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Ter voldoening aan·Uw hierboven aangehaald 
schrijven, heb ik de eer U hiernevens de verlangde 
gegevens aan te bieden.-(Einde) \"' 
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DE 11 IJ S SE :it CENTRALE II N.V. Electr.iciteits-

fabriek 

JJe totale personeelsbezetting bedraagt 346r1f;�;� 
personen te Zwolle woonachtig z.ijn. A,D/ ·� 

2.X

Evert, geboren te Hattem 21 Februari 1897, van 
beroep arbeider bijzondere diensten, wonende 
Jan van Riebeekstraat 48 te Zwolle.

Is georganiseerd in de E.v.c. Is communistisch georienteerd en 
geabonn�d op " De Waäraeid.'11 Treedt in de politiek niet op 
de voorgrond. Heeft geen belangrijke functie. 

-

MOOT EN. Joha.m:, geboren te Amsterdam 23 Maart 1899, van 
beroep arbeider in algemene dienst, wonende 
Lijsterbesstraat No.3 te Zwolle. 

Is georganiseerd in de E.y.�. Is een fel_ç.g,mmunist en geabon� 
n:eerd op " De Wa,arheid1r:-liij treedt in ae politiek niet op" 
de voorgrond. Heeft geen belangrijke functie. 

VOS, Jan, geboren te IJeselrnuiden 5 Maart 1906, van beroep 
asruimer, wonende aan de Geraniumstraat No.15 
te Zwolle. 

Is georganiseerd in de E.v.c. Treedt in de politiek niet op 
de voorgrond • .tieeft geen belangrijke functie. t>· 
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N.V. ELECTRICITEITSFABRIEK IJSSELCENTRALE - ZWOLLE

POSTBUS 80 
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TEL. l �:������ :::; 
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Aan het 
POSTR EK. 14226 

BANKlllR 
INCASSOBANI< N.V., ZWOLL& 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE 
ZAKEN, 

T6.l.E0RAM•ADRES 

IJSS E LC ENT RA LE 

Afdeling B.V.D. 
t.a.v. de heer BROUWER,

BIJUG&N1 

UW REF . 

• 

.
..

. 

L 

's-G RAVE N HA GE. 
Binnenhof 19. _j 

oNs NR. Dir. 29 T/TW. ouuM, 7 April 1952. 

In aansluiting aan de op 11 Februari 
j.l. gehouden bespreking delen wij U mede, dat
met de organisatie van de beveiliging van ons
bedrijf, zowel voor het district Zwolle als
voor het district.Hengelo is belast de heer
I:r: R. B��rman, Hoofdingenieur van onze ven-
noo""t"schap. ---_ 

De heer Baggerman is geboren 3 November 
1894 te Werkendam en is woonachtïg te Zwolle, 
Wilhelminasingel No. 3. 

Het contact tussen Uw dienst en onze 
vennootschap kan rechtstreeks met de heer Bag
german worden onderhouden. 
coll: 
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Antwoord op schrijven van 
10 April 1952. 

Form. V 7
No. Dis l 7 • 307 R , 

Onderwerp: 
Inlichtingen omtrent 
BAGGERMAN, R. Ir., 
ge�, te Werkendam. 3-11-1894, 
won. zwo lle , :Jilhelminas in gel 3.

e 

• 

17 April 1952. 

NJET O.K •• 
ACDJ 1/.,4' 
DM:1'./f. U. 
PAR:�, 

Bij een dezerzijds ingesteld onderzoek 1s het volgende 
gebleken: "De juiste naam enz. is,-------------------------

� 1 -------------------- Rijk BAGJ.ERMAN,-----------------------
. 

geboren te �erkendam-�November 1894,hoofdingen1eur(electro
technisch) bij de N.V. "IJS.$LC.d:NTR.AL1!;"te Zwolle, wonende te 
Zwolle aan de lJilhelminasingel No.3. Hij trad op 22 Juli 
1922 in het huwelijk met Cornelia Maria Sophia de VRIES, 
geboren te Dordrecht 21 JUni 1898.Deze vrouw 1s op 4 April 
1941 overleden.Op 17 April 1947 trad hij opnieuw in het 
huwelijk met Maria Ida JUSSEN,geboren te Vaals 14 Juni 1905. 
Uit het eerste huwelijk is een zoon geboren,genaamd Jan 
BAGGEF.U.Al:r ,geboren te Delft 27 Augustus 1923.Meer kinderen 
zijn er niet.-----------------------------------------------

Bevraagde stamt uit een rijke boerenfamilie.Rij studeer
de te Delft en vestigde zich op 21 Februari 1927 te Zwolle, 
zulks in verband met Zijn benoeming tot ingenieur aan de 
N. V .IJSSELCENTR.ALE" te Zwolle.Hij kwam toen uit Delft .op
13 April 1937 vertrok hij van Zwolle naar Hattem en op 16
September 1941 keerde hij in Zwolle terug uit Hattem. Tij
dens de bezetting werd hij hoofdingenieur aan de N.V.IJSS�L
C�NTRALE.Hij bleef tijdens de bezetting volkomen Nederlan
der,doch evenals de andere leiders van deze centrale zorgde
hij er wel voor dat er niets ondernomen werd wat de Duit
sers onwelgevallig kon zijn. Hij bleek in benarde tijden
geen krachtfiguur te ziin.----------------------------------

Op het terrein van de politiek is hij geheel onbekend. 
Voor zover is kunnen blijken bemoeit hij zich niet met de 
politiek.Men vermoedtdat hij zijn stem zal uitbrengen op 
candidaten van de v.v.n. Hij behoort tot de Ned.Hervormde 
Kerk,doch hij komt er nooit. Zijn tweede vrouw behoorde 
tot de Rooms Katholieke Kerk,doch zij komt ook nimmer meer 
in de kerk.--------------------------- ·--- --------------

Buiten zijn werk neemt hij in geen enkel opzicht.aan het 
openbare leven deel. Zijn woning en zijn werk zijn voor hem 
de plaatsen waar hij vertoeft. Plaatsen van vermaak of ont
spanning worden hoegenaamd niet door hen bezocht. Hij leest 
thuis veel in wetenschappelijke werken,welke in hoofdzaak 
wiskundige vraagstukken behandelen. Verder werkt hij thuis 
op het gebied van de astrologie.----------------------------

M�IJ noemt hem. in het algemeen wel betrouwbaar, doch hij
moet een zwakke zijde hebben en deze is, "dat hij hardop 
denk�n dan vaak dingen zegt, waarover hij eigenlijk had
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moeten zwijgen•t.--------------------------------------------
Te Werkendam moet nog een zuster van hem \ïoonachtig 

zijn.Deze is gehuwd en baar man zou vermoedelijk lid van 
de Provinciale Staten Kan Zuidholland Zijn. Verder zou er 
nog een broer van hem in Amerika vertoeven.-----------------

Zijn zoon Jan BAGGERMAN,bezocht te Zwolle de R.H.B.s. 
Daarna kwam bij in dienst bij de B.P.M. en thans vertoeft 
hij in .Alnerika,alwaar hij een baan moet hebben aan een 
groot warenhuis of iets dergelijks • .Deze zoon is gehuwd 
met een dochter van een notaris te Zwolle.Bedoelde nota
ris is in 1944 reed s overleden.Hij stond voordien gunstig 
bekend.----------------------------------------·-----------

Van bevraagde en diens gezin is alhier zowel nolitiek 
als anderszins niets ten nadele gebleken. (EI1.TDE) � . 
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Betreft: Hendrik N. Duijfjes, 
Ter Pelkwijkstr. 2, 
Zwolle. 

l 
1 
1 
/ 
/ 
1 
1 

Personalia: 

Hendrik Nicolaas Duijfjes, geboren 5-12-1883 te Poortu
gaal (Z.H.), Nederlander, Nederlands-hervormde godsdiens 
wonende �e Zwolle, Ter Pelkwijkstraat 2, (vanaf 1920) is 
een zoon van: 
Hendrik Duigfjes, geboren26-8-1843 t� Aalst, Nederlander, 
Nederlands- ervormde godsdienst, ïn· leven notaris te Poo 
tugaal Ooverleden te Utrecht op 3-9-1909� en Maria 
Adriana van Steenbergen, geboren 23-3-1842 te Giesendam. 
(overleden te Poortügaal op 27-11-1899). 
Na de dood van zijn eerste vrouw trouwde Duijfjes Sr. 
met: 
Johanna Ernestina Schrieke, geboren 11-3-1874 te Alkmaar. 
Deze vrouw vertrok in 1922 naar Duitsland. 
Uit zijn eerste huwelijk werden geboren: 
Margaretha Cornelia Maria Duijfjes, geboren 6-2-1878 te 
Poortugaal, Nederlandse, Nederlands-hervormde godsdienst, 
ongehuwd, voorheen onderwijzeres, wonende te Driebergen
Rijsenburg, .. Hogesteeg 8; 
Maria Henriette Duijfjes, geboren 12-4-1881 te Poortugaal 
vermoedelijk verpleegster, in 1915 wonende te Amerongen; 
Nicolaas Frederik Duijfjes, geboren 11-4-1890 te P9ortu
gaal, Nederlander, Nederlands-hervormde godsdienst, ge
meente-secretaris te Driebergen-Rijsenburg, gehuwd met: 
Theodora Hendrika van Zuijlen, geboren 12-14-1893 te Hat
tem. 

Uit het tweede huwelijk van Duijfjes sr. werd een 
geboren, genaamd: 
Jeanne Duijfjes, geboren 12-6-1906 te Oosterbeek, 
met baar moeder naar Duitsland vertrokken • 

Betrokkene huwée op .. 4-5-1909 te Klingenthal (Dld.l met: 
Johanna Au�ste Troger, geboren 5-8-1886 te Klingenthal
(Dld.), Neerlandse (volgens art. 5 Wet 1892), Nederlands 
hervormde godsdienst, dochter van: 
Alban Max TrÖger en Marie Hoijer. 

Betrokkene heeft twee zoons, genaamd: 
Hendrik Duijfjes, geboren 16-1-1910 te Klingenthal (Dld.) 
Nederlander, evangelisch-Lutherse godsdienst, fotograaf, 
in 1941 als ongehuwde uit 's-Gravenhage afgevoerd naar 
Duitsland; 
Werner Duijfjes, geboren 4-5-1913 te Schwarzenberg (Dld. 
Nederlander, evangelisch-Lutherse godsdienst (Duits) sch 
kundig ingenieur, gehuwd met Eskes, Eva J9.hanna, geboren 
30-7-1916 te Zwolle, wonende te Delft, Roellstraat 4.

-2-



' 
' 

• 

• 

>-
-2-

Bijzonderheden: 

Betrokkene had jarenlang de functie van hoofd van de IJs
selcentrale N.V. te Zwolle. Thans is hij alszodanig ge
pensionneerd, nl. vanaf 1950, Als bedrijfsingenieur had 
hij een belangrijke positie. Na zijn pensionnering is hij 
door de N.V. IJsselcentrale weer in dienst genomen voor 
de lei.ding van de bouw van een nieuw gedeelte ara.n de oude 
centrale te Zwolle en uitsluitend voor de duur hiervan. 
Naar verluidt, zou dit ten hoogste twee jaren duren. 
Als opvolger van betrokkene als bedrijfsingenieur van de 
N.V. IJsselcentrale (waarin thans is opgenomen het Twents
Centraal Station voor Stroomlevering (TOS) te Hengelo(O,)
werd aangesteld een ir. K. Visscner. Deze bekleedt als
zodanig een sleutelpositie in dit bedrijf.

Betrokkene studeerde te Mitweida (Dld.). 
Omstreeks 1918/19 was hij verbonden aan een centrale te 
Dortmund. In 1920 vestigde hij zich te Zwolle, komende 
van Kulkwi tz (Dld.). Vanaf dat jaar was hij verbonden 
aan de IJsselcentrale. Zijn vrouw is voormalig Duitse. 
Gedurende de bezetting was hij vrij Duits gezind. Bekend 
is, dat hij toen veel omging met de vooraanstaande Zwolse 
nationaal-socialist dr. Werther, destijds leraar aan het 
lyceum te Zwolle. Er werd geen vervolging tegen betrokken 
ingesteld. Hij werd beschouwd als iemand met weinig rugge 
graat op dit punt. 
Momenteel wordt hij politiek geacht te behoren tot de 
V. V.D.
Hij ontplooit geen enkele activiteit op dit gebied •
.J:lij wordt gekenscnetst als een persoon met grote zelfken
�is, een rustig, bezadigd man, die �eeft ingezien, dat
hij niet de kwaliteiten bezat om als directeur van deze
N.V. op te treden.
Zijn grote liefhebberij is de fotogra,fie van vogels. Op
dit punt geniet hij een zekere bekendheid,

Een fotovan betrokkene wordt bij dit rapport gevoegd. 
Zijn broer Nicolaas Frederik is reeds 25 jaar gemeente
secretaris te Driebergen-Rijsenburg. Hij is een onopval
lende figuur, die in de bezetting heeft getracQt, zich zo 
neutraal mogelijk te gedragen. Zijn positie naast een 
N.S.B. burgemeester was overigens vrij moeilijk. 
Op politiek gebied wordt hij gezagsgetrouw genoemd. Men 
acht hem te behoren tot de V.V.D. !lij is suikerpatient en 
heeft een stijf been, 
Zijn vrouw doet veel aan sociaal werk. Zij wordt wel ge
noemd:"ongesalarieerd sociaal werkster". 
In kleine kring is bekend, dat hij nogal schulden heeft 
bij diverse leveranciers in zijn gemeente. 

Zijn zuster Margaretha Cornelia Maria verblijft in het 
rusthuis "De Ark", Hogesteeg 10 te Driebergen-Rijsenburg. 

Zijn zoon tlendrik zou te WageninEen 4ebben gestudeerd. 
ya.n 1933 t?t 1936 woonde hij.te Mnnchen (Dld.). Nadat hij 
in 1941 naar Duitsland vertrok, werd hij niet in een be
volkingsregister in Nederland opgenomen. 

-3-



Zijn zoon Werner vertrok in October 1949 uit Delft naar
Zuid Afrika, vanwaar hij in Februari 1950 weer in Del:ft
terugkeerde. 
Verder blijkt, dat hij van 1935 tot 1943 met een korte 
onderbreking in November/December 1940 in Duitsland woon
de (in 1935 te Chemnitz, in 1942 te Brunswijk). 

Antecedenten: 

Betrokkene en zijn naaste familieleden komen niet voor. 

N.B. Dit onderzoek werd niet verder voortgezet in ver
ba.�d met de onbelangrijkheid van de huidige functie van
betrokkene. 

�'s-Gravenhage, 20 Augustus 1951.
52, 
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Betreft: Rietveld, Gerardus H.

� Wipstrikkerallee 172,
Zwolle. 

t�OJ ___ 

Personalia: 

Rietveld, Gerardus Hendrikus, geboren 26-5-1897 te Utrech
Nederlander, Nederlands Hervormde godsdienst, directeur 
van een electri sche centrale, wonende te Zwolle, Wipstrik
kerallee 172, woonde voordien: 
Soerabaja; 
4-6-1946 Enschede, Kortenaerstraat 54;
21-8-1946 Haarlem, Zomerluststraat 23;
30-8-47 Zwolle, Wilhelminastraat 11; 
2-9-1948 " , Veerallee 4; 
29-4-1950 " , huidig adres.

