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Aan het Departement van Algemene Zaken 
Javastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 

GEHEIM. 

HET O.K. 
ACOII/. (l 

Utrecht, 1-6-1949. 

IJ 

1. Onder retournering van de mij op 27 Mei j.l. ter hand gestelde
bijlage heb ik de eer U te berichten, dat de daarin genoemde vier
chauffeurs in verband met hun reizen naar Tsjecho-Slowakije geen
moeilijkheden hebben ondervonden als gevolg van hetgeen in bijlage
vermeld is. De chauffeur B.P.v.d.Ban is inmiddels uit anderen hoofde
uit A.T.O.dienst ontslagen. De drie overigen zijn nog steeds in A.T.O.
dienst en werkzaam op de buitenlandse lijn. Bijlage I. (�Ä Ato tpll'lj
2. De A.T.O.chauffeur van de buitenlandse lijn A.C.C.v.d.Veer, wiens
vrouw te Weenen woont is bereids bij de A.T.O.ontslagen, wegens licha
melijke ongeschiktheid, en omdat hij overcompleet was. Het is niet be
kend, w at hij thans doet.

� 3, De A.T.O.vertegenwoordiger De Haan te Praag is reeds ontslagen. 
De naam van zijn vrouw, met wie hij nog te Praag woont, is niet bekend. 
Indien mogelijk zal dez·e alsnog verschaft worden. De reputatie van 
De Haan was op velerlei gebied ongunstig. Die van zijn A.T.O.opvolger 
aldaar, genaamd Rijneker, zou ook ongurntig zijn op het gebied van post
zegelsmrilkkelen. Zijn politieke gezindheid is niet bekend. /l.Ui;t,,""'- At.o .i!ii/l) 
4, De overige gestelde vragen zullen beantwoord worden zbdra dit mo
gelijk is. 
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Notitie voor Afd. D 
Van C/7 

Betr�t: ATO. 

Aantal vragen welke ale leiddraad kwinen dienen bij onderhoud • 
1. Welke personen rijden regelmatig op het buitenland ?

2. Wat is van deze mensen bekend; wordt behalve op vakbekwaam
heid en eerlijkheid ook gelet op politieke betroawbaarheid1

3. Zouden de bemanningen der vrachtauto's gelegenheid hebben
bewust of onbewust koeriersdiensten te verrichten�

4. Is oontrt>le hierop mogelijk ·?

5. Zijn er gevallen gesignaleerd, welke doen vermoeden dat de
reizen voor politieke doeleinden worden misbruikt.

1:V �. t,1-b1>'J, 
1-3-'49.
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Baar aanleiding fllll het artikel in de "Nederlander" d.d. 
9-2-1949 (ttGaatje in IJzeren Gordijn!") werd de Heer Giesbergen
van de Nederlandse Spoorwegen door Hooftl C gewezen op het ge"88r,
dat de genoemde chautteurs lopen ._ Yl8Dneer zij weer in Tsjecho
slowakije komen.

In OD 880 "ATO" komen voor: · 

B. G. LAMMl!BS, Rogge Neuweszstraat 14, Utrecht. 
C.A. MAAS, Seringenstraat 36, Leiden. 
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•s-Gravenhage
Javaatraat b8 

GEIIBIM 

Datum 
Date 19 Augustus 1946 

Typ. 
Dict. MN/H Naar aanleiding van Uw schrijven no a/i-601, 

dd.i3 Augustus 1946, deel ik U mede, dat er mijnerzijds geen bezwaar
bestaat bij het in te stellen onderzoek naar de z.g.n.•Praag-chaaf
feurs0 de Directie van de A.T.O.-van Gend en Loos in vertrouwen te ne
men.Vanzel�sprekend dienen hierbij echter zoo weinig mogelijk personen
met üeze aangelegenheid in kennis te worden gesteld.

• 
Aan: 
Den Heer Hoofdcomm.van Politie 
te U T RE C H T 

C.B. 9l5- 100.000 ® 3�46 

BUREAU NATIONALE Vi;ILIG�LlID 
Het Hoofd Bureau 13 
De Lui t-.-Kolonel 
Namens dezenf

L.L.van Laere
Wnd.Hoofd.



Inlichtingendienst 

HOOFDCOMMISSARIAAT 

� VAN POLITIE
UTRECHT 

Lr .A/J Nr 601. 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No. . .. ?.1 .. 6 0 / I 1 4 6 rfi,j • , 

van ... ..5.'::".7:-::-J.9.4.6 • 

Onderwerp: A.T.O, chau.f!eu.rs. 

13 ALlt:.,Ll.Stu.s 

BUREAU NATIONALE VE:IU.- H� 

CURt:J ... U G -'-J 

19 46. 

Ter voorloo.J2i0 e beantwoording var,. Uw r.evenverrneld schrijven, 
heb ik de eer U hierbij te doen t oekome r,. een lijst van chau. :e u.rs, 
die dienst doen, of dienst gedaan hebbeL op de lijn NederlaLd
Tsjecho Slowakije, z.g. "P:caag-chau..d'.eu.rs". 

Zooals U hieru.it moge opmaken, zijn deze personen in verschi�
ler,.de gemeenten woonachtig, .eshalve ter u�er oriänteerin0 en wellicht 
voor doorzending naar de respectievelijke cemeen�en, àeze gegevens 
reeds nu. ,orden toe�ezonden. 

He beboeft Jeen betoo6,rat�en 1-;.e� g:roote aantal, een oncierzoek 
naar aeze persor,.en tijdroovend zal zijn. :e airectie van cte �.V. dTO/ 
van Genà en Loos, is t.s.v. smokkelarij- of anûe:r onbehoorlijK bedrag 
van personeel, vooral dien3� �u�n� u� ub�� :ljn, u.iterst àiligent en 
ontslaat bij ontdekking de betrokkenen zonder pardon. 

Het onderzoek naar de in Uw schrijven gesu.ggereerde bedrabin�en 
var.. evengen8c,:h.:. �""1...,01.üce:, ,iè:..:::._E; ,18.L.1..l(;.tit, te ver6e1,1aK.n..e1.ijken, inó.ien 
de Directie hie:cvan vertrouwelijk door den I.�. Utrecht op de hoobte 
·.'/erd gebracht; dezerzijds overtu.igà zijnde, dat zij haar volle mede
werking tot opsporing zal verleenen.

Alhoeuel ter verkr ij6it.6 van cle hierbij gevoegde gegevens met de 
Directie overleg is gepleegd, is haar de ,rn:re ieden r.iet beicer.d gemaai<t, 
daar door den I.�. tot op heden hier Go� �een vrijheid �erd gevonden, 
niet .1etenae immers, Nelke ever.tueel ten u·,,ent bestaande bela:_6en ge
schaad kunnen worden. 



N.V. A.T.0./van Gend & Loos

. Naam 
..J v.Hooge�.W.A.
\1\. Quint, J. 
/ll..'. Ravenhorst M. 

Scho1,laardt, H. 

Namen van ch�u!feurs·die niet meer op 
buitenland rijden. 

Adres Met ingang van: 
Yeroen :aoschlaan 22 R'dam .med.April 
Keucheniusstr.14Zuilen 28-2-46
Albatrosstraat 2e Utrécht 1-8-46
Nassaustraat 29 Tegelen 15-7-46

Hoorn. L. Zijdewindstr. j12. Rotterdam 15.6.46 
< Schram P. Dr.d�Vissèrstr. 60a R'dam 30-6-46
� Willems A A. Burg.Roosstr. 398 Rotterdam 30-5-46 

Sterk, H. Riouwstr. 17 I Amsterdam 30-5-46 
Schouten J.H. Bonistr. II Amsterdam 30-6-46 

�- Zwaan, D.G. 
L 

Berkenkade 2 Leiderdorp 15-6-46
KMaas, C.A • ..-·�-c�.l--seringenstr. 36 Leiden 15-6-46
>,(Riemen,s,1 A. v.Beijerenstr. 51 Den Haag 31-5-46

. X Verdou�.J.A. Boordpolderstr. 4 Den Haag 31-5-46
}1-. de Heus ,A. Noordpolderkade 101 Den Haag24-6-46
, Hoek, P. Nic.Zasstr. 10A Rotterdam 30-6-46
i<.v.d.Klashorst, B. Haarlem· 31-5-46
X. .Meur e J. Haarlem 31-3-1946
V -�elder, W. Velzen 31-5-46
� Kr1ngs, M.M.M. Oude Engweg 40 Hilveisum 31-5-46

Okkerse, J';' Fá.Sickes�an 13 hî'dijlt .:l-§-5-46

\ :aerg, w. Utrecht 

�
Rijshouwer A. .--..Utrecht 
Thomas A.J. Apeldoorn 
Hodde_. M. . Wilgenstr. 
Gouverneur, J.L. Marcusstr. 
-e-:1:'i vier M. ,_ -rr-enke 1 o-m

Maasniel 
Swalmen 
Arnhem 

71 a Rotterdam 
9 bis Amsterdam 

31-5-46
4;...6-46
15-6-46
15-6-46
30-6-46

�2-!+ 46

30-6-46 
30-6-46 
22-6-46 

KMe.ttens, J. T. 
P(verkoulen, P.M. 
� v�n Delen, A/�. 
K Roskam I. J. Linker Rottékade 89 b R'dam 30-6-46 

•• / 

Reden: 
Functiew1jz. 
Ontsl.die!stal 
Functiewijz. 
ontsl.geen goede 
getui6schr. 
onbehoorl.gedrag 
gezonaheid 
andere !unctie 
brieven smokkeler 
gezondheid 
onbeh.gedrag 
onbeh.gedrag 
smokkel 
smokkel 
ontslag gen. 
onbeh. gedrag 
ontslagen sm. 
andere 'unctie 
smokkel 
ontsla.gen sm. 
on L sla6en J:,el. 
� 
ontslagen sm. 
ontslagen 
onbeh.gedrag 
andere !unct.:.e 
ontslag gen. 
ont..slagen-· --po-l.. 
�baerr 
ont sla6 gen. 
ontslag genT 
ontslag 
aanrijding 
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:N.V. A.�.o./van Gend & Loos Praag-chauffeurs 
.. 

· P(Minjon J.
.P(v.d.Veldef L. -

Derlagen, R. C. -
Tettelaar, K.M.

.Kverkaart, P. ir.
X Hazenber g, L. -
P< Coster , H. J . G. -
� Keijzer, A.F. -
,L, Huijgen, O. -
·K Wiekenkamp, H.D.

MLildner, E.A. -
t\Kleinjan, J.M.-
p( Wildschut, B. C .F.

\(/Achterberg, M.T.A.-
{x. Hee n.s , J .- , , 

van Klarenbosch.C.-
t( Lammers, H,.G. - eb 

j)( de Jong T • -
Keunen, J .S.H.-

� 
van Straten, L. -

.• ;�� Houwelin.gen, G.
WiJnands, C.J .-
R i j n bergen, C • -

�van ,den ,Dijssel,A.A.-
1 van de Giessen, W. -
Klei j, J·. C. � 

p< Kar e 1, C . -
b(v.d.werken, .ié>.

i)C.Bui�s, R.F.J. -
l(iBr om , G. - · · ·

J\Hayen, J. -
,·;.(.Huisman, K.R.- -
�van Kasteren, J.T:T.-:z:..... 

