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1. Aangelegd 3-5-1950 in opdracht van D 1.
ACD 4 a �

2. Stukken
1 

lphabetisch op te bergen.
ACD 4a}J15l 

��!'!':�-� W,r-L'. Pmniffl Üa,,.cui,tl .<1 /o6'S'�11
3 cle���:;-R.1is april 1964, stukken vern. per P.V.012. 

Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen)
aanwezig was dit bijgevoegd. ACD/WS.
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� 
VERBINDING No. 51. 

��· No. I.D • ..1.,.9:f"/51. t/a van de Heer 
W O L F F " 

VERTROUWELIJK. 
. Onderwerp : 

Extremistische leden persone.e.l � 
N.V. HEEMAF. � ------------------------------------------------�---------- i:.;-1-Joü-�s�îr-------
Eigen be

,
richt. 

�,_,, � __.;:i, AC�J l!Jt>&]I.J.� 
ui.fa Ik heb de eer U het navolgend ......:l;e 1-*erj cbten :]

---

� 

��\� 
Bij onderzoek naar extreem ingestelde personeels leden bij de N.V. ®.Heemaf' alhier bleek, dat de navolgende personen in mijn administra

\tie als extreem bekend zijn: 
J _E.J. ·Achterkamp,_ geb. 21-8�03, Magdalenalaan ·No. 39. 

Hij is lid van de E.v.a., vastgesteld in 1950 • 
.J >( I_J.Altena, geb" 31-10-93, Achterhoekse lVIolenweg No. 175. 

Hij is lid 'van de E.v.a., vastgesteld in 1950. 
�· X 1 -�.AltyBa geb. ):0- •15, Pastöor van Rossumstra�_t .No. 30 ster, 
� 'I{ij"4.)lid v n dé-E.V.d. vaitgesteiêi '3:- 1950. 

© 

IX 1 -H. J. Beld, geb':'°'31-10-17, Kastanjeweg No. 9. 
Hij is lid van de E.v.a., vastgesteld in 1950 • 

./:x, �J. Dijkslag, geb. 4-7-12, Sint Ludgerusstraat No. 4.
Rij is li van de E.v.a., vastgesteld 1950. 

v X � T. Harms, geb. 19-1-18, Brugstraat No. 22,-
�Hij is lid van de E.v.a., vastgesteld in 1950, abonnee Waarheid • 

.; X '"?-G. ter Horst, geb. 17-12-01, Helenast+aat No. 49. , 
Hij is�id van de E.v.è., vastgesteld in 1950, abonnee Waarheid • 

.;X -.H. Horselenberg, geb. 12-5-92, Paulus Potterstraat No. 1..-
'Hij is l�d van de E.V.C;, vastgesteld in 1950. 

v"" J.A. ·Keeler, geb. 1-5-29, Zonstraat No. 58. 
'Zijn vader is "lid van de E. V.a., vastgesteld 1950. 

v/ A.J. Knoppers, geb. 5-10-14, Heideweg No. 17. 
'�ijn bij hem inwonende broer is lid van de E.v.a. 

v ;<. 1 �.J.van Koningsveld, geb. 5-3-12, Achterhoekse Molenweg No. 191, 
Hij was in 1948, lid van de Kern bij de Heemaf voor de E.v.a., 
hij tekende in 1949, de lijst voor candidaatstelling voor de ver

/ kiezingen gemeenteraad voor de a.P.N., hij zond in 1949, een pro-
testschrijven aan de Minister President in verband met de ui tzen
ding van militairen naar Indonesiëi ,'.· .... hij was in 19 50 nog steeds 
lid van de E.V. C • • 
s. Krikke, geb. 4-11-95, Krabbenhosweg No. 241.

;Hij zond in 1949)een protestschrijven aan de Ministerpresident in
verband met de uitzending van militairen naar·rndonesi�.

J')( ( H. de Lange, geb. 28-6-18, Wethouder Vooga,lgeertstraat No. 95. 
'Hij is lid van de E.M.O., vastgesteld in 1951. t::<-,..,. t.d.. 

v/' �· K. Markerink, geb. 3-11-26, Adamsweg·No. 48. 

@·_v/
)< I

J 

'Vader is lid van de E.v.a., vastgesteld in 1950. 
G. van Mierlo, geb. 23-5-26, Oude Molenweg No. 39.

�Vader lid van-de E.v.a., vastgesteld 1949, thans?. 
M. van Mierlo, 4-7-07, Paulus Potterstraat No. 25.
Hij is communistisch gezind. Bezocht in 1946 en 1947, verschillen
de vergaderingen van de O.P.N .• Hij is lid van de E.V.C., vastge- '
steld in 1950.

/x Y/.J.M. Moers, geb. 15-8-90, Eikstraat No. 29.
'"Hij is,communist, doch niet actief en bezoekt vrijwel nimmer ver
gaderingen van de C.P.N. of E.v.a •• 

v � A. van Naarden, ge9, 2-6-02, Enschedesestraat No. 202.
'Hij is communist, een der voornaamste communisten alhi�r, ontbreek 

On &o ' bij geen enkele vergadering of actie van de a.P.N. en E.v.a.-.

\ · / Hij is lid van de E. V.o. en werd in 1950 candidaat gesteld vppr de
functie van Voorzitter der E.V.O. alhier. Hij tracht thans bij de 
N.V. Heemaf' een O.P.N. bedrijfsraad samen te stellen�

vX 1 .,,.J.H.K. Nijhuis, geb. 22-2-12, Nijverheidstraat No. 13. 
Hij lid van de fabriekskern voor de E.v.a •• Lid E.V.O., vas-tge-
steld 1950. 



• 

Volgblad No .1 , r.n • ..fJ.f" / 51 • 
V X J" Onderstal, geb. 11-6-18, Zonstraat No. 52. 

'Hij is lid van de E.V.C., vastgestels in 1950. 
v X -F • .L" van Overbeek, geb. 26-4-18, Achterhoekse Molenweg No. 191. 

Hij zond in 1949, een protestschrijven aan de Minister Presidant 

IX in verband met de uitzending van militairen naar Indonesië.
�G.H.Potman, geb. 9-12-97, Achterhoekse Molenweg No. 206. 
)Hij is lid van de E.v.a., vatsgesteld in 1950. 

J ')(_ J. P.rins1 geb. 10-1-06, Govert Flinckstraat No. 3.
'Hij is lid van de E.v.a., vastgesteld in 1950. Hij bezoekt vrijwel 
alle vérgaderingen van de E.v.a. en is een actief werken voor. de 
E.v.a .. Ook zijn echtgenote tevens lid van de N.V.B. en lid van

IX 
het Eenheidszangkoor van de E.v.a. is zeer actief werkzaam.

1 ,J.H. Roesink,geb. 26-4-99, Bornsestraat No. 153. 

X 
"Hij is lid van de E. V .c., vastgesteld in 1950. 

" 1 - G.E" Schouwink, geb. 25-3-93, Werninkhofstraat No .• 56. 
'Hij is lid--van de E.V.c., vastgesteld in 1950. 

�� .J X. 1 R. pijker, geb. 17 '2-23, Madoe..rastraat No" 30.
� 1 v' Hij is lid van <ie .P.lf. J:1-'d van üe �.C. vastgêsteld in J 950 ..

/\. H.G. Spijker, geb. 17-1-25, Madoerastraat ;No. 30. 
1li'j is lid-van de C.P.N. en lid van de E.v.a., vastgesteld in 1950. 
Hij deserteerde toen hij als soldaat naar Indonesië moets vertrek
ken. Later gearresteerd en na uitspraak .Krijgsraad naar Indonesië 
vertrokken. Ook de vader en moeder van ÈXi beide voornoemde perso
nen Spijker, zijn communisten. Zij hebben hun zoon maandenlang in 

X 
hun woning verborgen gehouden nadat hij gedeserteerd was. 

J I H. Velding,geb. 27-7-26, Boekeloseweg No. 45.
'Hij bezoc-ht in 1950 en 1951 verschillende vergaderingen van de 
a.:P.N. en E.V.C. Hij nam na 1945, vrijwillig dienst in het Neder
landse leger en na enige maanden deserteerde hij en vertrok naar 

>( 
Duitsland. Na vonnis krijgsraad, ontslagen uit de militaire dienst. 

v' J P: van der � ei, geb. 12-9-94, Sloetsweg No. 292. 

)( 
Hij is communist en lid van de E.v.a., vastgesteld in 1950. 

V .,.!•F .• Wolf, geb. 18-5-25, Oelerweg No. 73. 
Hij was lid van de E.v.c. in 1948, thans ?. 

( X• _JI. awijnenberg, geb. 23-2-07, Wolter�weg No. 94. 
Hij was in 1948 lid van ·de E.v.a., thans ?: 
Vorengemelde personen zijn alle als arbeiders in de fabriek werkzaa 
door mij kon niet vastgesteld worden in welke afdeling zij werk
zaam zijn. 
Hieronder volgen de personen als beambte werkzaam bij voornoemde 
Fabriek: 

)(1 A. van Buiten,geb. 9-10-08, Johannaweg No. 15a. 
/ �Hij is lid van de C.P;N. en E.v.a., vastgesteld 1951. Hij bezoekt 

regelmatig de vergaderingen van de E.v.a. en colporteerd op deze 
vergaderingen met E.v.c. vlugschriften en dergelijke. 

© V,,I G.W.Hendriks, geb. 24-1-29, Paulus Potterstraat No. 17.
/ De vader·is lid van de C.:P.N. en E.V.C. en tekende meermalen de 

lijst voor candidaatstelling voor de C.P.N. bij wettelijk uitge-
schreven verkiezingen. 

� t J.B. Koerselman, geb. 30-4-29, Haverweg No. 15. 
De vader is li<I van de E. V .c., ( 1948,- thans niet met zekerheid be-
kend). ·,

· 

E{G. Koopma.r}; geb. 19'-1·:1-20, u
1

·ts .agweg No
�

s. 
Hl;l.ar vader p:s lid va

w
i\ 0 .J). N •' n is lid V n de gem

l
nteraad voor 

dp a.P.N. �ractie. Zij tekende P. rsoonlijk nige mal n de +ijst 
vpor cand2laatstelli bij wet lijk ui�ge chreven erkiezingen 
voor de è .P.N. 

f!.)1 / .J. F.rouwel, geb. 10-5-24, Bornsestraat No. 234. ,/ ,1 .).iei"-'De vader is lid van de E.v.a., vastgesteld in 1950. nt� v 
v· 'f.... J. L. lVlulder, g�b. 7-7-2?, Schalkburgerstraat No" 5.

,,Hij was abonnee op "De Waarheid" (1949, thans?) 
C.J .Nijenk�, geb. 25-12-29, Ui tslagweg No. 36. 

9 V / ,,.De vader lid van de E. V .c. in 1949, thans?. 
Door mij wordt hieraan toegevoegd, dat de vaststelling van het lid
maatschap in 1950 van de E.v.a. vaststaánde is. dit is geèontro
leerd kunnen worden aan de héind van de offici�le ledenlijsten. 



Volgblad No.2 van I.D.�J751. 
Voorts wordt hieraan toegevoegd, dat de navolgende voornoemde per
sonen het meest actief zijn en geacht moeten worden tot die perso
nen, die iedere gelegenheid zullen aanwenden actie te voeren voor 
de C.P.N. en E.V.C., deel te nemen aan een in te stellen bedrijfs
raad en aa.n te zetten tot staking: 

E.J. van Koningsveld, A. van Naarden, J.H.K. Nijhuis, J. Prins, 
H. Spijker, H.G. Spijker, P" van der Wei en A. van Buiten.,.
Alle in deze lijst genoemde personen zijn woonachtig te Hengelo(O),
de personeelsleden van de N.V. Heemaf, niet wonende in de gemeente
Hengelo (O), zijn door mij niet gecontroleerd geworden, daar dit
een aantal is van een zodanige hoeveelheid, dat dit ontzettend veel
tijd zou vorderen.

Op 6 Juli 1951, toegezonden aan het 

Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids Dienst 
te 1 s-G RAVEN HA GE . 

EINDE . 



� 

� 
Ged. Febrteksmerk 
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HOOFDKANTOOR HENGELO HENGELO, 16 Januari 1951. 
TELEGR AM-ADRES : H E E M A F 
TELEFOON No. 2541 (5 lijnen) 
N E T  N U MM E R K 5 400 
POSTR E K EN ING No. 7880 

Bankiers: 

DE TWENTSCHE BANK N.V. 
AMST E RD AM 

DE TWENTSCHE BANK N.V. 
HENG E L O  
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13� Al 

�, u /"

n1 "' '" � 
-... �,.f).ib'l3 Binnenlandse Veiligheids
�'"\

/� Javastraat 68 
�· 

1 s-G r a v e n ha ge •
r,/ r,,) 

65' 

Dienst 

W
I 

,-

/ 

.tl , "-, 

·' � � 1 
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. Afd.: Bedrijf vdW. /SH. 
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f;:18 JAN. 1951 t
1 

ACD/!tJ IJ i'L-

Betreft: personeel in dienst van N. V .HEEll/IAF te Hengelo (O), 
doch van vreemde Nationaliteit. �, ""-

�� 

Naam 

-v.: 1 R.Numan\ 
' ?i 
_.,., f... rv-.1'-

,, ./ 
J.B.Backs 

U) 1

�� 
H.G.Laarman'( 

�I G.Bartels ..,.. 
l'\�1-3 

<Il..-

-N'A\1...),N .Hoogendoorn I

�il . F H J h .//�, ;:::: • • a r 

Adres 

Troelstrastr. 99 
Hengelo ( 0) 

Castorweg 182 
Hengelo ( 0} 

Eikstraat 30 
Hengelo ( 0) 

Kwartelstr. 4 
Hengelo(O) 

Helling 130 Utrecht 

Landmansweg 56 
1 Hengelo(O) -ii 

))� ::: 
H.M.Schulzél n.û: 1 Krabbenbosweg 202 

- � lU 
Hengelo (0} 

Q) C1 
K.W.Kropf / Ver. dwarsstr. l N�w o 

.µ •r-l Utrecht •r-l .µ ' 

f
a:s 

� r.:i _: .E. Gerdes Meerwijk 5 
1 ·• Zwartemeer 

,, 

·.� .--tc1 1)-t,i.. f 3 \.1 
•.A,\ -i R.Kotu lski ,J Waarbekenweg 86 
'., ,1 ' . Hengelo(O) 

_-$ 
\�J-tbJ � 

•r-l 
Q) ·.Myga t ,, Sloetsweg 122 

.µ . �·� Hengelo(O) •r-l 

�\�k +1 / m � '� M 

k 

W 
0 

\· < r-l•r-l 

t\ 7 r () .µ 

. 
C o (l1 

:;.... � :z; 
1 

�\ -f.-.J 

r/,J.. (J-11 tl-
K.Asztemborski Castorweg 176 
,1 ,. nr& ,'� Hengelo(O) 

J .Banas fl110 Buitenweg 51 
Hengelo (0) 

T.Fornagel t/}fy. Leusveenweg 10 
Hengelo(O) 

-2-

geb. datum datum in�s 
treding. 

