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Ref. VB 212. 

Bussum, 16 November 1951.-

BETREFT: 
van EWIJK, Leopold Johan Gerard,
gewoond hebbende te Bussum, 
Huizerweg 80. 

·:,: 1 JAN. 1952
()(.., 

vj,3so 

ANTWOORD op verzoek DIS No.
14532 dd. 3 October 1951. 

NIH 0.K. Î 

ACD/lf fi Ä(fJ/ /}3 'to.J
oAr:.1,-7 u1 _ LJ � �I� 

· 
• -� ÇI'�........'-- e--o,,,,,,-,�� ... c- �--IPAR: �.,f_t,J.

�
Bli�ns gegevens uit het bevolkingsregá'.'ster 

is bovengenoemde volledig genaamd 

� Leopold Johan Gerard van EWIJK, geboren te Arnhem, 6 
April 1888, van beroep : werktuigkundig ingenieur, ge
woond hebbende te Bussum, Huizerweg BO.-

Betrokkene is gehuwd met: Johanna Hendrika de KAT, ge
boren te Delft, 7 September 1887.- Het huwelijk werd op 15 No
vember 1917 te Delft gesloten.-

van EWIJK voornoemd werd op 13 Januari 1920 in het 
bevolkingsregister van Bussum ingeschreven, komende van Woesp,

terwijl hij op 28 November 1945 in dat register werd afgevoerd 
als vertrokken naar Apeldoorn, Zwolseweg No. 441.-

Tot op heden zijn alhier geen feiten of omstandigheden 
bekend geworden, welke wijzen op een communistische gezindheid 
van betrokkene of zijn naaste familie.-
Overigens wordt de aandacht erop gevestigd, dat betrokkene 
reeds geruime tijd niet meer in Bussum woonachtig is, zodat 
omtrent zijn eventuele huidige politieke instelling dezerzijds 
geen inlichtingen kunnen worden verstrekt.-

In de politie-administratie van Bussum komt noch ten 
aanzien van betrokkene, noch ten aanzien van zijn naaste fami
lie, iets ten nadele· voor.-

Ook uit de bezettingsjaren zijn tot op heden in de ge
meente - voor zover dit althans uit de alhier ten dienste g 
staande gegevens blijkt - geen bezwarende feiten van bovenge
noemden op politiek gebied gebleken.-

Blijkens aantekening op de op de afdeling Bevolking 
van Bussum berustende persoonskaart van betrokkene, belijdt hij 

de Rooms-Katholieke Godsdienst.-

1
1Einde 11 ✓
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�"h/1,n 
EWIJK Leopoid Gerard van 
6.4.88 Arnhem 

25.7.52 

(Ir) Ned. 

�peldoorn Zwiblseweg 441 
lifd.Lab.v.N.V.Industrie v/h Lohuizan 
ev: KET, Joha.ana H.de (7.9.87) 
16 Nov 51 N.V Inàustrie (123403/0D 1930). 
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KomtNiet Voor\ 1 2 AUG, me:?; 

Nagesl. door:. dat: 

MODELC 

V 

afz: lnauva 

volgnr : 1912 

datum afz: 21-7-52

functie: Chef Laboratorium 

achtern : EWIJK Van ( Dr • Ir • f. 

voorn :LeJ' • G. 

geb : 6-lJ.-Ul8,8 

te:Arhhem.

adres :APELDOORN 

Zwolseweg 441 
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Ref" VB 212" 
h.J'-to3.

Bussum, 16 November 1951.-

BETREFT: 
van EWL1K Leopold Johan Gerard, 
gewoond hebbende te Bussum, 
Huizerweg 80, 
------�-�-----------------------

ANTWOORD op verzoek DIS No. 
14532 dd, 3 October 1951. 
----�----------�--------�--

Blijkens gegevens uit het bevolkingsregister 
is bovengenoemde volledig genaamd: 

Leopold Johan Gerard van EWIJK, geboren te Arnhem, 6 
April 1888, van beroep: werktuigkundig ingenieur, 
woond hebbende te Bussum, Huizerweg 80 -