JU j �F,1-Q..sl_. 
�e.I..2-!.:. 

11 � van Veen, J .N .-
'f,..'V Meerwijk, A ...... 

De rkse, G. llc. •P. -
iWi tte, H. -

•'o<Prins, E.S.
, van Os, J.H.
Knekker, A .J .-
D<Kaboord, c.-î.Smeets, H. -

v.d.' Zwan, T. -
Brand se, F. -
Keppel, M.

•,z_Agema, J. - ?
IX. v. Laar, J • · . =-!. 

(Art$, 'G.A. -
�Hoetmer, G.-
k(Langelaar, J -
�agte gaal, F.-
V' Le uer ing, A. -
�Ruiter, R.
IA.v.d.Veer, T.
Kwa.ssenburg, J.J.
P\. Meiland, A. T. -

�.V.Eversteijn; L.T.--

p(_ van 'i{el, A. -
�v.d.S�an, H.J.W.D.-
\)(de Kuyer, p._. 

Corn.Lertensstraat 36bis A 
Singel 389 lls 
Linden0racht 38 II 
H.de �eijzerstraat568
Vlaggemanstraat 10
Bas.Junberiusstraat 160 B
Zomerstraat 40
Amunitiehaven 135
Wolmaranstraat 123
Arn.Rotterdamstraat 18
i\Ir.StckeszL:.an 9
BeTmweg 28
VooTstraat 44 bis
Dinkelstraat 12
Pleineslaan 55
Nicolaasvrng 10
Rogge reeuwesz.straat 14
Parklaan 65
Boulevard Heuvelink 179
van RiebeekstTaat 24 bis A
Bijleveldstraat 20
Nicolaasweg 21
W.Hedakade 4
2e Daalsched�jk 24 bis 
KeTkhofstTaat 448 
Binnenwee; 958 
Zaanshals 32 B 
GouvernestTaat 152 c 
Cillierstraat 20 I 
Ruychstr�at 48 II 

,v.Swindendwar�sttaat 24 II 
Javastruat 36 II 
CTijnssenstraat 61 II 
J.M.Kemperstraat 140 III 
P.Vlamingstraat 48 III
Pl.Muidergracht 113/115
Heeswijk,39 
MieTevell�traat 75 
Albatrosstra.at 5 
Jan Lievenstraat 3 
J.�.FrieostTaat 25
MaTedijk 29a
MinkelerstrEat 57
Hadewickstraat 20
v.Ruyschbroekstraat 236
Noordpolder�ade 97
1e Pijnackerstraat 102 c
GTaaf Florisstraat 2
Indischestraat 85
Postweg 26
Soendastraat 54
C.v.Noordestraat 16 rood
Kettingweg 7
Hansenstraat 36 a 
Iüaresingel 3 
Driftstraat 70 
Schutterstraat 21a 
Troosystraat 20 
MamarckstTaat 53· 
Parallelweg 266 

Otterstraat 45 

Zuilen 
Amsterdam 
Amsterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
RotteTdam 
Hac::rlem 
Den Hé:.ag 
Den Haag 
Zuilen 
:ri:aa1'tensdijk 
Kapelle a; d IJS:E 
Utrecht 
Mtrecht 
Den Dolder 
UtTecht 
Utrecht 
Bilthoven 
Arnhem 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Zuilen 
Utrecht 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Linschoten 
Amersfoort 
Utrecht 
Leiden 
Leiden 
Leiden 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Rotterdam 
Amsterdam 
Haarlem 
Nijmegen 
HaaTlem 
Haarlem 
Baarn 
Leiden 
Leiden 
Leiden 
Leiden 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Utrecht 

Broe kman 
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• KBroekman, J.H.
)<Koning, M.

,,.
J

Bogerd, D. 
van Leusen, G.J. 
Linnen bank E. 

K Verheul, E.J. 
'P(van Kuik, P.H. -

)(.,Ame s0, J. 
çfJ,Jouvenaar, J.J.
V',HO lke map, P. -tLinnenbank, G.

Vonk A., -
Zweedijk, J .M • ..
Kemke s, J. 

KWind, J.G.-
� de Lange, J. J .-
v< wortel, N.J.
tx Luijks 'V.M.-. 
f.x.Niesen, P.G.
es,:Bollten, W.M

_.
-

'� Ke lJ.le n, A. J. -
f\Le e q,. t j e s , W. H • -. 

k
Sim'ón, G. -
v.Lunteren,L. -
Joosten, W.T.P.-

tx
1
versteeg, W.F.W.
Rondeel, J.P.G.� 

J>,<:rromn, A.H.J.� kP.\.Sonneveld, A.T. -

de Boer, H.J .
Brugman, A .J. -

KHoltslag J.T.A.-

*
v.d.Crommert, T.J.
Lagemaat, c.�

Mijnster, A.J.-
� v .Hlllst M. -iBosman, C.J.�.

Zonneveld, G.
Felten, w.

f6:Holthuysen, ir1.A.-
i(ottenheim P.J.� 

�
v.d.Riet, C. -
Steegs, J.H.A:� 
Ummenthum P .H. -

'J v.Mekeren. J.W•
v.d.Heuvel, T.J.-

�Emans, H.
.KKoren tra�/, T.
�Meyn, c. ' -

il� 
steu , J .A.

Y\.V, Wier ma, A.H.-

Verl.Hoobravenschewe� 148A 
Josephlaan 12 b 
Notenboomenlaan 232 
Krugerstraat 13 bis A 

Papaverstraat 46 
Cremerstraat 58 
Grevelingenstraat 6 bis 
Kllcheniusstraat 12 
Hollthorststraat 29 
Lindelaan 15 
Reinwardtstraat 110 III 
Dusartst;aat 12 III 
Folkerstraat Arkel 
1e Jan Steenstra2t 107 bis 
Weesperstraat 243 III 
Jacop Lennepstraat 3 
Balistraat 79 II 

Griseldestraat 25 I 
Jac,Camllstraat 81 
Kovelaarstr_at 33 
Willem Barendstraat 41 
Geitenkamp 84 
Joh.de Witstraat 116 
F.J.Froelstrastraat 27 
Sonsbeeksingel 56 
Jagers 1veg 36 

'Rijksstraat reg B 77 
Balderikstraat 48 

Vierpaardjes 50 

Sluisstraat 58 III 
Vlietsend 4 Krommenie 
Dr. Bosstraat 19 
Kantsplein 21 Witmarsum 

Jutphaas 
Rotterdam 
Utrecht 
Utrecht 
Driebergen
Rijsenb. 
Utredht 
Utrecht 
Utrecht 
Zuilen 
Leeuwarden 
Driebergen R. 
Amsterdam 
Amsterè.am 
Geldermalsen 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Maasniel 
Roermond 
Roermond 
Roermond 
Roermond 
Amsterdam 
Nijmegen 
Utrecht 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 

Arnhem 
Arnhem 
Amerongen 
Zuilen 
Nijmegen 
Venlo 
Venlo 
Venlo 
Venlo 
Venlo 
Maastricht 
Venlo 
Tegelen 
v'/adenoijen 
Tiel 
Tiel 
Amsterdam 
Assendel!t 
Geldermalsen 
Geldermalsen 
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BUREAU NATIONALE VEILIGHEID 
H.Q. NÉTHERLANDS SECURITY SERV e:É 

Nr. 

1la,erp 
Su 

Bijlagen 

Enclosures· 

ts-G-ravenhage 
Javastraat 68 

GEHEIM 

Datum 
Date 5 Jt1li 1946 

�:. 1Mi/R Hiermede heb ik de eer U te berichten, dat mij 
uit niet nader te controleeren bron werd medegedeeld dat door 
chauffeurs van de Holland-Tsjecho-Slowakije Transportdienst (A.T.O. 
brieven, goederen en personen in en uit Nederland zouden worden ge
smokkeld.Een aantal van deze chauffeurs zou��� als Communist bekend 
staan en reeds groote geldbedragen voor de dommunis·i;ische groepen
overgebracht hebben .• 

Aan: 

Ik moge U verzoeken mij wel te willen doen be -
richten to� welke opmerkingen het bovenstaande U aanleiding geeft. 

BUREA.U NATIONALE VEILIGHEID 
Het Hoofd Bureau B 
De Luitenant.-Kolonel; 

J.G.Crabbendam. 
Den Heer Hoofdcommissaris van Politie 

. UTRECHT 
C.B. 915- 100.000@ 30543 -
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B/2 no. 296'49 Div. 12 El 19'19 

JACDï b/j} 6&-·
Betreft: J. Altena, wonende 

Walter Heukelslaan 61 te Utrecht.

Antwoord op: 
Verzoek Dis 

/
d· 15-3-49.

ez· · · · t 1· 1 .d 

. . 

iJn Juis e persona ia ui en: 
j., /!.$.,JACOB ALTENA, geboren te Soest 15-2-21, wonende Wolter
\ Heukelslaan 61 te Utrecht. 

• 

. '-i

� :i., '. 

-Hij is gehuwd met Hildegard Ilse Bergander, geboren te 
(';,; Dortmund 15-10-14, welke vrouw eerder gehuwd was met Ewald 
� Degener, geboren te Ende, overleden 25-6-41 (tijdens gevechts

handelingen in Rusland gesneu�eld). 
Altena doorliep de.lagere school en kwam op zijn 14e jaar
als piccolo op een auto van de Brood- en .Meelfabriek "De 
Korenschoof" te Utrecht. In 1939 is hij als leerling-bakker 
overgegaan naar de bakkerij Lubro. Hetzelfde jaar meldde hij
zich als vrijwilliger bij de Koloniale Reserve te Nijmegen 
waarvoor hij echter werd afgekeurd. Ten slotte werd hij te 
werk gesteld in het rijwielreparatiebedrijf van zijn vader.
Hij kon met zijn vader slecht opschieten, ging daarom van 

1,�.U1tb-k 
huis en was als chauffeur werkzaam bij verschillende onder
nemers. Vervolgens heeft hij in 1941 vrijwillig gewerkt voor
de Duitse weermacht bij de verbouwing van een kazerne te 
Harderwijk. In Juni 1941 werd hij ter zake van diefstal van
een rijwiel van een Duitse militair gearresteerd. Door het 
Duitse "Landesgericht" werd hij daarvoor veroordeeld tot 3 
maanden gevangenisstraf met betaling van de rechts- en proces
kosten ten bedrage van/ 300. In September 1941 werd hij uit 

J de strafgevangenis te Scheveningen ontslagen. Om betaling te 
voorkomen ging hij in October 1941 vrijwillig naar Duitsland
en was als chauffeur werkzaam in Kiel, tot Februari 1942. 
Na een kort verlof in Nederland werd hij in Mei daaraanvol
gend weer via het Gewestelijk Arbeidsbureau uitgezonden naar
Deventer en vervolgens ten behoeve van het Reichsverkehrs
ministerium naar Berlijn, waar hij als automonteur werkte 
tot eind 1942 en toen werd afgekeurd. Niettemin werd hij in 
Maart 1943 weer door het Gewestelijk Arbeidsbureau uitgezonden
naar Berlijn en daar ingedeeld bij de Organisation Speer, 
waarvan hij ook de uniform kreeg. Door deze organisatie v.erd 
hij te Witten bij Dortmund tewerk gesteld, waar hij zijn 
vrouw leerde kennen, met wie hij op 7 Mei 1945 in een "Lager"
te Bottrop, op weg naar Nederland, door een Amerikaanse 
captain is getrouwd. 