17. 1.1912 1. 2.1947

4. 9 .1923 3 ,11.1948 

20. 6 .1923 15. 9.1947

19. 7.1925 19.10.1948 
7. 5.1916 2. 1.1951

2. 2 .1901 24. 7 .1920

10.11.1931 15. 9 .1949

20. 8 .18 93 5.11.1945 

21. 8.1908 11.10.1946 

12 • 2.1914 25.11.1947 

5. 5.1914 6.10.1947 

15. 4.1926 30. 9.1947

3. 3.1925 22. 9.1947

15. 2.1928 30. 9.1947



• 

HENGELO, 16 Januari 1951 

Naam Adres geb.datum 

O.Pisnak Castorweg 182 
1 

:'.l 5
1 

Hengelo (0) 
,,... ::, t1' l ' 1. Babiarz/ ({J • Krabbenbosweg 59 

23. 9.1925

30. 6.1920

Y I S.K. Go ./ 

:,ç-1 s. Vossen lfW�
� 

� Hengelo(O) 

Markt 4 Enschede 19. 4.1923
(Chinees,Nederl.onderdaan) 

Groenhofstr.42 
Hengelo(O) 3. 3.1928

(ex.K.N.I.L.,Nederl.Nat.} 

No. 2. 

datum in dienst 
treding. 

30, 9.1947 

30. 9.1947

1.12.1947 

16. 11.1950

Tenslotte doen wij U hierbij nog toekomen een opgave 
van de bij ons werkzame portiers, die uit de aard van hun werk
zaamheden allen in het bezit zijn van een loper: 

I'' IY.-Y 

�� f:__y J.W.Bouwmeester· ·Haverweg 44
1".) 1 Hengelo ( 0) 

��L:::: 1/.- H. J. Oude Geerdink Rool vinkweg 16 
Enschede 

4. 9.1891

4.12.1913 

�'f... �:;.T H.Kuiper Witte de Withstr.16 

1 
Hengelo(O) 15.11.1907 

s. J .Schefer 1-1",.J. Bornsestr. 210
Hengelo (0) 

847210 M 14015 

1.11.1907 
Noord-Berghuizen 268 ll. 2.1904 

2. 1.1917

9. 6.1941

13. 3.1944

2. 5.1927
20.11.1950 



/Verbinding no. 50 

No. 3581 12 December 1951. 

luw schrijven no. Dis 
dd. 3 December 1951.

V-Heemaf-1013 a.

/O�Qrwerp : B.Bakker 

• 

• 

) 

1 

..( 

DIENSTGEHEIM. 

Ik heb de eer U te berichten, dat omtrent 
/ Berend Bakker, geboren 9-9-1930 te Lonneker, wonende 

Schietbaahweg no.71 te Enschede, in-mijn administratie 
niets ten nadele bekend is. 

Van zijn vader, Jakob Bakker, geboren 23-10-1904 te 
Borger, eveneens wonende op bovengenoemd adres is bekend, 
dat hij in 1947 lezer was van het dagblad" de Waarheid"· 

Omtrent de overiee gezinsleden is in mijn administra
tie niets ten nadele bekend • 

w 

OPU/L'LL bespr . met �·-1 
con1P peg a:,Fr-

____ 



V-Heemaf-1013 A 

BAKKER, Berend 
1011.neker, 9-9-;o 
:&."1'ISCHEDE, Schietbaan'l'eg 71. 

;,ikke la.ar b� j Heemaf. 

3 December 1951.. 

Aan de Heer 
Hoofd Commissaris van Polit.e 
te 
E 1' S C H E D E. 

Tot op heden onbekend in 

de administratie van de R.I.D. 

- 4 DEC !951

Hoofd R.I.D. 



Verbindillg no. 49 Dienstgeheim. 

/h ;i �() O'P .. L.'2��2. bespr. met h,d_ ,, 

H w. no. o;_; �--.......-e&<<r
Antwoord op Uw schrijven dd. 3-12-t�---:-----------�.:_ ________ .:_ __ _j

• ONTIERWERP :

No. Dis V-Heemaf-1015 A 

.

., 

l 

Inlichtingen. r-

In verband met Uw bovenvermeld schrijven heb ik de 

eer �elGestrenge het volgende te berichten • 

f �Gerrit .Jan_ Gerhard B. a r n e v e 1 d, geboren 25 
Februari 1891 te Stad-Almelo, van beroep metselaar en wonend 
Gravenstraat no. 24 te Almelo, is de zoon van Egbert Barne

veld en Willemina Beverd�. 

Op 24 .Juli 1915 huwde hij te Almelo met .Johanna Nep
pers, g�boren 18 October 1890 te Stad-Almelo. 

In mijn administratie is bekend, dat hij in 1945 
geabonneerd was op het dagblad "De Waarlp.eid" en dat hij in 
December 19L�6 lid was van de A .N .B .B. ! �l-3-,-W. B-'?_) 

Verder is in mijn administratie van hem en van de 

den van zijn gezin op crimineel en politiek gebied niets 

li Il 
nadele bekend. iJNI/J/

Vr,./f(M,(Ja-f,/.1::, �P4f,, /JA/EB N[,.<- . 7 Decembe
r 

1951-



V-Heemaf-1015 A 3 ûecember 1951. 

\an do Heer 
Co:omissaris van Poli'te 
te 
A L E L O. 

BARNEVELD, Ger�it Jan Gerhard 
rilm.elo, 25-2-91 
ALMELO, Gr.a.vensti:-o.at 24. 

Metselaar bij Heumafo

Tot op heden onbekend in

de administratie van de R.1.0.

-4DEC1951

Hoofd R,1.D.



Opmerkingen: 

Dis. Gaarne V2e onderzoek. �7.11.51 

r· .. - . ... 
\ C>::n;n,;; 
1 

Nagesl. door: '1.:1 
.. 

MODELÛ B afz: 

volgnr: 

ond. 

I / t s- ..,.1, W..........<.....<-
tc.; 's,6 � A � -S.1.3 . ._ 4-r /Y.l(I': 

'()/ 
dat: ' 1// 

Heema:f 

1015 achtem: BARNEVELD/ 

V datum afz: 7 .11. 51 voorn: Gerrit Jan Gerhard 

metselaar 

Zie: OD � /165l
sm 

1/bo; . � 
)Îd/� 1/t--; �,/

geb: 25.2.1891 

te: .Almelo 

adres: ALMELO 

·,Gravens:tr. 24

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



il) 

0IJDERWERP : 

Inlichtingen. 

In verband met Uw bovenvermeld schrijven heb ik de 
eer UEdelGestrenge het üolgende te berichten. 

t•• 

1 @ Otto B a r n  e v e 1 d, geboren 15 April 1925 te Almel
van beroep chajjffeur eri wonende Gravenstraat no. 24 te_ A}Jnelo, 

1 is de zp_on van Gerrit J"an @er hard Barneveld, geb o.ren_ 25-2-' 91
te St_ad-Almelo en van J"ohanna Noppers, geboren 1s-10-r90 te 

Stad-Almelo. 
� -

Op 22 Januari 19l.J-9_ huwde hij te Almelo met Hermanna 
Maria Prinsen, geboren 19-4-'30 te Almelo. 

In mijn administratie is bekend, dat zijn vader in 194 
-

geabonneerd was op het dagblad 11 De Waar_eid11 en in December 

1946 lid was van de A.N.B.B.:t:!) • ?'J'I. 
--

Verder is in mijn administratie van hem en van de leden 

van zijn gezin op crimineel en politiek gebied niets ten nade-

le bekend. ,tl 
/ / 7 D b 1951 

4/.t'f'h-4 � '3. //n �� �, ,h:,/'/4.,. 
j;Y. .Á.4ó,, . .L-H' ;{(l(p ecem r •



V-Heenaf-1016 A

Btnn.cNELD, Otto 
Almelo, 15-t4-25 
ALMELO, Gravenstraat 240 

3 Decoobor 1951. 

Aan de neer 
Co��isuaris van Politie 
te 
A. L i E L O.

Magazijn bediende bij Heemafe 

Tot op heden onbekend · in

de administratie van de R.f.D.

-4DEC1951

Hoofd RJ.O.



Verbinding no. 50 

No. 3584 
Uw schrijven no. Dis V-Heemaf- 1025 A 
dd. 3 December 1951

Onderwerp: H.Eergrnan.

12 December 1951 

D IENSTGEHED'.I 

e 
' 

.� 

J 

• 

Ik heb de eer U te berichten dat omtrent : 
/'IHerman Bergman, geboren 2-10-22 te Lonneker, volgens 

de afd. Bevo·lking te Enschede, wonende Schiphol tstraat 
no. 92 te Enschede, in mijn administratie niets ten na
dele bekend is. ,,,,,-...._, 

(N /f l Van zijn stiefvader, Oebele Hakze, geboren 1-6-1896
'--·· te Schoterland is bekend, dat hij in 1947 lid was van de 

E.v.c ••

Omtrent de overige leden van het gezin waaruit hij 
afkomstig is, isfittijn administratie niets ten nadele 
bekend. 

!f 1,t,r;,,/ .( 1) r---------=-===�----· ' { z� �,t.,OP.h}1..�_Çl., bespr. met ij�.o�,., .. f 1 
Jnp1G geg a�n : .. w--·-... ,--..... 

--------·- --·--·------.J 



V-HeemA:f-1025 A 

BERGMAN, He1.�man 
Gltu1erb�ug, 2-10-22 
GL,�lilJ!WRITG? Eekmaa.tstraat 91. 

Massa-draaier bij Heemaf. 

rn de Heer 
· Hoofd Comr.o.isf.!a.ria va:1.Poli 'tie

te
E N S C H EJ E.

Tot op heden onbeke"d 1n 

de administratie van de R.I.D. 

- 4 DEC JtFJ

Hoofd R.l.D. 

/ 



Opmerkingen: 

Dis. Gaarne V2e onderrnek. 27.11.51 

':"�·.,.,--��-,:.,, .. � ........ ,.,.._ 

1 

• ,, ·.�......,_........_.: • ...i�--.r.J.• . .,rcc;�..:.::.:i.:...":....:.�.,iJ.�G�.i..��,-..::-,-·�-'--'-,""'1.'i'..::.:. •,., ........... ,,-,_.....,, __ ,.._._, 

C .. c· r 2 E.(..11 or.cl. 

Rcrunnt )·.,,· ,, er1.4, .1. ., - -.J. .. 

Ç,lT::;t:H 

ongum;ïçÏ 2 1 DEC. 1951 stiefvader li
EVC '4 7. 

2. 5 JAN. 1952 be..1,,,. rc-0"1(
JAN. 1952 

Nagesl. door: V� 
--·"'..:, -------- -

MODEL f2 B

------------------------------- - - -
J 

afz: Heemaf 

volgnr: 1025 achtem: 

V datum afz: 7 .11. 51 voorn: 

BERGMAN ( 

Herman 

massa-draaier 
geb: 2.10.1922 

te: G1anerbrug 

adres: GLANERBRUG 

Eekroa2tstr. 91

Voor gehuwde 'vrouwen personalia echtgenoot: 



Verbinding no. 49 Dienstgeheim. 

H/hw. no. Js; 
Antwoord op Uw schrijven dd. 4-12-r51 

No. Dis V-Heemaf-10l.J-3 A. OP KAA:<T 

-.,,,,� 

.• ONDERWERP : 
W Inlichtingen. 

ACD/M 
DAT: M'z(;:z 

1 PAR, f"),J . 
...... �.-

In verband met Uw bovenvermeld schrijven heb ik de 
eer UEdelGestrenge het volgende te berichten. 

,,..,.,,.-t Jan Johan B o n  v a n  1.....§., geboren 14 Januari 1914 

te Almelo en wonende W-ierdensestraat no. 41 (niet 4) te 
/Almelo, is de zoon van Christiaan Gerrit Bonvanie, geboren 
28-1-'88 te Ambt-Almelo en van Geesken Elhorst, geboren

21-1- t 87 te Stad-Almelo. 
Op 6 Augustus 1943 huwde hij te Almelo met Aaltje de 

Liefde, geboren 1 April 19'1 'I te Stad-Almelo. 

In mijn administratie is het volgende bekend; 

Op 10-s- t 3g werd contra betrokkene proces verbaal op

gemaakt terzake artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht; 
In October 194-6 was zi�n vader lid der EVC. 

Verder is in mijn administratie van hem en van de 

leden van zijn gezin op •crimil;ie@'l en politiek 
l ,.�/.· 

ten nadele bekend. 1 i � ;17 December 
1 ,...,1 " 

.... 'Il -�

gebied nie
J
t

) 
s 

1951. 



V-Heemaf-104 3 A 4 December 1951. 

A�..!l de Heel" 
;.;0::1:.,i ,3., .-r-i s va.11 Poli tie 

te 

'I. L M E li_Q. 

BONVANIE, Jan Johan
cU:nelo, 14-1-14 
rJ · �Lü, 'Yie,..dense9t'!'aat 4 ( ingang opzij) 

Ma�e,..iaaldrager bij tleemaf. 

,�, op heden onbeke111d in 
"e ,,dministratie van de RJ.O. 

- 7 DEC •r ·:, 

Hoofd. R.LD. 



Opmerkingen: 

• 

ttagesl. door: ï" ' 
1 

1 

'MODELC 

18.10.52. 

