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IWûit&l 
� 
DIVERSE PLAATSEN (alf.) 

E.Z.II. 
DEN HAAG 
R01r� 
DOIU)REOJE.' 
GOUDA, LEI:nEN', DELF.I? 
DIVERSE PLAA.IJ!SEN {alf'.} 

P.Z •• .;U.
SLtr.1.SKn
DIVERSE PLAATSEN (elf o)

PEOOB lJTRECHT 
D!VEBSB PLAATSD (alf'.) 

GEERTRtTIDENl!ERG - P.NEM 
DIVEBSE PLAATSEN (al�.) 

In overleg m•t- D IV niet g'Qllláakt. 

PLEM 
DIVERSE PLAATSEN (alf.) 

PROVo Ml>IUJF 
DIVERSE PLAATSEli (alf•) 

P:ROV_. UDRIJ'F 
:OUl!l.RSE P.t.AATSU 

DIVBllSE PLAA!l!SEN (alf.) 

In overleg met D IV niat gemaakt. 

IJSS1lLCENTR.ALE 
�BN'.rS OENTBAAL Si'AT10N 
DIVERSE PLAATSEN (alf.} 

Ptmi 

In overlaB' met J) IV niet- �'"t. 

DIVERSE CONTACTEN. 
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-,etreft: Ir. ;..rr. Hcil�"'ns, Direct0ur r.v. ;rov. Utrpc'1tse 
11 .. �ctrici tei ts � L�. JGe Utrcc'1t (r. V. 1 • U .E .iC.),
.:oncnde te Utrec'.1.t, "(onin:;slaan GL�.

[�. 
·1 

/}. ;; .I 1 
'

lw.o;_J. -Personalia: 
1

.t 

Geert C:horo.s He ikc1is v.rerd O'? 16 Octobel? 1889 te Gronine;en 
seooren. I:[JtJë"°zit (1e I'"ec1erlané1se nationaliteit. Vole;ens 
zijn eic;cn 071f;ave behoort hij niet tot een 1:er1:3enoot
schao. 
T';eroery: DirectcuT· vru1. c1e r. V • .,..rovinci 'lle Utrechtse Elec
trictte i ts 1:i�. (l•.V. P.u.:;; .) te rtr0c,t. 

�ctro·'=-1<.:ene is 01? 11. Juni 1917 te :::>elfzijl z;elrn::1a. :m.et: 
J3arcnö.s 

2 
Hora, go boren 25 Juni 1895 te Delfzijl. Zij ·:ras 

voor hanr hui;Jelijl: omler•.Jijzeres van �;eroe"'). 
Zij bezit a.e rer1erl'ln(se nat_i_onalitcit. 
Godsdienst:Doo�ssezind. 

Kinderen: 

Uit r"lit hu-_rreli.jk vierden c1ri'9 'ctncleren �ebore:u, te weten: 
1. Johannes 

7 
geboren 14-S-18 te rtrecht, ï'"ederlander, geen

gorlsdienst, van 1)1)roe·) :::;eo-1)hysi.cus.
Gehuwd m.et:
Korve.r innie, geboren 21-Lt-19 te :i:eerlen (TJ•).
Bincls �l-10-4() vmonach tir; -[-:n Zuilen, Prinses Irenelaun L�9.

2. 15arie C'1ristine, ge�,orC:m 7-10-19 te Utrecht, ,·ederlana.
se, [;eE'n °oc1scli"'ns t, gehuwa "1e t:
.'Jox, :·o.rinn, geboren :3-3-23 ·te Deventer, rer'\erlanë'.er, gem
t;o.a sdümst, "beroeT) arts •
Sinds 6-L!--50 ·.,oonacl--1ti5 te Gelcl.ermalsen, D.J. "lij1':strao..t
n 
o. 

3. Tor1 Leopold, gcbor?.n 19-7-2L� te Utrecht, r'"ederlander,
goèsc1i0'1St '=te 'l., l)eroe") ing,mir:mr, -sehu•;rcl net:
13oon, Caroline 

2 
\.ucp.1.sta, geboren 9-5-25 te Iaarlem.

8inêls 10-2-51 ,oonachtig te Den ·1el der, 'eizersgracht a/b
woonark.

