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's-G_r_&_v_e_n_h_a_B_e. 

.1.ï-u-

06.;// 

.. , .. UL 1951.i

ACD/ !IJ//6 

Ik bevestig hierbij het onderhoud, dat ik op 19 Juli 1951 
had met de heer Zwartjes c.s. van Uw dienst inzake de bedrijfs
beveiliging van de Prov.Geld.Electriciteits Jfaatschappij N.V • 
de p .G.z.r.I., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Arnhem, 
bij welk onderhoud werd overeengekomen dat mijnerzijds een 
onderzoek zal worden ingesteld nuar de eventueel extreem-poli
tieke :?.ntecedentep. van het gehele personeEl V8n d2.t bedrijf en 
het daerbij nieuw aaP te stellen personeel. 
liittere.9."t'd zullen hierbij blijkende omstandigheden en feiten, 
\1elke voor Uw dienst van enig belang ( kunnen) zijn aan "G y,orden 
doorgegeven, ter\'!ijl voorts in daarvoo1" in aanmerking komende 
gevallen van neer dan gewone betekenis" in overleE; met Uw 
dienst zal worden opgetreden. 

Gaarne ontvang ik bevestir;ing Uwerzijds. 

E i n  d e. 
8.8.1951 • 

• 
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ó�� :r ! 21 MEI 1951 l'-0: 1 Y 1 �co/;�zt:z� 1van de: B • V. � • , J •
te . .f'-L.-vü...a .... �d 

DEN fü,1,G. � 

Onder l'efe _·te aan Uv, schrijven drl.. 24 Mei 19 50,
betreffende "Co :L11unistische infiltratie in ove :.eids
bedrijven", deel ik U mede, dat bij het Gemeente Electri
citeitsbedrijf te Nijmee;en �derkzaam zij 
324 personen, ,maro, der 30 op arbeidscontract, 3 i� tijde

lijke dienst en 29 losse reserve conduc-. 

� 
teurs en bestuurders 01i a. c. 

� �J, Allen zijn rechts georienteerd, met uitzondering van: 

1 
-�� •• A.111(il/Joseph Theodorus Ru�ten, geboren te Nijmegen, 19 Maa�t

lf":.v�p
v

·, /\
l'1

1893, geldophc.ler-neteropnemer, wonerde te î·-.::.jwe0en, 
'_P,1 "D yOoijsedij. 15. 
(P/. 'J'î) 11,!Lf Hij is ex-bestuurslid 1\fd. C .P .H., ex-v-oorz:. tter P .A.S.,

\ � ex-vporzitter van de afd. Landel.fed.pers. in openbare 
dienst, propaGc.n.daleider voor Nijo.e...;en e�1 Omstrel:en va11 
het Boerencomité en was in 19� voorzitter van I �A .ij. .' 
Volgens betrouv,bare inlicJ,ti een zoi_-, hij · os steë.:s lid 
zijn van de C.P.N. �-- � 

/ 1 fiK, Gerrit van E�cik, geboren te Nijmegen, 2 November 1904,'0:/ / monteur, wonende te Ni�inegen, MucL terstraa t 1.5. 
/ Hij is lid E.V.C. en corar:iunistiöch beorie�teerd.-- --- -

Het totaal der geldophalers-metero]nemers is 14 en dat 
der monteurs 55. 

DE co;.r.'IISS.A ::rrs VAT.-;: PüLiîIE' 

,ye----
( J • Th • V e 1 t man. ) 
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_r I n aa sluiting op mijn bericht d.d. 21 Nov. 1951,
1"' betreffende 

Janko Femmius V i s s e r, geb. te Tiel, 19 Febr. 1927, 
won. allj.ier, Gorisstraat 26, 
heb ik de eer U te berichten, dat het mij inmiddels niet 
bekend is geworden op grond waarvan W. Teerink, genoemd 
in mijn vorig bericht, Visser heeft genoemd als een der
genen, die de C.P.N. op illegale wijze zal voortzetten, 
wanneer deze zou worden verboden. 
Wel is intussen gebleken, dat Visser de A.R. is toege
daan en in alle opzichten volkomen betrouwbaar is te 
achten • 
De mededeling van Teerink bewijst nog eens te meer diens 
onbetrouwbaarheid. 

Nijmegen, 11 December 1951. 
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Datum ontvangst bericht; 7 Augustus 1951. 
Betrouwbaarheid berichtgevers : betrouwbaar • 
.. ae.rà.erin g  bericht : betrouwbaar. 

Janko Fermnius V i s ser, geb. te Tiel, 19 Febr. 
1927, technisch-tekenaar, werkzaBm bij de P.G.E.1.l. te 
lüjmdgen, ,,onende te ihjroegen, Gorisstraat 26, vestigde 
zich op lL .. -6-49 te lifi jrnegen, konende van Tiel. 

Betrokkene is ongehuwd en woont in bij .Jacobus Johannes 
van Neer b o s, geb. te Dodewaard, 3-2-67, gapension
neerd brievenbesteller. �e bij van Neerbms inv.onende huis
houdster is ganaamd: 
�ijke V e r k e r k e, geb. te Bergen op �oom, 30-9-1995. 
Allan zijn belijdend lid van de Gereformaerde Kerk. Hun 
levensopvatting en hun gedragingen zijn dienovereenkomstig. 
Geen hunner speelt een actieve rol ot treedt op enigerlei 
wijze o:p de voorgrond in politiek opzicht, doch zij zijn 
de A.R. toegedaan. 
Ten huize van Van Nee.rbos worden slechts Christelijke bla
den gelezen. 
Betrokkenen leven netjes en eenvoudig. 

Ten aanzien van Visser is te Tiel in uolitiek of ander 
op�icht geen nadeligs bekend. 
LJi jn Vader zou zijn overleden. ,:,i jn 1-oeder woont te Tiel. 
In crimineel op�icht is van de hierboven genoemae perso
nen geen nadeligs bekend. 
Voor zo ver bel<and, haeft Visser slechts omgang met perso
nen, die van hetzelfde slag zijn als hij. 
Of hij bij een vakorganisatie is aangeslcten is niet bekend. 

In het na jaar van 1950 v:erd door ,/ilhelL T e e r i n k, 
geb. te Gelsenkirchen, 25-5-0?,( zie de reads omtrent hem 
verschafte gegevens) medegedeeld, dat o.a. Visser voornoe,id, 
indien de CPN zou worden verboden, deze partij op ille�a-
le wijze zou helpen voortzetten. 
Behalve deze mededeling is nimmer ten aanzien van Visser 
in politiek 09zicht iets ten naàele é:_ebleken. Daarom dient 
met de onbetrouwbaarheid ven Teerink vooral ten deze ern
stig rekening te worden gehouden • 
LJ6Zerzijds zal alsnog worden getracht te ontdekken of Tee
rink een slag in de lucht heeft gemaakt met het noemen 
van Visser in dit opzicht, of waarheid h3eft gesproken. 
,1annear mij hieromtrant nadere gegevens bekend zijn, zal 
ik D de�e doen toskocien. 





N.V. Provinciale Geldersche 
Electriciteits Maatschappij 
Utrechtseweg 55, Arnhem 

Naam: 1) 

�ehuwd met:
(alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit) :• 

Geboortedatum (dag, maand, jaar):

Geboorteplaats:

Woonplaats en adres:

Vorige woonplaats en adres:

Functie:
(duidelijk omschrijven) 

') Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 

c. 
In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

Visser 

V L . 

Janko Femraius 

19 Februari 1927 

Tiel 

Ni.imegen, Gorisstraat 26 

Leerling tekenaar 

Arnhem, 1 5 Mei 1951 
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Onder referte aan Uw schrijven dd. 24 Mei jl., 
onderwerp "communistische inf'ltratie in overheidsbedrij
ven", deel ik U mt_i·�, dat bij de P. G. E. M. (Provinciale 
Gelderse Electri�c.ng Mij. ) alhier, werkzaam zijn : 

214 man vast personeel en f-2. man los personeel . 

Allen zijn rechts georieDteerd, met uitzondering van de 
personen, waaromtrent U hieronder nadere geg evens vindt 

. /. vermeld. 
· fJ-!"'" ,, Van de 214 personen zijn er 88 lid van de P.v.d.A.; hier-

. Vf"I' van zijn er 27 propagandist voor de oude S.D .A.P •

. � ·�J)tf Er zijn 3 tekenaars. v.iaaronder :
�'� / �-u

1
v<lanko Fe.m.mius Visser, 6eboren te Tiel, 19/2 1927,

� .• ik ·"I<! tekenaa:!:', lNonende te Nijmegen, Gorisstraat 36. 
,w, � Hij is een zoon van Sijbe Visser, geboren te \'lest-deel, 
17

/ 20/4 1886, en van Cornelia Pol, geboren te Zvmlle, 9/4 94, 
die niet te Nijmagen zijn ingeschreven. 
Betrokkene bezit de Nederlandse nationaliteit en is van de 
Gereformeerde Kerk. Hij werd alhier ingeschreven op 14/6 
1949, komende van Tiel. 
Volgens mededeling van de Politie te Tiel, is a ldaar noch 
crimineel, noch op politiek gebied nadèligs van hem bek,end . 

.L.
[

Zijn naam wordt genoemd bij degenen, die de C.P.N. zouden
• �,vv'/1"- voortzetten, ingeval deze eventueel zou worden verboden. 
t . 

,,/J. ;., � �Er _zijn 31 bankwerkers, waaronder :
yYl(V� V- xl Johannes PetrllS Lis kamp, geboren te Nijmegen, 22/11 1893, 

� �-
bankwerlcer, wonende te Nijmegen, <lan van Goijenstraat 32. 

•: 1/)fi� "Deze :persoon is lid V3:E de E.v.9. en z� c�_o�ll;-1}).Stisc� 
(J.IV' georienteerd. �-

�- Hj:-]-is geabonneerd op 11 De WaaT.he.id" en maakt onder de ar
beiders �o:paganda voor het communisme •

..A ,Hij is ge LlWd riiet.., Geertruida Elisabeth Christina van der 
... .f. v" IPol, geb. te Nijmegen, 24/3 1896.

)'i).
,v,, Zij bezitten de Nederlandse natiohali tei t en heb ben geen 

geloof. Ingeschreven se ert geboorte. Zij hebben t•Nee ge
huwde dochters. 

1Î/Petrus Paulus Kruissen2 geboren te Nijmegen, 18/5 1923, 
�"' .,. ban.kv"erker, wonende te Nijme[;;en, Fuutstraat 3. 

Lid E.V.c. en geabonneerd op "Verstandig Ouderschap". 
/1 Hijis gehuwd met .Alberta Heijser, geboren te Nijmêgen, · -� .5/.5 1923, en het gezin telt twee J�inderen.

� Beiden staan als R.K. ingeschreven, doch zij doen niets 
aan hun geloof. Ingeschreven bij geboorte . 

. ,,,.. 
// Willem Frederik Carmig;elt

°? 
geboren te Nijmegen, 31/5 1904,

l\\f/l'Vl . l}t-(., • \ 

7 � 93) 'f1) 
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bankwerker, wonende te Nijmegen, Oude Heselaan 470. 
Is communist en een raddraaier op de Centrale, maakt pro
paganda voor het co::lliiunisme onder de medearbeiders en is 
geabonneerd op "Verstandig Ou.derschap11• 

Eij is voorzitter van de Vereni�ing voor Sexuele Hervor�·ng . 
., / Hij is gehuwd met Petronella Hendrina .Tohanna Koers, gebo

ren te Arnhem, 20 Februari 1908, en het gezin telt tv,ee kin
deren. De man heeft geen godsdienst en de vrouw is van huis 
uit R.K., doch doet er niets aan. 
Ingeschreven 15/2 1907, ko21ende van Amsterdam • 
.Tan .Toho.n Lou.rens L:::.ndzaad, geboren te Schiedam, 25/1 1907, 
bankwerker, wonende te Nijmegen, Hazenkampseweg 301. 

'Is zeer co.'.'1...muristisch georienteerd, maakt proEaganda voor 
het go.mmunisme onder zijn medearbeiders, staat bekend als 
een raddraaier en is bestuurslid van de Vereniging voor 
Sexuele Hervor_ning. Is geabonneerd op 11Verstandiz Ouder
schap". 
Hij is gehuwd met Cornelia Jacoba La Brijn, geboren te Delft 
1277 1907, en het gezin telt twee kinderen. 
Zij hebben geen geloof en zijn op 22/12 1939 ingeschreven, 
komende van Delft. 

1,J{, J.. � 

0��, . �,- Er zi,jn 31 werkmannen in algemene dienst, waaronder : 
v Antonius Jansen, geboieen te Deventer, 20/9 1903, v,rerkman in 

algemene dienst, wonende te Nijnegen, Patlllls Potterstraat 35 
Hij nerd in het bevolki!'gsregister alhier ingeschreven op 
29/10 1908, konende van Dordrecht. Hij is gehuwd met Maria 
Hendrika Geertruida Rutten, geboren te Nijmegen, 2/11 1905. 
Het gezin telt. tien kinderen, ·:.1aarvan er 9 thuis zijn en 
een gehLw:d is. 
Allen staan ingeschreven als R.K., doch doen niets aan hLm 
geloof. 

(
Betrokkene staat aan de Centrale bekend als te sy.rn.pa thiseren
met li!"J:s extremistische partijen. Hij is niet georganiseerd. 

·. mA" Heinrich Peters, geboren te Ma terborn Dld, 11/.5 1908, werk
/,l!Pr• · man in algenene dienst, wonende te Nijmegen, Koninginnelaan

110. 
Hij werd 22/6 1931 ingeschreven alhier, komende van Kleef • 
Hij is gehuwd met Theodora Gertruida Berkenhagen, geboren 
te Calcar Dld, 24/10 1909. Het gezin telt drie kj!'.'deren. 
Zij staan ingeschreven als R.K., doch doen niets aan hLm 
geloof. 

( 
Betrokkene is lid van de KABO, doch hij staat op de Centrale 
bekend als co.rrLr:iunistisch geo-::ienteerd, althans zou hij met 
het communisme sympathiseren.__, 

IJ� Hendrik de Waal, geboren te Nijmegen, 22/6 1893, werkman in 
. algemene dienst, wonende te Nijmegen, Ericastraat 38. 