A 1.? BOSCHN!,N Jacoba Johanna Gerh?Jrdina 
Ned 

y.11.30 Enschede
.J:nschede Dennemveg 88
revoldrm ister HE�IAF -= f: dv. BOSCHHA.N, Hendrik J. ( 15 .11. 94)
D�w. 5e Vader was in '49 lid ;WC

be:äankte i.n Jun 50 'Terd lid ven 
de ]endra cht � "(Nvv) ( Alph/OD 1651 J • 

.,. 

, 

afz: HEEM

volgnr: 1511 ach te�: BOS CEMA.N 

V datum afz: 15.10. 52 voorn: Jacoba Johanna Gerhardina

functie: 

4t sollicitante

'. Á .{, / I J 
,/"i/\.N,i.,...,.. Ia 'f../J·v-� te: Enschede 

adres: Dennenweg 88 
ENSCHEDE 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



VERBINDING No. 50 

No'. 3606. 

Uw schrijven No. DIS V Heemaf 1052A, 
�- 4 December 1951. 

DIENSTGEHEIM 

Onderwerp: Inlichtingen. 10 December 1951. 

D 

,,, 

• 

Naar aanleiding·van Uw terzijde vermeld schrijven, 
heb ik de eer U te berichten, dat omtrent: 

fJacoba Johanna Gerhardina BOSCHMAN, geboren te Enschede, 
7-11-1930, geen godsdienst, dra�ister, wonende te En
scli'ede, Derinenweg 88 , in mijn administratie niets ten
nadele bekend is.

f Haar vader: Hendrik Jan - , geb. te Nieuwleusen, 
15-11-1894, textielarbeider, zelfde adres, werd in 1946
geverbaliseerd terzake diefstal van gas. Vonnis niet be
kend. In 1949 was hij lid van de E.V.C., doch bedankte
in Juni 1950 als lid van deze organisatie en meldde zich
aan als lid bij "De Eendracht".(NVV) •

w 

1 
OP �r/1lG bes pr . met �······ l

COPJ.f' g@g. Ge.Il -

..... ,_ --·�"""- ...... . .. _,_ .. , ..... ,.,-··-··---



• 

V-Heem?.f-1052 A 4 :December 1951. 

fi.P.'f:I 11 e Hoe-r> 
Hoofà. Colll!nissa1'iS van Politie 

te 
E W S C H E :Q_ä •

BOSCHM\N, Jacoba Johfl..rma. Gerlrn:rdina. 
Enscr,ede, '/r•J.1-30 
EW:kUI®1:, 1 enne:nWE,g se.

Rvv. G.J"aaister bij Hcamef. 

iî·o\ op lieden onbekend io

'· e sidm1ni5tratie van de R.I.D. 

- 7 DEC 1951

Hoofd R.I.D.

/ 



Opmerkingen: 
Dis. Ga rne V2e onderzoek 26.11.51 

· Gaarne êen ond. / 
Rapport binnen - gunstig /éfl5JtlfUHi§ / 
Oflg,/t}tJpiê/tês. v1rz. can ,; 
Odg./t.r;pi?l/rls. verz. aan_ l 
.Rapport fialjf A.CD ""' 0 JA,N. 1952 

l OP.�%-�-�-l ___} �.�')1·. n ,t_ .... CÇl+i,!•' :::;l!g. �n . ,, ·�· ··---·----
Nagesl. door: � dat: "/ / 
•. I � 

3080 

. 
p 

-�- - - ·--- ----- -·---- - ------- --- - --

MODELJC B afz:Heemaf / ;<. 'V\ 

V 
functie: 

volgnr: 1052 . .
d�tum afz: 7 .11. 51 

rev. dra.0,j_st7r 

• 
I 

Zie: OD 2soo/l6 51 :

achtern: BOSOHMAN 
voorn: Ja'èoba Johanna 

Gerhardina 

geb: 25 • 3 .1930 
�, 

te: Enschede 

adres: Dennenweg 88 

ENSCHEDE 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Opmerkingen: 

Dis. Ga�rne V2e onderzoek. 27.11.51 

::""_._.-,1: .... Tf=· �--------

' C ··, r

1

con --.. ��· �&.. -�--------------

Nagesl. door: 

MODEL� B afz: 

V
volgnr: 

datum afz: 

DEC. 1951 NSB,
familie even 

Z 5 JAN. 1952 ba.>�,. S&ovl<

3 0 JAN. 1952 

Heemaf 

1056 achtem: BOûOK / 

7 .11. 51 voorn: Johan 

rut,=bakeliteerder 
geb: 18.5.1923 

te: Almelo 

adres: ALMELO 

Rozenstr.74 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



·•

Verbinding no. 49 Dienstgeheim. 
H/hw. no. 3 S o 

Antwoord op 

ONDERWERP: 

Uw schrijven dd. 4-12-'51 
No. Dis V-Heemaf-1056 A. 

Inlichtingen. r ---------

In verband met bovengenoemd schrijven heb ik de eer 
. UEdelGestrenge het volgende te berichten. 
I Johan B o  u c k, geboren 18 Mei 1923 te Almelo en 

wonende Rozenstraat no. 74 te Almelo, is de zoon van Warner 
/J Bouck, geboren 26-4-'95 ·te Ambt-Hardenberg en van Margare
./'f tha Henriëtte Luijeri��' geboren 7-1-'96 te Münster. 

Op 10 October 1946 huwde hij te Wierden met� 
Kosters, geboren 25-LJ.-'21 te Wi®rden. 

In mijn administratie is t volgende bekend; 
Betrokkene was tijdens de bezetting lid der NSB en 

'der 11 Vrijwillige Technische Noodhulpu. Hij is op 23-4-' 47 
voorw. buiten vervolging gesteld; 

Zijn vader, alsmede zijn moeder waren tijdens de 
bezetting lid der NSB. Zij zijn respectiwelijk op 14-4-'47 
en 21-6-'47 voorw. buiten vervolging gesteld. 

Verder is in mijn administratie van hem alsmede van 
het gezin waaruit hij stamt op crimineel en politiek gebied 
niets ten nadele bekend. 

J;� ( Ji ' 15 December 1951:

0 p '),_f.)., .. �.0,. __ bf'S ��- �--···· I JJ;}' )� 
'1 C"',:s•- [,cg. ck.,1 



V-Heemaf-1056 A

.BOUCK, Jot. w 
Almelo, 18-5-23 
Hi}!ELO, noz9J.1strant 74. 

Bakeliteerder bij Beemaf. 

I 
vP/JK. 

4 Decemve!' 1951. 

.�.an de lleer 
Cornmiss�ris van Politie 
te 
A. L M E L O •

Lossier P.R.A. Almelo (thans B.C.A.B.R.): lid n.J.J. en S.S.
1 



Verbinding no. 50

No. 3633

12 December 1951

Uw schrijven No. Dis V-Heemaf-1457 A
dd. 5 December 1951 
Onderwerp: G. ten Brink. DIENSTGEHEIM 

I· 

'
Ik heb de eer U te berichten dat omtrent: 

1- Gerrit ten BRINK, geboren 1-10-95 te Emlichheim, 
wonende Hoge Boekelerweg 126 te Enschede, in mijn 

1administratie bekend is, dat �ij tijdens de Duitse 

}
bezetting lid was van de N.S.B •• Hij werd voorwaar
delijk buiten vervolging gesteld. 

6r Omtrent de overige gezinsleden is
� istratie niets ten nadele bekend. 

1/ IOP KAART 
ACD/ 

w 

Pl"�•.-, r:,. bes pr, met Jl ,o""'6.L__ j 
cop1e geg. afr!'J'--�� 

in mijn ad-



* 

V-1 eo,.m.;-1457 A.

BRINK, G-1:?.,..'l"i t ··.on 
=1tpriü.:hhüim, 1-10-95 
l::NclCH.t::lir�, ho6e Bnekele....-iveg 126. 

�le,-.Jcnerte,.. bij Heem':tf. 

vP/JK. 

At::r.., do Ho-. r 
Ik1t1:Cü Cor,:iil;�,n·•io van PoJ.i t.ie 
tE: 
JlJ:_S C H .8 D_� 

D . :r -, A -n h - ( J.h B ,� 1 n n ) • 1 . d 1'T .... B 08Sler •�l•ü• __,_nSC eae 1., anS •'-•ê\o • oil• • l P. )• •



· Verbinding no.20
No. 3616

12 December 1951 

Uw schrijven No. Dis V-Heemaf-1101 A
dd. 4 December 1951 -------

Onderwerp: H.van 't Ende

i;----
. l\'if; 0.1\. 

ACD/1'� 

OAT: 1517 (ç'L
l PAR: fl. t.v.

DIENS'î'GEHEIM 

© 
Ik heb de eer U te berichten dat omtrent: 

·. Hendrik van 't ENDE, geboren 22-9-25 te Lonneker, volgens
de afd. Bevolking te Enschede, wonende Cornel�s Houtman-
stra.�t no. 7. te Enschede, in mijn adminisiratfêi-niets ten 
nádele bekend is. 

Omtrent onderstaande leden van het gezin waaruit hij 
afkomstig is, is het volgende bekend: 

� Jan van 't Ende, geboren 25-12-08 te Lonneker, wonende 
Cornelis Houtmanstraat 7 te Enschede : Vanaf 1945 lid E.V.C •• 
�-------

X Berend van 't Ende , geboren 21-8-15 te Lonneker, wonende 
Schipholtstraat no.178 te Enschede : 1947 lid E.V.c. 

�tlfJacob van 't Ende, geboren 27-6-20 te Lonneker, wonende 
�Esstraat no.14 te Enschede : 1948 en 1949 lid E.v.c.

X. Albertus Jacobus Antonie van 't Ende, geboren 17-6-24 te
Lonneker , wonende te Enschede, Cornelis Houtmanstr.n�-
1948 en 1949 lid E.v.c.

-------- -----

Omtrent de overige leden van het gezin is in mijn ad
ministratie niets ten nadele bekend. 

E -�---
:i,_�:espr, rn<:t-.. ��.u ... 

c:c-
11q, ;, t•g "·.n 

-�· _....,......,,,,...,_ .. ..,,...,.. .. '-�>4111 
. 

1J(t.v " 



• 

.. 

V,eHeemaf-1101 A 

/ 

EaîDE, Hend::rik van 't 
Glanerbrug, 22-9-25 

4 Deoember 1951. 

Aan de Heer 
Hoofd Commissaris van Politie 
te 
E N S C H 1� D E • 

GLANERBRUG, Cornelis Houtmanatraat 7. 

I11pakker bij Heema,f. 

Tot op heden onbekend fn
de administratie van de k,l,O,

- 7 DEC 19'31

Boofcf R.1.0. 



3080 
Opmerkingen: 
Dis. Gaarne V2e onderzoek. 27,11.51 

------1!1!18Ns:_i ___ ç. 

���;;;;;;6-'"-A"""" .......... ----------......,......,,...,.._... 

Nagesl. door: 

MODELm B afz: Heem8f

V
volgnr: 1101

datum afz: 7 .11. 51

o:: .• �. 

achtern: ENDE / 

voorn: Hendrik van ' t

geb: 22.9.1925

te: Glanarbrug 

adres: GLAl'BRBRUG 

Cornelis Ho�tmanstr.7 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Verbinding no. 50 
no. 3617 

12 December 1951 

Uw schrijven no. Dis V-Heemaf-1104 A 
dd. 4 December 1951

·-- �I Onderwerp : H.Engels. 

• 

DIENSTGEHETIVI 

OP .)s:.j., ... '1'.l- bes pr . met J! •".,,,., J _____ l 
c,apie geg. aaA :'.::�""""'f 

Ik heb de eer U te berichten dat omtrent: 
Her�n ENGELS , geboren 1-3-22 te Losser, wonende 
te Enschede, Schurinksweg no.8, in mijn administra
tie niets ten nadele bekeng. is • 

Zijn zuster , Bertha Engels, geboren 20-4-30 
lte Vriezenveen, wonende Galvanistraat no. 23 te En
schede, was in 1948 lid van de E.V.c •• 

T'egen �' Herman Engels, geboren -�2 
te Losser, werd van 1�8 zeven keer proces-verbaal 
opgemaakt t ....z--;- dief stal. 

Tegen zijn broer Johannes Christiaan, geboren 
29-3-28 te Groenlo, werden de volgende processe·n-ver
baàl opgemaakt: 

1943 diefstal d.m.v. insluiping; 
1944 diefstal; 
1946 diefstal; 
1947 poging tot diefstal; 
1949 mishandeling; 
1951 heling. 

Omtrent de overige gezinsleden is in mijn adminis
tratie niets ten nadele bekend. 



:ebe.doana elj"l ioq eb nsv Is.sá�ev-seaaeoo�q 
,I.sj"a'J:e.t.ó - S((>I 

,.s�ev al �B.s�á j"em l.sj"alelb - �((>l 
,I.sd"ale.t.ó - (>((>l 

V-Heemaf-1104 A ,bl.�SOVma,G�Ilg5�.S�(>I 
,nell.steleibj-.s.s�j"a - S�(>I 

,xA.mládeV'.Iie�� l.sj-ale.tb - S�(>l 
,.a�H�o�� ���j�&��v§n-p�ffiie 

te ,l.sj"alelblelwtl� - (�(>I 
• .�lierl .aáua lsj"alelb n.s.s blerl .lqebem �e�eSoe1Ill! EiDqE� ��eI-Sl-8S

j 

.. 

.vo .a.a -�G l :l.stalelb - olemlA .áH - s�e1-a-a1

.wea a.sv aluH j"erl nl j"aeewe� b�eeald"ebeä 8�(>I nl�eá al eaelblo�j"eff 
.�.nl:le.d v.;s:. j" ,o.rem.[A et 

.ENGELS, Herman 
Losser, 1-3-22 
ENSCHEDE, 3churinksweg 8. 

1 

Impregneerder bij Heemaf. 

Voor antecede·nten z.o.z. 

têet JJG \"' .. 



/. 
Processea-verbaal van de Politie Enschede: 

1932 - diefstal, 
1937 - diefstal met br�ak in verg., 
1939 - diefstal, 
1942., -� 14: g van1gèld, .f10I.C-... :n ... e 
1942 - straatdiefstallen, 
1942 - diefstal d.m�v.Jbraak, 

·19'!-2 ·-- �vrê>��dtetsta1 in .�erg.,
1943 - rijwieldiefstal,
28-12-1947 ��Pql, Enschede: medepl. heid aan diefstal subs. heling.