4.dressen: 

1..f1:omsti3 uit Groningen, \. brug2; 
30-3-14 lTijmegen, Lange Purchtstro.at .33;
5-1-17 Utrecht, '1anstraat 17;
19-5-26 11 , Pr. Ienclri1:laan LI·9; 
31-10-38 :, , ·oni.nsslaan 64- tot 01.) hf.'len. 
Zijn ech tgenot0 is afl;:oil1.stig uit Delfzijl, r .ar :tstraa-l; 
2. Zij vest.:.c:;èe zic'-1 m.i.v. 13-G-17 te Utrecht op een er
genoemd. ac1res la..""lSt.r·lat 17. ('Yerigens v1oonde zij O"? de-
zelf.'cl0 ac1.ressen uls h,-:tar ec'1tgenoot.
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Ouders van betro':1>::ene: 

Geert Thomas Iei·,.ens �,Pri'1 �eboren ni.t het 1lJ 1el ijl: van: 
Jo:1.m1nes Iei�:ens, 6cbo,:-en 20-Ll-1862 t8 Gronincen en 
ienderika Ottolina J,eo"l)ola., ceboren 211-12-18S2 te O. Pe

kela. 
Zijn vo.r1er '.7as 11andclo.s.r van beroep. 
I .i.v. 30-'-l-192•') v0rhu:Lscle de faT1ili_e naç.r <'1.e gemeent;e 
"'elde. Faé1ero 'Ji�zona.erb.ed.en ontbre :en. 
l ,n 1::0.:n even ,el sevoegcLi.j-': ao.n.11e'1�n, dat beiden niet 
meer in leven z-Ljn. 

"D.roer en zuster; 

Uit vorcnbecloeld hu ·1eli.j1
i:: vrerdon, ":)ehalve betro1<:'�ene, 

no::.: tT'!ee ':i..nder011 geboren, te vreten; 
1. Jan rendri1:, -:eb01.:c11 18-3-91 te Cironingen, ·.-ederlancle:;
goa.srli.enst Re,"l.., beroer) vis11.ecPw.nc'Jc.111a .. ', r.;ehuwrl met:
d9v]n, 

1 
g11r

2
lotta Geert;ruiä.a, gcl)or0n 9-9-87 te �ron'Ln:;en.

:> -li-7 r.;o on!-'l..cl1 tig te ";).er·-'011 (r. [Olland.), fof laan
1 '). 
2. •··0.r ia · ·az-e;arc tlla 'joD:1i.a, ge boren ?-Ll-92, Groningen,
-�ferlandso, 5odsaienst g2cn.

"ry 29-Lt-19 ,rert""o;: �n naar ·'at"lvia (Incl.) en voor zover
hc1:"ncl :.1i.0.t meer i11 Pede cl,gnrl te-cnr;G;e1.rnerc1. 
ï:erèler �er.or-rnde ',r·O·;r Jan 1Ienari.1

: wc.s reeds in 1933 lid 
va ei e -;:r. S. ·�. onder s tamhoe'::..num;1.e r 1483. 
v-ó6r. lQLI{) l)c':leefüî.e hij infP .8 • ..._. vele functies, waar
'mcle·, (1 Le V'ln )lo';:leicl.e-c, ci:'O"'nsleider, :ringleicler en 
Ins01e c teur v::i.n ';::;1.�icl'.'e.ad::.;c ha1)s zorg. 
"'-a 1940 'ïas hi.j o.m. lic, vo.n .1et ":;conomisch fro··1t, liè 
van r"e J'Tecl. Voll.:sdienst "l1 :1.,�t Ferl.. ,'\.rb. FE'ont. 
OV•:;ri[e 1s ms hij ber')'l:i.nsti-:_:cm<l 11r1 van cie Germaanse S.S. 
Vo..11 ··o.art J.9L1.2 tot · ·aart 191;.11. ftmeeerae '1ij als Ins )ec
t<::ur von clc afélelinr; Soci::lle Za':en der r.:::. J. 
Do.arno. t':acl .::....ij op als Ins·)ectetu:- vo.n cle afc:.. Sociale 
za·.:en van :1et :�ec1crlancl-Oost; Instituut, en vanaf Septem
ber l9L�L� tot hP.t einae van de oorlo::; ··r"'.S hi:j werkzaam 
als Tns"')ectr�11r va;.1. de afc'.leling Gczins- en Jeugdzorg van 
de 1,, • .:! • B. 
:::>aarenboven was h L;j vanaf l 1·aart 194-S tevens burgen1ees
ter van clc ge"'leente '·1mtenda11. 
Voor een benoeming tot burgcmees·ber. van de gemeente :Sg
rnond aan Zee had lü j oeda.n 1:t. 
Iet Geheli::> c�zin was nationaal-socialistisc 1 ingesteld. 
Gén Y'.l.n zijn àochters was zelfs enige ti;jd wer1-::zaam bij 
rle ':ampadm.ini.s·r,ratie van het C')ncentratie%éllllp �ve.1.sbru.ck 
Jan :enclri1c Iei�0ns �ierd lange tijd ccinterne erd en werd 
veroordeeld tot int0rn.3ri.1,-� 0eli,i-: aan het tijdvai:: in 
interncrings·w .. ,1'1'.)en doorgehrac ,t, ontzetti.n5 uit de kies
rec'1ten, ontzet--in,; ui. t hPt ree 1.t o':l. in over11eidsdienst 
rer1::zaam te zijn en verî)"31i.rdver1::larin6 va11 een bedrag ad . 

