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· 
V .ull'J:,.{OU: LLI J1. 

1 Üll 1: f�v.;'t 

t��� 

Onderwerp: Personeel PEN. 
-�sr 1 /.2/61';

Wij delen U mede dat ,vi j uit beclrijfs1)ron vernomen 
hebben dat onderstaande personen, werkzaam op de Centrale 
Velsen-:r;oord van het Provinciaal _,lectriciteitsbedrijf 
r;oordholland (PEJr) niet meer tot enige links-extrer,iistische 
organisatie behoren. Kortere of langere tijd voor het nieuwe 
.Ambtenarenver1)od werd af ,:<-'··ondigd zo1_1_den zij als zode.nig 
zijn uitgetreden. 

Bij de Unieleden op het bedrijf genieten zij echter 
nog lang geen vertrouwen, zo werd ons op 7-1-52 van bed:r-ijfs
zijde medegedeeld. Het betreft 5 personen. 

Ondanks hun voormalige(?) orientering werden zij allen 
per 1 Januari 1952 direct of indirect bevorderd. 

Onder indirecte bevor:�ering wordt verstaan het toekennen 
van een z.g. 11continu-toela6e 11 , zijnde een 5 �� toelage op de 
Jaarwedde. 

Voor deze continutoela:_;,e he1)ben de Unie-organisaties reeds 
2i jaar gestreden met de Directie van het oed.rijf, daar zij 
van menin,5 zijn dat deze toelage dient uitgekeerd te worden 
aan ALlli continu-arbeià.e1·s van dit bedrijf. De Directie heeft 
zich eerder positief tegen invoering hiervan verklaard. 

Per 1 Januari 1952 heeft zij echter aan 14 contirm-arl:iei
ders bedoelde toelage toe6ekend, w.o. enkele hi&rna te noemen 
personen, en aan 62 van de 76 continu-arbei,3.ex·s niet. 

Eerstens vindt men de toekennini'< van becloelcle toGle.ge 
aan een klein deel van het personeel, van 7,ijcle van de Fnie
ore;e,nisaties een willeke1-1.r; ten tweede kweekte bet bijzondere 
ontstem.llin;:i: dat zelfs voorrnalige (?) extrenist.en deze toelage 
l:..regen, in te;":enstellinz met niet- e:i,,_rtremisten in overeen
komstige fu.ncties. 

De hierna te noemen bevorclerinp:en heb� en een ontevreétcn
heid op het bedrijf teweer:r [:e1 racht. 

De 5 bedoelde personen zijn de volgende: \ 
>t p.,. Ernst van 11üjn, geboren 12-5-1890, wonende Beverwijk,
/'" Asso11tburgstraat 53. 

Ç\ Jtl'i '1 '/;; 1936 Lid rAS 
ÇJ N ;..,, 1937 Ondertekcnao.r candidatenlijst CPI; Gemeenter·at,.ds-
l verkiezing Beverwijk. 

1946 CJ I:-verkiezingsî iljet op perceel. 
1946 Lid i.WOP (�VC) 
Z01-1 NC Kaderschool heb-oen bezocht en lià. CI: geweest 
zijn. 
31-7-50 �igen waarnemin.;: 1-1.bonne 11 De ./aarheid11• 

1951 Bedankt als lid :ivc. 

derd per 1-1-52 bevorderd bij J:'}i:r van portier tot 
portier-verba.�ru�eester, van de 5e naar de 6e Locn�roep 
Reeft in 1951 zijn bLDO-diploma,voor deze bevo:rdering 
vereist, behaald. 

2. Johannes Bernardus van Gèllekom, gel oren Amsterdam
24-6-04, wonende Beverwijk, C.I. 1:oer.ss+rao.t 12.
1948 Vurig partijstrijcler, vrij zeker lid CI!'T, en 1:
BrOP (�VC).
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"'J5. 

<t�� 

Nt::rd langere tijd vanwege het bedrij".L' r:esc:--•aduwd. 
2. 

15-lC-49 verscheen er een foto van zijn OP.ders in de
11 daarheid".
21-11-50 Bezoek.er CPl -vergadP.rin<' :)evnr1i1ijk. 1.a.c::en
waarnemin6•
26-5-51 Abonne da,:_;blad 1:De '/aarheid". ;i.<:en waarnerning.
Per 1951 zou hij uit extreme organisaties getreccon zijn.
Per 1-1-52 werd hij bij het IL!' bevord.erd van voerman
vakman tot monteur le klas, van loongroep 6 naar 6a.

zijn zoon, Henorik Christiaan van Gellekom, gercren 
.Amsterdam. 26-2-26, a:uto-monteur, wonende beverwijk, 
c.n. �11oensstraat 12, bezocht
21-11-50 een CP�r-vergaderin[.,:: te .l:3eve:rwijk en op 
18-12-50 een .uVC-vereadecint:; te Beverîiijk.

Jacob Bekker, geoo:ren .ämsterclam 4-2-19, ,lasser, 
wonende Beverwijk, ASSUJ:1b1u·t strac.t 13. 
1949 Lid Bi�OP (IJVC). 
Tijdens Duitse bezettinG lid RVV (Raad van Verzet). 
1951 Van Lid ..JVC over als lid Prov.:aond 0-verheids
personeel. 
1-1-50 bevorderd tot vakman le klas.
1-1-52 bevorderd bij 1.ul' van voorman-vakman tot ro.onterr
le klas, van loongroe1, 6 naar 6a.

B.. :3ekkeI·, ambtenaar PDI�, dijkerstraatwer- 286 Velsen-r. 
Va.der van bovengenoemde Jac • .t3elr,.ker. 
Nas voorheen lid BVC, nadien bedankt als lid en later 
lid Prov. bond Overheids FersoneP.l ( PBOF). 
1-1-50 Bevorder( bij l:BI� tot Technisch Ambtenaar A. 
1-1-52 Hem het recrit toegekend tot 11.i tkerin,;: van 5 %
continutoelage. fö.t geeft hem f 250. - per ja8.r extra.

Petrus Johannes Àiltonie Lramer, gelJoren Den helder 
11-9-16, wonende te �3ev8r""ijk, ,iilheL inastraat 17.
1947 Lid :iJïTC en vermoed.elijk lid C}Y.
1947 2e voorzitter van de Plaatselijke Raad DVC.
194� Lid CPI en Rar (.rladio ,/erkend l eà.erland).
1949 Abonne 11Je da0,rheid 11 • 

Secreta.ris-pennini:9lleester BE'O:P (�VC) afd .• Beverv:rijk 
Velsen-1;00J�cl.. 
Contact rnet Comm. lid Provinciale Staten l .h.,
Proper te Haal'.'lem, die hem ook o:p het PBI:-bedrijf 
bezoc,t. 
Heeft .ciVC-J::aderschool bezocht. 

1951 ( 19-5) .. Iededelin0 ontvangen dat hij als abonne 
op 11De Jaarheid 11 zou hebl;en bedankt, later oolr als 
lid extreme organisaties. 
1-1-50 Bevordcni. bij P:JI' tot macrinist le klas.
1-1-52 bevorderd tot machinist C en hem recht verleend
tot uitkering van 5 % continutoelnge.

I.D.

}
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Het Electr1citeitsbedrijf te VELSEN (P.E.N.)•. 

Mijn persoonlijke indruk is, dat I.D. BEVERWIJK hier momenteel 
beter Op de hoogte is,, dan I.D. VELSEN. 

De oorzaak hiervan is gelegen in het feit, dat I.D. Beverwijk 
daar een zeer goed contact heeft, zodat Bevervdjk volgens de 
H.I.v.P. Molenaar tot Op de dag toe nauwkeurig Op de hoogte is 
van wat er bij de P.E.N. voorvalt. 

De heer Molenaar noemde de P.E.N. een tYPisch voorbeeld van een 
gepenetreerd bedrijf. Er is een tiJug�weest, dat er van de 140
arbeidskrachten ruim 100 waren aangesloten bij de E.V.C. Momen
teel werken er ongeveer 175 personen. Overtuigde C.P.N.ers maken 
er zeer snel promotie. De heer Molenaar noernd�een voorbeeld van 
een portier, een bekend C.P.N.er, die na enkeie maanden hoofd 
van een of andere afdeling werd, hoewel hij daar geen capacitei
ten voor bexat. 

I,D. Beverwijk zendt de gegevens ook naar Velsen, voor zover de 
tewerkgestelden aldaar woonachtig zijn. I.D. Velsen is bekend 
met het contact van I.D. Bever�djk. 

De Oommi ssaris van Velsen vindt deze voorstelling van zaken wel 
wat al te zwart. Hij dacht niet a.at het zo erg was. Tot Op heden 
bestaat er geen enkel contact met de directie van het bedrijf. 
De Commissaris was wel van plan hier een poging toe te wagen. 
Ik kreeg kennelijk de indrulc, dat I.D. Velsen hier nog niet veel 
aan had gedaan, waarmee ik geen smet Op deze I.D. Wil werpen. 

2.6. 1950/ 
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VERBINDING No.15 

No.G.173/50-/3. 

VERT ROU\/�LIJF 

Bericht op schrijven dd. 24.5.50 nr�84074� 

/ Ond erwer;p: ''Communistische · infiltratie -. 3 APR. 1951

'i.J.'� 

in de Centrale van het 
! iJv \ Provinciaal .tüectrici tei tsbedrijfi P\(Df I o, Lt ifl<, 

OP KAAR voor Noord-Holland, gevestigd ----------1 

A. Off.;' !J
te Velsen'!. 

-./�ç....;1 ..:, ��-M'
_.i���:Î(lt;,." Bijlage 1. r 
p K:, "

r- Inverband met bovenvermeld schrijven 
v1ordt t.a.v. het personeel in dienst bij de Provincie Noord
Holland en werkzaam aan de Electrische Centrale vahäeze 
provincie,gevestigd in de gemeente Velsen, het volgende 
bericht: 

Personeelssterkte: 

Centrale: 206 personen 

Transformatorendienst: 14 personen 

. , � JA Magazi.t)nen: 8 personen.

lvi�TRALE: 

]
�

,- r. J Pieter BALK,geb.22.12.99 Velsen,won.de Lethstraa·t l, 
IJ� � • Velsen. 

- ",/1""�i-" .!!'unctie: Chef-monteur 
,. V"'f'.,� Afdeling: Mechanische werkplaats !J w· """ 

�µ� JJ ,, 1 Was tot December 1950 lid van de B.N.O.P.(E.V.C) afde-

/1.#4'' J<f.lP' ling Velsen •. L'hans ongeorgam.sëë'ra. ""' - -
.... :JLfv:fl Hij heeft zich in de eerste helft van m950 in sympathi-

serende zin uitgelaten over een door de C.P.N. uitge
geven pamflet,gericht tegen de uit Amerika koJBJ!lilde wa-

,...-..... pen transporten. 

� (·-· 2. J Hendrik BEKKER,geb.23.7.91 Genemuiden,won.Wijkerstr.aat-

r 

weg 286 te Velsen. , 
.!!'unctie: Technisch ambtenaar 
Afdeling: Continudienst Machine- en ketelhuizen. 

Was tot Becember 1950 lid van de B.N.O.P.(�.v.c.) 
Vanaf 1.1.51 is hij lid-väî:ï"äe--ATgêntèn� Bond van Provin� 
ciaal personeel. 
Volgens inlichtingen kan worden ?angenomen, dat hij sym 
pathiseerrr'met de communistische doelstellingen. 

3. vJacob BEKKER,geb.4.2.19 Amsterdam,won.Assumburgstraat1
Beverwijk.

Functie: Vakman le Klas 
Äfdeling: Mechanische werkplaats 

Lid B.N.O.P.(s.v.c.) Hij is een zoon van H.Bekker ge
onder 2. 
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Bladz.2. VERTROUVlELIJK. 

,- 4. 1 Carl Friedrich BLOK,geb.7.1.03 Haarlem won. Meerweiden
(0 � )( laan 21 Velsen 
\'=7 1, Functie: Machinist C 

Afdeling:Continudienst Machine en �etelhuizen 

Lid B.N.O.P (E.V.C.) 

�
0
t-

5.1.�rk BROEKHUÏZEN,geb.4.6.96 Velsen,won. Tasmanstraat 
'-..\7 (� 2 Velsen 

Functie: Portier 
Afdeling: Bewaking 
1947 Maakte deel uit van de 1 lVlei optocht der C.P.N. 

Bezocht verschillende malen een C.P.N. vergadering. 
Lid van de 13.,;&,.n.rP.(E.V.C.) 

1950. BiJ controle werd in zijn woning het dagblad 
"De Waarheid" aangetroffen. 
Vermoedelijk deelgenomen aan de communistische ac
tie i.v.m. dienstweigeraars 
In December 1950 bedankt als lid van de B.N.O.P. 
( E • V. C • ) 

--- ----

1951� In Januari 1951 lid geworden van de Algemene 
� ·van 1Pra>vinciaal Personeel in Nederland." 

6. J Klaas BROUWER, geb. 18.4.10 Schoterland ,won • ..tfrans
Naereboutstraat 58 Velsen 
Functie: Machinist B 
Afdeling: Continudienst Machine-en ketelhuizen 
1948. Lid van de B.N.O.P.(E.V.C.) 
1950. Vermoedelijk ongeorganiseerd 

\ 1 A 
I

A,?. i Joost van BURGEL,geb.23.5.89 de Werken en Sleeuwijk

\.:!_) 
won. •1·uinderstraat 13 Velsen 
Functie: Machinist C 
Afdeling: Continudienst Machine-en Ketelhuizen 
1948. Lid van de B.N.O.P.(E.V.C.) 
1950. Bij controle werd in-ziJn woning het dagblad "DB 

Waarheid" aangetroft"en. 
>(I 

'a) 
8.·l Hendrik BIJMHOLT,geb.1,3.4.10 Gasselte won.Kastanjestraat

8 Velsen 

x• 

�9-�I 

Functie: Vakman le klasse 
Afdeling: Mechanische werkplaats 
1940. Was lid van de Landelijke Bond van Werkverschaf

fingsarbeiders 11Eendracht maakt Macht"(mantelor
ganisatie van de C.P.N.) 

1948. Communistisch georienteerd 
Lid van de B.N.O.P.(E.V.C.) 

1949. BiJ ëoïfürole werd in zijn woning het dagblad "De 
Waarheid" aangetrof1'en. 

1950. Volgens inlichtingen abonné op het dagblad 11De 
Waarheid". 

v Martinus CORVERS,geb.27.3.90 s'Hertogenbosch,won. 
Cruetzberglaan 22 Beverwijk 
]'unctie: Machinist C 
Afleling: Continudienst Machine-en Ketelhuizen. 

,,. 



Bladz.3. VERTROUV&LIJK. 

1950. Vermoedelijk lid B.N.O.P.(E.V.C.) 
1 ®10. Cornelis DEKKER,geb.29.4.92 Haarlem,won.Heemskerkerweg 

I52 Beverwijk 
Functie: Machinist C 
Afdeling: Continudienst Machine- en Ketelhuizen 
1950. vermoedelijk lid B.N.O.P.(E.V.C.) 

/Jan Jacobus David van DOORNE,geb.16.5.95 Rotterdam 
won.Acacialaan 4 Beverwijk 
Functie: Technisch ambtenaar 
Afdeling: Continudienst Machine-en li.etelhuizen 
Was voorheen lid en tevens Voorz�tter van a� B.N.O.P 
(E.V.O.) 
Pniijls is hij lid van de Algemene Bond van Pro,rincia1;3l 
Personeel in Nederland. 

12. J Dirk Jan Hendrik van �DEN,geb.7.11.97 Dordrecht,won.
Walravenstraat 28 Velsen.
lt'unctie: Machinist C
Afdeling: Continudienst Machine- en Ketelhuizen.
1948. Bij controle werd in zijn woning het dagblad 

"De Waarheid'' aangetroffen 
Lid van de B.N.O.P.(E.V.C.) 

1949. Volgens 1n1iclitingen bedankt als lid van de 
B.N.O.P.(E.V.U.) en liägêworden van de Algemene 
Bond van Ambtenaren. 

13. J Cornelis ll'LOOR,geb.21.9.26 Velsen,won • .1:!iikenstraat 31
Velsen 
Functie: Hulpmachinist 
Afdeling: Continudienst Machine- en �etelhuizen. 
1949. Stamt uit een communistisch gezin 
1950. Ondertekende de candidatenlijst der C.P.N. voor 
de Prov.Staten. 

Heeft deelgenomen aan de op communistische in
sti�tie gehouden actie i.v.m. dienstweigeraars
kamp�Schoonhoven" 

Vader: Johannes FLOOR,geb.22.2.87 Amsterdam 
.J. Broer: Daniel FLOOR,geb.6.9.22 Velsen, zijn beiden 

bekende communisten. 

14. JHendrik GAASENBE..t!iK,geb.14.12.00 ·,,,feesp,won.1epenlaan
14 Beverwijk 
.b'unctie: Chef monteur 
Afdeling: ivTechanische werkplaats. 
Was voorheen lid van de B.N.O.P.(JE.V.C.) 'rhans ver
moedelijk ongètrrganiseerd. 

1 Hij is een zeer onsympathiek mens,die met alle winden 
/ mee waait. 

JJohannes Bernardus van GELLEKOM,geb.24.6.04 Amsterdam 
won. C.H.Moenstraat 12 Beverwijk. 
�unctie: Voorman vakman 
A:f'deling: Mechanische werkplaats 



Bladz.4. VERTHOUW"ll�LIJK. 

1949. Lid van de B.N.O.P.(E.V.G.) 
1950. Volgens inlichtingen heeft hij het dagblad 111)e

Waarheid" wel eens bij zich op het bedrijf. 

'\
� 

16. J Johannes Lambertus HENNEN,geb.27.11.17"l,) H.Mandeweg 138 Beverwijk.
(? .!!'unctie: 'l'erreinwerker 

Afdeling: Brandstoffen en astransport. 
1949 Lid B.N.O.P.(E.V.C.) 

Beverwijk,won. 

"'r 17. / Le;� ert Pieter HENi'lEV AN GER, geb. 25. 7. 02

( � 
Cypressenstraat 14 Velsen 

Hotterdam,won. 

'!

Functie: Machinist A 
Afdeling: BrandstofTen en astransport 
1950.Vermoedelijk lid B.N.O.P.(<i;.v.c.) 

{,,, \
18 • ./ Andries Albertus HOóBE,geb.22.10.94 Haarlem,won.

� 
Uruetzberglaan 24 beverwijk • 
.!!'unctie: Voorman vakman 
Afdeling: Brandstoffen en astransport. 
1950. Lid B.N.O.P.(E.V.C.) 

)< 1 Vermoedelijk lid C .P .N. 

(-;;\9. J Hendrik JOvR,geb.5.3.99 Beverwijk,won.
� weg 68 Beverwijk 

.!!'unctie: Vakman le klasse 
Afdeling: Gebouwen en terreinen 

Noorderwijk-

1950. Lid B�N.O.P.(�.v.c.) en vermoedelijk lid C.P.N. 
Voorzitter van de Bedrijfsgroep B.N.O.P. groep 

�x P.E.N. 
ft'\20.v 'reunis KOK,geb.8.1.23 Zaandijk,won.Karl Marxstraat 34 
\::_) Zaandijk. 

Functie: Voorman vakman 
Afdeling: Mechanische werkplaats 
Stamt uit een communistisch gezin. 

© 21. J

,[)�. / ló iJ 

Petrus Johannes Antoni KRAMER,geb.11.9.16 l)en lielder 
won.Wilhelminastraat 17 Beverwijk 
.l!'unctie: Machinist C 

" 

-- Afdeling: Continudienst Machine- en Hetelhuizen. 
1950.Lid van de B.N.O.P.(E.V.C.) en vermoedelijk lid 

C. P .N.
-- -

Secretaris van de B.N.O.P.(�.V.G.) groep P.�.N. 
en vermoedelijk ook Penningmeester. 
Aan zijn adres wordt het aa,blad "De ,laarheid" be
zorgd. 

02. 11 .!!'rans Marinus van der KUIL,geh. 22.3.08 Velsen, won. 
� IJmuiderstraatweg 94 Velsen • 

X 

.J:i'Unctie: Machinist A
Afdeling: Brandstoft·en en astransport 
1949. Lid van de B.N.O.P.(E.v.c.) 

tl\ 23.J Petrus Johannes van der LINDEN,geb.7.12.20 Velsen,won. 
Bonifaciusstraat 25 Velsen. 
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Bladz. 5. VER'l1ROUWELIJK. 

Functie: Machinist A 
Afdeling: Continudienst Machine- en Ketelhuizen. 
Betrokkene woont in bij zmjn moeder aan het adres Boni
faciusstraat 25 Velsen. Aan dit adres werd in 1949 het 
dagblad ttDe �vaarheid" bezorgd. �en broer van betrokkene 

1-J Cornelis van der LINDEN,geb.22.10.14 bij wie betrokKene
ook enige tijd heeft ingewoond,staat alhier als commu
nist bekend. 

(1� 1 �l 24.) 
n� 

� 

rt wfól;,, 

f-b _h�LtJ� X '

Betrokkene zelf beweegt zich,voorzover bekend,niet op 
politiek terrein. 

.tl;rnst van LUIJN,geb.12.5.90 vulemborg,won.Assumburg
straat 53 Beverwijk 
Functie: Portier 
Afdeling: Bewaking 
1946.Maakte verkiezingspropagaada doormiddel van een 

G.P.N. pamflet aan zijn woning. 
1949. Lid van de B.N.O.P.(�.�.C.) en vermoedelijk lid 

C..: • P .N • 
1951. ls lid geworden van de Algemene Bond van Provin-

ciaal Personeel in Nederland. 
Hij heeft vermoedelijk bedankt als lid van de 
B.N.O.P.(E.V.G.) Hij hee:t"e ·uitgelaten, dat hij lid 
lid is geworden van de A�mene Bond van Provinci
aal personeel.omdat hij 15ang was moeilijkheden te 
krijgen op het bedrijf als hij lid bleef van de 
E.v.c.

E.v.LUIJN
4

geb .•. 23.9.19 Beverwijk,zoon van betrokkene
was in 19 9 c.P.N. candidaat voor de gemeenteraadsver
kiezingen in Beverwijk 
A.C.v.LU.LJN,geb.19.3.25 Beverwijk,zoon van betrokkene
heeft zich in 1946 trachten te onttrekken aan uitzen

__.aing naar �ndonesie en is vermoedelijk lid van de O.P.N. 
X/""

J
.� 5.' / Jacob .l:''rederik l\.arl föOHLANG,geb.30.1.96 Amsterdam 

· ::_J 1 won. Geelvinckstraat 83 Velsen
1

\ 

.l:''Unctie: Machinist C ®--... Afdeling: Brandstofren en astransport 
1948. voor de tweede kamerverkiezingen was aan de muur 

van zijn woning(vvorzijde) een colilfilunistisch 
kie7.ingsbiljet aangebracht 
Lid van de B.N.O.P.(E.v.c.) 

1949. Volgens inlichtingen bedankt als lid van de 
B.N .O.P. (E. v .C.)

1951. Lid geworden va� de Algemene Bond van �rovfciaal 
. Personeel in Nederland • 

. )(1 26. J Joha� QJ-rinus 0V.l.!;RW.!1:EL,geb.27.12.:t92 vastende 
;� won.Populierenlaan 17 Beverwijk 

� Functie: Voorman-vakman 
Afdeling: Mechanische werkplaats 
1948. Vermoedelijk lid van de B.N.O.P.(E.V.C.) 

'f._J 
1950. Lid B.N.O.P.(E.V.C.) en vermoedelijk lid C.P.N. 

rt:;;\27. V Jacob Gerrit ROOS ,geb. 5.1. 94 Barendrecht ,won. J. T .ere-
.__";/ merlaan 57 Velsen 

Functie: Voorman-vakman 
Afdeling: Brandstoffen en astransport 



• 

Bladz.6. 

1948. Lid B.N.O.P.(E.V.C.)
1949. Lid B.N.O.P.(E.V.C.) 

"-<. 
1950. Vermoedelijk lid C.P.N.

V ERTROUvVELIJ1L 

d' c...) � 28. / Jacob Eltje de RUITER,geb. 29.s.93 Beverwijk,won.
'-.:/ Geelvinckstraat 91 Velsen 

Functie: Machinist C 
Afdeling: Continudienst Machine-en Ketelhuizen.
1949. Lid B.N.O.P.(E.V.C.) 

é..� 29.' J Jacob Coert STÊK,geb.20.3.97 Amsterdam,won.\.;ederstraat \.::./ 51 Velsen 
Functie: Technisch opzichter B 
Afdeling: Continudienst Electrische wacht
1948. Wordt alhier beschouwd als communist

Lid van de B.N.O.P.(E.V.C.) 
1949. Maakte voor de gemeenteraadsverkiezingen comm.

propaganda met biljet voor het raam van zijn 
woning. 

1951. Lid V?n de Algemene Bond van Provinciaal Perso-
neel in Nederland • 

Cornelis van der VELDEN
f

geb. 19.4.98 Velsen,won.
de Ruijterstraat 198 Ve sen 
Functie: Voorman-vakman 
Afdeling: Brandstoft"en en astransport
1948. Lid van de B.N.O.P.(E.V.C.) 
1950". Vermoedelijk als lid van de B.N.O.P. bedankt en 

lid geworden van de Algemene Bond van Ambtenaren. 

�31.I J Hendrik Jan WATERK.AMP,geb.10.9.00 Zwollerkarspel,won. 

� 
Populierenlaan 15 Beverwijk 
Functie: Technisch opzichter B 
Afdeling: Mechanische werkplaats
1948. Lid van de B.N.O.P.(E.V.C.)
1950. Lid ,, ,, �, ,, 

X:32. 

0 
J Antoon van der WELLE,geb.23.6.04 Beverwijk,won.

Bankenlaan l85 Beverwijk 
hunctie: Machinist B � 
Afdeling: Continudienst Machine- en �etelhuizen
1950. Lid van de B.N.O.P. (�.V.C.) 

Transformatorendienst. 
Niets ten nadele bekend. 

Magazijnen. 
Niets ten nadele bekend. 

Toelichting. 
In de jaren 1946/47 waren aan de Centrale van het 
Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland 
ongeveer 150 personen werkzaam. Hiervan waren er vol
gens inlichtingen vermoedelijk 65 georganiseerd in het 
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Bladz. 7 VERTROUl!ELIJK. 

Verbtond van Bedrijfsbonden Eenheidsvakcentrale(hierna te 
noemen E.V.C.) De oorzaak hiervan was vermoedèlijk gelegen 
in de kort na de bevrijding in ons land levende eenheidsge
dachte. Vooral op dit Provinciale bedrijf,waar ieder iedereen 
kent,kwam dit sterk tot uiting, mede als gevolg van de hou
ding van bepaalde afdelingsbestuurders van de voor 1940 be
staande vakorganisaties. Velen hadden op dit gebied van deze 
organisaties dikwijls teleurstellingen ondervonden. Men voelde 
daardoor een bepaalde drang naar iets anders en iets nieuws. 
Me�n leefde in de veronderstelling, dat men met deze E.v.a.

een betere en andere tijd tegemoet ging. Al spoedig openbaar
de zich ook aan de mensen

1
werkzaam a!� de electrische centrale 

het ware karakter van de �.v.c. met tot gevolg, dat velen van/ 
het centrale personeel,weer bedankten als lid van de E.V.C. 
en terug keerden naar de ook reeds voor 1940 bestaande vakor
ganisaties. Enkele waren wat traag met dit terug keren op hun 
schreden en bleven nog lid van de E.V.C. tot 1948. 

In 19�Q waren er vermoedelijk nog ongeveer 18 personen, 
werkzaam aan de electrische centrale, lid van de rJ. V. C. 

Van de meeste�van dezen, waren Iîr�éraêrè"""f'ë'Yt�n bekend, 
dat zij zich op links extreem politiek terrein bewogen. 

In December 1950 deed zich het verschijnsel voor, dat 
enkele personen,werkzaam aan de elctrische centrale,waarvan 
aangenomen kan worden, dat zij SJ'mpathiseren met de communis
tische doelstellingen,bedankten als lid van de E.v.a. Aan dit 
SBdanken werd nogal enige ruchtbaarheid gegeven.terwijl deze 

lzelfde figuren zich per 1 Januari 1951 opgaven als lid van de
1Algemene Bond van Provinciaal Personeel en Nederland (verder 
te noemen Prov.Bond) � (zie het orgaan van de Prov. 

�ond van 1 December 1950 Nr.12 en ingekomen bericht nr.9 van 
13.1.51) Opvallend is het, dat ongeveer een 18 tal personen 
die voorheen lid waren van de E.V.C. thans lid zijn geworden 
van eerder bedoelde Prov.Bond. 

/ 
Deze Prov.Bond wordt door de andere erkende vakorganisa

ties beschouwd als een oneerlijke concurrent. Haar contribu
tie is lager gesteld als die van de andere organisaties,ter
wijl naar men.JlB:t mededeelde, dèleden van deze bond altijd 

1 
eerder op de hoogte zijn van diverse besluiten of gemaakte re
gelingen op het Hoofdkantoor te Bloemendaal. Het zou zèèfs 
zo zijn, dat indien men bevorderd wil worden men eerst lid 

, moet worden van de Prov.Bond waarna de bevordering dan van 
zelf wel volgt. Deze Prov.Bond telt onder haar leden ook een 
van de bedrijr·singenieurs ,namelijk A .Ludwig,die door haar can
didaat was gesteld voor een plaats in de bestaande Raad van 

1 Toezicht. Ludwig wordt op het bedrijf gezien als een man zon
, der ruggegraat. Hij doet vele beloftes,welke hij dikwijls niet 
1 kan nakomen. Hij wil echter gaarne met iedereen goede vrien-
\den blijven. voorzover bekend beweegt hij zich niet op poli

tiek terrein. 
1 Het onderzoek wordt voortgezet. 
'i.

Een overzicht van de personeels-indeling wordt als 
hierbij gevoegd. 

"'- Einde.



G. 173/50-/3. Vertrouwelijk. 
Bijlage: 1. T E C H N I S C H E D I E N S T E N • 

• 

STROOMOPWEKKING (CJi.::NTH.ALE VELSEN). 

Eerstaanwezend hoofdingenieur ir. tl.Kruk 

Afdeling Werktuigkundige tekenkamer: 
Inspecteur in alg.dienst 
Technisch ambtenaar B 
Tekenaar lt klasse 

ELECTRISCH GEDEELTE 
Hoofdingenieur 
Technisch hoofdambtenaar A 
Technisch ambtenaar 
Adjunct-tekenaar 

.Meeter 
J .Kabel 
de Graaff 

ir.J.J.de Bruin 
C.Visser
de Heer 
van Hoften 

Continudienst Electrische Wacht: 
2exb.B:octlcxutmmax xcxe:zieimia:(]:'][�e:;cxc:b:m 

IDàefül.isch opzichter B B.Gerritsen,Stek,v.d.'l1oorn 
E.Schuurman

Monteur G.Baars,Kentie,J.Smit,Jongepier

Afdeling Electrotechnische werkplaats: 
Technisch ambtenaar v.Nestenbrugge, v.Dam
Chef-monteur 

Monteur le klasse 
Electromonteur 

Voorman-vakman 
Monteur 
Hulpmonteur 
Arbeider in alg.dienst 

v. Stiphout, tleichard, .ieber, Wegman,
\/'/ .Koster 
Hartsuyker,Barnhorn,Schilp 
Hakemuld er, G. Schuurman, ltransen 
Currè 
N.Renes 
v.d.Schans
. . . . . . . . .

de Graaw,van Look 

Afdeling Bedrijfsadministratie en -documentatm!: 
Technisch opzichter B Gayaard 
Technisch ambtenaar Vastenholt 

Afdeling Gebouwen te Terreinen: 
Inspecteur in alg.dienst 
Opzichter 
Voorman-vakman 
Voorman-terreinwerker 
Vakman le klasse 

Terreinwerker 
Arbeider in alg dienst 

\'lal thuis 
Kuypers 
Zuurb:her 
Hoogers,Smolenaars 
Joor1,�Posthuma Mantje,Houtwipper, 
Wentink 
Wernke, van Ee 
de Wolf,P.Brouwer,Steffens, 
K.Korthouwer,Sprengers,v.d.Vaart
Raap,J.de Jager,Doesburg



• 

Bijlage:l blad.2. 

Bewaking: 
Technisch ambtenaar 
Techn.opzichter A 
Portier 

Afdeling Instrumentmakerij: 
Inspecteur in alg.dienst 
Technisch opzichter B 
Vakman le klasse 

STOOMGEDE,!!,LTE. 
Hoofdingenieur 
'.L'echnisch ambtenaar B 
Technisch opzichter A 

C.Renes
Stap

Vertrouwelijk. 

H.v.d.Poel,D • .BrQekhuizen,Kwaak,
v.Luijn,Minnee

Veenendaal 
N.Beers
Niemeyer

A.Ludwig
J.Hartog
S.Hartman

Continudienst en Machine- en Ketelhuizen: 
Technisch hoofdambtenaar B v.Rij,Hartman,H.Schaafsma
Technisch hoofdambtenaar A 
Technisch ambtenaar B 
Technisch ambtenaar 

Machümst C 

Machinist B 

Machinist A 

Hulpmachinist 

Brand stofI·en- en as transport: 
Technisch hoofdambtenaar A 
Machinist C 
Voorman-vakman 

Machinist A 

Vakman le klasse 
Hulpmachinist 
•rerreinwerker
Arb.in alg.dienst

Panis 
Auer,v.Straaten,v.d.Zee 

Il. :S_ekker, v • .Q.oorne, vonk, S. Kabel, 
Edel,Schotman,Minderhoud,Meeusen 
Gappers, v.d. Valk, �r_amer ,y...Bur.,g.eJ. � / 
Koningstein, de Rui te�, C.o_n.er..s-,.J.il.oJc, 
G�..Dekker'�ae Jager,de Boer,v",Eden,' 
Jiasch,J entink 
�. Br.o:u:w..e�,A. Bakker, v.d. i.Jelle, 
Houtkoper,üohrs,Notenboom, 
Wijnobel,wichers,v.d.Brink, 
v.d.Scheur,C.Heilig
uriessen,Huige,S.Paap,J,voerman 
Lastdrager ,1�1olenmaker ,L. Dekker, 
Postma,de Pee,Hartendorf,Hollander, 
v.d.Linden,Hensen,J.Koster, 
Pattes,v.d.Ree 
Priester,Eloor,Overwater,v.d.Hoek 
Philippo,Spoelstra 

v.Geijtenbeek
:;W.Paap,Hamel,Mo..rlang 

Ma s see , li.Q..Q.s_, Hoe be , 'l'uyp, A. Dekker
v.d.Velden-,
Hennevanger,v.d.Kuil,C.Korthouwer 
Warffemius 

Boersma,Ploeger 
P.de Gooijer
H�nnen
�.J.Jansen,v.d.Mije,G.H.Duin
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Bijlage:t blad 3. 

Afdeling iVtechanische .�erkplaats: 
Technisch hoofdambtenaar A 
Technisch ambtenaar 
Technisch opzichter B 
Chef-monteur 

Monteur le klasse 
Voorman-vakman 

Vakman le klasse 

Vakman 

Hulpmachinist 

Afdeling Scheikundig Laboratorium: 
Inspecteur in alg.dienst 
Technisch opzichter B 
Laboratorium-assistent 
Hulpvakman 

Hoofdmagazijn Velsen: 
Hoofdcommies C 
Adjunct-commies 
Bureelambtenaar A 
Schrijver le klasse 
Magazijnbediende le klasse 
Magazijnbediende 
Leerling-schrijver 

Afdeling Transformatoren: 

.Referendaris 
Tech.ambtenaar 
Chef-monteur 
Monteur le klasse 
Electromonteur 
Hulpmonteur 

Vertrouwelijk. 

Boevink 
Geerdink 
Waterkamp,v.Veen,Keuzekamp 
Hoogland,�gllc1llller,Boom, 
Jaape, Gaasenbeek,Elst, �/ort el 
Kremer,Klaassen,v.Lith,Grimmius 
v.Gellekom,Overweel,.KQt,Knaapen,
v.Meegen,Krijger,de Looff
Schilder,Korver,v.d.Haak,Leus, 
liijmhol t·, v • d, Wel, ..i... Bek!:c.e..r, 
Kraayeveld,Zeeuw,J.Otter 
v.d. Harst ,Hoos ,Schoenmaker ,'J.'ijms,
Meerlant,Velzeboer,Adrichem,
Bottenheft,M.Timmer,de Zwart
Verveer 

Poerstamper 
Meerdink 
.J.Steijn 
v.d.Outenaar

J. v. Amstel
Benard
�vendijk,Siebenlist
L.Bakker
P.Smit
v.d.Steen
Kaaijk

L.B.A.Hout,
Vijzelaar
v.Keulen,Montagne,Thuis
Stam.Loos ,1,llul ,Otte
B. Kok, 'd. J. Verkamman
J.v.d.Pol, Bergsma

rA. l!;ind e • 
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UITTREKSEL 

Uit: OD1764a-D(N.H.) Naam: �'IATE-;n,EIDDîGB8DRIJVEN - Personeel 

Voor : OD 1 556a-A (N. l!. )P .E .NNaam: ELECTRICITEJTSBSDRIJVEN - Personeel. 

Ag.nr: 90476 Afz. : ID Beverwijk 

Aard van het stuk:Comr'!unistisch!l_Jp._:Ç_i_l_tr8:_tie_in Gemeente-bedri i'{:_�. 

PROVIHCIA18 B!:<.:DRIJVEN, 

1.-------

�.--------

3.--------
4. PEN-CEN'CRALE VELSEN-1WORD:

datum: 27-7-50 

Vele beambt':'ln en a.nclere functionaris,ien uit 3ev,;ir1'lij!c zij·0. c!; c'!.,:!ze Centrale
werk2aam.Onde-c hen bevinden zich vele extremisten.
Sinds Mê!i 1949 r,erden door ons }ii�rovor de vole-ende meldingen opgemaakt:

Nr. 78 d.d. 23-5-49 (afschrift nanr ID Velsen).
Nr. 78-II d.d. 24-6-49
Hr. 129 d.d. 1 3-8-49
Hr. 233 d.d. 17-10-49 (naar ID Velsen)
Nr. 300 d.d. IS-12-49

Hr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

16 
18 
43 
82 

197 
227 
276 

d.d.
d.d.
d. rl.

d.d. 

d.d.
d.d.

d. a. •

9-1-50
1 3-1-50 

7-2-50
8-3-50

31)-4-50 
'.26-5-50
31-7-50

(afschrift naar ID Velsen). 
(naar ID Blo,,miendaal). 

( afschrift n.1D Velsen). 
(afschrift naar ID Velsen). 
(afschrift nH-ar ID Velsfm). 
(naar ID Velsen). 
(naar ITI Velsen). 

Uitgetr. door: J .d.S.

Datum: 25-6-51 

Op aanwijzing van: 

<J\ 33610 - ·so 



BEZErTilW BIJKANTOOR P. E.N. BlWmTIJK 

CENTRALE VELBEN-NOORD

A. Hoofd District Kennemerland:
Piet Borst - politiek goeL .. -
wonende te IJmuiden. 

B. Chef Bijkantoor Beve rwijk:
Stol, wonende te IJmuiden. 
Titel: Technisch Ambtenaar B. 

AFDELINGEN: 

A. Administratie:
Valt onder de Laagspanningsadministratie der PEN 

B. Laagspanning

c. Installatiekeuring

D. Voorlichting en Propaganda:
Werk t in combinatie met A. 

Hoofd A: Stol - IJmuiden. 
Hoofd B: Idem 
Hoofd C: Van der Tholen - Bloemendaal - Gereformeerd. 

Uitvoerder te Beverwijk: 
Appelman - Lindenlaan - Beverwijk, in de functie 
van Technisch Ambtenaar (zonder toevoeging A,B,C 
of D en met de titel van Inspecteur. Lid PvdA. 

Hoofd D: Stol - IJmuiden. 

MONTEURS: 

Starkenburg 
Joop Verkerk 
Berghuis 

Uitgeest 
Beverwijk 
Uitgeest 

- monteur le klas 
- storingsmonteur
- monteur (56 jr.oud)

Joop Verkerk komt Uit Velsen, is ongeveer 23 jr.oud 
en woont thans Zeestraat Beverwijk, naast Ken.theate 

Onder het kantoor Beverwi ·k werken 15 

1. Stol
2. Appelman
3. Starkenburg
4. Verkerk
5. Beentjes
6. Groeneveld
7. v. tl.Linden

Onbekende 
Lan.geman 
Berghuis 
v.d. Steen
Onbekende

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

IJmuiden 
Beverwijk 
Uitgeest 
Beverwijk 
Beverwijk, Kees Delfsweg 70. 
Beverwijk, Alkmaarseweg 
Beverwijk, Corn.Matersweg 
Haarlem, kantoorbed.ong.32 jr. 
Heemmkerk, R.K. 
Uitgeest 
Rijvordtlaan 80 
Str.v.Linschotenstraat 
Werkt op arbeidsovereenkomst. 

13. Uitendaal Beverwijk - geldinner 
14. Diederickx Beverwijk - geldinner
15. VelthovenJr.Beverwijk - geldinner



UITTREKSEL 

OD 1763a-D (lr.>I.) Naam: '}ASB mi1IJVEU - Personeel Uit 

.Voor OD 1556a.-A (IT.tl.) P.�.N. Naam: .-i.'I, 1i:CTRICIT2ITS:!3':D1TJV!j;I-J - Personeel. 

-

Ag. nr: 89 335 Afz. I1) J\..l km aar 

Aard van het stuk: Extremistische elema11ten in Gemeentelijke- en 
Provinciale bed-rijven. 

District Midden-No(')rd-:iolland; Distric 1.shn..:i:8,m te All<maar. 

Geen. 

Uitgetr. door: J .d.S. 

Datum: 26-6-51 

Op aanwijzing van: 

Datum: 10-7-50 



Uit 

• Voor

Ag. nr:

UITTREKSEL 

OD 1763-A•Noord Holl. Naam: Gasbedrijven - Personeel - Noord Holland. 

OD 1556-A-Noord Holl. Naam: 
P.E.N.

89335 
. Afz. : 

Electriciteitsbedrijven - �rsoneel - P.E.N.

I. D. Allanaar Datum: 10-7-50 

Aard van het stuk: Extremistische elementen in gemeente- en provinciale 1::ledrijven 

• 

Uitgetr. door: 

Datum: 

·.Sch.

30-7-51.

Op aanwijzing van: D. 



Namen en 

voornamen. 

A:el?ELMA.N • 

Klaas. 

BAAS . 
Arie, 

DRIE van 
Hermanus Gra-
dt1S. 

DIJKHUIZEN 
van Gijsbert 

rG. nus Ni-
oolaas, 

HOOGVORST. 
Cornelis. 

MENSINK. 
Albertus. 

MOELAERT. 
Jehannes 
Antonius. 

SCHUITMA.KER. 
Jacobus. 

ZWART. 
Willem. 

--

VERTROUWELIJK 3. 

Geboorte- Woon- Pol.ante 

laats 

Ameland 

Poortu-
gaal. 

Weesper 
karspel 

Amers ... 
foort. 

Alkmaar 

Koedijk 

Alkmaar 

Delft..,

R.dam.

Alkmaar. 

Alkmaar. 

Zaandam. 

datum laata. cedenten. 

1.9.04 

3.1.07 

15.3.16 

10.1.20 

5.5.88. 

\ ; 

16.1.96 

23.1.20 

11.10.9 

7.10.98 

Alkmaar 

Alkmaar 

Alkmaar 

Alkmaar 

.., 

Alkmaar 

Alkmaar 

Alkmaar 

Alk.maar 

Alkmaar 

6.7.98. Alkmaar 

3.9.87 km.aar. 

0.4. 02 • kmsar. 

lid BNOP. 
comm.ge-
zind. 

lid BliOP. 

• 1 
lid BNOP.

lid BNOP. 

lid BNOP. 
comm.ge-
ztnd. 

lid BNOP. 
oomm.ge-
zind. 

lid BNOP 

lid BifüP. 

lid BNOP. 
comm. ge-
zind. 

lid BNOP. 
maakt EVO 
propagan-
da. 

lid BNOP, 
comm. ge-
zind. 

11W a.arhe id 
lezer en 
correspon 
deerde in 
'47 met 
CPN. 

Stoker 
gasfabriek 

Stoker 
gasfabriek 

Stoker 
gasfabriek 

Stoker 

gasfabriek 
voorman-
vakman gcs 
fabl":tek. 

Stoker 
gasfabriek 

Arbeider 
gasfabriek. 

Stoker 
gaèfabriek 

Arbeider 
gasfabriek 

Machinist 
gasfabriek 

Meteropne-
mer gasfa-
briek. 

