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NIET O.K. 

ACD/1 ' 
------

DAT: ) ' 

1 �'L,..,..'i 

.\et1·.::i:'t: Bï.::.:.1,, lli:L':i-C van, 1.:0°1.ende 
.. au:ci tsl:ade �3 �s 's-_,ruvenhae,e. .,.-J i-

j ..
..... 
� Ar.1t':', _?Ol'd r O?

{) l f.l Dis. •o.l�.2u4 .-., d.d. 15 1.ei 1S51. 

ti, 

@ / _pü·k \TIL. b��!�, re boi·iJn "'.;e Leu.:..:cLn [3 J;;.Hi 1SJ03, is
Lc .• w"a. L...:·t;: 

,üis� Barr1�ra L�01 r:t ... D, cebor8n i;t,! Leir.tt::n ("JL.t.) 24 
4.·Cl)1,ua11i 190G e! .. 1.Joo:1t : .3l11

1i ts:·:a0.e 23 t,.) r s-r�rav _.-1.lló.Gü. 
t.ii t d_,_ t l:..u\'leli;;k �i jn t,':len J:inàeren g ,b0re 1.

-3d;rol:l�1rn� is vana::.. 19,itf el"3 chau�i·eur-'1LL.S1),;\ L..arder
werkzaa. aan ·�.et '100: dl:ar,tooi· d,-Jl' el Je.tri ei te i -es �Jcdl'i jvr:m 
11 .7,uid-Jiolland 11, eevast i t,ó. 1.aur:i.:tsU1<le 23 t · 's-.... ravenna;

..,
3. 

L: ae 01mi<1delli�1.t: om"evin� van sijn rlcniac; s'taa·c 
hij oms tig b<.:J::end. 

·3,:;tro::::t:nt;; j s i:ed :n·lands-Hi:Jrvo1'rJ.û., doci.L ,: 11·lrn.L1. jl::
',.ei:üe m�delevend. 

:'i ;j is geabom1 �erd op <le Eaagsche Cou1'ru·�. 
J:oliGi1�: is hij �-.;Ol'i'3�1t,aerd op de P.v.a..i\.. 
li�n r1f1um ._o:.1t in de �-o-i-Lie-ac11:!inisu1'ati.J, ock op 

politiek aabiad, niet voor. 
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Antwoord op schrijven 

@ 
d.d. 15 Mei 1951. Dis.

��, Pieter BLAAK, geboren te Middelharnis op 16 Juni 1931, is 
woonachtig ten huize van zijn ouders in perceel Sophiastraat No 
27 te Voorburg. Hij is ongehuwd. Zijn vader genaamd: Gerko lltx 
BLAAK, geboren te Hoogezand op 6 November 1898 is op 25 Septem
ber 1926 te Slochteren gehuwd met Maaike HEIDIN"GA, geboren te 
Opsterland op 6 Juni 1903. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen 
geboren, waarvan P.BLAAK,voornoemd, de oudste is. Het gezin 
heeft zich op 27 Juni 1939 te Voorburg in perceel Sophiastraat 
No 27 gevestigd, komende uit WJ.iddelharnis. G.BLAAK Sr. is Hoofd 
assistent bij de Belastingen. Hij is een enigzins vreemd persoon 
waarvan men moeilijk hoogte kan krijgen. P.BLAAK Jr. is op de 
Openbare Lagere School aan de Van Deventerlaan No 16 te Voor
burg geweest en daarna op de Ambachtsschool aan de Nieuwe Haven 
te 's-Gravenhage, waar hij geleerdk heeft voor instrumentmaker
electricien. Hij zou reeds enkele jaren als assistent-tekenaar 
werkzaam zijn bij de Electriciteitsbedrijven Zuid Holland. De 
leden van dit gezin belijden de Nederlands Hervormde godsdienst 
(Vrijzinnige richting). G. BLAAK Sr. is politiek Partij van de 
Arbeid georienteerd, en vermoedelijk lid van deze Partij. P. 
BLAAK Jr. is lid van de A.J.C. en maakt zich hiervoor nogal 
druk. De leden van dit gezin staan te Voorburg gunstig bekend. M 

Het gezin is woonachtig in een zeer goede arbeiderswoning B 
en in deze woning ziet het er verzorgd uit. Voor zover kan wor
den nagegaan hebben zij geen schulden. Men acht de leden van dit 
gezin in hun omgeving beslist betrouwbaar. De namen van de leden 
van dit gezin komen in de Politieadministratie te Voorburg niet 
voor, zodat zowel op politiek als crimineel gebied niets ten n� 
dele van hen bekend is. Einde. 

Voorburg 12 Juni 1951.
Par.� 

V -------1 



.a.,� Vcrzoekfai:t ONTVANGSTBEWIJS roet spoed. GEHEEL

�GEVULD en op de gebruikelijke wijze te retourner<'n aan : 

Min. van Binnenlandse Zaken 

...... P..l� 
Javastraat 68, 's-Gravenhage .

De ondergetekende verklaart stuk

No ............. J.Z .... ?:.$.4 ...... R ................... , J.d . .. ......... 1S.J{e.i. 1951. /J.</f/

in goede orde te hebben ontvangen.

�.51>. ... \>..�-� .. a···: .... -
(O�enst, Code of Verbindiugsnr.) 

�, 

.. � .................. ........ ..
(Paraaf of Handtekening) 

(Datum) 
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'Doss.109/1762. 
" 

Betreft: BHUGGEH, Gerrit van, gywoond heb�ende 
Bussumsestraat 201 te s-Gravenh.age. lil -- 1049 

àntwoord op 
verzoek Dis •. do.3999, d.d. 2 ]'ebruari 1949. , . 

f I 
Gerrit Y tuJ BRUGGEN, geboren te 's-Gravenhage 15 Juli 

1925, is gehtlwd met: 
Johanna CÄSPERS, g eboren te Groningen 23 November 1922. 
Eij bezocht de Openbare Lagere school en behaalde het 

M.U.L.0.-diploma.
Van Januari 1944 tot Juli 1944 is hij verplicht in de 

Arbeidsdienst gegaan. In Juli 1944 is hij uit de Arbeids
dienst weggelopen en in Groningen ondergedoken. 

Hij heeft als kantoorbediende gewerkt op het kantoor 
van Electrisch Bedrijf �uid-Holland, waar hij goed stond 
aangeschreven. 

Thans is hij als sergeant in militaire dienst en ge
legerd bij de Verplegingstroepen te Leiden. 

lijn vader is als controleur werkzaam bij de llaagse 
Tramweg I.Iaatschappij er1 staat eveneûns gunstig bekend. 

Hij b elijdt geen godsdienst; is politiek georiënteerd 
op de .tartij van de Arbeid en is abonné op het dagblad 
"Eet Vrije Vollr 11

• 

Hij staat, evenals zijn ouders, in zijn omgeving 
gun�tig bekend. 

Ten aan�ien van betrokkene, diens echtgenote en 
ouders is op politiek- en crimineel gebied in de Politie
adminis-t;ratie te 's-Gravenhage niets nade.ligs bekend. 

Betrokkene woont thans met zijn echtgenote ten huize 
van zijn schoonouders aan het adres De la Reyweg 428 te 
's-Gravenhage. 
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,_ 
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/ 
-1

,n I L_,,J.. 1711.. 

21 Augustus 1951. 

Betreft: Gerrit van Brug6en 
's-Gravenhage Jan Vosstraat 16. 

.Antwoord op 
dis no.12284 dd. 15 Hei 1951. 

--

OP KAART 

ACD/ l/ 

Gerrit van Bruggen geboren te ts-Gravenhage 15 Juli 1925, 
is gehu.wd met Johanna Caspers, geboren te Groningen 23 
lfovember 1922 en woont J"an Vosstraat 16 te 's-Gravenhage. 
Uit dit huwelijk is ién kind geboren� 
Betrokkene is reeds enige tijd als kantoorbediende werk
zaam op het hoofdkantoor der N.V.Electrische Bedrijven 
11 Zuid-Holland II gevestigd !.fauri tskade 23 te ts-Gravenhage. 
Bij zijn collega's en in de onmiddellijke omgeving van 
zijn woning staat hij gunstig bekend. 
Hij h.eeft buiten elk kerkelijk verband" 
Politiek is hij georienteerd op de P.v.d.A. en hij is ge
abonneerd op het Vrije Volk. 
Zijn naam komt in de politieadministratie, ook op poli-
tiek gebied, niet voor. (einde) 
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1 J-' - �, 

l ·ttk -" 
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22 Augustus 1951. --
'[iu - Cl

Betreft: Frits Goedbloed, 
•s-Gravenhage van Boetzelaerlaan 28.

Antwoord op:

dis. 12284 R dn. 15 Mei 1951. 

Frits-Goedbloed, geboren te Makassar 3 September 1922 
is gehuwd met Anna 7/ilhelmina Bok, geboren te Djokja
karta 23 Juni 1925 en woont van Boetzelaerlaan 28 te 
•s-Gravenhage.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
Betrokkene is ongeveer een jaar als electro-technisch
ingenieur werkzaam op het hoofdkantoor der N.V.Elect:ti
sche"Bedrijven "Zuid Holland" gevestigd Liauritskade 23
te 's-Gravenhage.
In de onmiddellijke ongeving van zijn woning staat hij
gunstig bekend.
Hij is Nederlands Hervormd doch leeft kerkelijk weinig
mee.
Betrokkene is geabonneerd op het dagblad "Het Vaderland�
Hij is politiek onverdacht. Zijn naam komt in de poli
tie administratie ook op politiek gebied niet voor.

(einde) 





22 Juni 19::>l. / 1 --r 

.. Doss.109/4990. 
G·Oc":DEfüA.NS, 1!1ranciscus L�artinus, wonende 
Rederijkerstraat 26, te 's-Gravenhage. OP KAART 

•• 

Betreft: 

MD1 y,,. 

1 DAT/07/57.
PAR , .. 

Antwoord op 
Dis.:t::"o.�d.a. 15 l..ei 1951.

.-l..,I Franciscus Martinus GOti:D'Et11\NS, geboren te Amsterdam 
� 11 Februari 1915, is gehuwd met: e Wilhelmina I1�aria Theodora SCHBJL, geboren te Hilversum 

1 Mei 1915 en woont Rederijkerstraat 26, (niet Schelde
uraa"G 40) te 's-ûravenhage. 

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen g eboren. 
Na de ooriog is betrokkene vrijwillig in militaire 

dienst getreden. t_i;ind 1946 werd hij gedemobiliseerd. Vanaf 
Januari 1947 is hij als monteur werkzaam bij de electrici
teitsbedrijven nzuid-Holland 11 , geves 1;1gd in de Van Tuyll
s1:;raat 30 te Voorburg. 

Betrok11.ene staat in voornoemd bedrijf en in de onmid
dellijke omgeving van zijn woning gunstig bekend. Hij is 
Rooms-I�athoJ1.ek en leeft kerkelijk mee. Hij is geabonneerd 
op 11 Het Binnen.ho! 11• 

lijn naam komt in de politie-administratie, ook op 
politiek gebied, niet voor. 

V
-

�- -o/ 





15 Juni 1951. 
Doss.109/4953. 

Betreft: HABLOUS, Jacobus 
Populierstraat 27 te 

• 

) . 

' y· 

Antwoord op 
Dis.No • .12.284 R., d.d. 15 Mei 1951 • 

�� I Jacobus Nicolaas Carolus HABLOUS, geboren te Roti;erdam 
-,,, 28 Mei 1920, is ongehuwd en woon-c ten huize van: 

. ,/' 
i 

�lly ABELEVEN, geboren te Semarang 6 hlei 189�, ge
scheiden van: 

Frederik SCHUYLBNBURG, geboren te 's-Gravenhage 30 
Maart 1894, Populierstraat 27 te 's-Gravenhage. 

Van September 1939 tot Hovember 1949 was betrokkene 
in dienst bij hev Koninklijk Nederlands Indische .Leger. 
Gedurende de oorlog was hij in Nederlands-Indië (Indonesi�) • 

t,Betroklcene is vanaf December 1949 a.ls hulpmonteur werkzaam 
. 'Î/bij de Electriciteitsbedrijven Zuid-Hol.1anct, gevestigd in 

/ 1' ..\· A de Van Tuyllsi;raat 30 te Voorburg. 
i"��\� ' In voornoemd bed.rijf en in de onmiddellijke omgeving 

\�· van zijn woning staai; hiJ gunstig bekend. 
Hij is Rooms-Katholiek, doch kerkelijk weinig mede-

levend. 
Politiek is hij ech(;er onverdacht. 
Voornoemde c.i.Abeleven is geaboneerd op "Hei; Vaderland" 
Noch zijn naam, noch die van de andere hiervorenge-

no emd e personen komen in de p,1,,U,,..i..1.1 .... =ii!.i....1,1.1..1,.1,,i-,;::u...i.;.Q,,J,1.1·..w.o ook op 
politiek gebied, voor. � .Z�JJ 
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GEHEIM. 

Antwoord op schrijven 

Î t-llEl O.K.

ACO( -1/ 
DAT:. " 
PAR: 

d.d. l5 Mei 1951. Dis. No. 12.284 R.

� 
@ )( \ Jacob Johannes HAlVIEETEMAN, geboren te Goudswaard op 12 

--· December 1909Jit is op 21 Maart 1939 te 's-Heer Arendskerke ge
huwd met Catharina Anthonie Maria VERMET, geboren te Oud Vos
semeer op 13 October 1910. Uit dit huwelijk zijn twee kinde
ren geboren. Het gezin heeft volgens het Bevolkingsregister 
aan de volgende adressen gewoond: 

GOUDSWAARD. 
11 September 1935.VOORBURG. Rembrandtlaan No 84. 
27 Maart 1936.LEIDEN. Hugo de Vriesstraat No 80. 
20 October 1945.VOORBURG. Rembrandtlaan No 84. 

J.J. HAMEETEM.AN is als technisch ambtenaar werkzaam bij 
de Electriciteitsbedrijven iuid Holland. De leden van dit ge
zin belijden de Nederlands �ervormde godsdienst en zijn ker
kelijk medelevende personen te noemen. De kinderen uit dit ge
zin gaan op de Christelijke School aan het Vijverhof te Voor
burg. De politieke orientering van de leden van dit gezin is 
moeilijk vast te stellen. Mensen die met de l�den van dit ge
zin omgaan hebben de indruk dat zij politiek C�istelijk geo
rienteerd zijn, hetzij A.R of C.H. In het gezin wordt het 
Haagse Bagblad gelezen. De leden van dit gezin staan in hun om 
geving zeer gunstig bekend. Men acht hen op politiek gebied 
voor 100% betrouwbaar. Van enige politiek activiteit in extre
me zin, hetzij naar links of rechts hebben zij nimmer doen 
blijken. J.J. H.AMEETEMAN zou een ijverig en degelijk werker 
zijn. Het gezin is woonachtig in een herenhuis op goeden stand 
te Voorburg en in het _perceel ziet het er zeer verzorgd uit. 

De leden van dit gezin leven geheel normaal en doen geen 
bijzondere uitgaven. Hun leveranciers betalen zij goed. Hun 
namen komen in de Politieadministratie te Voorburg niet voor, 
zodat zowel op politiek als crimineel gebied niets ten nadele 
van hen bekend is. Einde. 

Voorburg 12 Juni 1951. 
Par.�

\! 





Doss.109/5208. 

• 

- .. ,.,..,.
..,,..c.. \ ,'\, t�

© 

I 

I' 

' 

31 l�gustus 19�1. 

a3t.l'Gl.''J.L t: mu\ Gv.u-L Ine, ,,.OUtindc 
liJhoJr�e� 21) te 1 s-.ravehha0 

t,·1tw0ord 01)

D�o_.L:'..204-.:., u..d. 15 .'.ei l�:;l.

G-wa.� I!�G IIA.t:· (iürJt L • .F"Al'·), gcborrn • .,J DjombanL, 21 
1-;1,ril 1Sl6 is Oi1;:' JL:1�1d en ,.:oont '.iJbo.::r;;;e_: 213 te 's- 1�ra
ve1!1la' \:? • 

. -;e brol: _:,ne is sinc�s <JJ.ndd 1946 als k· 1�too:::b�dL,11de 
... crkzaa.n op 'iet hou:i.·éiJ:antoor van ûe . ! • ,nee �rici i,ei ts
bed1·ijv811 11 luid-l:ol.La11d 1 1 , g1;,,VJöcib<1 .JUl'i·�s�:c1c.è �3 L,e 
's- .11 8.'"·id:.!hd{je. 

In dE:: cniüC.dclli� :.e o .. \_;:-:ving van haai' ·:;o,li1\.'.'. staa c 
:6ij gun.,tiu be::ei1cl. r-i-c(L:.1·e1 d J cle OOl'lOg v .... rbJ.ee::. zij in 
Indo: -.;sj�. 

·,;ij l·, "ft bui Gen ell: L"'r-�,:;lijK v0rb�1-
J..;� ·i;ro1� dile ·.'.oonL in bij ·1aar bro")r cL ..1:.. ts J .H.Hiuî.

Dc;..:;8 is �\OO! .. S-.t.\&tl1oli�k e�1 1d8J.. t k81"�:eli ;j!� L!C8. 
cT .:·. Al� i..; GoaborU'leord op 11et r,Binnv11ho.:: '1 en poli1;iek 

eclol'i�n-�e:�·d 0:9 Q8 �.v . .:..

:Jeti,okLme is -c.:oli tiek onv �rdac�1t. 
Yoo1°nc _, • .:.1t- :)e:cscn.Jn .r:omen in tic politie-administratie, 

ook op politiak gebioa, niet voor. 
r----r------

l/ - /�.:,, 1 A. 17/ 





• 

Doss.109/49'.)2. 
BetreJt: HEER, Jean Chris,:;offe.L Jacobus de, wonende 

• 

NID I..'.� 1 
ACOJy 
DAT! 7, q 

f)AR: V 

Kemps,:;raat 76 te 's-Gravenhage. 
,: 

...... . ... _.'. 
Antwoord op 
Dis.No.12.284 ri., d.d. lJ Mei 19,1. 

� ·� Jean Chrisi;offel Jacobus DE HEER, geboren te 's-Gra
v�nhage 27 April 1902, is gehuwd me 1,: 

Christina Luciana VAN DER NEUT, geboren te 's-Graven
hage 31 Augustus 1904 en woom, Kempstraat 76 te 's-Graven
hage. 

Uit di,:; huwe.Lijk zijn vij� kinderen geboren. 
Vanaf 1942 is betroKKene a.Ls magazijnbediende werk

zaam bij het Eleci;risch Bedrijf Zuid-Hol.Land, gevestigd 
Van fuylls,:;raat 30 te Voorburg. 

Hij staat bij zijn co.1.Lega's en in de onmiddel.Lijke 
omgeving van zijn woning gunstig bekend. 

BetrokKene is Rooms-Katholiek, doch kerkelijk weinig 
medelevend. 

Hij laat zich veel in gunstige zin ui� over de Partij 
van de .Arbeid. 

Zijn juiste politieke oriëntering kon niet worden 
vastgesteld. Aangenomen kan worden, dat hij poli,:;iek on
verdacht is. Hij is geabonneerd op de Haagse Courant • 

Zijn naam komt in de politie-administratie, ook op 
politiek gebied, niet voor. 





••• 

•• 

Betreft HORREE, Abraham Theodorus, 

wonende te Leiden. 
I.D. 2635. A •

.Antwoord op 

verzoek Dis No. 12.284 R, d.d. 15-5-51. t--�--
,p 

Zeer geheim. 
� 

,>((!; Abraham Theodorus HORREE, geb. te Leiden, 13-3-

10, woont alhier, Van Limburg Stiru.mstraat 10. Se

dert zijn geboorte is hij in deze gemeente woonach

tig. Hij is een zoon van Pieter Nicolaas HORREE, 

geb. te Leiden, 5-6-70 en Johanna KRAMP, geb. te 

Leiden, 27-7-68. 

Bevraagde bezit de Nederlandse nationaliteit en 

behoort tot de R •. K. kerk. Hij is gehuwd geweest met 

Johanna KUIJVENHOVEN, geb. te Leiden, 5-12-11 en 

uit dit huwelijk werd l kind geboren. Op 12-2-51

is zijn echtgenote overleden. 

Door de Politie alhier werd d.d. 25-10-24 te

gen hem proces-verbaal opgemaakt t.z. diefsta.l�n 

�eling van sigaretten. Overigens is niets ten na

dele van hem bekend. Hij neemt trouw zijn kerkelij-

ke plichten waar en staat in zijn omgeving gunstig 

bekend. 

HORREE is politiek georienteerd op de K.V.P • 

Leiden, 22 Mei 1951. 

V 





/' ' -

22 Juni 1951. 
Doss.109/4989. PAR; 

• 

• 

Betre�t: KI8S, Leonárdus, wonende 
Roemer Visscherstraat 37J te 's-Jravenhage. 

