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Aangelegd d.d. 15-6-51, in opdracht van DAB. 

ACD 4A.1 
Dit OD is gesplitst in: 

OD 1864 - DE VERENIGDE BLIKFABRIEKEN,N.V. - Beveiliging. 

OD 1864A - DE VERENIGDE BLIKFABRIEK.EN,N.V. - Personeel. 

ACD 4A.f 
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Onderwerp: Inlichtingen� 

GE HE I.M. ------

I. 

• �t

e 

�er voldoening aan het gestelde in Uw bovenaangehaald schrijven,wordt 
het volgende medegedeeld.-

In het Bevolkingsregister te Amsterdam staat ingeschreven: 

!rie QROENEVELD,geboren te Vlaardingen,15 October 1901,van beroep
directeur van de N.V. Verenigde Blikfabrieken,zonrler kerkgenootschap,
van Nederlandse nationaliteit,gehuwd met !illemina Elisabeth HEIJBERG,
geboren te Rotterdam,26 Juli 1908,wonende te Amsterdam,Stadionweg
no.17 huis.-

De familie Qroenevelg werd op 14-9-' 37 in ·lll.e Gemeente Amsterdam inge
schreven,komende van Voorburg.-Uit het huwelijk werden twee kinderen 
geboren,t.w. !ri�,geboren te Den Haag,28-4-'32 en Elly,gebo ren te 
Voorburg,1-12-'35.-
Gedurende een 15-tal jaren woonde de familie Groeneveld op het adres 
Schubertstraat no.56 huis te Amsterdam.-Dit perceel is eigendom van 
deze familie.-
Groenevel d kwam voort uit een degelijke,goed gesitueerde middenstands 
familie� Vlaardingen.-Zijn vader dreef een zaak in stoffeerartike
len.-Deze zaak zou momenteel nog bestaan.-De ouders van Groeneveld 
waren christelijke mensen en zodoende kreeg hij dan ook een christe
lijke opvoeding.-Geacht werd,dat Groeneveld Sr.de politieke beginse
len van de CRU.was toegedaan.-Qroen'ëvëïdYr. was vóór de oorlog even
eens de begi�len van de CRU.toegedaan.-
Gedurende de oorlog stond hij bekend als een "goede" Nederlander, al
hoewel hij geen enkel risico zou hebben genomen,dat hem eventueel op 
onaangename wijze in contact zou hebben kunnen brengen met de bezet
ters.-
Na de oo rlog,zocht Groeneveld het op politiek gebied meer in de rich
ting van de VVD.-Men vermoedt dan ook,dat hij neze politiek is toege
daan.-Enige vrees voor extreme sympathieën bij Groenenveld, behoeft 

niet te worden g,ekoesterd.-Hij staat bekend als anti-communistisch.
Al met al wordt Qroenev� volkomen politiek betrouwbaar geacht.-
Op finantieel gebied wordt aangenomen,dat Groeneveld een vrij vermo
gend man is.-Als zakenman staat hij buitengewoon gunstig b.ekend.-De 
klacht van zijnvrouw is,da t haar man meer tijd aan de fabriek besteed 
dan aan zijn gezin.-Groeneveld maakt veel reizen voor de zaak waar hi 
directeur van is,naar het buitenland.-Hij is in het bezit van een --
Nederlands paspoort,no.307900,geldig tot 30-10-'51.-
I�aanmerking nemende,dat de familie als vermogen�.bekend staa�,wordt

er op bescheiden voet geleefd.-0.a.spreekt men z1Jn verwondering er 
over uit,dat Groeneveld geen eigen auto bezit.- -2-
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Hij wordt iedere morgen,indien hij niet op reis is,door een auto van de fa
briek van huis gehaald.-Op Zondag wordt met een auto van de zaak niet gereden 
door de familie.-Het gezin Groe�ld leeft enigszins teruggetrokken; 
men o.ntvangt niet veel bezoek aan hui_s .-Ook op maatschappelijk gebied, 
staat Qroeneveld zeer gunstig bekend.-Van de gehele-.famili.e Groenèveld, 
werd tijdens het onoerzoek niets nadeligs bekend.-
Qroeneveld komt politiek niet voor in de administratie van cf e PGl.i.ti.e te- .. __ 
Amsterdam.-Op crimineel gebied komen van hem geen vonnissen voor.-
t++--------------------------------------------------------------------R.3 

I.ei II verzonden naar de BVD.
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1951. f) I. 