. p. 3000.--. 

Ouders van ec'1.tgenote: 

1)e ec11.·cgenote von betrok'::ene .•rercl c;e'boren uit het hu'1e
li .·,;: van: 
/. de 
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Samuel Bare ;c1 s, r;eborcn 29-11-l'"'nLt. te Grontne�:-:11 er 
l arie : 1ristine -rielsen, geboren 16-8-6/S te Ro'kcr.1. C oor
\'ret:;er). raar vaclcr bezat cle neclerlai':ldse nationaliteit. 
Ti�dens zijn lcv1n vm.G hi:" sc'iceîSma1r.:elaar van beroen. 
�adsdlenst: Doovsgezina. 
Iij ovePleecl. te nelfzi:jl on 29-9-36. 
l:a.:l.r moeder was ··;.f'�o-nsti..,. uit 1Joor1.9'e __;·'!n en bezat voor 
haar huvrelij'c de roor'°"e xttion'J.li tei t. 
Cxorlschen::it: l'Gvang. T,1J.-t-'1."'t'B. Zij oveT·l0eë' te Delf zijl 09 
20-2-31. T)e :Carnili" Bare.rils ·18.s te ::>eJ:fzijl woonac�1tig 
07 het acl.T·es �·ar:tstro.at .,. 

Broers en zusters van echtr,en0te: 

rit vorcn b0rloeld l1u0:relij1: -.-rcY.'c,en, behalve eerèerc;enoemcle 
ec,1tgenot8 van betro1::kene , nog vieT· 1:incleren geboren, 
te reten; 
1. "'e..reN1 Zac'1.'.lrias, gebf.'):-en 10-Lr-89 te Delfzijl, Hecler
lancler, goclsdien.st -::Gen, beroep Directeur F.V. Cargadoor rs
en \gen turenl-mn toor 'lijnni.? en Barends te Delfzijl.
Gehu·rd m.et:
Hargarietha Z·:,aantine Jensema, geboren 13-2-94 te Lopper
sum, woonachtig te Delfzijl, Nar'.rtst:r.aat 2.
Vóór 19LI-O fungeerde hij als consul voor Denemarken te .'Tin
schoten. Ha de bevrijding van rederla,.--id werd hij vice-con
sul van Denemarken te Delfzijl en vice-consul van Zneden.
2. i1�athilde Johanna, geboren 14-10-90 te Delfzijl, l'Jeder
landse, godsdienst H. "!., beroep voori:leen onderr1ijzeres,
gehuwd met:
Klaas Veldman, geboren 29-3-87 te Baflo (Gron.), lleder
lander, godsài'::)nst n .�I., beroep voor'.1een onder,vij zer, 
thans se:>ensionneercl, rronende te Veendam, Jan Breughel
lo.an 80. 
3. Cornelis, r:;eboren 19-1-93 tG Delfzij],l'Teaerlana.e-r., goc1.s
c1ienst Inrl.Prot. ·(e-r·1c, beroep Dlanter rubber en lcoffie.,
gehu•,·rél met Johanna Carolina ·relder, geboren lL!-6-95 te
Djenber.
On 21-7-20 vertrokken naar Indonesië, Djember (Java); la
ter teruge;e1-:e0ra in 1:ederland, 's-Gravenlngc, G,.... ·�erto
gi11.nelaan 190.

