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1. Aangelegd d.d. 21-2-51, in opdracht van D. 
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OD 1748 - Beveiliging. 
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Form. V2e 23 Maart 1951. 
Dis No. 11689 A 
Inlichtin'gen Antw.op schr.van 19-3-1951 

tl Betr.: BAKKE:R
l 

Adrianus
Woerden, 27-5- 923 
------------------------

Bovengenoemde persoon komt als volgt in de 
administratie voor: 

16-11-1947:
12- 4-194-8:

2- 7-1948:
17-10-194-8

22- 8-1948
19-12-1948

9- 1-1950

art.26(1) Wegenverkeersregeling 
art.461 Wetboek van Strafrecht (2.x) 
art,59(la&b) �otor-en Rijwielregle

7&j
m t  

art,17 Visserijwet en art.3(3) Alg· � 
Visserijregl.v.d.Binnenwateren 

artt.4,5 en ?Ob Jachtwet 
artt.4,5,20b·��3 Jachtwet en art.3 
Vuurwapenwe� en art.461 Wetb.v.Strafrecht 
aanhouding tot het ondergaan van 6 dagen 
hechtenis.Vonnis A.R.Utrecht 17-11-1948 

2-9-1950 artt.321,cq,3261cq.416 Wetb.v.Strafrecht
Dec. 1950 art.321 Wetb.v.strafrecht � �v.Al-.. ..4'tr,,� 
Dec. 1950 art.321 Wetb.v.Strafrecht 1 · 5

· 

/, Jl I 
Hij is in 1943 sympathiserend lid van de J\l,S.B.· 

�tl-, geworden en heeft in datzelfde jaar enige maanden voor · de ruitsers gewerkt aan kustverdedig
Zijn familieleden komen in de door U bedoelde 

administratien niet voor. 
Hij staat alhier ongunstig en als onbetrouwbaar 

aangeschreven. 
-0-0-0-0-

I . " , 

/fy����L7', 

\V 

IOP.e.L.�n�· 4� 1
i"V c��· -.. geg. aan 

·-- - -·-· __ , ______ _ 
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11689 A 

BAKKER, Adrianus 

Woerden, 27-5-23

r:OERDEN ,. Nieuwendi Jk 12 

t 

19-3-1951

Aan de Heir 
Korpschef �an Politie 
te 
t:-TOERDEN 

\. 

\ 
-�.

J 



Technisch Bureau Industrie Stationsmraai; 5 Koog a/d Zaan 

Naam: - Bakker
-

.Voornamen: Adrianus
/S!J�n 

'7.3.7-Ongehuwd -v2Gehuwd: 

..Geboortedatum: 27-5-1923

Geboorteplaats: Woerden 

Woonplaats: Nieuwendijk 12 

Adres: Wo rden 

Functie: Tekenaar 

Koog a/d Zaan 10 Maart 1951. 
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NO TA 

bij V.TBI 41 
Govert van der BORDEN, 13-7-1922 

G.v.d.BORDEN heeft bij de KLM gesolliciteerd 
voor Kellner. Zijn vader is genaamd: Johannes van der BORDEN, 
geboren te Vlaardingen, 11-8-1921, wonende te Vlaardingen , 
Westhavenplaats 24. Deze komt voor met een informatiekaart 
van I.D. Vlaardingen d .d .1-3-1950: 

Op 1-1-1946 ingeschreven als lid EVC. Bedankt op 5-8-1946 • 

DVE III, 24 
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Betreft: 
li 1922, 
38-f

lJ îl l 't � r.P A 
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r 
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Govert van der BORDEN, geb. te Vlaardingen, 13 Ju
machinebankwerker, won. te Hilversum, Larenseweg 

Antwoord op: No• Dis 11689 A, dd. 19 Maart 1951· 

Betrokkene is genaamd: Govert van der BORDEN ( en niet 
Govert BORDEN), geboren te Vlaardingen, 13 Juli 1922, van b 
roep machine-bankwerker, wonende te Hilversum, Larenseweg 
38-f.