W�rkma.n 
gas:fiabriek, 
losse diens 

Politiek Bekend 
of niet 

invloed. 

Niet onbe 
tekenend. 

Geen. Bekend. 

Geen. Bekend. 

Geen. Bekend. 

Niet on- Bekend. 
beduiden 

Geen. Bekend. 

Geen. Bekend. 

Geen. Bekend. 

Gering. Bekend. 

Vermoede- Bekend. 
. lijk wel 

invloed. 

Gering. Bekend. 

Gering. 
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r 

r 

; f ' 
' 

' . ' 

,. 

Eerstaanwezend hoofdin�enieur 

Afdeling ·.,erktuip;kundige tekenketmer: 
Inspecteur in alg.dienst 
Technisch ambtenaar B 
'?ekenaar lt lrJ.asse 

E1!1'.C'·'�L3Cn (Hfü1�8L'11E 

Meeter 
J.Kabel
de Graa.ff

Hoofdingenieur ir./.J.de Bruin 
'11ecbn.isch ho,Jfdambterw.ar A 
Technisch ambtenaar 
A.djunot-tekenaar 

Continudienst �lectrische 
�e�hmt:so:il.c�BI1Xex 
IDaeti.nisch opzichter B 

ï,-1onteur 

G.Visser
de Heer
van Heften

./acht:
xcxext.enkam:�ge�cicilxm. 

:, 

B. Gerr·i tsen, ��,v.d • .i:oorn
1!1. '-1chuurman
:,..Baar:5,Kentie,J.iJmit,Jongepier

Afdeling !!;lectrotech.nische 1·1erkr>1,3ats: 
Technisch ambtenaar 
Chef.-monteur 

Monteur le klas,e 
Eléctromonteur 

Voorman-vakman 
Monteur 
Hulpmonteur 
Arbeider in alg.dienst 

v • .iestenbrugge, v.Dam 
v. Stiphout, r?.tüchard, .,eber, .ii'egman,
J.Koster
Hartsu.>-ker,Barnhorn,Schilp 
ifakemu1.; er, G. Schuurman, 1''ransen 
Currè 
r� .Renes 
v.a.Schans
....... j . 

de Graaw,van Look 

Afdeling Bedrijfsadministratie en -documentatie: 
Technisch opziçhter B Ga;yaard 
Technisch ambtenaar Vastenholt 

·Afdeling Gebouwen te ., erreinen:
Inspecteur in alg.dienst 
Opzichtel: ,. '

Vooman-vakrnan 
Voorman-terreinwerker 
Vakman �e klasse 

Terr·einw,rker 
�rbeider ).D. alg dienst 

1'1, r • • ,.<:

{;.' 

.ia1thuis 
E.u;ypers 
zuuxbiher 
Hoogèrs ,,Smolen�ars 
J�fPosthuma Mantje,Houtwipper, 
'.:ientink 
Wernke, van Ee 
ae Wolf,P.Brouwer,Ste�fens, 
K.I<ort�ouwer,.Spreng-ers, v.d. Vaart
Raap.,J .de Jager,Doesburg

.. ,-
''!: 

'· 



Bijlage:l blad.2. 

bt'. -Bewaking: 

., 

. ' 

Technisch ambtena.ar 
Te�hn.opzichter A 
Portier 

· Afdeling Instrumentmakerij:
Inspecteur in al�.dienst
Technisch opzichter B
Vakman le klasse

STOOMG.::;DEr"LTE.

Hoofdingeniew;
·ï·echnisch ambt.enaar J3
Technisch opzicll;ter A

O • .t1enes
.. 

Stap 
H. v. d .I>Qel ,�e.khl.J.ize.à,Kwaak, 
Y, 1Luij,o.;,.iinnee 

' Veenendaal 
N.Beers 
Nieme;yer 

A.Ludwig 
J .Hartog 

S.Hartman 

Continudienst en vf.achine- en h.etelhui zen: 

, 

\ 

1� �. 

• 

1l1echnisch ho0fdambtenaa.r B. 
Techn_isch hoofdambtenaar _I\. 
Technisch ambtenaar B· 
·Technisch ambtenaar 

Machümst. C 

Machinist B 

Machinist A 

1 • 

Uulpmachitlist 

Brandstof:ren- en astransport: 
Technisch ho·ofdambtenaar A 
Machinist C 
Voorman-vakman 

.Machinist A 

Vakman le klasse 
Hulpmachinist 
:.i!erreinwerker 
Arb.in alg.dienst 

' ; ..

v.qij,Hartman,h.Bchaafsma 
!'anis 
Auer,v.Straaten,v.à.Zee 
tl.. �t.e.i� Y..a.1)..Q.QX.o.é', ./ on..1<:, J. Kabel , 
.FJdel ,3chotman,i:inderhoud ,;,·1eeusen 

1 
�· 

Cap pers, v.a. Valk, ,.:.J'...aJll�r ,.1e....B:uri:eJ ; /
h.oIURgst�in,� . .ttU:i..:t�,'.Q.Qnc�,lil.Qk;
�.ak��i�de Jager,de Boer,�.e,n,1..,

t\asch,Jentink 
�. Brouwer� A. Ba;(K.er, v. 9.� ./e:1,le,
Houtkoper,Uohrs,Notenboom, 
·'lijnobel' ,:ichers 'V.a. Brink,
v.d.Scheur,C.heilig 
vriessen,lluige,ö.?aap,J,voeTin.an 
Lastdrager ,�.-.olenmaker, l, • .Jekker, 
Postma,de 1·ee,Hartendorf ,Hollander, 
�d.,Li,i.QQ .. eit �iens en, J • .t(o stér, 
J'attes,v.d.tlee 

,, 

Prie�ter,�°1QQt,Overwatex,v.d.Hoek
Philippo,Spoelstra 

l 

v"Geijtenbeek 
W.Raap,Hamel,UOJ:lan.g �' 

• t' Massee ,�, à2tb_e, J'U..) p ,A. Dekker
y. d.�Velden?. ,; 

,·, 
�e�xa.n�.r iv.� d. h.u.t,i, : • .l\.orthouwer' 
'Narffemius. 

l3oersma,Ploeger 
'· _·P.de Gooij·er

li.w:JtJ..e.1}. ! 
�.J.Jansen,v.d.�ije,G.il.Duin 



• i

Bijlage :l blad 3. . 

·Afö eling tii,echanische .. erkpVu�ts:. 
. .

Technisch hoofdambtenaar A
Technisch ambtenaar
�echnisch opzichter B

.'Chef-monteur 

?&>nteur le klasse 
Voorman-valanan 

Vakoàn le klasse 

Vakman 

Hul:pmachinist 

J .. :: .. .... 

''

Boevink 
Geerdink 

v"ertrouwelijk. 

��QJ.,1v. Veen,Keuzekamp 
Hoogland,�, iller,Boom, 
J aape, G_g,a,.,H;H').bQs'.�:�1st, fol:'tel 

1. 

Kreme�,�lnassen,v.Lith,Grim.fuius 
Y .... O. .. t.J. .. eJ\9m.; IJ.Y.e rw \?. ,x�, �' h.n..\ apen,
v.aeegen,Arijger,de Looff 
B?�i�der�horver,v.d.Haak,Ltus, 
-t32,; J.mJl __ Q)S , v. d , ,ml , .J .. �ek�e,r ;
Kra ay ev eld, te euw, J. 0 t �er 
v.a. Harst ,Hoos ,Schoerunaker, 'ijms,
lVieerlant, / cl ze boer, Adrichem, 
Bot tenheft, J'J.. r1

1im�er, a e. �wart 
Jerveer 

• 
,.--' 

Afdeling Scheikundig Laborajorium: 
Inspecteur in als.dienst Poerstamper 

1 ... 

.;. 
1 • 

t<, 
f. �"'·;tr- , 

'.i.'echnisch Qpzichter B 
LaboratoriU.I:1-assistent 
Hulpvah--m.an. 

Hoofdmagazijn Velsen: 
Hoofdcommies C 
Adjunct-commies 
�ureelanbtenaar A 
Schrijver le klasse 
Magazijnbediende le· klasoe 
Maga7.ijnbediende 

·Leerlin8-schrijver

Afdeling Transformatoren:

Referendaris
"Iech.ambtenaar
Chef-ma.nteur

. '. �- ilon.teur le klasse 
·· .ffiiectromonteur'

u 

.. ., ., : 
.. 

... rr··· • 
'(' ... ,f. 

Iiulpmo.nteur

. . 
. , 

' r 

"· 

t\:e,Jrd ink 
J.i3teijn
V • d. iJutenu.:l:i? 

J. v. �mstel
Benard
,vendijk,Siebenlist

L.Balrker
". ,:;mi t 

v. d •. Steen
Kaaijk

L.B • .'t.Hout, 
Vijzelaar

...

v .Keule�,Aiontae;ne ,ihuis
Stam. Loos ,111ul, Otte

,! .. Kok, .v. J. Verkatill".i.an 
,J. v. d .Fol, Bergsma 

•• 
1 .. 

IA. 1!.inde • 

', 

, .

.. .. ,_ 

• •J_ ,· 

.: 1 ) 
. .. 

<' 
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VERBINDnm Nq.12 

X
VEH'::1.�0 lJrt'ELlJK. 

y 
No:G.173/50-/3, '} ?9.3.51. 

.... 
.. • ; . .. " -' .,., ;r-

t � l-:;"'7""7' ... - --- ·-
Bericht op schriiven dd. 24.5.:Q nr ... 84074. L�· .. -t -----------�-----------(!.-------- Jé,� P,/ • 'Y, .. <; I 1---� ··- � ....

onaerw�rn1''Communistische infiltr�tie ti - 3 .APR. 1951 f,
in de CentralEt van het ··-· v-�-..... :........ , 

Provinciaal :i:lectricitei tsbedrij i\(Oittil,J.;?lt�. 
voor Noord-Hollànd. ge�estigd � · I' ·I . 

.. 

Bijlage 1. 

te Velsên'.'. 

Inverband met bovenvermeld schrijven � 
·wordt-. t.a.v. het personeel in dienst bij de Provincie Noord
Holland en werkzaam_ aan de .Electrische Cenilrale van deze
provineie-,gevestiga· in de gemermte Velsen, het volgende
bericht: ·

?ersoneelsêterkte:

·centrale : 206 personen
1.1'.'ransformat·orendien�: 14 personen

. 
. ;, 

Vèls�n,won.de 

. ,:

'• 
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Bladz.2. VE�T:10lJfr'J,�LIJK. 

i . • 

Carl Friedrich BLOK,geb.7.1.03 Haarlem won. Meerweiden
la-an 21 Velsen 
Functie: Màehinist C 
Afdeling:Continudienst Machine en Aetelhuj.zen 

Lid B.N .ü .I:_(&. V .C.) 
---

........ -... 5 •• Dirk BkOSKHUIZE..l\f, gab .4. 6. 96 Velsen;won. 1.:1asmanstraat 
• )l 2 Velsen · 

. �) 

lo) 6.

,.......__ . 8.

tl ) 
.,. 

·�9.
(D 
,..__ ..

�unctie; Portier 
Afdeling: -Bewaking 
194? .Maakte deal uit van de 1 f..1ei optocht der C.P.N. 

Bezocht v�rschillende malen een :.P.N. vergadering. 
Lid van d�-»�N.a.�.(2.V.C.) 

1950. Bij controle werQ in zijn wo�·1g het dagblad 
"De "aarheid" aangetroffen. 
Vermoeoelijk deelgenomen aan de éommunistische ac
tie i.v.m. dieÁstweigeraars 
In December 1950 .t>e<Îa,nkt als lid van de B.N.o.n. 
c�.v.o.) 

· T 

1951.- Iit Januari 1951 lid gewo.rden van de Ugemene Bon-0 
van ·ï?rovinciaal Personeel � !.'led erlana. 

Ki,aas BROU,1ER, geb. 18.4.lQ Schoterland ,won.11·rans 
?Jaereboutatraet 58 Velsen 
Fanctie: Maehin.ist B 
Afdeling; Oo.ntinudienst ttaèhine-en·ketelhuizen 
194-8. Lid van de B. N • O. P. ( �. V. iJ • )
1950� Vermoe4è�ijk ongeorgäniseerd 

Joost van EUHGKt, geb. 23. 5.89 de <!erken en Sleeuwijk 
won. �uinder$traat 13 Velsen 
Functie\· Machinist C 
Afdeling: Continudienst àlachine-en Ketelhuizen 
1948. Lid van de B.N.ü.P.(�.V.C.) 
1950. }?ij controle wera îri. zijn woning het dagblad ''D� 

W�arheid" a<:1ngetroffen. 

nendrik BIJ�HOLT,geb.13.4.10 �ss�lte won.Kastanjestraat 
8 Velsen 

Functie: Vakman le klasse 
Af'derfii

t:S
: Me.chanische werkplaats 

, 1940. Was lid van de Landelijke Bond van Werkverscháf- ":. 
fihgsarbeiders ''Eendracht ino.ukt Macht'' (mantelor- ,. 
ganisatie van de C.P.lL) '.. ·· 

1948. Communistisch georienteerd ..... · 
Lid -van de B.N.O.P.(E,V.C.) 

1949. BÎj controle w�ro in z1jn woning het·dagblad ''De 
W�urh,id" aangetrofïen. 

1950. Volgens inlichtingen abonné op het dagblad "De 
�V'aarheid". 

Martinus CuRVER,S,geb.27.3.90 s'liertoge}.'lhosch,won.. 
Oruetzberglaan 22 Beverwijk 
Functie: 
Afleling; 

' . 
�.., t • " 

Machinist C 
Continudienst t:achine-e..n. Ketelhuizen. 

.. --, -=t

t • 

'' 
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Bladz."i5. 

r-:·, 10. 
' l'\ \ 

I.· t 
-�

13 • 

.J: 

14. 

1950. Vermoedelijk lid G. :.u.11.(�.v.c.) 

Cornelis D}:KK&H ,geb. 29.4-. 92 rfaarlem,won. heems1cerkerweg 
152 Beverwijk 
.11·unctie: i\1achinist C 
\fdeling: Continudienst i...achine- en Ketelhuizen 
1950. ve1moedelijk lid H.Kf.J.P.(.:.v.c.) 

Jan Jacobus David van u(}J--lli.1E,0eb.l6.5.95 Roti::;erdam 
won. A.ceoialtJ.an '� .öeverwijrê 
_h'unctie: Technisch ambtena:lr 
Afdeling: Continudienst 1.achine-en . .t..etelhuizen 
Was voorheen lid en tevens Voorzit Ler van de B·.N .o. --.

(�.V.C.) 
..;.111�s is hij lid van de :,lgemene Bond van ::'rovincia.31 
J)ersonee.l in ,ederle.na •

.Dirk Jan Hendri.k van r,Dr�f,Keb.?.11.97 J)ordrecht,won.
dalrävens,:;raat 2�3 vel sen . 
Iiunctie: l.'iachi'list C 
\fdeling: Continudienst t.::achine- en Ketelhuizen. 
1)48. 3ij controle werd in zijn woning het dagblad

''De iaarheid'' a•mget;roffen 
· · a v a e B '·' · "' 1· 1.' ·' "' ) J..il. ::in •. 1.v. • ; .• v.1J. 

1949. Volgens inlichtin�en bedan�t als lid van de 
B.tl .\.,. --. ( .• ·I. ;. ) en lid }'Çeworàen van de Algemene
Bond v:.,n .mbtenaren.

Cornelis .rL·,.,H,Geb.21. ;.26 velsen,won.c.ikenstraat 31 
Vel.sen 
runctie: !iulpmachinist 
Afdeling: Continudienst t.lachine- en Ketelhuizen. 
1949. Stamt uit een com1nunlstisch gezin 
1950. Ondertekende de- candi<la'tenlijst der C.P.1f. voor 
de Prov .3taten. 

HeeÎt deelgenomen ai3.Il de op coa�unistische in
stigatie g�houden actie i.v.m. dienstweigeraars
kamp '' .?choonhoven" • 

Vader: Johannes 1''Lü(.1R,1�eb.22.2.S37 Amsterdam 
. Broer: 1Janiel FL,1-JH,geb.6. i.22 Velsen, zijn beiden 
bekende comnunisten. · 

Hendrik GAA,>rï;N3i-�.:'!iK, geb .14 .12.00 ,eesp, won.J.epenlaan 
I4 Beverwijk 
i''u.nctie: Ghef monteur 
E\fdeling: .. iechanische werkplaats. 
was voorheen lid van de B.N.O.P.(�.v.C.) �hans ver
moed�lijk ongèt>rgcµiiseerd. 

1
1 Hij is -een zeer ons;ympathiek mens, die met all:e winae

0

n 
Llle0 W9-ai t. 

Johannes Bernardus van GELL&.rn.:,.;eb.24.6.04 Amsterdam 
won. C.H.Moenstraat 12 Beverwijk. 
functie: Voorman vakilián 
iU'deling: Mechanische werkplaats 

.� ... 
. � ,. 

. � ' .. . •' 
,r' 

'' ' 
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1949 •. Lid van de B.è�.u.J·.(i.V.-::.) 
1950. Volr,ens inlichtingen h€J�ft hij het dagbl1:1d :,�e 

,'iaarheid 11 wel eens bij zich op het bedrijf. 

Johannes Lambertus HlÏiN.iEN,geb.2?.11.17 Beverwijk,won. 
F.lJandewee; 138 Beverwijk. 
.!functie: 'l·erreinwerker 
Afdeling: Branqstoften en astransport. 
1�9 Lid B.N.O.P.(h.V.C.) 

Leendert Pieter HE:f't&VANGEH,geb.25.?.v2 �<ct1�eraam,won. 
Cypressenst�aat 14 Velsen

.1.1'unctie·:' Machinist A 
A:fdeling: Brandstof:ren en astrans.l')ort 
1950.v�rmoedelijk lid B.L,f .o.r. C • " ..... ) 

An6ries Albertus HO.m-E, geb. 22 .10. 94 Haarlem, won. 
Vruetzberglaan 24 D�verwijk. 
»unctie: Voorman vakman 
!fdeling: Brandsto:e:ren en astransport.
1950. Lid B.N •. 0 • .l:'.(E.V.C.)

Vermoedelijk lid C .r·.N. 

Hendrik JO,JR, geb.5. 3. 99 Beverwijk, won. Noorderwijk
weg 68 Be.verwij k. 
�unctie: Vakman le k.las,;e 
Afdeling: Gebouwen en terreinen 
1950. Lid_.1?.N.O.P.(1:.v.C.) en vermoedelijk lid C.P.N. 

VoorzitLer van de Bedrijfsgroep B.N.u.P. groep 
P.E.N. 

'l'eunis KOK,geb.8.1.23 Za..inàijk,won.i.(arl MaJ:':)tstraat 34 
Zaandijk. 
Functie; Voorman va-011an 
Afdeling: l1�echanische werkpl:3ats 
Stamt uit een communistisch gezin. 

"'0 
j " 

\ l, 
-

21. · Petrus Johann.es Antoni KR'dviEH.,geb.11.9.16 .uen lielder
won. Wilhelminastraat 17 Beverwijk

{( 23.

· t'unctie: Machinist C
/\fdeling: Continudienst Machine- en: Hetelhuizen.
1950.Lid van de B.N .o.P. (_;. v .c.) en vermoedelijk lid

G .P .N. 
Secretaris van de B.n.u.P.{.1!.i.v • .;.) groep P • ...;.If. 
en vermoedelijk ook Pe.11.ainP.;llleester� 
Aan zijn adres �ordt het aa,blad ''De ,iaarheid" be
zorgd • 

. /rans iviar:l.nus van der KlJIL,�eh. 22.3.08 Velsen, won.
ÏJmuiderstraatweg 94 Velsen. 
�'Unctiei · Machinist A 
Afdeling: Brandstofren en astransport 
1949. Lid van de 13.N.O.P.(E.V.C.) 

Petrus J"oharu1es van der LIN"DH:N,i.:;eb.7.12.20 Velsen,won. · · 
Bonifaciuaat.raat 25 Velsàn. 
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Functie: Machinist î 
A'fdelin5: Continudienst ,�iachine- en Aetelhuizen. 
Betrokkene woont in bij zmjn moeder aan het adres Boni
faciusstraat 25 Velsen. \an dit aàres werd in l'.149 het 
dagblad "De à!A.arheid" bezorgd.' :.en broer Vä.n Qetrolr..kene 
Cornelis van der LIIWd:N,geb.22.lv.14 bij wie betrok.{eae 
ook enigiq tijd heeft int=;ewoond, sta.':Jt -alhier als comr.a.u
nist bekend. 
Betfokv.ene zelf bewwegt zich,voor70v-0r bekend,niet op 
politieK ter�ein • 

. �rnst van LULJN, geb .12. 5. 90 ,,ulemborg, won. AssumburB
Straat 53 Beverw�jk 
Functie: Portier 
�fdeling: Bewaking 
1946 • .i:.auktê verk.i:ezin5spropagaada v-oorm.iddel van een 

:_;.P. N. pamflet aan zijn woning. 
1949. Lid van de B.N.0.J'.(,.,.v.C.) en vermoedelijk lid 

�.>.J'.N. 

1951. 1.s lid geworden van de Alr;emene Boad van .Provin.:. 
ciaal Personeel in 1�ed er land • 

Hij heeft vermoedelijk bedankt als lid van de 
B.N.O.?.(�.v.c.) Hij heaft Uitgelaten, da� hij lid 
lid is geworden van de ,üc;emene Bond Vêin Provinci
aal personeel. omdät hij bong was moeilijkheden te 
krij�eri op he-c bedrijf als hij lid bleef van de 
E.V.C. 

E.v.L1JIJN
4:

geb. 23.9.1y Beverwijk,7,oon van betrokt<ene
was in 19 9 u. :•.u. candidaat voor de gemeenteraadsver
kiezingen in Beverwijk
t..C.v.LlHJN,geb.19. ·.J.25 Beverwijk,zoon van betrok's:.ene
heeft zich in 1946 tr�chten te onttrekken aan uitzen
ding naar lndonesie en is vermoedelijk lid van de •J. L1 .N.
Jacob .l!'rederik h.arl i:.Ü'"tLAN!l,p;eb.3,).1�96 Amsterdam 
won. Geelvinckstraat 83 �elsón 
.!!'Unctie: iJachinist C 
Afdeling: Brandstoffen en astransport 
1948. voor de tweGde kamerverkiezingen was aan de mu�r 

van zijn woning(vvorzijèe) een co,��unistisch.ver
kie?ingsb�ljet aangebracht 
Lid ·van de B.N .O. P. (E. V .G.) 

1949. Volgens-inlichtingen bedankt als lid van de 
B.N.u.P.(2.v�U.) n . 1951. Lid geworden vari. de Al;emene .Bond van 2roviciaal 
Personeel in Nederlrtnd. 

Johannes �:-,urinus Ovr�Riit5EL,l?;eb.27.12.i:92 vosienae 
won.PopÜliereniaan 17 Beverwijk 
Functie: Voorman-vakman 
Afdelii:ig: Mechanische werk;,lnats 
1948. Vermoedelijk lid van de 3.N.v. '.(B.V.C.) 
1950 •. Lid B.1i.o.1:i.(i:;..v.·:�.) en vermoedelijk lid O.P.N.·

Jacob Ger�'it ROo�;, geb. 5 .1. 94 Barendrecht, won. J. T .Cre
mer laan 57 �elsen 
Functie: Voorman-vélkman 
Afdeling: Branastoffen en astransport 
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28. 

29. 

/ <30. 
1 /', 
\ / 

•w 

,,--, 31. 
I ' 

' c,. 
\_ � 

(0 
32. 

1C�4" • L . d ., :<.1 0 }' ( ' '! .. , ) / O )_ .J • l'I J • • . :!. • ' • V • 

1949. Lid B.N.u.P.(�.v.c.) 
1950. Vermoedelij� lid ._;.J .N. 

Jö.cob li:ltje de ,füT'r:;i:/.,�eb. 29.a.0;-, Beverwijk,won. 
Geelvinc�straat �1 Velsen 
Functie: 1�lachinist C 
Afdelins: Continudienst I-,:oc:hine-en !•etelhuizen. 
lo49. 11.· ..:i B .. ü .,... ( ' ·r · ) / u .t'f • •  r • .!, • •  ·�. 

Jacob Coert :.S'.:1j�, e;eb. 20. 3. C:7 1UD.sterdam ;,•,on. '--ederstraat 
51 Velsf;'n 
/u,nctie; Technisch opzichter B 
Afdeling: Continudienst ,.üect!'is�he wacht 
1948. \'v'ordt alhier beGchouwa als com.:mnist 

Lid van de B.N .u.r. ( �. 7 .,J.) 
1949. i;i:aakte voor de gemeen.teraadsver1d.ezine;on comn . 

.:propaganda met biljet voor het raam van 7.ijn 
woning. 

1951. Lid· van de i'1lgemene Bond vun 1-rovinciaal Perso-
neel in Nederland. 

Cornelis van der lf�LD.:,'N
f

i;eb. 19.4.98 Velsen.,won.
de Huijterstraat 198 Ve sen 
�unctie: Voorm.an-valanan · 
•l.fdel1.ng: Srandstofren en astransI-ort
1948 • Lid van de B. N • o . r. (..:;. V • C • )
1950" Vermoedelijk als lid van de B •. ;.J._·. bedankt en

lid geworden van de Al1;.emene 3ond van Ambtenaren. 

Hendrik Jan 'A'11i!:R.K,�1?,e;eb.lü.9.00 Yiwollerkarspel,won. 
PopÜlierenl�an 15 Beverwijk 
"F'unct:ie: :I'echnisch opzichter B 
1,fdeling: Me,chanische werkyl&;:;ts 
1948. Lid van de B.N.0.}-1.(t..V.·..,.) 
1950. Lid ,, ,, �' ,, 

Antoon van der ;f.ELLE,geb.23.6.04 Beverwijk,w·on. 
Bankenlaan 185 Beverwijk 
.!:unctie: Machinist B 
Afdeling: Continudienst Machine- en ··etelhuizen 
1950. Lid van ae B.N.O.j1• (,•:.v.c.) 

· Trans:f ormatorendienst.
. Niets ten nadele bekend. 

Magazijnen •. 
Niets ten nadele bekend. 

... 

< • 

,. 
•, 

.: 

' Toelichtin�.
In e jaren 1946/47 waren aan ae·O:entrale van het 
Provinciaal Electricit&itsbe<lrijf van Noord-llolland 
ongeveer 150 .personen werkz.aam. Hie-rvan waren er vol
gens inlichtingen vermoedelijk 65 georganiseerd in het 

"" ... ..... 
' . . � 
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Verb;tona van Bedrijfsbonden ,:enneidsvakcentrale(hiern.a te 
noemen. , • V .'J.) De o 1rzac1k hierva.n .... as ve.rr:i.oP.d�lijk geler,en 
in de kort na de bevrijding in ons land levende eenheidsge
duchi.,e. Vooral op dit Provinciale bedrijf, N<iör ieder iedereen 
kent, kwam. dit sterk tot ui tlng, mede 1::1ls :�evolr; van de hou
ding van bepaalde afdelinp;sbestuurqers van. de voor l')'+U be
staande vakor1:;anisaties. Velen h·adden op dit, gebied van deze 
organis=Jtics dik11ijls teleurst�llinr;en ondervonden. lîien voelde 
daardc.\or eon bej:,1.rnlde drang nélur iets nnders en iets nieuws. 
fue�n le 1fde in de veronderstelling, dat men met: deze f;. v .C. 
een betere en andere tijd tegemoet ging. ,1 sroedig openbaar
de zich ook aan de menneni werl{7aam aal} �e elecl;rische centrale
het \:r1r� karakL.er van de �. V . r,. met 'tot r�evolr-, dat velen van _;

het cen\,rnle ·personéel, �1er:r bedankten als lia van de . ..,. V .C. 
en terug keerden naar de ook reeds vo:lr 1940 bf:st;-,ande v:ürnr
gani nties. ::.nkele waren wat tr�rng; met dit Lerur.; ker·en op hun 
schreden en,öleven nog li'd van de J..,.v.;. tot .1948. 

In 195P waren er vermoedelij•< no(; on11·eveer ló personen, 
werkvrnm aan de 13lectrische centrale, lid va, de ·;.V.C. 

'/an. de me:;stevi van dezen, waren meerdere feitnn .bekend, 
� dut zij zich op links extreem poli ti,1;::: terrein_ bei:o,;en. 

In J.Jecember 1950 deed zich hçt verschijnsel vo.Jr, dat 
enkele J,ersonen, werlt?,aam aan de elctrische centrale, wuarvan 
aane;enornen kan worden, dat zij s�mpat,hiseren meï:. de coflllilunis-

, ,:;ische doolsLe Llingen, bedankt")n �ls lid v:.,n de ;!... V • 1). ,an dit 
ebdanken. werd noe;a l enii�e ruchtb:,:11.irheid ,,:et;even • .;erwi jl dez� 
zelf<1G IÏSUren zich per 1 Januari 1 J'.21 O!)�/.J.Ven als lid Vöil de 
.�l:•eoene Bond van .:)rovinci1:1cü ,)ersoneel en. _:eaerlvnd (verder 
te· noeraen ?rov.Bond) � (z.ie het orr:;;_,an van de I'rov. 
Bond van 1 vccember 1950 �Jr.12 en in-·,ekomeri bericht nr.9 van 
13.1. 51) üpvé.llena is het, dat on:�evéer een 18 tal _I,ersonen 
die voorheen lid waren van de .. �. r • .;. thann lid zij11 r�eworden 
van Fierder bedoelce . ·rov. 3oncJ. 

Dcz.e J1rov. Bond worclt door àe andere erkende Vökorganisa
ties beschouwd als een ont�et'lij k� co.r1ct...n·ent. Hrar contribu-
1,ie is lager 5:).::teld als die van de andere or,�::misot.ies, ter.
\'.'ijl n�·:ir men,Já:t mededeelde, deleden v1Jn d;3ze bond altijd 
eerdHr op de ho,;g-ce zijn van di v<:;rse bes lui ten of gemaakte re
i;elingen op het. t11H>f dk:rntoor te "Bloemendaal •. iet zou zèèfs 
zo eijn, döt indien men bevorderd wil worden men eerst lid 
moet 'worden van de ?rov. nond ,,•.o.arna de bevorderirn'. dan van 
zelf wel volgt. Deze Prov.Bond telt ondE:r haar leèien ook een 
van de bedrtj1.sinsenieurs,J1amAlijk \ • .Sudwie;,die door haêir can
didunt w<:ls gesteld voor een J;la'.::i t.s in de best::wnde 1laad van 
�oeiicht. Ludwig wori.lt 09 het bedrijf p;ezien als een man zon
der ru, ·ge graat. Hij doet vele beloft;es ,welke hij dikwijls niet 
kan nakomen. Hij wil echi,er gao.rne met iedereen Goede vrien
den blijven. voorzover be ken.d beweegt hij zich n5.et op poli
tiek te.c ..t'ein. 

Het onderz,oelc wordt voort,':::e7et. 
len ove.rz.icht van de personeels-indeling wordt als bijlage 

1. hierbij gevoegd.



INLICHTmGENDIENST BEVERWIJK 
----------------------------

Nr. 78 (II) 
------------

Onderwerp: Informatiekaarten 
P.E.N. personeel 
Centrale Velsen. 

Inaansluiting op ons schrijven d.d. 23 Mei 1949, kr. 78,
zenden wij U hierbij een achttiental Volledige Informatie
kaarten van personen die werkzaam zijn op de Centrale van 
het Electriciteitsbedrijf Noord Holland te Velsen. 

Van de in bedoeld schrijven links extreme figuren van wie 
thans geen Informatiekaart wordt ingezonden, werden, voor 
zover zij in Beverwijk woonachtig zijn, reeds eerder 
Informatiekaarten aan U toegezonden. 
Van de volgende nummers werden U reeds Informatiekaarten 
toegezonden: 

5 42 
9 51 

25 56 
28 58 
41 60 

67 
71 
77 
79 (Kramer) 
79 (Walet) 

91 
91 
96 

103 
112 

( v.Luijn Sr.) 
(v.Luijn Jr.) 

120 
129 
153 
157 
160 
174 
175 

Thans worden U toegezonden de Informatiekaarten van de Nrs.: 

16 
30 
32 
38 

43 
48 
49 
59 

69 +26
92 127

110 139 
112 (A.c.v.Luijn) 143 

24 Juni 1949 
I.D.

163 
173 
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D.LIC __ .Jl.G= . .uii;;.. �T

...> •• !.C:rt,( ... a.;: 23 Mei. 1949 

l .r. 78 0 
Onc.";.erwerp: P.E.i • -pe:;:soneel 

·.,er.,:�;;�.au. Cc.utric,le Velse11.

V , � 

,-,l'INI 1949 

jJ?: /, a.2.1,,,
I:1 afse:: ... _ lft aan: I . .i..J. Velsen. 

------
\ POLITil!CE Ar;TECED •. !LT.J!i.' 

van het Pf::rsoneel vw �.E:t Provil: .. e;iacc..l ..t!llect:_·.ici tE.i t�be"':ciJ f 
voor I.oo:ra .dollanL,. (:i:, • .i:.;.1,.), we:r :zatu..i. op ue ce·,�trale te Vel
sen, v-oor_:omenc..e Ol) e :..1 � .s t van d.e I ..l.1. Vel � .;1:.., , u l-• 21 

l!,ebrnari l:,AS 

To elic_ t.v-.2 

1. In 194-6-1947 YJl..re!... op à.it beC:.ri�f 140 pe::so·.1;... -:.:r:.:-'-'...,_,.1.,1.
H� ·J.'VC!l 1 '·,·u1 er 10(") ·eo"' .,.. L i ,�e .,..�-,:::;- cie .;, ,T '
.!.J.-!-� ·• .1.. .. - - """' � _...L� -

0_ re:?::::; • ··- *"' lL• �· 

Doo:r vo rtclui-enc..e o.c:·dvi tei t va:..L enke:.e �::ro. �c.,.J or
0

ani-
s, to1·en van c.e Unieooncen, iö dit c.ent:...l in l.:!te.·e je.re:.._
Uc.ill!!(;;r::0li�.: Jdt�.c..lu, t .::n1ijl net f..é...lltLl pt..rsonu l:ilea.en
ze1:fs no

0 
met en'::ele tie::...,.t ..... lt-i ... stee0•

Hoe?Jc:1.. vi:.;:r.:: persone0l • lec...en th::..us 6e :_ :ict .allet:x �.;.jn v&..i.1
c..e E.V.i..;., �ijn :c.,::...i , "':"' vrot.:....,{:_·e J:!,.V.t;.-ledc:.1., .:.,(,.1..1;,r :.iiet
alleuu.,.: t- be,.; ;l101,1 ":... f;l::., p::inciyie::."' J;. V. C. -ts cnsta:r.i.C:sc: . .:r
v�ien zij.... l:ll...l[el ui -c.;etrec..,;,;.1.. door C:..e ,'.ct:i vi tv:.. t v,:..1 G.E:: 

IJ" 1 U11ierior.è.._...c1. Vele oud-:E.v.c. 'exs blijve � ec:1te:r }?Olitie�e 

t 
,t ____ ,_1_:·b.r • .;te.:� 

2. O:..iC:eT lid C .N.V. worl. t Vé:rs·.::u::u1:
Lié, vö.11 de He. �rlar.cl.se Clr..:...;tt::li.J �e ...>ond vt..1.1. Ov:e_·:_(::ids-
lJersoileel, e.lo v:,: __ 01·...; �L..:.5&tie < .. l 1..._es�.0-.. er_ ":J.ij 1.'e .j., ..,-

Ol'L,/3.!.liö.s.tie 11 ..::.c .. :..i::.teliJK i,atio_1u.·J. V.:....:.,.vc_·bo:nv.11 ,·.1. t c • .1. .v ..

3. vL_,c:i: lid K.A.B. wo:ï:dt verstaan:
Li" v;:� de lL.tholieke :t3ond va.11 Ove::c_eidspc1·�0...2.eel (1<.. .• G.h)
,ÜS VB.�. :i·ua..lÜ->é:. tie i...a!.i.Jeslo-cell bij u.e St, .... SOlu� ..:;_..,, ·;;ie
"l�e<.lerlc..J.w.se K[. t:rn�ie1:e .A.rbe:i-..el·sbe·.!e'-'i:r _ 11, .e 1�.A.B.
Dl; K. 0. P. is op l JaJJ.uë:..ri 1949 to�.:: � tax.,_1.,. ..:,<:. ouen door ew
fusie van C.e "iifedei·la.u.c.sE. n. __ • ...,o:.iC. v"J.: UV.;;::C.b.eic t.Jci-.... 0:i::.1:::el
St. R ... ÜUS11 e;::. de 11I��(e1·1 :.at:.Se .tLIC • .BOIJ.d. vc.� J?.t.'.r.-:p�i·so
lleE:l Si:J.t Pet:.:us t1, i11""e·11ol.:,e be Glui t Vffi.'. dcz:::. v'°'"�or0c.nisa
tits vall 7 October 1948 •
.JÓÓi- 1 JaJ.,.lari 1949 w�:; .u.t,.;t ..:at olie.:.ct:: } • ..!I• •.• -·.erso.r.t sl
1...u:;, ieor.;u.r.ise.�1 C.. in d.e n_ ec..erlë..�_c...se :8_ .. ,.. .vo, (L Vê:.ll Ove1:
heiuspe:l'::,oneel St • .?li.1llus 11 •

4. 0:..1d1:::r liu. ].v.v. 1w�clt versta:....:_: 
Lid Vi:.l:.!. de reo.i::,:d.:.;.ndse 1fonu vaJJ. Ove:r·l1eic...s:i_> rso11L:1;;.l (i', • .J:5. O 
als v&.-::or��uüsatie GLlL.1...;ë...,::'c.0ten bij cle stt .... J.<.-sor . .,; .... 1:.isi.·Gie 
"L edE:rlé·.l�ds Vó.".s. Verb o:.1d11 , het :.: • V.V. 

5. Onder lid E.V. C. ·.10-·dt ver&t.J.<JL:
Lid v� de l·e'-'-ij f,., ).r:oep Vfu.l }ît.H.1.e:i:l�ds Overh lc..sp ::.:.oneel
(.i.,.}f.Q • .1:..), als v.1..0Töa:iüsatie êGil'-'eslo1:;e11 bij de ''0e.a.tru
le 11 "Ee1 ..... i<. .. s Vé..-J::. CerJ.trale", d0 .c.. • ./.C. 
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6. Onder Unie wo:..l.t VE;;:r"i;;t,-c.i.11: 

liet UrdeVt:H·b....:i u. 01i der auq:,.i ei�:.. v�1. ::.iet C .1 .• V., c.e J.{.A.�. 
en het .1.,. v.v. 

7. Q1;ë.e2· P.�.<..,.}. wo:ï:at ve1.·stl.1.[",J.1: 
De neu.t_ .l,;: v".}_o..c�tmü,a.tie "P:covinciale .uo:>:1.a v...n 0Vf;rh('.:ids
Pe1·sont:.el 11 • 

8. Onc..er A • .rtd .• A. 1'10TLtt vers'taan: 
11 .1-U6ew€:�· .e .ti:.o O!.lS Kè:i tholie. :e Mlb ten:....re:. ...... vc.?:·e:.J.i,:.)i1 • ...,. 11 
Voorzitter Vö...,. u.e afeteliJ.1

..., 
11!(ennel.!.i.�rl, . .:. c..11 i;:; uL�l�" ieester 

C. F. Sl!lc. t s te Cav t 1·:Lct.Ja. 

9. C,� Jer P.v. d.A. wo:r:dt ve1·�té...._t11: 
11 Partij van de A1·DeiC.n . 

lC.,. Oncrer h .A.F. 1 onit versta2.i1: 
"lîederl�UJ.C.S ATl>&iders F:ront11

, cte eni__; er.c:e::.1de u.:rbe icler s
o:r.;:..nisLtie i:.1 besettit...;::..·Gj_j è .• 

11. �nder lic.1 lif.b.};J. TJO:::at verstatJ:,: 
Li Ll Vé:ill. c.e 11ifo L!.�:clru:1cl.Ge b ell.:...-� l:-c..1·ti � 11 •. 

De felste voorvecl1te1· voor de E.v.c. op de p.]!.î •::Ce:a.�trrLle
V6lsen was Tu:AA"'t{TEh AK. :;Hl.t.!'"� , ,;one" Le \Jij::: at.:.1 Zet:el'Y'e0 te 
IJ·muic..u,..... On,.;ev.;; 1 1 J• ;...r ...,e:.tu.E::L heeft .:.ü� net p._;.� .-
b eC. ... _:_j .f V.;.. :rl._. t c;.u • 

lilet sijn i'é,lle 1n·opa6auuc. hebi't :.tij vet:l invloe d  ui:ï;iboe
fer.1.d op het } • .L;., •• K.-bE;c:r:..jf ow ,E.V.c.'er::i te , .• inner.... 
r.ij i.,c..s voorz.i tter van de af<...eli.L.t.." P.:E.:·,. van de ...> ._ • o. r•
(E.v.a.). 
Hij va ,._..rt nu op de tr awler 11Utrecnt11 uit Ij\;J.iden. 
Te sen. zegshlu� he�" ft hij in ec,� poli tie:c clebc.. t na de oor
lo._; als coLlLllmist .5e�e00.: "1Je e-.::i·ste die 'li.le ..;i-ijpen be. jij!" 

15. Vcm u.e in deze opuave uellOe,IU.e !)ol::.t::..e"-e e:e;ner ... �e,:1, t.i-:: 
i:w. .Bev,.__"\'!_;_j_: ·.;oe,:1t..C.!� ... i� �:::..�:.J., en van 1.;ie uot., lliet e.;1.·c..er 

I 
\\ een D:1:.. o:r1.uë...tie_:L�1·t -:1c::t·L, i�1:;�01.c..e.u, 'dO.!'Llt als:uo..., ee ... � 

VOJ.::..eCl_:_
._,

l;; L. :::O.:!k,�iE;::ç. ):t i:l;;..",J"l,Ol.!.�cc:,_l. - --
A�.:i.l t...e r . .0. ·.reL,E-.:.:.... '.101·dt VE.l·.,oc�lt :1etµc::..f'c.e;: te 0.0 __ , voo:..·
dieJ8Lc;...:. ç,_;_ � i:;.., L.E; ut.il.., ente Vt:1 roel1 ,:oo ........ Cl ·1,_g �i::: _. 
De1·.._, .:;J.iJ::S.e Vt.�r..., oc-; .el- sijal dezer�.i..,; C:.Ei l'.iet �c·.".c:tt a1:J. 
a.I.1.lL8l'E: ve-·f..�· L"Gel- \'h.<.1� po:._;_ 'ti"' _e eleLlt;l.Lnr_ '10:Lr.::n ë.:Le in. 
dE.Y�e 0:9.:.::;avt: :3iJ.'. ve,1y.we ..... u. 

l·1+. 1e �iJr"e:: t�J t:. ,...-ulu t et,.;11 '- :Jlr�� ... Ü---8.û.�e OlJ�[1.-v-e. 
l.)t,. hierna vol0e _c;..e op,;.;&�re owvc.. t uo"' :r ... iet :_� t ...,eLele p<.;:;.

so:.ieel v�.n u.e p. E.i • -es .. � t:..".le te 'J._."]_d,:.;- • 
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1 • .ADB.ICL.!!;lc.1 P. - C:reutzbe1:ul .... 24 - .BEc?Vt..l.'7.i.J .:. 
Lid: h.A.�. - Jo�s�i�Lat: n._. 

2. AUER D. - EerJiooJ:D.L...&n 19 - Beven1ijk.
ün0t:01 1üsee1·d - Joasd.it.rdt ::Neo_. HE..rvoru1d.

3. BA.t-i.nS G. - Velserfü1ütr1e0 24& - IJuuicler.-C.
Lià.: A.R.l\..1-1.• - Godsc...icn :t: u.� ..

.,, � (";;\5-_ 3.ALh. p. - Ad:richt.;m.st1·éi. .. t 46 - .th_V(;:rW.i.Jk.
�} � Lil._: E.v.u. - .loont thêê..11s: Lau.c..1:;rbeekstra .... t Velsen. 

V 

6. B.APJ:îEOOill� J.J. - L. Heerei1vest 5G - Haarle 1.

Li à.: lii.. V. \/.

7. Bz:LRS : • - Schconc orc.lstr«i.lt 12 - Velss-�-11.
Wé..S llu E.V.C. - t:lé"�LS 1..V.V.

/� 8 ·-B�--.. .url g. - Wij..:eei·strb. tl,,;;� 286 - Velse:u-Ii. 
\V Lic...: E.v.c. - Godsc.lie11&-t: Gere:forn1eerd van htLi� uit. 

��ctie bec. .. :.iJ .L,: In"yecte"1.r 2e kla ,se. 

9 • BE�::ER J • - As.Jur:iotï...±:"_;strG.&.t 13 - B€Vt.il"V!i�k.