Betrokkene is gehuwd met: Johanna Hendrika de KAT, ge-
boren te Delft, 7 Septembe� 1887 - Het huwelijk werd op 15 No
vember 1917 te Delft gesloten.� 

van EWIJK voornoemd werd op 13 Januari 1920 in het 
bevolkingsregister van Bussum ingeschreven, komende van Wesp, 
terwijl hij op 28 November 1945 in dat register werd afgevoerd 
als vertrokken naar Apeldoorn, Zwolseweg No. 441.-

Tot op heden zijn alhier geen feiten of omstandigheden 
bekend geworden, welke wijzen op een communistische gezindheid 
van betrokkene of zijn naaste fam�lie, .. 
Overigens wordt de aandacht erop g�vestigd• dat betrokkene 
reeds geruille tijd niet meer in Bussum woonachtig is• zodat 
omtrent zijn ·eventuele huidige politieke instelling dezerzijds 
geen inlichtingen kunnen worden verstrekt�-

In de politie-administratie van Bussum komt noch ten 
aanzien van betrokkene, noch ten aanzien van zijn naaste fruni
lie, iets ten nadele voor.-

Ook uit de bezettingsjaren zijn tot op heden 1n de ge
meente • voor zover dit althans uit de alhier ten dienste g 
staande gegevens blijkt - geen bezwarende feiten van bovenge
noemden op politiek gebied gebleken.-

Blijkens aantekening op de op de afdeling Bevolking 
van Bussum berustende persoonskaart van betrokkene, belijdt hi 
de Rooms-Katholieke Godsdienst.-

"Einde'' 
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EtIJK, Leopold Johan Gerard van 
Arnhem, 6-4-1888 
Apeldoorn, l.VJolsewe{; 44lo 

/ 

3 Ootober 195ih • 

.Aan de Beer 
CoinL.issaris van 1 oli tie 
te-
B US S U l. 

Betrokkene woonde voor 28-11-45 te Bussum. 
werktuigkungig ingenieur. 
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Bespr. met � : to _ t,o • }i 
J Rapport naar ACD /9;1,a: U _ /4 _ j-2_ 
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Nagesl. door: - 'J rvdat: .R.,,J · ' 

MODELe/6 afz: I.nduva

volgnr : 19'+ 9 

V datum afz: 21-7- _52

functie: Te :rre i no haf

. .,J:';,L -1ngtJV � at,..,_;_,,,( fz 
Zie : g.i, 3500 /; j J (!()_

� 10B55 • '52 (1270) 

·"'/achtern: KARFiEl\TBitLT
voorn: Hendrikus

geb: 3-7-1896
te: 

Vaassen

adres: V.AASSElf

Industrieweg 27

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot:



Doss.109/J661. 
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3 l',ovember 1951. 

Betreft: Kul, Jacobus Johannes, thans wonenae 
te Vaassen. 

Antw oord op 
No.Dis 14J32 d.d. 3 October 1951. 

--------
Jacobus Johannes KET, geboren te 's-Gravenhage 23 

baart 1916, van beroep assurantiebezorger, vrnonde sedei't 
geboorte tot 20 Augustus 1945 te 's-Gravenb.age. 

V66r zijn vertrek naar Vaassen woonde hij het laa�st 
Abrikozenstraat 239 te 's-G-ravenb.age. 

Op politiek gebied is niets �en nadele van betrokÁene 
kunnen blijken. 

iijn naam kor,1t noch op politiek noch op crimineel 
gebied in de politie-administratie voor • 
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KET. Jacobus Johannes 
' 

h 23-3-16 's-Graven age, · 
emeente Lpe. Vaassen, Veen-veg 1

Zir!ctie NeV• "Industrie".
secretaris v de 

· Betrokkene�.;oona.e voor 2-S-1945 te Den Haag. 

14532 

KJ!.T, Jacobus Johannes 

3 October 1951.

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van OJ.ttiete 

' s-G R A V E N H A G E.

's.-Gra venhage • 23-3-16
Vaassen, Veem. eg 16. gemeente Epe·. secretaris v� de Directie N.V. "Industrie".
Betrokkene ,·conde voor 2-3-1945 te Den Haag.



25.'7.52 

Al NIJE Willem Ned. 
22.2.99 Spaarndam 
Vaassen ( cem �pe) Daventerstr 43 
bedr. leider N.V Industrie 
ev. HOTIRIX, Virginia

2898 

{l.9.u3 
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12 Spt 51 Is een prote5 e·d. dir. Johan 
ACI·IT'."C/BERG (14.10.96) 
(Dis 14532/0D 1930) u,�:ut-
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1
et_V_o_o_r 1 .1 2 AUG. 19 52

Nagesl. door:

MODELC afz: 

volgnr: 

Induva

1983 

dat: 2...Á / -;-. . 0 ...