Antwoord op 
Dis.Ho.12.284R • .., d.d. 15 r._ei 1951. 

---

�1 Leonardus Kic1S, geboren te De11·t 3 r..aart 1898, is
• gehuwd met: 
, C\ r'\ :Maria Bertha SIUTS, geboren te Heusden 13 December
: 1_ �K:1}902 en woont sinds 21 r.:aari:; 19Jl Hoemer Visscherstraat

v, 11
'\J>-

"- 17J (niet Usselincxstraat 15) te 's-Graven.hage. 
� ,('v.,.; ,, Uit di i:; huw�lijk zijn tien kinderen geboren •. 
,JI' / Detrok1:..ene is reeds vanaf 1939 als hoogspanningsmon-. ' teu.r werkzaam bij de electrici te itsbedri jven "iuid-Hollaud 11, 

gevesi;16d in éle Van Tuyllstraat 30 te Voorburg. 
Hij staat in dit bedrij� en in de onmiddellijke omge-

ving van zijn woning zeer gunstig bekend. 
Betrokkene is uooms-KathoJ..iek en leert kerkelijk mee. 
Polii:;iek is hij geori�nteerd op de K.V.P. 
iijn naam Komt in ae polivie-administrai:;ie, ook op 

politiek gebied, niev voor. 

\V 





14 Juni 1951. 
Doss.109/4955. 

• 

,. 

\•' 

-,.,1 �·711 
• - _/1;-13

î'Äf: , . --

Betreft: KLEYWEGT, Hendrik Lourens, wonende 
Mecklenbu.rgplein 32 te 's-Gravenhage • 

Ani;woord op

Dis.Mo.12.284 R., d.d. 1, Uei 1951. 
------

-1\ Hendrik Lourens KiiEYWEGT, geboren te Rotterdam 16
� April 1922, gehuwd met: 

Elli Annie BRäUER, geboren te 's-Gravenhage 29 JuJ.i 
192,, woont Mecklenburgplein 32 te 's-Gravenhage. 

Uii; dit huwelijk is één kind geboren. 
Betrokkene is vanaf Juni 194:J a.Ls monteur werkzaam 

bij de Electriciteitsbedrijven Zuid-Holland, gevestigd 
in de Van Tuyllstraat 30 te �oorburg. 

In voornoemd bedrijf en in de onmidctel.Lijke omgeving 
van zijn woning staat hij zeer gunstig bekend. 

Bij de laatstgehouden verkiezing voor de leden der 
Pronvinciale Stai;en van luid-HolLand had betrokKene een 
propagandabiljet van de A.R.-partij voor het raam van 
zijn woning hangen. 

Hij is gereformeerd en leeit kerkelijK mee. 
Politiek is hij geori�nteerd op de A.R.-partij en is 

geabonneerd op het dagblad 11 Trouw 11 • 

Zijn naam kom; in de po.Li tie-administratie, ool{ op 
politiek gebied, nieG voor. 





Opmerkingen; 

OD 1556a/:C. I : 
Dis 12284 R d.d. 15-5-'51. 
Ranport binnen d.d. 30-6- 1 51: Niets ten nadele bekend. 

KLOOSTERHUIS, Hilbrandue Albertus Ned. 
7.�j')6, Adorp
DEN HAAG, Staetokstraat 27
sch�elbordwachter
ev. AUNNEN, Jantje van (3.6.99) 
30 jv.ni 1951 Ant. ond.t.b.v. Electr. Bedr. ( OD 1556a ZH I)

Niets nadeligs bekend 1 6 FEB, 1 �: 1 

Nagesl. door: M dat: /,:Zft - ""7 

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

MODEL B afz: ..:,

1

• L .II.

V 
volgnr: J::lec-ol

datum afz: 15--5-'51 

schakelbord wachter 

Zie· �o t� / S-5" { CC Z)/ 
I ; 

1ill1 �/�4
1 . , 

____;_..; 

achtern: 

voorn: 

geb: 

te:

adres:

n oo...,T::.rt:'lTL.:3 

î-'ilbrandus �J.bertus 

7-9-'96

!�dorp (G)

's -GRAV .JIJID.,.GI!.. 
.Jtasto kstraat 27 

.. 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



30 Juni 1951. 
Doss.109/?036. 

" 

• 

• 

Betre.tt: KLOOSTERHUIJ, Iîilbrandus .i.lbertus, wonende 
ö 11a,tstoks Haa.; 27 ta 's-�ravenhage •

r--
----· 

l.\.ntwooi·d op 
Die.No.12.284R., d.d. l� Mei 1.Y�l. 

r 
Hil�s Albertus I(LOOST�,RHUIS, geboren te Adorp 

� (G.) 7 September 18Y6, is gehuwd met:

t:\ 
\.':,Jn 

Jantje VAH l\:IlfüEE, g0boren Le Gronint.,en 3 Juni 1899 
woont stas Goks l>raat 27 te 's-Craveri..ha6e. 

Uiu dit hu�elijk zijn drie kinderen geboren. 
VanaI· 193u is be-crok,::me al.s schakelbordwachter 

vJerkzaam bij de elect1°ici tei vsbedrijven 11 tuid-Hol.land", 
gevesti6d in de Van .::uyllstraat 30 te Voorburg • 

.i.n voornoemd bedriji" en in de onmiddellijke omgevinb 
van zijn woning staat hij gunstig bekend. 

Hij leer:t bui ten elk kerkelijl: verband. 
Betrok,�ene is geabonneerd op "Het Vrije Volk". 
lijn juis�e politieke richting kon niet �orden vast

gesteld, doch hiJ 1.�at zich tegenover col�ega's vaak in 
gunstige z:m ui v ove1" de Partij van de c',rbeid. 

Hij is politiek onverdachG. 
lijn naam komt in de politie-aclminis-cratie, ook op 

poJ_ii;iek gebied, niet voor • 

\1 �- - Cl/ 



' 

KLOO S'l'BRRU IS, î-9-96 
e-GRA VE!NHAG;!,



Doss •. L<.,9/5219. 

• 

3ü l\ 1J.[, U3 -.; U.S 1 � .J .L • 

n / / ,· ' :d 't/',.//J:" 
Bi.::tr...,:i..·v: ::::�OOP, l'iJ Ci:?l', · •• on Jhde 

('
'/ 
/ 5"':n" t:l - 1 

Lo0:i..î"é.
i

.t8 l.U92 t-2 1 s-C..ravenha[e. OP KAART 

t\.m;·;,.oord o:p
.Jis. :o.12.21..1L]. , ..... ' o. • l'.> :. ei .LS'.>l.

ACD/ '! I 
DAl:' _.....,.__. 
PAR: 

/)( / "7.'iete;;.· Z:'.OLP, L�iJL,l'..!?� u8 1 s-:.i-rav'ë!:::1i1,:. ,:: .Lv ,1F.1;ü-� .. LH.Jr 
l.1 Jl,, is onr:,ehu;;d en 1.:00 ll., L n llU.UG V\il1 zij�. ond;l'S IoeJ.:
ka�� �092 te 's- rave �a0� • 

8 

• 

• ij is (9 zcon van: 
Johann.:s Co:rrnüis ld.OCI, te bOl'çn te i,ott"?rlla1.1 1� .. ei 
un 
d.l'e.1dina J:le·�ro.wlla 0TA: , "-'J ·Jc:i.·.:n Jl.iG .i:iel 19 Januari 

.LSl:> • 
..,Jtrok, t:lle ic als .1-::ai11,001:bs;d i:;nde v:e1'LZaD.,J! o·o h,.:;; 

hoo�d: .. a. toor van d8 Hee t,J:ici te·. tsb:;dri jv .;n 11 .'.Ju.ia:.1·01land 11, 

Levcs cic.-û "au]:i ts::aae 23 te 's-Grav·,:HÜlau"'. 
In de OJ:'l.Ji1iaciullijke o:..c1.bevi...g v&h zijn · .oning s t;aat h1J 

gtmstig be-.::<.end. 

ve11ct. 
ij is ,00111s-1�a"tholiel:, Joe;. _.el'helijJc rieini.s meele-

0i jn ouue1·s zijn Lea b0lli1eurét op cle ï-.sagse ..::oura,ic • 
ioL Giek is llij onver<.i.acul. • 
.0i jn naan ï.cu,., u in de po.Lrt,ie-adminis tratie, ook 0:9 

po.1..i tiek gebied, 11ie·c voor. 

�.-�/ 





·} /.,

27 Juni 1951. 
Doss. 109/4991. 

• 

r, 

�\ 

• 

Betre1't: LANGENKA.MP, Johannes, wonende 
Pieterstraat 5 te 's-Gravenhage. 

Antwoord op 
Dis.Ho.12.284tl., d.d. J.:, r.:ei 19:,1. 

ÖP.�AART-1 
ACD/Y# 
DAT��;/! 
PAR: 

Johannes LA�JGEHKAiiiP, geboren te 's-Gravenhage 24 Juli 
1910, is gehuVld met: 

�2 
Cornelia Geertruida KUIT, geboren te 's-Gravenhage 

\::/ Juni 1912 en woont Pieterstraat 5 te 's-1.rravenhage. 
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 
Betrokkene is reeds vanai' eind .L940 als monLeur 

werkzaam bij de electriciteitsbedrijven 11 Zuid-Holland 11 , 

vestigd in de Van Tuyllstraat 30 te Voorburg • 
In voornoemd bedrijf en in de onmictdelJ.ijKe omgeving 

van zijn woning staat hij gilllsvig bekena. 
Hij is Rooms-Katholiel{ eH leeit .kerkelijk mee. 
Poli tie.K is hij onverdach·G. Hij is geabonneerd op de 

11 Haagse Cou:rant n . 
Tegen betrokkene is in 1924 proces-verbaal opgemaaKt 

terzake vau diefstal. 
Tegen zijn broer: 

\ 
Gerardus Johannes LAlfüElHCA.MP, geboren te 's-Gravenhage 

� 18 Januari 1903, ziJn de volgende processen-verbaal opge
maakt: 
1917 
1945 

11946 

terzake van gieÎs1ial; 
11 11 Lieel- en Prijzenbeschikking; 
Il 

chau:r:t'eur 

11 het fe11i, da·c hij gedurende de oorlog als 
dienst heeft gedaan bij de Duitse .7ehrmacht. 



Doss.109/49?4• 

• 

" 

• 

'·'7JJ ,rD·<, ! 

1- J-.�4/7] 
A�: /v' 

< ./ 

< 1 

'1 � '!' ) 

14 Juni 1951. ?. r· s-b .1. - ,:-.z.f) 

Betre:t't: LAPONDER, Pieter Jacobus, wonende 
Loosduinsekade 483 te 's-Gra�o.t::li��----�--�:---, 

.?�-'.n Antwoord op 
Dis.No.12.284 R., d.d. 15 Mei 1951. V 

Pieter Jacobus LAPONDER, geboren ge 
23 Februari 1906, gehuwd met: 

Geertruida Catharina SANON, geboren te Amsterdam 15 
Juni 1905 en woont Loosduinsekade 483 te 's-Gravenha ge. 

Uit dit huwe.Lijk is één kind geboren. 
Vanaf' 1938 is betrouentjals schakelbordwachter werk

zaam bij het Electriciteitsbedrijf "Zuid-Holland, geves
tigd in de Van Tuyllstraat 30 te Voorburg. 

±n voornoemd bedrijf en in de onmiddellijke omgeving 
van zijn woning staat hij gunstig bekend. 

Hij belijdt de Hervormde godsdienst en leef°t kerke-
lijk mee. 

BetrokÄene is geabonneerd op de Haagse Courant. 
iijn juiste politieke richting kon niet worden vast

gesteld •. Aangenomen kan worden, dat hij politiek onver
dacht is. 

De volgende processen-verbaal zijn tegen hem opge-
maakt: 
In 1920 terzake van diefstal; 
11 1923 " 11 diefstal door middel van braak. 



. IE, 0.1\.� 
- -7::rj-\(i) (./ !: 
• I f-r-f.o· "' ,t.., 1, Juni 1951. 

Doss.109/49,0. 
-- - ... -�

\ . . 

-

.. 

• 

Betreft: LOOYESTIJN, ·Theodorus Adrianus, wonende 
Van Swietenstraat 12, II te 's-Gravenhage. 

Antwoord op 
Dis.No.12.284 R., d.d. 15 Mei 1951. 

� x'f Theodorus Adrianus LOOYESTIJN, geboren te Leiden 10 
� November 1913, gehuwd me"

Christina TENZER, geboren te 's-Gravenhage 13 Januari 
1919 en woom; Van Swietenstraat 12, II te 's-Gravenhage. 

Vanaf begin 1944 is betroklrnne als monteur werkzaam 
bij de electrici tei i;sbedrijven "Zuid-Holland", geves-vigd 
in de Van Tuyllstraat 30 te Voorburg • 

Voordien was hij enige maanden als Todtarbeider vrij
willig in Frankrijk werkzaam. 

In voornoemd bedrijf en in de onmiddellijke omgevi ng 
van zijn woning staat hij gunstig bekend. 

Hij is Nederlands-Hervormd en leeft kerkelijk mee. 
Als huisbezoeker van voornoemde kerk is hij reeds enige 
tijd werkzaam. 

Betrok.icene is g eabonneerd op de "Nieuwe Haagse Cou
rani; .11 

Politiek is hij onverdacht. 
lijn naam komt in d� politie-administratie, ook op 

politiek gebied, niet voor. 





30 Jtuli 1951. 
Doss.109/,038. 

BetreI't: i..00Ii\1All, 1\1 bert, wonende 

• 

• 

teearendstraat 1 te 's-Grav
.,::
e:.:1��-e,aU,.,• --------. 

Antwoord op 
Dis ... .lo.12.284� d.d. 1; Lei 1951. V 

J álbert iv.OOD ti.H, gebor�n te 1 

s-('-�-���-..,..-,-r.'T"l"!l'�"TTl"!!°r 

1907, is gehuwd met: 

© 
Dieuwert ;je T A.AL, ge boren te 1 s-Gravenhage 29 Hovember 

1910 an woont sinds 28 December 19�0 teearendstraat 1 te 
's-Gravenhage. Voordien woond :l hij ./ieringsestraat 502 
te 's-Gravenhace. 

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren. 
Betrok.1'-ene is reeds van begin 194 7 als monteûl'.' werk

zaam bij de electrici1;ei tsbedrijven van .&uid-Hol.1and, e,e
vestigd in de Van �uyllsi;raat 30 te Voorburg. 

Voordien was hij matroos op de harinevloot van Sche
veningen. 

In voornoemd bedriji en in de onmida.ellijke omgeving 
van zijn woning staat hij zeer gunstig bekend. 

Hij belijdt de Nederlands-Hei.'vormde godsdienst en 
leeft kerkelijk mee. 

:üjn juiste politieke richting kon nie1; worden vasi;-
gesteld. 

Hij is politiek onverdacht • 
:Betrokkene is geabonneerd op de Nieuwe tlaagse Courant. 
Jijn naam komt in de politie-adminis�ratie, ook op 

politiek gebied, niet vo_or. 





12 Juni .L9�1. 
Doss.109/4942. 

' 

• 

'.��,.y� [:it!;� 
'AR: / ! 

.-..-=-7 

Be·t.reili: OOSENBURG, Markus hlarinus, wonende 
Boyles,raa1i 8 te 's-Gravenhage. 

Antwoord op 
Dis.No.12.284 R., d.d. lY April 19?1 • 

I ,· .., ,, of/ s fbO.. • ::. ,{.., ti'

J \ 
13 

Markus Marinus OOSElif.BURG, geboren t.e 's-Gravenhage 
Juni .LlJ2'/, gehuwd met: 

Esther DE 'NITT, geboren ce Soerabaja 4 Augus1ius .L924, 
woont Boyles1iraa1i 8 1ie 's-Gravenhage. 

Uit dit huwe.11.jk zijn twee kinderen gebo.L·en. 
Betrokkene was de .Laa1iste jaren van de oor.1og oncter

duiker. 
Direc1i na de oorlog ging hij als oorlogsvrijwilliger 

naar Indonesië. In 194b is hiJ als militair gerepatrieerd. 
Hij is thans ongeveer twee jaar a.Ls elec�romonteur 

werkzaam biJ he1; Electrisch bedrij:t "Zuid -Holland 11, geves
tigd in de Van Tuylls1iraat 30 te Vooruurg. 

In de onmiddellij�e omgeving van zijn woning staat 
hij zeer gunstig bekend. 

Hij belijdt de gereformeerde godsdiens1i en leeft ker-
kelijk mede. 

Politiek is hij georiënteerd op de A.R.-partij. 
Betrok:Kene is geabonneerd op de Nieuwe Haagse Courant • 
Zijn naam komt in de politie-adminisliratie, ook op 

politiek gebied, niet voor. 





Doss.109/4988. 
22 Juni 1951. 

I � 

•·

l • I" 

wonende Be"tre:t't: OSU1GA, Ju:crien, 
Kritzingerstraat 126 te 's-Cravenhage���-. 

1 OP KAART 
Antwoord op 
Dis.Ho.12.284R., d.d. l:i Niei 19::>l. 

A(O/ r// 
DAT:�//� _ 
PAR: 

Jurrien OSINGA, geboren "te Onstwedde::> Juni 1922, 
is gehuwd met: 

� 
I.�aria Catharina 4.DA1IS'E, geboren te 's-Gravenhage 13

�Februari 192:, en woont Kritzingerstraat 126 te 's-Graven
hage. 

Uit dit hu\'ielijk is éfm kind geboren. 
Betrok,.ene is na d.e oorlog onmiddellijk als militair 

naar Indonesi� vertrok.Ken. In 1947 keerde hij ui·t; Indone
si� terug en werd gedemobiliseerd. 

Vantä die tijd is hij als hulpmonteur werkzaam aan de 
electriciteitsbedrijven "luid-Holland", gevestigd Van 
Tuyl1.straa·c 30 te Voorburg. 

In de onmi ddellijke omgeving van zijn woning en in 
voornoemd bedrijÎ staat hij gunstig bekend. Hij lee1t bui
ten e1.k kerkelijlr verband. lijn vrouw is Rooms-Katholiek 
en lce:i:'t kerkelijk mee. Betrok.Kene woont in bij zijn 
schoonouders. Dezen zijn geabonneerd op het dagblad 11 Het 
:Sinnenhor 11• 

Betrokxene is p©li Giek onverdacht. 
In 1951 is tegen hem proces-verbaal opgemaakt naar 

aanleiding van het 1'ei-i;, dat hij direct na de capitulatie 
van Duitsland plm. i'.800,-- van een lî.S.B.-er zou hebben 
verduisterd. Dit proces-verbaal is geseponeerd. 

' 





15 Juni 1951. 
Doss.109/4951. rh..: ,, 

• 

•· 

:Betreft: Î'A.APE, Wilhelmus Gerardus, wonende 
Soestdijksekade 986 te 's-Gravenhage. 

i\ntwoord op lT ! ::Çho... �f .L 4
Dis.No.12.284 R., d.d. lj Mei 1951. 

w. 1 \ Wilhelmus Gerardus P.A.APE, geboren te 's-Gravenhage 9 
November 1907, is gehuwd met: 

Maria Wilhelmina blJNTS, geboren te 's-Gravenhage 20 
Augustus 1904 en woont Soestdijksekade 986 te 's-G-ravenhage 

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. 
Betrokh.ene is van 1938 af als technisch hoofdambten

naar werkzaam bij de 'Electrische Bedrijven "Zuid-Holland", 
gevestigd in de Van Tuyllstraat 30 te Voorburg • 

Hij staat in voornoemd bedrijf en in de onmiddellijke 
omgeving van zijn woning gunstig bekend. 

Rij lee�t buiten elk kerkgenootschap. 
Politiek is hij georiijnteerd op de Partij van de Ar

beid en is geabonneerd op het t1Haags Dagblad". 
Gedurende de oorlog was hij een goed illegaal werker 

en heeft in voornoemd bedrijf vele mensen kunnen redden 
voor de verplichte uitzending voor de arbeidsinzet naar 
Duitsland. 

Ook thans kan worden aangenomen, d at hij een tegen
stander is van het communisme. 

Zijn naam lrnmt in de poli tie-administratie, ook op

politiek gebied, niet voor • 

. .f',dJ-:;

�-----, 

�- .t:>/ 





30 Juni 1951. 

, . ). 
-

Doss.109/5039. 

