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Dit OD is g-esplitst in: 
OD 1869 - NEDERLANDSE KABELF.ABlUEKîAlblasserdam - Beveiliging. 
OD 1869.A - NEDE:lLANDSE KABELFABRIEK ,Alblasserdam - Personeel. 

ACD 4A.' 
Gesaneerd door H.Dis april 1964, stukken vern. per P • .V •. 012. 
Voor zover van de geagendeerde stukken (in ditOD geborgen) liet schutblad 
aanw�zig was bijgevoegd. ACD/ws. jwli 1965.
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No.Dis.V-NKF-A-1343 A.dd.10 Maart 1952. 

I�

In ántwoord op uw schrijven d.d. 11 Há&rt 1952, 
� No. 369 I.D.-Geheim/52, betreffende Jan BAARDMAN,geboren 

te Nieuw-Lekkerland op 15-8-1916tworiende te Nieuw-Lekk.er
land,Molenstra1::1t No. 129,heb ik ct.e eer UHOOGEDEIGESTRENG 
het volgende te berichten: 

Tegen J.Baardman voornoemd is onder No.466 d.d. 
12-8-1950 van de Groep Hijkspolitie te Streefkerk,pro
ces-verbáal opgema&.kt terzake overtreding van Art.184
�etb.vcan Strafrecht. Overigens is van hem bekend,dat hij
sterk links is georiënteerd,hoewel hij vermoedelijk niet
is aangesloten bij de c.�.N. of nevenorgánisatie. Hij
is geen abonné van de nwaarheid1r

. ?\eer zeker behoort hij
tot de personen die de openbare ltl!1x:t orde en veiligheid
in gevaar zullen brengen,indien er eventueel politieke
onlusten zouden ontstáan.
28 MáEirt 1952.
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V-NKF-A-1343 A

BAARDAM, Jan 

10-3-52

Aan de RID 

Nw. I,ekkerland, 15-8-1916 
NW. LEKKERLAND, Mc;lenstraat 129 

Tot op heden onbek•nd in 

de administratie van de R.I.D. 

1 3' MRT 1952 

Hoofd R.I.D. 



/ !/ 

/ ' 

B.i-.AD.DAU ' Jan 

�n de Mciet> Di.!:r;;.rJ ctsccm:11andant 
vrtn de ;Rijk.s-poli t!tl 
ï.ie 

DOHDR]tOHT. 

Nw t Lr'9k:,.e.?.le.nd \�;-t-1916 
Nl:Zlr.i LEiC.l�RL..;.N!), !1o.!.�H8 traa. t 129 



-- ·- i4 - - - -

MODEL </8 afz: NKF-A 

functie: 

volgnr: 1, 3 4 3 

datum afz: 2 6 • 1 • 5 2

Transportarb. 

achtern: BAARDMAN 

voorn: Jan 

geb: 15. 8. 191 6 

te: Nw.Lekkerland 

adres: 1'11. LEKKERLAND 
Molenstraat 129 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



" 

f. 0� KA'A�T
No.Dis.V-NKF-A-1140 A.dd.5 Maart 1952. 

' .\CB1 '1'�4, 
ö• î :I� .( 'l-
PÀI. 

--

Iraar ç1enleidin6 van Uw schr:jver: d.d. 6 I fhrt 1952 
.1.fo 323 I. D. Geheim/52, heb ik de eer illïoogedelge stre1,ge te 
berichten,dat van: 

1 Gerrit �ornelis I3aF�er geboren te IienJrik Ido ·...mb8cht 18 
]'ebr·uari 1897 }wonende Onderdijkserijweg 125 te Hendrik Ido 
�·,r;ibacht, het n�w olge11de b<Jl:end is: 
"Ba'{\:.e::c is van Go dsclie1 st N.H. doch doet Juor niet aGn. 
Hij is uiterst linl s g�orienteerd 1 met zeker he id vvl t niet 
te zegge11 of C.P.lJ. is dan wel Gnafh· n::elijk socialist. 
Hij tret.dt echter niet op de voo:q:;rond,t'.J.ogelijk me de wel ow 
dat ter pla· tse 1�1eilliL poli tie ke actie Vl:l n lir1ks ge orien
teerde �rordt gevoerd�' 
il� noch zijn bezinsleden kohlen in de politiea dminibtrLJtie 
VIJ O :r·. 



·"

V-NKF-A-1140 A 5 Maart 1952 

Aan de Heer Districtscommandant 
van de Rijkspolitie 

BAKKER, Gerrit Cornelis 
H.I.AMbaaht, ond. Rijweg 125.
H.I.Ambacht,18-2-1897

Werkzaam bij de NKF. 

te 
D O R D RE C H T. 

Tot op heden onbekend in

de administratie van de RJ.D.

-,g MRT 1952 

Hoofd R,\.D.



Opmerkingen: 

r -
., Q 

�Nagesl. door: lz) dat: 

MODEL_!; IS afz: NKF -A

'Y, volgnr: 1140

Y datum afz: 2 1 • 1 • 5 2

functie: 
Brander 

achtern: BAKKER

voorn: Gerrit Cornelis

geb: 18.2.1897

te: H.I. Ambacht 

adres: H.I. AMBACHT 
Ond.Rijweg 125 

269 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



No.Dis.V-NKF-A-124� A.dd.28-2-1952. 

Naa :r aanleiding. van Uw sch:rijven d.d. 29 .2 .52 
No 265 I.D."Geheim"/52 heb ik de ea:r UHoogedelgestrenge
t.e·'.; be ri�hten, dat van:

)(..1 " Jan Hendrik Herrnç1n Barendrecht gebore n te Ridderkerk 
10 Maart 1921 wonende Veerweg 1 te Hendrik Ido Ambacht! 
het navol.gende bekend is: 
In mijn daa:rtoe bijgehouden administratie staat op zijn 
kaar� "Heeft Comm i*1eën (twijfelaar)"Thans kan van hem 
na onderzoek het volgende worden bericht,." :Politieke 
:richting:Van hem is bekend,dat hij zeker uiterst links is 
georientee:rd,velen beschouw en hem al s communist,andexen 
onafhankelijk socialis t,doch i n  ieder geval zwevende tus
sen comumnis t en onafhankelijk socialis't ,eenmaal is hij can 
didaat gesteld voox de gemeente raad te H.I.1\.mbacht voo:r 
de P. v • .d.A .Hij wex .a nie ·t verkozen ,men hee.ft toen echter 
zulks gedaan om hem te winnen vooz de P.v.d.A.Mede met 
het oog op �îjn vader,die uitgesproken P.v.d.A is.Tussen 
vader en :zoon waren meermale n ernstige menigsverschillen 
ov er de P.v.d.A en <le C.P.N.Als Barendrecht Jr zich min 
of meer op de achtergrond houdt,zis dit om geen tweespalt 
met zijn ouders te hebben.Zijn vaaer is in iede r geval min-

der links dan de zoon,hoewe l ook de vader gerekend kan woz 
den tot het linkerblok in de Pov.d.A. 
Politoneel staat Barendrecht evan�ls de overige leden 
van het gezin niet ongunstig bekend.Hun namen komen in 
de politieadrninist:rntie alhier niet voox.De vader die 
binnenkort met· pensioen hoopt te gaan als machinst van 
het plaatselijk waterleiding bedrijf ,doet veel moei te om 
zijn zoon .alsdan in zï;i plants te krij.gen.
Mij werd gerappo:rte.erd ,dat hoe we 1 de zoon zich thans mis
schien minder extremistisch gedraagt,te vertrouwen is h� 
op politiek ge bi ed niet. 
Godsdienst N.H.doch doet daa:r. niet aan. 

1, op<{{.�.
:-

�,espr . mtt ..... M�.-----··· I
c9+11e geg. cran 

1 ··---------



V-NKF-A-1245 A 28 Februari 1952 

Aan de RID. 

/ BARENDRECHT, Jan Î!endrik Herman 
Ridderkerk, 10-3-Î921 
H.I.AMBACHT, Veerweg 1. 

Werkzaam bij de NKF. 

Tot cp h d e an onbeken de adminîst t' · d '" 
ra •• Y•n de R.I.D.

� 5 NRT 195?

Hoofd R.I.O.



V-NKF-�-1245 A

t' 

BAR.ENDRECHT, Jan Hendrik HermanRidderkerk, 10-3-1921
H.I. AMBAOHT, Veerweg l o 

28 Februari 19520 

Aan de fleer Districtsco�mandantvan de Jijkspolitie 
te 
D O •î D R E C H T.

Werkzaam bij de NKF0 

Betrokkene werd in 1947/48 ervan verdacht lid te zijn van deGa'U'Ile huidige politieke oriëntering.



Opmerkingen: 
A. R R-:JND""l�CH.T, Jon Hendrik

Ridderkerk, 10-3-21
H.I. a}::3LCIT, Veervrng 21
kantoorbediende
I.D. R.P. Dordrecht 8-11-49

292 
Ned. 

'47/'48. , ordt verdacht lid te ziJn van de
2_:P,N. k. ;(,�. ,e/J. u..�

-::;.L ..._;_ ,(. •·• '
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2,v,_ ?. -------- ---- ' 

.._____ ____________________ - -- - --- ----·-·- - -- ___ ..,. ____ _ 
MODELB afz: HICF-A

V
volgnr: ,245 

datum afz: 21.1.52 

functie: 
• 

.Administr. 

Zie: OD 2500</186o/!ltff'

achtem: 13ARENDRECH'f 

voorn: Jan Hendl'ik

geb: 10.; .1921 

te: Ridderkerk

adres: fl. I. AA: 1{A CRT 
Veen:et 1 

Herman 

jld/�Ä· �·---------Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 

/!) 10191/1 • 51 
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No.Dis. V-.NKF-A-1 .364 A. dd. 29 Febr .1952. 

In antwo9rd. op Uw schrijven dd�3 Maart 
� 1952 1110. 280 I.D.-lieheim/ '52, betreffende Jacab 

)ç I Simon Y.Al\f DER BO!, geboren te Nieuwenhoorn -, op
28.3.1894,"""wonende te .Alblasserdam. Baandersstraat 
10, heb. ik de eer, ü HoogEdelGestrenge, het vol
de te berichten: 

Genoemde van der Bom., was voorheen 
ambtenaar van Poli tie, laastelijk Opperwachtmees
ter bij de Marechaus,see. Hij werd na de bevrij -
ding, om.politieke redenen ontslagen. 

Hij komt in de politieadm.inistratie al
hier niet voor en staat ook overigens, evenals 
het gezin waarmede hij samenwoont, gunstig, bekend. 
Tot welke politieke partij hij gerekend moet wor
dJm te behoren, kan door mij niet bij benadering 
worden gez..egd. Th: neem. echter aan, dat hij niet 
behoort tot een uiterst links georiën.teerdm: par
tij. 

5 Maart 1952. 



V-NKF-A-1364 A 

BoM, Jacob Simon 
Nieuwenhoorn, 28-3-1894 
UiBLASSERDAM, Bal"\nderstraat 10. 

Werkzaam bij de NK?'. 

vl'/tTY. o 

Eij ce h.I.t. komt voor: 

29 Februari 1952 • 

.\an de Heer I.istrictscoïmandant 
van de Rijkspolitie 
te 
DOR D R � C H T. 

1 

BOIT van der, Jacob �Jimon, ��s0b. 28-_2:...94 te Fieuwenhoorn. 

Op grond van het Zuiveringsbesluit '45 dd. 31-1-4?:i äoor ae 
,.,.irüster Vfatl Justitie oneervol ontslagen bij besluit ao, 
30-8-46 als ÜlJ].)erwachtmeester oer StPatspoli tie ingeàeeld 
bij de 'Iar. te 11.l blasseràan. 

5 Mrt.· 19bJ 



Opmerkingen : 

Gaain_ E.en ond, 
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tiagésl. door: '-1 dat : / <.,,- 't. - '-:"1-,.,-
-- -------- ----------------------------------------.--

' : MODEL B afzt 
1'1...a volgnr : 
V datum afz: 

functie: 

NKF-A 

• 
Aas.portier 

Zie: OD �/186g a

! 10213 • '51 • 125 

achtern: BOM 

voorn: Jacob Simon 

geb : 2 8 • 5 • 1 6 9 4 

te: Nieuwenhoorn 
adres: ALHLi\.SJDRDAM 

3ain1�.�traat 10 
n .. ( �--�� 

_?"W . o(,a. ll ' 
Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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i 
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Not� aan D.1'.1.S. 2 

Van Di s/Str. 

Betreffende: N.K.F. 1131 

. � 

71 F.G.S.DOSCIIr.�A, geboren ;9-7-1922, werd op 5-4-1946 
door de Officier Fiscaal voorwa�rdelijk buiten vervolging
gesteld. Proeftijd li jaar. Boete f.50.--

Volgens zijn eigen verklaring vatte hij sym11 athie 
op voor Duitsland en meldde zich Februari/Maart 1942 
vrijwillig voor de Duitse Weermacht om te strijden tegen 
het Bolsjewisme. was echter nog minderjarig en kreeg geen
toestemming van zijn vader, waarom zijn aanmelding door 
de Ortskommandant te Utrecht ongedaan werd gemaakt. Zijn 
broers JaD en Piet, die meerderjarie waren, zijn vrijwil
lif' in dienst getreden bij de waffen S.S. Piet schreef 
hem,dat hij voor hem werk had in Duitsland op een che
mische fabriek, In October 1942 is hij daar vrijwillig
gaan werken met toestemming van zijn vader. 

Kerstmis 1942 leerde hij een Duits meisje kennen,
dat lid van de N.3.D.A.P. was. Het meisje heette 
Margaretha Al.best; �nende Schloszberg 10 in Greiz. Tot 
zijn re�atriëring op 25-5-1945 heeft hij omga11c met haar
gehad. Met dit meisje bezocht hij vergaderingen van de 
N.S.D.A.P. 

Na de bevrijdin.'.:_ verklaarde hij aan de J?.O.D., dat
hij tha11s tecen het nationaal socialistische regiem was, 
maar hij was er voor het Duitse volk gelegenheid te geven
zich te herstellen. 

Hij verklaarde g�en lid der N.S.B. of een harer 
nevenorganisaties gev,eest te zijn. 

Uit een origineel kaartsysteem is echter gebleken, 
dat hij zich op 14-9-1940 o.t·gaf als lid van de N.S.N.A.P.

31 J8n. 1952 .
�



Form. V 2 .J ,,.· · 

No. Dis V,NXF'-A 1131 A. Da turn:. 2 8 DEC -__ _;,,� 1951. 

Onderwerp: l'nlich't ing<"n .• AAN: 
De Heer Hoofdoommissaria 
van Politie, 
te 
ROTTERDAM'. 

D IE 1:r S �:GE HEI M. 

H:Lertnede moge ik U verzoeken, mij te ,willen doen berichten 

of in de Politie-administratie ten Uwent iets bekend is -

ê_Pe ciaal ook op po],itiek f:.\ebied - ten nadele van onderstaand,e 
' 

persoont de le.,clen van het e;ezin waaruit hij stamt en de leden 

van de familie, bij wie hij inwonend is. 