V 

Lic...: .ë).V.C. - \las il�E::_;u:c..l f;COTl;;[.IJ.iseerd tijc..en:... w.itse -Dc�et 
tir_.., ill 0e1" Cod..1t1..r.listisc.L.e ve1·z0t;-;;._j.roep, Ö.c!stij( .J o�.u.ei·.;e
ïn·acht in <...c D-lcitli::;e ·r::iJ'.:.._Cel VêU '.'De .�laarheic 11 ,. Breest:c&c.t 4, 
Bevervi.1ijk • .15e�oe:lc.._ 1m.:� t de _1.. r. ·.J. (.fü.,c..Cl. 1/u-i V<::;::C::;t. -c). 
I11 cle!3e ze:.i..fde __;ro..,;, he1.-it tevc__ s ::;e, ,r::t L.. Ber .. )1nis, iCui
kenswe,3 68, boord.er, te bevc..r'!:i� ':, L-ic t::i:..,�s uls r.rete:ropne 1er 
in c1i02J.st is bij het Gemet.-J.teli.., ..... ::..�Je �x:;.j::. t2 ....,ever1 . .:.�;{. 
h1.;;r0huis is gehuwd met een zuster ve..,_ JBle�: .E.r J. 
Be'_ er J. is een zoon vm.1. Bekl.::er H, o:r. ..... c. 8 �C:;:U.OEnnd.

10. B.1!.iU:=....a.0 H.L1. - Esdoo:�11st:c[..&t 27 - I-Ia�rleu. 
:.ieu ,ere lcré1.c.,__ t, va.i 1.ie no_; u' ::.:... ger;ev ... i.!.s be:cE::� ... 

11. BLTi. . .Lu.G.LT,H. - l(ë..Stc..: ... jeoL:c"Gl.t 8 - IJ.1uil.Len-o.
Spa.u.Jest:..ijo.er. Lic..: t.v.·s1. Komt vo11r op leC:cr_liJst U1üe-
026�.1-isG..ties.

12.-BLOh.. c.F. - Leenveic d,la[.ll 21 - VelL-en-_f. 
I Litl: �.'il. C. - Is echter s:.ap colili ·u::li;:;tis1.;� in ui tlatiL

ue:a. 
Hij stai:.t i11 zeer vrit..11Ctt..lijke :relatie wet ae bo1:..::e::,_fut1ilies 

x$::i:: Bax uit de Wijkcrpolu.é..T oneer é.0 ..;em.;.� te Asser delJ. t. 
Vooral AJ:ciC.éJl hax :::o:.J.t veel bij Blok. Goc..Bdie::l.St: St&at
�'1;i.ndi

._, 
Gerefoi-me e:r l-,. 

13. BOEn DE J).1 .. - �ij'c aé;..:-, Zeeer 1;;;._; 2 - IJrmicle --v
Lid: C.i..·./. - Godsu.it..:r•vt: Le-.. !.ti'··o::.. 1l•• 

l4. B0&:.;:;,1...A K. - I:r..,enla.ill. 3 - IJ .. miLeL-G. 
Li�: �.A.�. - �o�sdi�nst: tl•=· 

15. BOZITii K F. - Kx-alen"uer...;st:c.:.ut 3 - Velsen-.... 
Liu.: ï� eutro.le Or..,t..LiSG. tie voor Tecl.1nici. li'u.r ... ctie: c. tf
we::..:1ieester. 

----
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l�. BCcll ;; .1�. - C:.t.:utzr.r -._.,laU!. 49a - .uüv"1::_;_J""'"• 
Liu: �.V. C. - 1.zöusu..:..1;;;. ot: vw ... m.i..., • _:_. c: r _..-,t.,,l-J •• • 
Ove_�Jt. .. u...,t t.:. lil.. J.!,.v.c. t& 1.lé,u.t... .... Lh:l;,1 0 

17. 1\...:>..,_ .. V • .:.J. TJi. J. - �,.,lltä\!iSt1· ........ t 15 - .ÎÎé...arle..u. 
�.ie '.were :.L c_ .. t Vé..,.,. v,•ie ,10..; t,1..,c,,. 0 eu,:;VL..J. .. .Je_,.1::. L•• 

21. JJRt"If D:C: J.;;. - _,n • ..:>c .. !.tlpwe..; 239 - ve:.....,ei.-!. 
Geer'-' ..1 iö (;;_c..,_: Q_.lH.;_,_� v• Gou.SdiLl.vt: -··.b.· - ]'u.:1ctie:kucni
eu:r • 

.•. :u::.1.GEL if t& J. - Tui1�d0rstrL ut 13 - IJLluide:r:-0. 
Lic..: E.V. C. - G-o<.lsd.ie,1Gt: :.ec... . .. �c cr�lcl - 0110:utui . ..:.c_clè" 
pen ... oor... Ds. v.ct. Be:r:_: va..1 de �,1;:;c. • •  :c..:i..'vor-de ... :e::i.·.c: te IJL:ru.i
d0:.:1 h\:.e_."t 0 et-·&c1.t :!:ie.w. te bcwew .• o.lr liü. v.....i� c..o L.v.1v. te 
bec1w.U.e:i:.,_, 11 mo.ar hij •• riJ_;t I.Jij l!.ic:t :;o ..;c:::...-, 11 ZE;i l:snr...;t:;l,,r.1 .... 

23. C.A.1:-_.bJ:,.::i ,;.J. - u-0�lvi.1.c.1:,:s·�r t 24 - Vel.;e:n-_ .•
On...,eo:1:.., ' .. isecn, - u-odsài,,...J.::,t: .Ji._:.

24-. CLl.wlS Ho - de W-,.E.:rdsti-r.é.. t 36 - IJulic...eu-c. 
Lic.,.: C •.l•. v. - Godsdi �st :lfe� • Tit::::rvo1·ud. 

©25, (!l,l{\lE.rl.S M. - Creutzbe1·.:;h.'" . .11 22 - Jevi:;r.:iJ=...:.
Lic...: E.V. (j. - Goà.nL1i ... _�t: �vas rt. :. , 11;:" o-vc,rl�..., cLe�1 ec� tt_;ç11ote 
niet 11e ei· üelij C.u (_. 

© 

2J. DJ-..,� v�..;_ J • .1.;. - K:r, leIJ.be1·gstr ..... b.t 5 - ve=-.sc::.J.-;. 
Lic..,_: e, .r. V. - GoC::.0d.ü::ri.st: Gei·efo..i.Tuec.rc.... 

27. Di!ih..l�ER A. - LlE- n1eic...e1il..c·.G 2 2'+ �.J. - Velse:c.-li.
,l<..<.v lic... ::,.-1.0. T�w.1.1.s liL· � .v.v. - G-oc..sc.i_ .. .lst: Vi:;;.!.. h"üs uit 
Apostoli&c.1. 

29. DEK!.E3. L. - Voo:c:ph"ats 32 - Y ..1.tpoo1t.

30. 

Lid: : .. V.V. - Goclsdi0nst: :':,el4• r�tn-vo.1. 1. • 

DOORlill VAll, J :.,rl.,D. - Acacialaan 4 - .clever,Jij�::.
.m.s Ii�Ë.v.J. - 'E ... a:o.s liü l:eutr<;..::..s .Jond va:� vourheen
PEitl>OK, clie .1. •• S • .b. 'er YföS. - Go�sdiE..i...;.st: Ge�::.i •
• vas vo J:r.�e"n wel':rna2-Ji.1 a::..11 de Ce:,trale vui het ..... er.ic...,. tcli,.)c
Eleet:cicit0-�tsoed::.ijf' ta iJo:rL..I8c"it. Hij nQrclt "VD.L. b<.>.öC0 11

genoelild, de Italiaai. se 0oillllm�ist C:.ie in &.:.eri: .. a op u.e
elect1·iscl.i.1:- steel 6E.<.ood is. Ir. lJo:i:c..rechtmoes·t :iij. 2 ja;;...r
op een bevorc...erin..., wachtE.:n o!.Ildé.t :lij c.:r·.�. 'e1. uas.
Toen hij E.v.c. 'e:r: in Velsv ... ,.&.;:;, is hij L ::.iet bo""'·i11 voo:r
zit'ter ..;ev, E.:St van de :J.lf.u.i-., __ fcltliLit: ve:.si::J:J., :P.E._r.-
c ei. t:r.:Ü C • 
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31 • .J.t,i.l!!.:>.:>El A.s. - Lliddeu, L._; 27 - .LD.�.rl �· • 
Li1...: A.i{ • ..,..A. - Goclsdü .•. st: h •..• 

5. 

32. El EL J. - .eo...,·1.üiersnlc..1.w:i. 9a - Beve:ci i�k.
1,w:, J.iu. .,]. ! •. ...:.. • - Thr.j s lic" .i.{. V.V. - GodsaiuH,;t :l� e ..... � rv. 
---

33. E.D.!'..ii • VJ'!lî D. J. H. - Wal1·aveLst:>.\ .. c.,.t 28 - Vels�11-l�-

---
--

::_.4. Ee Vlü J. - .uoscJ::encn.tinL .. 1..11 16 - .Bloelll1..�1eta;;..l. 
Lid: C.i. .-J. - \.l-oC.:.scli..,ust: l,eLl. IIervon,c.. 

35. ELST A.C. - Re;nlierst:r . .:..t 40 - Br:;ve1·11ijk.
Liv.: l. .... A • .JJ. - Goclsie:.vt: Rrn.• - Vm·i0 o:;.·...,r..:.....isê.. ticp::..·ol?aban
c.ist. V"iil echt02· zelf ue LIJ. 'i.>E:0t�mrsf·1.,1.:,.1ctie ui:itlvé .... :rc.rnn. 

36. E!.liT V.D. p. - Aclclbertlm.n 9 - ..t:3eve1� �.jl:.
'\ias lic...: C ·'"·. f. - Godsuie...1.vt: .,_ 3d. He:cvoruc..
Voc r 8 u"' .. �.( .. l;;.a �cl ... uE..n oev.:ci,., _ ve:i.·lute'l c.ri. v0l:t:co ... .:...,:en naar
Curacao.

37. î,f1Al. S:ii:l. 1>.:.J. - Gij sbrc.. c:ht ver'- ku3t l:;'l str, ... .:. t :, - m .. ;,.. ::leu •
• ia::., Îlü. ...:, o v.tl.. - !J::.c... L OL._. <:.;02"t.,<-�isve:ru.
LecÎt in concuèin� c..t 11et ee.i'J. vrou,:spe:r�oo:u die v:::. •• l: in cl.e
polit�E�e OJpositie is.

©�,r:, 

)0. 

D 
GAAS.E1'.J�.t;K E. - Iep�nL .... � 14 - Bt;; v ... r r��.r:. 
Was lia. E.V. C. - •1/[;.s oo: C.} .l,. '0r. �e6t het niet L1eer te 
�ijl.J.. Is ec;:1te:!'.' 110 ..... Vi.. ...... �op tot te;t.;ll een v 1:-a.i coJIL:u.r...is
t�sch st �ij der. Is oo.- ui".; Be.!. • 0 .1 . 9et1·eC:.c.i:... .• orc.t � ee;ht Cl'
lllet if(:.j.'"Gl'O:li'!C... Is ve2·:.10el.E-l-"-J-� u'--· ClLl uor .Cl ..,e'..'01."Cce::.,.. 
Zijn u:i.tlc.ti,.iu'e;. ... ve2-r;;;,c.en G.i':�-;; zi�r.. pol.i. tie.:c :f e:lheid 
eeTde:r toe"1ee:nt d&"1. a1nee-t, �oc.,c.d; zijn uitt'èu.e:.1 1.1.it ue 
01.'Jt..tliSD.t..Lt;;S - al t:t. ..... s vo:_._;è.L.L ei0E..u ver .. �ln:ci:i..., - niet 

verklf."'_rba, :i.· is. 

,� f-t·39° 
I 

�A.Y�J.0:t.J J. - .tilee..:en·uerustrL. t lG - liat,rle1.11. 
Vi;...,.;:o:i.· .... -i,.is ... tie: onbe.-f. .... C.. Lid: l .• }:) • :i:'. 

40. GE:E.'h.J:C"iC G.L. - Kr.:..lc.:;.1:uer 3".;rt.:-.t l:,ï - VeL,en-••
Lid: .�.A • .J. - GOCt.Jdie"-L t: !l•�·�o

GE�EL b�l: y,..:._ I1.i.. O • .f. - He::iu:::-i:..: BuJ'.\..:e:r&t::..·,.,t:.t 19 -:'?._�n'Ji�
Vlas Kc... -;s,.·J.0. - TsT:tu l .. :J.)!. - :r:ia.ns oo�: lié.. .,_ .v.v.
Ftu.ctie:: In::i"ectc ... :..:- Al, e1.euc JJiu .... t - Gol.S(..ic. .. �&ï;: ... 0c...,..l;;rv. 
GEELELOl,: VM J .�. - <..: .L. b01.;;ESStr'" ...... t 12 - Bcve2-1::i.J��· 
.Li"'": �.v.c. - vu:.ri_ t.,c-i;îL't.1· - G\.,va<=lrlij1-: r,ei·..,00:1. 
We!'u L.D'.!._:;e tij l- Vi:,......\ ..... ...,"-' :11;;. t b<;; u.... �J � J'esc:1 ..... u.uwu.. 
Godsdioist: G0c.1t :._.ic .. uit ,·oo::c .;ereiormet.rd. 

G-.it.� .IT� h...u.\l· - ZeeJt:i.·;;.ó.t 193 - .oevt:1·· .. :.Jl:. 
.Tas liJ. _,.v.c. - th.us onveor'-' ·.1is rd Goc...-.,0..L .. :;...bt: 

44. GRAD..li'...i' DE H - Suit va11 Ge:_c...l;:ïtsti·aat ).., - •/1.;.:_.._,eï. -: •
Ongeo::;.. 0 c.i. ise crC; - Gousc..ie_.st: Ge::c .. o:_..,,f;, .... .ic... 

45. GRAA"Cn, :J.!!., E.
Geer1. ui;;...; � ��

- Sp:..eghella:..1.u 13 - 1J:...·ü.::n.i.:::..s.
ll1;,_;: L,_<.!. • 

T 
• rt ...... 
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4 • 1.h·u..1 TU'S - D-C.LCl'OOw:3tl\ '-Ó 5r; - .Su C.JOo�·t.

Ll , .. r ( • 

0 '+Jo 

049. 
50. 

51. 

Lü.: _ . \/.V. 

HAAK .:·:r. v.c... G. - �t.!lss-c1·c..rt 19 - Velse1i-....
Lic: .-.. .. d.• • - Gousc: ... ,t: _{._\... 

F.; .. AI. . .t!.LIUl.U .... ,il. Pot.T. - St. Oc..-�-C..:;:sc t e - 1lij - ë..c:� .u ........ 

Wa� liû .c!,./.C. - '.!:lé.l..rlS lic. ..• v.-·. - G0\..,3Ll.1;l.3t: ... ,- ·�-t-1 .. •r.

}It�.EL S.J(. - ... u_Tll�tLE..::1.lu.81- :iO - ...JGV1.;;_'1r,..:.J�-· 
,/&.B liu L;.V.J. - T� G 0� .:;eo::: c.J.lisee::u - J-01...Selia &t:1,.J: .. •

ll.Art':ftd.1-\:tf w. - h.rc..lL-be:ccSstr ""'t l - Je ... öE .. �-i . 

Liu: ï.e1..i..-.., :�·t..lc JJond voo1· �e(.;_J.:.J.ici - 0-ods;;.:.:.�. st :: ... eV-. _ r...._·v. 

nA..'i.'...'OG J. - Stricl: vm.,. Lii.t.c 1ote ..... .;.,t::.·L. ... t 41 - B, YELr.ui,, .. :. 
Lic.: .AlgeIBe::. .. e :Uoilê. voor '.l!e ;_.....!,LJCJ e J'.,_b tem .. _·en. 
GoC:..S•J.L _ .... t: Doo_ S�E, il c.. 
Sec:ret.'.i,. ... ·is VUL c.i.� A-a ... lL.1."' _je en1..:.J'- der _ • • r. 
Fl12: .. ctie: I!:. ·_ ec-:: _u.: 2e �-.:las. Z1,jr� .l".'.;..ll 3 1..c.., t _:._;;�.: bei. 
Te<.:D.....iscL A.abteJé.h :-::- A in het Al.;c-ee:.._ ...,e� o::..ct:::_ -� ;.Js:cet.,l�
.ae:...t. Po-:::..tie:;: ,.JCl.L s�e:d;: .. .:':Lt,;nur. 
l:L&T ve:'.'lu.lut .�ou ��.:'...jIL e1,;. t�t:--ote a.e hoe::..: t.,6 ..... pe"":..u hebben 
:.iet hu...;�rc :Lv.:u.ctio:r...1 ... i.'.!.·im,e:.... VL.I.l Let ]? • .l:!i.: • :3:ie:,ra<l.,.L :c:.;ou 
.:.,i·tot,S �::..j1J. p:ru:wot.:..t!,., to� te :::.c ..... .::..jv �-L -ijxL. �i�:.t positie 
is ho...;cx d.::Ul zj_j1.,. ....:d1:..t0:. t"'�- 1.c;i.i:é . ...-
Zie verder r. .ü. TL."' 1 o::rt :,,r. 69, c�. d. 17 Bei 194-9.

52. :L� .. S-uY-Lr. L. - .L.� ,rw&c 47 :re ..... stede. 
Lil: C.i.--,. - �Tl�vdil,;_st: S.c _;_"c;J..0:r.Wet..:_". 

53. E'.A..:.t�......:. l.JL.h.F' - ... 1,a:i.:te:·,i�...; 42 - Be:a..,1t;l).,_·01.;; .:.

Liu.: G •...• v·. - Joc...vc...ie1.st: l';eL .• fü:rvor.,. 

51... HEb.tt Dl:; A. - Ztüu,.:!·..:;·a. at 3 - VE:.lJb--1.. 
On

'-'
1::;0.L. ��:..see:tu. - Gou.sdi._ ...... &t: Gei·1_.forr-ee:i:c.. 

5 5. �s..;;IL Id V.J. '1 • Ha',J el5.J.11..> erue,; 131 
Liu: .h . •  ,-'1-._,.,. - Godscï.it.-.:: .. _<..lt: R.L. 

5ó. E��J!� . .J .L. - Rijvorc1tL.c.ll 82 - .BE:.v .... r .ij�:. 
tîê�: E. ·r. C. - Is v�.r. 11 oono.(:.:e� verc....J.C..C. ·t;. 

J/ 

fo'\se. HOEb.J h•."·• - C:r·t;,lt� uerbl. .. 1.rn 2·,· - 1k'\ t-i·v.ij�.:. 
\:::._,) LiÛ: *"" .f. C., C • ..:'•l,. E:-- teu. Ve.:... .:)exu.ele h<::rvoi::.ni . ..., .

Is c.·en oe�:-co x:_ist. ,lil ._;€"'11 1.l.L.. .. :rbè::..::. t. Geen ..;oc. s
J.ie; __ .::rc. Gev ..... a:rlijk 2oli tis __ ,:er..,..e1·. 

59. I:OOGERS .a• }rote . ·out'He_; 112 - .Je·1�::i:,vi�"-" 

0 6<,. 

·,1r.s ti,jL.._,_.s oorlog liu :i: •• A.?; 11....,. •i..e oo::lo'"' J;,.v.c..,. 
'1:..ih.H" lia.T".v.v. - GousC.i·_st: Eeè • ..r .. '.!.' OJ.-_cl. 
Zij:;.1 zoon is v, �:'.'Î"!é,L.flI)l O}., lJl.''�-_t.,::..·.:..j 3ï .. (:._1:t élë.ll.!. c.e :::,,.i_;rr:._lS
·.,...;cJ te Lev � ... � .. ijk (;;)n .;uo:. ..., __ ;bset..n i:... c t: C1.:t�_,.,tc.liji.:e 
Ty-1;)0_,:ï:r.f . .:...bO�-C.. 

HOOJL-,.,, .iJ c. - Ac&.ciala.01 ::: - :Se;;en1ijl;: •
Lid:�-�·�· - JOdsCi��st: ze�- lervO-��-

r 
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7. 
Sl. HO .... Jl"O!-lli. D. - 0,.1:i.nelis 1.:-:.tc:rm eu 2,, - ..;<;,V_:..·, i.., A.. 

f,62. 

LiC:: : • /.V. - ..... i.1 VULLr is -->ef'nsillee:.:u ti"c..e ... u 1JeZeu:i.u.
0

• 

HOF-i'.L.l:'_'!LJ.l. u• - Oosterst:rcns 5 - ifoc: . .:...1.1::;'Ld 

Was liè.. .tl:. /.1.,. - Thw 8 lic.. : .• 0/. J. - J-ocl..,dü"-1::,t: :.,cc •-t.rv. 

BûG:,:ZAG.I!;R ;;". - :Ioo,;Gl,-.,J 10� - t'ïtuee.;t • 
.'hi.L tivde�::: 'be!:h.ti.;i.1. liC : •..• F. C!:Î.,E:u.• 
:ï:fa d.., besett:i..:_c., ,;ee. lic. .z. V.J. Jff.:i:.. ..,t. 
Ifc..eft L1é...c.:C 14 cl.f.u :._ o:) Üt..: _.1,.

"" .,.' �6\, .L.:'t,. 

Oost Oow� .. :c.�:.. .• 

64. liUIJ-� G. - v2.1 . ..3pei�1:stri.u.t 4C - IJt.1.üu.t.1.-0.
·.1r • ..; lits .J. V. C. - �ht�-s lic� i • ..., •• V.

65. J.-i.<·..P� D. - Julianc.wcu ;;; - 1:.L;;k a ... � Z e.
Liu.: c ..... v. - Lid: P.v. •.n.• - Godso.ie_,t: ! eC:. .1G1·vo: ... : .l, • 

66. cJ,l-l.J.t:,.. .. :,i!, J. - Deke:r. W�c.:i.:estr<êLt 23 - 1evcn,i�l:.

067. 

Lid: C • .,, .• ·1. - Godsdi"nst: Gerc.foi·uE:e.tcl.
Secro:::t ... �is C.i::.·1. ,a:i'.'felL .. ..., Bevc.1"1,::Lj::..:.
Sec re taxis :. ec. C:.1.:r. :30:;:.1.C. vc.11 Over1.�iclspen,oneel, o.i'cL1.;;
l i J....; B eve:i.ï. :.:. .., . _ -'J el ..,E,L. 
Voo1·si tt er V; .: ._:. o ep vo 01· Ovü:i:-11- i(: ..,per ..,01.teE:l, .:.,:{\... :i.w.e ......... 
Voo:i::�i ttcr U:a.ie v.:.."..1.: V8.J.<:.,;1·oepen Ct-:;....t_, le 1. E •..• -1,.,L,e:._.. 
Lid v2.:.1 het :Di;:;t:::-ic·�s U1lievcr0 ....... u. p.,e;.� .• -. ebi..; :'... 
Lic. clie:..:i. ... tco ,iS5i.e vc.� ... het }.J..J._,.-uE:. ..::._._L, vc:.se,_. 
Lid COLt.ü,sie v.:...:,_1 meuc�eso:L.1.usc __ �.p, id .... ,io 

;;ieci·etv.:::is van de plac/cselij�<e I-riJZe! ... cOw. iGsie btPi:-n:ij:;: • 
.r:r. 4 op de c.::216.ido.t.::.D.liJst vr:n. de .;-ulti Revolutioi.u�j.Te 
}-..; .. rtij voor ë.t:: Gellleenteraa( .. sve1:·K:i.föüLg Beve1·'.1i�k· 1949. 

JOCH ,H. - J:�ocrëLt.::·. i�-:�,-.c.C.: 68 - Bevc..L�dijJ:. 
L"1 1·c,· E 'J C e·1 ,

"t 
- Voo-,."';t-e,· v·,, d"' nec..-···J·-?<· ,·oep-• • • • .1 v• ..... •- • ..,, ..i..-a- t., - '-'"- ç .!J ._...._ ........ , \.,-

B .If .(;.:-f.' ü::oe..,. }' • ..:, .... VelSG! ... 
Politie .. COlport ..... , OOa: net ve:-:.· ... 1e!3i...�....,sp:.·opa_;L.:W.G.a. 
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Lië .. : ·c ..... V. - ... roCL.,2.. • ..;t: :.e..1.. tl(...!' o::.__d. 

12ó. J.) UT • ..J-11 J. - Pep<:.r..,i..1. "t: -�L. - s.J- . 

., . , licl �-v.c. - T2 .. __ :., lil� .... .J. !. -

Vl'OU'.1..:L�; 

• _;._u '- • 

ü"Od,:>t_i.� __ ._. t: 

�CZ.l\.C.1.�c"r..ll 2) - _it--v_::""",.�:.:_�!:. 

Get.L• 

en:� 127.

vj_) - Thé<.r� lic .. : l . .,.,.Ci.�:. - Gousdi1eJ. "t: O<wj . �· 

12û. Sl,::-u nJ: .• ,....:i.- J. - :Ou.:b .. vlictst1· t 91 - ve:..::...e:r:-�. 
....... • ,:..--2 lici �.�,.-.J. - Tl!�.1 ... s liLJ: G._ .-./. - Goè.sc. . .:.. .._t: Ge:-cefo:-r.. ..

I' 1-.. } w 
129. 

Is e.?m:-u�..: Vi:..:..- :.:.·. 127. 

Sil1 l' L:.• - Oostt..'\,lj�st1 .. (. ...... t 9 - .LJE..v 2.-�'--"' : ..

.I"' -� lh :!. V. C. - � .. lé.......-oJ licl: l . V.V. - God:::;a.i8....1� t: --
130. ;:,1...E.1 J. Zee" ec; 314 - L: .L :;�_uis.

Liü.: c.1-.v-. - Goo.Gu.i_ t: l,eL.. H�:-: or .u.

13:... ::ïuüLEi..l-'.1..RS H.J. - Ge :..vinc:�:str.at 39 - 'hl&e'-'--.1.. 
Lil..: C • .L .v. - God::è.ie:_st: i'e,. I-!c::1·v0:_t, _. 

132. SPREli:Tc+E..{S E.}'.;-1.. - Oos-ccrst:::-en._; Q - }Icew.s-.:eû:. 
1/...,.0 lic.: 1�-�-...,. - _.,.ocl...:di1;,:.Gt: R.�-· 

1}3.

Is ee::i mL.,.,. , .__<:;:.(jc..er� o7eY11:.C.en. 

Srri.i> C.J. - Kr&lelluE.r._;st:z:'""nt 21 - Ve::__ 
Liê.: c._.,.,J. - Goosc1ic..1st: � c;-.. . ... 1e1·vor 
Pe:.::..1"i • ._, 1at.:&ter V.:u� de c._,.-J., tti'aeli:1 

--· . 

..... --· 

13L]-. STd, VPl DE J. - Rijvordtlat...· 82 - bev.;r.JiJko 
Lü.1. e11 :Oestu .:i:sl:..d ven C..t. _ .-i. ·1., ai'ö.eJ.il ... , :...ever.,::.�l;:.
Godsdi"'Ls1:: ;,eu. ZeTvor_.(_. 
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12. 
13::;. S1.!:-'-'I... . J-. .,:!'.'ee:.st..:.,. t 169 - .)c.V--r\ -J -· 

l:!.ec.: � • J.·l. - Goc.. ... Li ___ f.. t: t:-e ....... - ..:,id er.. i\.l • t_·..J.._ C er v� ....... : 

STL.,. J.J. - Ce _.;:1,...,ï:,r""c t 5:.. - IJrr·,_;_ --�--0• 
.v�s liu.: �.v.c. - E�J.lc..L-3 li1...: p . .3.L, • .t. 
KoLLt ui:t een Co � :1.,. istisl!...1 ... .:fG.Lli:..it::. 

13?. .S·.L'I.!:-hOUT VPJ rt.C.A. - Lir.. 9 -

138. ST1., ..... N VJ;r ;:,·. - Gene..:tetl&,ll 31 - D:..·�--.:i.-ui:::;. 
Liu.: J.�.v.v. - 0 LG ... L . .c....Jt: Jee...,.. 

TOV�-.1:.tJ. v_._. lJ..:. J. - Acë.,CialaL.n 58 - j"'., n.i.�.c::. 
7/o..s liu.: E .. '"V.�. - �: .. é�J liu: P . .u.C • .r. - Goc.sc:Le .. _s-c: 
Doo}.., Sl.,t zi:1c. 

140. TTJ}-..._.:_, __ BilRG c.r1.. - :;noe.1 J.'�'1.':llseot:r· é.t'li,e,._, '74 - Sc.L.tpourt st. 

J 

Gee1 .. _ ç, ..... \_, ... 0 :. '""., .t...--LL· 

141. TUYP c. - :öa1· ...... ctaest1· :....t 42 - Tiaa::tl�l!:
Lic.,: .:.A._I. - Goc,.sGü ... L t: R •.•• 

142. VALh. VAJ. 1JE • - Stw1.:,!J.iucct2: .... t 19 - ..... ev1:.._°\d.J: .• 
LiJ.: -'\..R ..... � . .,.\. - GoC:.stl� st: R.1.).. 

143. V.,�S·.Ld,�:CI'l .u • ._T. - LL�C...C=!".lD.è .... l lS' - Bevt:1�--��".:. 
1Jb.� lid: ;;,.-,.,::,. - Tli&_.s liQ: X:XXXWXU Al.;eu ... ne B01 ... d vo0:.· 
Tec:ti.Lici - 1.7üu.St:ic.. __ .;;t: Gecll. l)Qçt Cü�T Vu.: 1 '-'-•-- St(:; ___ ,J1J.-

fotoc.,1·afie. 

144. 'J ...:.,...,;..� VJ.J1 B. J. T:.1.o - K:r •. le:. .. -..Jcl'ustr.:.. t 17 - Ve-_0..::.--j •
Lid: î .v.v. - Jo�.sCi-- ,,t: ,;as R.�.;:., t.�1 ... 1.::; 0 e"'1"
Pel-ü.J.L ..,'1.10E.Ster l .v. J., .. 1C..e].ir.L, ..)�-- .1..·ui�lc-·,.rel"eJ.1.

145. VE3:..:::.::. D.M...L A.J. - Dn-,:vlictst:r,.at 111 - ·J.;;=...:.,c.,_.-:.
Liu p._..,.l,.}. - Is ou.c-.::,.D •. \.p. 'er. i:e.�t:.;;lt &tG::..: voo�:t-
CLL'.::..:e:ad C:: E: .J?. v . tl. A. - Is COL...L.i.V ...... i 5 tlG,;_l 0...; tL G. 

146 • V.zJ..J.J 1:SJ.: 'J.1..:,,.: Db C • - fü; Ruit e ::..· � t 1·.s. · t 198 - IJ JUi dm ... -0 • / 
LÏtT: E.V. C. - E:;�-po�.i tie_c ::;ev.:..L._;e11e uit u '"'zettil._;sti;j d. 

147. V.tl: ... -û.ili:IJ- H.G. - Pijlslo.m1 69 - :IE�arle ..... 
Lid: p.13.Q.p. 

�. l48. VIu,.:i.!ili c. - ... C::rale1.be1·..5stra •. t 11 - 7cL,en-:..
� Vas lic.:: E.v.c. - T:iru.i.s lid: p.J.(;.i'. 

149. VûilluJ.J.J. J • .,�. - Joh. de :3re1.11�st::: ut 7 - :{ __ .;,t1·lc ...1.. 

I i::;e,. 

Lic..: _ • .r. J. - ... -ou.sdie-Dt: ... eû. r1e1•10.1.·t.( ••

VO.,;.( Tl';._ - St...;.tior.SHe_:: 53 - IJ .l'l,'.'..l .::u-o.
�;r • I t = . r (l mi ..,. � • c..· p (. .� Li' r.. u \va.:> ll� J:!,.v.vo - !D�d . .ib �i • •J)•V•I'• - u.• .-. -�·4• 

Vnri.e; Bell�., aç..,._. OD.cl-:ï..·e<.,.actE:r�u .L.Jel:awy-01<.)::.,,;;.1 ....
GOltSdi<..:us t: -C.!o.a :\ec.. Hervormd, niet be:_ij d<:::.lL .1""t.1·.

151 • .l'ALTH-UIS F. Km.i.iL�SVJeo 173 - Vel::e::: -: •• 
Lid: C. h. V. - Go o.sdi ... �i;.;t: l'J" ed. h(:;i·voririC:.. 
Ouclerli::..1_, vv:..i de 1,eè.. He::.:vo:·ullle : .. e�.-k te Vel::.011. 
Secret::..ris Vic.-1:.L;ro0p c .. �.v. ,"'-:fd. P.E .... ,.-Ce ... _tr.:.,le Ve��e:a. 
Voo1,�i tt(;;.r u . .::c Cilr. _listo:::isc:1c hieaverer:..:i.I.5 Vû:f C;�.1. 0 

� :.. 9 O},J ct.& c._,j..i.cliö.�·cc.;r..lijst o.er c . ..... Ur..ie, öexr-c"'11.trarL.-... c.1 
Vels�n 194�. 
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152 • ,1_..tlFb! TI!S p. J • - l .• GûTL. S'tei�LStJ:u " 16 - .l)6V1.;.!.ï'iiJL.
Lic...: .1.-...A.b. - God:::.;cli0 -�t: fl.,_. 

- Po1.1.llic ..,Hlacn. 15 - Bevt:.;ruijk •

.Ie oer J. -
.. 

ve.1- Km ... '"" .. n 24 - .Et:VGr,,;i�:..: •
:Lid: P•.v•V•.i:• - �-oc.sdL .. ;.::,i,: :.e, . :.ic:."vo:..ud. 

WEG-M.A.l., A. - :óL:-;.j;;.ertstrè.,.ht 12 - Vel.. .. -.;;;H-.. ,. 

W::..s lid E.V.C. - ·..::_t_ s liC:.: : .·J.•l. - ..:rO, ...,cie1.!';it: • •  l.•• 

l'.;C. 1v.EL VA:.. DE.tl B.. - Julia..1awe6 23 - Wi;jL: a.....:.. Ze<.;. 

f .. 
Lio.: L. i. V. 

� 157. YTEL::.E VAf D� A. - nanl:enle.(.,Q.1 185 - BevEn.v·,_;_j::.: • 
Lic..: T.'v.·<;. - '.Licl: 1':.:J.p. 
Hij is een c;;e-.1E.se11 .... l.:: . .._;G:: uit Vel�k;U. Hij WG1.· .. -;:t nu 0115e vec:..T 
2 jc.tir a,_ het -;_, ... rijf. Door beLliclc...cL .. :.:.. v _ Jac. !ië.rto..., , 
6eno�.�L, o .. ll.c.. :C: :i... 51, j_s :lij t;k:.:..l bet p._::.: .-·ut: :.:iJ:t' 0e:.:o .... <.. .....

v:._11 ai·oe:!.c..cr R_ e;t;·.;:;_ icj_ tei t se eu trale i.;, 'ki w 01.;...;e-�loTIW,811 tot 
..Jc.chini&t 3e ,;:L,i:;. 
Zie ve1<:.e2: r. D. rc.p_, ort 1:r. 69, c.i. • 17 1.:ei 1949. 

158. 17EL.wER C. - La<.1, .. erbee];:str .c.t 33 - Velé,QL-1:.
Lil,: 1'1.v.v. - Voorzitte:r VD:ci·oep l7ed. Bond v;.,.n. Ove:-cheids
person0.:, �f�. Ve:scn.

159. h.o "t in ae opc;ave niet voor.

160. WE.:r:n::.rK J. - ��Ui._.Jilï.JeS 33 -
Was lid .!.!.,. 'l. C. - T:'.lc.:._::: liC::.:

·r . ... ...:, ever·, 1.., .: • 
J. •• v.v. - .i-Oclsclie:� ... t: -�

l ........ 

161. WE.t-0: . .i:�E G. - k,s1111b-;.:.r�st1·.:::. t 52 - :i3cv�J."'.ïij :.
LiC.: l\.•A•Û· - \30u.DC.�'-"-.. st: tl• ... :...• - GGi;.;J.i E-'l•v•'er L�e\Jt...eSt.

IF) 162 • .T�.:d..;;,.,_,3.vG-:.ï; V:.J. J. - K1·::..le�-l>0r,,s·.,1.'" ut 19 - -1"':.� .... .:. -.... 
·:J0.s lie,. z.v.l!:--.:-i_tT: ....... .3 lid.: p • ..J.0 • .r'• - GocLt.L se: +ecu. 

163. WKv�S c •. :. - LbÜU.llé.....:!1 21 - Bev-:;1·: . .i.�:;:. 
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o) be c..._ ::.. ,., :.. • Jm:xrlzrt:P,i�x:a:x:::::::;z�:.-r:�:ëD:I-b:(t.;:Jè:-.:;.-::�n:td:i:::�.:;:�zz:,:r.r.rx
:XXJZX:x:xiq;i:xx \l o:...i.u.e i:_ "bij � :: • 157.

165. wu.a.·.2ill.i L.E. - Ludû.c:r1e .. :..:str�,.t 73 - VL-lfJe:::i-N".
Li 4: J:::,...A • .u. - Goll.�di,4 ... t: :l . .a... 

Pe1.i.r.d.ilo'l..!eestci- V.:.21 ce .... c.;; •, ::...fè,-..li-u ve::.s&.i...-.Beve,r-v.i.,.;:. 

(b, 166. WIJn.!.!iJ:.S A. - C. I:1disc.:!H;st1·�at 52 - Ha.:.rlew. 
Was lic. i:..1/.J. - T�.i.[SS l:Ui.: n.v.v. - vO(�S(.i.;; .... St: 1 .1:. 

167. Y(.[JGE.tl1J.Al.G- J .1.I. - Leidsestra;:.i.t 50:;:è:.. - H[!. .. 1·le�.
GeUJ. �e,:;�ve..1::: be:, . ..;1._c:. Si:lc:s 5 u •• L, Le::..i. l�c:..t l>1.:.;J_·.:.�i' v"r':..,tt.:::.�.

168. 7/IJ: .1;.0bil Y/. - .russchc:1.bee_r.s-\1e..., 50 - IJwui::.i.e.1..1.-0.
Je..., li0. E.v . .;. - T:1&...:-:, lië..: :;.v.v. - Goc.Jcü _,_et: 1-. ........ 
Oua.-politiemm:- u.it Vi:;:..se1 •• 
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Lid: ::.v.v. en P.v.è...A. 
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Li�: L •• A ....... - GoC.sdi0, t: R.1:. 
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17"3. 
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B� Vt.�'l;i,, :.: 19 l-S, J .1 ·� • 
Is voor 2 ju._,:i:; 0 J � l..-.. v, •• L r�e-c ):l. E.;._ • V!l:.

(.Jc.,
E:ju�. (, 1.l -._.CüS 

�::ol ellv..it fsacal. Ttlüt..S ve:r_:o;· er RR.:et-c o:.is� ,pt.i.ei" & • 
V/OOlt"l, il ... bi� .t>E.HChiülS Jo�., ]:{i.jVOl'<...tl, ... _J.. �2 - Bev, r. iJ..:, 
ev'eLe�1.s 011û1;:.c::rt12:::::eri ...... I c��-,.i�.te�l::.. v st. C..t.:. Gt"1C.;;1_te
r�dd 1949 ��VL�.ij�. DcL� is evL�!:.--S �.i. �- ,.�. 
Bci-..;ulis is öGbor1..n t"' .1iJ-= é.<.::.1. '-'ee el- D 1.r" op 7-::;.l-81;-. 
Eert:b.uis W<-s tev..:Ls o:u.t...-..�·t ..:c-.• i:..r e;o._Ci ... tut0 .l:i.�st uen.c-�
tc-r&. .dsve1·icie. il.1. __ 194-G c.P • ..,_ • ... .ï� is act2.cc.1.· .;..1 _..;__ c.. ir... 
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�.<-/�' . �,st __ :::;;,_.,.. 7) /'113 :;.q/; 1-)1 A.. / /u,

pannitilsiahel gestolen 
uit 30 meter hoge mast . 

AMSTERDAM, 27 Sept. - Controlerende ambtenaren van het Prov. 
EJectriciteitsbedrijf (FEN) ontdekten dezer dagen, dat in de Noorder 
IJpolder bij 'l'uindorp Oostzaan één der hoogspanningskabels, die tus
sen 30 meter l1oge masten zijn bevestigd, was verdwenen. 

De dieven hebben het geluk gehad, dat juist deze kabel. die 700 me• 
ter lang was en ruim 300 kg woog (19-adei:ig blank brom:en kabel), 
stroomloos was; op de andere kabels stond een stroom van 50.000 volt. 
Desalniettemin was het toch een levensgevaarlijk karweitje, daar de 
verdwenen kabel bij liet wegknippen conta-ct had kunneu maken met 

1 de andere kabels, waardoor ongelukken niet hadden kunnen uitblij • 
ven: De po�n _b�au Mosplein verzoekt inlichtingen .
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Or. 30,..1 ... 51 :!.s o�.;J do� r ecr,1. l'}et.1.·vU1.':°bt....:..1: �.l!ll-in1or..:· ... " 
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Tjl,t Ge:ï'l r,u::licut.� :i vW:l. het :IJ��füSO.?:'u:U..1!!. VO.U clo 
}':i:ovit�1·üe .:::ion:;. ·v�::n Cve:i.:h iüo en:· _Q!. • , Docember• 
i1u • .:r :19;0, vr:.:r-:::c .,...ien. .i.!!. J....._11.i.ti-L.L. .J i:·elke Bond 
:l6 ar�e l..:itou iii.J �1..:;':' •• ::ü).;�.:u .:en c-- m, !üjn van 
de E.v.c� a�!, J;l{). ovo:rgc,,;a-- wd.r deu-, r. o,rjJ1c:iolo 
�, o ... ,,�: 
-·. lL":"'.iH:t -:rvr.. Lu.t.\!l, r,· bt'l'Oll Cul.:.:.::.1bo:?.LJ 12-5-1090,

port.ie::. '.r-Etr, y;cinonda BcvomiJk, Asst·unt:nll't;f.'trao.t 53,. 
�. D. Lrocl.Jiui: '-'n, ?.GnH,t; 3l.C, JJri.eh,.lü;, r,ortie:r Pli2J. 
3. "tucob 13ct.i_c:,:, l' ccb'J=t.n P.t1st -�� �� 4-2"19, vctl::mon le 

l:lsl? ..,F.r-1 1 i,or"cnwJ ·1; e .ilcrv ,:::iL

. ;;: , :...ss-rtubur.;ot� .ut 13.
4. n� ne� �r, Tez.h.-t��ë ��btCl'! :r A P , wo�ende

îi.ij}: .. :.�et"'.�· tl'J'3: ��ó tt Vvl.Gi:in"
5. fJ1lhi:1m [cctai, .�r�'t.c1·c.:l Rottc::'vSr,1 9-2-10, eiectro-

11.tu· tc"l�::: "'�::T 1 r10;-.1.r.:nc'!:- te Ec1·:.,.!"'',iJ-, .,caci�lr.c:i l,
6. !J�d::�.: .ït.n • m.fr!mr:1p� :;dJ,,:·c.,\ Z;wllclr.'l:02:n.1)cl O!l

:to"9 ... 3.9cr�� Tb<..:m..:.,r •:;L J,.:.l?t�. r .li i;::,ir, V!One.:.de to 
Bnvc.1.i/ .jJ., Popu1it lLla ....... l5 ... 

V'<.n,:i: nr"cw:rc :i.n1lc:1.it;u;.�.en OVC.). Je,ze ferson� vc:n:,ijzen 
i"J!j ...... Etra- Ot!.S $Clll�ijVe:Ll -.1·. '{o, d. 1,\t 2:i-�-4-9. 
Vocrta �.cu., .. C'.:l er fü.) m. e�ueTt-.: 1 llC I e:r.c v:m de Pffl
r.ent:rc"l.o · l .J l.;i.<... u..i t<;;I �tl e cl� .�i�u � ó.0-�.:1 de nvmen 
Vt:..1 hr� r". "'. tot ü .... :.v�Z no,.;i n.i,. J be, -:nä.. 
l!iüJ..,1':':i:ï�f "c l�.i ·-r 1, ç,.f· .�.l1:t.r:,, en t."nk ·, toe a.:-.n e:e!l 
1.·. .a <le.t, _ ", •. '(-\ • •J ,. , .. L ... 1.. ldJ OiJ <Y./el" a'.l. lll 
, ·; 1,..,,.:.L ! 1:.booP.r. -?t.,,. n �,, � ... 1. ',.,�.):tdu J.O:C.c. e \·1or• 
r.�· .. ei· dr.. ti:t. t ;fl°trouoll ..i.eó. :1 <5�u,;1.i.J; ,;on tact meer met de 
J:.1:t\:J r;n� er ,Chtde.."?.. - -

Drv I.J),. v .. l"i�·1. ve.! . :J�;J... ":.'iJ vo · -� :.1c=.r ono p(Ltrij
v.--n lî:r,. 27G, J,d� 31-7-50, ,:n,. ·m ii.1.J over enkele 
v...i..t 1.o·:� .• .:;e:ics:-Jj piJ:c:.;o.n.c.:i (de nxi.!i. 1 -- 2 en 6), 
�:rr da � .. · �-- i ·, • �.�').1 .e"'o .... �dod..;_:2:u..;..,,i1 d�dan. 