Hij is een zoon van: 
Rietveld, Cornelis Fredrik Willem, geboren 30-4-1862 te 
Utrecht, Nederlander, gereformeerde godsdienst, voorheen
werktuigkundige en 
Zuijdendorp, Hendrika Jakoba, geboren 15-12-1873 te Utr 
Nederlandse, gereformeerde godsdienst; beiden wonen thans
te Utrecht, Adelaarstraat 15. 
Uit hun huwelijk werden bovendien geboren: 
Rietveld, Louis Cornelis, geboren 4-11-1895 te Utrecht, 
Nederlander, gereformeerde godsdienst, secretaris- gene
raal van het Ministerie van Oorlog, gehuwd met Berkhey, 
Geertruida Cornelia, geboren 4-2-1899 te Utrecht en wo
nende te 's-Gravenhage, Hoogwerflaan 19; 
Rietveld, Cornelis Frederik Willem, geboren 25-1-1906 te 
Utrecht, Nederlander, gereformeerde godsdienst, arts, ge
huwd met: Johanna SchuiMt, geboren 15-9-1905 te Zaandam 
en wonende te Papendrec t, Oude Veer 13; 
Rietveld, Hendrica Jakoba, geboren 31-12-1907 te Utrecht,
Nederlandse, gereformeerde godsdienst gehuwd met: 
Kuiper, Jacob, geboren 12-11-1908 te Hoornaar, Nederlan
der, gereformeerde godsdienst, bankier, wonende te Utrech
Beethovenlaan 8; 
Rietvelda Elisabeth Johanna, geboren 19-1-1899 te Utrecht,
Nederlan se, gereformeerde godsdienst, gehuwd met: 
van Aller, Jacobus, geboren 17-12-1894 te Utrecht, Neder
lander, gemformeerde godsdienst, bakker,, wonende te 
Utrecht, Gansstraat 7; 
Rietveld, Geertruida Rebekka, geboren 17-1-1903 te Utrec 
Nederlandse, Nederlands Hervormde godsdienst, op 20-6-51 
gescheiden van Couvreurà Guillaume Henry, geboren 8-10-02
te Paramaribo, Nederlan er, evangelisch Lutherse gods
dienst, arts, wonende te Enschede, Kortenaerstraat 54. 

Betrokkene huwde op 29-11-32 te Singapore met: 
Poos, Geertruida Theodora, geboren 14-12-1903 te Nijmegen,
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Nederlandse, Nederlands Hervormde godsdienst, eerder ge
scheiden van Hordijk, John, geboortedatum en woonplaats 
onbekend, van beroep koopman, in 1929 uit Nederland ver
troklten naar Wel tevreden. 
Zij is een dochter van: 
Poos, Petrus Johannes, geboren 24-4-1854 te Velp (N.B.), 
Nederlander, Rooms Katholieke godsdienst, in leven stal
houder (overleden 30-9-1911 te Nijmegen) en Vierboom, 
Petronella Ann� geboren 26-7-1860 te Nijmegen, Neder
landse, Rooms_ tholieke godsdienst, in leven pension
houdster (overleden 13-9-1947 te Heumen). 

Uit het huwelijk van Poos Sr. waren bovendien geboren: 
Poos, Hendrikus Wilhelmus, geboren 21-4-1886 te Nijmegen, 
Nederlander, Rooms Katholieke godsdienst, in leven café
houder en autoverhuurder, eerst gehuwd met: Jansen, Hen
drika Cornelia, geboren 4-5-1886 te Nijmegen (overJaien 
22-8-1941 te Nijmegen), nadien met Rutten, Josephina Ca
nisia, geboren 18-8-1894 te Nijmegen; na .. zijn overlijden
op.30-11-1946 te Nijmegen, hertrouwde deze vrouw met
van Happen, Ludovicus Jacobus Maria, geboren 6-5-1891 te
's-Hertogenbosch, voormalig hotelhouder, thans zonder be
roep en wonende te Nijmegen, Groesbeekseweg 21;
Poos, Johanna Geertruida, geboren 15-12-1887 te Nijmegen,
Rooms Katholieke godsdienst, gehuwd met Duppen, Jan, ge
boren 24-12-1885 te Nijmegen, Nederlander, Rooms-Katho
lieke godsdienst; zeepfabrikant, wonende te 's-Hertogen
bosch, Koningsweg 107;
Poos, Maria Johanna Bernardina, geboren 24-6-1889 te
Nijmegen, Rooms Kamholieke godsdienst, gehuwd met:
Kunst, Johannes Arnoldus Maria, geboren 25-12-1884 te
Nijmegen, Nederlander, Rooms Katholieke godsdienst

1 
dire

teur van een reclame- en adviesbureau, wonende te s-Her 
togenbosch, Pelssingel B. 579 ; . 
Poos, Bernardus Henri, geboren 31-12-1892 te Nijmegen, 
Nederlander, Rooms Katholielrn godsdienst, zonder beroep, 
gehuwd met Ten Hove, Fennechiens, geboren 21-10-1901 te 
Noordbroek, Nederlands Hervormde godsdienst en wonende 
te Nijmegen, Groenewoudseweg 262; 
Poos, Carolina Wilhelmina, geboren 30-9-1895 te Nijmegen, 
Rooms Katholieke godsdienst, gehuwd met Smeets, Petrus 
Cornelis Maria, geboren 27 -5-1891 te Tilburg, Nederlan 
Rooms Katholieke godsdienst, voorheen inspecteur van 
politie, thans opzichter en handelaar, wonende te Heumen, 
B 27; 
Poos, Wilhelmus Lambertus, geboren 2 2-7-1897 te Nijmegem:, 
Nederlander, Rooms Eatholieke godsdienst, administratief 
ambtenaar bij de Ned. Spoorwegen, gehuwd met: Arts, Ja
coba Francisca Geertruida, geboren 9-5-1903 te Bergharen, 
en wonende te Utrecht, Zaagmolenkade 7 bis; 
Poos, Petronella Maria, geboren 16-3-1899 te Nijmegen, 
Rooms Katholieke godsdienst, gehuwd met Hazevoet, Nico
laas Johannes, geboren 28-3-1887 te Haarlem, Nederlander, 
Rooms Katholieke godsdienst, in 19.27 met zijn gezi n  uit 
Utrecht vertrokken naar Ned. Indie; 
Poos, Franciscus Antonius, geboren 25-10-1901 te Nijmege 
Nederlander, Rooms Katholieke godsdienst, adjunct-commie 
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ter secretarie, gehuwd met Esmeyer, Jacoba Geertruida 
Christina Hendrika, geboren 24-7-1903 te Arnhem, rooms
katholieke godsdienst, wonende te Nijmegen, van Spaen
straat 9. 

Uit het huwelijk van betrokkene werd een zoon geboren, 
genaamd: 
Rietveld, Cornelis Frederik Willem, geboren 8-6-1933 te 
Soerabaja, Nederlands Hervormde godsdienst, studerend en 
inwonend bij zijn ouders. 

Milieu (betrokkene): 

De ouders van betrokkene staan te Utrecht te goeder naam 
en faam bekend. Zij zijn meelevende leden van de gerefor
meerde kerk en behoren politiek tot de A.R. Zij leven 
eenvoudig en zouden er financieel vrij goed voor staan. 
Zij hebben steeds zuinig geleefd om hun kinderen te kun
nen laten studeren. 

De oudste broer van betrokkene, Louis Cornelis, is de 
huidige secretaris-generaal van het Ministerie van Oor
log. 
De tweede broer, Cornelis Fred.rik Willem, is reeds jaren
lang arts te Papendrecht. Hij is kerkelijk meelevend (ge
reformeerd) en staat daar uitstekend bekend. Politiek zo 
hij tot de A.R. behoren. 
De oudste zuster, Hendrica Jac�ba, ging met haar man, 
Kuiper, in 1938 naar Ned. Indie, waar hij werkzaam was 
bij de Escomptobank te Soerabaja. In 1947 gerepatrieerd, 
waren zij van 1948 tot 1950 opnieuw in Soerabaja, waarna 
zij zich te Utrecht vestigden op hun huidige adres. 
Kuiper zou in verband met zijn gering aantal dienstjaren 
bij genoemde bank geen pensioen genieten en thans werk
zaam zijn bij een bank te Amsterdam. Het gezin is gere
formeerd en kerkelijk zeer meelevend. 

Het gezin van de zu_ster Elisabeth Johanna, gehuwd met de 
bakker van Aller, staat te Utrecht zeer gunstig bekend. 
Zij zijn gerefoDmeerd en kerkelijk zeer meelevend. 
Geacht kan worden, dat zij behoren tot de A.R. 

De jongste zuster, Geertruida Rebelrka, is kort geleden 
gescheiden van de arts Couvreur te Enschede. 
Te Enschede is bekend, dat deze laatste er nogal vrije 
opvattingen op na houdt over huwelijkstrouw. 
In Januari 1951 zou hij zich tegenover communistisch ge
orienteerde patienten te Enschede in communistische geest 
hebben uitgelaten. (Het is niet zeker dat de zegsman hier 
van betrouwbaar is). Overigens zijn hieromtrent geen na
dere gegevens bekend geworden. 
Hij is enigszins een vrijbui ter..:typ-e • 

Milieu (e.ohtgenote): 

Haar oud.ers waren eenvoudige mensen. Haar vader, 
houder en koetsier was, stiérf reeds in 1911. 
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Het grote gezin, er waren 9 kinderen, leefde lange tijd 
in vriJ armoedige omstandigheden. Haar moeder hield daar
na een pension in een eenvoudige buurt, tot zij in 1940 
haar intrek nam bij een dochter in Heumen. De ouders wa
ren vrij meelevend Rooms Katholiek. 
Haar oudste broer, Hendrikus Wilhelmus, verbleef van 
tot 1920 in de Ver. Staten en had daarna te Nijmegen een 
volkscafé, terwijl hij tevens auto's verhuurde. Tijdens 
de bezetting was er niets op hem aan te merken. Kerkelijk 
was hij niet meelevend. Zijn gezin stond niet ongunstig 
bekend. Hij overleed in 1946. 

Haar zuster,Johanna Geertruida, woonde met haar man, Dup
pen, van 1930 tot 1949 in Zaandam, waar deze een zeepfa
briekje had, dat na de oorlog niet floreerde. Hij trok 
toen naar 's-Hertogenbosch, waar hij de leiding op zich 
nam van een bedrijfje, dat was opgezet door· een zekere 
pater Gillis en waarin gebruikt fixeerwater (uit foto
zaken) werd verwerkt ten dienste van de (katholieke) mis
sie. Toen aan genoemde pater deze zakelijke activiteit 
van kerkelijke zijde werd verboden , nam Duppen het be
drijfje over. Hij reist door het gehele land voor het 
inzamelen van fixeerwater

t 
Kerkelijk is het gezin zeer 

meelevend R.K� 

Haar zuster, Maria Johanna Bernardina, is gehuwd met 
Kunst die directeur is van het reclame- en adviesbureau 
N.V. ,tDe Atlas", gevestigd Koningsweg 35 te 's-Hertogen
bosch.
Kunst had voordien een functie bij de fa. De Gruyter.
Het .gezin staat goed bekend. Kerkelijk zijn zij meelevend
Rooms Katholiek. Politiek kunnen zij geacht worden tot de
K.V.P. te behoren.

Haar broer,Bernardus Henri, wordt te Nijmegen geno.emd: 
"de luie Poos". Hij was o.m. chauffeur, chef-garage en 
pensionhouder. Thans leeft hij van de zgn. overbruggings
steun. Men heeft de indruk, dat hij "nooit" werkt en men 
vraagt zich af, waarvan zijn gezin leeft. Hij is een nog
al brutaal type en staat bij enige bijzondere gebeurtenis 
met zijn neus vooraan. Kerkelijk is hij niet meelevend. 
Er is overigens niets ten nadele van hem bekend. 

Haar zuster, Carolina Wilhelmina, is gehuwd met de voor
malige Venlose inspecteur van politie Smeets. Deze werd 
omstreeks 1932 te Venlo afgekeurd voor de politiedienst. 
De reden tot zijn afkeuring was, naar men zegt, zo ge
ring, dat deze eerder moet worden gezocht in het moreel 
en zedelijk afkeurenswaardig leven, dat hij in Venlo leid 
de. Hij leefde daarna lange tijd van een gering pensioen 
en met een groot gezin in Heumen in behoeftige omstandig
heden. In 19Ll-4 werkte hij illegaal en was hij werkzaam 
voor de luchtbeschermingsdienst. Hij zou bij de bevrij
ding goederen hebben achtergehouden van geinterneerden, 
waarvan p.v. werd opgemaakt. Vervolging had evenwel niet 
plaats. Ook werd hij enige tijd geleden verdacht van rij
wieldiefstal. 
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Hij heeft te Heumen e.o. geen al te beste naam. Laatste
lijk had hij een baantje bij een zandgraverij. Politiek 
wordt hij niet onbetrouwbaar geacht. Kerkelijk is hij vri 
mee1evend. 

Haar broer Wilhelmus Lam.bertus, leed voor ziJn vertrek 
uit Nijmegen naar Utrecht in 1940 aan periodieke dronken
schap. 
In 1946 werd hij te Utrecht geverbaliseerd wegen dief
stal van toonfrequente energie. Overigens is niets ten 
nadele van hem gebleken. 

Haar zuster, Petronella Maria, is gehuwd met Hazevoet, 
die procuratiehouder zou zijn bij de Algemene IJzererts 
Maatschappij, gevestigd Emmalaan 9 te Utrecht. .. 
In 1927 vertrok hij met zijn gezin naar Ned. Indie. 

Haar broer, Franciscus Antonius, is administratief ambte
naar bij de gemeentelijke geneeskundige dienst te Nijme
gen. Hij staat gunstig bekend, is kerkelijk meelevend 
Rooms Katholiek en wordt politiek tot de K.V.P. gerekend. 

De vrouw van betrokkene zelf ten slotte, was eerder ge
huwd met een zekere John Hordijk, die destijds chef van 
de afd. propaganda van de Algemeen Nederlands-Indische 
Electriciteits Maatschappij (ANIEM) te Soerabaja was, 
aan welke maatschappij haar huidige man - betrokkene -
destijds eveneens verbonden was. Dit eerste huwelijk 
was slecht. In onderling overleg besloten zij te scheiden. 
Genoemde Hordijk bleef nadien bevriend met haar en haar 
tweede man en kwam regelmatig bij hen thuis. 
Over haar gedrag te Zwolle is niets ten nadele bekend ge
worden. Hoewel officieel tot de Nederlands Hervormde kerk 
behorend, is zij kerkelijk niet meelevend, in tegenstel
ling tot haar man, die vrij geregeld de Gereformeerde ke 
bezoekt. Zij wordt wat 0 wereldser" genoemd. 
Haar houding ten opzichte van personeel van de IJsselcen
trale, dat af en toe werkzaamheden in haar woning ver
richt, wordt onheus genoemd. Zij zou deze mensen b.v. 
hun schoenen laten uittrekken voor zij haar woning betre
den. In het algemeen zou zij zich erg "voelen" en uit de 
hoogte doen. 
Zij zou haar man graag vergezellen op buitenlandse reizen 
Zo zou zij met hem in 19�B naar Parijs en in 1951 naar 
Brussel en Parijs zijn geweest. 

De enige zoon van betrokkene behaalde dit jaar zijn eind
diploma H.B.s. te Zwolle. Hij zal te Delft gaanei: studeren 
aan de Technische Hogeschcxl.. Van hem is niets ten nadele 
bekend. 