IN '117f.8EVOUD $.V. P. 

BOSOIDfA.F'eike Geisbert Sijmen,geb.19-7-22 Rotterdam. 
ROTTERDAM,Brielselaan 390' B. 

Analyst Ned.Kabel Fabriek. 

KOMT Nh::.f vo-· 

!t- JAN. l�Ji, 
t� 

/ 



,/U1: 

\ 

2 8 DEC 

De IToe:r F.:oiftlo 
van Politie 
te' 

J 

RO ta::'L .11..lt • 
�-

Bû ,CI!L.:f!eike Gcisbe,...t 
no .'··1 Ai D i 1 ,  

,_ SiJrnen, "'eb.19-7-!32 Rotte:rdat:1. 
• · , l' e ê,81 an 390 B.

•I.Ilalyst Ned.Kab l "abriek.

vP/JI:. 

1951. 

l 

Lossier P.R.A. Lorarecht (thans D.C ••.• B.R.): heeft zich vrijwillig

gemela voor ae luchtafv,eer aer 1.1.7. en vrijwillig werkzaam 

geweest in luitslana. 

Van 19-7-45 tot 25-3-46 politiek gedetineerd geweest.

� 2 JAl:. 1952
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GEMEENTE - POLITIE
RIDDERKERK-.-

Onderwerp: 
Inlichtingen betreffende 
Hendrik den Breejen,wonende
te Bolnes,Bothastraat No.?.

......... ____________ �-·---

OP .. .2..1 ••• S:': .• J.:Z" bespr . met d:..tt:L.-:d!._ .. __ , ... :-1 cap1e geg aan 

' 0� KAA!'IT 
.,'D/ 4-ei- R A  P?P O R T. 
>•�: '" r·n.,

tl::�: 
Ter voldoening aan het·ge

steld:en in Uw schrijven d.d. 10 Maart 1952,No.
"Dis V-N.K.F.-A-1341 A,met verzoek om inlichtin

gen betreffende de in dit schrijven genoemde 
J HENilRIK den BREEJEN, geboren te Rotterdam, 25 

Augustus 1929
t
wonende te Bolnes, Bothastraat 7 

gemeente Ridderkerk,deel ik U mede,dat genoemde
H.den Breejen hier in de politie administratie 
voorkomt,±RXXMKR en dat tegen hem de volgende 
processen-verbaal terzake diefstal zijn opge-

/maakt; p.v. d.d.5/12/40 No.814; p.v. d.d.9/5/41
No.337; p.v. d.d.12/2/42 No.54 en p.v. d.d. 
10/11/51 No. 2397.-----------------------------

Verder volgen� hier enige ge
gevens betreffende andere leden van het gezin; 
ll• Zijn vader genaamd Corstiaan den Breejen, 
geb.te Ridderkerk,28-2-1895,terzake kopen en 
vermopen textielpunten,p.v. No.243/48;---------
2e. Zijn broer genaamd' Joost den Breejen, geb. 
te Ridderkerk,17-4-33,p.v. terzake overtreding 
art.310 c.q. 321 en art.315 lid 2,Wetboek van 
Str1:�recht (diefstal c.q.verduistering en stro-
periJ);----------------------------------------
3e. Zijn broer Jacob den Breejeh, geb.te Ridder

1 kerk,5.2.21,terzake overtreding art�310 Wetboek
van Strafrecht,(diefstal rijwiel) pvv. No.1232/
1 4S; 
diefstal van schoenen bij' de N. V .Boele I s Scheep 
werven p.v. No.264/ 1 45; 
diefstal van h/out p.v. No.890/47 en p.v. 158/ 
48 terzake overtreding art.6 Buitengewoon be
sluit Arbeidsverhoudingen 1945;�---------------
4e.Zijn broer Arie den Breejen,geb.te Ridderker 

1 
ö-1- 1 20.p.v. terzake overtreding art.1 der Ver
ordening ter bestrijding van handel in Mil. goe 
deren.---------------- ------------------------

Wat de politiek betreftwts deze hele farni
lîe zo niet :}.id _dan toch toonden zij sympathie

!.voor de N. S.B., terwijl zij veel omgang hadden 
met Duitsers.--�------------------------------

Waarvan is opgemaakt dit rapport te
Ridderkerk op 13 Maart 1952.-------------------

J, (t;; 'it. � � 
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V-NKF- .l\-1341 A

BREEJEN, Hendrik den 
Rotterdam, 25-8-1929 
BQLNES, Bothastraat 7. 

10-3-62

.l\.an de RID 

T 0\ op heden onbekend ha 

de :.irninistratie van de R.I"D. 

Hoofd R.I.D.
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Aan de H�er
(orpsciH-H' v,·· n 
te 

P,�li ti� 
,., 

u 1\ 
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Opmerkingen: 

,. 

. lt1, 
• Nagesl. door:

' J 

MODEL </,8 afz:

V
volgnr: 

datum afz: 

functie: 

NKF-A 

134.1 

26.1.52 

Transportarb • 

Zie: OD 2soo/1t?ef,go.. 

� 10191/2 • 51 

•. . - ·- - - -. - - - - -· -· - .--- - - - - - - --- - - - •• - 1 -

� 

achtern: BREEJEN 

voorn: Hendrik den 

geb: 25.e.1929

te: Rotterdam 

adres: :BOLNES 
Bothastraat 7 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



No.Dis.V-NKF-A-1416 À.dd.28-2-1952. 

1 �. j>tJ,...-. '.' � Ie� 

t-P�.c, - t,:,:;-�:,_ 
. ·�·-=l e:op,c geg.-a"n 

---------·----

:P. 

In antwoord op Uw schrijven dd. 29 .11'e
bruari 1952 Wo. 266 I.D.-Geheim/r52, betreffeRde 

J<.1 .Adriana her laar, geboren t.e Kinderdijk op 18-2-
1929, thans wonende t.e .Alblasserdam, Beatrix -
straat no. 17, heb ik de eer, U HoogEdelGestrenge 
het volgende te berichten: 

Genoemde .Adriana tlerlaar, vestigde zich 
te .Alblasserdam.., komende uit de gemeente Ww.Lek -
kerland., op 18 December 1951. Zij komt in de po
litieadministratie van de Groep .Alblasserdam.. niet 
v.oor en staat. ook overigens gunstig bekend. 

. V.AW DAg, geboren t.e Gou.da"op ZZ. 2r 19?fi., van be-@ 
Zij is thans gehuwd met Daniël Arnoldus 

roep-:ëi_pedi tieknecht, m.et wie zij samenwoont aan 
. het adres Beatrixstraat 17 te Alblasserdam.. • rraar, 

van de poli tie te: Gouda ontvangen mededelingen, 
werd tegen deze v.anDam. op 4.9.1942 te Gouda pro
ces-verbaal opgemaakt wege.ns diefstal, terwij 1 hij 
bij vonnis van d.e Economische Rechter te Rotter -
dam (datum onbekend) terzake overtreding van het 
Buit,eng-ewoon Besl • .Arbeidsverhoudingen, werd ver-
oordee� tot f.25.- boete of 10 dagen hechtenis , 

· en 1 mand. hechténis voorwaardelijk met 2 jaar 1proeftijd •. Komende uit Gou.da_1_ vestigde van Dam. 
zich. te . .Alblasserdam,. op 21 ·1.Jecember 1951. Voor 
wat betreft. zijn politieke gezindheid, daarvan is 
mij niets bekend. 
------t·k>-V�d,e,;r van .Adriana l:Lerlaar, die ge -

x. } naam.d is .Adriaan .  J:iERL.AA;g., geboren te .Alblasserdam
op 1313.1906, wonende te· Kinderdijk (Gem. lw.Le� 
kerland) Veerdam. no. 30, ma.et gerekend worden t.e 
behoren tot de C .P .w" Ook werd tegen hem. in 193·z
door de. poliL-fie te Alblasserdam, proces-verbaal 
opgemaakt, terzake overtreding van artikel 326 
Wetboek van Strafrecht. 

// -·--,;e 4 Maart 1952. !_iw..t.//�
-.,it..fi�J f 

ml • L.1"r'h: Jt,1L I lhv!� 'hl" tV\,

ee,4� i,t tt.o,J.A�-..1. �J �

q.i.�..,., u W. l 
(.5 /� 't.:



V-NKF-A-1416 A 28 Februari 1952. 

Aan de Heer Districtscommandant 
van de Rijkspolitie 

/ 
D.At;.1-( Herlàar), Adriana van 
Kinderdijk, 18-2-1929 

te 
D, Q R D tl E O H T'i 

ALBLASSE.RD.G..M, Pr. Beatrixstraat 17. 

Betrokkene sollioi teert bij de N.K. F. Ga8rne enige spoed. 

Tot op heden onbek1:o, i 

de administratie van d-e R.I.D.

- 5 MRT 1ç57

Hoofd R.1.0. 



Opmerkingen: 8CJ4,r�e. 1e�_j� óP�. �o/)t>1·6.,.t{�62 

G r. f.un p;� ond. J 9 FEB. 1952 
i.;1"..nstl "#', / 

Rapport binnen 0� Ji.mstiÖ.1 0 MRT. 19'52

Ortu./c pic/r�:.. ven. aanl N\(Ç. A- htipf.
Orig./ O} t,/a s. "Vtin. aan 

1 9 MRT. 1952 

Cl (\ ' r l'rD 21 MRT 1952

1 
Nagesl. door: , dat: 1 tf _. 'L - C-- 'l..-· 

'1ft •.. - � ·.---.-�----------- ,-�-.---.,..-�=-=---- � ---- ------ ---.----

afz: ··1ttF ... -1. 
t jtr!/,,,MODELB 

V
volgnr: 1416 

datum afz: 

functie: 

.d!letie 

Zie: oo iliflll/OD 1869a 

achtem: DA.�•( ID;.RLi.AR) � 

voorn: n.driamil

geb: lS .2 .l 92 .3

te: Linclerdij k 

van 

,r. Beatri."l(etz·aat 17 

,;fd/� µ,·�1--------
Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 

! 10191/1 • 51 
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No.Dis. V-NKF-A-1086 A. dd. 10 J an.19��"; 

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 11 Januari 1952 N o  
89 ID "Geheim" heb ik de eer UHoogedelgest:renge te berichten, 
dat van: 

X- fABRAHAM VAN DRUN�N geboren te Meeuwen gemeente Eethen 10 Juli
1898,wonende Veerweg 49 te Hendrik Ido Ambacht,het navolgende
bekend is.Deze van Drunen is identiek met die wel ke in Uw ad 
roinistratie voorkomt. V�n Dxunen is Communistisch ge o:rienteer d 
treedt daa rb� echter niet op de voorgr on d.Godsdienst N.H. 
doch doet niet aan zijn gel oof.�s een zeervstil per s oon,die 
zonder e nig voorbehoud kan w orden gekwalificeerd als lin ks 
georiëntee:r.à,en verdacht wo:rdt lid te zijn C.P.N. 

18.1.52. , (./) i1�. l� ( î .f .. • 

r{,J,11., 
()f�-4,!,{t.-. b�spr . met ....... ,.mJ,.f. .. --············ I 

i � 



'� 
0 

V-NKD'-A-1085 A 10 Januari 1952. 

DRUNEN, A bre..hwn van 
Meeuwen, 10-7-98 
H"I.AMBACilT, Veerweg 49. 

derkzaam bij de N .K.F • 

Aan de Heer Districtsco���o.nd5Ilt 
van dé Rijkspolitie 
te 
D O R r è, :::; C H T. 

In de documentatie alhier komt voor, 
DRUNEN , }_bra.ham, 
F�ethen, 10-6-98, H.I •. JUiBACHT, Veerweg 21. 
Werkt op Scheepswerf P. Smit te Rotterdam. 1947/1948 .'.'ordt ver
daoht lid te zijn van de C.P.N. 
Zijn betrokltenen mogelijk identiek ? 

vr/JK. 

23-4-49 Politie Barendrecht, diefstal van electrische stroom-



Opmerkingen: 

,; 

; '' !' (1( • [ f '•'• 

2 s 

�-�.;��,�:�--� �i::�_�;
1

s1.·-=·-
.\ ("n. rv,. J:,

h 

. 

j 

2 4 APR. 1952 
APR. 1952 

... :..-.. 11 ........ j�� 

Nagesl. door: dat: lö/
:t 

.... r;.. -

_ _;. -- · · ·--·-- --

MODELK, � afz: NKF-A 

volgnr: 1301 

V datum afz: 26.1.52 

functie: 

1f 
Ll.bankw. 

Zie: OD 2500 �Pt(f � 

achtern: GILS 

voorn: Gerrit van

ifU:J.' 
geb: 8.6.� 

te: Gorinchem 

adres: ALBLASSERDAM. 

Souburgstraa.t 2 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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No.Dis.V-NKF-A-1301 .ID.dd.10 J:Ia&rt 

In antwoord op Uw schrijven dd. 11 Maart 
1952 lifo. 368 I.D.-GeheiÏn/'52, bet.reffende Gerrit 
VP.1' GILS, geboren te Gorinchem. op 8.6.192§., wonen
de të7iïblasserd.am, Souburgstaaat 2,' heb 1k de eer 
u noogEdemGestrenge, het volgende te berichten: 

De genoemde van Gils, komt in de politie
administratie alhier, niet voor. nij staat ook o
verigens, gunstig bekend. Zijn Vader was FSB.er en 

· is thans van zijn vrouw gescheiden. net gezin waar
1 Gerrit van Gils thans mede samenleeft, staat guns

tig bekend. Van de overige familie waaruit hij af
komstig is, is mij (behalvè dan van de Vadgr) niets 
bekend, daar deze .:fami1iè 'hier niet woonachtig is. 

· ot welke poli�ieke partij hij behoort ,
kan door mij niet met enige zekerheid worden ge
zegd. Hij heeLt tot nu toe geen glijken gegeven,op 
enigerlè;i wijz.e politiek op de voorg

T:

�� 

. 

te treden. 
24 llaart 1952. 

J ( 1/t-e- � t f'Jv

r7;p f;,f�7;·�;.;;.·.--��:;-·-�1 L ei T''·" gi;:;. ,r n 
-

. .,- ·--- ·--·-·· .. ····-·�---··---' 
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• 

V-NKF-A-1301 A

GILS, Gerrit van 
Gorinchem, 8-6-1933 

10-3-52

Aan de RID 

hliBL I\.SSERDAM, S0uburgstraat 2. 

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

. 1 3 MRT 1952 

Hoofd R.l.D. 



/ 

V-N.K.F.-�-1301 A 

.GILS, Gerrit van 
Gorinchem, S-6-1933 
ALBLAS9ERDAM, Souburgstraat 2. 

Werkzaam bij de N.K.F. 

18-3-1952. 

Aan de Heer V1a�r1ct�comma.ndant 
van de R1Jkspol1tie 
te
DOR D RE OH T. 

\ 

\ 



_! 

No.ï)is.V-NEF-A-1325 A.dd.10 rt 1952. 