ÎJ.. !.n ). atnt5e.11<1001C1 och .. 1.j-;cm iln:l�!l v;:.j ook ec:m mede• 
dol:L� 0''(.1:r. ... n.ri 11:po-·tiu�·u::nc,.,t::.û". 
De l'>O�;ie�u -vi.�ï �n b:i.j • �:;., 111: o: .rlrJ"'.' t1:" :ïo J.orinzroep. 
ll�:�o 1.950 uo::J 0(3;.:.1. tL .. �.m� !ur.1.;,,io ·voo:: hen :tn. ... eatel(l 
u.1. üie vv.: _-ort:" o:r··O-".Lli.'!', .:..u Vc.r >,.L1.�ru0 ste�. Deze
f\m.:tie 1;:C!. il-: p;:.�t. ·c t�:;:o<,...-.t.JGll i!l cie Go 1.ocno1cep.
\'Int Ch.� V!.!!.".:!.e,�:'l'u ... •:'.u..., t�1.i,1-:, JU: r�J<;:J1.i" @.li W�.il l' l!.$8 .. -.
Porti�r.s Jtc i."".. l'.w" btt;iof; ï.ï�·eIL vc:n. een .EllliO"diploma
kC.lCLCu 'tot ti,"�Ç :i ';;,_.;C"tiC' ,O::.'C.k.1.:.J. be!,D ?. .. d. Va."! de 5 por"
'\;:Lc::.o vr:..::rm. c1 J... � • .!J....:t, bö.�it v!lll cut diplo:nn. 
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Urm wci:d 'toegezegd éint �ij hun n.iam1� :funct:t<J zouüe.n. 
k:rijf:'cn• m.t �ts gesch1ol ') 1·1ct t?.1t:r.o...,d�rin,; w.m de CNV; er

o. Mimlet->, "t>J..•inc;c�trc.et 2;'.i te Vel�r..11 ... 1k:c:r.d, portie!' pm •
.E.r ,,en el�ehts 11� 1. portio1· o.io :u::.ot in hot be::.;1 t ,mn liet 

Jt..afüO-dil)J t'Y� WU1'3. Üi},t, wm:; f.2nat Vr,n Luijn 1 hi,11->100:r e;cnorua. 
Ven "�u:t�r ·v �ete f'.' !l'.l.r' nl::tl:L:;l· ,t;,� n �:nlo:..,n l;e beh!l.1.en, doch 
hesft ��J .. :n 01.au � unt llnu.te.n i�c.:r:&1�!1" fü.1. ElffiO ... et,udte hoeft hij 
th·lrn p;:tjn Rii.6�·<.L�r,J.o 1m be.hualû. 

Da::ir riN?:ï: hèt 1,a. ,:i.! f bnl)':!.<'l.l.cl ts d,."l.t dl;} poxtitu·s dio hot 
EiffiG ... d:lr;lo'Jia be7.J.ttcn tot llc nJ.atl"û !'ur..ctic· bohorcn te Y,ordon 
saugent�lu, l1,:,�::":t h,, t vo.1·u·i.., ... riL.4". r-;CT.'C"li:"t ûo1. voornoc.!l·!e 
r.tlnneo, n:i.ct buvcrde:c,i t ·c::-<:1. Wel wc!'d ;...ar.•;cvvold dat het voor 
de lieo.J:':!jfs:..eii...i.u .. , .Jtocl.1.-.jk :?ï(I•".. zJ.jn o.n ûOh v:.m .huijn to 
bGV<..t:rdor(';'i. WW-.:.U.oRr c;.o:it �iJu ..,:..:3C-dip10:1u .h.ati lieb.aull., sezien 
vun LïtiJ:1';� fOl:Uï-c. .. c1 nr.:.�ec, dt=tn·.;,:,sl" 

,.,_,c�-:.-,• dt" ?. ,..,. , .., ... ,.., "'·" •• ; ... , ·:!1 ........ .,.J , •• ,. .... 1 ..,,,,,_...,,.t""y·, ··evo.., .. �,,,.rd VLI.. '-C- � .,1 tlv• 'V-,.�-�•; l...,,1i,;.. i.;......t..,.; J!.!""'.l.. lil •'\;. .... �'"'-'•• .. "J�·-- � � U - U1.;J , 
bevor.ö. �.:.,--JJ. cc.�� J.,. nrct tu.t::-�.u, '11:cl'!l!:'C"·. a. 

:C:1 .rru:r.�nr:!. 1U�1 :he > • .:t ,n_.r oreL n:iDa�-iesiJüe t!:en beop:rnking 
pla::.\�U i.r .ti.r�<l J!'et c:.e tc'L.·':.""_,� ir.:l ... r�-"'...{� t':at rn:: ,irui.ee _1fc·., wan 
C{..VOl.ï"n:d. H:i.er. \")J.O(',.Ç U� .s� .. es��e �.rat.! � i.'J.!.j:r t'lE"'El in ve::ln.w.d 
te :3-l;t,·ll:. •• ,Gl �e.t riet ('� :-._'!tït:.:.tr V.'.:!.."'J LU.i Jl! n. •t; al 1.'l'l de Il'JallS• 
'11'..,"t� .� .... l•IJ': r�-i· ""'' •d ,-,,,,. , , . ..  ".l'C'"'' ,- "" ... ,j•, r,r. Hl'). 1rY .:i,,, ""0""'"'",le .... V C.-,.11. ll.-c;; w.· .. y:.. n.l.:..., • � -. ... V\.:.:.-1 ........... .1,;..,;,; .... ....'"" �.J ..... '"' ..,L.:. .. -,1,.l. .Wl.6�t'i Q \.+\;J Jt .... "-- ..\. 

van. Llii.�l l :i..rt è'd..t no J.,.L1t� t-c 5 c:.:.1-ci,r.v,jl.".l'lt':l VOi.] rm �.oo.; mosalijit 
Ol> to VOt:.1-·e 1 �J1 ��ij:... pm,itlc. .. .Daru� hnt , .-,hte;,.· Llvcllijldlooe.n. 
oplove1.·c.,o c,:1! i:·:!:i. .14ul� .... "tt· lJ! .. vo:t.·1,1..or1::: .. : en Jr.c;n h�11 Ui�t alleen 
• uu wst öEi'.1:2.j�o :r�...:htci. - cn:'!n-Jo;,.:c..o:t"o. wc,· .. ;tc to laton, 
hcott l,E'!l. '.:.l.D.,..S't. l.,:i;,1 :)O� ... :..D.·t.,;:f: niet UGVO::',.l(}].,;, • .J�a;r2.J1:io:'i.ijk 
hcc'si�: t.:i.t: t:tJ èJ:, CifV· á.i: .. c..1..::...i-t_, o,.t.�-:;i·t.ucl"..u,.1.(, gt,�0.&t. .. M<:rdo ... 

! delil'.lgc..•n ,,...,..,,,-:r: vo.r·.�ba.J.oc.:-."!.,.!e r.;etïpr<::'::i.. ·c; taDr.;ea in oen evcntt1elc
I benoei&'ll.,..i V-"-J. Uï. r.l,jûe oet t...1.t t;p·w"'\J.: l.l..i.01,, \'i'C\l.'Ïi',Cll g\:.Jèi.:1.@1 

\._ ua.tU.' Wi,j t.,Ol.?. .ulOL:ili l,...tJ.Wv'..:1., \:<.!l."ifV.i"ltS'l i;ot.1.r O!l!rn in!'O.l'liant. 

'3� Ûll.,c.,f!. beu.r.L\ f.�:l.n.i'o"',n .. tn ... ve:,tit_:t Vû07'1.,F; ü� uc;a.dacht op 
twee pi..Jr�.®e;;.i� �uc :mornc�:te,._J. o�> J1ot ... ac..� .• i,1 J.' \:ci.�.t.en c:.1. üie 
z.ich toz,.i:-LCW(.r h,:-;t :;r:.1r.001ï.,.:1cl li�e.,,._E;; ... -c'"""'·k � .. ûl:lï 11. .te Uoch 
U:::. tl�tt•·lH 

tl• .'E�loo:..·, <�?'--�ev ..,:,: :i ... • ;�, .... : c:.v,. .. Bor.m..;.r ... t :J ... ::CJ�'!C.e..'ll1
:d ..... t:t. :.ro f.)1:..!:e\'C:<E':·.- 1. • jee ... cp .t�4'•• ,.,ou:i:i;1:· '!'erkcc;cJ!l 
J.� on �;_i.i t"H.:'.;.t. uo ........ u111:..·-l.r:t-.._.., :.:.(�:ï.ii.: i.Olt �0wp:u" 

t. ·::en cn.b�: ... \...�(.p: ül.!.u.'"t ;!.l.':l.U'3ï'J':.r�, [.i, ... or�i.l.,; uit �5t&le1il,
b�jc; !l'.ll.,,r:i�. n,,,ot

.,_
) .r", �er.i.:ur.d. .:·.n f.O l:ütOl}1iOCS, dila 

thon.1; C>lld,lVc. e:r .i. ,jfu{;:i:' or, l\e t v :,<.b::'..j .f' we1·��aufn 10. 
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NOTA 

Voor: OD 1556a/A 

Betreft: van ü.mstel. 

Bijgaand copie-rapport Dis. 10753 ontvai1uen van Dis. 
t.b.v. OV 1556a/A.

Jan Pieter van �i.mstel is administré...tief anbtenaar 
bij het }).3.N. 

S.D.a 10 �ei 1951 •
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INLICHTINGENDIENST BEVERWIJK 
�� .. -------------------------

Nr. 175 
-·------

VERTROUWELIJK 
__ ..... _______ .... .,

Betreft: Bob van Amstel, gebo�en Wijk aan 
Zee en Duin op 13-5-31, wonende: 
Beverwijk, Stumphiusstrnat 31 --

Antwoord: Dis Nr. 10753, d.d. 10 April '51 

12 April 1951 

Bob van Amstel, werd, volgens gegevens van het Be
volkingsbureau. te Beverwijk, geboren te Wijk aan Zee en 
Duin {thans gemeente Beverwijk) op 13-5--31. 

Hij ie NederlandeT en belijdt geen godsdienst. 
Hij is ongehuwd en woont in bij zijn ot1ders te 

Beverwijk, Stnmphiusstraat 31. 
Vanaf zijn geboorte woont hij in deze gemeente • 
Hij is enig kind van Jan P1e1er van �stel, geboren 

te Haarlem op 10-1-98, NederI�nder, geen godsdienst, en 
van Henriette Helena Valkenaar, geboren 1-1-99 te Venlo, 
Nederlandse, geen godsdienst. 

Zijn vader is administratief ambtena$.l" bij het PEN. 
Provinciaal Electr!citeitsbedrijr Noordholland, in algemene 
dienst bij de PEN•Centrale te Velsen-Noord. In zijn t\U1otie 
is hij hoofdboekhouder en hoogste chef van het PEN-magazijn. 

Bob van Amstel is student, afdeling Bouwkunde, op de 
M.T.s. te Haarlem. Momenteel is hij s1i zijn practisoh
studiejaar en vermoedelijk werkzaam bij de Fa. w. Riezen
kamp, bouwondernemer, Zeestraat 139 te Beverwijk.

Hij is dienstplichtig, maar hee� uitstel le oefening 
tot een tijdstip na l December 1951. 

Hij heef't verkerine met Cornelia Bertha Wilhelmina 
van der Wel, geboren te Beverwijk 10-9-32, verkoopster, 
wonende te Beverwijk, Stumphiusstraat 31. 

Zij en het gezin waaruit zij st&11t, staan alhier gun
stig bekend. Het gezin is belijdend lidmaat van de Ned. 
Hervormde Kerk. Haar vader had voorheen een moderne bleemen
winkel a�n de Breeatraat te Beverwijk. Mede door een te 
luxe leven van zijn vrouw en dochters, kwam van der Wel 
in finanoiele moeilijkheden en hee� zijn zaak aan een 
ander moeten overdoen. 

Bob van Amstel en de leden van heT. gezin waaruit hij 
stamt, staan alhier op crimineel gebied gt'j}Stig bekend. 
Geen van hen komt voor in de criminele documentatie. 

In de politieke documentatie komt enkel zijn vader vo0r. 
Bob van Amstel en zijn moeder hebben alhier nimmer 

iets op politiek gebied ondernomen. Hun politieke oriën
tering valt moeilijk te peilen. Voor de 2e Wereldoorlog 
waren zijn m1ders de richting vän de SDAP toegedaan. 
Zijn vader was toen lid van het NVV. 

Na de Duitse bezetting was zijn vader m�ár links ge
oriënteerd. In 1949 werd ons, uit hedrijfsbron, medegedeeld 
dat hij lid van de CPN en EVC was. Tot 1947 was hij abonné 
op "De Waarheid0

• In dat jaar zou hij echter ale lid van de 
CPN en EVC bedankt hebben, alsmede zijn abonnement op de 
Waarheid hebben opgezegd. In 1950 toonde hij zich echter 
op het bed.rijf nog een sterk anti-NVl'-man. 



• 

• 

2. 
!nlieJ"'tingen over zijn vader zonden wij U reeds

in o�ze melding Nr. 78, d.a. 2>-5-4-9. twrwijl van hem 
een In:rormnt iekaart werd ingezonden. 

Bij een in Jul! 1950 te6en Jnn Pieter vru, Amstel.
vo��no�md, ingesteld ónderv.o�k, verklBarde een betrouwbaA.r 
bcè..:·i j f.acontaot: 

De u.itla.tingen van Ven Afrlstel op politiek ten·ein 
7.ij'.'l r-,cht�X' nor �n<°i.�Tlig étoo:r.drcmgan van de comtm:rnistioohe 
trl.eo .J.o::"î r., d.n-r. hij onde:r. h�t p•n:oeone�l van de Centrale to 
Vcl�;,-JJ00:rd .: ·rcc;r rm,ror betreft hen, die êteze id�ologie 
:niP.t eijn toc;r�rt&�n, nog steeds n.la "oo?ml1n1.st" bekend 
stl)..�t. Vclt!�!IB dP.f,e b1·,1ntt 110n Van Amstel officieel in geen 
enk�lo i:or.i.'m.m�f?tifmho O?\�finisatie !'!€er z:itten, oçk niet 
moa� in da CPN. Hij zan o�hter atkel en alleen uit.,eetredet1 
gijn» c'!td.�t hij moeili ·x�aclfm ·vnrwachtte i.v. t'l. het V8r
,nl1 t�n vi-;.n v.ijn :flmctif: hij h0t; P.c.,N. lnfortr.t.r.t r:t.$ ove1·
tui:,:d. fü�.'t, w�neor. de CF:� cfftoiflel niet. inrlirect vc,('lr 
<,vü:::·hoiiü�'.JJ'.'nonor:tl vt rr11oden zon �1.jn, l;f:do{lltie vrui -�atel 

/ ?.okeX' ·r.e r positii1i' alG oomrmniat: voor de dug t":OU komen •
.Eei..o :d<W ·ua.n J..mstel is thnn:; t'liHt gt�or gntt.iacord 5.n enige 
'Vt).�1>11;)1tt�iog. Tii.i if3 te.gen dP gol\sdifmt:;t en hul(tiect.e op 
b�t t:erlri.if 411vmrmn..l�n tlfi �telJ.in1_: 0 (locïsè.icnct in or,iun 
vo,;J! �il. v,olkr•. 

ln oen sr:hr.5. JVï.n cl.d. ji.-7-50. :Nr. 276, het en \':'ij 
'3.t-) ID \lt"loon gC\1l\t'\i'S0h'\l.Wd V, r?:it"l1tiëhvi.d op het b'?d.l'i.jf 
mst. u«<lm,lde v:m HI!'ifiti.:l ·.-;o bl'�t .. r1\chten • 

.tl(>b Vtl.n Amat-:11 is op r,oli:U"i:ik g�bi.t\d nim1.:t!r üL'l.ar b'liiton 
Of,l,7,•1t:.r,-::,i\fü. J.1.u�"n M('n kP..11 norj,on d�t zljn jeugdige le<:·d'
tij.:i. en �iJ:l �11<1:r. �;tud..5.otijd mede f'actorcan zijn di� hem 
tot op hod�n nog nir:t p,:)J.it'5.;:,.\ .... m{nded h,.�·ohen gema,. kt. 
Na cie a.s. zom,:1.1\l'acuntic gn.at bij na.."'.1 ?.i jn lat,t8te theo
:retiacl-:. j.i� o:p dH "..1is �gin.n<.·m, wc-.lke �ltudie hem bijna 
geheel ?.al o:ç-;·or".G-r-1.n • 

.Oea!'na moüt. hi: nog zijn mtlit9h�t:� dienstplicht ver
vullen. 

Hi :l is vr.i�nd"üi .jk ir. dz.1 oreg3.og e� heeft nog nimrer 
bli:k gf.)g;�ven :!cz�l ··1c :ric'1tinrr, v�.n �j jn vr:i..:l.e:z, ta zijn 
t oe��<h.:.!in. 

"Hocw�! d3 �ri3nt":rin.� van zij:. v�dt:· t.z.t. van invloed 
01) hen, .tH>U kr,:n:r �:n . ·� r ·.:.er.i, zal :i: i j n orngt,.n6 It1et de goed 
obris+,0lijke familie �ran. der Wei hen1 ool� in politieke 
opzich.tan e@rder v�r·bctercn dtt."1 verslcohteren. 

Voor 3ijn MTS ... opleiiing genoot hi.j La.eer Onderwijs 
01:t nadien ULO cl !IDS. I:ot laa.t 3t·� kon niet met zekorhetid 
worden vastcesteld. 

Cl? '!tnige vergadering V&n de li'7ks-cxtreme groepering 
is hij alhiel' nog nimxr"ar gezien. D&&r hij d& kiesgereoht1g• 
de leeftijd nog niet hee1"t b�ru.irt �ef't bij r.ijn pojitieke 
orio�i;aring ook l!Oii niet bo!':.ocvnn "te (tbelijjen9

• 

H&t huidig d�gtl�A dst in hst g�zin v�n A�stel worat 
gele�en iu nie,; b1;�kend. 

I.D.





:MINISTERIE VA!, ALGEr lBNE ZAKEN·

B. 
·�-Gravenhage, 24 Juni 1949.

No.63265'. 
Onderwerp: A.Bakker. GEHEIM 

@!Q:E; \; · i" lR.tl .3 

Hiermede moge ik U verzoe�en t'.lij ii:l. kennis te �ellen 
met �e·personalia, politieke antecedente� en verder van be
l�'tijnde gegeven$ betreffende A,Bakker, �onende Uarjsplein 

; ,? ·�� trrent • 
• •�."1!ëtrokken� werd mij gemeld enige ma;en �id te· zijn geneest
",vantà.e E. V .c. , doch telkens neer te z i·Jn teruggekeerd in een
�ij het :u.v.v. aangesloten organisatie, waarvan hij ook thans
weer lid zou zijn. Het vermoeden bestaat, dat hij weer naar 
de E. V .c. z al overlopen. . , 

HET HOON) VAN PE DIENST, 
:::ii! namen.s deze: 

.

.

L.L.van Laere.

''· 



UB� -:OO.Hl VAN DE Dn?t ST, 
9'-.1 améns deze, 
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No. 12115 

Uw no.: Dis.V-PEN-
120ljrfil'm. V .4:'e 
dd.-22.10. 1 51. 

VertrouweHjk

In tweevoud. 

1 Willem B e  e k, Maarssen 21.5.1903, Ned., D.G., .bewaker, 
huwde op 2.11. 1 32 te Amsterdam met Cornelia Jacoba GOVERS, 
Amsterdam 23.5.1910, Ned., Ger.Kerk. Uit dit huwelijk werden
3 kinderen geboren. 

Betrokkene vestigde zich op 4.1. 1 38 te Haarlem, woonde 
aldaar aan verschillende adressen, de laatste jaren aan het 
adres van Raephors:straat 25. Voordien was hij woonachtig te 
Amsterdam en Bloemendaal. 

Volgens bekomen inlichtingen was betrokkene voor 19�1 
boekdrukker en als zodanig werkzaam bij de fa. J.Enschede & 
Zn. en de fa. Boom-Ruygrok te Haarlem. In de laatste helft 
van 1941 en de eerste helft Vè\n 19�2 was hij werkeloos en 

1 
in deze periode is hij enige tijd als Feuerwacht bij de 
Duitse Weermacht werkzaö.m geweest. Nadien is hij betrekke-

Ok' lijk korte tijd hulpbewaarder aan de Strafgevangenis te Haar
lem geweest en daarna bewaker bij de fa. Enschede,voornoemd, 
geworden, welke functie hij in 1945 verwisselde met die van 
portier bij de P.E.N. te Bloemendaal. 

Omtrent zijn karaktereigenschappen werd medegedeeld, dat 
hij graag op de voorgrond treedt en verzot is op uniformen. 
In de omgeving van zijn woning is hij niet gezien om zijn 
hoogmoedig optreden en zijn houding tegenover zijn vrouw en 
kinderen, die hij graag snauwerig beveelt. 
Politiek heeft hij geen interesse. Hij is lid van de Alg.Ned. 
Techn.Bond en leest de "Telegraaf". Men meent dat hij tijdens 

oh de laatste oorlog pro-Duits was. Hij is niet godsdienstig • 
Te Haarlem komt hij in de politie-administratie niet voor.--

Aan het: 
Hoofd van de B.V.D. 
Javastraat 68 
1 s-G r a v e n  h a  ge.

// 4 December 1951. 
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nr. 28. VERTRO uvr.::LIJK. 
.,;, 

nr.!·--· 1. 915/51. 
O�d:e rwe rp: 

7 Januari 1952. 

J. BIER.
--------------------------------------------------------------------------------

Datum van ontvangst bericht: 24.10.51, nr. Dis V-PEN-1199, Form. V 4 e. 
Betrouwbaar. Betrouwbaarheid berichtgever: 

Betrouwbaarheid bericht: Betrouwbaar. 
Tevens bericht gezonden aan: Geen. 
Medewerkende instanties: Gàmeente-secretarie. 
Ondernomen acties: Het inwinnen van inlichtingen. 

• 

In antwoord op bovenvermeld schrijven 
m ik u het volgende. 
··�IJAN BIER, geboren te Oosthuizen, 16.5.97, Inspecteur 2e

,- klasse P.E.N., huwde op 18.5.22 te Velsen met JANNETJE 

� IPLUGBOER, geboren te Velsen, 24.5.00. Beiden bezitten de 
Nederlandse nationaliteit en belijden 11geen11 godsdü,nst. 
Het echtpaar heeft 6 kinderen, t.w. Cornelis, geb.2.3.21, 
Jan: 9.7.25, Agatha D.: 14.6.27, Nicolaas: 1.12.29, 
Jannetje: 10.1.31 en John: 17.12.36. 
Het gezin Bier werd alhier op 31.3.39, adres Rembrandt
straat ( niet Renbrandtstraat) nr. 68, ingeschreven, 
komende van Velsen. 
De zoon Cornelis ging tegen de zin van zijn ouders als 
O.V.W.-er naar Indonesi�, vanwaar hij repatrieerde. De
zoon JttN,( blijkbaar lijdende aan tbc. ) werd na de be
vrijding een tijd�in een sanatorium, verpleegd; hij
schijnt nog steeds ongeschikt tot loonarbeid. Agatha D.

was na de Bevrijding verpleegster in een sanatorium,
na zij op 20.2.50 huwde met een oud-pati�nt, genaamd
F.D.J. RIETVELD, en zich in A.msterdam vestigde.
Nicolaas gaf alhier bij ambtelijke bemoeiîngen ten aan
zien van zijn a.s. militaire dienstplicht te kennen, dat
hij 11anti-militairist 11 was. Desondanks vervulde hij zijn
diens tpJi.cht. De dochter J ti.NNETJE is als telefoniste
werkzaam bij de P.T,T. te bfilsterda, waar zij inwoont bij
haar gehuwde zuster.
Geen van de gzinsleden BIER kwam ooit terzake van mis
drijf met de Politie alhier in aanraking.
Ten aanzien van vader BIER is alhier aangetekend: 1950.
�econstateerd van 2.5.48 tot 1.7.48 een maandabonnement
l� 



• 
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op "De Waarheid"; Uw referentienummer 93231. 

de documentatiekaart is U toegezonden. 

Tot dit onderzoek was, behoudens dit laatste gegeven, om

trent geen van de gezinsleden BIER op politiek gebied iets 

nadeligs bekend. Het anti-militairist-zijn van de zoon 

Nicolaas, waarover niets naders bekend werd, kwam ook pas 

bij dit onderzoek ter sprake. 

Gezien de wenselijkheid van discretie van dit onderzoek 

kon in de gegeven omstandigheden slechts in één richting 

inlichtingen worden ingewonnen. Zij luiden als volgt. 

De familie BIER bemoeit zich weinig met andere mensen. 

Voor de naaste buren zijn zij wel behulpzaam als dit nodig 

is. Tijd,··ns de bezetting was het gezin anti-Duits. 

Vader BIER heeft geen liefhebberijen. Zelfs zijn verlof

dagen brengt hij thuis door, veelal om zijn echtgenote te 

helpen bij d� grote schoonmaak. 

Uit de woning van BIER wordt uitsluitend en alleen bij 

herdenking van de Bevrijding de Nederlandse vlag gestoken. 

Zowel Moeder-, als Vader BI�R zijn nogal ontevreden, maar 

moeder wel voornamelijk. 

�,aarschijnlijk houdt de ontevredenheid van vader BIER, ve 

band met diens werkzaamheden of functie. De ontevredenhei 

van moeder over alles en nog wat zou meer in haar karakte 

liggen en zij werd wel geacht te voornaamste drijfveer te 

zijn tot bij voorbeeld het lezen van ''De Waarheid 11• 

Moeder BIER was in haar meisjes tijd lid van de A..J. C. en 

heeft schijnbaar de ontwikkelingsgang van de S.D • •  P. en 

P.v.d.A. niet kunnen beleven. 

Bij een in 1949 gehouden gespPek liet zij zich nogal 

scherp critisch uit over het grote inkomen van de 

Koningin. Vader BIER nam hierbij, blijkens zijn uitlatin

gen, een wat ruimer standpunt in en deed wel van respect 

voor H.M. blijken. Mogelijk is echter, dat hij zijn poli

tieke zienswijze meer voor zich tracht te houden, of poli 

tieke twisten mijdt, want op een andere keer, in een ge

sprek met een K.V.P.-familie gaf hij te kennen, dat men 

maar niet over politiek moest spreken, -7ant dat hij daar

over met deze familie niet kon spreken. Deze opvatting 

echter behoeft nog niet die van een politiek onbetrouw

baar mens te zijn. Vast is komen te staan, dat het gezin 

tot medio 1950 op 11 D8 W:.,. -·1 eid" was geabonneerd. Uit 
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Uit andere bron was alhier ook bekend, dat betrokkene 
alt�ans op 1.1.51 niet op "De Waarheid" was geabonneerd 
Een, zo goed als enige kennis van de familie, een amb
tenaar R.w.s., voerde in 19�8 .P.v.d.A.- verkiezings
pro.paganda aan zijn woning. 
Vader en Moeder BIER zijn gelovig opgevoed. Zij geloven 
wel aan het bestaan van God, althans van een Opperwezen 
Zij bidden bijvoorbeeld niet bij het eten, noch gaan 
ooit ter kerke. 
Op een dag in October van 1951 vervoegden zich twee 
vrouwen aan de woning van Bii:sR, Aan :Moeder BIER die o
pen deed overhandigden ziJ een lijst, we.arop door deze 
vrouwen in die straat huis aan huis handtekeningen 
werden verzameld voor het bijeenroepen van de Grote 
Vijf, welke actie, uitgaande van de Wereldvredesraad, 
U welbekend is. Moeder BIER nam deze lijst van deze 
vrouwen in ontvangst, ging e.r mee naar binnen en keerde 
zeer spoedig weer bij de vrouwen terug aan wie zij deze 
lijst weer overhandigde. De vlotte manier, waarop een 
en ander in zijn werk ging ( de handtekeningen verzame
lemde vrouwen behoefden Moeder BIER blijkbaar niet feover 
reden; de lijst werd mee naar binnen genomen, waarna 
een vriendelijk afscheid) deed berichtgever aannemen, 
dat waarschijnlijk door Moeder BIER op deze lijst was 
getekend. Het werd niet bekend, of op dit tijdstip an
deren dan Uoeder BIER thuis waren. 
Opgemerkt werd, dat het gezin BIER blijken gaf het 
van het abonnement op ' 1 De Waarheid 11 liefst geheim te 
willen houden. De reden, waarom bij BIER "De 'Naarheid" 
niet meer wordt gelezen, werd dan ook niet bekend. 
Waarschijnlijk is het gezin thans op gGen lal}.-delijk dag 
blad geabonneerd en lezen zij uitsluitend het voor neu
traal doorgaand plaatselijk dagblad 11 De Alkmaarse cou
rant". 
Uit in de woning aanwezige geschriften kan men conclu-
deren dat of Vader BIER of één van de kinderen N.v.v.

is georganiseerd. In de boekenkast van het gezin staat 

bijna uitsluitend werken, uit gegeven door de N.V. Qr
beiderspers te A'dam. PEGASUS-uitgaven werden daarin 
niet opgemerkt. 
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De kinderen BIER, althans de zonen, genoten, voorzover 

bekend, geen middelbaar of hoger onderRijs. De laatsten 

zijn in een ondergeschikte positie werkzaam in oen of 

ander technisch beroep. 

De gezinsinkomsten bestaan waarschijnlijk uitsluitend 

het door Vader en zoons verdiende loon. 

In het voorjaar van 1951 was er sprake van dat de zoon 

CORNELIS naar Australië zou emigreren, waartoe hij op 

30.6.51 een paspoort aanvroeg. Deze emigratie is niet 

doorgegaan en men hoort er niet meer over spreken. Het 

hoe en waarom werd alhier niet bekend. Einde • 

�
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No.12113 

Uw no .Dis. V-PEN-1200 
dd. 22.10. 1 51 Form.V4e.

In tweevoud. � Vertrouwelijk 
DAT: 

PAR: 

tl(f Gerrit Hendrik B r e n  d e  1, Hilversum 9.4.1897, Ned., N.H.,
Inspecteur P.E.N., huwde op 6.3. 1 24 te Amsterdam met Anna Maria 

XOORENBURGH, Amsterdam 19.4-.1903, Ned., N.H., uit welk huwelijk 
drie kinderen zijn geboren. 

Betrokkene woont vanaf 27.10. 1 28 te Haarlem, Stuyvesantstraat
14, komende van Bovenkarspel. 

Bij een naar Brendel ingesteld onderzoek bleek, dat hij als 
Inspecteur bij het P.E.N. is en zijn functie (hoofd van de meter
dienst) te IJmuiden uitoefent. 
In verband met zijn karakter-eigenschappen werd medegedeeld, dat 
hij zich beschaafd voordoet, doch thuis lastig en opvliegend is, 
zijn echtgenote behandelt als was zij zijn dienstbode en dikwijls
ruzie heeft met zijn gehuv1de zmón, als gevolg waarvan deze zoon 
alleen bezoeken aan zijn ouderlijke -·JOning brengt als de vader
niet thuis is. 
Buiten zijn werk "doet" hij aan de duivensport en is penningmees
ter van de Duivensportvereniging 11Colombo 11 • 

Omtrent zijn politieke gezindheid wordt verklaard,dat hij com
munist is. Dit leidt men af uit het feit dat hij "de 1.'váarheid 11 

leest en daaromtrent aan kennissen verklaart, dat 11de Waarheid 11 zijn
krant is, omdat het de enigS;le lrrant is 1 die een juiste voorlichting 
geeft. vok beweert hij dat de C.P.N. de enig$'f,e partij is, die voor 

1 de belangen van de arbeiders opkomt, dat Amerika een land van uit
Oi lbuiters is en dat Rusland het land is waar de democratie op de juiste 
· wijze wordt beleefd. 

Of hij lid van de C.P.N. of een mantel-of nevenorganisatie daarvan
is, is niet bekend •. De godsdienst noemt hij grote onzin • 

Betrokkene komt als volgt voor: Lid B.N.O.P.(volgens opgave CVD
23.8. 1 48) en Waarheid-abonné 1951.--

Aan het: 
Hoofd van de B.V.D.
Javastraat 68 
1 s-G r a v e n  h a  ge.

� 12 December 1951. 
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No: 14/0011031 
Uw schrijven No: 
63265. d.d. 24-6- 1 49 
en 19-9-1949. 

Dienstgeheim. 

• 

' 
iJ 

• 

Fr a n s e n, Petrus Johannes, Velsen 23-7-'93, Ned., 
R.K; arb. P.E.N., sinds 27-6- 1 46 woonachtig te Ilaarlem
Gijsbrecht van Aemstelstraat 5, voordien Gr.Houtweg 60
Beverwijk.

Hij is als arbeider werkzaam bij de P.E.N. te Bloemen
ddäl en is vanaf medio 1945 tot Januari 1949 lid geweest 
van de E.v.c. Op laatstgenoemde datum heeft hij als lid 
van de E.V.C. bedankt. De reden hiervan is niet vastge
steld kvnnen worden. Daarna is hij lid ge,orden van de 
Provinciale Bond Vun Overheidspersoneel. Van huis uit is 
hij R.K. doch hij neemt zijn plichten als zodanig niet 
Wäar. Op zijn werk staat hij bekend als een persoon, die 
xitN geen politieke richting is toegedaan 

In zijn omgeving sta«t hij bekend als een persoon, 
die erg op zich zelf is en nooit over politiek spreekt. 

Hij leeft in concubinaat met Elizabeth Maria Hofsté, 
Haarlem, 13-5-'98. Zij kwam op 27-6-•46 te 1:Iaarlem wonen 
G.v.Aemstelstraat 5 komende uit Eever1,fij;{ en stct::.t beken<}
als een vrouw die veel en met iedereen pr a éh polH;iek
de idee van de voormalige S.D.A.?. is toer,ed4�n. v�n en
politieke activiteit Vél.n h,,lc,r, is niets kunnen blijken.

Genoemde P.J.Fransen alsmede E.M.Hofst�, staan in hun 
directe omgeving niet ongunstig bekend. 

Politioneel is te hunnen nadele niets bekend • 

R 23 September 1949. 

Aan: Het Hoofd van de B.V.D. 
Javastraat 68. 
's-G r a v e n  ha ge. 



MINI§TERIE VAN AIGID"ENB ZAKEN 

B. 
's-Graven'hage, 24 Ji.mi .1949. 

No.63265. t ( OnderTierp: P.J • .F.ransen. GE HE Il! ;,�-
• v. BI).p 

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te doen stellen 
met de personalia, politieke antecedenten en verder van be
lang zijnde gegevens betreffende P.J • .liRANSEN, Gijsbrecht van 
Atistelstraa.t 5 te Haarlem. 

Betrokkene zou lid zijn geweest van de .E. V .c., doch zou
thans ongeorganiseerd zijn. · .

Hij zou in concubinaat leven met een vrouw, die op poli-
tiek gebied diltwijls in. de oppositie is. . 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van I•olitie 
te 
HAARLEll. 

r. 

.d'_ EEî HOOliD VAN DE DIENST, 
Y namens deze: 

' 

@, 
L.L.van La.ere.' 

.. 

's-Gravenhag�� 19·Septenbe� 1949 

.. '

DIENSTGEHEID 

, ,Hiernede moge ik· U mijn schrijven d.d. 24 Juni 1949.no;
6326, in herinnering brengen, uao,rin ilë U verzocht mij te
willen doen inlichten omtrent P .J "Fransen, · · 

<.. • 

Uet .si>�odige be.an�woording zlllt U mij ,zeer verplichtên. 

Aan do IIeer 
Hoofdcommissaris'van Po1ftie 
ts IIAARLÊM. 

> •

• 

HET noom vA?i DE 1>m'.NsT·, 
· :Îliaiëens �ezQ � .

1{l 
/ 

·J .. , .G-r-aubenclm:.
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Betreft: GEIJT.8NBE.GK, Mathijs, Otto, Willem,
van,geboren Vreeland 9-3-01,wonende te 

Beverwijk, Hendrik Burgerstraat 19 

Antwoord: Dis Nr. 14.210 R, d.d. 7 Aug. 1951 [ V l:a /���j 
� 

Mathijs Otto dillem van Geijtenbeek, werd, volgens 
gegevens van het Bevolkingsbureau te Beverwijk, geboren 
te Vreeland op 9-3-01 en woont te Beverwijk, Hendrik 
Burgerstraat 19. 

Hij is Nederlander van nationaliteit en Ned.Hervormd 
van Godsdienst. 

• 

Van beroep is hij inspecteur in algemene 1ir->11s�-. ·üs 
technisch Hoofdambtenaar bij het Provinciaal Electriciteits
bedrijf Noord.bolland (PEN), Centrale Velsen-Noora_. 

'·" 

• 

Hij is een zoon van Johannes lHarinus van Geijtenbeek, 
geboren te Utrecht op 3-8-66 en van Gijsberta Maria de 
Bruin, geboren te Utrecht op 8-6-71. 

Hij werd ingeschreven te Wijk aan Zee en Duin 6thans 
Beverwijk) op 14-3-31, komende van Sittard. 

Op 2-8-30 is hij te .Ambij in Limburg gehuwd. met 
Marie Jaqueline Wintjens, geboren te .Ambij (L) op 25-,-04, 
Nederlandse en R.K. van Godsdienst. 

Uit zijn huwelijk werden 2 kinderen gel:Joren, genacimd: 
1. �aria Jacqueline Gijsbertha van Geijtenbeek, 

geboren te Wijk aan Zee en Du.in op 20-7-31, en 
2. Elza M:aria Jacqueline van Geijtenbeek, geboren te

Beverwijk op 19-8-35. 
Beide kinderen zijn eveneens R.K. van Godsdienst. 
Het oudste kind is lerc:rling verpleegster geweest, nadien 

doktersassistente. 

Aan bedoelde van Geijtenbeek werd op 4-7-51 een Bewijs 
van Nederlanderschap te Beverwijk uitgereikt, genummerd 
275072 en geldig tot 4 Juli 1956. 

Hij, noch een van zijn gezinsleden komt alhier voor in 
de criminele documentatie. Zijn gezinsleclen komen evenmin 
voor in de politieke documentatie. 

Van hem is op politiek gebied het volgende bekend: 

Na Wereldoorlog II werd hij lid van de EVC. Naar een 
bed.rijfsbron ons mededeelde trad hij in December 1946 wederom 
uit deze organisatie. Dit uittreden geschiedde gelijktijdig 
met meerder(chefs van de PEN Centrale Velsen-Noord. 

Dit waren de heren: 
Boeven: Chef van de Mechanische Werkplaats. 

Nadien ongeorganiseerd. 
Visser: Chef van de Electrische Werkplaats. 

Nadien georganiseerd in de �BOP (Provinciale 
Schaafsma: Chef Stoomwacht. 

Nadien georganiseerd in het N.V.V. 
\� L Th. Vonk, Stationsweg 53 IJmuiden-Oost, Techn.ambtenaar:
,� \Y\ O,,, , Nadien lid ]:OOP. . . 

...----: Geijtenbeek van, voornoemd: Was Chef Rolenvoorziening. 
� Nadien georganiseerd in het N.V.V. 
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2. 
Bedrijfsgenoten, die hem kennen, betwijfelen of ziJn 

lidmaatschap van het NVV oprecht is. Van Geijtenbeek is 
sterk materialistisch ingesteld. Uit dezelfde bron vernemen 
wij dat de materialistische leerstellingen, waArin hij op 
een gegeven moment het meeste ziet, de zijne zijn. Zijn 
materialistische gedac'1tengang is extreem. Hij heeft een 
ontevreden karakter, dat meer egoistisch dan communistisch 

, (niet politiek bedoeld) is ingesteld. 
De laatste jaren zijn zijn materialistische ideeën ge

baseerd op de theorie van �dward Bellamy. Na zijn uittreden 
uit de EVC is hij lid geworden van de IVB, afdeling Beverwijk. 

In 1950 was hij zelfs 2e voorzitter van deze afdeling. 
Vanaf 1949 werd. hij op de meeste IVB-bijeenkomsten te Bever
wijk gezien. 

Op 22-6-50 trad de toenmalige voorzitter van de afdeling, 
�Gerrit Krom, geboren te �vormerveer op 27-2-86, ambtenaar PTT,
�wonende Creutzberglaan 37a te Beverwijk, als zodanig af. 

Krom was in 1948 lid van de EVC (BNOP). 
.. Tot nieuwe voorzitter werd op deze vergadering gekozen 

.�. t de vurige Bellamyaan, Jacob van Wijngaarden, geboren te Velsen 
�· op 23-5-1903, HO-beambte, wonende te Beverwijk, Kerkstrae..t 2 • 

In 1946 voerde hij een verkiezingsbiljet van de CPN. Hij 
is abonné op "De· flaarheid", internationaal secretaris van de 
IAB (Esperantistenvereniging in de IVB) en redacteur van het 
orgaan der IAB, ".i:..:konomia Egaleco" (Economische Gelijkheid). 
Reeds in 1936 was hij links extreem georienteerä. Voorts is 
hij lid van de NVSH. 

1 

(1 -� 

I\' r.,C,.__.: 

( . '.<fa. 

Op deze vergadering gaf van Geijtenbeek een duidelijke 
uiteenzetting van de oorzaken die hehben geleid tot de hui
dige economische moeilijkr eden. "Volgens Bellamy zijn co�ri.1.p
tie, werkloosheid, enz., geen onverklaarbare uit.wassen, doch 
logische gevolgen van een op winst gebaseerde levenswijze. 11 

Van Geijtenbeek dankte in een toespraak de scri.eiè.ende voor
zitter Krom hartelijk voor het vele werk dat deze voor de 
afdeling Beverwijk had verricht. 

Op 19-3-51 hield de afd.eling Beverwijk van de IVB een 
speciale vergadering ter herdenking van Edward Bellamy. 

Na een inleidend woord van voorzitter van Wijngaarden, 
die op de sterke vooruitgang van de Ballamybeweging wees, 
hield van Geijtenbeek, die overigens een slecht redenaar is,
de herdenkingsrede. 

Hij gaf een beschrijving van "de grote chaos, die de 
weidse naam van "maatschappij" draagt." Met voorbeelden 
illustreerde hij "de absolute onhoudbaarheid van de huidige 
maatschappijvorm. 11 Als tegenhanger beeldde hij de Bella.my
econoruie uit. Aan de hand van talrijke ui tspra.ken en voor
spellingen van Bellamy meende hij te knnnen aantonen dat 
"de utopist Bellaio.y" een man geweest is, die zeer stevig 
met beide benen op de grond stond. 

Waar mogelijk maakt hij op de P:E;N-Centrale te Velsen
Noord ook propaganda voor de Bellamy-beweging. Regelmatig 
vindt het personeel in haar werkladen een Bellamy-orgaan. 
Dit was vorige weP,k nog het geval. 

De afdeling IVB te Beverwijk staat in nauw contact 
met Jan Horsmeijer, geboren HaarleN 13-1-1900, wonende te 
Bloemendaal, PWN-bearo.bte (Prov. Waterleidings1Jedrijf N.H.), 
landelijk voorzitter van de IVB" Lid Ned. Vredesraad en 
vertegenwoordiger van Nederland in de WereldvreQesraad. Op 
12-4-51 sprak hij te Beverwijk een vredesrede uit voor de IVB.
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Horsmeijer heeft reeds meerdere malen voor de IVB te 
Beverwijk gesproken. 

Op Zondag 17 Juni sprak HorsmeijAr een vredesrede uit 

3. 

op de jaarlijkse Landdag van de IVB 1951, die dit jaar in 
Krommenie werd gehouden. Een verslag van deze bijeenkomst 
verscheen in "De Wae.rheid" van 18-6-51. Volgens deze publi
catie we.rden op deze Landdag ook "vele handtekeningen inge
zameld voor de Oproep voor het bijeenkomen van de Grote Vijf." 

Hoewel bedoelde van Geijtenbeek door enkelen tegenover 
ons al eens als "communist" werd betiteld, menen wij, uit 
inlichtingen van personen die hem beter kennen, te mogen 
concluderen dat hij momenteel zeker niet als zodanig mag worden 

1gequalificeerd. Eerder kan worden aangenomen dat hij bij ver
kiezingen stemt op de Ned.Bella.my �artij, zo ver deze althans 
aan verkiezingen deelneemt. 

