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Aangeligd d.d. 22-2-52, in opdracht van DRES I. 
ACD 4A J 
Dit OD is gesplitst in: 

OD 203] - SINUS te Zeist - Beveiliging 
OD 2037A - SINUS te Zeist - Personeel 

ACD 4A 't 
� 



• 

• 

/(" .. /hJ 
Nota voor HD 

van HB 
i, /, "' 
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. ( 

Betr.:Onderzoek Fa.Sinus. 

N9P 4-2-1952 zond PHD mij een nota van Dras II toe, 
waEf.ln in twijfel werd getrokken of een door B IX,naar 
de Directie van de firma "Sinas tt te Zeist ingeft)§/eld 
onderzoek

)
wel met de vereiste grondigheid was verricht. 

In hetz rapport van B IX zou,tenonrechte,geen aandacht 
zijn gewijd aan de collaboratie van een voormalige 
firmant (Ridderhof) en aan het feit,dat de beherend 

�:-vennoot rrh.J".van Dijk met de dochter van een plaatse
lijk actief CPN-lid was gehuwd. 

'-

Na onderzoek moge ik U dienaangaande het volgende 
berichten: 

Bij een bespreking,die vorig jaar door de Heren 
Muusse en Swartjes met B IX werd gevoerd betreffende 
een onderzoek naar een groot aantal bedrijven,werd 
uitdrukkelijk vastgesteld,dat het onderzoek van B IX xx

zich slechts zou uitstrekken tot de hui4ige Directie
leden.Aangezien de Heer Ridderhof reeds in 1941 was 
ontslagen,werd door B IX terecht aan deze Heer geen 
aandacht besteed. 

Wat voorts de huidige beàerend vennoot Van Dijk be
treft,werden door rapporteur,toen hij tenbehoeve van he 
onderzoek met de ID-Zeist in contact trad,geen inlich
tingen van die zijde ontvangen omtrent de echtgenote 
van genoemde Heer Van Dijk.Ook de naslag bij de cartmo
theek leverde geen enkele indice in deze richting op. 
Er bestond voor rapporteur dan ook geen enkele aanleili± 
ding de Heer Van Di}sk verder nog eens:sx zelfstandig te 
bekijken. 

Resumerend kom ik tot de slotsom,dat door de rappor
teur van B IX bij dit onderzoek geen enkele fout werd 
gemaakt,doch dat men wel aan de ID-Zeist kan verwijten 
deze rapporteur onvoldoende te hebben ingelicht.Inmid
dels is echter gebleken,dat de geraadpleegde ID-ambte
naar toentertijd nog niet op de hoogte was�êîe omstan
digheid,dat Mevr.Van Dijk uit een communistisch milieu 
afkomstig was.

I 
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N O T A 

Aan: PHD 
Van: DRES II 

Op verzoek van Marid is in Augustus 1951 een onderzoek 
gevraagd naar de firma 11SINUS 11 te Zeist, waarop bijgaand 
rapport werd ontvangen. Inmiddels is zowel door Marid, G II 
en B.V.D. contact met het bedrijf opgenomen. 

Bij bezoek aan de Politie Zeist dezer dagen i.v.m. de 
personeelskwestie werd vernomen: 
a. de beherend vennoot Th.J. van Dijk is gehuwd met de doch-

ter van een plaatselijk actief C.P.N.-lid.

) 
�- er zou gedurende de oorlog door de voormalige firmant 

Ridderhof collaboratie zijn gepleegd. 
Deze gegevens werden zo uit het hoofd medegedeeld zonder. 
dat er in feite naar gevraagd werd • 

Wat nu te denken van de rapportering van B IX als 
de politie bij het horen van de naam r.eeds aanslaat? 

DRES II, 4 Februari 1952. 
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AFSCHRIFT ACD 112123/0D 1411 

Betreft: Radio-apparaten en instrumentenfabriek 
xl "Sirius" J. van Dijk, v/h fa. Ridderhof

gevestigd te Zeist, De la Reylaan 39. 

Bedrijf: 

Het bedrijf omvat: 
Radio-apparaten en instrumentenfabriek, Groot- en Klein
handel in radiotoestellen en onderdelen in de meest uit
gebreide zin, benevens reparatie-inrichting. 
Groothandel in electrische- en mechanische apparaten in 
de meest uitgebreide zin, benevens het verrichten van 
herstellingen aan deze apparaten (doch niet ten behoeve 
van het publiek). 

Eigenaren: 

J\ I 1. Theodorus Johannes van Dijk, geboren 13 April 1920 te 
Utrecht, Nederlander, Rooms Katholiek, wonende te Zeist, 
Dalweg 22; 
2. Jan van Dijk, geboren 14 April 1918 te Utrecht, Neder
lander, Rooms Katholiek, wonende te Zeist, C. Schellinger
laan 69.

De namen vàn bovenstaande personen komen bij de betref
fende instanties niet voor. 
Van eventueel gepleegde collaboratie is niets gebleken. 

's-Gravenhage, 23 Augustus 1951 
63.



Opmerkingen: 

A. DIJK, Jan vsn Ned.
Utrecht, 14-4-18
ZJIDST, C. Schellinberlaan ö9
23 Au�'51: Eibene.ar Radio-app araten en

instrumentenfabriek nsi,µus" 
( ll212ö/OD 1411) 

,Ji;t- /J��,,; ?� � 1rn-v1-'d{ 

• 

f1-q Nagesl. door: 
J

dat: 2.. 7- t... - C'Z--

MODELB afz: $lil. 