In Eintwoord op uw schrijven d.d. 11 ll'l81:1rt 1952,Yo .369 
I.D.-Geheim/52,betreffende Arie v&n der HA M,geboren
te .Alblasserda.m,6-6-1936,wonende te Nieuw-Lekkerle1nd
Schans No. 22,heb ik de eer UHOOGEDELGESTRENGE het vol
gende te berichten:

Genoemde A.v.d.Harn komt in de politie1:;idministratie 
v&n de Groep AlblasserdöID niet voor.hij staat in zijn 
woonpl1:;i1:1ts bekend 1:1ls een pra1:1tjesm1:;iker,die voetstappen 
va.n zijn ouders,welke lid zijn va.n de c.1--.N., volgt. 
üok zijn overige f'arnilieleden,welke de ne1am v.d.Harn 
dr&gen,staen algemeen bekend &ls leden ve1n de c.P.N.

28 M&art 1952. 



•• 

• 

• 

V-NKF-A-1325 A. 

HAM, A.van der 
Alblasserdam, 6-6-1936 
NW.LEKKERL11.ND, Schans 22. 

10-3-52 

Aan de RID 

Tot op heden onbek•nd in 
de administratie van de R.1.D. 

1 3 MRT 1952

Hoofd R.I.D. 
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l0-3-1952 

Aa11 de Heer Diotrictsoom;'..B.ndant 
van de Rijkspolitie 

te 
p q R D R E'Ç H T. 
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r.D.Oostelijk Groningen
Onderw: Inlichtingen 
No. 8)2 

. "·• , . . " 
OP f..LI..f.. _be;pr. met .#./L.� .. :1 1 jf

Antw.op: Uw verzoek om inlic�tingen 
t:qr, geg. ":�- ()'{, � dd. ·l.2-11-1951.No.Dis; V-NKF-A-�7� A 

betreffende Berend HANEMAN. ...-
-

A B:erend HANEMAN,' geb: te Nieuwe-Pekela, ltl-6-1927, won: te. Muntendam.
Kerk�traat 60, is g�huwd met Margaretha.. de ·:aoer, geö:. te Barsinger-

1 horn, 8-6-1925. Deze vrouw is uitgesloten van de kiesrechten i.v.m.
1 haar dienstneming bij het Duitse Rode Kruis. 

Het echtpaar Haneman-De Boer belijdt de Evangelisch-Lutherse Goda,
dienst •. ZijJ bewegen zich nimmer op politiek terrein, zodat niet is 
komen vast te staan met welke politieke partij zij sympathiseren. 
Kememan. is werkzaam op de strocartonif'abriek en is ook wel eens wer�
zaam op een houtzagerij. Hij genoot alleen Lager Onderwij)s. In de
Politie-administratie komen de namen van dit echtpaar niet voor. 
Uit het huwelijk der ouders van Haneman zijn zes kinderen geboren. 
Niemand van deze kinderen zijn meer bij de ouders inwonende. Ook om
trent ouders en broers en zusters van Haneman is alhier niets ten
nadele bekend·. 

I.D.Oost.Groningen.4-12-51
'f 

OP KAART 

ACD/l(f'r 
O.!.\ :).,/ 1? 1�1. 

�: rJ.\J). 



V-NKF-A-474 A

/ 
HA.NEMA.N, Berend 
Nieuwe Pekela, 18-6�1927 
J:ilUNTENDAM, Kerkstr9qt 60. 

fi u 
/ 

/ 

12 November 1951. 

Aän de Heer Diatrictscomm�nd�nt 
vqn de Rijkspolitie 
te 
W I N S C H O T E • 

Onderzoek t.b.v. de Nederl�ndse K�belf�briek. 

�den onbekend in 
ni 1istraliê van de R.1,D, 

l 4 NOV : ·· 1 

loofd R.I.D. 



Opmerkingen: 

DIS, Gaarne een V2e onderzoek. 29.10.1951 

Nlgesl. door:

MODEL </ /-6 afz:

V/' datum afz: 

volgnr: 

functie: 

NKF-A 

474 

Houtbewer 

!10191/2·51 

..... :.,_..,,. ...... .... -0. 

1 4 OE.C. 19S1 

Pekela 

.-.·---�,-, .. -,,.-� 

1 

V 
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,1-(Jp}_!b:..�
-f< _ t�espr. me:, ......... W..Kf. __ .. . /1,g G..

DAT:./ .;i-r� c�;c. geg. "'"'n . Af' J• 
lf.AROC 11 �< Na.ax-a-anie J.êl1.ng van Uw kantbrief d.d. 2. 11 • 51 met 

� ·bijlagen hierbij gaç1nde ,waarin in een der bijlage inliohtin
�I gen wo:rden verzocht omtrent: Inge Ma:rius Hartingsvelà ge

boren te Dordrecht 6 Januari 1934,fab:rieksarbeider,wonen
àe ,Beukenst:raat 5 te HendJ:ik Ido Amba cht.,heb ik de eer 
UHoogedelgestrenge te berichten,dat Ha:rtingsveld politiek, 
noch strafrechtelijk in mijn adr'.linistra tie voo:rkomt .Hij is 
van N.H.Godsdienst terwijl zijn politielerichting P.v • .a.A 
is .Hij treedt echter op politiek gebied niet op de voo:r-

::< 1 grond .Zijn vade:r is echte:r een broc,.r v&n Simon Hartings
veld geb 27.8.1905 won te Hee:rjansdam A 44 en M�rius Har

xltingsveld geb 13.4.1915 won te He-erjansdem B 62 ,terwijl 
1zljn grootvader Inge Hartingsveld geb 1.6.1876 won te Hee:r

x, jansdam Juliana straat , is .Deze laatste drie komen allen 
in mijn administratie po.li tiek als volg t voo:r: "leze:r, 
van De W'aa :rheid II te:rwiil bij Marius nog de aantekening staat 
"Lid c.NJ:_p11. De vade:r Îs opposant van aard ,is politiek 

� P.v.d"A.en leest het "Vrije Volk" .Inge Marius genoemd is 
echte:r rustig en heeft nog nirame:r eenige reden tot klacht 
gegeven. 

8.11.51 

110"Dis v ... NIO'-A J9'< i rld .. -'L,'il'11$S.'ll 



V-NKF-A.-342 A

HA.RTINGSVELD, Inge Mr,1rdlus 
Dordrecht, 6-1-34 ·-

H.l. A.MBAOHT, Beukenstr1:1 r.:1 t 5 o 

1 November 1951. 

Attn de Heer Districtscomm�nd�nt 
vqn de Rijkspolitie 
te 
LORD R 3 C H T. 

WerkZl'\!'>m bij de l�ederlr.mdse KPbelf�briek. 

Tot op heden onbe\ nd . in

de administratie van de R.f.D.

I'; ov •0,-1 
- l N i q .. 'H



Opmerkingen: 

DIB, Gaarne een V2e onderzoek. 15.10.1951 

Rapport binnen : 2 1.11.1951 
Ra pport naar ACD4: l�.2.1952 

ÖP .. :.% .. �l.- �r��----�-.... ..,._w;.

.,,,. 

__ �

--

..... -.:-___ -_-___ -_-
co...pie geg, ami 

Jh20 
.. , � C, 

. Nagesl. door: "5; 5:i;,"' 
I _ 

dat: 
, R. 

�-------------·------ ---------- --- - - --- --- .. ---- ----- --� 
MODEL� B afz: NKF-A 

V
volgnr: 342 

datum afz. 2 9 • 9 • 5 1

tl.Bankwerker 

achtem: HART INGSVELD 

voorn: Inge Marius 

geb: 6. 1 • 19 3 4
te: Dordrecht 

adres: H. I • AMBACHT 

Beukenstraat 5 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Betreft: c. den Hartog 

.V-NKF/A-1366 

VERTROUWELIJK 

Cornelis den Hartog, geboren te siie
drecht, 28 October 1891, wonende te Alblasser-
dam, Batavierstraat 3, werd in 1923 benoemd tot 
Gemeente Veldwachter te Papendrecht , welke func
tie hij bekleedde tot na de bevrijding 5 Mei 1945, 
waarna hij werd ontslagen in verband met zijn ge
dragingen in de bezettingstijd. Hij heeft gedurende 
de bezetting als Opperwachtmeester en later als 
Hoofdwachtmeester der staatspolitie , blindelings 
de hem opgedragen diensten ten uitvoer gelegd, waar
door hij de haat van de bevolking op zich laadde. 
Voor zover bekend was hij geen NSB.-er en sympa
thiseerde daar niet mede. 
Vast staat, dat hij politiek betrouwbaar kan wor
de geacht. 
In de politieadministratie komt hij niet voor. 



1 
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, 

\ 
\ 
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No. Dis.V.-NKF-A-1363 A.dd.17 April 1952 • 

. , t 

Ter vol<'loenir..g [han Uvi verzoek vervat in Uw schrijven 
dd. lC April 1952, no. 482 r.:o. - Geheim, hetreff'ende

/ .. inlicht:i..ngen Cornelis d.e11 HARTIDG, geboren ·te Sliedrecht, 
28 october, 18!.îI, wönë'fictêi;'e J\16Iasse "'clam, Batavierstraat 
3, hi?.b ik de P-el" TJrJ)OG:�BLGE:3TREl'iJa:I:!l beleefd te berich
ten. dat Den H,VTO('l. voornoemd, bij Besluit van de 
comminsaris dor Koningin van de .Provincie Zui<'l Holland 
dd. 24 :December 1923 v1erd benoemd to·t· Gemeen·te Veld
wachter te .fe.pendrocht, welke f'u110·1ïie hij bekleedde
tot na J.e bevrijdin8 5 foei 1945, vvnarna hij werd ontsla.gen
111 verb::1nd i!lèt zijn gedrag.ingen in de bezettingstijd.
Het vül mij echter voorkomen dat deze man, die gedurende
de bezetting als Oppe:rwachtmecster en lat13r als Hoofd
wachtmeester de'.l:- stt'.B.tspoli tie, and.er het coilllIIRndo van
de O�pe.l"/ Luitenant c. de Jonge dienst deed, blindelings
de hem opgedragen diensten ten uit'vo�r lecde, waardoor
hij de haat van de bevoDdng op zich laad.èi.e. Voar zove.r
be�ená was hi� geen N.S.B.er en syroputhiseexde daar niet
mede. Hij is' naar mijn mening het slachtoffer e;ewC'rden
va -n zijn te hoge opv.qttin� van zijn plicht,- waa:rdóor
hij v�el de sympathie ,ran zijn superiem c. de Jonge,-

ooch 1üet tlG s�rmp�-::;J-::.i<; · in Oorlo6stijd vcrwier:f van de 
geeè.willende bevolkit-16• CJ.f het streven nae.r eventu:ele 
bevordering· - hij werd in Oorlogstijd bovorderd tet 
Ho(J#dwachtmee�rter - zo�l.s ili t met velen ïn de lande 
is r;egaan� hÎE:rï.ratjrne e oor7,aak is gewees"G, kan door mij 
nj_et worè.en ,·r.af.:;eg:3-'0.n. 

vë:lst s·taa·t er:hte , dat lüj politiek betrouviibaar kan 
worden geacb:t. 

In ue poli ... Gi0 aa.müiistr:,."i.;ie van de gemeen-te B:tpen
fü:echt komt hij r.de-c vco1·. 

GESANEERD 



V-NKF-A-1363 A

HAHTOG don, Cornelis 
SLI,i;DR!.•;CHT, �'8-l0-1891 
AL3LA3SEH.i.tAM, B;,_tP.v-ierstraat 3 ' 

17 April 1952 

�an de Heer Districtscommandant 
Y8.."1 de Hi jK9pOl i. tle 
to 

DORDRECHT. 

\ 

'\ 

/ 

I 

/ 

/ 
Betrokkene was.voor20-3-1950 woonachtir te Papendrecht. 



No.Dis.V-NKF-A-1363 A.dd.28 Maart 1952. 
,,.... 

{ 

ln antwoord. op UVT schrijven d.d. 31 Lïaart 
1952 no.445 I.D-Geheim/52, betreffend.e Cornelis den 

')( ruiR�üG,geboren 28-10-1891 te Sliedrecht,Ass.Portier 
lf.K • .!!'., wonend.e te Alblasserd.am., Batavierstraat :tro. 3, heb 
ik d.e eer U1iOOGEDELG.GSTRE1:rGR,het volgend.e te berichten: 

Genoemd.e C.den .l::!artog,komt in de Politiendministra 
tme van d.e Groep Alblasserdam. niet voor. 1.Jel is een fe·i 
van algemene bekendheid dat hij op grond van het Zilve-

'
ringsbeslui t 1945 is ontslagen als .rloofdwachtmeester 
van Politie te Papendrecht. Over zijn politieke rich
ting is N� mij niets bekend, omdat hij�-:tch hiei�over · 
nimmer uitlaat. Vestigde z.ich in de g,eii.eente .Alblasser-
dam. op 20-3-50,komende uit de ger,ieente Papendrecht. 

2 J pril 19 52. ,. j 
( '/ _J !) J 1,1-1-':, . /W1 • L,' 1 Lt. l/, 1'� cJ.j( 

f ?/v··,�

,---------·-·------.....

l OP l:J..:.L .. J..1. ...... ···er:g l�:
s

;i�/::.t �- .. � . ../f ...........
t_ 
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V-NKF-A-1363 �

)\ IHARTOG den, 
Corn lis 
SLIEDRECUT, 20-10-1891 
ALBLA�SERDAM, Betavierstraat 3 

es.portier N.K.Fo 

28 :Maart 1952 

Aan de Heer Distirctsoomm.andant 
an de Rijkspoliti 

te 
DORDRECHT. 



A.ÏIA.�TOG, Cornelis den
· Sliedrecht; 28-10-91

Al5.pol.bl.no.27 d.d. 12-10-46
1i..i.v. 31-1-46 ontslai:;en als Hoofdwachtr;ir.
te Papendrecht, op 6rmnd van zuiverings-

t...12esluit 1945. - -
B.N.V.: Hoofdwachtrn.r. Marachaussee te 
Papendrecht. Verdacht. 

, ......... ...-----�����

Gaa1n .. � � ==;yz�, ;� i::1-·rcB.�� 2 4 MRT. 195 

-
ii, r.!itlq 

pport binn .n ,.w: :; 1 ,fj, - 7 APR. 1952
,Orig./copt /r1'J, , t?, "-'"' IÀtuiu,,. JJaJ,l<t,).� :r 
Orig./cor;1 ,1Jfri;,, Vd1, @fl& /Juµ.4t.(V:-_ /1.�;3_/_3ft 
la1 :--or' n" r /, Cl .lAj - j . 's-.z

• . ï.l'-' ,. " ,., .--·�··'..""� '.'!' � -'!!'�"f!'"'#!J!!'!.-=""-�·- - . .. 

Nagesl. t{;;j, All 
J;� ,L t-: - ,� Z • 0 • Z • 

e -""'1�-----�r/, "�""j�·c-r.�r'14r---- -- .. ---·

MODEL B /c afz I NKF -A 
/J) �1:�'-\ 

6 volgnr: 1363 achtern: ''iIAR'fOG 

V datum afz: 2 6. 1. 52 voorn: Cornelis den· 

functie: 
Aas.portier 

Zie: 9E> i!S99 /1869 e 

�i)� 
�Q ti��!:t!. . -�·· 

geb : 2 0 • 1 0 • 1 8 91 

te: Sliedrecht 

adres: AL .BLAS -::..'.'I: A .• : 
Be,tavierstraat ; 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Komt niet voor hij CA. 