Op 10 Juni 1949 werd hij ip het bevolkingsregis�er de
zer gemeente ingeschreven, komende van Vlaardingen. 

Hij is gehuwd met Tri ent je Johanna STAP, geb oren te 
Hilversum, 4 Mei 1926 en met zijn echtgenote woont hij in 
bij de ouders van l�atstgeno emde • 

Zijn naam komt in de desbetrefÎende registers niet 
voor en ook overigens is hier te zijnen nadele niets bekend, 
ook niet op politiek gebied• 

Hij beleed oorspronkelijk de Nederlands-Hervormde gods 
dienst, doch thans bemoeit hij zich niet meer met godsdienst. 

Zijn echtgenote is, evenals haar ouders Rooms-Katholiek• 
Voor zover hier is kunnen blijken, treedt van der BOR

D�N op politiek gebied niet op de voorgrond, doch aangen o
men kan worden, dat hij sympathiseert met de P 0 v•d•A•• 



BORDEN, Govert

Vlaardingen. 13-7-22 
' -

HILVERSUM, Larenseweg 

,, 

19-3-1951

Aan de Heer 

Commissaris van Politie 
te 
KIL VERS U·M 



Technisch Bureau Industrie Stationsstraat 5 Koog a/d Zaan 
538 

Van der Borden 

Voornamen: Govert 

Gehuwd: Gehuwd 1 Kind �73-T- '11 

<!eboortedatum: 13-7-1922

Geboorteplaats: Vlaardi!lgen 

Woonplaats: Hilversum 

Adres: 

Functie: Tekenaar 

Koog a/d Zaan 10 Maart 1951. 



Verbinding 97. 18 November 1950. � 
' i i/ u 

0-
No. 195/Dienstgeheim. 
Ontvangstbericht no . Dis 10348 A d.d. 15 Nov. 1950. 
Onderwerp: inlichti ngen"E.Bouwm.eester, Dr.D.Bakker

laan 70 te Bloemendaal. 

Betrouwbaarheid berichtgever en waarderin 
zeer betrouwbaar. 1-------�1 

ACD/ {;: 

• 

OAT:t# rf/ 
-0-0-0-0-0- PAR: 

._ _ _,,.._ 

�Il EGBERT BOUWMEESTER, geboren te Rotter-
' "I dam 3 Juni 1907, werktuigkundige, wonende

te Bloemendaal, Dr.D.Bakkerlaan 70, staat i 
het bevolkingsregister dezer gemeente inge
schreven sedert 25-10-1926, komende van Voor 
burg. Hij is Nederlander, behoort tot de Ned. 
Prot. Bond en is op 8-4-1949 te Cullen (Gr. 
Br.) gehuwd met Elizabeth A ddison, geboren 
Cullen 22 -1-1915. Uit dit huwelijk is een zo 
geboren. 

Bouwmeester is een zoon van Pieter Bouw 
meester, makelaar in schepen (expert),die 
zeer gunstig bekend staat en van Anna Mar
grieta Veenenbos. De moeder is overleden. 

Voorzover bekend, is hij geen lid van de 
CPN of een der aanverwante organisaties. 
Blijkens een bij de politie-administratie aan
wezig dossier werd hij verdacht in de bezet
ting bij de Gerrnanischer Lloyd ten behoeve 
van de Duitse weermacht te hebben gewerkt. 
Dit dossier is echter op last van de Offi

,cier Fiscaal te Haarlem op 5-8-1947 gesepo
neerd. Bouwmeester en zijn familie staan gun
stig aangeschreven. Einde. 

}. 
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• 

10348 A 

! 