� Hij werd in het bevolkingsregister ingesch..--:'even bij geboorte. 
/1 Hij is gehuwd met Wilhelmina Wi ttekam.p, geboren te Nij.me gen, 

21/3 1896, en het gezin telt 7 kinderen, waar-van 3 gehu:Nd, 
2 afgeschreven naar elde:cs en 2 thuis zijn. 
Staan ingeschreven als N.H., doch doen niets aan hun geloof. 

(Betrokkene staat bekend als vur.i-,g çomriti�ist en maakt propa-
' ganda onder zijn meaearbeiders. · ....--

\ H�is niet bel:end, of hij lid is van de C .P.N. Hij is ge
abonneerd op "De Waarheid". 

- � � .. 
Er zijn 23 stokers, waaronder 

.... 11 Hendrikus Engelbertus Wijnen, geboren te l'îijmegen i 
11/11 06 r

t),i!M' 
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stoker, vrnn.-nde te Nij _-_egen, Maria laan .52. 
Hij heeft steeds alhier ingeschreven gestaan. 
Hij is gehuwd met PetronelJ.a Maria Janssen, geboren te 
Nijmegen, 1.5/8 1910, en het gezin telt een kind. 
Staan ingesch�even als R.h .. , doch doen niets aan hun ge
loof. 
Betrokkene is niet georganiseerd, hij is geabonneerd op 
"De Waarheid" en sympathiseert met links extremistische 

\pa�'j'ëri': Hij heeft omgang met een bekend co'":'!.Illunist. 

; rX/1 filohannes Cornelis Knoop, geborea te Griethausen, 27/4 1906, 
il; stoker, wonende te Nijmegen" Violenstraa t 10. 

Hij vrnrd in het bevollüngsregister alhier ingeschreven op 
18710 1907, komende van Herwen, op 28/10 1927 afgeschreven 
naar Heerlen en vandaar op 7/1 1928 wedero'1 al.bier inge
schreven • 

.,,.J Hij is gehuwd met Hermina Johanna Heijmeriks, geboren te 
Nijmegen, .5/2 1909. Het gezin telt acht 1:inderen. 
Allen staan ingeschreven als R.K., doch doen niets aan het 
geloof. 

( Betrokl<:ene is lid van de C.P,p. en van de E.V.C •

Kj' Johannes Looi,ischelder, geboren te Ubbergen, 23 December 
· 1902, steker, wonende te Nijmegen, Roerstraat 1.5.

Hij werd in het bevolkingsregister alhier i geschreven op
24/4 1929, komende van Ubbergen.

A Hij is gehuwd met Petronella Aleida Boschman, geboren te 
Ubbergen, 1/9 1908. Het gezin telt twee kinderen. 
Staan ingeschreven als R.K., doch doen nie.ts aan hun geloof 

/ Betrokkene is een vurig communist, een raddraaier, die
propa�da maakt and.er zijn meQèarbeiders. 
Zeer ve"rro.oedelijk is hij li!l. van de C.P.N. 
Hij vmrdt oóh. genoemd '7i j de genen, die-de C .P. zullen voort 

1 zetten, ingeval deze zou -worden verboden. (Zie Id. 169.5). 
"Is geabonneerd op "De v;2..arheid". 

Er zijn 5 pompmachinisten, waaronder : 

.·.JU,#l�J Theodorus Henricus Gerardus Hendriks, geboren te Nijmegen,
ir· 23/9 1904, pompmachinist, v,onende te Nijmegen, Oude Nonnen

daalseweg 210. 
Hij heeft steeds alhier ingeschreven gestaan. 

� Hij is gehuwd met Anna Maria Horio, geboren te Zuidschar
woude, 9/3 1912, en het gezin telt drie kindereh. 
Staan ingeschreven als R.K., doch doen niets aan hun ge
loof. 
Betrokkene is communistisch georienteerd en is geabonneerd

l op 11 De Vlaarhei d" en 11verstandig Ouderschap". --

Johannes Marcelis de Bruijn, geboren te Nijmegen, 1.5/4 
1886, pompmachinist, wonende te Nijmecen, Distelstraat 8.5. 
Hij is gehuwd met Hendrika Petronella Schoonenberg, geboren 
te Nijmegen, Q/ 8 189.5. Het gezin telt vijf kinderen, waar
van er drie gehuwd zijn, een afgeschreven is naar elders 
en nog een thuis is. 
Ze zij� R.K., gaan voor het oog van de mensen zo nu en dan 
eens naar de kerk, maar worden in de buL1rt niet vertrouwd 
op politiek gebied. 

r Betrokkene was in J)j8 lid van de E....:.Y_JJ. Of hij nu nog lid 
is, is niet met zekerheid bekend, doch vermoedelijk is het 
Viel ZO• 

Hiû is communistisch georienteerd, althans hij sympathi
'-seert ermede. TiJdens d.e ··vë"rkiezingen in ]:_25Q, hingen er 



• 
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reclamebiljetten van de c.P.N. voor de ramen zijner woning.---
Er zi ,jn 3 poetsers, waaronder : 

� }(I 1 Theodorus Scholting2 geboren te Nijmegen, 1/11 1901, poet
ser, wonende te Nijmegen, Leliettraat 14. 
Hij stond steeds alhier ingeschreven. 

� Hij is gehuwd met Maria Henriëtte Eichelsheim, geboren te 
Nijmegen, 21/ 4 1903. Het gezin telt 7 kinderen, •Nae rvan er
een gehuwd is. 

• Betrokkene is geabonneerd op "De Waarheid" en is CO'!munis
l tisch georientee� 

-

Er zijn 4 draaiers, waaronder 
·.n/f.A/1/V Gerardus Hendrikus Loosschilder, geboren te Nijmegen, 4/12
r 1911, draaier, 1,,vonende te Nijmegen, Bilderdijkstraat 21. 

Hij heeft steeds alhier ingeschreven gestaan. 
} Hij is gehuvrd met Hendrina Johanna Schrievers, geboren te

Nijmegen, 23/3 1914, en het gezin telt drie kinderen. 
Ze zijn N.H., doch doen niets aan hun geloof • 
Betrokkene is propagandist voor de C.P .N., is geabonneerd
op "De Waarheid" en 11Verstandig Ouderschap". -

J 
Op de Centrale noe.!llt men hem een 11radd�ier 11 • 

Er zijn 3 magazijnbedienden, waaronder 
v Barend Hendrinus Vermeulen, geboren te Nijmegen, 27/10 1922

magazijnbediende, wonende te Nijnegen, Waalband:;..jk 40. 
Heeft steeds alhier ingeschreven gestaan. 
Hij is geht.rwd met Mathilda Leuntje Hendrikse, geboren te 
0. & W.Soub,irg, 9/2 1923, en het gezin telt twee kinderen.
Staan ingeschreven als R.K., doch doen er mets aan. 

,Betrokkene is secretarü;-penningrneester van de Vereniging 
ivoor Sexuele Hervormirg en is zeer communistjsch geor�-
teerd. Hij staat op de Centrale bekend als een raddraaier
en een vur1._g propaganàist voor de C..d:.:_N. .. 

Is geabmnneerd op "verstandig Ouderschap". 

� zijn 2 isoleerders, waaronder : 
Johannes Gerardus(� den Toorn, geboren te Nijmegen, 7/12
1907, isoleerder, vro11ende te Nijmegen, Populierstraat 21. 
Heeft steeds in het bevolkincsre�ister· alhier ingeschreven 
gestaan. Hij is gehuwd met Everdina Johanna Jaspers, gebo
ren te Nijnegen, 12/6 1909. Het gezin telt zes kinderen. 
Staan ingeschreven als R.K., doch doen niets aan hun ge
loof. 
Betrokkene is geabonneerd op "De Waarheid" en t•Verstandig 
Ouderschap 11. Hij isstil van aard" e:n praat weinig over 
politiek. Hij moet toch worden beschmuwd als te sympathise-

\.. ren met links extremistische partijen. 

Er is 1 smeerder t.w. : 
r�;lll)(II Leendert Wilhelm Kuilman, geboren te Duisburg Dld, 13/12
� 1911, ·wonende te Nijmegen, Fuutstraat 40. 

Hij werd in het bevolkingsrei;ister alhier ingeschreven op
25/7 1916, komende van Duisburg. 
Hij is gehuwd met Johanna Theodora Maria Eikhoudt, geboren

li( te Nijmegen, 23/1 1922. Het gezin telt twee kinderen. 

(
Staan ingeschreven als R.K., doch .oen niets aan hun geloof
Betrokkene is bestuurslid van de Verenising voor Sexuele 
Hervor.:ning en is ge�bonneerd op 11Verstandi.; Ouderschap". 



.. 

"Er zijn 29 man los personeel, v1aaronder : 

) 

.. 

\. 

,,JJ}M NJ Johannes Hendrib.is Ubeda, geboren te Nijmegen, 16/2 1896,
{f""" opperman, vronende te Nijmegen, Karren6as 2.5. 

Hij heeft steeds alhier ingeschreven gestaan. 
,< Hij is gehmvd met :Margaretha Nuij, geboren te t:rijr:iegen, 

19/3 1896. Het gezin telt twee l.inderen, die beiden zijn 
gehm'ld. 

{ Staan inc;eschreven als R.K., doch doen niets aan hlln geloof.
Betro::'·ene is zeer co �':1.Llnistisch georienteerd, is geabon
neerd op "Verstandig Ollderschap" en is bestullrslid van de 
Vereni6ing voor Se�uele Hervormi�g. 

-Is zeer w aarschijnlijk lid van de C.P.N.
t � ..___ 

·,.�,, Johannes Hendrikus Ubeda, geboren te Nijmegen, 16/.5 1921,
t/rJ.. grondwerker, ·wonende te Nijmegen, Bremstraat ll. ·, 
Y \. Hij heeft steeds alhier ingeschreven gestaan. 

')� Hij is gehu·Nd met Adriana Petronella van Kortenhof, geboren � \ 1, te E-wijlc, 23/1 1920, en het gezin telt drie kinderen.

{ .�\..9 Staan ingeschreven als R.K., doch doen niets aan hun geloof. 
� _,/ Betrokkene is geab,QJJ.tleercl op "De Waarheid"

�
-

,.__'" ' ', In 12-4.8 was hij lid van het N.V. V.-,� �/ � /JO� _de Centrale staat hij bekenaa.ls zeer c lill!lllnis�isch te
� zi Jn. · ,,,. 

o;,/ 'Î{> ;:' .• ,./,,\ ')'(' v. ( Il \Î•1f'
Î 

\ V ��r /J \\� 

��.���: �tl 

h 
si�" 

�\)-� 

DE CO}i,.J:S'_J;RIS VAN POLIT:EE, 

--

___.-:---(J. Th. Velt.man/} 
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ID 2597. 

Form. V 4 e. 

No. Dis 14.123 

V E B T :i:, C' U W J 

Datum: 3 .àug. 1951. 
Onder-we�w: inlichtingen. 

Verbinding No. 36. 

Datum ontvangst bericht: 4-8-1951. 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 

laardering bericht: betrouwbaar. 

Lambertus .:-1.lbers, geboren te Nijmegen, 21 Januari 1908, 

werkman P.G.E.1';1., wonende te Nijmegen, van Rosendael@-t 

straat 3, staat sedert geboorte in het bevolkingsregis� 

alhier i11ge scbx·e ven. 

Hij be zit de Nederlandse nationaliteit en belijdt de 

R.K, godsdienst • 

Hij is 23/6 1930 te Nijmegen gehuwd met .1ilhelmina Mari 

Huiskens, geboren te Ubbergen, 16 November 1910, en 

heeft 1 kind • 

In politiek en crimineel opzicht ia alhier 

van hem be�rnnd. Hij is lid van de K.A.B.O. In het gezin 

wordt het H.K. dagblad "De Gelderlander" gelezen. De 

naaste kennissen zijn rechts georiënteerd. Betrokkene 

is niet bemiddeld. De leefwijze van het gezin is netjes 

en eenvoudig. �ij zijn rechts georiënteerd. Einde. 

20 Augustus 1951. 

�··.y 





N.V. Provinciale Geldersche 
Electriciteits Maatschappij 
Utrechtseweg 55, Arnhem 

Naam: 1)

Gehuwd met: 

.
alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit) : 

,
, Geboortedatum (dag, maand, jaar): 

Geboorteplaats: 

Woonplaats en adres: 

Vorige woonplaats en adres: 

Functie: 

.delijk omschrijven)

') Voor gehuwde vrouw meisjesnaam.

1 
/\ 

Albers 

Lambertus 

161 l c.
In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

21 Januari 1908 

Nijmegen 

Nijmegen, v.Rosendaelstraat 3 

werkman C 

Arnhem, 5 Juli 195 l 
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ID 2610. 

Form. V 4 e • V E H T R O U W � L I 7 h .•

No. Dis 14.157 _ 
Onderwe�ich tingen. 

Verbinding No. 36. 

Datum: 6 ,tug. 1951. 

Datum ontvangst bericht: 7-8-1951. 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 
�aardering bericht: betrouwbaar. 

� Korneli us Berkenhagen, geboren te l'rntterde n, 18 Decem
ber 1926, wonende te Nijmegen, Begoniastrêiat 14, werd 
1/5 1930 in het bevolking�regi ster alhier inge se- hreven, 
komende van Cranenburg(Dld) • 
Hij bezit de Nederlandse nationaliteit en sta�t als 

.. 

Ii .K. vermeld. 
-. 

-.ljHij is een zoon van 4rnoldus Berkenhagen, geb?ren te 
t::\_I 31st, 15 Juli 1884 en van Johanna Peters, geboren te 
\..J NUtterden, 31 _.,_ugustus 1880, overleden te Groesbeek, 
· <\ 26 'ei 1951 •

De vader is lid J.V.C. In politiek opzicht nemen zij 
een slapne houding aan, zij zijn niet standvastig en 
licht over te halen. Ten aanzien van Jetrokkene is van 
links extreme sympathie tot heden niet gebleken. 
Een br0er van betrokkene, �enaamd Hendrikus Berkenhagen 
geboren te Kellen(Dld), 1 Jebruari 1911, arbeider P.G. 
E.M., wonende te Ei jmegen, Nieuwe rar ict 15, is lid van
de ,i.K. bond ·•K.A.B.O. ". Einde •

21 �ugustus 1951.



N.V. Provinciale Geidersche 
Blectriciteits Maatschappij 
Utrechtseweg 55, Arnhem 

Naam: 1)

• Ge�uwd met:.
(alleen voor vrouwen)

Voornamen (voluit):

Geboortedatum (dag, maand, jaar):

Geboorteplaats:

Woonplaats en adres :

Vorige woonplaats en adres :

Functie:
(duidelijk omschrijven) 

1) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam.