- -
--· 

�-----
. ---------�-----------�---

13-3- '52/DIS/Str; 



• 

• 

. . 
No.Dis. V-NKF-A-1414 A. dd. 29 Febr. 1952. ;J'lf 0.. f/

O!' KAA� 
. . , 'i ·Cv 

��.·.: !..,h Î � In antwoord op w schrijven del. 3 Id:aart 1952 
_ ,. �f:?:,._, ,.�.t l'fo. 312 I.D ... -Geheim/'52, betreffende Ji'rederik Jos.eph 

1 VA f DEI'f .tiENDEL., geboren t:e Rotterdam.. op 21.9.1905, wo
nende te .Alblasserdam., Plantageweg no. 82, heb ik de 
eer, û rioogEdelGestrenge, het volge µde te berichten: 

Genoemda�.van den en;g_el lniet Hendel)staat 
alhier niet ongunstig bekend, oYschoon hij, In verband 
lmet zijn lid.maatschap v:an de i\fSB. gedurende de oorlog, 
is uitgesloten van het kiesrecht, tot 2 Octohe.r 1956 • .  
Ook cie fam.ilie waarbij hij inwoont staat gunstig be-
kend. '.l.:.ot welke politieke partij hij momenteel gere -

1 

kend moet worden te behoren, kan door m.ij ni.et met 
ge z.ekerheid worden gezegd. Hij is echter lid van 
Iifed • .l:ierv .Kerk en een t.rou.w kerkganger. 

Behalve het reeds genoemde, korn.t hij in 
politie-administratie alhier, niet voor. 
12 Maart 1952. 

}Q'P,,,.zJA,'(.(.,fi:z.... b�spr. met ..... 4:'4'�.4-=::=: cop1@ g@g. aan 

eni
de 

de 



.. 

V-f KF-A-1414 A 29 Februari 1952. 

an de Heer Districtscommandant 
van de jkspolitie 
te 
D O R D H E C H T. 

HE�D.EL, Frederik Joseph van den 
Rotterdam, 21-9-1905 
AL ·14.s�iERDW, Plaritageweg 82 0

Werkzaam bij de NKF. 

î t oo heden onbekend in 

de ;;;J;ninistratie van de R.I.D. 

- 5 MRT 1952

Hoofd R.l.D. 



• 

Nota aan D.M.S. II. 
van Dis/Str. 

NKF-A-909. 

Jan van Herwijnen. geboren 8-1-1917, is op 29-�-49 door 
Politie Den Haag aangehouden voor verhoor. Na verho'ê1.r, werd 
hij heengezonden. 
Geen veroordeling. 

In Mei 1940 was hij soldaa...-t bij het 2e regiment Huza
ren van het .Nederle.ndse Leger te Den Haag. Na de capitulatie 
werd hij önige maanden bij de Opbouwdienst geplaatst. Bij de 
opheffing van de Opbouwdienst werd hij ontslagen en keerde 
naar zijn woonplaats Oud Alblas terug. Daar kon hij geen werk 
krijgen en na enige tijd werkloos te zijn geweest is hij vrij 
willig naar fuitsJand gegaan om te werken. Hij kwam in Mtfn
chen terecht en werd ingedeeld bij een groep Nederlanders. In 
plaats van werk te krijgen, werd hem gevraagd te willen teke
nen voor dienstname bij de Waffen ss. Daar hij hier niets 
voor voelde heeft hij dit geweigerd en werd na enkele dagen 
teruggezonden naar Nederland. Hij is in Duitsla nd geweest 
van 29-10-40 tot 9-12-40. �ama �s hij gedurende de hele 
oorlog in Oud Alblas gebleven en heeft daar gewerkt bij een 
bakker. Gedurende de verdere duur van de oorl og was hij aan
gesloten bij de illegale beweging te Oud Alblas. Na de· capi
tulatie van Duitsland heeft nij zich vrijwillig gemeld bij he 
Nederlandse Leger en ontving.als oorlogsvrijwilliger trafuting 
in Engeland. Eind 1945 is

�
•j als soldaa,..--t met het 3e Bat. 

van Garderegime nt Prinses ,rene uitgezonden naar Indi�, van
waar hij op 17-1,-49 p/ 'Zuiderkruis II naar Nederland terug-
keerde • 

\.__/ 

17-4-52/Dis/�.

---�-·,,,. ________ ........... ......... -....... ·--"··-·---

'V C<,NW,; I tq" l ''f .

([</;,, "" 



r 

• 

Ter veJ:do euit:rg aan 0W sëfir1.Jven acr.2"4" v1&C:.if't !'952, 

I
N��h-e--:i:m/5-2, �'Te-f'fe-nde- inlichtingen --aangaamfe JAN 
VAl"'f HERWIJNEN, geboren te Albl&sserdam 8 Januari 1917,voorheen 
wonende te Oud-Alblas, Dorpsstraat 75 doch th&ns woonachtig te 
te Alblasserd&m, Bata�,ierstraat 33, 'heb i 

. 
ee:r UH

,
. · "��

S-G-� b.el.ee:f'd te her..ichten, ·dat J :..� Herwi :�È Jll..·W i� · · · t �ti,�A�_Ailpl&sserd&mv'Voo�ki:>.m� ��-YJ::öe -�i�t 
rä1ne' � m�ar .moet ge-:Fekend worde:J.".l;"-t tre-

� -n.A.Ook v&n het gezin�waaruit hij komt en waar-
bij hij inwonend is

__,. 
is niets ten nc:1dele bekend. 

25 M}1art 1952. 

� �? (J 1. �. ?v4--.v/ {Lt:°4l � 

i:J.e,.J Li 9flJ -tt�#(.(-t � 6y C,J. r �
�" (f 

t:;_.:. VJ,, b· e.4. ,,.,,./,. .._ ,n..../ 

� vl /./, l ;�i( 

1-CA_A,.,,-. u,.,/ / rf J� r $i 

q (j 1.1/y '/�



V-NKF- \-809 A 

HErlWIJNEN, Jan van 
\lblasserdo.m; 8-1-1917 

21 Maart 1952. 

A.an de Heer Districtscommandant 
va.11 de -ijksp01itie 
te 
R Q R D RE C il T. 

oUL .LBL 1.3, Dorpsstraat 75. 

·'ierkzaam bij de NKli,.

In de documentatie alhier
HER'VIJNEN, Jan v.
8-1-1917, SS-Suchkarte v.

no PRA Den Haag.

komt Voor: 

29-10-1940 



�o e Dis V-NKF-A-1373 A

Onderwerp: Inlicht:ingen-, 

H 

Datum, 29 Februari 1952. 

Aan de Heer 
Hoofd Commissaris van Politie 
te 
ROTTERDAM. 

Hierr11ede moge :tk U vertoeken" mij te w.illen doen berich

ten of in de Polit:te•4Elèl.r11inistratie ten Uwent iets bekend ·is -
- ····-"·==<---.-:, 

�-··....,..-
�ei� ooi{ op pplitiek gebied - ten naqele van onderstaande

persoon, de leden van het gezin wae.ruit hij stamt en de led,.en 

vari de familie, bij wie hij inwonend is. · 

IN TWEEVOUD S. V .P" 

� HOUWELINGEN, Lambertus van
Rotterdam, 22-9-98 

OP K\AtH 

A( 0/ '(· li

Û!;7?/r ;-;; 
�·-

1.!b�:: ......... _. 

ROTTERDAM, Dortsestraatweg 439 a/ 

Werkzaam bij de N.K.F. 
Betrokkene was in 1947 lid C.P.N. Gaarne huidige politieke 
instelling. 
Niets naders bekend 



,, 

V-NKF-A-1373 

/ 

HOUWELINGEN, Lambertus van 
Rotterdam, 22-9-98 

29 Februari 1952. 

Aan de RID 

ROTTERDAM, Dortsestraatweg 439 a. 

Tot op heden onbekertd in 
de administrati• van de R.i.D 

- 5 MRT 1952

Hoofd R.I.D. 



V-NKF-A-1373 A

HOUWRLINGEN, Lambertus vanRotterdam, 22-9-98
ROTTERDAM, Dortsestraatweg 439 a/

29 Februari 1952.

Aan de Heer 
Hoofd Com�issariD van Politiete 
R O T T E R D .\ M.

Werkzaam bij de N.K�F.
Betrokkene was in 1947 lid C.P.N. Gaarne huidige politiekeinstelling. 



Opmerkingen: 292 
"' 

? ;' • J ;',.,SSl � JiJN 
, LBL"' s

--

<t1D''r ,.,D 7 ' D ' 
� 

85S. h 1: Î (Geen eigen PD)
� l � � 1 1 �...,,.,, IMI Hi,;3'=7<. 'k,.,Î v-o,J,u . 

� .......... 1 ...... �J'lo' .... . =···�--.·..:·�· �-- .............. �.:-,-----------.. 

f G_,c. r..:. �on IJ� on.tl. 1 2 fEB.1952

gunstig 
Rappcrt binmm -. ---,.

� 
2 5 FEB. 1952 

�r�g./cop�e/r�s. -.·ei-z. owa J R,t.spt'- Nt< F 1 9 MRT. 1952 
· "t5ng./cop1e/res. verz. aan 

Rapr,ort ncrar ACD 2 4 MRT. 1952 

Nagesl. door: ./:J dat: 2f. / r1.
-------------------· ---------- -- ---- ------------�--=-

functie: 

• 

afz: NKF-A 

volgnr: 12 51 

datum afz: 21 • 1 "52 

Aes.a.na.lyst 

y;ut � w ot,.:,...d. ifro
{YIJZie: Q:Q ;i,ee./18696 

----� 

Y� 
)<1 achtem: J A.S ZMANN 

voorn: P&ul Zol tan 

geb: 27.9.1929 

te: M�g 

adres: . At :SLJ!.2" J/J;AH: 
_oost Kii.-, _td.:�:.. 

9�,b't 
Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 

\ 

(/ 



\ 

No.Dis.V-NKF-A-1270 A.dd.8 Febr.1952. 

,,. 

In antwoord o:p uw so.b.rij Yen dd. 11. Fe-
brua:ci 1952 Ifo. 230 I .• D.-G:eheim/ '52, betreffende 

'Gerrit. 5.!eunis KORS
1 

g,e.boren te . .Alblasserdam op 
30.1.98, .wonende te .Alblasserdam Dam,µo. 30, heb
ik de eer, U lioogEd.elGestrenge het volgende te 
berio.ht.e.n: 

KÖrs voorno.emd, werd niet te .Alblass·er
d.am

,_ 
maar in. Rotte.rdam. . g�boren.. Hij staat te Al

blasserdam., evenals zijn.. vrouw w,aarmede hij sa -
menw.oonrt (hij heeft gee:n. kinderen:) gunstig, b:e.
kend. Niet is mij b:eke·nd,. z.ij n familie waaruit 1:;lij · 
stam..t: en. die elders woa-nach.tig is. Hij kom..t. in . de 
politieadmi.nis.trat,i.e alhi.e.r niet voor en: moe:t po
litiek gerekend. worden. te behoren. tot de. v. V.D. 
16. Februari 1952. 1 
· - . /e,J. � V"t}'" , 

.-O--'P
-h-�-�-

ç6.
-

L.
-

'.7.
_b_e-sp-r.-m-e_t __ -. -.. /1(-.. -.L-., .. _-.é-�--,·-·· I? t i/ '1-·

�eges io"-

îk, flvu 'dJ � J 1J



• 

vP /JI:. 

Dossier F.R.i'.. Lordrecht:(thans B.C • .L.D.R,): vermoedelijk 
verraad te hebben gepleegd. 
D.a. 21-4-47 dossier overgedragen aan de O.F. te rordrecht.

19.52 



• 

• 

No.486/51 

OP ... Jg.J .. ,z.. __;;,. -�- A"ta��-1 9 � I�� . i,ce-p1-. geg. iî"n 
ruari 1952. 

Betreft : Cornelis LEENHEER, gEb . 31.12 .1912 te Dordrecht . 
.Antwoord op schrijven No.DIS V-NKF-A-872 A, d.d. 23.11.1951. 

(9 '/, l Cornelis LEENBEER, geb. 31.12.1912 te Dordrecht, van 
Nederlandse nationaliteit, is gehuwd net Gertrud Franzisca 
PORTON, geb. 23.10.14 te Emmerich, op 11.7.J.5 te Dordrecht. 

/ Hij heeft twee kinderen, van wie de oudste, Geertruida, gèJ . 
24.8.1937 te Dordrecht, lid :is �weest van. de links-

/ geörienteerde vereniging "Eendracht maakt macht. n Hij is 
alhier woonachtig aan hEt adres Riedijk 44 r . 
Omtrent zijn gezi n is op crimineel gebied niets nadeligs 
beke nd, evenmin als over zijn ouderà Willen LEENHEER en 
Annigje van de GRAAF. Tegen zijn zuster Maartje, geb.16.8.00 
te Dubbeldam werd echter op 16.9.50 P.V. opgemaakt terza.re 
v alsheid in geschrifte en tegen zijn broer Willem, geb.2.1.07 
te Dubbeldam, op 4 .5 .50 terzake verduistering; op 15 .2. 51 
terz. verduistering En art.3 vuurjapenwet En 12.3.51 te rz. 
Art. 437 lid 1 W.v.S. 

Cornelis Leenheer staat in zijn omgeving berend als links 
geÖriEn teerd, aangezien zijn huis regelmatig gefreqµ. enteerd 
wordt door iemand, die lid is van de R.C.P.Laatstgenoemde 
bezorgt daar klaarblijkelijk communistisch getinte lectuur. 
Leenheer is tam.elijk gesloten van karakter en laat zich vrij
wel met niemand in, terwijl zijn kinderen vai hen niet mogm 
deeln;emen aan Cranjefeesten. Hij is geabonneerd op het neu
trale ,plaatselijke blad "DE DORTir ENAAR II en op iiHEJ: .. VRIJE VOL"!{". 
Over .politiè.c spreekt hij zelden. Hoe hij georganiseerd" is 
kon dezer zi j ds niet worden nagegaan. 

In de administratie dP.r voormalige PRA 
geen van bovengenoemde personen voor. 

van



' 
.. 

V-NKF-A-872 A 

L.Emffi.EER, <fornelis 
Dorclreoht, 31-12-12 
DORDI ..:0111•, Riedijk 44 ra. 

Werkzaam bij de N.K.F. 

1 j 

23 November 1951. 

Aan u.e neer 
Commissaris van Politie 
te 
D O H. D R E C II T. 

./ 

Inde doeW11entatie älhier komt voor: 
LBEifüEER, Cornelis Ne.dorlandoe nationaliteit. 
Dordreoht, !1-12-12, DORDR�CHT, Riedijk 44 rd. 
Grondwerker. Voor 1940 lid Ned. Syndicaat Vakverbond. Landelijk 
Sybdicaa·t Federa·tie van Bouwvakarbeiders. 

