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Aangele$d in opdracht van D op 21 Juni 1950. 

AJD 4A) � 
Gesane�rd door H.Dis maart 1964, stukken vern" per P.V. 012 •. 
Voor zover. van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het schutblad 
aanwezigÎ�s bijgevoegd. ACD/ws. 13-1-1965 • 
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No. 547S-a. 
Verbil1ding No. 9. 

1 0P l<AAIIT�
ACD/1/ P. :Ja tlu , 21 December 1>;•51. 

0 

0,11:ul't "t 
�: � .vJ., 

!Yet refei�te aan Uw schrijven d.d. 13 :December 1951,

J 
No. Dis V-({ en B-1096 A, houdende het ve;�zoek O'll nadere 
inlichtingen tretref-:f'ê11dd de politieke antecedenten van de 
vader van Johannes Antonius Biel!'a.ns, :-;eboren te dezer 
stede d.d. 13 J::,;nu8.ri 193<t, wonende Dalems tra.: t 34, alhier, 
heb ik de eer U te berichten, dat àe li11k·->e oriëntatie van 
de vader geconclude rd wordt uit tet fei\, dat hi� na de 

J 
bevrijclin; een tl'O"ll;V/ lezer V''-S Vf.11 de 11 0c\'hmdvost 11 en dat

_'1-J.ij nogal eens een ve_'t{aderinrs der O.P.1. Le:z·oekt. ;.'arneer 
men rnet hem 3preekt krij c;t men 011r iddellij1::- de ind.euk met

1 een cor..rmnü;t te doen te hebben, ge"ien zijn ui t1�.tin5en 
en ontevredenheid ove c 11et regerinf "-be leid. 

type.
t 

1\ 

coll:
-

<

/ 

�'.Jl, 1 �J.Mlli,1, ��

f\·-U-\ l,J.{; \ (wt) 1..:\l � �

L, � 11, l�l, 

L. 
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OP .... �.f.L. � --�-
cop1e geg. aan 
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No. Dis V-R en H-1096 A. 's-Grav., 13-L2-51. 

VERTROU' 'EUJK 

Aan de Heer 
Korpschef van ro11tie 
te 
GOR IN C BE M. 

Naar aanleiding van Uw rapport no. 4909a 
d.d. 16 November 1951 betreffnnde: 

Johannes Antonius Biemans, gaboreh te 
Gorinchem, l�-1-34, wonende Dalemstraat 34 te 
Uwent (mijn no. Dis V-R. en H.-1096 A) moee 
ik U verzoeken mij te doen berichten op 
grond van welke overwegingen geconcludeerd 
moet worden dat zijn vader op politiek gebied 
uiterst links is georienteerd • 

o.r.s. 
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No.4909-a. 
Verbinding NO. 

DIEN::lTGEHEIM .• 

Datum, 16 November 1951. 

'/ 
Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 14 Novem-

.u......,_ {.tl ... l-wv{ ber j.l., Form V 2e, No, Dis. V-11. en H-1096A" houdende 
w .,. !i. het verzoek om inlichtingen betreffende Johannes Antonius 

l ..,.......fBiemans, geboren d.d.13 Januari 1934, wonende Dalemstraat 
34, alhier, heb ik de eer U te berichten, dat betrokkene 
niet in mijne politie administratie voorkomt. Ook niet 
op politiek gebied. 

Wat echter het politieke gedeelte betreft, merk 
ik op, dat de vader van genoemde Biemans, gena;;:.md: Wilhelm 

,/;Biemans, geboren alhier d.d. 9 Mei 1900, bloemenkoopman, 
wonende Dalemstraat 34, alhier, in deze�onbetrouwbaar moet 

vt� worden geacht. Op politiek gebied is._ hij uiterst links

\[\).tl·
"- georiënteerd. Hij is, voor zover bekend, niet aangesloten �' % Pij de C.P.N.

Type:d/ 
Coll: 4 
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\/ 
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BI.EM.ál'iS, JohP.nnes .Antonius 
Gorinchem, 15-1-34 �� 
GORINCHEM, D�lemstr��t 34. 

14 November 

A'1.ll de lleer-� h 

Korpschef v�n Politie 
te 
GOR I ·N CHE .m.

' 
l 

,. < • 

Vil3'rk.Zq_i;ull bij R:t.etscho;ten en Houwena. 

:r'ot op heden · onbekew,d l'A 
de'administrotie.v.an cl.;R.l!D. 

1 6 NOV l 1·nl 

. Boof4 �D; 

-� .. 



--
.î. a n Dis 
V, a. n : milS 

Verzoeke bij C. �1. te willen. informere , vrnt 

2�-2-10 (lid.l!.B ·!J· ! ''·1· en N:"'1..F., ·�e·rnr�cgest�ld
bij D. ,l.; vriJs t;elling inlevering r�dio; lid n. 0. B. 
126127). 

/ } 

bekend is o,1trent A. den Breems, 6eboren Den Ha.ag 

N.B. Het ga.at speciaal om zijn veroordeling. 
Jo-rn 71 �� -

�� � 21.5.52. 
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� 
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Betr. Dis. No.: 9397�" 
VERTROUWELIJK. _,/' 

,, -

30 DEC. 1950 

R. No.: 872.

� j B:vugIIB.n, Karel, geb. 28-l-I920 te Rotter-
dam, wonende Noorderhavenkade 72a te Rotterdam (bij 
Uw dienst bekend), is in bet bezit van de diploma's 
Ambachtsschool>EMi M.T.S. en Awondvaktekenschool.

Thans is hij werkzaam �ij de N.V. Van 
Riet schoten en Houwens, Electro-technisch Instal
latienureau, West�eedijk 469-479 te Rotterdam • 

.,...d-f 
Hij is gehuwd met Riksna n, Johanna Cor-

re lia, geb. 14-8-1921 te Rotterdam, en vader van 
2 kj_nderen. 

Z:t.jn naam kwam in 1947 vïoor op ee.n leden
l'i j st van de C • P • N. 

Verder kwam zijn naam woor op een lijst 
van 1947 van abonné' s op 11 De Waarheid". 

In Juni 1950 kwam zijn naam woor op een 
lijst van bedankte leden der CPN. 

Thans is hij geabonnee.xd op de "Nïeuwe 
Rotterdams.e Courant 11

• 

Betr.okkene behoort t.ot de Gereformeerde 
Kerk, doch bezoekt geen kerk. 

H-ij is een schoonzoon van de ö.ij Uw dienst 
® 1 bekende Riksman, Hendrik, geb. 1-10-1898 te Rotter

k 

dam, wonende Spartastraat 60b. te Rotterdam. 

/ 

�t...-... rr- Arr � ,
1,,..,,.,

/ ? -�� � a.,. b. �,,. 
...?-kÀ ,,.......� ,U,, �-·
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BRUGUAN Karel 
ROTTERDlJ, 28-1-20 
ROTTERDA?.f, Noordarhavankade 72 

Ass.Bedrijfsl. 

! 
I 

/ 
/

\ 

/ 

24-8-'iQ

Aan de Heer 
Hoofd Commissaris 
te 
jOTTERDAM ' 

' 

\ 



Opmerkingen: 

'47: Lid CPNo 
Ab. "De Waarheid". 

'50: Bedankt lid CPN 
Abonne NRC. 

5864 

15-4-'49 
Dec. '50 

Okt. 1 47 lid CPN (ID R'dam). 
1 47: lid CPN; ab. "Waarh." ·;· 50:bedankt als 
lid C.P.N. (OD 1561). 

J Mrt. '57 Werkz. bij R & H. (PDO/CO 380475). 

• Nagesl. door:

" MODEL. e 

-

���� 
afz: R. en H. - . ---- ij 7 

V 
volgnr: 

datum afz: 

functie: Ass. Bedrijfslei-

�e: OD l!eOO- / �b/

i 10209·'-'1·32 

achtern: -f.BRJJ GM.AN

voorn: Karel

geb: 28-1- '20 

te: R'dam 

adres: ROTTERDAM:, 

Woorderhavenkade "1'2a
�� Z<PtPJ3

Voor gehuwde vrouwen personelia echtgenoot: 
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Eetreft: Bauke Bijl, wonende 
Crijnssenstraat 56 I te Amsterdam. 

' - , MAi!_( o�\ ,{"1
_ACD/ � ,1( - I 
DAJ;/A./.r·.t 

PAR. 

�o"Î Personalia: . 
1• e X, Bauke Bijl, geboren 9 Juni 1895 te Leeuwarderadeel, natio

geen kerkgenootschap, electro-tech
nicus op 16 October 1919 te BP.rgen gehuwd met: 
Hendrika Jonker, geboren te Amsterdam, 28 October 1896, 
Nederlandse, N .IL, beide wonende Crijnssenstraat 56 I te 
Amsterdam. 
Zoon: 
Cas�er Johannes Bijl, geboren te Amsterdam, 10 Sep tember 
1929, stûde rend, wonende/zijn ouders; 
Dochter: 

Johanna Sijtske Bijl, geboren te Etterbeek (B.), 9 April 
1934, zonder beroep, eveneens wonende bij haar ouders. 

l\.ntecedenten: 

Volgens de Politie-administratie te Amsterdam was betrok
kene lid van de N.S.B., het Technisch Gilde en Kringverte
genwoordiger voor het Middenstandsfront. Van 1941 tot 1945 
heeft hij vrijwillig gewerkt voor de A.E.G. te Berlijn, 
waar hij medewerkte bij het aanleggen van hoogspannings
leidingen in Duitsland, Polen en Tsjecho-Slowakije. 

Vonnis: 

Bij vonnis van het Tribunaal te Haarlem (3e kame�) werd 
hij op 15 Augustus 1946 veroordeeld tot internering, ge
lijk aan de tijd, welke hij in voorinternering had door
gebracht ( van 28-7-45 tot 15-8-46). Bovendien werd hij 
voor de tijd van 10 jaar ontzet uit de beide kiesrechten 
(tot 15-8-56). 

In- en afschrijvingen: 

Op 9 October 1937 werd betrokkene te Heemstede ingeschreve 
komende van Eindhoven. Tijdens zijn 4-jarig verblijf in 
Duitsland bleef hij te Heemstede ingeschreven. Op 15 Juli 
1947 werd hij te Amsterdam op bovenvermeld adres ingeschre 
ven, komende va.n Heemstede. 
/bij 

J 
's-Gravenhage, 23 April 

- _.., 53. 
1951. 

-\ -_,21. IL=,/ ')� .�-' - 1 }h 0 P. / .:f! � c�,e g�g. � ,(, i �- j,A. Il�-
---

.----------·-· '""'""' .... ' '  · ·-----------..... ,, ... �
1 OP ,�!::> .. 9,,,., �-;!;�. "��/..r..
-.._.,......._ 
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NOTA 

Aan: B IX 
Van: D.M.S. 

Betreft: B. Bijl. 

' BEPERKT 

Gelieve een beperkt onderzoek in te stellen 
naar: 

BIJL, Bauke, 
Britsum, 9.6.1895, 
Amsterdam, Crijnssenstraat 56/I 
beroep: electr. ingenieur. 
Sollicitant Fa. de Hoop en Co. te Rotterdam. 

In het B-systeem komt voor: 

BIJL, Bouwe (Bauke), 
9.6.1895 
Heemstede, Landzichtlaan 64 
politiek-delinquent, lid N.S.B. (gegeven B.N.V.) 
OD 1023/lOa 

Staat van dienst 

1.10.1918 - 1.3.1922 
2. 3.1922 - -.7.1924
3.10.1924 - -.4.1925
4. 5.1925 - -.7.1930

5. 7 .i930 - -J.0.1934
6.10.1934 - -.9.1937
-.10.1937 - -10.1941
8.10.1941 - 1945
1945 tot op heden

techn.a.m.btenaar G • .LG.B. Amsterdam 
matr.ingenieur A.�.G. Berlijn 
bedrijfschef Geld. 'l'ramweg mj. 
techn.leider N.V.�lectr.Techn.Bur. 
Haakman te .i\...m.s ter dam 
chef �urvey Techniek Philips Brussel 
lab. Philips �indhoven 
eigen zaak 
montage ing. A.�.G. Berlijn .. 
Electr. Techn. Bedr. v.h. Munching 
.Amsterdam. 

D.M.s. I, 30 Maart 1951. 
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�J.EFSTGEHEII l • 

,,.ntHoor'd op scJ:iri,jven d.d. 8 c.Tuni lStl, V �e, ::Jis �35 A,. 

drir,nus Jacobus BIJ";_,':;:',:,"'JIV . .JLD, gebo1·en te Vlissin5en, 30 ·ugustus 

l�lc, v�.n beroep E.lecï:.l iciE-n, ·11onenue tE" ...>Chiedam, werd op 11 

.Uf:,ustus 1S4J afgesc .1·even uit net bevolk1n6sr6L,is1:.er· der ii,8r:ieen 

te Vlissinc. en, né:\1.-,r )CLieè.ar1o 

�1:'e TlissinL,en ,moncE. nij in bij zijn ouders. 

Op _::ioli tiek- en JOlH,ione el 0ebied is out.rent .1en en zijn 

f,.rililif..- en L,Pzinslu, ,m, c E-Z9rZiJC1S niets 01igu.,st,i6s ·..iekt.nd.. 

Vlissint,E.n, 11 Jwn 1J51. 