1185 
C. 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

Berken.ha.gen 

Cornelius 

18 December 1926 

Nutterden (Dld.). 

Nijmegen, Begoniastraat 14 

werkman onderhoud gebouwen 

Arnhem, 15 Mei 1951. 





ID 2610

No. Dis 1415.7

Onderwerp: Inlic�tin�en. 
Verbiridinf ,a n de Heer 

v::,.n de B.V.D., 
' s -Gtl,:\ iTE�. AG� • 

V�f. Tr� OU l �LI .T : • 

• 

I! 

• 

OP�, t Nsar aunle iding van u, schrijven dd,

ACD/1/, dezer betref fende: 
DAl: .�J/;�7 Kornelis Berkenli2gen, geboren te NUtter-
PAR: � en, 18 December 1�26, �-;onende te Nijmeren, 

Begoniastr-:-. t 14, heb ik de eer U in a:.m-
sluiting a�n nijn schrijven dd. 91- -19�1 
ID 2610 te berich�en, dat van de V31er van 
bet ro��ene alleen be�end is, dat hij lid va 
de E.V.C. is. Betrok:-:ene en zijn ve.ie:!'.' hou
den er geen bepa·:.lde noli tie'..ce over·tuiging 
op na. �ij z ijn Materialistt!ch ingesteld e 
worden vatbaar geacht voor elke poli tie� 
die hen op een bepaald moment perso0nlijk 
voordeel oplevert. Van links extreme sympa
thie is tot heden te hunnen a·· .. nzien niet ge 
bleken, doch zi) v,01·den je acht d3arvoor 
vatb·3ar te zijn, wanne ei· zij menen, dst het 
geti.i dG.artoe gunstig is. Jeze gegevens 
kor11en van 4 onafhar, t:elijk van elkaar staand 
contactmen sen, Jie allen zeer betrouwbaar 
zijn. Einde. 

18 cieptember 1951. 

_/ 
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.. No. Dis 14157. 's-Gravenhage, & Sept. 1951. 

' 

VERTROU,ELIJK. 

Aan de Heer 
Commissaris van lolitie 
te 
NIJMEGEN. 

Naar aanleidi g van Uw rapport I.D. 
2610 d.d. 6 Augus us 1951 betreffende: 

Kornelius B rkenha en, geboren te 
N�tterden, 18- - 926, wonende Begoniastraat 
14 te Nijmeee (mijn no. Dis 14157) moge ik 
U ve.rzoeke

�
j nader te doen inlichten omtmt 

de i,olitiek instelling c.q. activiteit van 
?..ijn v�der en de overige leden van het gezin. 

In hft bJjzonder zal ik gaarne vernemen 
WHaru0· t · s geconcludeerd, dat zij op politi ek 
gebied en slappe houding aannemen en run dat 
opzich licht zijn te beinvloeden. 

'D.I.S. 



Antwoord op verzoek 
Dis 13. 394 ,., d.d. �1 1951.

Datum, 18 Augustus 

Y'2:RTROU7IELIJK. 

Derlc Willem BESSELDTK, geboren 8 April 1897 te Hummelo 
en Keppel, van beroep monteur bij de P.G.E.t .• , won.ende Wilhel 
minastraat No.62 te Doetinchem, is de enige zoon uit het gezi 
van Bernard BESf3ELI1ix, gepensionneerd besteller P.T.T., wonen 
de Laag-Keppel B-85.-

Op 25 October 1928, heeft D. d.BESSZLDTir, voornoemd, zich 
in de gemeente Doetinchem gevestigd, komende van Hummelo en 
Keppel. Op die datum is hij gehuwd met Jetta van KAl:PEU, ge
boren 19 Augustus 1899 te Stad-Doetinchem, uit welk huwelijk 
tot dusver geen kinderen zijn geboren, hetgeen er toe geleid 
heeft dat op 18 Januari 1943 in dat gezin is opgenomen de 
voogdijpupil Ma_rgaretha FABER, geboren 4 Februari 1933 te Lem 
sterland.-

D. �. BESSELINK is, nadat hij de lagere school had afge
lopen en het diploma van de Ambachtsschool had behaald, op 
3 December 1917 als wisselbouwer in dienst getreden bij de

Gelderse Tramweg-Maatschappij te Doetinchem, waar hij op 3 
Augustus 1935 in verband met de reorganisatie van het bedrijf 
ontslag heeft gekregen. Hierna is hij, nadat hij het V.E.V.
diploma had verkregen, op 11 November 1935 als monteur tewerk 
gesteld bij de Provinciale Gelderse Electrici tei t-Ifaatschappij 
bij welke onderneming hij thans nog werkzaam is.-

Hij beweegt zich veel op het gebied van de sport en is 
scheidsrechter van de K.N.V.B.-

In de politie-administratie te Doetinchem is in crimineel 
en politiek opzicht niets ten nadele van hem bekend. 

Hoewel vermoed wordt dat hij de politieke richting van de 
Partij van de Arbeid is toegedaan, beweegt hij zich nimmer op 
politiek terrein. Gebleken is, dat hij geabonneerd is op het 
dagblad "Het Vrije Volk".-

Voor zover kon worden nagegaan is de communistisch ge
oriënteerde Derk BESSELINK, geboren 14 Augustus 1920 te Hum
melo en Keppel, geen familie van hem. Deze Derk BESSELINK is 
een zoon Tan Hendrik Jan BESSELINK, geboren 4 Juli 1897 te 
Ambt-Doetinchem, oppErman, wonende Hummelo A-208. 

� 





N.V. Provinciale Geldersche 
Blectriciteits Maatschappij 
Utrechtseweg 55. Arnhen,

&ehuwd met:
(alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit) :

Geboortedatum (qag, maand, jaar):

Geboorteplaats:

Woonplaats en adres:

Vorige woonplaats en adres:

�Functie:
(duidelijk omschrijven) 

') Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 

�. IJJ"f'. --- C. 
In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

• 

1' Bessclink

Derk Willem 

8 April 1097 

Hummelo en Keppel 

.dj f-!!A.;; t 
11· 1-;/ - -;-C,,t:U. 

1 t 

Doe:tinchem, \7ilhelminastraat 62 

/, (" 
1. '7 ) 
' 

monteur C 

Arnhel"l, .15 Juni 195 1 



? .A :3:;:;.'J, ... :....:LILT., Derlc 
1,1-8-19�?.0 to L:u::n._"ry_cJ_o e�1 Le���·el 
autom.on.teu.ï." 
Eurrnelo, A 210 
ü:J :.:;45 
11.uc' 49/ 67088/ 0.) :s4:.i-co;:r 1 <;00!.':Lcu·ce:J:r:1:'.., loc; ··; rr:Je .,n::.ir.>.ei(. 11 
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ID 2531. 

Form. V 4 e. VER TB O U �ELI J K. 
No. Dis 13.394 
Onderwer�chtingen. 

Datum: 17 Juli 1951. 

Verbinding No. 36. 

Datum ontvangst bericht: 18-7-1951. 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 

Vaarde ring bericb t: betrouwbaar. 

©f Reinier Bosch, geboren te Nijmegen, 7 àugustus 1915,

bankwerker P.G.Z.M., wonende te Nijmegen, SchoGl

straat 84, staat se dert geboorte in het bevolkings

regälster alhier ingeschreven. 

Hij is van �ederlandse nationalité�t en belijdt de 

R.K. godsdienst. 

Hij is 13/6 1941 gehuwd met l1aria Abels, geboren te 
Nijmegen, 13 April 1916. 

In crimineel en politiek opzicht is alhier geen na

deligs van hem bekend. Hij is de P. v.d. A. toege
daan en vermoedelijk lid daarvan. 

De betovergrootvader van betrokkene is overgrootva

der van de door U bedoelde iteinier Bosch, geboren te 
Nijmegen, 21 JUni 1888.' 

30 Juli 1951. 

� �\ cl..- Q...�
b 

{ri..._-·).,:;_ . 1r °" 6-. ,( , 

IÎI\.-� � t .. � l.. 1\/"C.--. v-<,-1.,�� .. c,. ,l 

'8 11.f fJ I·a..

j 
7 - tf)_ 3 / 

�- Li

I 
' 



N.V. Provinciale. Geldersche
Electriciteits Maatschappij
Utrechtseweg 55, Arnhem

Naam: 1)

.Gehuwd met:
(alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit) :

Geboortedatum (dag, maand, jaar):

4 " Geboorteplaats:

Woonplaats en adres:

Vorige woonplaats en adres:

.unctie:
(duidelijk omschrijven) 

1) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam.

In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

.. ., Bosch 

Reinier 

7 Aueustus 1915 \ Il 
1 

lfijr:ic.:.:;cn 

l'Tijmegcn, Schoolstraat 84 

bankwerker C 

Arnhem, J5. Jmli 1951 



• 

, 
I',' 

•• 

VZRTROU'.rELIJK. 
---------------

Betreft: Dis 14.1tz _ 
- dd. �.8. 951.

Onder1.:1erp: B.A. Brugman • 

Medegedeeld wordt dat van Bernardus 
Albertus BRUGMAN, geboren te Capelle a.d. 
IJssel 12.4.1932, alhier noch op crimineel, 
noch op politielr gebied iets nadeligs be
kend is. 
Hij is geen familie van de Brugman uit ons be-

,, richt van 13.12.1949 no.CV/G 1825-'49• 
Te Arnhem zijn ongeveer L1.0 families Brugman 
vmona.cht ig. 
Betrokkene stamt uit een gunstig bekend staand 

• t� Rooms Katholiek gezin, dat de plichten waar
neemt. Hij sta.at bekend als een rustige oppas
sende jone;eman, die zic..h met politiek niet 
inlaat. 
Zijn vader is aangesloten bij de K.A.B. E:er 
Jijn hier geen feiten of omstandig.heden bekend 
geworden, waardoo 1• de be trouv,baarhe id van hem 
in twijfel getrokken zou kunnen norden • 

BV 1811- 1 51 
dd • 9 • 8 • ' 51 • 





N.V. Provinciale Geldersche 
Blectriciteits Maatschappij 
Utrechtseweg 55. Arnhem 

· Naam: 1)

�ehuwd m_e_t _: ����
(alleen voor vrouwen) 

-oornamen (voluit):

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 

Geboorteplaats: 

Woonplaats en adres: 

woonplaats en adres : 

(duidelijk omschrijven) 

') Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 

' . 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

Brugman 

V 
o10.:n 

Bernardus Albertus d'� 

12 April 1932 

Capelle a.d.IJssel 

Arnhem, Schrassertstraat 42 

Ass.admin.ambtenaar B 

Arnhem, 15 Mei 195 1 



A ? B!èUvl iAF, 
l'.dres: ;,'?J-::rIEI.T, 
OD 244 - ''crnh. PD '9500' 

Dec. 49/75795/0D 244 ,\rnh. Lid I ctie com. te ben huurverhobj
l

_
ven ':.rnher1-0ost. 
Dec. 49/75770/PD '9500'. Verl. hulp aan het secr. v.h. acti om
teöen huurberho5inb• Komt uit zeer actief bekend ste·1nd 
zin. 



UITTREKSEL 

Uit PD ..22.!2 Naam: BRUIJN, J.M. de 

• Voor OD 1556A Gld. I Naam :ELECTRICITEITSBEDHIJ1TEN - Personeel. 

• 

Ag. nr: Dis 14157 

Aard van het stuk : 

BRUIJN, 
geb. 
te 

won. 
te 

ber. t 

Zie 

Afz. 

Johannes Marcelis de 
21-11-30
Nijmegen
Distelstraat 85

Nijmegen
machine-bankwerker P.G.E.M.

PD� 

Uitgetr. door: 
ç l 

ACD IV A Il/ Op aanwijzing van : ACD, 

Datum: 4-10/51

Datum: 



Opmerkingen: 
,; 

20-12-' BO: I id :�vc en co.mrmnistisch 1:,eorH!nteerd.
Eaa tijdens fe verkiezingen in 19t0 pro
rac.andarlaten voor ae CTY voor zijn ramen. 
Is teven::: lid I'",c.BQ. (R.Y. Bond) 

Kov 48/::C:0167/0r 281.: co.ffi!l1. reor, liè EVC. 
II' Mijmegen 2-3-'49: Lic' I:VC 1948� 

V
volgnr: 

datum afz: 11-10-51

functie: 

r.rerunacbinist

achtern: BPUI JJ\T 

voorn: Johannes 1:arcelis 

geb: lf-4- '86 

te: Nijmegen 

adres: 1TIJ1 "EG;i;l',. 

DistelPtraat 85 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



VERTROUWEL1JK. 

Betreft: Dis 12802 
dd. 18-6-1951.

Onderwerp: J.H.B. Enderink. 

Medegedeeld wordt dat omtrent: 
xlENDERINK Johan Hendrikus Bernard, geboren te 

Arnhem 21-5-1907, wonende te Arnhem, Dotterlaan 
tt 34, in de politue-administratie alhier - ook op 

politiek gebied - niets nadeligs bekend is. 
t,, De door U genoemde Ende rink Hendrikus '<l'.j geboren te Arnhem 30-1-1 90 9, wonende te Arnhem

�D\118· Fokke Noo:n;t.hoffstraat 16, is een broer van be
--::- · trokkene. 

Een andere broer, Enderink Arnoldus, 
geboren te Arnhem, 20-5-1918, werd een paar maal 

!
aangehouden en eenmaal veroordeeld terzake on-
tucht met minderjarigen. Hij staat bekend als 

/f homo-sexueel.
;, ; Zjjn vader Enderink Johan, geboren te 

� 
]

Arnhem, 21-9-1884, bezocht communistische ver
�K e, gaderingen en is geabonneerd op "De Waarheid" 

� (Juli 194
r_� Betrokkene is een terug-getrokken man 
� /' Hij bemoeit zich weinig met zijn buurtgenoten en 

heeft geheel voor zijn gezin. Hij heeft geen gods
dienst. Met zijn vader heeft hij nog geregeld 

� omgang. Hij staat echter gunstig bekend en wordt 
in elk opzicht betrouwbaar geacht. 

BV 1269-51. 
dd. 23-6-51.