• 

' 

• 

fëip KAART 

1 
MD/1!/Jl 
CA1,··1 /. -, 

PAR; 11 

Betreft: PJ;t:TSOLD, Govert, r:onende 
De Constant Ilebec�uestraat.r--1..._.,M,,1,._,..Q,;::.i..;.��.w.!:.ii/,i.i..\l, 

Antwoord op 
Dis.No.12.284E., d.d. 15 �ei 1951 • 

,,,_,, Govert P&CTSJLD, geboren te Do1. , 
is gehuv1d met: 

(:;'\ Laria Petronella HUJG..:11:, geboran te 's-Gravenhage 26 
�eptember 1926 en woont winds 21 Juni 19::>0 in De Constan·c 

�ebec�uestraat 10 te 's-Gravenhage. 
Uit dit huv:elijk is één kind geboren. 
Voordien woonde hij in de 3e Van de Bosc�straat 18A 

te 's-Gravenhage. 
BetrokKene is vanai eind 1948 als monteur werkzaam 

bij de electriciteitsbedrijven luid-ijolLand, gevestigd 
in de Van Tuyllstraat 30 te Vourburg. Voordien was hij 
als montem' werkzaam bij de N.V. Van der Heem, gevestigd 
;1aanweg 2:i6 te 's-GraYenhage. 

Bij voornoemde bedrijven en in de onmiddellijke 
omgeving van zijn v;oning staat hij gunstig b ekend. 

Hij is Nederlands-Hervormd, doch kerkelijk weinig 
medelevend. 

Hij is geabonneerd op de 1111aagse Courant" • 
iijn juis�e politieke richting kon niet worden vast

gesteld, doch hij is politiek onverdacht. 
Zijn naam komt in de poli�ie-adminis�ratie, ook op 

politiek gebied, niet voor. 





3C 
Doss.109/5037 • 

• 

• 

• 

\ 

.uetreit: fü..1vDèlN, Pieter .1...arinus van, wonende 
Van der 0apell0nstraat 41-Ii·-��·��.....j,.;;.:.:;;w.���

0
�.:---, 

il O.K. 1 

,�'1( 
T:-'-'/r:157 Antwoord op tfóÁ'n 

iPAR: tl, Disu·:o.12.2b4J., d.d. 15 a_ei 1951. 
............... ,. �.,,,,,__ -/'// 

� ,-.,. ,® Pieter J arinus VA'i! ROüD'EN, ge-:L..--�����:::-=-r'ö'
Dece11be1-' 1924, is onGehuv1à en woont Van 
str2at 41 (niet 14) te 's-�ravenhage. 

Hij is de zo0n van: 
.lillem VA.I:: ROuDBN, geboren -ce Leerdam 27 :;oven.ber 

1892 en 

1900. 
Jannigje VAE SAHTEH, gebo1.·<2!n ·i;e � .. edichem 23 _;;,pril 

"1 
Op 12 Januari 1950 is hij, komende van Bussum, in 

-;het Bevolkint:;sregister te 's-L,ravenhage inf,eschreven . 
. ' Yanat' begin 19'.)0 is hij als hulpmonteur v:erkzaam 

bij de electriciteitsbedrijven van tuid-Holland, geves
tigd in de Van Tuyllstraat 30 te Vourbu.rg. 

In voornoemd bedrijf' en in de onmiddellijke omgeving 
van zijn woning staat hij zeer gunstig bekend • 

Hij is :.rederlands-Hervormd en leeit kerkelijk mee. 
In 19�1 is hij als lidmaat van deze kerk aangenomen. 
Hij is politiek onverdacht. 
lijn naam komt in de poli tie-administratie, ·ook op 

politiek gebied, niet voor. 





Doss.109/5248. 

• 

ft-
�Eï 0.K.

co, /J 

.\ 1 ,�, ,) • •• 
- , 
, . 
,..., : . -

© 

1" 

4 September 1951. ,r. fJ;;
JY 

t.,_1 C' 
.. 

Betreft: tlOZl!lJITBOOM, 1'. ijnder t Teunis, wonende <t1
1
.,> �-

r.:.andari jnstraat 49 te I s-Gravenhage. .):' 
' /�� Antwoord op 

l (� 
Dis�rro.12.284 H., d.d. 15 Lei 1951. & 1� 

Lijndert Teunis HOZEEBOOM, geboren te Utrecht 22 Juli 
1911, is c..:.e�mv;d n,e t . 

.r1andrH;:� }·L..:K, t..,ebor::n -..,e Utrech"i.; 14 ::cv..:..;; b· .. H 1911 
Jll ,:oont l ano.a:t:ijnstraat �-SJ to 's-G1·ave·1h&,�è. 

lJj_t ai"t,; hu·,;.1e.LiJ:� Zij11 0.:."1:? · inu�l"' � .. 1 {.JJbo.1·c _._.

Jetro?-" ,1�-1 is .1.'•Jeds j8.l'',1l �üs co.ll1,:r-oLm:r· ·. -::.��:,:;aar 
aan 1. "hOOJ.dl:··.n.;001· än· eJ.ec·vric.:..;;Jitsbedrljv3.il 11 tt.id
�10lland 11

, 
t,<.!V 3s �ic;c.. aLu·its):é\r f; i3 t, 1 u-L-l'f... v..,· �L :.:�.

) '1 QtJ ornnir..t0.•1lli.f�e Ofü ,;3VJ.ll,., Va,l -�i� ' 1: .. ni1�"" �-Gaa·;,
)-_ij t_'tUWtiL, �nl.t: lu •

.. !.:? ü:.CO.: .. L .. Il·2 i S l j ri �:-. .']-�· .. f .3-� �;:t""/0:-t.u�Cl, uoc(� }-;: .. 1·!cclJ.j:: 
1Ü�v =3lt.Ü,V�'1Ct • 

• .:.;j L; ... ,aoo�'ï.1ü "n:J 0_9 i.1; t daf,,)ü.ta. ''-" · .. :ooJ. '. 
�2oli 'tj ,.:_ is '1� j ·':Ol'i /Jr!"'Gt::cl'U 01) et� _ • \. d. t\. 
k jll , l...U1.. �o�rt. ir:. r..,e I 0� i ,i,;-S.� l � ,�"�"- ;;i(;;, Oul: O;? 

roli'vi•JL v,bL:C:, Li,u VlOl'.





\ 

"Do::,"' • l L: / 5 2 0 S •
S:·f,rL, vOl'L,l.i&, ,C ..:.lide 
Den -i:t. :.dsJ.L'S \;l'G.8.'G )_J t,i I S-'�J. ,,.,.n,f" ,,r.�-

.. �
E

_1�·r_,o._K._ ,:1-.;\, o.c 0..:, 11:1 /�- �) 

� lê,..,, ,, Ji::i. 1 ::,_!-. c. ,,i • l • 1:., · P.i E �l.
I IJ !PAR, ' ,,. @1 _c;or:;eJ.ia S.'aL, fe ,C.',') , . • ó-,L'd,, :,�

.,
- A ::���.

is 01.0 ,Lt, .. à. r:.:n ·:;oont. .utL' ..... lc..éz·, t1·cts" :;� t._. 1 
1- :i.·· V·- ,J. ._..,. 

_;ij i.; d...J 1 oc:1 , : _. va .• : 
Co1·n Jlid ;, oL.:..u.e..5 0_1..,L, e JCl'tHl c � , 1 �' .... ·vc.:1.-.; 1<- .Jln'i.,.:Á 

::ei lLSIG e.1 
u1L:iabt. tr. �ro:1a.:ma ,30�}t\.A,ti.J, . ..:'·:io.i:·e1: .,J t 3- }ra'1 1;ll,-L,-. .J

l:; : eil08G". 
----·---- - � 

� 
ltJtL·ok, •. _1:"' is r .Jeds e.liL,� ja.L .;,._ .:....id f:. 8318 ï;r.J, ... � 'Joekhoud 

stbr werkzaam aan h�� hoofd�antoor van de .J.V. �lectrici
tei tsbedrij ven "iuid-Ilolland 11, geves ·cigd i.,auritskade 23 

' 

• 

te 's-Gravenh�ge. 
In cte onr.üddellijke 0L1gaving van haar wouing staa,; 

zij zeer �t�stib bekend. 
Jij lee:rt btü wen el:-: �.e:cl:elijk ve1·band. 
:raar juisë0 politie;.a rie;htinb Lon niet •::o::cäen vas-�

[.H,telci.. Aangene,men :�an ' .. on.te 1, uat zij poli .;ie!: ouv,H·
dacht is . 

�ij is in pension bij h�;;t ec'rtpaar .J..,S :::LT. 
Dit 6-2z:;.n s�a.at ool: Z(Lr gnns-Cii;; bc •. e .• u. 
:et is .;eabo;moerd o-.; �rnt dagblad 11 ··e t Y:cije Volk 11• 

l.aa:r naa�. :.o,.t, i,. ,-,.;; .L.Jolitie-acLa.L.li ... ,�re..,ic, ook O
"'

: 

politi0k ;ebiJd, niet voor. 





15 Juni 1951. 
Doss.109/4944. 

• 

( 
... 

.• 

• 

r - - --:; Betreit: VERLAAN, Simon Theodorus Cornelis, wonende 
Spakenburgsestraat 41 te 's-Gravenhage. z , iEi v.�. 

ACD_2_·· 
'"J.. [ )71:. 5 
W.: ;t\ 

�ntwoord op 
Dis.No.12.284 R., d.d. 15 Mei 1951 • 

-
-

' .� 6 ;:: 7 ,.) .,, 0 -- ..... r.
I .. .., .,. 

d ) 
Simon Theodorus Cornelis VERLAAN, geboren te 's-U·ra-

'- venhage 23 Maart 1898, is gehuwd met: 
Karolina Josephina VER.il::EEGEH, geboren te Rotterdam 

8 Januari 1898 en woont Spakenburgsestraat 41 te 's-Graven
hage. 

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. 
Vana:r· 1938 is betrokJ:Cene als technisch ambtenaar 

werkzaam bij de Electricitietsoedrijven 11 Zuid-Hol.1and 11 , 

geves�iga in de Van Tuyllstraat 30 te Voorburg • 
In voornoemd bedrijf en in de onmiddeliijke omgeving 

van zijn woning staat hij gunstig bekend. 
Betrok.n:ene is Rooms-Katholiek en lee1·t kerkelijk mede. 
Hij is geabonneerd op he-c dagblad "Het Binnenho:r t 1 • 

Politiek is hij georiënteerd op de K.V.P. 
Zijn naam komt in de politie-administratie, ook op 

politiek geoied, niet voor. 

[ \7 [i/�
J) 

l 





22 Juni 19jl. 
Doss • .Lu9/4987. 

• 

l 

... 

• 

Betre:i:v: VERNES, Arie, wone110.e OP KAAIµ
LîiJ venstraat 97 te I s-Gravenhage. A.CO/�#,

An1,woord op DAT;�·0�" 
Dis.Ho.12.28,1..�-r d.d. 15 Mei 1951. PAR: ,t}-

t,f Arie V"EH!füS, geboren te Dordrecnv 2.L Apri.L 1.902, is 
gehuwd me\,: 

t:"\ .Pieternella Wilhelmina ,VAN EMJ.\iERil(, geboren te I s-Gra-
�/venhage 28 A.pril 1906 en woom; Mijtenstraat 97 te I s-Gra

venhage. 
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 
Betrokkene is reeds vanaI 1938 als hoogsparu1:irgsmon

teur werkzaam bij de electrici tei tsbedrijven 11 Zuid-Holland 1; 

geves·cigd Van Tuyllstraat 30 te Vovrburg • 
Hij staat in dit bedrijf en in de onmiddellijke omge

ving van zijn vJOning zeer gw1Stig bekend. 
llij belijdt de ilederlands-Hervormde godsdienst, doch 

leert kerkelijk weinig mee. 
Betrolrn:ene is geabonneerd op de 11 Haagse Courant". 
Policiek is hij onverdacht. 
iijn naam komt in de politie-adminis1,ra�ie, ook op 

politieK gebied, niet voor • 

�7-,h 
·-

-0/ 
1 \7 





doss.109/5200. '22 Augustus 1951. 

• 

.. 

• 

Betreft: Johanna Visser, 
ts-Gravenhage Bentinckstraat 124. ( NIET o K. 1 

ACD/1 . 
Antwoord op: DM.' lEf/,.s 
dis no� R dd.15 Mei 1951. lPAR, i0 

i'< } Johanna Visser geboren te Beemster 2 Juli 1925, is onge
huwd en woont ten htüze van haar ouders Bentinckstraat 124 
te 's-Gravenhage. 
Zij is de dochter van Jan Visser, geboren te Sijbekarspel 
11 J?ebruari 1898 en Neeltje Zijp geboren te Abbekerk 14 
September 1899. 
Betrokkene is reeds enige tijd als steno-typiste werkzaam 
op het kantoor van de N. V .Electrici tei tsbedri jven "ZLlid
Holland" gevestigd Liauritskade 23 te 's-Gravenhage. 
Haar vader is filiaalhouder van de "Sierkan'!In de onmiddel
lijke omgeving van haar woning staat zij gunstig bekend. 
Zij is Nederlands Hervormd en leeft kerkelijk mee. 
Haar OLl.ders zijn geabonneerd op de "Nieuwe Haagse Courant� 
Zij is politiek onverdacht. 
Haar naam komt in de politie administratie ook op politiek 
gebied niet voor. (einde) 





Doss.109/5047. 

• 

4 Juli 1951. 

:Setre1·t: '!iEHF, Harmen van de:r, wonende 
GabrHn l.rntsustraat 116A. te I s-Gravenhage. 

, __ __;__ 

Antwoord op NIET O.�. 

Dis • r; o .12 • 2 84 R. , c.t • d • 15 i:.�e i 19 :> 1. 

! PAR:
Harmen VAH m:R Wt;RF, geboren te BeverwiJ1t°'2"(;t'ei 1918, 

is op 9 ITei 19�1 &ehm,:d met: 
i::argaretha Johanna LEHA.E:R'T1, geboren te I s-Gravenhage 

3 December 1922 en woont in de GabrH!l r .... etsustraat 116A. te 
's-Gravenhage. :rot 9 r:ei 19:>l woonde hij in bij zijn 
ouders, Vionende iTliegwielstraat 27 te I s-Gravenhage. 

Uit dit hm;elijk zijn geen kinderen geboren. 
Hij is de zoon van: 
Hylke V Al. DER '.fü:�F, ge boren te 3neek 5 Oct ober 189:':> 

en Alida Petronella VA1T DBR COLK, gelJoren te Haarlemmer-
meer 26 November 1894. 

Betrokkene is van eind 1946 aJ.s i;ekenaar werl:zaam bij 
de electri�iteitsbedrijven 11 üuid-Holland 11 , gevestigd in de 

Van Tuyllstraat 30 te Voorburg. 

Voordien was hij als zodanig werkzaam bij de Rijks
waters·caat, gevestigd op het Binnenhof te 's-Gravenhage. 

In voornoemde bedrij�en en in de 011JD.iddeJ.lijke omge

ving van zijn ouderlijk huis staat hij zeer gunstig bekend. 
Hij leeft buiten elk Kerke.Lijk verband. 

Politiek is hij georiënteerd op de Partij van de �rbe· 
Hij is geabonneerd op het "Vrije Voll<: 11

• 

Zijn naam komt in de politie-administratie, ook op po-

litiek gebied, niet voor. 

.?_0-:n .--.. ---

A%c. 0/
___________ ...... 

\ 

\1 





Doss.109/5048. 

• 

•t 
\ 

'·i ,,,�- / 
, '• l 

4 Juli 19'.Jl. 

Betreft: JIERSIJ.ll, Kornelis Jans, wonende 

/ I l,.' 

" . t" c. .T. 

Juj_iana van .Stolberglaan 286 te 's-Liravenhage. 

Antwoord op 
Dis.No.12.284J., d.d. 15 t�i 19�1 • 

..--

Kornelis Jans '.lIERSf.:A, geboren te Rotterdam 28 l'iei 
1916, is ge huv1d met: 

Jans Johanna r'/ilhe1mina vru: YTilTKOOl', geboren te 
Schaesberg 23 ,Januari 1914 en woont Juliana van Stolberg
laan 286 te 's-Gravenhage. 

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. 
Betrokkene is van Janv.ari 194 7 aJ_S schakel bordwachter 

werkzaam bij de electricitietsbedrijven 11 üuid-Holland 11 , 

vestigd in de Van '.11uylls Graat 30 te Voorburg. 
Voordien was hij werkzaam op de staatsmijn 1,aurits 

te Heerlen. 
In de onmic.:.dell_ijke omgeving van zijn woning en in 

eerstgenoemd bedrij:t staat hij gunstig bekend. 
Hij is î.ederlands-Hervormd, doch kerkelijk weinig 

medelevend. 
Betrok.F::ene is geabolj.neerd op d.e 11 Haagse Courant". 

Hij is politiek onverdacht. Zijn naam komt in de pol_i�ie
administratie, ook op politiek gebied, niet voor. 





' DIEHSTGEHEIH 
Verbinding: 5 
No. 137/50 

VP.n J U) Onderwerp: Bcnntwoo""ding 
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• / J �o � 
, ,,, / "1J I v\ \ / �

I 
a'

.-

t Vt � (� - 15 Juni 1950. ., '

j,��·-· 
Jv..� In antwoord op Uw bovenr-inn ·c�w:üd sclJriJven heb ik de 

0 ·"'-· eer U het vole;ende te bcrtcr.ten : � Dij de ,e eentelijke licht- on wotcrb�drijvcn, wo rr 

"1 

-ll

· on€,evecr 85 peraonen werlczaarr zijn, v.1erlten de vol -ende
extremi�ti�che werknemers:
DIRK !.Ah ,.:.:;1(EN, geboren te i/lr ardingen, 3 Jan ari 1899, van
beroep gts'lletercontroleur, wonende Sweelinck;.troat 266
alh-ier. Deze iP. lid van de -: • V. c. , o pr:i.chter en l>est1.<.ï..n:de:r
van het 1 loatAelf jk Vre<lescou:lt'ê en vo1trens eilen vcrklnring
COt.1munist;
T3�KE VAN DBR PLUIJM, geboren te Vlnardingen, 10 �ecember
1897, VFJu beroep hulpmonteur; wonende Bilderdijlrntroat 27
alhier. Deze is lid van de E.V.C.;
Ai:.IE VAN 't OOR, geboren te VI· ordingcn 23 April 18<)2, van
b roep monteur, wonende Diepenhroch1tr[-lat 91 r--lhier. Deze
mP�1 te in 1948 :,ropng:mdn voor de c. I' .N., was in 1948 liè

..,YDD i!e E.Y.O.o cm ir dit wA r rschiin11.,jlc nu nor;.;
AND:�tES H ,, BP.. ··ERF, geboren te Vlnnrdingen 10 Aur:untus lü98,
van be roep rr.nchinist, vmnendc 2e van Leyden GP"lntr::int l?.3 
alhier. Deze er.d in 1?45 inrcsch're,,en rlf'

�
· i va11 de E.V. c

n heeft thans een bAStilurr-ifunctie in de µl.Aatae ijke 
fdeling van het N.v.v.;

� ·  

�

n bekleedde tot 1948 in die bewogine oen i ·, r ndc. funct.1;e. 
n het ,r\ orj c-ier van 1948 be' nnl:te hij als 1 �1 �ron de E.V. C. 

t• RAllZ V.'ILF.ELI! RUIJS, geboren te N.itilheim, 2 Juni 1914, van 

l
be

. 
roep los 8rbeider, wonende Goudee�tr"at 23 alllicr. Deze 

lif -�weest van de E.v.c. doch heeft zich wa�rschijnlijk 
zod::.=mit, Ieten schrr-i.p:pen. 

Genoemde peroonen bekleden alle:mn een ont,.ergef'chikte 
�functico 

Bij de gemeentelijke pla '1tsoenen v18rken 40 Brbeiders. 
Onder hen bevin lt :3ich: 

K' JELLE THOMA, geboren te Hoo·e�ond, 2µ o,tob r 1918, v�1- boroc 
tuinr:an, wonende Richard Holotrpr,.t 106 rlhi.cr. Thoma beeft 

'1-( na 1}45 een werkzomn eé"ndcel ,. ehnd in de opbouw van de

er D �yiv/plantRelijke nf,eling der C.P.N. In December 1949 zond hij
• .,;..,, no{! ren t elu.kwens non Stalin. ifa11 eni""e co�muniati�che · · 

ncti•iteit zijnerzijds is dc.l•atr.tc m�anden nicts·�cer te 
· beopeuren en er wordt nelfs gefluint€rd dnt hij do C.P.N. 

de rue heeft toceel\.cerd. Bij de ge eenteli ke plrmtr.oenen 
bekleedt hij een zeer ondergeschikte functie. 

Ovcr·rens sijn. voor zover bekend, in de :"'0, ocntelijlrn 
bedrijven, diensten of inai..ellineen ecen extrcnir:tioche 
geHrienteerde werknemers �n dienPt.-
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Datum Datum Aan Datum Datum Aan Datum Datum I Aan Datum 



Opmerkingen: 

CO 212798 1948 Vlamlezer. 

Nagesl. door: dat: 

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

MODEL C afz: U:E.l:l/'s-G 

V
volgm: 

datum afz: 16-2-'54

functie: 

s(�rsbaas 

� 10897 • '52 (6921) 

•NHAGE

achtern: 

voorn: 

geb: 

te: 

adres: 

,lf, 

1:)1.\ 7-,C,2. 