/ --� 
··�

t· 
( 

OP.�n .... �et ·--�·-···· 
cop, e geg. aan 



B[JST.i:.'RVEL'D, Adrianuts acobus 
Vlissinecn

1 
30-B-18 

Schl.edam., Hoofdstraa 14 a: .• 

Betro tene �oonde v or 11-8-49 te 

a Juni 1951. 

Aan de Heer 
Ccmmiaaar .il's van l'Olitle 
to 
V LIS SIN GEN. 

V1issin ·en. 
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Verbinding: No. 3. 

I.D. 308/51 (L).

Antwoord op Dis 93� dd. 24-5-1951. 

Onderwerp: A.J�ij s t e r  v e 1 d. 

>< 

D i e n s tge h e i m. 

G) J Adrianus Jacobus B ij s t e r v e 1 d, geboren 30-8-1�18

te Vlissingen, bezit de Ned. nationaliteit, belijdt geen godsdienst 

is van beroep electro_monteur en woont te Schiedam, Hoofdstraat 
,d

No. 141al. 

Hij is een zoon van Arie ] ij s t e r v e· 1 d, geboren te 
1 s-G r a  v e-n h a  g e, 17-10-1878 en van Adriana Cornelia V e r  -

m e  u 1 e n, geboren te Vlissingen op 7-8-1884. 

Betrokkene is gehuwd met Elisabeth 1iaria Gerarda E i k  e 

b r o e k, geboren te Schiedam op 4-4-1918. Het huwelijk. werd op 

27-10-1949 te Schiedam gesloten.

Bijsterveld werd op 11-8-1,949 in het Bevolkingsregister 

van de gemeente Schiedam opgenomen komende van de gemeente Vlis

singen. Hij is inwonend bij zijn schoonmoeder, de weduwe B.Eike�broek 

van D o o r  e n. Bij haar is eveneens inwonend, Joseph E i k e n  -

b r o e k ,  geboren te Schiedam, 16-8-1919, gehuwd met Johanna 

Jacoba K 1 i f t, geboren te Rotterdam op 7-9-1928. Van hem wer.d 

\op 17-1-1950 bekend, dat hij lid was van de E.v.c. (zie PID 22/50) 

(J .Eiken broek is een zO'on van de Wed. BEikenbroek-van Dooren.) 

In verband met,het rapport dd. 26-4-1948 P.I.D. 50/48, 

kan worden toegevoegd, dat A.J. Bijsterveld op dat tijd,stip nog 

niet te Schiedam woonachtig was en ook niet voorkwam in het Be

volkingsbureau van de. gemeente Schiedam. Verder zij nog gemeld, dat 
de Familie Eikenbroek steeds gewoond heeft, "Hoofdstraat No. 141a11 

te Schiedam. 

Van betrokkene en de leden van het gezin waaru.it hij stamt 

is bij de politie-administratie en b� de PRA alhier, niets ten nade 

le bekend. 

�.'.n 
.......... ·-..:------·

Y?t... Il -/JJ

1951' • lli 31 M e i 



935 A 24.5.Hl51-o 

Aan de Il&er 
Commissaris van Politie 
te 
$ C lI I E D A r· • 

BIJSTERVBLD,Adrianus Jacobus 
gob. 3008.19]8 
Schieda�, Hoofàstrast 141 , 
elect1•0 ... monteu.1• bij Riet schoten en Rouwens. 

Ik moge r verwijzen ra.ar Uw rapport dd. 26.401948 
,P.r.n. 50/48. Thans geert betrok1'ene als adres op 
Hoofdatràat 141 in plaats van 241. 



v)�,_ # ___ _g�--------
978 

, In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

Gehuwd met: 
( alleen voor vrouwen ) 

Voorname.n ( voluit) : 

Geboortedatum 

_ Geboorteplaats: 

Woonplaats: 

Adres: 

Functie: 
( duidelijk omschrijven )

� 
Voor gehuwde vrouw meisjésnaam

r 

=-----------, Datum: ________ · _l_'.l�l ____ _ 
1 ffJ/s.n 

l v. f]\.,._ IL m 



A BIJS �. �LD, Adrinanus Jac, 
Vlissingen, -8-18 
SCHIEDA11, Hoofds -
OD 300 .,. Dis 935 

---

Vled. Eikenbrtbek 
t.b.v. Sectie III M.I.D. 



GEMEENTEPOLITIE SCHIEDAM 

.. 

, 
e 

DOSS.: P.I.D.
No. 50/48 
TYP.: St/vD SCHIEDAM, 26 April 19�

r 
· 
,,..1 

Aan de Heer Hoofd van de Centrale V ai �O!idedienst 1
1 s-Gravenhage - -·

2 8. APR. 1948 
.... �--

ONDERWERP: A.J. Bijsterveld.
ACD/�16� 

BIJLAGEN: twee 
ANTWOORD OP°P-W brief dd 14-4-48, Dis. 935, Geheim.

Ik heb de eer U!ro- hierbij een rapport in
tweevoud te doen toemomen met inlichtingen 
betreffende A.J. Bijsterveld. 

;pe Commiss
� 

van Politie,

( J.�an Veen.)

� 



Politie Schiedam. 

P .I.D. 50/ 48. 

Onderwerp: 

A.J. Bijsterveld woöende te Schiedam? 

RAPPORT . 

-.-.-.-.-.-.-.-.-

, 

Naar aanleiding van het schrijven van het hoofd van de 

Centrale Veiligheidsdienst•te 's-Gravenhage, dd 14 April 1948, No. 

Dis. 935, Geheim, met verzoek om inlichtingen betreffende A.J. 

BIJSTERVELD wonende te Schiedam, heb ik: Jan Hermanus van DUIJL, 

hoofdagent van gemeentepolitie te Schiedam, tevens onbezoldigd 

rijksveldwac'ter,de eer UEdelGestrenge het volgende te rapporteren: 
• 

, 
e. 

11 De naam van Adrianus Jac. BIJSTERVELD, geboren te Vlissingen 

30-8-1918 komt NI:EJr voor in de bevolkingsregisters der gemeente

Schiedam. Aan de Hoofdstraat 241 te Schiedam is de wed. Eikenbroek

NIET woonachtig.Bijn naam komt ook niet voor in de politieadministra

tie der gemeente §chiedam. "

Waa�an door mij, rapporteur, is opgemaakt, gesloten 

en getekend dit rapport te Schiedam 26 April 1948. 

G e z i e n : De Hoofdagent van politie. 

politie. 

J .H. van Duijl.) 
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DIJST:i;- ::vE�D, 

Aclr j n: P S , JA. c • 

rlo.., f.'a 1--ot"'.., l ll 
,J: e" P 1: i. 

T i' • • •

Hoo f'àe tra t !'.'· 1 
p/a 1:ed • .i.:..f!<auo11<.)(,1k. 

Zie bije:Nmd sf:Jch"Y>ift politie-ra.pJ ort. 



roPkAART 
ACD/ 

DAT: 
19 October 1950. 

Doss.109/4123. PAR: 

..:3e "tre:i. t: JJULMUS, .Actriaan Hendrik, wonende 
Kempstraat 349 te 's-Gravenhage. 

Antwoord op 

Dis.Jo.9397, d.d. 24 Augustus 19�0. 

xl Adriaan Hendrik DULMUS, geboren �e Zandvoort i Octooer 
l'::132, van beroep electricien, woon 1.i ven huize van zijn 
ouders Kemps traat 349 1;e 's-G-ravenhage. 

Bij behoor i, nie·t; tot enig kerkgenoutschap. 
Beha.1 ve de lagere school bezocht hij de Ambach,;ssc.uool. 

Hij is thans sedert 2 jaar ais electricien werKzaam bij de 
1·irma .tlIJT-3CHOT6N en HCUWdNS te Rotterdam. 

Als zodanig is hij in hoo:t'dzaak werkzaa • .1 biJ de B.P.U. 
te Pernis. 

�ijn vader, genaamd: 

, Adrianus .Anthonius .uULl..TUS, ge boren te 's-Gravenhaf'>e .1·, l lNovemoer 18�6, van beroep behanger- Sûoifeercter, wonende
aan hetzeiiae adres, is sedert 1947 lid van d e  E.v.a. 

A.H.Dulmus heeit geen interesse voor poiitie�. 
:&iJn naam komt in de poli1�ie-adminis 1,ra tie, ook op po

litiek g�bied, niet voor. 

r:·-·1r - --- w I OP ...11.�.sg, ... :.,, fié.spr ..-fnet - / . ..;'il_ 1
- <_,,--- cop1e geg. aan ·····r?.tl...n_ ....

> 
/ �-----·----� 

l r : 1 ..J ..2d)� 

Ï • 5 C,. �. • - ij� --1• 
'..J. ///-..Q:J - ,-' . ' ' 

./.7� 1 cop1e geg. , _,.. ·· · ..... . 
-�------·---�...----. ...... 

........ �-·--..-_.... .. 
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DULM1JS, A<lriaan �endrik 
DEN HA4Gi Kampstraat 349
ZANDVOORT

i 
1-10-32 

2e monteur. 

/ 
24-8-50 

Aan de Heer 

Hoofd Commi��a�is van Politie 
te 
'S-G R A V E � A GE 

' 



Betreft No.Dis 9397.

Vertrouwelij_k. �

OP KAART 1 
ACO/ Il 
DA 1; 1,\1 VJlt,l 

; P ,R: r\,w. .� 
:tlllll"�' 

R.No.1012/1950.

P< 1 van Gerven, Dirk Johannes, geboren 11-4-24 te 
Rotterd8.111, wonende ten huize van zijn V[a)de:r Hilledijk 
200a te Rotterdam, is sedert jaren werkzaam bij de n. V. 
van Riet schoten en Houwens, ,�·estz �edijk 469- 4 79 te 
Rotterdam. 

Hij heeft een moeilijke jeugd gehad, daar zijn 
vader, die in 1926 wettig is gescheiden, met een weduwe 
in concubin...,_at leeft. 

Betrolrkene st8at in de omgeving van zijn woning 
als een nette, op]assende man bekend. 

Hij is Ned.Hervormd,doch bezoekt geen kerk. 
Voor ryolitiek toont hij geen belangstelling. 
Zij 1 na�m komt in de administratie van de �olitie 

te Rotterdam niet voor. 
Zijn vader Bertus,geb:29-3-99 te Rottercam(bekend) 

komt voor op een lijst van abo11né 1 s op 11 :De w.-arheid11 v0.n 
September 194 7; ths.ns is hij geabonneerd op 11Het Vrije 
Volk 11; hij wordt het type van een niet-actie.f oud SDAP-er 
genoemd. 



9397 

GERVEN, Dirk Johannes van 
Rotterdam, 11-4-1924 
ROTTERiAM, Hilladijk 200 

/ 29 September 1950 

Aan de Heer 

Hoofdcommissnrie van Politie 
te 
R O T T E R D A M. 



I 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

� Naam '): 

Gehuwd met: 
( alleen voor vrouwen ) 

Voornamen (voluit) : en 

'Geboortedatum 12 Jipr1l. 1922 

Geboorteplaats: 

Woonplaats: 

J2 

Functie: 

.._ .idelijk omschrijven )

' ) Voor gehuwde vrouw meisjèanaam 

-



A GROEN.EWEG JAn 

l�-4-1922 Rotterd 0m 
I.issel:m.onde. Hordi:ik l.?.8
OD 300

.Afit.ond. ::iRn�èvr.t.b.v.Sectie III M.I.D. 
Dis no. 944 dà. ��S-4-1948 

1 
'1Htclu � 11.�. ''i ! /ic4 (. P. >'{ � �. /)t(d_



.. ' . -1-IliJLICHTINJ-ENDIENST. 

ROTTERDA 

I .D. . No : 39 2 • 

GEHEIM . 

.. 

·. 8· JULI 194a l: 

Jul· �Pa/. __ � o _tt iJ

(}. f. 

k 
/ 

In· antwoord op Uw schrij ven No i Dis. �_, d_.d. 
1948,wordt bericht,dat de naam van: 

_ ,<l Groeneweg, Jan,geb. 12-4-1922 te Rot ter dam, ele etro-monteu:r; 
wojende Korhaanstraa t 920 te Rotter dam,in de administratie van

de Politie no ch in die der P.R�A. alhier voorkomt. 
J Omtrent de vader, Groeneweg,Pieter,g·eb. 19-12-1888 te Nu

mansdorp, agent le vensv erzekeri11g, werd dezerzijds gerapporteer d 
bij brief I.D� No: 408,d .d. 24-3-1947,zulks i� antwoord op Uw 
schrijven No: 290/1/1946,d.d. 18-4-1946. Hij w sin Novemb�r 
1?47 lid van de q.l.'. N . en abonné op het dagblad 1'1Jë Waarheid 11.\ 

Ver zonden aan: 

·---- ________ _..... ____________ __, 

Hoofd Centrale Veiligheids Dienst 
te 

's-Gravenhage. 



/ 

' 

GROts�'EWEG, 

.ren, 

451 
� ....... �, �"P?�·M��i 

,*'-1,�/ 

Poofd Sectie III ,: .. I.D. 

24 Juli 194B 

Dis 944 16 December 1947 

9 October 194? 

12-4-1922 te Rotterdam, 

r:rselmonde Hordi jk 128. 

Afschrift tolitie-rapport: 

e. Groeneweg Jen, geboren 12-4-1922 te Rotterdam, elctro-monteur, 
.wonende te Rotterda�, Koorhaanstraat 92c, komt in de politie-edoini
stratie niet �oor. rocb op politiek noch op cril'!iineel g�bied is er iets 
ten nadele ven hem bekend. ' Omtrent de veder, Çroenewog, Pieter, geboren to 1' urw.p.sdorp 19 De-
cember 1888, agent levensverzekering, is te Rotterdam beke�d dat bij in 
l ovember 1947 l;id was V&.IJ de C.P.N. en abonne op het dagblad " De 1aa.l'
beid". 