\V -------1
E/ec- t?ó'h 

/1 



• 

N.V. Provinciale Geldersche 
Electriciteits Maatschappij 
Utrechtseweg 55, Arnhem 

Naam: 1) 

- Gehuwd met:
( alleen voor vrouwen l

Voornamen (voluit):

Geboortedatum (dag, maand, jaar):

Geboorteplaats:

Woonplaats en adres:

Vorige woonplaats en adres:

.Functie:
( duidelijk omschrijven) 

1) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 

C. 
In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

'\, 

,.. .... 
.Endcrink

Jol1Ln Hendrikus Bernard 

21 I�ci 1907 

A:."nhcm 

Arnl1c. 1, Jo-ctcrlaan 34 

instrunentr:okcr C 

Arnhem, 10 I17ei 

.,?t, /., 
._, / \ -,J., 

-- -

1951. 





G .A. Visscher. 
Hoofd bedrijfsbescherming F.G.E.M. 
Sweerts de Landasstraat lA V E R T R O U W E L I J K. 
hftNH:EM. 

On��r1>: 

AAN: De Bino enlands e Veiligheidsdienst 
t.a.v. Hr. J.Swartjes.
Javastreat 68 te 's-GRAV:ENHAGE.

4t betreft J.Th.Furtjes. 

Naar 8anleiding van Uw schrijven dd.18/6-'51 Nr. 
DIS 12 .80 3 en hf"t d. a.v. mondeling verzoek om inlichtingen op 
11 dezer door de heer J.Swartjes betreffende FURTJES, Johan, 
Theodoor, gebor l"n 19/9- '05 te Nijmegen en tha.ns werkzac:.m als 
hoofdmonteur bij de F.O.E.M. deel ik U mede, dat een ingesteld 
onderzoek te Arnhem en te Elst -waar betrokkene eveneens gewerkt 
heeft- heeft uitgewezen, dat niets nadeligs omtrent hem beleend
is. 

Cr..1..u:.� 
1 

�N� l.l/1,,o�n l. 
het Hoofd bedrijfsbevemliging 

-&-
;a 

l} f' ' ' t"'"'> " - 0-'f:r l,·,d, c, - 0. .I
�_::;::;z.- --- --

;::;::;.� - ---

.,.--� ... -·

--



• 

• 

VERTROUWELIJK. 

Betreft: Dis 1280-3-:'"" 
dd. 18-6-1951.

/.,., .

. ·'onderwerp: J .Th.Furtjes • 

Medegedeeld ·wordt dat omtrent: 
F"URTJES lr.ohan Theodoor, geboren te Nijmegen, 1 9-
9-1905, wonende te Arnhem, Broekstraat 24, in de
politie-administratie alhier - ook op politiek 
gebied - niets nadeligs bekend is. 

Alhier is niet na te gaan, of de door 
U genoemde Furtjes Johan Theodoor, geboren te
Elst, 13-4-1880 , wonende te Nijmegen, Tweede 
Volksbelang 28, familie van betrokkene is. 
Volgens de persoonskaart van betrokkene, is 
zijn vader genaamd Furtjes Johan Theodoor, doch
diens geboortedatum en -plaats staan hierbij 
niet vermeld. 

Betrokkene staat gunstig bekend en wordt 
betrouwbaar geacht. 

HU heeft geen godsdienst. 

BV 1 268-51 '/dd. 17-7-1951.V 

l 1.1 
1� 

2-}1. n 
·----

ff&.. 0.9 





N.V. Provinciale Geldersche
Electriciteits Maatschappij
Utrechtseweg 55. Arnhem

{ 

Naam: 1) 

.Gehuwd met: 
( alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit) : 

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 

Geboorteplaats 

Woonplaats en adres : 

Vorige woonplaats en adres: 

�unctie: 
• (duidelijk omschrijven)

1) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 

1058 
C. 

In te vullen met schr\jfmachine of blokletters 

11.i.l1J.1C1 ... , i>.._Ot.;kS-:,Y&Ut 24 

hooi'd1.10ntcur 

i'tJ 
./1 J ·.Jl 

195 1•



• 

l, 

• 

ID. 2415. 
Form. V 4 e. VERTROUWELIJK. 

tflt /?"?°ba.-� r 

No. Dis. 12.804. 
Onderwerp : Inlichtingen. 

Datllfl _:, 18 Juni 19 51. t 
Verbinding No. 36. 
Datum ontvangst bericht : 20/6 1951. 
Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar. 
Waardering bericht : betrouwbaar. 

--,NIET û}. 

ACC/1". 

LPAR: 

QS);x.'/ Adrianus Gerardus Gerrits, geboren te Nijnegen, 27
Augustus 1925, werkman P.G.E.M., wonende te Nijmegen, 
Kanariestraat 5, heeft vanaf zijn geboorte alhier inge
schreven gestaan tot 16/10 1943, op welk tijdstip hij 
werd afgeschreven naar Duitsland. 
12/8 1947 werd hij ingeschreven te Zutphen, vandaar 11/11 
1948 te Nijmegen. 
Hij bezit de Nederlandse nationaliteit en de R.K. gods
dienst • 
F.ij is een zoo van Hendrikus Jacobus Gerrits, geboren 
te Nijmegen, 13/8 1897, die 23/4 1929 te Nijmegen is 
overleden, en van Johanna van Doremalen, geboren te 
Schijndel, 16/10 1898. De Weduwe is 30/10 1930 hertrouwd 
me� Joannes Franciscus Ooste ·meijer, geb. te Roerm0nd, 
24/2 +894. 
Tege. betrokkene werd 22/1 1940 onder No. 292/64 p.v.op
gemaakt t/z Art. 322 qr. ve�duistering in dienstbetrek
king en 15/6 1940 onder No. 292/68 t/z Art. 322 Sr. 

/ Gerrits -;r-rnrd 6/5 1945 in Duitsland aangehmuden. Hij nam 
vrijwillig dienst in het Vrijwilligers-Legioen Nederland 
op 31/3 1943 en heeft gevochten aan het front in Rusland 
en Yoego-Slavië. Hij zou ook lid van de N.J.s. zijn ge
weest. 
24/7 1946 werd hij door het Byzonder Gerecl',tshof veroor
deeld tot 3 jaar gevangenisstraf en ontzetting kiesrechten 
voor de tijd van 1 jaar. 

\

Betrokkene houdt er thans geen uiygesproken politieke 
overtuiging op na. Alhoewel van openlijk links extreme 
sympathie niet is gebleken, wordt hij daarvoor wel vat
baar geacht. Hij is materialistisch ingesteld en vatbaar 
voor elke politiek, welke hem naar zijn mening op een 
bepaald moment �rnordeel kan opleveren. Einde. 

26 Juni 19 51. 

((tl, .v



;J. , .•. ;J 
JJI-3. , 

�: � 7.i_fl'(
Gaarne ,JLJ.e onderzoei<:. ,-lhier reeds oe1rnud: J"ol.JJel. 1 

-

Go.arne-lïuiéITe;e -pol. instellin.'-' 

uOtu,o huf á � ��. 
DM3, 29.5.1951

Sun1 191=51. 



N.V. Provinciale Geldersche 
Electriciteits Maatschappij
Utrechtseweg 55, Arnhem

Naam: 1)

� Gehuwd met:
9 ( alleen voor vrouwen) 

, Voornamen (voluit) : 

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 

Geboorteplaats : 

Woonplaats en adres: 

Vorige woonplaats en adres: 

�unctie: 
9( duidelijk omschrijven) 

1) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 

c. 
In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

' 1 -..ï"é:nm; GcTardus 

' 

1.Y1J' .. J) 
_____ .,,.. .......... . 

werkrnu.:C 

A:-.T:.hcm, 10 :.Ici 195 .i • 





• 

VERTROU'NE.LIJK. --------------

Onderwerp: P.J.Gerrits. V 
Betreft: Dis 13.39LL 

- dd. �1.

' 
1 

! 
. ·--"' .. 

2�-'n 

1�- ÎY

Meder;edceld wordt da.t · van Petrus Johannes 
G:ï:IBRITS" geboren te .'/ijchen 31.3.1902 alhier nocr 
op politiek, noch op cri'11ineel gebied iets na
deligs bekend is. Ook nas hier niet bekend dat 
hij op 30.10.1945 in 11 De i/aarheid11schreef. 
�!ij v•oont sedert 23.4.1949 te Arnhem en was 
voordien te Nijmegen aan hd adres \lat er straat 
1771 1.wonach t i�. 
Hij en zijn gezin zijn Rooms Katholiek an nemen 
hun plücht en serieus we.ar. De pastoor zijner 
parochie die hem op gezette tijden thuis be
zoekt" heeft nimmer iets van eventuele com-
munistische of althans uiterst linkse gezind-
he id opc;emerlct. Communistische of al thans 
linkse lectuu1� heeft de pastoor n:L.11mer bij hem 
.�ezien. 
Hij zou georganiseerd zijn in de K.A.B. In de 
origevL""10 sta.at het gezin als zijnde keurig 
bekend. Ook hier heeft men niffi!'ler iets van een 
communistische of uiterst linkse activiteit 
bemerkt. 
Hij staat hier bekend als een hulpvaardig mens" 
die zich niet oV,er politiek uitlaat. 
Dezerzijds zal echter de aandacht op hem ge-
vestigd blijven. 

BV 1637- 1 51 
á_a,J � /á . dd. 9.8. 1 51. . . 

d1,uJa,Lü /� 
. A � �

·z..,�.:/ /�� �� � �. 
/.c;�/MÎPLL � �?U-�aa/�. 

���� 

?,. �-vi:Lk 1 





N.V. Provinciale Geldersche

Electriciteits Maatschappij
Utrechtseweg 55. Arnhem 

Naam: 1)

'�ehuwd met: 
(alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 
(.., 

Geboorteplaats 

Woonplaats en adres: 

• 
orige woonplaats en adres: 

Functie: 
(duidelijk omschrijven) 

1) V?or gehuwde vrouw meisjesnaam.

x Gerri ts 

Petrus Johannes 

31 rriaart 1902 

Wychen 

---

·1 h 10
c. 

In te vullen met schrijfma,cbine of blokletters 

IV 
1 

Arnhem, Kervelsü4aat 18 

lijnwerker A .. 

Arnhem, 15 'Juni 195 l 



,, 

? B crn:D.,":1I TS P • J" • 
J.946/106'7/I/OD 243/ 
,.Jchreef orJ 30-10--:1:5 in het c":rrblac1 :)e ·_ aArheiJ 
over nver:-lin�;:ten :::;oné!e!' re,J.clif: be�:tnun. 

' 

..J 

,, 



Verbinding : 126 
No. 286 Vetrouwelijk 

oj1 .r:-5"" b a _ f d- ,:z:_

22 Juni 1951. 

Onderwerp : 
1
Bericht op Dismmuner 12.805 dd. 18 Juni 1951, betrekking hebbende op Gerrit 

:.z..1Jan Gerritsen, gebor�t Doetinchem, 18 Augustus 1890, "WOnende te
Varsseveld C. 135 

• 

• 
OP KAART 

A(D/ , IL 
[J.\::•'{'.r 
-· ,, PAi: 

Bovengenoemde persoon huwe � op 21 Februari 1913 te ieven� met Gerrit je 

Hendrica van Voorst, geboren te ievenaar 16 Februari 1894" Uit dit huwelijk 

is slechts :&&n zoon geboren. Deze jongen is gehuwd en woont elders. 

Gerritsen is monteur bij het Prowinciaal Gelders Electriciteits bedrijf • 

.tllijkens de persoonskaart in het bevolkingsregister van Wiscb kwam hij op 

15 Ma.art 1937 in die gemeente. Tevoren wonde hij te Doetinchem. Gedurende 

laatstgenoemde dst.um tot heàen woont hij op hetzelfde adres c. 135 • 

Het echtpaar üerritsen behoort tot de Nederlands tiervormde Kerk. Niet ge

bleken is of zij regel.matig ter kerk gaan. 

Het is overigens em gezin waar niets op aan te merken valt. Gerritsen doet 

zi� werk maar zou zich verder ner-gens mee bem0eien. In geen enkel opzicht 

bemElt'kt men, dat hij op de voorgrond treedt. 

Ook gedurende de Duitse bezetting heeft men van deze man niets te zijnen 

nadele gemerkt. van enige onbetrouwbaarlleid is niet gebleken. In alle

1 geval moet het uitgesloten worden geacht, dat hij identiek is met zijn 
naamgenoot, die op een lijst van Verraders en dergelijke zou voorkomen. 

Van de vrouw van Gerritsen wordt gezegd, dat zij een type is, die weinig 

bij hen past. In haar doen en laten en ook in haar kleding zou zij erg 
achterlijk en conservatief zijn. Overigens is er niets in het gezin dat 

opvaJ.lend is en vreemd aarxloet. 

Bij de plaatselijke Politie staat Gerritsen gunstig bekend. Hij kwam nimmer 
1.1 

met haar in aanraking. Ook de vrouw van �er-ritsen en de gehuwde zoon komen 

niet in de politie-administratie van Wisch vsor. 

V
--·------1 

E/ec . .,,.. // 



N.V. Provinciale Geldersche 
Electriciteits Maatschappij 
Utrechtseweg 55, Arnhem 

Naam: 1)

Gehuwd met: 

• alleen voor vrouwen J

Voornamen (voluit): 

•, Geboortedatum (dag, maand, jaar):

Geboorteplaats: 

Woonplaats en adres: 

Vorige woonplaats en adres: 

Functie: 
.,!duidelijk omschrijven) 

1) Voor gehuwde vrnuw meisjesnaam. 

---

1058 
c. 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

,.,·81"'.l:'i tscn

18 .• ll-o l'.,"G'...lG lJ90 

oc t;::.nchco 

VL,r.., .cvelc1, :1:-.::..Gc 1e,1t..e; C 135 

23/,r...,) 
;--::mtevr C 

// 

Arnhe:�, 10 !lei 







vERBINDING 34 VERTROUWELIJK 19 JULI 1951. 

No·. 187 / '51. J .. ·.�·. ; 1 -�d. 
,.--.. --

ONDERWERJ? : IInlichtingen betreffende HARDEMAN2 Wi�nand, geboren te Ede,
'<:20-12-1919, wonende te EDE, Nijverhei splein no. 37 • 

.iietreft Uw schrijven No.Dis. 12806,--aë!. 18 Juni 1951. 
,arm. V 4 e, 

.. 