, 15 Nov.'50 xxxx 

Aan de Beer 
Höofdinspeoteur van Politie 
te 
BLOEM E·N DIJ:. AL�

BOU' ?uë.�STI:.R, Egbert 
Ro�terdam, -6-07 
Bloemendaal, Bel.kerlaan 70 

l 

I 



Technisch Bureau Industrie 

Bouwmeester 

Gehuwd: Ja. 

Voornamen: Egbert. 

GeboÓl:tedatum: 

Woonplaats: Bloemendaal. 

Geboorteplaats: Rotterdam. 

Adres: 

Functie: 
Construoteur. 

Koog a/d Zaan 6 November 1950. 



e Naam: 

Gehuwdmet: 

Voornamen: Beloo lilgbertus 

Geboortedatum: 4-3-1927

Geboorteplaats: Wormerveer 

Woonplaats: Wormerveer 

Adres: Krommenieweg 10 b 

-Functie: !ekenaar Constructeur

; 
, /1 Koog a/d Zaan 19 October 1950. �. 
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UITTREI(SEL 

Voor .................. O.D. ... 1.7.4.8.a............................................... Naam .Pe.r.s.o.ne .. eL.T.e.chni.sd1....Burea.u .... Ind.us.t.r.i.e .. . 

Origineel in .. O.D. .... 1.148 .................................................... Naam .. B.ev..e.il .. 1.gin.g ... T.e .. chn.B.ur.e.a.11 .... Indus.t1�i.e .......... . 

Volgnr ............................ Ag.nr ............................................. Aard van het stuk .. . .  :v:er.s.lag .... b.e.spr.e.kin.g .......... : ........................ . 

................................................................................. Afz ................. D .... IV ............................................................................. Datum ... l.4.,,-,,11
,,,.J..5.0 ......... . 

• 

• 

. . . . . . . 

Medegedeeld werd dat de vader van de 
sollicitant E.E.Floor, 4-3- 1 27, als actief 
communist bekend staat. Overeengekomen werd 
dat Floor, die bij het T,B,I, een gedeelte van 
pijn practisch jaar als MTS-er vol m aakt, zal
worden ontslagen per eerste ge legenheid, dus 
tegen 31 December • 

Uitgetrokken door ...................... ............. ... ······Th-·· .................... Afd./Sectie .. .... ......... ,-D,.-Tb····· ......... Datum ... .28:::-.11:::: .. �.i.O ....... .

Op aanwijzing van .................................. ... .... . D .• IV ........... ...... .

� 5074 • '48 



No. 902.Q 

yw no. Dis.10�� 
V4e d d • 1. H�··:·•-, ::> 0 • VertrouwaHjk 

• 

•• 

Aan het: 

Theodorus H o o g e s t ij n, Haarlem 1.9.1925, Ned., R.K., 
ongehuwd, is de inwonende zoon van Theodorus, Haarlem 7.3.1893 
en Theodora Maria O t t e, Haarlem 19.7.1895, Zanenlaan 41

1 
H'lem.

Hij behaalde het diploma H.B.S. 3jr.cursus en M.T.s. afd. 
werktuigbouwkunde. Tijdens het proefjaar van de M.T.S, was hij 
werkzaam bij de N.V. Stork en bij Figee, beiden aan de Wäarder
weg te Haarlem en bij het P.E.N. te Bloemendaal. Bij al deze 
bedrijven heeft hij een goede indruk gemaakt. Sinds 20.11.'50 
is hij als tekenaar in dienst bij de N.V. Werkspoor te.Amsterdam. 
Hij is niet dienstplichtig daar hij voor de militaire dienst is 
afgekeurd. 

Volg�ns bekomen inlichtingen is hij, evenals zijn ouders, 
principieel R.K. In zijn omgeving staat hij zeer gunstig be�end. 
Zijn vader, voornoemd, is een van de oprichters van de R.K. bond 
van technische ambtenaren, thans een onderafdeling van de K.A.B. 
Ook is hij lid van de K.V.P. en .heeft bij te houden verkiezingen 
biljetten van deze partij voor de ramen van zijn woning hangen. 
Ook de zoon is lid van de K.A.B. 