Ter zake zijn vrijwillige dienstneming bij de Org. Speer 
is Altena geïnterneerd geweest in het kamp Rhijnauwen bij 
Utrecht tot 1 Mei 1946. Hij werd daarop in vrijheid gesteld 
en bij beschikking van de Pree.Fiscaal te Amsterdam dd 13-2-47
onvoorwaardelijk buiten vervolging gesteld. 

-2-
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Geblek:en is, dat Altena en zijn vrouw omstreek:s April 
1947 illegaal naar Duitsland zijn geweest en bij hun terug
keer, eveneens illegaal, een Duitse vrouw meebrachten. 
Laatstbedoelde vrouw is genaamd Else Luise Wierbrowsky, 
geboren te Rüdinghausen 5-11-20, wonende te Witten, Grens
weg 38. Deze vrouw vertoefde één nacht te Utrecht en is 
daarna door haar verloofde, Teddy Verf, wonende Iepenlaan 
38 te Sneek, afgehaald. Na kennisgeving aan de politie te 
Sneek werd bericht ontvangen dat zij aldaar is aangehouden 
en vervolgens ter �eschikking gesteld van de Districts
commandant der Kon. Marechaussee te Venlo. 

Na zijn internering is Altena enige tijd als chauffeur 
werkzaam geweest bij de bakkerij Lubro te Utrecht en thans 
zou hij als zodanig in dienst zijn bij de N.V. A.T.O. te 
Utrecht er- rijden op de dienst naar Praag. Hij is in het 
bezit van een paspoort, no. 271273, dat geldig is tot en 
met 3-9-49. 

In verband met tegen hem gewezen vonnissen komen zijn 
naam, of die van zijn medegezinsleden, niet voor in de 
administratie van de P.R.A. of de gemeentepolitie te Utrecht. 

9 Mei 1949 . 



,4332 15 Ma.art 1949 . 

De Haar Hoofd Oommiss aria l
van Politie 

te 

ROTT:3:.tt;JA 

J BOOMSLUITER P 
ge b: 26-1-15 
woo: ROTTERP:t\.M" Pr. Hendrikkade 53 A. 

Mocht betrokkene op politiek gabi�d in Uw administratie voorkomen, 
dan kan met desa geg- vetu; worden volstaan er;. behoeft geen u1gge
bre1d, onderzoek te word en ingesteld. 

Gaarne binnen 6 weken Q?ltwoord, 

/ »etr.Die.Not 

, , ,v: J 
� ulua Cornelis, eba 26-1•1915 tBoomsluiter 

I 

i,
� 

� 

monteur, · onend 
bleek in Geptomber 1947 
c1 blad " De a h id • 

( 



UITTREI(SEL 

fePSoN.lf/.. 
Voor . ........ ... DD ;;;e.a.o ....... .. .... ............................. Naam ....... A •. '... •. Q .•.... Al-geiue.:ie ... T.rrr!is.po::r.t;:.JJ.nd..er.uei:.ti g. ...... . 

Origineel in ........... J?P. 6724 ........................ Naam . . .. .......... . G.��.�\ ..... :S.9.ê.fü.aJL 

Volgnr ........... .. . . .... .... Ag.nr. ;3-6.B.9.4 ............ ........... Aard van het stuk ...... .G. •.. J.. •. �\ ... Bos.man 

................. . ................ ................. .... ................................. Afz ........ ...... .  C •. .S •................................ . ....... Datum ........... 2.7.:::.5:-:-:.4.8. ............... . 

• 

G.M.
Litt R �5 Geheim/GrVD 375
Bijlagen!, 1.
Onderwerp: C • .T.H. Bosman •

Te Uwer informatie doe ik hierbij toekomer afschrift van een 
rapport, op gemaakt door Z., betre\:king hP-bbende op C .:r.ü. Bosrr.an. 

I:Bzerzijds zijn maat.::erelen getroffen dat bij 11renspasB·,11e 
aan Bosman en het door hem bestuurde r1otorrijtuie bijzondere 
aandacht zal worden geschonken. 

c.s.

Uitgetrokken door 

Op aanwijzing van . 

Sch ...... Afd./Sectie .. . A.CD 4 ... c ........ Datum ... .... ..... 19,,,ll,,,48 .. . 

@ 5030 • ''18 
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·uITTREI(SEL

1J11J. Pe.1,40-n <.t 
üD cf.1 Voor .............. ... . � , .. . ... ... ...... .... ... ........................ Naam .� J;. ;T .•. O; · Algern.en�.-.::::'.L'.ransp�rt ..... V.nd.ern�m}ng"'

Origineel in ... PD 6.7..2.4 ....... ...... ... ... ................................. .... Naam ... . . ....... C. •. .T .•. H •. .. Bo.srnan 

Volgnr ................................. Ag.nr ........ 3.6.53.4 .................. . Aard van het stuk 

... Afz . .. .. .. c • .s. 

Datum van bericht: 
Rapporteur : 
Betrouwbaarheid van het bericht: 
Welke actie's zijn ondernomen: 
lv.et welke instantie' s wordt èarr,eugewerkt: 

Datum ....... 27-5-1:?. .... .. ............ .. 

15-April 1948
Bv 5.
In. i. betrom1•baar
direct geen
met gemeente�olit ie alhier.
Brigade Com.rr8ndant t,z ingelich

• Rapporteur heeft hierbij de eer U WelEdelgestrenge het navolgende 
te rapporteren. 

• 

Uitgetrokken door . 

Alhier is woonachtig, een persoon genarund: 
BOSM.�, C'rw.üis Johannes, Hendrikus, geboren te Venlo, 5 Juli 1910 
Nederlander, chauffeur, wonende te Venlo, Van Postelstraat nr. 102. 

Genoemde persoon rijdt als chauffeur bij de A.T.O. op Tsjecho
Slowakije, hij staat ter plaatse als een echte communist bekend en z ou 
ook de plaatselijke te houden z.g. gehëime vergaderingen van de C.P. �. 
bijwonen. 

Zirjn activiteiten. 
Daar onlangs uit z1 Jn omgevinp. 1,apenen naar nndere oorden overgebracht 

zouden zijn, hebben bep»alde personen het vermoeden <lat hi .i warens smok
kelt. 

Hij passeert veelal cle Rijksgrens via de doorlaat"ost Beek bij Nij
megen, en somtijds ook de doorlaatpost Vaals. 

De door hem bestuurde .ti.T. 1). - vrahctauto wercl meerdere rr.alen voor 
zijn woning geparkeerd gezien, hetwelk het vermoeden wekte, dat hij, voor
dat hij zich ter bestemder plaatse beg..,eft, eerst zijn woning aand0et. 

Gedragingen van zijn familieleden, met wie hij contact onderl•oudt. 
Zijn familieleden, die in zijn nabijheid wonen en WFJ.armede hij 

veel e0ntact onderhoudt, staan alhier eveneens deels als comrrunisten 
bekend. Dé bijzondere be?igheden van vorenbedoelde personen zi.in o • •  
arbeiders opruien tegen de z.g. l{apitalisten ( ·aarmede zii onze huidip:e 
regering bedoelen), h, t werren van communistische prop:warcla lFctuur 
bij avond ef nacht in de brievenbussen welke zien aan de woni!lé'en bevinden, 
enz. 

Te nemen maatrepelen. 
Alhier V!Ordt de nodige aandac:':lt aan de activiteit van hem (en zijn 

familie) besteed. 
Het ware m.i. r,ewenst dat omzichti/!e 

doorlaatposten, over de door hem eventueel 
ren - orders wapenen) werd gehouden. 

controle aan de bet effende 
te vervoeren poedere� (papie

bv j 
$.ç);i. . . .......... Afd./Sectie .... . .. .. AÇP.. 4.G . ...... Datum ....... 

Op aanwijzing van . G.�

® 5030 · ''18 
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15 art 1949 

De Heer Hoofd cormi{1ssaris 
van . l:'011t1e 

te 
ROTTE RD 

,\J BRONKROI�T L. 

· ge b; 12-11-99
won: RO'I'TERDA.M• Abcou.destraat 40.

Mocht betrokkene op politiek-gebied 1n Uw administratie voorkomen,
dan kan met deze gegevens worden volstaan· en behoe_ t geen ui tge
breid onderzoek te worden inges tald •.

Gaame biri.nen 6 waken e.n twpo rd,

;')) Betr.Dia.No, 
/; 



GEHEI!'A. 

Verbinding: 93. 

No.: Dis. 4332 Datum: 1 5 Laa.rt 1 949. 

Onderwerp: Inlichtingen. 

--------------------------------------------------------�-

Datum van ontvangstbericht: 
Betrouwlhaarheid berichtgever: 
Waardering bericht: 

Tevens bericht gezonden aan: 

Medewerie�de instanties: 

Ondernomen actie: 

::>O :.aart 1949. J
betrouwbaar. 1 "-•4 ,APR •19491 
betrouwbaar. 

1 AC ij/IJ 

--------------------------------------------�-------------

t ·�· ' ') 
ap In antwoord op Uw �ovenvermeld schrijven, neb ik de eer u te 

& ,,.,. berichten, dat FELTEN, Wilhelm, geboren te Belfeld, 14.12.1905, 
� 

· van beroep chauffeur, wonende te Venlo, Eogeschoorweg No. 18,
1 op 7 Augustus 1930 te Venlo werd ingeschreven. van I�ee1'6fün. 

Op 30.9.1929 trad hij in het huwelijk met "i,EB:JR, .Johanna, :.echelina, 
geboren te Venlo 6.8.1909. In 1931 werd proces-verbaal te6en hem 
opgemaakt terzake mishandeling; in 1937 terzake oplichting. In 
1943 werd alhier een onderzoek in zijn woning ingesteld naar ge
smokkelde wapens, echter zonder gewenst resultaat. In de oorlogs-
tijd deed hij aan z arthandel en smokkelen en had omgang met 
Duitsers. Na. de bevrijding 10.varnen bij herhaling politiek delin
quenten in zijn huis. :ïoewel van zijn politieke onbetrouwbaarheid 
niet is gebleken, wordt hij onbetrouwbaar geacht. :.1.ij is een 
zwakkeling, die indien hij geld kan verdienen het niet nauw neemt. 
Voorzichtigheid ware te betrachten. �inde. 

' , 

Model 117-200-12-48/ 
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FEtTEN W • 

. 
/

15 Maart

De Heen,/Commissaris 
te 
V E 1�1 L 0

·/

. gebZ 14-12"05 
won� VENLO, Dr. Me. thijssenstra.a t 37 

Gaarne binnen 6 weken an twooro. 

9 

van Po11tie 



., 

,, 

I ..D "Amersfoort. 

1;0 "210 I ... D. 