Tot op : e.l _r, c b�btt -

cl "? t'r.is1t : Yii��R,f!' " 1 

2 8 NOV 1951

Hcotd R..t.D�



Opmerkingen: 
LEENHEER Cornelis Ned. 
31-12-12 J..lordrecht 
Dordrecht; �iedijk 44 rd. 
arondwerker 
� III voll. inf.kaartv 
r'i-,óór'40 lid Ned. Synd.Vakverbond. Land.synd. 
1'ederatie vrn Bouwvakfirbeiders. 

functie: 
Knuppelcharg. 

Zie: OD 2500 /_OD 1869a " 

geb: 31 • 12 • 1 9 1 2 

te: Dordrecht

adres: DORDRECHT 
Riedi.jk 44 rd 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



... - t + , der 

OP .. --".:9-v. •. 6:".R... besrr , met ... /.JI.K.L:.:: .. 6.1-.,-,--1 
• e:op1c g�g .. �-=:n . 

____., 

\.ti.'t) 11� 'l.1,_,._ 1n ·.
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. 



• 

,,.,. 

• 

Betr. Uw schr. aa. 4.12.51, no.Dis V-IHQi1-A 336 A. 

· Naar aanleiding van Uw schrijven dd.7 December 1951,
L ':,

r.,J no. 377-Geheim, betreffende inlichtingen aangaande ARIE JORAN-
};.·, 1 NES MAi-iSL.Aliffi als bedoeld. in da bijl.age VJan Uw schrijven,heb 

<;, / ik de eer UHOOGEDELGES'.rRENGE beleefd te berichten, dat de in
lichtingen. die over Maasland zijn verstrekt op 8 November 
1951 gegrond zijn op het feit, dat Maasland omgang heeft met· 
personen die behoren tot de C.P.N.en gezien zijn verdere han 
del en wandel gerekend kan word .en z..eer links georienteerd te 
zijn., hoewel dit niet definitief te bewijzen is.Dat deze be
richten als bet.rouwbaar gequalificeerd kunnen worden spreekt 
vanzelf, daar anders dergelijke inlichtingen niet door mij_ 
zoud.e-n zijn verstrekt.Deze inlichtingen.komen uit de bron 
van de poli tie, die een en _and.er zelf heeft waargenomen. 

OP KAART il.A4 k tA/'(NJ.. t 1(4'4 �1 N i-t m/ �t
1 Pfl �tt. J, ./, 

. )J 
v11t1.

:7
� t.tY'0- v1td.1t. .. 11,, � �J.,-t 

/'.·/, 'J • \-2 � (/J r , 

� 

!. l
{á< 

Jµ} 
�<.,n,i '} , ';'t 11-l'l':f, w1-;1 � w , 

. . . Jo) � ,,,�I f·v L �.,,w;i,M l.."'--,wi 
u;vv-;- V1ll '- w--.d/. ''/µ�t.Jd/., 

� l...ew-. f�c/J4. (J,
";

/tl,' � ,....,u t, ·t 

-------------:--""""'i 
'N'Jl,fL� V..1,/'1,'t>.<f ,�� ÎA jtU 

OP ..\."- oespr . met --Jlli��-1 �/ .f.J1, '.fv,j. 1�· •f-·
...ep+e geg a.in

� ( � J/) $r� 



• 

tl 

.• 

'51. 
A.'s-Gravenhage, 4 Dec. 

Aan de Beer Districtscommandant 
van de Rijkspoliti e 
te 

D O R D R E C H T • 

Dil::NSIDEHEill"i. 

Haar l.ianleiding van Uw rapport d.d. 8 
November 1951 betreffende: 

.ar ie J oht-tnnes ?itaasland, geboren te 
Sliedrecht, 26-6-19, v.ior1ende te Nieuw Lekker. 
land Lekdijk I�84, (mijn no. Di s V-tLF-A-336 · 
A) moge i.k D verzoeken mij te doen berichten!
op 1:srond vanwelke overwegingen hij geacht
zou kunnen worden "zeer links" georienteerd
te zijn. revens zal ik gaarne vernemen uit
weH�e bron di.t bericht afkomstig is en of
de berichteever als betrouwbaar gequalifi
ceerd kan worden.

D.I.S .• 

J 
I' .,,-



• 

., 
,. 

/f,8� 
o... 

rraor aanleiding van Uw sc�1riJven dd. t., 
.l:fovember î 951 en in verbund m.et de, d..aarbij ge
voegde bijlage dd. 1 T:rov. 195î Iïo. Dis V-ITK -l1-3S6 

�, heb ik de eer, U HoogEd.el Gestren.ce l'fêr'Vcf:t�e't'f-
q. ,/ de te berichten: · 

� ( 1 l,rie Johannes :.Iaasland, geboren op 26 
Y Juni 1919 te ::Hie'drecht, wonende te ITü .Le�:L:er c.nd 

Lekdij- no.- 284, lrorn.t L1de _politieaduinistr8tie 
van de: ll-roep i,lblasserdan, niet voor. liij staat 
in zijn uoonplasts niet ongunstig bek.end. I1iet be-

.. d� :':;:end. is, tot vrelke politieke p8 . .rtij h ij behoort , 
1;��---�>-doch di · zal zeer r,aa.rs.chij nlijk zeer liriJrn zijn. 

�NlJ.tl ..._, v ,
-

1:ioe het. gezin waaruit hij stant bek:e nd s lalàt, kan �1. 1 f hier niet \ïorden beoordeeld, on.dat cleze ulders 

l ::· woont. ·_ 

\ / 
8 rfovember, 1951. 

---- ..__ .. _ ....._ . -
! 

10:'/,.;,, l Ópr . rnet _J\J_[[_ 1 c-ep1
� geg aan l



V-NKF·-A-3'36 .A

M.A . .t"SLAJID, Arie Johó.nnes 

1 November 1951. 

Arui de lleer Dis·�riotaoomm�nd�nt 
v�n de Rj_jkspolitie 
te 
DORLRECIL!:.. 

,� Sliedrecht; XXXEX�mk�N.lmE, 25-6-19 
NIEUW-LEKKERLtnd, Lekd:ï.jk 2840 

In dienst bij de �ederlnndae KRbelf�briek. 

Îot op. h.eden onbekend Inde administratie van de R.1.0,
- 2 NOV /"'.1

Hoof• R.l.D. 



Opmerkingen;

DLS, Gaarne een V2e onderzoek. 

Rapport binnen: 21.11.1951 
Rapport naar ACD4: 12.2.1952 

15.10.1951 

1 OP.(�.::� t�cspr.· met -_}(Jx ... _ -� 1· 
ce,:.i1e geg. au1 1 

: 
________ Y<l_..&.t _ ___, • ___ __, 

1.1'. Ï)l)'I,�• 1�- 1\.. s-1·. 

• 

""'""1"""'"1-...c 'I>"'"'"....._ I..J..o� vot .... c..1.14
� �\L- J,..,...\.u-ct- uc,.,-.lo�'I.Q� • 

Nagesl. door: dat:

MODEL€ B afz: NKF-A

V 
volgnr: 336

datum afz. 29.9.51

functie:
IJzerwerker 

• 

Zie: OD 2500 !._OD 1869a

achtem: MAASLAND

voorn: Arie Johannes

gob,{2!)6.1919 

te: Sliedrecht

adres: NIEUW-LEKKERLAND
Lekdijk 284 

1�20 __ , ei Q 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot:



Ij 
,1 

• 

• 

" 

.No.Dis.V-NKF-A-1261 A.dd.8 Febr.1952. 

In a?Ltw.oord. Q-Jl Uw sohri;ïv:en; dd. 11: Fe:hru.
ari 1i952 N'o. 225 I.n.-Gaheim/ r52" be:tre:ffende Vor
nellis MAAT, geb.oren. "te· .Al.bl.asse·rdam" 17.11.31,". wo
nemla t:� -Al.bias.serdam. Kor·tland 21, h:eb ik de ee-r, U 
Hoog�de!Ge:strenge. het vol.ge:nde te b:er.ichte:n.: 

Genoemde: Maat, st:aat te .Alblasserdam:,guns 
tig bekend .• ev.enals .. het gezin waaruit; lij s-·tam..t. e.n 
w:aarbd:j hij imioon:t.. !lij is lid van de ilf .R.Kerk en 
moet. polii.iek gerekend. worden t;e b-ehore.n tot <Je 
Q; .. ff .. u" Rij kom.t · i.n. die :tiol.. administr.li. -tie niet voor. 
1•6:- .:Erebruari 1952 

,;( 
. 

lt" ! w, t�

1 0 .. -,,;z;,-__ f � ;;;� �-;;;-/
�-�--fr-� 

�-
- - "'"-·...-.--....c.,_... ,� •. � ___ .. ____ _ 
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M� A�:, Gcl.ö:>lis 
�l blr: � f .:·d tV� p 17-11-·31 
ö.1.PLI'_, x-�'.l,.'il\ l.. ( .. !'°Lla:nd 21. 

Werkzallill bi .l ue JfüF • 

r 

/ 

Aan u c-i H .:.. ,1 r l i <:1 • ; c ; . ,.; .. .- , :r. .. ·

vr1:.� . �,.ç .. :.i jj(; _ 0 J �- ; ;. ·, 
t21 

Tot op heden onbekend in 
de administratie van de R.1.0. 

- 8 FEB 1952

Hoofd R.l.D.
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Betreft: W. M�ller 

V-NKF/A-1463

VERTROUWELIJK 

·r·) Willem Më5ller, geboren te Rotterdam op 
18-12-'0l, wonende te Alblasserdam, Oranjestraat
5?, is-van 30-5-'45 tot 2?-6-'�6 politiek gede
tineerd geweest en tot 2?-6-'56 uitgesloten van
het kiesrecht terzake lidmaatschap NSB en hulp
verlening aan de vijand tijdens de bezetting •.
In crimineel opzicht komt hij niet voor. Of
schoon hij thans op poltiek gebied niet op de
voorgrond treedt, wordt hij op dit gebied ni•et
geheel vertrouwd.

Augustus 1952. 

·�
. I 

r------·-···· .. -.. ---------..,..--�--
' OP Ij· 9. J-{ .o,t9 /�:ir� ::: äaä dt..LL/i 



No.Dis.V-NKF-A-1463 A.dd.12 Juni 1952. 

ln antw:oord o:p lJw schrijven dd. 13 Juni 
1952 rro"627 LD .. -Geheim7'52, betreffende. Willem..· 

IMöller, geboren te Rotterdam.. o:p 18.12.1901,wonen
de te Alblasserdam., Oranjestraat 57, heb ik de 
eer, U hoogEdelliestrenge, het volgende te beri.ch,
ten: 

Deze Möller is identiek met de, door U 
vermelde, in lJw doeoumentat,ie voorkomende Will.em.. 
l'JIÖller" wonende te Schiedam. MÖller vestigde z.ich 
te .Alblasserdam.., 'kom.ende uit Rotterdam.., 01) 18.12. 
1947 • .t1:ij is uitg�slot.en 'llan he.t kiesrec-h t, tot 
27.6.1956. Voorheen was hij lid of sym:phat.iseerde 
met de NSR. en had radiovrijstelling • .tiij kom..t in. 
de politieadministratie alhier, �erder niet vo�r • 
.tiij treedt thans niet politiek op de voorgrond en 
mij:m zijn geen f.ei ten of omstandigheden_ bekend,
waaruit; z.ou. z.ij n af te leiden, tot welke :poli tie
ke _partijlit hij gerekend mo.et worden te behoren" 
Hij staat hi.e.:ir gu.nstig bekend, zij het dan, � 
ook, dat hij mij onbetrouwbaar voorkomt op poiiti 
gebied" 
17 [uni 1952. 

GESANEERD 



VP/Tr. 

V-NKF-A-1463 A

Il 

MOLLER, Willem 
Rotterdam, 18-12-1901 

12-6-52

Aan de RID 

. ALJ3LASSERDAM, Oranjestraat 57. 

PRA Schiedam: (thans BCABR) Lid NSB, hulpverlening aan de vijand. 
Van 30-5-1945 tot 27-6-1946 politiek gedetineerd ePweest. 

1 8 J ci;nï 1952 
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V-NKJi'- -1463 A.

lt 

MOLLER , Willem 
Rotterdam, 18-12-1901 
ALBLAS )ERD.Afl1, Oranjestraat 57 

12 Juni 1952. 

Aan de Heer Distl:·ictecomman dan"t 
van de Rljkspolitie 
te 
DOR D RE C h �� 

I 

\ In de documentatie alhier komt voor: 
1MOLLER, 1Villem
Rotterdam, 18-12-1901 
3CHEDAJ.Yi, Ruijsdaellaan 58 a.. 
NSB. Radiovrijstelling. 
Z'jn betrokkenen mogelijk identiek? 

\ 

1 1 
i,i 

\ 
\ 
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OP KAART 

ACO/ 

%� 
�-

r-
1 O

P, • . .. a, �. met --��Ü\ ... !!J. .•. :.1.- • · 
eq aao-

ç t;.Ap1e g_..,. ---
-------

Ter voldoening aan Uw ver�oek vervat in Uw 
r 

schrijven dd. 10 Januari 1952, No. 58 JJ)- Geheim 
• {t f /' 52, betreffende inlichtingen MOUTHAAN, Bastiaan,

W, 'f geboren te R_otterdam, 21 September 1901, wonende 
j ·,AIO. te Papendreéht, Hogendijk 106, heb ik de eer UHOOG-

o/rl})- EDELGESTRENGE beleefd te berichten, dat Mouthaan 
voornoemd zich op 29 April 1949 te Papendrecht 
vestigde komende van Rotterdam. 
Tegen hem werd proces-verbaal opgemaakt te Rotterdam: 
dd. 21 December 1915 terzake diefstal
dd. 8 April 1916 terzake diefstal
dd. 11 Januari 1943 terzake ovetreding Voedselvoorziening
besluit.
Ten aanzien van zijn politieke gezindheid is hier niets
bè-kend, ook niet van zijn gezinsleden bij wie hij in-
woont. 1� Af 1 -

�C'! d( 'YA '"""'- IY 11.t 13 Januari 1952. 

����� qf)J_ 
( 



• ,, '). '!( ç, • 107-:t; -· ...... . ' .-�. . ,; 

.. 

7 Januari 1952 

Aan a.e Heer DiAr.riotsoomrnanclant 
van cle Rijkepolit1e 

Betrokker.e is werkzaam b1j de N.K.F. 

21-12-1915 - Pol. R'dam: diefstal, 
8-4-1916 - Pol. R'dam: di efstal. 
11-1-1943 - Ec. Rb. R'dam - ove rtr. Voedse lvoorz. besl.:

fl. 2.50 boete subs. 1.d.h. 
PRA Maastricht (thans BCABR): Lid NVD en NAF.



