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Gemeentewater leidingen 
Amsterdam 

-o-

Naam Voornamen Functie Gemeente Adres 

Aaf jes ✓ Hubertus, machinist B Amsterdam Aalsmeerweg 57-I 
Willem 

Brand ✓ Philip machinepoetser- tl " 

olieman le kl. 

Geert,Takes portier " " van Ostadestr.326-II 

Dam,van ✓ Gerrit werktuigkundig 1t 1t 

ambtenaar 

Albert,Ludwig adjunct-chef van n fl Uiterwaardenstr. 
een pompstation 20-II 

Jan portier Il tl John Franklinstr. 
85-II 

Gerritsma✓ Albertus, portier " " Achillesstr.53-hs. 
Ignatius 

acAtel-î Cornelis, 
Johannes 

werktuigkundig-
ambtenaar 

" 11 Merlijnstr.16 belét 

Wilhelmus kraandraaier " " Zwaagstraat 17-hs. 

.Huisman./ Lieuwe kraandraaier Il Il Groenendaalstr.22-

Kalfsvel ✓ Leonardus, portier 11 " de Rijpgracht 8-I 
Marinus 

Lind Pieter,Alber- portier " tl Solebaystr.93-III 
tus,Cornelis 
Petrus,Hendri-
kus,Jacobus 

portier 11 " de Wi ttenkade 136-I 

Mullekes ✓ Johannes,Cor- fitter d.d.kraan-" Il 2e Oosterparkstr. 
nelis draaier 152-II 

Müller ✓ Willem,Corne- fitter d.d.kraan-" tl van Baerlestr. 
lis,Johannes draaier 10-III. 

P-en .,, Karl,Wilhelm, machinepoetser- " tl Balistr.9-I 
Gerhard olieman le kl. 

Rooy, de Jr. Hendrik, 
Hermanus 

machinepoetser- Il Il Je Oosterparkstr. 
olieman le kl. 161-I

Rustenburg ✓ Jacob machinist B tl " Molukkenstr.100-II 

Veen,van" Franciscus, fitter d.d.kraan- 11 " Kinkerstr.182-III 
Jan draaier 

Vree ✓ Jean,Pierre machinepoetser- 11 " le A tjehstr. 2-I 
olieman le kl. 

. Smit v Hermanus stoker Bennebroek Wilhelminaplein 2 3  



Naam 

Gemeentewater leidingen 
Amsterdam 

-o-

Voornamen 

Geest,van ✓ Petrus, 
Hendrik 

-2-

Functie 

machinist B 

Gemeente Adres 

Bloemendaal Leidsevaart;weg 18 
(Vogelenzan� 

Honschoten, van ✓ Antonio, filterwachter " tl Leidsevaart 20-hs 
Giovanni, 
Giocomo,Maria 

Kinders ✓ Pieter,Jacobus werkt uigkun- 11 " Leidsevaartweg 61 

Vos ✓ 

Lammers ✓ 

Adema 1

Band ✓ 

Bur.ggraaf ✓ 

Couenberg ✓ 

Frumau ✓

Laarman ✓ 

Lange,de ,/ 

Lippe ✓ 

Ro-- ✓

Roode, van.,/ 

Stoutenbeek •✓ 

Verschoor .,/ 
Vos 

Jansen/ 

Akkerman v 

Nuijen ✓ 

Hendrik, 
Harmen 

Johan 

\Hetze 
Leendert, 
Cornelis 
Wilhelmus 
Johannes, 
Franciscus 
Klaas 

Adrianus 

Cornelis, 
Frederikus
Johan,Petrus 

Lambertus 

Hendrikus 

Johannes 

Teunis 
Melis 

Jacobus, 
Johannes 

Pieter 

Marinus 

dig ambtenaar 

stoker Diemen Stammerdijk 42 

portier Haarlemmer- Veldweg 81 
meer(Afd,-
ling Hane-
poel) Post 
Hoofddorp 

stoker Heemstede Bankastraat 81 
machinepoetser
olieman le kl. 
filterwachter 
filterwachter 

machinepoetser
olieman le kl. 
terreinwerker 

stoker 

werktuigkun
dig ambtenaar 
machinepoetser
olieman le kl. 