Levensloop en opleiding: 

Betrokkene studeerde aan de Technische Hogeschool te 
Delft, waarvoor hij in 1918 toelatingsexamen deed. Hij 
legde daarbij een getuigschrift over, vereist volgens 
art. 123 van de Hoger Onderwijswet. 
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Aanvankelijk koos hij de richting werktuigbouw, doch 
later ging hij over op electrotechniek, waarvoor hij in 
Februari 1925 zijn ingenieursdiploma behaalde. .. 
Hij diende daarna enige tijd bij de marine in Ned. Indie 
Hij was leraar in de vakken draadloze telegrafie, tur
bines en motoren. Hij werd eervol ontslagen als o�ficier 
bij de Marine Stoomvaartdienst. Zijn beoordeling als of
ficier was zeer goed. 

Op grond van een uitstekende beoordeling werd hij om
streeks 1927 aangesteld bij de Algemene Nederlands In
dische Electriciteits Maatschappij (ANIEM), gevestigd 
te Amsterdam, Keizersgracht 369, en wel op het Indische 
kantoor van de maatschappij, gevestigd te Soerabaja. 
Tot omstreeks 1937 was hij hoofd van de afdeling centra
les omvattende het werktuigkundig gedeelte (dieselmoto
ren en stoomturbines. Daarna werd hij bevorderd tot chef 
van alle bedrijfsdirecteuren van deze maatschappij met 
de titel van algemeen bedrijfsleider. Als zodanig was 
hij de tweede man op het Indische kantoor, na de chef, 
ir. van Elken. (Deze laatste is thans directeur van de 
A..WIEM). 
Bij de komst van de Japanners werd hij geinterneerd. In 
1946 repatrieerde hij met een jaar ziekteverlof. De door 
gestane ontberingen hadden hem lichamelijk en ook gees
.telijk nogal aangegrepen. In Juli 1947 zou hij naar Soe
rabaja terugkeren. Hoewel zijn vooruitzichten bij de 
.ANTEM zeer gunstig waren, accepteerde hij een maand voor 
dien een aanbod van de N.V. IJsselcentrale te Zwolle, 
om onderdirecteur te worden. 
Op 1-9-1950 nam hij als directeur van deze N.V. (waarin 
inmiddels was opgenomen de Twentse Centrale te Hengelo(Q 
de leiding over van de gepensionneerde ir. Ehrenburg. 

Persoonlijke eigenschappen en activiteiten: 

Betrokkene is een man met een grote ambitie voor zijn 
werk en met een wat eerzuchtig·karakter • 
Hij wordt in het algemeen gekenschetst als iemand met 
een vaste wil en als een man van karakter. Hoewel hij 
wat opvliegend van aard is en soms geweldig kan uitbars
ten tegen zijn personeel, is hij een dergelijk incident 
spoedig daarna blijkbaar weer vergeten. In het algemeen 
is hij tegen zijn personeel wat kortaf en uit de hoogte. 
Gezegd werd, dat hij in Indië voor zijn huwelijk een 
liefhebber van vrouwen was en op dit punt er nogal liber 
tijnse opvattingen op na hield. Nadien zou echter nimmer 
een wanklank hierover zijn vernomen. 
Anderzijds werd vernomen, dat hij te Enschede omgang zou 
hebben (gehad) met een paar vrouwen. Namen werden in dit 
verband niet bekend. Mogelijk moet dit gezocht worden in 
het milieu van zijn voormalige zwager Couvreur te Ensche 
de. Wanneer te Hengelo OO.O werkzaam, gaat betrokkene 
thans nog regelmatig naar Enschede tijdens lunchtijd. 
Van deze zelfde zegsman werd vernomen, d.at de vrouw van 
betrokkene hem op dit punt (omgang met andere vrouwen) 
blijkbaar niet vertrouwt, daar het enige malen zou zijn 
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voorgekomen, dat zij bij langdurige afwezigheid van hem 
op zijn kantoor bij ondergeschikten kwam informeren of 
hij niet abnormaal lang wegbleef en of dit wel vertrouwd 
zou zijn. (Waarmee zij natuurlijk zijn gezag ondermijnde 
Mede. om deze reden zou zij hem graag vergezellen op bui
tenlandse congressen. 
Een andere betrouwbare bron kenschetst hem als een zeer 
impulsief en driftig man, die vanwege zijn onbeheerste 
uitvallen zeer zeker niet geliefd is bij zijn personeel 
en als zodanig niet als een bindende factor in het be
drijf moet worden beschouwd. 
Volgens deze zegsman is betrokkene niet consequent in 
zijn optreden t.o.v. de onder hem gestelde ingenieurs v 
de N.V. Het kon bij voorbeeld gebeuren, dat hij een be
paalde ingenieur een opdracht in uitzicht stelde of een 
belofte deed, die promotie voorspelde, terwijl hij enige 
tijd later diezelfde opdracht of belofte aan een andere 
ingenieur deed. 
Dit zou één van de voornaamste redenen zijn van het ver
trek bij de N.V. van de ingenieurs Lameris (naar N.V • 
Werkspoor) en Visscher (naar de Unilever per l-10-5l)die 
bij de N.v. als bedrijfsingenieurs werkzaam zijn (gewees 
Hij zou op dit punt niet in de schadûw kunnen staan van 
zijn voorganger, Ir. Ehrenburg, die bij het personeel v 
hoog tot laag ±n zeer hoog aanzien stond. 
De indruk bestaat, dat betrokkene geheel opgaat in zijn 
drukke werkzaamheden als directeur. Bijzondere liefheb
berijen zou hij er niet op na houden. 
Er werden geen aanwijzingen gevonden, die duiden op dr 
misbruik of afwijkingen op sexueel gebied. 

In Indië heeft .hij zich nimmer op cultureel gebied be
wogen. Dit zou niet in zijn aard liggen. Ook te Zwolle 
is hiervan niets gebleken. 
Wel beweegt hij zich actief op technisch gebied. Hij is 
lid van de Vereniging van Direc·l;euren van Electrici tei ts
bedri jven in Nederland en heeft een werkzaam aandeel in 
de z.g. SEP(Sam.enwerkende Electriciteit� Productiebedrij
ven), waarin hij zitting heeft in de commisse voor tech
nische vraagstukken. De SEP ijvert er onder meer voor 
een electriciteitsluchtnet over Nederland te leggen. 
Ongeveer 2 jaar geleden hield hij te Pa.rjj$ voor de In
ternat1onale Vereniging van Electro-technische Ingenieurs 
in het Frans een(reeks)voordracht(en) over de electrici
teitsvoorziening in Ned. Indië. 
Gegevens hierover werden hem o.a. verschaft door Ir. van 
Elken en Ir. Berends van de .ANIEM. 
Voor technische doeleinden maakte hij voor de N.V. IJssel 
centrale diyerse buitenlandse reizen, om. naar Zwitser
land Belgie, RTankrijk en Engeland. 
Hij bezocht technische congressen te Parijs (2x) en te 
Brussel in de jaren 1948 en 1951, waarbij zijn vrouw hem 
vergezelde. Bij voorkeur reist hij per auto of vliegtuig. 
Per auto zou hij altijd zeer snel rijden. 

Godsdienst en politiek: 

Betrokkene was oorspronkelijk gereformeerd, doch ging 
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in Ned. Indië over naar de Nederlands Hervormde kerk. 
Hij was daar vermoedelijk kerkelijk niet meelevend. Te 
Zwolle bezoekt hij thans vrij regelmatig de gereformeerde 
kerk. Enige personen, die zelf niet kerkelijk meelevend 
zijn, noemden dit in het geheel niet bij hem passend, ja 
belachelijk. 
Hij is bevriend met een ouderling van deze kerk, genaamd 
Weggemans, die directeur is van de Incassobank te Zwolle. 
Op politiek gebied wordt door sommigen aangenomen, dat 
hij A.R. gezind is. Anderen menen, dat hij in iede:Qf?;eval 
rechts georienteerd is. Hij leest vermoedelijk het dag
blad "Trouw''. Hij bemoeit zich Rverigens in het geheel 
niet met politiek. In Ned. Ing.ie toonde hij zich wars van 
nationaal socia+istische ideeen. Over zijn gedrag in de 
Japanse interneringskampen werd niets ten nadele verno�e 
In het algemeen wordt hij een goed Nederlander geacht. 
Zijn vrouw is kerkelijk niet meelevend. Met politiek be
moeit zij zich niet • 

Bijzonderheden: 

Betrokkene geniet een salaris van f. 22.500.-- per jaar. 
Hij berijdt een auto van de N.V., merk "De Soto" •· 
Het kantoor van de N.V. IJsselcentrale is gevestigd : 
Zevenalleetjes 1 te Zwolle. Betrokkene zou zijn kamer op 
dit kantoor met grote pracht hebben laten inrichten. 
Bij dit �pport wordt een courantenfot� van betrokkene 
gevoegd. 

Antecedenten: 

Betrokkene en ziJn naaste familieleden komen, behoudens 
hetgeen hiervoor werd vermeld, niet voor. 

Opmerking: Buiten de officiële instanties werden in dit 
onderzoek o.m. geraadpleegd: vooraanstaande personen op 
kerkelijk gebied, een b:trouwbare relatie bij de N.V. 
IJsselcentrale, een voormalig chef van betrokkene bij de 
ANIEM en een voormalig naaste medewerker van betrokkene • 

.,f's-Gravenhage, 28 Augustus 1951. 
52. 
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Klaas Visscher, 
Bornsestraat 118a, 
Hengelo (0). 
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Personalia: 
Klaas VISSCHErl, geboren 11-10-1909 te Hattem, Nederlan
der, Ned.Herv., ingenieur, wonende te Hengelo (0), Born
sestraat 118a, is een zoon van: Jan VISSCHER, geboren 
1-12-1864 te Hattem, Nederlander, Ned.Herv., zonder be
roep en Blandina Catharina BLOM, geboren 26-5-1873 te
Hattem, Ned.Herv., beiden wonende te Hattem, A 180.

Uit hun huwelijk werden bovendien geboren: 
1. Evertje VISJCHER, geboren 9-8-1902 te Hattem, Neder

landse, Ned.Herv., (vermoedelijk gehuwd met een tuin
bouwconsulent) en wonende te Barendrecht •

2. Johanna VISSCHER, geboren 8-10-1904 te Hattem, Neder
landse, Ned.Herv., huishoudster, ongehuwd, inwonend
bij haar ouders.

3. HermarPu.s VISSCHER, geboren 17-4-1901 te Hattem,
(vermoedelijk thans t.e Dordrecht of Rotterdam werk-
zaam bij de Ned.Spoorwegen).

Betrokkene huwde op 11 i.\laart 1943 te Rotterdam met: 
Johanna Alida de BON, geboren 18-9-1913 te Rotterdam, 
Nederlandse, Ned .Herv., voor·heen boekhoudster. Ze is 
een dochter van: Joris de BON, geboren 5-8-ld64 te Rot
terda1:1 en Maria Antonia M:t;IJER, geboren 16-5-1887 te 
Voorschoten. 

Betrokkene heeft twee kinderen, n.l.: 
1. Blandina Catharina� geboren 14-9-1944 te Amersfoort.
2. i\'Iarjanne Johanna Christina, geboren 18-5-1947 te

Amersfoort.

Hij woonde achtereenvolgens op de vole;ende adressen: 
Hattem; 
9-3 -1935,
4 -12-1935, 
5 -12-1938, 
30-4 -1942,
12-3 -1943,
12-7 -1948,
13-12-1949,

Rotterdam,, 
Rotterdam, Witte de Withstraat 57b, 
Driebergen-RijsenbtLrg, Prins Hendriklaan 4, 
Amersfoort,. Paulus Buyslaan 23, 
Amersfoort� Lombokströ.a t �,
Hengelo (OJ, Meijersweg 20, 
Hengelo (0), Bornsestraat 118a (huidig 

Korte levensloon: 
Zijn oiïdërwijs ontving hij aan d. e Christelijke H.B.S. te 
Zwolle (1922-1927) en aan d e  Teclmische Hogeschool te 
Delft, waar hij van 1927 tot en met 1933/1934 als student 
was ingeschreven. Op 24 April 1934 behaalde hij zijn 
diploma werktuigkundie ingenieur. Hierna was hij werk
z�am bij de Maatschappij voor Stookinrichtingen te Drie
bergen-Rijsenburg (directeur hr. Oele) tot 1942 en bij 
de Vereniging van Gebruikers van Stoomketels en Kracht
werktuigen, Regentesselaan 2 te Amersfoort (directeur Ir. 
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HELLENJANS). In 1948 werd hij bedrijfsingenieur bij de 
N.V. Ijsselcentrale te Hengelo (0) en te Zwolle. 
Per 1 October 1951 is hij benoemd tot hoofdingenieur 
va.n een Unilever-bedrijf, vermoedelijk gevestigd te 
Zwijndrecht. 

Bijzonderheden: 
Zijn oud.ers zijn meelevende leden van è. e Nederlands-her
vormde kerk te Hattem. Ze zijn vrij bemiddeld en bezit
ten een aantal huizen. Zijn vader was voorheen bakker te 
Hattem en staat met zijn gezin zeer goed aangeschreven 
te Hattem. Politiek word� het gezin tot de C.H.U. ge
rekend. In de bezetting was niets op hun houding aan 
te merken. 

Betrokkene is kerkelijk niet meelevend en heeft vermoede
lijk geen interesse voor godsdienstige zaken. 
Politiek acht men hem te behoren tot de V.V.D •• Hij leest 
"Elseviers Weekblad". Actief is hij in genbdele op dit 
gebied. Hij leeft vrij geisoleerd en bemoeit zich nage
noeg uitsluitend met het bedrijf. Belangstelling op ander 
d:an technisch terrein is niet gebleken. 

Zijn huwelijk wordt goed geacht. Er werden geen aanwij
zingen gevonden van drank misbruik of afwijkingen op 
sexueel gebied. Hij is prettig in de omgang in het alge
meen, doch t.o.v. zijn personeel wat autoritair in zijn 
optreden. Men schetst hem als enigszins "steil" en niet 
soepel, zoals hij over een bepaalde zaak denkt, zó is het! 

.Antecedenten: 
Betrokkene en zijn naaste familieleden komen niet voor. 

Opmerking: 
Dit onderzoek is stopgezet in verband met de benoeming 
van betrokkene elders. 

Ps-Gravenhage, 4 September 1951.

-52-

/J;. 



• 

• 

Betreft: H.H. �.FITilllIBURG, 
1.fipstrilckerallee 17 4, 
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RAP P O R T. 

Pe:esonalia: 

EHRElTBURG, Hillebrand Hendrik, geb.31-8-1885 �e Breskens, 
Nederlander, geen godsdienst, directeur van een electri
sche centrale, v,onenàe te Zwolle, '·di1)S trik"cerallee 17 4, 
is enig kind van: 
3HRErTBUllG, Jacob Pieter, geb. 21-5-1855 te Middelburg, 
Nederlander, Nederlands-Hervormde godsdienst, in leven 
directeur van een P.�.T.-kantoor (overleden op 27-6-1904 
te Valkenbe�g), en 
EVERS, Sara r.Iaria, geb. 22-2-1854 te Sluis ( overleden 
op 26-1-1929 te 'setravenhage�. 

Betrokkene huwde op 12-6-1913 te Delft met: 
TRn:·THJuiER, La.ria Christina, geb.· 30-12-1384 te Schiedam, 
Gereformeerde godsdienst, dochter van: 
TlHl�THil.I.illll, Jacobus, geb. 7-2-1854 te I:Iathenesse, Neder
lander, koopman, Gereformeerde godsdienst (overleden op 
8-4-1913 te Delft), en
VRIJENHOB�, Neeltje, geb. 3-2-1860 te Schiedam (overleden
op 28-7-1921 te Delft).