16-6-1942 - Rb. Almelo - diefstal: 1 jr. g.s. ov.

Betrokkene is begin 1948 gedetineerd geweest in het Huis van Bew.
te Almelo, t .z.v heling.

• 8. o. 8 ne .t.riebeoe.t.a.s '!.OO V



Opmerkingen: 

Dis. Gaarne V2e onderzoek 26.11.5� 

-... �.,.':.(" .. l:J.r.... . ,., ..... "' • 

• Gaarne een ónd. 

- · far!, r.t\Jfüiti.tt "' 1 EC 19S1 Rapport blhh�fi .J:1.!::. · �"-'= , D . 
�t:iffltt 

. ëop1e,Ytës-. \'«�-..-

3 0 JAN. 1952 / 

/ 

i 

._._-=-==--i=·---=-""· eB·-m· -,.:;,·------------------"" 

Nagesl. door: /() 
' 

dat: /� 
------------------------ ·------7-"'"-----------------cMODEL C B afz: lleemaf / /!'v 

V 
volgnr: 1104 achtern: ENGELS 

datum afz: 7 .11. 51 voorn: Herman

f,t: impregneerder 1.3.1922 geb: 

te: Losser



r 
1 

. VERBINDING No. 50 

No. 3586 

OP KAA,R-T 
ACO/'I 

Uw schrijven No. DIS V-Heemaf-1116 A 
� d.d. 4 December 1951 

OAT.J.J�.S"'-2 
PAR: 'IJ 

• 

Onderwerp: B.K. Groeneveld. 10 December 1951 . 

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

.lluP, l·n' r'l,"' '�f· Ik heb de eer U te berichten, dat omtrent: 
JBernard Karil GROENEVELD, geboren 25-J-35 te Enschede, 

/ wonende Pannekoekenweg No. 11 te Ensche.de, in mijn administratie 
niets ten nadele, bekend is. 

Van zijn vader, Bernard Hermann GROENEVELD, geb. 10-4-02 
te Nordhorn (Dld), is het volgende bekend: 
In 1938 proces-verbaal terzake diefstal van geld; 
in 1950 en 1950 processen-verbaal terzake smokkelen. 
Hij komt voor op een tijdens de Duitse bezetting opgemaakte 
lijst van communisten. 
Voorts is hij sedert 28-12-45 lid van de E.V.C. en was meerdere 
keren actief tijdens E.V.C.-acties. 

Omtrent de overige gezinsleden is in mijn administratie 
niets ten nadele bekend. 

--
' 

. 
-=uw 

� OP ��}1.! . .o. �,espc.W')et .IÎ H .. ,.,,.J -1·L CG-p>,e gcg. aw1 ,.-.,.,,.'<r 
------ ··---· -

.. ..._ ..... 



V-Hee'!'llaf-1116 A 

GROENEVELD, Bernard Karel 
GlanerbTug. 25-5-35 
GLAt-.EnBRlJG, Pan:n.ekoekenweg ll. 

Samensteller bij Heemaf. 

4 De��nibe"'." 1951. 

:\a."l dia Heer 
IIr,o.fd Co1mnis013"ri9 van Poli t:e 
te 
E N S C Ii.!Jl .. ..!!..

Tot op heden onbekeftd in 

de administratie van de R.I.D. 

- 7 DEC 1951

Hootd R.I.D,



Opmerkingen: 
Dis. Gaarne V2e onderzoek. 27.11.bl 

I:" - r. ' ' . • �- - • __ ,_,......____, ..._-...i: .. A.u,.:..:...,_..., ...... �-.... -�--�-.. 

C. cu12 r;:_�n ond.
ll 

� 
� L: ;. ;,:, r r�Jb/. O>'l�

=-
�t(j 

' 

1 4 O[C. 1951 
·\ Oriq./ccpie/rés. verz. aan 

Orig /-c;:-; · e/rés. verz. can

- -�-�-i-,,.- �' . "'jt�·�
,,
;� t� �t.c

t.- �J;A.... é'K:. �: 
na:)1-C�t n er .A.CD 3 0 JAN.1952 

;n'bgesl. door: 

=�:&j-l> . - ..... 

QP .. !;i.:r-.1. bespr . met .... �.&.d. ..
C'ef,ie g@g. a::::� 7-

------·�·---·-..--... ----r,. _____ ...., 

dat: / (/,, - rl 

---\---------------------· �------

MODELJ(iè B afz: Heemaf 

V
volgnr: 1116 

datum afz: 7 .11. 51 

functie: samensteller 

• 

ach tem: 
voorn: 

geb: 

te: 

adres: 

GROFNEVELD y

BernPrd Karfl 

25.5.1935 

Glanerbrug 

GLAMERBRUG 
Pannekoekenweg 11 !iltJ. 

;,uc;J �Ä �� 1---------
Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



.. 

·•

D I E TGEH�I M 

\ -,.,., {, �- Naar aanleiding van Uw terzijde vermeld 
��� ik de eer U te berichten, dat Omtrent: 

/ fFriedrich Luawig HINKELMANN, geboren 18-7-33
wonende Johan Verhulststraat No. 26, in mijn 
niets ten nadele bekend is. 

schrijven, heb 

te Westzaan, 
administratie

;. I Zijn vader, Wilhelm Heinrich Friedrich Ludwig Ger hard 
· /HINKELMAL�N, geboren 8-3-93 te Almelo, eveneens wonende op

bovengenoemd adres, nam tijdens de Duitse bezetting vrijwil
lig dienst bij het N.S.K.K. en de Landwacht Nederland. Hij 
verloor hierdoor zijn Nederlanderschap. 

Omtrent de overige gezinsleden is in mijn administratie
niets ten nadele bekend. 

-------------------------



V-Heem�-1138 A 4 December 1951. 

Aan de neer 

HHf'l..EL,UNN, Friedrich Ludwig 
Westzaan. 18-7-i3 

Hoofd Coomissaris van Holitie 
te 
E_! S O H ED E. 

ENSCHEDE, Johan Verh�lststraat 26 

1.1. met. bew. bij Heèmafo 

Tot op heden onbeke"d In 
de admini$tratie van de R.I.D. 

- 7 DEC 1951

Hoofd R.I.D. 



Opmerkingen; 

Dis. Gaarne V2e onderzoek. 27.ll.5i

"t 
F�a:�piiérl lhrrn�r.r .• 9:1nst�lr.b. bJ..9� ..... «� ,1 � DEL '1351 

C)l'l,!J\11:Dll (/ f' , - ,\ . 
r'f:g'./c.cpmf ri•J. "en.. G.ml\

1 Odg.j'cop.ftBfré11J .. v-èn" ttm:'-·- _ 
Rltapport nc1:t1r ÄCD 3 0 JAN.1952

)/ 
functie: 

OP .. ��,['j_ bespr. met 
CQ,Qje g@g. aap, 

volgnr: 1138 

datum afz. 7 .11. 51 

leerl.met.bew. 

achtern: HINKELMANN r
voorn: Friedrich Ludwig 

geb: 18.7.1933 
te: Westzaan 

adres: ENSCHEDE 
Johan Verhulsstr.26 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Verbinding no;· 49 Dienstgeheim. 

H/hvr. no. J6t' OPJ,s-}i.- 'r� b�spr. met � ... A� _ o ... 
Antwoord op Uw schrijven dd. 7-12-'..,!

1 ______ c_�_p_,e_g_eg_._ .. a_n_··_··=_ .. _.ir.'"q-" __ ...JNo. Dis V-Heemaf-1153 A 

ûlIDERV'ERP : 

� Inlichtingen. 

' 
� 

( . 

1 

In verband met Uw bovenvermeld schrijven heb ik de 
eer UEdelGestrenge het volgende te berichten. 

J 
Geert Jage r, geboren 4 April 1910 te Ambt-Almelo 

en wonende .J.v.d.Vonclelstraat na. 29 te Almelo, is de zoon 
van Anne .Jager, geba1�en 28-2-'78 te Wierden en van Albertje 

Netters, geboren 5-3-r79 te Vriezenveen. 

Op 14 Augustus 1937 huwde hij te Almelo met 

Ensink, geboren 30 December 1911 te Coevorden. 

In mijn administratie is bekend, dat hij in 1945 

geabonneerd was op het dagblad 11 De Waarheid". 

Verder is in mijn administratie van hem en van de 

leden van zijn gezin op crimineel en 2olitiek gebied niets 
ten nadele bekend. 

1951. 



V-Het;ma.f-1153 A

JAGER, Geert 
A.lmelo, 4-4-10 

. / 

7 December 1951. 

Aan de Heer 
Commissaris vo.n Poli tie 
te 
AL M EL O • 

ALMELO, Jov.d.Vondelstra.at 29. 

ierkzaam bij dé Heemaf. --
In de document-a:tie alhier komt betrokkene voor met de muta.tieg 
Abonné 11De- Waarheid". 
Gaarne bericht omtrent huidige politieke instelling. 

Tol op heden onbekend in 
de administrati� van de RJ.D . 

1 3 D E C l 9 :;.1 

Hoofd R.l .D.



VERBINDING No. 50 

NO• 3646. 
! Ü ;;;-;.-;:;,.�D- bes pr met

. �-] Uw schrijven No. DïS Heemaf 1484A,\ _r.o.p1@ geg. aa.i 
d.d. 5 December 1951. -

�.J<(' �erwerp: Inlichtingen. 21 December 1951. 
�\

__ D __ I ____ E ...... N ____ S_T ____ G _____ E __ H ____ E __ I ___ M o�\

• 

�� 
Ter voldoening aan het verzoek, vervat in Uw ter

� zijde vermeld schrijven, heb ik de eer U te berichten, 
,,v1 /f dat John Ger hard KLAASSEN, geb. te Arnhem, 4-2-1926,, 

geen kerkgenootscha.p, tekenaar-constructeur, wonende 
te Enschede, Bruninkslaan 40, lid is geweest van de 
N.J.S. en de Germaanse S.S. Hij werd veroordeeld tot 
3 jaren gevangenisstraf en ontzetting uit de kiesrech
ten. 

yf Zijn stiefvader: Jan Herman Ferdinand BOS, geb. te 
Lonneker, 10-8-1896 (overleden:1950), was lid van de 
N.S.B. Deze werd voorwaardelijk buiten vervolging ge
steld met een proeftijd van twee jarem. Tevens werd hij 
ontzet uit de kiesrechten en veroordeeld tot f'OO,
geldboete. 

-------- Jj!. /1 t1-t/ ( /. }J.
w Il ._ ÏI -rt 



V-Heemaf-1484 A

KL\ASSEN, John Gerard 
f<crnhêm, 4-2-26 
sNSCHEDE, Bruninkalaan 40. 

. 
-

Tekenaar bij Heemaf. 

vP/Jr:. 

Bij oe R.l.D. komt voor: 

5 December 1951. 

�an de Heer 
Hoofd Commissaris van Politie 
te 
E l>i S C H .El D E. 

KLA.t.SSEF, Johan Gerhard, 4-2-26 Arnhem. 
Lossier JJ.R.A. J,rnhem (thans B.C • .A.B.R.): lia N.J.S.; Germ. 'J.S'.
en Landwacht Nederland. 
Van 8-5-45 tot 27-5-48 politiek gedetineerd geweest. 



Opmerkingen: 3080 

Dis. �aarne V2e onderzoek. 27.11.51 

_c ·,. :· _. ( ::1-1

• 

NagesL door: 

MODELfi: B afz: 

V
volgnr: 

datum afz: 

functie: tekenaar 

Zie: OD � /1651 

Heemaf 

1484 

7 .11. 51 

!f rf
:7

; ------�-.. ...,. ..

$a����

achtcm: KLAASSEN 

voorn: John Gerard. 

geb: 4.2.1926 

te: Arnhem 

adres: ENSCHEDE 

Bruninksl aan 40 

. �-··, 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



... 
VERBINDING No. 51. 

No. I.D.555/51. VERTROUWZLIJK ---,. 
011--di)rwerp: Inlichtingen. Datum: 18 Septemher 1951. 

- Da);um-ont;a�;;tbeJ.'icht 10-9-51.

OP KAART

ACD/ 4� 

DAT;�\11_0 
P/\R: t\,W · 

' 

f.. bedankt. 

• 

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 10 September 
1951, No. Dis. V-Heemaf�Ol, betreffende J.B. KOERSELil'IAN te Hen
gelo(O), heb ik de '8a.i1�1'ïet volgende te berichten: 

Bij onderzoek in de pegisters van �evolking van de ge
meente Hengelo(O) bleek genoemde persoon genaamd te zijn: 

d.../ Johanna Berendina KOERSELMAN, gehoren te Hengelo(O) 
30 April 1929, ongehuwd, van beroep kantoorbediende, Nationa
liteit - Nederlander, wonende te Hengelo(O), Haverweg No. 15. 

Zij is een dochter �an Jan Barend KOERSELMAN, geboren e te Hengelo(O) 12 December 1e96, van beroep electrieien, en van
Geertruida Johanna Z IElMERINK, geboren te Hengelo ( 0) 30 October 
1900, beiden wonende te Hengelo(O), Haverweg No. 15. 

Vanaf haar geboorte is Johanna Berendina KOERSELMAN 
steeds te Hengelo(O) woonachtig geweest.Zij helijdt de Neder
lands Hervormde Godsdienst en komt haRr Kerkelijke plichten 
onregelmatig na.In 1950 is zij als lidmaat van de Nederlands 
Hervormde Kerk aangenomen XXX en als zodanig hevestigd. 

Zij is een persoon met een zacht en enigszins stil 
karakter.Over politiek spreekt zij nimmer en is in het geheel 
niet geschoold op politiek gebied.Zij staat in haqr omgeving 
als een zeer net en oppassend meisje bekend,Zij gaat nimmer 
uit en verblijft in haar vrije tijd meestal thuis. 

Zij heeft gewoon lager onderwijs genoten en vervolgens 
2 jaar Mulo.Volgens bekomen inlichtingen, heeft zij na 2 jaar 
de Mulo ve.claten, omdat zij het onderwijs niet kon verwerken. 
Voorts is zij in het bezit van bat diploma Typen en is zij ook 
in het hezit van bat diploma voor Coupeuse. 