�' 
.äRONS 

Wilhelmus Johannes 

10 .Uec • 1887 

.t:1aarlem 

's -GRAVENHAGE 

Schaarsbergenstraat 32 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Aan ACD. 

"" rr1
f ··�-!H 

Al 0, */-tl,, 
}Wr�J�-!. rsoneel G.E.B.-Den Haag (OD 1556a/E.II)1

I nli chti nge n -;� ;;;Jen Ha�g, 5 l!'é'bruari 19 5 2. \ r· ,/:Jo _J..s j .

.XJ ARONb, ,Vilhelmus Johannes Haarlem, 10-12-87 i.:>Chaarsberbenstr. 32 

\Á 
.stokersbaa.s. 1948 Vlamlezer. , 

/''B�2NTJES, J:>etrus Gerardus Den Haag, 21-1-94 Lroeverneurlaao 652 
Controleur C. 1948 Vlamlezer. 

Bartholomeus van den Den Haag, 8-2-94 Schalkburgerstr.414 
Helper. 1948 Advertentie in "De 'Va.arbeid 11• 

-t BERG, Hendrik 

l�RGHUIS, AdriaA.n, Willem Albert Den Haag, 16-1-11 Antheunisstr. 228 

"(1 �.EIJ, Jacnbus 
Tekenaar A� 1948 On 1 J..'ei reclam1' gemaakt voor d� CPN. 

Leiden, 30-8-91 Kem1)erstraat 127 
le werkman. 1948 Lid EVC. 

-lBRONSTEIJN, Nicolaas Den Hang, 2-4-16 Zusterstraat 27 

@ 
Glazenwasser. 1949 Lid EVC. 

UIN, Franciscus Cornelis de Den Haag, 20-6-97 Jacob larisstr.77 
Hchakelbordwachter A. 1948 Lid EVC.

)'l BRUIJN, Pieter de lJen .haag, 24-8-02 ];scamplao.n 202 
l,.eteropnemer-geldophaler. 1946 Lezer "öpartacus" • 

\BUHG�H, Johan Christiaan �en Ha�g, 15-7-9) Vreeswijkstr.563 
Opzichter Ll. 1948 Lid �'V�. 

.- COLbT, Jacobus Genderen, 17-5-93 Gabr.L�tsusstr.144 
�erver. 1948 Links georienteerd pers.G.E.B. 

l ... , 

'® �·C 1�NEl"AN , lJirk Theodorus Alkmaar, 19-11-91 Pluvierstr.430 
le monteur. 1951 Lid ABC •. 

� 1 ECK, Aard ve.n Schiedam, 1-12-91 Parallelweg 201 
Ond•rbaas. 1948 Lid EVC. 1949 Links geör.oers.G.E.B. 

'\I EEKHOF, l.'arinus Johannes Den Ha.ag, 30-8-04 Pr.Hendrikstr.165 
J\.,eteropnemer-geldoohaler. 1946 Lezer "De Dageraad". 1948 Vlamle 

1 zer. In 1950 was een van de kinderen a�-lnemer ANVJ j�ugdkamo. 
1'iGE�INGS, George Den Haag, 12-3-97 v.d.Ca,ellenstr.9 

/ ��� Hoofdmonteur. Lid 'RWN. 1948 Lid EVC. Verk.bilj.aan woning. 
AFF, Pieter Johannes �e Den Hing, 2-2-02 Jan Ste�nstr.136 

Adspirant-monteur. 1951 Lid ABC. 
::;, Johan ..11.n.ton .!)en Hal,.g, 21-12-92 Leijweg 388 ·

1 Technisch ambtenaar B. 1948 Vlamlezer. 
Xi HOUVEN, Theodorus Antonius Vornelis van der .J.Jen Haag, 20-1-90 :E.scamplaan 141 

Xi J JlliG ER, 

\J JANSEN, 

.ketselaar-ovenbouwer. 1948 Lid BVC.:. J
Petrus Joharme:s de .J.)en Harg, 20-11-92 v.L.Stirumstr.53 I 

Voorm"n-transportwerker. 1948 Lid EVC. 1949 Links geör. pers.G.Jf 
Abraham Velp, 16-10-04 Beijersstraat 68 

l,1ecanicien. 1948 Lid EVC. 
--/ KEUS, Jan Den Haag, 15-10-94 Ger.Kellerstr.48 

Betonwerker. 1948 Links geör.pers.G.E.B. 
X J KEUVELAAR, Jan 1 ' Den Hn·,g, 7-12-13 Peilstr'1a.t 33 

. Opoerma.n. 1949 Lijst van gearr.oers. tijd"m• bezetting. Lid v, 
1 Verenigd Verze;t 1940-1945. 

fl K OUW'.iNHOVEN, Arie Rotterdam, 6-5-10 Schalkburgerstr. 3 
i"eteroonerner-geldophaler. 1948 Lid EVC. 

/ X 1 K WAKERMAA'f, Johan Gerrit Gorinchem, 2-9-94 lv.oer,,,eg 248 
le lood-en zinkwerker. 1948 Links geö·r. 9ers.GEB. Lid EVC. 

t 
LIEVELlJ, Willem Fre-9erik Ven Haä.g, 3-4-19 v.JV:iereveltstr.36 

1�1onteur. 1948 Verk. bilj. UP1\J aan vwning. 
CH'l, Lrerardus Uornelis van de lJen haug, 19-9-04 Vlierboomplein 3· 

Hoofdmecanicien. 1948 Vlamlezer. 
-J LUDWIG, J • .arinus .uen Ha:,g, l7-4-07 binj.öemeijnsweg 

Meteropnemer-geldophaler. 1948 Lid EVU. 
lMR'fINI, .üeodato Natale Den Haag, 20-2-97 Srevinstr. 60b 

Teichnisch Hoofd8mbtenaar B. 1948 Lid �vc. 
MARRIS, Jacob Den Raag, 26-6-05 Terwestenstr. 200 

Bankwerker. 1948 Vl�mlezer. 
J, OOIJl\!.AN, Arie Den Haag, 29-5-94 Suakenburgstr. 26 

Lachinist B. 1948 Links geHr.oers.G.E.B. 
OV.1.!,l·H./EIJER, J oan Hugo ' Amsterd'am, '31-7-90 Suezkade 19 

Technisçb
.,.

Jfoofdambtenaar B. 1951 �a.nrheidlezer • 
./ »-� '.J(lerlce n b Sle �wi · k, 1, 21. '"'0 

"-
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IE�NK, Egbert Gerardus Cornelis Den Haag, 10-3-98 Delftselaan 118 
_/ )i,eteropnemer-geldo1:>h.9.ler. 1948 Lid EVC. 
REt:J.ERSWAAL, Jacobus Johannes Den Haag, 8-7-92 Pr.:W.ariannelaan 94 

bureauchef U. 1948 Links geör.pers.G.E.B. 1951 Lid }IBC. 
RIJN, Caspar Leonardus van Ven Haag, 22-6-98 Teseelseplein 49 

lvteteropriemer-geldoJha.ler. 1948 Zou comm.geör. zijn. 1948 Vereni
ging Ned.-Ul:ibR, ab. "Nu 11 • 

van .Llen Haa0, 21-4-04 Ja.vastraat 219
le monteur. 1948 Lid EVC. 

Gerardus Den Haag, 18-5-97 Rijswijksew�g 408
Adspirant-monteur. 1950 Advertentie in "lJe Waarheid 11, 

jaar. 
}.'artinus Den Haag, 16-8-31 Rogge'V.le1'nst 

Jongmaatje. 1951 Lid ANJV. 1951 Lid ABC. 
Willem Monster, 14-8-06 Ockenburgstr 

Ketelstoker. 1948 Lid EVC. 
VIERZEN, Hendrik van Apeldoorn, 4-9-13 Reiwwardtst 

Timrerman. 1949 Lid A·JJv. 
Johannes Jacobus van Den Haag, 2-11-15 Vailàantlaa 

le werkman. 1948 Lid EVC. 
Willem van Leiden, 3-6-92 Dierenselaan E 

�erkman-�chinist in dagàienst. 1948 Lid �vc. 
"'"WAAR.uEN..dU.HG, Gerhardus Cornelis .LJen H@.u.g, 22-1-96 .Apeldoornse 
t Hoofdboekhouder Afd.Chef. 1946 Lijst van pers., die ir 
� tionaire en anti-mil.kringen vooraanstuande plé" ts inr 
f WIL'.L'.1.!:N.dU.RCx, JJa.niël lJen Haag, 26-2-17 JJ. Hoo5enr�é 

Glazenwasser. 1950 Lezer Wae.rheid. 

DNB, 6 Februari 1952. 
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Betreft: Ir. H.F.A.Roodenburg, Dir. G.E.B.-'s-Gravenhage. 
Vrieseweg 50, 
DOFJ)REOHT. 

!i NiET 0.1( 

ACO/ :1:1. 
DAT:; '/fr.-:, 
PAR: I 

Personalia: 

. ':"7 .... 1 
� ! 

.fl .; 

1;;_;7 l 
�·OJ 

,_ _r 
-

/fi1 7'.f Hendrik Frederik August Roodenbu.rg werd op 18 
� Novembér 1895 te Maas.sluis geb'orën." Hi'j

° 
oëzît de Neder

landse nationaliteit. Volgens zijn eigen opgave behoort 
hij niet tot een kerkgenootschap. 

Betrokkene is op 3 :Mei 1923 te Rot'Lerdam ge-
huwd met: 

Sieberdina Reindina de Witt, geboren 23-12-'97 
te Rotterdam.. Uit dit huweÏijk-werden drie kinderen ge
boren, t.w.: 
1. Emma Reindina, op 25 Maart 1924 te Delft. Zij is onge

huwd. Godsdienst geen, Ned., van beroep masseuse-heil
gymnaste, thans studerend aan de Leidse Universiteit,
medische faculteit. Zij genoot een gymnasiumopleiding.
Zij woont thans te Leiden,Jan van Houtkade 34.

2. Robert Frederik, op 11 Januari 1929 te Utrecht. Hij is
ongehuwd. Godsdienst geen� Ned., sinds 1947 studerend
aan de Leidse Unjversj_teit, medische faculteit. Hij ge
noot een H.B.S.-opleiding. Hij woont te Leiden,Hooge
woerd 126.

3. Anjelina Wilhelmina, op 9 Juni 1935 te Dordrecht. Deze
dochter is stûderelld en bezoekt de H.B.s. te Dordrecht.
Zij verblijft ten huize van haar ouders.

Woonplaatsen 't!�tro.kk��: 
Afkomstig uit Maassluis. 
Rotterdam, Jan Sonjéstraat 5a.(inwonend bij ouders); 
Groningen, Eeldersingel 32a; 
Delft, Oude Delft 172 en Nw .Plantage 81; 
Utrecht, Fred.Hendrikstraat 67; 
Dordrecht, m.i.v. 22-3-1930, Vrieseweg 50 tot op heden. 

Ouders van betrokkene: 
Ir. Roodenburg werd geboren uit het huwelijk van: 
Willem Jacobus .li�.��enp_u:r.g, geboren 12 Mei 1864 

te Delft(ZH.) en 
Samuellina Jacoba Maronier, geboren 2 Januari 

1864 te Rotterdam. Beide echtelieden bezitten de Neder
landse nationaliteit. Godsdienst Remonstrant. 

Zijn vader was hoofd van een openbare lagere 
school. In vroeger jaren was hij als leerkracht verbonden 
aan een school in Maassluis, maar m.i.v. 8-8-1901 vertrok 
hij met zijn gezin naar Rotterdam, alwaar hij Hoofd werd 
van een openbare school. Laatstgenoemde is nog in leven en 
woont te Rotterdam, Beukelsdijk 41a. Zijn echtgenote is op 
10-2-1936 te Rotterdam overleden.
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Broers en zusters van betrokkene: 
--- · -· . . ... ..  ---

1. Johanna, geboren 2-3-1889 te Rotterdam, Ned., godsdienst
Rem., gehuwd met: Willem Leverstein, geboren 16-8-1892
te Rotterdam, Ned., godsdienst Ev.Luthers. Van beroep:
Adj.Dir. wonende te �otterdam, Essenburgsingel 25b.

2. Maria Catharina, geboren 31-5-1892 te Maassluis, Ned.,
godsdienst Rem�, gehuwd met: Fredrik de Lange, geboren
13-5-1896 te Rotterdam, Ned., godsdienst'geen. Van beroep
leraar II.B.S. te Rotterdam, wonende te Rotterdam, Sta
tenweg 142a.

3. Jan, geboren 26-1-1894 te Maassluis, Ned., godsdienst
Rem., gehuwd met: Anna Louisa Swarts, geboren 22-3-1906
te Leeuwarden. Van beroep accountant, wonende te Rotter
dam, Statensingel 30a.

4. Willem Jacobus, geboren 1-4-1898 te Maassluis, Ned.,gods-
dienst N.H.Overleden 14-6-1918 te Rotterdam.

Genoemde broer Jan Roodenburg bekleedde tijdens de bezet
tingsjaren een vooraanstaande fvnctie j_n de verzetsorgani
satie "Orde Dienst" (O.D.). 
Na de bevrijding fungeerde hij als Gewestelijk Commandant 
Bewakingstroepen in het gewest Zu.:i.d-Holland(Z). Hij is 
reserve officier en maakt zich zeer verdienstelijk als voor
zitter van de verenigjng voor reserve-officieren. 
De familie Rood.enbürg staat in alle opzichten gunstig bekend. 

Ouders _y9:.n e�c):l�t�e:1:_o_te: 
Zijn echtgenote is afkomstig uit Rotterdam en woonde voor 
haar huwelijk ten huize van haz.r ouders op het adres 
Rochussenstraat 185.Zij werd geboren uit het huwelijk van: 

Derk de Witt, geboren 5-10-1865 te Farmsum(Fr.) en 
Antje Groenewold, geboren 24-2-1871 te Woudsend.Zij 

hebben de Nederlandse nationaliteit en geen godsdienst. De 
heer de Witt was in leven stuurman� later kapitein op de 
grote vaart. Hij overleed te Rotterdam op 5-1-1928. Zijn 
echtgenote was reeds op 25-10-1918 te Rotterdam overleden.De 
familie de Witt woonde te Rotterdam op het adres Eendstraat 
32(Later op No.34.) In later jaren verhuisden zij naar het 
adres Roohv.ssenstraat 185. Uit laatstbedoeld huwelijk wer
den, behalve de echtgenote van betrokkene, nog vier kinde
ren geboren, t.w.: 
1. Hindrika, geboren 24-9-1894 te Rotterdam. Overleden te

Voorburg 30-3-1940.
2. Antina, geboren 14-10-1901 te Rotter<l.Rm. C{ehuwcl n,et Jan c.

êl.e�l;;l� geboren 28-2-1898 te Rotterdam. Van beroep
koopman-:�Dir,N .v .-Mij .v/h van Rietschoten & Co,Hillegers
berg. Geen godsdienst, wonende te Wassenaar,Nassaulaan 14

3. Derkelina, geboren 10-5-1904 te Rotterdam, afgevoerd
!;�;-I932 Davms(Zw.).

4. Emma, geboren 18-5-1907 te Rotterdam. Gehuwd met Johannes
Cleton, geboren 11-11-1901 te Rotterdam, Ned., godsdienst
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Ev.Luthers, van beroep:glasfabrikant, wonende te Wassenaar 
Buurtweg 109. 

Levensloo;p: 
Betrokkene genoot, na de lagere school doorlopen 

te hebben, een vijfjarige opleiding aan de Rijks H.B.S. te 
Rotterdam. Op 3 Augustus 1912 verwierf hij het aan deze op
leiding verbonden diploma. Vervolgens studeerde hij van 
1912 t7m 1917 aan de Technische Hogeschool te Delft. Hij 
studeerde voor electrotechnisch ingenieur. 

In de maand Mei van het jaar 1914 deed hij pro
paedeutisch examen voor werktuigbouwkundig-ingenieur. In 
September 1914 deed hij prop�ed�utisch examen voor electro
technisch ingenieur. In Janu�1· 1917 legde hij zijn candi
daatsexamen af en in Juni d.a.v. slaagde hij voor het inge
nieursdiploma electrotechniek. 

Inmiddels had hij zich ter beschikking gesteld 
voor het vrijwillig reserve personeel van de landmacht. Op 
5-8-1915 trad hij in militaire dienst als adspirant vaan
drig. M.i.v. 3-11-1917 werd hij bevorderd tot ree.korporaal,
terwijl hij m.i.v. 2-2-1918 bevorderd werd tot sergeant.En
kele maanden later werd hij vaandrig en m.i.v. 28-10-1918
werd hij benoemd en aangesteld tot res. 2e luitenant. Hij
diende bij het wapen der artillerie.

In later jaren werd hij bevorderd resp. tot res. 
le luitenant, res.Kapitein en ree. Majoor. Laatstgenoemde 
rang verwierf hij in 1949. M.i.v. 1-1-1951 werd hij eervol 
uit de militaire dienst ontslagen. 

Omstreeks Januari 1919 trad hij als ingenieur in 
dienst van de Mij. tot aanleg en exploitatie van laagspan
ningsnetten te Groningen. Omstreeks 1920 vond hij als inge
nieur der le klasse emplooi bij het Gem.Electr.Bedrijf te 
Deift. In die periode was hij tevens tijdelijk leraar in de 
electrotechniek aan de Gem.Nijverheidsavondschool. M.i.v. 
1-6-1925 vertrok hij naar Utrecht alwaar hij �ls ingenieur
tewerkgesteld werd bij het Gem.Electrici tei ts ,- en Trambe
drijf •

In November 1929 werd hij benoemd en aangesteld 
tot onderdirecteur van het Gem.Electr.Bedrijf te Dordrecht. 

In 1943 werd hij benoemd tot Directeur van laatst
genoemd bedrijf. 

In 1950 werd hij benoemd en aangesteld tot Direc
teur van het Gem.Electriciteitsbedrijf te 's-Gravenhage. 

Karakter en persoonlijke ei�enschappen: 
Ir. Roodenburg staat bekend als een rustig en be

schaafd burger. Hij is uitermate kalm in zijn optreden en 
gedistingeerd in zijn omgangsvormen. Naar buiten optredend 
wekt hij de indruk een hautain en ongenaakbaar mens te zijn, 
maar hij nadere kennismaking blijkt het tegendeel. 

Alhoewel hij het uiterste van zijn personeel ver
langt en zelf het voorbeeld geeft van een stipte plichtsbe
trachting, staat bij volkomen open voor de moeilijkJheden 
van zijn ondergeschikten. 

Hij zou in alle opzichten een sociaalvoelemd mens 
zijn. Aan zijn eerlijkheid en integriteit wordt niet getwij
feld. Het is bekend dat hij zeer koningsgezind is. 
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Orde en regelmaat zijn twee belangrijke factoren 
in zijn dagelijks beleid. Hij denkt en voelt in vele 
opzichten in militaire verhoudingen.Gedurende vele jaren 
fungeerde hij als plaatselijk voorzitter van de vereni
ging voor reserve-officieren. In beleidsaangelegenheden 
toonde hij zich vaak een waar diplomaat. In dit verband 
werd soms de indruk verkregen,dat hij geen voorstander 
was van een strak principiéel. beleid, maar dat hij al
tijd bereid was te marchandèren. 

Een en ander zou tijdens de bezettingsjaren sterk 
naar voren zijn gekomen, toen hij onder druk van de be
zetter tot bepaalde maatregelen gedwongen werd. 

Al.b:m.vel met zekerheid kan worden aangenomen dat Ir. 
Roodenburg beslist afwijzend stond tegenover de nationaal 
socialistische idiologie, waren zijn gedragingen toch van 
dien aard dat er na de bevrijding door de P.R.A. een on
derzoek werd ingesteld. De aanklacht hield in, dat hij ge
durende de gehele bezetting pro-Duits zou zijn geweest en 
dat hij op alle mogelijke manieren zijn medewerking aan 
de Duitsers verleend zou hebben. Betrokkene werd m.i.v. 
31-7-1946 onvoorwaarde�ijk buiten vervolging gesteld, op
last van de Officier-Fiscaal te Dordrecht. Deze beslissing
werd genomen op grond van de overweging dat geenszins ge
bleken was dat betrokkene pro-Duits was ingesteld, terwijl
zijn medewerking aan maatregelen van de bezetter geens
zins voortvloeide uit een on-Nederlandse houding� maar
verband hield met de onder de gegeven omstandigheden heer
sende opvattingen, waarbij het in bepaalde gevallen dien
stig was medewerking te suggereren.