Uit dit huwelijk werden bovendien geboren: 
TRINTHJülIBR, Hendrik, geb. 24-8-1889 te Delft, Nederlander 
godsdienst: hersteld apostolische zendingsgemeente, aan
nemer, gehuvrd met: KOLLilïG, Carolina Johanna, geb. 17-5-
1887 te Delft; dit echtpaar woont te Delft, Rietveld 159; 
TRI:ï:ïTILt\lIER,_ !Joel tje Jacoba, geb. 25-2-1892 te De 1ft, 
gehuwd met: DE G.d.OOT, Anne Tjerk, geb. 4-10-1899 te 
l�nschede, llederlander, Gereformeerde godsdienst, direc
teur van een H.B.S.; dit echtpaar woont te Amsterdam, 
Moreelsestraat 33; 
TRHTTH.Al'JER, Cornelis Jacobus, geb. 12-7-1895 te Delft, 
�ederlander, Nederlands-HerYormde godsdienst, oliehande
laar, gehuwd met: DEH HERTOG, ':!illy ':!outerina, geb. 3-2-
1901 te Oudshoorn; dit echtpaar woont te Delft, Juliana
laan 107; 
TRI:NTHAi',iER, Jacobus, geb. 13-11-1897 te Delft, Nederlan
der, Gereformeerde godsdienst, directeur van een N.V., 
ongehuwd, wonende te 's�ravenhage, Papaverhof 19; 
TRINTHAMER, Jacoba Clasina, geb. 21-2-1902 te Delft, 
Nederlandse, Gereformeerde godsdienst, kantoorbediende, 
eveneens wonende te 's-Gravenhage, Papaverhof 19. 

Uit het huwelijk van betrokkene werden geboren: 
EiffiENBURG, Jacob Pieter, geb. 2-8-1914 te Rotterdam, 
Nederlander, Gereformeerde godsdienst, ingenieur, onge
huwd, wonende te 's-Gravenhage, Papaverhof 19; 
EHRENEURG, Jacobus, geb. 6-5-1916 te Rotterdam, Nederlan
der, geen godsdienst, laatstelijk bedrijfsingenieur, 
gehuwd met VAN WICHEREN, Eileen, geb. 18-7-1921 te Mosman 
(Aus.) en wonende te Rooty Hill, N.S.W.,Australi�; 
EHREllffiUB.G, Hendrik Cornelis, geb. 21-1-1922 te Rotterdam, 
Nederlander, geen godsdienst, ingenieur, ongehuwd en 
wonende te Velsen, Duinvlietstraat 121; 
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EHJENBURG, Cornelis Anne, geb. 5-11-1924 te Rotterdam, 
Nederlander, Gereformeerde godsdienst, Arts, ongehuwd, 
wonende te Groningen, Schuitendiep 72b; 
EHBENJ3URG, Hillebrand Hendrik, geb. 26-9-1930 te Rotter
dam, Nederlander, Gereformeerde godsdienst, student, 
wonende te Delft, Hugo de Grootstraat 150• 

Bij betrokkene zijn inwonend: 
DE GROOT, Greta Annie, geb. 28-8-1913 te Tiel (Gld.), 
Nederlandse, Nederlands-Hervormde godsdienst, secre
taresse; en 
TER Vl:ELLE, Jenneken, geb. 24-7-1925 te Hengelo (0.), 
Nederlandse, Gereformeerde godsdienst, dienstbode. 

De vader van betrokkene was jarenlang directeur 
van het P.T.T.-kantoor te Breskens. Het gezin Ehrenburg 
stond daar in alle opzichten goed aangeschreven. Zij 
bemoeiden zich niet met politiek. Er was geen sprake 
van extreme neigingen. Zij bezochten vrij regelmatig 
de Nederlands-Hervormde kerk. Op het punt van godsdienst 
hadden zij een ruime opvatting. 

Aangenomen kan worden dat zij onbemiddeld waren en 
dus van het salaris van Ehrenburg Sr. moesten rondkomen. 
Zij leefden sober, om hun enig kind (betrokkene)te kun
nen laten studeren. 

De vrouw van betrokkene komt uit een alleszins 
gunstig be�::end staand Gereformeerd gezin te Delft. Zij 
doorliep een gymnasium en werd later onderwijzeres. 
Haar vader had lange tijd een handel in machinekamer
benodigdheden, later werd hij oliehandelaar. 

Haa:r broer Hendrik T:arlJTP.Jü�-t was achtereenvolgens 
metselaar, ovenbouwer en aannemer. Hij bezat evenwel 
niet de capaciteiten om zelfstandig een zaak te drijven. 
Thans zou hij weer metselaar zijn. Volgens het bevol
kingsregister woonde hij van 1927 tot 1940 op Curaçao . 
Hij trad uit de Gereformeerde kerk en sloot zich aan 
bij de hersteld apostolische zendingsgemeente, waarvan 
hij een meelevend lid is. Br is niets ten nadele van 
hem en zijn gezin bekend geworden. Politiek worden zij 
zeer zeker rechts georiënteerd geacht. 

Haar zuster Neeltje Jacoba TRIHTHAir'.IER, aanvankelijk 
onderwijzeres, huwde met de ingenieur DE GiOOT, die 
reeds lange tijd directeur is van de Christelijke H.B.S. 
aan de Moreelselaan no. 21 te Aritsterdam. Het gezin is 
meelevend in de Gereformeerde kerk. De Groot maakte bij 
na-oorlogse verkiezingen propaganda voor de anti-revo
lutionnairen. Van het gezin is niets ten nadele gebleken. 

Haar broer Cornelis Jacobus T-'1IJ:îTHAL'lER is direc
teur van de Fa. TrinthaJner & Co., thans N.V. Oliehandel 
Americol, gevestigd te Delft, Gasthuislaan 37. Vroeger 
Gereformeerd, ging hij later over naar de Hervormde 
kerk. Hij bezoekt kerl.tèlijke bijeenkomsten zeer onge
regeld. Politiek acht men hem te behoren tot de V.V.D. 
of de C.H.U. Hierin treedt hij evenwel niet op de voor
grond. Zijn gezin staat te DelÎt alleszins gunstig 
bekend. 

Haar broer Jacobus TRHîTRA.LIER is reeds jarenlang 
werkzaam op het kantoor van de N".V.Oliehandel Amei�icol, 
hiervoor genoemd, waarvan hij mogelijk mede-directeur i� 
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Hij reist iedere dag van 's-Gravenhage, waar hij 
reeds vanaf 1924 woonachtig is, naar Delft. Hoewel 
officieel behorend tot de Gereformeerde kerk, is hij 
kerkelijk niet meelevend. Hij was nimmer gehuwd. 
Er bestaat aanleiding om te vermoeden èat hij een 
homo-sexuele inslag heeft. Voor zijn vertrek uit Delft 
in 1924 deed namelijk onder zijn kennissen aldaar een 
desbetreffend gerucht de ronde, terwijl thans in de 
omgeving van zijn huidige adres ditzelfde P-erucht 
wordt vernomen. De bezoèken aan zijn woning van een 
bepaald type jongelui zou mede in die richting wijzen. 
Ook zou hij in 1948 en 1949 enige tijd met een vriend 
hebben samengewoond op het adres Atjehstraat 3 te 
's-Gravenhage. Het feit dat zijn neef Jacob Pieter 
EIEIBlIBUllG ( zoon van betrolmene), a ie te Delft wegens 
het plegen van ontucht werd veroordeeld, sin�s 1950 
bij hem inwonend is, wijst mogelijlc ook in deze rich
ting • 

Overigens bleek niets ten nadele van hem, ook niet 
op politiek gebied. 

Hij zou Italiaans spreken en van plan zijn, deze 
zomer een kunstreis naar Italië te maken, ter bezichti
ging van antieke bouvnverken, etc •. Hij zou eigenaar van 
een huis in 's-Gravenhage zijn. 

Haar zuster Jacoba Clasina T.d.IlTTHAMER, samenwo
nend met haar broer Jacobus op het adres Papaverhof 19 
te 's-Gravenhage, bleef eveneens ongehuwd. Ook zij is 
kerkelijk niet meelevend. Nadat zij aanvankelijk op 
het lcantoor van haar broer Cornelis Jacobus te Delft 
werkte, zou zij gedurende de oorlog een kantoorbetrek
king hebben gehad bij de bekende N.S.B.-aannemer De 
Vetten te 's-Gravenhage. Van 1940 tot 1944 woonde zij 
op het adres '.!ingerdstraat 46 te 's-Gravenhage, daarna 
op haar huidige adres. 

Omstreeks 1948 richtte zij een schoonheids- en 
bestralingsinstituut, genaamd 11 Universal 11 , in haar 
woning in. Zij noemde zich directrice vru1 deze inrich
ting. Op één of andere wijze daaraan verbonden was toen 
een arts Van Doorne, vermoedelij!c een voormalig U .s .B.
er. Deze woonde destijds bij haar in. Volgens omwonen
den vras deze arts morfinist en heeft hij zich omstreeks 
1948/49 op het adres Papaverhof 19 van het leven be
roofd. Ha.dien heeft zij haar schoonheidsinstituut op
geheven. 

Daarna werkte zij blijkbaar enige tijd als admi
nistratieve kracht op het Ministerie van Overzeese 
Gebiedsdelen. In Februari 1949 was er sprake van, dat 
zij bij de E. C.A., Benoordenhoutseweg 6 te 's-Graven
hage zou werken in eenzelfde functie. 

Ook van haar doet bij omwonenden het gerucht de 
ronde, dat zij homo-sexuele neigingen zou hebben. 
Nadere aanwijzingen hieromtrent konden tot heden niet 
worden achterhaald. 

Op politiek gebied is niets ten nadele van haar 
gebleken. Op haar adres wordt vermoedelijk de "lfieuwe 
Haagse Courant 11 bezorgd. 

de zoons van betrokkene is het volgende bekend: 

Zijn zoon Jacob Pieter EH?�N.BURG studeerde aan de 
Christelijke H.B.S. te Rotterdam en was daarna van 
1932 tot 1946 ingeschreven als student aan de Technische 
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Hogeschool te Delft. Gedurende de oorlog ondertekende 
hij de loyaliteitsverklaring. Op 30-6-1948 behaalde 
hij zijn diploma als scheikundig ingenieur. Hij was 
daarna, vermoedelijk tot eind 1950, werkzaam bij het 
T.N.O. te Delft. 

In December 1949 werd door de politie te Delft 
proces-verbaal tegen hem opgemaakt terzake het plegen 
van ontucht met minderjarige jongens. Hij was deswege 
ingesloten van 22-12-1949 tot 26-4-1950-

In Augustus 1950 vestigde hij zich te 's-Graven
hage bij zijn oom en tante op het adres Papaverhof 19 
(hiervoor reeds gereleveerd). 

Hij is een enigszins teruggetrokken type. Hij 
werkt vermoedelijk de laatste �ijd niet, daar hij ge
regeld thuis is. Uit niets blijkt dat hij extreme 
politieke opvattingen zou hebben. 

Zijn zoon Jacobus EERENEURG was lange tijd offi
cier bij de marine-stoomvaartdienst. In 1937 vertrok 
hij uit Den Helder naar Soerabaja, terwijl hij in 1�47 
met zijn Australische vrou:w repatrieerde en zich bij 
zijn ouders te Hengelo(O.) vestigde. Nadat hij gedu
rende een jaar aan de Laan van Meerdervoort 1159 te 
's-Gravenhage had gewoond, vertrok hij in 1949 naar 
Enschede, waar hij bedrijfsingenieur werd op de tex
tielfabriek N.V.Van Heek & Co. (Hij was namelijk af
gekeurd voor de zeedienst). Daar zijn vrouw hier te 
lande niet kon aarden, vertrok hij in Januari 1951 
naar Australië, waar hij eerst vertegenwoordiger zou 
zijn geweest, terwijl hij thans een betrekking zou 
hebben bij een electriciteitsbedrijf. 

Te Enschede stond hij zeer gunstig bekend. 

Zijn zoon Hendrik Cornelis EIFIBHBURG studeerde 
aan de H.B.S. te Almelo en aan een f:t.T.S. en was daar
na van 1940/41 tot 1950/51 als student ingeschreven 
aan de Technische Hogeschool te Delft. Hij ondertekende 
in de bezetting de loyaliteitsverklaring. Op 13-2-1951 
behaalde hij zijn diploma werktuigkundig ingenieur. 
Inmiddels was hij vanaf October 1950 reeds practisch 
werkzaam op de Papierfabriek van Van Gelder & Zonen 
te Velsen, waar hij thans is aangesteld als werktuig
kundig ingenieur in algemene dienst. Hij staat op dit 
bedrijf zeer goed aangeschreven. Er is niets ten nadele 
van hem gebleken. 

Hij staat op het punt te huTien met een verpleeg
ster, genaamd Pietje BOUSTRA, wonende te Amste.rm:am(1'T.), 
Camillestraat 6. 

Zijn zoon Cornelis Anne EIIP..ZlIBUllG werd in 1945 
uit Hengelo (0.) afgevoerd naar Groningen, waar hij 
voor arts studeerde. Hij zou kort geleden geslaagd 
zijn en juist dezer dagen een practijk zijn begonnen 
te Oudeschool. Als semi-arts heeft hij enige tijd 
practisch gewerkt in het ::i.K. ziekenhuis te Enschede. 

Van hem is niets ten nadele gebleken. 

Zijn zoon Hillebrana Hendrik �HTI.ENBURG studeerde 
aan de H.B.S. te Almelo en liet zich in het cursusjaar 
1949/50 aan de Technische Hogeschool te Delft inschrij
ven in de afdeling electro-techniek. In 1950 slaagde 
hij niet voor zijn prop.examen. 

Van hem is niets ten nadele gebleken. 
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Van de bij betrokkene inwonende personen is het volgende 
'6ekend: 

Zijn secretaresse Greta Annie de GROOT is een 
voormalig onderwijzeres en een dochter van een 
voormalig commissaris van politie te Zutphen. Zij 
is reeds vanaf 1936 secretaresse van betroklcene en 
woont sinds die tijd bij hem in, met een korte on
derbreking, n.l. van Augustus 1947 tot Juli 1948. 
Dit laatste zou samenhangen met de terugkeer uit 
Indonesië van haar vroegere verloofde en zoon va!J. 
haar chef, Jacobus Ehrenburg, die inmiddels in 
Australië was gehuwd. 

Zij wordt beschreven als een zeer zelfstandig 
type. Door de familie Ehrenburg wordt zij als een 
dochter behandeld. Zij zou een vrij grote invloed 
hebben op betrokkene, althans in kleinere zaken. 
Meestal chauffeert zij voor hem. In 1950 ging zij 
met het gezin van betrokkene met vacantie naar 
Zuid-Frankrijk. 

Zij verdient ca. f. 5500.- per jaar als 
secreta.resse. De verhouding van haar tot betrokkene 
wordt algemeen als volkomen correct beschouwd. 

Zij zou niet verloofd zijn en in het algemeen 
op mannen nogal een ongenaakbare indruk maken. 

Zij gaat ongeregeld naar de Hervormde kerk. 
Zij wordt zeer vaderlandslievend en koningsgezind 
genoemd. 

Er is niets ten nadele van haar gebleken. 
De inwonende dienstbode Jenneken T2R '.JELLE 

stamt uit een alleszins gunstig bekend staand en 
op kerkelijk gebied meelevend Gereformeerd gezin 
te Hengelo(O.). Van haar is niets ten nadele bekend 
geworden. 

