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DIRECTIE 

• Antwoord op schrijven van: o.o.v., C. �. 
1 Dat.:�.,�.';"_ �-Jjf(6 
j 1'ar.: t--1 ""v-,.

Aan de !3innenlandsche eili�beidsdienst 

• Bijlagen: 1. te 
1 s-GR.I\.V'El�HAGE. • 19 !«11952,
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· Onderwerp: }'oto IS 

l\J1er-Oentrale. j .(CFJl__;�.11�-" 

I • 

• 

· ,-HERTOGENBOSCH, 
Konlngsweg 66 

18 Maart 1952. 

Te r �elegenheid van het opstellen van de eerste spant 
van onze Amer-Centra1e werd op "26 Juli 1950 op grote 
schaal een folder verspreid, waarvan U inligGend een 

e:xe1nplaar eelieve aan te treffen • 
• 

.LJeze I'older werd onder. meer toegezonden aan· de leden 
van de Staten onze:r :..'rovincie, al de Bbaba11tse .G-emeent�- . ..., 

. . .. . 

bes tur_en, de pers, enz. enz. 
Het is onze bedoeling deze folde! · wat te latêr� bi jwer-

:..: 
ken en aan verderé belan[;stellenden ter 5elegenheid van 
excv.rsie 1 s enz. uit te reiken. 

Gaé.t:rnc vernemen wij oî Uwerzijds biertecen bezwaren 
bestnC}l . 

�[:en slotte hebben 1..vtj enige artikelen betreffende onze 

.Al.1er-1;entrale in bev,,erk.ing ( één voor Amerikaanse weten
scl12:.iJ11eli jke bladen en één voor het tijdschrift 11Electro

tec1iniek11 ), welke artikelen zouden moeten worden toege
licht met de op de :folder _voorkomende tekeninE5en.

Gaarne vernemen r,�� 01· U �icl1 ook hiermed� accoord 
Jrunt verklaren. / , 

1,/, . . 
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Verzoelre V4e. onderzoeken te willen doen 
instellen naar : 

1.J.GO.t'J:'JJ;L, 27.3.06, opzichter hooe:;spa•illings
lijncn, �mmaweg 31, Geertruidenberg.
Volgens verl""--re6en mondelinge inlicntingen
van de 6roepsco;runandant RiJksvolitie Raamsdonk
veer houdt Goppel sa�enspraken met een CPN.lid
J. L. van der LUCH'l', iüspecteur schalrnlst;ations
Vèln de J:-'. H • .J.!l. ,11. e_1 hij laat zich op politiek
i::;ebied vreemd uit.
Inlichtingeu omtrent :9olitieke i_tstellin6 
verzocht. 

2.H. GARV.c;LHlK, 11.8.1'9 te .Ngawi (Java) ex
scheepswerktuigkundige, thans in die..1st bij de
1.i1T.�.111., L'.'iuidwal 7,Geertruidenber6 en afkomstig
uit "ageninben.
:a.ijks_,olitie Raamsdonkveer ka.L geen t5ei;evens
verstrekken.
Inlichtingen o.n-treüt politieke instellL1g
verzocht.

Onderzoek is beste11d voor OD.1556a./H.l. 

DNB. 18 October 1951. 
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1 Antwoord op schrijven 
d.d. 29 November 1951. Dis. No. 14972 A.

AC0/1 

O . .til: 'f-f'i.. 
PU: _ i 

Y,I Henry GARVELINK, geboren te Ngawi (Java) op 11 Augus-
tus 1919, thans wonende te Geertruidenberg, Zuidwal No 7, 
heeft te Voorburg gewoond ten huize van zijn ouders. Hij is 
thans werkzaam bij de Prov. Noord-Br. i� Electr.Mij. Zijn 
vader genaamd: Hendrik Jacob GARVELINK, geboren te Zutphen 
op 13 Juni 1890, leider Inst.Soc. Zaken, is op 29 Juli 1914 
te Zutphen gehuwd met Henriette Jeanne BIJKERMAN, geboren te 
Zutphen op 6 Maart 1890. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen 
geboren, waarvan Henry GARVELINK,voor:noemd, het tweede kind 
is. Het gezin heeft zich op 27 Juli 1935 te Voorburg in per� 
ceel Parkweg No 193 gevestigd, komende uit Heemstede. Op 17 
?ebruari 1944 is hetgezin van Voorburg verhuisd naar Eindho
ven, Smitslaan No 8. Volgens het Bevolkingsregister belijden 
de leden van dit gezin de Nederlands Hervormde godsdienst. 

Hun namen komen in de Politieadministratie te Voorburg 
niet voor, zodat zowel op politiek als crimineel gebied niets 
ten nadele van hen bekend is.Einde. 

Voorburg, 6 necember 1951. 
Par.
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�etreft,inlichtingen omtrent 
H.Garvelink,wonende te
GEERTRUIDENBERG,Zuidwal No.? •

Bericht op schrijven : Dia 14.972. Datum, 9 November 1951. 

Hierbij moge ik UHoogEdelgestrenge beleefd het navolgen
de berichten: 
---------------------��grr----g�rY�!!!!!f·------------------------

geboren te NGAWI (Indonesie), 11 Augustus 1919 ,gehuwd ,electro
monteur,wonende te GEERTRUIDENBERG,ZUidwal No.? ,heeft zich op 
9 Augustus 1951 te GEERTRUIDENBERG gevewtigd,komende van WA'lE
RINGEN. 

Blijkens bijgaand formulier V 4 e,is hij afkomstig µit 
WAGENINGEN, terwijl uit het Bevolkingsregister der gemeente GEER
TRUIDENBERG blijkt,dat hij alhier gekomen is uit WA'lERINGEN • 

In genoemd Bevolkingsregister komen op een te zijnen na
me gestelde persoonskaart de navolgende overschrijvingen voor: 

Op 27 Juli 1935 verhuisd van HEEMS'lEDE, naar VOORBURG, 
Farkweg No.193; 

Op 17 Februari 1944 van VOORBURG naar EINDHOVEN, $mids
laan No.8; 

Op 9 Mei 1944 van EINDH OVEN naar WAALRE ,Eindhovenèeweg 
No.43; 

• Op a4 April 1948 van WAALRE naar Indonesie ,nader adres 
onbekend; 

Op 80 April 1951 van Indonesie naar VfA'IERINGEN,Prina 
Hendrikstraat No.42. 

Daar deze persoon slechts enkele maanden te GEERTRUIDEN
BERG woonachtig is en ter plaatse met niemand omgang heeft,kunne 
dezerzijds geen volledige inlichtingen omtrent hem verstrekt 
worden. 

Voor zover door mij is kunnen worden nagegaan is betrok
kene alleen geabonneerd op het dagblad " De Volkskrant•, al
thans dit blad wordt dagelijks aan zijn woning bezorgd.Mij is 
niet gebleken,dat H.GARVELINK lid is ot op enigerlei wijze steun 
verleent aan een of andere politieke instelling,terwijl hij tot 
heden geen lid is ener plaatselijke organisatie. 

Betrokkene is niet kapitaalkrachtig doch is finantieel 
van niemanà afhankelijk. 

Toen Garvelin.k in het begin bij de P.N.E.M. werkzaam was, 
is verschillende maäen gebleken,dat hij zijn mede arbeiders aan
spoorde niet zo hard te werken en de opdrachten van de werkge
vers op een trage wijze uit te voeren. 

Nadien bleek,dat wanneer zijn superieuren hem gadesloe
gen,hij zich tot en met uitsloofde en op alle mogelijke manieren 
op de voorgrond wilde treden. 

Zeer vermoedelijk heeft hij getracht,op deze wijze de 
aandacht op zich te vestigen,teneinde als zeer ijverig geboekt 
te worden. 

Omtrent de levenswijze van betrokkene is mij niets bekend 
geworden. 

I .D. GEERTRUIDENBERG. 
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Inlichtingen omtrent: 
van den KIEBOOM,Franciscus Wilhelmus 
geboren te Raamsdonk 11 Januari 1897 
wonende te Raamsdonksveer,Koningsstraat 74 • 

Bericht op schrijven 
No.Dis.17. 649 

Franciscus Wilhelmus van den Kieboom woont vanaf zijn ge
boarte te Raamsdonksvee·r. Hij is een net persoon en staat in deze 
gemeente gunstig bekend. Hij kan betrouwbaar worden geacht. Hij is 
lid van de Rooms-Katho°lieke Bond van Overheidspersoneel "Sint Pau
lus" onderafdeling Raamsdonksveer en lid van de Katholieke Volks
partij. Hij is lezer van het Dagblad "De Stem. 11 Hij is· zeer cri ti s 
aangelegd. Hij is afkomstig uit de arbeidersklasse. Hij' is sedert 
jaren werkzaam als stoker bij de centrale der Provinciale Noo,rd
Brabantse-Electrici tei ts-Maatschapp·ij te Geertruidenberg. Hij is 
afkomstig uit een behoorlijk gezin. Zijn ouders zijn overleden. 
Betrokkene is gehuwd met Dymphena. Josephina Kieboom,afkomstig uit 
deze gemeente. De laa.tste staa:t als een goede huisvrouw bekend. 
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. Twee kinderen zijn 

gehuwd. Drie kinderen zijn inwonend. Op de leden van zijn familie 
valt niets nadeligs aan te merken. Op politiek en crimineel gebied 
is alhier niets nadeligs van hem bekend. Hij heeft geen omgang met 
verdachte personen. 
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N.V. P.N.E.M.

Naam: x) van den Kieboom 

Gehuwd met: 
(alleen voor vrouwen) 

Voornamen: Franciscus Wilhelmus 
·----------------

Geboorteda turn: 11 Januari 1897 
--------·-·----

GeboorteplaP,ts: Raamsdonk 

Woonplaats: Raamsdonksveer 

Adres; Koningsstraat 74 
·-------·

Functie: Plv. Chef-stoker 
-·· ·-------·-·· . --·--· ·- ---·--·-·-·---------

X) Voor gehuwde vrouw meisjesnsarn
- / il'\;_: i i �" ;, , ............. : .. :'�: ... ! ...... � .. � .......... ................ ... ,_ ....... � 



i I�BOOi I Van r en 
/Raamsdonkveer 
1�.5/297/0D 723 - t:ca··,:.c 
Rotterdcqse aröei��rs 

Ned. 

te l..:rn:;':'0e stelde •

• 
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KIEB8'-J:il, Prànciacus Wilh�lmus 
Raamsdonk, 11-1�1897 
R't\4.MSD.:.M(SVEER, 'KOningsstraat 

�� 

Werkz{iam' bij 
'· 

Tot op hed�n .onbekend in 
de admÎnistrathvan de R.I.D; 

3 0 �El 1952 

... 

26 Mei 1952. 

�eer·DistrictaCOLl!nandant 
.tijkapolit:t:e 

,, 
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NOTA voo r map Eipenbaa!!!Nut 
van D.IV 

overgenomen uit ACD 90561: 

"Na passering van de 170. 000e hand
t ekening werd in t1De Waa rhei d'' van 5-7-'50 
medegedeeld dat bij de PEN wate rleiding 
Haa rlem-Velsen 100% de oproep van Stockholm 
bad getekend. Dez e publicati e kan wel als 
"kolder" worden aangemerkt, daa r ons posi
tief bekend is dat noch bij de P .lff .N., noch 
bij h et P .E .N. 100% van de werk ers de oproep 
van Stockholm zouden onderschrijven. " 



RAPPORT van D. 

Betreft: Overzichtskaart van de stand der electrificatie 
in de orovincie N-Brabant. 

Bijgaand overzicht ontvangen van relatie P.N.E.M • 

DNB, 20 Juli 1951. 
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MI!USTERI� VAN 
BINZ-,"ENLANDSE ZAKEN 

's-Gra venhage, 23 Mei 1950 

,;-

BX 840'74 

Coromunistlsche lntiltratie 
in Electriciteitsbedrijf. 

IIIf' /h 3 
Hiermede moge ik r verzoeken wel te willen doen nagaan 

or in het te Geartruidenberg bestaande provinciale electri
citeitsbedrijf' extremistisch geor1enteerde v1erknemers in 
dienst zijn. 

In bevestigend geval zal ik gaarne een opgave ontvangen 
van hun personalia, politieke antecedenten·en verdere gegevens� 
plaats en functie in het bed.rijf, de door hen uitgeoefende in
vloed en de getalsterkte in verhouding tot de niet extremis
tische werknemers. 

HET HOO�'D VAN DE DIENST 
nanens dezea 
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N C, T .t1. 

voor OD 1 556a-P.I 
van DNB 

Betreft: Uittreksel uit besprekingsverslag PNEM Geer 
truidenberg d.d. 24 April 1951 

. . . . . . . . .

Het resultaat van het gedeeltelijke perso
neelsonderzoek wer d besproken, i.c.: 

Seyffer, C.A.: 
Tuinstra D. : 
de G raaf J. J.: 
Mayvis D. 
v.d.Lucht R.J.
van ::;ezel A .T. 

. . . . . . . . . .

m eter ijker-
opz. tel .dienst 
instrumentmaker 
chef-stoker 
insp • se ha kel st • 
el ectr . opz. 

DNB, 17 Mei 19 51 

7-1-01
30-1-07
21-2-06

7-6-94
6-3-90

28-7-07,

ongunstig 
ongunstig 
ongunstig 
ongunstig 
ongunstig 
wor dt nog onder

zocht 
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NOTA 

voor OD 1556a - H.I 

betreft: Uittreksel uit ACD J2189 (brief d.d. 
30-8-'50 van N.V.Prov.N.B.Electr.Mij •

. . . . . . . . 

Naar aanleidin g van de bespreking te 
Geertruidenberg d.d. 8 Augustus j.l. met Uw Heer 
van Arkel doen wij U hieI'bij onderstaande gege
vens t oekomen . 
le. Een lijst van person eel van onze N.V., dat 

de aard van hun functie in aanmerking komt 
voor een opgave als door U bedoeld • 

. . . . . . . . . 

N.B. zie Electr.V-o2 

DNB, 10 Mei 1951 



:Witt. J .9 ./1950 VERTROU,iELIJK. 

Betre:ft: BERGH PETRUS IDJ.BERTUS 

·Form: 

EVERA.Rl) van,wonende te 

weg i,;o. 69a. =.? .

1
. 17 / 

· 
'""1 . 1/11-fb 

e (:.�� .1 _ _,..._,._ 
V. 4 •

�.,. . \ 

KUEl:fäh. c. .a. Eindhovlllse··.- l. · · j
};/ 1 Elec- c;,7.. 

Antwoord op verzoek: ,,,_ ____ _ 
Dis.i'îo.10122 d.d. 30 octoberÏ95o. ··-

.ÖP 

�TRUS Iru:BERTUS EVERA.RD van BERGH,geborén 
1-.... te VElTRAIJ,30 Januari 1922,nationaliteit 

lJederlandse,ongehuwd,van beroep schakel
wachter P.N.E.M.,godsdienst Rooms·Katholi 
wonende te lîUEHEN.c.a.,Eindhovenseweg No. 
69a. 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld 
onderzoek betreffende bovengenoemde per
soon bleek,dat omtrent hem,de �amilie waa 

· uit hij stamt,alsmede van de bij hem inwo
nende medegezinsleden,zovrel op politiek ge 
bied als in enig ander opzicht,niets nade
ligs bekend is. 

P .H.E.van BERGH vestigde zich op 24 Janua ·
1930 te NUENEi.î en was voordien woonachtig 
te VENRAIJ en MEERLO(L.). 
Van 12 Februari 1946 tot 22 Februari 1949 ·
was hij te EINDHOVEN woonachtig,waarna hij 
weer te :NUENEN kwam wonen o:p boven:v:ermeld
adres. 

Alhoewel geen lid van enige politieke :par
tij zijnde, wordt alg.emeen aangenomen,dat 
hij de beginselen is toegedaan van de Ka
tholieke Volkspartij. 

Het gezin Van BERGH -T!\TlllfSSEN heeft te
NUENEN een goede reputatie./ 

Zuid-Oe�Brabant,13�ovember 1950. 
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BERGR, P.R.E. 1,d• 
30-1-22 

NUEN�î, lUndb. veneeweg 69a.

Aan de B�er D1etr1otsoommandant 

van de Rtjksvolitie 
·t-e 

;,EIND§OVEN 

.. 

Beroep: Schak
.
f lwachter. 

r (Pe�a, 1!,�N .E.B,) ;'· 

/ 

J' 

--



Inlichtingen omtrent J. A.J.BOEREN, 
wonende te GEERTRUIDEN�ERG,Poter
nestraat N o.14. 

Bericht op schrijven : Dis No. 10122. 

) 

� \ r 

\ 

\"�\ 

t 
• 

Datum, 13 November 1950. 

oj; !j s-ba.. ,H.J;

I 
Hierbij moge ik UHocgedelgestrenge beleryfd het 

n@volgende berichten: 
-/.. 1 ---------J ohannes----Ant onius---J osephus----BOEREN .-------

geboren te TETERINGEN, 10 Maart 1921,gehu\� ,monteur (PNE!.K) 
wonende te GEERTRUIDENBERG,Poternestraa.t No.14,ie slechts 
een jaar te GEERTRUIDENBERG woonachtig. 

Gedurende do tijd,dat genoemde BOEREN te GEERTRUI
DENBERG woonachtig is kan van hem niets ongunstigs warden 
gezegd. 

In de politie-administratie van de Post Rijkspoliti 
te GEERTRUIDENBERG kant zijn na�m biet voor.

Door mij is niet kunnen worden nagegaan of betrok
kene lid is van een of andere organisatie,terwijl ook niet 
is kanen vaat te staan op welk blad hij geabonneerd is. 

In het bevolkingsregister der gemeente GEERTRUI
DE"TBERG kanen de navolgende aantekeningen te zijnen name 
voor; 

Op 1 Mei 1927 verhuisd van TETERINGEN naar PREDA; 
Op 15 September 1949 verhuisd van BREDA naar GEER

TRUIDENBERG. 
In verband met het feit,dat J.A.J.BOEREN slechts 

een jaar te GEERTRUIDENBERG wo&.chtig is ,kan van hem niets 
positiefs gezegd worden. 

I.D. GEERTRUIDENBERG .
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BOEREN, 
10-3-21

10112 

J, 

GE�RTRUIDENBtRG, �oternestraat 14 

( 

30-10-80

Aan de Heer,ntstriotscommandant 
van de ·Rijkspolitie 
te 

�· 

BREDA 

.� . 

B_eroep; Monteur E,F./Rea.schakelw� · ,(Pers. P.N.E.M.)

I 



VERTROUWELIJK, 

Betreft: 'fl Johannes Antonius Joseph BOEREN, 

geboren te Teteringen, 10-3-21, 

Ka b. C. 4 73 • 

/,- /,. _ I ' or 
/'\ ' 0 � 

wonende te Geertruidenberg, Poternestraat 14, 

v.h. wonende te Breda, Hoge Steenweg 63.

Antwoord op verzoek Dis 10122, d.d. 22 November 1950. 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek naar 

de antecedenten van bovengenoemde persoon, heb ik de eer U te 

berichten, dat alhier het volgende is gebleken. 

Hij is een zoon van Cornelis Johannes Joseph en Cornelia 

van WEERELT. 

• 

BOEREN Sr. is van beroep brandwacht en behoort tot de 

vaste kernjvan de brandweer alhier. 

J· 

Hij zowel als zijn vrouw worden gunstig beoordeeld. Na 

het verlaten der lagere school bezocht betrokkene de gemeen

telijke ambachtschool alhier, waarna hij in 1937 het diploma 

als electro-monteur behaalde. 

Hierna is betrokkene van 1938 tot 1943 als leerling-mon

teur werkzaam geweest bij de Noord-Brabantse electriciteits 

Mij. gevestigd te Breda, Academiesingel 32a. 

Van 1943 tot 1945 is betrokkene verplicht tewerk gestald 

in Duitsland. 

• 

Na zijn terugkeer uit Duitsland is hij als electricien 

tewerk gesteld op de Hollandse Kunstzijde Industrie alhier,. 

alwaar hij tot 19 Februari 1949 gewerkt heeft • 

Daarna �s hij nog ongeveer 6 maanden als electricien 

werkzaam geweest bij de Rijksluchtvaartdienst.te Gilze Rijen, 

waarna hij op 12 September 1949 in dienst is gekomen bij de 

P.N.E.M. te Geertruidenberg. 

Betrehkene is praktiserend R.K. En aah��S1oteh biJ il� 

Nederlande Katholieke Metaalbewerkersbond.St. Eloy. In het 

openbaar- of verenigingsleven alhier trad hij niet op de 

voorgrond. 

Bij de politie alhier is zpwel op politiek- als op cri

mineel gebied niets ten nadele van hem en van de leden van het 

gezin, waaruit hij stamt, bekend. 

Hij is gehuwd met Maria Johanna van Qasterhout, geboren 

te Zevenbergen, 29 November 1919, van wie alhier niets nadeligs 
_......., _____ 

bekend is. i :/ 

l • �i 

i 1 

2 J//Z- Sb 

16 December 1!50fd � - Dl
L ·-----·---"'.
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· 10122

,, 

BO�REN, •Johannes Antonius Jose�hus 
Teteringen, 10-3-21 
Geertruidenberg, Foternestrabt 14. 

., 

22 November 1950 

Aan de Heer 
CoHUI1issaris van ... oll tie 
te 
BREDA. 