Il 

Il 

,, 

Il 

" 

tl 

11 

11 

machinepoetser- " 
olieman le kl. 
technisch ambte-" 
naar B 
stoker 
filterwachter 

lf 

Il 

" 

" 

" 

" 

Il 

" 

,, 

" 

tl 

Tl 

" 

Il 

portier Hillegom 

machinedrijver Hilversum 
le kl. 

Machinedrijver Loenen 
v.e.pompstation 

Leidsevaartweg 57 

Raadhuisstr.34 
Eikenlaan 26 

Leidsevaartweg 59 

Gelderlandlaan 21 

Voorweg 73 

Bleekersvaartweg 34 

Havenstr.25 

Jan van de Bergstr.56 

Lucas van Leijdenlaan 
7 
Leidsevaartweg 55 
Bankastr.78 

2e Loosterweg 116 

Larenseweg 281 

Oud Over B 35 



Gemeentewater leidingen 
Amsterdam 

-3-

Naam 

Boer, de ✓

Wijnands ,/' 

Boot ✓

Schreiber v

Bakker ✓

Be&of ✓

-o-

Voornamen 

Arend 

Lourens 

Thomas 

Willem, 
Louis, 
Johan 

Pieter,Cor
nelis 
Anton 

Functie 

Opziener in 
de winplaats 

Terreinwer
ker B 

Machinedrij
ver le kl. 
Machinedrij
ver 2x 

Machinist B 

Machinepoet
ser-olieman 
le kl. 

Gemeente 

Loenen a/d 
Vecht 

Noordwijk 

Tienhoven 

" " 

Weesperkar
spel 

IT rr 

(post Dui
vendrecht) 

Adres 

Molendijk 13 

Langevelderlaan 28D 

Machinekade 21a 

Machinekade 22a 

Zandpad B 75 

Rijksstraatweg A 

Dirk " Il Weesperkar- Burg.Bletzstr. B 212 

Kalle.,, 

Linde, van der ✓

Lursen ✓ 

Meijer ✓

?'Rooy, de 

Woudstra ✓

Kraaij enoord ✓ 

Veen, van" 
Zegwaard ✓ 

Dui venvoorden ✓

Johannes, 
Hendrik, 
Antonius 
Gerrit 

Stoker 

machinepoet
ser-olieman 

spel 
tl " 

" " 

Theodorus Adjunct-chef tt tt 

van een pomp
station 

Johannes Machinist A " 

Il 

fl 

11 Hendrik,Her- Machinepoet-
manus ser-olieman 

Bouke,Dirk 
Marinus 
Albert 

Jacob 

Jan,Pieter 
Franciscus 

Johannes 

Gerardus, 
Johannes 

le kl. 
Machinist B 
Stoker 
Stoker 

" 

n 

" 

IT 

" 

n 

Terreinwerker Zandvoort 
A (Bentveld) 
Duinopzichter Zandvoort 
Terreinwerker Zandvoort 
B 

Terreinwerker Zilk(post 
B Hillegom) 
Terreinwerker 
B 

n " 

n ff 

Il tl 

Zandpad B 79 

IT "B 76 

B 201 

B 214 

Burg.Bletzstr.202 

Zandpad B 77

Zandpad B 171 
Burg.Bletzstr.B 242 

Vondellaan 4 

Zandvoortselaan 66

tl fl 242 

Zilkerduinweg 1 

Il Il 
5 
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RAPPORT van D AcnTizz�� 
BETREFT: Overzicht van de Ambtenaren in dienst van de Gemeente Waterleidingen 

te .Amsterdam op 20-5-'51. 

DNB ontving enige personeels-lijsten van de Gemeente Waterleiding Amsterdam, 
Deze lijsten werden bij onze dienst gecheckt en ook door de ID Amsterdam na
geslagen. (Zie bijlage II). ID Amsterdam had in vele gevallen meer gegevens 
dan wij. Deze gegevens moeten alsnog bij ons op kaart gebracht worden, 

DNB, 13-11-'51. 



t 

p,1.j,9 G·em. 
Vt.n ✓jtt/wo-,,, �ë.. ,c.� c: .... � h , v .1 r//<tA,..,.u• /4,,.,�, 

Waterleiding Amsterdam - Werklieden / ·

Naam Geb. Geb. 
datum plaats 

- J .D, 1u.liISCHOT 19-2-99 A'dam
:Z..o..-,L� 

- J'. ASSEN 8-9-97 A'dam 
C. B½�D�- 18-12-93 A'dam

BEEKMAN 7-6-98 A'dam

o. BEJ.l!SDORP 6-9-93 A'dam
IY6 ,-.P

c. BERDOU
I >'" 7 á' 