Bet reft: H" •. .r .Flos, 

Geheim. 

Leliestraat 61 Amersfoort. 

. 4 ::aart 1949. 

'\) / ntwoord 01) Uw schrijven dd.15 .3 1949 IJ ... --����i.-.J 
i ( FLOS Hubert__us .Jose h,I�ed rlander, geboren 10 :.:ei 1918 te Amers

foort, cha uf:f"eur, ·iederlands-:-J:ervormd , wonende Leli est raat 61 te 
. mersf oort, is een zoon van;a:endrikus :3ebast ia us Flos, eeboren 12 .8. 
1887 te .aersfoort en Grietje van 1 tHoog,gcboren 31 5"1889 te 
. mersfoort. 

Op 16 September 1942 is hij ts Hoogland gehu�d �et;Heintje 
.Jou:Icer i gebore:1 27 Deceri1ber 1915 te lTi j!cer-k .Uit dit hm�eli jk is l 
1<:L1d geboren.Hij -s-èstigde zich op 5 .Juni 1942 in de geneente Hoog
lan d en keerde op 17 .Juni 1942 i n de gem:eente Amersfoort terug. 

Zijn naam komt in de afdelijg misdrijven van de politie-admi
nistratie en · ij de P .A. te .\mersfoort niet voor. 

Zijn vader, 1:oor 1oernd heeft zich in 1932 schul,ldig gemaalct aan 
mishandeli�1.g, vonni s 0L1.be!<e�1.d.Zijn broer gen"a1.1d Gerardus Hendri'.us 
Flos, geb "19 "9 .1909, heefti zich in 1927 schul/dig gemaakt 3.an on
tucht met een minderjarige 

1 
·._raarvoor hij door de Pol .'":echter te Ut

rec_t :s veroor·eèld tot 3 'r. ge vanc0nisstraf �x met een proef�ijd 
van 6 mnd..In 194.3 :1eeft d ze broer _g:ich schuldig emaakt aan di ef'
stal, i!aarvoor hij door de Pol"R. te Utr. ij vonnià dd "lI"10.43 .:erd 

A/v eroord.eeld tot fl5.- subsid i air 10 dg.hechtenis. 
f;'\.1 Zijn zuster,gen .amd. driana L=aria Flos,geboren 24.5 14.,heeft

/ zich in 194-5 te A1:1ersfoort schuldig gemaakt aan diefstal va 1 ee.1. 
gouden ring, waarvoor zij door de !'ol.R. te Ut r. bi vdl:mis det.29"7. 
1946 werd veroorde.t.ld tot 3 mnd. cev. str.vv i1et een proeft . van 
3 Jr, tevens F 40.- bo �e subs.20 dg. hecht.ov. 

Het gezin Flos staat te � mersfoort ongunstig bekend •. -:et is 
z erzijds 1iet :precies beleend ',elke :._)olitieke richti 1g dit cezi 1 is 
tàegedaan, doch xïqt het is in ieder geval li nks georiënteerd. 

Ovei� de houding van bet rokkene in de bezettingstijd zij"·1 de
zerzijds een bi�zonderheden bekend. 

/ 

:::i.:; L1 zuster, Adriana, voor�10end, is tev ens )Olitio': ' (; lil.q_u0:1t. 
Zij is door hat Tribunaal t& Ut recht op 20"11.47 voor· -ardeli:k 

,,...,.,.---· · uiten vervolc.:,ing gesteld,1net 10 jr. ontzettin13 uit het actief- en 
het passief kiesrecht . �--��-Ei 'jd e. OP KAART 

ACD/ , · �j DAT:,� 'J 
PAR· J I

. -j



4332 15 Lnart 1949 

I De He.er Co.:urnissaris van Politie 
te / 
A M/E R S P O O R T 

FLOS H. 
geb: 10-5-18 
won : AME I1S FOO .RT, . Lel 1es traa t 61. 

Mocht petrokkenf op politiek gebied in Uw aèministratie voorkomen, 
dan kan met dezp gegevens worden volstaan en behoeft geon uitga-, 
breid onderzoa te worden ingesteld. 

Bj\pnen 6 we ken; an tv.;001û, 



,. 

-
)--V 

EoE H E I M. 

Betreft: Dis� 
dd. 9 • 6 .1 949 •

Onderwerp: R. Goossens. 

...,,,,, Medegedeeld wordt dat GOOSSENS, Reinder, 
geboren te Arnhem, 12.6.1918, wonende te Ut

recht, Kwartelstraat 27bis in de politie-ad

ministratie alhier - zowel op politiek als 

crimineel gebied - niet voorkomt. 
In 1946 was hij enige tijd werkzaam 

als chauffeur bij "Van Gen� en Loos". Eind 

1946 vertrok hij naar Utrecht. 
Hij stamt uit een keurig arbeidersgezin en 

werd gedurende z ijn verblijf te Arnhem in elk 

opzicht betrouwbaar geacht. 

cv 848-49
20.9.1949. 
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B/2 no 293'49 div 

Betreft: R. Goossens, wonende 
Kwartelstraat 27 bis te Utrecht

Antwoord op: 
Verzoek Dis 4332 dd 15-3-49

------
DAT: 

PAR: 

@'�ijn juiste personalia luiden: 
t{ 1l1rnINDER.GCffiSENS, geboren te Arnhem 12-6-18, van beroep

chauffeur, wonende Kwartelstraat 27 bis te Utrecht. 
Hij is gehuwd geweest met Maria Johanna Berendsen, ge
boren te Renkum 15-2-20, van wie hij 19-8-46 te Arnhem 
wettelijk is gescheiden. Hij is van huis uitmde N.H. gods
dienst toegedaan. Sedert 27-12-48 is hij te Utrecht in
geschreven, komende van Arnhem, Sonsbeeksingel 113. 
Hij is als chauffeur in dienst bij de A.T.O., waar hij is
aangewezen om naar het buitenland, o.a. Praag te rijden. 
Hij is in het bezit van een paspoort, no 632772, dat gel
dig is tot en met 10-3-51. 
Het is niet gebleken dat Goossens politiek georganiseerd
is en op politiek gebied trad hij tot op heden niet op 
de voorgrond. Hij gaat echter zeer binnenkort inwonen bij

\de zeer communistische familie Dor aan de Kwartelstraat 
26 te Utrecht. Met een der dochters uit die familie heeft
hij verkering. Zoals reeds eerder werd medegedeeld is het 
hoofd van de familie Dor aangesloten bij de C.P.N. en is 
een zoon propagandaleider van het A.N.J.V. en enkele maanden
geleden gearresteerd wegens het als militair verspreiden 
van opruiende geschriften te Gilze-Rijen, terwijl de 
moeder en een dochter donatrices van het A.N.J.V. zijn. 
Bij de gemeentepolitie te Utrecht en de voormalige P.R.A.
is ten nadele van Goossens niets bekend, terwijl zijn ge
drag tot op heden geen aanleiding gaf, hem als "ongunstig
bekend staand" te beschouwen. 

soa Mei 1949. 
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No. 1849-'49. 

Uw schrijven No. Dis 4332 dd. 15-3-1949 (Bonn. V 4 e) 
Onderwerp: 
fflLÏC.HTlNGEN 

GEHE IM. 

• 

13 April 1949. 

Johannes HA.YEN , geboren 23 Mei 1903 te Amsterdam, van beroep 
chauffeur, gehuwd met Johanna Wilhelmina Jacoba Wijnanda Geer
truida Zwinnen, geb:9-12-1909 te Aad., wonende �an Swindendwars
straat 24-II te Amsterdam. 

Betrokkene heefi de Nederlandse nationaliteit en zi�n kerkgenoot
schap is Ev"L. 

Volgens de administratie van de Politie te Amsterdam werd in 1918 
een viertal malen proces-verbaal contra betrokkene opgeiooakt ter
zake verdacht van diefstal, doch veroordelingen zijn in die ad
ministratie niet bekend. In politiek opzicht is niets omtrent 
hem bekend. 

Hoewel, volgens verkregen inlichtingen van 0J11Yonenden, betrokkene 
het dagblad ·"De V{aarheid" leest, bemerkt men nimmer, dat h1 j over 
politiek spreekt of zich met dit onderwerp bemoeit en voorzover 
politieke opvattingen wel eens ter sprake komen, wijst betrokkene 
het communisme af• Het lezen van "De Waarheid" beschouwt men dan 
ook meer als een gewoonte van hem zonder bijbedoelingen. De alge
mene indruk bestaat, dat betrokkene eerder politiek dakloos is. 
Men beschouwt betrokkene en zijn echtgenote als zeer 'rustige, nette 
lui, die zich weinig met anderen bemoeien. Gedurende de oorlogs
jaren heefi hij "gedwongen" in Duitsland gewerkt voor dezelfde 
firm;i, waarvoor hij momenteel als chauffeur op het buitenland 
rijdt.Hij was anti-nationaal-socialistisch. Het echtpaar is niet 
kerks. Zij leven eenvoudig en zuinig; schulden worden, voDrzover 
bekend, niet gemaakt. Men meent zich te herinneren, dat betrokkene 
in vroegere jaren lid was van het N.v.v.- Of hij momenteel nog lid 
is van een vakbeweging en zo ja van welke, weet men niet. 
De omgeving beschouwt betrokkene als een betrouwbaar mens. 

· l---�----_ -------:-------------------------:------;:;�--...

/ 
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HAYEN J • 
ge b: 23-5•03 
won: A'MSTE�AM 

15 aart 1949 

De Heer Hoàfd Commissaris 
ven Politie 

te 
DAi! 

II 

cht be trol{ ne op poli ti.ek ge bied 1.n Uw administratie voorkomen, 
dSll kan m,e t eze ge se vene v,obden volstaan en behoeft geen ui tge
bre id onder k te worden ingesteld. 

6 wèken an tv,oo:rd 



·�oss. lu9/ .l8al. l. 7 Juni .194°9.
�\/'.,.. 
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• 
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Be·tref'1,: Htfü13EL, Lailli.!l8r't Le1;.;ndert, V/Oilvnde 
LyonnetS't:raat 139, 's-Gravl-nhage. 

l\.nt;v;ovrd op 
verzoe1;: DJ.s. I:o. 4 332, a. d. 1:::, i-aar't 194 9. 

! ·2 2 JUNI 1949· j

r�:-�L,��; 

'/\ IJ J.,ammon Mond en h:lUJl èL, geboren te ' s-Gc· av -nhagc ,
23 Jh::bruari .l:!13, van beroep chau.f.Leur, wovnîi Lyon.ae'tsîiraa't 
139 GO 's-GravenhagG. 

f:::'\ Op 2b Ju.li .LSJ39 huwde hij i:;e 's-Gruvenha�� m.:t G ........ rGr·uida 
\::) Johanua 1/ N' C'JANB:NBROBCh., gêboren 'tü 's-G1:av nhage, 17 r .aart 

1913. He't ochtpabr h-af't 4 kinderen. 
L.L. H�UBBL die lJ.iGslui'ttmd lager onder\U.JS geno'tvn

hecf't, 'trad op 2 Januari 193J als d1 .... nstp.lichL1ge in mili
'taire dienst. 