t 

Ter voldoening aan het gestelde in Uw bovenaangehaald schrijven, 

wordt medegedeeld, dat bij onderzoek is gebleken dat fiendrikus HOF

M�l]E, directeur van de N.V. Verenigde Blikfabrieken,nimmer woon

achtig was in de Gemeente Amsterdam.-Hij zou wonen te Bu.ssum,Potgie
terlaan no.7.-

0p grond van bovenstaande mededeling,kon dezerzijds geen onderzoek 

naar gofmeester worden ingesteld.-
-----------------------------------------------------------------R.3

�. e� II verzonden aan BVD.
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Betreft: H. Hofmeester, 
gewoond hebbende te Leeuwarden.

Antwoord op: 
Verzoek Dis 13416, d.d. 27-2-1952.
Form. V 4 e. � 

NIET O.K. 
ACD� 
DATf6/6 '.n,. 

�z 

Als antwoord öp Uw bovena.angehaald schrijven , heb ik
de eer U het volgende te berichten: 

Ó{'\Hendrikus Hofmeester, geboren te roerden, 12-4-1909, 
zo�van Gerrit Hendrik Hofmeester ( overleden) en Maria 
Alièa den Hartitg, vestigde zich op 29-2-1916 te Leeuwarden,
komende van Toerden. Op 16-3-43 vertrok hij naar Maurik, 
waarna hij zich op 26-7-45 weer te Leeuwarden vestigde. Op 
3-5-1949 we�d hij af6eschreven nactr feesperkarspel. 

�ijn naam, noch de namen van de leden van het gezin 
waaruit hij stamt, komen in mijn administratie V,Jor. 

�ijn vader was werkmeester bij de afdeling blikfabricage
van de Coop. Condensfabriek te Leeuwarden. Le Coöp. Condens
fabriek stichtte daarna een aparte blikfabriek, wa&rvan G.H.
Hofmeester Sr. directeur werd. Hofmeester 0r. overleed op 
30-8-1928 en Hendrikus Hofmeester werd toen op 19-jarige 
leeftijd benoemd tot directeur van de Blikfabriek. Daardoor
heeft hij behalve lager en H.B.S. onderwijs, geen verdere 
ontwikkeling genoten. 

'rijdens de bezetting was hij ondergeè aken in de BEtuwe.
Hij moet daar uitstekend illegaal werk verricht hebben en 
maakte deel uit van de inlichtingendienst van de illegaliteit
·.1och werd na de bevrijding 'tegen hem een klacht ingediend 

(
,bij de P.FL.A. te·Leeumrden, i.v.m. het opgeven van arbeiders
die in aanmerking k:vrnmen voor uitzending naar Duitsland-. 
Na de bevrijding was hij nog enige jaren directeur v�n de 
Electro-Blikfabriek te Leeuwarden. Bij een in 1947 plaats 
gehad hebbende staking in he�r be rijf, trad hij zet3r krach
tig op. Hij heeft veel gedaa11om de invloed van de E.V.C. in 
het bed.rijf te verminderen. In die:rJ\tijd v,as hij ook beheerder
van de Belgische onttinningsfabriek N.V.. Pierrot-Dok te Brugge
Hij werd daarna directeur van de Blikfabriek te leesp, waarna
zijn broer Gerrit Hendrik Hofmeester, geboren te LeeuwardE-n, 
1 7-1916, hem als directeur van de Electro-Blikfabriek te 
Leeuwarden opvolgde. Laatstgenoemde is thans directeur van 
de Blikfabriek te Krommenie. H. Hofmeester is thans direc
teur van de N.V. Verenigde blikfabrieken. 

Door zijn zeer drukke werkzaamheden, had H. Hofmeester
geen tijd om aan het maatschappelijke leven deel te nemen. 
Hij bewoog zich hoofdzakelijk in fabrikantenkringen en ging
veel om met S. Hepkema, wonende Emmakade 25 te Leeuwarden, 
co�missaris van de Coöp. Condensfabriek alhier; C. Kolff, 
wonende Mr. P.J. Troelstraweg 66 te Leeuvrnrden, r irecteur 
van de N.V. OnttinnigsfalJriek alhier, en Ir. $. Kramer, ge
woond hebuende te Leeuwarden en destijds adj. diI·ecteur van
de N.V. Intercommunale 1ïaterleiding alhier. 