Bovengenoemde persoon woonde van 1927 tot 1949 te Breda. 

monteur E oF ./ à,;es. sdhahel\'v. (Pers. F .N .� .i·.}. 

'l 



'" 

� Betreft I nlichtingen antrent J .Ik° .BRAAT, 
wonende te GEERTRUIDJL:BERG, Zuid
wal N o.47. 

:.t.. ! 
1/j _Sb

i:Jlt/ 

Bericht op schrijven Die No. 10122. î/ � E!e, - Il 
ó 'l 

f 

• 

• 

Datum, 8 NOYember 1950. 

�.� 

Hierbij moge ik oogedelgestrenge beleefd het naTol
gende berichten: 

--L.l ----------------J ohan;1es-----I.Iaria----B R A A T .--------------
, 

geboren te :'iIADEr;i29 Sei tember 1919 ,gahuwd ,nachtwaker-portier 
(P:NEM), wonende te GEER':'J.trDE:-'T'E.:tG, Zuid wal No. 47, staat te 
GEE-TRUIDE::BERG op politiek,zedelijk en ml;i.atsch::.1,ppeli�k ge
bied gunstig bekend. 

In de politie-administratie van de ?est Rijkspolitie 
te GEERTRUIDEJBERG kant zijn naam niet vvor. 

Vo r zover is kun-en \"!Orden nagegaan is hij nimmer met 
politie of Justitie in aanraking g·eweest. 

Blijkenä de gegevens voorkcrnende in het bevolkingsre
gister der gemeente GEERTR.UIDElJ-:>ERG is hij op 26 Ju· i 194-1 
verhuisd van MADE naar GEERTRCtDE�·,BERG. 

Hij is niet aangesl ot�h bij een of andere orwa.nisatic, 
ter wij 1 hij ge�b onneerd is 01-, het dagt,lad II de 3tem. 

In cafe 1 s of bioscocp' is hij nimi•er gezien. 
Zijn �olitieke actiTiteit stre) t zich niet Terder� uit 

dan de R.K .Volkspartij. 
Genoemde BRAAT is eon erg teruggetrokYen persoon,die 

zich totaal met niemand bemoeit. 
0Terdag slaapt hij practisch de gehele dag.Pij maakt 

een luie ,gemoedelijke indruk. 
Betrokkene ,die niet onbemiddeld is, ia eon goed huisYa

der en vertoeft in zijn vrije tijd altijd thuis,terwijl hij 
zich Yerder met niets en niemand bemoeit. 

Hij heeft een zeer gesleten karakter, terwij 1 zijn le
vens wij ze normaal is. 

I. D. GEERTRUIDEli�ERG •



10122 

I 

f 
BR�1Ac.t', J: •. M •. / . 
29-S-19 
GEERTRUIDENBERG, Zuidwal 47 

I 
Beroep: �achtwaker-portier. 

' 30-10-50 

Aan de Heer n,1strictacommandant 
van de R•jkspolit1e 

te 
B R E Il A 

. ! 

(Pers. P.N.E.M.). 



Bericht op Uw verzoek: 
dd. 30 October 1950
No. Dis. 10122

VERTROUWELIJK 

No.242/50 v.a

• 

Ter voldoening aan het gestelde in'trw hierboven aan

gehaald verzoek, moge ik UHoogedelgestrenge berichten, dat: 

;(I 
Antonius Johannes DE .eRU!li,

f geboren te ZEBLAND, 21 Septembe� 1922, schakelwachter, wonende te UDEN, 

• ..

• 

Aam 
B.V.D.

€ P.N.E.M.straat 3, in alle opzichten gunstig bekend staat.
� Hij is gehuwd met Klara Hunerta BARTEN, die afkomstig is uit een net 

en degelijk boerengezin, wonende te UDÊN. 
Op 21 September 1948 werd hij overgeschreven van de Gemeente ZEELAND 

naar de Gemeente UDEN op bovenvermeld adres. 
Op politiek gebied worden zij, alsmede de wederzijdse leden van het 

gezin waaruit zij stammen, volkomen betrouwbaar geacht. 
Hij, noch zijn vrouw, komen voor in de Plaatselijke Politie-admini

sv:ratie. 

) 
Noord-Noord �rabant, 
13 November 1�50 • 



BJmlN • ..A.·J'.. de 
21.9.;.22 

30-10-50 

de Beer Districtscommandant 

van de Rijkspolitie 

to 

' S-H 'E R T O G E N B O S O H 
w 

UDENOORtJ, {UJllEN), P .N .t.11.-straat 3e 

Beroep: Schakelwachter. (Pers. P .N .E.Mn 



Bericht op Uw verzoek:

dd. 22 November 1950
No. Dis. 10122

. 
---------�---,------

• 

• 

Aan: 

B.VoDo

VERTROUWELIJK 

No.261/50 V.G 

I 

..
/ . .J-,

Ter voldoening aan het gestelde in Uw hierboven aange
haald verzoek, moge ik UHoogedelgestrenge berichten, dat: 

Cornelus Louis Josephus Maria DE BRUIJN, 
-�1 geboren te BREDA, 17 April 1909, gehuwd, electriciën, R.K., wonende te

GEETRUIDEN.BERG, Poternestraat 6, tijdens de Duitse bezetting als onder
duiker te MILL kwam en op· 18 Februari 1944 werd ingeschreven in het 
Bevolkingsregister van de Gemeente MILL. Op 16 Augustus 1948 werd hij 
afgeschreven naar GEER'.rRUIDEN:BERG. Ten tijde dat ·hij te MILL verbleef 
is hij in het huwelijk getreden. 

Hij komt niet voor in de Plaatselijke Politie-administratüe en hij 
kan -voorzover kan worden nagegaan- zowel op crimineel- als op politiek 
gebied betrouwbaar worden geachto 

Noord-Noord Brabant, 
5 December 19500 

17 
/V, ' �,l,rc, 

�lbt: -02 

E: 



• 

10122 

BRUYN, Cornelis Louis Jose1hus de 
Breda, l?-4-09 
Geertruidenberg, Poternestraat Öo 

22 November 1950 

Aan de Heer )i�trictscommandant 
van de Rijksr,olitie 
te 

's-H E R T O G E N B O S C H. 

;· 
/ 

.. 
,. 

Bovengenoe11L.le rersoon \mcnè.è van 1944 tot 1948 te Lillo 

Beroer: sohakelwachter E.F. (l-erso I.N.E.t'.} 

I 
l 

I 



Betreft Inlichtingen antrent C.L.J. 
de BRUIJN,wononde te GEER
TRUIDENBERG,Poternestraat 6.

---------....--------�--

/�-JQ 

Bericht op schrijven: Dis No. 10122. F/('c - oz. 

1' 

-

---

Datum, 13 November 1950. 

Hi erbij m e ik UHoogedelgestrenge beleefd het 
na�olgende berichten: 

1 --------Oornelis---Louis---Josephus----de BRUIJN.---------
geboren te BREDA,17 April 1909 gehuwd,schakelv,achter 
tPNEM) wonende te GEERTRUIDE'1BÉRG ,Poternestra.a.t No. 6, is 
slechts twee jaar te GEERTRUIDE�PERG wocnachtig. 

Gedurende de tijd,dat genoemde de BRUIJN te GEER
TRUIDENBERG wocnachtig is,is van hem niets ongunstigs be
kend. 

In de politie-administratie van de "Post Rijkspoli
tie te GEERTRUIDENBERG kant zijn naam niet voor. 

Hij bezoekt wel de bioscoop doch geen oafe's. 
Op de persoonskaart van betrokkene in het bevol

kingsregister der gemeente GEERTRUIDENBERG kanen de navol
gende aantekeningen voor: 

Op 18 Februari 1944 verhuisd van BREDA naar nn11; 
Op 19 Augustus 1948 verhuisd van !HLL naar GEER

TRUIDENBERG. 
D oar mij is niet kunnen warden nagegaan of be

trokkene va.n een of andere organisatie lid is, terwijl ook

niet is kanen vast te staan op welk blad of bladen hij 
geabonneerd is. 

Daar de BRUIJN slechts twee jaar alhier woonach
tig is kunnen over hem niet meerdere gegevens verstrekt 
worden. 

I.D.GEERTRUIDENBERG.



•• 

.,.,. 

10122 
,/ 30-10-50 

/ 
..... 

,.. ./ 
· J\.an de Heer D,istrictsoom..mandant
/ van de RS. jkspoli't,ie

/ te 

· ·= . ,/
:B R E D A 

i·-;(

Î 

I 
! 

!. 
/ 

/.,··· . . 

/· BRlJI� � 'L. j .JI de 
17-4-09 
GEERT'RUIDÉNBERO, Poternestraat 6.

Beroep: �ohakelwaohter E.F.. (Pers. P.N.E.M.)
, 

' .

. ,, 



Opmerkingen, 

Kart. Nov. 1 54: 
Nov. 1 50/0D 1556a (H.I.) P.N.E.M. 

\; 

• 

Nagesl. door: dat: 

MODEL C afz., P.N.E.M. 
co 24829 

volgnr: 

V datum m 3-5-55 

functie: 

arb. ree.nachtwaker
pwier

i! 11430 .' 54 -'.152 

K 

achtern, ·�D IRVE N

voorn, Jacobus Marinus

geb: 11-9-96

te, Teteringen

RAAMSDONKSVEER 
Julianalaan 37 

Voor gehuwde vrouwen personalla echtgenoot: 



*r . " :'JàcobÛs.Ma:rin�s':DIRViN 
' v�·er. Z1 jn ·vorig" wQonplaats was. Teter.ing1.tn. Hij is ._.Rn net P"lrseoh 

en gadr-atgt zich behoorlijk. Hij is aang"lslo:t.•tn bij de Rooma-Katho-
" L 

lLek"' Volkspartij �n ·'te lid van d,i Rooms-Katholiek�· Bond· van Over•
• heidsp1'r'3on�,;,l ttst-Paulus" .. Hij 1s. me.t1g ontw}kki;ld �n· tra�dt in · 
· s��n �;tlt(tl op.ei cht ·op Q."l .voorgrond. Hij ko.n als volledig ·bP.tJ..t•ouwbat11

nord�n geacht. Hij 18 l�z�r van' h�t:dagblad "Dflt.St�att 

Op cr1:min, �1 /�4'bi,d ià. ni�ts no.d.tl1gs van, ,h'Jm 
0

be;t(end. Op d� ltiden 
.sr.an zijn ·familie valt .,ni'ata na<te1.fgs ·aan te Pl�rk11tn. 

�ij }i'.,li,ft s��-- omgang m�t �ttrdacnt� p4.9rson1tn •.. 
' Raams�onksv��r· 

Nov1mber 1950. 
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10122 

I 

DI RVEN • ;r.». 

11-9 ... 96 
I 

R AMSDON"'ÁSV'EER, ;J'ulianalaàn 37 

.. 

30"10-50 

· Aan de Heer Dfistriotsoommandant
van de Rijkspolitie
te 
BREDA 

.t
' 

• ·� 

Beroeps Arb/Res. naoht,waker portier (Pe�s. P.N.E.M.) 

.. 

I 
I 



r 
. 

,:, 

Betreft Cornelis Johannes hNG.ti.:L1:,N. 
won. te RoosendaéJl, Bred.aseweg 159. 

V .uHTHOU ,,�.u1IJK. 

Antwoord op verzoek 
DIS No. 10122, d.d. J0-10-50. NIET v. 

_:_;11$7. 

18 Novenber 1950. 

�y1i! f PAR
:_,,:.:

' 1 

.>tf'® Cornelis Johar,1.es 1'.: n g e 1 e n, geboren te rtoosen
daal 21 Februari 1887, woont te Roosendaal, Bredaseweg 
l�o. 159. 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek 
na8r de antecedenten van voornoemd persooh, bleek het 
navolgende. 

--

Cornelis Joha.nnes �l1G.11Ll!..N, voornoemd, is als schakel
bordwachter in dienst bij de Provincüile 1�oordbrabantse 
.i!.lectriciteits Mij, en als zodanig werkzvam op het onder
station te Roosendaéll. Hij huwde op 19 Juli 1915 te .duc
phen roet Hendrika SEP, geboren te ilucphen 3 Mé.lart 1893. 
Uit dit huwelijk 1verden drie kinderen geboren, welke kin
deren door huwelijk reeds de ouderlijke woning hebben 
verlaten. Het echtpaar EJW.t::U,N-S.GP, staat te H.oosendaal, 
zmiel op zedelijk als op politiek l':ebied gunstig bekend. 
ENGhLEN is R.K. en georganiseerd in de K.A.B.O. Hij is 
tevens lid van de"Heilige Familie'', een instelling van de 
parochiekerk w(",.artoe hij behoort. Buiten zijn vakblad 
leHst hij ook het "Brabants Niem,sblad2 een plaatselijk 
dagblad te Hoosendaal. Zijn financiële toestand is goed. 
Hij heeft een betrom1baar ke,rakter en is steeds bereid 
anderewte helpen . ...  ijn gedrag tijdens de L.atste oorlog 
Wéls als die wat Vflll een· goed Nederlander v. erd verwacht. 
Hoewel meermalen bombarderienten op het ono.erstation van 
de P.N.h.M. hebben plaats gehad, heeft hij niruJer zijn 
post verlaten. !Je samenwerking tussen hera en zijn chef, 
Cornelis van de GI�S1H, geboren te Leiden 15 februari 189 
wonende te .tioosendaal Brt:daseweg 186, is goed. 11ïet zijn 
collega, Nicol.,:,as Heinier GROiHENDIJK, heeft hij meermalen 
oneenoegen, hetgeen echter te wijten is cc1an het stut,ge 
kë·rakter van GROLlJBNDIJK en die steeds denkt, dat zijn 
mening de juiste is. 

In de Politie-administratie alhier komt Cornelis Jo
hannes .ë:NG.b.L.c.N niet voor, terwijl ook op politiek gebied 
niets te zijnen n,dele bekend is. 

I.D.
Hoosendaal. 
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10122 

I 

"/ 
I 

I 
I 

/ 
I 

30-10"50

Aan de Beer 
Oommissaria van Politie 
te 

RO OSENDAAL 

I 

EN.OEt.E.N, o.i. 
2-1-2-S'i 

I 
. ! 

/ 
/' 

ROOSE?rn.u.L, Bredaseweg 
f 

Beroep: Saha.kelwachter 

159 

(Pors. P .N .E.tr.) 



Form.V.4e 
No.Dis.10122 d�Ü·Ulll.r--2 7---N�,���tlfi O. 

\ .)1.. "?, 1 zJJ/-:r� ri"
Elrc - oz 

1 

inl.nopens G.v.d.Eijnden. 

�.J Ten nadele van Ge v�
an
----.-e-n-E;;-:-i-.j"n-::d�en, 

-.,,._.,..�geboren te Deurne ca., 5 Mei 1919, van 
Nederlandse nationaliteit, de R.K.gods
dienst belijdende, van beroep schakel-

• 

• 

wachter P.N.E-.U.te Eindhoven, w9nende te 
Geldrop, Arnaudinaplein 64, is alhier 
noch in politieklµ noch in crimineel op
zicht iets bekend. Betrokkene staat in 
deze gemeente in alle opzichten gunstig 
aangeschreven. 
De ouders van betrokkene, Johannes van de 
Eijnden en Henrica .An·tonia Claessens woon 
den te Deurne. 
De echtgenote van G.v.d.Eijnden, voornoemd 
is genawnd: Henrica Antonia Beijers, 
geboren te Deurne ca., 27 :Maart 1921. 
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren 
resp.genaamd: 
Johannes Antonius Cornelis, geboren te 
Deurne ca, 15.9.1941, overleden te Deurne, 
17.1.1942; 
Johanna ma.ria, geboren te Deurne ciït, 
1.12.1942; 
r.Iartinus Antonius Johannes, geb. te Geldrop 
13.11.1944; 
Hendrika Allegonda Maria, geb.te Geldrop, 
19.3.1946. 
Zij woonden resp.te Deurne aan het adres 
Zeilberg Z.148 tot 21.5.1941 en aan het 
adres Molenstraat E.111 tot 26.7.1943; 
26.7.1943 vertrokken zij naar Geldrop, 
waar zij steeds aan bovengenoemd adres 
hebben gewoond. 
G.van den Eijnden, voornoemd, stamt uit 
een boerenfamilie. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-



10122 

• t 

·'I 

. ! 
! ETJNDBN, G. v.d., 

5-5-19

'• 

. .

30-10-50 

Aan de Beer 
Korpsohêf van Politie 
te 

"GEI.DROP 

: . 

,, 

GELDROP (Poet Eindhoven,) Arnaudinaplein 64

Beroep: 9ohake'lwaohter. (Pers. P.N"E"M.) 

/: 

.... . 



Opmerkingen: 

GARVELINK Henry Ned. 

11.8.19 Ngawi ( Java)
Geertruidenberg zuidwal 7

werkz. prov. Noord Brabant Electr. Mi j. l!;lectro-

1:1ont 
Dec. 51. �lectriciteitsbedrijven (A.lph/ OD 155öa

Nrd. Brabant. 1) 

• 

Nagesl. door: dat: 

---·----------·-----------

MODEL C aft: FNEM 

V
volgnr: 

datum afz: 22-10- '53. 

functie: 

Zie: OD 2500 

/.//f5/
/Ydl�/�{)�

� rf.. p )/.é.f// (t1'2 I .r f 6 r../ 
fl -:4- /1'z • � 

� 10893 • '52 (6920) 

ij -

1 fl / I

....... 1..,,., . y�, • ...
-- -------------------

--------,�----
) 

achtern: GARVELnUC 

voorn: 

geb: 11-8-'19

te: 

adres: G.EERTRUTDENBERG 

�\�'V 
Veor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



,�
-:.-

icl1tli jnen '.r.2 7'1 • Doe:,,;:]· (:>- ->:TO 7·18 
1 

-•- -V- ,, ' :.; • 0 

Betreft: G00'. eerarau.s van 

wone:..11.:1e Goirleseweg "'TB 2 5, alhier. 

Antwooro op: Venroek }•Q Dis 10122. d.d. 30 October 1 950. 

• 

• 

------

VEPTRO:JW:CLi tTK 17 

© Gerarc:us van Goch, 1:;;eboren te Den-3osch, ?6 .:>epteP·Jer 189L,

\·:onenc1e Goirlesewe0 �· 2 2'.), alllier. 

Bij een dezerzijds discreet en uitgebreid ingesteld onder

zoek naar de anteced ntc,n v-311 voornce. d persoon, bleP.k llet na

volgenQe: 

G.van C'och, ;:�con vnn Arnol--;us V!Jn Goch �n "!ilhelnina, ; e

J en,:, v3.n � -o::: 1-a len, 2>. d:re s e 1.rüe l' on be ken d • 

'.e oelde van Goch, 6.ie Stlhier werkza0 r is als scb9.kelnach

te:r c 1. het schakelstation m3.n de � .: .• 8 .1 • iP op 1 7 Januari 192S 

te Driel 5ehuwd uet Jorianna de Groot, be boren te Driel, 1 OFebru

ari 18_{3. 

Eet �ezin van Goch-de &root, bestaande uit vijf kinder�n, 

is van R.K.Godsdienst en staat alhier gunstic bekend. 

f:et i;ezin vestigde zich alhier op 3 ; ei 1926, '.rnrrende van 

J)en-ï3osch. 

Van zeer betrouwbare zijr1e vrerd r ij t-edegeueeld. dat G-. van 

Goch, alsr ecle zijn e:ezin, volko1 en :)etrouwî)aar en politiek 

reotTt;s georiën-te.::rd is. -:.ij i.z lid van e�m P.K. vakorganisatie . 

Sij de t,er.eentepoli tie alhier iu 01-, r oli t iek noch crir,'j_nee 1 

gehiec1 iets nad�li5s van lie1 be;rend, noch van de leden v--n zijn 

14 l ove1 ber 19'.:;0, 

I.D. 

) 
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10122 

GOSR, G. vall 
26-9-9� 1 

Tl L'."'1lG, 011 rl ese,,es �6 

Beroep! So,akelw�ohter, 

I 
I 

) 

'• 

'' 

Aan de. Heer 
Oomm.1 a sari s . van
te 

'1' 1· !. B U R G

{?ers. l' .N .ll:.Y.) 

Politie 
,,



NOTA 

aan: BSV 
van: DNB 

betreft: punt 3 ACD 90805 

-P-0 iun-,..tt ,t,-v11 t/-d IS' S-6. 
/i.J. 

Bij het onlierhoud .met de Commissaris der Koningin 
in de Provincie Noord-Brabant d.d. 13-4-51 bleek, dat dit 
i nderda:1d opt.r, den van v. d.Griend is geweest, geheel 
buiten zijn instruc�ies; ie- sedert ontslagen. 

DNB, 19 April 1951 



Opmerkingen : 
il.-.v.., .. � .A 

Kart. Nov. '54: 
·Nov. '50/0d 1556a N.B. I Ant. ond. t.b.v. PNEM.

')v 

.. 

• 

Nagesl. door: 

MODEL C 

functie: 

afz.: 

volgnr: 

datum afaf 

dat: 

P.N.E.M. 
co 24829 

4-5-55

c1W, schakelstation

Zie: 00 2S88 • 

111430: S4 -'.152 

/ 
achtern: 

voorn, 

geb: 

te: 

adres: 

GROENENDIJK 

Nicolaas Reinier 

23-6-90

's-Gravenhage

ROOSENDAAL 
Bredaseweg 157 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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Betreft Nicolaas ,1einier GiiOLN.rrnDIJK 
,JON. te Roosendaal, BredHseweg 157. 