Op 30 Sep'tember 1933 werd hij mvîi gro� VJrlof cezonden 
en op 30 Ocîiober 1Y36 volgde zijn b�noJuinJ 'tot wacn îiLl.uS'ter 
bij de ar 1,1l.ler1e. 

�ij de vourmob1.L1sa1,1e (29-d-1939) w0ra hij WJaerom op
guroepen on na de c .pitulatie b.lJ�f hiJ lïo't Uc�ob r 194U in 
de opbouwdienst. 

vervolgens meldue hij zich bij hdlï G�res��lijk krbeids
bureau 'te 's-Gravenhage, waarna hij op 1� �uoruari l�41 �erd 
uii;gezonden naar Duiîisland. �ldaar wer�'te hij biJ dJ hulun 
Uni on i!'ran.kf ort. 

Op .LO I!1(:)bruari 1�43 kwam hij n1:1ctr l''.ed .rland 'terug waarna 
hij to't Hovember 194/lr bij �ijn vader in de kol--nhandel wer.k"Ge • 

'l'en gevolge van moeilijke huise.LiJk(:; om,:; vandigh •u.en, in 
het bijzonder voedselg0brek wa�rdour �ijn in Januari l.94� 
81:Jbor,m zo uni; je v,:ef_.E..ns honger-oedet:m in he't zi :3KC1L�uis mo.;s't 
wor·a.en opg,:nomen, nam L • .L. HJUBE.L in Januari 194? vriJ"\,illig 
dienst als chaui'.Leur bij he't H.S.K.X.

Ge;,:;ien cL ,:;oen reeds in Duitsland hcc::rsenae ,,a�1orae, 
hecflï hij a.ldaar geen werK�llj�e dianst gwdaun, �odaîi i;e�en 
hem geen vervolging werd ingesteld. 

up 20 Feo1·uari 194b rrnrd L • .L. HGL.JEL wederom in :11.l1-
1,aire dienst gero0pen a.Ls wachtmJaSîier bij de ar�il�erld 
kaderschool 'te 3rmelo. Op 1 s�pteuber 1�47 w�rd hiJ L�t grovt 
verlof gezond,3,1, i.wc:.rna hij als chaufieur· in di -nslï 't_aCJ. bij 
van Gend en Locs. 

L • .L. Il&CB 'L is geabon ... 1eer, op de Haagse uourant en e,J-
orian,:;acrd op de P.v.d.A. 

Gezien zijn belangstel.Ling vour vrour,:en, ambie1:.:rt hij 
een -r1erkl\.ring wac,rbij hij Vt:c.;l van huis is. 

üverigtms is in de Poli -cL�-adminis �ra vle n1e1,s "\;(;;11 na
dele van hew bekend. 
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KIRC-XIER O.
gab: z7"4-09 

15 aart 1949 

De Hee r Hoofd Oom issarie 
van Politie 

te 
R01'TE1DA 

,von: HOTTE�1DAM, Dav1ds tra.a. t 19.

Mocht betrokkene op politiek gebied 1n Uw administratie v orkanen;

dan kan mot dez-o gegevens orden volsta.an en behoeft geen itge• 

breid onderzoek te woruen ingesteld. 

Gaarne binnen 6 weken antwoord,

(: 

B tr.Dis.No; 4332. 
C, -

@s J 
Kiroh·r )oornelie, gebc 27 
' J vi a 19 te otterd , 

bonne rä te zijn op het aa b •
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No. 474 - Geh.Pers. 

Betreft G. Klingers, geb. 1-5-11, 
won. Hoogstraat 27, te �W1iJj k�b�

r
�\�j�D���lHl�O�t�e�è�o�·�
Vo!nl"lt'). 

.Antw. op No. Dis. 433�0.»�J 
-49 •

�f�AM.r, 
· ACO/Î/;; 

r-2 0 APR"19;9 

r1��-� I L ;;_-;�-
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1 Gerrit Jacobus KLINGERS, geboreB. te Haarlem, 1 Mei 1911,
heeft gewoond te 1,Vijk bij Duur'stede Hoogstraat No.2'7. 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek 
naar de antecedenten van die persoon is het volgende ge
bleken. 
Gerrit Jacobus KLINKERS vestigde zich met zijn gezin op 21 
November 1940 te Wijk bij DuLu·stede. Voordien was hij woon
ach tig te .Amsterdam. Op 28 December 1948 is hij met zijn 
gezin vertrokken naar Utrecht Scheldestraat No.4. 

Genoemde KLINGERS was dienstplichtig sergeant bij een ver
lichtings afdeling van het Nederlandse leger en gedurende 
de mobilisatie van 1939/1940 ingekwartierd te 7.ijk bij Duur
stede. Vrij algemeen is van KLINRERS bekend, dat hij voor het 
front van de troep, tijdens die mobilisatie,is gedegradeerd 
tot dienstplichtig soldaat. Zulks zou verband hebben gehou-
den met drankmisbruik. 

Bij zijn vestiging gaf hij zich te Wijk bij Duurstede uit 
voor speelgoedfabrikant. doch de fabricage van speelgoederen 
werd uitsluitend uitgeoefend in zijn woning. Verder is bekend 
dat hij reeds vele beroepen heeft gehad, zoals stoker, mon
teu�, machinist en dergelijke. Thans heeft hij chauffen�n 
als beroep gekozen. Als chaifeur is hij thans werkzaam bij 
de N.V. A.T.O. en zou op de buitenlandse-dieB.Bt rijden. 

Tijdens de Duitse bezetting is hij werkzaam geweest op 
vliegveld Soesterberg. Alhier konden geen inlichtingen ver
kregen worden, betreffende deze werkzaamheden of deze al dan 
niet vrijwillig werden verricht. 

Bij de illigaliteit te Vlijk bij Duurstede is hij niet aan
gesloten geweest en alszodanig ook niet werkzaam geweest. 

Van betrouwbare zijde werd medegedeeld, dat hij zeer traag 
was in het voldoen van schulden. 

Hij is gehuwd met Wilhelmina Maria van der LINDEN. Uit dit 
huwlijk heeft hij drie kinderen t.w. l jongen van '7 jaar, 
1 meisje van 3 en l van 2 jaar oud. 

Na de bevrijding moet hij als toDE-chauffeur werkzaam zijn 
geweest bij de Geallieerde legers in Duitsland. hlij werd mede
gedeeld dat hij in Duitsland er een tweede vrouw op na hield. 
Iliet deze verhouding moet ook zijn vrouw bekend zijn geweest. 

Hij en zijn gezin belijden de R.K.Godsdienst. Hij was niet 
aangesloten bij een politieke organisatie. Algemeen moet wor
den aangenomen, dat hij wel rechts geori�nteerd is. 

Hij komt niet voor in de administratie der Rijkspolitie te 
Wijk bij Duurstede of in de administratie van de P.R.A. alhie� 

De Bilt, 7 April 1949. 
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Betreft: H. Lammers, wonende 
R.Meeuwiszstraat 14 te Utrecht

Antwoord op: 
Verzoek Dis 4332 dd 15-3-49 
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personalia zijn: 

2 5 MEI 1949 

1 ACU/ 6MSJ

� NDRIKUS GERARDUS LAMMERS, geboren te trecht 15-2-99, 
van beroep chauffeur, R.K. godsdienst, gehuwd met Wille
mijntje Clasina van Bunnik, geboren te Utrecht 16-4-01, 
wonende Rochus Meeuwiszstraat 14 te Utrecht. 

fl 

Lammers is als chauffeur werkzaam bij de A.T.O. en rijdt 
als zodanig op het buitenland. Hem is een paspoort ver
strekt, no� 423318, dat geldig is tot en met 11-2-50. 
Het gezin leeft nogal op grote voet; er ziJn in het gezin 
zes kinderen en sinds korte tijd hebben vier hiervan een 
nieuwe fiets gekregen. 
Hoewel man en vrouw van huis uit R.K. zijn, doen zij niets 
meer aan hun geloof, integendeel hebben zij veel omgang 
met CPN-ers. Van de man kan gezegd worden "wie hem het 
meest biedt, heeft hem", hetgeen op hem ook op politiek 
gebied van toepassing is. Na de bevrijding heeft hij een 
maal een verkiezingsbiljet van de C.P.N. aan het raam van 
zijn woning gehad. Het staat niet vast, dat hij is aan
gesloten bij de CPN, doch wel kan worden aangenomen dat 
hij in die richting georiënteerd is. 
Zijn naam komt niet voor in de administratie van de PRA 
te Utrecht. Hij is bij vonnis van de Arrondissements
rechtbank te Utrecht op 4-7-18 veroordeeld tot 3 maanden 
gevangenisstraf, onvoorwaardelijk, ter zake van diefstal. 

24 Mei 1949 
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" f" . Willem van der Ley, Neddraiînder, geboren 23 Augus-

• 

tus 1912 te Joure, wonende te Joure�_Zijl B-7, gemeente Hasker
land, is thans als chauffeur in dierrt van de N.V. Alg. Transport 
Onderneming gevestigd te Utrecht. 

f::t·\ Hij trad op 10 Sep:t;ember 1937 te Langweer, gem. 
\!:)Doniawerstal in het huwelijk met Harmke de Jong, geboren 5 Augus

tus 1912 te Langweer. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren 
en wel Anne op 18-10-1938, Geertje 11-1-1940, Hotske 5-2-1942 wn 
Neeltje 22-10-1943. Dit gezin geniet ter plaatse een goede repu
tatie en is net en ordelijk. De drie schoolgaande kinderen ont
vangen onderwijs aan de Chr. Hervormde school te Joure. 

Willem van der Ley, voornoemd, bezocht de openbare 
lagere school te Joure en is daarna in verschillende bedrijven en 
beroepen werkzaam geweest. Ofschoon hij een hekel aan het beroep 
van caféhouder had is hij zelfs geruime tijd houder van een ver
lof A geweest. Tijdens de bezetting werd hij in Duitsland te werk 
gesteld, doch wist zic]l. daaraan te onttrekken en dook onder. Hij 
en zijn echtgenote waÎ'èn politiek volkomen betrouwbaar geacht.Na 
de bevrijding in 1945 trad hij als chauffeur-monteur in dienst 
van het Militair Gezag te Zwolle, om vervolgens met een Ned. Mi
litaire Missie naar Wenen te gaan. 

Hij behoort officieel tot de Ned. Hervormde kerk, 
doch doet niet aan kerkbezoek. Zijn echtgenote belijdt eveneens 
de Ned. Hervormde godsdienst,doch behoort tot de orthodoxe rich
ting, doet wel aan kerkbezoek en het zal waarschijnlijk aan haar 
liggen, dat de kinderen onderwijs aan een christelijke school 
ontvangen. Ofschoon niet bekend of hij aan politiek doet of bij 
een politieke partij is aangesloten, zal hij vermoedelijk de rich 
ting van de Partij van de Arbeid zijn toegedaan. Het is niet be
kend of in dit gezin dag- of weekbladen gelezen worden. Daar de 
�an door de aard van zijn betrekking, veelal van huis is, is het 
mogelijk dat er geen nieuwsblad gelezen wordt. Evenmin is bekend 
of hij lid is van een organisatie. 