De vader van H.Hofmeester beleed de Ned. Hervormde 
godsdien"'t



V_e r_t_r o uw e_l_i_j_k 

godsdien�t, ziJn moeder behoorde tot de R.K. Kerk. Mogelijk 
hierdoor, waren er wel eens moeilijkheden in het huwelijk 
van de ouders van H.Hofme �ster. Zijn moeder verblijft thans 
in het R.K. St. Joseph-pensionnaat te Leeurarden. 
H. Hofmeester behoort zelf tot de Ned. Hervormde Kerk ( vrij
zinnige richting), doch is geen meelevend lid. Zijn zuster 
�'.1.driana Catharina Hofmeester, geboren te .loerden, 24-2.,-19'.}:l, 
is Doopsgezind, terwijl zijn broer Gerrit Hendrik tot geen 
enkele godsdienstige richting behoort.

Op politiek gebied trad H. Hofmeester niet op de voor
grond. Hij was geen lid van .de V.V.D., doch voelde wel veel 
sympathie voor het streven van deze partij. 

Hij was geabonneerd op de Leeuwarder.Courant, Het Alge
meen Handelsblad en de Nieuwe Ilotterdamse Courant. 

H. Hofmeester is gehuwd met Maria Hendrika Magdalena
Verbrugh, geboren te Mzurik, '7-4-1910. 

feeuwarden, 12-5-1952 •

• 
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HOF mESTER, Hendrikus 
îOERDEN, 12-4-1909 
BUSSU1, Potgietorlaan 7. 

27-2-52 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 

te 
LEEUwARD.ElT 

Directeur van·N.V. Verenigde Blikfabrieken te A.meterdam, 
Damrak 28-30. 

Betrokkene woonde van 29-2-19 tot 16-3-'43 en van 
26-7-45 tot 3-5-49 te Leeuwarden. 

"' 9 Ho 1952 

).-lo,fci RJ.l>t 
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Ref. VB 141. 

Bussum, 24 October 1951.-

BETREFT: 

HOFMEESTER, Hendrikus, 
wonende te Bussum, 
Potgieterlaan No.7. 

ANTWOORD op verzoek DIS

13416 R dd. 23.7.51. 

Blijkens gegevens uit het bevolkingsregister 

van Bussum is bovengenoemde volledig genaamd: 

Hendrikus HOFMEESTER, geboren te Woerden, 12 April 1909, 

wonende te Bussum, Potgieterlaan No.7.-

�ij is gehuwd met: Maria Hendrika Magdalena VERBRUGH, 

te Maurik, 7 April 1910.-

Het huwelijk werd op 21 Maart 1935 te Maurik gesloten.-

Betrokkene is directeur van de N.V. Verenigde Blikfa

brieken te Amsterdam, gevestigd Damrak 28-30.-

0p zijn op de afdeling Bevolking van Bussum berustende 

persoonskaart komen de volgende in- en afschrijvingen voor: 

Vanaf geboorte tot 29.2.16 woonachtig te Woerden; 

29.2.16 afgeschreven naar Leeuwarden; 

16.3.43 vertrokken naar Maurik; 

26.7.45 opnieuw gevestigd te Leeuwarden; 

3.5.49 ingeschreven te Weesperkarspel; 

29.3.50 gevestigd te Bussum. 

Bij het dezerzijds ingestelde onderzoek zijn geen feite 

of omstandigheden naar voren gekomen, waaruit op te maken is of 

welke het vermoeden doen rijzen, dat betrokkene lid is van of 

sympathiseert met één of andere politiek extremistische organi

satie, noch dat hij contact onderhoudt met personen, die dezer

zijds vanwege hun politieke antecedenten de aandacht hebben.

Eigen waarneming heeft uitgewezen, dat betrokkene geabonneerd 

is op het Algemeen Handelsblad.-

Volgens bekomen inlichtingen zou betrokkene politiek georiën

teerd zijn op de VVD., alhoewel dit niet met« zekerheid vast

gesteld is kunnen wordeh.-

-Enige-
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Ref. VB 141. 