V.C:RTROUWBLIJK. 

Antwoord op verzoek 
DIS No. 10122� d.d. 30-10-50. 

18 November 1950. 

®)(l Nicolrtas Reinier Gr o e n e n  d ij k, geboren te 
's-Gravenhage, 23 Juni 1890, woont te li.oosendaal, Breda
seweg 157. 

Bij een d·:;Zerzijds vertrouwelijk ingesr,eld onder
zoek nRar de antecedenten van voornoemd persoon, bleek 
het navolgende. 

Nicolaas .cteinier GRO.t:Mi!:NDIJK, voornoemd, is als 
schakelbordwachter in dienst bij de Provinciale Noomi
Brabantse llilectriciteits Mij, en é!ls zod,mig werkzaam 
op het onderstation te H.oosendaal. In 1921 vestigde hij 
zich te Roosendaal komende van 's-Gravenha.ge. Hij huwde 
op 18 Augustus 1920 te 's-Gravenhage met Theodora 1

1iaria 
IU,TTEIUS, geboren te Leiden 6 l'i1ei 1898. Uit dit huwelijk 
werden vier kinderen geboren, wG.arvan thans al twee zijn 
gehuwd. Het gezin GROl!afäNDIJK-K1:.'ï''fäNIS, staat te 11.oosen
daal zowel op zedelijk als op politiek gebied, gunstig 
bekend. Van deze gezinsleden komen er geen voor in de 
Politie-a.dministratie alhier. 

Nicolaas .H.einier GrlO.C:N.l::..liDIJK, voornoemd, is opvlie
gend en s tug van karakter. Hij is noeilijk om 1nee om te 
gaan, en denktx nog al gauw dat hij gepasseerd wordt. 
Dit is ook de a:,nleiding dat de verhouding tussen hem 
en de Distric�hef, Cornelis van der GI�SSEN, geboren te 
Leiden, 15 Februari 1898, wonende te Hoosendaal, .:Sreda
seweg 186, slecht is. üok heeft GH.O.GN1WDIJK ;1et zijn 
collega Cornelis Joh�nnes tNGbLEN, meermalen ongenoegen, 
het?een meestal te wijten is aan het stugge karakter van 
GROltNENDIJK. Dit is wel eens aanleiding geweest dat er 
tussen deze twee personen een vechtpartij ontstond. 

Op politiek gebied is van GRO.C:lfäl.JDJ.JK, niets nede
ligs bekend. Tijdens de bezetting gedroeg hij zich als 
een goed 11.;ederlander. Hoewel meermalen bombarde!llenten 
op het onderstation van de P.N.b.M. te Roosendaal plaats 
hadden, heeft hij nimmer zijn post verlaten. Hij is 
R.K. en georganiseerd in de K.�.B.ü., een onderafaeling 
van de K.A.B. Hij leest het pl�atselijk nieuwsblad ge
ne.amd "Brabants Nieuwsblad". Zijn financiële toestand is 
goed. 

I.D.
Roosendaal. 
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Verbinding no.69. P�R. 
No.I.203-2/l951.VERTROUWÊ'r.1:11r.' 
An'tatop Dis no.10122ad�o.30-lo-1950.
�e-• : W. A. Hagemtttl§. 

\1 19-3-1951.

• 

)<t WILI:lEU. .. {lJS ARNOLDUS HAGEMANS,gebor1n te t s-Hertogenbosch 
23-9-1916,electricien,wonen�e te 's-Hertogenbosch, Or.van'
Beurdenstraat 35,woont vanaf zijn geçoorte in deze gemeen
te.Hij belijdt de Rk godsdienst en hij neemt zijn godsdien

("; stige plichten naa:t> behoren waar.Hij is gehuwd met:Cornel:û 
\.'..:Johanna Maria van Dijk,geboren te 's-Hertogenbosoh,�4-lo-

1.916.Uit dit huwel:i.jk zijn 5 kinderen geboren,oud 5 tot 1 
jaar.Het gezin leeft eenvoudig.Uitsluitend RK dagbladen en 
tijdschriften ·worden gelezen. Voor zover bek��d,is hij RK 
georganiseerd.Of hij nog bij verenigingen is aangeslot�n, 
is niet bekend.Aangenomen kan worden,dat hij en zijn vrouw 
op politiek gebied rechts georienteerd zijn.Zijn vader is 
kellner en staat zeer gunstig bekend. 

Betrokkene is nimmer terzake misdrijf veroordeeld.Hij 
komt niet voor in de ppolitie-administratie,nochin d� regi 
stratie van de Bijz.Strafkamer,of in het kaarsysteem van 
de ID • 

EINDE • 
.#-



• 

.i 

'Il 

• 

10122 

H A.Gr:1' 11$ • •11 :.A • 
23 ... 9-115 
'S-HEPTOOE?-TBO-Só!t, Pr. 

Beroen': Montgur te1e,. 

! 
I 
/ 

' 

p, 

, 

30-1;!)-50

�n de Beer 
C:OmLliSsa:d. S v"n Politie 
te 
9 
S.H E R' T 0 G E N B O S C H

.,/ 

J 
! 

I ' "'

I
. ' 

' 

l' 

Beurdenstrant 35 

., 



Inlichtingen antrent H.HEIDEMA, 
wonende te GEERTRUIDENBERG,Koe
straat No. 98. 

Bericht op schrijven : Dis No.10122. 

• 

< 
1 

• 

xf 

Datum., 13 November 1950. 

Hierbij m ge ik UHoogedelgestrenge beleefd het 
navolgende berichten:-
--------------Ha.rma.nmis---H E I  DE MA.----------------

geboren te VEENDAM, 2 Februari 1903,gehuvid,monteur (PNEr,O 
wonende te GEERTRUIDENBERG,Koeetraat No.98,ataat te GEER
TRUIDENBERG op politiek,zedelijk en maatschappelijk ge
bied zeer gunstig bekend. 

Hij is nim�er met Politie of Justitie in aanraking 
geweest. 

In de politie-administratie van de Post Rijkspolitie 
te GEERTRUIDE'1T'RERG kcrnt zijn naam niet voor. 

Blijkens de gegevens voorkcmende in het bevolki>ngs
register der gemeente GEERTRUIDENBERG is genoemde HEIDEr.� 
op 7 !fa.art 1930 verhuisd van (}AMEREN naar GEERTRUIDENBERG. 

Hij bezoekt nimmer cafe's en een enkele maal de 
bi osc·oop. 

Ie een hoogstaand iemand waar absoluut niets op 
is a.an te merken 

Voor zover doar mij is kunnen worden nagegaan be
moeit hij zich met geen enkele politieke partij,terwijl 
hij ook niet bij een of andere organisatie is aangesloten. 

Hij is ouderling in de N,H,Kerk en staat als een 
zeer goisdienstig iemand bekend, 

Op welke bladen hij geabonneerd is,is door mij niet 
achterhaald kunnen worden. 

Heidema voornoemd bemoeit zich met niemand en kcmt 
zelfs niet bij zijn naaste buren op bezoek. 

Te GEERTRUIDENBERG staat hij als een zeer goed vak
man met een open eerlijk karakter en een normale levens
wijze bekend. 

I.D.GEERTRUIDENBERG.
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Betreft inlichtingen omtrent: J.A.BESSEI.S, 
geboren op 12 Maart 1903,gehuwd, 
wonende te MADE c.a. ,Zeggeweg Nr.4.1 / H ..r I S"Sî:, 0 • ,J.. ' Bericht op sc,b._rijven:Dis.Nr.10122. ó/ 

� � 
Made,13 November 1950. 

• 

• 

---

Hiermede mqge ik U berichten,dat bovenge
noemd persoon �hier gunstig bekend staat.Hij 
komt niet voor in de politie-administratie dezer 
gemeente,terwijl hij,voor zover bekend,nog nim
mer met politie of justitie in a anraking is ge
weest • 

Ook op politiek gebied staat hij gunstig be
kend en hij heeft zich in de afgelopen bezettings 
tijd als een goed Nederlander gedragen. 

Hij heeft echter,volgens bekomen inlichtin
gen,een opvliegend karakter hetwelk meerdere ma
len tot onenigheid in zijn gezin aanleiding heeft 
gegeven. 

Als arbeider staat hij als ijverig,betrouw
baar en e erlijk bekend. 

Zijn finantiële positie is goed te noemen. 
Hij leidt een zeer sober leven en maakt geen bui
tensporige verteringen.Volgens bekomen il}lichtin
gen heeft hij geen omgang met andere personen. 

Welke dagbladen door hem worden gelezen en 
van welke organisatie's hij lid is,kon door mij 
op discrete wijze niet worden nagegaan. 

Wel is echter komen vast te staan,dat bij 
hem het dagblad"De Waarheid"niet aan huis wordt 
bezorgd • 

I.D.Made.

·-
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;(' JOHANNES VAN DER HEYDEN,geboren te Rosmalen 9-1-1889 sch 
kelwachter bij de PNEM,wonende te 's-Her:bogeribosch Orthen 
no.61,vestigdezzich in de gemeente 1 s-Hertogenbosch op 4-®9-1923,-komende van Rosmalen. Hij is gehuwd met Maria van 
der Heyden,geboren te Rosmalen,11-7-1888.Uit dit huwelijk 
zijn lo kinderAn geboren,waarvan er een overleden is en 
4cgehuwd zijn.Het gezin staat bekend als een rustig,goed 
en eenvoudig gezin.Geen der leden kwam ooit met de politi 
of met de strafrechter in aanraking.In het gezin worden 
uitsluitend rechtse dagbladen en tijdschriften gelezen. 
Van der Heyden is niet kapitaalkrachtig,doch hij weet met 
zijn gezin rond te komen, zonder schulden te maken . Hij is 
een rustige man,die in zijn dagelijkse leven zich niet a 
buitensporigheden te buiten gaat. 

Hij is nimmer ter�ake misdrijf veroordeeld.Hij komt nie 
voor in de politie-administratie,noch in de registratie 
van de Bijz.Strafkamer,of in het kaartsysteem van de ID • 

Op politiek gebied is hij op de KVP georienteerd. 
EI:NDE. 
� 
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Verbinding no.69. 
No.I.201-2/1950.VERTROUWELIJK. 
Ani;&op Dis no.10122.

:,.dlile. 30-lo-19 50. 
Bet"il!'!P.J.van d,er 1Teyden. 

3-1-1951.

�)(f PETRUS JOHANNES VAN DER HEYDEN,geboren te 1 s-Hertogenbosch, 
� 21-8-1926,hulpmonteur PNEM,wonende te 's-Hertogenbosch,Orthen

no.61,woont vanaf zijn geboorte in deze gemeente.Hij is onge
huwd.Hij belijdt de Rooms-Katholieke godsdienst.Hij neemt zijn 
godsdienstplichten goed waar.Hij is onbe�end in de politie-
administratie.Evenmin momt hij voor in de registratie van de 
Bijz.Strafkamer,of in het kaartsysteem van de ID�Hij is nimmer 
ter�ake misdrijf veroordeeld.De leden van het gezin,waartoe hij 
behoort,staan hier allen in alle opzichten zeer gunstig bekend. 
Het is een eenvoudig maar goed getin met een goede godsdiensti 
inslag.Op politiek gebied is het positief op de KVP.georienteer· 
Zijn vader: Johannes van der Heyden,geboren te Rosmalen, 9-1-' 89 
is schakelwachter bij de PNEM.Zijn moeder is genaamd:Maria van 
der Heyden,geboren te Rosmalen,11-7-1888.Het gezin bestaat uit 
man,vrouw en lo kinderen,waarvan er 4 gehuwd zijn en 1 is over
leden.Het gezin is niet kapitaalkrachtig en er werden uitslui
tend rechtse kranten en tijdschriften gelezen.Betrokkene heeft 
een evenwichtig karakter en hij leidt een normaàl leven. 

Hij staat in alle opzichten zeer gunstig bekend. 
EINDE. __ ., �-

0 J 

� \ v71-s-1 

\ '·��\· --

--

rf;c 'flu- ot
I 



• 

... 

'· 

10122 

• 

HEIJDE}f, P.1.v.d. 
8l-B-26 
9 S-HERTOGENBOSOH, Ri jkstteg 61

/ 
30-10-50

Aan de Heer 
Co.lD.Dliasaria vau Politie 
te-

, 

, s" H E R T O G E N B O S C H 

I 

·'

. 
L 

.. 

Beroep: Hnlpmonte�r tetef, dienst, (Pers. P.N.E.M.) 



VERTrtOU fELIJK 

i-----,;-------··-

68. 

1 

lîo. Dis 101�. 
Onaerwer:o: In2.ichtincen betr. r.:. J .F .Hei.iwe":en te 1=e1riond. 
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In antwoord op Uw decbetre:ffend schrijven, heb ik de eer U 
het volgende te berichten • 

.I \ II E I J ·.: E G E N, 1'.'árinu.s Joho.,, '-es Franciscus, geboren te
1'- Ec1··:011d, J.l October 1898, v1onenèe te iielrnond, Eelmondselaan 4.-4, 

is als schalcelv1achter in dic�IBt va:1 de P.lif.E.M. (Provinciale 
Hoord-Brabantse EJ.ectric iteits-M3.atschappij) en als zod.anig 
'l.'i8rkzaam aan het onc1�rsto.tion (tier LJ2.a-tscha:9:9ij te Hel.r.1ond • 

.Jjetrol:!:ene bevioont een dienstv1oning bi;i bedoeld onderstation. 
IIij staaJG in ell:: opzicht zeer gunstig bekend, ool:: in politiel: 

o:9zicht. Eij 1.0Jordt bijzonder betrou.v;baar geacht. Zijn levens
V'andel is in moreel, 1mr"tscha::,�)elijk en godsdienstig opzicht, 
voorb8eldif te noemen. Hij gee:rt, evenals zijn vroun, als Y.atho
liek de toon aan in zijn o!·J(�eving. .t1ij is bestuurslid ,ran de 
Katholieke Bond voor het Gezin, in de Jaroclüe 'l.·;c.o.rtoe hij be
hoort. IIij bestee 't vrijwel al zijn vrije tijd aan het werk 
voor deze bond. In sociaal en .:-Jaa.tscha:·�·-elijk opzicht doet hij 
zeer veel goeêJ. 1.·;erk. I:i,j is een ordelijke, plicllts- en gezags
r:etrouv1e bur[;er, die niet bijzonder op de voorgrond treedt, 
doch bescheiden en tegoedertrouw doet, viat hij als zijn plicht 
beschouwt. 

ln zijn vrouw, Johanm. Elisabeth Velt.man, re boren. te 1 s-:[er-
t orcnbosch, 28-12- '05, heeft hij een waardice :ra.rtner. 

Dit echtno.o.r heeft t,·,ee kinderen -z0ons- die beide o.J.s mili
tair in Indonesie gediend hebben. Een dier zoons is als gewon
de uit Indonesie teruggekomen. 

Zowel de echtgenote als àe zoons vo.n betroklcene staan in 
el:: o1)zicht gunstig beleend. De zoons zijn oncehuv1d en 110nen 
bij de ouders in. 

Geen der gezinsleden is ooit net de politie of ,justitie in 
aanraking gey;eest. 

:Jetrol:::ene hc..,ft een ordelijk voorbeeldig gezin, wat.rover 
niets te ra;?��orteren is, zonder te vervallen in herhalingen 
van datgene i.·m.t reeds ·t.a.v. het gezinshoofd is vel."i11eld. 

Datum: 6+11-'50. 



• 

• 

1.0122 

I 
HEI J' ,VEGEN, M. J. F • 

11-10-98

t 

t 

HELMOND, HelmondselaAn 44

: 30-10"'!50 

Aan de Heer 
Oo�m1esaris vnn Politie 
te 
RE�MOND 

Beroep: Chef echakelst�t1on titulair (Perê. P.M.E.U.) 

/ 

I 

/ 
I 



I 

Betreft : Inlichtingen cmtrent w.HOOH-
8TENBAOH,wanende te GEERTRUI
DENBERG,Centraleweg No.30. 

�:H f:/ec - Ol 

1

�

- OP KAA

�

T 1 . ft'f1
Bericht op schrijven : Dis No. 10122. ACD/l/ 

. 
��,$· 

o,,;:1wr s-. � 
P.,�: I IJ '----:.------• 

• 

xl 

I 

��3 

N�ember;:o;tq_, 

H
.� 

Hierbij moge ik UHoogedelgestrenge bele'3fd het 
navolgende berichten: 
-----------------WILHELM,----HOCHSTENBACH.---�-------------

geboren te GEERTRTJIDENBERG..t 19 April 1926,ongehuwd.,hulp-
monteur (PNEM) , wanende te lrEERTRUIDENBERG, Centrale weg No. 
30,staat te GE�RTRUIDENBERG op politiek,zedelijk en maat
schappelijk gebied gunstig bekend. 

Voor zover hier bekend is hij nimmer met politie 
of justitie in aanraking geweest. 

In de politie-administratie van de Post Rijkspoli
tie te GEERTRUIDENPERG kant zijn naam niet voor. 

Hij is van gcb oor te af te GEERTRUIDEN-PERG bij 
zijn ouders inwonend gewees t. 

Blijkens bekanen inlichtingen heeft de moeder van 
betrokkene tijdens de bezetting veel cmgang gehad met Duit-

� se militairen.Tengevolge hiervan is haar bij de bevrijding 
0 van GEERTRUIDEl'i'AERG (November 1944)het hoofdhaar afgeknipt. 

Zoals te GEiRTRUIDENBERG bewe�rd wordt,heeft zij 
een kind,hetwelk door een Duits militair is verwekt. 

De vader van betrokkene staat echter als een goed 
katholiek te GEERTRUIDE�TBERG bekend zcmede hij zelf. 

Voor zover hier bekend is niemand van bed oold ge
zin a .... ngcsl oten bij een of andere organisatie tcrwij 1 
de politieke activiteit zich niet verder uitstrekt dan de 
R. K .Volk spart ij.

,rader HOCHSTENBACH is e;eabonneerd op het dagblad 
11 de Volkskrant. 11 

w.HOCHSTENBACH heeft een ruatig,geslcten karakter,
terwijl zijn levenswijze normaal genoemd kan worden. 

I .D. GEERTRUIDE'1RERG. 



10122 

I 

HOCRSTENBl\.CIJ., w.

19-4"26
GE�RTRUIDENBERG, Centr�leweg 30

(, 

30-10-50

de Heer Distriotacommandant 
vfln ae Ri jksno l1 tie 
te 
B R li. D A 

< • 

. 

' 

' 1 

/ 
Beroep: Hulpmonteur telef.dienst (Pers. P.N.E.m) 

/ 
{ 

I 



., 

) . f. 

Verbinding no.69. rA,, 19-3-1951. 
No.I. 204-2/1950. VERTROUWELIJK. r---=-•=r--..:.=-::----
.Aj.tw.op Dis no.l.0123.,ddo •. 3o-lo-1950. \1 Z0·J> 
�r.: Ch.P.C.8öeue"'l.mans. 

I 
· 

1 � E" la - � ,Z

.J 

' 
.. 

' 

� 1 CHRISTIANUS PETRUS CORNELIS HOEDELMANS,geb. te Bergen op 
. Zoom, 5 Mei 19o7, ,rnrd op" 5_,. 5-1936. .alhier ingeschreven, ko

mende van Amsterdam.Hij woont alhier aan het adres Lelie 
straat 2.Hij is gehu'Y"d met Petronella Maria van de ylater, 
geboren te Bergen op Zoom,�lo-1902.Hij is als monteur 
werkzaam bij het schakelstation vBn �e PNEM,alhier.Hij 
wordt befoordeeld als zijnde een betrou�paar mP.ns � als 
een goed vakman.Voor zover bekend,is hij geen lid van ve 
enigingen.Naar verluidt zou hij evenwel RK ·�eorganiseerd 
zijn.Hij is RK en hij neemt zijn kerkelijke pli"<Zhten be
hoorlijk waar. Het gezin, waarin geen kin.deren zijn, 1 eeft 
eenvoudig.Uitsluitend RK dagbl�en en tijdschriften worden 
in dat gezin gelezen.Aangenomen kan worden,dat hij op po±
litiek gebied rechts georienteerd is.Zijn vrouw sta.at ev 
eens in alle opzichten gunstig bekend.Verdere familiele-
den van beiden wonen niet hier. 

Hij is nim.mer terzake misdrijf veroordeeld.Hij komt ni
voor in de politie-administra.ie,noch in de r�gistratie 
van de Bijz.Strafkamer,of in het kaartsysteem van de ID.

EINDE. 
� 
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Betreft inlichtingen a..-:trent ".A.r.AMP, 
wonende te GEER"'f.\U IDE1""P.ERG, 
Veenestraat No.23. 

Bericht op schrijven: Dis No. 

/l/t-ro 

E Ie, - et

Datum, 8 Nov-ember 1950. 

µ.�4_ 
IJ/1.s-s-to..fl.:i: 

--Hierbi��cgedelgestrenge beleefd het naT olg 
de berichten: 

-!.. 1 ---------------.. ,ar inus----Adr ianus-----K A M p.-----------
, geboren te "'ASPIK, 21+ Augustus 1912,gehu'nd,nachtwak:er-portier

lPHEM ) wonende te GEERTR'CIDE��:SERG, ,reenestra.;,,t No. 23, ste.�t 
te GEER'.i.'RUIDE."RERG ox: politiek,zedelijk en maatschapJ:,elijk 
gebied gunstig bekend. 