Levensloop: 
Betrokkene genoot lager onderwijs te Breskens, 

studeerde daarna aan de Rijks H.B.S. te Middelburg 
(1898-1903) en liet zich vervolgens inschrijven 
op de Technische Hogeschool te Delft, afdeling 
werktuigbouw (1903). Later ging hij over op de af
deling electro-techniek. In Juni 1908 slaagde hij 
met lof als electro-technisch ingenieur, waarna 
hij nog gedurende twee jaar als assistent aan de 
Technische Hogeschool was verbonden, terwijl hij 
in die tijd tevens leraar was aan de school van 
Mathesis Scientiarum Genetrix te Leiden. 

Op 1-1-1910 werd hij door de gemeente Delft 
belast met de bouw van een electrische centrale 
en een kabelnet, terv,ijl de gemeenten Zwolle, 
Deventer en Zutphen hem op 1-4-1911 als assistent 
van �ijlen Prof.C.Veldman belastten met de voorbe
reiding van de bouw van de IJsselcentrale te Zwolle. 

Nadat hij op 15-9-1912 aangesteld was als 
adjunct-directeur van het gemeentelijk electrici
teitsbedrijf te RoLterdam, volgde op 1-10-1924 zijn 
aanstelling als directeur van dit bedrijf. Onder 
zijn leiding kwamen in Rotterdam diverse belangrijke 
objecten tot stand, zoals de uitbreiding van de 
centrale aan de Schiehaven, de bouw van diverse 
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onderstations (o.a. voor de R.E.T.)en van de cen
trale aan de Galileîstraat. 

In 1928 maakte hij een r.rote studiereis naar 
de Verenigde Staten. 

Vervolgens werd hij op 1-2-1935 benoemd tot 
directeur van de 1ï. V. Tv;ents Centraal Station voor 
Electrische Stroomlevering (T.C.S.) te Hengelo(O.) 
en van de N.V. IJsselcentrale te Zwolle. 

Na deze laatste benoeming vestigde hij zich 
te Hengelo(O.), Enschedesestraat 101. Voordien had 
hij te Rotterdam gewoond op �et adres Virulyplein 
10a. 

In Juli 1945 verhuisde hij te IIengelo(O.) naar 
het adres Enschedesestraat 300, terwijl hij vanaf 
Ifovember 1950 op zijn huidige adres te Zwolle woont. 

Per 1-1-1950 werden genoemde twee Overijsselse 
centrales ondergebracht in één naamloze vennootschap, 
n.l. de H. v. IJsselcentrale te Zwolle. Het directeur
schap hiervan disoeg betrokkene bij het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd over aan Ir.Rietveld,
n.l. op 1-9-1950.

Hij bleef evenwel belast met bijzondere werkzaam 
heden voor de N.V., waaronder in de eerste plaats 
moet worden begrepen de bouvr van een nieuwe electri
sche centrale te Harculo bij Zwolle. Hij voert nog 
de titel directeur. 

Bij gelegenheid van de viering van het gouden 
jubileum van het T.c.s. te Hengelo(O.) werd betrok
kene benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. 

Persoonlijke eigenschappen en verdere activiteit: 

Betrokkene wordt beschreven als een persoon met 
een aangenaam karakter. Algemeen prijst men in hem 
de eenvoud, die hij bewaarde ondanks het bereiken 
van een vooraanstaande maatschappelijke positie. 

Hij wordt genoemd: een gentleman in alle op
zichten. 

Hij is zeer kalm, heeft een voorui�ziende blik, 
is een goed organisator en weet op rustige, soepele 
wijze zijn ideeën te verwezenlijken, ook al moet hij 
verzet daartegen, b.v. van de commissarissen van de 
N.V., op lange termijn overwinnen.

Ondanks zijn leeftijd is hij nog vitaal en een 
zeer systematische en harde werker. Hij is nauwgezet 
en zal b.v. steeds op tijd op zijn kantoor zijn. 
Hij maakt nimmer misbruik van sterke drank. Zijn 
huwelijksleven is goed. Zijn mensenkennis wordt 
geroemd. Zijn personeel mag hem zeer gaarne, daar 
hij bij voorkomende gelegenheden zich tussen hen 
plaatste. In dit verband kan worden vermeld dat zijn 
vrouw veel voor het personeel doet. Zij is een zacht
aardig mens. 

Zijn technische kwaliteiten worden hoog aange
slagen. Hij wist als directeur van de beide Overijs
selse centrales een goede samenwerking tot stand te 
brengen bij de stroomlevering in dat rayon, en mede 
daardoor de weg te effenen voor een samenvoeging van 
deze centrales. 
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.Bij ziJn afscheid als directeur werd hij de 
11 vader va.n het bedrijf" genoemd. Hierbij was o.m. 
aanwezig de oud-directeur van het gemeentelijk elec
trieiteitsbedrijf te Rotterdam, Ir. Römer, thans 
directeur van 11":'.,'ilton-Feyenoord" te Rotterdam. 

Ook landelijk zou betrokkene een zeer goede naam 
hebben op electriciteitsgebied. 

Hij is bestuurslid van de Vereni6ing van Direc
teuren van Electrici tei tsbedrijven in :îederland, 
commissaris van de H.v. KEDI.A te Arnhem (electr.centrale) 
commissaris van de Coöperatie Vereniging van Metaal
industriëlen te Rotterdam, (vermoedelijk nog) bestuurs
lid van het Economisch Technologisch Instituut in 
Overijssel en was lange tijd bestuurslid van het Borg
st.ellingsfonds voor de Middenstand te Enschede. 

In de N.V. Samenwerkende Electriciteits Productie
bedrijven (SEP), die ijvert voor het tot stand komen 
van een electrisch luchtnet over Nederland, zou hij 
een vooraanstaende plaats innemen naast Prof.VJ;,N STA
�UIB1'î, directeur van de KEMA te Arnhem. 

De actj_viteit van betrokkene ligt nagenoeg geheel 
op electriciteitsgebied. Op cultureel terrein bevroog 
hij zich nagenoeg niet. Toen men te Hengelo(O. ) het 
volksuniversiteits-werk stimuleerde, zegde hij hieraan 
zijn medewerking toe, doch actief op dit gebied toonde 
hij zich niet. Ook op sociaal terrein ontplooide hij 
geen activiteit, alhoevïel hij zeer zelcer belangstelling 
heeft voor sociale problemen. De sociale toestand van 
zijn personeel gedurende zijn directeurschap ging aan
merkelijk vooruit, aoch dat hij zich daarvoor bijzonder 
actief betoonde, kan niet gezegd worden. Af en toe be
zoekt hij een concert. Hij ging geheel op in zijn werk. 

Te Hengelo(O.) ï1as hij lid van de Rotary-club. 
Thans is hij dit te Zwolle eveneens. 

Hij maakte diverse studiereizen naar het buiten
lancl. Zijn reis naar de Ver.Staten in 1928 werd reeds 
gereleveerd. Ter bestudering van hoogspannings-instal
laties ging hij o.a. naar Zwitserland en Zd.Frankrijk, 
terwijl hij Engeland, Frankrijk, Zweden en Duitsland 
bezocht voor het bestuderen van centrales. In de zomer 
van 1950 reisde hij met de Commissaris der Koningin 
in de provincie Overijssel, Ridder de van der SCHUE:.mN, 
die president-commissaris van de K.V.IJsselcentrale is, 
voor ditzelfde doel naar Frankrijk en Engeland. 

In -0iezelfde periode bracht hij zijn vacantie door 
in Zd.Frankrijk en zou hij o.a. de kastelen aan de 
Loire hebben bezocht, '>raar bij zijn vrouw, zijn zoon en 
zijn secretaresse hem zouden hebben vergezeld. 

Als vrienden van betrokkene te Hengelo(O.) worden 
genoemd: 

J?rof.HOOGLAHD, directeur van de Kon.Hed.Zoutin-
dustrie, Dr.STEErThTEYER, thans arts te Utrecht, Koningin
negracht 8, Ir. BOE1IBND.AJ:JS van de Fa.S-cork te Hengelo. 

Godsdienst en politiek: 

De vrouw van betrokkene is Gereformeerd en een zeer 
meelevend lid van deze kerk. Aangenomen kan worden, dat 
zij anti-reYolutionnair gezind is. Zij heeft haar zoons 
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een Christelijke opvoeding gegeven, doch deze hebben 
zich later op het punt van godsdienst meer naar hun 
vader georiënteerd. Deze heeft namelijk geen bepaalde 
godsdienstige overtuiging en bezoekt zeer zelden een 
kerk, hoewel hij vrel belangstelling heeft voor gods
dienstige problemen. Een geestelijke, die het gezin 
van nabij kent, noemde hem een humanistisch getint 
christen. Gebleken is dat betrokkene te Hengelo(O.) 
deel uitmaakte van een bepaalde kring van intellectu
elen, die voornamelijk in die plaats en te 's-Graven
hage zou bestaan en die zich de 11i'Tederland-Israël 11-

beweging zou noemen. In deze kring zou voornamelijk 
over godsdienstige ondervrerpen vJOrden gesproken, 
speciaal met betrekking tot de wereldsituatie en de 
rol van het volk Israël daarin. 

Poli tielc gesproken, acht men betrokkene te be
horen tot de v.v.n., mogelijk tot de C.H.U. Hij heeft 
echter nimmer eni6e activiteit op dit gebied aan de 
dag gelegd. Van enige sympathie voor een communistische 
of dergelijke ideologie is nimmer gebleken. Men acht 
dit algemeen uitgesloten. 

In de bezettingstijd was zijn instelling t.o.v.

de Duitsers goed. De door dezen zo zeer gewenste door. 
verbinding met het Duitse electriciteitsnet heeft be
trokkene zoveel mogelijk tegengewerkt. 

Betrokkene had relatie met de illegaliteit te 
Zwolle, doch niet zeer actief. Jen grote hoeveelheid 
koper, eigendom van de H.V.IJsselcentrale, was door 
hem in die tijd in een particuliere woning onderge
bracht. Een gedeelte hiervan viel evenwel toch in han
den van de Duitsers. Een aantal leden van de illega
liteit was van mening dat betroklrnne op dit punt te 
laken v,as en wenste hem daaro.ver voor een zui verings
commissie te dagen. Er werd evenwel geen enkele maat
regel tegen betrokkene geuomen. 

Dat twee vau zijn zoons als student te Delft de 
loyaliteitsverklaring ondertekenden, zou meer aan een 
advies van een professor en aan de angst van hun moeder 
voor de toekomst hebben gelegen, dan aan betrokkene. 

Antecedenten: 

Betrokkene en z1Jn genoemde familieleden en mede
bewoners komen, buiten het reeds vermelde, niet voor. 

�1 ts-Gravenhage,11 Augustus 1951. 

52" 
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Datum ontvungst"IJericJ,t: 2\-s-so. ) 

In antwoord op Uw schrijven No. 8407h, d.d. 211. Uei 1950, h::3') ik 
de ,;;er U de verkrect:m gege'\1lens betre.,:·I,enrl,e het Tl'1ents CantrqaJ. .:3ta tion 
voor -�lectrische Jtroomleveri..ng H.V., geve:::tigrl te He•1relo(O) te "".oen 
toei<:omen. 

I..'Yl het OP J.L";: :::.!l):dJF zijn Vie:r-1';:zaam 190 personen. 
Bij de 'I\1.roine-machin:i.s ten, in tot. al 6 oersonen, "-i3vinr1en z icr. geen 
·3xtr·<:ime personen.

XI Bij r'l.e mac:tiinisten, zijrl"'le r.:; Dersonen, �)cv:lnr1 "- ziel.., G'.H'.".'t .To"h<:>·1,1as •r·1,1

11·'\.l,1\î, r :;�, 0r rn te z,0,olle, 3 Oc to her 1296, ·.;011,3•-yle te F�....,r;-::"'f örör;-=j".,..:;;"";;-_· 
str� ·' t � o. 1�. Ba tref .::':)>1rle h:.,t,1 is ba):.;r,d rh t hi.i lir1 is van ële L r .r;.
�011 voller'l.ice inf"ormat:i.0K1art i:.; U re Jds toer,0zonrl.éj'1. VQn het-:i ri-'l·1.t 
r1:0�n nolitit,1rn invloer'1. uit. 

._, '""' 

_ _, - Onrl.er do K1T1sI;1: tcnr 1,�'ï'"':N, in tot;:i -i.l 9 personen, 1-ievinion zich 
)(1 Kers B�"TI,ïIWK, c;e'1orcn te "1:nscl"e'1e, l,} •·3i 1')11, n0ne•1"'ie te Bene:elo(O), 

,Tozéf-rs·raeîs tr�-.. t 6, r'l ie lirl is van de -=.;.V. C,, 
)( J ,n van TIL, ['cborcn ti:, 1Joatinchem, 29 lï'eb1•1.trtri 190h, ··10nen·:l�1 te He11-

rclo {o )� "b1
J
1-:sv1,.;t:::· 1.fo. 2!:i, r!is lir1 is v1n n.e �.vc. on 

i I Po":ltne de V3DS, i:;ebo:::>en te :::,.1·10n, ?.9 i\ngnotus 1900, o,..,(.wi"!e t.,3 Ffenge
Io(OT, -F':l.uJ:-W-Potterstraa t ;ro. J.9, di,� li"l is van rle �.v.c.. 

De V)ller'l.ic::1 informp.tieka1.rten, r'1eze 3 o::1rsonen betrer"':t'enrl.e, zi,j·0. U 
reeds toegezonden. Ook vi:in l'Îe:1 ga·:i.t ge:m politieke invloei uit. 

Onder de 11 stoker:.; bevinden zich: 
t I Johannes Hermanm.1s ·''GWDJ:Li.:l, geboren t0 30rne, J� August1..1.s 1889, wonende 

re-Fëige-ïoTo)-;- Dijks•:•eg-No. 25. v,..,n hem is '",_,1';:end i:l.at hij in 19L�9 lid 
was van de C.P.N. en '.!!.V.C •• Of' hij thans nog lid is , is niet vastge
steld ku:,ne'î \!Ord ·P. VJel is hij no[: links èxtreem georienteer'"l. 

'J. l Willem ChristLi.a:.1 van HARTE, geboren te Hal::mrn(Dld.), 7 Juni 1914, ""!O
ne-nde--fo J.Jër>:geTöTo·r,--STOetsv1eg No. 327. Ool� lJlan het:1 is be1{,:mrl dat hij 
in 19h9 lid was van rle C.?.·T. en :;.v.c. Of hij thans nog li"i is is niç;t 
vs.stgei:iteli kunne,, ·worden. '.ïel is hij nog uitersat links georient0arr'I.. 
Ook de inform.atieka.s.rten van d9 hie1•voren vermelde twee -oers,men zijn 
U reeds toêgëzond0n. 

Onder de oliemannen bevinrien zich gaen extreme personen. 
On<'ler de lj banknerl;:ers bevindt zich: 

/. Jan Christiaan MA. \S, geboren te Hengtilo(O), 9 Juli 1908, ,.-,onenn.e te 
Hengelo(oY�Tja-Eäviastra.at Ho. 12, van wie :Jekend is dat hij kort na de 
bevrijding van ons Vad rland, lid is geweest van r'J.e ·1!.V.C., acbter 
slechts voor een korte tij1. 

Onder de t'\7ee l,;i ssars ")evinr'l en zier geen cng:treyr1e ners0"Y1.en. 