. p{ f Haar vader Jan Barend KO HÈ>1i'LlVIAlif is na de be vrij ding 
lid geworden van de E.V.C.Deze man was na de hevrijding geheel 
vervuld van de Eenheidsvakorganisatie, wat ook de reden was 
waarom hij zich bij de E.v.c. aansloot.In gesprekken met ken:mi 
sen van hem werd hij er op gewezen, dat de E.V.c. een mantelor 
ganisatie was van de C.P.N., doch hiervan wilde bij niets wetei 
en zag dit in het geheel niet.�ater beeft hij echter toch wel 
gezien dat de,E.v.c. een communistische organisatie was en hee 
bij voor de E V .q{volgens mijn administratie was KOERSELMAN in 
19[i.8 nog wel lid va,n de E.V. C., doch in 1950 niet meer •. 

In het gezin KO•RSELMAN wordt het Hengelose Dagblad 
gelezen, zijnde een nautraal dagblad voor Twente. 

Johanna Berendina KOERSEIJi'I.J\.N is geen lid van een pol 
tieke partij, noch van de een of andere vakorganisatie. 

Zij, noch haqr ouders, zijn geen lid geweest van de 
N.S.B. of van een aanverwante organisatie da,;i_rvan.Fun namen 
komen nêet voor in de administratie van de voomnalige P •• A. 
alhier en op politiek gebied, gezien in bat raam van bat Nati 
on,al Socialisme, is niets ten nadele van hen bekènd.BetrokkeJ 
komt ook niet voor cbnder de alhier bekend zijnde leden van de 
C.P.N., E.v.a. of enige andere links extreme groep of bewegin
Voorts komt zij niet voor in de Pplitie-administratie alhier 
en is er op crimineel gebied niets ten nadele van haar bekend 

Overigens zijn omtrent baar geen feiten of bijz0nde 
heden bekend geworden welke in deze van belang zijn te achten 

E I N D E

Op 19 September 1951 toege�onden aan het -0·-·p·-__ -_i;,·J __ 
l,
_
-'s 

__ 
-, bespr. met _p __ \'\�S ____ 1

Hoofd van de Binnenlandse eiligbeidsdienst 
te , s-G R A V E N H A G E • 

· 
1l) 11 _>rt copie geg. aan \J 2. 



V-Heemaf-01

j 
l" 

/'' 
/ 

I 

/ 
KOERSELMAN, J.B./ 
H. 3r-4-29 / 
HENGELO, Ho.verw·eg 15.

/ 

/ 

/
/ 

!' 

/ 
/ 

I 
l 

I 

10 3�ptember 19s1. 

Aan de He"' r 
Commis i:;ar.)/s van Poli tie 
te / 
H EN G/� LO. 

;' 

/ 
Beroep: Secrètaresse, bedrijfsleider, Heemaf0

/ 

/1 

/ 

/ 
!' 



Opmerkingen: 
113068

DIS. 

Gaarne een V4e onderzoek. 

� il id®li 
6-10-51 Vader Jan Barend KOERSELM.AN lid geweest van de

EVC, in 1948 nog lid, in 1950 niet meer.

• 

13-11-51 besproken met DM S
copie gegeven aan BV Z 

•Nagesl. door:

MODELB afz: 
Hee.maf

V 
volgnr: 01

datum afz: 
.,.9.51

functie:
.-secretaresse 
.,.,edrijfsleider 

B.eema.f.' 

dat:

; . r: 1 ,. f-"' Zie: OJJ-2500 :�,

R.�
. - - ... --- �--- -- -- - -------

achtern: .KOERS�AN l
voorn: 

J�B •

geb: 50.4.19?0

te: H

adres:
!/&�; Ai/��-�é

1 
____ ua_v_e_r_we_l5_·· _1_5 ____ _ 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot:



Opmerkingen:
Dis. Ga�rne V2e onderzoek. 27.11.ffil 

V 

lfS'1. � ..l:11. E.v.c_.

, ·n ond. 

r-�·.nsfg �� .• 7 JAN. 1952 

volgnr: 116l0
datum afz: 7 .11. 51

c:c:n. 

aan 

achtern: KOLLEN (
voom:Jen

functie: controleur

• 

Zie:���

geb: 21.5.1918
te:Alnelo

adres:.A.IJ1[Eii()
Bo:!:'nsestr.352 

3080 

lf6o; 
4d� Ä� -1----------

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot,



/ 

VERBINDING No. 50 

No. 3600. 

DAT:J 'J�Ç2.. 

PAR: .4< 

tlfaw schrijven No. DIS V Heemaf 1187A, 
d.d. 4 December 1951.

DIENSTGEHETIVI 

• 

Onderwerp: Inlichtingen. 10 December 1951. 

'v.f Naar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven, 

nl� 
heb ik de eer U te berichten, dat omtrent:

�v1 / IJan Martin KROETS, geb, te Enschede, 11-5-1934, frai
ser, N.H., wonende te Enschede, Wethouder Nijhuisstr. 
99, in mijn adminis-tratie niets ten nadele bekend is. 

1 
Zijn vader: Johannes Gradus - , geb. te Wis·ch, 

/ 25-12-0J, smid, zelfde adres, had in 1946 vermoedelijk 
C.P.N.-verk�zingsaffiche, terwijl hij in die periode
actlhef was voor de E.V.C. In 1947 was hij lezer van 
"De Waarheid". Momenteel schijnt hij echter gematigd
te zijn, terwijl hij ook geen lezer van''De Waarheid 11 

meer is •



V-Heemaf-1187 A 

j 

4 December 1951. 

Aan de Heer 
Hoofd CoIDmissarîa van �litie 
te 
E N S C H E D E. 

KROETS, Jan Martin 
Enschede, 11-5-34 
ENSCHEDE, V/ethouder Nijhuiastraat 99. 

aa.nk. fraiaer bij Heemaf. 

• 1 

1 ot op heden onbekend in

de admini$tralie van de R.I.D.

- 7 DEC 1951

Hoofd R,1.0,



Opmerkingen:
Dis. Gaarne V2e ondeTzoek. 26.11.51 

·- ............. ·�-

�%.::Ci111.. bespr. met .... �d. .... , 
[� CQ.ple. geg ....ian / ·· ------·- ----.;,--1

L--r" Nagesl. door: rJ 'J h. 1./ dat:11
'/

n 

3080 

----.-:;- ------ -- --- - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

MODELG B afz: Heemaf

V
volgnr: 1187

datum afz. 7.11.51

functie: a.ank. frai ser

;;:;- �·
�t�A�-

i!\ 10191/2 • 51 

achtern: KROET$ y 
voorn: Jan Martin 

geb: 11.5.1934 

te: Enschede 

adres: ENSCHEDE 

Wethouder Nijhuisstr.99 

·---------------

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot:



Xruit 

Ucndrilms 

Aloelo, 25.8.19�8 

. Alnelo 

noofd sectie III MariQ 
24.2.49 

151 

3701 24.12.,.a 

XXY...X verzam.ellijs1, 

Gravenatr. 32 

Zio bijgaand afschrift politierapport. 

a 

.l 

i OP ./µ,.� .. lZ .... -
Gri

g.-}�;�;{�,1��-�-:on-·····��( 
i

-
/ 

ls 

- . ' 

i\ ' 
; / 



Geheim K.II.no.337 van Verbindïng na. 49 

�ntwoord op Uw schrijven No.Dis. 3701 dd. 29.12. '48 

Onderwerp: Inlichtingen H. Kruit. 
-

. !\AART 0) . l� g
A(O/� A -, 

'DAll-l-� S�3'f-'1' 

In antwoord op Uw bovenverme��: «hrijven héb ik de_,, eer 
J f UEdelGestrenge het volgende te berichten • 

. î' Hendrikus Kruit, geboren te Almelo, 25 Augustus 1928, van 
,J; beroep draaier, wonende alhier, Gravenstraat no. 32, is van Ne-

\fû" � derlandse nationaliteit en belijdt geen Godsdienst. Hij is de 
1 

\lJ) zoon van Klaas Kruit en Wilhelmina Simmering. Op crimineel gebied
, is in mijne administratie niets ten nadele van hem alsmede van 

zijn ouders bekend. In de administratie van de v.m. P.R.A. alhier 
0 1 J_ komen zij eveneens niet voor. Van enige door hem ontplooide activ 
\, : teit op politiek gebied is tot op heden niets gebleken. 

Zijn zader, genaamd Klaas Kruit, voornoemd, van beroep machi
nist-stoker is vermoedelijk lid va?),__,gEL.Q .P •. N., aan ezien bi· de �
l 'i.Q ehouden verkiezingen voor de· 2e. Kamer der Staten Generaal
een pamfle van e voor_ e __ raam van zijn woning fhing. 

24 Januari 1949 

1 



;' 
·--

I 

'1 

.NAAM: 

GEB: 
'WOONI>L: 

KRUIT 
Almelo 
Ál{nelo 

29.12. 

De I!e � Co:n 'is2riris van ?oli tie

t� 
A r, • :C L 0 

.riendr·ikus 
2,5-8- 1 28 
Gravenstraat 32 



e 

' 

Verbinding no� 49 Dienstgeheim. i NIET O.K. 1

:�:::o;:· opJ�� schrijven dd. 4-12-'51 ����01�'' ,Á ·1 �

No. Dis V-Heemaf-1192: A • PAR: r;. V v 

-----i- ·:.:.._ __ . ;:::��::_'----·------ONDERWERP; 
Inlichtingen. 

....---- OP . .1.S.).1...�{;i. bes pr. met U. "!'�·: _ 1 1 
ca.p,e geg. aaA : .. ---."""""""t--··· 

In verband met Uw bovenvermeld schrijven heb ik de 

eer UEdelGestrenge het volgende te berichten. 

� :,;f Egbert K r u i �, ges rt:in 3 November 1933 te 

Wieringen en wonende Biezenstraat no. 34 te Almelo, is de 

xf zoon van Hendrik Krui�, geboren 6-5-t06 te Nieuwe Peltela
en van Trijntje Oosti1_1g, geboren 1-6-'10 te Odoorn� 

In mijn administratie is van zijn vader het volgen-

de bekend. 

t 

Deze was in Maart 1948-lid der EVC, terwijl op 
11-1-'50 contra deze proces verbaal werd opgemaakt ter
zake diefstal van een denneboom�

Verder is in mijn administratie van hem en van de 

leden van het gezin waaruit hij stamt op crimineel en 
politiek gebied niets ten nadele#bekend. 

,{�CA>-o�A ()1s/17� December 1951 •
. ..., il f,_. 



V-Heemaf-1192 A

KRUIZE, Egbert 
Wieringen, 3-11-33 
.ALMELO t Biezenstraat 34. 

Samensteller bij Heèmaf. 

4 December 1951. 

Aan de Heer 
Co.romiasaris van Poli tie 
te 
A L M E L O. 

rot op heden onbeke"d l de administratie van de R.I.D�
- 7 DEC 1951

Hoofd R.1.0" 



1 0 8 0 Opmerkingen: .., 
Dis. Gaarne V2e onderzoek. 2?.11.51 

·:'>\·""r • l::. qunst:g 
.1. '-'.i:-lport .Jlnne,1 ------:--
, ( :13t..::n�t·g 

'J 1 DEC. 19S 1 vader '48 lid l
EVC. 

0 · . cop i.r•/rh._y:v�"�-e:-e

2 5 JAN. 1952 1,.rp1. S�ov\,( 
3 0 JAN. 1952 

/'1_.. 
/ t I I 

: Nagesl. door: 
7 / // fe'1 dat:

--L--------------------- ----- -

MODEL:C B afz: Heemaf

V 
volgnr: 1192

datum afz. 7 .11.51

fu'e: samensteller

achtem:
voorn:

geb: 

te:

adres:

KRUIZE 

Egbert 

3.11.1933 

Wieringen 

ALMELO 

Eiezenstr.34 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot:



VEP.J3 Il\1:D ING No • 5 0 

No. 3688. 

Uw schrijven No. DIS Heemaf 1 215A, DIENSTGEHED/I 
d. d O 7-1 2-51 •

Onderwerp: Inlichtingen. 
OP '<AART 

AC�'4A 
DÄf\?i\�\5t. 

29 Januari 1952. 

• 

• 

-·· -----

�:��n,vy_ 
Ter voldoening aan het verzoek, vervat in Uw ter-

zijde vermerd schrijven, heb ik de eer U te berichten, 

1 dat Jitse van der Ley, geb. te Emmen, 7-5-1921, N.H., 

bandwever, wonende te Enschede, Bloemendaalstraat 11, 
een broer is van Thijs van der Ley, geb. te Emmen, 28-

12-22. Dezerzijds werd laatstgenoemde abusievelijk ge
meld als: IJl:Ji.js Ley, met de U bekende mutatie.

Omtrent Jitse is in mijn administratie op politiek 
en crimineel gebied niets ten nadele bekend • 

/ 
Van Thijs is bekend, dat hij omstreeks 1949/1950 

bedankte als lid van EVC/Transport. In 1947 werd hij ge

l verbaliseerd terzake verd�tering. Hij is geestelijk

J niet geheel volwaardig en bezocht om die reden met een 

jongere broer een school voor buitengewoon lager-onderwijs 

Momenteel toont hij weinig of geen politieke interesse 
en kan als kleurloos worden aangemerkt. 

Van zijn ouders en de overige medegezinsleden is 
noch op politiek-,noch op crLlineel geliisd iets ten na

dele bekend. 

----------� 



V-Heemaf-1215 A 7 Docembe,.. 1951. 

Aan de Heer 

LE!.', Jitse van der 
Em1i'9l:1� 7-5-21 
EN.3C:lL�:)E, DloGr.wndarllstr. ll. 

Werk�aà!Jl bij Heemaf. 

Hoofd. Co1red.SSA;ris van Poli t:i.e 
te 
ENSOHED� 

/1 

In rlu docu.aenta"tie allü9-r komt vc,or: 
LEY, Th:ljs, Emnien, 28-12-22, .oandwever. ENSCHEDE, Bloemendaal-
str:.v�t ll. ilas licl-·EVCo 
Be�taat er :fa:m.liP-relatie tussen beiden ? Gaarne be't"ioht omtrent 
huidige politieke instelling. 

Tot op heden onbekend in
de · dministraii, vt1n de R,l,D.

1 3 DEC 10•::1 

Hoefd R.I.D. 



Opmerkingen: 

? A. U::Y, Thijs 
28-12-1922 Emmen
bandvrever
Enschede, Bloenendaalstr.11
ID Enscheder 28-12-50
ias lid EVC.