ïr orr zover is kunnen warden nagegaan is hij niJ."lr,·,er 
met poli tie of justitie in aanraking geweest. 

Van 1941 tot 191.J.8 is hij werkzaam gev,eest als opzich
ter bij de v.v.o .

Volgens de gegeTens T oork anende op de pers ocnskaart 
Tan betrokkene in het bevolkingsregister te GEERTRîJIDr·nERG, 
ia hij op 21 ',iei 1942 verhuisd van WASPIK naar GEERTRPIDElT
BERG. 

Betrokkene is geabonneerd op het dagblad II de STE',r 11 

en is lid van de plaa.tsel ij ke harmonie II Apollo 11, alsmede 
var het kerkelij\ z{:l.ngkoar. 

Zijn fina.tiele toestand kan Trij behoorlijk genoemd 
worden. 

De politieke activiteit Tan betrokkene strekt zich 
niet Terder uit dan de R.K.\7olkspartij. 

M.A.Kaznp voornoemd bezoekt nimr-er cafe 1 s of bioscoop
doch brengt zijn vrije tijd in zijn gezin door.Hij is enigs
zins terughoudend en gaat met niemand cm. 

Voor zOTer kan worden nagegaan is zijn levenswijze 
normaal. 

I .D .GEER'i'RUIDE�TBERG • 
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KAMP, M.A. 
24-8-1� 
GE",RTRUIDENBERG • 

30"10 ... 50 

Ann.de lleer D1atriotsoom.mandnnt 
de R1jksnol1tie 

1 -

'• . .

,. 
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VERTROUWELIJK. 

,< 
Betreft: Simon KAMP, 

geboren te Wognum (N.H.) 26-11-1879, 

wonende te Breda, Terheijdenseweg 247. 

Antwoord op verzoek Dis 10122� d.d. 30 October 1950. 
---

Kab. c.449. 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek 

naar de antecedenten van bovengenoemde persoon, heb ik de eer 

U het volgende te berichten. 

Betrokkene werd op 1 Januari 1�42 in verband met de toen 

plaats hebbende annexatie van een gedeelte van Teteringen, naar 

Breda overgeschreven. 

V6ór 1922 woonde hij te Helmond. 

Hij is gehuwd met Naatje BOOTS, geboren te Ursem, 10 April 

1897, uit welk huwelijk drie kinderen zijn geboren. dezd kin

deren zijn allen gehuwd. 

Betrokkene, evenals zijn vrouw worden in hun omgeving 

gunstig beoordeeld. Zij zijn beiden praktiserend R.K. 

�oor zover is kunnen blijken, doet hij niet aan politiek. 

In het openbaar- of verenigingsleven treedt hij niet op de 

voorgrond • 

Bij de politie alhier is zowel op politiek- als op cri

mineel gebied niets nadeligs van hem en van de leden van zijn 

gezin bekend. 

25 November 1950 • 

\ �,, t ··-·, 
"'""'·• 

.... -�--

/: /Pc - o Z 
-�--}.
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K .MP, s. 
26-11-79

I 

r 

I 

B�EDA, Terheijdenseweg 247 •

30-10-50

Aa.n de Heei-
OoJIUllissaria van Politie 
te 
BIR E 

Beroey,� SchakelWllC-hter ehei' o.s. (Pers. P.N.E.M.) 

I 
f 

!



• 

• 

Inlichtingen antrent A.KIVITS, 
wonende te GEERTRUIDENPERG ) Koe
strad.t No.96. 

Bericht opschrijven : Dis No. 

Datum , 13 November 1950.

Hierbij moge ik UHoogedelgestrenge beleefd het na
volgende berichten: 

�, ---------------Antonic-----K I ,r I T S.9-------------------
geb oren te OOSTERHOUT ,}O Juni 1894,gehuwd ;stoker (PNEU)
wonende te GEERTRUIDENBERG,Koestr at No.90,staat te GEER
TRUIDENBERG op politiek,zedelijk en maatschappelijk gebied 
gunstig bekend • 

Voor zover is kunnen worden negega.a.n is hij nimmer 
met politie of justitie in aanrall:ing geweest. 

In de poli tie-administratie van de -Post Rij ksp oli tie 
te GEERTRUIDENBERG kant zijn naam niet voor. 

Bliikens de gegevens voorkanende in het bevolkingsre. 
gister der� gemeente GEERTRUIDENBERG is hij Op 30 Juni 1920
verhuisd van OOSTERHOUT na.ar GEERTRUIDENnftRG. 

Betrokkene is geen lid van een of andere organisatie, 
terwijl hij geabonneerd is op het dagblad " de Vólkskrant. 11 

Zijn politieke activit�it strekt zich niet verder 
uit dan de R.K. Volkspartij. 

Hij bezoekt alleen bij gelegenheden de cafe's doch 
geen bioscoop. 

Betrokkene is een persoon met een opvliegende en 
driftige aard. 

Hij is niet onbemiddeld,terwijl zijn le�enswijze 
normaal ia . 

I.D. GEERTRUIDENBERG.
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• 

1012.2 

• l,

K!V!TS, A. / 
30-6-94

30-10-50

Aan de Heer Dtstriotsco1:1mund&nt 
YAn, de Rijkspo�i�1e 
te 
B R·E DA 

' . ' 

GE�RTmJinENB�lG, Koestr�at 96.

Beroep: st�,er /1,Jv. Chef stoker •. (Peri,. l>.N.E.M.)



Betreft inlichtingen CIIltrent H.rivits, 
wonende te GEE ::i"f'RUIDE'�ERG, Po
ternestraat No.2. - --

/ lt0-J?> 
OP 

-

�J 
il 

·o
-

' JA 1:
Bericht op schrijven: Dis No. 10122. 

f-\ 

• 

• 

E'ln - ol --
r,\� 
--

Datum, 8 N ovcmber 1950. 

/d:l�-- of 1rrt o_, �l.Z. 
1/ 

Hierbij nlóge ik UHoogedelgestrenge beleefd het 
navolgende berichten: 
-------------------Hendrikus----KIVITS.�-�---------�-----� 

geboren te OOSTERHOUT,30 Januari 1887,gehuwd,cef-stoker 
(P.KEM) ,wonende te GEERTRUTDE'''"'LRG,Poternestra�t No.2,staat 
te GEE,'1.T;.WIDE�1BERG op politiek, zedelijk eri xnas.tsohapi,,elijk 
gebied gunstig bekend. 

In de politie-administratie van de Post Rijkspo
litie te GEE .TRUIDE"PERG kont zijn naar, niet veer • 

Yoar zo.-er hier is kunnen worden nagegaan is hij 
nimnier met politie of justitie in aanraking geweest. 

Blijkens de gegeYens voorkcmende in het bCTolkings 
register der gemeente GEERTRUIDEff"'ERG is hi� OJI 30 April 
1930 verhuisd van OID81RERHIDUT naar GEERTRUID�lfQERG. 

Betr akkene is lid van de bond van overheidspers o
neel "St .Paulus" ,terv:ijl hij is geabonneerd o:i,:. het dagblad 
11 de Volkskrant. 11 

Zijn politieke activiteit strekt zich niet ver
der uit dan de R.K.Volkspartij., 

Hij bezoekt geen oafc 1 s of bioscoop en maakt in 
het geheel geen gebruik van sterken dranY. 

Zijn vrije tijd gebruikt hij hoofdzakelijk Toer 
knutselwert ten behoeve van ziin kinderen. 

Hij is een persocn,die in het geheel niet op de 
vocrgrond treedt met een ges:flt-en,eerlijk karakter.Zijn le
venswijze is nor�aal,terwi�l hij niet onbemiddeld is. 

I.D. GEERTRUIDElTF"RG • 



101?.2 

• 
Beroep: Chef stoker. 

i 
(Pera. P"N.E.l!.) 

'l 
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E"'richt op schrijv&-1:n ·�: 
.No .Dis 10122. 

4I · ·. ·�i· � Nic9l.ae.i:Î 'KLAV3:BS \.toötJt vanaf z:i)� g1-J.boo:rt�·· tt.· Rä;�sd91;1ks_y�'-l;'.Hij 
t js :fi�n nf'lt p'"lr�o9n �n vrij go.:io ontw:i,kkqld. Hij is afkomstig uit '"t•-;n 

nl:lf çs-1zi.n .• •Hij is �-'"'� pArsoon di'i Wliinig op d<-1 -voorgron� trti�dt. ,.Hi j 
is llct van•·dà Rooms-:-Katholi<ik� Bc'>nd va,n ov�rh't:i.,dsJD>1�son.:i,ü 11 Sint
Pat1lus11 P.n lid van d<'î Rooms-:Katholi"tk'1 Volkspar·tfj. Hij ·is V�z<ir v� 
h<it Dagblad 11Dr,J St-P.1l111 • Hij li:an. als v,oll <id �.g. b:,rtrouwba�r word�n g'iaèht,, 
Omtr11rit zijn firnrnc·HH..:i to"lSta:nd is nil'l ts .na.d'"l.l igs b<ik'lnd •. Op· c·rimi
D'"l "'l g'lbi"td is ni'7_ts nad'il-igs van h�m b<:Jk'3ncl." Op d<i l�d�n van zijn,f-à1n 
1Ï� valt .ni�ts nadri1;gs aäB t'i m�rkP.n. ·;. · · 

_ Hij. h>i'.ift· .. l?;"t�n ·or.ig�ng mA-t yt,::11'.'dact,d.� prirson 'in.· :� 
,, � - .'+, ... • /·' j 

� • • • " '(. .... • ,.') ... ' . 
. I/D RaomsdonksV"t"lr 

10 
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10122 

... . . 

KIAVERS, N.j 
�5-12-11 

I 

. ' 

30-10-50

Aan de Heer DiatrtotaooIAmandant 
VAn de Rijksnolitie 
te 

B R F. 

., 

RAAMSOONKSVE�R, Nieuwe Oroenstranû 8. 

Be�oep: sth�kelwac�ter (per�.P;N.E.M.) 
• l 

I 



Inlichtingen antrent D.J.v.d.KORPUT, 
wonende te GEERTRUIDENBERG,Emmaweg 
N o.13. 

ACO/ _ � 

Bericht op schrijven Dis No. 101221 

OPKA

�

AT 

DAT:111 � , ...
--� 

!..::,,�: { J 

• 

' 

1 

' 

• 

-

r 

Datum , 13 November 1950. / 
4/_/ /_ 07'1srQo.)l;.,.c 

/_t/��4= 
Hierbij mcge ikb"UHoogedelgestrenge beleefd het navol

gende berichten: 
+----------------Dingeman----Johannes----van de KORPUT.------

geboren te TERHEIJDEN�.19 April 1908,gehuvd�hoofdmachinist
tPNEM) wonende te GEEKTRUIDENBERG,Em,maweg No.13,ataat te 
GEERTRUIDENBERG op politiek,zedelijk en maatschappelijk ge
bted gunstig bekend. 

Hij is nimmer met politie of justitie in aanraking 
ge weest • 

In de politie-administratie •ran de Post Rijkspolitie 
te GEERTRTJIDENBERG kont zijn naam niet l'!oar. 

Betrokkene ia lid van de bond ,,an overhe idspers one el 
11 St .Paulus " en is geabonneerd op het dagblad " de Volks
krant." 

Bliikens de gegevens voorkcmende in het bevolkings-
register der gemeente GEERTRUIDEN"P.ERG is hi1 op 29 Juni 
1938 verhuisd van TERHEIJDEij naar GEERTRUTD��TSERG. 

Hij bezoekt geen cafe' s of bioscoop en bemoeit zich 
praotisch met niemand. 

Hij is een gezellig en levenslustig iemand,terwijl 
hij finanticel niet onbemiddeld ie. 

Betrokkene heeft een open,eerlijk karakter,terwijl 
zijn levenswijze normaal is. 

17j.Jb

I • D. C-EERTRUIDEHBERG . 
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10122 

KORP1JT, n.1. v.d. 
19-4-08

.
..

.. 

<l-E:F-RTRUIDENBERG • Em.aua weg 13 •

30-10-60

Aan de Heer Diatr1otscommundant 
v�n de R1jkaDolitie 
te 
B REDA: 

Beroep: Hoo:td-aaohin1st (Pers. P.M.E.M.) 

. 

< 

I 
I 

I 



1 up� ARI 
Betreft inlichtingen omtrent:P.v.d.KORPUT, f:iliii 

geboren op 4 Augustus 1900,gehuwd, _DAT� 
wonende te MADE,Zuideindsestraat 56. P ··/'tr;:: 

Beric
u 

s9hrijven:Dis.Nr.lOl22. • 1 to ",'/;f:""-:J:. 

/' ��de,13 November 1950.

• 

• 

Hiermede moge ik U berichten,dat bovenge
noemd persoon alhier gunstig bekend staan.Hij 
komt niet voor in de politie-administratie de
zer gemeente en hij is,voor zover bekend,nog 
nimmer terzake een meer ernstige overtredäng 
met politie of �ustitie in aanraking geweest. 

Ook op poli�iek gebied staat hij gunstig 
bekend en in de afgelopen bezetting5tijd heeft 
hij zich als een goed Nederlander doen kennen. 

Hij heeft slechts omgang met enkele personen 
welke eveneens allen gunstig bekend staan. 

Zijn finantiële positie is goed te noemen. 
Hij leidt e en sober leven en maakt geen bui

tensporige verteringen. 
Hij staat als een eerlijk,ijverig en betrouw 

baar arbeider bekend. 
Door mij kon· op discrete wijze niet worden 

nagegaan van welke organisatie betrokkene lid 
is en welke dagbladen door hem worden gelezen. 

Wel is echter uit dit onderzoek komen vast 
te staan,dat het dagblad"De Vvaarheid 11niet bij 
hem wordt bezorgd. 

I.D.Made • 
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KORPUT, P.v.d" 
4-8-1900 

J 

I 

.. 

30-10"60 

Aan de Heer Dtstriotscomm�ndunt 
van de Rijksnolitie 
te 
,B R E D A 

S'l'UIVEZAND, (Ge ,m. MllDE) Zuideindsestl"A&\t 56 

. ·/
Beroep: Chat stok�r (Pers, P,N,E,H.J 

.. 



rr/;sfl;o., H.-r. 
/ 

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: 

Form. V 4 e 2098/50 A1.,DJ}7"' -�2 November 1950

Oi' -:j��I
No. Dis 10122 _., 

r 
In antwoord op Uw boven aange

haald schrijven, inhoudende verzoek om inlich-
, tingen omtrent: 

)<1 THEODOh.US !ililH,ilihS, geboren te Mill, 20 Januari
1922°; Ned., h.K., deel ik U het volgende mede. 

• 

aai. 
De woonplaatsen en adressen van betrok-

"W kene geàurende de laatste jaren Viaren, als volgt: 
Zeeland; 

10 Jan. 1931: �aalre, btationstr. 38; 
10 Jan. 1940; Eindhoven, BdelVieisstr. 74; 
9 Febr. 1945i �eldrop, Poemastr. 15; 

25 Mei 1945: Eindhoven, Edelweisstr. 65; 
17 Dec. 1946; " , tóelweisstr. 74; 
11 Mei 1950; " , Korenbloemstr. 44 • 

Op 18 December 1943 is hij te &eldrop ge
l-; 1 huv-;d met v,ilhelmina, Hendrina, Maria Janssen,
� geboren te Groesbeek, 22 Mei 1924. - Betrokkene noch zijn echtgenote komen op

politiek of crimineel �ebied voor in de admini
str·atie van mijn Dienst. Hij is practiz�rend
Rooms-Katholiek en rech�s geori�nteerd. Hij is
lezer van het "Eindhovens Dagblad. Het is niet
bekend, of hij bij een vakbond is aangesloten.
In geen geval is hij b

Á

. · een �.K. vakbond aan-

tt e i  a e "·

� gesloten. * 

I 
.

l YH Y
4

-.>:!'

} �\, E l,c. - OZ, 

! .... --.- l.� • 
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tOl?.2 

KREMERS, T. 
20-1 ... 2� 
EINDHOVEN, Koren.bloemstroat 44, 

30-10-50 

Aan de Heer 
Hootd Co.nunissarie van Politie 
te 
EIN DHOVEN 

Beroel): S-0hAkel:aa.1Jhter (Pers. :P.N.E o l'.l.) 



.,.-i.ntwoa: cl op Form.. V 4 e 
Ro .Dis 10122 ,Ad. 30-10-50 

-

No. 1797 VERTROU'.fELIJK 

Betreft: KRIJNE:rî ;r. 

RAPPORT 

Oosterhout, 17 November 1950 

DAT: 7 
I� . ....,: __ , 

Personali,a. IKR IJ N EN Johannes, 
K geboren te Oosterhout 18 Januari 1897

, machinist., vronende te Oosterhout., Koningsdîjk 65. 
KRIJ1fEN voornoemd is van.af zijn geboorte o.na.fgebroken te 
Oosterhout woonachtig geweest.. 
Hij is gehnv.rd met 1.1ari.:1. liendriki:i. Beter.rruans, geboren te Dongen, 
5 .t\.:pril l897. Uit äit hu-aelijk zijn drie kinderen geboren • 

• 

.t1et gezin KRIJNEN, waar-in d.e R.K.-godsdienst vror:àt beleden, 
staat in alle opzichten gunstig 1:;1,angeschreven. voorzover bekend: 
kwam geen à.er gezinsleden. met de Justitie of: de Polit.îe in 
aanraking terwijl ook in politiek o:pzicmt: nimmer iets ten na
dele is gebleken. KRIJNEN wor-dt beschouwd als een e:erlijke en 
betrouvtbare kerel. Het. gezin leef't zeer rw::rt;ig en heeft geen 
vaste kennissen met. wie regeJ..rm::..t.ig wordt omgega.a:m... 

{ 

Moch van eigendommen, noc:h ook v.an schulden is gebleken.. 
Gelezen wordt. r:ne Volks.kra.n.t.n . KR.IJNEl;r is lid wn cie K•A•B• 
en aangenomen mag v.rorden dat hij de beginselen van de K.v.p. 
is to ege dal::I.D.. -

einde 

I.v. Oosterhout • 
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10122 

•, . 

30-10-50

Aan de Uee:r c 

J Korpscbar VA.n oli�ie., y;. � te 
/ .. o· o s T E R H o u T ,. 

,! 

'i ' ·./.. " 

•• < 

! 

KRI'v'NEN, J':. 
18-1-97
OOSTERHOUT, Kóningsdijk 66

Beroep� Ya chiniat/Pl v. Roof dm� ch. (?era. P .N .E.M.) 

I 



Betref't Inlichti�gen antrent J.J.v.LAAR, 
wonende te G.tLl!\T\UIDEl\BERC ,Oan-

mandeurstraat No.2i. 

Pericht 01,; schrijven : Dis [o. 10122. 

X1 

(-

I 

• 

-

�4.. 
:aerbij moge ik UHoogedelgestrenge beleefd het na

.., olgendc bOr ich ten: 
-----------�---Joh�n----Joost----van LAAR.-------------------

geboren te A/ERSFOORT, 16 !'ei 1910 ,gehuwd ,machinist (Pl1E'") 
wonende te GEF'':'.''"'TTIDE'-r:iERG, 0 cnrnandeuretra.at :1 o. 21, ia ruim t((C3 
en een half jaar te GEER"' RT.IDE:,..,_RG wo..::na.chtig. 

Gedurende de tijd ,d""t betrokkene te GE -:':'RUI"DErPERG 
woonachtig is,is niets ongunstigs vap hem bekend. 

In de .t,1oli tie-a::h,inistratie v:in de ?ost �ijrspoli
tic te GEE�T?PT.,..E.·-:,:RC koot zijn na.a.....,_ niet voor. 

O:i.:, de pcri,1 oonsiraart van bctr okt ene v oork cncnde in 
het bevolkingsregister der gcm3ente GEERTRUIDE�YBERG kroen de 
navolgende a�ntekenirgen voor; 

op 21 Juli 1939 TCrhuisd .-an HAABBEM naar SINGAPORE; 
OJ:.. )t; 30 Oot ober 1042 van ,::nwAPCRE naar �R'-TFE:"; 
Op 29 Februari 194-4 Vé:i.n ARUEE'" naar "E'3TER,:rrYR'î'; 
Op 29 Juli 194-lt v""'n �.è.3TERV0"RT n.:l.ar HAARLE'"; 
C� 19 Februari 1948 nm HAA-'FlLE�: naar GEfR'I'l-{UIDEJTPERG. 
Voor zover d oar mij is 1-:unm n worden nu.gega:.i.n is pc-

noemde v�n LAAR geen lid v�n een cf �ndere org�nia4tie . 
.tiij bazoekt wel de bioaccq,. doch geen caf-1 1

3. 

z;e3r "'3rmoedeli·'.k is betrokkene getl.bonnecrd o.t" het 
dag-blad II de .·aasboio 11 doch dit kon nie'b pertinent {;'orden 
bevestigd. 

�e·�r okkene is een levensluatig en kcnisch ÎCli.îä.n.i 
1 

et een norr,;..1,le levenswiize. 
Omtrent zi in finantiële t oostand is niets bel end. 
Da..:.r J .J .v�LAAR slechts enkele ja:rc"'.l te CE,i: P.PIT'E:·

BlRC woonachtig is ,lrun�en van hem niet meerdere gegevens YCr
strekt worden. 

&lee, 
1 

' 

I.D. GEERTRUIDH�ERG. 
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• J 

LAAR, J.;r,. van 
16"5-10 
GEERTRUidENBEilG', Oo,111.JllAndeurstrAAt 21 

< 

Be.roep: Booi'dmaohinist (Pers. P"N.E.M.) 