Bovenge.noemde persoon is sedert zijn geboorte in deze 
gemeente woonachtig. Hij is op 2-8-1939 te Ede gehuwd met 
Alida Botterman, geboren te Amsterdam, 24-3-1921. Uit het 
huwelijk is op 21-11-1939 een zoon geboren. Betrokkene die 
voorheen IJsventer was, is reeds een paar jaar als grond
werker werkzaam bij de P.G.E.M. Hardeman W, was in November 
1946 lezer van het dagblad "De Waarheid". Het staat vest, 
dat hij momenteel niet meer op gemeld dagblad is geabonneerd. 
Aangenomen kan worden, dat hij de politieke richting van de 
P.v.d.A. is toegedaan. Terzake overtreding van de prijsbe
heersingsvoorschriften is hij in 1943 veroordeeld tot f.100. 
boete. Betrokkene heeft met niemand speciaal omgang en hij 
in1Eresseert zich hoofdzakelijk voor zijn postduiven. Van 
politieke activiteit is bij hem nimmer sprake geweest. Van 
zijn te Ede woonachtige ouders en verdere familieleden is

l.. 

op politiek gebied niets ten nadele bekend. Aan godsdienst 
wordt in het gezin Hardeman niet gedaan. 

"Einde". 

V 





N.V. Provinciale Geldersche
Blectdciteits Maatschappij
Utrechtseweg 55, Arnhem

Naam: 1) 

,APehuwd met: 
�alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 

Geboorteplaats : 

Woonplaats en adres: 

Vorige woonplaats en adres: 

•unctie:
uidelijk omschrijven)

1) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam.

In te vullen met schl'ijfmachine of blokletters 

' '(' :' · 1 

., ·i 

... ..... "\.. 37 .. \.4,l ... ' 

A:rnlw,.. , lri ·•ei 
195 J 



e Nat: Ned. s ; m 

Geb: 28-'7-'8'7 

Te : Vrees\·•ijk 

Bcr : voornan val'",r-:on 
:G- ' 

Volledige Jnform3ticka3rê: 

.J)�Î) 1 
F J, rron. --------------
Ever j\l'.ar dus èen 

/ 

/ 

alias 

Adres 

Jonkerbosc}1 20fi 

Inf*=r:-ont voor:::;. c1en ltrtog, ea.b. 6-'7-'1'7 te Nijme
r·en, zelf'é'e odres, J it en :rror-a-pt,nCiEt EVC. 
(8-t:- 1 49) 

��/<y'-/(?:.J-2��,4'---...,.:....,. ·-

:::>.� · � - Y•/o :.,-,2. �?.-ds. 7 
* Datum vermelden. 



• 

1 r 

. ' 

ID 2648. 
.,. . .,.. 

I • .. ) 

Form. V 2 e. DIENST GE HEI lr.

No. Dis 14.362 ,A

Onderwet,p� �1nlichtingen. 
Verbinding t.ro. 36. 

Datum: 17 i:..ugustus 1951. 

Datum ontvangst bericht: 18-8-1951. 
Be trouvibaarhe id berichtgever: betrouwbaar • 
.raarderin( bericht: betrouwbaar. 

�
p(

f Everardus den Eartog, geboren te Vreeswijk, 28 Juli
1887, metselaar P.G.E.l ., wonende te Jijmegen, .. eg door 
Jonkerbos 208, werd 30/11 1914 in het bevolkingsregiste 
alhier ingeschreven, komende van' s-Gravenhage. 

Hij bezit de "rederlardse nationaliteit en belijdt de 
rl.K. godsdienst. 

Hij is 18/5 1911 te ·ri.irnegen gehuwd met �lijàa Theodora 
Frederika: ijnders, geboren te Nijmegen, 18 J"Uili 1888. 

In politie� en c�irni�eel oozicht is alhier geen nadelig 
van hem be 1-cend. Volge

i

· n

. 

lich tinr;en uit be trouw bare 
bron is hij lid van de ,.K. bond '1K.A.B.O., is goed 
lcatholiek en staat hi.i __ nstig bekend. Hij is rechts 
georiënteerd. 

Twee zoons van hem staan minder gi..;nstig bekend. 
E. den Hartog, geboren te l''Ji jmegen, 6 .:uli 191?, wonen
de op hetzelfde adres, bedoeld in Uw schriiven, is lid
en propagandist van de �.v.c. Dit is door mi�n I.D.
zelf geconstateerd. In 1943 werd hij geverbaliseerd t/z
diefstal van geld -:n goederen. In 1949 werd hij tot 9

maanden gevangenisstraf veroordeeld t/z het in hulpeloz
toestand achterlaten van zijn vrouw en pasgebor�n kind,

tengevolge waarvan het kind is overleden.

Petrus .mtonius den Hartog, geboren te Nijmegen, 7 Fe
bruar'i 1922, ban:cewerker, wonende te _·i.jmegen, Bremstraa 
13, is naar eigen waarneming ,;an mijn I.D., geabonneerd 
op "De .,aarheid ". Jinde. 

23 �ugustus 1951. 





• 

NOTA 

Aan: DIS 
Van: DNB 

( 

""/11:;'lf[Q_<\_"_ î ,J' • • � I'-/ "!,b1._

V 

Verzoeke een V2e onderzoek naar: 

r .liAlh'OG-, E. den, 
Vreeswijk, 28.7.1887 
Nijmegen, Neg door Jonkerbosch 208 

komt voor: E. den tlartog, 6.7.1917 te Nijmegen, 
zelfde adres, lid en propagandist EVC. 

en een V2e onderzoek naar 

- PO.&L, van de D.A.
Hilversum, 20.3.1914
Velp, Boschweg 7, ·I1echn. Ambt. B

Signalering: Jan.'50 radio zend amateur. Maart '50 idem.
�ou via zijn zend- en ontvanginstallatie

verbinding met 'I1sjecho-Slowakije kunnen krijgen. Febr.' 50
Houder amateur radio zendmachtiging, roepnaam PAOIR

Onderzoek is t.b.v. PG.ttIVI (OD 1556a/P I)

DNB, 15 Augustus 1951.
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ID 2594. 
Form. V 4 e • VERTROU7ELIJ�. 
No. Dis 14.l�. 

--
Datum: 3 �ugustus 1951. 

Onderwerp; Inlichtingen. 

@-

i'JERBI'TDING No. 36. 
Datum ontvangst bericht: 4-8-1951. 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 
'Naardering bericht: betrouwbaar. 

OP KAAAT 
ACO/ /1;:" 
DAT2#�1 
PAR: ' {Ï

r 

Petrus Hendrikus Hofkens, geboren te Nijmegen, 29 Novem 
ber 1918, arbeider P.G.E.M., wonende te Nijmegen, oluis 
weg 42, werd bij geboorte in het bevolkingsregister al
hier ingeschreven. 

Hij bezit de Nederlandse nationaliteit en belijdt de 
ct.K. godsdienst. 
In politiek en cricrineel opzicht is alhier geen nadelig 
va n hem bekend. Hij is rechts georiënteerd. Hij is niet 
georganiseerd en niet bemiddeld. In het ouderlijk gezin 
wordt een E.K. dagblad gelezen. De naaste kennissen zij 
voor zover is kunnen worden nagegaan, rechts georiën
teerd. De leefwijze is neties en eenvoudig. Het zijn 
rustige mensen. 

Betrokkene is een zoon v&n Petrus Hofkens, geboren te 
� Ni�megen, 28 September 1880, en van �ntje van Nunen, 

geboren te Lith (NB), 41�ei 1882. 

� � De in Uw administratie voorkomende Petrus Hendrikus Hof 
kens, geboren te Nijmegen, 25 Februari 1923, is een zoo 

'< I yan Jan Hofkens, geboren te Ni jmeizen, 8 };�aart 1883, met 
selaar, wonende te Nijmegen, Biezendwarsstra�t 6. beze 
is lid C.P.N., geabonneerd op "Werkend Nederland'' en 

\ "Wij bouwen". 

\, �· '\ 

\ �{ .. .,r -- l Pet.rus Hofkens, geboren te :H jmegen, 8 �rt 1883 en
\i\�\ �\··

c.
\� , Jan Hofkens, geboren te Nijmegen, 8 Maart 18831 zijn 

l"l'i. \� 

JY� �.. broers van elkaar. Einde. 

\ \�'v �}·-; 
\; ��} / 
\ � \f' 

V 

,..,... " 1 
I v.to/-...:.� ..-> • 

18 àugustus 1951. 

·--------..

�- - d.J 





N.V. Provinciale Geidersche
Blectriciteits Maatschappij
Utrechtseweg 55, Arnhem

Naam: 1)

Gehuwd met: 

.
alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit) : 

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 

• Geboorteplaats:

•Woonplaats en adres:

Vorige woonplaats en adres: 

Functie: 

eidelijk omschrijven) 

l) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 

1612 
c. 

I 
In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

), .. Hofkens 

�, 
- -

Petrus Hendrikus 

19 November 1918 

Nijmegen 

.&.ó.J) 
-· 

1,24. -
'-1.J 

J __ --

r 1 
2.q - //- 1 t> 

Nijmegen, Sluisweg 42 

werkman C 

Arnhem, 5 Juli 

-4 

1951 



· c,:-;:· � . etrus I 011 '·,�.hu=· red. 
25-"-f'.:, r'ï."':e0nn 
m. üieven, vr n ·::eheer:':.st·,,. 5 
:nt-,oos L;rot" Vl' -rt • 
r ITijLeuen l�i-10-t10 
/'.r; zoon vl,n r1'3 co11n.J.t-o:'i:ens ,,r irnioncnta l)' .i zi.in z·r· t.,er 
'r.. �v-cr.s J,m.ssen, éïc; , "ri.i · o·) < (l ./· Er}1ei( 

•





N.V. Provinciale Gcldersehe
Electriciteits Maatschappij 
Utrechtseweg 55. Arnhem 

Naam: 1)

-ehuwd met: 
(alleen voor vrouwen)

Voornamen (voluit):

'\ 

Geboortedatum (dag, maand, jaar):
( 
. 

Geboorteplaats:

Woonplaats en adres:

Vorige woonplaats en adres:

• Functie: 
(duidelijk omschrijven)

1) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam.

, l 

:-: Huinink 

Herman 

26 Jlmi 1895

Aalten 

----
--

.l 1 1 0 
c. 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters

.. .. ... . -- ·-------

Aalten, Hoogestraat 42 a 

� .,,? \

j 

monteur B

Arnhem, 15 Juni 1951 



? A HOILiï.TK, Gerr·i t ü o..:.ï. 
26-3-1897 te Aalten 
houtha.!"J.c1elaar 
Aalten, Ad11.t.<1e J.uyterst:rnat 94 
?::J 977�5 
Zou be·t;rolC:-:en �ijn bij ill. ,:;Ternove::,_"sCl.l:ï.':1.j1l5.nr;on 
ö.oor ;;ict a.e l'.T.':J in co11..tact stci:1..:v1.e cor:r1.uit lTe11eJ?lt1nd 



Verbinding 126 
No. 371 Vertrouwelijk 

cJ/i �crt :'} � f ,P rl � -:C

20 Juli 1951. 

Onderwerp : Bericht op Disnummer 13.394 dd. 17 Juli 1951, betrekking hebbende op 
Herman HUININK, geboren t'e-A.àlten, 26-6-95, tionende te Aalten Hoo�estraat

------�-42 �-©----------------f-vt1&:-?1f-�-----
Bovengenoande persoon woont vanaf zijn geboorte te Aalten. Hij is op· 

._!P O.I. 
.(01 t/ jj 

OAT:}f!i/ ,�1 

PAR: 

• 

7 Augustus 1924 te Aalten in het huwelijk getreden met Grada Hendrika 

'de KEIJZllR, geboren te Didam, 20 Juli 1894. Uit dit huwelijk is slechts 

.�,n kind geboren. Deze jongen is thans als dienstplichtige onder de 

wapenen. 

Blijkens de persoortl<:aart in het bevolkingsregister van Aa:lten belijdt 

Huinink geen godsdienst. Eerder stond venneld Nederlands Hervormd. Met 

zijn vrouw is dat evenzo • 

Zoals bEkerrl is deze man monteur bij de Provinciaal Gelderse El.ectrici

teits Mij. Hij is :eeeds jaren aan deze maatschappij verbonden en was 

eerder hulpmonteur. 

Huinink treedt op geen enkele wijze in het openbare leven op de voorgi-ond 

Deze familie l�.:f;dt haar eigen leventje. Vader doet nergens aan mee en 

zijn vrije tijd benut hij veelal voor vissen. 

� )Ç ' Betr�kkene is een broer van Gerrit Jan Huinink, geboren te Aalten, 26-

(), f) q /1 �-- 8-97, ,ronende te Aal.ten Adm. de Ruyterstraat 94. Hij heeft nog en.ékele
_,.,,;,- broers te Aalten wonen en ook een gehuwde zuster. FAn van deze broers 

0 

is metselaar van zijn vak en heeft zitting voor de P. v.d. A. in de Raad 

van de gemeente Aal ten. Ook vroeger zat hij daar reeds voor de toenma

lige S.D.A.P. F.en zoon van een ander broer, die reeds 71 jaar oud is, 

is ouderling in de Na:ierlands Hervormde Kerk. Verschillende Huininks, 

die vroeger zelden of nooit in de kerk kwamen, gaan nu weer geregeld. 

Betrokkene bovengenoenrl evenwel niet. Wat betreft de omgang van de fa

milie onderling kan gezegd worden, dat niet blijkt dat daarvan sprake 

is bij Herman en Gerrit Jan Huinink. Laatstgenoemde staat niet zo best 

, , �' bekerrl. Men verdenkt hElll al.gemeen conununist te zijn. Maar concrete fei
'\4' .,\1) t' (lv-

L 

\ ten waaruit zulks blijkt zijn niet aanwezig, althans bij de plaatse-

:J. '( lijke Politie is dit niet bekend. 

\!\1\�
\J 

/ _ .,, Ht:rman Huinink en zijn gezin staan in alle opzichten gunstig bekend. 

v'
1
,,J2 f� � � 

(\N-rM'(}L '}v/1 

Hij noch een van zijn gezinsla:ien kwam in ongunstige zin met de Politie 

van Aalten in aanraking. Ook gedurende de Duitse bezetting heef.'t de 

houding van dit gezin niets te wensen overgelaten·. 

O; 
E i n d e , 
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ID 2608.
Form. V 4 e. VERTROUWELIJK.
No. Dis 14.157
Onderv.e�nlich tingen.

Verbinding No. 36.