Politiek: 
Op politiekterrein treedt betrokkene niet op de 

voorgrond, De indruk werd verkregen dat hij in dit op
zicht weinig of niet geinteresseerd is. Zijn uitlatingen 
doen vermoeden dat hij liberale opvattingen huldigt en 
zich aangetrokken gevoelt tot de beginselen van de v.v.D. 
alhoewel het anderzijds ook niet uitgesloten wordt geacht 
dat hij sympathiseert met heersende opvattingen in de 
kringen van de C.HeU• 

Alg.Bijzonderheden: 

De familie Roodenburg is niet onbemiddeld. Zij be
wonen een riant huis aan de Vrieseweg te Dordrecht. Deze 
woning is het eigendom van betrokkene. Nadat zijn werk
zaamheden verplaatst wa:éen naar 's-Gravenhage stelde hij 
pogingen in het werk dit huis te verkopen. Def..koopsom zou 
f.27.000.-- bedragen. Volgens zijn uitlatingen zou er sp:ra
ke van zijn dat hij in de loop van de tijd in aanmerking
zou komen het thans door burgemeester Schokking bewoonde
huis te 's-Gravenhage te betrekken, zodra laatstgenoemde
een meer passende ambtswoning zou hebben gevonden. Zijn
relatiekring in Dordrecht zou altijd zeer beperkt geweest
zijn. Hij had uiteraard omgang met enkele notabelen, maar
van een uitgebreide vrienden en kennissenkring zou nimmer
sprake geweest zijn. Het is bekend dat hij vriendschappe
lijke relaties onderhoudt met de familie Munk, wonende te
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Dordrecht, Vrieseweg 52. De heer Munk is practiserend 
zenuwarts te Dordrecht. 

De naam van de heer Jan Cornelis den Baars, geboren 
28-2-1898 te Rotterdam, eerder genoemd als echtgenoot
van de schoonzuster van betrokkene, te weten, genoemde 
Antina de Witt, komt voor in de administratie van de 
Gem. Politie te Rotterdam met vermelding van de volgen
de mutaties: 
4 - 7- 1928 Pol. Rotterdam, mishandeling.
12-11-1932 11 " belediging. 
8 - 1- 1940 prijsopdrijving. 
9 - 1- 1940 p�ijsopdrijving. 
Tevens berust er een P.R.A.-dossier te zijne name ter
zake een collaboratie(geseponeerd). 

De namen van bovengenoemde personen komen, voor zover 
niet anders vermeld, niet voor in de administratie van 
de betrokken instanties. 

fs-Gravenhage, 4 Juni 1951. 
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NOTA voor OD personeel GEB. 

Betreft: J.W.Schip:pers. 

-----�--

Door Johan Vlillem SCHIPPERS, geboren te Rotterdam 
18 Juli 1899, van beroep schrijver bij het G.E.B. te Den Haag, 
wonende Ieplaan 58 te Den Haag, werd op Zondag 21 Januari 1951 
ten huize van Mevrouw Westphal ter gelegenheid van een gezelli
ge bijeenkomst voor medewerkers aan de vredesactie, propaganda 
gemaakt met spaarkaarten ter bestrijding van de kosten van deel
name a/d landelijke herdenking v/d Februaristaking 1941, te 
houden op 2ä/2-1951 op het Waterlooplein Amsterdam. 

Oct. 1946: 
1946 
Mei 1947: 
1947 

Juli 1949: 

De Tribune 
symp. R.C .P. 
Ab. Vrije Katheder 
Secr. CPN afd. Loosduinen. 
Als kantoorbediende in bezoldigde dienst van 
"de Waarheid 11• 

Verspr. pamfletten bij voorst. "Het IJzeren Gordijn" 

ACD 101949. 
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Opmerkingen: 

? A. B.AJ.a..:ER, Johannes Franciscus 
12-4-1920 - H.I • .Ambacht
H.I • .Al.IBACHT, Onderclijkserijïveg 118
B.H.V.
Lid N.0.K.
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DIS Gaarne V2e onderzoek, met verzoek na te gaan 
of bovengenoemde en betrokkene identiek zijn. 
( zelfde voornamen, verschillende geb. data) • 

.a ./ // . _ '/ . / 3l-10-'5J.:.... 
!v�--����,__,�

�� 
-'Happort binnen 26-11-'51: G,unstig. 

Nagei.-door: J:� dat: _ ·, ,,. -/

----,.- -

MODELB 

V 
-• 

arz: 
O".E.B. 

Rot'tcruom 
volgnr: / 0 0 0 

datum afz: / á'- I () - r 1 

functie: tecbn. ambt.. A 

Zie: GB 2s00/. OD 1556a/E 

\' 

acbtern: do Bakker 

voorn: Johannes Franci scuo 

geb: 4 December 1920

te: Rotterdam 

adres: Sternstrac. t. 19

Rotoerdam 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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Form. V 2 e. 

No, Dis 

Onderwerp: Inlichtin· en ,: 

-ari�
P.Cûl • ..

0.-.1:. �"·)"' 

Datum, 

A-:;in de Heer 

ó / /S'SS o_

�cl /b,1&1) :m:.

g"'Jl[:. 

8 November 1951. 

Hoofd Commiss,.,ri8 v"n Politie 
te 
R O T�-�-� }) A d. 

PA!..,..� .. �+ D I E JI' S IJ.' G E H E I M • 

Hiermede moge ik U vepzoeken, mij te willen doen 'Jerich

ten of in de Politie-admiristratie ten Uwent iets bekerid is -
__.._ 

speciaal ook op politiek :� �bied - ten nadele van anders taande 

persoon, de leden van het gezin waaruit hij stamt en de leden 

van de familie, bij ,., 1 ie 115.,j :iJwioP-end is. 

lli_ TWEEVOUD S.V.P. 

V 1 BJ_KKER," .Jo11.,,nnes ?r�nciscus a.43

f' Rotterd"m, 4-12-20 
ROT n ::üJJ.".:i,Slternestr.,,,t 19.

Techn. -,,mbten,,,,r G.�.B. R'd,.,m. Is betrokkene mogelijk identiek 

B,;:,kker, Jo·h.,,nnes Fr-,,nciscus, geb. 12-4-1920 te H.I.A..mb<>cht, 
�dres in 1945: H.I.�.mb�cht, Onûerdijkserijweg 118, di e liè 
N.S.K.K. w,.,s ?

DE BAKKER, Johar"nes Franciscus, geboren ��-1920 t� �' dam, 
wonende ";ternstraat 19 te Rot erdam, komt; in de poll tie
administratie te Rot�eraa� niet voor.
Bij controle in de Registers van de Bevolking is geble}·en 
dat hij nimmer werd afgeschreven mar H.I.Ambacht, rzodau 
aangenomen kan wordrm, dat te trokkene niet identiek is 
a•in Bal<ker, Joh·3r nes Franèiscu� geb:..,12-4-1920 te H. I.Ambacht 

14 �v. '!951

/� 
/ 









NOTA voor OD 15560. - ..t?ersoneel �lee. bedrijven. 

Betreft: BARLü, tl. 

K\.aLu, I{endrik, 
13.4.1901 te .Rotterdam, 
Rotlïerda:n, Clingendaal 26 
beroe2: technisch ambt. G.�.B. 

Se� t. 1947 en AuJ. 194<5: Ab. De ,Jaurheid. 



-

l • 

N O T A voor OD /1r,r / .�ersoneel G.E.B. 

Betreft: Benschop, ,Tan 1",arinus 

Jan karius Benschop, geboren te Rotterdam, 9-2-1913 
Adres: Ro·rrERD.All, :r., ijnsherenlaan 67b 
le scllrijve� C.l!.:.B. 

Sept. '47: Ab.V1aarheid. 

voll.inf.kaart. 



NOTA voor OD 1556a - .l:°ersoneel .!Slee. bedrijven. 

Betreft: Berg, J. v.d. 

B�RG, J·ohannes van den, 
Rotterdrun, 22.6.1898, 
Rotterdam., l,oorder:i:1.avenl(ade 77c 
beroep: scho.kelwacnter G • .C:.B. 

Se.l."t. 1947: Ab. De .vaarneid. 



• 

NOTJ-.. 

Be tre '-'t: �11. P. Bourgu.lgnon, Rotterdam 

BOURGUIGNOU, T-1arinus Hendrik 
3-1-11, �otterdam
Rottero.am, Delflanctstraat 34
beroe�: tijd.arb. G�B

Oct. '47: L.id 0PI1T en Ab. rraarhe.ld 
Juni '50:Bec'lankte na 1g4g als lid CPN 

Voll. inf. kaart 



NOTA voor OD 

Betreft: T. de BRUIN 

, Personeel G.E.B. 

de BRUIN, Teunis, geb. 24-2-11 te,Rotterdam 
adres: Rotterdam, Chr. de ;'letstraat 60a 

Sept. '47: Ab. \'laarheid (doorgeh.) 

Volledige informatiekaart 



NOTA voor OD 1556/. - �er soneel �lee. bedrijven. 

Betreft; Buisson, H.1.L. du. 

BUI3SOL, Henri i--aulus J.Jevinus du, 
Rotterdai.n, 5.2.1899, 
Rotterdam, .. il leb rordusst raat 96c 
beroep: :o.ach. u-• ...;;. B. 

Sept. 1947: .üb. De jaarheid. 



• 

• 

UOTA 

Betre�t: A."'. van neurzen 

DEURLrnN, Anthonie "':redrik vs.n 
2Q-?-1g, Potterdam 
Pott�r�arn, Henl�.�orchstraRt ?Oh 
bPr. : mon tAur (;.�,.� 

f'.Ppt. '4 7: Ab. ''Tn,ri.rheic'l . 



NOTA voor OD Personeel G.E.B. 

Betreft: Deijl, \,ilhelmus 

Wilhelmus Deijl, gebo ren te Rotterdam, 30-5-11 
Adres: RorrERD.M , \'lalchersestraa t 3c, 
Kabelarbeider G.E.B. 

Sept. '47. Ab.Waarheid. 

voll.inf.kaart. 



• 

NOTit 

Betreft: A. Donker, Rotterdam. 

nomam, Ambrosius 
30-1-11, Rotterdam
Rotterdam, crooswijkse straat 88b

beroep: arbeider GEB

8ept.'47: 
Oct. 1 47: 
Oct. 1 49: 

ab. 11"'iaarheid11 ; 

lid C1PN: 
ab. waarheid. 

Voll.inf.kaart v



, ..

,t 
. . 

' 

RAI-':i?ORT VAN J. 

Voor l'D.� !lLJ /J_J_b / 6 _-zzr

Naar aanleiding van het door 

G.E.B. / Rotterdam. 

verzochte betrouwbaarheidsonderzoek (categorie 

naar 

geb. 

wonende 

te 

is 

ECK, Hendrikus G. van 

5-5-'99 te Rotterdam

ROTTERDAM, Feijenoorddijk 11 

B 

J:3.. relatie het rose PR-fiche toege;onden met mutatie: 

Komt voor, wordt besproken - 12-1-'54 • 

Reeds met U besproken d.d. 24-12-'53. 

b. relatie het vol�ende medegedeeld; a .d. 24-12-'53:

In Juli'46 hing voor raom verkiezingsbiljet CF.N.
'53: In Sept. •4? - '50 ah. Waarheid. I.eest thans"Rotterdams Nieuws

blad". 

Datum, 12-1- '54. Sectie DisJ 



• 

No. Dis V-GEB-R"dam-2265 
VERTROUWELIJK. R. No. 1980/52

In antwoord op Dis V-GEB-R'dam-2265, d.d. 18-12-'52 
;( wordt bericht, dat de mutatie van VAN ECK, Hendrikus Gijs 

bertus, geb. 5-5-1899 te R'dam, bekend, kan worden aange
vuld met: Sept. 1947-1950 l:!,bonné op "De Waa:eheid"; JJ-l'r 
leest thans het"Rotterdamsch Nieuwsblad/ 

/ 

/ 

Hij is vader van Christiaan, geb. 20-1-1920 te Rot
terdam (inwonend), bij Uw dienst bekend; en schoonvader 
van: KOEBERGEN, Hermann Johann, geb. 15-10-1914 te Goch 
(Dld), eveneens bij Uw dienst bekend. 



• 

·� 
.. 

V-GEB-R'dam-2265 18 Dec. 52. 

De Heer 
Hoofd Commissaris vm. Politie 
te 
R O T T E R D A M • 

ECK, Hem rikus G. van 
Rotterdam, 5-5-1899 
ROTTERDAM, Feijenoorddijk 11. 

Opzichter Aanleg Installaties bij het G.E.B.- Rojterdam. 

-1 

ID Rotterdam 5-4-1949: Juli 1946 - Voor re.sm woning hing verkiezing 
biljet C.P.N. 

Huidige politieke instelling. 



0-r�ingen:
�, ..

• 
Nagesl. door: 

-.-- - --
MODELB afz: G.E.B.

• 

R'dam
volgnr: 2265 

datum afz: � � - .s-z 

functie: opzichter 

dat: 

Aanleg Installaties 

• 

achtern: 

voorn: 

van Eck 

Hendrikus G. 

geb: 5-5-1899 

te: Rotterdam 

5373 

adres: Feijenoorddijk 11

RO'ITERD.Af!' 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



NOTA voor OD 

Betreft: S.A. 'FELDMA.rm 

, Personeel G.E.B.

FELIUANN, Simon Arnoldus, geb. 14-7-10, Rotterdam 
adres: Rotterdam, Laurierstraat 19 
ass.mach.G.E.B. 

Sept.'47: Ab, Waarheid 

Volledige informatiekaart 



...•. 

7°'JJt,t·. rdaw 5-8-30 

Il:')1"' .. _R;Af, G'r.oe!].OZOOL1 81 

L.S.X. Schcvorineen
9-2-19�1

. �{07 

3�/0' 
22-S-50.

1-'.;?-50 

-. ' 



• 

• 

Betreft Ho.Dis 

VERTROU\lELIJK. 

9507. 
---

26 JAN. 1951 

R.No.977/1950.

Gaertman, Johan Christiaan, geboren 5-8-30 te Rot

terdam, wonende ten huize van zijn ouders, Groenezoom 81 

te Rotterdam, is in het besit v an het :i.f.U.L.0.-diploma, 

het diploma "'ngels en ambtelijke vorming. 

Hij is als tijdschrijver in dienst van het Gemeen

telijk 1Uectrici"teitsbedrijf te Rotterda.m. Op 6 Juli 1950 

is hij in werkelijke mtlttaire dienst getreden bij he t 

Commando Luchtv2.arttroepen te Bussum. Hi:î wordt e:m be

trouwbare en ijverige jongeman genoemd. 

Hij is ingeschreven als l'Tederlands-,-Iervo::cmd, doch 

is kerkelijk niet actief. 

Ook op politiek gebied toont hij geen activiteit; 

hij is georiënteerd op de :!?s.rtij van de Arbeid. 

Hij stamt uit een gunstig bekend staand gezin, 

bestaande uit een man, vrouw en 2 zoons; de beide zoons 

zijn nu in militaire dienst. Zijn vader is als comr ies 

aan genoemd gemeenteli;;k bedrijf verbonden. 

De naam Gaertman,J .C. komt in de administratie 

van de Politie te Rotterdam niet voor. 



G4E!mIAn; Joh,m, Olu-istiaan 
·· ·Geb. 5:..;a-,0 ter.Rotterdam

.Adron:

'·26-9-50 

Aan de Heer 
Hoofd 1,;om!:'lissaris 
te ... 

R O 'f T 

'Ïl· 
,, 

) ,,, 

,. 



NOTA voor OD 1556a - �erso neel �lee. bedrijve�. 

Letreft: G�nmeren, .eieter van. 

GA-.L: ..... a-u:i.� van, .eieter, 
RotGerdam, l�.1.1892, 
Rot;cerdam, bothastraat 55a 
beroep: aro. G.�.B. 

Se;it. 1947: 1i.b. De .Jaarheid. 



N O T A voor OD .Personeel G.E.B. 

Betreft: Groen, 'dillem 

Vdllem Groen, geboren te Rotterdam, 17-11-1916, 
Adres: ROT'rERDM.i , 1-leinwee 149c. 
Adjunct-commies G.E.B. 

Sept.47: Ab.\,aarheid. 

voll.inf.kaart 



-

• 

NOTA 

Betreft: T.P.Groenendaal 

GROE1fBNDl•.AL 
Thoràa.s "Petrus 
9-8-17, Rotterdam
Rotterdam, Kameliastraat 41b
arbeider GEB

Mei'48: Lid B.?T.O.P. (EVO-OVerheid) 
Dec.'48: Lid o.v.B.

SP.p.'47: Ab. "Tanrheid 

Voll. inf. kaart • 



• 

• 

' I 

NOTA 

Betreft: H.�. van Haaren 

HAAREN 

Henricus �ranciscus van 
8-6-F), Haarlem
Rotterdam, Pleretstraat 19b
arb. GEB

Sep.'47: Ab. maarheid 
Oct.'47: Lid CPN 
Oct. • ,1.g: Nog ah. vr:rn.rheid 

Voll. inf. kaart. J 



....�
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XXll 

JONGE, de 

Adriaan 

8702 

538 

Haamstede, 20-7-20 

SEROOSKE�KE, Hoogehuis 21 

Zie bijgaand afschrift politierapport • 

s�c�IE III MA ID 
10-11-50

27-6-00

13-6-50

r o. t R JJy"'.

/t{I. 1
., 



--�'1-:�noor<l ol'.J schri,jvl':'n G.. c.. 24 illctober 195L, V � a 
2 

Dis 87C2 .•• 

·.L-.dri;, éln de C:-on6e, .__eLoren t.e :'aamstE:ce, à- cJuli 19.::::C, '.1erd o_., 18

l',eLrm ri 1929 inl.,ec::clu·even i":1 het. bevo:..ki '1L:.,reeister der öem ente

'TlissL1Len, .<01:i .r:r· vvn /�11,"1,i Den -î.elder. Op 11 :Jece.n.ber 1929 ver

tro:,c :11ij nö.ar J>..Iast.er-dam. '=1e Vlis.:i .[,er1 V(;.r0le,.!..:' Llv � ,n boox d vcm

:-.:ï-1 •• 's wachtscl1i J 11� oord-Irab.:-.nt 11 • --ij 11as stoker 3e klc:sse bij de

:ronü,:i,.liJ'-:e ï .::1rine.

:;)oli tiek- en ')olitioneel is owtrent hem en zijn f2u.ilie- en �ezins

le(en

Vlissin""'e11, �6 (.:ctober 195L. 



• 

• 

8702 A 

.... 

JONGE de, Adriaan 
20-7-19�0 te Haamstede'
SEROOSKERKE, Hoo�ehu1s 21

( 

24 Octobér 1950 

Aàn de Heer. 
Commissaris van Poli tie 
te 
'l L I S $ I ?� 0 E N • 

' .

Betrokkone werd op· lS 
.
Februari af�esohreven naar Vlissin�en� 



,, 

/' JONGE de 

A<1r1aan 

20-7-192o·te Haamstede

;,- SEROOSKERKE, HooP'ehuie 21 

SECTIE III J{ARID . . 2�-10-50 1 1 � { 0 1 �r} 
�'Á ,..-1 l i -� 

11!:f.fl:>iJ' 1 

u , 

27 ... 6-�o 

verzamell1Jst 
d". 

Z18 I bi jp.:aänd afschrift J) oli t ier�port • - ..
· Dezerzijds is-' reeds i:,oeinformeerd te Vliesînr:en.

' ' 

.}' 

1 • 

OP /.Ll.:t_'J:� Ol'i!J-,;11:t�'�=� �:4.. ..b,/J,_""' 
----�-��-·-·"�"'--·""----==---

!1 
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Verbinding no. 26 

No. 279 / 50. 
Onfierwerp� Inlichtingen 

DIENSTGEHEIM 

12 October 1950. 

In antwoord op Uw brief, dd. 5 October 1S50, 

Dienstgeheim, Form. V. 2 a , no. Dis 8702 A 

heb ik de eer U het volgende te bericnten: 
Adriaan de JOH G3, 

•
geboren 20 Juli 1920
te Haamstede

• 

van beroep onbekend
wonende Serooskerke, Hoogchuis 21
JBibbmer, komt in de administratie alhier niet
voor. In politiek opzicht is niets nadeligs
van hem bekend. Van de leden van het gezin,
wa;.1rui t hij stamt, is evenmin iets nadeligs
bekenèl. Hij werd alhier op 18 Fcbri.IBri 1939 afc;e
sch:reven naai� Vlissingen. !Tij 1.01aiJ toen stok,.>r 3 e

Jklasoe bij rle 



' . 

� . '• 
. 

·�

5·ootober 1950 

Aan de Heel" 
Cotmn1saa�1s van Politie 
te 
DEN HELDER;.:., 

. ' 

.. 

-)'' . . :. 

JONGE de, Adriaan 
HAAMSTEDE, 20.:..7-1920 
SEROOSKERKE, Hoor,;ehuls 21 

Betrokk�ne 1s van 1J� woonächt1i(·te 



• 

, SECTIE l!l YJ\RID 

JONGE de 

Ad.ria.an 

20-7-1920 te Hs�mr.:tet.v.