V datum afz: 21-7-52

achtern NIJE

voorn Willem

J:) functie: edriJ:fsleider� 
• 

Zie: OD� /J'S û •

tespaardam 

adres ;V AJSS il'i'

Deventerstr at 43 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot:



R.P. No. 3095-Dienstgeheim. 

Betreft :

0 

F.�CHUMACHER, wonende te Vaassen, gemeente Epe.
1 Antwoord o"p 

• ; 1 
Verzoek No. Dis V-Induva-1039 A,d.d. 28 Januari 1952. 

:�IET O.K. 
ACD/ fl 
DAT: 1iias-1.. 

• 

• 

1 PAR: î, w. ® 1 FRANCISCUS S C H U l\i A C H E R, gebor e, 
6 Augustus 1918, woont te Vaassen, Kouwenaars
weg 42, voorheen Kerkzijweg G�2..§. aldaar. 

/L 

Bij eenáezerzijds vertrouwelijk ingesteld onder
zoek n�ar de antecedenten van voornoemde persoon 
bleek het volgende. 
Hij is een zoon van Franciscus Hermanus Schuma
cher, geboren te Epe, 8 Maart 1876 en van Aleida 
Maria Borgonjen, geboren te Epe, 12 Mei 1888. 
Hij is gehuwd met Gerritdina Breden, geboren te 
Epe, 17 Juli 1918, uit welk huwelijk twee kinde
ren zijn geboren. F.Schumacher woont sedert zijn 
geboorte te Vaassen, gemeente Epe • 
Voornoemde persoon en zijn echtgenote, alsmede 
de wederzijdse familieleden worden zowel op po
litiek als op crimineel gebied gunstig beoor-

, deeld. Op hun zedelijk en maatschappelijk gedrag 
valt niets aan te merken. Alle leden in de fami
lie behoren tot de Rooms-Katholieke Kerk en ne
men hun kerkelijke plichten nauwgezet waar. Be
trokkene is geabonneerd op het dagblad 11 De Velu
we en IJsselbode� Hij en de andere familieleden 
sympathiseren met de beginselpolitiek van de K. 
V.P. en treden op politiek gebied niet op de
voorgrond.
F.Schumacher werkte voor zijn huwelijk op de
boerderij van zijn ouders. Sinds enkele jaren
is hij op de afdeling Bladmetaal van de N.V.In
dustrie te Vaassen, als on��scboolde arbeider
werkzaam� Hij heeft een ge�loten karakter, doch
van minder gunstige eigenschappen is nimmer ge
bleken.
De houding van de familie Schumacher tijdens de 
bezetting was alleszins goed te noemen. 
F.Schumacher en zijn naaste familieleden komen
niet voor in de administratie van de plaatselijke
politie en P.R.A.

Apeldoorn, 18 Februari 1952. 

I 
0-1Y�
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V-D-Induva-1039 4 ·

SCHUl'ILACHER, Franciscus
Wassen, 6-8-18
V 4. 'SSEN, Kerk.zijweg G 26.

28 Ja.nu.ari 1952.

Aan de Heer Districtscommandantvan de �ijkspolitie
te 

� L I, 0 0 .:__._

Tot op heden on bek nd in 
dt: administratier van de R.I.D. 

1 - FEB î952

Eoefd R.I.D. 
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# JCH'UHACHER, Ji1:ranci scu.s
V�ssen, 6-8-18
V 4. 'tS SEN, Kerkzi jweg G 26. (

1 

28 Jt3.nu.�ri 1952. 
A�n de Heer Districtscommandantvan de R.ijlcspolî tie
te 
A p ..::. Î' D O O R N.



Johannes 

· EF.E p A 32.

SECTIE III MAR.ID 

�:5H. 
5-10-50

l:fijgaand afschr_ift 'politierapport, 
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R.P. no. 1959 Dionstgeh im. 
b 

Betreft: J 0F.L.Schuursbiers,wonende te Epe. 