Opmerkingen: 

f Gaarne een 0e ond. 
' •' 'P . gnnstig •• c.:ppcrt bmne;1 �

Orig./copie/res. verz. aan 
2 0 DEC. 19S}

2 2 JAN. 1952 

r., ') 2· 6 0 <li 

l Orig./copie/rés. Yerz. aan
•r-R_a_p_p_o_rt __ n-a_o-r _A_· c_D

...;
-
..;;.
J

_;_l ..:.f
..::[�B::..1.i�..,..---------1•·· 

! • 1saz 

Nagesl. door: 

MODELK:!3 afz: NKF-A 

volgnr: 1 0 7 3

dat: 

V datum afz: 1 • 12 • 51 

functie: 
Schilder 

i!:, 10191/2 - 51 

achtern: 

voorn: 

I "-' 

--

- 1 

- - ' - - - - - --- - ..- - - - .... - -.:-"'--:rr- -· . 

MOUTHAAN 

Bastiaan 

geb: 2 1 • 9 • 1901 

te: Rotterdam 

adres: PAPENDRECHT 
Hogendijk 106 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



• 
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D I �NS T G � H � I M . 

Betreft Jan lUJM.AN 
No H.K.F.- 804. 

J..m Nijman, 6eboren 30.10.1902 te Ridderkerk, van 
lfederlandse nc;.;.tionali tei t, is O;? 11.1.1928 te Rotterdam 
gehu·.1d net Cornelia Boers, beboren 27.10.1906 te Rot
terdam. Op 7.4.1931 is .lij van deze vrouw sescheiden. 
Nij 1an oont momenteel aan boord van het woonschip 
•
1Maja 11

, liggende aan de i'lattenkade, per adres 1vlatten
steiger 8rood te Dordrecht.

In de Jolitieadminis l.ïa:tatie is niets te zijnen na
dele bekend. Door cle voormalige P • .B. • .../i... \rerd contra hem 
een dossier Gevor.:i.d. Hij is namelijk lid De1.1eest van 
de N.i:3.B. en heeft vrijwillig voor de Duitse weer.nacht 
bewerkt. Hij is terzake _Joli tiek 6euetineerd 6eweest v v11
�9.10.45 tot 29.3.46 • 

Ni :i. .1er is c.,eble,rnn dat hij zich b� .,eegt op -"olitiek 
links extremistisch terrein. 

OP ... _.t.J...6-s-...2.. bespr. met .... .u..,11.,1; __ 
cepie geg. Ban 

29 .. \ • .,ril 1952. 



. .... 

GESANEERD 

No. 60/52. DIENSTGEHEIM. Dordrecht, 

Betreft: Jan NIJMAN, geboren 30.10.1902 te Ridderkerk. 
Antwoord op schrijven dd. 14.2.1952, DIS V-NKF-A-804 A. 

1 Jan NIJM.AN, geboren 30.10�1902 te Ridderkerk, van Ne-
derlandse na tionali tei t, is,_ op t t. 1 • 1928 te Rotterdam ge-

NK _ uwd met Cornelia BOERS, geboren 27.10.1906 te Rotterdam. 
·"op 7.4.1931 is hij van deze vrouw gescheiden. Nijman woont mo
menteel aan boord van het woonschip "Maja", liggende aan de
Mattenkade, per adres Mattensteiger 8rood te Dordrecht. Op
21.9.1937 werd hij te Dordrecht ingeschreven, komende uit
Zwijndrecht. Op 29.3.1938 werd hij afgeschreven naar Zwijn
drecht en op t4.7.1941 weder te Dordrecht ingeschreven, ko
mende van Zwijndrecht.

In de politieadministratie is niets te zijnen nadele

\

bekend. Door de voormalige P.R.A. werd contra hem een dos
sier gevormd. Hij is identiek aan de in Uw bovenaangehaald
schrijven genoemde Jan Nijman, geboren 30.11.1902. De juiste
maand van geboorte is October.

� 

Nimmer is gebleken dat hij zich beweegt op politiek
links extremistisch terrein.
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vP/JK. 

V-NKF-A.-804 A

NIJMAN, Jan 
Ridderkerk 30-10-02 

14 Februari 1952. 

A.an de RID. 

DoR:DitECHT, 2e Wantijhaven "Maja n . 

Werkzaam bij de Ned. KabelÎabriek. 

Dossier I .n.A. :Cordrecht (B.C.A.B.R.): vrijwillig voor de 
Duitse Weer.naèht gewerkt en lid geweest van de rr. '1.B. 
Van 29-10-45 tot 29-J-46 politiek gedetineerd geweest. 

1952 



' 

V-NKF-A-804 A

NIJMA..,, Jan 
Ridderkerk p 30�10-02 
DORDRECHT, 2e a.ntijhaven "Ma.jan 

o 

... 

14 Februari 1952. 

:i.an de Heer 
CommiGsa.ris van Politie 
te 
DO. D RECHT. 

' erkza.am bij de .Ned" Kabelfabriek. 
In de documentatie alhier komt voor: 
liIJ�:\N, Jan, Ridderkerk p 30-11-02, DQ3DrtLCHT, Diaconiehof 8. 
�adiovrijstelling: Lid NSB• gewer�t bij de D. Wehrmacht. 
Zijn betrokkenen identiek? 



Opmerkingen: 
B • 1-îI J1 :.Al1T, Jan 

Ridc1erlcerh, 30-16-02 
DORD:um-rr_;:i, D:taconiehof 8 
Racliovrijstel1ing: Lid. N.::.. .• B. s-tbnr. 134182 

verd. NSB, gewerkt bij de rnv�o..!f
• 

Onderstreepte doorgegeven onder: "We 
I,;' d ..... -.... .,:,�,,;"� 

-· 
• - - • 

. 

��l��n 2"--���- ��l\ �- 19s2

'apport binnen ongunstig 2 8 APR. 1952 '::lt'J :.S�#..,_

Orig./copie/rés. verz. acn J·n:.f- �'(1<4Z, · J

Ori�� --;;;:-aan /J. tf.r ·� 3 JUN\ 1952 
Rapport naar ACD 2 0 JUNI 1952-

Nagesl. door: 
't IJ afz: NKF-A 

,: volgnr: 804 

V datum afz: 3 • 11 • 5 1 
functie: 

Trekker 

d�t: ( Il - s-J 

achtem: ÄNIJMAN 

voorn: Jan 

geb: 30.10.02 

te: Ridderkerk 

DORDRECHT adres: 2e Wantijhaven "Maja" 

�f� /"ÄU/; ,tt V.,. 
!)dR DR é. tHT.

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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RlJKSPOLITIE 
Dl"511RICT DORDRECHT 
C o m m a n d a n t 

No. 411 I.D.-GEH�M/ 1 52 • 

ONDERWERP: T. 0. van den OEVER. 

:Bijlagen: gene. 

Bericht op schrijven dd.9-6-1952 

Dordrecht, 27 Juni 
Buiten Walevest 8 
�elefoon K. 1850 - 3500 

No. Dis. V-NKF-A-1054• 

19 52. 

Ter voldoening aan het gest elde in Uw hog-ergenoemd 
schrijven,onderwerp als in margine genoemd,heb ik de eer U Hoogedel
gestrenge te berichten,dat T.O.van den O�VER identiek is met T.O.OEVE 
te H.I.AM.BACHT. 

De juiste miarn van deze persoon is Teunis,Otto van den OEVER. 
Het gestelde achter de n aam T.0.0�VER van: .QL'a_van_Dalen enz.is het 
door van den OEV�R opgegeven postadres,ter vergemakkelijking van de 
postbestel ling. Ui te raad heeft Van DALtl:N niets met Van den O·EV!tR uit
staande. 

De 
De Dir. """"=7;���:;�=.:.:..:_..:_::_ kl. , 

B.."[.l). 233/50 
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Dis V-NKF-A-1054. 

T.o. v.d. Oever.

9 Juni 1952.& 

DIENS�· IM. \ 
1 1 

.�
..:-

\ 

Ondex- verwijzing naar Uw sc�.f'"j;:n d.d. 89 Maart 1�52 
betreffende: ,,. ' 

Teunis Otto van den Oev9;.r� geboren te Dordreoht, 27\.1-1926.,, 
die v0rbii'j:r houdt in een a!!iÎÎ de Veerse.dljk onder de gem.è-ente 
Hendrik Ido .t'mbach t lig&e'ii.de woonark, moge ik U verzoeken\ mij 
ta doen berichten o

.
f 
.
. �dfrokkene mogelijk identiek kan 2i

J
. ·
. 

aan 
ondergenoe.mde perso� wiens adres als vólgt luidt: 

T..,O. Oever, pt-a. van Dalen, Hoofdweg, Ark,; Hendrik: I .. Ambacht. · · .

�an de Heer Dlstriotscommandant 
van de Rijkspoli t!e 

HET HOOFD VAN DE.DIENST, 
Namens,ze, 

te 
D O R D R E e R T. i 

I 

M.J .M. STALL.



• 

• 

No.Dis.V-NKF-A-1054 A.dd.21 4&art 

.,,...,..---1�.a �a-n-l-i:rfa in van tl lrrjjven d. '1T'. 2 4 • 3 • 5 2 !'to 411
,1.:: J}. cGe:heim/5� lre- ik de e-;e:r 'UHoogeQelgest:renge het navo 1-
êenrle te be:rich�en;'"àfl� -.eft� 

f TEUNIS OTTO van den OEVER geboren te Do:rd:recht 27 Janua.:ri 
1926,lampenist,wone�de in een woonark liggende in de Riet
ba.an aan de Ve.e:rsedijk onde:r de gemeente Hendrik Ido Am-
bacht_,.he:t navo :g de. bekend is' 
G.oàsliie:r:rst� ge.:e .,olitiek ui t�l'.'J'd.ï..Jlink

. 
s geo:riëntee:rd ;of hij

.aa�i��!,+ aangesloten is bij �lb;.t�J is niet bekend gewor 
den � ·· -an-gesleten j..s ,zou naa al-le waa:rnchijnlijk
heiá wel kunnen wo:rcren "aarrgenomen dat-- di:t de C.l'.�. -is.Hij 
kom.t s pa:radiseh in de gemeente H.r • .A.ml5acht, daa:r woona-rk 
li.gt O.fl grens -gemeente Zwijnd:re.em.Van den Oevex is tijdens 
de bezetting daadwerkel�k in dienst geweAst b� de Kriegsma
:rine .Hij we:rd om zijn houding tijdew de bezetting veroo:r
de-eld met ontzet�ing het ·esxe: 4t 19.12.1957.!;Zijn 
vrouw heef't het�� omgang met Duit se:rsy'ii/1fet zo nauw genomen. 
Z� we:rd doo:r de bevolking na de bevrijding dientengevolge 
kaalgeknipt.��e.bied s;t.aa · het gezin v-.d.Oevti:r -n· 
hoog

:! 
thans "l.-a.1:t van de- v-rouw e.ohtex ..niets onguns-i;igs te ze

ge lJe vadex van de ;txauw is een echte vr�bui te:r en .b.fleft 
maling aan elk gezeg.�litieke richting is niet met zeke:r
heid te zeggen, doch naar alle waarschijnlijl'"..heid is dit C .pJ{ 

29 .3.52. 

1,,,
= 

1rr1..k 
""-1'1�( ,r; 

C f;r_,� 
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V-NKF- \-1054 A

oEVER, Teunis otto van den

D0rdrecb�, 27-1-1926 

21-3-52

/\.an de RID 

H.I. a.MBACHT, Veersedijk 3.rk •

----- --1,f û Á 
6-8-L�1 Ioli-cie l,01·orecht, art. J11 Sr. 
los.Jier r. lL ... Lo"'}:!re càt. ( thans :B. '�. J,, 11 .lè.): I�rie

'-
;.,,.,mri ne. 

21-11-47 1·.?. c.en •-E.a6, voorwaaràelijk buitenvervolging gestelc..
met ontzettinc� arn.btt.;n, _;ewa1,cnae .nacht, ki8srechten er_ ' '3t zijn
van raa oS...JF r. of gèrechtelijk bev,rinèvoeräer. tot 21-11-57.
Van 25-6-45 tot 24-9-45 politiek geaetineera ge�eeèt.

2 4 Jv\rt .. 1952 



V-NKF-A-1054 " 

oEV �m, 'l'eunis ctto van den 
L0rdrecht, 27-1-1926 
H.I. 'uûBt\ClU, Veersedi jk i\rk

1

17erkzaam bij de N.K. F. 

21 1 aart 1952. 

�an de Heer Districtscommandant 
van de Rijkspolitie 
te 
D O H 1 R i C H T.

In de documentatie alhier komt vo0r; 
EVJ3R, Teunis otto v.d. 

Dordrecht, 27-1-1926 
DoilDRECHT, Grote Kerkbuurt 27. 
Vrijwillig 14 maanden Kriegsmarine. 



Form. V 2e. 

No. Dis. V-NKF-A1224. Sliedrecht, 19 Februari 1952. 

No. 333. 

Marinus de Raad, geboren te Sliedrecht, 19 November 

1932, fabrieksarbeider, wonende te Sliedrecht, Julianastraat 
19, is een zoon van Aart de Raad en Wijntje Catharina van de 

Aa. 
De ouders behoren kerkelijk tot de gereformeerde 

gemeente in hersteld verband, te Sliedrecht. De voorganger, 
ds.Overduin, die in de bezettingstijd pro-Duits waswei.udaar
om bij de bevrijding voor enige maanden gedètineerd. 

_ In April 1942,wendde de vader zich (schriftelijk 

@J}/of mondeling) tot mevrouw de wed.J.A.Mussj'ert-van der Kaaij, 

�Oranjeparklaan 8 te Dordrecht met e�n verzoek in aanmerking 

te komen voor een bed. Genoemae mevrouw, wier echtgenoot in 
Mei 1940 neergeschoten werd, was een broer van Ir.A.Muss:iert 
(NSB-leider). Zij stond aan het hoofd van een afdeling van 

de Nederrandse Volksdienst en gaf het verzoek door aan maat
schappelijk hulpbetoon te Sliedrecht. Enige kinderen uit het 

gezin waren in bezettingstijd in een gezondheidskolonie 

van de Nederlandse volksdienst. 
Het gezin bestaat - behalve uit man en vrouw - uit 

14 kinderen en Marinus is gerekend vanaf de oudste, het 
vierde. De grootte van het gezin maakte het nodig, dat enige 

keren een beroep op maatschappelijk hulpbetoon moest worden 
gedaan. 

Aart de Raad en zijn vader zijn - voor zover alhier 

bekend - niet georgamiseerd in enige vakorganisatie. De 
kinderen bezochten de christelijke school. 

De naam van Aart de Raad komt niet in de politie-

administratie voor. Dit is evenmin het geval 

de andere leden van het gezin. 

met de naam van 

,lur �/j,rJ.. 

--------!µ...t..L--f#.L. bespr. met .. A:..-1.'E...Î-__ _ 
cop1e geg. 2an 



V-l

RA.AD de, Marinus 

... . Jp 

8 Febr.l952 

Aan de Heer 

Korpschef van Politie 
te 

S LIED RECHT. 

SLIEDRECHT; 19-11-1932 
SLIEDRECW.r, Julianae·traa.t 19 

Werkzaam bij de N.K.F. 
Gaarne speciaal naaste familieleden naslaan. 