./ 

/-



GEWEST 'ilFÏER�raGENBOSCH 
DER RIJKSPOLITIE 

/\ BREDA. 16 J i 19 r.:o 

,.. 
un . o • 

DISTRICT BREDA • �.I -(,J V° 
tnJf j 1 �·� 1 . 1 ) ..-(.:t ·r,t

COMMANDANT f1 >- DIF'N�T GJfRr=rw----'f··�- •;
Nr. 159/ '50 __ ... _. 

' 

Onderwerp: Communistische in fj 1 ti,l-f\ti e li;'l\-t'Em;haa;t� ei -
teitsbedrijven. '\,\ '1 •iJUWtT�· l 

.. Bijlagen: -

I \._., '-

\ 1 _ _; AC'JJ/ _ di y) 3.l

Ter voldoenin� aPn het verzoek, 
vervat in u,,, schri.iven da .• 2� Mei 1'150. N� 

eoJ84074 betreffende bovenvermeld onderwerp, 
moge ik U be dat -behoudens de per-

--./ 1 soon van : van der LUCHT Lodewijk Josephus 
,......_ geb.6-�-1890,. o ec nisch opzichter

wonende te GeP.rtruifenberg:Centraleweg �2 
(waaromtrent ik U �apnort zond bij mijn 
schrijven van 87 Maart 1�4R Nq G.P .1./17/48 
- voor zover is kunnen blijken,thans �een
e xtremi sti sch r.reorj_enteerde werknemers in·
dienst zijn bij het Provinciaal El.ectrici'è
teitsbedri�f P.N.E.M. te Geertr· idenberg.

�.�· · dens de Comm.der Konin�in in Nd.Brabant op 

� 

Ik merk hierbi,i nog op,aat een zij 

•
� dit bedrijf in�esteld onderzoek in dezel

. 
fde 

�.V richting, wa0,rbij niet voorzichtig genoe?, 
tewerk is gegaan, het vri.iwel onmogelijk 
heeft gemaakt, terzake nog bruikbare ge ge-
ven s te verkrij�en. 

De Pistrictscommandant, 

AAN 

•Hem HOOFD B.V.D. 

De Dir.Off.öer Ri�kspolitie 7-e kl 

-�
te 's-G r 8, v e n h 8, r,t,;-e:....-----------

T.J.Canter Visscher. ----------------------



• 
NOTA VOOR OD 1556a. 

/ ll. 

• 

voor: LUCHT, Lodewijk Josep hus van der. 
's-Gravenhage, 6.3.1890, 
Geertr uidenber g, Centraleweg 22 
Beroep: electro-technisch opzichter bij het 

provinciaal Noord-Brabants electricitcits
bedrijf. (�.![ .E.fl1)

,

Zie: PD 6342. 

17 October 1950 . 



• 

NO T A 

voor OD 1556 H.I 
van: DNB 

Betreft: Uittreksel uit ACD 90805 (BSV-verslafil 

. . . . . . . . 

Omtrent de El ectrische Centrale te Geertruiden
berg. 
In tegenstelling met mijn vorig rapp ort, waarin ik meld .ing 
maakte van een ingenieur, die f out zou zijn, vernam ik 
thans, dat bedoeld wordt een zekere MERK, belast met de 
technische leiding van het Bedrijf, die direct onder een 
ingenieur staat. Merk, die op het terrein woont, was des
tijds geabonneerd op "De Waarheid" en met hem nog anderen. 
Dank zij het ondeskundig optreden van iemand van de Pro
vinciale Griffie, in opdracht van de Commissaris van de 
Koningin, hebben Merk en zijn vrienden ontdekt, ,dat er 
een onderzoek naar hen werd ingesteld. Het gevolg hiervan 
was o.a., dat zij direct hun abonnement opzegden, zodat 
het niet eenvoudig zal zijn om de foutieve elementen nu 
nog op te sporen. Trouwens, zo ging de n.c.verder, was 
het onderzoek toen niet uitgelekt, dan zou dat later 
wel gebeurd zijn. Er is een periode geweest, dat vele 
instanties meenden zich met het bedrijf te moeten bemoeien 
en dat wel op de meest ontactische wijze. Op zekere dag 
kwamen er mannen van de Veiligheidsdienst van de Marechaus
see het ter rein op stappen met de vraag of er nog communis
ten werkzaam waren. De Rijkspolitie heeft alleen contact 
met de Directie, gevestigd in Den Bosch. Het nieuw aan te 
stellen pers one el wordt in de ad.mini stratie ge con trol eerd, 
meer ook niet. De D.c. vond het gewenst, dat ik eens met 
hem een bezoek ga brengen aan de Groepsco.lll.ffiandant te Geer
truidenberg. ( Deze was nu niet aanwezig). 
Ik heb de D.C. beloofd na Augustus een afspraak met hem te 
ma ken • 

. . . . . . . . . 

DNB, 19 Apr il 1�51 
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Inlichtingen betreffende: 

VMERK W.Ch.H.,geb.28.1.'86 
GEERTRUIDENBERG, Centraleweg 18 

Vide Uw schrijven dd. 1.6.51 ·\, NB. Dis. 12.455 <w,aarin de naam ,.,,- {..Jf, ERTROUWELIJK , ..2 ��J 
abusievelij!' als "MERLE" staat 1'��,��jJ 1 
vermeld ) • 

ç��ft.,\ ;,1�Pr.J .. ,>
\. <: .. Y-· ,/ 

Ter voldoenin� aan Uw bovenvermeld verzoek, mo�e 
ik het volgende berichten: 

, Wilhelmus Christiaan Hendrikus 
--------�----------------- -

geo. te Middelburg 28 Je.nuari 1886 

vestigde zich op 4 Mei 1917 (komende uit Helmond) te GEER
T RUIDENBERG en woont aldaar aan het Rdres : Centrale-weg 18 

MERK was één der eerste top-employé's van de Prov. 
Noordbrabantse Electriciteits Maatschappij (PNEM) welke te · 
Geertruidenberg de grote electrische centrale aldaar opbouw
den. MERK werd bedr�jfsleider. 

Vrijwel van stona af 1u1.n, nam MERK een soort dicta
tori ale houding aan : nam personeel aan en ontsloeg a.i t,zon
der overleg met de Directie van de PNEM. Hierover ontlonden 
meermalen strubbelingen. 

Buiten zijn werktijd bezocht MERK zeer veel c�fé's 
te Geertuidenberg, waarbij hii meer dronk,dan goed voor hem 
was. 

Daarnaast wordt te Geertruidenberg algemeen beweerd 
dat MERK in die tijd van de door hem geschapen machtsoositie 
t.o.v. het PNEM-pe�soneel misbruik maaJcte,door intieme rela
ties te onderhouden met de vrouwen van personeels-leden,waar
mede hi� uitging en die hij thuis opzocht,juist in de uren, 
dat hun mannen dienst hadden op de centrale. De �unsten van 
deze vrouwen zouden hun weerspéegeling gevonden hebben in 
de promotie/s van h"n echtc,,enoten in het Oedrijf. 

Nog steeds - en ofschoon MERK inmid0els gepension
neerd werd op 1 April 1951 - besta.e.t er bij het PNEM-perso
neel een heilig ontzag voor MERK, va.n wie gezegd wordt, dat 
hij in dit bedrijf een ieder kan maken en breken. Van dit 
personeel is dan ook niemand bereid te vinden, concrete ge-
gevens over ëte persoon van MERK en zijn gedragingen, te ver
schaften. 

Volgens ae publieke opinie te Geertruidenberg,was 
MERK gedurende de bezettin�stijd pro-Duits georiënteerd.Het 
is echter - mede uit verklaringen van terzake volkomen be
trouwbare personen - aan te nemen, dat zulks slechts is voor 
gevloeid uit de omstandigheid, dat MERK door zijn functie 
als Bedrijfsleider van de PNBM

1 
zéér veel contact T"let de 

Duitsers moest hebben, vlot Duits met hen sprak en café's 
met hen bezocht. Feit is, dat MERK zich bij te S.D. heert 
moeten verantwoorden voor het niet-inleveren van zijn radio
toestel en voor het doen "Onderd '.Jiken" van zijn auto. Ook 

staa.t 
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VERTROUWELiJt{ 1'l�,/2.1 

Ook staat -volgens ingewijden- vast, dat MERK, door 
stevig met invloedrijke Duitsers om te gaan en uit te gaan, 
meermalen enin geslaa�d is, voor het PNEM-bedrijf schadelijke 
Duitse orders en opdrachten ongedaan te krijgen. 

Te gen MERK zijn géen zui verins- or andere maatrei?elen 
genomen . 

Na de bevrijding ontving MERK een tijd.lang het c0mmu
nistische blad " De Waarheid ",hetwelk hem over de post werd 
toegezonden. Hij weigerde e enter steeds de aan çi;eboaen post-
lg_wi taoties wegens abonnementsgeld. waarna. de toezending ophield. 

Vermoed wordt, dat MERK, die in die tjjd,kort na de 
bevrijding (mogelijk mede,doordat er door de Directie een nieuw 
aangenomen employe werd a.a.ngesteld tot "bedrijfs-ingenieur" , 
hetgeen MERK zeèr heeft dwarsgezeten) zeer recalcitrant was 
en zich meermalen openlijk in zéér kritische zin uitliet over 
talrijke overheids-maatregelen, door de toentertijd on de PNEM 
\'rerkz ame propagandist van a.e Waarheid, als proet-abonne is op-
ge geven. 

In diezelfde tijd nam MERK, a.ie R.K. is, zijn godsdiens 
plichten ook zeer slecht waar. 

Na.dien is MERK weder rustiger geworden en g�a.t hij wecte 
trouw ter kerke. 

Van sterk drankgebruik of buitenechtelijke relaties 
met vrouwen, is de 13,atste jaren niet meer gebleken. 

Sedert zijn pensionnering heert MERK vrijwel geen om
gang meer met andere inwoners van Geertruidenberg en maakt hij 
met zijn echtgenote veel uitstapjes in zijn auto. 

MERK is - naast vak-litteratuur - geatonneerd OP de 
R.K. dagbla.den ,, De Volkskrant " en "De Stem» • 

Het is zéér moeilijk, een juist inzicht te krij�en in 
de persoon van MERK en vrijwel onmogelijk, behoorlijk gefun
deerde en objectieve �egevens te krijgen over zijn gedrag. 

Al gemeen wordt MERK echter gekenschetst als een man, 
die zeer heerszuchtig is, zich moeilijk laat leiden en zich 
niet ontziet om,ter bereiking van zijn doeleidêen , rare stre-
ken uit te halen. 

BREDA 18 Juni 1951 I .D./ 180. 
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Bericht op Uw verzoek: 
dd. 30 October 1950
No. Dis. 10122

-----�----� 

• 

• 

Aan: 
B.V.D.

I 

VERTROUWELIJK 

Bo.243/50 V.G 

J 
' \b 'J _ .... ) J,.,, 0-. t ·>· 

. . 

Ter voldoening aan het gestelde in Uw 
aangehaald verzoek moge ik UHoogedelgestrenge berichten, dat: 

P.A. Mink els, 
geboren op 14 Februari 1922, omgehuwd, wonende te Rosmalen, 
Graafseweg E.141, van beroep monteur schakelstation (pers.PNEM.), 
niet voor komt in de Plaatselijke Politie-administratie. 

Op politiek gebied kan hij volkomen betrouwbaar worden geacht. 
Hij is R.K. en leest de dagbladen "Provinciaal Noord-Brabants 

Dagblad-Het Huisgezin" en "De Volkskrant" • 
. Van welke verenigingen hij lid is is.niet bekend en is, zonder 

hem persoonlijk in het onderzoek te betrekken, moeilijk na te gaan 
De leden van het gezin vraaruit hij stamt staan niet ongunstig 

bekend. 

Noord-Noord Brabant, 
4 December J 950 • 

E l("'d - PZ 
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30-10--50

Aan de Heer DistrictgoÓllllllandant 
VAn de RiJksDolitje 
te 

'S-H E R T O G E N BOS �O H 

Beroep: llonttc42r Sch�lcels1rntions (Pers. P.N .E.Mo) 

I 
l 



Inlichtingen 0111trent F .J .B. de , ·oRÉE 
Yan LIERDE, wonende to GEERT"lUTDElJBE�G, 
Std.tionsweg N 0.27. 

,; 

Bericht op sohrijven : Dia Ho.10122. 

• 

• 

Datum, 8 November 1950. 

� 
Hierbij moge ik UHoogcdclgestrenge belc "fd het Ild.TOl-

gende berichten: , 
------Franc is cus---J ohan, e s-Bapt is t--de �WREE van � IERDE. ----
geboren te 's-HERTOGEHB'SCH,20 iäei 1910,gehU\'](i,hoofdmachiniat 
(PHE:î) wonende te GEEHT.RUIDENBERC, Stationsweg N c. 27, s ta9.t te 
GEERTRU:D.ETT EnG O}:.l i,.,olitiek,zedeli:k en ma--tscha1,,.l:-'elijk gebied 
gunstig bekend. 

Voer zm-er hic3r bekend, is hij nirn; er ml3t 1JOliti·1 o:f 
Justitie in a ..... r...r.:..king geweest. 

L de adninjstra.tie var ... de Post -dj:ks!-11..litic te GEER
TRU"!:DEl"01!.R: kcmt zijn na:::1.r1 niet voor. 

,..,112 ?:-e�s de gegevc::s Y oor!< cm ende in het bevolk ingsre
gister der gemeente GEERTRUIDE:-PfHG, is hij 01-' 2l� Apr il 1935 
verhuisd van BREDA naar GE.i!.RTRUIDENBERG. 

Hoewel hii als hoofdmachinist e�n vri4 goed salaris 
verdient,ziet het�er in zijn woning zeer sober uit. 

De echtgenote Tan betrokkene ,die ver boven haar stand 
leeft,wordt regelmatig· in haar woning l:)czocht door verschillen
de mannelijke J,ersonen uit GEERTRUIDEl:',..,ERG.Dit bezoek heeft o�k 
plaats als haa� man thuis is. 

De �oree van Lierde is lid van de gemengue Geertruiden
bergse Zangvereniging,tcrwijl hij geabonneerd is op het dagbl9.d 
11 de il olkskrant. 11 

Zijn FOlitieke actiTiteit strekt zich niet verder uit 
dan de R.K.1ro1�spartij. 

In cafe 1 s of bioscoop wordt hij slechts zelden gezien. 
Hij heeft een geregelde c:mgang met J.Y.Alphen,winkelier, 

G. Le N oble, hoofd ener openbare school en H. Thie 1, fabr ieksar
bcider, a.llen wonende te GEERTRUI!:ENBERG . 

Deze personen staan te GE:il:>1,...RUIDE"'BERG gunstig bekend. 
De Woree van Lierde is eon persoon met een zeer geslo

ten karakter,die mceilijk te peilen is,hetgeen vermoedelijk 
ook een gevolg is yan huiselijte cmstandigheden. 

Zijn leTenswij ze is overigens geheel normaal. 

I .D. GEER'.!'RUIDElTPERG. 

1''-;f /�-Sb 

J 
1 

/Ç/Pc. - 0 l
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MOREE.van LIERD 
20-6-lO 
OE�RTRUIDENBERG, Stations�es 27 

Beroep: Hoof4�achiniat (Pers. 
I 
I 

'J 

' f. 

,, 1 • 

Aan d� Heer Distrietscomunnda.nt 
van de RijksDOlitie 
te 
B RED A



Betreft inlichtingen omtrent:P.IvI.MEULEM.ANS,
geboren :tlt op 19 September 1911, 
wonende te MADE c.a.,Valkenbergstraat 9. 

Bericht op ��iJ;'en:Dis.Nr.1�122. rrj; 5 �, ''.-:t:.

/�..bt7!v2�-!(.. Made,13 November 1950.

• 

Hiermede moie ik U berichten,dat bdivenge
noemd oersoon alhier zeer gunstig bekend staat. 

Hij komt niet voor in de politie-administra 
tie dezer gemeente en hij is,voor zover bekend 
nog nümer met poli tie of justitie in é:anraking 
geweest. 

Ook op politiek gebied staat hij zeer gun
stig bekend.Tijdens de afgelopen bezettingstijd 
is hij lid geweest der Binnenlandse Strijdkrach
ten,terwijl hij na de laatste wereldoorlog in 
militairen dienst is geweest,alwaar hij opgeklom 
men is tot de rang van sergeant. 

Zijn finantiële positie is goed te noemen. 
Hij leidt een sober leven en maakt geen buiten
sporige verteringen. 

Als arbeider staat hij als ijverig,eerlijk
en betrouwbaar bekend.Hij heeft slechts omgang 
met enkele personen,welke allen eveneens gun
stig bekend staat. 

Door mij kon op discrete wijze niet wor
den nagegaan of bedoeld persoon lid is van een 
organisatie en welke dagbàaden door hem worden 
gelezen. 

Wel is echter bij onderzoek komen vast te 
staan,dat het dagblad"De Waarheid"niet bij hem 
aan huis wordt bezorgd • 

r.D.Made.

,- tlj·So 
, 

1-FIP, - 0-Z. 

� 



• 

" ' 

10122 

ME8' L!ntAN s , 
19-9-11 

)' 

• < 

! 

P.J. 

I 
I 

./ 

I 

/ 

30-10-50 

Ann de Reer Districtsoo.mmRndnnt 
van de'Rijkspol1t1e 
te 
B WE D 

.. 
,• 

'MADE, Vl'l lkenijergi,tr1,nt 9 

· Beroeni Arb,ider/Res .Nq chtvmker-port1er• 
I 

(Pers. P.N.E.:M.) 



Opmerkingen: 

Kart. Nov.'54: 
Nov. 1 50/0D 1556a (H.I.) PNEM • 

• 

Nagesl. door: dat, 

------------------------------·--------------------------------

MODEL C afz.: P.N.E.M. 

V
volgnr: 

co 24829 

datum á 4-5-55 

functie: 

o� schakelstation

Zie: OD 2500 

0 / j t ; 

l 11430: 54 .:1s2 

achtern: MEULENHOF 1./�

voorn: Johannes van de 

geb: 22-2-93 

te, Bakel en Milheeze 

adres, HELMOND 
Helmondselaan 42 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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Y@Bil�DEG 68 

Ho. Dis 10122. 

·�tf1
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... ......,...,�1 

/ 7)/-J-r, 1

L=/ec -

• 1 

' 
Ol � 

Onèerwe:r:.;>-: Inlicht i:ri..f;e�1 betr. J. v.d. I :oulenhof te ::e1.::10:1a.. 

In antwoord O"J U;; d..:.sbetref:�e:ic: schri,iven, heb il: de eer U.... b. · ..,J. a t ' l, e cric.u.Lien, .a : 
X I.ï: E U L E lî H O F, Johan:1es va:1 de, r;eboreri. ·te Ba.!·:el en tïlheeze 

(LB.) 22 Februari 1893, ·:;ononèl.e te :�elnonà., Fiel.1011àsolo.an 42, 
die als schakel11,ifl.chtei- in diens·t; in vc.n de :.. .��.E.�:. (:�rOïlinciale 
::o rd-Bre,bo.ntse Elec·tric iteit,s Lb. tsc�1aT�ij) ei:1 ·,rerkzaam is bij 
het onc?erstation dier ma._tscha1):-,i;j te ::e1nond, in ell: o'-,zicl1t 
gu:istir; bekend staat, ea in uolitiel:: o·,zicht zeer zeker betrou\ï-
ba:->r is. 

Betrokl:ene, die met zi.ia r;ezj_n woont in een c:1ie;:istvioning bi,j 
vo::-enbeèoeld onè'erstation, leidt een Gerefeld en ordelijk leven. 

HiJ is, evenals zijn vrouvi en Jdnderen, practiserend Xa.tho
liek, en in "Ooli't iel{ oDzicht seorierrtcord na r het ·�rograi..m. der 
r:.v .":. Of hij J.ia. is van genoemde ynrtij, is dezerzi.jds niet 
beJcena. Hi.i heeft uitsJ.uitend omgn.n"' .:net gunstir;; be}::end staande 
1:,ersonen . · 

Z.i,jn vrouw en ldnoeren genie·l�en eveneens een goede re:?utatie. 
Zi,j11 v:rom1, geno.c.md I'.aria van de Poel. i;eb.te Bal-:el c.a., 

21-10-1895, à.ie, evenals betrol:':enc, van nette :1:rtholieke far.lilie 
is, is een dagelijke nette huisvrouw. 

De vier kinderen van dit echt"1aar - 2 zoons en 2 dochters -
zijn vo.n goed geè.rag, en ,iorden a 1_:eszins betrouribaar geacht. 

Va:J. deze kinderen zijn 1 zo'"'n en 1 dochter gehur1d; de 2 on-
:; e:mude kina.eren v•onen bi.j de ouders. DG gehunde ldnderen \'io-
nen eveneens te �:el!J.Ond. De [cc;ehuwde zoon is onlangs in .mili-
·taire �ienst ge\·;eest - bi.i de L.S .K.-; hi.· is r;;ehu•·:cl net een
a·1eis,je, do.t behoort tot e0n in :politiek o:,->zj.cht cw.wtig bel:end
sta �.nèe fanilie. De @cht,f;enoot van de rehuv1de dochter, die
evene.ens behoort tot een in ell-:: 0;1zicht gunstig be�;:end staande
familie, heeft als militair in :ï:ndonesie ge iend.