/ 
/ 

/ 
944 

IN TNEEVOUD S • V .P. 

�R"T'!�f{8(; Jan 

geb: 12-4-22 tfl Rotterdam 
won: IJSSELMONDE* Hordijk 128. 

23 April 

De Htier Hoofd Co.mmissaris 
van Politie 

te 

ROTTERDAM 



' 
'
l 
1' 
l ' 

Betreft No.Dis 

DIENSTGEHEIM. 9 JUW · ,.. 
R.No.719.

,XI Omtrent Harpe, Cornelis, geboren 16-7-1923 te 
Rotterdam, wonende West Varkenoordseweg 353 A te Rotter
dam, is niets nadeligs bekend. 

'\ 

Zijn vader Jan Jacobus, geboren 5-11-1892 te 
Hellevoetsluis, wonende op hetzelfde adres, is bij Uw 

(W dienst bekend. 
·-- ·----__ _

/ ' 
Va� : � et · 4 6" 

0

: aÁ . W{ � 
FF \ 1'7/i:J1

{}-, ,,. 1.. o. d. e P: �, '·U· a-�·-C-1 · ... r . .,,k • . q_ 
. • Q) i; I 

1M,1. '!ro ·. lol 11.e.J. - it.Y !.R.. 
1 

\L \ /�- �c..,r.

�- R.i . H. � /r/.:n 
b�f-p?:�ei

,.. 
�-......

� Ci/ 31 � rJ 1> ,s- PP.2'1..::........... . ... 
1 

· · cop1e geg. aan 



12.495 A 

. 

�/ ; 

RARPE, Cornelia _ 
/ 

/ 

l Juni 1951 

Aan de Roer 
Hoofdcommiesarie vo.n Politie 
te 
R O �TER DAN. 

ROTT�RDA::, 16-7-l9r� 
ROTT'3RDA , Viest Varlcenoordseweg 353 

. ! 
'Betrokkene kan me.i werkzamnheden ann :s-crub:iceerde Liarine
opdrachten worden belast. 

1' 
/ 



941 
In te vuile n met schrijfmachine of blokletters 

---------,-----·-----
Naam '): ? I!o�• 

Gehuwd met: 

( alleen voor vrouwen ) 

Voornamen ( voluit ) : 

' 
Geboortedatum
·'-----�---1.-6�8-U-1-i�l�9���----------·-----
tehoorteplaats: 

Woonplaats: R. /3. !?.:.
Adres: 

-------__;:::=•=d _}.UIIM.OglfttzQJJ ,tJ 

, oooar 
Functie: 

4
uidelijk omschrijven )

�r Voor gehuwde V!'!"IUW meisjesnaam 

r-- --· .. --.... �--- i ,,, . .,., t �{. J} 1 � ,,. t '/J. ' 
j --�1 ;! 1 - ·-· 

l ��.J t Ç) /î• 
! ;":,,. ; /( hff- ód" !
� ..... ---·-····-- ......... -. --·.:a;

--
- ..... 



111 

.. 

Betre.:fi't No •. Dis 93971. 

VERTROUWELIJK. ------

19 FEB. 1951 

R.No.868/1950.

Harpe, Jan JaC'o.b.us,, geboren 5-11-1:892 t:e Hellevoet
slui:s, el'ecr"tiro-monteur, w.:nende west Varkenoordseweg 353a
te R 0>t-ter dam, jjs ree as jaren� ïn d i ens t. van a e N • .v • van-
R n.et.sch o:t.en e n  Houwens, Westzeedij;k 'll69-'t7i9 t-e Ro1tterdam. 
Hij, wiierde ongeveeF 4 jaren geleden zijn 25-j arjjg jubïleun.

Hij wo!l:dt een_ kordate en eeriïj�e man genoemd, die 
b:iLj zijn werl{gee.fster zeer goed staat aangeschrev-en. Hïj 
iis baas in de werkplaats, do.oh zo.u tha,ns ,. na een ernstige 
zieltte, belast zijn rre t de co.ntr�le op het werk, op schepen

H:b.j iis gehuwd en vader van 2 kinderen.Hiji is Ned. 
Hervoxmd,. doch bezoekt geen kerk. 

Eind 1945 blee'k h:i:.j, geab.0nneend t.e ziïjn op "De Waar
heid", welke krant hij nu nog leest. In 194 7 was hij' ook 
geabonneerd op het �RC;l.!-tterdam sch Nieuw sbiaa; welk abonne
ment hLj in Augustus 1948 verruilde voor dat op�Het Vrije 
Volk". In Sept.1947 bleek hij lid te zijn van de C.P.�. en
hGUder van een "Waarheid" obligatie; tevens bl eek hij' in 
Sept.1949 lid-abonné te zijn van de Vereniging Nederland
u. S. S .R. 

Hij neemt niet actief aan het partijwerk deel en
laat zïch nimmer uit over politiek. 

-----�-l P 
�/ �spr roet 

0 ../J-n ....... cop1<�eg. aan
..
...... 

... 



9397 
24-8-50

Aan de Heer 
Hoofd Commissaris van Politie 
te 
ROTTERDAU" 

HARPE� Jan Jacobus
HELLEVOETSLUIS 5-11-92 
ROTTERDA':!,îf1/ar�enoordscheweg 353 A 

Baas Werkplaats. 



• 

Betr. No. Dis 8533 

___.,. . ...,_ ... .. "'" 
� . .y/11 
27 NOV. t950 
R. No. 580.

' 

ACO/i/" 
DAT: ,.t..r 

!_A
.;.;.
R.: _....,,,,,,,. 

van der Heide, Martinus, geboren 13-12-1919 te Rotterdam., 
thans wonende Blokmakersstra.at 36a te Rotterdam, heeft de Ne
derlandse nationaliteit verloren door dienstneming bij de 
Vlaffen SS. 
Op 11 Juni 1942 meldde hij zich vrijwillig bij het Vrijwilli
gers Legioen Nederland en werd naar het Russische front ge
zonden. Hij is daar in de strijd gewond geraakt en werd in 
een lazaret opgenomen. Hij heeft daarna nog bij verschillen-lde Duitse onderdelen gediend. 
Bij vonnis van het Bijzonder Gerechtshof, d.d. 18-8-1947 werd 
hij terzake van bevengenoemd feit veroordeeld tot 12 maanden 
gevangenisstraf, gedeeltelijk voorwaardelijk, met 3 jaren 
proeftijd. 
Op 18 jarige leeftij� heeft hij zich schuldig gemaakt aan 
diefstal van 1 blik koekjes. Terzake dit feit werd hij door 
de Kinderrechter op 22-9-1937 veroordeeld tot 1 maand tucht
school voorwaardelijk met 1 jaar proeftijd. 
Op 24-8-1938 is hij in het huwelijk getreden, doch op 24-5-19 
werd de scheiding weer uitgesproken . 
Dit huwelijk, waaruit 1 kind is geboren, is zeer ongelukkig 
geweest. Hij gedroeg zich tegen deze vrouw kwajongensachtig 
en mishandelde haar dikwijls. 
Sedert 8-3-1950 is hij hertrouwd met een vrouw, met wie bij 
een tijd heeft samengeleefd. 
Hij wordt een man genoemd, die moreel niet op een hoog peil 
staat. 
Voor godsdienst of politiek toont hij geen belangstelling. 
Sedert April 1948 is hij in dienst van de N.V. van Rietscho
ten en Houwens, gevestigd Westzeedijk 469-479 te Rotterdam. 
Voorzover bekend geeft hij daar geen reden tot klachten en do 
zijn werk naar behoren. 

.. 



Betr. Dis No�
Ve:trouwelijk. 

30 DEC. ms� 

R. No. 580.

,� �-&('� . Met betrekking tot Dis No.9397, a.a. 24-8-1950 moge 

1 ,./. � 

worden verwezen naar Di s No.8533, d.d. 7-6-1950, dezerzijds 

\pr ,
be antwoord onder No. R. 580, d.d. 27-11-1950. 
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'), 

I 
• 

HEIDE Martinus Vo o 
ROTTEioAJ.l,. 13-12- 9 

3oROTTERDAM, Dremm �arstr o 

-
sjouwer. 

.. 

I .

I 
I 

24-8-50

Aan de H eer 
Hoofd Commissaris van Politie 
te 

ROTXERDAM 

: 

I 
', 

1 

r 

1 
1 

1 

/ 

,, 

'î; 

� 

•\ 





,
J 

(• 

... 

1 

Betreft: _:1.H. Heijne den Bak. 

V-it en Ii-129 6

VERTHOUv'ELIJK 

WIUEM HENDRIK IIBIJNE Dli.N BAK, geboren te Delft, 24 November 
1926, w onende Choorstraat 26 te Delft, is ongehuwd. 
Contra hem werd door de Politie te Delft, d.d. 12 Augustus 1951 
proces-verbaal opgemaakt terzake van art. 311 1

1', .v .s. Hij .h,ad
gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus 1951, met behulp 
van een valse sleutel, ongeveer 200 pakjes sigaretten gestolen 
u it automaten. Of hij deswege werd veroordeeld is hier niet 
bekend. Reeds eerder werd hij verdacht van diefstal, maar er 
was toen geen bewijs te krijgen. 
In politiek opzicht is van betrokkene niets nadeligs bekend. 

6 Mei 1952. 

Q'f_ it.:.:!.... bespr. met '!.: {__(/: 
�.(- ��z copie gq .• an ?1i,i;},J



-·

.. 

VERBilmING 6. 
No • 216/ 195 2 • 
DIEJ:ITSTGEHEIM. 

1 

23 April 1952" 
,1,K•�,r

1

A(ûllf;,-1 

GESANEERD 

Bericht op schrijven dd.10 April 1952,Form.V 2 e,No.Dis 
V-R en H-12.96 A,Dienstgeheim, betreffende W .H.Bak,wonende
te Delft.

Willem Hendrik HEIJNE den BAK, 
niet BAK,zoals in Uw schrijven vermeld,geboren te Delft, 
24 November 1926,eletricien,wonende Choorstraat 26 te 
Delft,woonde vanaf zijn geboorte tot 12 Februari 1944 te 
Delft. Op deze datll1Il werd hij afgeschreven naar Maarn� 
Op 16 Januari 1946,werd hij weer te Delft ingeschreven, 
komende van Maarn. Hij is ongehuwd en behoort blijkens 
zijn persoonskaart tot de Gereformeerde Kerk. 

Contra hem werd door de Politie te Delft,onder No.220, 
dd.12 Augustus 1951,proces-verbaal opgemaakt terzake van 
artikel 311 W.v.S. Hij had gedurende de maanden Juni,Juli 
en Augustus 1951,met behulp van een valse sleute�,onge
veer 200 pakjes sigaretten gestolen uit automaten.Of hij 
deswege werd veroordeeld is hier niet bekend. Reeds eer
der werd hij verdacht van d iefstal,maar er was toen geeb 
bewijs te krijgen. 

�
Hij is de zoon van Willem Hendrik HEIJNE den BAK,geboren 

� 
e Delft,30 September 1898 en Leonora Amalia Maria van 

\:.: · RAVESTEIJN,geboren te Delft,16 October 1894,beiden wonen-
de Choorstraat 26 te Delft. W.H.Heijne den Bak voornoemd, 
is schoenwinkelier voor eigen rekening.Bij de verkiezingij 
in 1949 hing achter een der ramen van zijn 
kiezingsplaat van de Anti Rev.Partij. 

In 1942,1943 en 1944,werd tegen hem proces-verbaal op
gemaakt terzake van prijsopdrijving. Of hij werd veroor
deeld kan hier niet blijken. 

De namen zijn gecontroleerd bij de afdeling Bevolking. 

Einde. 



-·

'\
h 

t 
" 

� BAK, Willem Hendrik � 
Delft, 24-11·-J 926 
DJ:;.LE·,t:, Choq:rotrae.t 26. 

•, 

. .

. 

Work:&se.m bij Rietacl'].oten en Hc,uwena. 

Tot op he.den onbekend in

de admiRistratie van de R.I.D.

2 1 APR 1952 

van Politie 



bAlc, Viillem Hendrik 
Dalft, 24-11-1926 
DELF�, àh9orstraá� 
... 

bij 

'' 



Betreft. No .Dis 9397. 

VERTROUWELIJK.� 

OP KAART 

.A.:'.)/ 
DAi; 

l\ 

PAR: 

-2 FEB. 1951

R. No .1015/1950.

:Xl Hommersa.m, G-ijsber..:t Johannes, gebz,&en 11-4-23 te Rot-
terdam, woonde tot 17-6-50 te n huize van zijn concubine, Meer
manstraat la t� Rotterdam. 

Op l7-r6-50 werd hij' in Rotterdam afgeschreven, gaande 
raar Amsterdam, Comme linstraat 87 I. 

Gedurende de bezettingsjaren werkte hij in Duitsland. 
Van September 1945 tot Mei 1946 was hij: als electricië 

werkzaam bij «e: H.T. de Vries, Nieuwe Binnenweg 371a te Rotter
dam en daarna bij verschillende firma's. 

Thans zou hij in Amsterdam werkzaam z ijn. 
Hij is op 25-11-47 van zijn eerste vrouw wettig·ge

scheiden; leeft gescheiden van zijn tweede vrouw en leeft than 
in c one ubinaat met een V:r ouw, die 3 kind er en heeft. 