SEB.00SKBRKE, Hoor;ohtû.s 21

5-10-50

...

Zie bij"aancl af:echri.C'- politlero.r.po::-t • 
·Pezer

t.�jds 1a reeds �einformeerd te Den Helder.

·,

. . 

. ' 



Bet�ft:JONGZ,Adriaan de, 
t wonende te DEN HELDER,Marinekazerne. 

t 

Antwoord op 
verzoek DIS,No.8702 A,d.d.10 Juli 1950. ·-'. l,AAllï

1- · DJ lf.4 _ 

' I 

/ 

@ 

-
-- 1 ' J?-'4' /. 

\ 

P.'.k: ,
,...

--1 ---,,
,.,. 

Î 

ADRIAAN DE JONGE,geboren te HAAMSTEDE,20 Juli 1920, 
gehuwd,woonde tot 15 Juli 1938 te SEROOSKERKE,Hoogehuis 
21,doch vanaf die datum te DEN HELDER,Waa.rschijnlijk in 
de Marinekazerne. 

[ 

ADRIAAN DE JONG& is een zoon van JOHANNES DE JONGE 
en TONA GELEIJNSE" Zijn va.ier is smidsknecht van beroep 
en deze wordt,evenals zijn moeder,ter plaatse gunstig be 
oordeeld. 

Voor zover bekend heeft betrokkene alieen 
derwijs genoten. 

Hij dienst thans als stoker 2e klasse bij 
klijke Marine. 

A.GELEIJNSE is gehuwd met een zekere P.J.LOOZE,op
5 November 1946 te ZIERIKZEE. 

Het milieu,waa:rin hij is opgegroeid,is goed te noe 
men.Hij heeft nog een broerljldie eveneens gunstig bekend 
sta.at. 

Hij belijdt de Nederlands Hervormde Godsdienst,doc 
omtrent zijn politieke ori§ntering kon men geen gegevens 
verschaffen.Vast staat dat hij niet communistische ge
zind is. 

In de politieadministratie van de gemeente SEROOS
KERKE of in die van d e betrokken P.R.A. ,komt zijn naam, 
noch die van zijn naaste familieleden,voor. 

Middelburg,26 September 1950. 
� 



.•. 

• 

NAAM 

-GEBOREN 

WONENDE 

S702 A 10 Juli 1950. 

Aan de Heer.Districtscommandant 
van de RiJkapolitie 
te 
M I D Il E L B U R G • 

·�

de JONGE, Adriaan 

HAAMSTEDE. 20-17-1920. 

SEROOSKEJKE Hoogehuis 21 



Iioo.f'� 5oct_e 111 · .r.::>.

24 J tli "1948 .. 

. .

t>1a.9G5 16 Decotitner 
i 

·:'< ·t KEU. iJ;mR.1. 'lG.,

Sernard ll.J • 

· 4.Sl 14 October 1�47 

2S-9-1927 te Rotterdam,

Rottel'dnm, 
'lroene;, ntllodijk 179b 

z:te 'b tj cnc.nd afschrift politie-1'0.ppol"t • 

I1:U.ICHTI1GEI-IDIENST. 

ROTTERDAM . 

I .D. .ilo: 402 .,_ 

GEHEIU . 

• ÖPKAAfö 1
ACD l/A

l UJ\ ; µJ /L!( •1, 
,PA:-; f ,N 
t. _,.. ' 

'Volgno. 

. ' 9·JUU 194� 

J,/�i'\ / :.; D '{ $ f_.
Rot terdam�-iLJ1:l...lL1948. 

In antwoord op uw schrijven Nos Dis. 965, 
d.�. 3-5-1948 ,wordt bericht ,dat de Wt.am van:

·.Keukenbring,Bernard Heinrich .Joseph,geb. 23-9-1927
te Rotterdam, wone nd.e Groene-Hilledijk 179b t"e Rotter
dam, in de administratie van de Politie noch in die der' 
P.R.A. alhier voorkomt. 

Verzonden aç1..n: Hoofd Centrale Veiligheids Dienst 
te 

's-Gravenha.ge 

/ 



( 

t 

965 

KEUXENBRING Bernard H.J • 
Ç"eb: 23-9-2 7 te RotterdRlll 

3 "'ei

De Heer Tioofd Oor:un..tssaris van Politie 
te 
ROTTERDAM 

. . 

,,on: �C'.r'I'FPDA\!, Groene Hilledijk l 79 b o 



lloofd nec'l:;i� lll '"·.1.l}.
24 Jul.i 1946 

I 

··�

• 
, Zie b \.; e.a-on(i a.f�l\!'iÎ't

' 

1. 

,. 

·> 

.,:r.. 

,, ,, ,, 

,,,. 
- -.�

• 

,. 

' 

IJ..._ J" s·i �r./1.,U'.' W�J.;dt t -



• 

Il'IT..ICHTINGIDNDIENST. 

I.D. liToi 401. 

GEHEIM . 

N:fT O.K. 

Aêo, 11 .i 
u ,\ r ;::: .. f' _, ,:: 

-:,;.Jo 

PAR: 

Ro'·terdam, 6 Juli 1948. 

In antwoord op Uw schrijven No: Dis. 965, 
d.d. 3-5-1948, wordt bericht, dat de naam vam

Kooijman,Dirk Alexander,geb. 22-1-1923 te Rott,er
dam, expedi tie-kn!acht, wonende ,'Toelwijks tr at 85a te Rot
terdam, in de administratie van de Politie noch in die 
dèr P.R.A. alhier voorkomt. 

Koo ijman,Karel .Jan Alb:ertus ,geb. 12-11-1907 te Rot
terdam,ov er leden 5-10-1942, vader van Dirk Alexander -, 
voo rnoemd,werd bij vonnis van 14-6-1920 door de Arr.
Rechtbank tP Rotterda..m,terzake d:iefsta.l in vereniging, 
veroordeeld tot 3 mqanden gevangenisstraf met een proef
tijd van 3 jaar en bijzondere voorw<'arden; 

bij vonnis van 11-1-1926 door de .Arr. Rechtbank al
hier,terzake diefstal in vereniging,tot 6 weken gevan-
genisstraf; 

· ' 

bij vonnis van 6-12-1927 door de Arr. Rechtbank al
hier,terzake bedrèáiging met doodslag,tot 1 week gevange-
nisstraf,en 

bij vonnis van 15-2-1938 door de Arr. Rechtbank al
hier,terzake medeplichtigheid aan diefstal in vereni
giog.,tot 6 m a anden gevangenisstraf met aftrek mn van 
preventieve hechtenis. 

Vermeulen,Aleidu,geb. 15"5-1902 te Rotterda.111,wedu
we vr,.n Kooijman,K • .J • .A.,.voo rnoemd,en moeder van Dirk Alex 
ander -,wërd bij vonnis van 10-2-1943 door de Economische 
Rechter te Rotterdam,terzake overtreding Distrihutiewet, 
veroordeeld tot F. 6.-- boete of 3 dagen hechtenis. 

Verzonden aam Hoofd Centra.le Veiligheids Dienst: 
· te

's-Gr avenha.ge.



965 

KOOYM/1.N Dirk Alexander 
geb t 22-l-23 te Rotterd nm 

' 
I. 

c' 

won: RO'l'TERDAM;' Woalwijksestra.at 85 •. 

3 Uei 

De Hrer Hoofd Commissaris

van Poli i.ie te 
�O TTE:�OAM 

.,. 



' . 

Sectie G III n Clingendaal 
15,Juni 1949 

·KOUWENHOVEN

· Adrianus, J •

4772 

, V-1127-2/ 
49 

· 4-7-1927 te Rotterdam

ROTTERDAM 

4-5-1949

· 27-�-1949
,. < ' 

Oranjeboomstraat 236 B 

�schrift politie-rapport 

BovengenoE1?1de persoon komt in de politie-administratie te 
Rotterdam niet voor. 



Form.V2b 
No.nm. 47� 
Onderwerp: Inlichtingen� 

GEHEIM 

Datum 5 lVIa i 19 49 

De Heer Hoofd Com.missaris 
van Politie 

te 

H O T T E .. { D A i\lf 

Hiennede moge ik U verzoeken, mij ten behoeve van het Departement 

van Oorlog te willen.berichten of in de Politieadministratie ten Uwent 

iets bekend is- speciaal.ook op politiek gebied- ten nadele van onder

staande persoon/personen, de leden van het gezin waaruit hij sta:m.t/ 

zij stammen (en de leden Tan de familie) waarbij hij/zij inwonend is/zijn. 

KOU'.f.CNHOVL�T Adrianus J • 
geb: 4-7-27 te Rotterdam 
won: î?O'fT:SRDAM, Oranjeboomstraat 236 B. 

KOMT I\J IET VOOR 

� 1 JUNI 1949 

,l 



\ 

•• 

I· 

4?72 

KOUIVENIIO� Adrian�o J / 

5 !.lei 49 

De :ffe�� Hoofd Canm1ssaris 
van Politie 

te 
R o· TT E :? D A Jrl

· geb: 4-7-27 ta Rotterd�·
won: ROT'l'ERDAU, Oranjy,oèJm.s tras. t 2S6 B.

/ 

./ 
·.;

I
l

/' 

f 

' , 



J:W 11'A voor OD 1556e. - l'ersoneel 01cc. bedriJven. 

Betreft: h..uijper, R. 

KUIJ.P.3:R, Rienk, 
Zaandam, 2. '/ .18f3L� 
Rotterdam, Korte Dreef _52 
beroe�: baas G.�.B. 

Sept. 1947: �-i.b. De .Jaarneid. 



NOTA voor OD 

Betreft: H. LAGENDIJK 

, Personeel G.E.B 

LAGE1TJ)IJK, Hendrik, geb. 11-8-12 te �otterdem 
aä:es: Rotterdam, de la Reystraat 38a 

Sept.'47: Ab. Waarheid (doorgehaald) 

Volledige informatiekaart 



NOTA voor OD , Personeel G.E. 'B. 

Betreft: H. '\'{.A.E. LANGHORST 

LANGHORST, Hendrik Wladimir Albrecht Ernst, geb. 1-1-12 te 
's-Gravenzande 

adres: Rotterdam, J. van Effenstruat 46b 
monteur G.E.B. 

Sep.'47: Ab. Waarheid 
Juni '50: Bedankte na 1948 als lid C.P.N. 

Volledige informatiekaart 



NOTA voor OD , Personeel G.E.B. 

Betreft: Johannes MANK 

MANK, Johannes, geb. 2)-8-04 te Rotterdam 
adres: Rotterdam, Corn. Trompstraat 7b 
arb. G.E.B. 

Sept. '47: Ab. Waarheid 

Volledige informatiekaart 



NOTA voor OD , Personeel G.E.B. 

Betreft: H.J.A.M. van MEERENDONK 

MEERENDONK, Hendrik Johannes Annas Marinus van, 
geb. 3-10-1893 te Rotterdam 
adres: Rotterdam, Atjehstraat 28b 
bankwerker G.E.B. 

Sep.'47: Ab. Waarheid 

Volledige informatiekaart 



• 

• 

Betreft: B. Jriever. 

l.IEIJ1;R, Bas tiàan 
7-1-08, Rotterdam
Rotterdam, Urkersingel 32b
beroep: le schrijver rnrn

Sent.' 47: .Ab.,•rn<i.rheic'l. (doorgehaald! • 



NO TA voor OD , Personeel G.E.B. 

Betreft: Leendert OTTERSPEER

OTrERSPEER, Leendert, geb. 2Ö-6-94 te Kralingen 
adres: Ro tterdam, Blankenburgstraat 95 
kras-mont. G.E.B. 

Sep. '47: Ab. Waarheid 

Volledige informatiekaart 



- NOTA voor OD h,� ... ,..., . Personeel G.E.B. 

Betreft: Reijngoud, Hendrik 

Hendrik Reijngoud, geboren 4-11-11 te Rotterdam, 
Adres: ROTTERD.Al. , Struitenwer 22c , 
lvonteur G.E.B. 

Sept.47: Ab.Waarheid. 

voll.inf.kaart. 



-

NOTA voor OD 1556a - .t'ersoneel �lee-bedrijven. 

Betreft: Rin6elei1Sti
1
jn G. van 

RIHGr.!;Iii:NSTIJïT, Gerrit, van, 
Rotterdam, 6.j.1914, 
Rotterdam, '.i'weebosstraat 110b 
beroe�: arbeider G.�.B. 

Be;;_-1t. 19L�'!: Ab. De .'Jaarheid. 



-

N o T A voor on 

Betreft: J.M. RODI

, Personeel G.E.B.

RODI, Johannes Martinus, geb. 30-389 te Wedde 
adres: Rotterdam, A. Mildersstraat 5a 
techn.contr.G.E.B. 

Sep. '47: Ab. Waarheid 
Juni'50: Bedankte na 1948 als lid C.P.N. 

Volledige informatiekaart 



RODI Johannes b.artinus Ned. 
30-3-89 .ledde
Rotterdam, A. ï�ld .rsstr. 5a
techn.contr.· GEB
ID RotterdrJ11, 27-9-50

Sept.47 - ab. 'c/earheid
Juni 50 - bedankte na 48 als lid CPN

DIS Gaarne V4e onderzoek met verzoek welke de hui
....d i ge pol.Lti...els:WAW.ll.i�e- i§b= .. --=---1-i:!1.:; ... ��l !

1.... , • - <. :. •1 on.cl. 

Nagesl. door: J dat: l.. ;;, - \ tl - � 

--- ----- -�------ ------------- ------· ---------- -..- ------- - --- - ----

MODELB afz: G. E.B.

functie: 

• 

Rotto1·dam 
volgnr: / c:, � .3 

datum afz: /<f-to - 1-1 

opzichtcer 
eentrclle 
Galilei straat 

i 
Zie: �/OI' 1556a l+-r-4--f'-++

/. �- s6: 
;f/$�h-,� 

Rodi 
achtern: 

Johannes Martinus 
voorn: 

geb: ,0 Maart l8B9

te: 
Wedde ( Gr) 

adres: Adr. ,.iildersstroat Sa

·-----------------
Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 

� 10191/1 • 51 



• 

• 

,.-

'· 

• 

Betreft: J. l • Rodi • 

V-G • .!J..B. t?•dum -1043

!.t:RT::CCl,' 1..i:IIJK 

Rodi, Jobunnes 1.:artinus, .R'eboren 30-3-1889 te · !edde, wonende 
,drien I ildersstrt..at 5a te "l.otterdam, is, alhoewel .geen lid n:oer vun 
de CPN - hij bedanlcte na 1948 - w�l cor ..... unistiscb �eoriëntt;erd en abon
né op :Je .,·aarhei<l . 

Op crimineel r,;ebied koi..t zijn nao.m in de JX)litie-administra
tie niet voor. 

19 �.ei 1952. 
.2.:-.x.�.il,. _ __:_ __ _ 

Op · r . be.spr. met --···-1-E.(j. 
cop1e geg. aan 



• 

... 

Betreft Ho.Dis V-G.E.B.-t'daJiJ-1043. 

VERT10U7!I.iIJ:C 
OP l'.M.R i 

A((l' 'il/.__ 

1 

o, N-//�P. 
P..11i: 
-

-

JL2:Jo .1757 /51. 

J.odi, JolLannes . artL1us, gebore� 30-3-1889 te 
':redde, wonende Adri en :.:ildexSstraat 5a te Rotterdam, 
b': Uw dienst bekend, is als technisch controleur in 
dienst bij de Gemeentel!jke 3nergie Bedr:jven te Rotterda..1. 

In de ors1gev i.118: van z�.:n v,oning staat h�j gunstig
bekend. I-Iij is 2ed. "-:ervormd, 1och bezoe;;:t ni ner de kerk. 

:I� is, al:hoewel geen lid meer van de C • .!? .N., 
, wel co� tUnistisch georiënteerd en abon11é op De .1aarheid. 

Op crimineel gebied lcor1t z��n naruJ. in de politie 
administratie te Rotterdan niet voor. 

-----·-----



1 

2l·liovembcr 1951. 

Aan da Heer 
Hoofd Comniosari� van Poli tie 

, 

' 

" 

" 

' . 

- . . 

RODI, Joh;,,,�ea .14.;tinua" j)/ 
Wedde(Gr.). 30-3-89 
RO�TERD�, Adr. tüldersstraat.Sa. 

� M •• 

' .. , .. 

/" ... 

Beroep: -Opzichter G.E.B. Betrokkene ia bij Uw dienst bekend. 
Gail,rne bericht omtrent huidige politiek.-e inate;tling • 

. , 

. .  



1· 

•r 21 Novemba� 1·951. 
f 

• ·

l • 

. . 

' 

Àan de Heer 
Hoo�d Cofumis�aris van

te 
.trt O T 'T i Rt:1 h M. 

' '< 

RODI, Johannes Martinus. 
Wedde( Gr.), 3�3-89, . . • 
RO'.llI.rERDA?5, ,Adr. î.filderastraat 5a" ,r f � ttr.-

'Politie 

Be�ep: 'Opzichter G. E. B. · Betrokkene -.is bij. Uw dienst 
G'aarne bericht omtrent htµdige". politieke instelling ... 
• 4 J" :"t.l .--

. 
. . 

�· 



• 

• 

NOTA 

BetrPft: J. Schouten . 

SCHOUTEN, Johannes 
01-1-11, Krimpen a

1� Ijssel 
Rotterélam, Rockanjestraat 14c 
ber.: commies GED 

Sept.' 47: Ab. vraarhcid (doorgehaald) . 



NOTA voor UD 1556a - Personeel �lee. bedrijven • 

.betreft: Bei1ç;;ers, J' ohannes Gerardus. 

s.i::1m�RS, Johannes Gerardus, 
Rotterda:n., 31.1.1889, 
Rotterdam, Bloemstraat 129u 
beroel',): plaatwer,cer I..T.�.B. 

Jan 1947: Ab. op 11.LJe rriuunett (R.C.J:-'.) 
cie_flt. 1947: _'ib. De ,aarheid. 
oct. 1947: lid c._ .N.

Oct. 1950: nog Hb. De ,/aar.neld. 



NO'.r..i.l. voor OD 1556a - .Personeel .tl:loc- bedrijv en. 

Betreft: .:imi ts, F. l·Jl. 

Sld·TS, Franciscus !\1artirms, 
Rotterdrun, 22.3.1911, 
Rotterdam, J'os e;ihlaan 54c 
beroep: ketelarbeider G • .l.!). B. 

Oct •• 1950: Ab. De .Jaarheid. 



N O T A voor OD • Personeel G.E.B.

Betreft: Timmers, Gerrit 

Gerrit Timmers, geboren te Rotterdam, 29-10-09.

Adres: ROTTERD.Afll, Boergoensevliet 217a. 
B.ambt.chef G.E.B. 

Jept. '47. Ab.Waarheid. 

voll. inf'. kaart. 



• 

.. 

Betr.No.Dis 14.178. 
--,--�,--·. -- t 1. �k- 1 tJ · l J.K.ver rouwe lJ • �----- 2 4 AUG. i9�1' 

R.No.1009.

®' 

., 

, 'co, 1.f/-
1 . :. ., ,\T· (' t '' lf ! "'·. -
f PAR: t'I 'Il 
!,··----

Urbanus ,Evert ,geboren 13 Dec0rnber 1918 te J.otterdam, wonende 
Abr.Kuyperlaan 69b te Rotterdam is gehuwd en als ass.opzichter 
werkz aam bij het Gem.Electr.Bedrijf te Rotterdam. 

Hij staat ingeschreven als Gereformeerd, doch be ,zoekt geen 
kerk. 

Voor zover hekend,toont hij voor politiek geen belangstellins. 
van 26 October 1945 tot 18 Ja1rnari 1946 was hij als dienst

plichtig uachtmeester ingeó.eeld bij het R.I.T. 
In de omgeving van de Honing staat hij gunstig bekend. Hij 

is geabonneerd op 11Het P2.rool 11. 

Zijn naam komt in de administratie vsm de .?.olitie te Rotter
dam niet voor. 

V 





i 
' 

,-

t 

NOTA 

!an: DIS
Van: DNB

Betref·t: E. Urbanus. 

Gaarne een V4e onderzoek naar: 

URBANUS, .Evert, 
Rotterdam, 13.12.1918 
Rotterdam, Abraham Kuyperlaan 69b 

Bestemd voor OD 1556a/E III. Betrokkene is als 
technisch ambtenaar werkzaam bij het G.�.B. te Rotterdam. 

DNB, 26.7.1951. 



No T A voor od , Personeel G.E.B. 

Betreft: Johannes VE::u.A.AN 

VERLAAN, Johannes, geb. 11-12-19 te Rotterdam 
adres: Rotterdam, Nwe. Bi1:nenweg 372 
ketelarb. 