Datum: 6 Augustus 1951.
-

Datum ontvangst bericht: 7-8-1951.
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.
7/aardering bericht: betrouwbaar.

"f.-.. Johannes Hendrikus Theodorus Janssen, geJ oren te
me gen, 15 1:aart 1896, wonende te Nijmegen, :ater stra
33, staat sedert geboorte in het bevolkingsregister
alhier ingeschreven.

Hij bezit de Nederlan se nationaliteit en staat als
rt. K. vermeld.

Hij is 18/12 1919 te Nijmegen gehuwd met Anna Meche-

E)-\iina van Pounel, geboren te Tilburg, 24 �1.pril lG.•9,
uit welk huwe li jlc 6 kinderen ge boren zijn. 

Betrokkene woonde voorheen te :Hjmegen, J.�anaalstraat
9 en is identiek aan de door U b6doelde Janssen.

Hoewel hij thans lid is van de rt.K. bond ·•K.A.B.O. ",
wordt hij toch in politiek ouzicht ge1,�antrouwd. Hij
laat zich zo nu en dan in gesprekken met zijn mede
arbeiders op de P;G.E.K. nog wel links-extremistisch
uit. L...eer recente gegevens zijn niet be'c<end geworden
Einde •

C �2 Augustus 1951.

1/ 





N.V. Provinciale Geldersche 
Electriciteits Maatschappij 
Utrechtseweg 55. Arnhem 

Naam: 1)

�ehuwd met: 
l alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 

Geboorteplaats: 

Woonplaats en adres: 

Vorige woonplaats en adres: 

-Functie:
(duidelijk omschrijven) 

1) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 

c. 
1n te vullen met schrijfmachine of blokletters 

"\ / /, Janssen 

IV /�- - "1.9

Johannes Hendrikus Theodorus 

15 Maart 1896 

Nijmegen 

Nijmet3en, ·.'faterstraat 33. 

werkman-kolentransport B 

Arnhem, 15 Mei 



A JA},f3,�::::}_;, Jo.:-�a 1 ·os Hencïrj_:;:u::, Thoo\l,:>r1:s 
:·:ij_1e,�e�1, 15-3-95 �:ec1. 
·1rr � .--.,· ""T -·�.,.,1 nr1l ç,t"cin�- ovw-t...<. ..-1 .... :r-:.s_· � ... l.�U-: � __ ..:.., .L C.l<.-: .. 1.J 

t1" 3..!.1f: l)n J�-G 3.l"" ) c .!_ i. er.
I.'J Hij 1ec;en, .l-!3-49
l 946 �.ïoet 1.1ori1en ')cscll�·,: ·,1 o.ls te oe�1-:,ren tot à.e
VOdraa:.1s taa�irle per·so.:.aen der li;.,.):s-extJ�e. :lis ti:· che

•



• 

., 

ID. 2414. 
Form. V 4 e. VERTROUWELIJK. 
No. Dis. 12.808. Datum: 18 Juni 1951. 
Onderwerp � :rti.li ch t.ingen. 

Verbinding No. 36. HIET o 
Da turn ontvangst bericht : 20/6 19 51. 

tl · 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar •. �A_C�D/� . ..___�
Waardering bericht : betrouwbaar. 

Hendrikus Klaassen, geboren te Nijmegen, 26 Februari 
1900, werkman algemene dienst P.G.E.M., wonende te Nijme
gen, Bronsgeeststraat 49, heeft steeds in het bevolkings
register alhier ingeschreven gestaan. 
Hij bezit de Nederlandse nationaliteit en is R.K. 
15 October 1925 is hij te Nijmegen gehuwd met Ardina Ma.ria 
Janssen, geboren te Wijchen, 13 December 1904. Zij .hebben 
drie k'nderen, waarvan er een is gehuwd • 

In politiek en in crimineel opzicht is omtrent betrokkene 
alhier geen nadeligs bekend, evenmin omtrent de medege
zinsleden. Betrokkene is de beginselen van de P.v.d.A. 
yoegedaan. 
Betrokkene is niet identiek aan: 

f Hendri!us Klaassen, geboren te Nijmegen, 30/7 1901. 
Deze is 23/3 1945 te Nijmegen overleden. De Weduwe is van 
ten Katestraat 55 verhuisd naar Waterstraat 23 sedert 
1/12 1949. Einde. 

25 Juni 19 51. 





N.V. Provinciale Gelde,:sche 
Electrkiteits Maatschappij 
Ut,:echtseweg 55, Ai:nbem 

Naam: 1)

afiehuwd met: 
�alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit) : 

. Geboortedatum (dag, maand, jaar): 

Geboorteplaats : 

Woonplaats en adres: 

Vorige woonplaats en adres : 

emctie: 
(ûuidelijk omschrijven) 

') Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 

()� I ,Jj oF/_ 1058 
..... C. 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

Klaassen 

Hendrikus 

26 Pebruari 1900 

Nijmegen 

Nijmegen, Bronseeeststraat 49 

bankwerker B i·v 
l 

Arnhem, 10 Mei 1951. 



Verbinding I,126. 
T\To : 28 6/51. Vjjj'RT'!:?0TTWELIJK. 

0 n d e r w e r p: Bericht op Disnummer 12.8Q1..�.d.18 J,,ni 1951,bet,..ekking · ®' ""fhebbende op HZ1-T:DRIK JA�.illlî'T .lGELil'J}{,geboren te Lnchem,
K . 3C' September 1922,worieride te L0CH.8jj1 aan de Zwiepseweg li•":41 

-------------------------------"----------------------------------------------� 

NIF.T 0.1<. 
Ar

n
, tl fl 

o·-.r: 1-:I ·,;-,
PAR: . ff

• 

t1 
1 
. 

1 
\ 
r 

, 

De hierboven t" enoemde p er!'3onn i !ll een Zn"n van de alleqzlnc; 
tunstig bekend c;taande f'nderi:i :----------------------------
Jan Willem Klein Egelink,geboren te L0chem,24 Ang,,..,,tnc; 1896 
:;.J;ngelina AsRink,geboren te Lochem,10 J,,li 1898 te""wijl hij,np 
16 All.ei 1947,te Lochem in het huwelijk t.,.ad met-------------
Hendrika Johanna 'fohuijzemanilgebo:ren te Lochem,19 '1eptember 
1923 en WO"nachtig js aan de Zwiepseweg .,.,.o:41 te Lochem. 
Vader Klein .1!":geli.nk i ei werkzaam np de leerfab'l"iek 11Taeff te 
Lochem t erwi j 1 betrokk e'1e we,..kzaam j c; gewee<:!t al c:; elect.,..ici en 
en reedc:i c;edert ja,..en al<:! mnnt�,r in d4e"at van de P .G.E.M. 
moet zijn. Een liefhebberij van hem J<:i <1teedq l4ewee9t het 
perimenteren met radio '9. 
Van hni<:J nit behnort deze mar t0t de Ned.Herv.Kerk .. Erg 
rrkerks" zijn de Onder� echter rj et, af en tne gaal"l zij ter Ke: 
ke. �ind"l enj.ge tijd beznekt Hcrid,..ik Jan wel de bijeenknm-
sten, donr de Hergt eld Apo<:Jt01, sche Zevid i ngsgemeer.te te Lri 
chem f. ehouden. Zijn gchn "t'lVader ( gch11 ij zeman )heeft plaat<:!el ijk 
bij dit ke:rkgen0"t"!chap een min of meer leideric1e f11rctie. 
Onk de fam�J.ie C::chnij zeman werd g11r,9tj.g be<:!p.,..oken. 

Tijdens de bezetting werd  do"r de famjlie 's Klein Egelink 
Schuijzeman een goede hondh1g aangenomen • 
Politiek gezien wordt do0 .,... Hend.,..ik Jan Klein �gelink helemaal 
niet op de voorérond getreden. �r be�taat geen erkele aarlei
ding te veronderc:;t ellen dat hij, 0p dit gebied, nnb etronwbaar 
zou zijn.Veronder�te ld wor dt dat de belangstelling nrig het 
m ee<:!t naar de F.v.d.A .doch zeke:r niet naar een extremjqti�che 
groepering zal n i tgaan. 
0p deze familie valt alzo ni et"l te zegge.Dl. Int eg en deel, meer cl e
r e n  noemden het kenrige nette menc;en. 

Voornoemde Hendrik Jan Klein Egelink j <:J inderdaad een volle 
• {i). (0 � neef  van HEti drik Jan Kletn 14gelink, gebrH·en ! e L

0.
chem, 13 Fe-

; j..( / ".,/ 

brnari 1926 als zo"n van Hendrik J an Kle:1.n �el1nk,p.eb0,..en 
D te Lnchem,4 Jarnari 1900 en J0han11a A.rendina Zigger<:!,g,b0.,..en 

--· 

. c;' 

�, �,�
i,.. .. 

i' 
� 

-- \ 

te Markelo,9 'J'Tovember 1902 er, 0p 4 Mei 1951 te L"chem in het 
huwe lijk trad met Berendina Johanna Poelder,geb(l'l'•en te Gn.,..<:!-
sel, 21 Febrnari 1926 terwijl hij tha,,..�nonacbtig ici aan de 
•ieuweweg ro:28 te Lochem.
De broers Jan Willem- en Hendrik Jan Klein �elink qr.l"pen
nog al wat nitee n. Hendrik Jan schijnt niet zn "tiet" te zijn
al� zijn broer zonder dat ook jegens hem "ng bepaald p0<:!i
tieve f'ei ten ter tafel gebracht knnnen worden. Tij denc,: de be
zetting nam hij een mjnder p0<:!itieve ho11dirg aar, en we:r-d dn,..,.
9ommigen nie t helemaa l vert.,..m,wd. De mari waq echter,zove,.. be
kend geworden is,nergen"' bij aangec:ilnten.0 nk hjj i� welczaem
op de leerfabriek Naeff te Lochem. De br0er<1 gaa n  bet,..ekke
lijk weinig met elkaar om en de �eef� Hendrik Jan �og minder.
Hendrik Jan,geboren 13 Febr1Jari 1926 word t ge"1child·e,..d al"'
een per!'\lonn�ie wat uit de fam1lie geit"'oeid j q. Hij z",, een
MtTLO-opleiding ge.note n hebben en zich mede daar dn"r wat 11 g""n."
gevoelen. Het moet een wat c:itiekeme fig,rnro zijn die ze "wat
achter de ellebogen" heeft.Er blijkt riiet dat do"r 11em te L"-
chem enige politieke activitej t word t l')ntwikkeld. B:ij Î.<:! n:l et
meer in dier"!t van de G.T.M.



' 

HiJ zou tha�q te Zutphen np een kantn"r werkzaam zijn 
welk kantoor i<:i (nog' niet bekend geworden. 

tinde. 

. . 

" 

• 
' 



N.V. Provinciale Gelderscbe 
Electriciteits Maatschappij 
Utrechtseweg 55, Arnhem 

Naam: 1) 

tl:;ehuwd met: 
(alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

t � Geboortedatum (dag, maand, jaar):
1 

Geboorteplaats: 

Woonplaats en adres: 

Vorige woonplaats en adres: 

-'unctie: 
(duidelijk omschrijven) 

') Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 

1058 
C.

' f)
In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

f Klein Egelink 

Hendrik Jan 

30 September 1922 

Lochem 

Lochem, Zwiepseweg 41 

! 

V
{!/J--,J) 

monteur B 
1 

Élt'c ;J

Arnhem, 10 �Tei 
195

1
•
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ID 2566. 

No. Dis 12809. 

Onderwet'lf: Inlichtingen. 

Verbinding No. 36. 

V E R T R O U W .E L I J K. 

áan de Heer Hoofd van de B.V.D., 

., s - G R il. V E N H .à G E. 

In antwoord op Uw hierneven vermeld schrijven dd. 

25 dezer, betreffende 

-+-
1 Reindert Kramer, geboren te Rotterdam, 1 Septem-

ber 1915, wonende te Nijmegen, Biezenstraat 110, 

heb ik de eer U te berichten, dat betrokkene in poli

tiek opzicht wordt gewantrouwd. 

In gesprekken met zi _jn collega' s liet hij zich 

meer dan eens ontvallen, dat de arbeiders het onder 

een Russisch, of althans communistisch bewind veel 

beter zouden hebben, dan thans. Hij komt echter niet 

openlijk voor zijn politieke gezindheid uit en streeft 

ogenschijnlijk de doelstellingen van de Partij van de 

Arbeid na. Andersdenkende collega's beschouwen 

iemand, die met het communisme sympathiseert. 

2? Juli 1951. 



• 

• 

No. Dis 12809. 's-Gra venhage, 25 J·uli 1951 

!lfüTROU "ELIJI:.

Aan de Heer 
Commissaris van }olitie 
te 
NIJ lJ EG EN. 

taar aanleiding van het vermelde in de 
laatste alinea van O ._, rarrort I.D. 2413, 
d.d. 25 Juni 1951 betreffende:

Reindert I<ramer, geboren te Rotterdam, 
1-9-1915, ,,,onenae Biezenstraat 110 te t-iij
meren, moge ik U verzoeken mij nader in te
lichten omtrent zijn politieke instelling.

In het bij7'onder zal ik gaarne verne
men, uit r,elke uitlatingen van betrokkene 
zijn co.mn,unistische gezindheid is kunnen 
blijken en waaruit niettemin werd gecon
cludeerd, dat 1,ij de doelstellingen van de 
lartij van de Arbeid zou zijn toegedaan. If 
een en ander niet in tegenspraak? 

! 
( 

I 

n.1.s.



• 

• 

ID. 2413• 
Form. V 4 e. 
No. Dis. 12.80

1
. 

Onderwerp :r1n5Tchtingen. 
VERI'ROUWELIJK. 

Datum 18/6 .51. 

Verbinding No. 36. O!JKAARTDaturr.. ontvangst bericht: 20/6 51. 
Be 1.,rouwbaarheid berichtgever : betrouv1baar .t::--:�.z.,,,,:;.�

Waardering bericht: be�rouwbaar, 

)(f Reindert Kramer, geboren te Rotterdam, 1 September 
i915, van beroep werkman P.G.E.M., wonende te Nijmegen, 
Biezenstraat 110, werd in het bevolkingsregister alhier 
ingeschreven op 12/11 1946, komende van Rotterdam. 
Hij bezit de Nederlandse nationaliteit en is R.K. 

December 1946 is hij te Nijmegen gehuwd met Geertruida 
isabeth van Embden, geboren te Nijmegen, 26/6 1918. 
j hebben twee kinderen. 