10,s volgnr: achtem: DLnt 

datum afz: 7..a.,a voorn: .raa YaD 

functie: 
1
1-4-4-1918 eftrmant geb: 

te: Utree.b.l 

726 

�

115�

""' 

Zie: ODyJ§� 2037 A adres: &'E1$f • Oorn. S0b0ll inger. 
1-.an 69 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 

� 10191/1 - 51 



VERTJ.OUWELIJK 

RAPPORT voor OD 2037a 

Betreft: Martinus van ECK, 
Zeist, 9-10-1933, 
Zeist, Schaepmanlaan 8, 
jongste bediende SINUS, 
V-SINUS-1054, Model B.

Onderstaande gegevens, d.d. � April 1952, werden 
van de ID Zeist ontvangen. 

Martinus van ECK is de zoon van Dani�l van Eck 
en Sophia Francina Westerveld. Hij is ongehuwd en inwonend 
bij zijn ouders. 

Betrokkene komt niet voor in de administraties 
van de Gemeentepolitie en de voormalige Politieke Recher
che Afdeling te Zeist. 

Zijn broer Hendrik Johan, geb. te Zeist, 21-9-22, 
werd bij vonnis d.d. 22-2-43 van de Politierechter te 
Utrecht, veroordeeld tot f. 25,-- boete, subs. 20 dagen 
hechtenis, wegens diefstal in vereniging gepleegd te Zeist. 
Overigens stctat het gezin Van Eck in de omgeving gunstig be
kend. 

De vader is van beroep bouwvakarbeider en lid van 
de K.A.B •• (Het gezin is practiserend lid van de Rooms 
Katholieke Kerk). Ook betrokkene neemt deel aan het Katho
liek verenigingsleven. Volgens betrouwbare informanten kun
nen hij en zijn familieleden op politiek gebied zeker be
trouv,baar worden geacht • 

. . . . . . . . . . 

DRES II, 9 Mei 1952. 



Opmerkingen: 

2 
A l �,RvOI.f.i:!NDURG J"rtcob 

20. 5.
:1oc.

6. 10. 89 Il- end·rr1.
D:iiwmon Guderk"or_rJ_ ''J.n 64
Baas "�L tnalbev,-erke:c·
ev. �rr. J"8L'IJ"K Eondrika :2 v ( 2? • 11. 83)
Ja -• ,47 Vcr.111 lid UHT( 10263/üD 1169).
2::, ul 49 Onclcrto cand. lijst 0PL rom.
ra·,dsv rk. te Jic·.1011 in 1946 en ' 49
Lid .CPï� . {ID -{}? Asc1 •• ). /'J 

� "·'1 � 4-m :14-ttrJ ,e-1. 1�-l.l- :z()� � -�: lf 'f6 ::1'Y::!14 ����� 
f.�t/.&(, j�� eo..+..c:1. kvt ...t: P. IY ,� .1. �
'1"' -1 . .... 

Nagesl. door: h dat: 

MODELB 

V 
functie: 

afz: lener 

volgnr: lOOÓ 

datum afz: 28-4-52 

K stprijsbegroter. 

�/-/� 

achtem: )( Kroonenburg. 
/ 

voorn: Jacob. 

geb: 6 Ootober 1889. 

te: Purmerland. 

adres: I>I EMEN • 

· Ouderk rker1aan 64.

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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Opmerkingen: 
.,,,. • -1 

SANDER HENTIRIK·D� .VREE 
�7 2 6 

- - ' 
Is de zóori vän P'èter de, .. :Vree' :e.r1 Sopri.iá. ·Maria 

Schrijvers en g.ehuwd-·mèt .lUid,a 0-µder<lopp., g,eb" te 
Zeist op 6-1-'23. Hij woont bij zijn ouders in. 

Betrokkene werd biJ"vo):frJ.is :dd .1 �-..:il 2-,· 1 21-'�(.;}.a.n de 
Politierechter te UttBcht veroordeeld tot F 25T-
boete sub�. 1 � �-�· SO:V, w,egen,13 di, f1stai gepleeg\i ie
Zeist. Hij 'is énig kind en tstaat overigens alhier 
niet ongunstig bekBnd. Zijn houding gedurende de 
Duitse bezetting geeft geen aanleiding tot op- of 
aanmerkingen. Hij komt uit een keurmg gezin. 

Zi�n va�er is kantonn!er bij Rijkswaterstaat. 
"" Betrokkene...Beweegt zich niet in het verenigingsl 
�Jen. Hij is een verwoed knutselaar, vooral op het 
.gebied van de radiotechniek. Hij besteedt daaraan 
ook al zijn vrije tijd. Hoewel van origine Ned. Her
vormd is hij niet kerkelijk meelevend, zulks in te
genstelling met zijn ouders. 

Volgens betrouwbare bron kan hij wat betreft 
zijn huidige politieke orientering betrouwbaar wor-

Nagesl. door: !t'.-i'/ dat: '--7 -c-C-:-"C...- den geacht •
. J Zeist, 8 April 1952 .. 
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MODELB afz: Stmaa 

V
volgnr: lOlS achtern: WUlll 

datum afz: 7-2-51 voorn: ea.n dei- x. •

functie: 
14-12-1914M011teur geb: 

te: .n.an 1l 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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