ï:-ed. 

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

jaarne een v'l).e ond. 
3 O N�gq1 1 

I�apport binnen 
gunstig · :" 4 F[B. iiSl � �'!/.fl:7

ongunstig' 

Ortg./copie/rés. verz. aan B1.1hl). 
Orig.f copie/rés. verz. aan ,-
R0ë: ·- ort naar ACD J.f,: s L

y-J.�e�_;. ��=-=-.��,=·n __ 7;...' �-.;;;d,L..;t .... : , . ..., •. �/·=· oc=-==* = =�-,-

MODEL <P !;, afz: H8emaf

V
volgnr: 1215 

datum afz: � .11. 51 

functie: materiaaldrager

� 

- ---- -------

achtem: LEY l 
voorn: Jitse van 

geb: 7.5.1921 

te: Emmen 

der 

adres: ENSCHEDE 

BloemendaaJ.str.11 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



.( 
Verbinding no. 49 

H/hw. no. .J6.s-

Dienstge eim. !) 

OP .. � .. Y.-�-J.:i bespr. met �
...u,...

if 
Antwoord op Uw sc_1r1Jven dd. 18-12-'51 Cbipi@ te!,"'"it1n T 

no. Dis V-Heemaf-1219 A------------....:...------·--..J 

011DERV. ERP : 
e Inlichtingen.

. 

' 

\ 
!{ 

In verband met Uw bovenvermeld schrijven __ eb ik de 

eer UEdelG-estrenge het volgende te berichten. 

Hendrikus � L i m b e e k, geboren 6 Februari 1924 

te Almelo en wonende Vriezenveens�weg no. 64 te Almelo,_ is 
1-- f de zoon __ van Jacobus J"ohanl1,§.§. H. van Limbeek, geboren 21-6-t85 

te_Stad-Almelo en van Wilhelmina Hend� Post, geboren 

27-5-rs7 te Kampen.
In mijn administratie is contra zijn vader het volgen

de bekend; 
Regisseur der communistische toneelvereniging TEVOG 

(Dec. t 48) en bezocht vergadering RWI-T op 13-3-t49. 
Verder is in mijn administratie van hem en van de le-

den van het gezin waaruit hij stamt op crimineel en politiek 
gebied niets ten nadele bekend � 

A:,,c( , i�. r'J..-, 10 Janu�ri 1952. 
7 



Opmerkingen: 

Orig./copie/rés. verz. aan 

Rapport naar ACD 2 1 APR. 1952 

• 

.. J 

Nagesl. door: ..!J dat: VS
-.

- Il ... Ç'\
- ·-�- - ---------.--- -- -- -- ------------- ---------·-----------------1

NJODEL (1, I?, afz: He emaf'

volgnr: 1219 

datum afz: 7 .11. 51

functie: samensteller

achtem: 

voorn: 

LIMBEEK f.... 

Hendrikus van 

geb: 6.2.1924 

te: Almelo 

adres: ALMELO 
Vriezevcenseweg 64 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



• 
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VERBINDING Na. 50 
No. 3726 

Uw schrijven No. DIS V-Heemaf 1227 Á

d • d • 1 8 December 1 9 51 • -�--· .... 

Onderwerp: �i[. l\iarsman • 

r1 

ut> 1 b ,,
14 Januari 1952 

.JLIENGTGEHEIM 

Naar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven, 
heb ik de eer U te berichten, dat omtrent: 
Marten ]\'IARSliiAN, geb. 28-2-22 te Lonneker, van beroep 
text .arb.; wonende :>ennenwe'g 86 te Enschede, in mijn admini
stratie niets ten nadele bekend is. 

;( 1 Van zijn vader, Johannes MARSI,lAN, geb. 1 8-1-87 te 
Dalfsen, wonende Bruggermorsweg No. 125 te Enschede, is 
bekend, dat hij in 1948 lid was van de B.N.O:.P. {E.v.c.) 
en in 1950 lezer was van het dagblad De Waarheid. 

Een stiefzoon van Johannes is de bij U bekende Duitser 
Hermann Jakob B�'RG, geb. 30-8-14 te eusrath (DLD), voor
aanstaand C.P.N.-er, hoofdbestuurslid van de A.B.S. en 
bestuurslid van de afd. Enschede Ned.-U.S.S.R •• 



Opmerkingen: • 3073 

[ ·_;:;:::-,:,-·-�, ond. 1 1�3. DEC,dgf.1
Rapport bi

z
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Ntigesl. door: dat: 
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MODEL (JB afz: Heemaf 

volgnr: 12 27 

V datum afz: 7.11. 51 

fwie: samensteller 

achtern: l\U.RSMAN )(__ 

voorn: Marten 

geb: 28.2.1922 

te: Lonneker 

adres: ENSCHEDE 

Dennenweg 86 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



• 

• 

VillIBil'î.DING No. 50 

No. 3729 
r-------------�---:-

OP�,:, co���
p

;�
m

:'.in �-1 
Uw schrijven No. DIS V-Heemaf 12�, 
d.d. 18 December 1951 ___.,.-

Onderwerp: W.J. Mom. 14 Januari 1952 

D I � N S T G E H B I M 

Naar aanleiding van Uw terzijde vermelcl schrijven, 
heb ik de eer U te berichten, q,!;j.t omtrent: 

/ ,Willemina Johanna MOM, geboren '9-9-32 te Lonneker, geen 
godsdienst, wonende Schietbaanweg no. 65 te Enschede, 
bekend is, dat zij in Maart 1951 de ouderlijke vrnning 
heeft verlaten en door de politie Amsterdam onder het 
ouderlijk gezag is terug 0ebracht, 

XI 
Haar vader, 7iilhelmus Gregorius M:OM,ceb. 6-10-97 

te ,Vehl, was in 1947 lid van de E.V.C •• Voorts werden 
tegen hem de vol.;ende :processen-verbaal opgemaakt: 
1936: 2 keer terzake diefstal, 1937 terza�e heling. 

�en zuster van haar, .;enaamd Jacoba �arolina Issel
man, :_;eb. 11-9-25 te Nuth, werd door ·,hlh@rm.s Gregorius 
niet erkand en draagt de naam van de moeder. / 

/tc.i'.,11....;;.., A ------------�------------ tlLJj�� 



Opmerkingen: 
"' 

Gaarne een /!te.. ond. 1 � DEC. 1951

gunstig . 
' /! · 'l'" 

Rapport binnen . Z 2 JAN 1952 ('�hA 117 · ;,,.L_ '> 'lt 

· · ongunstig · • 

Orig./copie/rés. verz. aan 
� . � 

Orig./copie/rés. verz. aan 
14î11 "I� 1 0 APR. 1952

Rapport naar ACD 2 1 APR. 19J2

• 

,Nagesl. door: dat: /1o-f - 1,7
l 11 

1· ·- --- - - - ..... _ - - . - - -- ... - -· - - - . ....----- -------· -- -- - - - ----- - - - "" 

V 

afz: Heemaf 

volgnr: 1241

datum afz: 

a.analuitster 

achtern: MOM?'-

voorn: Wilhelmina Johanna 

geb: 9.9.1932 

te: Enschede 

adres: ElifSOHEDE 

Schietbaanweg 65 

Voor gehuwde vrouwep personalia echtgenoot: 



• 

• 

VERBIIDIHG if o. 50 

No. 3731 
OP ... �--�'-· -}espr. met � 

--------c-· ·
:...
r'·-ti._:,e:s�.��n ·"j'"..a . r·····

Uw schrijven No. DIS V-Heemaf 1245 A 
d.d. 18 December 195l.

�
�.....,...��:;:_..,,..;_, 

Ondenverp T. Hoot. . 14 Januari 1952 

D I E N S T G E H Z T Ll 

Naar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven, 
heb ik de eer U te berichten, dat: 

Teunis JVIOOT, geboren 30-3-21 te Rotterdam, van "beroep 
schilder, wonende Steenweg no. 26 te Enschede, 
de Nederlandse nationaliteit verloren heeft krachtens 
art. 7 Sub. 4, Wet 1 92, we�ens d.ienst!1eming \ij ®.e Waffen 
S.S. op 30-9-43. Hij werd veroordeeld tot ten gevangenis
straf van één jaar was.rvan zes maanden voorwaardelijk met 
een proeftijd van drie jaar • 

Omtrent de leden van het 6ezin waarbij hij inwonend 
is, is in mijn administratie niets ten nadele bekend.' 



OP KAART 115 
Almelo, 14 December 1951·

�,
l�I 

. ACO/q'--'-.f\ __ 
11 

Inl. betref' ._g • .l.NIEUWENHUIS te L?SSER. 
IDÁl:!i;h( ·i 
l�:r),•IJ 

/ 

• 

.Antw. op form.V.2e.DIS.V.Heemaf-1254 A. 
dd. 7. r2. • 51.

l C De naam. van Hendrik Jan NIEUWENHUIS' 
geb. te Losser, �0-9-125,"vronende te Losser 
Gronausestraat M.2�0,is op crimineel gebied 
in de pol.administratie te Losser onbekend. 

Öp politiek gebied is bekend, dat hij 
in 1944 vrijwillig toetrad tot de Ned.Ar
beidsdienst.Werkte ook vrijwillig voor de 
O�T.In 1945 legde hij,in de N.A.D.,de eed 
van trouw op Hitler af.Na de bevrijding 
werd hij in Duitsland gearresteerd en later 

, in Nederland voor zijn politieke houding 
in de bezettingstijd gestraft. 

Hij behoort op papier tot de Ned.Herv. 
kerk.Zijn politieke inslag is thans niet 
te bepalen. 

4(! 
Zijn vader was lid der N.s.B.De opge-

legde straffen zijn hier niet bekend • 



.. 

.,. 

V-Heemaf-1254 A 

NIEtJ E!jHUIS, Hendrik Jan 
Losser, 30-9-25 

7 December 1951. 

Aan de Heer Districtscommandant 
van de Rijkspolitie 
te 
A L M E L 0 • 

�� LOSSER, Gronauschsst�aat M 240. 

Werkzaam bij de fü,emaf. --
In de documentatie alhier komt betrokkene voor met de mutatie: 
Aangehoudan te Vrigs 19·4-45. 10-11-45 naar kamp Weaterborko 
Gaarne bericht omtrent huidige politieke instelling. 

/ 
vP/JK. 

Lossier P.E.,\. Bnscheoe �thans B.C . •  B.R.): vrijwillig rr.A.D. 
Van 19-4-45 tot 26-9-46 politiek gedetineerd geweest. 

t 8 DEC 1951 



Opmerkingen: 

B. NL.:,U1 !EI'1HUIS, Hendrik Jan
30-9-1925 Losser
Losser, Gronausschestraat
Aangehouden te Vries 19-4,- '45
10-11- '45 naar l;:ar;1p -fosterborl-:.

ond. '5 0 NO\/. i95' 

2 1 DEC. 1SS'I !�!�� "i��i/.
. 

r 
b� 1 \')v- � b,v \,{ f 

ACD 

2 5 JAN. 1952
a lll JAN. 1952 

.-,'C#��::-..!::I(;�-�--------------=-==;,_..,
= 

Nagesl. door: dat: l ,.,,. h J ,--r 
111- "" I 

.
... ------- -------- -,-. ----- ·---------- ·----------------- ---

,., 

MODEL (/, , afz: He emaf

V
volgnr: +254 

datum afz: 7 .11. 51 

re7: samensteller 

achtern:NIEUWENHUIS >( 

voorn:Hendrik Jan 

geb: 30 • 9 .1925 

te:Losser 

adres:LOSSER 

Gronausohestr.M.240 

Voor gehuwde vrouwen persona.lia echtgenoot: 



t 
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Verbinding no. L�9 Dienstgeheim. 
.. 

H/hw. no. j';g 

Antwoord op Uw schrijven dd. 18-12-'51 
Fo. Dis V-Heemaf-1257 A. 

ONDER,!ERP : / 
Inlichtingen. 

In verband met Uw bovenvermeld schrijven heb ik de 

eer UEdelGestrenge het volgende te berichten. 

� � Albert N i j  e n k  a m �, geboren 6 Juli 1928 te 

Almelo en wonende Bosstraat no. 1.0 te Almelo, is de zoon v§.n 

Arend Nijenkanip (overleden) en van ITiesje fil.2ä Ardesch; ge

boren 7-3�r99 te Hellendoorn. 
mp 1 December 1951 huwde hij te Almelo met Johanna 

Berendinê:, Hartman, geboren 11 September 1929 te Almelo. 
In mijn administratie is van zijn schoonvader, 

pi &5 O XI Johan Fredrllf. Christiaan Hartma.!b geboren 8 December 1901 te
Zutphen, van beroep sigarenmaker en wonende Bosstraat no.32 
te Almelo, het volgende bekend; 

.l 

.Lid CPN ( '45)-Lid EVC ( t48}-Lid Geme�nteraad GPN ( '46 
en t49 )-Was in October 1948 zEJer ac,h.ef bij de actie nBreng 
de Waarheid onder dak't- In 1949 werden in zijn woning gere
geld vergaderingen der CPN gehouden- Bezocht in föei 1950 de 
vergadering van het Plaatselijk Vredescomité. Feliciteerde 

op 17-2- t 51 de c.9_mm" zangvereniging n De Stem der Werkers" 
t.g.v. haar drïe-jarig bestaan-Lid der "Nieuvre Ned. Filmliga"

en bezocht op 4-2-!51 de film rrsamenzwering der Verdoemden"
Voorzi tter der CPN, afdeling Almelo (r51J- Bezoekt de verga

dering ter voorbereiding van het.EV.C-Cabaret op 27-3-'51-
Bezocht uitvoering der ABC op 27-10-t51 en bszocht Rev-Herd.

der CPN te Almelo op 15-11-t51. t.,/.,..,1./ 
Verder is in mijn administratie van he6 en van de le

den van zijn gezin op crimineel· en politiek gebied niets ten 

nadele bekend. 