)(1 

soon. 
Ook onrl-Jr de t-,,e.3 ketel8.r1eilers 11avindt zich geen extrewt1 nar-

Onder de 20 arbeidero voor biJ. zondere diensten be, vinden zich: 
dj oord van der V:!::SR, geboren te Leek, 15 Juni. ld99, .,onende te Hengelo 
(O), '�/illemstraat Jfo, 6, die 'in 19L�9 an ook th'1.ns nog ihir'I. is van de 
�.v.c. 

Der1: J'ln ter HORST, gebortm te :Reh[:;Jlo(u), 2 Augustu:J 1891, "Onende te 
HengeJ.o(O), Kr.,':lbÜribosweg 'To. 24, die lil! h van d.e .!l.v.r: 
Albertu.s Ber�rd�?. _.§:�B.t_!TIJK1.. g0 boren tl;) Tuhbergen\. 22 ApriJ. 1903 ,'
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wonende te Hergelo{O), L"ndrrans-aeg No. 80. J-Ti.i staat i.n zijn onmirJ.n.el
lijke ome;aving he1on1. al..s poJ.itiek on 1Y.Jtrour1bn.ar" rl.i.3 S'Tr,J.'08.thi�eert 
de C.P.�l. on 3.V.C •. het is niet bekeni of hij lirl is vqn de C.P.N. 
en �.v.c. 

Hen1J:iE: l\.'l"E:mri J'n JC,GI'ltAN, gebo;;.'e, te He"gelo(O), r:; April 1908, "onen
ae fo Feng0f6ToT, Dt:>Fl nêrstraat 1.Jo. 337. Fi.i is lid. vm de LV.c •. 
Petrus Theo'9.orus TOB"! :i1K, ""·.:J horen t'-" .t?.o tterr!.Rm, 8 1fovorvb0r 1893, wo
nende te Hei ü lo ( of,- or&emcl.rswe g Ho. hoo. Van hem i.:i 0e kend dat hij 
1949 li".l. o:r lid g0"1eest is van da G:.v.c. 
Ook vaYl deze personen zijn U r0eds de volJ.edige informatieka':1rten toe
ge zonrl en. 

De anige kraanmachinist, genGamd: 1\rie OOS'rDIJCK, geboren te 
Rotterdam, 19 December 1908, onend. te Edngclo ( ü), Corn0 lis E!verts0n
str:1. t No. 16. Hij is geabonnoerd op "De 'laarheid" en Gt!:l.at l)elrnnd 
s.ls sy .patbiserende met ti.0 !..V.c. Niet bekend is of hij lio. van r'J.e 
..::.v.c. is. Ook de vo11_er.lige informatielcanrt 1v:nri "betreffende ,;rrerd U 
reeds toegezonien. 

Onr'l.e-r r1e ;; kr::-.anrlri,jvers bevinden zier' ge·Jn e"'{trear1 rreori�nteei'r'J 
personen. 

OO.'.'. offleI' rle ;ttäee kolenwerk<�rs bevindt zich gi:Dn extreem geo:c>i>.rn 
t__,ert pdrsoon. 

Onder de 36 monteurs bev inrl. ·:.m zich: 
�l0ert ALBERS, geboren t,:.., .Er.1mEm, 9 Fel1rur:.J:>i 1912, ·rnnen.1.e te 
i·'1.e;dalen2laan }To. 1-1.2, r'f.ie li"l i8 van de ::: • V .c., 
Jtn J·Tunrl.ri>: ,r1J·i:.ro1<1, gebor•en t� fö:3r gelo(O), 23 Aucustus 1901, 110nenr'J.e 
l;e Feng<:J lo ( J) , l,qndmanm1e c..; No • 13. Hi.j is 1 i1 van de 2:. V.O. en ':ras in 
19L�B voorzitter van de Bed.rijf sgroep B.lJ .o. P., aangesloten 1::>ij rle 
5!.V.C., 
Gerbard SCHOU' fäh., geboren te Penq-elo(O), h J,mi 1887, i.rone-1de te 
Hene�lo(O), Old nzaaJ.sestraat r,ïo. 5. Fij i.:, li"' v'1n 1e �.v.c.
Ge sinus ter 't".::1'iGZ:L, re boren te B1'1gelo ( O), 21 Septemher 1299, ',ïonenr'J.e 
f"e� lferp:eJ.o(Ol-;-IAaëloerastra?i.t Sl. Hij i;;, li1 v:m rb ·-::.v.c. 
Johannes Fendrikus L�TTSHTTIS, geboren te Hengelo(O), 17 h;aart 1903, 
\',onenae "-te- JTe--ië\oCoT,-}rerforik::>traat 11To. 65. V�11 hem iD be·i.:end dat 
hij in 1946 bestuurslid was van de ..::.v.C. an zijn echtgenote , gena"tmd 
Jansje K;�TJP . ..:R::;, geboren te Hengelo(O), 26 J,:i_r,uari 1903 in 1947 lid ,as 
van de N.V. ,3. In 19l1.8(i@ece1r,her) hee;:,ft hij echter bedan"t{t als li<'I. van d 
E.V.c., zulks in ver0and met hot feit dat de 'LV.C. volgen;, ram vollw
rnen onder co1u11uni::,tische invloed ki1am te sta.an en hij zich daar niet
mee kon verenigàn.

f 1 Gerhard de YlILD.ci, geboren te Fe>:1geJ.o( ), 8 October 1890, nonende te
JfangeloTOl-, C'ierard Dou::.tro..:.1.t No. 38, div lid is van de !,.V.C. en
Jan Hendrik OoLml'..KilTY., geboren te HEmgelo{O), 27 ItLrnrt 1906, �ronenr'l.e
"E'e- ReUgelo(O),--Geordi.nl{sHee; No. 61, die lir'l is van r'l.e C.P.H. en 1.v.c.

Ook van deze hiervoren vermeJ.rle ner..,on.3n ziin "'e vo11.e"l"irre informatie-
kaarten U rae1s to�gezonden.

• 

Onner �e 44 arbei1ers in \lgemene Dienst bevindt zich: 
"f:J' Arie BOvNTJSS, geboren te !\.n>1a Pauwlowna, 5 November 1·'393, ·.onende te 

Fdrigelo(O), ·L:ijsterV/eg Eo. 49. Bij is lid van de C.P.N. en: i.v.c. Pij 
bezoekt I'egelmatig de verg-aderingEm van de C.P.,f. en -..:.vc. Ook zijn 
informa.tieks.a.rt is U reeds to0gezonden. 

Önde� de VNee timmerlieden bevindt zich: 
Melis van ZIJTIT �LD, ge�Joron te M, .. arssen, 16 October 1906, vonende te 
Hën�gèlö(o)"�erri]:ii1<hofstraat No. 36. Hij is lid. van de C.P."N. an 3.V.C 
en sta9. t in zijn onrairldellijke omgeving be kenrï. ::i.ls een politieke onpo
sant. Ook zi.1n informati:.:,k_a_grt is U reeds toegezonden. 

Onder de 3 schil�ers bevindt zich geen· extreem georientoert per-
soon. 



Volgblad 2. 9ehoort hi.j No. I.T). 171/So. 

()nrl.er 'ie 75 m'lgazijnberlieni'len b�vin1t zfo11. ook geen extreem go
orienteerd D3rsoon. 

Ool-<: onder 1<:1 4 werkst.;;rs f)�Vind,m zich ge0n links extrdem gcloF 
rientQerde personen, t�rwijl de chau..ff'eur•, uur\'rerkrnrtker en tuinr.nn 

ok niet links extr Jem ge0rienta0rr'!. zi.jn. 
Ook onrl.er de 7 ijkers 'l)evinden zich geen l:i.nks extreem georien

t.;erde pe sonen. 
Onder de 11 grond'1er·kers bcvin,1t zich Jqn POLP<\N, ga'ïoren te 

Olrl.omfl'.l'.'l<t, 8 Septe.,bor 1902, ·,,onenrie te µ-3'1.�eloCöT, ,röltarsweg .1.io. JJ+ 
Zi.jn naan k,:a.m voor OD de canr'lirhte lijst van r!.e C."P.lf. 001{ zijn vol
ledige informatiekaart is U reer'!.s toep;ezón!''l.,an. 

Voort:J zijn in het OP1,-..'JK �DRIB'F ,·,e:rkzaam 16 beambten en 2 administra
tieve krachten wer\czaam, waaronder zich geen links extreer:1 georienteer 
den personen bevinden. 

In het DIBNSTG.EB::nr:.r, gevestigd aan de Bornsestr9.,:,t; te Fengelo(O) zi,jn 
10 beambten \lerkzaar,1, waaronder zich bevinde: 

/..., Fredl'3rik Hartinus 1.G.::!STE!R, geboren �e Vlijhe, 21 Januari 1904, tekenaar, 
wonen.Ue te Hengelo ( 0), Abee lens traa t No. 20. Van hem is bek,md dat hij 
in 1949 lid was van de i. V. C. Zeer waarschijnlijk i::i hij thans nog 
lid van de J.v.c.

�' Cornelis Antoon BLOM, ge·)oren te Hellendoorn, 2 Jqnuari 1893, opzichte 
/\ woiienéîe-fo--Tiengel"o(O), ii:lzenstraat No. 9. Hij i� in 1945 en 19h6 zeer 

vermoed.üijk lid gevreest van de E.V.c. doch he0ft in 19L�6 zijn lid
maatschap opgezegd van de -�.v.c. '11'fel l{an hij nog relcenn Yrnrden tot ben 
die nog met de 1.v.c. sympathiseren. 
De vollediee ;lnfo�mr-i.t.�eka.a:rten van de 2 hiervoren v�rmel0.e nersonen 
zi5n U reerls toe ge zonden. 
Voorts zijn <)r in het Drn.::;TGrPU! nog 2 administratieve krachten 
zaam, die echter niet linl-:s extreem georienteerd zijn. 

In het gebow; EL"Ci!CTRA.., gevestigd aan de Nieuwstra'-'lt te Fengelo('.J) zijn 
11 beanibten w·erkzaam, die echter geen van allen links extreer.i. georien
teerd zijn. 

In het HOOPDKANTOOR, gevestigd aan de ,:.:nschedes�raat te He,:1gelo(O) 
zijn 54 beambten werkza�m. Hieronder bevindt zich: 

'(, Q.Jert Ferman Pieter Bl.TITSCHNEID::1:R, geboren te kJnsche'Ïe, 2� September 
1915, chef personeelszaken, F1onen'1.e te Hengelo ( o), Oelerv,eg N'o. 187. 

'/..· Zi,i'1 echtgenote, genaamd Johanna Cornelia STAUDT, geboren te Hengelo(O 
20 September 1924 komt uit een co .munistisch gezin. Zi,t is lid van de 
N.V.::?, en vra.s L'1 1948 bestuurslid van de N.V.�., af'1eling Hengelo(O). 
Zij is een f"lna tiel{ persoon, die in de N.V. s. graag op de voorgrond 
treedt. IDe volledige ini'ormatie�aarten van BRETSCHN8ID3R en zijn vrouw 
zijn U reeds toegezonden:-� 

In het algemeen kan gezegd v10rden dat de van de in dit schrijven 
vermelde personen vrijwel geen invloed uitgaat over de andere personen 
werkzaam in dit bedrijf. Zoals uit het hiervoren vermelde blijkt is 
het aantal links extreem georienteerde per8onen gering in verhouding 
tot het overige personeel. 

EIN DE . 

Op 9 l\.ugustus 1950, toe re zonden a3" het 
Hoofd van de Binnenlandse V0iligheidsdien3t 
te s-G lt \. V j N F \ G S , 
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In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven heb ik de eer 
UEdelGestrenge bijgaand te doen toekomen een afschrift van ha 
op 13 December j.l. opgemaakt rapport inzake communistische 
infiltratie in de gemeentebedrijven en diensten. 
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Verbinding no. 49. Vertrouwelijk. 
J)nderwerp: Communistische infiltratie 

in gemeentebedrijven. 
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In hoeverre het de c.P.N. en/of de E.V.C. tot op heden 
gelukt is, in te dringen in de gemeentelijke diensten en 
bedrijven, moge UEdelGestrenee uit het volgende blijken. 

De personeelssterkte van de diverse gemeentelijke dien 
iten en bedrijven hier ter stede, bedroeg eind 1948: 

a. Gemeentelijk Energie en
Waterleidingsbedrijf

b. Gemeentewerken, Reini
gings en Ontsmettings
dienst;
Badhuis.

c. Gemeentelijk slacht
huis.

d. Secretarie, Kantoor v.d.:
Gemeente-ontvanger,
G.G.D. en Dicn$t van So-:
ciale Zaken.

Totaal 101 personen, waarvan i 
vaste dienst 69, en op arbeids 
contract 32 personen. 

Totaal 189 personen, waarvan 
in vaste dienst 114, in tijde
lijke dienst 2 en op arbeids
contract 73 personen. 

Totaal 12 personen, waarvan 
vaste dienst 11 personen en 
arbeidscontract 1 persoon. 

Totaal 91 personen, waarvan in 
vaste dienst 52, in tijdelijke 
dienst 6 en op arbeidscontract 
33 personen. 

Van alle hiervoren genoemde diensten en bedrijven is 
het onder a genoemde wel het belangrijkste. 

Indien het de C.P.N. zou gelukken om zich in dit be-
drijf van de slet1telposities meester te maken en er boven
dien voldoende communistisch gezinde arbeidskrachten te in
filtreren, dan zou practisch gesproken op het eerste sein 
van de Nederlandse C.P.N. leiding, al dan niet geïnspireerd 
van de zijde ener bt1itenlandse mogendheid, dit bedrijf ge
heel kunnen worden stilgelegd. 

Aan het hoofd van het bedrijf staat de directeur de 
Heer Ir. J. Bellin&a· ':)>� 1.rtJr 

Volgens betrouwbare gegevens co.mmunistisch gezind en 
destijds bevriend met de c. P. N. wethouder F. Ti,nmerman. Hij 
is abonné (of abonné geweest) op het dagblad "de Waarheid". 
Het is niet uitgesloten, dat hij thans is aangesloten bij 
de P.v.d.A. Verschillende niet-communistische leden van het 
personeel beweren, dat hij gezien moet worden als het type 
van "salon-communist". ,,. 

Tot de overige in meer of mindere mate politiek/onbe
i/. trouwbare personeelsleden behoren:

x_ ' t 1. J. Hubert, technisch ambtenaar 2e. klas. Volgens dezer-
/) (1)�!'1�'7 zijds ontvangen inlichtingen van de Poli tie te Beverwijk

Ó·'-..' was hij aldaar lid van de C.�.N. en secretaris van de
A'Jh 

, afd. Overheidspersoneel der E. V. C. � 
f.. 4 2. A. Bosman, le. stoker, werd in 1946 gemeld als zijnde 

' lid van de C.P.N. en in 1948 als lid der E.v.a. Hij is 
bestuurslid van de Arbeidersbond voor Cultuur en geabon
neerd op de E.v.c. gids.j 

' J 3. J.H. Kamp, le. stoker, was in 1948 lid der E.V.C. Vol
gens dezerzijds ontvangen inlichtingen zou hij thans 
zijn aangesloten bij het N.V. V.o.l. ----



• 

2. Vertrouwelijk. 

A.Delfsroa, stoker, was lid van de C.P.]1. en de E.V.C. en
geabonneerd op het a""'ágblad "de Waarheid 11• Thans--"'zoi3. hij
lid zfjn van de P.�.A. en net N.V.V. ----
A7J. Schorren, stoker, is in zijn uitlatingen wel eens oom
munistisch, doch wordt over het algemeen wel betrouwbaar
geacht.