Volgens mededeling van de Kriegsmarine aan de Firma van 
den Oever en Co, te Rotterdam,zou betrokkene als opvaren-

/ 

de van het SS. "Tebessa II sedert 24/4 1944 zijn vermist, 
op welke datum genoemd schip in de Middellandse Zee door 
oorlogshandelingen werd getroffen. Hij zou door een Brits 
motortorpedo zijn opgenomen, daarna zijn geinterneerd en 
bij de capitulatie aan de Nederlandse autoriteiten zijn 
overgegeven. 
Van 3/6 1940 tot 12/11 1946 stond hij ingeschreven te 
Rotterdam, Persoonstraat 11 d. 
In politiek en in crimineel opzicht komt betrokkene al
hier niet voor. Hij is geabonneerd op "Verstandig Ouder
schap", zou de P.,v.d. 11. zijn toegedaan en sympathiseren 
met het co

�ism

e volgens eigen uitlatingen.Einde. 

1 - .f ") · 25 J"uni 1951.
i r .

,µ;u ,

�1\/ �n,1, / !, 

-------· 





N.V. Provinciale Geldersche 
Electriciteits Maatschappij 
Utrecbtseweg 55, Arnhem 

Naam: 1) 

Gehuwd met: 
.alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

Çeboortedatum (dag, maand, jaar): 

(}eboorteplaats : 

Woonplaats en adres : 

Vorige woonplaats en adres: 

.ai'unctie: 
.uidelijk omschrijven) 

1) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 

C. 
In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

-..,z._ Kramer 

Reindert 

1 September 1915 

Rotterdam 

TJijmegen, I3iezenstraat 110 
-----�------, 

\ V 1-:�",��-
Werkman in alg. dienst B 

Arnhem, 10 IJei 1951. 



.. 

Drd./�'J ,� PÇl/1 
�rr.e eed v4e onderzoe k. 

, �ie eds ,;e:rn 1d: 
�1·L .... .1,.:{, leL1dert 

.. :otverclam, 1.9.1915 :t�. 
Rotte!'d.a:n, .. :ersoons s tr. 11 d 
i,ed. ,criJ0sc:;;evt....<10 cne. 

1:l Overt;eoracnt na�.r �··o�l:ï . .,rfprins
�/IJ te JJen Lelder. J. oli cieK onbe
..i.1r-v·i trouv1baar. vriJvV. 6ev,erkt bij 

,... -:enrmactlliS .oes trieostelle 
:. ieder-lcl..1de • 

Ge.arne huidi6e pol. instel 
l in..:;. 

D · f.13 , 29 • 5 • 1 :;) 51 

f!P /S-.F6 0 /'JJ 
------

•• 

r 
/ 
'! 



°E'LV. Provinciale Geldersche Electriciteits�Maatschappij. 

Datum, :P/r . .. ........ 19v?



.� 
N.V. Provinciale Geldersche

Blectriciteits Maatschappij
Utrechtseweg 55, Arnhem 

Naam: 1) 

-ehuwd met:
(alleen voor vrouwen)

Voornamen (voluit) : 

... � 

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 

Geboorteplaats : 

Woonplaats en adres: 

Vorige woonplaats en adres: 
�nctie: 

(duidelijk omschrijven) 

�KROEZE 
'/ 

Hendrik 

992 
C. 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

7-;;T b spr met /f/ / - "] 
OP /..&.. . .rl e · . --�-... ··· 

wpiQ geg. !ldl'f jJ. I'/ é! M 
L----------,.-· 

12 December 1906

�euwarden 

Kaninefatenstraat 11 , I.eeawnà911 �

chef van de wacht, Centrale Gelderland 11
Nijmegen. 

meisJesnaam. -,r,r / 1) Voor gehuwde vrouw meis jesnaam. 195/ 



VERTROUWELIJK. 

Betreft: Dis 12810 
dd. 18-6-1951.

Onderwerp: A.C. van der Lee. 

tJ/1ss-6 )_ -f 
1 OP KA J 
ALD/i1' . 

DAl: ,Pfl 
PAR:/� 

1__;..c;,
.,. 

. . Medegedeeld wordt dat omtrent: 
{��der Cornelis, geboren te Utrecht, 24-12-
189"7, wonende te Arnhem, Kapelstraat 18, op 

� crimineel gebied niets nadeligs bekend is. 
� Tijdens de oorlog zou hij pro Duits zijn. 

• 

Hij exerceetde met Jeugdstormers, terwijl zijn 
dochter aangesloten was bij de Jeugdstorm. Hij was 
ongeveer i jaar geïnterneerd in het kamp Avegoor 
en werd op 24-5-1946 door de Procureur-Fiscaal 
bij het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem onvoorwaar
delijk bui ten vervolging gesteld onder pun·t 1. 
(verdenking ongegrond) • 

Hij staat bij collega's niet in erg 
hoog aanzien, waarschijnlijk door zijn houding ge
durende de bezettingstijd en omdat men beweert 
dat hij door protectie een werkkring bij de P.G.E.M 
heeft gekregen. Het is niet gebleken dat hij thans 
enige politieke activiteit ontwikkelt. 

Gebleken is dat hij zijn Rooms Katholie
ke plichten goed nakomt en dat hij regelmatig de 
R.K. kerk bezoekt. De kapelaan zijner parochie 
acht hem politiek betrouwbaar. 

V 

BV 1267-51 
dd. 25-6-51.

ELéc. -/6 





N.V. Provinciale Geldersche
Electriciteits Maatschappij
Utrechtseweg 55, Arnhem

Naam: 1) 

Gehuwd met: 
(Sileen voor vrouwen) 

- Voornamen (voluit):

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 

Geboorteplaats : 

Woonplaats en adres: 

Vorige woonplaats en adres : 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

I.(,c van der 

tri0 Co:rnclir Carel 

24 �cce�ler :897 

: ·v�,,.., .. l� -?f /r-J) ! i_, ' ---

· ; L-/t'<-. 1_0 ••Functie· mn[;azj_jnbediende B il : .. , -·- ,, 
(duidelijk omschrijven) . 

-,------------------
'J Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. Arnhem, 10 ;.,ei 1951. 



• 

• 
'l � 

• 

ID. 2411. 
Form. V 4 e. 
No. Dis. 12.811._ 
Onderwerp : l"'!r.[ichtingen. 

VERTROUVr.ELIJK. Datum 18/6 1951. 

Verbinding No. 36. 
Datum ontvangst bericht: 20/6 1951. 
Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar. 
Waardering be'�ich t : betrouwbaar. 

XI Johannes Petrus Liskamp, geboren te Nijmegen, 22 
November 1893, wonende te Nijmegen, Jan van Goijenstraat 
32, is dezelfde als de bij U reeds bekende, wiens geboor
tejaar echter onjuist is. Dit moet niet zijn 1895, doch 
zoals hiervoor vermeld: 1§.23.. 
Aan de gegevens omtrent hem kan het volgende worden toe
gevoegd : 
Geabonneerd op "De ïNaarbeid" en hij maakt propaganda 
voor het comn1unisme onder zij r mede-arbeiders. Einde . 

25 Juni 1951 . 

" E&. -1} 
__ .......... _.___, 





N.V. Provinciale Geldersche 
Electriciteits Maatschappij 
Utrecbtseweg 55, Arnhem 

Naam: 1) 

.-Gehuwd met: 
�alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 

.. ' 

" 
Geboorteplaats: 

Woonplaats en adres: 

Vorige woonplaats en adres: 

.nctie: 
(duidelijk omschrijven) 

1) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam.

1058 
C. 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

Liskamp 

Jo::ann.cs Pet-rus 

2�2 1iovef.111er 1893 

NijncgcY1 

bnnk::erkcr C 

Arnhen, 10 :r.�ei 
195 1" 



Antwoord op schrijven 
No.nis 14. 362 A V2 e ttDiQnstgeheim" 
d.d.17 Aug.1951.

NIET O.K. 

ACD!fi f) 
DAT: 11411 ,1
PAR: . ,J. DOSSIER 2 No.74 

"DIENSTGEHEIM; 
A( 

• 

Betreffende POEL van de,Derk Abraham,geboren te 
Hilversum,20-3-1914,van beroep technisch ambl'enaar bij de 
Provinciale Gelderse Electriciteitsmaatschappij,wonende 
Bosweg no.7 te Velp,gemeente Rheden,werd naar aanleiding 
van Uw verzoek No.Dis 788 V4 "Vertrouwelijk" d.d.10-�-
1950 op 27-3-1950 onder No.9 Dossier 2 nvertrouwelijk 11 

bericht. 
Zijn naam,alsmede die van zijn echtgenote,komen 

op politiek-en strafrechtelijk gebied in de politieadmi
nistratie dezer gemeente niet voor,terwijl hier ook ove
rigens sindsdien niets ten nadele van betrokkene bekend 
ia geworden • 

Verzonden aan:B.V.D.Den Haag • Velp(G),6 September 1951. 

.. 

V 
Yt- .r/ 

�- -�til 





• 

ID 2530. 
Form. V 4 e. V E R T R O U W E L I J K.

No Dis 13.391.,. Datum: 17 Juli 1951. 
Onder�n+ichtingen. 

Verbinding No. 36. 
Datum ontvangst bericht: 18-7-1951. 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 
Waardering bericht: betrouwbaar. 

D( t Gerrit Jan Marten Roesink, geboren te Valburg, 26
December 1899, stoker P.G.E.M., wonende te Nijmegen, 
Nieuwe Nonnendaalseweg 74, werd 13/10 1906 inn het 
bevolkingsI"egister alhier ingeschreven, komende van 
Elst. 

Hij is van Nederlandse nationaliteit en staat als 
Ned. Herv. vermeld. 

Hij is gehuwd met Janna van Blitterswijk, geboren te 
Nijmegen, 19 December 1905. 

In criminee 1 opzicht en ten aanzien van zijn gedra
gingen in de bezettingstijd is alhier geen nadeligs 
van hem bekend. 

Hij is geabonneerd op "De Waarheid" en is vermoedeli 
commu nist. 

' 

30 Juli 1951. 

\ _____ ,,,.,.

\7 -=------.J

� :ltf: 



ID 2530. Nijmegen, 29 .,ugustus 19-51.. 

Onderwerp: Inlichtingen. 

, d : �;) K 
.. --__:_::_:_ '.CD, ,,.. • 

-· 1/ 

.. ) . r. -;f(,i1 1
't'AI/· t,, ! 
1. .• :._�

,.,_a,n de Heer 

Hoofd van de B.V.D., 

' s - G H 4 V EN H �GE. 

VEHTnOU fi:LIJK •

• In antwoord op Uw hierneven ver

meld schrijven heb ik de eer U te berreèhten, 

dat volgens bekomen inlichtingen van een con

tactman van de P.G.E.F. ten aanzien van 

® Gerrit Jan lviarten Roesink, geboren te Valburg,

26 December 1899, vJonende te Ki jmegen, �üeuwe 

i Nonnendaalseweg 74, :-can worden vermeld, dat uit

zijn uitlatingen kan worden opgemaakt, dat hij 

communistisch georH!nteerd is. Hij maakt geen 

pronaganda voor het com1,rnni sme onder zijn me de

arbeiders, doch laat zijn s�nnathie voor hetgee 

propogandi sten over het communisme naar voren 

brengen, duidelijk merken. 

Berichtgever is betrouwbaar. 

I ,3 . q - SI 1 ·--::.....,t.--. 
l w�..t... . - J.,,o 

--��--�-�----



•.. 

V E R T R O U 1/ E L I J K. 

Dis no . 13394. 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te 
N I J M E G E N. 

. Ifaar aanleiding van het vermelde in de 
laatste alinea van Uw rapport no. ID 2530 
dd. 17 Juli 1951 betreffende Gerrit Jan Marten
ROESINK, geboren te Valburg 26-12-1899, wonende
r1ieuwe N'onnendaalseweg 74 te Nijmegen (mijn
Dis no. 13394) moge ik U verzoeken mij zo

_uitvoerig mogelijk te doen inlichten omtrent
zijn politieke instelling, c.q. activiteit.





N.V. Provinciale Geldersche 
Electriciteits Maatschappij 
Utrechtseweg 55, Arnhem

Naam: 1) 

_, ___ _

Gehuwd met: 
(alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 
• 

Gehoorteplaats 

Woonplaats en adres: 

Vorige woonplaats en adres: 

Functie: 
(duidelijk omschrijven) 

') Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 

1�10 
C. 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

Roesink 

Gerrit Jan Iilarten 

26 December 1899 

Valburg 

Nijnegen, Nieuwe Nonnendaalseweg.74 

stoker B 

Arnhem, 15 J'\J.lli 195 l 



• ··· 'I' · ·· G. · ·... J : Ia -'J·�. te.n·,Ua-"'.) .. �., erI'l v 'l!l p 
86-12-1899 VaHmrg
stoomsto::Gr
H:i.j:\1er:en, ::Tieuuc 1Jonnenëtrt:.1l�m10': 74
LJ iTi jr1er:e.n
( Juni J.949) Geabon.ncerd o:r c1c .·aarhcj_a_.

:Ted. 



• 

\ 

"' 

• 

ID. 2412. 
Form. V 4 e • VERrROUWELIJ1<.:. 
No. Dis. 12.812. Datum: 18/6 1951. 
Onderwerp : InJ..i'Ch tingen • 

.,,,,- Verbinding No. 36. 

I 

Datum ontvangst bericht : 20/6 1951. t 0?KÄAiij'°1
Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar. 
Waardering bericht : betrouwbaar. 

v.'I Wilhelm Adam van Rooij, geboren te Homburg 1 
f.rànuari 1917, vroeger, wonende Schoolstraat 36, woont 
thans Ericastraat 15. 
Hij werd 1/1 1920 alhier in het bevolkingsregister in
geschreven, komende van Homberg · 30/12 1947 afgeschre
ven naar Leeuwarden en 29/10 1948 wederom vandaar alhier 
ingeschreven. 
Hij is uitgesl�ten van kiesrechten tot 20/3 1966. 
Hij is thans R.K. georganiseerd (lid K.A.B.O.} en rechts 
georienteerd. 
Tegen hem v..rerden de navolgende processen-verbaal opge
maakt : 
84/1934 t/z .Art. 322 Sr. verduistering ir dienstbetrek
king, geen vonnis bekend; 
3/5 1941 No. 310/92 t/z Art. 138 en 350 Sr. huisvrede
breuk en verniel:Lng. 
Overige gegevens zijn in Uw bezit. Einde . 