15-3-93 Nieuwer 
Amstel 

.,_, BLOK 11-10-94 A'darn
P ,, BONNET 8-4-00 

C.B.v.d.BOSCH 6-8-91 .A.'dam 
M.BOSHUIZEN 23-7-19
A..W.BOSH.UIJS 7-9-98 A'daro

Functie Signalering 

terreinw. '48 lid EVC. 
grondw. '48 Overheidspost p.p. 
electr.monteur'48 Lid EVC -BNOP 
grondw. '47 ledenliJst CPN, Mei/Juni '48 

idem, Nov.'48 niet meer als lid 
vermeld. 

fitter '4'( iedenlijst CPN 
grondw. 

spuier 
smid-rfionteur 

grondw. 
grondw. 
fitter 

'32 2e penningmeester synd.fed. 
overb.pers., nadien geen 

gegevens. Vrouw ex NSB, o.ntzet 
uit rechten·en boete . 
'48/49 raamaffiche CPN. 
'32 2e penningm.?ed.pers.op. 
dienst; '48 raamaff. CPN. 
'48 Overb.post p.p. 
'48 Overh.post p.p. 

L,C,EC:qJER 14 5 10 groaäw. 
/y6f<P ........ ,,, 

'48 Overh.post p.p. 
Raàiovrijsto1liagsaarnrPage? 
'48 lid BNOP G.BREEUWER 26-1-91 Zandvoort tuinman

1-f�..,.C..... 

J.Pb.v.BREMEN 17-8-04 A'dam bankw. 

A. BRONKHORST 31-7-91 Haarlem klinker

H,de BRUIN 16-10-88 A'dam grondw. 

',.BURGE-
MEESTER 27-8-09 A'dam grondw.

W.BURGGRAAF 23-11-88 filterwacht-
/. 'lb r ,9 f( .............. z...,._ vakman 

D.v.DAM 4-12-92 A'da;m bulpfitter-
handlanger 

J.J.DONKER 4-3-19 A'dam grondw. 

��)K,v.DO!ITSELAAR 1-11-13 \ mach.bankw. 
N,7� ..,Ar�-y._..........-:...-

c. DUIJKER 13-3-06 A'dam hulpfitter-
handlanger

P.C.v.DUIJVEN:-
BODE 28-9-21 A'dam mag.knecht-
Il�; vakman 

.A.EIZE1'l1A 6-12-03 Velsen fitter
.ELSING 1-10-87 A'dam fitter-

N 67,i klinker 

-2-

'46 ledenlijst CPN, 
'48 raamaff.CPN 
'32 best.lid Fed.pers.op.dienst, 
nadien geen gegevens. 
Febr.'47 lid CPN,April'47 
be dan..l{:t • 

'48 staakte i.v.m.motie tegen 
CPN wethouders. 

f,(A... .......... ...:-.:-:;,.

'49 lid EVC-BNOP 

'48 secr.Agrarische bedrijven 
EVC. 
'48 verm.lid BNOP.'51 niets 
nadele bekenq, lidmaatschap 
vast te stellen. 
'48 raamaff,CPN, Overheidspost 
.9.p. 

'48 EVC, '49 tekende cand.lijst 
CPN, '51 ab. Waarheid 
'48 Overh.post p.p. 
'46 lid CPN,'51 geen nieuwe 
gegevens. 



►-

... 

Naam Geb.dat.