Betrokkene staat heel ongunstig bekend, voornamelijk 
op zedelijk gebied. 

Op het adres Meermanstraat la was hij geabonneerd op 
"De Waarheid 11

• 

Op 31-10-1948 werd hij, geverbaliseerd t.z.v. prijsop-
dri jvin.g van bioscoopkaart jes, r,och daarvoor niet veroordeeld. 

® 
Hij is de zo on van Wiegmans,Geertruida, geboren 11-4-

901 te Zaltbommel, weduwe van Hommersom, Klaas, geboren 
8-11-99 te Blokker (bekend).

® 
Zijn broer Nicolaas, gebore n 5-7-26 te Ro�t erda.m,heeft 

en grote staat bij de Politie te Rotterdam, o.a. t.z.v. de 
oofove rval in 1946 op het Hoofdpostkantoor te Rotterdam en 

de roofoverval in 1941 te Barneveld. 

1 
Zïj:n broer Gerard, ge boren 1-3-28 � Rotterdam, expe-- di tieknecht, wonende Frederikstraat 54a te Rotter d�m, onttrok

zich omstreeks Augustus 1949 door onderduiken aan de militaire
dienstplicht.



... 

9397 

HOMMERSON, Gijsbortus Joh. 
Rotterdam, 11-4-1923 
ROTTERDAM, Meermanst�at l 

.. 

29 September 1950 

Aan,de Ileer 
Hoofdcommissaris van folitie 
te 
R O T T E· R D A .M • 



• rJ) ?' _______ .:;.. _____ _ 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

Naam '): 

Gehuwd met: 
( alleen voor vrouwen ) 

Voornamen (voluit) : 

'4 Geboortedatum 

Geboorteplaats: 

Woonplaab: 

-dres:

Functie: 
( duidelijk omschrijven ) 

rf 

1 r ... 

' ) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam 

, 

951 

.97 1 . .../ç{. tl. 



A 
\ 

HOOGER\'1 RF. Anthonie
8-1-1934 VlAArdin�en
elecvric:te
SchiedAm; L nge/- chterweg 14 
MArid III lJ �1950 
beroens,Y1-t':o.no_ Dis 93?7/0D 300
s,,.. k••rt- . { l.,V1,v'l

• 

Ned. 

•



(J• ' 

• 

1 

/deze 

• 

�IE� S T GEHEIM . 

Vl�ardingen, 21 SeDtember 1950. 

B etr: HOOc .!!i 1. ERF, Anthonie 
wonende te Schiedam, L�1ge Ach�erweg 14. 

Antwoord op:

VGrzo ek DIS No. 9377 çt,_ d, 19 Septerr,ber 1950. 

I 

f .AN�.1:10i,IE n00 E"Rkt,RF, geboren te VlE>ardingen, & J all.Jori
1�34, zond.er oeroep, woonde vanf'>f zijn geboorte tot 22 
Se tember 1949 in deze gen• ente. Op laatstger�oerrrde dRtu,m 

erd hij afgevoerd naar Schiedam, Lange ,-lii.Ch erweg 14.
Zijn naam komt in de :poli tieadmü1ü tratie te Vl2ardi.ngen, 
zowel op crimineel rls op politiek pebied niet voor. 
Zijn vrJer is in de bezettin·sj2ren in Duitsland in 
dienst getr�den bij de S. S. Of deze, il.dienst" red i:g 
vrijwillig is e;ev eE st dan . el e::ed.wonren i.s niet bekend, 
da,r hij tot dusver niet teruzge�terd is .. 

Zijn moeder ver\1aarloosde h<1àr kinderen zodar..ig, 
dat/al, en in 1944 te:r· beschi .1 ng ven de voot d jr• Pd zijn 
ge'Steld en de moeder uit de ouderlijke macht werd oLtzet. 
Deze ontzetting dui,rt nv6 steeds voort. Anthonie "erd 
m, de ter beschi.--.lcingstelling van de VO•J00.i.j l'é.a.d duor 
ee1 familielid van z jn Vl:'der in h •is gen.omen, ·.,aer 
hij vërblcef tot �ijn vertr�k n8ar Schiedam. 

Omtr�nt de overige familieleden is niets nadeligs 
bekend.-

,Of .. :ri.n - b�spr roet �---�-.
cop,e geg. aan 

/ 



9377 A 

l' 

HOOGERWERF Anthonie 
VLAARDINGRt, 8-1-34 SCHIEDA�, Lange Achterw�g 14.

Aan de Heer 
Con�issaris van Politie 
te 
V, t A A R D I U G E N. 

Betrokkene heeft tot 1949 te V1aárdingen gewoond. 

�. ��·î-(Pf t.



SECTIB III l�RID 
26-10-50 

HOOGERWERF 

Anthonie 

9377 

g-1-3t� t� v1aara.1n:1e11 

SCHIEDAM, IJ;tnp-e Achte1"we� :J)� 

Zie bijgaand afschrift politierapport. 

4-9-50 

verzamellijst 



I.D. Schiedam No. 360/50 (D)

� Onderwerp: A. Hoogerwerf 

� Antmord op: V2a Dis. 9377 A � 19-9-50. 

\ \( / 
\� 

_.....,,,,,..,.. 

DIENSTGEHEIM . 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Anthonie HOOGERWERF is op 8-1-1934 te Vlaardingen geboren, 

Nederlander, van beroep scheepsjongen, ongehuwd, van N.H. godsdienst, 

wonende in het Nederlands Hervormde weeshuis aan de Lange Achterweg 

De namen van zijn ouders zijn alhier niet bekend. 

Tot 22-9-1949 was hij ingeschreven in de bevolkingsregisters 

van de gemeente Vlaardingen. 

Van hem is alhier niets ten nadele bekend op crimineel- en 

politiek gebied. 

Schiedam, 13 October 1950. 





(� 

DIEJ\TSTGEIIEII!. 

Antwoord ..2.J2.....ê.Chrijven d, d. 5 Maart 1951
2 

V 

OP l<hART 

:ACD/{i 

·---= 

2 �� Dis 11489 A,
m--44 

, f Wilhelmus JAN§.EN, geboren te Vlissingen, 10 September 1924, van be-
X roep loopjongen, wonende Noordstraat 14 beneden, staat sedert zijn 

geboorte ingeschreven in het bevolkingsregister der gemeente Vlis
singen, Tegen zijn vader: Johannes Alphonsus Jansen, geboreh te Os
sendrecht, 24 Augustus 1904 werc'l in 1933 proces-verbaal opgemaakt 
terzake overtr. van art. 321 W,v.sr.; in 1948 terz. overtr. van art. 
453 en in 1949 terz. oy_e�r. van art. 239 van het V/,v,Sr. Hij werd 
geinterneerd van 28 December 1944 tot 15 ·b,ebruari 1946 wegens bele
diging van de Koningàn en het verrichten van diensten voor de Duit
se weermacht. 
Overigens is op politiek- en politioneel gebied omtrent hem en 
familie- en gezinsleden, dezerzijds niets ongunstigs bekend. 

r -�/. ··- ... ·-- ····-·-/ OP ... 7-if. - n _ �:-�.--"-= _(7�-:-
co1)1c: veg · . / -� 

è.. , t,_{1) 

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

Maart 1951. 
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Naan\ '): 

Gehuw� met: 
( alleen voor vrouwen ) 

. V. oomamen (voluit) : 
,, 

�� .

Geboortedatum 

GeboortepJaata: 

•W oanp1aata:

Adres:

6nctie: 
""'r �uidelijk omacbrijven ) 

In te vullen met achrijfmachine of blqklettera 

lO t':epteober 1924 

Vlias1ngon 

Vlleaingen 

'1oordstrast 14 

Hulparbo:l.de:r R. n:o.
') . Voor sebuwde vrouw meiajélnaam 

Datum: _____ 25.s,_J_a __ mt=o=r:.;;1......::1...:9;..:?;.:l:...-__ _ 
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Betr eft No.Dis 9397. 

VERTROUWELIJK. ------
rJJrt I

OP KAART 

ók 

-2 FEB. 1951 AC.0/ 
.

R. No .1019/1950. OAT: 

PAR:� 

><1 
de Kle er, Franciscus Karel, geboren 27-11-21 te Rotter 

dam (bekend), woont sedert 7-11-49 te Rotterdam, Taandersstraat 
79b. Hij is in het bezit van de diploma's 11Ambachtsschool11 en 
11Avond-Nijverheidsschool i'. 

Vanaf 8-6-41 is hij als electro-roonteur werkzaam bij 
de N.V. van Riet schoten en Houwens, Electro-Technisch Installa
tiebureau, westzeedijk 469-479 te Rotterdam, welk dienstverband 
onderbroken werd van 1942 tot 1943, gedurende welke tijd hij 
in Duitsland werkte. 

Hij is gehuwd en vader van 2 kinderen. In de omgeving 
va n zijn woning staat hij bekend als iemand, die zich niet 
over politiek uitlaat. 

Hij was in October 1947 lid v.an de C.P.N. en in Sept. 
1947 en Januari 1951 ab.onné op "D� Waarheid". 

��., 
�srr :__:'__ê!_ 

12-.�.J _/. ...... ·1 L ,'..J-n .q t geg. aan ,,� 
--·------
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•, 

9397 

KLZER, Franc1sct1a Karol. de 
Rotterdain, 27-11-1921 
ROTTERDAM, Tqandoratraat 79 

29 September 1950 

�Aan de Ree-r 
�oofdoommissaris van Politie 
te 
ROTT ERD A. Tri. 

., 
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.ntwoord op schri.jven d.d. 5 Maart 1951, V 2 e, Dis 11.488· • .' .• 

Lli 7 x.l Louis Fran�ois LEIJNSE, geboren te Vlissingen, 19 .ti..pril 1917
)

van beroep electricien, statenloos, wonende Bunkerweg 436 te 

Vlissingen, werd op 8 September 1938 afgeschreven uit het bevol

kingsregister der gemeente Vlissingen, naar Rotterdam. Op 24 Haart 

1950 keerde hij uit Eijgelshoven, te Vlissingen terug. 

Bij de bevolkingsadr�inistratie alhier is bekend, dat hij uitgeslo

ten is van de beide kiesrechten en dat hij zijn Nederlandse natio

naliteit heeft verloren krachtens artikel 7 sub 4, der wet van 1892 

wegens dienstheming bij de Landstorm Hederland. Een politiek dos

sier is omtrent hem alhier niet aanwezig. 

Overigens is omtrent hem en zijn :familie- en gezinsleden, O!) poli

tiek-en politioneel gebied, dezerzijds niets ongunstigs bekend.Om
trent zijn huidige wolitieke instellin�_is niets kunn�n blijken... 

-v .1issiI)f,en, .1v J.1:!aart. 1-go.1. 

df ' 



LEYNSE, Louis �rançois 

19-4-17

VLISSINJ.�N(Havendorp),

Aan de Heer �:� 
Co1UUJ.iasaris vZ.; Politie
te 
V L I S S 

Gaarne inlichtinN'en omtrep.t huidige politieke instelling. 
Betrokkene moet werkzaaml:l.eden aan boord van oorlogsschepen
verrichten. 

1

In de documentatie alhier komt voor: 
L.EIJBSE, Louis Frans , ,
Vlissingen, 19-4-17 
TILBURG, Broekh.weg 322 
Kaartsysteem ss. SS Suchkarte 26-8-44 Amersfoort. 
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In te vullrn met schrijfmachine of blokletters 

Naam '): 

0-.r Gehuwd met: 
( alleen voor vrouwen ) 

•
Voornamen ( voluit J :

' Geboortedatum 

! Geboorteplaats:

r;_w_00_
0

_P_
laa

_
t
a_: _______ V-'-l_iD_w._n-:g=-®--'�-"-e_n_a_o_r.::..p..:...) ___________ _

Adres: Bw:lko:n,eg 436 
-------------

Functie: 
- duidelijk omschrijven ) 

lrobeluionteur 

' ) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam 



B LLIJ1J:JE Louis trans 
19-4-17 Vlissingen
'l1ilburg, Broek.b. •. eg 3BB
kaartsysteem ss. SS Such':arte 25-8-44 n1nersfoort.



Dienstgeheim No.r.n. 104 
Bericht op uw schr.dd.2.4-1951 No.Dis.11488 Dienslïgeheim. 
Onderwerp: Inlichtingen. 
----------

/ 

Naar a�nleiding van het gestelde in Uw hierboven 
aangehaald schrijven, bericht men mtj als volgt.: 

,. .de doelde persoon, genaamd: .Louis Francois LillJNSB, geboren te Vlissin
. ben 19 .4.19 heeft van 15 September 1949 tot 24 Januari 1950 als politiek 

q.eling_ue nt vertoefd in de Rijkswerkinrichting te Eijgelshoven,vfolfsweg 55. 
), liedurende zijn verblijf aldaar was hij met meerdere andere deling_uenten werk
� zaam op de mijn 11LAURA" te Eijgelshoven. 
T Hij heeft ingevolge art.7 ,sub 4 der wet van 1892 zijn �ederlandse nationali

teit verloren wegens dienstneming bij de 11LANDiACHtn en 11LANDS�OR1\JI.11 in 1944 
tot 19 45. Hem is bovendien h�t kiesrecht ontzegd tot. 24 fü:ei 1955. Hij is op 
6.2.1947 door het Btjzondere lierechtshof te 's-Hertogenbosch veroordeeld, to 

�een hier niet bekende straf. No.B.� .L.No.4613. Thans is hij uit het kamp ont
" slagen. Op crimineel gebied is ter plaatse niets nadeligs van hem bekend.