" 
-µ9

.,....,,.. ______ , 





" 

.,. 

N.V. Provinciale Geldersche 
Electriciteits Maatschappij 
Utrechtseweg 55, Arnhem 

Gehuwd met: 
(alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 

Geboorteplaats: 

Woonplaats en adres: 

• Vorige woonplaats en adres :

Functie: 
(duidelijk omschrijven) 

IJ Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 

' 

1058 
c. 

In te vullen met schrijfmachine of bloklette1·s 

van 

1 ::.lhelm Adm1

II0:1bcl'.\_; ( Dui t�land) 

NljTJebe,1, �;rica.,traat ,.:1
::.:::

5:_ __ -:-----�--"\ \U i.M-.,,

j 1# Fkc dl 
�·:crl;::nan-kolentransport A 

195 1. 



'/ 

Dl 3. 

Gaarne ee. .TJ. 
• , \ ' , 

v +e one1erzoc,� y !.:eeo.s

( bekend.: 
Rv0IJ, iilnelm ,�dam van, 

,,......_, \ ,Io:ul;erw , iede!'·l·3it1 (...1ld.) L 1.191?

· -�� l:i.j :1sc.;;.rn, -.::.choolstrc1.at ;>6 

ó"'11
v· Lid • :>.r. ! • �. en l. •. t. i. . a.cr t·,ta.tl Led.

,Jost ,o J.� "'"' ie in ue�craine •. tz;eut • 

. 1acn:c.ncester-instru.cteur .1 •• � •• i.� .. ar� .

---

. ei 194:::> av.-·.uehoude�i ce aa::rc.1..·i� .. 1-v • 

., • 6. 194:;: nactr iG,i._:i;,-> . 1(u� :..t. . 
,;aa-1· ie lrc.io. LC:C _,olitier:.e L . .;;t0lli: .. 0. 

D �, 2'-0. 7• l'::61. 

• 

e 



Verbinding :126. 
No :284/51. V ERT'POTT\'{ELIJK. 29 Jnni 1951. 

O nd e r w e r p  :Ber icht op Dj"1nummer 12.813,d.d.18 J,,ni 1951,bet,-ek17fng 
© .;fbend.e np F't?ED:filqIK gc�,geboren te Lnchem,17 Octnber

:� wonende te LOCHEM aan de j;,..am!!ltraat �T"' :2r'. 
----------------------------- ----------------------�------

---------------------

• 

• 

NIET O.K. 
ACD/ ll /.J 
QAT: 1/ J -� 
PAR: 
-·.

. .... -

' 

r�. 
,... 

De hi erboven genoem,.le per�onr, i01 een wettjge zo"n van de in 
leven zijnde echtelieden :---------------------------------
Hendrik Sohekman,geboren te Lochem, 5 Mei 1881 en --------
':mzann a Caroline Appolnriia Renralag,eveneerR gebnren te Ln
chem,18 Augu9tu.s 1882. Hij i"1 nngehnwd(heeft blijkbaa,.. geen 
belangstelling voor v:ron.wen) en wnr-rit nog bij de On de.,..9 in. 
Blijkens de Bevolkingciadmjni$tratie der gemeerite Lochem heeft 
hij geen andere woonplaat9 geh ad. 
}'reder ik ic:i de enige van de acht kinde,..en, aan de Onderct gebo
ren, nog bij hen inwonende. �e anderen zjjn voo" het mere�aeel 
gehuwd terwij 1 ee n paar elde:rci in betrekking, al than A nitwo
nend, zijn. 
Vader Schekman was destijds baas rp de expnrt�lachterij van 
een broer van hem, eveneens te I,r,chem. Deze broe.,.. �tnnd zeer 
g,rnstjg bekend en wac:i 0.a. Wethonder van Lochem.Zijn P"litje
ke richting wa� Vrijheid�bnnd. 
De laatcit e tijd werkt Hendrik- niet '·eer jn een "egelmati p. 

b e"o ep. 
�ven vorr-en tijden� de bezetting waren meerde.,..e leden van 
de .familie �ch ekma n, pnl i t iek gezj_ ey, llfm,t". 
ZoalR bekerid was Frederik lid va n de 1'T.�.B.en het 1r.A.F •. Hij 
i� dan 00k en:i.ge tijd geinte.,..nee,..d geweecit eti we.,.d t"'t 7 Mei 
1956 van de kiesrechten ,,itge•=lloten(Z:tjn Vade.,. t0t 27 Jnli 
1956). Waar werd verzekerd was F.3chekman echter zeke.,. gee n 
"gevaarlijk" !IT. q.B.-er; nimmer 5 c:i bij v"r.,..beeld gebleken dat 
hij zich aan een bepaal de vorm van te,.,.en.,.. ,.,f a�n ver"aad 
zou hebbe n schtildig gemaakt. 
Het !'eit dat :-ij enige tijd geinternee"d reweec:::t i"" 01chtjnt 
voor hem voldoende geweecit te zijn 0m zich helemaal niet 
meer met politiek te bemoeien. Er va lt dan O"k niet te be
merken dat hij belangc:itelling vn",. ee n b�paalde groepe.,..ing 
ko estere.n zou. Verzekerd werd wel dat d � t zeker geen extre
mi8ti sch linkse groepering zou zijn. 
De Soh ekman 's worden g el'!childerd aln fli nkai,ve:rkli eden , die 
van aanpakken weten. Dat mnet dan onk wel de reden zijn dat 
deze mengen altijd we"k hebben gehad.�en Apeciale vakoplei
ding genoot F. qchekman niet zodat hij .!::et mee""t alc:i nngeqch""ll. 
arbeider gewerkt heeft. 
In zijn jonge""e tijd mnet hjj bjj fee9tje9 e.d. tinp al een 
stevige bor.,..el ged.,..onken hebber. .1.egenwn"' ,...dig dnet hij dat 
ook njet meer,wat mede de onrzaak i� dat np zijn levenqwan
del nj_et"' aan Le me"ken valt. 
Op papier beh0nrt hij(en behoren zijn f'11de,...s) tnt de.l>Ted. 
Herv.Kerk d0oh zijri niet medelevend. 
TTi tgezonderd vo0r het feit dat hij pnli t5 el<: delinquent Wa!=! 
k0mt F.Schekman,vooi··n0emd,in de adm .; r,iqtratie van ae plaat.,,.e
lijke Politie niet voor. Ook don.,. deze in�tantje we.,.,d betrok
kene wel gun"ltig beqproken,geo0rdeeld we ""d ook daar dat qohek 
man thans niet aan politiek 11 doet r1 terwijl e,- geen etikel ge
geven bekend i q waaruit aff. eleid zcm dj enen te wnrden dat hij 
tha ns onbetronwbaar iA. �. lEinde.



6 
bekend: 
H. l1.. l'·.

�':�� f7EN.

1 
i-aarne een lf 4e onderzoek.) .Reeds 

J.Jid N • .3.B. 

----

Gaarüe huldL<:e _pol·it;e?-:-e · t 1 � __ ..... .._ .. 1.n.s e -



N.V. Provinciale Geldersche 
Electriciteits Maatschappij 
Utrechtseweg 55, Arnhem 

Naam: 1) 

Gehuwd met: 

.,alleen voor vrouwen)

Voornamen (voluit) : 

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 

" Geboorteplaats: 

V\!oonplaats en adres: 

Vorige woonplaats en adres: 

Functie: 
.duidelijk omschrijven) 

') Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 

17 c-';oLc:: 2.91::ï 

J,ochc:-:1 

� ' 1. a ' 1 o 5 s c.

In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

iv. l • 

1 
'.-

·�-,-------1

Ek- l!I

195 � • 





Verbinding: 40 
N'o. g 1855/51 
.Onderwerp: Inlichtingen betr. J. G. v. Schu:i:jlenborgh 
==

-� . 
===== == ==,=================================J::tirr-

rr.t-t-
Datum ontvangstbericht: ACOt 1 7-7- 51, J!'om. V 4e, lT o. r-:-:-�- --�� -�-1 is .13. 394 OAT:/,/�'''.'" 

� 
, PAR: 

,·�;( \scH1I[JLiNBORGH, Jacobus Gerardus van ... ,.-g .... e._b .... - o"r_e"n te Wageningen 
, · '� 2 öctobar 192'4, is zoon van HendrrlëUs van Schuijlcnborg, -ge-. boren te Wageningen 26 September 1894 en van Gijsje van 

Schenkhof, geboren te Leersum 13 October 1897" Hij bezit de 
lfoderlandse nationaliteit- en belijdt de Hed. Hervonnde gods

'l�
.' dienst. O__p 16 Maart 1949 is hij te Renkum gehuwd met Jenneke

� Zegveld, geboren te Renkum 23 Januari 1926. Uit dit hu��lijk
is op 20 Maart.1950 eon zoon geboren, genaamd Hendrikus. Hij 
woont sedert zijn geboorte te Wageningen. Zijn naam komt in 
de administratie van de politie, zov..el op crimineel als op 
politiek gcbie d, niet voor. Zijn politieke richting is bij 
mj.jn aaministratie niet bekend. -

Einde. :-

. Par�a� :j:: .. 





N.V. Provinciale Geldersche
Electriciteits Maatschappij 
Utrechtseweg 55, Arnhem 

Naam: 1) 

.ehuwd met:
(alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit):

Geboortedatum (dag, maand, jaar):

Geboorteplaats:

Woonplaats en adres :

Vorige woonplaats en adres :

•�unctie:
(duidelijk omschrijven) 

1) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam.

c. 
In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

van Schuijlenborgh 

Jacobus Gerardus 

2 October 1924 

Waseningen 

Wageningen, Westerhofseweg 48 

monteur A 

Arnhem, 15 Juni 195 1 



? .A S0:.fü.LJ1::·�:BO�GII van, J". (I.:r) 
·. ·ac;eni'.risèn
OD :i16

�·::Ov' 1:7 ( LGde.nli j s ·1;) Lid -,.,-'.:O.



• 

• 

v.STI�ROU'.IELIJK. 

Betre.ft: Dis 13� 
dd. ,..,.-7 • 1 9 51 •

Onderv,erp: Oh. Stual. 

NIET O.K. 

��vp 
, '. �J,a t., 

')11R: t-: �.1 j 
,,. .. -=:.- -. - ;a 

I,:ed�gedeeld ';rordt dat STAAL, Christiaan, 
geboren te Apeldoorn 20.3.1901, wonende te 
Arn.hem Onder de Linden 115, geabonneerd is 
op 11 De 'Jaarheid 11 , althans in Maart 1948 en 
lid is van de E.v.c.-overheid, althans in 
Juli 1949. 

f Zijn vrouw Onstein Johanna Grada, ge-
boren te Duisburg 8.9.1908, tekende :tn 
Oct. 1949 het protest Schoonhoven. 

Betrokkene en zijn gezin, waar overigens 
niets valt op aru1 te merken, staan bekend 
als communistisch gcorienteerd. 

Hij laat naer buiten echter ,·,einig 
van zijn communistische ideen blijken. 

BV 1636- 1 51 
dd. 10.8.51 •





N.V. Provinciale Gcldcrsche 
Elcctricitcits Maatschappij 
Utrcchtseweg 55. Arnhem 

Naam: 1) 

Gehuwd met: 
6tlleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

'I 

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 

Geboorteplaats 

Woonplaats en adres: 

Vorige woonplaats en adres: 

AFunctie: 
.duidelijk omschrijven) 

') Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 

Staal 

Christiaan 

20 llfaart 1901 

Loenen Ve) 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

.----,--
-·

1. 1 I _ �"'- '..J) 

Ît4 1 E4. -JD 

Arnhem, Onder de Linden 115 

lijnwerker C 

Arnhem, 15 Juni 195 1 



11. .)T.A.(·iL, Clirl�stia-=111
20-:i-01 .i1.l)e:i_ .oorn 
1-! • 't"'f -lr -· --;: n ... ' - . 

_311 ,eJ. .. or � •. , •. ., •. , • 
Arnhe::n, Onder c.e Lirn1.e1.1 115 
TJ Ar.nher-1, �-9019,'.1:8 
� .. a3rt 19,_;,3 o.'bo1.1no 01) de '.'a.:r.heicl.
Juli l 91J:J lid ::_,7u-üvo:.:hGir1.



Opmerkingen: 

Dis 14.123: Bestuurslid van de ver. voor Se:xuele 
Hervorming, geab. op "Verstandig Ouder
schap", vermoedelijk lid CPN. 
Is de vader van J.H.Ubeda, geb. 12-12-' 
Gehele fam. staat ongunstig bekend. 
�Jeer cornunif'tif.c:h f"eoriè!nte rè. 

���_:.___ ,,{-� ::7'.L>.�- .Y·/O·J·y.L),?./8.J-. 

Nagcsl. door: 

---------------�------

MODEL. B afz: PGEM 

V
volgnr: 

datum afä: 

functie: opperman 

achtern: UBEDA 

voorn: Johannes Hend:i.· ikus 

geb: 16-2-' 96

te: Nijmegen 

Zie: OD 2500 adres: 

,_;-19, .;&tri a��
NIJMEGEN 
Karregas 25 

;,01,�· .Z: r , 1--------

Voor geh�wde vrouwen personalia echtienoot: 

� 10191/2 • 51 



�/,,.. I \ 1v v ·

(. '/ � 
� J 



m ................................................................................................................................................................................................................................................. . 

ook: 

Uit In 
Datum I Aan Datum 

• 

Uit In 
Datum Aan Datum 

Uit ' In 
Datum I Aan Datum 

Uit In 
Datum Aan Datum 



MINUTENBLAD 

DOSSIER No ..... , ... ..Cil .. ..:1 . .5.;.6 ... .A: ................. . NAAM: .... EL.E.C.'1.!PIC.IT�l.'l'.SBED:l.LTJlEH. ... ,,. ... P.ER.�.01:T,:;Jcr., ................... .. 

1 • .Aan.3;elst;;(1 d, d. 31-1-51 , j n op,lre.oht van D IV.

}.C"!J 4A )AÁ 

R - DIVERSE QONTAQTF,N • 


	1091a
	0001full
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full
	0035full
	0036full
	0037full
	0038full
	0039full
	0040full
	0041full

	1091b
	0001full
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full

	1091c
	0001full
	0002full
	0003full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full
	0035full
	0036full
	0037full

	1091d
	0001full
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full