Sep. '47: Ab. Waarheid 
Jut).1'50: Bedankte na 1948 als lid c.P.N. 

Volledige informatiekaart 



NOTA 

Betreft: A. van der ITaal 

'NAAL 

Arie van der 
25-1-20, Rotterdam
Rotterdam, Ooolsestraat 7ga

arb. GEB 

Sep.'47: Ab. Maarheid. 

Voll inf. kaart 



UOTA 

Betre"t: P. 1·1ijling1 'Rotterdam.

:/IJLING, ?ie ter 
1-6-01, Rotterdam 
Rott�rdam, Dr. de Visserstraat 1 
beroep: monteur GEB 

sept. 1 47: Ab. waarheid. 

Vol 1. in .. '. kaart 



voor OD /,rj·J. Fersoneel G.E.B. 

Betreft: Zindel, hermanus Hillem 

Hermanus \1illem "indel, geboren 10-1-1901 Rotterd am 
Adres: Ro·rrERD.Ak, Schoklandses tr aat 5a, 
Kantoorbediende G.�.B. 

Sept.'47 Ab.Waarheid. 

voll.inf.kaart. 



NOTA voor OD 1556a - �ersonoel �lee- bedrijven. 

Betreft: Zwarte, J • G-. de 

Z,ifART.i.:;, Jere•nias Gijsores·c de, 
Hot�erdam, 8.4.1908, 
.Ro·tcerda.m, i:'..okerstrt.:.at 17D 
oeroe�: arb. �.�.B. 

Bept. 1947: üb. .rnarneid. 



OD. 

In Uit 

Datum Datum Aan 

/ 

In 

Datum 

Uit 

Datum I Aan

In Uit 

Datum Datum I Aan



I.D.DORDRECHT. 

No. 204/50 

Aan de Heer Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdiens�-�...,..,....,,--� 
te 's-GRA VENHAGE • 

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 2 3 Mei 1950, 
no. 84074, betreffende communistische infiltratie in 
gemeentebedrijven, heb ik de eer U het volgende mede te 
delen. 

I. Bij het Gemeente Electriciteitsbedrijf te Dor
drecht zijn in totaal 312 personen werkzaam. Voor zover 
nagegaan kon worden, zjjn er 25 werknemers, waarvan ge
zegd kan worden dat zjj links extremistisch georienteerd 
zijn. Dit is dus ongeveer 8 % van het totaal aantal •Nerk
nemers. 

Voor de namen en overige gegevens van deze perso
nen moge ik verwijzen naar bijgaande lijst. 

�:/��II.Bij de Gemeente Gasfabriek en Hoogdrukwater-
01)l'f-�iding te Dordrecht zi�n momenteel 164 personen werk

t(' zaam. Hier zijn 9 personen bij - alzo 5i % van het totaal 
waarvan aangenomen kan worden dat zij links extremistisch 

' georienteerd zijn. 
I (f t,. 

/ 1.11 Aitr4 Inzake de personalia en antecedenten moge verwezen 
worden naar bijgaande lijst. 

De op deze lijst genoemde W.Stuart en A.Eland heb-
1>en een leidende functie. 

De gegevens betreffende de overige gemeentelijke 
instellingen en diensten zullen U nog worden toegezonden. 

Dordrecht, 8 September 1950. 



tri 
\IJ 
\' .. 

DIENSTGEHEIM. .IOÁ..!) I { té A VM 4 � 1,,.,1,�I rr' .,;.__ d/1116 k "H.
V" _,_, f- i .EENTE ELECTRICITEITSBEDRIJF o&..EcHT 

"" 1 v t:::v 

Á)l, U<.d �vNamen l geboren I adres L antecedenten

1
, opmerkingen 

�..t.- _.:.,<l__,.,r, .... · ___________ ,__ --------,-i------------ .

X' 1. bOSMAN, Karel Jacobus 11s.12.1900
Dordrecht 

� 2. VERBOOM, Arie, 114.s.1�96 
Numansdorp

-1- 3. NIEUWEN"tlUIZEN, Leendert 1 15.11.1893
Dordrecht 

1 
'/... 4. BAIJENS, Philippus Leendert 26. 5. 9�

· Dordrecht 

"- 5. DRIESSEN, Gijsbert 
Johennes 

X 6. M.ALIEPAARD, Goris, 
'. 

'1-. 7. SCHULP, van der, 
Henri Jacobus,

'
'- �. GROENEWEG, Dingeman, 

1 
Y-._ 9 • HARMS , Kl a.a's , 

10. KLERK, de, Jacobus,

. � ll. STOLK, Teunis, 

lo .11.1922
Dordrecht 

l 4.12.H�89
Rotterdam

11.1.1S98
Dordrecht

s.1.1900 
Dubbeldam

30. 5-190?
Dordrecht

25.11.1913
Dordrecht 

9.11.1905
Dordrecht 

Eemstei jnplei n 1
Dordrecht 

Merwedestr.39 rood
Dordrecht 

Brouwersdijk 222rd
Dordrecht 

A.Paulownastr.3
Dordrecht 

In Nov. 1947 lid C.P.N. 
op "De Wa'rheid". 

en e.bonnee

In Oct .1947 abonne op 1
1De Wae.rheid 11

In Nov. 1947 lid C.P.N. 

In Oct.1947 abonne op 11De We8rheid 1
1 

In 1945 lid van B.N.o.P. 

In Oc).1947 abonne op 1
1De Weë>rheid 11

hoofdklerk 

controlerena. op
zicht er 

voorman-monteur 

monteur 

Hei j st erbachstr.16rb. Was in Febr.1947 bestuurder veke;roep I monteur
Dordrecht 1 metaal der E.V.C.; op een manifest om-

1 Herradesstr.11
Dordrecht 

M.v.Holystr.7
Dordrecht

Emmastrae.t lS
Dora.recht

Weissenbruchstr. 31+
Dordrecht 

1 Alexanderstr.11 
Dordrecht 

\ Jac. Catsstr. 69
Dordrecht 

streeks helf Nov.194S verspreid door 
het o. V.B. k\·JDm zijn na:,,_m voor als in
formatieadres.Dit was in Maart 1949 nog
het gevel. 

l In Oct.1947 abonne op 11De Ua.a.rheid 11

In Nov.1947 lid C.P.N.

1 In 1948 lid vr->n B. N.o. P. 

In Oct .191Jr7 abonne op 1
1De War rheid 11 

In 194S lid B.N.o.P. 

In Oct.1947 abonne op "De Wa"rheid 11

In Nov.1947 lid C.P.N. 
In 194S lid B.N.o.P. 

1 In 1948 lid B.N.o.P. 

1 In Oct.1947 abonne op 11De Waarheid 11

monteur 

monteur 

hulpmonteur 

hulpmonteur 

hulpmonteur 

hulpmonteur 



,,C 
tr 
,. 

DIENSTGEHEIM. 

Namen 

ARNHEM, van, Johannes, 

TULNER, Pieter, 

14. BEZEMER, Willem Leendert,

15. HANSm�, Jacobus Hermanus,

UITTENBOGAARD, Willem,

ZWAAN, Karel MBRrten,

18. KLERK, de, Adrienus,

19. LANGENDOEN, Hendrik,

,,20. VINK, Gera<irdus, 

I 

'/,. 21. WIT, de, Johannes Hermanus, 

LEEN, van, 
Matthijs Frederik, 

PRENGER, Gerhard, 

g.eboren

29.6.1920 
Utrecht 

28. S.1BS7
Het Bildt 

2.1.1900 
Dordrecht 

4. 2.1s91 
Dordrecht 

s.2.1s99
Dordrecht 

7.4.1907 
Dordrecht 

15,7,1909 
Dordrecht 

8.3.1901 
Dordrecht 

1.10.1907 
Dordrecht 

2g.12.u}92 
Dordrecht 

23.4.1910 
Dordrecht 

2.3.1900 
Dordrecht 

adres 

Th.de Bockstraa.t 1 
Dordrecht 

de la ReijstraP-t 2S 
Dordrecht 

Vest 127 Dordrecht 
Dordrecht 

Cemphuizenstr. 2 crood 
Dordrecht 

Amerstraat 25 
Dordrecht 

IJsselstraat 44
Dordrecht 

Maasstra.Rt 124 
Dora.recht 

van Hoytemestr.lg 
Dordrecht 

M.Schamperstr. 20 
Dordrecht 

Du:Jbeldamseweg 63 rd 
Dordrecht 

Brouwersdijk 165 
Dordrecht 

Almsvoetstraat 13 
Dordrecht 

i:;ecedenten 

In 1948 lid B,N.O.P. 

In Oct. 1947 abonne op "De 
Waarheid 11.

opmet'kingen 

hulpmeterijker 

geldophaler 

, In Oct. 1947 abonne op 11 De 
W?Prheid 11, in 19�.g lid B.N.o.P. 

voorman 

• 1 

In Oct. 1947 abonne op 11de 
Wa.Brheid 11 , 

• In dov.1947 lid C,P,N., in 
Oct.1948 abonne 11 De WaF,rheid 11

In Oct. 1947 abonne op 11 De 
WaFrheid 11 , in Nov.191+7 lid C,P,t-! 
in 1948 lid B,N,O,P. 

In Oct .1947 abonne op 11De 
Waa.rheid 11 

In Oct .1947 abonne op 11 De 
We.rrheid 11 

voorman-stoker 
� 

stoker 

� 
stoker-

bankwerker 

handlanger 

Tekende in 191+6 de candidaten- J handlanger 
lijst der C.P.N. voor de Gemeen
teraadsverkiezingen. In Oct.1947 
abonne op "De Waerheid 11 

In Oct. 1947 abonne op "De 
Wa;:irheid 11 

In Oct.1947 abonne op 11 De 
Wa!.'rheid 11, in Nov.1947 geheim 
lid _van de C.P.N. 

Heeft zich in 1945 uitgelaten 
dat hij verwachtte een functie 
te krijgen bij de C.P.N. 

handlanger 

ele�

ket elma.ker 



. 
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25. 

DI E1'1S TGEHEIM 

Namen geboren 

VISSER, Pieter Teunis, 23.11.1896 
H.I. Junbs cht

ZANDEN, van der, 
Frederik Albert, 

29. 7. H�92 
Dordrecht 

) _c Electr.bedrijf Dord ht 

adres Amtecedenten opmerkingen 
-

Dubbelda.mseweg 122 Oct.1947 abonne op 11De Waa.rheid 11 , werkman 
Dordrecht in Nov. 1947 lid van de C.P.N., 

in 194S lid van B.N.o.P. 

Hoge Nieuwstr.l ben. In Nov. 19�7 lid C.P.N. en in arbeider 
194S lid B.N.o.P. 



NOTA voor OD 1556a - �ersoneel �lee. bedrijven. 

Betreft: Groeneweg, A. 

G �CJ�N�\'i�G, __ rie, 
Dubbeldam, 22.11.1896, 
I-1. I. �iJllbu.cht, underdi�jkserijweg 25c 
beroep: lijnwerker G • .::G.B. Dordrecht. 

1947/1948: Lezer ".l.Je Uaarî1eid''. 



Il 
OD No. I 6�.:iti v � · : ,

• ·····.········· 

E ;:. �·o1.. �� 

Uit llit In L-��-=---1-�===-loatum I Aan1 A Datum Datum an 
In 

Datum 

Y 1 7' .ot... e.4�w., 1�m.t)...c........ � �rA, 1 

Uit 
Datum Aan 

In 

Datum 
Uit 

Datum Aan 
In 

Datum 



Ond. Communistische infiltratie 
in overhe idsb€drijven. ,,. 

1 - r:;. � • . r -.J• 
•• 

I 

"-(/. -\L/ r, • j. /
-- .. ,, 

- ly 

ACD/ {, ' L, ty ·� 
�'fl 

t. .N�� .. J . -;�·/ 
•.'v Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 24 �lei 5 ;-Ro.84074,

.\;/;. met verzoek te willen doen nagaan of zich onder het personeel 
van de oveI'heidsbedrijven, -diensten en -instellingen te dezer 
stede e�tremistisch georienteerde werknemers bevinden, wordt 
medegedeeld. 

Bij een dezerzijds ingesteld onderzoek is gebleken, dat zich 
onder de werknemers van de Stedelijke fabrieken van gas en elec
triciteit te Leiden (personeelsterkte 460 man), een 13 tal extre
mistische elementen bevincte�, van wie onderstaand de personalia 

.,/.'."' en verdere gegevens volgen: 

. · � 

�
�

L 

�� 

Herman BEKOOIJ, geboren te Leiden, 14-2-11, los werkman, 
wonende te Leiden, Rembrandtstraat 20. Is lid van A.B.c. 
Hij kan zich over het gehele fabrieksterrein bewegen en is 
niet in een bepaalde ploeg ondergebracht. Is een rustige man 
die geen propaganda maakt. 

• � 2, Pieter BLA11KENSTIJN, geboren te Leiden, 3-4-98, stoker, wo
nende te Leiden, Heemskerkstraat 58. Is communist en lid van 
de B .N .O.F. 1.';erkt in een ploeg van 30 man. Maakt geen propa
ganda. 

X 

X 

3. Abraham CRAMA, geboren te Leiden, 4-6-11, voorman-metselaar,
wonende te L€iden, Sophiastraat blA. Is lid van de B.N.O.P. 
Werkt in een ploeg van 10 man. rviaakt geen propaganda.

4. Hendricus Johannes Cornelis HERMANS, geboren te Noordwijk,
2-8-29, leerling-monteur, wonende te Noordwijk, Van Leeuwen
straat 8. V,erkt in een ploeg van 11 man. Hij heeft een beroep
gedaan op de Dienstweigeringswet. Zijn vader is wel communis
tisch georienteerd.

5. Bernard Hendrik HESKES, geboren te Heerlen, 21-12-11, monteur,
wonende te Leiden, De Goejestraat 46. Is lid van de B.N.O.P.
ierkt in een ploeg van 40 man. Gedraagt zich zeer rustig en
maakt geen propaganda.

6. Jan de JONG, geboren te Katwijk, 27-1�01, cokesknecht, wonende
te Leiden, Prinses Wilhelmina straat 32. Is communist en lid
van de B.N.O.?. t"erkt in een ploeg van 6 man. Maakt nooit
enige propaganda.

7. Louwrens Adrianus Gerardus LAGENDIJK, geboren te Leiden,
12-8�28, leerl�ng _§j:._Qker, wonende te Leiden, Herengracht 53.
Is lid van de �C. Werkt in een ploeg van 30 man. Hij is
een ontevreden �?P, doch maakt geen propaganda.

)( 8. Pieter \'/outer l\.1ARTIJN, geboren te Leiden, 7-12-02, s tokfil', 
wonenàe te Leiden, Formosastraat 5. Is communist en t!a van 
de B.N.O.P. Hij verzamelt hapdtekeningen voor het Stockholmse 

J 9. 

vredes-manifest. Is een fel propagandist. ·,verlet in een ploeg 
van 30 man. 1

Pieter NEUTtB'?OM, geboren te Leiden, 15-1-89, hulp-metselaar, 
wonende te Leiden, Transvaalhof l. Is communist en lid van 
de B.N.O.F. Werkt in een ploeg van 10 man. Maakt geen propa
ganda. 
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10. Abra ham ROZIER, geboren te Leiden, 11-11-96, monteur, wonende
te Leiden, Acaciastraat 18. Is lid van de B.N.O.P. Hij zit

,,.. een beetje verlegen met het 1.idmaatschap van de B.N.O.F. 
Is goed kathol.iek en maakt zeer zeker geen prö'ganaa voor 
het communisme. ':ierkt in een ploeg van 40 man. 

,1111. Hendrik W.hGElVJAKER, geboren te Leiden, 5-1-89, cokes-knecht, 
wonende te Leiden, Tesselschadestraat 42A. Is communist en 
lid van a� A.B.C. Werkt in een ploeg van 6 man. Maakt geen 
propaganda. 

'/ 12. Hubertus Jacobus van der WEIJDEN, geboren te Leiden, 1-10"89, 
voo1•u1an-bankwerker, wonende te Leiden, Resedastraat 6. Is 
com munist en lid van de B.N.O.P. Maakt geen propaganda. 

v 13. Johannes van der 117EIJDEN, geboren te Leiden, 31-8-93, timmer-
/'- man, wonende te Leiden, Lombokstraat 36. Is communist en 

lid van de B.N.O.P. 'ller•kt in een ploeg van 15 man. �aakt 
geen propaganda. 

Naar het personeel in de overige bedrijven wordt nog een 
onderzoek ingesteld en zal t.z.t. rapport wor�en uitgebracht. 

Leiden, 22 November 1950.
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Betreft schrijven dd. 24 Mei 1950 
van het Hoofd van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken no. 84074 betref
fende Communistische infj'ltratie in 
overheidsbedrijven. c.J
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In het koppelstation van het Provinciaal 
electriciteitsbedrijf te Gouda zijn 50 werkne
mers in dienst. Hiervan zijn 9 werknemers extre
mistisch georienteerd te weten: 
Martinus B e n  n i n g a, geboren te Groningen, 
8 Juni 1897, wonende te Gouda, van Middellant
straat no. 4. Lid van de E_ • .ï..Q. J3enninga is 2e 
monteur in de afa. electriciteit; 
Frederik C o z a k, geboren t.e Gouda, 17 Dei!em
ber 1889, wonende te Gouda, Gravin Jacobastraat 
no. 52. Lid van de C.P.N. Cozak is lantaarnop-
steker; 

--

)( O .f.. Willem van der H e i j, geboren te Gouda, 23 
Augustus 1893, wonende te Gouda, S.v.d. Goude
straat no. 64. Van der Heij is l�v,Jill_de �.v.c. 
en geabonneerd op het dagblad "De Waarheid"; 

/ t) /. Gij sbertus Wilhelmus K r a a n, g�;;;; te · Gouda, 27 December 1903, wonende te Gouda, Graaf
van Bloisstraat no. 43. Kraan is lid van de 

� E.V.C. Van beroep is hij plaatswerkêr;-
/ � ·/. Willem L a f e b e r, geboren te Vlaardingen, 

6 November 1902, wonende te Gouda, Westerkade 
no. 52. Lafeber is lid van de E.V.c. Als 2e 
monteur is hij werkzaam-in de afä:7 electrici
tei t; 

)\ O·� Gerardus V e r  b r u g  g e, geboren te Gouda, 
19 Mei 1917, wonende te Gouda, Willem TOiberg
straat no. 66. Verbrugge is lid van de E.v.c.

en al s monteur werkza�m in de äfa: electric1-
tei t; 

/ ()1. Aart V e r m e e r, geboren te Utrecht, 18 Fe
bruari 1894, wonende te Gouda, van der Palm
straat no. 95. Vermeer is lid van de E.V.c. 
en als monteur werkzaam in de afd. elecirl-
ci teit; 

Î'( Willem. W i j k h u i z e n, geboren te Gouda, 
· 8 lliaart 1906, wonende te Gouda, Da Costakde 
no. 51. Wij]µluizen is lid van de E.V.C. en 
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als schilder werkzaam in de afd. electriciteit;

1 J Roeland IJsselstein, geboren te Gouda, 10 No-
., vember 1890, wonende te Gouda, Jan Philipsweg 

no. 47. IJsselstein is lid van de E.v.c. en 
als plaatswerker werlrnaam in de afd. electri

_Jci tei t. 
�-uHet waterleidin�bedrijf te Gouda heeft 52 werk

nemers in diens . Geen enkele hiervan is extre
mistisch georienteerd. 
In de afd. Gas van het koppelstation van het 
Provinciaal electriciteitsbedrijf zijn 48 per
sonen werkzaam. Hiervan zijn 4 werknemers extre
mistisch georienteerd, te weten: 

V t Oit Petrus Cornelis van der L a a n, geboren te Gou
� �· da, 14 October 1896, wonende te Gouda, Pretoria

•NK» plein no. 40. Van der Laan is lid van de �.v.o.