Van Geijtenbeek is een man die ge�stelijk zoekende is 
en daarom veranderbaar is in het aanhangen van een politiek 
en een godsdienstig dogma. 

Hij stamt zelf uit een net NP-d.Hervormd gezin. Zijn vader 
was ouderling van de Ned.Hervormde Kerk te Zuilen (Utrecht) • 
Zelf was hij minder principieel. Hij huwde in Limburg met 
een R.K. meisje en had er ook geen bezwaar te["E:n dat zijn 
kinderen later R.K. werden. Geruime tijd beeft hij zich in 
zijn huwelijk in het geheel niet met godsdienst bemoeid. 
Ook zijn vrouw en kinderen beleden een tijd la.ng de R.K. Gods
dienst maar matig, doch zouden thans we�r belijdend R.K. zijn. 
In zijn huwelijk hebben zich vele kwesties over de godsdienst 
voorgedaan. Daardoor was ook de verstandhouding met zijn vronw 
vaak minder goed. Zijn beide dochters staan bij buren als 
"jongensgek" bekend. Zijn oudste dochter heeft reeds enkele 
malen verkering gehad en heeft momenteel omgang met een jongen 
uit Zaandam. De ouders trachten hun dochters afzijdig te 
houden van een "gemengde" verkering en huwelijk, daar zij 
zelf hier veel moeilijk.heden mee hebben ondervonden. 

Van Geijtenbeek zelf toont het laatste jaar iets meer 
interesse voor gods&ienst en heeft het in de kringen van de 
Theosofische Vereniging gezocht. Op 20-2-51 bezocht hij een 
vergadering van de Theosofische Vereniging Loge Kenl"emerland 
te Beverwijk • 

Zijn 2e dochter is nog studerende. 
Van Geijtenbeek zijn ontevreden karakter is door zijn ge

zinsomstandigheden eerder aangewakkerd dan getemperd. Mede 
oorzaak is ook het feit dat hij lichamelijk minder sterk isT

Rij zou hebben geleden aan een open TBC� Rij leeft in onge
noegen met zijn familielid, W. van der Valk, machinist PEN, 
Stumphiusstraat 19 te Beverwijk, die hij aan een functie bij 
het PEN zou heb'ben geholpen, maar later we1cr zou b.ebl en tegen
gewerkt. Wij hebben, gezien de verstandhouding, gemeend v.d. 
Valk niet te moeten raadplegen. 

Van Geijtenbeek, die zelf bij het PEN gekomen is van de 
Mijnen in Limburg, heeft zorg gedragen dat zj.jn broer in 1939 
eveneens bij het PEN te Velsen-Noord als machinist in dienst 
kon treden. Deze broer heeft tot 1945 bij het PEN als zodanig 
gewerkt. Insiders noemen hem een prima vakman en een bekwaam 
theoreticus. Evenals bedoelde van Geijtenbeek zelf, bezat hij 
het L.iachinistendiploma A, B en theoretisch C. Hij was goed 
onderlegd en gaf les aan leerlingen. Rij kon het echter met 
van Geijtenbeek later ook minder goed vinden en ging in 1945 
over naar de Vita-Diepvriesfabrieken te Leiden. 

Bedoelde van Geijtenbeek verdient een jaarwedde van f 6000.
plus 15 % toelage. 



4. 
Op de bijeenkomst van de Theosofische Vereniging te 

Beverwijk, voornoemd, die door van Geijtenbeek "''erd bezocht, 
hield Dr. Ir. A.M. Haas uit Den Haag, een voordr&cht over 
11.A±oomenergie en Broederschap". 

Naar ons van niet-officiele bron werd verklaard zou 
van Geijtenbeek voorts nog een bestu1,rsf'unctie bekleden in 
de Personeelsvereniging voor Hoogovenbeambten, wa.arvan ook 
niet-Hoogovenbeambten lid kunnen worden, gena.e.md "De Gieteling" 
die een toneelvereniging heeft, genaamd "Ta.vido". 

Tenslotte werd ons verklaard dat van Geijtenbeek vermoe
delijk ook de IVB-bijeenkomst op 12-4-51 te Beverwijk heeft 
bezocht, alsmede de IVB-Landdag op 17 Juni 1951 te F.rommenie, 
op welke beide bijeenkomsten genoemde J. Horsmeijer uit 
Bloe endaal een vredesrede heeft uitgesproken. 

I.D.



Ver�e dit ONTVANGSTBEWIJS met spoed. GEHEEL
INGEVUU,)n op de gebruikelijke w�jze te retourneren a{) 

Min. van Binnenllands«f Zaken 
DIS Javastraat 68, 's-Gravenhage.

De ondergetekende verklaart stuk
No. 14-_, ?:1.9 .. �-- .. , d.d. 7 Aug. 1951. 

in goede orde te hebben ontvangen.

(Dienst, Code of Verbindingsnr.) 
f.a

(Datum) 
�: ... 

(Paraaf of: Handtekening) 
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van Ge:ijtenbeek

Gehuwd me ·i:;: 
(alleen voor vrouwen) 

Vo c.rnamen: Matthtjs Otto Willem 

Geooortedatum: 9 Maart 1901 
·---·--------------------------

Geboorteplaats: Vreeland 

1/oonplaats: 
--------------------------------------··--·--- --·- --------

Functie: 

Hendr.Burgerstraat 19 

Technisch hoofdambtenaar A (Centrale - chef brand

--.---------- stoffen-_en astransport)_

Bloemendaal, 22 Mei 1951. 



A G1i:IJ"1r:8Iü3�:SK. :.:athi .' s O·t;to ,iilleri 
Vreeland, 9-3-01 Ned. 
BE'v...,,.:UIJK. 'i:�enclril:: 1 Dur,r;er3t1'r·1rit 19 
ins'!)ecteur Al,�. Dienst P .1Lî.T; 
ID Bever�iik. 18-5-49 
1949 Lid N.B.?. Afd. Beverwiik. 
ID Bevel'T!i ik. 4-8-49-Lid ge'.YGGSt v.d.�VQ. 'Thans lid irvv en 
lid IVB afd. Bever::ri.�k. 



Verbinding 97. 26 October 1951.. 
. 

�o. 186/Vertrouwelijk. 
Ont�angstbericht no. Dis V-PEN-1202 d.d. 22-10-1951. 
Onderwerp: inlichtinten E.Th.Gordijn, .lünheimweg 39 

Bloemendaal. 
Betrouwbaarheid berichtgever 
zeer betrouwbaar. 

-0-0-0-0-

r- f EVERAROUB 1l'HEODORD8 GORDIJN, geboren te 
.'Jassenaar 22 December 1895, portier J:).E.N., 
wonende te Bloemendaal, Kinheimweg 39, staat 
in het bevolkingsregister dezer gemeente inge 
schreven sedert 15-6-1943, komende van Velsen 

H� is �ederlander, behoort niet tot enig 
ke:i:-kgenootschap en is op 7-1-1925 te LJtrecht 
gehuwd met Nilhe lmina .l:l'rancisca Antonia van 
Roosmalen, geboren te Arnhem 17-4-1900. 

ln crimineel opzicht is niets ten nadele 
van GordiJn en ziJn vrouw bekend. Zij staan 
goed aangeschreven. 

In politiek opzicht is bekend, dat Gnr
drjn zeer links georienteerd is. Hij is vermoe
delijk lid van de E.V.C. HiJ was voorheen lid 
van de S.D.A.F. en in 1947 kon men zich vol
gens een bericht in de "Sociaal Democraat", 
zijnde het orgaan van de oude S.D.A.P. bij hem 
opgeven voor het lidmaatschap van deze partij. 

Hij is zeer correct in zijn optreden en 
bemoeit zich in zzjn werk niet met politiruc, 
ook maakt hij geen propaganda. 

Hij is zeer fel en onbeheerst, ook tegen 
z�n superieuren, wanneer hij maar meent, on-
rechtvaardig behandeld te zijn. Einde. 

/) 
/1 

-0-0-0-0-



', 

,. 

22 Oc:to1ïer l951. 



22 Octoben 1951. 



Opmerkingen: 

A. Heilig Antoon Petrus
7-6-'16 Velsen
Haarlem Gr. Houtstraat 41 rd.

'Mei '47/15414/0D 303 was lid :NSB. 
Hee:rt meegewerkt aan V-actie i.azake Duits-e 
propaganda. 

rrs 

Dubbel A.C.D. 4 · r 

Gaarne V4e onderzoek. 
'- 1 

13=-J 0-' 51. 
2 r} .'Z . 

-_-:,._ .. �-�'.1'*2 '"-""' •'<I --;;;.;7Wffll,ft 1 J < 011 .... ,. �� ...... ---------111

C..::arne een fY� ond. /J./á.D 
A g:.:�s��g-,apport binnen . 3o. //. 'n 

� 

OriJ./copie/tés; verz. can 

O:;:: /copiö/rés, verz. aan 
. 

ACD % . i," d, .. •: rt l:':GGf .. f/lt •.nagcs,. oor: .. da : 

MODELB 

functie: 

arz: P.E • .N. 
Bl'daal 

volgnr: 

datum afz: 

1203 

15-9-.51 

Pol.'tier Dienst en Adm 

• gebouw

Zie:� OD l558a/A /

IS". Il S-b: 

;//d,t #fa/), k.. � 

achtern: 

voorn: 

Heilig , 

.Antonius Petrus 

geb: 'i Juni J.916 

te: Velsen 

Spoorwegstraat 4 rd. 
Baarlan 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



HEILIG Antonius Petrus 
7-6-16 te Velsen
H

A

ARLEM (Gr. Houtstr. 41 rd)
Spporwegstr. 4-rd

N d. 
P. 

Portier Dienst- en Adm. Gebouw PEN-cehi:rale
ev: SCHOON Neeltje (1l0-7-17) 
Mei 47 Was lid NSB. Reeft meegewerkt aan V-actie inz.Duitse 
prop. (15414/oD 303)� 
Nov 51 Zijn �chtgenote was van 1 41- 144 lid NSB en lid NSVO. 
( Alph/OD 1 556a/N.R.). 

•



• 

1 

" 

Uw no .Dis. V-PET\f-
1203 da.22.10. 1 51 
Form. v.4e 

In tweevoud. 
VertrouweUjk OP KAART 

c .. ,. :�1tápfi' 
P,11: • .J

r. Jrl--

xl 
/ 

Antonius Petrus H e i 1 i g, Velsen 7.6.1916, Ned., .:=t.K., 
portier, huwde op 7. 5. '36 te Velsen met Neeltje SC]:oon, Velsen 
10. 7. '17, Ned., N. �I.
Uit dit huweli:jk zijn drie kinderen gebo�cen.

)�· 
���;{' 

�� / 

Betrokkene woonde voor 27 .12. •1+5 in de gemeente Velsen, 
vanaf die datum te Haarlem en sinds 8.4. 1 47 aldaar, Spoorweg
straat 4 rd. 

In de omgeving van de woning staat betrok!rnne gunstig be
kend. �ij is niet godsdienstig, doch zijn kinderen gaan op een 
Christelijke school. 

•
Hij maakt een tevreden en eoeclige indruk en leest het Haarlems
Dagblad. Politieke interesse heeft hij niet, is althans niet
bij hem waargenorien.

Blijkens inlichtin�en van de Politie Velsen is hij in 1941
enkele weken lid geweest van de H.S.B. onder stamboekno.141372
en was hij medewer,i::er aan de V-actie. Hij is voor deze feiten
buitenvervolging gesteld.
Na de oorlog is hij oorlogsvrijwilliger geweest en werd hij als
zodanig uitgezonden naar Neè.Indi�.

Van de ec:.-itgenote van betrokkene is bekend dat zij 1ran 1941-
191+4 lid NSB en NSVO was en desv'Tege geinterncerd en veroordeeld
werd.

Overigens is te Baarlem van hem niets nadelizs bekend.---

/i 19 November 19 51.

• Aan het:
Hoofd van de B.V.D.
Javastraat 68
's-G r a v e n  h a  ge.
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,INLICHTINGENDIENST BEVERWIJK 

Nr. 369 

DIENSTGEHEIM 

Onderwerp: Personeel Overheidsbedrijf 

• 

•• 

PEN - Bijkantoor Beverwijk 

OP KAART 

A(O/ IJ fr 
OAT:U 
PAR: 

J
"-

"' 

....... ,

In aanvulling op onze meldingen Nr. 236, d.d. 27-7-50 
en Nr. 366, d.d. 18-8-50, kunnen wij U het volgende 
mededelen; ter aanvulling: 

PROVINCIA.L.8 BEDRIJVEN: 

PEN-CENTRALE VELSEN - BIJKANTOOR BEVERWIJK: 

Op dit kantoor is werkzaam: Hendrik Jan van der Linde, 
geboren te Kampen op 11-5-03, wonende te Beverwijk, 
Cornelis Matersweg 73. 

Hij is werkzaam als bureelbeambte bij het PEN • 
Hij is Nederlander. Godsdienst: Gereformeerde Kerk. 
Hij is stug van aard en "doordravend" van karakter. 

Tegen zijn minderjarige zoon werd alhier proees-
verbaal opgemaa.mt, d.d. 28-6-50, onder Nr. 615, terzake 
overtreding van artikel 44, 2e lid, i.v.m. artikel 12, 
le lid der Diensplichtwet. Op 7-3-50 en 16-6-50 was be
doeld persoon opgeroepen door de Burgemeester van Bever
wijk,om te verschijnen voor de Indelingsraad ter keuring 
voor militaire dienstplicht. Beide malen is bedoeld 
persoon niet verschenen. Bij is genaamd: 

Hendrik Jan van der Linde, geboren te Wijk aan Zee 
en Duin op 4-10-1931, wonende ten huize van zijn ouders, 
Cornelis Matersweg 73 te Beverwijk. Hij is theologisch 
student. 

I.D.

•' . '\ .. 
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Antecedenten- N dossier 054121· 

VERTROUWELIJK 

, ' 

Betreffende de huidige politieke gegevens van: 
de Heer 

\ 

M,,L- .Chr.van LUlJN 
:,cact XXY..XXYX:XXXX 

geb. 19-,1-:HPf- · te - Beverwi "-k · · ····· ;; WOnende :_j;,:)!'Straatwes 282 te 'Jelsen(lfaQrd), ..;, tf"�� f'1.,L.H<.< 

1�.,. 19yr)', *� -fo�,( 
heb ik de eer U het navolgende mede te delen: 

z.o.z.

0 

19 
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Antecedénten- N dossier 0· 54121 

VERTHOUWELIJK 

&tl'effende de huidige politieke gegevens van: 
de Hee"r ,._ 1 A. Chr. Y8Jl Lui jnMej. 
ge!>, 19-3-1925 te BeYOrwijk 

Beve�wijk l Sept. 19 50 

wonende Sfijkaratrnatweg 282 te Velaen C Noord)

�' L-----·· 

i:: Î-"111f 
1951 -1 

A(OI /pvrft.
--'-/-

heb Ik de eer U het navolgende mede te delen: 

Alex Christiaan van Luijn, voornoel'ld, WOC'ITHie VC'orhern te Rf'Vl'rwi ,!k, 

• 

-f..-1 Assumburgstraat 53. thans inwonend bij v i jn sc-hc,"nvag.Pr, i;. Ras<'b, 
Nijkerstraatweg 282. Van Luijn komt uit e<>n C'Om?"l1,nisti�<''h e-e:-in. 
Zijn vader is lid van de B.N.0.1., AAnel'�lo�rn bij de �.v.c. en 
vermoe-delijk lid c.l'.N. Zijn vane-r i� df! C>OT""'nnir1:>r-�P id�ol"gie 
sterk toegedann en was op 31-"-50 nop; eeabonnee' d op 0De 'N'AF1.rheid". 

• 

• 

Rijn vader is werkzanM als portier op der .E.l\.-CP.ntr�\le te 
Velsen-Noord. Bedoelde van Luijn werd medio 19�0 als militair 
uit Indonesie gerepntrieerd. Zijn vader heet't toen getrac-ht 
bedoelde zoen evPneens geplaatst te krijeen bij het F.E.N. te 
Velsen-Noord. Bedoelde van luijn werd doc,r het l ..... N. niet aan
genomen. Jinds eind Juli 1950 werkt hij thans bij de Rijks 
Naterstnat en bekleedt de f\lnctie van stoker C bij het stoom
pontveer over het Noordzeekanaal te Velsen. Toen hij in October 
1946 als militair naar lndonesie moest vertrekken, hee� hij 
gedeserteerd. Later is hij toch uitgezonden. Zijn schoonvader 
is eveneens PEN-beambte bij de Centrale te Velsen-Noord. Ook 
hij was lid van de B.N.v.P. (:b:VC). Door bemiddeling van een 
dominee is hij op 16-12-46 lid geworden van het �.N.v. Op he�rn 
is zijn schoonvader echter nog abonne op "De i'îanrheid". 
Van A.C. van Luijn is niet hekend in hoeverre ook hij comnn.,nis
tisch georienteerd is. Vanaf 1946 heet't hij Beverwijk verlaten, 

-<.I terwijl hij na zijn demobilisatie in Velsen is gaan wonen.
, Zijn vader is gena3md Ernst van Lnijn, gehoren Culemborg 12-5-90 

wonende te Beverwijk, Asstunburgstrnal 53. "\l.a-n-'Ae�-werd een I11for 
mati�kaaPt ifu�eirnnè:en. In 1936 was hij rePds lid van het. N.A.S. 
( l .A.:.>.) • terwijl hij in 1946 C.l .N.verhc7ine::;propE>.f.'e.nda op 
zijn perceel voerde. Zijn vader is een gPJ"f>PSionn'Prd koloriaal. 
Hij zou de E.V.c. Kaderschool hebhen he?.oC'M.. Rij de in 194!=. en 
1947 voor militaire instanties inp;estelde onde1 :>C'IPken, WP.rd de 
indruk verkreg, n dat bedoelde A.C. van Lnijn, Lv.m. zijn deser
tie, financieel door cumnn.misten y.'erd gest-rnnd. Toen werd ver
moed dat hij zelf ook georganiseerd co!'l.l!l11ni.s1 was. In Java was 
hij chauffeur bij een llilitaire S1 af, wa· r hij officieren reed. 

,d'EMEENT.BPOLI'.1'IE VELSEN.
t 

/ro. Cc. 3470/D • 

• 

• 

Is in October 1946, toen hij als militair met het 
m. s. "Tegel berg" naar Indonesi� moest vertrekken, gede
serteerd. Is gesignaleerd eeweest, doch deze signalering 
is vervallen verklaard, omdat betrokkene uiteindelijk 
toch naar Indonesië is vertrokken.

Stamt uit een communistisch georiënteerd �ezin en 
is vermoedelijk zelf lid van de c.r.N .. 

Velsen, 30 Augustus 1950. 

;. 

"( De C 
UITTREKSEL 

Uit, /i>GI I '/ to, 
Voor,()/) /S,1'. · ,f�
o.a.v., �Z!]. /IJ 
::at.: �J"'-'17 

1.or., � 



Betreft� Georg Adam MEYER, wonende te 
Naarden, Prins Willem van 
�anjelaan No.8 boven. 

Antwoord op verzoek 
Dis V.PEN - 1275 A.dd. 8 Jan.52. 

D I E N S T G E H E I M. 
-----------------------------

Datum, 17-1-52. 

�. J.. . 
. 'l '�1., v .� /' Georg Adam MEYER, geboren te Amsterdam, 12 December 1892

van beroep monteur P.E.N., woont te Naarden, Prins Willem van 

Oranjelaan No.8 boven. 

Hij is de zoon van Georg Adam - en Anna Barendina BOODEN. 

Hij is op 29 November 1922 te Amsterdam gehuwd met Cgristina 
Enelina Petronella VERHEUL, geboren te Amsterdam, 18 Januari 

18853. 

Betrokkene vestigde zich in deze gemeente op 11 October 

1945 komende van Bussum, waar hij vanaf 1928 heeft gewoond. 
Hij bezit de Nederlandse nationaliteit en belijdt de 

R.K.Godsdienst. 

Betrokkene staat alhier gli.nstig bekend. Zijn naam komt 

niet voor in de polit�e-adminstratie, noch in de adminstratie 

van de politieke recherche éeze,igemeente. 

Bij inrormatie bleek, dat zijn naam ook niet voorkomt in 

de politie-adminstratie van de Politie te Bussum. 

Of betrokkene een P.R.A. dossier bezit en or di� al or 

niet in behandeling is genomen, kan hier niet worden nagegaan. 
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No. 12116 
D"�

Uw no. Dis. V-PEE-1204 PAR: i · •
Fortn. V . l+e d\+. �r.ro·. 1" 

f Vertrouwelijk 
In tweevoud. . . / 

...... �t.1.� � ,.; '7t "'"'!"(7 VT "j;J l � ,_.. f ,y 
.,,.. l'r'uA' '1' f 

r{I 
Adl�anus Leendert LIOl'iS, Amsterdaru 2ti .4 .1907, i!ed., eeen gods

dienst, chau:ffei1r PL1�, hu:;Jde op 11.6. '31 te :ra=.rlem met Hencl•·ica 
�de la COURT, Rot�erdd'l 1:).11.191�', 1,em., Neè., 1_1.it welk huï1elij1c

-f twee kinèeren zijn ge,,oren. 
Betrok:·ene noorit c:inds 11.6. '19 te Haarlem, komende van Amster-

dam, sedert 25.2. 1 39 aan het ad�es Aelbertsbersstr�dt 65. 
Betro1·.' ene en de overige leden van zi,j.1 gezi'1 sta'"tn in dA omgeving 
van de ï1011in2 hekenc) als keurige en hoogst fatsoPnJij1:e memien, die 
zich van de hure.n ta :,li_.,_ i:,î�i,idi:: houde'1. Gedure de de Dnitse be
zetting lieten de ec:1t�L eden zich kennen als goE':de Eederl.anders. 
Ook thans t·.:.i. ·relt men niet aan de 3e3at;:;sgetrot1ïiliej a va.n betro1-· enP. 
Zijn huidige politiek€' eezirid11ei, is moeilijk te peilE:n, c1och men 
is overtui -:,d van zijn anti-cori' tu-ij stisc'1e levensbesrhotr.01ing. 
Hij is geèl.bonneerd op het,,-foarlems D...tgbld.ct:' 

Te rtuar�eili is van hem of een der andere 3ezinsleden niets nade
lL,;s bekE: 1rl. ---

Aan het: 
�oofd van de B.V.D. 
Javastrdat 6ö 

21+ Janu�ri 1952. 

,tt 

tlJ. 's-G rav e n  h a  ge. 





.. No. 1167/334-1':151. VRRT'.RrlNBLIJK. 

Betreft :A.van Ommeren. 

Antwoord op:Uvr schrijven 
No. Dis V-PEN-1205, 
a.a. 22-10-51. -= 

..... _. ___ _ 
OP KAA.RT 

ACD/ 

Naar aanleiding van Uw, oovenaangehaald 
schrijven mo?e ik U berichten, dat omtrent ARNOLDUS 
van O:MHEREN, geboren te l'Tieuwer-Amstel, 30 Juni .J..'703, 
monteur bij het P. r.: .. N., wonende Prinses •.ülhelmina
laan 1:0. 43 te Ouderkerk a/d Amstel, gemeente Ouder
Amstel, na een ingesteld vertrouwelijk onderzoek,het 
volgende is gebleken. 

Hij vestigde zich op 5 September 1��7 in 
zijn huidige woonp.Laats, komende uit de gemeente B.J..oe
mendaal. Op 20 Juli 1�32 huwde hij met Jannetje Bouw
meester, geboren te C'uder-Amstel, 2 Augustus l.\}05. Hl.j 
heef't één kind, een dochter. Zijn godsdienst 1n :Fed. 
Hervormd. Zijn rinant:ïeele omstandigheden zijn gunstig 
te noemen. 

Op 29 Januari .l':147 werd U over hem gemeld,
dat hij als CPN'er moett worden beschouwd. In 1"}41.J 
volgde de melding: ''Lid EVC. Opposant. Leest ''de \'/aar
heid 1111. 

Thans wordt bericht, dat hiJ een zeer 
voorzichtig mens is en zich niet op de voorgrond 
plaatst. Hij heef't veel omgang met andere coI11!'1un1s
tisch georiënteerden 1n de gemeente en verschi.L.J..ende 
mqlen is geconsta�eera, dat hij 's avonds, uit andere 
gemeenten arkomstige, nog onbekende personen op oezoek 
krijgt. Het is niet met zekerheid bekend bij welke 
organisatie hij is aangesloten, maar vermoedeiijk 1s 
hij lid van de EVC. Aangezien geen enkele krantenoe-

1 
zorger oij hem komt, is het mogelijk, aat hiJ per .vost
"de ./aarheid 11 ontvangt� daaromtrent bestaat echter 
evenmin enige zekerheid. 

In de plaatselijke politie-administratie 
komt zijn naam niet voor. 

Amsterdam, .L November 1�51. 





Opmerkingen:

A. PLUIJl:.IERS Maarten Ned. 
19-6-'91 Den Helder
.AJ.km.aar, Hout.havenstraat 39
Lijnwerlrnr PEN.
I.D. Alkmaar 8-2-'48
1950: Geconstateerd van 2-5-'48 tot

1-7- 1 48 een maundabonnement op
nne Waarheid"
Rei'. No.93231.

Gaarne V4e onderzoek. 
Eveneens kartotheekkaart bijmaken, 13-10-'51. 

8-11-'51 Rapport binnen,
1-5-'48 tot l-?-'48 maan.dab. Waarheid.
Zoon E.F.Pluijmers deserteur, verm. uit
angst voor diene Indië, 10 mnd. gev. str. 

Nagesl. door: // J.
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achtem: PJ.uymers ')(.
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geb: 19-6-91

te: Den Helder

•/VAJres: Hou tha.vens tr e.a. t 39
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Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot:



ev: JONKER Neeltje (18-4-98) 
Nov 51 Wordt als commun. geor. beschouwd. Zijn zoon 
PLUYME,{S Wilhelmus F. ( 21-9-28) was desertF?ur. Zij{i dochter 
liet zich anti-militairistisch uit. (OD 1556 A/Alph-N.H. PEN). 
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nr •. .2'8. VERTROUV'f°:ELIJK. 

1;1/ �- r.�. 1. 758/51.
Onderwerp: 2 Noveaber 1951. 
Inlichtingen M.PLUIJMERS. 

��--------�-------------------------------------------�--------------�--� 
Datu:a van ontvangst bericht: 2+.10.1951, nr. Dis V-P.E.N.-1151, Form..V + e. 
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar. 

NIH v.K.' 
ACO/ Waardering bericht: Idem. 

Tevens bericla.t gezonden a an: Geen. 
Gemeente-secretarie. Mèdewerkende instantéès: 

OndernoMen acties: 
1 

Inwinnen van inlichtingen onder gelleioou"d.ing. 

•
;} ,

In antwoord op bovenverm.eld sclil.ri jven bericht 

,)IJ� ,-)!�;T::
t

p�����::: &•boren te Den Helder, 19.6.1891, lijn-
t{ '/-.:;)' werker P.E. N. , wonen�e Houtllavenstraat .38 alhier, werd

l\ \j- V: a1' /. � \ 
op 6.12.19+0 in het bevolkingsregister dezer gemeente in-

\' ·
_,�

J'N
�i(J.!> )�',;J"' geschreven, ko:i.1.ende van Haarle:t1. Hij is op 8.11.1917 te 

" \' / r.J ..::1,-k' �f:. � f Alkuaar gehuwd uet NLELTJE JONKER, geboren te Urse1:.1, 
� ,I' 

i 18.�.1898. Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen ge-
,� � 

-�

• 

boren:
JACOBUS BERNARDUS, 6eboren 2.11.1919. 
BEENARDUS JACOBUS, " 8"08.192.3. 

© / l lV'iA��IA DIRKJE, " 22.1.1925. 
CATHARINA, " 2�. ll.1926. 

(!:, / f WILF..ELIVIUS FRANCISCUS, " 21.09.1928 . 
Van deze kinderen zijn er drie gehuwd en te Alkuaar woon
achti6, terwijl de overigen bij hun ouders imvonen. 
M.PLUïJ}1ERS belijdt geen godsdienst, doch zijn echtgenote
is Roo:ms-KathlÎ>liek opgevoed en gedoopt. Na la.aar huwelijk
heeft deze vrouw zich van het Rooms-Katholieke geloof ge
distancieerd. De kinderen uit het gezin hebben 5een gods
dienstige opvoeding genoten en zijn niet gedqopt. 
Enige tijd geleden ontving de f8.1Uilie PLUIJKERS, even als 
andere personen in hun ongevm..ng, bezoek van eni6e geeste
lijken, die zich bezig hielden afvallige Rooms-Katholieke 
op te wekken tot het R.K.geloof terug te keren, doch zij 
boekten bij de familie PLUIJivIERS geen enkel reslÜ.ltaat. 
M.PLUIJMERS wordt door soL:lllligen in zijn o�5eving als
c orwuni sti sc:h ge ori ën te erd beschouwd. In :i:ü jn ad.nini s tra
tie staat het volgende omtrent hem aangetekend.

1950: 
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VERTROUWELIJK 2. 

1950: Geconstateerd van 2. 5. 4-8 tot 1. 7. 4-8 een maandabom 
ment op 11De Waarheid" ( Uw referentie nr. 93231 ).

Het is niet gebleken, dat hij thans nog op "JJe Waarheid' 
is geabonneerd. De bezorger van dit blad, brengt althan: 
nu geen courant aan zijn woning. Ver•oedelijk is 
M.PLUIJ1v1ERS thans geabonneerd op het plaatselijke dagblE
)"De Alk:m_arse Courant". In 194-8 was hij ook geabonneerd
op de V.A.R.A.-radio�ids.
M.PLUIJMERS wordt een rustig, weinig ontwikkeld man ge
noeud, die' krachtens zijn aard geen ste:m.tJ.ing zal kweken
onder collega's of andere personen waarnede hij werkzaaJ
heden zou moeten verrichten.
Zijn ec�tgenote en oudste dochter daarente5en ku.nnen in
hun beweringen zeer heftig zi j'.tj. en zouden zich verlltoede
li jk in een z.g. volkswijk goed op hun plaats gevoelen.
PLUIJll;JERS reist naar het terrein van zijn werkzaamheden
veelal per trein en onderscheidt zich daarbij niet van
ge:aiddelde passagier" Hij zal ni.lilhler een politiek gespr
of enige obstructie in de tFein voeren, zo werd meege
deeld. Op politiek gebied schijnt hij weinig of geen ac
tiviteit aan dE/dag te leg�en. tiet feit dat hij geabonne
was op "De Waarheid" is voor omwonenden moeilijk ver
klaarbaar. Betrokkene beweegt zich opk niet op het ter
rein van het verenigingsleven en houdt er weinig of gee
kennissen of vrienden op na. Zijn gehuwde kinderen be
zoeken hem en zijn echtgenote regelmatig en de onderlin
verstandhouding schijnt daarbij niets te wensen over te
laten. BLUIJMERS verdient als lijnwerker bij het P. E.N.
ongeveer F.53 per week, van welk loon zijn echtgenote n
o:i:.tStandigheden het huishouden weet te bestieren, waarbi
man en vrouw zich bejerkLngen weten op te leg6en. 
Een enkelemaal bezoekt PLUIJMERS met zijn vrouw de bios 
coop alhier. 
De jongste zoon uit het gezin, genaa.:id WILHELMUS 
FRANCISCUS PLUIJMERS, geboren te AlkI:laar, 21.9.28, elec 
triciën, heeft zich in 194-6 vrijwillig gemeld voor de 
Koninklijke Marine. 
Op 4.10.1946 werd daartoe door de afd.Security van de 
Marine Wervings6roep te sLGravenhage, omtrent hem, alh. 

inlichtingen 
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VERTROUYTELIJK 3. 

inlichtingen ingewonnen. 
Op 9.9.l9+8 moest W.F.PLUIJMERS als dienstplichtige zich 
Iblden bij het 8 ste Regiment Infanterie. 
Op l0.2.19-+9 heeft hij zich daar op onwettige wijze van 
zijn onderdeel verwijderd om op 21.2.1949 uit eigener be

weging daarbij terug te keren. Blijkb .... ar kwalïl. hij in aan
lilerking om uitgezonden te worden naar Indonesië. Op 
20.,4..19'4-9 werd hij door de krijgsraad te velde veroor

deeld tot 8 maanden gevangenisstraf net aftrek van voor
arrest ( dit was van 21.2.,4.9 tot 20.4 .. +9 ). 
Hij werd intussen overgeplaatst naar het Alge�een �epot 

van de Koninklijke Lan�acht te Schoonhoven. 
Van 2.7.1949 tot 1 •. 6 .1950 was hij voor de tweede maal on
wet·,ig afwezig. Het bleek dat hij was ondergedoken o:o. aan 
uitzending naar Indonesië te ontkomen. De eerste ma.al zou 

hij zich hebben gem.eld omdat hem ter ore was gekomen, dat 
de 1::üli taire au tori tei ten een psychiscb..-e storing bij 
hem veronderstelden. Hij keerde toen naar zijn onderdeel 

terug oa te proberen een psychiatrisch rappoFt over Ad• 
te doen saI:J.enstellen waarvan hij een voor hem. gunstig re
sultaat verwachtme. 
Veruoedelijk is dit onderzoek voor hem teleurstellend ge
weest, zodat hij voor de tweede maal "de benen nam.". 

Toen hij over zijn uitzending naar Indonesi� met zijn 
vader sprak, zou deze hebben gezegd: " je bent ou.d en 

wijs genoeg,dus je uoet zelf aaar uitmaken wat je doen 
en laten moet". Hierop zou îf. F .PLUIJl\�RS hebben gezegd;, 
"Goed, dan ga ik niet naar Indonesië en duik onder". 
Blijkbaar heeft dit besluit van zijn zoon bij vader 

PLUIJJ:IERS geen enkel reactie ontlokt. 
Uit het gezegde van vader PLUIJNERS zou tevens geconclu
deerd kunnen worden, dat hij zijn zoon althans niet tot 
desertie heeft aangezet. Op 1.6.1950 schijnt 
W.F.PLUIJMERS door de Kon.Marechaussee buiten deze ge
meente te zijn gearresteerd. 
Op 3.6.1950 werd hij naar het liuis van Bewaring te 
's-Gravenhage pvergebracht. 
Hij is daarna voor de Krijgsraad te velde, d.d. 23.8.50, 
veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf met aftrek van 

preventieve 
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preventieve hec�tenis, onder gelijktijdig ontslag uit de
militaire dienst. 
Het schijnt, dat hij zijn straftijd doorbrengt in
kamp te "Norg. 
Zijn ouders hebben weinig briefwisseling m.et hem en een 
enkele aaal verzoekt vader PLUIJivJERS een naaste buur een
brief voor hen naar zijn zoon te schrijven, omdat deze
"beter met de pen kan omgaan". 
Mede in verband met zijn ru.nctie in overheidsdienst, zou
vader PLUIJivlERS het vervelend vinden, dat zijn zoon als
deserteur in een strafkamp verblijft. 
Op 12.10.1950 werd W.F.PLUIJ.MERS door de Politierechter 
Aill.sterdal!I. veroordeeld tot 2 J:1aanden gevangenisstraf, we
gens diefstal van lood, gepleegd in de gemeente Laren(NH� 
alwaar hij voor de Alkmaarse firma BAAS en MEIJSEN, kabel
werken uitvoerde • 
Volgens omwonenden zou deze desertie niet zo zeer een uit
vloeËel zlJn van een anti-militairistische gezindheid, 
aJ,.s w el van het met angst bezeten zijn voor het dienen in
Indonesië en de daaruit voortvloeiende gevaren. 
De oudste dochter uit het gezin PLUIJTl'!ERS, genaamd M.ARIA
DIRKJE, geboren 22.1.25 werd door de Economische Rechter 
op 20.3.44 veroordeeld tot F.10 boete of 4 dagen hechtenis
wegens overtreding van de Distributie voorschriften. 
Bij een bezoek van de Kon.Marechaussee aan haar ouderlijke
woning, in verband met de desertie van haar broer, liet
zij zich op felle wijze anti-militairistisch uit. 
De gezondheid van dit meisje laat veel te wensen over. 
Zo zou zij al eens een anti-t.b.c. kuur hebben ondergaan
en nu sinds enige tijd/een zenuwstoring opgenomen zijn in
het zenuwpaviljoen van het Centraal Ziekenhuis alhier. 
Overigens is alhier omtrent het gezin PLUIJivJERS niets .na
deligs bekend geworden. Einde.n 1 

�
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��8. VERTROUV!ELIJK. 

nr. I.D. 1. 745/51. 

Onderwerp: lnlichtingen 
29 October 1951. 

K.v.SLOOTEN.
·-------------------------------

Datun van ontvangst bericht: 24.10.1951, No Dis V-P.E.N.-1128, For.m.. V 4 e. 

Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar. 

Waardering bericht : Idem. 

Tevens bericht gezonde/aan: Geen. 

Gemeente-secretarie. Medewerkende instanties: 

Ondernomen acties: Inwinnen. van inlichtingen onder geheimhouding. 

•• 

e 

In antwoord op bovenvermeld schrijven bericht 

ik U het volgende • 

@) KLAAS VAN SLOOTEN, geboren te Weesp, 27.8.1927, meetwer

ker P.E.N., wonende Rembrandtstraat 45 alhier, werd op 

15.6.1949 in het Bevolkingsregister dezer gemeente inge

schreven, komende van zijn gebocr teplaats. 

Hij is een zoon van ENGELBERTUS GODEFRIEDUS VAN SLOOTEN, 

geboren te Weesp, 10.2.19Öl en HERMINE ELISE WILHELivlINA 

NORDEMANN, geboren te Weesp 10.9.1894, beiden wonende 

aan het adres Slijkstraat 2e te Weesp. Zijn vader drijft 

daar een �ufacturenzaak. Volgens betrouwbare inlich

tingen alhier zou de familie VAN SLOOTEN te Weesp een 

keurig gezin zijn waarop niets aan te merken viel. Zij 

zou de Evangelisch Lutherse godsdienst zijn toegedaan en 

trouw de kerk bezoeken. Zij wordt ook zeer koningsgezind 
genoemd en vermoedelijk behoren tot aanhangster van de 

Christelijk Historische Unie. De moeder van K.v.SLOOTEN· 

zou zich regelmatig op de hoogte houden van het doen en 

laten van haar zoon de dezer stede. Het schijnt, dat 

SLOOTEN and�rzijds zeer op zijn ouders is gesteld en zo

veel mogelijk de weekends thuis doorbrengt. 

Betrokkene was alhier na zijn tewerkstelling bij de P. E.N . 

in pension bij zijn oom, genaamd JOHANN HERMANN DIETRICH 

NORDEMANN, geboren te Weesp 30.9.1900, wonende tot voor 

kort aan de Comanstraat 23. Deze NORDEMANN, die thans een 

manufacturenhandel voor eigen rekening drijft in de ge

meente Bergen (N.H.) was destijds werkzaam bij de Centra

le Dienst voor de Economische Controle. Hij was staatloos 

van Dui tre afkou.sti_· Bij de wet van 30.11.1949 werd hij 

tot Nederlander gen�turaliseerd. NORDEMANN stond alhier 

gunstig 
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gunstig bekend. Hij is geabonneerd, op het dagblad "Het 

Parool", welk blad ook wel door K.v.SLOOTEN wordt gelezen. 

Toen de oom van betrokkene naar Bergen verhuisde kwam hij 

in pens�on bij een zekere Mevrouw A.BEETS-STAM, wonende 

en pensionhoudende aan de Rembrandtstraat �5 alhier. Op 

politiek gebied is alhier niets nadeligs omtrent deze pen

sionhoudster bekend. 

K.v.SLOOTEN is ongehuwd en belijdt de Evangelische Luther

se godsdienst. Hij heeft met jongeren van deze kerk in ver 

enigingsverband contact onderhouden, doch vanwege het 

feit dat hij de weekends bij zijn ouders te Weesp door

brengt is dit contact vermoedelijk niet bestendigd ge

bleven. Hij zou echter nog regelraatig lectuur van de Lu

therse jongeren-organisatie alhier toegezonden krijgen. 

K. v. 3_, ..,'--'-l.llt wordt door betrouwbare bron een ne-cte oppas

sende en opgeruimde jon5�&an genoe�d, die op politiek ge

bied niet veel belangstelling aan de dag legt. Hij is 

vermoedelijk net als zijn ouders de beginselen van de 

Christelijk Historische Unie toegedaan. 

Hij zou verloofd zijn liet een te goeder naan en faam be

kend staand meisje woonachtig in de gemeente Weesp. Na 

zijn werkzaamheden bij de P.t.N. verblijft hij veelal in 

zijn kosthuis alwaar hij experimenteerj met zelfgebouwde 

electrische :muziekinstrumenten. Hij schijnt veel belang

stelling te hebben voor jazZE.uziek en een gram.ofoon met 

uit5ebreide discotheek te bezitten. Tijdens de Duitse be

zetting van ons land zou hij en zijn ouders een goed -Ne

derlandse houding hebben aangenomen. 

De naam van betrokkene komt niet in ongunstige zin bij 

mijn ad.m.inistratie voor. Einde. 
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No. G.318/51-5. Vertrouwelijk. 

Bericht op schrijven: Dis V4e,No.14.308 , 
26.9.1951.

,
?
p__ � d.d. 13.8.1951. ' �Á'7-fN -Jl t- �

_,.,_ 

J -- -- --- ,.. -- - n Onderwerp: Inlichtingen omtrent STEK, Jnco6 Coert 
geb.6.9.22 te Velsen 
won.IJmuiden-Oost, 
Kastanjestraat 5. 

In- en afschrijvingen: .Amsterdam.

1.8.28 Velsen. 

Betrokkene: 

Godsdienst: 
önderviIJs; 
j_erkgevers: 

Politieke 
orientering. 

Karakter: 

Familie
relaties: 

B E R I C H T. 

Is een zoon van Adelbert Johannes STEK, 
geb.15.10.98 te Amsterdam en .Jilhelmi.na 
,VES�HOVEN, geb.10.2.05 te Heemstede. 

Is bij geen kerkgenootschap aangesloten. 
L.O •
Gegevens Gew.Arbeidsbureau Haarlem, afd.

IJmuiden: 
Oct • .:,8 - 18.6.43,:fol ,melkslijter, Velsen. 
18.6.43 - Jan.4-4,Kon.Ned.Hoogovens,Velsen. 
Gct.4-5 - '17. '1.46 ,Koning, aannemer, Velsen. 
Betrokkene treedt op politiek gebied niet 

op de voorgrond. Hij komt uit" een communis
tisch georienteorde familie. Volgens zijn uit 
latingen wil hij met politiek niets te maken 
hebben. Hij stelt; zijn vader· tot voorbeeld, 
die om zijn politieke overtuiging bij verschi 
lende werkgevers is weggewerkt. 

Volgens inlicht;ingen, heeft hij een onver
nchillig karakter. Zijn moeder noemt hem een 
egoist, die uitsluitenà aan zich zelf denkt. 

Door zijn voormalige werkgevers wordt hij 
gunstig beoordeeld. Hij was een bruikbare 
kracht, eerlijk en betrouwbaar·.

Vader: A.J.8'1.'EK Yoor·noe.m.d: 
™: Geabonneerd op het orgaan 11 :ipartaeus" 

Lid E. V .c"

19.50. Bij controle in zijn woning werd het 
dagblad 'De daarheid11 aangetroffe-n. 

Volgens inlichtingen, beweert hij aan ken
nissen niet accoord te gaan met de politieke 
lijn van de 0.2.N., doch die van de oude �.s,
A.P. te volgen� 

.De in nevensvermeld schrijven genoemde 
.3TEK, Jacob Coe.rt, geb.20.3.97 te Amsterdam, 
wc.Mende Cederst1.·aa-t; 51 te Velsen. is een

broer van de vader van betrok�ene. 
{X. Einde. 
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Voor: V-Fen 120? 
van: ur1=1 

Betreft: Pieter V�JI . .....:�R, 4-9-98 

De zinsnede in h0t raryport ID-Faurlem vnn 12 1"1:Jurt 1952 "Hij 
staat enigszins onder invloed van zijn zuster en blijkt het op poli
tiek P."ebied wel eens met zijn zuster eens te zi.in" stemt niet overeen 
net gegevens uit FD 5363 ( zie ACD 2551? hl?. 2 en ACD ö6105 blz. 2). 

Bij I:l-Jfourler,1 nader geinforro.eerd; hierbij 'Nerd verklaard, dat 
bedoelde zinsnede eip;enli .ik noP: te zacht was 17esteld. 