Hij heeft van 19 November 1942 tot 15 September 1949 in Rotterdam 
gewoond, nader adres niet bekend. 

Van 15 September 1949 tot 24 Januari 1950 woonde h'' te '.filburg, 
Wichmanstraa t 11. 

Blijkens ontvangen bericht uit ïilburg is aldaar · ets nadeligs 
van hem bekend. Einde. 

ZUID-LDIBUR 

IV' .. ·"' 

17-4.1951·

IOPKÁ,--1
A<O/f', _ 
�:�!n 
PAR. 
-· 



Betrokkene 



• 

(' 

• 

Betreft: J". Luthart • 

V -.8. en H-1299 

VERTROUWELIJK 

.JOHANNES LUTHA.RT, is geboren op 2.8.1920 te itotterdam en 
niet zoals op Uw formulier vermeld op 4.9.1927. Hij is 
woonachtig M.argrietstra at 8a te Rotterdam. Omtrent hem is 
niets nadeligs bekend. 
Van zijn broer .Jo seph, geboren 4.9.1927 te notterdam, thans 
wonende �lectroweg 42 te Ro tterdam en van zijn vader: 
Adrianus, geboren 6.6.1886 te Rotterdam, wonende Robijnstraat 
25a te Rotterdam, is bekend, dat zij in November 1947 lid wa
ren van de C.P.N. 

6 Mei 1952 • 



No.Dis V-R. en H.-1299A 
'nrENSTGEHEI� 

OP KAART 

ACD/ �.a.. , 

DAUJ· ·.> 

PAR: 

�k 
• 

-

1 

. 

• 

2 2 APR. 1952 . GESANEERD 
R.No. 481

Hierdoor wordt medegedeeld, dat Luthart, Jo
Jhannes, geboren is op 2-8-1920 te Rotterdam en niet, zo
als op Uw formulier vermeld, op 4-9-1927. Hi j is woon
achtig Margrietstraat 8a te Rotterdàm. Omtrent hem .is 

niets nadeligs bekend. 
Zi �broer: Joseph, geboren 4-9-1927 te Rotter

dam, thans wonende Electroweg 42 te Rotterdam en zijn 
� lva�drianus, geboren-6-6-1886 te Rotterdam, wonende 

'"" ��i jnstraat 25a te Rotterdam, zijn bij Uw dienst be
� ken • 



1952 

/ian. de Heer 
Hootdcombd·ssaris ven Poli tli.e 
··t;e
ROTTER

. . 

:Plaa.twerlcer Ri:et schoten· en 
�, , 

In·de documentatie alhier komt voor:
LUTHART, Joee:ph • � 

RO:t'T�lRDMJ,. -4-9-1927 
' 

ROTTBRDAJt, Robijnstraat 25. a. 
I.�.�otte�dru:n, 30-5-'49·
Nov.194�: Lid C N. � · 

Zijn betrokkenen mogelijk identiek? •r 
' 

l'I • � 
. .

� ..

�. 
Tot op h?den onbekend 'In . 
de admin�h'atie va-n de R.l,D,, 

. ' 

� . 

1-. 2 .1 A�R .1952 . 

' 

.., • "M 

< 

•. 

� 

1� 
,� 

. ( 

l 
1 

I , 

,. 

• 
t 



Opmerkingen: 

LP1Tt.î,,.'\..L1T J"oseph 1'ied. 
4.9.27 rtotterdam. 
tuinder 

.J.otterdara., 40bijnstrrwt 25 a 
I • .J.��tterdam, 30.5.49 

> Nov .47: Lid CPN.

Nagesl. door: 

MODEL�1 afz: R.en H. 

volgnr: 1299 

V datum afz: 28-3- t 52 

functie: 

� 

jlaa twe :rke r 

Zie· Q0.1!�98/, 5° é:> I 
!! / 

/jU°Y·' 
�v�__:.�/. 

achtern: � Lu thart 

voorn: Johannes 

geb: 4 9-,1927 .Z� - -20 

te: 

adres: 

Rotterdam. 

RO�rTERD.AM 

-ID:ec troweg- 42-� 
/)J��oP� 

Voor gehuwde vrouwen personalia cchteenoot: 

26 



» 

Betreft No�Dis 9397. 
-

VERTROUWELIJK. 

6 1-' '" 'î5'1 
R.No.1025/1950.

�I van Luijk, Roel, geboren 20-8-24 te Rotterdam, 

1
wonende Bonaventurastraat 57a te Rotterdam, is gehuwd met 

.... 1van der Klift, Hend rika, geboren 4-9-25 te R0,tterdam, en 
vader van éên kind. 

Hij is electro-monteurjb.ij de N.V.van Rietschoten 
Houwens� gevestigd Westzeedijk 469-479 te R�tterdam. 

Hij is geen lid van een kerkgenootschap, toont , 
voorzover bekend voor politiek geen belangstellïng en is 
geabonneerd op "Het Vrij1e Volk". 

In de omgeving van zijn wo·ning staat hij niet on
gunstig aangeschreven. 

Zij'n naam komt in de administratie van de Politie 
te Rotterdam niet voor. 

/Áf Zijn schoonvader, van der Klift, Gerardus, geboren 
6-2-02 te Ro,tterdam, �bij U'w d4.-ens:t �-kenàJ, wonende op
hetzelfde adres, was in, September 194 7 geabonneerd op 11 De
Waarheid"; hij t.s thans geabonneerd op 11Het Ro.tterdamsch
Parool". (EINDE).

f '�



9397 

•I, 

LUYK, Roel van 
Rotterdam, 20-8-1924 

. t 
1.

ROTT..JRDAtI, Bonaventurastraat 57a' 

29 September 

Aan de Heer 
Hoofdcom..m±.ssart's van Politie 
te 
l{ o � T E R D A M" 

-

J, 

). . 



VERBINDING 6.
No. 281/1951. ·. 

DIENSTGEHEIM-. .�:; 

16 Juni 1951. 

r------------------'-

OP A".%��- b�spr. met ........ '?l.t:,,..._�. 
_ "7;;.:,., 

cop,e geg. aan /�� 

Bericht op schri�ven dd. 11 Juni 1951,Form.V 2 e,No.Dis 

12651...). ,Dienstgeheim, betreffende J. J. �iruller, wonende te 

:o-e1ft. 
1) f f 

Johann;s Jacobus MULLER, 
geboren te Hof van Delft,thans gemeente 

electricien,wonende Vissteeg 54a te Delft,woonde vanaf zij 

geboDrte tot 25 Septemó.1915 te Hof van Delft. Op deze da

tum werd hij afgeschreven naar Rijswijk Z.H.Op 25 Januari 
1935 werd hij te Delft ingeschreven komende van Amsterdam. 

Op 9. Janua.ri 1942 werd hij alhier afgeschreven gaande naar 

Schiedam.Op25 September 1942 werd hij weer te Delft inge

schreven komende van Schiedam. Op '30 Juli 1945 werd hij 

afgeschreven .gaande naar Schiedam en op 24 December 1948, 

werd hij weer te Delft ingeschreven komende van Rotterdam. 

Op 29 November 1949 werd hij weer afgeschreven gaande naar 

Rotterdam en op 29 December 1950 werd hij weer te Delft mn

geschreven komende van die gemeente. 

Hij is op 22 September 1948 te Rotterdamgehuwd met Corne1· 

Elisabeth DONS,geboren te Rotterdam,l'Z Maart 1916,uit welk 
huwelijk tot op heden geen kinderen zijn geboren. 

Volgens de persoonskaarten belijdt het gezin Muller-Dons, 
de R.K.G�dsdienst. 

Muller voornoemd staat niet gunstig bekend.Tegen hem wer

den de navolgende processen verbaal opgemaakt: 

l No.52,dd.19 Maart 1931,terzake van diefstal van geld,meerde 
re malen gepleegd. 

No.47,dd.16 Februari 1935,terzake van diefstal van tafel-te 

lefoontoestellen en andere electrische apparaten te Amster
dam geple�gd. 

No.111,dd.23 Maart 1945,terzake van diefstal in vereniging 

van textiel en boeken. 

Door de Politie te 's-Gravenhage werd onder No.47/1935 

proces-verbaal tegen hem opgemaakt terzake van diefstal 
loodkabel,terwijl in dat zelfde jaar door de Politie te 

Rijswijk proces-verbaal tegen hem werd opgemaakt terzake 

van diefstal met braak. 
Onder No.218,dd.15 Augustus 1945 werd door de Politie te 

Rotterdam proces-verbaal tegen hem opgemaakt terzake van



• 

Vervolg op schrijven No.281/1951. 

rijwieldiefstal. 
1 Dd. 14 September 1946 werd door de Politie te Schiedam pro
ces-verbaal tegen hem opgemaakt terzake van diefstal 
tra-motoren invereniging gepleegd. 

Onder No.327,dd.5 Juli 1949 werd door de Politie te 
hage proces-verbaal tegen hem opgemaakt terzake het plegen 
van openbare schennis der eerbaarheid. 

� Volgens eigen verklaring werd hij in 1931 veroordeeld tot 6 
maanden t�chtschoolstraf terzake van gepleegde diefstallen. 

Bij vonnis van de Politierechter -te Rotterdam,dd.14 Jan11ari 

\1946 werd hij veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf ter
zake van diefstal� 

Bij vonnis van de Politierecht er te Rotterdam, dd .17 ]'ebro.ari 

\1947 tot 4 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een 
proeftijd van 3 jaar en bijzondere voorwaarden wegêns dief
stal meerdere malen gepleegd. 

Contra zijn echtgenote Dons werden de navolgende processen -
verbaal opgemaakt: __,,,

Onder No.IIb3-pdb-23,dd. 21 Juli 1945 door de Politie te Rot
terdam,terzake van diefstal door middel van braak. 

Onder No.135,dd.15 Juni 1948 door de Politie te Schiedam,ter
zake van diefstal van geld. 

Bij vónnis van de Politierechter te Rotterdam dd.22 October 
1 1945 werd zij veroordeeld tot f.20- boete of 10 dagen hechte

nis. Dd.22 September 1948 door de Politierechter te Rotterdam 
tot f.20, boete of 10 dagen hechtenis en 1 maand gevangenis
straf voorwaardelijk met 3 jaar proeftijd,eveneens terzake van 
diefstal. 

Muller voornoemd is de zoon van Richard Wilhelm MULLER,nadere 
gegevens o�':lekend en Dina DEUTEKOM,geboren te Hof van Delft, 
18 April 1890. De ouders zijn niet te Delft woonachtig. 

Dons voornoemd is de dochter van Dirk At1gustinus DONS ,geborer1 
te Roer�ond,+5 Augustus 1890 en Maartje NOORDIJK,geboren te 
Rockanje,2 Augustus 1881,beiden vermoedelijk te Rotterdam woon 
achti6• 

Eornelia Elisabeth Dons,was voor haar huwelijk met J.J.Muller 
voornoemd,reeds gehuwd @eteest met Hendrikus van DORST,nadere 
gegeven� onbekend,welk huwelijk door echtscheiding weTd ont
bonden op 10 November 1939. Daarna is zij gehuwd met Johannes 
Cornelis VLIETSTRA,eveneens nadere gegevens onbekend,welk hu
welijk op 3 April 1946 door echtscheiding werd ontbonden; 
Uit het huwelijk met van Dorst voornoemd,is een zoon geboren 

'



Vervol g op schrijven No. 281/1951. 

n.l . Hendrik�s v an Dorst,geboren te Schiedam,4 Maart 1937,

welk kind echter niet in Delft verblijft.

Op politiek gebie d komt de naam Muller,noch die van zijn 

vrouw te Delft.voor. 

De namen zijn gecontroleer d bij de af deling Bevolking. 

Einde. 





01 �df ____ <::::!l _______ _
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In te vullen me t schrijfmachine of blokletters 

"' ___ ___:_ __ ...,..,iJ:.1-' _...,,.-· --------------� 
Naam '): ;# ttllcr

•�!mwd met:
�lleen voor vr.;,uwcn )

Voornamen (voluit) : 
Johann 

Geboortedatum 4 Juli l � 

'-G
-
e

-hoo_
rt

_
e

-
pla

-
a

-
ts:

--

J&t

--
"lh4,
--

)
-
o

-� 
_t_C__:v_01M ___ --:Wft--:--.--�)-------

Adres: R. /3. G.

Functie: 
( duidelijk omschrijven ) 

..J 

' ) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam 
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I..ir!_ielbu:t'g, 16 April 1951. 0.1, � 
, .JJ;-.4;- Jienst0�h.JL1. 

f> R: �• OnJer vurwijzing na-r schrijVca. id.8 -pril

� 
1 

1 
ij 
i 
� 

1951,�o.�is.11486 ,,b�tref��2ie �dria�n,1nthoni.;; van d� 
?er�l, .;sbcr��J: ... i jjelburiS, 11-2-l 8, ,.onfo.tJ.:. te Vli ssineson, 
�vorC:t n<:,t volg1;;r.èe 'll"d::i1;edeelJ. 