(Blad 2) 

Enige politieke activiteit van betrokkene is tot 

op heden alhier niet waargenomen.-

HOFMEESTER voornoemd behoort tot de gegoede stand 

van Bussum en algemeen wordt hij als financieel vrij draag

krachtig beschouwd, zonder nochtans dat z1Jn levenswijze of 

· die van de leden van zijn gezin luxueus zijn te noemen.-

Daar betrokkene nog maar betrekkelijk kort in deze 

gemeente woonachtig is, was het dezerzijds uitermate moeilijk 

betrouwbare inlichtingen omtrent hem te verkrijgen, temeer daar 

zijn werkkring in Amsterdam ligt, terwijl hij bovendien - voor 

zover vastgesteld is kunnen worden - te Bussum weinig relaties 

heeft.-

Hij heeft zeer oppervlakkige omgang met zijn naaste buren, zo

dat betrokkene van die zijde ook moeilijk was te benaderen.

De indruk, welke men evenwel van hem in zijn naaste omgeving 

heeft, is, dat hij een keurig en zeer ijverig persoon is, die 

geheel in zijn werk en zijn gezin opgaat.-

Strafrechterlijke antecedenten van betrokkene of 

diens naaste familie zijn tot op heden alhier niet bekend ge

worden.-

Omtrent zijn politiek gedrag gedurende 

jaren kunnen dezerzijds geen inlichtingen worden verstrekt, aan

gezien hij zich voor het eerst op 29.3.50 te Bussum vestigde.-

Voor zover dezerzijds nagegaan is kunnen worden, 

is bovengenoemde bij geen enkel erkend kerkgenootschap aange

sloten.-
11Einde 11 

( 



Ref, VB 141, 

Bussum, 31 Augustus 1951.-

BETREFT: 

HOFMEESTER, Hendrikus, 
wonende te Bussum, 

•�==�=:�::::_��:�: ___ 
ANTWOORD op Uw verzoek 
DIS 13416R dd. 23.7,1951, 
-------------------------

Naar aanleiding van Uw bovenaan

gehaald verzoek wordt dezerzijds medegedeeld 

dat het ingestelde onderzoek tot op heden 

nog te weinig concrete gegevens heeft opge

leverd om reeds thans een volledig rapport 

betreffende bovengenoemde te kunnen samen

stellen.-

Zo spoedig mogelijk zal U dit rapport 

worden toegezonden.-

11Einde 11 

I 
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i 
HOFMEESTER, H�-
Directeur N.V.; Ve1•enic;de Blikfabrieken te 
Amstordan ., �mra.k 28-30 
vronendo te BUSSUM, Potgieterle.an 7. 

l 



Betr.Dis.No: 

Geheim . 
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1 lt JULI �951

R.No: 862.

Janneman, Cornelis, geb: 21-4-1906 te Krommenie, 
directeur der Verenigde Blikfabrieken te Hillegersberg, 
wmnende Bergse Rechter Rottekade 37b te Rotterdam (Hille
gersberg), is gehuwd en vader va11 twee kinderen. 

In verband met ziekte-verblijft hij thans in een 
zomerhuisje in Vlist bij Haastrecht. 

Hij staat in de omgeving van zijn woning gunstig 
bekend. Voor godsdienst en politiek toont hij geen be
langstelling. Betrokkene is geabonneerd op de Nieuwe 
Rotterdamse Courant. 

Zijn naam komt in de administratie ·van de Politie 
te Rotterdam niet voor. 
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A·n·de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
to 
R O T 1.r E R D A' 1 o 

I 
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C • Je.nnem-n 
bed.,..ijfsle1.dé1• bank er erij t Hillefersbc!·g 
der Vere:l:e, Blikf'abriekan No Vo ·&emsterdo.m" 
Iht'lrS.k 2 8- 0 • 
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to.de.reg gavons niet beschikbaar. 
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) Heemstede, 25 Augustus 1951 . 

Betreft: RENKEivIA., Eise Klaas, wonende 
Leiàsevaartweg 113 te Heemstede. ) 

I 

.Antwoord op verzoek 
DIS. No. 13416 R. dd. 1-8-1951.

--

;\{ Eise Klaas RENKElvlA, geboren te Bierum ( Gr) 
27-9-1911, Nederlander, beroep werktuigkundig
ingenieur, godsdienst N.H., woont te Heemstede
oy het adres Leidsevaartweg 113 en staat als
zodanig in het bevolkingsregister alhier inge
schreven. Komende uit 's-Gravenhage, woonde hij
van 2.3-9-19.58 tot 21-12-1938 te Amsterdam Schel
destraat 119 en vestigde zich o� laatstgenoemdä
datum te Heemstede. Alhier heeft hij steeds op
hetzelfde adres gewoond.