Opmerkingen: 3073 

Gacme e.cn Y2e. ond. 1 3 DEC. 195,-
� . . �tttA,...' � Rapport binnen� · 2 8 JAN.1952 9/�� ... � · ':f/i

h
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I Orig /copie/réa. verz. aan � 1 O APR. 1952

L
Orig /copie/rés. ven;. aan 

-:�·:�ort naar ACD 2 1 APR. 1952

-

Nagesl. door: dat: 
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.,,..',MODEL (l f3 afz: Heema:f'

·v
volgnr: 1257 

datum afz: 7 .11. 51 

functie: wikke laar 

� 10191/2 - 51 

achtern: NIJENK.AM.P ,:...,

voorn: Albert

geb: 6.7.1928

te: Almelo 

adres: ALMELO 

:l3oschstr.10 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 

/ 
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VERBIN::UirG No. 50 �' -��;;-�:;���-
No. 3737 

0?-�.a .. GOP*-g•g.-"'"
; ),b { I \'

Uw schrijven No. Dis V-Heemaf 1300 A 
d.d. 18 December 1951.

-�·· "1' · " 

Onderwerp: H. Pool. 

DAl: 1 . s' 
PAR: ,,,.,'./f/< 

���"b - � ... -

14 Ja�uari 1952 

D IE r s T G E H L r M 

Naar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven, 
heb ik de eer U te berichten, dat omt:bent: 

Heinrich POOL, geboren 2-8-13 te Bottrop (Dld), wonende 
Steenweg no'. 32 te Enschede, in mijn administratie bekend 
is, dat hij vrijwillig dienst nam bij het N.S.K.K •. Hij 
werd echter onvoo:rwaórdelijk buiten vervolging gesteld. 
voorts werden tegen hem de volgende processen-verbaal 
opgemaakt: 

tie 

1942 
1951 
1951 

terzake houtdiefstal, 
terzake diefstal van koper, 
terzake diefstal van gereedschappen. 

Omtrenttde overige gezinsleden is in mijn administra� 
niets ten nadele bekend. 

� . � W 

J I 
/J'et.j'""}l('l.!oj,4}'1 

.b ;, • / • })·,/ J •f-. 1 P . '< � '/ .1\, ...... - . 
/ •, '



Opmerkingen: 
------------------------

Gaarne e::m ond. 1' 3 DEC. 1951 

R . gunstig apport binnen �
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Orig./copie/rés. verz. aan , 
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MODEL <J, IJ afz: He emaf / 
' ,· 

V
volgnr: 1!00 ,.. 

datum afz: 

Zie:�Ojl_)l,

achtem: 
voorn: 

geb: 
te: 

adres: 

o(,VÎ

POOL 

.Heinrich 

2.8.1913 

Bottrop 
' 

BBBOBBDE 

Steenweg 32 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Verbinding no. 49 Dienstgeheim. 

H/hw" no. (�$(J OP ... i.:r./1.:.�.D. b�spr. met tJ.-t, 12.t� __ n 1
Antwoord op Uw schrijven dd. 7-12-' 1 eE!lp1e geg. Han ::.'-·�"'-� 

Ho. Dis V-Heemaf-1304- ,r--r�
O?

�
i:A�A:-:.R�T-r------------..!

ONDERWERP: 

Inlichtingen; 
ACD/ . ////;,,J'/. 
DAT: � 'rt tyt> / 1 

PAR: 
I 

In verband met Uw bovenv rmeld schrijven heb ik de 
eer UEdelGestrenge het volgende te berichten. 

' Willem J'ohan R e i  c h a r t, geboren 3 J'uli 1'922 
te Tilburg en wonende .Tav.astraat ·no. 37 .te Almelo, is de 
zoon van Willem J'ohan Reichart., geboren 31-10- '01 te 
Veenendaal en van Anna Maartens, geboren 3-6-TOO te Steenwtj· 

Op 15 April 19L!4- huwde hij te Oldenzaal met Maria 
Willemi:ïntj,!3 Euphemia Bess�.li�, geboren 19-8-'24- te .Tisp. 

/ In mijn administratie is van hem het volgende bekend; 
Abonnee op het dagblad ''De Waarheid" ( '4-5}; 
Verder is bekend, dat contra hem de volgende proces

sen verbaal zijn opgemaakt; 
Op 7-3-'4-2 terzake artikel 311, 4-e lid van het 

Wetboek van Strafrecht; 
Op 14--12-'4-3 terzake artikel 310 van het Wetboek 

van Strafrecht en 
op 1-12-'4-7 terzake artikel 310 en 416 van het Wet

boek van Strafrecht� 
Verder is in mijn administratie van hem en van de 

leden van zijn gezin op crimineel en politiek gebied niets 
ten nadele bekend. ,4�� 

ç� 
!
� 01" 21 Decembe,r 1951 �

, 'l. 1°tt f A l1 



V-Beemaf-1304 A

REICHA._llT, ,dllem Johan 
Tilburg, 3-7-22 
ALMELO, Javastraat 370 

I
r 

.J.I 

7 ecemb r 1951 .• 
Il --

} an de Heer 
Com. ,isseris van Poli tie 
te 
A L hl E L O. 

We1'.'kzaam bij de Heemaf. 
In dé documentatie alhier komt·bet:rok.kene voor met de mutatie: 
Abonné nne 7a<1rheièt". 
Gaarne be�icht omtrent huidige politieke instelli�g. 

vr/JK./

7-3-42 Politie Almelo, diefstal o.v.o.
13-12-43 Politie Almelo, diefstal.
2-12-4 7 Poli tie li.lmelo, diefstal en heling.
Van 4-12-47 tot 7-1-48 gedetineerd geweest ter zake van diefstal.
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VERBINDING No • 5 0 

,,__.___ 

5 1 
-

. OP.!.o&.c .. �v:.i -�:;. met � 
I 

I 1 No. 3741 
L CC"'tl ;;e! .. ·7-�� 5x1 o�' 

Uw schrijven No. Dis V-Heemaf 1324 a 
1 .-�an _.7-···· fJU JI 

d.d. 18 September 1951 �-. .. 
-

,t:.,,,,r ... 

Onderwerp: D.J. Scholten. 14 Januari 1952 

DIENST GEH:SIM 

Naar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven, 
heb ik de eer U te berichten, dat omtrent: 
Derk Jan SCHOLTEN, geboren 24-10-19 te Delden, wonende 
Penninkstraat no. 16 te Enschede� in mijn administratie
bekend is, dat hij tijdens de Duise bezetting vrijwillig 
dienst nam hij de Duitse Wehrmacht. Tesen hem werden geen 
maatregelen getroffen. Hij werd onvoorwaardelijk buiten 
vervolging gesteld. 
Zijn vade,r, Jan Schol ten, geb. 1 8-2-89 te Enschede, � 
dankte in 1950 als lid van de E.V.C. en werd lid van 

·het N.v.v. ----------------------- � 

w 

./scHOL 'EN, Derk Jan, geb. 24-10-19 te Delden.
Dossier van P.' •• Enschede, thans berustende bij B.C .A.B.R. Den
Haag tzv. vrijwillig in Duitse dienst te zijn getreden.
19-12-47, Eijzonder Gerechtshof .Arnhem, .Q.!1VOorwaardelijk buiten ver
volging gesteld.



Opmerkingen: 
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MODEL(/, f3 afz: Heemaf 

V 
volgnr: 1324 

datum afz: 7 .11. 51

fiAie· 
w · materiaaldrager 

achtern: 
voorn: 

geb: 

SCHOLTEN )-

Derk Jan 

24.10.1919 

te: Delden 

adres: ENSCHEDE 

Penninkstr.16 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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VERBINDING No. 50 

No. 3742 0P =-,{,:, besp,. met ·.� 1 J �� I

Uw sc:b.rijven Ho. Dis H.He ma:f 1325 f\ �pie geg .... n �"j 0µ\J 
d.d. 18 :December 1951 " """""' """" 

· 

Onderwerp: J. Scholten. 14 Janmàri 1952 

D T 3 N 3 T G E H 3 I M 

Naar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven, 
heb ik de eer U te berichten, dat omtrent: 

�Jan SCHillLTEN, geboren 30-3-14 te Enschede, wonende - Perulinkstraat no. 16 te Enschede, in mijn administr!ttie
niets ten nadele bekend is. 

t:::\./ J Zijn vader. Jan SCHOLTEN, geboren 18-2-89 te Enschede, 
� evene�ns wonende_op bovengenoemd_adres, bedankte in 1950 

als lid van de L.V.C. en werd lid van het N.V.V •• 

------------------------- ' � 
v/ ; 14,twii ) " 

< 1/""oll 
- """'"Il ij,... 



VERBINDING No. 50 

No. 3602. 
OP KAMT 

Uw schrijven No. DIS V Heemaf 1332A, 

· ACD/f�
DATJf_JJt.
PAR:'�

d.d. 4 December 1951. '---

�derwerp: Inlichtingen. 10 December 1951. 

DIENSTGEHEIM 

Naar aanleiding van het verzoek, vervat in Uw ter
zijde vermeld schrijven, heb ik de eer U te berichten, 

fdat omtrent Bernard SCHUKKINK, geboren te Enschede, 14-
7-1893, N.H., metaalslijpér, wonende te Enschede, Boek
weitstraat 49, in mijn administratie niets ten nadele be
kend is • 

.x I Een zoon van hem: Roelof Gerhard - , geb. te Enschede 
26-7-1920, gehuwd met een Russische vrouw, ondertekende 
de C.P.N.-candidatenlijst in 1949 en was in 1950 lid van 
A.B.C. 

fiöP.J.sJ;i b�;r. rrn t 

u.".���
,, 

_J=-�··· I ��·'·"·, 
'---------,.----·,,,---·-·---



V-Heema.f-1332 A

' /scmJKKINK, Berna� / 
/ Enschede� 14-7-9V 

ENSCHJill.15, Boeh.'"Wei tst:r.aat 49.

l\.fzager bij Heemaf. 

4 December 1951.

Aan de Heer 
Hoofd Gommissaris van Politie 
te 
E N S C H E D E. 

Tot op heden onbekend in

de aclrninistratie van de R.I.D.

- 7 DEC 1951

Hoofd R,I.D,



Opmerkingen: 

Dis. Gaarne V2e onderzoek. 2?.11.51 

�.-·--

Gaarne een 
__gri�si:�-= �.·n" fiéiflS.§ft fiiflfi@fi éîrgt.-1n§t� v7-:_-'-<>Z

1 DEC. 1951 --

·�·rîg./eopîti/t�§, v@rz, cr1n
. .dg./copiè/rés" vëtz, tt�3

Rc:1pport naar ACO 3 0 JAN. 1952 

�ges!. door:• dat: , / _ ,

MODELf B afz: 

volgnr: 

V datum afz: 

r,r: af zager 

Zie: OD � /1651 

Heemuf 

1332 

7 .11. 51 

/f'(o,r �·�.
,fltll��� 

achtem: SCIWKKifü{ 

voorn: Berrtard 

geb: 14 • 7 .1893 

te: Ens oh ede 

adres: ENSCHEDE 

� 

Boekweitstr.49 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



0 

-OP KAART -
ACD/ Ji
DAT:�i.[�'l.

t_P_!!: (l .1/) :
12 December 1951 D�ffyr

l

Uw schrijven No. Dis V-Heemaf-1338 A j Ö f'�� ,;:::-;.-:;\:! 
,._,,.,_,) --·· 1

dd. 4 December 1951 
!

cop1e geg act0 �--"""""'·'�·=f 1 
Onderwerp: G. Selderhuis 

• 

DIENSTGEHEJM 

Ik heb de eer U te berichten dat omtrent: 
fGerhardus SELDERHUIS, geboren 9-12-27 te Enschede, 
wonende Walhofstraat 49 te Enschede, in mijn admi
nistratie niets ten nadele bekend is. 

/ f Van zijn vader Bernardus Selderhuis, geboren 
123-4-89 te Borne, eveneens woonachtig op bovenge

noemd adres, is bekend dat hij in 1948 bedankte als
lid E.V.c., naderhand wederom lid werd en in Maart
1950 wederom bedankte als lid. Voorts werden tegen
hem de volgende processen-verbaal opgemaakt:

1935 vernieling; 1945 heling. 

kl Zijn zwager, Frederik Oosterhof, geboren 23-9-20 
te Lonneker, was in 1948 lid van de E.V.c •• 

w 



V-Heema.f-l '3'38 A. 

SBljI.nRHUI s, î1er-ha....(lus / 
Ensohl2!ila, S,-12-2'7 
ENdCHlWE, Walho ;:.'straat 43. 

Samensteller bij lle9maf. 

\ 
1 

\ 
1 

Aan ae teer 
Hoof Gom is· Bris van Poli tie 
te 
E .N S C H E D Eo 
---�--

,,.,-

1 ot op heden onbekend ;

de administratie van de R.I . 

_ 7 DEC 1951 

1-\oo�d 1,1.t>! 



Opmerkingen: 
i' , ... 

. ' ' 

Dis. Ga�rne V2e onderzoek. 2?.11.51 

G-j[tn ne E-&ii ""nd.... . 

3080 

P�QJipt."itt bimHJfi �!.Jt:!,!I�'"". 2. 1 DEC 195q vader '48 en
ON�t.u�t19 · . ' . lid EVC, zwag

. - (,g, t.r:/rés, VH . ,)<< . '4"8 Tûd · EVC 

. . pi�/r��' : Il 

2 5.')it{-Jijg��i;.,:5bt',$�))$t:�u 
��::�����.:-�C�--3 O -�·AN. 1952

lf 5J.: k:d ê.11. (. 
Vader bedankte in '48 voor EVC, werd weer lid en be
dankte voor de 2e maal in Mrt. 1 50. Zwager in '48 
lid EVC. 

,, 
Nagesl. door: · j,,- dat: /, 1, _ i? 

• - - - �· - - - - - ,,....--- - - - - ... .1.. ---- ·- - - -- - - - --�- - - - - - - - ... - - - _. - -

MODEL(i B afz: 
Heema.f 

V
volgnr: 1338

datum afz: 7 .11. 51 

samensteller 

Zie: OD� /1651

rr�
��A� 

achtem: SELDER.HUIS

voorn: Gerhardus 

geb: 9 .12 .19 27

te: Enschede 

adres: ENSCHEDE

Walhofstr.49 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Verbinding no. 50 
No. 3620 

[ÖPÏ<AÄRf1 
IACO/yfr 1
l 0A 1: tJ;Jilf'I" 
1 PAR,: f). W, 

12 December 1951 

Uw schrijven No. Dis V-Heemaf-1339 A 
dd. 4 December 1951 ·==--

�nderwerp: H.Selderhuis. DIENSTGEHEilvI 

I' r.' 