Î 3{bp heden onbe- kei,d Jn
•• inistratie van de R.I.D,

1 2 Frc; 1oi:;2 L C l ! ·" 

Hoofcf R.t ,

1 
\ 
i 

\ . ,/ 
\ 

\ 
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Betreft No.Dis V-NKF-A-828 A. 
OP .. .«_ . ..!.JL... bespr. met ... .A'2.�é. .... --··-·; l 

4 cwpiP geg arn 

.______ --�---L&\ ( 
JDIENS TGEHEIM. 

I OP KAARTl v-, r" 
ACD/ �A 

'DA.: Uf�fil 
;P�R:l.i._,,,_ = 5 DEC. 1951 

R.No.1630.

Omtrent de Roodt, Gerardus Cornelis Josua, geboren 
27-1-1923 te Rotterdam, thans w onende Oostne.asstraat 25a
te Rotterdam, is het navolgende bekend:

Van 1943 tot Aug.1944 werkte hij gedwongen in 
]Duitsland bij de Verein.Gors Kraftwerke,SchleEwich-Holstein; 
daarna tot 7 Mei 1945 vrijwillig gediend bij de Waffen SS, 
als Pantsergrenadier, droeg uniform en wapens; vocht aan 
het Oostfront tegen de Russen; werd d. d.22-10-1947 door het 
Tribunaal veroordeeld tot l jaar internering, voorwaarde
lijk; hem werd het recht ontzegd te dienen bij de gewapende 
macht, terwijl hij tevens werd ontzet uit de kiesrechten, 
met ingang van 13-11-1947. Door een en ander verloor 
hij de Nederlandse nationaliteit. 

Betrokkene is identiek aan de in Uw schrijven 
ermelde Roodt, Gerardus de, geb:27-1-23 te R'dam • 



V-NKF-A-828 A

ROODT, Gerardus C.J. de 
hctterdar!l, 27-1-2:3 
RO'.tTE!:tD i.1, Ooutm:v1.sstr:.rn.t 25 n.. 

1:·erkzaam bij de rr.K.F. 

23 November 1951. 

.Aar. u e ;: s::er 
Hoofd Comrn.isoaris van Politie 
te 
R O T T E E D A M.

In de documentatie alhier , .. o::nt voor: 
ROODT, Gerardus de, 
Rotterdam, 27-1-23, ROTTERJ)AM, Insulindeweg 171. 
Ets. Suchkarte 2-10-44 s. 



Betreft :No.1)is V-HKF-A-149 A 

-DIENSTGEHEIM.

4 

• 

-

2Lr NOV. ·\951 

R.No.1552.

de Smit, Jan Hendrik, geboren 14-7-1�0� te Rot
terdam, wonende van der Sluijsstraa� 110b te Rotterdam, 
werd d.d.11-6-1934 door de P.R. terzake van desertie 
gedurende de reis, veroordeeld tot 1 week gevangenisstraf. 

Hij was in 1943 enige maanden lid van de N.S.B.; 
was ve.n 1942 tot 1945 vrijwillig werkzaam bij de O.T.; 
werd bij beslissing van de O.F. te 's-Hage, d.d.26-9-1946 
onvo orwa 2r de lijk buit en y er v o lgi �g __ e_s_t_e_l __ a_. _________ _

f1i ----:-------.----:-,

OP..�Jh.)).... b�spr . met ..... J!)/E-=..4-
copie geg. ami-

I 



V-NKli-A-149 A 14 November 1951. 

SMIT, Jitn Ro de 
Rotterd,q_m, 14-7-05 ··••

R.OTTE..1:U)AM, v.d.SJ.uysstras:tt 110 bo 
.� 

Wer�zn�m bij N�d. K�belf�briek. 

AP.n de Heer 
Hoofd Commise,�ris V!ln Poli tie 
te 
ROTTERD� M. 

In de doou.ment�tiê·!.i:lhi�r komt betrokken� voor met de 
mut�tie: 28-6-45 n��r kamp Hoek v�n Holl�nd". Zijn U hier
over b�jzonderheden bekend? 

Betrokken e  komt voor bij Politie Rotterdam (crimineel). 
PRA Rotterdam: Lid NSB, NAF en OT (kok). 
Van 17-5-1945 tot 26-9-1946 politiek gedetineerd geweest. 

1 6 Nov 1!J ,



Opmerkingen: 
. 

B ,1e1�CJs�1:-1� :ÏJ' 00- '.0�1,:i.. 
.�S-�l-<h5 .:-:.n·':\:,_,, .>' .�J Iloc�: 

DIS, Gelieve bij het Centraal Archief na te
. vragen. 10.10.1951 

Komt niet b�j Centraal Archief voor.PRA/doss.H'da 

DIS, Gaarne V2e onderzoek. 2-11-1951.

Gac.1ne c:.:n ond. 

Rapport binnen �n)l:t�f.L_ 2 7 NUV. 1951 �� k..�
C!XJ�stlg W N{ ��i..w,b ;''n -v� - 01".

Orig./copie/rés. v-erz. c.an onv. b�te... ��f �l-.
ürï�_; /copie/rés. verz. aan kr"· NK F - '"'/11. -'.r,
Raprort naar ACD · 1 8 DEC. 1951

� N�gesl. d�ori""�=-=--="'"r�""""'<îaf:�=-=-=-� =-===--===
M

"' 

j 

MODEL G: B afz: NKF-A 

V
� volgnr: 14 9

datum afz: 1 5 • 9 • 5 1 

Ha.spelma.ch. 

Zie: OD �/1869'1 

/tW) 
)( 

achtem: Smit

voorn: Jan. H • de 

geb: 14 • 7 • 1905 

ie: Rotterdam 

adres: ROTTERDAM 
v.d. Sluysstra.at 110 B

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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Betreft: H.Swaneveld, 

@I 

© 

wonende te Alblasserdam, 
van Eesterensingel 73. 

R A P P O R T. 

Personalia: 
Hendrik SWANEVELD, geboren 23-7-1911 te Alblasserdam, 
van beroep chef loonadministratie Ned.Kab.fabriek, 
w�e te Alblasserdam, van Eesterensingel 73. Hij is 
gehuwd en bezit de Nederlandse nationaliteit. Hij staat 
in het bevolkingsregister ingeschreven als behorende 
tot de Gereformeerde Kerk. 

Ouders:c 
Andries SWANEVELD, geboren 24-4-1889 te Oud-Beijerland, 
van beroep fabrieksarbeider, en Cornelia van der REST, 
geboren 12-7-1890 te Dubbeldam, overleden te Alblasser
dam 24 Januari 1920. 

Swaneveld Sr. is op 3 Mei 1951 opnieuw gehuwd met: 
Grietje Cornelia NEEF, geboren 24-9-1900 te Lekkerkerk, 
beiden zijn thans woonachtig te Rotterdam, Dorpsweg 63a. 
Beiden staan ingeschreven als behorende tot de Ned. Herv. 
kerk. 

Levensloop: 
Betrokkene is reeds sinds het overlijden van ziJn moeder 
uit het ouderlijk gezin. Hij werd te Alblasserdam bij de 
families de Graaf, Goudswaard en Kleinjan opgevoed. 
Zijn vader woonde toen te Rotterdam waar hij thans nog 
woonachtig is. De gezinnen waar Swaneveld werd opgevoed� 
stonden te Alblasserdam zeer gunstig bekend. Na Lager 
Onderwijs te hebben genoten�werd hij geplaatst op de 
Touwbaan te Alblasserdam. In de avonduren heeft hij verde 
zijn studie voltooid. Van de Touwbaan is hij mvergegaan 
naar de Ned.Kabel fabriek�waar hij zich heeft opgewerkt 
tot zijn huidige functie. 

Karakter en andere eigenschappen: 
Betrokkene staat bekend als een rechtschapen mens met 
een zeer betrouwbaar karakter. Hij is vas�houdend en 
heeft een groot doorzettingsvermogen. Hij heeft zich opge 
werkt door studie in de avonduren zonder daarvoor de fi
nanciele middelen te bezitten. Hij staat verder bekend al: 
een persoon die veel voor een ander over heeft. 

Godsdienst en politiek: 
Betrokkene is lidmaat van de Gereformeerde Kerk en neemt 
volledig deel aan het kerkelijk leven. Hij is penning
meester der Diaconie. Op politiek gebied behoort hij tot 
de Anti-Revolu tie1Jlàire partij. 

-2-
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Echtgenote en kinderen:1938 Betrokkene is op 3 Maart gehuwd met: Geertje GELDERBLOM,
geboren 12-3-1912 te Alblasserdam. Uit dit huwelijk 
werden 4 kinderen geboren,genaamd: 
Corrie, geboren 6-2-1939 te Alblasserdam. 
Huibert, geboren. 16-12-1940 te Alblasserdam. 
Janny, geboren 28-2-1946 te Alblasserdam. 
Andries Maarten, geboren 1-9-1947 te Alblasserdam. 

Ouders van de echtgenote: 
Maarten Jacob GELDERBLOM, geboren 21-12-1883 te Nieuw
poort en Aartje Janna KOOIJ, geboren 15-2-1883 te .Ammer
stol, beiden wonende te Alblasserdam, Cornelis Smitstraat 
46. Gelderblom Sr. was vroeger motordrijver, doch is
thans zonder beroep. Het gezin staat te Alblasserdam zeer
gunstig bekend. Op godsdienstig gebied behoren zij tot
de Gereformeerde kerk,

Broers en zuster van d��chtgenote: 
Jan GELD�RBLOM, geboren 29-11-1908 te Alblasserdam, 
gescheiden van Neeltje KALKMAN, geboren 21-4-1906 te Rid
derkerk. Zij woont te Alblasserdam, Kerkstraat 76. 
Godsdienst: Gereformeerd. Jan Gelderblom werd op 13 Mei 
1943 afgevoerd naar Dordt, Hendrikstraat 23. Godsdienst: 
Gereformeerd. 

Aartje Teuntje GELDERBL OM, geboren 29-6-1916 te Alblasser
dam, gehuwd met: Jacob van ESSEN, geboren 4-1-1919 te 
Molenaarsgraaf, beiden wonende te Molenaarsgraaf 112b. 
Godsdienst: Gereformeerd. 

Huibert GELDERBLOM, geboren 25-1-1921 te Alblasserdam. 
In dienst bij de Koninklijke Marine. 

Broers of zusters van betrokkene zijn niet bekend. 
G.C. Neef, de tweede vrouw van Swaneveld Sr. heeft echter
2 kinderen. Eén daarvan is een natuurlijk kind genaamd:
Jan NEEF, geboren l 7-B.k>19�.4 te Rotterdam, van beroep 
fabrieksarbeider, gehuwd met: Geertjen BORGMAN, geboren 
2-5-1928 te Antwerpen, beiden wonende trRotterdam,
Zinkerweg 44b. ·' 

f 
Deze Neef komt bij eigen dienst voor als afkomstig uit
een communistisch gezin. Blijkens de laatste gegevens
is hij _ ·." ' � momenteel ail"Bestuurder van de..---C.P.N.,
afdeling Rotterdam.

Het 2e kind van G.C. Neef is afkomstig uit een vorig 
lijk, zij is genaamd: Margaretha Cornelia de BRUIN, ge
boren 8-8-1937 te Rotterdam, zij is woonachtig ten huize 
van haar moeder, Dorpsweg 63a te Rotterdam. 

Jan Gelderblom, geboren 29-11-1908 te Alblasserdam�komt 
voor terzake bedreiging bij P.R.A. te Rotterdam. 

Huibert Gelderblom, geboren 25-1-1921 te Alblasserdam�kom 
voor terzake eenvoudige mishandeling gepleegd� d.d. 
9-12-1947 bij Marechaussee te Rotterdam.

-3-
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Neeltje KALKMAN, geboren 21-4-1906 te Alblasserdam> 
komt voor te Papendrecht d.d. 18-10-1946 terzake het 
kopen en·�verkopen van Distributiebescheiden en tabak. 

De andere in dit rapport genoemde personen komen bij de 
betreffende instanties niet voor. 

y's-Gravenhage, 25 September 1951. 

-46-
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Betreft: B. Ulrich, 
wonende te 

geboren 30-10�98 te Rotterdäm, 
Alblasserdam, Plantageweg 41. 

Personalia: 

©. 1 Bartel Ulrich, geboren 30 October 1898 te Rotterdam, wo
nende te Alblasserdam, Plantageweg 41. 
Hij is gehuwd en bezit de Nederlandse nationaliteit. Hij 
staat in het Bevolkingsregister ingeschreven als behoren
de tot het Evangelisch Luthers geloof. 

Ouders: 

Christoph Ulrich, geboren 22 Augustus 1862 te Rotterdam,
overleden 5 Augustus 1936 te Wassenaar en 
Hendrika Wilton, geboren 24 Maart 1868 te Rotterdam, wo
nende te Rotterdam, Straatweg 45 a. 
De moeder is vennoot van Ulrichs Broodfabrieken te Rotter 
dam. Zij is Evangelisch Luthers. 

Betrokkene haalde in het jaar 1922 zijn diploma voor 
werktuigkundig ingenieur. 
Vanaf 1922 tot 1924 was hij werkzaam als ingenieur bij 

\.__]3Bthléhem Steelworks in Amerika. 
Van 1924 tot 1933 als constructeu� bij de N.V. Wiltons 
machinefabriek en scheepswerf. 
Van 1933 tot 19J8 bij N.V. Wilton Feijenoord als bedrijfs 
ingenieur. 
In 1938 werd hij geplaatst als ingenieur bij de Ned. Ka
belfabriek te Alblasserdam�bij welke fabriek hij in 1946 
Hoofdingenieur werd. 
Betrokkene behoort op godsdienstig gebied tot de Evange
lisch Lutherse Kerk. Zijn vrouw, d.ie van geboorte een 
Duitse is, behoort tot de R.K. Kerk. Beiden doen zij ech
ter niets aan hun geloof. Betrokkene neemt geen deel aan 
het maatschappelijk leven. Hij heeft zelfs in 1932 reeds 
bedankt als lid van de Vereniging van Delftse Ingenieurs. 
Ook met politiek bemoeit hij zich niet. Aangenomen wordt 
door personen uit zijn omgeving, dat hij bij een eventuel 
stemming zijn stem zal uitbrengen op de V.V.D. 
Betrokkene is op 13 Mei 1931 te Wassenaar gehuwd met: 
Helene Maria Wichtrich, geboren 5 Februari 1902 te Reek_ 
iinghausen(Dld.). 
Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. 
De echtgenote van betrokkene is de dochter van: 
Heinrich Wicht�rich, geboren 24 Juni 1863, geboorteplaats 
onbekend en 
Maria Sallman, geboren 8 October 1869, geboorteplaats on
bekend. Verdere gegevens omtrent beiden onbekend. 
Betrokkene heeft 4 broers en zusters. 
De in dit rapport genoemde personen komen bij de betref
fende instanties niet in ongunstige zin voor. 