Bij het daarorvolr;end bezpek atin het Frov. �lectr. Bedrijf 
Noord-Holland (P.u:.1r.) vmrd door de Chef Personele zaken medet;edeeld, 
d,at Vermeer per l Janu .... ri 1951 �erekend had on een bepa;;lde aanstelling, 
die hem f 240. - meer s1:ûaFis zou onbrenren. ::Je ze aanstellin� heeft hij 
niet vertreRen en hi .i is thans ontevreden; hierni t zou een orizv1ar:j. 
zijn te verklaren. 

'.)1'13, 9 April 1952. 
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tilBetreft: Pieter Vermeer, 4-9-98. 

l.. 

De zinsnede lhn het rapnort ID-Haarlem van 12 Maart 1952 "Hij 
staat ,enigszins onder invioed van zijn zuster en blijkt het op poli
tiek gebied wel eens met zijn zuster eens te zijn" stemt niet overeen 
met gégevens uit PD 5363 (zie ACD 25517 blz.2 en ACD 56105 blz.2). 

Bij ID-Haarlem nader geïnformeerd; hierbij werd verklaard, dat be
doelde zinsnede eigenlijk nog te zacht was �esteld • 

Bij het daaropvolgend bezoek aan het Prov.Electr.bedrijf Noord
Holland (P.E.N.) werd door de Chef Personele Zaken medegedeeld, dat 
Vermeer per 1 Januari 1951 gerekend had op een bepaalde aanstelling, 
die hem f. 240.- meer salaris zou opbrengen. Deze aanstelling heeft 
hij niet verkregen en hij is thans ontevreden; hieruit zou een omzwaai 
zijn te verklaren. 

DNB, 4 April 1952 
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©� Pieter V&�tiE:.R, Bloemendaal 4.9.1898, Nee�., N.·1., meter-inspecteur
P.E.N., huwde op 25.8. 1 26 te ·Schoten met .Antonia DIBTVOR&T, Schoten 
30.6.1903, Ned., Geref., uit welk huwelijk vijf kinderen zijn geboren.

Betrokkene stond vroeger ingeschreven in de gemeente &c'1oten en
woont vanaf 10. 5. '30 te !-Iaarlem aan het adres I:iddenweg 67. 

Het gezin Vermeer staat maatschappelijk gunstig bekend. Hij is 
een broer van de bekende Nel Visc11-Vermeer, wonende te Amsterdam(hier
over meermalen gera .··)orteerd) en deze komt dikV!ijls op bezoek bij be-

Jt' "I het op politiek gebieêfwel eens met zijn zuster eens te zijn. 
l\ 

j
trokkene. Hij staat enirr�zins onder invloed van zijn zuster en blijkt 

-4-w' ' · De echtgenote van betrokkene is het echter helemaal niet met haar•/),4�Q�
5
,3 �choonzust�r eens en Jit geeft aanleiJing tot interne ver1.'lil<.:kelingen·

� 'N. f..,./in het gezin. · W �� ) P. Vermeer schijnt zich politiek niet een eigen overtuiging te
� ) hebben gévormd en de vraag is dan ook in hoeverre de opvattingen van 
,v'i,t#'w� ��zijn zuster(Nel Visch-Vermeer) zijn loyaliteit in critieke momenten

.� j 4'- tl zal bepalen.--

� t� (1,. 12 Maart 1952. ' ..

• 

Aan het: 
Hoofd van de B.V.D. 
Javastraat 68 
1 s-G r a v e n  h a  ge.

J.__ �.lL
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Verbinding 97. 26,0ctooer 
�o. 185/Vertrouwelrjk. 
Ontvangstbericht no. Dis V.LPEN..t.1208 d.d. 22-10-1951. 
Onderwerp: inlichtingen B.Visser, Kinheimweg 9b te 

Bloemendaal. 
Betrouwbaarheid berichtgever en  waardering bericht: 
zeer betrouwbaar. 

•• 

• 

-0-0-0-0-

l SJOEtID IJIBSER, geboren te Velsen 11 
Novemb er 189�, �ortier b� het .PEN, wonende 
te Bloemendaal, K.inheimweg 9b, staat in h et 
bevolkingsregister deze1: gemeente ingeschre
ven sedert 1-11-19.37, komende van Velsen. 

Hij is Nederlander, behoort tot de Ned. 
Herv. kerk en is op 18-1-1929 te Velse n 
gehur;d met Elisabeth Cornelia Halenbeek, 
geboren te Vel sen 14-4-190.3. 

Van hem is in crimineel opzicht niets 
ten nadele bekend. Hij is links georienteerd, 
zonder dat bekend is, brj welke organisatie 
hiJ is aangesloten . .Hij be moeit zich in het 
openbaar niet met politiek. 

Van zijn echtgenote is bekend, dat zlj 
1946 de candidatenlijst van de C.P.N. voor 
gemeenteraadsverkiezingen heeft getekend. 
De familie staat gunstig aangeschrev

!
e . 

Einde . 

-0-0-:-0-0-
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h 

• 

No.G.424/51-2. ! .ulfi'IiOU,/�LIJ.r:.. 
1::,-1-52. 

.de1ic:1t op sch:rijven: :::lis v 4 e .1.fT. v-P.l!.1-.J-1210 
d.d. 22-10-51. 

Onderwerp: Inlic11.tingen omtrent Corn&lis dJi.fil·�N, 
6eb.�8-4-ül te Utrecat, 
,ion. Uveroildtwet_ 40 Velsen. 

ln- en afscnri.jvin6e!l: lL.ta:rlem. 

Bet:r:·01rn.:ene: 

Gegevens 
u.clministrutie:

,/erkgever: 

Godsdienst: 
];Jol i t iel< e.a 
Organisatie: 

11..arairter: 

Eenty;note 
van betrokkene: 

2t:!.-7-32 lelsen. 

Betrokkene is zoon van Pieter ,111.PJLEW( v-erder. 
per:.:;onalia onbekend)en Gecrtx'llida ·"aria 
Jfü0!JS( verCler persona.LL::i. on·oekend) • 
---

In de aCi.ministratie i., omtrent ur.trokkene 
op c1imineel en politiek gebieQ niçts ten 
nadele bek.end. 
BE·trokkene i::: sinds 1931 in éi.i ..:nst Dij net 
P .-6. :i.-J. e.n tls chc1uf:f'eur belast ue t net ver
voeren v&1 trunsfoxmai::oren. 
üij ,,o:rut t . ."l.l.i.�:::;tic beoordeeld. 
.Jttrokkene is practiseren<i ..:..n.. 
Op J:'Ol.i t iek b,D icd t :cc eelt ot.trokke:ue 
de lfOOI'[:,lOJ.ld.
01 ,t :rent :üjn o r6,.misat ie werde.i.1 ge<·:U bege
vens bekend.. 
J.3etrokkene wor<.tt beoordeeld als c en 1ust ig 
1Je:rsoon n.et een gued Kcirakte:r . 
.Jetrokke..:ie leest net d,.1.goJ.è:ld 11.Je IJmu.ider 
Cour,..m.t "(neutraai ola.d) • 
.dt:tiold;:e!le i:3 t;ehuwd met: 
1� ara .JU1W.C.: eeb .14-&>ü te ·.rel sen. 
ümtr·ent haai· is OI) cI".i.mineel en politiek 
bied niets ten nadele bekend. 
iij is practiserencl i,. l\ .•

O" Einde.
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UITTREKSEL 

Uit OD 1764&-D (N.H) 

• Voor OD 1556a-A (N.H)P.E.N.

Naam: WATERLEIDINGBEDRIJVEN - Personeel 

Naam: ELECTRICITEITSBEDRIJVEN - Personeel 

·-

Ag. nr: 91 390 Afz. ID Beverwijk 

Aard van het stuk: Communistische infiltratie in �rheidsb.edri_jven. 

PROVINCIALE BEDRIJ_�. 

1 : ••••••••••••• 
2: •.••••.•••••• 
;: . . . .  " . . . . . . . .

P.E.N. 
Centrale Velsen-Woord: 

Datum: 18-8-50 

Als tuinman is hierbij werkzaam: Jan WENTINK, geboren Heemskerk 3-5-08, terrein
werker P.E.N.,wonende te Beverwijk, Kuikensweg 33.Na de oorlog werd hij lid van
de BNOP,aangesloten bij de EVC.In(49 ging hij over naar het N.v.v.(��� 
Medio Augustus werd ons uit betrouwbare bron medegedeeld, dat hij weer lid van 
de EVC zou zijn geworden en voorstanderf van de CPN. 

Uitgetr. door: J • d. S. 

Datum: 21-6-51 

i 101ss • s1 • 116 2 

Op aanwijzing van: 



• 

No. 14/12119

Uw no. Dis.V-PEN-
1209 dd. 22.10. 1 51. 
Form. v.4e.

VertrouweHjl<:In tweevoud • 

Aan het: 

J Cornelis van der WE]F:?, Bloemendaal 24.3.1890, Ned., N.H., 
portier P.1::.w., huwde op 17.7.•l1-6 te Bloe111endaal met Annie 
Elisabeth vrsss, Bloemendaal 30.8.19c4, Ned., Ger.-,,.. 
Hij is eerder geh��� geweest net Petronella ,endrika Adding, 
Rheden 14.2.1879, overleden 31.3.45. 

C:V� �1et eerste huneli.ik van betrokkene v,erd één doc'1ter 
geboren. 

Hij woonde voor 1.5.'27 in de gemeente Bloemendaal,nadien 
te Haarlem, Rollandslaan 60. 

Bij een naar hem ingesteld onderzoek is gebleken, dat be
trokkene maatschapDelijk en �Jolitielc gtUFtig bekend staat. 
Hij is lidmaat der N.H.-lcerk en bezoekt trouw de godsdienst
oefeningen in die kerk. :Jij is anti-com·1unistisch en Konings
gezind en ditzelfde kun van zijn echtgenote gezegd worden. 

Te Haarlem is van hem niets nadeligs bekend.--·--

µ 19 November 19�1.

Hoofd van de B.V.D. 
Javastraat 68
1 s -G r a v � _I.!.....!:L.? _ _g_ _e....!..





Opmerkingen: 

IIS Gaarne V4e onderzoek. 1 
• 

5-10-'51. 

Gunstig. 

' t-J Nagesl. door: r1· dat: 

MODELB 

V 

,, 

afz: l"' • � .l{ • 
Bl.'iaal 

volgnr: 1211

datum afz: 15-S-51

fui·· 
Monteur 

., 

28-1-' 52.

voorn: He.rmrikua

geb: 12-10-1;;:

te: Bloern�n taa.J.

Zie:� OD 1556&/A• ,#ames: P.O. Hoûîtatra.�t 16

HAARLEM 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



ZWIEtlSEN Hendrik 
12-10-1 2 te Bloemendaal
RAARLEM'P.C. Hoofdst.c. 16
automonteur/bh PEN

ev: K.APTI.:N Mathilda J. (17-7-10)
7 D3c 51 P.E.N. centrale (OD1556aAJ.phAN.H.).



• 

• 

l 

No. 12120 

Uw no. Dis.V.-PEN-
1211 Form.V4e dd. 
2� .10:i 51. 

In tweevoud. 
Vertrouwelijk 

\(f Hendrik Z w i e r s e n, Bloemendaö.l 12.10.1912, Ned., N.H., 
auto-monteur P.E.N., huwde op 19.6. 1 40 te Haarlem met Tufathilda 

t::'
K 

�.,.,_.,..Johanna KAPTIJN, Haarlem l'/./.1910, Ned., R.K., uit welk huwe
�1 /A\ lijk vijf kinderen uijn geboren. � Betrok ·.ene woonde vroeger in Bloemenda,ü, vestigde �ich op 

1. 5. '27 te Haarlem en woont daö.r vanö.1' 19. 6. 1 40 aan het adres
P.C. Hooftstraat 16.

Hij en de é:tndere leden van het gez;in stään in de buurt van
de woning gunstig bekend en men geeft, niettegenstaande het 
feit dat de verhouding tussen de buren en mevrouw Zwiersen min 
of meer gespännen is, vanwege ru�ie's en twisten om de kinderen, 
over betrokkene zeer goede inlichtingen. 
Zo noemt men hem een üeer correct persoon, op wiens gedrag niets 
valt aan te merken. 

Politieke interesse wordt bij hem niet bespeurd; zelf z;egt 
hij dat politiek hem niet interesseert omdat hij genoeg heeft 
aan üijn ge�in en üijn werk. 
Men acht hem dan ook on politiek gebied betrouwbaär, 

Hoewel N.H. van oorsprong, onderhoudt hij geen contact met 
de kerk. Dit zelfde geldt voor üijn echtgenote voor wat betreft 
de R.K.-kerk. 

Te Haarlem is van betrokkene niets nadeligs bekend.--

Aam het: 
Hoofd van de B.V.D. 
Javastraat 68 
's-G r a v e n  ha ge. 

J.j7 December.1951; 
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Datum 



MINUTENBLAD 
�. 

DOSSIER No . .......... .0.!) ... .1 .. 5,,5.6 .... .n. .................. . NAAM: ..JJ.,.,.i;C.T..J.:::c:r:v:�:r:.',ëSn::..;"'):::.T.,J.V,cm-P.��FSQN'i':E1·····-···B·.·lK�QJ.U) 

1. Aangeleg-d d.d. 31-1-51 ·.r. cprlracht vs.n DIV. 
l..CD 4A . ..Ái-

@ 5067 · '48 

Tr �Î 



• NOI'A voor GD • fersoneel G.E.B.

Betreft: Bakker, .tetrus 

' letrus Bakker, geboren te Haarlem, 8-3-95. 
HAARLE!,, Jan van Halrestraat 3. 
1 on teur Gl!;B. 

1948 Lid BNOP. (EVC) 1949. Abonne ",,aarheid"

voll.inf.kaart • 



• 

• 

NOrA voor OD • }ersoneel G.E.B.

Betreft: Bilderbeek, Cornelis van 

1 Cornelis van Bilderbeek, geboren te Laarlem, 20-12-90

HAARL�·.'., van Berensteynstraat 20.

Hoofdmonteur GEB. 

1948 lid BNOP. 
1949 \vaarheid en Voorwaartslezer • 

voll.inf.kaart. 



• 

• 

NOl'A voor OD • lersoneel G.E.B.

Betreft: Bilderbeek, Hendrik van 

Hendrik van Bilderbeek, geboren te Haarlem, 28-6-80 
HA.1.RU,°11, van Berensteynstraat 30. 
Efd.monteur GEB. 

1946 ondertekende cand.lijst CFN. lrov.Staten. 
194A lid CH:-V1aarheidlezer - 'J:111J. 
1949 cand.gem.raad CPN. niet gekozen • 

voll.inf,kaart. 



• 
}T0I'A voor OD .Personeel G.�.B. 

Betreft: Brederode, Herman van 

f Herman van Brederode, eeboren te Baarlem, 2-5-99.

EAA.8Lll , Gouws traa t 78. 
leterhersteller GEB. 

1947 lid EVC en geabonneerd op de TRIBUNE. 

voll.inf.kaart. 



• 

• 

NOTA voor OD • lersoneel G.E.B.

Betreft: Broers, Hendrik. 

1 Hendrik Broers, geboren te Lemsterland, 30-6-88 
HAAHLID. , Dr ilsmaplein 12. 
Stoker GEB. 

1948 lid BNûl:. 1949 abonne 'i,aarheid. 

voll.inf.kaart • 



• 

NGra v0or op • lersoneel G.E.B.

Betreft: Derks, Carl Louis 

1 Carl Louis Derks, eeboren te haarlem, 27-9-94.

hAActL"l!.1., Barendsestraat 13 rd. 
Hulpstoker GEB. 

Lid BNOP 1948.

�vc, lid GGB 1949.

voll.inf.kaart • 



NOTA voor CJD • lersoneel G.t.B.

Betreft; Verks, liendricus. 

, Hendr icus Derks, ge boren te Laarlem, 21-12-9 5. 
HAARLD.1, rulpenstraat 9 rd. 
Hulpmonteur GEB. 

1948 lid Bl'WF. 

voll. inf .kaart. 



• 

• 

NOTA voor OD • Personeel G.E.B.

Betreft� Eggerruond, Christiaan 

l Christiaan Eggermond, geboren te Sloten, 18-4-88

HAARLEr1-, harmenjansv,;eg 78.

Voorman stoker GEB. 

1946 lid CPN, 1948 lid CPN, lid BNOP. 
1949 lid CPN, abonnê \1aarheid. 

voll.inf.kaart • 



• 

• 

NOTA voor OD . Personeel G.E.B. 

Betreft: Gennip, Gerardus Andreas van 

Gerardus Andreas van Gennip, geboren te Haarlem, 10-3-95 
HAARLEr.., de Genestetstraat 45. 
Stoker GEB. 

�-
"#t 

1948 lid BVC en BNOF (maakt prop.voor EVC). 
1949 abonne Waarheid • 

voll.inf.kaart. 



• 

• 

NCrA voor OD • Fersoneel G.E.B.

Betreft: Godefrooij, Jacobus 

1 Jacobus Godefrooij, geboren te haarlem, 8-10-1900.

H.tt.11.RLEl' .. , Bantam.straat 72.
Tremmer G • .c. .B.

1948 lid BNOP. 

voll.inf.kaart • 



• 
NO'.rA voor OD • Fersoneel G.b.B •

Betreft: Haan, Hendrik de 

Hendrik de }.aan, geboren te Haarlem, 15-3-99 
HAARLE!�, J .v. I ... aurilrntraat 3. 
Bankwerker GEB. 

1948 - lid EVC (BKCr) 

voll.inf.kaart • 



• 

• 

NOTA voor OD • lersoneel G.E.B •

Betreft: Baren, Arie Johannes van 

i Arie Johannes van haren, geboren te Haarlem, 20-1-23.
HAARLll,, Baenredamstraat lb rd. 
Helper GEB. 

1948 lid BNOP. 
1949 voor BNOP bedankt leest nog wel \.aarheid. 
1946 Zijn vader maakte verkiezingsreclame C}N 

(uacobus 3-9-'8?}
1949 werd afgewezen als soll.Hes.politie • 

voll. inf .kaart. 



• 

i 

NOTA voor OD • Fersoneel G��.B.

Betreft: Hattum, Hendrik van 

Hendrik van hattum, geboren te Pretoria, 27-4-95

HAARLE1'.', Assendelverstraa t 46. 
hulpmonteur Gl:!B. 

1948 lid BNOI-. 

voll.inf.kaart • 



NCrA voor CJJ • Fersoneel G.E.B.

Betreft: Hopman, Jilles. 

1 Jilles hopman, geboren te Eillegom, 1-4-86. 
HAARLl!.'A: , Hozemar i J ns teeg 18. 
IIulpmonteur Gl:!jB. 

1948 lid BROF. 

voll.inf.kaart. 



• 

NOTA voor OD }ersoneel G.E.B. 

Betreft: Horst, Roelof van der 

Roelof van der Horst, geboren te Haarlem, 25-2-92

HAARLEt, :r,.,. v .Heemskerkstraat 44 zw. 
Bankwerker GEB. 

1948 lid BNvP. 

voll.inf.kaart • 



• 

• 

î� cr"l voor GJ • 1ersoneel G.�.B.

Betreft: lkinp, Gradus 

Gra.dus Iking, geboren te Bloemendaal, 1-4-97. 
HAARLEI\ , l\'axwellstraat 5, 
monteur GEB. 

1948 lid BNO}'. 
1949 als lid bedankt. 

voll.inf.kaart • 



• 
NvrA voor OD • Personeel G.E.B •

Betreft: Knapen , Louis Fetrus 

Louis Fetrus Knapen, geboren te Rotterdam, 9-2-93. 
HA.ARLEk, Vosmaerstraat 49. 
Hoofdwaterhersteller G.E.B. 

1939 links extremist. 

voll.inf'.kaart. 



NOTA voor OD • Personeel G.E.B.

Betreft: Koning, Engel 

i Engel Koning, geboren te Zandvoort, 4-5-1904
IIAARL�:, de Keystraat ll. 
Hulpmonteur GEB. 

Hier v erk.reclame CPN in 1946, '48 en '49. 

voll.inf.kaart. 



• 

Betreft: Ir. J.H. Kouwenhoven, 
Dir. Gem. Energiebedrijf te Haarlem, 
wonende te Haarlem, Orionweg 108.

- - -
/ tft_ fï 

Personalia: � o_j_ J 
Jan Heinrich Kouwenhoven werd op 4 

November 1902 te Delft geboren. Hij bezit de 
Nederlandse nationaliteit. Volgens zijn eigen op
gave behoort hij tot de Eed .Hervormde kerk. V.9JJ 
kerkelijk medeleven is vrijwel geen sprake. Toch 
staat hij niet afwijzend ten opzichte van con
fessionele groeperingen. 

Beroep: Directeur van het Gem. Energie
bedrijf te Haarlem. 

Burgerlijke staat: 

Betrokkene is op 3 Augustus 1933 te 
Haarlem gehuwd met: 
Jeltje Elisabeth Hendt"iks, geboren 22 Augustus 
1909 te Haarlem. 

Kincle�: 

Uit vorenbedoeld huwelijk werden twee 
kinder�n �eboren, te weten een zoon en een dochter 
(tweeling): 
Johannes Jan, op 26-9-1938 te Haarlem en 
Johanna Fra.ncoise, op 26-9-1938 te Haé..rlem. 
Beide kinderen :iijn schoolgaand • 

.Adres��: 

Afkomstig uit Delft, Choorstraat 36; 
I.I. i.v. 31-7-1930 Haarlem, Orionweg 108 tot op heden. 

Zijn e.fhtgenote is afkomstig uit Haarlem. 

Ouders van betrokkene: 

Ir. Kouwenhoven werd geboren uit het 
huwelijk van: 
Francois Kouwenh��' geboren 28 Januari 1871 te 
Delft 

en 
Johanna llathilda Ott, geboren 27 Januari 1876 te 
Romanshorn (ZwitserÏand). 

Zijn vader was in leven werkzaam als 
koopman in galanterieën en speelgoederen te Delft. 
De familie was toen woonachtig te Delft op het 
adres Choorstraat 40. 

De heer Kouwenhoven Sr. overleed te 
Rijswijk op 11 Juni 1947. Sinds 19-5-1938 woonde 
de familie te Rijswijk op het adres Thierenskade 36. 

De moeder van betrokkene is nog in 
leven en is woonachtig op eerdergenoemd adres te 
Rijswijk. Voor haar huwelijk bezat zij de Zwitserse 
nationaliteit. 

- 2 -



• 

• 

- 2 -

Broer en zusters: 

Uit vorenbedoeld huwelijk werden, be
halve betrokkene, nog drie kinderen geboren,t.w.: 
Clasina t:a,r::î:_�, geboren 9-2-1900 te Delft, Neder
landse nationaliteit, godsdienst Hed.Hervormd, on
gehuwd, ambtenares Centr.Bureau v.d. Statistiek, 
wonende ten huize van haar moeder. 

Francois, geboren 18-2-1908 te Delft, Nederlandse 
nationaliteit, godsdienst Ned.Hervormd, ongehuwd, 
ambtenaar Bureau Alg. Gemachtigde voor de fleder
opbouw en Bouwnijverheid, wonende ten huize van 
zijn moeder. 

Margaretha, geboren 10-11-1918 te Delft, Neder
landse nationaliteit, godsdienst Hed. Hervormd, 
beroep: voorheen verpleegster. Gehuwd met: 
Jan Diepenheim, geboren 31-5-1917 te Batavia, van 
beroep tandarts, thans wonende te Deventer, Bin
hensingel 6. 

Schoonouders: 

De echtgenote van betrokkene is ge
boren uit het huwelijk van: 
Johannes Hendriks, geboren 14-9-1873 te Leeuwarden 

en 
Jantje Heijerhof, geboren 31-3-1870 te Smallinger
land. 

Haar vader overleed te Ha:,,rlem op 
7 Januari 1941. 

Haar moeder is nog in leven en woont 
te Haarlem op het adres Amsterdamsevaart 226. 

De familie Hendriks was niet aange
sloten bij een kerkgenootschap. 

Uit laatstbedoeld huwelijk werden, 
behalve de echtgenote van betrokkene, nog twee 
kinderen geboren, te weten: 
Arend, geboren 7-3-1901 te Kollu:mmerland, Nationa
liteit Nederlandse, godsdienst Ned.Hervormd, ge
huwd met: 
Marina Helena Mooiman, geboren 1-10-1905 te 's-Gra
venhage, van beroep kantoorbediende, wonende te 
Haarlem, Planetenplein 29. 

Johannes Jacobus, geboren 7-12-1905 te Haarlem, 
Nederlandse nationaliteit, Ned.Hervormd, gehuwd met: 
Elsbeth Helene lllatajczak, geboren 27-12-1909 te 
Helmstedt (Dld.), van beroep kantoorbediende, 
wonende te Haarlem, Const. Huygensstraat 28. 

- 3 -
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LevensloO·P: 

Na de lagere school doorlopen te hebben 
volgde betrokkene het onderwijs aan de Rijks H.B.S. 
te Delft. 

Op 13 Juli 1921 verwierf hij het aan deze 
opleiding verbonden diploma. 

Vervolgens studeerde hij van 1921 tot 
en met 1926 aan de Technische Hogeschool te Delft. 

Hij studeerde voor electro-technisch 
ingenieur. 

In September 1923 deed hij het propae
deutisch examen. In de maand Juli van het jaar 
1925 legde hij met goed gevolg het candidaats
examen af, terwijl hij in April 1926 slaagde voor 
het ingenieursexamen electro-techniek. 

In aansluiting op zijn studie was hij 
van i928 tot 1930 werkzaam als assistent aan de 
Technische Hogeschool te Delft. 

Op 1 September 1930 trad hij als ingenieur 
în dienst van het Gem. Electriciteitsbedrijf te 
Haarlem. 

Hij doorliep alle rangen en ·op 1 Januari 
1948 volgde zijn aanstelling tot adjunct-directeur. 
Inmiddels waren de gemeentebedrijven gas en elec
triciteit samengebracht in een nieuw geprojecteerd 
bedrijf, namelijk het Gem.Energiebedrijf. 

In 1949 werd Ir. Kouwenhoven benoemd 
en aangesteld als directeur van bedoeld Gem. Energie
bedrijf deeluitmakend van het gevormde directorium 
waarvan tevens als directeur· deeluitmaakt, de heer 
J.H. Steinkamp. Hij is o.m. belast met de productie. 
van electriciteit en de distributie van gas en 
electriciteit, terwijl genoemde heer Steinkamp o.m • 
belast is met de gasproductie en de leiding van het 
gehele administratieve apparaat, inclusief perso
neelsaangelegenheden. 

Uittéraard dragen zij beiden gemeen
schappelijk alle verantwoordelijkheid. 

Karakter en persoonlijke eigenschapoen: 

Ir. Kouwenhoven wordt getypeerd als 
een eenvoudig, degelijk man zonder pretenties. 

Rustig en bezadigd van aard is hij het 
geijkte type van de integere burger die gezapig zijn 
dagelijks leven leidt. Er gaat weinig initiatief 
van hem uit en hij wordt algemeen ooscnreven als 
een slappe figuur, Niettemin is hij een kundig 
ingenieur die op technisch gebied leiding weet te 
geven aan het bedrijf waarover hij is gesteld. 

Op geen enkel terrein treedt hij op de 
voorgrond. 

In dit opzicht is hij een onopvallende 
figuur die stil en rustig zijn eigen leventje leidt. 

- 4 -
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Hij leeft uitsluitend en alleen voor 
z:i.Jn werk en voor zijn gezin. Zeer huiselijk van 
aard, komt hij vrijwel niet in aanraking met mensen 
buiten zijn bedrijf, dan alleen met zijn familie. 

Zuinigheid is één van zijn kenmerkende 
eigenschappen. Hij bewoont een eenvoudig huis en 
voert ook overigens een sobere levensstaat. Hij 
maakt b.v. uitsluitend gebruik van zijn rijwiel 
om zich van en naar zijn kantoor te begeven. 

Overigens is hij zwijgzaam en gesloten 
van aard, alhoewel hij zijn mening op gepaste wijze 
kan kenbaar maken. Hiji'Dlijft evenwel altijd rede
lijk en hij gedraagt zich immer sportief. 

Onder alle oms�andigheden gaat hij 
weloverwogen en zeer beheerst tewerk. Zijn omgangs
vormen zijn correct en beschaafd. Voor zover bekend 
is zijn huwelijksleven harmonisch en in alle op
zichten goed. Van bepaalde uitgesproken liefheb
berijen is geen sprake. 

Ir. Kouwenhoven is bij zijn personeel 
zeer gezien, alhoewel zijn zwakke personeelsbe
leid soms wel enige kritiek ontlokt. Niettemin is 
hij een sociaalvoelend man. Zijn echtgenote wekt 
de indruk uit een beschaafd milieu afkomstig te 
zijn. Zij zou een prettig karakter hebben en zij 
zou steeds bereid zijn een ieder te helpen die dat 
nodig heeft, zonder da0xbij te letten op rang of 
stand. Vriendelijk en voorkomend is zij het type 
van de charmante, welgestelde vrouw, integer en 
betrouwbaar en rustig en beschaafd in haar optreden. 
Zij laat zich op geen enkele wijze voorstaan op de 
positie van haar·man, bv. ten opzichte van minder 
gesitueerden • 

Gesloten van aard, zonder evenvrnl on
sympathiek aan te doen, wekt zij de indruk, waar 
nodig, discretie in acht te kunnen nemen. 

Politiek: 
Op politiek: terrein treedt betrokkene 

niet op de voorgrond. Voor zover bekend is hij maar 
matig geinteresseerd bij de partijpolitiek. 

Soms geeft hij voor liberale opvattingen 
te huldigen, zodat verondersteld werd, dat hij moge
lijk georienteerd zou zijn op de V.V.D., maar anderen 
waren van mening, dat hij het meest sympathiseert 
met de beginselen van de c.H.U •• In dit opzicht 
spreekt hij zich niet voldoende uit om een indruk 
te kunnen krijgen omtrent zijn opvattingen, hetgeen 
vermoedelijk zijn oorzaak vindt in zijn geringe be
langstelling op dit gebied. 

Algemene bijzonderheden: 
Tijdens de bezettingsjaren nam be

trokkene een alleszins Nederlandse houding aan. 
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Hij steunde de verzetsstrijd waar zulks maar moge
lijk was en hij trachtte bij voortduring afbreuk 
te doen aan de vijand. 

Deze houding die, oppervlakkig bezien, 
in het geheel niet strookte met zijn karakter en 
persoonlijke eigenschappen, kenmerkte hem toch als 
een principieel man, die wist wat hij wilde. 

Zijn bedachtzaamheid temde hem onbe
zonnen dingen te doen, maar hij nam niettemin toch 
vele risico's, 

Er verblijft geen inwonend dienstper
soneel te zijnen huize. 

De namen van bovengenoemde persoren komen 
niet voor in de administratie van de betrokken 
instanties. 

f. 
's-Gravenhac;e, 1 Juni 1951. 
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rorA voor OJ • Personeel G.E.B.

Betreft: roLL, Jan van der 

1 Jan van der foll, geboren te Loosduinen, 22-8-96 
I:iAf.RLEL, Schalkwijkerv·.er 5, 
onderorzichter GEB. 

1946-1949 lid ClN. 

voll.inf'.ka&rt. 



NOrA voor CD • Iersoneel G.E.B.

Betreft: Peper, Hubertus Adrianus. 

1 Hubertus Adrianus Ieper, geboren te Haarlem, 14-12-93
HAARL�), Keizer Karels traat 28. 
l\.achinedr i J ver GJfü. 

1948. Hier ,,aarl1eid. Lid BLOP. 

voll.inf.kaart. 



No. 14/12117 

Uw no. Dis.V-PEN-12oi> 
Form. V .lte. ... o�P ---KAA-Rr-Ver rouweUi&t 

ACDf',fl 
J 

In tweevoud. 

, 
,. 

,\.
1 

Aan het: 

DA'J :�I 2 1h7 

PAR: /.11 W 
r Gerardus G:t.sbertus PO U VIEL S "toch 29. 8.1907, Hed.,R.K., 

ambtenadr P.Z.TT., huude op 22.Li-. 1 3ü le H"rnrlern met Johd.nna !lZHîLS, 
Cochem(Dld.) 2.5.1905, R.K., Hea. door hunelijl-;:. 
Uit dit h1uelijk zijn twee ki.1dere11 geboren. 

Betro �1 .ene woont sinds 20.3. '30 te Haarlem, sedert 21.3. 1 40 
Niu. v.d.Laanstraat 28 boven. 

Bij il1[;esteld onèer.zoek is geblel[en dat bet�ok ene maatsc ,ap
:;>elijk gunstie; bekend st<1cit. 
Op politiek Geliieo is hij ge0:dSnteerd op de K.V.P. Hij is goed 
R.K. en neemt de aan deze godsdienst verbonden verplic!1tingen 
nauwgezet waar. lij is koningsgezind en anti-comrmnistisch. 
Bij de verkiezingen in 195'0 maakte hij door middel van een rv.é<fil
affiche recla1:ie voor de :i�.V.P. 
Tijdens de be:c:.etti.1g was hi.j anti-n;;..zi. 
Een en ander is ook van toepclssinc 01:i zijn ec�1t-:;enote, die Duitse 
van geboorte is. 

Van hem en zijn ec_,tgenote is te Haarlem -niets nadeligs bekend.-

/J-14 Hovember 1951. 

Hoofd van de B.V.D. 
Javastr""at 60 

--G 1· a v e nh a g e





NOTA voor OD • Fersoneel GEB.

Betreft: Prinsen, Frederik Aarel. 
-----

1 Frederik harel, Irinsen, geboren te haarlem, 16.7.96. 
HAAHLU_, Spaarnrijkstraat 13. 
Hulpstoker GEB. 

1948 lid BNCP. 

voll.inf.kaart. 
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1-, orA voor OD • Iersoneel G.�.b.

Betreft� Schaafsma, Rombertus Antonie. 

Rombertus Antonie Schaafsma, geboren 21-4-94 te Haarlem 
cI.i.\.1-l..ltLfil , l1armenjansweg ?O, 
kolentransrorteur GLB. 

1948 en 1949 lid (bestuur) EVC-BNOF. 
Lid :r;ers .kern. GGB voor Bt-101. 1948 verk.reclame C}N. 
1949 bezoc11t C}N f ilraa vond • 

voll.inf.kaart. 
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NOrA voor OD • }ersoneel GEB.

Betreft; öchous, Adriaan rheodoor. 

Adriaan rheodoor,ochous, geboren te Eaarlem, 12-5-15, 
H,�ARLU., l\achteeaalstraat 98, 
Helper GbB. 

1946 lid crN. 
1949 lid 1WC en lezer 1.:aarheid. 

voll.inf.kaart • 
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N'Ol1,i voor OD • Iersoneel G.B.B.

Betreft: Schouten, Alexander Johannes. 

Alexander J·ohannes Schouten, geboren te Dordrecht, 
24-9-92,

H.n..AHL}!;II. , Gasthuislaan 109.
Vuurslakker GbB.

1946 en 1949 lid CPN, 1948 lid BNOP • 

voll.inf.kaart. 



NOTA voor OD 1556 a - B. 

BETREFT: Segerius, Arie 
Geb.: 25-9-91 
Ber.: Machinist 

Monteur 
Portier 

P.D. 9956 )

G.G.B. Haarlem. 
G.E.B. " 
G.E .B. " 

Actie kleding toelage G.E.B. Haarlem. 

Overg. uit A.C.D. 105976. 

D.N.B., 21 Mei 1951.



• 
FOTA voor üD • lersoneel G.�.B.

Betreft: sriering, Johannes "ilhelmus 

l Johannes 1..ilhelmus Spiering, geboren te haarlem, 3-10-87. 
HAARLE!\., l ladellastraat �6. 
Ambtenaar GEB. 

1948 Lid B�OI. hier iaarheid. 

voll.inf.kaart • 



trnT" voor l.tD . lersoneel G.E.B. 

Betreft; Vermeren, 11illem

1 ' .. illem Vermeren, geboren te haarlem, 2-5-87, 
hii..HhL.cl,·, Duvenvoordestra&t 22. 
foofd&onteur GEB. 

1948 lid B1'WP. 

vol 1. inf .kaart. 
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NOTA voor OD . Iersoneel G.E.B. 

Betreft: Verstraeten,Aurustinus 

1 Augustinus Verstraeten, geboren te haarlem, 7-4-96. 
Hfu,RL:Elv, O.de Bruijnstraat 7. 
hoofdmonteur GEB. 

1948 lid Bl\Ol 
1949 hier Waarheid. 

voll.inf.kaart • 
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NOTA voor OD • Iersoneel G.E.B.

Betreft: Vink, rhomas Nicolaas. 

1 ·rhomas Nicolaas, geboren te Haarl' liede c.a., 23-4-93

HAARLfil�, Vosmarstraat 13.

Machinedrijver GED. 

1946 ondert. cand.lijst CPN. 1948 lid BNOP. 
1949 abonne JiJaarhe id.· 

voll.inf.kaart • 



........................................................................................................................................................................................................................ , 
......................... . 

Uit In 

Datum I Aan Datum 

llit In 

Datum I Aan Datum 

llit In 

Datum I Aan Datum 

llit In 

Datum Aan Datum 



1 • 

�-
MINUTENBLAD 

NAAM: li'T .TE.Cl1.IllC.ITF.IT.SBEY-B.U.Y.EN.�P.E.RSD.HE.� ..... -::-: .... c ... noo.B]) 
J:r('IT T lÏ'-îD

.e.angele.;a ,J.. ,, • �1-1-51 in or;il.racht va.n D IV. 

.fl.CJ) 4A ),J. 

....... 

'-



..1 � l. 
f .. ' 



;/ 

SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, J . 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen) .• 11 1 /, 

� \ . .. �9. 
.
... It

.
u 
. 
.J5f .

.
. .... . .

.
..
..
.
.
... . , ......

.
....
.
.. . 

··· ··················�······ ········· ·�·· 

__j)--N"AFG ED AAN�.� 2 "Z l__

alA � � '-;;) '4,-� d., � d,._ 

� ... .)l1,.<..,Z.� � eot:4 e:v.v-rel!:,; 
� ----� °' ,<. �r, -

1,o'il'C,,I\,, � �-� �.:. <.m"Cl"i. 
�. -�;>-

' '

�-/Seec. Dat.: 

Interne aanwijzingen A CD. 

""-
) 

/ 
1 · 0/ .J,

/1 - .) <.. Par.: 
'--

f 

\ ACD. �1 � Dat.: ,J � S 2.. Par.: ?, lii' 
.
.....
.
...
.
......
.
..
.
........ ...........

.
... 
.
.
.
. :··:�·· �-

.

. 
1---------------------,__. __ \f'!_ .. ; _____________________ 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 
... .,. 

\ 

"· ........ ... .............. 
' " ...,,

/ ' .••••. � ..••• d��},:::�ç,:�., ','::'':':7;··· t�:::,.::::}:.� •• :::��.·:�'.:::::.=:�:� . 
rl ............ ............ . :�.�.!�-. . . .. � .. .. f�·!-,'.'.'n'::t'.,,.1.{c.?..� .. [,.: .. , .. t ........ �.� ... , .. ;.:.(, ... ,.) ..... l:.r .. �&:J.""".,V,;;:;;>··,···u.� .. <.�.,'!-c:,., .. \7-....... l.'tr. .... 0 ... '.r../h,,.;;;;;, ..... .

. .............. d .. ,, ...... r.k•.,�,"-'·f.-\./ ....• Á., .. ·cL,( ............ 2,,.,.-!!-.,c,.,,,:, .. <?t ............. � ........ ,,.� .... . (.� � ..... � .. t, .. ,-,;,.;;f,.{(.(°"'········";;···ç_")·/ .. 1.• .�-.� .... , .. .

. . .. /Le .. ,4:.kv.\.:-J.uA_'.). .! ...t .!c .. � .. •,J:j .. t .. � .. "".\ �""··· l.':0.:� ... � .. 4:::� .. ?,-. .. f'.�7.? . .. . ... (.&.-::-t.:l, .. i(.;• •.• 1 ... r,/ ... 1.,.U ... <..� ... . 
................................. :� ... f/.':!..t. ..... L.� .. : ....1 ..... L,.t .. /.r. .. ....-., .. 1':�.· .. '. .. ' ... C. . .... h.'P.o. ..... ,l� .... :1,.?..<:-:,,,.,;;:?,. ...... l ...... 1.L.:t: ..... /J .. ) ........
...... .. .................... ... ................ ..... . .. ....................... . .... ............... ..... .... ........... ir:A//Ji .. t ... /.1,/10 ... � .. Y':! .. . i 

• 
....... .............. ... � ...... � . ..... . ........ .. . ............. .... � .. , ....... � ... . .... . .. ..... ' ........... ..... .... .,,. •.•...•••••. , .. 1 ...................... ······,�······· .. ····-�···· 

{ 
···········"'•·r--""'········"···.-····"·''"''' '"''"''"' ...................... ..................... .

:/ :::::::::.?.-.::;,::::�{:::;::·· ... ·:·:·�(.;;:8:::·.,·:::::::::i::::�:::;;:;::::::::::z::::::: ... : ...... ........... ::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. 
! 

··········· ··v�·-��... ............................................................. . ................................................ .

· ···tz � \\ - ::<�Ç·
�,;�7'1::_8.,_)\,;; t· \� ... . . 

, /; ... . ·r-"·:::: ....................... �\,\{: ... ü . . ..... ......... ,4.. .. . .. .. . . . ............................ , .. , . 
. . .. . . /} �- ',��--.... tL�.·-�.�.s� ... :............ . . .. . ..... / ................ J ........... .......

� I
�� Ll), "'J.,,...,·L. 

.. .. . ................. (ij-···19I, ...... . 
. . ..... ......... ;p,···· ·  ··{f· . . .. ........ . 

........................................... ........................ / ...... ..



'7 o/
!:--· 

!· ;{, &t �tl... , ,-7...-t_
/)'t' Le. r-1'...r:. t...,.,.,. . ...-1.-

,1,-c...-.,-t-,...___,<.. L_ � 
7,._ t , · 

) 
\. / 

' 

> • • -• •__,L� , ( 

ef "' 

/ 
Q "'î � o\ ;-

� /,_.:.__.{,._,_,_,v-< ,,l._ " l '-
1 " 

À. Il'--<-- { ·- ;- L.( ,:. (' ,L ._; 

.,,_..,,..._ <.. "'(_._ /;, 

I ;;. ,5. :., ..lI 

.,, ,, . 

/ ., 

4 -? 

' 

éP 

"' . � ,... -



.• 

• 

SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
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No. 314.5b-32-.51. 

Onderwerp: 

.5 october 19.51. 

Checken personeel 
Gem.Energie Bedrijven 
.Amsterdam. 

J.1,i:1

' ó?-y' 

:!. IJ/ 

�.Ç/ 

Bijlagen: �· Jfb 

lf\ V 

, . \2 OCî 1951 �ri. 

l A(' · 1UUJ 
A v· 
/�,(;· 

·�-

Ofl KAART 1 
ACO/ tl t ·

1
DAT: Jf_r .Jt.. 

1PA� .. 

Ter attentie van de Heer ZWARTJES. 

Hierbij worden U toegezonden 2 lijsten, houdende resp. 
de namen, enz. van de ambtenaren en de werklieden bij 
het Gemeentelijk Energie Bedrijf te Amsterdam. 
Deze namen zijn in de I.D.-administratie nagekeken en 
als ze voorkwamen gemerkt met tekens, die op bijgaande 
code zijn aangegeven • 
Ofschoon met Uw Heer ZWARTJES werd afgesproken om al 
de I.D.-gegevens van bovenbedoelde, in Uw administratie 
voorkomende, personen op aparte staten te vermelden, 
moest hiervan helaas - wegens personeelgebrek- worden 
-afgezien. 
Met het terugsturen van de 
Directie van de G.E.B. zal 
bericht. 

No. 13 .\ 

gemerkte lijsten aan de 
worden gewacht op Uw nader 

., 
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RAPPORT van D • 

Voor: ACD V' t.k. 

, Aéci1 i ;,z� d{:3 \
' -� ' ( 

1� �9 �PR 1��
4 ! 

Betreft: Uittreksel uit bes::ireki� osverslag � 3J/ � 

. ID Amsterdam ddo. 17 2n �ic....'\Jaart ' 4� cl .. d,U

--- - 3, i_3J_ . . . . . . . . . . . . . . . .
____.--: , 

O I · /.y

Bij het controleren van de mutaties van het 
personeel van het GEB-A 1 dam -welke in hoofdzaak zijn 
overgel'lomen van een uersoneelslijst van 19'11, waarop 
destijds door ID-A'dam in code de signalerin6en waren 
aangegeven- is gebleken dat meerdere mutaties.onjuist 
waren gecodeerd. Dezelfde foutieve mutaties zijn van 
deze lijst �ei 120357 in OD 1556 a A/D) bij ACD op
kaart �ebracht. Teneinde e.e.a. zo spoenig mogelijk 
te redresseren is .:::-enoe!'.'lde 1)ersoneelslijst bij ID-
A' dam achtergelaten, waar deze opnieuw zal wo"den na
geslagen en de juiste mutaties (thans niet in code) 
daarop zullen worden aangegeven. Voorshands is het no
dig dat door ACD geen gegevens worden verstrekt, waar
van de bron wordt aangeduid met:(®) 120357/9D 1556 �
ASD lijst. 