Datum: 8-11-50. 
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MEULENno�. J.jv.d. 
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-
HEtMOND, Jlelm'ondsel an 42. 

Beroep1 Che� Sohakel�tot1on 
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30-10-50 

fu:in da Heer 
Commissaris van Politie 

te 

HELMOND• 





.. ' 

1012-2 

J!OT.:SN
0 

A.M" V i> d•

22-4-97 / , 

30-10-50 

'Afln de Heer n,tatrictsoolllmandant
van de R1jkapolit1e 
te 
B RED A 
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RtAMSDONXSVE�R, Hoofdstraát37 

Beroep: Chef/ stoker (�ers. (P.N.�.M.) 
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:Bericht op Uw verzoeks 
dd. 30 October 1950
l{o• Dis. 10122 föji KAART 

ACO./ 

Aan: 

B.V.D.

/ 

j 

VERTROUWELIJK--·---
No.244/50 V.O 
---

DAT:1; 

p •!t 
. 

V 

-

EJ�e - bl

Ter voldoening aan het gestelde in Uw hierboven 
aangehaald verzoek, moge ik UHoogedelgestrenge berichten, dat: 

--;< 1 Bertus M o o r s, 
· 

geboren te •s-HERTOGENBOSCH, 21 Juni 1916" chef schakelstation, wo
nende te UDEN, P.N.E.M.straat 5, in alle opzichten gunstig bekend 
staat. 

Op 16 September 1943 is hij gehuwd met Elisabeth Johanna van der 
HEIJDEN, die eveneens gunstig bekend staat. 

Op 24 April 1947 werd-hij overgeschreven van de Gemeente Tilburg 
naar de Gemeente Uden op bovenvermeld adres. 

Op politiek gebied wordt hij, evenals de leden van het gezin waar
uit hij stamt en de leden.van het gezin waaruit zijn vrouw afkomstig 
is, 'als volkomen betrouwbaar geacht. 

Hij noch zijn vrouw komen voor in de Plaatselijke Politie-admini-
stratie.lDa.llU 

Noord-Noord Brabant, 
13 November 1950 • 

.. 
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Beroep: Chef schakelstation. 
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30-10-50

AAn de Heer Districtsoommo.ndant 
van de Ri jksool:lJ;--113/ 
te 
•s-R ER TO GEN BO JOH

6 (Pers P�N.E.Y.) 



- ichtl ijnen 1: � 71. Dm::"ier i• � J17. 

;etreft: OOI v. .1.ietrus, Paulus 

,,on.ende Go.irleseweg "'H 27, all!ie:r· • 

.Antwoord oi-;: ferzoek "T� Dis 10122. d.d. 30 • ctober -ï9JO. 

• 

'ï 

r,-............. __.,,.--. -·���--� 

17/Jî) 

! E �, ..1: P l U 1.' � L I v K

)(j 7etrus, lsulus J oors, ge bor Jn ·te Amr1erzo 1e"'1, 1889,
i1nnen �e Goirlesewee : L '?7, alhier • 

.3ij een aezer�üjds uiscreet e_1 uitze1F8id inc:esteld ond-"'r
zoek naar cte antcced2nten van voc:::noer cl persC'on, •Jleek het na

vo l[eYl ,î e : 
.t' .P.:. oors, zoon van Hobertus Loors, en Cornelia Kreer-iers, 

nac1.e2:e f::8f evens alhier on bekend. 

Je doelde Loors, Jie a 1 ier we:r1czaar· is als chef ()p het 

scbake lstation van de 1 .r. 2.1,r. L.., o:-i;, ·13 Augustus 1915 te Den
Bosch c...ehuv•d Fet Fendrieka Barten, geboren te Aler;i, 16 Juni ·1s94. 

Uit dit huwelijk zijYJ. uYie kLl'leren 2e'oonm vJ8Lfe Bllen ,_ehuwd 

:-:.ijn. 'et ezin 1 or,rs-Jarten is v:m R .K .Godsdienst en staat al
nier "tmsti1:, i.1ekend. et t:ezin veatitde ziel� 8.E1iar o_� 22 ei 

1922, komende van Den-1.:losch. 

lan zeer bet:cou•::bare zij,1e wer· · ij •1edeéecieeld lat �-.:r .

• oors, als! ede zijn gezin, volk or.en betrouwbaar en politiek

J'.'ecrts georiënteerd is.

hj de ger eente-politie alhier is op ;rl ..;-c:i.ek ncch crin1i

neRl tebiRd iets nadel..;�z 9D �en b8�end, noch van zijn [ezin. 
EIFDE. 14 ' over. 1)er 1950, 

T.D.
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MOORS , P • P • / 
29-6-89
TILBURG, Góirleseweg 2�

•. 

Aan de Beer 

Con.1issar1s VAn Politie 
te 
T II. B U R G' 

Beroep: Ctlef schakelstation (Pers� P.N.E.M.}
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I 
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Betreft: Inl ich tingm ont.cent E. T .:i:î01RT, 
wonende te GEERTRUIDE":JUERG, K oo-
atra.at no.81. 

Bericht op schrijven: Dis No. 10122. 
--

Elt'c- en 

)< 

�-Datum, 8 

Hierbij m�c ik UHoogedelgestrenge beleefd het na
Tolgende berichten: 

1--�----------�---Hendrikus----Tan NOORT.-------------------

geboren te ïVAALWIJ:r,9 October 1886,gehuwd,chef-atoker (PiJE\IJ:)
wonende te GEERTRUIDE·"BERG,foestraat No.81,staat te GEERTRUI
DENBERG op politiek,zedelijk en maatschap.i:'elijk gebied gun
stig bekend. 

Voor zover is kun�cn warden nagegaan is hij nimmer 
met politie of justitie in a�nraking geweest. 

In de politie-administratie van de Post Rijkspolitie 
te GEERTRUIDE::BERG kont zijn naaltl niet v oar. 

Blijkens de gegevens voorkanende op de persoonskaart 
van betrokkene in het bevolkingsregister te GEfRTRî;IDPTBERG 
is hij op 10 1 'aart 19?0 verhuisd van EHlDHOVEr n.a.ar GEERTRUI
DEHBERG. 

Betrokkene is niet a�ngesloten bij een of andere 
organisatie, terwij 1 hij geabonneerd is op het dagblad II de 
Stem. n 

Zijn �olitieke activiteit strekt zich niet verder 
uit dan de R.K.Volkspartij. 

Hij�is een groot liefheb�en Ta� kaarten,welk spel 
hij op Zaterdag en Zondag in enkele cafe's te GEEqTRUIDEN
BERG be oe.fent l 

H. v .1rnrRT voornoemd ,die finanti\3el niet onbemiddeld
is,is e1n persoon,die erg critisoh is a�ngelegd en zich 
graag met dihgen bemoeit die hem niet aangaan. 

Hij is erg opvliegend terwijl zijn Terdere leTc.ns
wijze normaal is. 

I.D. GEERTRUIDENnERG.
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! 
1 

NOORT. a. van 

9-10-86 , 

J 
, I 
I 

GEERTRUIDENBERG• KoeatrAat 81 

Heer DiatrictacoJnlllandunt 

v�n �1j�s�o11t1e 
te 
BREDA 

,. 

'. 

Beroep: ChJf atoker (Pers. P.M.E.11.) 

I 
I 
( 
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Antwoord op Form. V 4 e 
No.

_
Dis�d.

_
30-L-50

No. 1796 Vertrouwelijk 

Betref't: OERL]; A.. van Oosterhout, �l Nov-em.ber 1950 

·------

1 NIE� 

R a p p o r t l!A�� ,t,;:

/1.I. 

Personali�I o ER L E Aariaan van 
lweboren te Oosterhout, 30 october 1916, von beroep 
�onteur schakelstations {Pers.p.N.E.11.), i'Ione nde te

Oosterhout, 1Iiddenlaan nr. 4-7. 
Hij woonde vanaf zijn geboorte tot he den onaf'gebroken in de 
Gemeente Oosterhout. Hij is gehuvrd met J"ohanna SOPHI, geb. 
Oosterhout 6 October 1909. Uit het huueliJ"k zijn drie kinderen
geboren. Voorzover bekend kwam geen der gezinsleden met de 
JuStitie of G.e Politie in aanraking • 
Hij staat in alle opzicht.en gunstig aangeschreven; wordt. beoor
deeld als een harde betrom:rbare werker, belijdt de R.K. godsdienst, 
is lid van de K • .A.B. en er mag worden aangenomen, aat hij de be
ginselen v�n de K.v.P. is toegedaan. 
Hij leidt een rustig,é leven, bezoekt trouw de kerk en heeft vreinig
of geen vaste kennissen. 
Een zoon volgt de Uiddelbaar Technische School te Weert, hetgeen 
voor het gezin zware finantieële offers meebrengt. Desalniettemin
is van "schulden maken 11 nimmer gebleken. 
Na de bevrijding van Oosterhout {30 octobe.r. 1944) trad v. Oerle 
vrij1.:rlllig in dienst bij de o.n. ·en bij de Nederlands Binnenlandse
strijdkrachten. 

ei n a e 

r.n. oosterhoub 

El�c - 02 
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OERLE, A. van 
30-10-16

l 
1, 
, 

I 
! 

I 

/ 

00STERH0UT, Middenl�an 47

I 

j 
. � l 
I 

30-l0-50

Aan de Heer 

Kornschef van·Politie 
te 

OOSTERHOU T 

, ' 
. 1 Beroep: Monteur achakelstntions (Pers. (P.N.E.M o )

I 

j 
I 

,j 



Betreft inlichtingen omtrent:A.J.v.OOSTERHOUT, 
geboren op 6 April 1914,gehuwd, 
W-Gn�nde te MADE,Blockmekerstraat 44. ,,11.rrl JJ� 

� 1 

,,1 /_ 7 rr,1 ;.i 'l.- , ,7. "J-• 
.,/'t/...0 ---��....._..w.ade,13 November i950.

Hiermé6.e moge ik U berichten,dat bovenge
noemd persoon alhier zeer gunstig bekend staat. 

Hij komt niet voor in de politie-administra 
tie dezer gemeente en hij is,voor zover bekend, 
nog nimmer met politie of o.ustitie in é0.Ilraking 
geweest. 

Ook op politiek gebied staat hij gunstig 
bekend en hij heeft zich in de afgelopen bezet
tingstijd als e en goed Nederlander doen kennen. 

Voor zover bekend heeft hij slechts omgang 
met enkele personen,die allen eveneens zeer gun
stig bekend staan. 

Hij staat als een ijverig,eerlijk en be
trouwbaar arbeider bekend.Zijn finantiële posi
tie is gmed te noemen.Hij leidt een sober leven 
en maakt geen buitensporige verteringen. 

Door mij kon op discrete wijze niet worden 
nagegaan van welke organisatie betrokkene lid 
is en welke dagbladen door hem worden gelezen. 

Wel is door dit onderzoek komen vast te 
staan,dat het dagblad''De Waarheid"niet aan zijn 
huis wordt bezorgd. 

I.D.Made.

171 
///- Je:> 
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10122 

,, 

A�n de Heer Distriotsco.mmnndnnt 

1
van de Rijkspolitie 

, te 

,' � /· B RE D A 

I 

• 1-.

I
r 

!' 

OOSTERHOUT. A.i. van 
6-4-14 
lS.ADE 0 

Blookineterstruat 44.

Beroep1 Arbe1der/bu1ten�l./Res.nachtwaker-port1er. (Pers. P.N.E�M.'.



Uw kenmerk: 

V.c,i.tTHOffi,ELIJK 

Ons kenmerk: Datum: 

,. -" 

2095/50 • ''T O.K. b2 November 1950

�� l "Al· �4?'1.1
1 PA�: t; .. ,...I

In antwoord op Uwî:ioven aangehaald 
schrijven, houdende ven:.oek

. 
om inlichtingen 

mtrent: 
ADli.l.i..NUS, LJ..Ufu:NTIUS PbETlhS, geboren te Gestel 

·• 1 t thans gemeente lündhoven;,Ne d. , .tt. K., wonende
te .èindhoven (eveneens geàurende de oorlog), van
af 12 November 1943 aan het adres van Kinsbergen
straat 48, deel ik U het volgende mede. 

Op 12 November 1943 is betrokkene te Eind
hoven gehuwd met Anna, Zwaantina �eker, geboren 
te Borêer, 29 December 1918. 

De ouders van betrokkene zijn genaamd Adri
anus, Henricus, geboren te Gestel (thans gemeente 
hindhoven), 1 December 1891, en Elisabeth Ver
meulen, geboren te Gestel (thans gemeente Eind
hoven), 3 September 1891. 

Betrokkene noch zijn echt5enote noch zijn 
ouders komen op politiek of crimineel gebied voor 
in de administratie van mijn Dienst. 

Betrokkene is practizerend Hoorns-Katholiek 

lv'\ 
en is lid van de R.K. Bond van Overheidspersoneel \;')' 11 &t. Paulus" • 

....t Een broer van betrokkene, genaamd Henricus, 
•' Maria, geboren 31 December 1925, was vanaf 7 ie-

1 bruari 1944 lid van het N.S.K.K. Deze ontving hie
voor e�tra bonkaarten. Hij is hiervoor voor�aar
delijk buiten vervolging gesteld. 

"•).de", 
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PE'ET�RS, A.L. 
27-4-19

• !' 

<,. 

,, 

39-10-50

A�n de Heer 

, , Hoofd CoJnm1ssaris vnn Politie 
te 
EIN DHOVEN 

EINDHOVEN, v.Kinebergenstr�ot 48 

BeroeF: achakelWAOhter (Pers, P.N.E.M.) 



Opmerkingen: Vertrou welijk/Dicnstgeheim 
ROOSMALEN Martinus van ned. 
28-10-96 te 's-Hertogenbosc h 

:����::
h

:::dijk 379 
11�� 

Nov.'50 Ant.ond. tbv. P.N.E.M.(OD 1556a/NB p.
't<t.Jv �Rr OOB ----

Gaarne een�p ,1�3.ond. 29 jan. 1960 
. guuoll�l 18 feb. 1960 

�appoi1 bmneu --·-····· 

• 

1), o··· q 

i ,c,rlg./copie/ré:.. �:rz� 
l Bespr. � 

1 R appo;t naar ACD /( /U,,'V .{,"e,"YYY. � q , � . /co . 
.:..----------....:...-----

J:/gesl. door : i 4 dat: ).\ 1 1 

·� lrv 

afz: P.?l.'l!!.?!. 
er, 516588 

V
volgnr: !),{y5 achtern: 

datum�s: 16"1-50 voorn: 
functie: geb: 

te: 
adres: 

Vertrouwelijk/Dienstgeheim 
�to 

RO�UAL.F:N � 

!f�

2S.10.189S 

Ortban 

VCt-vv. 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 





Uw kenmerk: 
Form. V 4 e 

No. Dis 10122 

VJ.'.lhTJiOUWELIJK :/ ''

Ons kenmerkt �J!_ Datum: 
2096/50 ,�r7": 22 November

[! 'j; t; i 
_ ... """"' . 

In antwoord op Uw boven aangehaald 
schrijven, inhoudende verzoek om inlichtingen 
omtrent: 

, \1vl.àRTlNUS VAN HOOSI,L..LEN, geboren te 's-Hertogen
bosch, 28 October"1"S'9t), Ned., h.K., vanaf zijn 

�geboorte wonende te Eindhoven, thans aan het adres
_...,.,Boschdijk 379, deel ik U het volgende mede • 

.._: Op 11 November 1921 is betrokkene te Bindho-
"'u ven gehuwd met Gerarda Timmermans, geboren te 

�"" Il 

.... ,. .. ,,/Boxtel, 1 Januari 1892. 
Betrokkene noch zijn echtgenote komen op po

litiek of crimineel gebied voor in de administra
� tie van mijn Dienst. Hij ia practizerend Rooms-
7 Katholiek en rechts georiënteerd. Hij is lid van 

� 
de R.K. Bond van Overhe · dspersoneel "St. Paulus".

" e Il • 

-



. . .. 

,'t

• 

30-10-60

A�n de Heer 
Hoofd Commissaris van �oliti@ 
te 
E ! ?î D 

ROS1!.1LEN, N. vËi.n 
28-10-96

EINDHOVEN, BosdiJk 379

Beroep: Sehakelwaehter, (Pers. P"N.E.:M. ) . 
.,. 



Betreft 

Bericht 

• 

inlichtingen omtrent:C.J.de ROOY, 
geboren op 11 Augustus 1�89,gehuwd, 
wonende te MADE c.a.,Dreef Nr.A 179. 

_ i H J;. op �hrd.jv:èn:Dis Nr.�?�2. r/'J.n�() · '· 

/P�4-� .. Jv1ade,10 November 1950.
Hiermede moge ik U berichten,dat bovenge

noemd persoon alh:rer zeer gunstig bekend staat. 
Hij komt niet voor in de politie-administra 

tie dezer gemeente en hij is,voor zover bekend, 
nimmer voor e en meer ernstige overtreding met 
politie of justitie in aanraking geweest. 

Ook op politiek gebied staat hij gunstig 
bekend en hij heeft zich in de afgelopen bezet
tingstijd als een goed Nederlander gedragen. 

Als arbeider staat hij als ijverig,betrouw
baar en eerlijk bekend. 

Zijn finantiële positie is goed te noemen, 
hij leidt een sober leven en maakt geen buiten
sporige verteringen. 

Hij gaat slechts met enkele personen om en 
deze staan allen ter goeder naam en faam bekend. 

Welke dagbladen door hem worden gelezen en 
van welke organisatie gij lid is,kon door mij 
niet op discrete wijze worden nagegaan. 

Volgens bekomen inlichtingen wordt bij hem 
het dagblad11De Waahheid"niet bez orgd. 

I.D.Made.

J'/;{ _SD 

E!e<- - oz 
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RCCY, O.J. de 
11-·e-açi
MADE. Dreef )l 179

30-10-50

Aan de Heer Dist�ictscomraandant 
van de Rijkapolitie 
te 
BRED A 

Beroep: Chef stoker {Pers� P.R.E.1�) 

I 



Betre!t:inlichtingen cmtrent H.A.RIJPERT, 
wenende te GEERTRUIDENEERG,Emma
weg :� ol3 fJ 

174-rti

€lee 
:... 

t;;> l 

Bericht op schrijven Dis No. 10.122. 1 � 

• 

• 

Datum, 8 NOY"ember 1950. 

of; .rrt o. r /1.:-I:- ·

Hierbij mcs-e 1/uHocgedelgestrenge beleefd het navol
gende berichten: 

f.\ ---------------Hermanus--�Adrianus----RIJPERT.---------------

geboren te GEERTRU:DE1;�.l!.RG, 12 Juli 1907 ,gehm�, chef-stoker 
l PNEi:) , wonende te GEEF.TRUIDE:-BERG î Emma weg r o. 3 , staat te 
GEER'îRUIDEliBERG,op politiek,zedelijk e .. maatschappelijk gebied 
gunstig bekend. 

Door het :personeel van de Post Rijkspolitie te GEER
TRUIDEN'Q1i:RC is hij Ol,; 6 I.:ei 1950 geverbaliseerd terzake met 
maken van muziek 01, de openbare weg zonder vergunr.ing van 
Burgemc ;ster e � methouders der gemeente GEER':.'RUIDE'-BERG. 

Bli�lrcns de gegevens voo:rkar.eride in het bevolkir.gsrc
gister der gemeente GEERTRUIDE''BERG is hij va. geboorte af' te 
GEERTRt:IDE:'BERG woonachtig. 

Betrokkene is lid van de plaatselijko harmonie " Apol-
1 o" , gemengde Geertruidenbergse Zang-Yereniging en '!Cath olie
lieke Aroeidersbeweg_ir.g. 

Zijn finantiele t ces tand is zeer good, ter wij 1 hij ge
abonneerd is op het dagblad " de Volkskrant. 11 

Zijn politieke activiteit strekt zich niet verder 
uit dan de R.K.iTolkspartij. 

Hij is een groot liefhebber van zang en muziek. 
Hij gaat gewoonlijk an met leden van zijn vereniging, 

terwijl hij verder geen Taste kameraden heeft. 
Genoemde RIJPERT is een persocn die erg kcmisch an 

le�enslustig is met een normala le�enswijze.Zijn karakter is 
openlijk en eerlijk • 

I .D. GE ... RTRUIDE'rBERG. 



• 
0 

li 

10122 

RIJP��T, R.A. jr. 
t·'-7-07 

! 

� 

{ 

OEir:RTRt!IDENBERG 9 E.mm"!weg 3. 

... 

50-10-50

Ann de Heer D1str1ctseor,unandant 
,, 

VAn de Rijksnolitie 
te 
B RED A 

., 

Beroep: Stoker/plv. chef stoker. (Pers.· P.N.E.Y.) 

l·, 

••



5 ; .i�i 
I " l ,;rt. 'iJA· ..

'•, ' .,, t/ • 
:'\: 

' •' 1 "l 

1w , , a, : Th�od:orus Ànto:iius Johann�s x�·· SlMONlS tvoont: v�nif
. . ��- :Ra.amsd,onkSY'iJ.'tr. Hij is lii-tn net p"rs'oop 'iJl is vri.j go"ld ontwikk<ild • 
• . I:î1j is af�omsti.g -uit ��n n�t g�zin. Op zijn g�drag valt nif:1ts nad..;J.igs 

• ""·-;. T .·ari.n t� mtlrkF:Jn. Hij is ni'it af,lng'<tslot"ln bij �n:1,g'1 politi"lke partij'. Hij
c • btllijdt d>i Rooms-.Katholi�k-t Godsd:f,,rnst. en komt zijn k:�rkF-Jlijke plich-. 