Antwoord op: 
Verzoek Dis no. 9076,d.d.29 Augustus 1950� 

JOHANNES FRANCISCUS IDURENTIUS 
geboren te Haarl m 3 Augustus 1930,van beroep los arbeid r, 
woont to Ep ,Enkweg A-32. 

Bij oen dezerzijds vertrouw lijk ingetteld onder
zoek naar de a.ntecodentcn van voorno md p rsoon bleek het 
volgende. 

Betrokkene is eon zoon van f.futth us Johannes Jaco
bus Schuurbiers,geboren te Bergen op Zoom 14 Decemb r 1903 
en Hondril<� do Clorq,geboren te Haarlemmermoer 13 Juni 1903. 
Schuurbiers Sr. is op 18 November 1936 te Ha.i.rlfml overleden. 
De Clorq trad op 29 Juli 1943 te Haarlem opni uw in h t 
huwelijk mot:Johannes Bcrnardus Ellenbroek,gebor n te Epe 
14 Januari 1$$9. Bovengenoemde p rsonen sta.min alle op
zichten gunstig b kend. 

Voornoem de Schuurbiors heeft alleen lager onderwijs 
g�noten en werd daarna als fabrieksarbeider te werkgest ld. 

In ge politie-administratiet Epo komt betrokkene

terzak een door hem :fgoplecgd �rnstig strafbaar feit ni t 
voor. Op• zijn zod lijk (l)n maatschapuelijk g drag valt niets 
a..m to merken.Hij is ongehmid en vestigde zich,komende v.m 
Ha.arlem,Z11-raluwstraa.t no.13,op 29 Septemb r 1943 te Ep • 
Alda,ar is zijn stiefvader reeds jaren woonachtig. 

Betrokkene is lid van de Rooms-Katholiek Kerk n 
is kerkganger. Hij is geen lid van oen politieke partij of 
bmieging.Op politiek gebied is hij de beginselen van d 
K. V .P. toegedaa.n.In het gezin w..artoe hij behoort 1·rord n
de dagbladen 11 de Volkskr�.nt" en 'het Veluws-Nieuwsblad.11ge
lezen.

Op de houding van betrok!·cnc en op die van zijn med 
gozins:l!den gedurende de bezettingstijd viel ni ts .i,.4n te 
merken. 

Ten nadel van betrok�en� of van zijn med -gezinsld 
den is bij het fo Ep@l ingestelde onderzoek niets gebleken. 

Ap ldoorn 22 S ptc�ber 1950. 
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9076 A 
29-8-50

Aan de Hoer Districtscommandant 
van de Rijkspolitie 
te 
A P E L D 0 0 R N 
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�lllffl SCHJU.lil:IE � t Johannes Franciscus L. 
rlAAfL.J -, }.8.30 
W.1!1, A; .:;2 

Heeft gewoond van 1930 tot 1943 te Haarlem. 
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SCHUUBBIERS 

Johannes Franciscus L. 

3-e.30 te_ Haarlem 

.I!; E, A 32 

Zie bij�aand afschrift politierapport. 

SECTIE III !A ID 
21 Se-;J t. 1950 

9-�-50

verzamellijst 
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No: 7782. 
Uw No: Dis. 9076 A. V 4 e. 
d.d. 29-8-195'0. VertrouwalJj 

I\ 

� Johannes Franciscus Laurentius Schuurbiers, Haarlem, 
3-8-1930, Ned,, R.K., is de ongehuwde zoon van Matheus Johan
nes Jacobus, Bergen op Zoom, 14-12-1903 overleden te Haarlem
18-5'-1936 en Hendrika de die le Clerq, Haarlemmermeer, 13-6-
1903.

Hij was tot 29-9-1943 woonachtig te Haarlem Zwaluwstr. 
13 en is op laatst genoemde datum afgevoerd naar Epe (Gld.) 
Enkweg A 5'2. 

Hij, alsmede het gezin waartoe hij behoorde stonden 
bekend als personen die belijdend R.K. waren. 

Op politioneel gebied is te hunnen nadele te Haarlem 
niets bekend. Einde • 

� 8 September 195'0. 
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9076 A 29- -;o

Aan cl Heer 
Hoo· Commissaris van Pol1t1e 

t 
HAARLEM_ 

SCHUURBIERS1 Joh nn Franciscu L. 
HAARLE 11 3-ö-30
E • A j2" 

trokk n beert van 1930-1943 t Haarl g woonde 
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