�-IJ. Jo 

'1 8&o 
ff\r' 





101 

201 

202 

301 

302 

303 

304 

• 
305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

• 317

318

319

320

321

322

323

324

325

!} 
326

.. 327

328

329

330

370
//Ob.
401

402

Arbeider 

Handlanger 

Wasknecht 

Aswerker 

Badmeester 

Chauffeur 

Glazenwasser 

Grondwerker 

Handlange!'-<metaalbewerker 

Hulpfitter 

Hulpmonteur 

Kabellegger 

Kantoorknecht 

Klinker 

Kolenwerker 

Laboratoriumknecht 

�iachinale metaalbewerker 

Magazjjn:.'.ne oh t 

Meterhersteller 

Metselaarsheiper 

Motordrijver 

Rangeerder 

Smalsp_oorlegger 

Stoker�ass.gasmaker 

Stoker--hakker 

Stok er-mains choonmalcer 

Stoker-vuu.rschoonmaker 

Sy:phonpomper 

Teercentrifugeerder 

Timmermanshelper 

Transportarbeider 

Tuinmanshel;.:ier 

Verver 

Hulpmonteur-fitter met 

.f'./�� /.)_ :A.ut eenlasser 

Bankwerker 
- ·-·--· .... 

toeslag 



403 Buislegge;.r 

404 Chauffeur,. ,bankwerker 

405 Chauffeu:r-besteller 

• 406 Kooksschrijv-er 

'.( 407 kaaier V

408 Electrisch lasser 

409 Fitter 

• 410 Ketelmaker 

411 Kolenmenger 

412 Koperslager 

413 Kraandrijver 

414 Lood-en zinkv,erker 

415 Machinist 

416 Magazijnbediende, 

417 Meterhersteller-electricien 

418 Metermaker 

419 Meteropnemer 

420 Metselaar 

421 Monteur 

• 422 Motorsyphonpomper 

423 Motordrijver-bankwerker 

424 Pompen.man 

425 Postwacht 

426 Schakelwachter 

427 Schilder 

428 Schipper 

429 Smid-vuurwerker 

430 Spoorlegger 

.. 
431 Stoker 

432 Stoker-hulpovenregelaar 

433 Stoker-gasmaker 

434 Stoker-smeerder 

435 Stoker-stokerijsmid 

436 Stucadoor 

437 Timmerman 



439 Tuinman 

440 Zeilmaker 

470 
=�

e

� ?��-#t 5 1 Autogeen- en electrisch lasser 

.., 502 Automonteu:r 

503 Bankvsrerke:t'-mon teur 

504 Electricien-monteur 

• 505 Fitte:t'-buislegger 

506 Fitter-monteur 

507 Fijndraaier 

508 Hoofd.fitter 

509 Hoofdmonteur 

510 Ins trumen tmalcer 

511 Ketelmalce:t'-mont�ur 

512 Ketelroeter en -bikker 

513 Koperslager-metaaldrijver 

514 Locomotiefmachinist 

515 Loodgieter-monteur 

• 
516 Machinist kooksverdeelhuis 

517 Stoker-machinist exhausters en watergas 

518 Meteropnemer-geldophaler 

519 Meterijker 

520 Metselaar-ovenbouvrer 

521 Metselaar-tege_lzetter 

522 Schakelwachter-mcnteur 

523 Schilde:r-kunstlakker 

524 Schrijver kooksverkoop 
; 

525 Stoker-ovenre�elaar 
\, 526 Stoker/stoker-machinist 

527 Timmerman-schrijnwerker 

528 Vuursmid-�rofwerker 

529 Timmerman-v,�enmalcer 

.:4 ,;&.u,;�,?M} 
570 Hoofdmonteur-fitter / 

571 Meteropnemel:'-inoasseerder ;f:l�a- I�.
JJ'tf" ;f/HIAPLuvu 

601 Fijnplaa tv,erker 



.t 
• 

' 

• 

• 

• 

Functie--
code-No. 

602 

603 

604 

605 

606 

607 

608 

609 

BIJLAGE A (1) bij het rapport "Loon-admini
stratie in ponskaarten" (variabel loon): 
Functiecode B (numerieke volgorde�)-·��� 

F u n c t i e 

Hoofd.fitter-buislegger 

Hoofd.fitter-monteux 

Hoofdlasser 

Hoofdmontelll'-bankwerker 

Hoofdmonteu:r,...electricien 

Hoofdmontelll'-ketelmaker 

Instrumentmaker 1e klasse 

Precisiedraaier 
•



• 

•• 

-

1 Arbeider 

F u n c t i e

.A.swerker 

Autogeen- en electrisoh lasser 

Autogeenlasser 

Automonteur 

Badmeester 

Ba.nkwer!rer 

Bankwerker-monteur 

Buislegger �474 
/1 "' /-?fft'/M. 

Ch.auf'feur 

Chauf'feur-ba.nkwerker 

Chauf'feur-besteller 
/?��. /!l
:ó:·a�r 

Electricien-monteur 

Electrisch lasser 

Fijndraaier 

Fijnplaatwerker 

Fitter 

Fitter�buislegger 

Fitter-monteur 
// /Jf /!h;.

Glazemvasser 

Grondwerker 

Handlanger 

Handlanger-metaalbewerker 

Hoofdfitter 

Hoofdfitter-buislegger 

Hoofd.fitter-monteur 

Hoofdlasser 

Hoofdmonteur 

Hoofdmonteur-bankwerker 

Hoofdmonteu:r-electricien 

Hoofdmonteur-fitter 

Eoofdmonteu:t'-ketelmaker 

Hulpfi tter 

BIJLA.0-E A ( 1) bi,i het rapport 11Loon--admini
stratie in ponskaarten" (variabel loon); 
Functiecode A (alphabetische volgorde). 

1 

Code-n,,;;,,.-;;-

Loon-1 Volg-
groep nummer 

1 01 

3 01 

5 01 

4 01 

5 02 

3 02 

4 02 

5 03 

4 03 

{� 3 

4 04 

} 
05 

('JO 

4 07 

5 04 

4 08 

5 07 

6 01 

4 09 

5 05 

5 06 

� 3 

3 05 

2 01 

3 06 

5 08 

6 02 

6 03 

6 04 

5 09 

6 05 

6 06 

5 70 

6 07 

3 07 



F u n o  t i e 

Hulymonteur 

Hulpmonteur--fi tter met toeslag 

Instrumentmaker 

Instrumentmaker 1e klasse 

Kabellegger 

• 
Kantoorknecht 

Ketelmaker 

Ketelma.�er-monteur 

Ketelroeter ')!:J. -bikker 

Klinker 

Kolenmenger 

Kolemverker 

Kookss chrijver 

Koperslager 

Koperslager-metaaldrijver 

Kraandrijver 

Laboratoriumknecht 

• Locomotiefmachinist

Lood- en zinkwerker

Loodgieter-monteur

Machinale metaalbewerker

Machinist

Machinist kooksverdeelhuis

Magazijnbediende

Magazijnknecht

Meterhersteller 
A�-

l\ileterhersteller-electricien

Meterijker

Metermaker

Meteropnemer

Meteropnemer-geldophaler

Meteropnemer-incasseerder

! Metselaar

Metselaar-ovenbouwer

BIJLA.GE A ( 1) b\1 het rapport 11Loon--admini
stratie in ponskaarten" (variabel loon); 
Func.tieoode A ( alphabetis che volgorde). 

Code-nummer 

Loon- Volg-
groep nummer --·-

3 
1 

08 

3 70 

5 10 

6 08 

3 09 

3 

l 
10

4 10 

5 11 

5 1?. 

3 11 

4 11 

3 12 

4 06 

4 12 

5 13 

4 13 

3 13 

5 14 

4 14 

5 15 

3 14 

4 15 

5 16 

4 16 

3 15 

3 16 
// 

{� 4 

5 19 

4 18 

4 19 

5 18 

5 71 

4 20 

5 20 

i 



• 

.. 

, 
) 

.. BIJLAGE .A. ( 1) b�i het rapport 11Loon--admini
stratie in ponskaarten" (variabel loon); 
Functiecode .A. (alphabetische volgorde). 

F u n o t i e

Metselaar-tegelzetter 

Metselaarshelper 

Monteur 

Monteur-fitt�� 
"" /� ,,f'/b,,7. 

MotorsY]?honpomper 

Motordrijver. 

Motordrijver-bankwerker 

Pompenman 

Postwacht 

Precisiedraaier 

Rangeerder 

Schakelwachter 

Schakelwachter-monteur 

Schilder 

Schilder-kunstlaldi:er 

Schipper 

Schrijver kooksverkoop 

Smal.spoorlegger 

Smid-vuurwerker 

Spoorlegger 

Stoker 

Stoker�ass.gasmaker 

Stoker-gasmaker 

Stoker-hak.leer 

Stoker-hulpovenregelaar 

Stoker-machinist exhausters en watergas

Stoker-mainschoonmaker 

Stoker-oven:regela.ar 

Stoker-smeerder 

Stoker/stoker-machinist 

Stoker-stokerijsmid 

Stoker-vuurschoonmalcer 

Stucadoor 

snhonpomper 
�.dOIVV 

Teercentrifugeerder 

1 

Code-nummer 

Loon-1 Volg
groep nummer 

5 

3 

4 

4 
.? 

4 

3 

4 

4 

4 

6 

3 

4 

5 

4 

5 

4 

5 

3 

4 

4 

4 

3 

4 

3 

4 

5 

3 

5 

4 

5 

4 

3 

4 

21 

17 

21 

)l 
18 

23 

24 

25 

09 

19 

26 

22 

27 

23 

28 

24 

20 

29 

30 

31 

21 

33 

22 

32 

17 

23 

25 

34 

26 

35 



r 

• 

F u not 

Timmerman. �� , // / ., � 
Timmerman-schrijnwerker 

Timmerman-wagenmaker 

Timmermanshelper 

Transportarbeider 

Transportmonteur 

Tuinman 

Tuinmanshelper 

Verver 

Vuur smid-grofwerker 

Wasknecht 

Zeilmaker 

6-·12-42
.AJI.R.-40-N.· 

i e 

BIJLA.GE A. ( 1) bi.i het rapport 11Loon-admini
stratie in ponakaarten11 (variabel loon): 
Functiecode Á (alphabetische volgorde), 

Code-nummer 
·--·-

Loon- Volg-
groep nummer 

···-

4 37 
,2 /:IY 
5 27 

5 29 

3 27 

3 28 

4 38 

4 39 

3 29 

3 30 

5 28 

2 02 

4 40 

! 



Aantekening voor map Electr.Centrales. (uit ACD 39512) 

Bijgaande lijst is het duplicaat van een, van de I.D. 
AnIBterdam ontvangen opgave van personeel van het Gemeente
lijk Energie Bedrijf te Amsterdam, dat in de 1aand ll..ei van 
1948, lid was van de C.P.N.("De ,/aarheid", Afdeling Over
heid, Bedrijfsgroep G.E.B. 



> . � 

· @iÉlHrEiï\/I f
......... �Hmfl, Dl:rk �ohannes van,, Ilearlemr.iermoer, � 20 Dooember 1896• arondvror-

"-"'.. ker. Känaalsliraat 151-1 
ANTHONisSEN. Hendrik, !lmstordam. 51 Augµstua 1900, machinist, Aán1ra-

1engracht 2ol-I 
BAAR, Petrus Ge raitlus van, Den fielder, 14.4.1890, takelaar, .Menado-

etraat lo-II · 
BALSTER, 1an Hendrik, .�sterdam, V ei 1892

1 
mont-eur, .Efrasmuagraoht 

9-n 
.J BEEimAN, Petrus, Amsterdam, 'l,6.1898" srondweritor, Hl.anlccnst-raet a-n

BEER, Cornelis Hendricua de" Amsterdaln, l.4.l.l9ll, vuurwerker, Hem-
brugstraat 46-ll 

BBRGRO!S, Dirk George, Amsterdam, U.5.1885, werkman, Oleanderstra.flt 22 
Bmmmo. lohan Antonie, Amstemem, 21.8.1913, bureelàmbtanaar, Brou-

\7Brsgraoh� t83---III 
iBEYER, Adolt'

.!. 
Venlo,. 2.'1.19o3, metaalbewerker, ·Chasséstraat 16-III 

.,, BmDERVOft; Hendrik Amsterdam, 19.8.1902. Diamantstraat 82-I, werkman
./BI.BsmG, Johan, 'Amsterdam, 21. .3.1912, eleotricienA De Kempenaerstraat 

26 · 

r . 

',i BLEY�endrik \'lillel!l, Amsterda m. 22.ll.1887, eleotrlcion, Egstraat 5 bVi
-tBL001:nuOFD, Dirk, Amsterdam, 1.10.1902

1
. werkman, Ve.sco da  Ge.Ilastraat 

32-II ' ; 
IBcr&E, Com.ells, Amste.rdem. 29.1.1902, nachtwaker. Dotterblocmstra.at

20 ha • 
• - ..J BOOTSMAN, Banning

!. 
Amatem.am.11 :24.4.1915, metoropxlemer, Bal:boastraat

S-II.1. . ; BBAG'f; lle.phiel van, Nieuwer-Amstei. 5.1.1889• kraandrl.jver, Kinker-
straat 19-III 

J BULTJ'R· Jtlae.s, Gronin�n, .�o.5.1916, De W1'ttenkade 65-I · 
.J amll:?riAANBB, Pieter lensl Amste.rd81D_, ia.2.19021 instr:uI!lentmakor, 

soteore�fn 82 hs. 
-1 t.1l�ILIUS, Josephus t> icusÎ Amsterd811l, l8.4.l9ll., chautt'eur, nova

Zemblastraat 24- I 
CBDIX, Johan Martinus Janus la, Amsterdam, klerk, Eselantierastraat

17-II · . � 
DAM, Remanus Karel van

.! 
:Amste�am, '7.9.1919, weliaaan, Witte de With--

straat 3�.1.Ir 
., DAN'?ZIG, cTohannes Ilar1.nus van, f.msterdam, 28.3.1900" stoker, Baarsje&{

· weg 264-I 
" DEB1EU0 Bema1'dus Lambertus, Amsterdam, 13.5.19.oö, :fitter, Louise de 

Colignystraat 22-III 
DIL, Martinus Nicolaas, Amsterdam. 3.4.1899, gastitter" lllopmgracht 

68-II 
! DODEBEE, Peter Eduard, Amsterdam, 9.12.lSoo, maroo Polostraat 13-I 
" DIJK, Johannes Antonius van, Amsterdiwi. 2.4.1914, monteur, Lucelle-

straat So-I 
./ DIJK,. Lambortus, J\mste� 15.4.1889, kabellesgeri 0. nderlan

. 
gs 57 bhsr

"'DIJK, Pieter Frederik: Willem �an, Am.SlierdeDl, 16.9. 892, werlanan, N1• 
asatraat 33-III 

J DI31CS'l'RA, Barend. Amsterdam, 13.6.1890, kraandrijver, Govert P'linok
straat lol hs. 

Il EEOWEN. Christiaan Johannes, :Amsterdam� 3.4.1aga_, g asfitter, Land•
bouwstraat 52 ns. 

J ELIAS
1::. 

lohannee, Kêlllpen, 8.4.1898• monteur, lJYgiëaplein 3Q hs • 
.,. ELSIR�, Johannes, Amsterdam, 8.1.1894, motempnemor, Nigollostraat

58-I 
ENGEL, Franciscus, Amsterdam., 8.9.1'912, Borgerstraat 242-lliv 

"E.s, :Bernardue 3;aoobus van., Haarlemhl.7.1896, handlanger, lo Jan van
derHeijdens�raat 37-

EB, Willem �an. Amsterdam" 51.5.1908,meterhersteller., Brederodestraat 
68-III 



�, PLFMD:nt.c;, Antonius Franoiaous, AC.awrdam, 1e·.12-.1912, sohilder,
- J'acob. van Lennepstraa:t 263-ll . ·. . 

.!PBIELINomJBs, Will� JJ'.'heooorus Antonius_. Amstë3rdwa, .2a.a.19o3, me-
t_el'Opnemer; van Hogendorpstraaii 92-Ill . , 

� GAAHERSTBJOK, J'ohan· Arie, Ni-euwer--AJastol, ·25 Deoember '1894, schilder 
· oovert !'11nckstraat 49-III · .. · 

� GALEN, Gustaat\.van, ;..-.sterdam,· 5.4:.1891, .ibank\terter, Jac.P.T�jsse-
. . � . plèin, 2'1 ,hs. · · · , . . 
\ · , UELDER, ne;r.tnus v8ll, Utreop.t, s.10.1893, mete:io�emtir, tánïI>Qnestra.at

l bhs. . · · 
GINEEI., Gerrit van, Muiden, lo'.5.1883

1. 
sasti'tter,. Insiluide�eg 21? h 

, ':'ImtEL, Willem. van, 1Jtrecnt, 1.s.�v, -vervei-, Twee�e Jan �een-
� . straa1i �II · . · ,

. "-GLAS, LeendertRuibreoht, Am.sterdat:1s · 17 .l.1914, monte�, ltrayenhótt- · 
.,.., . · straat .10-II . . . . 
-•GIDTZBACH� l'rede.rik, Den Helder, l:9.l1.19oo• oha�-eur, llnk:erstmat 

. 269-II · · ·, . · · .· 
'\(GO�

,. 
Bel'liaTèl.us. Johannes, Amsterdam,. 5.lI.l.913, �erk, Wo�stdUl.n-. · 

ötraat 54-I -... ·. , . · 
J COMPEL, Wilhel.Di .Jloman �an, Amsterdam• 12.10.1909, meterlïerstêller, 

_ .. , . · Van Speykstraat -32-III-· _ ! • 
·-

·• 
�· v GRAAF, .ue·narik -0e. ·Den Helda.r • .i2o.4.l9o2" maoh1ni_st, wognumorstraat 

. · •, - · · 221 hs.� � · · · ·. -� 
· , � l,GULDD

!._Anton. N1GUWer,.Amsteli 2&.7.l895L stoker, _Rootdweg 300-III ·
;J GUI.IlmHB, Johannes .rose.phu9:, Rottel'dam. Y.9.1950, Bl,ank:enstraa� 6,4,,i,,I 
.; RAL, Arie vàn, Amstel'd.8!11, 12.3.;1sa�2, gasmaker, :Wenslauerstraat 85 ·hs. 
;, BENQRIKS" Co�el_is Georg.. Hend�, · Amsterdam, 8.2..l.890, meterppnemsr,

� . . . - Louise . de Oolignysliraat. ·3o·I . . . 
· 

• BE�a, D1-rlt Jan, Amsterdam, 30.3.1916, elec�oien, ·x_lpendammer-
, ., - straat 29 hs. , . . . - , · · l.-

-11: BESS!LS, Piet, .Amsterdam, 13.8.1915, monteur, S0haePP1&J1Straat · M hs. 
�" BOEK,}l�rtinus van den; Alllstel"dam, .75.a.1919, �eotrotaqhn�er, B 

. . ...,.. straat 1o-II , , " , . - · - . ·· ·
· 'Jl. RODUN, ran, H1lver8U!Il, 31.3.�, kraandrljv,r. Van der Hoopatraa� 
p •• • - , ll7•II · � ,-, . -

J RONmG, Beman, Altèterdam, 19.1.1914, :badmeeste_r, Sint Willibrordus
, . straat 8S..-.l . · · . · · , .

• -1'f aom., ·1tar&l Lofü:m1jk ;van, Am�terdam,· -30.13.191�, S1r.lusstraa'b 18 hs.· 
.J HOUDT, lfel."dlnand August Karl, .Amsterdam., _26.5-.1916, lasser, tlovert-

Flinokstraat 241-III-a · · 
� HOUT� �phamiea, Hth:>.m. 21.6.1891, d�echt, Charlotte· de Bourbon-

. straat �II.I ·. . . . . . , · · 
{ HtJISSJUf. F�oisoust .Amst_erdmn•' 26.lo.1916, sohrijver, Van der Hooi>-

, st.raav 134-I I 
dlAOOBSÊJf• Cornelis �llh��s·, luastomam, 11.12.1892, ba.nk\1arlcer,

· Eerste �At� ehstraat 149-Il· ·. . · · 
J lAlllSKN, Ant�ie Ge�:rdus,. W�tergre.at'smee:r, 8.'1 •.. �894, werkman, Oogen ...

troo stst.raa,; 8 . , . . . 
'.J1ANSEN, Ohr1st1an1a Johannes; Amsterdam• 22.2.1895, chau:ffeur, Lan4-

. .. ·bouwstraat 15 hs. · 
J.1owcm, 7�-ánke ërans de_, .Duisburg (Dld.), 29 Februari 1�oa. stoker,

- · It1nkersliraat 3o8-Ill .
r � Jo

_ 
han Hend-r1_k. Amstomam

;! 
4�ll.1922, monteur, oogststraat 22 bit 

�KAl"VD, Hendrik:, Amsterdam,� 2�.8.l9ol� smia!i C�b�straat 4l•I
, ifKEMPEB, Joha.nnes • .Amsterdam. -�.lo.l�l�. · Cl, T\_f.eade van &dnden�· · � straat· 66-Ill - � . · ,._ � � 

t1D!i1TER, Lucas 'rhomas, Amsterdam, 1.9.1912, ·"loodgieter, Charlotte d' 
· • Bourbon'straat 9 hs.

UIJZER., Cornelis. Amstel'dam, 3.lo.1897 • werk!J,an, lacob van LenneJ
straat 53-I.V . · · · - . _ · 

.. ' . ··"" ...... - � 



-3-

ltIBSEN'SrE1R11 Hendtlcua, Ansterdem, 16.5.1895, koleimerkcr" Laurier-
. · straat 19�IZ
� ,I KLAAS.C3Ell� Evert, Amsterdam; 18.1.1908, magazijnbeii1ende, Van Boetz -
. · � laorstraat 6&-III 

ltL'OIVER., ,Gerardus Bemarous, Amsterd� 26.10.1.924, metaálbewsmer, 
Jan Haringstraat 1S-III 

.• ,1 KOOK, Albertus ,Judocus
i:

de, Nieuwa�Amstel" 12.4.1888, \70�. Harco 
. . :Polostraav 22-II . . 

JtOOBEE, E�ert" Amsterdar1p l.2.12.l9lo, tuinman, . .Benkoelenst raat 5-Il 
I KOK, Andrles, AI!lersfoort, 24.7.1913, stor.nsemonteur, liouise (\e. aolig ... 

. · nystraat 6•II 
.i KOLK, Jan, Amste�am, 1 • .l.19o5, arbeiclor·, Moordijkatra.at 55 hs. 
itKOORSTRA, Jen" Amsterdam, 20.12.1896, wal'kman Willemaàtraat 25,;.IIIo 

ltOPPERS, Johannes OomcUis, Amsterdam, 12.10.1889, Sportstraa't 4'1-III 
, KRSMER, Maarten

.t 
Amsterd�1 6.1.19001 we:rkcan, Ooatzaanstraat- 82•III

JKRILLER, Johan öelidrlk Freaerik, Ams,;erdaai, 26.5.1902, kabel.legger, 
, l!el'Catorstraat 81 hs • 

. J KS>DNDER. George Lambertus Cornelis" Amsterdam,· 20.'1.1895, werkman, 
Veerstr.aat 72 hs. 

,Geqrgé Cornelis" Amsterdam.., '1.9.1920. kantoorb�diaende, Veer-
atraat '12 hs. . . ·. 

J KUBLUAN_. Arend• Amstel"dam, l3.12.l9o? • �semcente-arbelder. �jerk. Hiddoa 
de Vr!esstraat 1'1-I 

./LAAN, Reyer. Edam, 17 .'5.1886 · zeUmator, Soenëlastraat 4e-III ·
., L

.
AAN, Tioa van der.i Hooge2;anc\, v.�.l9o3

.a 
a. rboider, Vrolikstraat 54-lII ·

,J LAOEloVEY., ·Wilhelm ooenre.ad, Amsterdam, 3-9.2.192,, elootrioion-instm-. 
, nentmaktrr" Bloys ven �reslongstl'Sat 35-II 

v LEDEGANG. Hendrik Dirk, Amatel'dal=l. 5.12.1887, hulpmonteur, D3amb1atraat 
lo b'V. . · � 1 

v.../ LI� Willem. Amsterdam, 9.6.1892, bankwerker. Borneostraat 68-,i,lll · 
-/ LOOU/touis Hend�ilrus van, Amstol'àam, 2.S.19lo, t&rre1nwerker� ·0erar4 · 

� Call enbura�raat 4-I 
"LOOPS'I'RA, Egbert Pi-eter, Amsterdam, 3> .l.l9o3, sjouwerman, Nassauplein 

6-I . , . . 

� LOSEKOOT. Cornelis Pieter. AmsterdrtU!l, 3o.6.l9o3� 'ketolbikltor.
1 

Zeetiur-
. , . gerdijk 2o2-II 

J LOtrrJ. Co.melis. Amsterdam, 27.3.1916. ele�tricienl 'Destevaeratraat M-X 
_ · "KA.As. Cornelis Ludovicus,- .Amsterdam, 14.8.1910, onautteur, Nieuwe Oos-

, tenbu�erstraat 14 hs. 
J METZLRR Karel Johannes, Amsterdsm.· 4.9.1895. stoker Bocmüastraat 2-II 
1 MOSES, Jacobus Hendricua, Aasterdam, 9.'3.1898• 3e V/1tténburgerstra.at 

32-II� 
• J MOUWERU&, Josephus Adrianus van. Amstërdam, 16.3.1899, stoker" Van

Spilbersenstraat 18 hs. � 

t JWLDEB, Petrus Gerardus, Den Haag" 20.2.1893, bankwelitsr, Meteoren\'leg -
128 hs. 

< icmtrr, Arie -van der, Amsterdam" 13.2.1896, wa:danan t.'!á:ra thonwog l.9-II 
.J NIEBDG, S1-mon laeobue Remanus" .Amsterdam_. 3o.5"i9o3, sd11lder� 1'or1s ,1· van Andriooastma't 13-I 
tt NIEUWENRUIZEB

!. Jan, Amsterdam, ,4.l.189?� kraàndrijver, Ortelluskade 
83 hs. 

./ omms, Al:bertua Co melis ruitoniu�, Amsterdam, .4.8.1698, metel.'Opnemer,
Sportstraat 12 lis. . · 

rJOO'BD, Frans Antonl.e Cornelis van der� Amsterdam, 3o. 5.18�9, arbeid r� 
Duizendsoboonstrao.t 29 he. 

oosr, Geert, Amsterdam. 8�8.189?.,. saswerk:er, Dosgerbankotraat 54-lI 
v Pm..SR, Henri Laurens, Amste.rdem., 31"S.1913" magazijnbediende, Baeto-
. straat 1.o-II:t 



-4-

J; 

r, 
. 

KAMP, Antonie van -dorz bster(\am, van Hqgen�� etraa't;" .1,.l-II 
1- PIER, Karel Marinu.s, Amsterdam,· 1.11.1asG. Jtabe!.l�er" UamiXàtraat· ., 195-IIv . .;- , 
JPIF.TERS, laoob! Amsterdam� 2a.a.l9o3i metselaar,· VespucciS'lntaat 82 hs.
"PI·GGE, Douwe 'î/ 11am, -Amsterdmg.. ··13.1 .19o9. liulpmonwur, Van 1;a:pi1ber-. . · genstraat 8-III · · 
PPOLSTRA, Hendrilti1 Amste�, ?9.9.l.9o4, handlànger, Wibautstraat �9-r
r-P.RANGER, Pie�e� Martinus; .Am3terdam, · 13.12.l.900, stoker, r.tiruihaas�-
- , . straat 4o hs. - . · , 

·J· PRONK, Laurens, Amsterdam, 21. '1.1892, 2ê Boerhaavt,s1iraat 42-III � 
..t Pro:NS :i Wi:µ.em Antoni!5

:t 
Amsterdam, 3.4.1913, monteur" Nieuwen<lal'®lSl'->, 

· straat o� ha. , · 
-!/ REICEBS:> Willlebl Joharwés, Londen" 29.11.1920, ·nulpm.onteur; Kinkerstra� < 269-II · � 
• RIGTERINK, Coonraad, Amsterdam, lo.9.1902, Kleine Biokorsstraat l-1:l

" . v::�ELOFS,· Willem A�rianus, Amstol:'êlam, 20.2-.1��3. sohrijve.r, Kijkduin-
. . straat 85-II · · -

.tBOOHDA, ··s14lonius Jacobus, Amsterdam, 5.6.1904,, elèctro-monteur" _Bata-
.. Viastraat 41-III . · .. , . . - )

, RUNBE�_!ohan, Amsterdam, 6.6.1889, monteur
1 

Sehov.e.nstraat 20 hs. . 
1/ SATT.EIItEI.J.tSR, Hem.an ·Johannes, Amsterdam

.! 
·12. l •. 1915, inatl'UI!lentma- -.. .. . kerr î'illhel.minaàtraat 141-iI . 

. · · . ·-
/SCHA� Egbert. Amsterd

.
am, 17 .9.l89o, arbsider, Battinstraat S+I 

'1�.
. BLIOH, g::i s't1aan, 

.
�e�am� t�ansportarqeid�r�: Ben��okst�.,. 

j 
v!7SOHOLTBEIS;; GG01"8e Coenraad� Ametardam, 29.8.1887, �ab&llesger, l>'o� ·· lanenstraat 6t. hs. . . · · . ·
�1SCHOWA1t8, Antonfe, Am.sterd�; 23.1.1889, Ortel1uss1;:raat 245-Ill 

monteur . , ., - · : 
- ,. i: scm:n Jan, Amsterd81!l.j 1s.l2.l894, oant.ro"');eUJ.'>, ltinkerstraat 269-ll 

.J. smGULf� Pieter Johan, • s.:..Gravenhafflt, 15.8.1894, 1nstl"llll1entlnàkar. :
Van Ostadastraat 34-III .. · ,

< 

•• • • 
' 

. • 

t1. SllALLEGANGE, Petrus.Oerardus, .Amsterdam, 1.12.1815, meterhbrste1ler,·. 
i. . , Kwadijkerstraa,;'28-hs. > • .. 

smnm:, Willem J'ohann&s Pet-.rus, Amsterdem, 11.1.2;1a9o" elactro-m.ont�ur,
� - · Olympiaweg 82-III .. � : . w'SNimiR,· Benus. MD-sterdam. 26.3.1919, Ooudsb1óemstraat lo-R 

"'SOETEIUANS, Johannes Jacobus, Ams-terdam, 29.l.l�lG,. .sohildflr, ltinke� ·/straat 4�IIIa · · 
lsr:EJEER

_i 
Piet, Amsterdmn, 13.3 .• 1905• arbeide:r., J.K.Kemperstraat lll hs.

1
-JBTBm. Hieolaas� .Am.ste�, ·-1.4.7.1�00, gasf'1t;1;er

1 
J;iiaroo Po1ostra.at 253-

:t .� . � . . -·. . 
w SI'BAATEN, Johannes 1'aD 1 /\Dlsterdam, 1.i2·.1�, .2e Jan v.d.�eijde?st.raat 

· "79-I.I · , · . !
1/ STH:i:K� Làml)ertua Hendrik, Amstérd8lllt ·�� '1.1921, meterhersteller, 2e 

Kostverlorenké4e ll�J: 
VSUNDER1'� HubortU{! Adrianus, ·Amsterdam, 4.8.1911,· _2e mao�p.ist; Blok-

karstraat 7 .· · � � · . 
. "'!ANG1 Johannes Rendr1k George, .J\mstfrdem1 l.6.ll.1892, electricien� 

., ., teur,. Ondaz-langa 5& hs. . - 1
tl'l'ICBELAAR, S1mQn• Amsterdam, 19 .l.l.900, plaatwel"ker" R1ouwstraat 59--I � 
J·TIELH'.:l0I1. Johan Willem; Amsterdam, 23.9.1900" aetaaldraaier, G.rltt-

1 
t stráat 3-I . � � . · Q • 

_ tt 
.,Ij NRlfflVLIBT• .co_mel!s, AJ!lsterdam,. 22.2.1890" wel'kmán. Willemsst:raat 110-1 

-J, '?ROOST, Klaas" Amsterdam, 3.5.84, 111otoi,'i:r1jver, Haarlemm.erweg �5-II 
• t . 





• 

Notitie voor map blectrische vehtrales (Arr.sterdam) 
(ASJ 39824 en 43019-in CO 39824)

V Be treft: Jacob &�1.1:ERr, geb. 21 Juli 1909 te Andijk • 
' 

Betrokkene is ,,er}�zaar: ... bij het Gemeentelijk 
Energie .bedrijf te An..sterdam als stoker aan de Cent:rale 
Noord ( voordien werkzaarri aan de gasfabriek te 1. eden.blik) 

Fij verblijft n.et vrou ·.J en kinderen in een mo
torbootje, genaamd ".Anni",,.lie;gende in het Iapaverkanaal
te J\Jll.SterdPiID (N}. 

Jacob Bé.,nkert woonde te l edernblik Yaasmarkt 2. 
Yij was daar lid van de C.P.P. afd.l1ederublik. 

In .Amsterdam is nog niets gebleken van poli
tieke activiteit. 

4-9-'48

(Bronnen:Groei:; I,.edemblik Rijksr.Amsterdam 
I • D •• '\..rost er dam 



Opmerkingen: 

25-11-'49/Juni '48 Ontvinc: "NU" rer :post. (ID Asd.) 
Oct. '51 Giill 120357/0LJ 1556 A .sd. lijst. 
147467: �xm 11.uc. '52 .ç:omt voor op ledenlijst C:'.:N Indische buurt 

.\.msterdam • 

• 

Nagesl. door: dat: 

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

MODEL B 

V 
functie: 

• 

afz: GEB/Asd 

volgnr: 147467 

datum afz: 12-12-'52 

klerk 

Zie: OD 2500 

/!, 10209-
0

51-�2 

achtern: 

voorn: 

geb: 

te: 

adres: 

Hendrik 

23-9-'21

z,wolle 

·u,fö'l'&Jb.' •
P)rtharorasstraat 10' ''

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 





D• pe�sonèn, wier personal.la en.politieke antecedenten reeds in Uw 
o(Uninistratie bekend, zijn en � van "' wie destijds reeds inf�t1e
kearten werden gemaakt, zijn gemet>kt met het teken x • . . -

ïan de overigen wo;rden voU.edig ingevulde int'ormatiekaarten bij dit 
JChrijTEm eevoegd. ·. 



No. 653a-51 Ex.: I 

----------- OP KAART 
ACO t 

-----------

Uw DIS-12445 R dd.8 Mei 1951 
Formul i eP"'i11.7 • l)AT;f �fh, 

PAR: ,t 
. 

• 

12 Juli 1951. 

Hierbij wordt U toegezonden het per 11 Juli 1951 afgesloten over
zicht nopens de in Uw bovenaangehaald schrijven genoemde Dr.Ru-

� pert Alois DENGG (6.5.1896). 
� � 

Te Uwer informatie zij medegedeeld dat dit overzicht werd samen
gesteld naar aanleiding van een op 19 Februari 1951 telefonisch 

-\ ontvangen mededeling van de Commissari�van Yolitie te Hilversum, 
die mededeelde, dat Rupert DENGG, wonende Papaverweg 41-;-äinier-, 

"werkman aan de Centrale Noord, genaturaliseerd Nederlander, van 
"origine Tsjech, in 1950-in Letland is geweest en daar vele Rus-
l"sische vrienden gesproken heeft. Hij wordt verdacht van crypto
"communisme." 
===-=

ir
========================================================== 

No.13.\ F3. 

V
..-----·-----
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Ex.: I 

No. 653-'51 
Onderwerp: R.A.DElifGG. 

"7ië'rn7"'V--
-,---

--�
11 Juli 1951 '..

NIET O.K. 

� GEHEIM ���',wu., 1/ -- / ;;}.:,, rsto. - N.f-'. -JJ',lP,.,.
l PAR

._
: "�\

,..
'-_,..,..._·_ ..... f�--..;...· ....;o

:..:
-f"
::.._

-J
Naar aanleiding van een telefonische 
h.A.DETuGG het volgende:

mededeling betreffende 

�n het Bevolkingsregister te Amsterdam staat ingeschreven:
1
�upert Alois DENGa, geboren te Sankt Geol'gen (Oosterrcijk), 6 I.iei 
J-:1896, hoofdingenieur G .E. B., Nederland se na tionali tei t (genatura

liseerd Stbl.No.400 �c 25-7-'32, gehu�d met: 
Augustine Eleonora 1,Uî,1IG, geboren te AntY· erpen, 20 foaart 1899, 
vonenae raraverweg Tins., te Amsterdam. 

Na het doorlopen van de lagere school te .ueutsch Lanàsberg en een 
� school vool' miciàelbaar one;er,:·ijs te Graz, studeerde Dhl\!Gv: aan de 
1 Universiteit in laatstgenoei:1de .!lt::ats, tot 15 Laart 1915. Op deze 

datum r1erd hij als dienstplichtig militair ingedeelc bij he t 
Oostenrijk-Hongaarse le6eJ: •. dij bereikte de rang van 1e Luitenant. 
In 1Jecernber 1918 verliet hij ae r.ülitaire dienst, rrnurna hij zijn 
studie aan de Universiteit voortzette. 
In Juli 1920 promoveerde hij tot lOctor in de filosofie. In Augus
tus_ van dat jaar vertrok hij naar l:ederland en tra( .sls huisleraar 
in aienst van een Nederlancse familie, genoamèi :i..:,,,.vJ.:; ... :GI,, te ....,oorn. 
Bij deze familie is hij slechts korte tijd ge\1eest, wa&rna hij naar 
1/oorschoten vertrok en in ciienst k·:.aM bij éle faDilic IAN KO'-'• 

Op 1 Oetober 1920 i,.;cr6 hij benoeir:d tot hoo:t'd-insr-ecte112: in fa jde
lijke dienst bij de gemeente electriciteitswerkc�, te �msteróam. 
In October 1925 vol6de zijn aonstellin6 to t in6enieur in vaste (..ienst. 
fhans is hij fabrieksLirecteur van de Electrische Centrale Amster-
ciam (NuOldJ). 

Dezerzijds is bekend cia t -'-'Elx<.W, ti jc�ens de bezetting, vrijstelling 
van oe inlevering van zijn raoio-toestel heeft 2:evr::iagd en deze 
hem door de DUitse Autoriteiten is verleena. 
DEHGu hierover destijds gehoorû verklaa.rde: 
"Bij het G.E.B. ontmoette ik in die tijd een ûuitse officier, 1/elke 

• .,,_-;...__; een ouè studievriend van i:lij bleek te zijn. JJeze vriend heeft mij 
de raad gegeven om voor mijn radio-toeste 1 vrijstelling van inleve-
1·i.a6 te vra6en en éan zou hij· el zor;en uat deze mij ne.rd verleeno. 
Bij ha� na�elijk relaties bij óe Stads-�om manóantur, op het Luseuc
plein, te Amsterdam. Ik ben daar op ingegaan en zodiende enige tijd 
later bij de S�. ontboden, met het gevolg dat de vrijstelling, na 
te zijn gehoon-:, \ïerd verleend. 
Ik vermoed Gat genoemde officier àe aé.lJlvraag aan des�. heeft door
gegeven, menende dat ik het racio-toestel no6ig had voor mijn werk
zaa,.::heden als ingenieur bij de Electrische Centrale 11• 

Op 10 �aart 1948 berichtte de Procureur-Fiscaal bij het Bijzonder 
Ge�cechtshof te Amsterdam, dat tegen .0ElJG-,x geen maatregelen tot ver
dere ve.rvolging werden oven. o6en. 

, , 

Bij het onderzoek werd uit zeer betrouwbare bron het volgende ver
nomen. 
In de bezettingstijd •,·ïeró er met ...;r • .uBhû-G steeds met a e meeste voor
zichtigheid en reserve omeegaan, omdat hij van Oostenrijkse afkomst 
is. 1J.l!i1'T�G heeft hiertoe echter nimmer aanleiding ge geven. Bekend is 

dat .•• 



• 

• 
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Ex.: I 

dat .ttAUTEJ.L b.v. een vroegere studievriend van hem \as, doch hij 
heeft zien in àe bezettingstijd, nimme1· met hem ingelaten, intecen
deel, hij sprak in waarschur ende vorm ove:r .1.iAU.i.'...::n'.. 
�I'oen, tegen het einue van àe oorlog 19'0-'f5, in Kede:rlanu vaak 
goedkeurenà over de Russen v·erà gesproken, mede in verband met de 
behaalde ovez'Vlinningen op de .JJUi ts ers, r.as het JJr • .1Jh1mG oie meer
dere malen waarschm,end hie:rtegen is ingegaan. I-ilj wees dan op het 
grote gevaar hieraan verbonden, als de �ussen, buiten hun grenzen, 
te ver zoufen oparineen. Hij sprak over de terreur en de onderdruk-
1üng van de ::.ussen, waarvan ook hij, n:3 de eerste · er::Jdoorlog, 
slachtoffer 6c·,:orden 1 •. •as. 
l'!a àe oorlog 1940-' �5 heen lJT • .J.J};1�"G-1.;r ook nimmer b lijk gegeven het 
ook waar enigszins in de coomunistische :ei ch ting te zoeken. faet 
e,e politiek hoadt hij zich, voo1· zover kan \;oräen nagegaan, in bet 
geheel niet op. 
In 1950 heeft hij, met zijn vrou• .. , de vacantie o oor.3ebracht in 
�inland. Zijn vroru. onderhouCt al geruime tijd correspondentie met 
een .1 inse carne. .Jeze r"' ame is in 1949 in 1�·ea e1·land 6e\:eest en heeft 
haar vacentie doorgeb1·acht bij oe familie u.DlJGnx . In àie tij(, heb
ben zij in ons land veel gereisd en àe afspraak v,erë: semaakt dat 
�r .1.,.C.1..GLr en zijn vrom.· in 1950 ëe vacantie bij haar in .l!'inland zou
een doorbrengen. :;,,,r.DLLlxl. heeft over zijn :teis en verblijf in J:'in
land veel verteld. �e houcing van het �inse volk tegenover de Russen, 
&ldus Dr • .::.iZliGG-, ,0.·as verbitterd, maar r_en c.,url'de er niet voor uit te
ko�en. E1 heerste daar in de laatst e jaren een betrekk elijke wel
vaart, mede in verband met de tiage houtprijzen. 
Het moet als onwaarschijnlijk or een geacht é.a t .Jr • ...,1'.'1ii ... ·G mi2r 
Letland is geweest. 

Het echtpaar DBrH;l7 brenGt thans Ge vacnntie door in Oostenrijk, VE.r
moeaelijk bij familie. 

:;)l'.LElfüG · oröt gekenmerkt als een ki.r:àe:rlijk naîef p'ê,rsoon, die 
niet in staat moet ï orden geacht om met oe .8.ussen politieke onde1-
handelingen te voeren • 

In de l'oli tie-administratie te Amsterdam zi JD geen verooräelingen 
van hem bekend. Ui tgezonderCJ het bover�ver r.1e ld e kom-t hij op poli
tiek gebied niet voor • 

• • . . . • • ••••• • •••• • • •• • ••.••••••••••••••..•••• • ••..••••..•.••• B 3
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f*"'\ 
Verzoeke dit ONTVANGSTBEWIJS met spoed, GEHEEL 

'-iNGEVULD en op de gebruikelijke wijze te retourneren aan : 'f.... 
Min. van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68, 's-Gravenhage . 

.). 

De ondergetekende verklaart stuk 
·�o ........ ;P.J .. $ .. /.R .. Y..Y.s.12 .. , d.d ............ <2 .. ::: ..... � = ............... 19s ;
in goede orde te hebben ontvangen. 

........................ 1 .. \\ .......................... . 
'"'\ 

. .................. J ............................. \� .. 1.:::11... 

(Datum) (Paraaf of Handtekening) <Dienst, Code of Verbincliugsnr.) 

1 33629-50 



NOTA 

aan: DIS 
van: DNB 

Verzoeke R-onderzoek van: 

{J .r ' 

.Dr.R.DENGG, Hoofd der El ectrische Cen trale Amster
dam-Noord ( verdere personalia bij I.D. 
Amsterdam bekend). 

Bij uitgaan R-formulier DNB waarschuwen 
ter in lichting van commissaris Hey in k. 

tltJ' /5'Ób q - e_

DNB, 2 Mei 19 51 
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UITTREI<SEL 

Uit : OD 303 Naam: CPN LEDEN. 
�-d: 

Voor: OD 1556-.!,! ... Naam: Electriciteits Bedrijven Be:v:r.i J i gi n� 

Ag.nr: 108155 Afz. Amsterdam datum: 20-4-51. 