· ·. : .
...

. t.�n na. Hij tr1;1:,:idt in g1-1,�n _ <inkP.1 op zicht· op d1-1 voorgrond. Hij h"i"'lft
...... ' � g1-1r-m omgang fil!i.t and"'lr� P'�r.son"ln" Hij 1�1-:1ft g�h!'JHl op zich z1-1lf. I-Iij,_ 

: ,· �h.,�ft· e4n g·'is_iot�n, kµ.pûkt�r an .omtr�nt z.iJn b·A.trouvrba�r h�id valt · ·· 
, ... �- w�in.ig :t,A Z<iSg1-n1. Hij is l":!z•n• v�.n "D-t Volkskrant,". Omtr:-tnt zijn finan-
�. ci4T�};tol-lstavd is rij -its nà.d�ligs b'dk�pd •.. 9P crimïn�'ü g•1bi1d is ni�ts 

nad"ilig� ·van -b�r:i b<ik�nd .... Op zijn fa.mili ..,t,�d·m· valt' nièts� nad,"ll·igs at: n · t 
..... ', (. •. .. .. 1 ,; 

� 

• • t� .. �.t>k.!-tn ••. 
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l 
S!MONIS, T. A. J' • 
31-1-19 f 
RAAMSDONKSVEER, 

t 

l 
j 

I 
1 

I 

( 

!

' 
' 

30-10-50

AAn de Heer Dtstriotseo.rnmnndant 
VAn de Rijks�olitie 
te 
BRED A 

"' . 

Pr.B�rnhardstraat 5. 

Beroey,: Naeht!!'aker-n.ortier (Pers. P.N;.E.:M.) 
1 • 



Betreft Inlichtingen antrent 0.1, .A.S''IT 
1 

wonende te GEER':.'RUID.i!.�;BE.RG 
1
1. oo

stra.l. t 1"io.99. 

Bericht op schrijver : Dis ···o.10122. 

• 

r 

G:KMRÏÎ Datum 8 November 1950. 
A(D/ IJ 1). 

1 /-: 

' 

J�:-/��� 
Hierbij moge ikf&Hoogedelgestrenge beleefd het 

navolgende berichten: 
� \ -------0 orne 1 is---H ic olaas---Adr ianu,s--S'�IT. ------------
, geboren te ROTTERDA:.1 1 5 Juni 1923 

1 
oneehuwd, opzichter (!'NE·s) 

wonende te GEERTRt'IDEHnERG,""oestra.:i..t ·�o.99,"-"Crbli�ft te 
GEE'::tTRUIDEF:9ERG in een pension. 

De pensionhouder alsmede de leden yan zijn gezin 
sta..:i.n te GEEr,rRt'1DE"TBERG in alle opzichten gunstig bekend. 

Genoerade SI.:IT ia ruim twee jaar te GEERTRUIDEN11ERG 
woonachtig. 

Gedurende de tijd ,dat S"!IT te GEERTRUIDEN'RERG ver
t ooft is v.a.n hem niets ongunstigs bekend. 

In zijn vrije tijd verblijft hij in zijn �ension 
waar hij geregeld studeert. 

Hij bezoekt wel de bioscoO}, doch geen cafe'a. 
Op de persoanska..;1.rt Y�n betrokkene in het bOYoH·ings 

register der gem3ente GEERTRUIDE:1ïBERG kauen de na,,-olg3nde 
aantekeningen voor;-

Op 22 A9ril 1939 verhuisd van ROTTERDA"ri na.3.r HAAR-
llil!!M. O.t:J 27 Oct ober 1941 verhuisd va.n HAl,RLEi.: na.ar ROT-
TEPJ)A'./i. 0.1,i 13 Oot ober 194·9 verhuisd van ROTTERDA·, na:ir 
GEERTRUIDE].,.. .t..RG. 

,. oor z OV"er d oer mij is kun en .,arden ne1.gcgd......,n is 
hij g�en lid van cc� of an�cre or.g�nisatic. 

LJij is niet geabo1mecrd op een krant of enig tijd
schriJt doch leest in zijn Fension het d�gblaà " de ,rons
krä.nt.11 

In de politie-ad.oinistratie van de Pest ':"'ij:Ys.J:-,oli
tie te GEERTRUirE?P .RG kant zijn n:1.am niet voor. 

Het salaris ,hetwelk hij te GEER'::'l.GIDE:·-�ERC ·,erdicnt 
1 

maakt hij 
I
na aftrek van it.ijn pensiongcld ,g,3hcel over aan 

zijn ouders. 
Ge zien de k01'te tijd dat betr ok1"cne te GEEqTRTT!DEiJ

BERG ,roonachtig is kun ..... en over hem niet meerdere gegevens 
verstrekt worden. 

I.D. GEErtTRUïDEFBERG.
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SMIT, O,N .A. 
5-6-23 

. .

GE�RTRUIDENBERO, Koestruat 99 

30-10-50 

Aan de Heer Districtscommandant 
van de �ijkspol1tie 
te 
BREDA 

Beroep: 0�7-iohter telef. dienat (Pars. P.N.E.M.) 



• 

• 

r 

Betreft: Inlichtingen omtrent J.A.SNIJDERB, 
wonende te GEERTRUIDENBERG, 
Poternestraat No. 12. 

···----------...

l \,u·· 'IÄ-;rp 
l \�,_. 

Bericht op schrijven : Dis No. 10122. l 
E!e, - o l.

)( \ 

-·�--t------i

Datum, 9 November 1�50. 

/' 
Hierbij moge ik UHoogEdelGestrenge beleefd het na

volgende berichten: 
- - - - - - - - JOHANNES ANTONIUS 8�IJD�RS, - - - - - -
geboren te KLUNDERT, 18 Mei lj20, gehuwd, schakelwachter 
(PNEIVJ), wonende te GE.D.:RTRUIDENb.tl:RG, Poternestraat No. 12, 
is ruim drie jaar te GEERTRUIDENBERG woonachtig. 

Gedurende de tijd, dat genoemde :.:iNIJDERS te GE •.RTRUI 
DEN.i3ERG woonachtig is, is van hem niets ongunstigs beken 

Voor zover door mij is kunnen worden nagegaan is hij 
geen lid van een of andere organisatie. 

In de Politie-administratie van de Post Rijkspoli
tie te Gh�RTRUIDENBERG komt zijn naam. niet voor. 

fili.jkens de gegevens voorxomende in het Bevolkings
register der gemeente G�_RTRUID�NnER� is betrokkene op

24 lviei 1145 verhuisd van KLUNDERT naar 2EVENrl.i!,RGEN. 
Op 13 J.\l"ei l':147 van ZEVE:N.cf�rnG-EN naar G�ERTRUIDEN.BERG. 
Op 4 September 1';!47 van GJ!J�RTRUIDEN.rlERG naar RAAlvlS

DONK. 
Op 27 September 1948 van .dA�1SDONK naar JE ... mTRUIDEN

rlERG. 
Zijn finantiele toestand is vrij behoorlijk, terwtjl 

hij geabonneerd is op het dagblad ' 1 d� Stem0
• 

Beijoudens bijzondere gelegenheden bezoekt betrokke
ne geen cafe's of bioscoop. 

Vrienden of kenr:àssen heeft betrokkene te GEERTRUI
DE:N.J3ERG niet. 

Verlof en vrije dagen worden door hem gewoonlijk te 
KLTIINDERT of z.EVENJERGEN doorgebracht. 

Hij is een versoon, die in het 6eheel niet op de 
voorgrond treedt met een enigszins gesloten karakter en 
een normale levenswijze. 

In verband met het feit, dat betrokkene slechts en
kele jaren te G��RTROIDEN.aERG woonachtig is kunnen van 
hem niet meerdere gegevens worden verstre�t. 

I.D. G��RTRUIDENrlERG.
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• •i

SNIJBERS, :T.A • 
18-5-20

.. 

GEERTRWIDENBERO �oternestruat 12

. . 

30-10-50

Aan de Heer Districtsoo.uunAndimt 
van de Rijkanolitie 
te 
BREDA 

. 
.. 

,• 

,1 

Beroep: SohakelwAchter E.F. (Pers. P.N.E.M.) 
' 



Uw kenmerk: 
Form. V 4 e 
No. Dis 10122 

V ihThOmiEJ.JIJK 

Ons kenmerk, �atum: 
2097 /50 � i ""22 November 1950

��� :� J 
In antwoord op Uw öÓven aangehaald 

schrijven, inhoudende verzoek om inlichtingen 
omtrent: 

){ 9-QhNbLIS, §.BG-bBl:,hTUS t>TÇOP, �geboren te Oo ster
hout, '22 Maart 1921, Neo., .n.K., deel ik U het 
volgende mede. 

Betrokkene vestigde zich op 28 Juni 1949 
• te Eindhoven aan het adres Boschdijk 381, waar hij

thans nog woonachtig is. Voordien woonde hij te
Oosterhout, vanaf 5 Januari 1945 aan het adres
Haasdijk 45.

Op 4 Januari 1945 is hij te Oosterhout ge
\-\i ;h.uv.d met Maria, Huberdina Meeuwissen, geboren

��e Oosterhout, 24 Februari 1923. 
Betrokkene noch zijn echtbenote komen op 

• politiek of crimineel gebied voor in de admini
j stratie van mijn Dienst.
� Hij is practizerend Rooms-katholiek en rechts 
J_ georiënteerd. Hij is lezer van hE::t R.K. dagblad 

"Oost-Brabant". Het is niet bekend, of hij bij 
een vakbond is aangeslo 

d e ". 



• 

·;,, 

,. 

.. STOOP, c.s • 
22-3-21 

,,. 

EINDHOVEN, Bosdijk 381 

Beroep: SehAkelwachter (nera. 

. ,  ./. 

. .  

/· 
I • < 

10-10-50 

AAn de n1er 
lloofd Co)llmissar1s van Politie 
te ·]
E I N jj, H 0 

- 7 

P.N.E.M.) 





lOlE2 

STRIEN i J' .A.R.M. 

Aan de Hee� Distriotscommandqnt 
de R1jksnol1tie 

· 29-s ... oa I 
· 

RA.\.USDOMKSVEER • (
l

rotê Kerkstraat '12. 

Beróep: le (Pers. P.'tT.E.JI.) 

I 

l 





• 

• 

• 

t' 

• 

J 

I 

Si'R!E1'< , J" C. 14 • A. 
21-?-14 

RAAMSDONKSVEER, �r.Bernblirdatrn�t 7 

·'

30-10-50

AAn de Heer.Districtscommandnnt 
��n de Rijks�ol1t1e 
te 
B R E D A 

" . 

Beroept Seh'lkeh,�ehter E.F. (Pe.rs. P.N.E.M.) 

I 



Betreft Inlichtingen ontrent F.A.SmEEP, 
wonende te GEERmRUIDENBERG,Vec
nestraat I' o. 29. 

Bori ent op schrijven : Dis F o. 10122. F 11!.,c. - o l. 

• 

• 

-

Datum, 9 November 1950. 

Hierbij moge ik UHoogedelgesttenge beleefd het na
volgende berichten: 
--------------------Franciscus----Antonie----SWEEP.----------�-

geboren te GE:2:.'.i.TRUI:CEJ.,�:RG,9. Februari 1911
1
gehui1Ci,arbeider

reserve ncJ..chtw.:.l..lrnr-portier (p::::K:), wonende te GEER RUIDERRERG, 
Veenestra..1t !-o. 29, sta�t te GEERTRUIDE �ERG op })Oli tick, zedclijl: 
en ma tschappelijl gebied gunstig bekend. 

Hij is nim,-er met ;., ol it ie of justitie in aanraking ge
weest. 

In de politie-ad.:'Il.i istratie T3.n de Post Rijks1,,olitie te 
GEERTR.UIDE'�BERG k cmt zi:i n n0.9.c':Il niet voor . 

Bli:'.kens de gegevene voorkanende in het bGTOlkingsregia
ter der gemeente GEERTRUIDENPERG is betrokkene van geboorte af 
te GEER'".,P..THDE?·-pt!.RG woonachtig. 

F .A. SWEEB is" lid van de Katholieke Arbeiders beweging. 
Zijn finantiele toestand is zeer goed,terwijl hij geabon

neerd is op het da.gols.d II de Volkskrant." 
De �olitieke activiteit yan betrokkene strekt zich niet 

verder uit de de R.J;:.Volkspartij. 
Hij gaat gewoonlijk � met zijn naaste buren,die allen 

van goed levensgedrag zijn. 
Op iaterdag. en Zondag bes oekt hij te GEER'î'RtJIDE:-0ERG en

kele cafe 1 s teneinde het kaartspel te beoefenen. 
Gen ... emde 'fii'EEP is een vers ocn,d ie in het geheel niet 

op de vocrgrond treedt,met een open eerlijk karakter en e!:m 
normale le7enswij ze. 

I. D. GEERTRTJTDENBERG,



... 
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.. 

S\'lEEP, 
9-2-ll / 

f 

j 
I-

l 
I 

/ 

·.

GEFRTRUIDENBttRG• VeenestrAAt 29 • 

30-10-BÓ.

Ann de Heer D1strictscommandan 
van de Rijkspolitie 
te 
BREDA 

r. 

Beroep: Arb./Res.N��htw.portter (Fers. P.N.EU.) 



VERBINLJING No. 136, 

• 

• 

Onçier\\lerp: Inlichtineen omtrent D. Tuinstra. 

No. 190. 

Dienstgeheim. 

Onder toe�ending van bijgaande kartotheekkaart ten name 

van DIRK T u i n  s t r a, geboren te Rotterdam,20 Janue.ri 

1907, wonende Schoonveldsin1;el No.16 te Vught, heb ik de 

eer U te berichten, dat betrokkene gedurende de laatste 

jaren regelmatig het dagblad " De Waarheid" aan zijn wonin 

bezorgd krijgt. Voorts is hij ge abonneerd op h�t. blad " NU 

van de Landeli,jke Vereni;dng " Nederland - u.s.s.R.".

Tuinstra die gehuwd is met Maria de Bruin, geboren te 

Giesendam 19 November 1910, uit welk huwelijk vijf kindere 

werden geboren, ves�ig'Cle zic h  op 29 September 1938 t� Vught 

van Miertstraat No.28, komende van 's-Hertogenbosch. dd. 

27 Juni 1949 ,,erhuisde het gezin naar het adres Schoonveld 

singel No.16 te Vught. 

• 

Van betrouwbare zijde werd mij ter kenmis gebracht, 

dat Tuinstra, die als opzicht,er werkzaam is bij de Provin

ciale Noord Brabantse Electriciteitsmaatschappij,volledie 

op de hoogte is van het feit, dat het a an genoe1nde maatsch 

pij toebehorende- en over geheel Npord Brabant verspreide 

telefoonnet in tijd van nood - n.l. ingeval het normale 

telefoonverkeer via de P.T.T.kabels uitvalt - ter beschik-, 

king wordt gesteld van de \'Jet tit;e overhei� t..Il hare or anen 

Een door een in,ienieur van de P .N .E.I·i. terzake met een 

ambtenaar van de betrokk�n overheidsinstelling gevoerde be 

spreking zou zelfs door Tuinstra zijn bijgewoond. 

Indien de mij verstrekte gegevens juist ziJn, is Tuin

stra zelfs mede belast met de zorg over genoemd net, in 

welk geval hij uiteraard met al�e details op de hoogte is. 

C. h/i'r l(M ... tJ.O. /.JJ"" tl • ltr. 

E i n d e.-

<711//?; 1r ;;,L 



UITTREIZSEL 

Uit PD 12063 Naam: TUINSTRA, D • 

• Voor 

Ag. nr: 

OD 1556a H.I. Naam: ELEC'PRICITEITSBEDRIJVEN-Personeel, 

Aard van het stuk: 

• 

Uitgetr. door: 

Datum: 

TUINSTRA, Dirk 
geb. 30-1-07 
te : Rotterdam 

Afz. : 

won. Schoonveldsingel 16 
te : Vught 
ber. opzichter bij de P.N.E1M. 

Zie: PD 12063 

ACD 4A 

10-5-51

Op aanwijzing van: ACD 

Datum: 



NOTA voor; OD 15;)6 � # f

voor: 

TUINSTRA, Dirk, 
Rotterdam, 20.1.1907, 
Vught, Schoonveldsingel no. 16 
Beroep: opzichter bij de Prov. N-Brab. Elec.mij. 

Zie: PD 12.063. 

11 October 1950. 



Betreft inlichtingen omtrent:P.F.v.d.V.Alill.T,
geboren op 25 December 1918,gehuwd, 
wonende te MADE c.a.,Kloosterstraat A 399.

Bericht �s$11rijven:Dis.Nr.10122. 1 � r i- .J •(:z::. 

�����,,__.. Made,13 Noveqiber 1950.

• 

f( 

-- � Hiermede moge ik U berichten,dat bovenge
noemd. persoefn alhier zeer gunstig bekend staat.

Hij komt niet vèor in de politie-admini
stEatie dezer gemeente en hij is ,voor zover be
kend,nog nirumer met politie of justitie in aan
raking geweest. 

Ook op politiek gebied staat hij zeer gun
stig bekend en hij heeft zich i� de afgelopen 
bezettingstijd als een goed Nederlander doen 
kennen. 

Hij heeft slechts omgang met leden van zij
familie die allen zeer gunstig bekend staan. 

Zijn finantiële positie is gmed.Hij leidt 
een regelmatig en sober leven en maakt geen bui
tensporige verteringen. 

Als arbeider staat hij als ijverig,eerlijk
en betrouwbaar bekend. 

Door mij kon op discrete wijze niet worden 
nagegaan,van welke organisatie betrokkene lid 
is en welke dagbladen door hem worden gelezen. 

wel is echter uit het onderzoek komen vast
te staan,dat het dagblad"De Waahheid"ajet bij 
hemée.n huis wordt bezorgd. 

r.D.Made.

/ ?j,_ J'Z>
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I 
/, 

V A.RT, l'.ll'. v.d., 
25-19-19

1 

MA.DE, Kloosterstra�t A 399 

(. 

l 

J 
1 

80-10-50

Aan de Heer �1str1ctsooJllJ!land�nt 
'van de Rijks�ol1tie
te 

BR;§DA 

.. 

t 
Berne�: Stoker /Plv. Ohef stoker t�erA. P.NE.M.)

! 
1, 



Inlichtingen antrent o.F.VERBAARSOHOT, 
wonende te GEERTRUIDE11BERG,Stations-

weg No.39. 

Bericht op schrijTen Dis No.10122, 

• 

� DatUX!l, 8 

�1�� 
1950. 

oj/r(b o�, 
Il --
11 • )._; . 

Hierbij moge ik UHoogedelgcstrengc beleef"d. het navolgen
de berichten: 

't t -------�----�----Ccrnclis�-Franciscue---VERBAARSOHOT.--------

"eboren te HEL:.rmm,13 Augustus 1886,weduwnaar,Ho..:fdmachinist 
1PNE'0 ,wonende te GEERTRUIDEHBERG,Stationsweg No.39i

staat te
GEERTRUIDElJBERG,op politiek,zedelijk en maa.tschappe ijk ge-
bied gunstig bekend. 

V o::cr zover is kun�en worden nagegaan is hij nimr..er met 
politie of justitie in aanraking geweest. 

In de �olitie-administratie van de Post RijYspolitie te 
GEERTRUIDErîRERG kant zijn naam niet T oar. 

Velgens de gegevene Toarkanende op de persocnskad.rt van 
betrokkene in het bevolkingsregister te GEERTRTJIDE!,.P�RG is hij 
op 23 Februari 1920 verhuisd van Er·DHOVE1T naar GEERTRUIDENBERG. 

Betrokkene,die niet onbemiddeld is, is geen lid van een 
of andere organisatie doch ,leeft geheel r,9-0,;r �.l.iR_-�gen. 

Hij bezoekjJ geen cafe 1 s of bioscoop en is geabonneerd 
op het dagblad II de Stem. 11 

Zijn politieke activiteit strekt zich niet Terder uit 
dan de R.K.Volkspartij. 

Hij woont alleen ra.et een minderjarige dochter en bemoeit 
zich met niemand.B:i.j zijn na.aste buren kant hij zelfs niet in 
huis. 

O.F.Verbaarschot is een persoon,die oy geen enkele wijze 
op de .,. ocrgr ond. treedt met een normale leyenswij ze. 

I. D. GE ':.RTRTrIDE ,.., ,_RC •



• 

• 

• 
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.... 

VERBA4RSCHOT• O.F. 
13-8-86

GF�RTT{lfiuENBERO, Stnt1on��8R 39 •

30-10-50

A9n d-' lleer .., istrf ctscom.mandnnt 
de Rijkspolitie 

Beroep: Hoofdmachinist (Pers. P.N.E.H.) 



Betreft inlichtingen omtrent:G.M.VERHOEVEN,
geboren op 10 Juli 1922,gehuwd, 
wonende te MADE,Godfried Schalkenstr:at 45.

Bericht 7/
sF�/jven:Dis.

,
Nr.10122. rf 1,),·l) ;i._ 

11

.I, 

//��4-Made,13 November 1950.

• 

• 

• 

Hiermede;fuoge ik U berichten,dat bovenge
noemd persoon alhier zeer gunsLie bekend staat.