�'s-Gravenhage, 26 September 1951. 
46., 
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'\öP /·.ART QpÏ,% .. r.1,.... bespr . met ..... �./Y..Jf..E._ ..

_ i t; f,1'/-C\,, cop,c: gog. _oia.i_n ___ , __ _ 

No.3/52 ro:-:.··Jr(r t DIENSTGEHEIM. 
, � t.Pi.!-J..: ..... � ... 

treft: Gerrit van VAIEN; geb. 7.4.1909 te Dubbeldam 
Antwoord op schrijven d·.d. 7 .1.52 No. DIS V-NKF-A-924 A. 

a 2 zrtre!"J: 

Gerrit van VALEN', geb. 7.4.1909 te Dubbeldam is gehuwd met 
N

:j
'.,rW?leuntje de KLUIJVER, §9b. 31·.12.07 te Sliedrecht, op 15.12.33

!\ te Hardinxveld.Hij bezit de Nederlandse nationaliteit en 
\�. woont te dez.er stede op het adres Louise de Col;Lgnystraat 25. 

Het gezin telt vier kinderen. 
Op crimineel gebied is niets ten nadele bekend van betrokkene, 

zijn gezin en zijn ouders, Pieter van VALEN en Wilhelmina BOJIB TJE . 
Nimmer is gebleken, dat zij zich bewegen op politiek links extre
mistisch terrein. In de administratie der voormalige PRA is 
bekend, dat betrokkene �orspronkelijk was uitgeslotm van de 
kiesrechten tot 2.s.56.fDeze uitsluiting is echter vervallen 
verklaard bij schrijven van het Ministerie van Justitie No.2071 
d.d. 25.10.49. De namen van de overige familiele:den komen
niet voor. 



v- ru;'- -924 • 

V.A.LEN, Gerrit van 
7-4-1909 te Lubbeldam 
DORDRECET, L .de Colignystra t 25" 

1 0 JAN 7952

an de Heer 

Comriss ris van Politie 
te 
D O R D R � C L '• 



Opmerkingen: 

. .. 7� . . _QQ �J;t�,51 • 
B V . .'.LEN , z.B.11 Uerr i,t V8n 

'T'a1L1de rond in ..ó.'e buuJ-t?'vcn ·:ivier J e, ..., •. ·� 
;osi ties dan�1 lliee rdeJ1, ,vcrd ch t ., 
�T n s )lldnnà6e, 'ord t z o:ql.EJ,nb ,:\ stt:>irh,ouden,_ . .,:-, i houc...en

;z J, , Q •• ' . t A ,. · ,. 1 

I'abc1a b hief. V ('U>t�/jti j:, J4.Cl1.,,.., tf:� lktrb) )fç -� 
(J . ' 

.,., '''i'l ' 
DIS, Gelieve d.m.v. een V�ë··ondèrzoek na te gàan, 
-� of ... be tr?kkenen identiek z:i:jn, dan .wel de,. •
fami"li'"êl'ela tie pJ:us, ·ev:.entttele nade re gegevens. 

'Nagesl. door: 
{'i$ 

MODEL Cl B afz: NKF -A

dat: 

,'X. volgnr:

V datum afz:

924 

17.11.51 

functie: 

Metselaar 

Zie: OD y<fO /OD 1869a 

, 2·ó·.12 .1951 
J • 

J.. (), �' 
- -

&1/� 1j'// tl, �· 
--- -.-,. ___ -·· -----______ .-«: 

achtern: VAL EN 

voorn: Gerrit van

geb: 7.4.1909 

te: Dubbel dam 

adres: DORDRECHT 

�'«: V

L. de Colignystraat 25

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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OP KAART 

ACD/ ?' Il-

�� 
rfüar aanleiding van Uw schrijven dd. 2 Uo

venber 1951 Ho. 365 - GehemriL en in verband raet de, b:ij 
dat scb.rijven gevoegde bijlage dd. 1 Hover.mer 1951 no. 
Dis IT-11J1:F-l\-3b4 .L, heb ik de eer, U .noog3delu-estrenge 
het volgend te berichten: 

1 Gerrit liendrikus V3Jl�OEF, geboren te Eud-Ll-
bla1s op 19.8.07, uonende te Oud-Alblas no. 200, kout 
terzake rn.isdrij f. in de poli tie administratie van de 
Groep .l\lblasserd3Jlt, niet voor. ".lel is van her.i bekend, 
dat hij gedurende de oorlogsjaren '1940/1945, lid uas 
van de :NSB., evenals de leden van het gezin YJaarui t 
hij stamt en vmar �;+j nog imïoont. Overigens is ten 
nadele van hem, no�van zijn naaste farailme iets na
deligs bekend. Het zijn rustige uensen, die zich op 
geen enkel.e uijze op de voorgrond plaatsen. 
13 ffoveuber 1951 • 

r;:;;,ïj.2_7_'..f.L bespr. met _____ Li/.1îs .. A. ..... jf '-,/1 ..... 

�n 



V-NKF-A-364 A

VERHOEF,--Gerrit Hendrikus 
Oud-Albl�a, 19-8-07 
OUD-ALBLAS, Nro 200. 

l November 1951. 
--

Aän de Heer Distriotsco.mmqnd�nt 
v�n de Rijkspolitie 
te 
DORDRECHT. 

Werkzn�m bij de Neèerlnndee K�belfnbriek. 
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VERSTEE EN.�.hetrus Johannes

Tiiliburg, &.7.1910 
thans Parket OvJ.

Dossier is bij P.F. Den Haag, hiervan inzage 
Noch Dis noch ID Den Haag kan 

krijgen. l0.4.52/Dis/Str. 

,..1,1',. r
J
P�K;A · s. V-NKF-A-1234 A.dd.8 Febr.1952.

A 
lo.

&,. 

�t(-tv 
,, �w.;. 

1 VJ

DAT/�� 
IPAR; In antwoo rd op uw schrijven dd.. 11 ·ebru.a-

ri 1952 T:fo. 210 I.D.-lreheim/ 1 52, betreffende Petrus 
IJohannes !• VS ·t>TEED:iJ1'f

2 
geboren te '.l:ilburg op 19. 7. 

1910, vrnnende te Alblasserdam Zeevaartstraat 22, heb 
ik de eer, u rloogEdeluestrenge het volgende te be
richten: 

Versteeden genoer.id, kout in de poli tie-ad
ministra tie alhier niet voor. hij staat voorts,even
als het gezin vmaruede hij sanem/Oont, gunstig be
kend. l'Tiet is mij bekend, de fanilie Y1aarui t hij af
komstig is, omdat deze elders uoont. :rot welke poli
tiek e v-rtij hij gereusd noet word:tn te behoren, kan 
door ciij niet met zekerheid -rrnrden gezegd. nij is e
venwel oor.1s-Katholiek. 
1. 5 Februari 1 9 5 2 • 

QP.J.7J.�..I bespr . met .$.A:..L� . 
..:YY/ ccp1.::: geg. ;,an 

'-------·--...... -----....... __ ,_.,,..,, __ _



v-rIB:P- li.-1234 A 8 Febru.ari .19:-24 

Aan de HeE:r· Dist1·ictsco:rrnandant 
var de Rijkspolitie 

te 
D O H D H. E C H T. 

---

VE.RSTZBJ\Bl-:, ::P.et�,:-ns Joh.�nnes . A 

Tilb-1,:i.re;, l'J-'i-lO 
ALBI, il.i.3.iHDF',i 1 Zt!3V��.rtsS'rtJCf1\t22. 

WerkzarJ.!ll bij de NKF. 

vP/JK. 
/ 

Dossier P.R.A. Dordrecht (thans :S.'J.A.B.n.): lid JIT.S.B. 

12 Feb. 1952 
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Dis-V-NKF-A-1255 A 
DIENSTGEHEIM. -----

OP KAAf:I 
AéD/ '(-0.. 
D.•i: '"/. 

1

t1, 

·�\I: 
4 it "7 ,,,, .. """' 

h,1' • 

R.No.320.

1 Warnaar, Dirk, geboren 29-5-1913 te Rotterdam, 
wonende Noordpolderstraat 18a te Rotterdam, was van 

. . "' 

tot einde 1942 lid van de N.S.B.; van 1936 tot 1938 
leider; colporteerde met "Vova". 

( 

Hij werd dd. 19-6-1946 bij beslissing van de 
onvoorwaardelijk buiten vervolging gesteld.�,, 

uû--� 7.-.,.... -11-vs-bi1 -b-1 v,. f

••



V-NKF-A-1255 A

WAfWAAR, Dirk 
ROTTERDAM, 29-5-1913 
ROTTERDAl4, N.Polderstraat 16. 

Aaa.Analyst N.K.F. 

V /JK. 

.. ... 

4 Maart 1952 

rum de Heer 
Hoofdcommissaris 

·te
ROTTERDA

van Politie 

• 

Lossi. er Pot.�\. Rotterdam, lio n.s.B. en gewerkt voor de r. ".

op het vliegvelc Jaalhaven. 
Van 9-11-45 tot 19-6-46 politiek gedetineerd geweest. 



Opmerkingen: 

B. 1!ii...�N.t ,R, -'Dirk
Rotterdam, 29-5-1913
ROTT,i?W. �., Nr. Polderstrart 1,§3 

L 
- • 

'-'ie Doss.,26g/O:) 1014 h,,J- .Jf!lfe,M-tft- vnn. 

MODELB 

functie: 
• 

afz: WKF-A 
volgnr: 12 '5 

datum afz: 21 .1 • 52 

Ass.analy-et 

Zie: OD� / 18696 

achtern: x WARNAAR 
voorn: Dirk 

geb: 2 9 • 5 • 191 3 

te: Rotterdam 

adres: RO'?'?ERDAM 
N.Polderstraa�18

�.rbt� Ar

{t/J.(_�� 

292 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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fÖP KAART 
ACD/ tf�A., 
D" T- tli 

OP .:�:..S:x" bespr. met ....... .J//f:E___
cepie geg. aan 

No�is.V-NKF-A-630 A dd.14.11 .51 

ln antr10ord op uw schrijven dd. 16. ·j 1. 51 
No. 379 - Geheir.1 betreffende i:d1�ia11us VJ.�:· ·,TELL,heb 
ik de eer U tloogEd�lGestrenge, het volgende te be-
richten: 

�,drianus_ VM .TELL, geboren te Rotterdam, 
22.6.23, vronende 'te .Al@lasserdam, Ranclneg no. 135, 
kor.lt in de politieadministratie alhier voor, ter
ZLke de volgende feiten: 

1941 p.v. Pol.Rotterdara, terz.diefstal; 
1942 i d e n 
.tleeft dossier bij de J:'.:L o .i•• c�-O o 21())())) 

l 
.tlij heeft van 7.5. 1 44 tot 28.11.'44 vrij-

willig gediend bij de SS. 
Te Alblasserd�u verd op 18.9.'51 proces

verbm 1 tet:.en hehl Ol)ger.makt terzake overtrec�ing 
van artikel 24�bis t'etb" vpn Strafrecht_.l��.i�� · 

Vonnissen: �,· 1�1 
6.3.'42 }:'ol.-echter Rotterdam, terzake 

diefstal: 2 und. Gev.straf; 
18.9. '42 Pol.Rechter 1otterdan, terzal e 

diefstal: 4 mnd. Gev.straf; 
O.l! 2'{. :.i. '46 voorv,c..ardelij1 bui ten ver -

volging gesteld rJ.et een �Jroeftijd van 2 jcar. 
ls vreendeling, zonfüu nationaliteit. 
�ot wel�e politieke richting verd2chte 

Lloaenteel behoort of uoet worden gere:.::end te beho
ren, daarvan is hier niets bekend. ln die richting 
zijn geen 1;:a1111ijzingen nij bekend. 
19 Lovember 1951 . 

) 
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V-NKF-A.-630 A

WELL, Aftri,. nus van 
RctterdpJn• 22-6-23 
ALBLAS'ERDAM, Randweg 135. 

ai.,i Uovembe1� 1951. 

A�n de H�er Districtsco.mm�nda,nt 
v�n de Rijkr:;poli tie 
te 
DORDRECHT • 

\ 

WerkZfl!1m bij de J\Ted. K,�belfabr:!.ek o 

..... • .. 

Is betrokkene ide:?.1t:Le1t·-..,-:,n de in de cltreUI!J.ent�tie �lhier voor-
komende: WELL, Adrianus Cornelis vn,n der 

RotterdA.m, 22-6-25 . ...;.. ..,. 
ROTTERDAM, P�lmdworsstr,ot lla. SS-k��rt 12-8-44 (S). 

Bij de RID komt voor: 
Adrianus Cornelis van iVELL, 22-6-1923 te Rotterdam, wonende 
te Alblasserdam, Randweg 135 0

PRA Rotterdam: SS 
Van 28-6-1945 t ot 27-9-1946 politi ek gedetineerd geweest. 

19-6-1941 - Pol. Rotterdam: diefstal,
1-5-1942 - Pol. Rotterdam: diefstal van 100 broodbonnen.

ontucht met minder jar·ige van 



Betreft No.Dis B-NKF-676 A. 

DIENSTGEHEIM. l OP KAART 

·• ACD/l/ p

! DA1:2'tfa{h'1

i_P�: t!MJ•

. OP 
bespr. met ___,_L 1 f',,/,.r..t...... ' 

-

.... ,,r.:,K",r..�.�----·· 

GG\Y'ê g�g. "''A 

= 5 DEC. 1951 
R.No .1631.

o�tB�
4,. 

/f ..de. Wit, Ja.n Gerrit, geboren 7-3-1913 te Papendr'ECht, ' 
� ex wachtmeester der staatspolitie, werd te Rotterdam d.d. 

J 
, t , 25-8-1948 in gesdhreven op het adres Zeisstr.aat 21b , komen-

.. p�'/"\/ de van Nijmegen, alwaar hij d.d.20-1-1948 werd a.fgeschre-
�rvJ#r ,,. ven met onbekende bestemming. Hij woonde aldaar w.Pyrmont-

��I l. ,,,. /" singel 77.
� 

\ 

Van hem is te Rotterdam alleen bekend, dat hij 
/ tijidens de bezet ting heeft dienstgenomen bij de Waffen SS 

en derhalve de Nederlandse nationaliteit heeft verloren. 
Of hij identiek is aan J.G.de Wit, wonende te 

Zwolle, kon hier niet worden vastgesteld. 



Hl'I'• Jan C1:r{Lc>rit 
�1:b. 7-3-1913 · Pa.pq,1<.1 

• .:echt.
dJ'!'Tr::RDJr. •• , Zeisst.i:'1.t::7..t ?.J. b. 

20 i�ovember 19�1. 

1 en l6E-r Eoofd•Jommlesa!"i s 
var. Pollt1e 

Betrokkene is werkzaam bij de Ned. Y.abalfebr1ek 
In de documentatie all1ier komt voor; 

J.G. de Wit Papendraoht 7-3-1913 Zwolle L.ö.e Coli.gnyAtra:it 56 
1,.s.B. kaart Zijn betrokkenen 1ndentiek? 
Z1jn U nadere gegevens bekend? 

vl'/JK. 

R.'?.I. O.'. 

1 NOV 1951 
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