Betrol;.kvucc. is op 12-E--33 vertrok • ..._�n na&r Gtr--cht. 
C'p 1.3-7-46 is hij te l"idQ-.,lburg in"-'t:1SC1ir.,.-.:,n,�ol.n.:andc uit 
Vlissingen.Hij heuft ·:llhi er in�eschr ... �,en· gos te an aan h..,t 
e..irts "7-..erse· eg 47. Bij vertoe.:a.'-- 6e.durende i.f:: tij ::i.s.t hij 
te L iddelbur6 aten· in::,� &(.,:1:L'vVt7ll in ::::n IntoLle!'i.Jgskam_?. 
Cp 3C. Au6ustus 1949 is zijn 9Cht_;,;,ûOte vsrtrokken n:1ar 
Vlissin3en i::D is hij ook dai::.r1:l�en af0"voerd. 

Op 16-4-45 is van C.e "E.rel ter-�ako lidm .. tschap 
N.S.B.- i • .à.-I.and1iacht on Yrij. illi0e:::-slee;io6n J..!ederlanC., 
aangehouder •. 

Cp l?-lC-47 is hij 1oor het BiJzonQer �qr��tit3hnf
� "' , ilielbur6, veroorC.o ... ld tot lC jaar g1::vangenisstr3f met 
aftrek seè�rt :6-4-�5. 

Op 17-10-47 he-i't hij oeroep in cass.:iti� aan6c-

-� 

, vonnis van èl.e Hijzon"ers Raaû van '.;assatie,r.12-
,1 6-�8 .10 j a:::.r gevaue;tnisstraf r.r "t aftrek voorarrest n.n lo-
J 4-46 tot lry-6-48.�inde straftij1 16-4-54. 

Op 1 Cctober 1949 is hem le nog niçt onder6ane 
str ... f voorw·aar,1:lijk kv•ijtg:rncholé!.Jn. 

Hij is 
0

..,huv·1 met 1c.aria,uornelia .jQ:tlJT,g5boren 
31-10-1914 te Batavia. 

V\ C1p 9-..;-,,!5 is zij aang�hou-.ien en geint"'rneerd "ot 
26-6-46,t.Jrzake li-unaatschap 1'·.&.B . 

Uitspra k 'l.'ribun..:1al 1.�ic.. lelbure;,.'.ld.24-6-46. 
�roorw9.erll E>li j k Bui ti:;nv0rvolging 6 •stel .. , '1: 1,_:ing JTP.J, out

, zetti:c.g a:nbtc;;n en.,.,ged.ur-end.e ll. jaar. 
-� ouders van van �e :er�l zijn beiden ovèrleden.
Omtrent hen is alhi�r niets nadeligs bçkand. 

Verbingingsnu::.'.lJ.ller 99 • 

V 
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�ntwoord op schrijven 

.a...X, Adriaan Anthonie van de Per el, geboren L.€ Middelburg, 11 Februari 1908, van be
W roep electromonteur, wonende 3e Eoegstraat 447 te Vlissingen, werd op 29 t.Tuli 

1941 ingeschreven in het bevolkingsregister der gemeente Vlissingen, komende 
van Arnemuiden. Op 6 '\.ugustus 1941 vertrok hij naur Krakau (Polen), waarna hij 

t van dear op 1 December 1941 te Oost- & Viest Souburg werd ingeschreven,Op 13 
tTuli 1946 vertrok hij van daar naar Middelburg, 1Naarna hij op 30 August.us 1949 
weer te Vlissingen werd ingeschreven. Op 21 September 1949 vertrok hij naar 
Eijgelshoven van waar hij op 1 October 1949 te Vlissingen terugkeerde. 
Een politiek dossier is alhier omtrent hem niet aanwezig. Hij ·.:erd bij mi t-

• •· spraak van het Bijzonder Gerechtshof te Iüddelbur6 op 17 October 1947 veroor
deeld tot 10 jaar gevangenisstraf met aftrek seoert 16 April 1945. Op 17 Octe
ber 1947 werd door hem tegen dit vonnis beroep in cassatie aangetekend. Hij 
was lid van de U.[i.B., de \J.:�., de Land,1acht en vrijwilliger bij het Vrijwil
ligerslegioen rederland. Omtrent zijn uiteindelijk vonnis is alhier officieel 
niets bekend. Hij vertoeft reeds sedert geruime tijd te Vlissingen. 
Gp politiek-gebied treedt hij momenteel op geen enkele V1ijze op de voorgrond. 
Omtrent hem en zijn familie- en gezinsleden is op politiek- en politioneel 
gebied, overigens dezerzijds niets ongunstigs bekend. 

\ 

' 
""" ,,... • \\\�\ Cl 

Vlissingen, 13 l.1aart 1951 
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l?EREL, Adriaan 

r.fidd.elburg, 11-2-08 

VLISSIUGEN{Havendorp)., 3e 

van Politie 

Gaa.ztne inlichtingen omtrent huidi�e politieke instelling. 
Betrokkene moet werkzaamheden aan boord van oorlogsschepen 
verrichten. 

In de documentatie ,alhier komt voor-s , 
PEREL, Adriaan Anthonie van de 

_Middelburg, 11-2-08 ' 
VLISS!':GEN, Paul Krugerstraat 94 
Lid NSB, WA, SS. 
agent Vrijw. Hulpol. radiovrijstelling. 

Ook komt voors 
/ · PEREL, A.A. v.d. 

NSB. Geslaagd voor de A oursue Opleiding Nat.Soc.Ambtena.ren. 



• 

Naam '): 
• 

Gehuwd met: 
( altecn voor vrouwen J 

• Voornamen ( voluit

Geboortedatum

Geboorteplaats:

Woonplaats:

omschrijven ) 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

�..: ... + 

Lfir:!.o • .1 • nthcn:.o

11 l.;00 

R ·. f3. 

; ff- }'J. /!) 

) Voor gehuwde vrouw meisje1maam 

Datum: 2 Fobra.al'.;. ... .,,., .... 

�/--'-!<-/� p'-4 ...-.,7�
)' 

� ,,,� /-A-
,... ,...--��..&p••• .-#l'fA-4---�k-

fa,w,.'�,t,...,,...,. 



B PER:.!:L .A.driaan .Anthonie van cle 

.Vlissinc;en Paul Kruèerstr. 94 · � · 
11-2-08 Middelburg

t;' Lid NSB, UA, SS. 
agent Vrijw. Hulr,pol. OD 1010/24 7 /184. 
radiovrijste�ling 1 

Ai..'V� 
I 

{. 
• 'PE:illL A .A. v.d. 

NSB. 
Geslaagd voor de A cursus Opleiding Nat. Soc. 1\mbtena��n 
OD 1010. 



NOTA 

Aan: DMS II 
Van: DVE 

Naar aanleiding van Uw nota dd.·4-4-1951 deel ik U 
het volgende mede. 
Bovengenoemde is niet bekend bij Fokker. Dit hoeft niet te 
betekenen, dat hij daar niet gewerkt kan hebben. De archieven 
over de oudere tijd zijn door oorlogshandelingen weg of in 
de war. Wel is bekend Evert Plieger, 12-5-1929 te Losser, die 
in 1948 als volontair bij Fokker heeft gewerkt. 

DVE Jr-4-51. 



NOTA 

Aan: DVE 
Van: DMS Il, 

Verzoeke bij de Fokkerfabrieken te informeren 
naar L.Plieger, (zie betrekkelijk rapport). 

DMS II , 4-4-51. 



/1925 

• 

.Jeti'e..:'Jv l, ,/ SG"l!'. t • . r� • 51 0 1· 11 88 • m ,/!!� _., • J • ' .l, • ..:J • L� 11, • 'f,/; OAf:"'Hfç/ 
p ,, ,,. J 

t 
- �-

Ter voldoening aan het geselde in Uw schrijven d.d.6 Maart 
1951 No.75 geheim,betreffende inlichtingen omtrent: 

�, L E E N D E R T P L I E G E R, 
geboren te Arkel 12 November 1923,wonende te Ameide Lekdijk C 
39,heb ik de eer U Hoogedelgestrenge beleefd te berichten: 

Genoemde Leendert Plieger staat in Ameide bij de politie 
minder gunstig bekend.Hij is een persoon die tegen het gezag 
is. 

Betreffende het gezin waaruit hij stamt,het volgende: 
Zijn ouders zijn gescheide�vermoedelijk in 1925.Leendert 

was toen tussen de l en 2 jaar oud.Hij is op 2o April/te Ameide 
bij de bevolking ingeschreven.Hij i� toen bij zijn grootouders 
gebracht,wonende te Ameide Lekdijk C 39.Hij is daarna door 
zijn grootouders opgev.oed. Deze grootouders staan gunstig be
kend, zodat zijn opvoeding goed is geweest.Ook op politiek ge
bied staan de grootouders gunstig bekend. 

Na de lagere school heeft Leendert de Ambachtschool te 
Gorinchem bezocht.Toen hij van de Ambachtschool kwam is hij 
als electricien naar de Fokkerfabrieken te Amsterdam gegaan • 

ljdens de oorlog is hij vrijwillig naar Duitsland, �egaan
en heeft gewerkt in Berlijn.Daarna is hij in November 1944 
vrijwillig in dienst getreden bij de Landstorm Nederland. 

Na de oorlog is hij gedetineerd geweest en is ook ver
oordeeld,doch tot welke straf weet ik niet. Ook heeft hij zijn 
nationaliteit verloren krachtens artikel 7 lid 4vvan de wet 
van 1897.Tevens is hij uitgesloten van het kiesrecht tot 15 
October 1958. 

Thans werkt hij op een scheepswerf genaamd "de Schelde" 
te Vlissingen.Zaterdags middags en Zondags is hij meestal te 
Ameide,doch verder verblijft hij steeds buiten Ameide,zodat 
van zijn gedrag alhier weinig te vermelden is •• 

Vanaf het tijdstip dat hij bij de Fokkerfabr1eken is 
gaan werken,tot het tijdstip dat hij werd geinterneerd kwam hij 
niet anders dan met verlof in Ameide,zodat alhier gedurende 
die tijd weinig of niets van hem bekend is.Ook na zijn inter
nering heeft hij steeds buitenaf gewerktzodat ook zijn politie
ke activiteit gedûrende zijn afwezigheid niet door mij kan 
worden nagegaan. 

In de tijd die hij te Ameide doorbrengt doet hij niet, 
althans niet naar buiten

j
aan politiek. 

} Volgens bekomen inlichtingen dan moet Leendert Plieger 
D�� beschouwd worden een persoon te zijn,die meegaat met de poli

tiek die hem de meeste kansen biedt.Hij schijnt niet dom te 
r zijn en goeè. te weten wat hij doet. 

Gezien zijn verleden en mentaliteit meen ik te mogen op

merken,dat Leendert Plieger,misschien wel niet direct,doch wel 
een gevaar voor de toekomst is,zodat het mijns insziens niet 
gewenst is dat hij arbeid verricht aah oorlogschepen. 

Ik vermeld hier nog bij dat omtrent zijn verleden geen 
bescheiden bij de politie te Ameide aanwezig zijn. 

OP.3�:;.��- -=-��1,., rr .. :t ... �.j 12 Maart 1951.

Cu;_),e geg. aan 



-., 

Leendert 

, 

Ax�-<el, l�-lt-23 

AMEIDE, Lekdijk C 39 

� 
. 

5-3 ... 1951

Aai1 de Heer Districtsco!!nllandant 
van de Rijkspolitie 

te 
D O R D R E G H" T 

1. . 

_-7 
i ., 

Gaarne inlichtingen omtr nt huidige politieke .. instelling. 
Betrokkene moet werkzaamheden aan boord van borlogsschepen 
ve richten. 

. I 

In de documentatie alhier komt voor1

PLIE�ER, Leendert 
Ameide, 12-11-23 
!.WEIDE, Lekdijk C �9 
Fursorgekartei aer Gren.-Rgt. 1 Lst. Ndl. Naar PRA. 
Lid der ss., kaartsysteem ss. Waffem SS. SA 
SS Ausbildungelager AVEGOOR • .1 
Telexbericht Assen nr. 311, 22-1-46. 

i • 



�.aam •): 

Gehuwd met: 

( alleen voor vrouwen ) 

Voornamen ( voluit 1 : 

;,. Geboortedatum 

Geboorteplaats: 

In te vull n met schriifmachine of blokletters 

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

Woonplaab:

Adres: 7. �füi jl:. (.. 39

Functie: 
( duidelijk omschrijven ) 

e Voor gehuwde V1 ·"UW meisjesnaam
....-

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

Datum: 2 1•( b'!.' ... :·:l 1$ 5· 
----------------



B PLIEGtR Leendert 
12-11-23 .Ametde ifv 
�eide, LekQijk C 39 
Fursorgekartei der Gren. ,gt. 1 Lst.Ndl. naar PRA. 
Lid der SS., kaartsysteem SS. �!ai'fen ss. SA 
SS Ausbildungsla�er ä;EGOOR. 
Telexbericht Assen nr. 311, 22-1-46 



Betr.No.J)is 9391 

Vertrouwelijk. 
-

2 7 FEB. 1951 
R "No "1031/1950. 

�I Reinharct, Wilhelm, geb .24-6-1915 te Rotterdam"electro-mon 
teur, wonende De Merodestraat 1 te Rotterdam is gehuwd en '\Ed er 
van twee kinderen. 

Hij is sedert jaren werkzaam bij de N.V.Van Rietschoten 
en Houwens ,Electrot echnisch Installatiebureau, W estzeedijk 
469-479 te Rotterdam.

In de omgeving van zijn woning wordt hij een nette,op
passende en hulpvaardige man genoemd. 

Voor goi:lsdienst of politiek toont hij geen re langstel
ling. Hij is geabonneerd op "Het Vrije Volk". 