X 1 6. W.J. Ba.kker, stoker, is lid van de C.P.N. en abonné op het· 
dagblad "de Waarheid". In 1948 sloot hij zich aan bij de 
E.V.C.

vf A.,.x ( 7. L.Edelijn, hulp-stoker, is lid van de C.P._N. en de E.v.a. 
� v � Voor zover dezerzijds bekend geworden is, is hij niet meer 

in dienst van de Gemeente werkzaam. 
)<.,. 1 8. H. W. Meuleman, hulp.:..stoker, is lid van de C. P. N. en de 

E.V.C. en voorts voorzitter van de communistische zangver
eniging "de Stem der Werkers 11

• 

/; 1 9. F.Panman, hulp-ovenreparateur was in 1945 geabonneerd op 
het dagblad "de Waarheid". Of hij dit nu nog is, is niet 
bekend. 

< 1 10. W. Hankel, hulp-stoker, is lid van de C.P.N. en de E.V.C. 
X 1 ll. A. Kort, hulp-fitter, "ia aangesloten bij de E.V.c. terwijl 

zijn zoon lid is van de C.P.N. 
{112. G.F. de Voer, smid, was in 1945 geabonneerd op het dagblad 

)'de Waa:r;heid". In 1948 trad hij toe tot de E.V.C. Vroeger 
was hij dienstweigeraar. 

� l y , 13. A.F. Tabois, le. monteur, was in 1945 geabonneerd op het 
· l'I.Î /dagblad ·"de Waarheid". Hij is thans aangesloten bij het 

V '/1... V N
...e 

y. y. - -

)( /.\114. F.C. Mulder, grondwerker-hulpmonteur, was in 1945 geabon
tJ·../, neerd op het dagblad 11de Waarheid". Hij is thans aangeslo-

�. ten bij het N.V. V. 
-

'i I; 15. J. Hammink, grondwerker, was in 1945 reabonneerd op het

11 ./ dagblad "de Waarheid 11 en zou thans zijn aangesloten bij
. , het N.V. V. - -

16. G. Gfö'i5ben, klerk le. klas, was in 1945 geahbnneerd op het
dagblad "de Waarheid 11, doch wordt thans als betrouwbaar
aangemerkt. 

XI N 17. A.W. Uitslag, meteropnemer-geldophaler, was in 1945 abonné 
op het dagblad 11 de Waarheid" en in 1946 ondertekenaar der 

t). 
' candidatenlijst van de c.P.N. Met enige zekerheid kan wor-

den aangenomen, dat hij th�s lid is van de P.v.d.A. 
\ 18. w. Moes, meteropnemer-geldophaler, is lid van de E.v.a. In 

1948 bezocht hij een uitvoering van de Arbeidersbond voor 
Cultuur. 

J J... 22 
4 ."H t) ."'t_.

X • �' 
t,. 

o.t. / 24.

A. Doldersum, grondwerker, was in 1948 lid der E.V.c. doch
zou thans zijn aangesloten bij het N.V.V.
H. Brouwer, grondwerker, was in 194a-Ird der E.V.C. doch
zou th� zijn aangesloten bij het N.V. V. 
H.H. van Essen, res. le. stoker, was in 1945 geabonneerd 
op het dagblad 11 de Waarheid". Of hij dit thans nog is, is
niet bekend. 
Th. Zalm, grondwerker, was in 1948 aangesloten bij de E.V.
C. doch is thans georganiseerd in de K.A.B.
J. Morsinl.c, grondwerker, was in 1948 aangesloten bij de
E.V.C. doch is thans georganiseerd in de K.A.B.
K. Geitenbeek, hulp-stoker. Zijn dochter is georganiseerd

fJ. 
in de E.v.a. 

;x '�-« / tn1il: G. Muller, a:ss. techn. ambtenaar. Zijn vader was in l946 
fll geabonneerd op het dagblad lide Waarheid". 
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3. Vertrouwelijk. 

H. Stegehuis, klerk 2e. klas. Zijn vader was in 1946 lid 
van de E.V.C. en in 1945 geabonneerd op het dagblad "de 
Waarheid". 
F. Hofenk, administratieve hulp. Zijn vader is een vurig
communist. Hij is lid van de C.P.N. en voorzitter van de
Arbeidersbond voor Cultuur •

. -.-.-.-.-. 

b. Gemeentewerken, Reinigings en Ontsmettingsdienst, Bad-

huis. 

X l \ 1 1 t, T.M. W. J. Timmerman, bediende/stoker, was in 1945 geabonneerd
� op het dagblad "de Waarheid 11• Alhoewel hij in zijn ui tla-

/ î 
tingen wel eens pro-communistisch is, wordt over het alge-

rb meen aangenomen, dat hij is aangesloten bij het N.V.V. 
,<_I � 2 2. H. Wegter, straatmaker, was in 1948 lid van de E.V.C. doch

tJ·l. z?� t� in_een neutrale vakorganisatie van straatmakers
· ziJn georganiseerd. 

X j ,
,, 1 3. E. Huisman, straatmaker, was in 1948 lid van de E.V. C. doch

0
.J z�� �s in.een neut� vakorga�atie van straatmakers 
� ziJn georga�iseerd. 

l"!t 'X 1.4
1.. 

E.B. Schoenmaker, straatmaker, was in 1948 lid van de E.v.c.

" I, � doch zo.Ja_t_hans in een neutrale vakorganisatie van straatma
kers zijn georganiseerd. 

;( t 5. G. Hendriksen, handlanger-straatmaker, was in 1945 geabon-
' 

\,, 

neerd op het dagblad "de Waarheid'', in 1946 lid van de C.P.N 
en in 1948 lid van de E.V.C. 

6. G. J. Fikkert, handlanger-rstraatmaker, was in 1945 geabonneer
op het dagblad 11de Waarheid" doch wordt overigens wel be-
trouwbaar geacht.

7. G. A;rends, grondwerker, was abonné op het dagblad "de Waar
heid II en in 1948 lid der E.V. C •• Hij wordt over het algemeen

.; betrouwbaar geacht.
� 1 8. M. Bergsma, voorman-tuinman, was in 1945 geabonneerd op het 

dagblad "de Waarheid", doch wordt betrouwbaar geacht. 
9. H.H. Moelard, ttünman, was in 1948 lid der E.V.C. Alhoewel

hij nimmer op de voorgrond treedt en ook geen vergaderingen
bezoekt, wordt hij over het algemeen gezien als een twijfel

x 10, 
ó·�

'f 11.

IJ·'-

achtig persóon.
J. de Boer, tuinman, was in 1945 geabonneerd op het dagblad
"de Waarheid", doch zou thans zijn aangesloten bij het N.V.V
J. Breukink, tuinman,was in 1945 geabonneerd op het dag--
blad "de Waarheid", doch zou thans zijn aangesloten bij het 
N.V.V. 

-

� 12. lj.-itorte, grondwerker, was in 1945 geabonneerd op het dag-
• blad ''de Waarheid", doch wordt overigens als betrouwbaar

aangemerkt.
, 1 13. Mevr. J. Ui tslag-Heukels, schoonmaakster, was in 1945 aange

sloten bij de C.P.N. Momenteel wordt zij op politiek terrei 

� 
niet als gevaarlijk aangemerkt. 

,, 14. H.E. Teerink, metselaar, was in 1945 lid der C.P.N. en abon
ne op het dagblad "de Waarheid". In 1948 trad hij toe tot de 
E.V.c. Ondanks deze antecedenten wordt hij geacht niet te 
behoren tot diegenen, die propaganda zal maken voor de 

\/ en/of E.v.c. 

1 15. W.J. Bolkensteyn, straatmaker, is lid van de c.P.N. en de 

y... E.V.C. 
0 16. R. Steenkamp, grondwerker, is aangesloten bij de E.v.c.
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Vertrouwelijk. 

K. 1 17. ,J. Dokter, grondwerker, is lid van de a. P. N. en van
de E.v.a.

-{_ 18. B. de Voer, grondwerker, was in 1945 geabonneerd op
het dagblad "de Waarheid". In 1948 werd hij lid van
E.V.a.

J, 

19. a. van de Sleen, grondwerker, is lid van de a.P.N. en
de E.V. a. en abonné op het dagblad "de Waarheid".

20. M. Bouma, grondwerker, is lid van de E.v.a.
K 21. R. Kram, grondwerker, is lid van de E.v.a.

x 22. J. Moesker, grondwerker, is lid van de E.v.a. 
� 23. A.J. Schuraer, grondwerker, is lid van de E.v.a. doch' wordt over het algemeen als niet gevaarlijk geacht. 

24. G. Stegehuis, schoolschoonmaker, was in 1945 lid van
de a. P. N. en abonné op het dagblad "de Waarheid 11• In
1948 trad hij toe tot de E.V. a •. 

1 25. A. Martinus, grondwerker, was in 1945 geabonneerd op 
het dagblad "de Waarheid". In 1947 trad hij toe tot 
de E.v.a. 

)� 26. J. Beekman, grondwerker, is lid 
r 27. G. Vos, grondwerker, is lid van 
X 28. J. Kuiters, timmerman, behoorde

van de E.v.a. 
de E.v.a.

in 1945 tot de aan-
hangers van de a.P.N. 

f 29 •. E. Mooiweer, chauffeur, is lid van de E.v.a. 
x 30. H. Tijhof, voorman reinigings-arbeider�, is lid van

E.v.a.
31. H. Stulen, voorman reinigings-arbeider , is lid van

,/ 32. 

0·'-
33. 

E.V.a.
W.A.J.a. Perik, reinigigngsarbeider, was in 1948 aange
sloten bij de E.v.a. doch zou thans lid zijn van het
N.v.v.

- -

;r.-s-teenbergen, reinigingsarbeider, was in 1945 ge
abonneerd op het dagblad "de Waarheid". Of hij dit
thans nog is, is niet bekend. 

�J· G. de Jager, reinigingsarbeider, was lid van de a.P.N. 
en de E.v.a. doch zou thans zijn aangesloten bij het 
N.v.v. ---- . 

\ 35. G.Mulder, reinigignsarbeider, was in 1948 aangesloten
./ bij de E.V.C. doch zou thans lid zijn van het N.V.V.

� I' 36. J.A.Schumer, reinigingsarbeider, was in 1948 lid van
�-,l_ de E.V.a:-ëfoch z.Q.U.._thans zijn aanbesloten bij het N.V. 

-1,.. 
1 

• 37. J .Bosman, ontsmetter ;-wäs aangesloten bij de E.V. a.
1 

o-l Vermoede!J-jk maakt hij thans deel uit van het N.V. v.

)(, X 38. Th.Koopman, handlanger badhuis, was abonné op �dag
/) blad "de -Waarheid" en zou thans ook vermoedelijk aange 

t · 't. sloten zijn bij de hl• (t. - -
, t / 39. L. Ibbenhorst, handlanger badhuis, was in 1945 abonne 

� op het dagblad "de Waarheid". Is thans vermoedelijk · 
aangesloten bij het N.V. V • 

. -.-.-.-.-. 

c. Gemeentelijk Slachthuis.

Voor zover dezerzijds bekend, ziJn hier geen personen 
werkzaam, die in meer of mindere mate als politiek onbe
trouwbaar aangemerkt kunnen worden • 

. -.-.-.-.-. 



�· 5. Vertrouwelijk. 

d. Gemeentesecretarie, Kantoor van de Gemeente-ontvan-

\, 1. H. Alink, gemeentebode, was in 1945 aangesloten bij de

ger, G.G.D. en Dienst van Sociale Zaken. 

C. P. N. fn 1948 ábonneerde hij zich op de "Vrijdenker 11• 

Alhoewel zijn huidige politieke insjelling niet met enige
zekerheid kan worden vastgesteld, wordt hij over het alge
meen niet gezien als een "gevaarlijk" persoon op politiek
terrein.

\. J 2. F.R.Bolte, controleur sociale Zaken, was tijdens de Duit-
se bezetting lid van de illegale waarheidsgroep. In 1945 

/ / 
was hij geabonneerd op het dagblad "de Waarheid". Of hij 

t(� 
dit thans nog is, is dezerzijds niet bekend. 

X f , 3

{

J. Brouwer, klerk le. klas, was kort na de bevrijding

� tJ� OUV. abonne op het dagblad "de Waarheid" en communistisch ge-
/· · · oriënteerd. Hij zou thans lid zijn van de P.v.d.A. en het

N.V.V.

.-.-.-.-.-. 



No. : B t1ll '7'7 
III/IIIi 3 

Ond.: 101 � .misti·scha infiltratie
i'n garnaentebedrijven • 
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, 's-Gra.velihaee, 22 J'uni 1949 •. _ 
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GE'fIET?" 
n.a.'v. 51177 v • .Àlemlo 

Co 35116 

,.,. ,.., .. ,4•q 
� AC.D. .. 

\•t t • 

'" ,•,,. ··� ,, - ',,-,, 

Onder verwijzing ncar Uw briéf van? DecmnQer 1948, 
'K.II Mo. 323 moge ik U ve1·zoeken mij to willen doen :t,eriohten 

of het rapport inzake Communistische infiltratie in ge
meent;ebedrijvon te 'Qwent reeds 1s samengesteld. In bo
.vostigond Geval zal het zeer· OJ? p:ri3e worden gesteld, 
indien'rrl.j een expmplaar daarvan zou kunnen worden toe-
gezonden. 
1 � 

".. . .

• t

.... f ' 

Ann de Heer 

ComI!lissnris van Poli tie 
te 
Allfu,-0

1 

Het Îloofd van de Dienst 
namens deze: 

. . 

,,. 

L.L. van Laore 



Geheim K.II.no.323 vaa Verbinding uo. 49. 

�twoord op Uw schrijve• ao. 35116 �d. 29 Nov. 1948 

Oaderwerp: CommWlistische infiltratie 1• gemeentebedrijTen 

---
', .g. O'é.C. 'g4ö 

• 
N!ET O.K. 1 

ACD{ 

I\.C.D.

W•rk-;ir. V '"'..:'-
ACDI :_;_!!_ 
-

• 

__ ..--
Ia antwoord op Uw bovenvermeld schrijven heb ik de eer UEdelGe

strenge te bericht••, dat met de sameastelling vaa eea uitgebreid •ap
pori iazake commUJllisti_s�he infiltratie ia de gemeentebedrijTea biaAen
kort zal worden begonnea, omroden de lijstea waarop de aam•• voorkomea 
vaa alle gerneenteambtenarea ea werkliedea niet eerder ia mij• bezit was. 

Het op te malcea rapport zal U t.z.t. worden toegozoadea. 
-

Almelo, 7 December 1948 

l.
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IT:I, ::Si, ��x.

-8 '"ei l 948 g �J1_Il Ir. 

Infiltratic9 aoor C.P.r.

,, 

Onc"le:J;'.. dankze.1;1�ing voor de toezendin-a ve.n t:rw 
in .r::argine ee.ngehaa:'Jd schrijven, bevatterde. hét reoûl
ta.at van het voorlonig o.nàerzoe,. inzake infi-ltraties 

� - . "' der C.P.'11'. in e:nkQle gG!'leent�bear,i.iven t� :o"wont, neb 
ik �e eer ·n t"' heriohten l ds'ii Jret" efrtdresulta:1t van ,. 
1-tat betref'tende ónderzoek door n:ij r:iot 'bel.;;::ngstellinc 
tegemoet �ordt ge�ien� 

• ras-:.st ële volled!g-ff rers�nalià V :ien e'ntecederi-
ten ne:r in het onde1·�oei, betrokke;nen, �al i te liet, op ·
!')ri.1s stellen te verner.en in welke verhonding he:t 
getal ,der· li3;1k�-extr�rtisti�ohe. war1meroers sts.at t.ot 
de totale"uc..rsoneels.ster�te end.oor wie <le sleutel
:POS.itlco in cie. ped1•) jvén wordGn betat • 

� 
.; ·' .