J en als voorman-stoker werkzaam. HiJ 1.sechter 
reeds geruime tijd buiten dienst wegens een hart
kwaal; 

/ � t)./. Dirk L i c h t, geboren te Utrecht, 27 Juli 1902,
wonende te Gouda, Zoutmansplein no. 14. Licht is 
lid van de E.V�. en als verver werkzaam; 

s,} ol. Leendert Gerard M e e r v e 1 d, geboren te Ouds
t'\.. hoorn, 5 Februari 1896, �onende te Gouda, c. Huy

gensstraat no. 194. Meerveld is lid van de G.P.N. 
en de E. V .c. Hij is als voorman stokër werkzaam;" 

--

x O .4: Bertus Z a p p e i j, geboren te Gouda, 27 Januari
1906, wonende te Gouda, Parkstraat no. 17. Zappeij 
is lid van de f.V.C. en bezoekt regelmatig de ver
gaderingen van de ë .P .I�. Hij -Ys aJ.""sstoker- werk-
zaam.- --

Tevens is er nog 35 man hoger- en administratief 
personeel aan de afd. electriciteit en gas ver-
bonden. Geen enkele hiervan is extremistisch ge

rienteerd. 
Bij de Gemeentelijke Reiniginesdienst is 35 man 
personeel werkzaam. Hiervan is er één extremis

yl Jl ... # tisch georienteerd te weten: 
I\ 1/ P. Hendrikus S c h o o n d e r w o e r d, geboren @ te Reeuwijk, 6 Augustus 1901, wonende te Gouda,

i Boelekade no. 113. Schoonderwoerd is als schip
per-baggerman werkzaam. Hij bezoekt vergaderi!!_gen/ 
De/Gemeentewerken te Gouda heeft 49 man perso-
�el in dienst. Hiervan zijn er 2 extremistisch 
georienteerd te weten: 

� d-4. Johannes van den il i t t e n  bo e r, geboren te
- · Gouda, 29 October 1892, wonende te Gouda, ïlillem

�i 11
Tombergstraat no. 3. Wittenboer bezoekt regelma

i tig de vergaderingen van de C .P.1,. Hij is als op
perman werkzaa1II, 

'ti /) ·( Jan Egbert ,lijkel t ten H o v e, geboreï: te .Spe,
9 April 1890, wonende te Gouda, Voorwillens no. 
53. 2en Hove bezoekt regelmatig de vergaderingen
van de O .P ...... en "'is""geabo. neerd op het dagblad 
"De iVa1rhèiq. 11• Hij is als stra:"tmal�er werkzaam. 
Bij de overige g�m�entediensten zijn geen e�tre
.mistisch georienteerde werknemers werkzaam. 

Gouda, 5 Juli 1950. 

� 
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Naar aanleiding van U schrijven dd.23 Mei 1950,No.84074, 

betreffende communistische infiltratie in gemeente bedrij-

ven,bericht verbinding 6 het volgemde: 
Bij de gemeentebdrijven te Delft,omvattende de afdelin6en 

Gas,Water en electriciteitsbedrijven zijn momenteel 293 

personen werkzaam. 
Gedurende de jaren 1945 tot Legin 1948 waren diverse perë 

sonen bij die bedrijven werkzaam die lid waren van de E.V.C 

In het begin van 1948,bij de gebeurtenissen in Tsjecho
Slowakije,zouden volgens verkregen inlichtingen van de Di

rectie van de Gemeentebedrijven nagenoeg al deze personen 
/

'2..--
uit protest· bedankt he�ben als lid van de E.v.a.

Volgens de directie zouden deze personen,zelfs 

I\' 

�� 
- (J .l:,.

\( 

1 

J 

1. 

2. 

,. 

4. 

deze nog lid van genoemde organisatie geen invloed kunn 
uitoefenen op de werkzaamheden in de genoemde bedrijven 
omdat hun getalsterkte te gering is en bovendien 
sonen geen sleutelposities bezetten. 

Hieronder volgt een opgave van die personen die volgens 
opgave in het bovengenoemde tijdvak lid waren van de E.V.C. 

BERENDS,Johannes,geh?ren te Steenwijk,20 Juli 1895,stoker, 
wonende Theresiastraat 56 Delft. 

BOER, Hendrikus,geboren te Delft,11 November 1918,metse

laar,wonende Tulpstraat 25 Delft. 
GENESTE,Josephus Johannes,geboren te Delft,l Maart 1899. 

mach.bankwerker,wonende Vondelstraat 29 Delft. 

KATTEVILDER,Cornelis,geboren te Delft,19 December 1923, 

schilder,wonende Pieterstraat 140 Delft. Volgens 
Uw schrijven No.48386,dd.24 Maart 1949,deed hij 

mede aan de protestkaarten-actie gezonden aan de 
Griekse Gezant te 's-Gravenhage,in welke kaarten 

geprotesteerd werd tegen het optreden van de Griek-
èe Regering. 

5. WARCUS, Adrianus,geboren te Delft,13 Maart 1909,terreinwer
ker-stoker,wonende Achterom 115 Delft. 

6. PLOMP, Hendrik Joost Adrianus,geboren te Delft,28 October

1888' magazijnknecht, wonende Doel enstraat
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l ?. RENSSEN,Viilhelm van,geboren te Delft,? Augustus 1912,aen

vankelijk machinist,thans teruggesteld tot smid, 

wonende de Colignystraat 95 te Delft. 

8. SCHIPPERS,Adrianus Cornelis,geboren te Delft,28 Mei 1899,

bankwerker,wonende Bosschastraat 87 te Delft. 

X 9.
L 

., 

! I

STALLINGA,Abel,geboren te Delft,17 Februari 1916,monteur in 

tijdelijke dienst,wonende Verlengde Singelstraat 

78 te Delft. 

) 10. WEES,Johannes Wilhelmus van der,geboren te Delft,27 Decem

ber 1905,voorman-timmerman,wonende Cohen Stuart

straat 16 te Delft. 

Verder is nog in tijdelijke dienst: 

� 111. FRANKEN,ArEnd Bernardus,geboren te Delft,10 November 1916, 

terreinwerker,wonende Handboogstraat 2 te Delft. 

Franken voornoemd,had bij de verkiezingen voor de 

IIe Kamer der Staten Generaal in 1946 voor het 

raam van zijn woning een verkiezingsplaat van de 

C .P .N. hangen. Er is een ui tgeb�·e id onderzoek in 

deze kwestie naar hem ingesteld en volgens zeer 

betrouwbare �ersonen uit zijn omgeving voelde hij 

in 191� wel iets voor de C.P.N. maar is hij daar 

later,mede door de invloed van zijn vrouw geheel 

op teruggekomen. 

·ne Directie van de Gemeente-bedrijven te Delft,is van me

ning dat zij op bovengenoemde personen stuk voor stuk kan 

rekenen en acht de invloed van de C.P.N. op de bedrijven 

nagenoeg nihil. 

Aan de diensten bij de gemeentebêdrijven is voorrang ver

leend,de andere gemeentediensten volgen nog. 

Aan de Heer Hoofd van de 

Binnenlandse Veiligheidsdienst 

te 

's-Gravenhage 

Verbinding 6. 
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lTOTA 

Betreft: M. nenninga, Gouda. 

13EWHlfüA, Martinus 
8-6-1Bg7, Groningen
Gouda, van Middellandstraat 4
beroep: electricien Gem.licht:abrieken

1950: Abonné "De Nieuwe 1'Iereld 11 

Voll.inf.kaart 
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• 

NOïA 

Betreft: P.c. van der Laan, Qouda . 

LAAN, Petrus Cornelis van der 
14-10-1896, Gouda 
Gouda, netoriaplein 40 
beroep: voorman-stoker Gem.lichtfabrieken 

1950: Leest het E.V.C.bondsblad 11 overheidspost 11 

Voll. in-"'. ka:ut 
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NOTA 

Betre1:t: Jj.G. Meerveld, Gouda 

l.IBERVELD, Leendert Gerard 
5-2-lGgn, nudshoorn 
Goudr1., 0onstantijn nuygensstraat 79 
beroep: stoker Gem.Lichtfabrieken 

1150: LP.est het E'"C bondsblad 11 0verheidspos tn 

Voll. inf .kaart 



MOTA 

Betreft: G. Verbrugge, Gouda. 

VEIIBRUGGE, Gerardus 
19-5-1917, Gouda.
Gouda, ryillem Tombergstraat 66
beroep: monteur Gem.lichtfabrieken

1150: Leest het E.,r.c.bondsblad "Overheidspost" 

Voll.inf.kaart 
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NOTA 

Be treft: ,., • Wijkhuizen, Gouda. 

Y!IJKHUI.6,m, 1èrillem 
8-3-1906, Goua.a
Gouda, Da costà.kade 51
beroep: monteur Gem.lichtfabrieken

1950: Leest het E.V.0.bondsblad "Overheidspost 11 • 

Voll. in-f. ),;:aart 
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lîOTA 

Betreft: R.IJsselstein, Gouda 

IJS,5LiLf-,�EIN, Roeland 
l0-11-18'30, Gouda 
Goucla, Jan Philipsweg 47 
beroep: stoker Gem.lichtfabrieken 

1950: Leest het EVC bondsblad "Overheidspost" 

Voll. in•"' . kaart 
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NOTA 

Betreft: B. iappeij, Gouda. 

�APPBIJ, Bertus 
27-1-06, Gouda
Gouda, Parkstraat 17
beroep: monteur Gem.lichtîabrieken

1950: Leest het E.V.c.bondsblad 11 overheidspost11 

Voll.in:.kaart 
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Onderwerp: Communistische infiltratie in gemeentebedrijven.

Antwoord op, No.

1

:%74 dd 23 Mei 1950. ��
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\ D I E N S T G E R E I h • rt i, f �' 1 .:: 

:A {>' 'w -.-.-.-.-.---.-.-.-.-.-.-.-.-.- �, :. " .-:·, (,� / In antwoord op Uw bovenaangehaalde brief deel ik U mede, 
dat alhier een uitê,ebreid en discreet onderzoek is ingesteld
naar personen, die werkzaam zijn in gemeente-bedrijven en 
extremistisch geori;nteerd zijn. 

Het re$ultaat volgt hieronder.

GEMEENTE TECHNISCHE BEDRIJV]N ( omvattende electriciteits-,gas
en waterleidingbedrijven) 

rrerkzaam 240 personen. Drie personen ziJn extremistisch georiën
teerd. Er is geen qijzondere communistische activiteit te consta
teren.

� �7ilhelmus Cornelis van der POEL, geboren te Schiedam 21-10-1899,
metselaar, wonende Lakstraat 88b te Schiedam. Hij is lid van de
CPN, BNOP en EVC. Hij ontvangt de"waarheid". Zie ook I.D. 102/ 48
en 22/50. Zijn inf.kaart is in uw bezit • 

. A.J,
,<,

, Theodorus Pieter van PELT, geboren te Schiedam 20-12-32, los werk
�.,.. 1 ·,man GTB, wonende Humansdorpsestraat 13a te Schiedam. Hij bezoekt 

wel eens bijeenko�sten van de ABC. Zijn inf.kaart gaat hierbij. 
Hij maakt gèen propaganda. Zijn vader werd echter reeds in 1946 
gesignaleerd als lid van de C.P.H. en waarheidlezer. Deze is ook
lid van de EVC en de ABC. Hij maakt propaganda voor de EVC. Hij
is genaamd Simon van PELT, geb. Schiedam 30-8-1899, wonende aan 
hetzelfde adres. Zijn inf. kaart is in Uw bezit •

. . , ,i, Jan STERREHBERG, geb. Tiel 18-12-1897, wonende aan de 1fariastraat

... 1 p) '""" 10d te Schiedam. Hij is grondwerker bij de G.T.B. Vertrouwelijk 
VN\ werd medegedeeld, dat hij zich in communistische zin tijdens zijn

werk uitlaat. Hij is echter nog nooit op een communistische bij
eenkomst gesignaleerd. Ook ontvangt hij de 1f;Jaarheid" niet. 

I 

Zijn inf. kaart gaat hierbij

B R U G V! A C H T E R S • ( Havendienst)
In dienst 33 personen. 

Hendrik den HEIJER, geboren te Schiedam 30 Augustus 1919, wonende 
aan de Visserstraat 20 te Schiedam. Hij is als oorlogsvrijwilliger 
in militaire dienst geweest. Van hem is op politiek gebied wel eens
v1aax niets bijzonders bekend, maar zijn vader Michiel den HEYER 
( inmiddels overleden) was reeds voor de oorlog een bekend commu
nist. Zijn moeder de wed. Johanna den HEYER- PAARDEt:rr(OOPER , geb. 
te Schiedam 14-7-1896 wonende aan hetzelfde adres was in 1949 
bezorgster van het blad de "Waarheid". Dit doet zij echter thans
niet meer. Haar inf.kaart gaat hierbij. 

\.-=-

GEI:EENTELIJ'":.: SOCIAAL ADVIESBUREAU. 
In dienst 6 personen. 

Hier is als verpleegster en gezinsverzorgster werkzaam 
Karia Hendrika COLLI!;, geboren te Schiedam 3-4-1924 , inwonende
bij A. v.d. Sloot, Boerhaavelaan 112a te Schiedam. Zij is lid 
van het A.N.J.V. en treedt op als leidster bij vacantietochten, 
kampen e.d. Zij is ook lid van de EVC, :mrnp en ABC. Ei.� gehele 
gezin Colle is zeer communistisch georienteerd, is altijd actief 
en maakt veel propaganda. De inf.kaarten van alle gezinsleden zij,..
in Uw "ezit. 
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li.H. Colle is reeds sedert 1945 in dienst als verpleegster en
gezinsverzorgster bij het Gemeentelijk Sociaal Adviesbureau,
dat onder leiding staat van zuster Velderman. Deze dienst werkt
vaak samen met de afdeling Kinderpolitie van de gemeentepolitie
te Schiedam in verband met de verwaarloosde jeugd. lfa langdurige
observatie bleek dat mej. Colle veel aandacht besteedde aan de
communistische gezinnen.

STA DHU I S D I'ENST EN 

omvattende Gemeentesecretarie, Financiän, Stadhuispersoneel, 
Accountantsdienst, Gemeentelijke woningdienst en Volkshuis

vesting , totale personeelsterkte 90 personen. Geen communis
tische invloed. 

Maarten rJESSE, geboren te Schiedam 13-1-91, comr:lies ter Gemeen-
te sec.::etarie, wonende Lange Nieuwstraat 41b. Hoewel van hem 
niet bekend ;is, dat hij lid is van de C.P.lT, staat toch vast 
dat hij communistisch georiënteerd is. Uit de diverse inlich
tingen die uit betrouwbare 1)ron binnenkomen, �70rdt opgemaakt 
dat hij op de achtergrond werkt. Zo heeft hij veel belangstel
ling voor communisten, die hun nationaliteit zijn kwijt geraakt, 
doordat zij tijdens de oorlog in vreemde krijgsdienst zijn ge
weest, dus staatloos zijn en geen stem kunnen uitbrengen. Hij 
stemt zelf altijd op de C.P.M. In 1946 was hij secretaris van 
Radio Werkend lfederland (ABC) , hetgeen ook in de Waarheid was 
bekend gemaakt. Toen de R�TIT meer en meer als een communistische 
organisatie bekend werd, trad hij op de achtergrond. Eind 1949 
en begin 1950 liet hij veel typewerk verrichten door mej. H.W. 
de Roemer, eveneens werkzaam op de gemeentesecretarie. Uit be
trouwbare inlichtingen bleek, dat dit typewerk betrekking had op 
een op te richten vereniging. In Februari 1950 werd dan ook 
tijdens een vergadering te Rotterdam opgericht de "Vereniging 
voor irrealisme en abstractie in de kunst", :.:ortweg "VIA" genaamd. 
Wes�e werd benoemd tot secretaris. Zie hiervoor ook PID rTo. 65/50. 
Nesse tracht niet zijn collega's communistisch te beinvloeden. 
Onze bijzondere aandacht blijft steeds op hem gevestigd. 

Hendrika \!ilhelmina van de ROEl'.'.[ER, geboren te Rotterdam 11-8-87, 
kantoorbediende ter gemeentesecretarie, wonende aan de �1uinlaan 
14 te Schiedam. In 1946 bezocht ÈH'ZJÎr�l:rt zij bijeenkomsten van 
R.71 .N. Zij is aangesloten bij Kerk en Vrede. Zij is bestuurslid
van de :ff .V.B. en naar bevreerd .-rordt propagandiste. Zij verricht
veel werkzaamheden voor bovengenoemde :tres se. Haar inf .kaart is
in Uw bezit.

Jan van der KRIFT, geboren te IJsselstein op 13-2-07, technisch 
ambtenaar bi,j de gemeentelijlce woningdienst, wonende aan de Julia
nalaan 98b te S,chiedam. Hij is lid van en geabonneerd op ( het 
maand1iad)"NU". Hij is ook lid van de A.1l .C. Hij legt veel 
belangstelling aan de dag voor de Russische cultuur en economie. 
Zie omtrent hem ook de rapporten PID No. 118&/49, 253/49 en 109/50. 
Zijn inf.kaart is in Uw bezit. 

Philippus van DORSSEN, geb. te Amersfoort 5-3-05, kantoorbediende 
ter gemeentesecretarie, wonende aan de Prins lTauri tsstraat 16b te 
Schiedam. Tijdens de oorlog was hij medevrerker van de illegale 
Waarheid. In 1945 bleek dat hij communistisch georiënteerd was. 
Hij bezoekt echter nooit vergaderingen of filmbijeenkomsten. In 
1946 gaf hij zich op als lid van R.W.l,T. Zijn inf. kaart is in Uw 
bezit. 
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G EEE EN 'l'EVfERKE N .  
omvattende Straatmakerswerf, Gemeentereiniging, Plantsoenendienst, 
Smederij, Rioolgemaal, totaal 300 personen, waarvan 6 personen 
extremistisch georiënteerd zijn. Weinig communistische inlvoed. 

Vlillem H�!UEKE, gebor-en te Amsterdam 11-5-04, hoofdopzichter 
wonende aan de Julianalaan 96a te Schiedam. 

tF' ,. Hij is voorzitter van het Humanistisch Verbond, afd. Schiedam. 
Zijn politieke ori�ntering is niet bekend. Zijn belangstelling 
is echter gericht op de P.v.d.A. Zijn inf.kaart is in Uw bezit. 

--" 
Jacobus Frederik van der Wolf, geboren te Rotterdam, arbeider 
gem.werken, wonende aan de 1!estfrankelandsestraat 60a te Schiedam. 
Zijn politieke richting is niet bekend. Onze aandacht is echter 
op hem gevestigd, omdat hij op 22-10-45 met een Russische vrouw 
uit Duitsland kwam en met haar op 7-11-45 in het huwelijk trad. 
Deze vrouw, genaamd Raisa GORODOVJIKOWA, geboren te Werchnia-Olcha
waja op 24-8-26, ontvangt regelmatig Russische bladen en tijdschrif
ten. Zij is lid van de Byzantijns Slavische sekte en bezoekt de 
kerk aan de Hoflaan 109 te Rotterdam. Blijkens ingewonnen inlich
tingen moet zij van het com,:!Unisme niets hebben. Haar inf. kaart 
gaat hierbij ... 

Johan van ROSTuIALEiif, geboren te Tiel 14-2-97, oppern1an straatmaker , 
wonende aan de van Ruysdaellaan 7b te Schiedam. 
Hij is lid van de R.C.P. en geabonneerd op de Tribune. Aanvankelijk 
was hij lid van de EVC, doch later sloot hij zich aan bij de O.V.B. 
Omtrent hem zijn ook meldingen verricht onder No. I.D. 66/46, 
6/47, 102/48 en 201/49. Reeds voor de oorlog was hij een op de 
voorgrond tredend RSAP 'er. Zijn inf.kaart is in Uw bezit. 

Johannes SCHIPPERS, geboren te Schiedam 25-3-16, schilder, wonende 
aa.nede Roogstraat 23 te Schiedam. In 1949 bezoe,t hij voor het 
eerst bijeenkomsten van de C.P.N. en de EVC. Aan het einde van 
1949 bleek dat hij corrununistiscl1 geori�nteerd was en lid was gewor
den v an de EVC. Rij gaat veel om met hier bekend staande communis
ten. Zijn inf. kaart gaa-t hierbij. 

Pieter van LEEUWEN, geboren te Schiedam 18-1-01, loà werkman 
vronende aan de Nieuw e Ifaasstraat 47b te Schiedam. 
Hij is lid van de EVC en BNOP. Hij ontvangt de "Waarheid". 
Zijn inf. kaart is in Uw bezit. 

p;pe::-rt. 
Joseph Peter BECKER2 geboren te Leerdam 17-4-84, vraker bij Gem. 
werken, wonende aan de J3alr.kershaven 33 te Schiedam. Rij is lid 
van de ABC en geabonneerd op de Waarheid. Een zoon van hem gaf 
ten tijde van de geldsanering f. 15.000.-- aan de Waarheid, omdat 
hij bang was dat hem dat geld door de belastingen ontnomen zou 
worden. Door de Rijksbelasting werd in 1949.hiernaar een onderzoek 
ingesteld. Het gezin :Backer is communistisch georiënteerd" De 
inf. kaart van J.P. Backer is in Uw bezit. 

DE DIEiTST DER P.T.T. 

Bij deze dienst zijn 85 personen werkzaam. Hier werden geen 
extremistische personen gesignaleerd. 
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De gemeentelijke overheidsdiensten te Schiedam staan sedert 
medio 1948 onder de bijzondere aandacht van de I.D. Schiedam 
wat betreft aanstellingen, bevordingen en speciale werkzaamheden. 

Bijzonderheden op extremistisch gebied werden en zullen ook 
in de toekomst steeds onverwijld worden gerapporteerd. 

Schiedam, 7 Juli 1950. 

Bijl. vi�f inf. kaarten 
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