Hij is werklustig, vooruitstrevend en gaat graag 
zeer net gekleed. Hij is enigszins rusteloos en avontuurlijk van 
aanleg, stelt het goede der aarde zeer op prijs, is goedig van 
aard, behulpzaam, doch koppig en enigszins driftig. Zijn #inanci
ele omstandigheden zijn matig, ofschoon het gezin geen schulden 
maakt. 

In de politieadministratie van de gemeente zijnàr 
inwoning komt hij niet voor, staat ter plaatse goed bekend en 
wordt politiek betrouwbaar geacht. 

�· 
/ 



·' 
' 

-�

Bijlage behorend.e bij schr. no. Dis4332 

Uw schr. no. 

GEHEIM 

Naam: LEY 

Voornaam;W. v.d. 

Geboreni 23-8-12 

do do 15-3-49 

Wonende te:Joure straatnaam2 B 7 
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X Ko,mt voor: 

LEIJ,Willem, van der, geb. te Joure 23-8-12. won. te Joure, B 7. 
OD 356. Abonné op "�e Waarheid".Jan.1947/9378. 
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Betreft: MÜLD�R- Ernst August, 

,�. 
25 Maart 1949. 

, wonende te MAARTENSDIJK, 
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� Ernst August M Ü.L D N E R,geboren te AMSTERDAivI,24 Octo-
ber 1920"gehuwd"Nederlander;is vanaf 6 Juli 1931"komende uit 
UTRECHT"in deze gemeente gevestigd .aan het adres Mr.Sickesz
laan No. 9.

� Hij is een zoon van Willem M'Î.ÎLDNER en van Wilhelmina Do-
l · rothea Martha Else SCHtJBERT,welke beiden zijn overleden. 

Zijn vader had alhier een electro-technisch bureau. 
Na aanvankelijk banketbakker te zijn geweest is E.A.MULD

NER in September 1942 als electro-monteur bij zijn vader in 
de zaak gekomen. 

Zijn vader heeft tijdens de bezetting meerdere werken 
op electro-technisch 

;
bied voor de Duitsers uitgevoerd. 

Tot September 19 heeft E.A.MULDNER met zijn oudere 
broer"Herman George M LDNER"deze werken mede uitgevoerd. 

Na het overlijden van de vader"zijn de in uitvoer zijnde 
werken door beide zoans afgemaakt,doch geen nieuwe werken meer 
aangenomen.In September 1944 is E.A.MULDNER echter geheel op
gehouden met het voor -de Duitsers werken en ondergedoken. 

Bekend is,dat hij,tijdens zijn werkzaamheden in verschil
lende Duit�e concentratiekampen,de aldaar gevangen gehouden 
Nederlanders meerdere malen hulp heeft verleend,door het con-

1 
tact te onderhouden met de gevangenen en hun familieleden. 

Door het Tribunaal te UTRECHT is aan de zaak van Wijlen 
W.MÜLDNER,voor de verrich;lirte werkzaamheden ten behoeve van
de vijand,d.d. 23 Juni 1947,een beate opgelegd van F.7.500,
aan welke uitspraak d.d. 5 Augustus 1947,door de Procureur
Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te AMSTERDAM,zijn fiat
is gegeven.

Zijn oudere broer,Herman George MffLDNER,is door de Pro
cureur-Fiscaal bij het Bij zonder Gerechtshof te .AMSTERDAM, d.d. 
10 September 1947,Voorwaardelijk buiten..--vervolging gesteld" 
met als enige voorwaarde" ontzetting uit de beide kiesrechten 
voor de tijd van 10 jaar. 

Tegen E.A.MULDNER"zijn geen strafmaatregelen genomen. 
Na de bevrijding is E.A.MÜLDNER als chauffeur in dienst 

getreden bij de A.T.o. en onderhield als zodanig de dienst 
dezer N.V. op TSJECHO-SLOWAKIJE.� i E.A.MULDNER is gehuwd met Johanna KANT"geboren te WOUDRI
CHEM"12 April 1922.Uit dit huwelijk is een dochter geboren. 

Het gezin MULDNER staat alhier overigens gunstig bekend. 
Van enige politieke activiteit van dit gezin,is nimmer 

iets gebleken. 
E.A.MÜLDNER"die van huis uit Ned.Hervormd is,is thans 

niet meer bij een kerkgenootschap aangesloten.-----------------
---------------------------------------------------------------

.) ' 1 J 
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No.: 0078�1. 

Bericht op Uw no. 
Dis. 4332 v4e dd. 
15 Maart 1949. 
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J f I Ne de r p e 1 t, Gerardus Jean Baptiste, Voorburg 27. 
3.1912, Ned., R.K., chauffeur, sinds 1926 wonende te Haarlem, 
aoltermanstraat 8 zw., is op 22.5.•40 te Haarlem gehuwd met 
Roelofje Veenendaal, Schoten 27.5.1917, Ned., N.H. 
Hij heeft 4 kinderen: Marianne Roelofje 2.2.•41; Gerardus 
Hendrik, 30.10. 1 42; Sonja Johanna Maria, 1.3. 1 46 en Alberta 
Margot" 1.9. •li-8 allen te Haarlem geboren. 

V66r en tijdens de bezetting werkte hij als broodbezorger 
bij Bakkerij ·carels, Zijlstraat te Haarlem. Van 1.10. 1 45 tot 
1.9.•46 was hij in militaire dienst, ingedeeld bij de 6e Comp. 
A.A.T., gelegerd te Deelen. Thans werkt hij sedert 1.11.•46 als 
chauffeur, op de internationale lijnen, bij de A.T.O. 

Tijderahet bestaan van de Ned. Unie was hij daar lid van. 
Hij stond bekend als anti-Duits. Wat zijn geloof betreft, is 
gebleken, dat hij nimmer ter kerke gaat. Hoewel zijn kinderen 
R.K. gedoopt zijn, gaan zij naar Openbare scholen. 

Volgens de chef van Carels is hij opvliegend en driftig 
van aard, doch wel iemand, die, als men hem eenmaal kent, 
waar mee om te gaan is en die hij wel als gezagsgetrouw en 
een goed Nederlander beschouwt. 

Het gezin staat in de omgeving niet ongunstig bekend. 
Ten aanzien van hun politieke gesteldheid, laten zij zich 
nimmer uit, zodat daaromtrent niets is kunnen blijken • 

Bij zijn mede-arbeiders bij de A.T.O. staat hij minder 
gun�tig bekend. Hij wordt er in het algemeen van_ve�acht 
een verklikker_t�_ziJn__bj._j_d�_D_ir_e�tie. Men vindt het ook 
vr"eema, dát hij, ondanks hij een van de l&.atst aangenomen 
chauffeurs is, bij de inkrimping van de dienst op de inter
nationale lijnen, met voorbij gaan van anèe�en, daarop is 
gehandhaafd. Toen daar tegen geprotesteerd werd, werd van de 
zijde der Directie zijn indiensthouding gemotiveerd met de 
opmerking, dat hij in-tegenstelling met anderen, een permit 
had voor Oostenrijk • 

J 
Voorts zou hij zich meerdere malen schuldig maken aan 

smokkelen en zou reeds eenmaal, vanwege de Douanedienst, huis
zoeking bij hem zijn gehouden, echter zonder resultaat, wat 
het gevolg zou zijn geweest van het feit, dat hij tijdig was 
gewaarschuwd. 

Overigens niets nadeligs bekend. 

�4 Mei 1949. 

Aan het: 
Hoofd van de CVD 
Javastraat 68 
•s-G r a v e n  h a  ge.
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5 April 1949. 

· In antwoord op bovenaangehaald schrijven wordt het vol
.gende medegedeeld.

�� JD� personalia van vi.Otto zijn als volgt:

Xl Wilhelm Jacobus O T· T O, geboren 14 Juni 1924 te Gor:br
chem, chauffeur van Gend en Loos, Nederlander, kerkge
nootschap N.H., wonende ten huize van zijn ouders Van 
Heemskerckstraat 17-I te Amsterdam. 

In de omgeving van zijn woning staat hij gunstig bekend. 
Hij beweegt zich niet op politiek terrein en is zijn 
politieke oriëntatie onbekend. tlij wordt echter niet 
geacht comrmimistisch gezind te zijn. 

�� 

In het gezin van zijn vader werd aanvankelijk na de be
vrijding het dagblad "Trouw" gelezen, doch is men later 
overgegaan op het dagblad nHet Vrije Volk". 

Bij de P .R.A. Amsterdam berust onder Ho� 21140 een dos
sier te zijnen name. Hieruit blijkt, dat hij in de be
zettingstijd in Duitsland heeft gewerkt en zich in I.lei 
1945 in Parijs bevond. J ldaar is hij gearresteerd als 
verdacht lid van de N.S.B. te zijn geweest. Vermoedelijk 
heEift er te Parijs een vergissing plaats gevonden in 
verband met een bijna gelijkluidende naam, waarvan hij 
het slachtoffer is geworden. 

Hij is op 4-2-47 vanwege de procureur-fiscaal bij het 
Bijzondere Gerechtshof te .8Dlsterdam, onvoorwaardelijk bui
ten vervolging gesteld, daar de tegen hem gerezen ver
�enking ongegrond is geqleken. 

Crimineel komt hij in de politie-administratie alhier 
niet voor. 

--------------------------------------------------------
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Betreft: A.C. de Ridder, 
wonende aan boord van het woonschip 11 Pollux", 
liggende in de Kral7ngse Pla rdam. 

ersonalia: 

driaan Cornelis de RIDDER, geboren 14 December 1912, 
te 's-Gravenhage, bedrijfsleider, Belg.nat., N.H., 
op 17 Januari 1940 te Rijswijk gehuwd met: 
Sophia Erna SAMSON, geboren 6 Juli 1912 te Rotterdam, 
nat .Belg., N.H., 
beide wonende aan boord van het woonschip "Pollux", 
liggende in de Kralingse Plas te Rotterdam bij de 
jachtwerf Zaal. 

Kinderen: 

Louise Hermanna, geboren 30 April 1936 te Rijswijk en 
Gustavus Barend, geboren 13 Juli 1942 te Voorburg. 
Beiden bezitten de Belgische nationaliteit en zijn in
wonende bij hun ouders. 

In- en afschrijvingen betrokkene: 

Deze tonen het volgende verloop: 
Op 2 Augustus 1835 te Rijswijk ingeschreven, komende 
van Voorburg; 28 December 1935 naar Utrecht; 17 Juli 
1936 naar Rijswijk; 24 April 1937 naar 's-Gravenhage; 
7 April 1938 Rijswijk, Emmastraat 2a, 19 October 1938 
's-Gravenhage, Scheveningselaan 113; 5 Fe'1ruari 1940 
Zaandam, Bogendijk 114a; 17 December 1940 Rijswijk, 
Willemstraat 44; 28 April 1941 Zaandam, Havenstraat 107; 
31 Maart 1942 Voorburg, Prinses Mariannelaan 286a; 
9 Juni 1943 Voorburg, Binckhorstlaan 7; 27 September 
1945 Ouddorp, Kaap B.80; 22 Februari 1947 .Amsterdam, 
Fred.Hendrikstraat 65 III; 18 �ecember 1947 Haarlem 
a/b "Pollu.x: 11 , Westergr.Spoorhaven; 28 Augustus 1948 
Utrecht, Moreelselaan 2; 10 Maart 1949 Rotterdam 
a/b 11 Pollux", liggende in de Veerhaven en op 23 No� 
vember 1949 kreeg de "Pollux" ligplaats in de Kraling-

·se Plas te Rotterdam.