In de politie-administratie te Haarlem is niets te zijnen 
nadele bekend. Einde. 

� 14 Februarl 1951. 

Hoofd van de B.V.D. 
Javastraat 68 OP. .. .îW .TI. � ... 4..�.'K_-,.1 

n·- cop1e geg. aan 's-G r a v e n  h a  ge. 



10466 

,. 
HOOGBSTIJN, i' oodo.rt1.a 
Haorlam, l-9-1925 
HAARLEM, �af enlao.n·. 41 

bo.r.: Telcej:�ar ComJt�uctou.:tr. 

I 
! 

! 

· Aan de• Heer 
Hoofdcommissäria van Pol.1tie 

� te · . .  
ll A' A R L E 11;1. 



Voorn.amen: 

-: Geboortedatum: 
.. 

Geboorteplaats: 

Woonplaats: 

Adi-es: 

Technisch Bureau Industrie 
� 

Hoogestijn. 

Theodot us 

1-9-1925.

�arlem 

Haarlem 

Zaanenlaan 41 

Tekenaa� Oonstruoteur 

( 
\ 

Koog a/d Zaan 20 Nov. 19,0 



Betreft:KAPPELHOF.Joha:nnes Jacobus 
� 

-rP.J ;Ç ;� ��� 
Geb.19-7-1923,won.te � -( •
Huizen.NH,Lage Laarderweg 24. I �-J, �>:' · 11 -

Antwoord op: ;v'
r {J .µ

Dis 10.741 A

• 'IJ 

� 

,..;;..IC' 
-

Bovenbedoelde KAPPELHOF,woont in deze gemeente
sedert 29-10-1938,komende uit de gemeente Ede. 

• 

Tot ongeveer 1943 was hij studerende en bezocht een school te
Hilversum op het gebied van de radiotechniek. 
Omstreeks 1943 werd in zijn ouderlijke woning een inval gedaan
vanwege de bezetters.Daarbij werden een aantal instrumenten ge
vonden,die voor een geheime zender werde� aangezien en boven
dien werd in die woning een ondergedoken Jodin aangetroffen. 
Als gevolg hiervan werden Vader en zoon Kappelhof beiden gear
resteerd en kw�later in het kamp Vught terecht. 
Omstreeks 1944 werd,eerst de Vader en later de zoon,vrijgelate
Beiden leefdenlater ondergedoken. 
Na de bevrijding is Kappelhof Jr,vrijwillig met het Nederla nds 
leger naar Indonesië gegaan.Na zijn terugkeer is hij enige tij
vertegenwoordiger geweest.Tegenwoordig is hij voorzover bekend
zonder werkkring. 
Inde politieadministratie komt hij niet voor,ook op politiek 
gebied is nimmer iets ten nadele van hem gebleken • 
Het gezin waartte hij behoort,bestaat uit Vader,Moeder,zpon en
dochter.Vader is gepensionneerd Adj.00.van het Ned.Leger. 
Die is tegenwoordig werkzaam op het Belastingkantmor te Hilver
sum.Het gehele gezin staat gunstig beke1�-------------------1 

1 OP y_ ;;.é--· be;,. met _2:<6.�.t1 , __ P_. �:-
- �

I

� �'!_:�-·--�- I 



YiAPP.ELllOF" Jol10.m1en Jacobus 
lÏànrlom� 19 .• 7 .23. 
Ruizen, J;,a.go-taatderueg 24 

XX 50. 



Stationsstraat 

• 
Naam: 

Gehuwd: 

Voornamen; 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Woonplaats: 

Adres: 

tt'"FUnct ie: 

5 Xoog a/d Zaan 

,......//'Kappelhof.

Johannes Jacobus. 

Haarlem 

Huizen 

Lage-Laarae;rweg 24 

Tekenaar 

Koog a/d Zaan 19 December 1950 

2�2-Sc,
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