I Yc 

y� de Feijer •. 

, . 

,, 

de :Teer '}om".'lissar.is, 
van -001)..tie � l Àl 

' ( .
te-

. AI'".;L('. 
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r l.ctë.. tsel.ijke 
.1. J. "· e 

In l.tÎ:lil!lib__;enà ienst 
l. 0. id me 1 o , 6 .. � i 19 

/ �f) 
{ 

l 
OP KAARÏ1 

ACD/�.: 
DA ;'{ 59 

1P�Rfi 

Laar aar.leidin,i van vertrouwelijke medeà-lin.:::;en 
o i..rent de door Vcl.n co:1,mun:tstische zijde �iet zorg voorbereide
infiltraties in 1·&.r:.,rie1<en, Nerkplaatsen en vooréll in de, van eco
nor,.iscn stan61,um:. bezien, ze<ê'r vitale bedrijven, .t1eb ik in de ge
,aeente ,lmelo terzaKe een yoorlori.::; onderzoek. r:ioen instellen.

In· 1ioeverre net oe-..:.} .i\. tot 01, neaen �elukt is, 
in te drin5en in de combinatie electriciteits- _;us en w.:-terleiding 
o eurijf te ,dme lo, t1,0Jo2 Uhoo�edel.:;estrenie blijk.en uit het navol
,;ende.

Ä 1 •. :..ar. het nooi"à Vctn deze combinatie ven bedrijven staat de heer
'I Ir. J._Lellj,nria, l..;ir·ecteur. 

Vol_;ens t:etrouwb;:,.re c;egevens iéér conununistisch .:;ezind en be-
YI vriend met de .:; • ., • fJ. -wetnouder F. Ti•r.rr,erm�n. 

l..:ienoemde directeur is tbonné (01· abonné _:;e.veest) op net dagblad 
':i:Je waarneici 11• Verscnil.J.enóe niet-co .. ,:.unistiscne lecen van het 

� s-rsoneel beweren i,ertinent, oat deL>e fi1i:\,;uur, i:·olitiek ,gezien, 
onbetrouvvbi::lar is en sterK cor1munistisch "'·eörienteerd. 
Cpmerkelijk is, dat door nem bij eventu�le vacatures, veelal 

conanunistiscn .:::;ezinde ,t-1ersonen wordi�n voor!ieörs.gen. 
/1 2. Joüé'.n ::ube:f:.1, techniscll ambtenaar . .L.id ::.F.i,,; wa.s te oeverwijk 

secretclris van de tl.. V.:;., afde lind ...,verneidspersonee 1. 

Xï 3.

t{J 4 .• 

)( 5. 

/ 6. 

/' '1,
� 8. 

/ 9. 

....:..!.. Delfsmë:_, s�r • .,_,ià C.Li,. en e..v.c. 
'· bosman, st�er . .L..id :!.} • .l'" en l..i/.C. 
�.!.':l.!.::.:.!. .t!.O§..lij_n,st.oker. Lid :::.I.1,. 
,I.J. ba.t<.1<.er, .hulpsto�r; lid c.1.1,. en J:,,V,C. 
... i.J. ,.,eulernan,hulpsto_l<.�r; 1lid ::.J.L. en ,:,,V.::. 
�orte, nulpf i t ter; lid :: • I • }J. en ..,:; . V. :; • 
L..e.._J.1&.e..J.iju.). terreinarbeider; J.id .:;.1 .... en J..v.:.

/1 10. u.1<'. de Voer, smid; lid .:...v.::.., was vroe;;er dienstwei.,:::erae.r. 
/, 11. H. va�erkum, .kraan-rrachinist . .

J

ermoeóel.ijk lid ::.F .1�. Ge
noemde van öer·kum zou deze betreKking nebben verkregen op voor
dracht van de C.F .I,. wetnouèer te r1.lmelo, ?. Ti,nrnerman ... :!ij is 
a1·Komstig uit Olst, o.l,,vaar hij - voldens niet gecontroleeróe 
bericnten- een betreKking zou hebben 1.aten varen, die hem weke
lijks ongeveer F. 80.- opbracht. In ü.lmeJ.o verdient hij aanmer-
Kelijk minder • .Leze kNfü�j;j.� ;i& nqg in onàerzoe� 

iderbij dient nod te worden op_;emerkt, cr:tt voren
staanóe g_e�e:7ens 11et r�sult<:at zijn van een zeer voorlo1 i� onder
.::oek en het 1.s zeker niet u1.t�esloten te acllten, oat er nog ver
scüi.ilenèe co:11munistiscne e J.err,enten onàer net .i,,•ersoneel s ::huilen. 

I�et 6ehee l wordt nog bed.enkel.ijker door de weten-
s 0nap, dat de ,vetl1oucter van beorijven i.c. de neer F. Timrr,erman, 
een actieve en zeer op d voor .;rond tredende :t'iJuur is in de ,-::! • I .1·r. 
a.(dr;; l.i� dme lo.
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Verbindinr no. 49. VertrouweliJk 
Cnderwerp: Communistische infiltratie 

in gemeentebedrijven. 

Afschrift 

• 

In hoeverre het de C.l .f;. en/oi' de EVC tot OJ: heden 
gelukt is, in te dringen in de gemeenteliJke diensten 
en bedrijven, 11.oge UEdelGestrenge uit het volgende blij
ken. 

�e r,ersone6lssterkte van de diverse gemeentelijke 
diensten en bedrijven hier ter stede, bedroeg eind 1948: 

a. Geraeentelijk 1.nerrie en: rotaal 101 personen, waarvan
1 aterleidinr.sbedrijf in vaste dienst 69, en or

arbeidscontract 32 personen.

b. Gemee�te\erken, Heini
p,.inps en Cntsroèttine;s
dienst;

rotaal 189 personen, waarvan 
in vaste dienst 114, in 
tijdelijke dienst 2 en op 
arbeidscontract 73 rersonen • Béidhu is.

c. Gemeentelijk slacht
huis.

d. decretarie, iuntcor
Gemeente-ontvane;er,
G.G.:û.en Dienst van
Sociale laken

�ö.l 12 rersonen, waarvan 
in vaste dienst 11 r,ersonen 
en or arbeidscontract 1 per
soon. 

v.d: Totaal 91 �ersonen, waarvan
:·in vaste dienst 52, in tij
: delijke dienst 6 en or ar
; beidscontract 30 rersonen. 

Van alle hiervoren genoemde dier;,sten en bedrijven 
is het onder a rer1oemde Hel het belangrijkste. 

Indien het de CFl\ zou gelukl:en om. zich in dit be
drijf van de sleutelrosities meester te maken en er bo
vendien voldoende communistisch gezinde arbeidskrachten 
te infiltreren, dan zou rractisch eesproken or het 
eerste sein van de hederlandse CIN leiding, al dan niet 
geinspireerd van de zijde ener buitenlandse mogendheid, 
dit bedrijf eeheel kunnen worden stilgelegd. 

Aan het hoofd van het bedrijf staat de directeur 
de Eeer Ir. J.rlellinga. 

Vole:ens betrouwbare geeevens communistisch gezind 
en destijds bevriend met de CPr� wethouder F. rimmerman. 
Hij is abonne (of abonne geweest) or het dagblad "de 
�.aarbeid". Het is niet uitgesloten, dat hiJ thans is 
aanresloten bij de 1.v. d.A. Verschillende niet-commu
nistische leden van het rersoneel beweren, dat hij ge
zien moet worden als het tyre van "salon-corru 1mnist". 

Tot de overl�e in meer of mindere mate rolitiek 
onbetrouwbare rersoneelsleden behoren; 
1. J.Ilubert, technisch ambtenaar 2e klas. Volgens de

zerziJdS ontvangen inlicttingen van de �olitie te
Beverv:ijk was hij aldaar lid van de CTN en secreta
ris van de afd. "verbeidsrersoneel der EVC.

2. A.Bosman, le stoker, werd in 1946 gemeld als zijnde
lid varl de CIN en in 1948 als lid der 1:VC. hiJ is
bestuurslid van de r1.rbeldersbond voor 0ultuur en
geabonneerd 01 de 'E.VC gids.

3. J.L.Kamp, le stoker, was in 1948 lid der EVC. Vol-
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gens dezerziJds ontvangen inlichtineen zou hiJ thans 
�ijn aanresloten bij het l .v.v.

4. A.Delfsma, stoker, was lid van de cu· en de EVC en
@'eabor neerd 01 het daeblad 11de \Jaarheid". Thans zou
hij lid zijn van de l.v.d.A. en het N.V.V.

5. a,J,dcborren, stoker, is in zijn uitlatingen wel eens
corwnunistisch, doch vmrdt over het algemeen wel be
trouwbaar geacht.

f,. W.J.Bakker, stoker, is lid van de CHJ en abonne or 
het dac·blad "de "aar!.eid 11 • In 1J43 sloot bij zich 
aan bi

J 
de IWC. 

7 • ...., • ...,delijn, hul1--stoker, is lid vt1n de en· en de EVC. 
Voor �over de,:;erzljds bekend geworden is, is hij 
niet J;.eer in dienst van de Gemeente vierkzaara. 

8. r. 1 
• • I.euleman, hulr-stoker, is lld van de CFK en de

LVC en voorts voorzitter van de corJ11unistische zang
vereni�··inf "de .:>tem der .• erkers".

9. F.ianman, Lulp-ovenrerarateur \1as in 1945 geabor.Leerd
or het dafblad "de "aarheid". Of hiJ dit nu .noP, is,
is niet bekend.

10. ·,.r:ankel, hulp-stoker, is lid van de CJ·K en de EVC.
11. i�.Lort, hulr-fitter, is aangesloten bij de EVC terwijl

zljn zoon lid is van de C�N.
12. G.?. de Voer, smid, v.as in 194� geabonr.1:;erd or het

dar blad "de 1�aarhe id 11, In 1948 trad hiJ toe tot de
EVC. Vroeeer was hij dienstweip-eraar.

13. ,i.F.rabois, le monteur, was in 1945 geabonneerd or
het dar blad "de ,1aar.he id". I-.ij is thans aangesloten
bij het K.v.v.

14. F. C .ll ulder, grondv.erker-hulpmonteur, was in 1945 ge
aboiinëerd op het dagblad "de Vlaarheid". Lij is thans
a�ngesloten bij het N.V.V.

15. J .Hamr1ink, prondv,erker, was in 1945 geabonneerd op
het •dafblad •1 de 11aarhei<l" en zou thans zijn aange
sloten bij het r.v.v .

16. G.Grobben, klerk le klas, was in 1945 geabonneerd
or het dafblad 11de ,aarheid", doch wordt thans als
betrouwbaar aangemerkt.

17. 11..H.Uitslag, metero:pnemer-geldorhaler, was in 1945
abonne o:r: het dagblad 11de taarheid11 en in 1946
ondertekenaar der candidatenlijst van de GIN, ?,,et
enire zekerheid kan worden aangenomen, dat hij thans
lid is van de I.v.d.A.

18. \ .• l.�oes, meterornemer-geldophaler, is lid van de
EVC. ln 1948 bezocht hij een uitvoering van de Ar
beidersbond vooI· Cultuur.

19. A.Doldersum, grondwerker, wus in 1948 lid der EVC
doch zou thans zijn aangesloten bij het �.v.v.

20. H.Brouwer, grondwerker, was in 1948 lid der EVC
doch zou thans zij�aangesloten bij het i.v.v.

21. h.H.van Essen, res.le sto}�er, was in 1945 geabonneerd
01 het dagblad "de �.aarheid 1

1• Of hiJ dit thans nog
is, is niet bekend.

22. r11.�a�, erondwerker, was in 1948 aangesloten bij
de bVC, doch is thans georganis0erd in de 1.A.B.

23. J.11,:orsink, grondwerke1·, was in 1948 aangesloten bij
de EVC doch is thans georeaniseerd in de h.ft,B.

-3-
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24. 1 •• Geitenbeek, hulp-stoker. Zijn dochter is georFa
niseerd in de EVC.

25. G.tuller, ass. techn.ambtenaar.uijn vader was in 
1946 geabonneerd or het daf'blad "de 11aarbeid".

26. II.dtegehuiê...a_ klerk 2e klas. Liijn vader was in 1946
lid van de LVC. en in 1945 geabonneerd or het dag
blad "de 1vaarheid 11

• 

27. F. hofenk, adrL.inistratleve hulp. �iJn vader is een
vurip coJLmunist. hij is lid van de CJN en voorzit
ter van de Arbaidersbond voor Cultuur.

ACD 81407 



e NOTA voor OD • Personeel G.E.B.

Betreft: B.J.Kroeze. 

Bernardus Johannes Kroeze, geboren 4-5-98 Ambt ALmelo 
adres: Deventer, Mr.R.J.Schinnnelpenninckstraat 9. 
terreinarbeider Gemeentelijke Lichtbedrijven 

1948. Lid EVC (BNOP). 
1950. Maakte ter gelegenheid van de verkiezingen in 1950 pro

paganda voor de CPN, door middel van een raambiljet. 

voll. inf .kaart. 



NOTA voor OD • Personeel GEB.

Betreft: J.Th.IDdeweges. 

;11> 

Jan Theodorus Lodeweges, geboren 2-9-90 te Deventer. 
Adres: Deventer, Douwelerstraat 2.4. 
Beroep: terreinarbeider gemeentelijke lichtbedrijven. 

1948. Maakte ter gelegenheid van de verkiezingen propaganda 
voor de CPN door middel van een raambiljet. 

1950. Idem. 

voll. inf .kaart. 



NOTA voor OD • Personeel G.E.B.

Betreft: H.van Putten. 

Hermannus van PIJTI'EN, g eboren 24-9-01 te Deventer, 
adres: Deventer, Putrnanstraat 21, van beroep terreinarbei
der gemeentelijke lichtbedrijven. 

1946. Lid CPN en BNOP (EVC). Maakte propaganda voor de CPN 
door middel van een raambiljet, ter gelegenheid van de ver
kiezingen in 1946, 1948, 1949 en 1950. 

voll.inf.kaart. 
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NOTA OD • Personeel G.E.B.

Betreft: J.Rogier 

Johannes ROGIER, geboren 8-1-84 te Deventer, 
adres: Deventer, Oude Batbmenseweg 12, van beroep metaal
draaier Gemeentelijke Lichtbedrijven. 

1945 Staat be.kend als communist. Was in 1932 lid R.S.A.P. 
Lid BNOP (EVC). 

voll.inf.kaart. 



Uit : OD 672 

Voor : OD 1 556A-Ov III

Ag. nr:89971 

UITTREKSEL 

Naam: BFlLEIDSK\VESTIES B - Politieverbindingen. 

Naam: ELECTRICITEITSBEDRIJVEN - Personeel 

Afz. BSV 1 Datum: 12-7-50 

Aard van het stuk: Bezoek 01 denzaal op 28-6-50, Oriëntatierapport. 

Van oldenzaal kan gezegd worden, dat de energiebedrijven bezet ziJn 
door volkomen betrouwbaar personeel, evenals al het andere gemeente
personeel. Een extreem element krijgt geen kans. 

Uitgetr. door: J • d. S. 

Datum: 27-9-51 

Op aanwijzing van: 
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