Echtgenote:

Op 3 Mei 1938 werd z1J, komende van Voorburg te Rijs
wijk ingeschreven aan de Waldeck Pyrmontlaan 22; op
22 December 1938 te 's-Gravenhage, Mignelstraat 36 en
27 September 1939 te 's-Gravenhage, Gevers Deynootweg
186.
Vanaf haar huwelijk beeft zij ingeschreven gestaan on
dezelfde adressen als haar man.

Kinderen:

Deze zijn steeds bij hun ouders inwonende geweest,
behalve de oudste, die v66r het huwelijk bij haar
moeder woonde.

- 2 -
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.Antecedenten: 
Bij de betrokken instanties zijn geen feiten ten
nadele bekend geworden • 
Bij de .Artillerie Inrichtingen aan de Hembrug waar 
hij van 9 October 1939 tot 1 Juni 1942 als schrijver
2e klasse in dienst is geweest, werd hij ontslagen 
wegens het zich toeeigenen van steenkolen ten nadele
van de A.I., welke hij onder het personeel distri
bueerde zonder voorkennis en toestemming van de di
rectie. 
Tijdens zijn verblijf in Voorburg heeft hij bij het 
Bouwbureau "De Driesteen" gewerkt als uitvoerder. 
Tegen de directie van deze firma werd na de bevrijding
proces-verbaal opgemaakt terzake van collaboratie. 
In het betrokken dossier komt de naam van betrokkene
echter niet voor. 
Van zijn verblijf in Ouddorp is bekend geworden, dat 
hij toen in zijn onderhoud voorzag door de koop en 
verkoop van 2e. hands auto's. Dit ·"gescharrel II zou hij
nog voortgezet hebben toen hij reeds als bedrijfs
leider bij Van Gend & Loos in Rotterdam werkte. 

Godsdienst en politiek: 
Voor godsdienst en politiek toont betrokkene geen
enkele interesse. 

Karakter en levensbeschouwing: 
Betrokkene is zeer materialistisch ingesteld en men
acht hem tot alles in staat, indien er maar genoeg 
voor betaald wordt. In zijn optreden tegenover onder
geschikten is hij soms zeer koud, bruut en gevoelloos. 
Tegenover zijn superieuren weet hij zich echter altijd
mooi voor te doen. 

Opmerking: 
Wat betreft de geruchten over z1Jn internering na 

. de bevrijding wordt nog opgemerkt, dat hier mogelijk
J een persoonsverwisseling met zijn broer heeft plaats

gevonden. 
-IDeze broer, genaamd: Cornelis de Ridder, geboren 15 

Mei 1914 te 's-Gravenhage, van beroep machine-bank
werker, is in Voorburg aan de Prinses Mariannelaan 
bij betrokkene inwonend geweest. Deze broer was lid
van de NSB en heeft bij de O.T. en de NSKK gewerkt. 
Deze is na de bevrijding geinterneerd geweest. 

Een foto van betrokkene, daterende van omstreeks·l942
wordt hierbij gevoegd. 

's-Gravenhage, 5 April 1951. 
- 53 -
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. Hierbi,j verzoeken wij U te willen nagaan aö.n de hand van onder-
stuaode vragen wat bij U bekend is omtrent de politieke antecedenten in de 
jaren 19'+0 - 1945 van 
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Naam: 
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--�--�-----1;1>. 
Geboortedatum en plaats 
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Beroep : 

Laa tsie adres : 

Vonnis :• 

�--�------
Voorwäarden p in geval 
van voorwdardelijke 
buitenvervolging 
stelling. 

v'Jat wordt hem/haar 
ten l�ste gelegd? 
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geleid tot deze 
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GE H E I M. 

Betreft: Dis� 
dd. 1.5.3.1949.

onderwerp: A.T.Sonneveld. 

J 
. 

' � 11 SONNEVELD, Adriaan Theodoor, geboren te Arnhem, 21.5.1915,
wonende te Arbhem, Johan de Wittlaan 116, komt in de politie-ad

ministratie te Arnhem zowel op politiek als crimineel gebied niet 

voor. 

Van zijn vader Gerrit Sonneveld, geboren 13.7.1880 te Schiedam 

is het volgende bekend.: 
14.2.1929 proces-verbaal terzake oplichting. 

16.3.1948 proces-verbaal terzake meineed • 

NV Een broer van betrokkene Petrus Johannes, geboren 4.11.1908,

komt als volgt in de f.R.A.-administratie voor: 

proees-ver baal terzake lidmaatschap N.S.B. en vrijwillig arbeiden 
in Duitsland. Hij werd voorwaardelijk buiten vervolging gesteld, 

met een proeftijd van 1 jaar en ontzetting van rechten van 10 jaar 

( 13 .8 .191.�7) • 
Betrokkene.was zelf lid van het N.A.F. tijdens de bezetting, doch 

vermoedelijk gedwongen. Hij woonde tot November 1942 te Spankeren. 

'I'ot 23.1.1943 werkte hij als chauffeur bij de Geld. Tramweg Mij. 
en werd op die datum ontslagen terzake diefstal van 1 of 2 rij

wielbanden. voor dit feit is hij niet vervolgd. 

Thans werkt betrokkene als chauffeur bij van Gend en Loos, 

op de route Amsterdam-Praag. 
Hij wordt zowel politiek als algemeen volko men betrouwbaar geacht. 

27.4.1949 

ov 319-49. 



S'l'E1IN. v .... �. L. 

15 .:.ao.rt 1949 

De Heer Hoof- CQ!Uilissaris 
van Politie 

te 

B O 'J' 'l'E R D A M 

ge b: 26-10-13 
won: ROi''l'BHDA!J, chtervèltstraat 52 b. 

Y.tocht betrokken op politiek gebied in Uw administratie voorkomen" 
dan kan met deZJ gegevens worden volsta.an .an behoeft geen uitge
breid onda'!'zoe' te worden lngE:lst.ald. 

Gaarne antwoord
,e,



Betreft nan STRAALEN Zacharias .Johannes, 
wonende te Sassenheim,Menneweg 'l .1nr.63. 

� o'
"'

A:n twoorà op rö'P KAAR

� 

16 April 1.949. 

• 

verzoek Dis no. 4332 d.d. 15-3-49. 
��:�SI.!//b � _;}Ai;u,,,.'".-, 
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�J 
GEHEIM. 

�i,;S Zacharias .Johabnes van Straalen,geboren op 21 Februari 
-- 1919 t e Ter Aar,woont sedert �5 November 1938 t e Sassenheim. 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek naar 
de antecedenten van genpoemd persoon,bleek hetvolgendes 

[ 

Zacharias�. van Straalen is een zoon van Arie van 
Straa1en en .roosj e Driehuizen.Van Straalen Sr.werkt wegens 
zijn hoge ouderdom niet meer.Hij heeft drie zoons en één
dochter.naatsgenoemde is niet normaal.Ze is ontoerekenbaar. 
Het gezin staat niet ongunstig bekend.Het bemoeit zich met

niemand.Het gezin behoort tot de Ned.Herv.Kerk.Van Straalen 
�r. gaat niw.mer ter kerke.Hij is d.d.10 April 1942 als 
chauffaur werkzaam g eweest op het Rijksverkie ersministerie 
te Berlijn.Zeer vermoedelijk is hij hiertoe vrijwillig over
gegaan.Ook ten nadele van de familie is niets bekend. 
Behalve het feit dat betrokkene vrijwillig in Duitschland 
heeft gewe�kt is niets ten nadele van hem bekend.Einde. 



4332 

I STRAALEN Z. 
geb: 12-2-19 
won : SASSEN �IM, Menneweg 63 

16 Ma.art 1949 XXX 

De Heer Dist�icts Cannf\Ildant 
van de'Rijkspol1tie 

van LE-IDEN te 
LÉIDERDORP 

Gaarne _bin�ép 6 weken antwoord. 
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15 ?:îa. rt 1049 

De Haar Eoofd Ccnun.issaris 
van Poli tie 

te 
R O T T E R D. 'M 

� 
.. 2 /.PR. 1949, 

• 540
--*J\1 van Stral tl\ Murk, geba 10-9•190'7 t 

1 1 
nd rl. Beukelaar straat 1050 te Rotterdam! ble k 1n 

� 3 r ;C\ September 1947 ge bonneerd te 1J h • d 
f/ IJ� ' f '� ;

0
�;. laarh 14 ''• doch komt �hS:s :1:f 

8

;r :i! zo 

STRALEN M. 
geb: 10-�-0'7 
woo: HOT'TIERDPJ!, .Baukele.ara traa t- 105. 

. l 

Mocht betrokkene·op politiek gebied 1n Uw administratie voorkomen, 
dan kan met deze p.;egevens vrnrdon vo�fltaa."1 en h:.hoeft geen uitge
breid onderzoelt te worden ingesteld. 

Gaárne binnen 6 weken antvtoord. 



ID. 721. 
Form. V 4 e. 
No. Dis. 43 
Onderwerp: 

GEHEIM. Datum 

1 
, ., r') 

r 28 MRT 1949 Verbinding No. 36. 
Datum ontvangst bericht : 17/3 1949. 
Betrouwbaarheid berichtgever : betrouw�arur Ja>63 7.. 
Waardering bericht : betrouwbaar. ��-'-------�'--

'\� 
� IJ .An.toon Theunissen, geboren te Nijmegen, 22 April 1913, 

van beroep chauffeur, wonende te Nijmegen, Mr Pieter Meijer
straat 7, heeft vanaf zijn geboorte tot 29/11 1938 ingeschre
ven gestaan in het bevolkingsregister alhier. Op laatstgenoemd 
tijdstip vertrok hij naar Duitsland (Mülheim) om op 21/1 1939 
wederom alhier te worden ingeschreven. 

Hij bezit de Nederlandse nationaliteit en belijdt de R.K. 
godsdienst. 

Hij is gehuwd met Maria Weijers, geboren te Venlo, 5/2 
1917, en het gezin telt twee �inderen. 

Hij is een zoon van Antoon Theunissen, geb. te Nijmegen, 
25/1 1881, plantsoenarbeider, die 7/1 1944 is overleden,en 
Helena Maria Martens, geboren te Nijmegen, 21/1 1882, die 
29/ll 1944 is overleden. 

De echtgenote is een dochter van Antoon Weijers, geboren 
te Groesbeek, 12/3 1886, los arbeider, en van Johanna Albers, 
geb. te Groesbeek, 28/6 1893, die 9/8 1947 is overleden. 

In crimineel opzicht is omtrent betrokkene bij mijn admini
stratie geen nadeligs bekend. Bij de P.R.A. staat omtrent hem 
vermeld, dat een dossier tegen hem werd gevormd, omdat hij van 
1941 tot de capitulatie in Duitsland heeft gewerkt. Hij is 
echter dd. September 1946 onvoorwaardelijk buiten vervolging 
festeld (2e lid). 