Aard van het stuk: ���r�. Cs>rnelis, Dirk de DOOD we�k.z •• b.d. Centrale Noord v.h. G.E.B.

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

Van betrouwbaar te achten zijde werd in het èegin van deze week vernomen, dat 

een zekere DE DOOD, werkzaam aan de Centrale NOORD van het G.E.H. te .Amsterda!Jl-,, 
" 

·die lid zou zijn van het N.V. V., aan de C .P .N. zou hebben gevraagd, of hij

zich als lid van de C.P.N. kan aansluiten.
.;li. 

Hem zou te verstaan geeeven zijn, dat zulks momenteel nog niet wenselijk wordt

geacht, aangezien hij ten behoeve van de C.P.N. belangrijker werk in het n.v.v.

zelf kan verrichten.

Bij 0nderzoek is gebleken, dat het hier betreft: Cornelis Dirk de DOOD, Asd. 3-6-07.

ketelmaker, wonende Anjeliersstruat 2-I, te .Amsterdam, U destijds genoemd (Jan.49)

als afgevloeid E.V.C.-er bij de staking van de N.D.S.M. -Hij schijnt nadien

werk te hebben gedregen bij de Centrale NOORD, vorenbedoeld en zou sedert 1949

lid -zijn van de A.B.V.A. (1Ugemene Bond van Ambtenaren), afd.. Amsterdam. Stadhou

derskade 68, aldaar, welke is aangesloten bij het N.v.v.- In het bedrijf va.n

de Centrale Noord is bij kernleden van het N.V.V. nog geen activiteit ten gunste

van de C.P.N. of haar nevenorganisaties van betrokkene" bemerkt. De aandacht

blijft in dit verband op hem gevestigd.

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

Uitgetr. door: 

Datum: 

<!> 40061 · '49 

JR 

20-7-51. 

Op aanwijzing van: B V.



prst (!......

NOTA voor OD� • Personeel GEB.

Betreft: Engel, Franciscus

Franciscus Engel, geboren te Amsterdam, 8-9-12.
Adres: M:STERDAM, Borgerstraa t 242 III v. 

Werkzaam bij GEB. 

Juni '48 lid CPN afd. Overheid bedr.groep GEB. 
Zou einde Jan/begin Febr. als lid CPN bedankt hebben. 
Oct.'46 - komt voor op een ledenlijst C}N-Overheid-GEB.

komt tegelijkertijd voor op eenzelfde lijst 
van GGD-personeel, doch is op die lijst met 
rood potlood doorgehaald. 

Mei '48, Nov.'48 en Sept.'49 - nog steeds lid CPN.
Overheid-GEB. 

ACD 82839.



Opmerkingen: 

Kart. Nov. ' 54 : 
GULIEN, Jan Her drik 
18-12-04 te Amsterdam
AMSTERDAM, Mosveld 6 bov.
meteropnemer GEB
15-10-48: '48 lid OVB (ID A'dam).
9 Apr.49: Kaartverk. adres anti-mil. operettetavond
v.d. Ver. de Boog te A'dam (De Vr. Socialist) •

• 

Nagesl. door: dat: 

----------------------------·-

MODEL C afz., GEB/A 1 da 

volgnr: 
achtem: GULIEN 

V datum afz: 29-12-54 

(§, 11430 .' 54 -ï52 

voorn, Jan Heridrik 

geb: 18-12-04 

te, Amsterdam 

adres, AMSTERDAM 
Mosveld 6 bov. 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Opmerkingen: 

r-' 3 21 
6 Jan 50 Nov.' 48 Ontving overh.post per post

(JJD Asd.) 
Oct. 51. GEB ( 12035?/0D 1556a -hsd.lijst) 

• 

1/,5' ·v�" 'c � 

Na9eel. door: J},;f 
,� 

dat; I -') (J 

- MODEL C afz: Geb./A'dam 
y-,< � 6-y

V
volgnr: achtern: KLEY 

datum afz: 6-10-'53 
voorn: P.A. V .d • 

functie: 

geb: 
4-2-'93

.tenaar 
te: 

MI.STERDAM 

v.d. Pekstraat 44 /H

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



• 

• 

N O T A 
1�rt� voor 00. j"J · • Personeel GEB.

Betreft: Lammers, Jurg. 

Jurg Lammers, geboren te Amsterdam, 20-3-03. 
Adres: Afl. SI'ERDAJ., Tasmanstraa t 21-II voor. 
Stoker GEB. 

1948 raamaff. CFK.verkiezing. 
1948 "Overheidspost" rer post • 



N é T A voor OD • �ersoneel GBB.

Betreft: Leideritz, Franciscus Johannes Josephus. 

Franciscus Johannes Josephus Leideritz, geboren te 
27-2-02.

Adres: Af·srERDAf., Bestevaerstraat 175-I. 
Transrortarbeider G�B. 

Juli '48 - raamaff. CFN. 2e k.verkiezing. 
hov. '49 - 0verheidspost p.p. 



N G r A voor OD • l ersoneel Gl!.B.

Betreft: Licher, Frederik ,/ilhelm. 

Frederik Wilhelm Licher, geboren Amsterdam, 22-3-96.

Adres: AKSTERDAt,:, Oudorperstraa t 3 huis. 
Werkman GEB. 

Nov.'48 - Cverheidspost p.p.



NO l1 A voor OD • Tersoneel Gl!:B.

Betreft: Liefhebber, Hendrik. 

Hendrik Liefhebber, geboren te Amsterdam, 3-10-92. 
Adres: 1�·sTEHDAl , Falmgracht 44 hs. 
hetelbikker GEB. 

Nov.'48 - Overheidsrost p.f. 



-

• 

N 0 r A voor OD • rersoneel Gl!;B.

Betreft: Lorent, Evert. 

Evert Lorent, geboren te Amsterdam, 26-1-86. 
Adres: Af srERDM,, 2e Nassaus traa t 16-II voor. 
Arbeider GEB. 

11-48 - ontving "Overheidspost" per post.

---



N o r b. voor OD • Fersoneel GEB.

Betref"G: Ludenhof, h.arel ,illem. 

Karel ',ïillem Ludenhof, geboren te Amsterdam., 22-lrl6. 
Adres: �s·r�RDA!1., Laurierstraat a9 III v. 
Klerk G.c.B. 

1948- Ontving cverheidspost per rost. 



• 

• 

I\J O r A voor 00 /f'�-b . Fersoneel GEB. 

Betreft: Karle, Jacob van 

Jacob van l,.arle, geboren te Amsterdam., 29-3-99. 
Adres: Afl,STERDAf, , Amstel veenseweg 990-I. 
Kasloper GEB. 

10/46 lid CPN Overheid GEB. 
2/4? kwam niet meer op CFN-lijst voor • 



• 

• 

NO r A voor CD • rersoneel GEB.

Betreft: l\ oina t, hendrik. 

Hendrik l .. oinat, geboren te Amsterdam, 1-11-1885. 
Adres: .AKS'r1füDiJ•. , Van Bossestraat 91-I. 
\!erkman GhB. 

1948 haamaff. crN verkiezing. Abonne Gverheidsrost • 



• 

• 

NOTA voor 00 • }ersoneel GEB.

Betreft: 1.os, Lendrik Cornelis. 

Hendrik Cornelis :t,.,os, ge boren te Vlissingen, 6-10-95.

Adres: AJ\ sr:h:RD"J· , Admiraal de huyterweg 138-II.

l,.aclünis t GEB. 

1948 Abonne üverheidspost • 



• 

• 

N O r A 

(!_., 
voor O;) J .S-f b . Fersonee l GEB. 

Be treft: l\ioordhoven, .Jillern. 

1N illem Noordhoven, geboren te Amsterdam, 26-8-14. 
Adres: ru.STERDAJ,, \,illeru de lwijgerlaan 309-II. 
tie ter opnemer 'GEB. 

7/48 aff. CPN verk • 



• 

• 

N o r A voor CD • • Fersoneel GI!;B. 

Betreft: Nooy, Jacobus Johannes George. 

Jacobus Johannes George �ooy, geboren te Arnsterdam.,16-2-19. 
Adres: ill.1 srERD.ill, , Spaarndamrners traa t 84-II a. 
},.onteur G.l!;B. 

11;48 Overheidsrost per post • 



h 0 'l' A voor CD • }ersoneel GEB.

Betreft: t-,1ijkruup, Andries. 

Andries Nijkamp, gebore n te Apeldoorn, l-9-08. 
Adres: JJ.,Sl'l!.RDA} , Lepelstraat 14-III. 
Bankwerker GEB. 

7/48 aff. C}N verkiezing. 
11/48 Cverhe idspost :per rost. 



• 

•• 

N O 1' A 

"l 

-rt '-
voor OJ J,\ 'r... Fersoneel GEB. 

Betreft: Oudeboon, �irk. 

Dirk 0udeboon, geboren te Amsterdam, 9-11-92. 
Adres: All'SrERDAl, , BuiksloterdiJk 618 a lis. 
Stoker GEB. 

1948 - Gntving 0verheidspost rer post • 



• 

• 

NOTA / srt, 

Betreft: l.�.P.Oudenaarde. 

H.P. van OudenFtarde, ge horen 28-9-1913, wonende 
te Arn.sterdant, van Spe�rkstraat 60, is van beroep bankwer
ker bi.i het Gem. Electr.bedrijf. 
Rij is geabonneerd o-p "de Waarheid". Kwam te Eerbeek voor 
zijn nolitieke overtuiging als communist uit. Lid van de 
ENOP-EVC 

ACD 88659 
95581 



!' O 11 A voor CD • }ersoneel GEB.

Betreft: lASKE, Jan }armen te 

Jan barmen te laske, geboren te Amsterdam, 9-11-89. 
Adres: A1:SIBIW.AlL, i1estzaanstraa t 39-I. 

1ov.'48 - Ov erheidsrost p.p. 



N O r A 

11-rh

voor OD -;l/.f1 . Personeel GEB. 

Betreft: Plemper, Henri Henricus 

Henri Henricus Flemper, geboren te Amsterdam, 8-11-0? 
Adres: i-lMS'rERDML, Juliana van Stolbergs tr. 29-I 
\i1erkman GEB. 

1948 Abonne Overheidspost. 

voll.inf.kaart. 



Opmerkingen: 

Op 22-3-54 (zie bespr. verslag) aan het bedrijf 
medegedeeld: "Is lid BNOP/EVC, of was zulks op 
een tijdstip tussen begin '50 en heden". 

ID A'dam Mei '54: (CO 230500) 
24-4-49 lid van de BNOP.
April '51 idem.

Nagesl. door: dat: , .,.,..... 

----------------------------�----··------- vi,,,..,-v(:..'L;.,;:_-'d7f.,. 
C arz: GEB/A 'dam / -

MODEL 

V
volgnr: 

datum afz: 1-4-54 
achtem: POLLEMA, X 

fa:dwerker 
te: 

18-2-12

Q..11./,
geb: 

Zie: OD 2500 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



• 

N O T A 

tr.ri 

voor OD � • Personeel GEB. 

Betreft: Pot, Johan 

Johan Pot, geboren te Amsterdam, 31-3-22

Adres: A?ii�STERD.A!,;, Gr.Witten burgerstraat 74 I
Schrijver GEB. 

1948 Ontving Overheidspost per post. 

voll. inf .kaart • 



Is S-6 

NOTA voor OD ././+.! j . Personeel GEB. 

Be treft: Pranger, Klaas. 

Klaas }ranger, geboren te Amsterdam, 15-1-05 
Adres: .Ah>!STERDAf,,, Freangers traa t 19 II. 
Stoker GEB. 

1946 Kwam voor op ledenlijst ClN Overheid. 

voll.inf.kaart. 



• 

N O T A 

l(t't> 

voor OD I�� . }ersoneel GEB. 

Betreft: Prins, Pieter. 

Pieter Prins, geboren te Egmond aan �ee, 5-9-20. 
Adres: .AMSTERDAM, Kattenburgerkade 67 II. 
Stoker GEB. 

1948 Ontving Overheidspost per post • 

voll.inf.kaart. 



� 

'• 

• 

N 0 l1 A voor OJ . Iersoneel GEB. 

Betreft: !'rijs, Jacob. 

Jacob Prijs, geboren te Amsterdam, 10-6-81. 
Adres: �J. S1'ERD�1, Van Beuningenstraat 166-III. 
Kabellegger. 

9-46 - lid C.l.�. - en lid E.V.C.
10-46 - (-) stond or ledenlijst Cl-Overheid-GEB

met rood doorgehaald • 



(!.. 
voor CD Jt)-r(, . Fersoneel GEB. 

Betreft: Raalte, Harmen van 

Harmen van 1.aalte, geboren te Amsterdam, 22-2-8?. 
Adres: �.srERDA!, Vlietstraat 13 belet. 

9.49 - lid Vredescomite GEB. 



voor CJ • Fersoneel GEB.

Betreft: Reijers, Gerrit. 

Gerrit heijers, geboren te Iarderwijk, 23-5-1886.

Adres : AJl.tHERD.1-J., Van Leemskerckstraat 9 IIIv.

Buis legger mm.

Juli 1948, raarnaff. 0I-T'IT .

tov. 1948, Overheidspost p.post. 



• 

• 

�or A voor c�. • Iersoneel G�B •

Betreft Heijgers, Christiaan Hendrik. 

Christiaan Hendrik Heijgers, geboren te ,unsterdam, 21-12-89. 
Adres: .h18fERDM,, Solebaystraat 82 hs. 
l,ion te ur GEB. 

Nov. 1948 Overheidspost r.post • 



NOTA voor on 1556 nev.Elec.bedrijven. 

Betreft: n.A.Roelofs, Amsterdam. 

H.0!�10."S, irrillem Adrianus 
geb.: 20-2-1313 te Amsterdam 
wonende: Amsterdam, Kijkduinstraat 85 IIIhg. 
beroep: schrijier G.E�B. 

1948: lid CPN en EVO 
JulT 1950: gekozen als bestuurslid van de bedrijfsgroep GBB 

der BEOP 

co 102073. 



J r.r, 

NOTA voor OD ./! lf . Perso neel GEB. 

Betreft : ROELOFS, 'i'lillem Jo hannes. 

Willem Johannes Roelofs, geboren te Amsterdam, 27-8-19 
Adres: Al1: STERDAN., Bos en Lommerweg 22-II. 
Monteur GEB. 

1946-1949 lid CPN Overheid. 
1948 "Overheidspost" per post. 

voll.inf.kaart 



,rri. 

N O 'r A voor OD � 
r 

Betreft: Roon, Hermanus van 

• l:ersoneel GEB.

Hermanus van Roon, geboren te Amsterdam, 19-11-05 
Adres: .AflSTERDAf..,, Orteliusstraat 105-I 
Arbeider GEB. 

'48 Overheidspost per post. 

voll.inf.kaart. 



- Nat: 

Geb: 

Te : 

Ber : 

lnf*: 

Ned. s: m 

18-11-87

Amsterdam 

buislecger GEB

1. 

) 

RlJIJ rER, 
Hendrik de 

alias 

Adres 

Ali s rEFE)ru\ , 
Hoofdwee: 431 III 

Nov.'48 Gverheidsrost p.post. 





N O T A 

J,(r'b (!_

voor OD � • Personeel GEB. 

Betreft: Schouten, Gijsbert. 

Gijsbert Schouten, geboren te Sloten, 11-12-91 
Adres: .AlliS"l'ERDAM, Haarlemmer vaart B 360.
Controleur GEB. 

'46 sym:pat.hiseert met CPN lid EVC. 

voll.inf.kaart. 



-

krr'b e...

NOTA voor OD)M� • Fersoneel GEB.

Betreft: Serrarens, Johannes Theodorus, Amsterdam,25-11-21. 
Adres: M..STERD.Al , Elzenstraa t 16 I 
Loodgieter GEB. 

Nov. 1948. Overheidspost per post. 

voll.inf.kaart. 



N O r A voor GD 

JA'"'r-i <l-
1.(LLL. 

� • }ersoneel GEB.
l 

Betreft: Snijders, Nicolaas 

lücolaas Snijders, geboren te Amsterdam, 8-9-96. 
Adres: Af,..s·r;;;i'"Dl\l., heinier Claeszenstraat 23-III. 
bankwerker GEB. 

11/48 Overheids�ost rer rost. 

voll.inf.kaart. 



11-ri <!..... 
NO r A voor OD � • Iersonee. GEB 

Betreft: Sprangh, Hendricus Adrianus 

Hendricus Adrianus Sprangh, geboren te A.msterdam,26-5-03
Adres: .Ah:.S'rERDAtv,, John.Franklinstraat 81 III 
Schrijver GEB. 

1948 Ontving 0verheidspost per post. 

voll.inf.kaart. 



prr6 c... 
N o r A voor CD� • Iersoneel GEB. 

Betreft: Starreveldt, Willem. 

Willem Starreveldt, geboren te Amsterdam, 17-3-15 
Adres: 111.STERDAM, Westerstraat 92-I 
Klerk GEB. 

11-48 ontving Overheidspost per post.

voll.inf.kaart. 



Opmerkingen: 

STERN, Pieter Ned. 
25-2-1891 te Nieuwer ..-�mstel
AMSl'EhDAM, Mercatorstr. 111-II
monteur GED
7 Febr. 1 50 1948 ontving Overheidspost per post

• 

Nagesl. door, dat: 

------------------·---------·---·--.-------------··----------,---r.,,-:t 

GEB/ A' dam Ç{J/,�""� "1°'"' .
MODEL C afz.: {/� . 

V
volgnr: 

datum afz:21-1-5 5 

functie: 
�.,e..u. 

Zie: OD 2500 g_ h. 

a chtern: 

voorn: 

geb: 

te: 

adres: 

STERN k 

Pieter 

25-2-1891

Nieuwer Amstel 

AMS1TERDAM 

Hercatorstraat 111-II 

(;), �' IJ"Ót ta,,,)a,Jj 
2" ,, // (UJ � i;t, 

I--V-o -or-ge_h_u_w_d _e _vr_o_u _w_e_n_p_e_r -so-n-al-ia-e c-h-tg_e_n_o_ot,?- r 

il\ 11430 •• S4 ·'.152 



N o ·r A voor OD ffil� • }ersoneel GEB.

Betreft: Stern, lieter 

1-ieter Stern, geboren te Nw.Amstel, 25-2-91 
Adres: AVSrERDA:V, }.,ercatorstraat 111 III 
N,onteur GEB. 

1948 Ontving uverheidspost per post. 

voll. inf .kaart. 



urt '2...

N O T A voor OD ,;� • Personeel GEB. 
f 

Betreft: Stokken, Bertus van 

Bertus van Stokken, geboren te Amsterdam, 4-4-01
Adres: Atv'STERDAI1·', Heinàert de Vosstraat 8 III 
Overmeester GEB. 

Kov.1948 Overheidspost p.post. 

voll. inf .kaart. 



�,-r( (!....,

N O T A voor OD -� • Personeel G.E.B. 

Betreft:"" 8treur, Dirk 

Dirk Streur, geboren te Amsterdam, 22-9-11 
Adres: Af:SrERDAll', Kwadijkerstraat 26 hs. 
Schrijver GEB. 

Nov.'48 vverheidspost p.post. 

voll.inf.kaart. 



Opmerkingen: 

Kart.Dec. '54: 
THOMAS, K.A. 
26-lC-93
AMSTERDAM, Afrikanerplein 17III

hay,dlanger GE'3
Oct. '51 IT' vrijheid gesteld pol. del. (120357/0D 
1556a Asd. lijst) • 

• - •. � ... ·---...... ·--·--�·----------------------· 1 

; G::xa::nc een �"'-\ e.A.ond. 2 g JAN. îSSS
• guistlg .., F[ 

l 
1 .i:..c ipo:t binnen __ 1 "' 8. 1955- ong ,n.i,g , ,, D O ,-:.-

7,..i,r,t,'.�..d. )'-,,,_. /:.;.---4 7� �-
-

Ci.r
;.,
./oople/rés. verz. aan�. ,xa <f'·..J ·</'r'?-·� . .-......--,..., 

� 9� .e--- _.,.,.., u, tL ·; l:;-.. 1ct ... � ..d,:,ef� ..d'� . J 
R t ACD ·.·>�� 6c:>. � 

' 
" cppo.. �::.aar 

.__ ... _,,,_..._,._��--·-----------------" 

Nages!. door: dat: 

---·---------------------. -•""t. ______________________ ,,. ________ _ 

MODEL C afz., GEB/ Amst rdam �--\"t 
volgnr: 

V datum afz: 29-1-55 

functie: 

• 
1· 

Zie: OD 2500 

t,(. N

0�, ,.rû't�/ctArJ 
��-/. / J;r;.J .r,t. 

111430: 54 ·'.152 

achtero: 

voorn: 

geb: 

te: 

THOMAS 

�. 

26-10-93

X 

adres, AMSTERDAM 
Afrikanerplein 17III

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



e 

1 rrt. 

voor CD� • Fersoneel GEB. 

Betreft: Trik, Christiaan Jacobus 

Christiaan Jacobus rrik, geboren te Amsterdam, 12-11-04 
Adres: All sr.c:I:W.AfL, Vlaalstraa t 158 hs. 
Arbeider GhB. 

Sept.1947 lid CPN. 

voll.inf.kaart. 



1rr6 

N o r A voor OD 71 Jl'J • Personeel GEB

Betreft; 'I'wisterling, Hendricus Albertus 

Hendricus Albertus I'wisterling, geboren te Amsterdam, 
15-3-04.

Adres; AifSrERDM , Uillem de Zwijger laan 239 hs. 
werkman GEB. 

Nov.1948 Overheidsrost p.post. 

voll.inf.kaart. 



I � .. S"i 

N O T A voor OD• ''1+f 
' 

Betreft: Veen, Cornelis 

• Personeel GEB.

Cornelis Veen, geboren te �dam, 26-7-89

Adres: 1'.\1,SrERDAf..,, Leeuwerikstraa t 76-1

stoker GEB. 

'48 Overheidspost per post. 

voll. inf .kaart. 



Opmerldn9e11: 

Op 22-3-54 (zie bespr. verslag) aan het bedrijf 
medegedeeld: 11 Is lid BNOP/EVC, of was zulks op 
een tijstip tussen begin '50 en heden 11

• 

ID A 'dam Mei' 54: co 230500

Nov.'48 werd hem de Overheidspost toegezonden. 
Apr. 1 50 lid BNOP en vertegenwoordiger van deze 
bond bij de Westergasfabriek. 
Juli'52 wordt in CPN-kringen beschouwd als syn
dicalist • 

• 

Nagesl, door: dat: 

-------------- -----·----------------------------� C arz: 
GEB/ A' d / 

MODEL J" 

V
volgnr: 

datum afz: 1-4-54 

functie: 

voorm. ketelbikker 

Zie: OD 2SOO 

1, 0350 '53 2q 

achtern: VEEN 

voorn: 

geb: 26-7-89 

te: ce,.�. 

adres: a"'"-&, �te-,(,,(,,' .. 

� .. �.ul�-/1.tJ� 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



-

NOTA voor OD M1 lrri
. }ersoneel G�B. 

Betreft: Veen, Johan Joseph Frederik van 

Johan Joseph Frederik van Veen, geboren te Amsterdam., 
3-3-99.

Adres: M srERD.At', �J.de L..wijgerlaan 313 II. 
werkman GEB. 

1948 üntvinr uverheidspost per post. 

voll.inf.kaart. 



NOTA voor OD +-'-11�-.r/.. . Personeel G�B.

Betreft: Veen, Johan r, ar ten. 

Johan karten Veen, geboren te .Amsterdam, 16-5-08 
Adres: �J.STiRDA!i, .. ijttenbachstraat 25 III 
laborant GEB. 

1946 Raamaffiche CFN verkiezing. 
1946 Zijn naam komt voor op ledenlijst CFN. 
Is doorgehaald. 

voll.inf.kaart. 



Opmeddngen: 

7321 

13 Feb. 50 1948 Abonne Overheidspost (ID Asd) 
Oct. 51 GEB ( 120357/0D 1556�Asd. lijst)

�--

• 

Nagesl. door; 
. ,!1P 

------------- _..( ______________ . ----------------------------

MODEL C 
aCz: Geb./A'dam. 

V
volgnr: 

datuma!z: 6-10-'53 

ambtenaar 

\«�-�� 
e.1-L

Zie: OD 2SOO 

! 1 oaso 'S3 29 

Qt1� ·,f,

achtem: XvENNIUS X"

voorn: J.J. 

geb: 
20-?-'98 

te: 

adres: AMSTERDAM 

A.v.Nassaustraat 37/III

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



NOTA voor OD � IS'.S-6 . Ierso.oeel G�B. 

Betreft; Vermaak, Jan Gerrit. 

Jan Gerrit Vermaak, geboren te Amsterdam, 8-9-22. 
Adres: ,ili·srERDJJ\, :b;da.mmerstra.at �. 
schrijver GEB. 

. .. . 

'46 lid CFN '48 Overheidsrost per rost. 

voll.inf.kaart. 



Opmerkingen: 

ID A'dam Mei'54: 
Maakte in '48 d.m.v. een raamaffiche propaganda voor 
de CPN. 

Nagesl. door: dat: 

V 
volgnr: 

datum afz: 29-7-54

functie: 

ij; 10338 · '63-138 

achtern: 

voorn: 

VERMEEREN 

Pieter 

geb: 13-1-97

te: Amsterdam

adres:����' 

��"/S�d�. lf'-ilZb, 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



N o ·r A. voor OD :� ltf'°� lersoneel GEB

Betreft: Visser, Govert de 

Govert de Visser, geboren te Sloten (l\:rl) , 24-5-00
Adres: M.'STERD.AI,:, Bos en Lommerweg 45 huis 
werkman GEB. 

11/48 üverheidspost per rost. 

voll.inf.kaart. 

' 



1,-rl: 

NOTA 0 D I J. '� ,. s e 1 GE'B • voor , •J . rer one 

Betreft: Visser, Jacob. 

Jacob Visser, geboren te amsterdam, 10-10-91 
Adres: M,�HERDAM, Orteliusstraa t 106 hs. 
Meteropnemer GEB. 

11/48 Overheidspost per post. 

voll.inf.kaart. 



Opmerkµigen: 

Overgenomen van oude fiche: 
61929 CVD 
Woonde op 9-5-49 een vergadering bij van de be
drijfsgroep GEB van de CPN-Overheid. 
'48 CPN-Waarheid. 

Op 22-3- 1 54 (zie bespr. verslag) aan het bedrijf medc�edeeld: 
11Beda.nkte in 1 52 voor lidm. CPN." 

ID A'dam Mei '54: (CO 230500) 
Oct. '46 lid van de CPN afd. Overheid. 
H�ft met ingang van 1-1-52 zijn lidmaatschap opge
zegd, waarschijrlijk i.v.m. het z.g. "Amb«tel"aren
verbod". 

Nage11l. door: 

/w 
------------- -----------------. --------------------------"11' 

MODELC a!z: GEB/A'd X � 

V
volgnr: achtem: VOORST 

datum a!z: 1-4-54 

functie: 

w�zaam bij GEB 
mag. bediende 

Zie: OD 2SOO 

voorn: Ariën Peter 

geb: 8-10-88

te: Amsterdam 

van 

adres: AMSTERDAM 
v.Hoogendorpstraat

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



1 
lr"t'"6 

N (; r A voor OD � • Personeel GEB. 

Betreft: Vos, Jacob 

Jacob Vos, geboren te HuiL.6n (l\l}I), 5-2-08

Adres: 1!.1..S'rl!:RDAJ. , Bal is traa t 39-11 
monteur Gl!.B 

l..rt. '47 - 1,e i' 48 • Lid C}N Overheid GEB 
Nov.'48 - niet mee1 als zodanig vermeld. 

voll.inf.kaart. 



Opmerkingen: 

Kart. Oct.,541, 
WAAIJEN, Johannes van 
18-8-91 te Amsterdam
AMSTERDAM, Marco Polostraat 261 1

monteur GEB
17-2-50: Nov. '48 Overheidspost per post (ID A'dam) •

• 

Nagesl. door: dat: 

-------------------------�------·-.. ---------------·-------------r-t 

MODEL C afz.,GEB/Amste dam r� ',-�
volgnr: 

datum atz:31-1-55 

functie: 

K.N. 

Zie: OD 2500

111430 .· 54 -:1s2 

achtern: WAAIJEN '/. 

voorn: Johannes van 

geb: 18-8-91 

te, Amsterdam 

adres: AMSTERDAM I 
Marco Polostraat 261 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot, 



:aOTA 

Be t �e ""t: G. 1JTagennP.:r.. 

1946: 

'7AG1�.T •\_\.R, 
Gerben 
21-g-17, Amsterdam
A.msterdar1, Clematisstraat 5 hs. Roemer Visserstraat 4.
meteropnemer. GEB 

Zeer vooraanstaand lid CPN 



Opmerkingen: 

ID A'dam Mei '54:
Vader maakte in '46 d.m.v. een raamaffiche propaganda 
vooF de CPN.

Mrt '54 lid van de EVC •

• 

Nagesl. door: dat: 

-······················· --�---···-� ........................... ······-�·-·
MODEL -,J C afz:ü-EB/A dam 

- ----1 

co 230500 

V 
volgnr: 

datum afz:28-7-54 

functie: 

1 10338 - '6S-138 

achtem: WEVERLING 

voorn: A. 

geb: 16-3-33

te: 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Opmerkingen: 

Op 22-3-54 (zie bespr. verslag) aar het bedrijf 
medegedeeld: "Is lid BNOP/EVC, of was zulks op 
een tijdstip tussen begin '50 en heden". 

Illl A' dam Mei ' 54: co 230500

Apr. '51 lid BNOP • 

• 

V datum afz: 1-4-54

functie: 

*ker-machinist

voorn: J-t.c-. van

Voor gehuwde vrouwen personalia ei;:h!genoot: 



map: electriscbe �entrales 

Aantekening voor �em.Enereie bedrijf A!llsttrdam: 

Uit: ACD 50015 (Dis-omslag 2403) 

Betreft: hendrik Wienesen Sr. 

Hendrik ,denesen Sr., feb. te iil'1Sterdam, 12-2-1899, is 
werkzaam bij het Gemeentelijk Energie-bedrijf te Amsterdam. 

Hij heeft een zoon: l endrik "ienE:.sen Jr., eeb. 3-3-1925 
te Amsterdam, die lid is van de C.P.1>:. en de A.N.J.V. en 
voor orkon�st in militaire dienst ·"o :�ijn ondergedoken. 
r�a�s is hij �ij de geneeskundir§ t epen. 

Dé vrouw van Wienesen Sr. zou eveneens fel communist zijn. 

Pet e-ezin is geabonneerd or "!Je 1 'aarheid" 



Opmerkingen; 

ID A'dam Mei'54: 
1946 maakte hij d.m.v. eer raamaffiche propaganda 
voor de CPN. 

,. .

• 

Nag-esl. cioor: dat; 

------------- -"----------------· --------------·--------

MODEL C 

V 
functie: 

aiz: GEB/ A 'd 

co 230500 
volgnr: 

datum afz: 2 6-7-54 

�La...�J 
w.@ 

achtem: WILDEROM 

voorn: Jacobus 

geb: 1-9-09

\C\ �6 

te: Haarlemmermeer 

; 0:. :: . .r / a-./ (;w.f,__ -
1

·: ��wt 1/a;C
- �,;;-7.Zlta ..s ó ;�_ V 

... 

·-r r 7 1----------------
voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 

!, 10350 '63 29 



NOrA voor OD +Wi'irs-(, . Personeel GEB.

Betreft: nilke, Franciscus Gerardus. 

Franciscus Gerardus 'oilke, geboren te Amsterdam, 6-6-95. 
Adres: iJ,,STERD.Al\, I .. auvestraat 36 II 
Controleur mrn. �· 

.... 

Oct.1947 deeln. f.5.- 2e obl.l. De .:aarheid. 
Juni 1948 NU per 1,ost. 

voll.inf.kaart. 



Opmerkingen: 
ID A'dam Apr.I54: 
Maakte in '46 d.m.v. een raamaffiche propaganda voor 
de CPN • 

• 

Nagesl. door: dat: 

. ' . 

MO�EL �C • afz:GEB/A'da� ·� � 'r6'

J ·
�.. 

CO 230500 v ...#., .p''.t-� ·v volgnr: achtern: WOLF I' .,,,. 

1 
• 

� 
1 ·� 0 5 datum à�;� -7 - 4

,�. 

Zie; OD 2500 



1 

NOrA voor CD . � / rr&. . J ersoneel GEB. 

Betreft: Wolf, Ihilirpus de 

}hiliprus de .lolf, geboren te Amsterdam, 24-8-91 
Adres: . .:;J: .. :irERDiili,, ,·1arruondstraat 150 II 
h.lerk GEB. 

1946 Haamaffiche CHî verkiezing. 

voll.inf.kaart. 



Opmerkingen: 

ID A'dam Mei'54: 
Apr. '47 lid van de CPN afd. Overheid, wat hij in Mrt. 
'50 nog bleek te zijn toen hij de dier,st met pensioen 

ging verlaten. 
Maakte in '48 d.m.v. een raamaffiche propaganda voor 
de CPN. 
Nov.'48 propagandist voor de Ver. Ned.-USSR, wat hij 
in Mei '53 nog bleek te zijn • 

• 

Nagesl. door: 

MODEL C 

V 
functie: 

• 

dat: 

afz: GEB/ A 'd 
uo 230500 

volgnr: 

datum afz: 26-7-54 

� 10331 - '53 (399) 

î�· 
achtern: WIJBRANDTS 

voorn: Gerrit Frederik 

geb: 2 5-8-86 

te: Amsterdam 

adres: 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Opmez:kingen: 

ID A'dam Mei 1 54: 
Maakte in '48 d.m.v. een raamaffiche propaganda voor 
de CPN . 

• 

Nagesl door: dat: 

-----�-�:�-�-�-�--·afz:���i �-,·���-o················· ......... �-··· 

co 230500 

V 
volgnr: achtern: ZANEN 

datum afz: 29-7-54 voorn: Gerrit van 

functie: 

e 
geb: 13-9-04 

te: Amsterdam 

• 
Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 

il 10338 • '63-138 



NOrA voor OD-�lt"S"t. . }ersoneel GEB. 

Betreft: Z.urburg, Justinus hendricus 

Justinus hendricus Z.urburg, geboren te Amsterdam, 14-2-84

Adres: .i..J\ S'fEHDAt. , I'almas t raat 22 II • 
. ierkman G�B. -..

19-3-49 Overheidsrost. 1,as lid geweest BNOl.

voll.inf.kaart. 



Uit In Uit In Uit In --�--1----1----�------1
Datum I Aan Datum Datum Aan Datum Datum Aan Datum 

Uit In 

Datum I Aan Datum 



MINUTENBLAD 

NAAM: ..... f:l.:\ï:G'.J!.:=!.1.C.1.rr.1.EJ.'J]SB:s;.np.:r.JV}lJ>î-P:3RSE';J!]l:3t-····-····D·;i-rE-e RJ) 

1 • Aangelec;ü d. (l. 31-}-51 ir optlre.ch vm, D rv.

1'.C J'> 4A j,,t. 

crr ', -,on



Betreft: Communistische infiltratie 
in Gemeentebedrijven te Zaandam. 

No. 173/19.50. ,;Ç, 

GJ 840f' 

Schrijven �4074 , d.d. 
2 3 Mei 19 .5 0. / 

• b, /l;" I 

.... --�,. J.. ,t, 
.--···---

Antwoord op: 2 8 NOV. t� 

Biilege(n): Opgave personeel Gemeente- 1)<;;,, 
bedrijven te Zaandam. .,. ,:--,r 
12 kartotheekkaarten. 

OP KAART 
ACO/ t ..! DIENSTGEHEIM . 
OAT::7,
-·

} 

PAR: 
- Naar aanleiding van Uw nevenvermeld

schrijven, heb ik de eer U te doen toekomen een 
opgave van de navolgende gemeentebedrijven te 
Zaandam, als beäoeld in Uw eerdergenoemd schrijven: 
a. Girokantoor;
b. Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf;
c. Gemeenteli,ik Gasbeurijf;
a. Gemeentewerken.

De betr6ffende opgave van de overige 
gemeentebe®rijven, diensten enz. zal U te zijner tijd 
worden toegezonden. 

Ten aanzien van de, door de op bijgaande 
bijlage genoemde extremistisch-georiënteerde personen, 
uitgeoefende invloed in de betreffende bedrijven wordt 
medegedeeld, dat alhier van het uitoefenen van een 
bepaalde invloed niets is gebleken. 

Voorts moge U aantreffen 12 kartotheek
, kaarten, betrekking hebbende op personen, als genoemd 

� in bijgaande "opgave personeel gemeentebearijven", van 
/ wie nog geen kartotheekkaarten in Uw bezit zijn. 

Zaandam 21 November 19.50 • 
• 1 

... /,.. >. 

,.. 

( I , ' 
I 



NAAM van het NO NAAM van de WERKNEMER 
BEDRIJF 

geboorte- geboorte�laats 
datum 

·���-���-�-�·���-

�__:...;_...;_ __ ...,...._�----------------T"------,-·------

Gemeenteont
vanger, 
Girokantoor, 
Spaarbank en 
Centraal
woningbeheer. 

Aantal werk
nemers: 12 

adres 

,1 

--�----------�-----------�--,1.----�· ·-----·--------------

Gemee;1telijk 1.11 BLEEKER Jan Frederik
Electriciteit� 
bedrijf. )\, 2 BREEMEN van Petrus Johannes 

Aantal werk-

· nemers : 94.

/3 BUIJS Gijsbertus Jacobus 

vader van betrokkene: 
BUIJS Pieter 

r
1 

4 DUIJF Jan 
5 FABER Folkert 

6 FIDDEL.AAR Willem Hendrik 

7 HEIDEMAN Hendrik 

K 8 HIN Albertus Hendrik 

-;....... 9 JONG de Izak 
� 10 KRANENBURG Dirk...... 

�� •. � 11 MULLER Johan Christoffel
\\, � < 12 OORD Franciscus Jacobus 

� 1.\ � 
" 

30-1-1904 

6-12-1899

, 

23-4-1932

1 
9-10-1907

31-1-1694
22-4-1898

1 1-11-1893

30-3-1909

4-1-1925

8-11-1897

26-1-1893

28-8-1891
15-4-1914-

Zaandam hulpmonteur 

's-Hertogenbo� i�oorbedien

" de 

Zaandam hulpmonteur 

Zaandam drijfriemen-
maker. Werkt 

1 niet bij ge-
noemd bedrijf 

Zaandam · l
�

erker 

Sneek • -"" a 1ef-monteur 

Amsterdam 1. hulpmonteur

Scheemda grondwerker 

Zaandam hulpmonteur 

Zaandam timmerman 

Assendelft magazijnmees-1 
ter 1 e kl. 

Rotterdam monteur 

Zaandam magazijn-
1 bediende 

Dampad 32 b Zaandam 

Lijsterbesstraat 31 

Zaandam 

Beukenlaan 6 Zaandam 

Beukenlaan 6 Zaandam 

Zuiddijk 373 �aandam 
Lijnbaanstraat 81 Z'dam

Harenmakerstraat 19 

Zaandam" 

Krugerstraat 16 Zaandam 

Sundsvallstraat 12 

Zaandam 

Krugerstraat 32 Zaandam 
D. Doniastraat 97
Zaandam

Havenstraat 10 aaandam 
Vinkenstraat 132 
z·aandam 

B I J Z O N D E R H E D E N 

Er zijn geen gegevens bekend, waar
uit zpu kunnen blijken, dat deze 12 
personen communistisch geor!ënteerd 

zijn. 

Lid B.N.O.P. Was in Juli 1948 
geabonneerd op 0 Spartacus". 

Lid B.N.o.P. Lid C.P.N. Was 
voor de C.P.N. voor de Gemeenteraads 
verkiezingen 1946. Maakte voor de 
verkiezingen in 1948, 1949 en 1950 
C.P.N.-propaganda aan zijn woning.
Was in 1949 voorzitter van de �aan
damse Klaverjasbond. Abonné op nr.ro".

Van enige extremistische or!ëntatie 
is niets bekend. 

Maakte voor de verkiezingen in 1948, 
1949 en 1950 C.P.N.-propaganda aan 
zijn woning. Heeft in October 1949 
deelgenomen aan een pf'otestactie, 
t.a.v. de in Schoonhoven vertoevende
dienstweigeraars.
Lid B.N.O.P •
Lid B.N.o.P.

Lid C.P.N. Lid B.N.O.P. Maakte 
de verkiezingen in 1948 en 1949 
zijn woning C.P.N.-propaganda. 

Communistisch georiënteerd. Lid 
B.N.o.P. Lid A.B.c. 
Hij was op 19-10-1946 onwettig van 
zijn militair onderdeel afwezig. 

Communistisch georiënteerd.Lid B.ND.P. 

Lid B.N.O.P • 

Lid B.N.O.P. 
Communistisch georiënteerd. Is oud
Spanjestrijder. Maakte voor de ver
kiezingeh in 1950 C.P.N.-propaganda 
aan zijn woning. 



NAAM van het NO NAAM van de WERKNEMER 
bedrijf 

Gemeentelijk .·, 13 SLINGER Jan Cornelis 
i.. 

Electriciteits� 14 VEER van 't IG..aas 
bedrijf (ve�1151 VISSER de Willem 

. /' \..� •f) 16 IJJOSTERLING Dirk

r. J. ;J) �3,<p � ' J. /. J 1� vader van betrokkene:
� . ,.rJ\;, • \ V' OOSTERLING Jacob ' • � 1 Yi'"� r;>

geboorte
datum 

geboorteplaats 

------4--------------

26-11-1892 Zaandam

5-3-1891 Assendelft 

28-6-18î5 Delft

17-8-1928 Oostzaan

15-9-1900 Oostzaan

beroep adres B I J Z O N D E R H E D E N 

') 

----�·��------------:============================= 
monteur Kauwerspad 11 �aandam Communistisch georiënteerd. Lid B.N.o.P. 
timmerman 1 e k4Belgischestraat 39 Z' 1dam Lid B.N.O.P. 

chef-monteur Archangelstraat 100 
z·aandam 

schrijver 

timmerman 

bouwbedrijf 

�uiddijk 264 aaandam 

j�uiddijk 264 Zaandam 

Lid B.N.O.P • 

Van enige extremistische oriëntatie is 

niets bekend. 

Aan dit adres werd C.P.N.-verkiezingspro

paganda gemaakt voor Statenverk. 1950. 



Uit : OD 17636,-D (N.H) 

• Voor : OD 1556a-D (N .H) 

Ag. nr : 917 38 

UITTREKSEL 

Naam: GASBEDRIJVEN - Personeel 

Naam: ELECTRICITEITSBEDRIJVEN - Personeel 

Afz. : ID Hilversum Datum: 25-8-50

Aard van het stuk: Communistische infiltratie in Gemeentebedrijven. 

Zie: ACD 91738/0D 1763a-D (N.H) voor opgave van extremistisch georiënteerde 
werknemers, werkzaam bij de Gemeente-lichtbedrijven te Hilversum. 

Uitgetr. door: J. d. S.

Datum: 26-7-51

Op aanwijzing van : 



Uit 

'7oor
DD 1764a-D (N.H.) 

OD 1556a-D (N.g.) 

UITTREIZSEL 

Naam: "TATETTI.,.SIDHGB �DRIJVSH - Personeel.

Naam: EL.ECTRICTTinTSB�JilIJ•.TE'I - ?�rsoneel.

Ag. nr: 90476 

Aard van het stuk: 

Afz. : ID Beverwijk 

Communist:i.s.ehe- infiltratie in Gemeente-bedri iven. 

Datum: 27-7-50 

PROVTIWI.ALE _;-BBDRI.JVEN. 
1.---------

2. ----- ···---

.. -·- - . - - - . - . - . .  ' ... . .. .. ..  ·---- - .. -� 

3. Provinciaal 3lectr.i_ci. L�itsbedrijf Noord-Hol land, Centrale Velsen-Noord - Bij
l:antoor Beverwijk, 'Breestraat 5:
Tot op hec.len niet gebleken dat hierbij extremisten in d.i•?nst zijn.Reeft voort
durend onze bijzondere aandacht. 'Bij const.?.tering van extremis!!le of penet:::-t>.tie
volgt een afzonderlijke meldine.
Vo·lr i,...,1_el:î.1\:; ,n-1,,1 ;�'3t. '13v,3rvrijkse Bijkantocr 'T�:J'."l'!�cjzen wij naar 3i.jlage 1.

Uitgetr. door: J. d.S. 

Datum: 25-6-51 

Op aanwijzing van: 
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