1 
no.ar Ol) 23 Januari 19l!O ·-;ec'l.erom vertrok:-cen 

naar Indonesie. Voor zover 1)e1:cnr1 is hi:i tot on heàen niei 
in =recl.erland teru:,;r·c1rn�ra. 
L�. • ·enna, gel)oren L�-3-98 tn Delf zij 1, :i.Teclerlandse, gods
dienst Evan5. Lu.-th.8 -r:s, '1ec1u,·1e van: 
Syb cancl tTan :,ïjhoff, geboT.·en 6-2-92 te Delf zij 1, in le11en 
directeur vun een hou t;'1anclel -�e [ooGezand, overleden 8-9-
32 ·'.ïe Groni 11gen. 
Zijn ·1edtr10 is nor; -;monaclltic; te �ïooe;ezaTJ.d op het; acl.res 
J:rn Iui tzi.nr;straat 12. 

Lev�nslooD: 

Ha de lagere school doorlopen te hebbe:..1. volgde betrokkene 
het onc1er':'Jijs aan de Rij:s 1.1.s. te '.xronincen. Op 17 Juli 
1907 verwierf hij het aan deze Ot)leiding verbonden di·9lo
ma. 
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Vervolgens s1,udserde hij van 1907 "tï/ri 1914- a.an de Tech
nische ïop;c se ·100 l te Delf J-. 
"fi.j stud'.:erde ïTOOr electrotechnisch- en voor wet'':t1.üg':un
rlig in::;eni.eur. 
In cle loo�) der jar�.n 102/ie hij de vole;enc1.e examens af: 
Se-ote111be-c 1909 ceslaar,;cl v:1or lict ·':),-'O'). exo..r:ien -fl.I. 
Sc"J·te ,bcr 1C)l0 11 11 " 11 n / .I. 
Juni 1911 - 11 Il co.nel. eY-amen _j.I. 
Jtmi 1913 · 1 '' 11 11 11 J.I.
Juni 1912 11 

•: ,, inc;. �XrJ."Wn :..I. 
JUl1L 1914- 'I tl 17 Il 'l.I.
In aanslui.tin" o·°> z qn studies, ·brad hij als ine;enieur 
in dienst va de ir.v. '"'ro,.r. Ut·�·ec'·t.se raectriciteits "ij. 
te Utrec'1t (l .v. P.r.-.T-.). 
Iij doorlie·, c..lle .raT;en, en hi1 ··:a,� la 1tsteli� : 7ei•'·:zaa"'!l 

als hoofdinc;,3n:i..eu�:-, al"'rorens h. j n.i.v. 15 Dece·1�)e-c• 1945 
·rnrd ')enoenc1 en :J.G.115esteld tot 1Jirecteu.r. In la rlïstgenoem
rle functie is hij tot on he<le11 .rer·:zarn •

Ir. �eP:en.s staat bc1;:encl als een rylic 1tsgetrou-,7 en !cundig 
tw.:'"mieu..r. Zi. "in or.igo...rigsvormPn zt.in zee� besc:1a2..frl. üj zou 
ee'1 in a.lle O"r)Zichten 1)ei:;::"Oï.J:.'.fli3.r� ':lersoonlij1:h.:üd zijn en 
zi in int��-i'.'i tc'i t z:;u bui.t0n i7l'°l.;jf "'l zi�n. 
nver het al.r,;emeen is hLj v�er beêl.a.c.1tz·:i. ·u1 vo.n aara en oyer 
vreegt rLj alle factor�n al V')rens ·)eslissi '1gen te nemen. 
Zijn bescheiêl.enheid. is S')ree'-::··;oorélc 1 i�\:. -ij tr,3edt 01) 
r-cen en1:el ter""'ein on rle voorgrond, na'J.r '1.J.s c1irecteur 
r'oet- hij ztch zod'.ll.ÜS celclen, dat van een ·crachtige lei
cli.n ; ce spro·,: )11 :an worc1 en. 
Overigens is l1ij zuinir;. I,aatstbcc1.ocld" eigensc'1aT) ,•rorclt 
cl.oor b.er·1 niet 3.lleen ·,;o� ge·9ast t-:m opzi c.rce van ,1et be
éi.ri ;if, r.w.ar o"l:'11'':t tev":ns een r;tcm )el O') z L jn privéleven. 
Deze eenvoud siert l1cro en ,;JOwlt 'llom ge· raard:;erd. 
?et.,�01;::'::ene zou ·oorgo.ans niet bel)aald sociaru. voelend zijn, 

he .... p-e�n zijn oorzaa1
: 1:.::an vinden in zijn eerder bedoelde 

zu.inighciêt. 
Zijn ijver zou J.of,;raét.rdif; zijn • 
Overj_sens zou zijn ·:araT::terbeelcl een stv .. 0;ze insla6 ,rerto
nen 7 a.lhoerml zijn O"J?trec1en toch ni0.t onsym-r;>at.t1iek zou 
zi in. Doorgao.ns is hij z,�er zwij p;zaaq en in zic'l zelf e;e
';:e0rcl. Iij 1.'.rcrd r;otyneera a1s een persoonlij'i:heid net een 
ste"1:: ':ara'L;:t0r. Zijn mls :ro..c:1t en zijn d.oorzettingsver
mo[;en, :::iJ.smede zijn vasthou.dendhlücl zouclen 'üer borg voor 
s tax1 . 
In noreel en zerlelij1·;: opzicht :,erd niets te zijnen nadele 
be'rnna. 71.ij zou een in alle Ol)Zichten a.e5el1;j:':: leven lei
den. 