Hij komt niet voor in de politie-administr
tie dezer gemeente en hij is,voor zover bekend,
nog nimmer met politie of justitie in aa.nraking
geweest • 

Ook op politiek gebied staat hij gunstig 
bekend en hij heeft zich in de afgelopen bezet
tingstijd als een goed Nederlander doen kennen. 

1JHij komt voort uit een degelijk en net ge
zin, terwijl zijn vader thans pensioen geniet a+s
gewezen politie-man. 

voor zover na te gaan,heeft bij slechts om
gang met enkele personen,die allen eveneens gun
stig bekend staan. 

Zijn finantiële positie is goed te noemen.
Hij leidt een zeer sober leven en maakt 

geen buitensporige verteringen. 
Hij staat als een eerlijk,ijverig en be

trouwbaar arbeider bekend. 
Door mij kon niet wotden nagegaan,van welke

organisatie betrokkene lid is en welke dagbla
den door hem worden gelezen. 

Wel is bij dit onderzoek komen vast te 
staa.n,dat het dagblad"De Waarheid"niet aan zijn
woning wordt bezorgd. 

I.D.Made.



• 
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y' 

I· 

VER.ïOEVEN, G.M. 
10-1-22 I 
MADE, Godfr.sc.liAlkenatr��t 45 

30-10-50

Ann de Heer nistriotseommandunt 
v�n do RiJksnolit1e 
te 

B R E D J\ 

I 
l3eroep: SohRkelwAChter E.F. (Pez-s. P.N.E�?I.) 



Opmerkingen: 

Kart. Nov. '54: 

L'
ov. '50/0D 1556a (H.I. ) PNEM. Cf...-._�.._

• 

Nagesl. door: dat: 

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

MODEL C 

V 
functie: 

afz.: P. N. E • M. 

volgnr: 
co 24829 

datum Mi(; .2: 4- 5-5 5

chef schakelstation 

• 

�•i.!CC 

f, 11430 .' 54 -'152 

' -

h. 

achtern: VERMEULEN 

voorn: Johannes Marinus Petrus 

geb: 6:_4-14 

te: Wamel 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Litt. K.9./1950 VERTIWm1'ELIJK. 

Betreft: VERMEîJLEN JOHANNES 

Form: 

MA.RINUS PETRUS, wonen
de te NDENEN",Alver
school,1!ijk B.No.46. 

V .4e. 

Antwoord 0:9 verzoek: 
Dis.No.10122 d.d.30 October 1950. 

• 

11,§:HAlfNES MARINUS PETRUS VEfil/iEULEN ,geboren 
1- te WA11EL,6 April 1914,gehuwd,nationaliteit

Nederl.andse, van beroep schakelwac.hter bij
de P.B.E.:M.,godsdienst Rooms Katholiek,wo
nend.e te NUE!>.TEl�. c • a. , Al verse ho o 1, Wijk IJ.No •
46.

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld
onderzoek betreffende bovengenoemde persoon
bleek,dat omtrent )lem,de familie waaruit
hij stamt alsmede van de bij hem inwonende
med.egezinsleden,zowel op politiek gebied
als in enig s.nder opzicht,niets nadeligs
bekend is.
Op 26 Maart 1928 vestigde hij zich te Nü�
komende uit de gemeente WALEL en is sinds
dien steeds te NUENE1'î woonachtig geweest.

Op 13 Augustus 1946 tra� hij te NUENEN in
het huwelijk met TBEODORA }LA.RIA KUSTERS ,ge
boren te NUENEN.c.a.,10 Augustus 1916 •

Uit het huwelijk van bovenstaande echtelie
den zijn twee kinderen geboren,die thans
respectievelijk 4 en 2 jaar oud zijn.

Het gezin VEPJ.IBULEN-KUST:E.'RS heeft te NUENEN
een §oede reputatie.J

Zuid-Oost Mabant,13 November 

,--,------

/ 11 l!f:-yv 

- oz
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J 
f 

. VF,RMEULEN, J .F .M, 
6-4-14

I 

/ 

GERWEN, Alvershool B 46

30-10-50

Aan de Heer D i striotsoouunandant 
van de �ijkspolitie 
te 

EIN 3RO VEN 

I 
Beroep: 8ch.�keh'1'8ó1h-ter (Pers. P.B.E.M.) 

J 



" 

Betreft Adrianus J1.nton.ius Corn ... lis V .i:::�lUHT, 
won. te Roosendfal, Reaumurstraat 8J 

VERTROU\fl!.LIJK. 

18 November 1950. 

Antwoord op verzoek 
DIS No. 10122, d.d. J0-10-50. 

e 

( 

--·,.� -------· 

c K\7 � "-drié:inus l�ntonius Cornelis V e r m u n t, geboren te 
'..::;, Roosendaal, 17 October 1914, vroont te Hoosendaal, Reaumur

straat 8. 
Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek 

naar de antecedenten van voornoemd persoon, bleek het na
volgende. 

Adrianus Antonius V.itfuvîUNT, voornoemd, is een zoon 
van het echtpaar Jan Baptist Christiaan Vl!.fä•lUH'T en l!olisa
beth van HAL, wonende te Hoosendétal. Dit echtpuar staat 
te Roosendaal gunstig bekend. 

,�drianus Antonius V�fU'lUN'i', voornoeud, is als tele
foon-monteur werkzaBm bij de Provinciale lfoordbrabantse 
n;1ectriciteits Mmj en verricht zijn werkzaamheden op de 
hoofd-centrale van de P .N .�.1-i. te Geertruidenberg. Hoe 
zijn omgang met zijn collega's aldaar is, is mij niet be
kend geworden. Hij Hoont vanaf zijn geboorte te 1toosendaal 
Op 12 Augustus 1941 huwde hij te Hoosendaal rnet .t1.ntonia 
JOJ\JG.b:ULELhN, gebore11 te Oud-en Nieuw Gastel 18 December 
1915. Uit dit huwelijk zijn tot heden drie kinderen ge
boren. Het gezin VBfü!füNT-JOHGbN...::LLl!.N, staat alhier gun
stig bekend. Ook de familie waaruit de vrouw stamt, staat 
te Roosendaal ?unstig bekend. 

Adrianus i•ntonius Cornelis VERMUNT, is H..K. en geor
ganiseerd in de K.A.B.O., een onderafdeling van de K.A.B. 
Hij is geabonneerd op de Volkskrant en krijgt ook zijn 
vakblad toegezonden. Hij is een oppassende raan met een 
betrouwbaa.r karakter. In de Politie-administratie alhier 
komt hij niet voor terwijl op politiek gebied niets nade
ligs van hem bekend is. Zijn houding tijdens de Duitse 
bezetting was zoals die van een goed Nederlander verwacht 
\terd. 

I.D.
Roosendaal. 



10122 

VERJlUNT, A.A.O. 
17-10-14 

ROOSENDAAL,Reamurstrsat 8. 

30-10-50 

Aan de Heer 
Oo.m.misaaria van Politie 
te 
R o o s· E N n A A L 

Beroep: Yonteur Telef. dienst (Pers. P.N.E.M.) 



Kab • C. 448. 

Betreft:XI Marinus 
©eboren 

v�::.i.T RO U .. :....., I J.b'.:. 

Cornelis VOESENEK, 

te Teteringen, 4-10-t?,

wonende te Breda, Oude Terheijdenseweg 120.

Antwoord op verzoek Dis 10122
1 

A.d. 30 October 1950 •

. �-· 

,.A � .. 1 ,., . 11.: · fF/IJJO"" 

1�ri11.�1 

1 PAR , 
_..fl ..... 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek naar 

de antecedenten van bovengenoemde persoon, heb ik de eer U het 

volgende te berichten. 

Betrokkene is een zoon van Antonius en Catharina van den 

B EEMT. 

• 

Zijn ouders staan alhier bekend als nette arbeidersmensen. 

Betrokkene is praktiserend R.K. en doet voor zover is 

kunnen blijken niet aan politiek • 

Hij doorliep alle klassen van de R.K. lagere school, waar

na hij op de gemeentelijke ambachtschool alhier het diploma 

machine-bankwerker behaalde. 

• 

In zijn omgeving wordt hij alleszinà gunstig beoordeeld. 

Zijn vader is R.K. georganiseerd en in het gezin wordt 

Il.et R.K. dagblad "De Stem" gelezen. 

Bij de politie alhier is zowel van hem als van de leden 

van het gezin, waaruit hij stamt, niets nadeligs bekend op 

politiek- of crimineel gebied. 

24 November 1950 • 



10122 

,,. 

VOESENEK • 11. C. 

4-10-17

t 

/,. 

BREDA, Oude Terheijdenseweg 120

i 

Aán de lieer 
<Jommi�saris van P?iitie 
te 
BREDA 

Beroep: fltoker/l1lv. ohef stoker. (Pers. P.N.E.ll.) 

f •
'



Inlichtingen antrent A.P.iTORAGEN', 
wonende te GEEPTRUIDEt:nER.G, "')rin
aenstraat N o.8. 

Bericht op schrijven: Die Ko.10122 • 

• 

• 

.. 

r Datum, 9 Nov:emöer 1950. 
. \ 

� �r.,� oj1 s·rbo 1/,:r;,

Hierbij:::eUH�edelgeatrenge beleefd het navol
gende berichten: 

]'.l -------------------Albert----Pi e ter---V ORAGEH. ---------------

geboren te KER''RADE ,10 September 1913 ,gehuwd ,schakelwachter 
(PNE".l), wonende te GEERT:U•TDE:rBERG,Prinsenstraat ·ro.8,is ruim 
drie ja..u- te GEERTR:JIDEJ:JT3ERC woonachtig. 

Gedurende de tijd d...1,t A.P.VORAGEU te GE.il:RTRUTDEtTPERG 
woonachtig is,ia Tan hem niets ongunstigs bekend, 

Hij oezookt wel de bioscoo1,, doch geen cafe 1 a. 
01,i de persoonsk.J. ,,rt Ta.n oetr okkene in het bevolkings

register der gemeente GEE '.'.'RUIDE.,"': RG 1c anen de nttv olgcnde 
aantekeningen Yoor: 

Op 28 ici 1940 verhuisd Tan H2ERLE: naar KERKRADE; 
Op 13 ei 194-1 verhuisd va"l KERKRADE naar HEERLEN; 
O:i;., 21 Augustus 194-1 verhuisd van HEER.LEF naar MAASTRICHT; 
Op 21 Oot ober 1943 verhuisd ,.,.an lJA��STRI CHT na.ar DREU'.,fEL; 
Op 16 �Tovember 1943 verhuisd yan DREu:rEL naar HEERLEN; 
Op 22 ·•ei 1947 Terhuisd Tan HEERLEiî naar DREU"JEL; 
Op 25 Oot dber 1948 Terhuisd van DREU'!EL na.ar GEERTRUI

DENBERG. 
A.P.VORAGEN is lid Tan de pla.atseli�ke .,,.ootbalvereni

ging. In de politie-administratie van de Post Rm:ksf>olitie te 
GEERTRUïDE'"PERG Ko··T ZIJN naam niet T oor. 

:::;eer Term oedel ijk is betr o:n·ene geabonneerd op het dag
blad 11 de Y oU:skrant II doch dit kon niet ::Pet zekerheid worden 
vastgesteld. 

-qetrokkeme is een atille onopTallcmde figuur die zich 
zo good als met niemand bem ooit .Hij is niet onbemiddeld ter
wij 1 zijn leTenswij ze te GEERmROIDErBERG normas.l wordt genoemd. 

Daar hij nog maar enkele jaren te GEERTRPIDENBERG woon
achtig is kunnen over hem niet meGrdere gegeTene worden ver
strekt. 

I D .GEERTRUIDENBERG. 
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VORAGEN, A,P. 
10-9-13 
GFERTRUIDENBERG, Prinae�straat S. 

30-10-50 

Aan d& Heer Distrietsoo.mmo.ndnnt 

v�n de Rijkspolitie 
te 

B R E D 'A ,._ 

BerOe!\: Sc\jake�v.tRohter ,(Pers. P.N.E.lrl.) 



Opmerkingen: 

Kart. Nov. '54: 
� , Nov.•50/0D 1556a (H.I.) PNEM. j :v\A 1 

• 

.. 

Nagesl. door: dat: 

afz.,P.N.EM. 

co 248292 
MODEL C 

V
volgnr, 

datum .l!Jc, 4--5-5 5 

functie: 

·f-stoker

Zit\.'� 

1. l. s6�

A!dl mu:w"?t-v ddu.1-

111430 .' 54 :152 

achtern, VRIES 

voorn, Willem Alexander Paul 
Frederik de 

geb, 7-10-89 

te, Geertruidenberg 

adres, GEERTRUIDENBERG 
Zuidwal 61a 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot, 



Betreft: Inlichtingen antrent W,A.P.F.L. 
de VRIE9,wonende te GEERTRUI
DElJBERG, Zuid wal No. 61a. 11 Flec. - ó l. 

! 

Bericht op schrijven : Dis No.10122.

I 

' 

� 

Datum, 8 N ov-ember 1950.

Hierbij foge ik UHoogedelgestrenge beleefd het 
navolgende berichten: 

"';(1----Willem--Alexander--Paul--Fredcrik--dc v R I E  9.---------

, gebaren te GEE:RT1.CIDEF'!?iRG, 7 Oct ober 1889, weduwnaar Chef
et oker (PNE:!) , wonende te GEERTRUIDEiT,::ERG, Zuid wal Ho. 61a, 
st�at te GEER'IhUIDE. .,QERG OJ:.I ..-,olitiet, zedelijl" en maatschaI,;
pelijk gebied gunstig bekend. 

,.ij is ni . .mier met !JOlitie of justitia in aanra
king gewe<3st. 

In de !,JOlitie-ä.d.mi.".listrt1.tie vd.r ... de :'ost Rijks,t,,1cli
tic te GE1U"' ... , 'TDE ·rERC kant zijn naa•· niet veer. 

T')lijl'ens de gegevens voarkanende op zijn perso .... ns
ka3.rt L. het oev olk ir:.gsregister te GEERTRUIDE',r .ti:HG ia bc-
tr oklrcnc var geborrte af te CEEr:i:r,UTDï::::''�Es.G wocnachtig. 

Hij bezoekt nim ... er cafe I s of bioscooi '3' :".-.1.J ,ft 
[CJ� vaste �enni3acn. 

� Hij bezoekt alleen·zijn naaste bure�,die allen van 
goed lev�nsgedrag zijn. 

Hi:i is lid ,,-an de bond ,�an OYerheidspersone�l 
11 St.Pa.ulue n. 

Zijn politieke activiteit strekt zich niet verder 
uit dan de R.r ."olkspartij. 

Betrokkenetdie niet onbemiddeld is,ia geabonneerd
op het dagblad II De i olkskrant. 11 

Hij treedt op geen enkele wijze op de yoorgrond 
en bemoeit zich practisch met niemand. 

Zijn lcYenswijze is normaal terwijl hij een drif
tig en opvliegend karakter heeft. 

I.D. GEERTRUIDE�:BERG. 



• 

.. 
\ 

l.0122 

·, 

VRIES• ·,1. Aa P. 
9-10-89

I 
./ 
:/ 
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. .  I ·.
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GEERTRU!DENB�RG, Zu1dwal 61 _a .

/ 
Il 

30-10-50

Aan de Beer D1str1oteoomm.andnnt 
v�n de RijlcaT>o:U tie 
to 

BREDA 

(Pera: P .N. E"M.) 
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VERTROUWELIJK. 

Betreft:xjvanrooy van Jozef Maria 

1 
geboren te Zierikzee 23-11-1895, 

wonende te Breda, Terheijdenseweg 

Antwoord op verzoek Dis 10122> d.d. 30 October 1950. 
-

Kab. C.447 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek 

naar de antecedenten van bovengenoemde persoon, heb ik de 

6ar r �et volgende te berichten. 

/1,:1. 

Oy 1 Jdn��ri 1942 werd betrokkene i�verband met de toen 

plaats hebbende annexatie van een gedeelte van Teteringen, 

naar Breda overgeschreven. 

Vóór 1936 woonde hij in Helmond, alwaar hij inê.ienst
/ 

zou zijn geweest bij de gemeentepolitie • 

Hij is gehuwd met Helena Maria Wilde, geboren te Helmond, 

22 Januari 1896, uit welk huwelijk één kind is geboren. 

Hij evenals zijn vrouw worden in hun omgeving gunstig 

beoordeeld. 

Beiden zijn praktiserend R.K. 

Voor zover is kunnen blijken doet betrokkene niet aan 

politiek. 

In het openbaar- of verenigingsleven treedt hij niet op 

de voorgrond. 

Bij de politie alhier is zowel op politiek- als op cri

mineel gebied ni�ts nadeligs van hem en de leden van zijn 

gezin bekend. 

24 November 1950. 
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10122 

W/.NP.OOY• 1.M. van 
23-11-95
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I 

• 

BREDA, Terheijdenseweg 249

Beroep: 

/ ll Aan da, ee,:, 
Co.mmi!Janri s 
té·· 

B RE D·A. 

I 
/· 

vnn Pol.itie 
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r' Betreft Inlichtingen antrent P. ï}fEEDA, 
wonende te GEERTRUIDENPERG, 
Koestraat No.90. 

Bericht op schrijven : Dis No. 10122. Flec. - o l 

• 

• 

Datum , 13 rr ovember 1950. 

Hierbij moge ik UHocgedelgestrenge bele�fd het 
navolgende berichten: 

..,i.._l-----�-------Pieter-------W E E D  A.--------------------
' 

geboren te 1 s-GRAVENHAGE, 19 November 1916,gehuwd.,fa-
briekearbeider-reserve naohtviaker (PNEM) wonende te GEER
TRUIDENP.ERG ,Koestraat No.90,ia ruim vier jaar te GEERTRUI
DENBERG woonachtig. 

Gedurende de tijd,dat P.WEEDA te GEERTRUIDEITRERG 
woonachtig is, is van hem niets ongûnstigs bekend . 

Omtrent zijn politiek verleden is alhier niets 
bekend. 

Blijkens de gegevens voarkcmende in het bevolkings
register der gemeen te GEERTRUIDEN'l=!ERG ia hij op 22 Sep
tember 1946 verhuisd van RIJSWIJK naar GEERTRUIDENBERG. 

Betrokkene is lid �ran de plaatscliikeduivenvereni
ging,voor welke vereniging hij veel vrije tijd opoffert. 

Hij is geabonneerd Op het dagblad " d� �tem " en 
bezoekt,behoudens bij gelegenheden,geen cafe' a doch wel 
de bioscoop. 

Hij kant v3elvuldig op bes.., eek bij een schoenwinke
lier ,die ter plaatse gunstig bekend staat en waar hij van 
1946 tot begin 1949 als oh�uffeur in dienst is geweest. 

Omtrent zijn finantiele positie en zijn verleden 
is alhier niets bekend. 

Hij ia een persoon met e,::m open,e=Jrlijlr. karakter 
en een normale levenswijze. 

I .D. GEERTRUIDEIJP.E'RG • 
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.l'IEED•A • P • 
H>-11-16 

I 

G!fRTRUIDlmBERG, Koestraat 90 

., 

Aan de Heer Pistriotscomman.dant 
van de Rijks»olilie 
te 

-BRE!)A

l3eiroep: Arbatde:t' buiten'J)l./Ras. nAchtw. (Pers •. P.N.".re.H.) 

,I 



inlichtingen omtrent:C.A.Welten, 
geboren op 27 Maart 1909,gehuwd, 
wonende te MADE c.a.,Hortseweg Nr.30. 

Bericht op scbri,Jven:Dis .Nr.10112,_ ,/f1s-r/:JQ.._, H.t..

���,f Má.de,13 November 1950.

--

Hiermede áfuge ik U berichten,dat bovenge
noemd persoon alhier zeer gunstig bekend staat, 
Hij komt niet voor in de politie-administratie 
dezer gemeente en hij is,voor zover bekend,nog 
nimmer met politie of justitie voor een meer ern 

stige overweding in a anraking geweest. 
Ook op politiek gebied staat hij gunstig 

bekend en hij heeft zich in de afgelopen bezet
tingstijd als een goed Nederlander gedragen. 

Hij staat als een ijverig,eerlijk en betrou 
baar arbeider bekend. 

Zijn finantiële positie is goed te noemen. 
Hij leidt een sober en ordelijk leven en maakt 
geen buitensporige verteringen.Hij heeft geen 
omgang met andere personen en houdt zich strikt 
afzijdig. 

Voor zover bekend is hij geen lid van enige 
organisatie.Welke dagbladen door hem worden gele 
zen,kon door mij op discrete wijze niet worden 
achterhaald. 

Wel is bij onderzoek komen vast te staan, 
dat het dagblad"De Waarheid"niet bij hem aan hui 
wordt besteld. 

I.D.Made.
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1mt.TF.N � c • .A:. / 
27-3-09 
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MADE, Eortseweg 30 

" 

1 

/ 

I 
I 

Beroep: �ortier (Pers. P.N.E.U.) 

30-.10-50 

Aan de Hee:r Districtscommadant 

VRn de Rijkspolitie 
te 
B R E D A 



OD No /ó-56 /l( 
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NOTA voor; OD.1556.H._iz::: 

voor: SEIJFFER, Christiaan, 
Den Haag, 7.1.1901, 
•s-Hertogenbosch, Leliestraat 18.
beroep: Meterijker.
Nat.: Nederlander. 

1946: Lid co.mm. bond "Spartacus". 

Zie: PD 2399. 

11 October 1950. 
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