Ten name van zijn vader: Jan Leendert Orselius,geb.20-
11-1889 te Schiedam,wonende de Me rodestraat 12 te Rotterdam en
hemzelf berusten in Uw administ ratie c artotheekkaart en" Op de
ze kaarten is de restrictie gem akt omtrent het zijn van

.Waarheid-lezer" :Ln 1947 dat beiden in aanmerking kwamen.
Nu is komen vast te staan dat deze mutatie op rekening 

van de vader moet worden gesteld. De vader is thans geabon
ne erd op het "Algemeen Dagblad". 

--
·---

- , 

1 Op5/,_.... . ·t . -
.......... .. 5'. 1:-€-5 F, I , ff1 'I 

/J. ...... ,. ......... . 
wp1e geg. 2 ·, 

-- ...-- ---·--�-
. 
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.. 

• 

9397 

./ 
I 

/.. 

I 
RfilINHARDT, Wilhelm 
Ro·ttordum 9 24-6-1915 
ROTTERDAM, Merodestraat 1 

� ! ' 

- I

! 

29 September 

Äan da Heer 
Hoofdcommissaris van Po1it1e 
to 

" 

ROT T 



..-
Opmerkingen! 32 2'1 V�1melljk/��. 

SPUIJ Barend/ Ned. 
1-1-31 te Vlissingen
VLISSINGEN , Papaverlaan 11 

� plaatwerker Rietschoten & Houwens · � -

Mrt.51 Vader ondert.in 1 46 cand.lijst CPN voor gem.raads
verk. ( OD 1561.)'çJ-,,.��� F-"1. t.� 

� l Ntota nadeligs belcenu J 2 9 APR ,958 

, Nagesl. door: V crtrou welijk/Dienstgeheim, 

.. 

MODEL C w::R&.H 

V
volgnr: 4216 

datum afz:19-4-1958 

functie: 

� 
monteur 

& 159'1Sb • • 56 

.J..: 

acbtem: s p u y 

voorn: Barend 

geb: l Januari 19J2 
� 

te: Vlissingen 

aM�: Papaverlaan 11

Vlissingen 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



.. 

D IENS'l'GElIEiliI. 

IZ/n11 
:,
=

-·�-----:z;;----,·-··-·---�---. Ü P .... 1i� .. J2 _bes.p
r . met .... -!.�

�
-: 

.... -... -.... -·--, cop1e geg. aan _ 
......... f

1\ntwoord op schEij_yen d.d. á Maart 1951, V 2 �is 11489 A. 

X' Barend SPUIJ, geboren te Vlissingen, l Januari 193,2:, van beroep 
�laatwerker, wonende Papaverlaan 11, te Vlissin6en staat sedert 
zijn gebmorte ingeschreven in het bevolkingsregister der 
Vlissingen • 

'I ?iijn vader: Jacobus SPUIJ, geboren te Vlissingen, 15 Maart 1905, 
ondertekende in 1945b de candidatenlijst der Communistische 
voor de gemeente Vlissïngen. 
Overigens is omtrent hem en zi,jn familie- en gezinsleden, op po
litiek- en politioneel gebied, dezerzijds niets ongunstigs bekend. 

Vlissingen, 13 Maart 1951. 



• 
In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

Naam '): 
/"Spay

Gehuw� tnel: 
( alleen voor vrouwen) 

,, 

Y oomamen (voluit) : 

Çeboorteclatum 

GeboortepJaata: VUaoingen 

.w oonplaata: 

Aclrea: Papavorlaan ll 

Functie: Kobel.montou.r 
.uidelijk omschrijven) 

' ) . V oar gehuwde vrouw meiajéanaam 

l ; 

}<l-J7 l \ ... ,
1 �' 

Il�/!

Datum: 23 c.i � '"'uari 1.951 

306 

-J'.r.

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



VERBmDING 6. 

No. 263/1951. 

DIENSTGEHE™• 

7 *afd. Holland 
1 • 

�, 

25 Juni 1951. 

, 

i 

Bericht op schrijven dd.30 Mei 1951,Form.V 2 e,No.12496 

Dienstgeheim,betreffende H.C.Stelten,wonende te Delft. 

Hendricus Cornelis STELTEN, 

geboren te Hof van Delft,thans gemeente Delft,22 Mei 1888, 

electricien,wonende Corn.Fockstraat 144 te Delft,is sedert 

17 April 1912 te Delft woonachtig.Hij vestigde zich op die 

datQID in de gemeente Delft,komende van Rotterdam. Hij is op 

17 Mei 1918 te Delft gehuwd met Francina Gijsina van OOSTEN, 

geboren te Bchiedam,12 April 1892,uit welk 

deren zijn geboren. 

Stelten en zijn vrouw beli�den volgend de persoonskaarten 

geen Godsdienst. Hij is werkzaam op de Scheepswerf Wilton te 

Schiedam,maar zou momenteel uitgeleend zijn aan de B.P .. M. 

Stelten voornoemd was voor de Meidagen van 1940 enige tijd 

lid geweest van het voorlopig comité Sectie Delft7van de I. 

A.H. Na de bevrijding is hij ook enige tijd abonné�en lezer 

van het dagblad 11De Waarheid 11 geweest. Volgens verkregen in-
,,,{ 1 ., lichtingen is hij dat nu niet meer.Zijn vrouw gaf ook na de 

• 

bevrijding blijk te sympathiseren met de ideeën van de c.P.N.

doch schijnt evenzeer daarvan te zijn teruggekomen. Man en 

vrouw zouden thans meer de richting van de P.v.d.A.aanhangen • 

Overigens komt de naam Stelten hier niet voor,terwijl de 

naam van zijn vroQW niet voorkomt. 

De namen zijn gecontroleerd bij de afdeling Bevolking. 

Einde. 





---Î-��-----

�aam '):

Gehuwd met:
( alleen voor vrouwen) 

, Voornamen (voluit) : 

Geboortedatum
J 

Geboorteplaats: 

Woonplaab: 

Adres: 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

1 1883 

Functie: ,._
( duidelijk omschrijven) .&a�antoi..

Voor gehuwde vrouw meisjesnaam 

Datum: ___ go _____ a __ hP==-• .... l .... 9 .... 5 ... l..._ ____ _

980 



• 

• 

B�treft No.Dis 12697 a. ACD/ 

DAT: 1 

DIENSTGEHEIM. PAR: 
� 

� 
. 

� 
R.No.796.

1 QP ... ,,2 .. :.n. 
b�spr . met .... �.À----··· 

. &4_·.n 
cop1e geg. aan � 

JZJ Valk, Jan, geboren 11 -8 -1923 te Heerjansdam, wonende 
Bonaventurastraat 42b te Rotterdam, is een zoon van de in 

i-lUw documentatie voorkomende Jan, geboren 23 -8 -189 3 te Heer
jansdam, wonende Bonaventurastr8.at ].§.tl te Rotterdam; het door 
U opgegeven adres Bonaventurastraat l,Qp bestaat niet. 

Zijn vader, bovenvermeld, was lid van de N.S.B. van 1933 
tot 194 3; d.d. 20-5-1946 werd hij bij beslissing van de O.F. 

ok te 's-Gravenhage voorwaardelijk buiten vervolging, met een 
proeftijd van t-w.:ee jaar en f25 .- boete. 

,_I 
Zijn moeder Fortuin, Dirksje, geboren 10-2-1896 te

oX Strijen, was lid van de N:•S .B., N .s. V.o. en N. V.D. van 1935 
tot begin 194 3.  Zij werd· d.d. 6-6-1946 bij beslissing van 
de O .F. te 's-Gravenhage voort'{aardel.i jk bui ten vervolging 
gesteld met een proeftjj_jd van een jaar en f 25.- boete • 

Betrokkene ( de zoo.n) komt nïet voor in de administratie 
van de Politie te Rotterdam. 



12" h97 A ll� Juni 19�1. 

Aan a.o HeP'!' 
Hoofd Cot1r,is�aris van Politie 
te 
� 0 T T S R DA M. 

VALK, Jan 
/Feer ,ian�do.r.. ::t-&o-rn 

?.0':'111ERDA?,;, �onaventurens;trn.at l�? b 

In üe documentatie alhier komt voo�: 
VALK Jan, UeerJEma.dam, �-:S-el-9-3 Havena.rbeî!lder. 
ROT�RDAM, Bonavonturenstrq•it 36b 
Sept. 47: Ab. 1TaA.

i
h.:,id. 

VA.l,K Jan, He" r jan aam 23-g.9, 
ROTTtR:>Al', Bonavo turenstra.at ,.,6b 
Radiovrijstelling. Lid der 1 .s.B •• stbnr. 6?77.
Is betrok,.ene eeh zoon van (1.eze ge�i�nalcopç\,g of. .. ".a.t..t'ot, b1 l in een 
andere fru:.1111e�elat1e tot hem; en zo ja, welk hu1anuoner is 
.iu1st7 
Jan vLAK Jr. moet werkzaamheden aan l,!arine-opd:raohten verr1chteno 

�------·-----------"-1 _____ .;;.._ _______________ .......... .___ __ 



Naam '): 

•huwd mst: •X.,alleen voor vrouwen) / ·

Voornamen (voluit) : 

"Geboortedatum 

Geboorteplaats: 
! 

Woonplaats: 

Adres: 

Functie: 
( duidelijk omschrijverl) 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

Botter 

•) Voor gehuwde vrouw meisjè8naam 

V 
r---,--------- Datum: ___ 2 .... , '\__.'1' ... e_?> .... .+ ....... J .... '-1:!;,.r,.1 ______ _ 

.?�,;/ 



? --VALK. JAn 
23-8-93 HeerjAnsdAro
hRve1wrheicler
Rotterdam
Bo.u:=tventurAStl·nA t; 36b.
ID Rotterdam, 7-3-1950
Sent.47: Ab. WA3rheic1.

N"ed. 

• 

? B VAIK, JB.n 
23-8-1893 HeeriansdAIU

Rotterdam .• Bon<=1venturARtrr.iqt Î6b 
r""diovriisteJling. lid der NSB.stbnr.6�77 

., 
" 

•



V�J:ililJ.lllJlJ.\J(.{- 6. 
l�O • 264/ 19?1. 
DIEN S'.rGEHEIM. 

7 Ju.J.i 1951. 

r;{ 1 (')/
------------- p KAART 

D/, t 
1: ., �- i

�:·•.w. 

Bericht op schrijven dd.30 Mei 1951,�orm.v 2 e,�o.nis 
12496 A,Dienstgeheim, betrefrende J •. l!'. t1. van der Yelden,wo

nende te Delft. 

><. / Johannes .Franciscus Marinus van der VELDEN, 

;- 28 Februari 1888 geboren te Rotterdad, Ïoodgieter, wonende Raamstraa.t 40 te 
Delft,is·sedert 12 Maart 1941 te Delft woonachtig.Hij ves
tigde zich op die datum te Delft,komende van Rotterdam . 

• 

• 

� Hij is 09 23 November 1927 te Hotterdam gehuwd met Aukje 
\::J"van SINDEREN,geboren te Rotterdam,? September 1878,uit 

welk huweli.jk geen kinderen zijn geboren. Tevoren was van 
der Velden gehuwd met Petronella Johanna Henrica van HIRTmr 
nadere gegevens onàekend,die blijkens verkregen inlichting 
te Rotterdam was overleden. 

Van der Velden is werkzaam bij Wilton Feijenoord te Rotter 
dam. 

De naam J .F.M.van der Velden voornoemd·,komt voor op een 
alhier berustende lijst,opgemaakt in September 1947,waarop 
voorkomen de namen van hen die destijds geabonneerd waren 
op het dagblad 11De Waarheid" en lid waren van de O.P.N. 

Bij een 14 daagse controle is niet kunnen blijken dat hij 
·thans dat blad nog leest. Hij is iemand die nogal graag een
biertje gebruikt en weinig thuis is •

De naam van zijn vrouw komt in de �lhier gehouden admini
stratie niet voor.

Opgemerkt zij dat van der Velden voornoemd,nimmer werd op
gemerkt in vergaderingen van C.P.N.of andere
saties.

De namen zijn gecontroleerè bij de afdeling Bevolking. 

Einde. 

IV 



12496 A 30 Mei 1951 

VELDEN, Joh. Frans Mar. van der 
28-2-1888
Delft, Raamstrl 40

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te 
D E L F !r. 

Betrokkene moet werkzaamheden aan een Marine-opdracht verrichten • 

.-.----·"'---... -----------------=-= ---'------------� 



____ R� � ---

41,•am '), 
ehuwd met: 

\ alleen voor vrouwen J 

Voornamen (voluit): 

Geboortedatum 

Geboorteplaats: 

Adres: 

Functie: 
( duidelijk omschrijven ) 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

er Ynlden 

2 

�' clllM-l 

') Voor gehuwde vrouw meiajemaam 

1\. B. Q_ 



_., 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters 
.,. 

Naam '): 

Gehuwd rnef.: 

( alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

Geboortedatum 2.3 . .lV. 1930 

Geboorteplaats: 

Woonplaats: 

Adres: 

.ctie: 
( duidelijk omschrijve.n ) hul" 61. o. tour

' ) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam 

Datum: 
----------------



A VIS .Arie N d J e • 

J
'" 

.23-11-30 Rotterd�ill � 
electromonteur 
Rotterdam. WiekstrRRt 50b 
LSK ?-12-50 v�c. fV\ . 1v1 o. 
Rnt.ond. Dis 10.587/0D 300 

l /THJ-.CWt � '4'f. CLÎJ. '• /J) (At, �·J -. 

l1J' 1-1-·�u /'.11. ieM. �..,/ J·.Jl. 