�V De schoonvader, Antoon Weijers, geb. 12/3 1886, is tot 
13/2 1956 uitgesloten van het kiesrecht. Hij werd dd. 30/9 
1944 door de P.R.A. aangehouden en in bewaring gesteld terzake 
lidmaatschap N.S.B. van 1938 tot einde. 
dd. 14/2 1946 werd hij op vrije voeten gesteld en de uitspraak
van het Tribunaal dd. 13/2 1946 luidde :
internering 9 maanden met aftrek, ontzetting kiesrecht.
Opheffing beheer 1 maand na fiat executie, dat 6/11 46 werd
verleend.

�f. O?k de schoonmoeder, die intussen echt�r is overledgn,
is lid geweest van de N.S.B. Uitspraak Tribunaal dd. 6/1 1947 
luidde : ontzetting kiesrechten. Op 26/7 1947 werd fiat execu
tie verleend. 

Betrokkene staat guns.tig bekend. In het gezin worden R.K. 
dagbladen gelezen. Voor zover bekend, is hij geen lid van een 
organisatie. Hij heeft een goedaardig karakter en de leefwijze 
is netjes en eenvoudig. Hij is niet bemiddeld. De naaste ken
nissen zijn rechts georienteerd. 

Zijn overleden ouders stonden te Nijmegen gunstig aange
schreven. Einde. 

Nijmegen, 23 
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O_nderworp: Inlichtingen. 

GE'.fIEIM 

Da tu.m 15 lVfa.a.rt 1948 

De Heer Hoofd Commissaris 
van Poli tie 

te 
HAARLEM 

Hiermede moge ik U verzoek0n, mij t.e willen berichten 

of in de Poli tie-administrn tie ten Uwun t iets bekend is -

speci��l ook op politiak· gebied - ten nnd0le vun onder

stàa.nde persoon, de leden Vlil-'n het gezin w:..nruit hij stamt· 

(en d0 lerlcn van d-0 familie) waarbij hij inwonend is• 

IN TWL'EVOUD S.V. P" 

. �'>) 
· ..;..,J VEENENDAAL Ilt. van, Marinus Hendrikus Johannes

geb: 6-2-09 
won: HAARLEM, JK"xft. Steenbokstraat 9. 

Gaarne binnen 6 weken antwoord. 

Bovengenoemde persoon, die sedert 3.2.'25 in Haarlem woont,komt 
niet voor, behoudens dat hij in 1946 de lijst"Vredestichters"(Prof. 
Pootjes) ondert�kende. 

23 Maart 1949. 

,. 
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De Heer Hoofd Commiosar1a 

I' 

VEENENDAl',L M. v�

gebt B-2-09 
won: H�fü".{LJ_;i.,1, M v. Steen bolts traa t 9.

Çpe.rne bi.'l'lllen J3 weken a.n twogpçt_.

/. 

van Politie 

ARLEM 
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Betreft: VELDEN; Johannes van der, 
wonen!e Nieuw Voordorpstraat 39 
te Voorschotem. 

1 

2 M!i 1949. 
---1 

1�
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]i::_ ittJÜ

;: ,r,�. (V Johannes· van der VELDEJ!, geboren 15 Februari 1918 te · Amsterdam, is woonachtig te Voorschoten, aan de Nieuw
Vooràorpstraat 39 (niet 56).

Bij een ingesteld, vertrouwelijk, onderzoek bleek het 
volgende: 

[ 

Hij is een zoon van Adrianus van der VELDEN en Anna 
BRAGGAAB.. 
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ge oren e on ga a • 1 e uwe wer en ee 
kinderen geboren. 

� De echtelieden belijden geen godsdienst. 
1 Johannes van der VELDEN werd op 5 Juni 1918, komende 

van Amsterdam, opgenomen in de Bevolkingregisters van de 
gemeente Voorschotem. 

Op 13 l&Zl&lt Juli 1937 werd hij afgevoerà• gaande 
naar ts Gravenhage. Op 13 October 1938 werd hij opnieuw 

j 

te Voorschoten ingeschreven, komende van Vlissingen. 
Hij vertrok op 31 Mei 1940 naar Danzig, waar hij tot 

10 Juli 1945 bleef. 
Na te Voorschoten lager onderwijs te hebben genoten, 

werkte hij achtereenvolgens als loopjongen, leerling 
electro-:moateur, tuinknecht-chauffeur en chauffeur. 

Momenteel is hij werkzaam bij de A.T.o.

De inlichtingen, verkregen bij zijn vroegere werkgevers, 
zijn gunstig. Bij de A.T.O. werd geen navraag gedaan. 

Hij bleek niet voor te komen in de administratie van 
de Politie der gemeente Leiden (politiek), of in die van 
de Rijkspolitie te Voorschoten. 

De naam van zijn echtgenote komt eveneens niet voor. 

l 

In politiek opzicht geeft de tijd van zijn verblijf in 
Duitsland evenwel te denken, daar van enige dwang, uitge
oefend op zijn vertrek, op 31 Mei 1940 nog geen spake kan 
zijn geweest. 

Ten aanzien van het gedrag van de echtelieden in het 
algemeen, werd niets nadeligs bekend. 

Dat de echtelieden belangstelling voor politiek hebben 
is te Voorechoten niet kunnen blijken. 
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VE:r.lEN J. V .d 
geb: 15-2-18 
wons VOO�CH 

I
15 Maart 9 

er Diatr1ota Canmandant 
van da Rijkspolitie 

1 s-G R A V E N H A G E 

Voordorpstraat 56. 

antwoord 
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B/2 no. 273'49 Div. 

Betreft: ·c. Wijnands, wonende 
Nicolaasweg 21 te Utrecht 

Antwoord op: 
Verzoek Dis 4332 d.d. 15-3-49. 

------

\� /zijn juiste personalia luiden: 
f' 1 CORNELIS JAN WIJNANDS, geboren te Utrecht 1-6-18, N.H.·

godsdienst, beroep chauffeur, gehuwd met Maria Hendrika 
Lammers, geboren te Utrecht·18-11-19, beiden wonende 
Nicolaasweg 21 te Utrecht. 

In de. administratie van de P.R.A. te Utrecht berust te 
zijnen name een dossier, np. 14921, waaruit blijkt, dat 
hij werd verdacht werkzaamheden ·te hebben verricht voor 
de Organisatie Speer. Hij is hiervoor niet gearres�eerd; 
zijn zaak werd op 15-12-47 door de Proc.Fiscaal te Am
sterdam ges�poneerd, bij welke beschikking hij tevens 
.onvoorwaardelijk buiten vervolging werd gesteld. 

Zijn naam, noch die van zijn medegezinsleden,-komt in 
verband met tegen hen gewezen vonnissen, voor in de ad
ministratie van de gemeentepolitie te Utrecht. 

Van enige politieke activiteit is ten aanzien van hen 
niet gebleken. 

21 Maart 1949. 

r.) < • 
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WIJNANDS o.

gebs 1-6-18 
woo : UTRE ORT, 

Ga. a binnen 

15 Maart 9 

De Heer Hoofd Camnissa;ia van 
te 

U T RE C H T 

twooro 



VERBINDING No. 50. 20 April 1949. 

No. I. 155. 

Uw schrijven No. 
dd. 15-3-49. 1 V 2 2 APR. 1949 

Onderwerp: Inlichtingen. 
te v 1 ,,

• 

• 
v 

j 
Naar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven, heb 

ik de eer Uedelgestrenge het volgende te berichten. 

l\S. Xl Theodorus Hermanus Johannes ZAGWIJN, geb. 9-10-08 te Utrecht,
chauffeur, godsdienst R.K., wonende te ·Enschede, Deurnin-

•f 

gerstraat 223, heeft zich op 22-7-46 in deze gemeente geves
tigd, komende van Alkmaar. Als chauffeur bij de A.T.O. werd 
hij door deze maatschappij naar hier overgenlaatst. 

Op zijn persoonskaart ter secretarie, afdeling Bevol
king alhier, komt de aantekening voor 11 Vreemde Krijgsdienst". 
Hij zou als chauffeur in Duitsland tijdens de bezetting 
dienst hebben gedaan bij de R.A.D.(Reichs Arbeitsdienst). 
Tengevolge hiervan is hij na de bevrijding statenloos ver
klaard. Dit is evenwel geruime tijd later herzien, omdat, 
volgens een schrijven der gemeente Alkmaar, de dienstneming 
onvrijwillig zou zijn geweest, zodat hij thans weer als Ne
derlander staat ingeschreven. 

Volgens verkregen inlichtingen zou Th.H.J.Zagwijn een 
goed katholiek zijn en zich niet met politiek inlaten. 

In de administratie alhier is omtrent hem niets ten 
nadele bekend. 

Einde • 
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ZAGWIJ'N The 
gebi 9-10-08 

. won: ENSCHEDE, Oeran1umstra.e.t 23 

15 art 1949 

Da .tleer C isse.r1a van Poli 
te 
ENSCHEDE 

! 

I 

Mocht betrokkerte in Uw administratie op politiek gebied voorkomen, 
dan kàn word.an volstaan mat deze gegevens en behoeft geen uitge
breid om.derzoék te worden ingesteld. 

I 
@aarn.e binneti.'1 6 weken an twoorg. 

J 



B/2 no. 282'49 Div 

Betreft: W. van Zijl, wonende 
Adr.v. Bergenstraat 115 te Utrecht 

t�;:��t �i� 4332 dd 15-3-49 ,,...
�

/
KAART 

/
� �: i 

IJ 'p R: f-
x lDe personalia luiden: � 

WILLEM VAN ZIJL, geboren te Utrecht 3-10-20, chauffeur bij 
e N.V. "A.T.O.", kerkgenootschap N.H., gehuwd met Johanna 
oorni'\, geboren te Utrecht 5-1-22, wonende Adriaan van 

Bergenstraat 115 te Utrecht. 
Aan hem is een paspoort verstrekt, no 594542, geldig tot en 
met 3-12-50. 

Bartus van Zijl, geboren te Harderwijk 2-5-95, adres niet 
bekend, en[

Zijn ouders zijn genaamd: 

Johanna Elisabeth Kaleuwee, geboren te Bokhoven 23-10-97, 
wonende Radiumstraat 13 te Utrecht. 
In zijn omgeving staat W.v. Zijl bekend als iemand die zich 
niet veel met anderen inlaat en ook niet over politiek 
spreekt; niettemin bestaat de indruk dat hij communistisch 
georiënteerd is. Zijn naam komt niet voor in de administratie 
van de P.R.A. en de gemeentepolitie te Utrecht, in verband 
met tegen hem gewezen vonnissen. In het gezin wordt het 
dagblad "De Waarheid" gelezen. 
Ten name van zijn vader zijn de volgende vonnissen bekend: 
Arrondissementsrechtbank te Utrecht, terzake heling en 
diefstal, houdende veroordeling tot resp. 6 maanden gevange
nisstraf, voorwaardelijk, en 8 maanden gevangenisstraf, on
voorwaardelijk. 

22 Apr il 1949. 
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