Hij is op 21-12-1938 te Termunten gehuwd 
met Aru.1eke Sietskéa Dallinga, geboren te Ter
munten 12-6-1913. Zij hebben nu 4 kinderen . 

Renkema is een echte Groninger. Wat stug 
en nogal gesloten. Hij is in 1936 te Delft af
gestudeerd aan de T.H. als werktuigkundig in
genieur. Vervolgens is hij werkzaam geweest bij 
de toenmalige Texaco-mij tot ongeveer 1941 of 
1942. Vervolgens is hij werkzaam geweest bij 
het Rijkslrnreau voor Voedselvoorziening, hoofd
zakelijk in de provincie Groningen,waar hij 
dan ook wet zijn vrouw en kinderen verbleef. 

' 
Na de bevrijding is hij in dienst geko

men bij de Verenigde Blikfabrieken en is thans 
bedrijfsdirecteur van de blikfabriek te Delft. 

Hij gaat dagelijks met zijn auto heen en 
terug, is voor de aanvang van de werktijd op de 
fabriek en is een der laatsten die de fabriek 
na het werk verlaat. Het is een harde werker, 
streng zakelijk en een scherp persoon, die ge
heel in zijn werk opgaat en er alles voor over 
heeft. Alhier heeft hij in zijn omgeving niet 
veel omgang. Hij is wel gezien, maar om zijn 
gesloten karakter niet al te toeschietelijk. 

Naar een kerk gaat hij noch zijn vrouw en 
de kinderen gaan naar de openbaar lagere school 
te Heemstede.Politiek uit hij zich zeer zelden, 
maar uit zijn gesprek en is af te leiden, dat 
hij liberaal denkt. 5ij leest alleen het Han
delsblad. Een uitgaansleven heeft hij niet, want 
hij gaat geheel op in zijn werk. Zijn vrouw ten
nist wel eens, maar verder is het een huiselijk 
stel mensen. Zij die regelmatig contact met hem 
hebben, zeggen dat hij al1een maar aan het pra-



• 

• 
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ten is te krijgen over z1Jn werk. Overigens is het 
een beschaafd en zeer intelligent persoon en de me
ning is dat hij betrouwbaar is./ 
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RENKEMA, Eise Klaas 
Bierum, 27 September 19110 
Heemstede, Leidse Vaartweg 1130 

--

Ij_ ' IJ . V ( / I <-/ -· D

, 1 Augustus 1951. 

Aan de Beer 
Hoofdinspecteur van Politie 
te 
H E E M S T E DE. 

Bedrijfsdirectaur (fabriek te Delft) van de N.Vo 
Verenigde Blikfabrieken te Amsterdam., Damrak 28-�0o 

/ 
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12 Jtlli 1951. 

Bericht op schrijven dd. 6 Juli 1951,Form.V ?,No.Dis 

13416 R,GEHEIM,betreffende Ir.E.K.Renkema,wonende te Heem

stede. 

Eise Klaas RENKEMA, 

geboren te Bierum,27 September 1911,bedrijfsdirecteur,wonen 

de Leidse Vaartweg 113 te Heemstede,vestigde zich te Delft, 

27 September 1930,komende van Bierum. Op 3 Augustus 1936, 

werd hij te Delft afgeschreven gaande naar Bierum. Hij stu

deerde aan de Technische Hogeschool te Delft voor Werktuig

kundig ingenieur. In 1936 studeerde hij af en slaa.gde voor 

dat diploma. 

Hij was bij zijn afschrijving te Delft ongehuwd en beleed 

volgens zijn persoonskaart de M.H.Godsdienst. Hij is sedert 

enige tijd al� bedrijfsdirecteur werkzaam in dienst van de 

N.v.Verenigde Blikfabrieken te Amsterdam.en leidt als zoda

nig de fabriek te Delft. Hij is thans niet te Delft woon

achtig.Wel is het zijn bedoeling dit,als de eventuele rui

ling doorgaat,te doen. Hij is volgens verkregen inlichtingen

gehuwd en heeft voor zover bekend twee kinderen.

Volgens verkregen inlichtingen van personen die Renkema 

van nabij kenn.en en welke personen als betrouwbaar kunnen 

worden aangemerkt,zoll R.enkema và.lkomen regeringsgetrouw 

zijn. In gesprekken uit hi-j zich ook wel als zodanig. 

In de alhier gehouden administratie komt de naam E.K.Ren

kema voornoemd,nièt voor. 

Einde. 
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