·,. 



' i •

.; 

• 

21-11-30 

RO::'T"';RD,\l: 

L.s.x. Sch�v�ninpAn •
�"-'='-Sl

1oi:;1S7 

�<r;/CV 



• 

Betreft No.Dis 10587 A. 

DI ENSTGE'lfP:!IM. 

1 

' 

10 FEB. t951 

R.No.152.

;< t Omtrent Vis ,  Arie, geboren 23-11-30 te Rotterdam, 
wo nende Wieks traat 50b te Rotter dam, is  niets nadeligs 
beken d. 

�, Zijn vader genaamd Arie, geboren 29-1-09 te Rotter
dam, wonende op hetzelfde adres komt in 1947 voor als 
abonné op 11De Waarheid"; op 9-9-1950 werd tegen hem proces
verbaal opgemaakt terzake van diefstal van een rijwiel • 



VIS, Arie 
23-11-30
Rotterdam



VERBINDING 

No. 

Onderwerp 

Betreft 

: 125. 

: DIS 330/'51, D I EN STG EH E IM .

: Inlichtingen. Datum, 22 Juni 1951. 

: WALIEGIE, Willem Hein, geboren te Olst, 7 Juni 1922, 
wonende te ROTTERDAM, Meiendaal 117b. 

Antwoord op : Verzoek DIS no. 12719 A, dd. 14-6-'51, DIENSTGEHEIM. 

•• 

1 
,. 

----

In antwoord op Uw boven aangehaald schrijven heb ik de 

eer U het volgende te berichten. 

Bevraagde is identiek aan: WAL LEG IE , W.H. , ge-

woond hebbende te O L S T , Rozenstraat A 283. Hij is van

ar zijn geboorte tot 18 Maart 1944 in de gemeente o 1 s t 

woonachtig geweest en is toen vertrokken. naar AMSTERDAM, 

Cornelis Troostplein 23. 

In de politie-administratie te O L s T' is het volgen

den van betrokkene bekend: In de bezettingstijd lid van 

de w.s.B.; hee:tt politieopleiding genoten aan het P.O.B. 
0 J( te S c h a 1 k h a a r ; is op 6 Juli 1943 in dienst ge

treden bij de s.n. te AMSTERDAM en heeft als bewaker dienst 

verricht in het jodenkamp te W e s t e r b o r k • 

overigens is niets ten nadele van betrokkene bekend: 

Van de andere leden van het gezin waaruit hij stamt is 

niets ten nadele bekend. 

E i n d e • 

V 

QP .. -�..::e.. bespr. met ... Çl�---·· I'-'� JJ copie geg. aan h-ttVl àf'"





In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

Naam '): 

� f. ehuwd msl:
� ( alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit) : 

• Geboortedatum

, Geboorteplaats: 

W oonplaata: 

Adres: 

Functie: 
( duidelijk omschrijven ) 

R . f.:>. Q 

' ) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam 

�----------·---.---�-----
,---r------.... Datum: ___ =a __ o_�=n .... b .... r ........ 1 .... s .... «i.._1....._ ___ _

1 
V

21/J--J") 

I
l . (j) 1) 

"'}h. /7- ,IJy 
//. /} 1. 



? B WALL:WIE W.H. 

Olst. Rosenstrn�t A 283 
GestA�o-AgePt / 
OD 1014/32", bl?-.13 7',t-.,., .4�4/.d'vÛw ./J�

• 
( 

fl 



Betreft No.nis 9895. 
------

VER TROUWELIJK. 

R "No .1116/50. 

X.1 de W:ii.tte, Jan, geboren 27-3-28 te Rotterdam, e lec-
tro-monteur, wonende Spastra.at 7 te Ro.tterdam, genoot Chris
telijk Jager onderwijs, is in het bezit van het diploma elec
tro-monteur van de ambachtsschool en bezoekt de avond-M.T.S. 
te Rotterdam. 

Na het verlaten der school kwam hij als electro
monteur in dienst bij de lii •. V. van Rietschoten en Houwens te 
Rotterdam en werkt daar thans als tekena,ar. 

Om studieredenen kreeg hij uitstel van militaire 
dienst. Hij wordt een keurige jongen geneemd, die in de 
omgeving van zijn woning gw::1st:hg bekend staat. 

Hij is Ned.Hervormd,doch b ezoekt sporadisch de kerk 
Politiek is hij, voor zover bekend, ongeinteresseerd. 
Hij stamt uit een gezin van 8 personen, waarvan de 

-1 vader Pieter Gerard Jan, geboren 7-12-03 te Ro,tterdam, haven-

J arbeider, wonende op hetzelfde adres, die overigens regelmatig
. de Ned.Hervormde kerk bezoekt, tot aan de scheuring in April 

(ir{ 1948 lid was van de E.V.C., en die thans vanaf de oprichting 
• lid van de bedrijfsorganisatie "Verkeer" van het O. V.B. is.

In het gezin wordt het R0tterdamsch Nieuwsblad 
gelezen. 

De na.ag�Witte,J.,voornoerod, komt in de administrat· 
van de Politie te Rotterdam niet voor. 

I 
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I 
WITTE, Jan de 
Rotterdam, 2?-3-28 
R0I1TEl<D$., Spastraat 7 

/ . 

., 

Politie 

DA M. 

.. 
Betroklene,is als bekànaar werkzaam bij Rietschoten en Houwens. 



' 

modsl fo!Jnulier A

��.i.-� '\1 
...= �.j -S"o

llrH_o,; 

• 

' 

no. 

:Bi.j ons .),ed ri j _f �etttt.tcel met ingaaa 1/è,n •• n . . - .. .. iv
als (� •• �. (functie) bij de Diraet!o/ffdoling�� •• 
te wer� worden gesteld: 

Naom en voornamen (�olttit): 
a',z W/ll,z. J4,.., 

Dntum, jaar on plaats van goboo�te: 
2J- 3_ 2c:5' , IPoll�rdon-, 

Nationali tai t: 

Godsdienst: 

woonplaats (eventueel laatste woon-
plaats in. li.- straat en no.: tfo ll,u-c/ar-n 

S�a,s/.-1-0-q/ ;Vg 1 

Burgerlijk� sta�t� 
IndiE1,1 gol.,.uwd personalia van cohtgunote: 

Mmnen dar oude:r.s: dtr: {t,/i!-l<Z. P/ècla:.1- <Çez r-01-d. 7c/,-, 
Rcosa. ::l'e:-tcoho 

Bl3roep of v�eoegere bc.ro, p v "n -1 J \fe1er: 
Hc, V'2n<:u-6crida:1-

.Militaire dienst: 

-----
Genoten onàerwija ( eva .,t. trakopl. dipl.o- !..o. A.Bs.
ma • s, welk-0 ooholen) vo/

9
/ ./f,q17s M.TS(e,van<::1) 

3 
4 /a c:r 1-

Vr,.icge:re werlt�aamhe.den on t1erkgevers: 

lf.� 

� P�rtiouliere 
/ 

:referent:teo: Ds. W.G. van.dcu- Raa. Nae! 11,u-v. l+cz.cl.

_ 
Vc::.>lk<z-n1�rswa71 -1. tf.c1e:,,.,..,(z; '

,/ ll'1<:1.!Jar:9h. 5rzcr. l�d. //an, lfollerq,::;,,n$<Z'. C:.7 H.V
ç O�f"tU: StZS 1-,,...,::n:n' 712A. IP.<:/a,...,.,(z jl 

datum en onde:rtek11ning Ve:;i.·zoeker 
�tf · 9' 'fr'O 

\l;i,n P1 ts • 1' t, •�-:. ·
Eleotro- e _,!.. appij !b_V,
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Ç;J -�-;--rc--.-t- � 1
I "61 C "LY..�JL ccp,e geg. aan ... _ M,o 

• • •• 

OP KAART 
I] Î.iiddeÏbtlrg-ZO 1Iaart -r-9'5' • 

ACO/P ...j'0,t 
OAT:�> - .- D���T�HEIM. 

"vJ f �.î,J? 
t)) 

. l l.� . --.,�--PA,: I \\'1 - .:> 

KJ i 7'.cc. -,2.r 
r, Onaer verwijzing naa • 

;x(I 5 dezer,no. dis. ll.� .A, betreffende Adrianus,.:illem ZON, 
geboren te Rotterëiain4-3-l916, wonende te Middelburg, Kou
steensedij k 20,worit het volgende medegedeeld: 

Betrokkene is dd. 26-6-1950 te Middelburg ingeschre
-1 ven uit Rotterdam.Hij is gehuwd ra.et .Alida LIJ"NBACH,geboren 

te Vlissingen 22-3-1931,die sinds Maart 1929 in �iddelburg 
woont. 

Gedurende de tijd zijner inwoning in de gemeente 
Middelburg zijn voor zover dezerzijds bekend is en kan 
worden nagegaan,op het gedrag van genoemde 30N geen aan
merkingen te maken en is van enige onbetrouwbaarheid op 
politiek gegied alhier niet gebleken. tlelke politieke in
stelling hij is toegedaan,kan dezerzijds niet worden vast
gesteld. Op grond van zijn gedragingen gedurende de Duitse 

�k bezettingstijd is hij. zijn Nederlanderschap verloren en is
v: thans �tatenloos. 

Blijkens bekomen ambtelijke inlichtingen van de 
gemeentepolitie te Rotterdam,is aldaar omtrent hem het 
volgende bekend: 

processen-verbaal: 
dd. 2-11-1.930, terzake diefstal van ringen,enz,benevens heling •

diefstal van r'ijwielen, benevens heling. 
oplichting van diverse rijwielonderdelen. 
diefstal in·vereniging van een rijWiel. 
aanhouding t-z diefstal te Ruurlo. 
oplichting van l en 2 auto's" 

dd. 8-11-1930, " 

dd. 12-11-1930, � 
dd. 19-11-1930, � 
dd. 20-9-1933,
dd. �1-6-1944,
dd. 7-6-45,

dd. 9-6-45,

dd. 20-6-45,

dd. 20-6-45,

dd. 24-lû-45,

vonnissen: 

" 

,, 

,, 
Il 

Il 

't 

diefstal met geweldpleging (roofovçrval). 
van levensmiddelen,tabak,enz.,in vereniging. 
diefstal in vereniging met geweldpleging (roof
overval) van f.7000. en div. goederen. 
diefstal in vereniging met geweldpleging (roof
overval) van f.3300. en div.levensmiddelen. 
diefstal in vereniging met gewel,pleging(roof
overval) van f.700. (Geleid voor kil. Gezag}. 
poging tot oplichting. 

dd.11-2-1931,Kinderrechter Rotterdam, diefstal meermalen gepleegd,
Terbeschikkingstelling van de Regering zonder toepassing van strar OV.

l
dd. 5-8-1948, Pol.Rech.Afd. dossier no. 3784.
dd. 19-10-1948, - Tribunaal Rotterdam. rolitiek- 1 jaar voorwaardelijk
en internering gelijk aan voorarrest (einde 5-10-19481,ontzegging van 

,N de kiesrechten en het dienen bij de gewapende macht vo·or .de tijd van
U" 10 jaar ( ingaande 28-10-1948). 

Van'4C tot half �41 colonnenfuhrer bij het .�.B.N. Chauffeur bij de 
Kriegsmarine in •41. ,iachbataillon Nord-,Jest en 3.;). van �-\pril • 42 tot 
�uni •43. Droeg uniform en wapens. lleegde tijdeRs �e bezetting over
vallen bij burgers,gebruikmakends van het feit der vijandelijke 

· be zetting.

Ten aanzien van het gezin waaruit ZON stamt,is alhier 
niets bekend. Ten aanzien van zijn echtgenote is dezerzijds niets na-
deligs bekend,ook niet op politiek gebied

]=�· 
verbindingsn

r
er 99. 
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In te vullen met schrijfmachine of bloldetten 

·---------------------
,--: ron Naam '): 

Gehuw� met: 
( alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 1 ... ·:. ·nus Will 

"Geboortedatum 4 I'aazt l "l;... 

cl Geboorteplaats: Rotteraam 

•Woonplaats: �dtlolburg 

Adres: Konstaanaoaijl: 

Functie: Hu.lpa2.·beido:r 
�elijk omacluijven)

O �oor arebuwde wouw meiajéSDaam 

:] 

20 



B ZON Adrianus "illem 
4-3-16 Rotterdam, 
.'.::otterdam., uoetendaalseweg 19R 
SS Suchkarte. In ,ehruber .achunb beim: 16-2-43 
.f f'fen SS Gegevens mar PRA. Rotterdam. 

• 

' 

-

j 



11.488 A 

ZO :S,. Adrianus Willem 

�- .

Rötterdam,.4-3-16 

MIDD.EL:BURG ,- Koustcensedij 

Aan de Heer 
Comm,7.ss�is van Politie 
te 
MIDDELBURG. 

Gaarne inlichtingen omt ent huidige politieke instelling. 
Betrokkene moet werkza heden aan boord van oorlogsschepen 
verrichten. 

In de documentatie� bie% komt voor: 
ZON, Adrianus Willem 
Rotterdam, 4-3-16 / 
ROTTERDAM, Soetendaalseweg 19 r 
ss-Suohkarte. In Wehruberwaohunb beim: 16-2-43 
Waffen SS. Gegeve&lW naar P12A Rott'Tdam. 
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