Politiek: 

Op poli ti.81
� terr")in tr ec1t bet1:okkenP niet op de voorgrond 

U.;i zou in c1it oryzich:t in het i;eheel niet geinteresseerd 
zijn. \.11109°7el zu.ri::s niet als ze1:erheid l:o.n ·;1ornen aange
nomen, �'!e1:i:; hij de ind1::-u'.;: liberale o-ov:J:ttinq�n te huldi :"'11. 
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�fij voelt zich vermoeclelijl: het J11eest aangetrokken tot de 
11ee::·sende oDvat tingcn in cle '::rin ·nn van cle V.V.D. Tijdens 
de bezettina;sjaren z0u "üj ëmti-nationaal socialistisch 
ine;estelcl zi.1n Geveest. 
Voor zove-r bek:enrl, hr1( i1:..j geen o.ctief aa.nc1eel in het 
F"'e(' 0rlo.nc1s verzet. 

De dru':1:::e .,,er'z:za '.l'J111eden vcm betrol;;:konc zou<'len hem ver1ün
cler2n een ui. tp;e�:n:-ei..cle re la.tic- of 1;:ennissen·-:ri.nr:; te onder
houclen. I11 vr0egr�r �iar"?n zou 1-l

i

_j zic�1 F,f'interesseerd '1eb
ben voor a.e reel. Pnc'!.vinder i.4. In c1 ie ï)-?riode zou h"i.j re
gcl·-.-i.atig cont"lct hel,'ben oncîer1.1omlen. ·,net c"ie tecenvtoordir;e 
Ioofc1-Comm.issar::..s v'ln GeJT1 • .:'olitie te Utrec,d;, a.e he"'r 
1. '/, va11 E-U·:.
Zi;jn minder ·:oecle r;:;ezonc3 11eid zou hem evenwel hebben cloen
besluiten on zicri tel"u::; t� ·!;-.ce1:·ccn.
De laatste jaren ZOl'. zijn 2;ezondheir1 v-;el te ·.rensen heb
ben ov"� ec-;elaton.
Zo niet a.nc"ers \Jerd verneld., 0Jle':0n de nam.en van bovenrc;e
nocmcle )er�oncrn n-L'YG voor te -:o--1en in cle administratie 
v:::.n ëe bctro':':en instanties, -,rn1r zovcc tot heden ">:las na 
te 50.s.n. 

l •, s-Graven 1ase, 4. Juli 1951,
23 • 
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UITTREIZSEL 

Uit OD 1763A-Utr. Naam: GASBEDRIJF - Personeel 

Voor : OB 1556A-Utr.I[ 

Ag.nr: î 00. 088 

Naam: ELECTRICITEITSB�DRIJVEN f Personeel 

Afz. : IB Amersfoort datum: 29-12-50 

Aard van het stuk: Commrmistische infiltratie in Gemeentebedrijven. 

Ten aanzien van het Provinciaal' Slectrisch Bedrijf te Am,�rsfoort, kan 
worden bericht, dat volgens de distriotchcd van geno-,,md 'bedrijf, genaamd 
P.C.SONIUS, geen personen in dienstbetrekking zijn die communistisch zijn 
georiënteerd of behoren tot de EVC.Deze inlichtingen van de districtschef 
zijn nader gecontroleerd en uit bekomen inlichtingen van betrouwbare per
sonen van genoemd bedrijf is bekend geworden dat de door SONIUS verstrekte 
inlichtingen ten aanzien van het personeel, tot heden juist zijn. 
Een nader onderzoek naar de overige diensten der gemeente Amersfoort zal 
alsnog een onderzoek worden ingesteld en na beëindiging daarvan zal aan 
Uw dienst een volledig rapport worden toegezonden. 

Uitgetr. door: .J. d. S. 

Datum : 21-9-51 
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EINDE. 

Op aanwijzing van: 
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