• 

• QP .. i.SJ.1...� .. û. t·cspr. n d \J"p,;�1 ......... -,,
ccr1 e� g@g. aém ...... � ........ , 

1 

Ik heb de eer U te berichten dat omtrent: 
I Hendrikus SELDERHUIS, geboren 23-6-1.9..1.Q te Enschede, 

wonende Walhofstraat 49 te Enschede, in mijn adminis
tratie niets ten nadele'bekend is. 

,,,/

/

' Van zijn vader Bernardus Selderhuis, geboren op 
23-4-89 te Borne, eveneens woonachtig op bovengènoemd
adres, is bekend dat hij in 1948 bedankte als lid E.v.o.,
naderhand wederom lid werd en in Maart 1950 wederom

1 bedankte als lid. Voorts werden tegen hem de volgende 
processen-verbaal opgemaakt : 

1935 vernieling; 1945 heling • 

XI Zijn zwager, Frederik Oosterhof, geboren 23-9-20 te 
Lonneker, was in 1948 lid van de E.v .c ••

w 



V-Herroaf-1339 A

1.1 �et. bew. bij Reemafo 

4 Leoom e .... 1951. 

Af:l.n de He,,-,:r 
Hoofd Oor.missa,..ia van Poli tie 
te 
l;; N S C H E D .E. 

Tot op heden onbekend in 
de administratie van de R.I.D. 

- 7 DEC 1951

Hoofd R.l.D. 



1---1 
Dis. no :-V-Heemaf- 13.4,,P_.A.,. .... -r. OP KAA�

! 

-:-, -�
"""'

' A CD/ <tft 
Onderwerp: Inlicntingen. DAf.�:v�;,-til�i�l
'rlu __ tl.t � • J � - SI 

!,��: n ,vJ·

l .. ,. 
Datum, 20 December 1951. 

O
CD lp� 

In verband met bovengenoemd schrijven, betreffende 

/
"'IBernardus Marinus Siemerink, geboren te Oldenzaal 11 Novem

ber 1925, wonende te Old�nzaal, Rozenstraat 10, heb ik de eer 
het navolgende te berichten. 
Op politiek gebied is niets nadeligs van bedoeld persoon be
kend geworden. Evenmin tenaanzien van zijn huisgenoten. 
Op crimineel gebied het navolgende: 
Op 21-2-1947 is tegen hem een proces-verbaal opgemaakt we
gens diefstal. Veroordeling hiervoor 6 maanden gevangenisstra 
onvoorwaardelijk. 
Op 24-2-1947 een proces-verbaal wegens overtreding van de 
Distributiebeschikking. 
Op 17-3-1950 een proces-verbaal terzake diefstal van een rij
wieldynamo. Veroordeling f. 15.-- boete subs. 5 dagen hechte
nisstraf en l maand gevangenisstraf voorwaardelijk met een 
proeftijd van 3 jaren en toezicht. 
Van zijn militaire dienst is het volgende bekend. 
Op 4-2-1948 6 dagen licht arrest 
Op 18-6-1947'4 dagen licht arrest 
Op 2-7-1947 6 dagen licht arrest 
Op 29-9-1947 6 dagen licht arrest 
Op 29-9-1947 6 dagen zwaar arrest 
Op 22-3-1948 4 dagen verzwaard arrest. 
Hij is wegens desertie in tijd van oorlog bij" vonnis van de 
krijgsraad te Velde te Den Haag op 2-1-1948 veroordeeld tot @ 2 m�anden gev. straf miJ_i taire detentie. 

Tegen zijn broer Antonius KBernardus Eiemerink, geboren 
2 Februari 1936 is een proces-verbaal opgemaakt wegens mishan 
deling. 

1 
Zijn broer Johannes Antonius Siemerink, geboren 25 Mei

__... 1924 te Oldenzaal, machinebankwerker, wonende te Oldenzaal, 
,t :!Rozenstraat 10 helé'ft gediend bij de Duitse Technische Nood
q hulp en is in Rusland geweest. Deze werd gearresteerd op 

14 Mei 1945 en vrijgelaten op 8 Juni 1947. Veroordeling voor 
l �aar en 6 maanden en ontzetting uit de kiesrechten. 

1overigens is er hier niets van bekend. 

einde. 



'!-·lIG -�,flf-1340 A 

/ °'I '·· '- ··.[. " •i " .. r • i:;_i l!ii.,iu.\ Jv,,., uerna-r"l\US !ûar1llUS 
01 cn.��, .... \.-4., ll-.i.l-25 
OLDillrn . I\L? .aozenstraat 10. 

Je..,,.kzi1/1ID. biJ è'e lieemaf. -· 

J ' 1

î1\i�0 1 
7 Duc�d�er 19Sl. 

J�an de !1..;er 
Ko-,.,pscrwf' van J?oJ_i t::.e 
t-3 
O L DEN Z A L.-

In <l.o docU11cntatic alhier komt voo'I".": 
SI.!!,..1K,{HR�, Jan A. 
25-5-24, Oldenzaal,· Rozenstra.at 10. POD Oldenzaal o.a.v.
Duitse Tn-;· Late,- Grilne Polizsi.
Bestaat er familierelatie tussen beiden? Gaarne bericht
omtrent huidige politieke instelling.

vP/JK. 

1947 Politie Olaenzaal, art. 310 Sr. 
3-6-47 Krijgsraad te Velae Oost, diefstal, 6 weken gev.str. voorwaar
delijk met 2 jaar proeftijd 2 jaar en onder toezichtstelling.
2-1-48 Krijgsraad te Velde den Haag, art. 98 M.Sr., 2 maanden mil.
aetentie.
Van 21-2-47
Vsn 20-1-48
van art. 98



Opmerkingen: 

? B SI3 ��?.T::::, Jan .A. 
25-5-24

vL.J��ï.c.J.AAL, J.ozenstro.ut 10 
POD Olden�aal o.a.v. 
Duitse mn.:,_,,xt.er G1�üne :!olizei. 

f, Gaa=:-ne ,_e
_
e_
n
_V_')._(. ___ 

o
_
n

_
d
_
.
-'H ••• �,---.;O_t-4_0_\f _î_9�s,-�-· 

f gunstig 

• 
.?.apport bin�.�ngunstig � 3 JAN. 1952 ��-! 

.; . 01ig./copie/rés. verz.
aa

n 

j-. Orig ./ copie/rés. verz. aan
n 

: ___ �Ra
p

_
p

_
o
_, r_t 

n
_aar ACD 3=?. .. JA·�-:�§? .,-�,·=- ___ .. ,,_·�' -· .... --

öP ... !.�-�: .. rn�2 bespr. met --��� .. �----j 
�agesl. door: (rJ �����-

- -;:, - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --·------- - - - - - - - - - - - - - - -- ' ,_ -·�

MODEL�!) afz: Heemaf

V 
volgnr: 1340

datum afz: 7.11.51

ponser 

Zie: OD i.f«l-/16� 1
/f ötY,

��Ä�/ 

achtem: SIEMERINKf 

voorn: Bernardus Marinus 

geb: 11.11.1925 

te: Oldenzaal 

adres: OLDENZAAL 

Rozenstr.10 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot:



Verbinding no. 49 Dienstgeheim. t � ,2LI; OP.i.S:.}.i� .. ?.f.'.2- bespr . me ········-·-··-� -···· 
, H/hw. no. 2.!...:.... copie geg aan 

Antwoord op Uw schrijven dd. 5-12-' 51 L _____ ..:_:::._...::...:...---:------

ONDERWERP: 
• Inlichtingen.

lJo. D� V-H_:::::.:7 A.,-

�
t,,.�1

• 

In verband met Uw bovenvermeld schrijven heb ik de 
eer UEdelGestrenge het volgende te berichten. 

' 
.Johannes S t u n _d_ e b .!L.§_k, geboren 26 r:Iei 1932 

te Almelo en wonende Dijkstraat no. 20 te Almelo, is de zoon 
'J"-,van Gerardus Franciscus Stundebe��' geboren L�-5-'93 te

Nieuwer-Amstel en van Aleida Kuiper, geboren 14-9-t9S te 
Ambt-Almelo. 

_ J.. In mijn administratie is van zij�v_:ader het volgende
bekend. -

Op 22-2-'38 werd contra deze proces verbaal opgemaakt 
terzake artikel 351, bis van het Wetboek van Stratrrecht; 

Op 16-5-'50 was deze geabonneerd op het dagblad 
"De Waarheid 11

• Hij gaf bij de actie ttBreng de Waarheid onder 
dak" echter te kennen, dat hij slechts abonné was om papier 

te hebben voor het inpakken van vis in zijn zaak. 
Verder is in mijn administratie van hem en van de 

leden van het gezin waaruit hij stamt op crimineel en poli
tiek gebied niets ten nadele bekend • 

OP KAART ? 18 D

r

ember 1951; 

A C;C'.-tn:,t J /, ,,1 t1( '. /� "fl I ""· 



1 

V-H.eemaf-1367

/! 

STUNDEB �K, Johannes 
ALKlLO, 26-5-1932 
AL:Ml�LO, Dij'kstrAat 20 

'ikke laar bij Heema.f. 

5 December 1951

Aan de Heer 
Cotamissaris -an Politie

te 
A L E L O.

Tot op heden onbekend 
de administratie van de R.I.��

-7 DEC 1951

Hoofd R.1.0. 



Opmerkinge:,.: 3080 
Dis. û�urne V2e onderzoek. 2?.11.51 

owJ. 

l.go�ort blu,,en �'t;o,.·;.:;.. ,- 7 JAN 1952 /V:fî/Ll. 
�ï- • t>�ww.�..i .

Olig./éop\f. / Yt.J, \lt.vi. � 
0,.-*4.jcóp1e/r1.J. ile.vl-. Gcrn 
lérpport 1\.,ur�A.Çl) 3 0 JAN.1952 

____ __, .. ,;;,;··;;;;,:;.,..:.,,.� ... �:.:.�.w:�=1<-�1-r,:·:.-��-n.=· ,.,__==.,__ .... �-=====�

Nagesl. door: 

MODEL:f B 

,. ..., 
0 .,. dat: 

afz: Heem8.f 

volgnr: 1367 

V datum afz: 7 .11 • 51 

wikkelaar 

Zie:OD� 

achtern: 

voorn: 

j , 

STUNDEBEEK "{ 

Johannes 

�b: 26.5.1932 

te: 

adres: 

Almelo 

ALMELO 

Dijkstr.20 /tJ&o: -
��Ä�i---------

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



• 

Verbinding no. L�9 Dienstgeheim. 

H/hw. no. jS& .t-

Antwoord op Uw schrijven dd. 7-12-'51 
No" Dis V-Heemaf-1376 A 

OJlffiERWERP : 
� 

Inlichtingen. \-Ü p 'lS/ . , ... 2. bes pr . met .. .!:' , .,, ., �.' ····· l 
. · ···· .1 ..... J.. GGpie geg. aafl =

--

�� 
In verband met Uw bovenverneld schrijven heb ik de 

�eer UEdelGestrenge het volgende te berichten ..

xl Albertus T e u n  i s  s e n, geboren 18 Juli 1910 

te Amt-Rheine (-Dld} en wonende Primulastraat no. 22 te 
zoon van Teunis Teurlissen en van Egberdina 

an Dijk. 

Op 9 Februari 1935 huwde hij te Almelo met Margien 
Osse.l, geboren 10 Februari 1911 te Schöninghsdorf (Dld). 

In mijn administratie is bekend, dat hij in 1945 

geabonneerd was op het dagblad nne Waarheid" • 

Verder is in mijn administratie van hem en van de 
leden van zijn gezin op crimine

�

e:J;,; en politiek gebied niets 
ten nadele bekend: J 

1 

�' /ftÜl'01111 ,, /), 21 Decembfr 1951.
ï� (. ... IJ, 'lt l 



v ... Heemaf-1376 A 7 ..l;ece..:.ber 1951c 

Aan de H-�!"er 

TEUNISSEU, �lbe�tus 
Rheine, 1s-7"10 
ALMELO, Primulaatraat 22, 

Werkzaam bij de Heemaf. · · 

Oo.11.issaris van Politie 
te 
A L ,.,1 E L O. 

mn de docUlilenta:tie alhier- k8m betrokkene voor met de mutatie: Juli 1 45. 
-· , " -- . . -ï,f\bonne De . .\'a�...rhe3:i..d 

• t ,,_ . d" liti k i t 11· Gaa.rne oericn-i om"ren uUJ. ige po e e ns e ing. 

Tot op heden onbekend . in 

de administratie van de id.D. 

1 3 DEC 19SJ

Hoofd R.I.D. 



VERBINDING No • 5._Q 

No.3670 

14 December 1951 

Uw schrijven Dis V-Heemaf-1411 A 
�- 5 December 1951. � 
Onderwerp: H.Vunderink. � roii KAARJ

ACD/f''l'V 
D 1 '/f"-:1,./"4, 

PAR 7fJr 

DIBNSTGEHEIM 

In antwoord op Uw terzijde vermeld schrijven, heb 
ik de eer U te berichten, dat omtrent: 

f Hèrman VUNDERINK, geboren 20-7-1926 te Enschede, 
wonende G.J.vanHeekstraat 50 te Enschede, 

in mijn administratie niets ten nadele bekend is. 

NK A Van zijn vader, Evert Jan Vunderink, geboren 29-7-89 
te Ambt Delden , eveneens wonende G.J.van Heekstraat 50, 
is bekend, dat hij in 1948 bedankte als lid van de E.v.c.

zonder opgave van redenen. 

Omtrent de andere leden van het gezin is in mijn ad
ministratie niets ten nadele bekënd. 

�P,4L�J. 
0
�bes�pr. 

�� 



V-Heem*'f-1411 A

VUNDERI!lK, Herman 
Bnschede, 20-7-26 

5 Dcccmbc:.' 1951. 

�an de Heer 
Iloofd Conm.i8sar.is van Politi.e 
te 
E N S C ll E D E. 

ililSCHEDE, G.J.v. Heekstraat 50 

Samensteller bij H$omaf. 

Tot op heden de administr 
t' onbekend in a Ie Van de R.t.o.

-7 DEC 1951

Hoofd R.I.D.,

f""' 
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