J.Brouwer / 6- 4- 1 93

G. T .Bij lsma / 16- 2-'88

A.L.Dirksen/ 31- 8-'03

J.Doorn✓ 20- 1-'89
A.Duijts ✓✓ 11-11-'01

VI .Heemskerk �" 15- 2- 113
H.B.IDliese / 20-11-'16
C.C.Langer-, 20- 3-'93

.-.illli.rst 
P ."9lind '"""' 14- 2-'91

20- 3-'95
27- 2- 1 06

A.v.Neck/ 3- 2-'25
• F.G.Pothoff/ 28-10-'89

1-1.........-

G.Roelofs 1y6-,& / 3- 1-'88

A..Ruygrok ,.,.6vlfl6- 6-'07-� 

B.D.§_Eh��er 30- 9-'08
.Vl.Siebol 23-5- '96

A.Sterkenburg 
P.D.Stoeltie 

9- 9-'15 
26- 4- '21

J.D.v.Turenhou
\

22- 6-'93
Jo/6.,, 

r e f� it.JJ!, 

J.E.A.Veen- 21- 2-'14
land,.,,,.,� 

c.:riezelrnan 26- 1-•i2

C.L.Wong Lun 20-10-'93
Hing 

F.P.Wijthoff 28- 6-'21

Ij - I • 6'8 

.,, 

Geb.pl�ats

1/leesperke.r
spel 
.Amsterdam

Amsterdam

Velsen
Sloten

Functie

Chef porurç__ 
station -.
Portier 

Adj .Chef 
pompstation
Portier 
Klerk 

Signalering

'48 Overh. post p.p. '49 adhaesie We
reld'congres. F� 

-- '49 :laarheid, zitting in Vredescomi te,
lid C.!',T.V. 
'48 Overh. post p.p.

'48 Overh. post p.p. 

lurwterdam Kraandraaier

'46 Lid CFN, '4.'l bedankt, '48 Overh.
post p.p., '49 leest de Waarheid. 
'46 Lid CPN, '48 raamaff. CPN. 
'4if'"Overh. post-p.p. Amsterdam Controleur 

Nieuwer Amstel Ambachtsbaas '48 Ab. Overh. post. , 

Amsterdam

Arnhem 
Amsterdam

Amsterdam

Utrecht

.Enschede 
Amsterdam

Amsterdam
Ams terdaJn

Amsterdam

Amsterdam

/4 µ

Portier

Bureel ambt.
Mach. 
Bureel ambt. 
Adj. scheik •

Controleur

'32 2e voorzitter Fed. Pers. Openbare
Dienst; komt na oorlog niet voor. 
'48 Re.amaff. CPN, Overb. post p.p.
'48 Overh. post p.p. 
'48 Vrouw Reyna v.N.-Cuppe ab. "Nu".
'49 Secr. Land. Best. Broederscha:ps
federatie. 
'46 l'/e.s in '24 secr • .Alarmgroep, nadien
niets bekend. 

Chef Onderafd. '47 Lezeres Vrije Katheder, nadien
geen bijzonderheden. 

Mach 
Bureelambt.

'48 Lid EVC-BNOP, staat gunstig bekend.
'47 Oblig. lening Waarheid, '48 lid 
RWN, leest Waarheid, raamaff. CPN. 

Tech. arnbt.iek1'48 Overh. post p.p. 
Bureèla.mbt. '46 Lid CH1, 1 47 bedankt als lid,

Tecb.
Hoofd 

'48 Overh. post p.p. 
opz. '48 Met stem comm. gekozen in Hfd.
van Sectie 

Techn. ambt.
le klas 
Schrijver

Ad ,j. bureau
chef. 
Controleur

J(. l

j 

'49 Zou uiterst links geor. zijn,
sy.mp. CPN. 
'50 Verzocht Red. WN bestrijding CPN
na té laten. 
'50 Dochter Antje adm. Jeugd van .ANJV
Dochter Elizabeth '49 wereldjeugd de
monstr. Brussel, JINJV kamp Hierde, 
1 Mei rno CPN-demonstratie. 
J.D.v.Turenhout wordt aan andere zijde
beschreven als aanhanger Oranjehuis, 
die Comm. streven niet steunt. 
Gunstig, zuster zelfde adres, '51 lid 
l:red-USSR en sinds '46 typiste Naarheid.
'48 Ondert, CPN cand. lij-st, "Nu" P•.P• 
'49 gesalarieexd door pl. distr.bureau

'48,'50,'51 Best, lid Ver. Ons
'50 niet comm. georienteerd. 
'46/'48 Lid CPN. 

cm.



Gem.Waterlei�ng _l\.msterdam 
----------- --- ---- -------- - - -

Naam Geb. Geb • Functie Signalering datum plaats 

F .A.F .FAUL
HABER 

8-8-93 A' dam chef-schilder '48 Voorzitter 2le congres SaT

P.:P.FECFTER 22-11.,-99 

J.GEE�HOED 9-12-21 
J .• H.GILING �/ 29-7-95 

N'-7 R 

C.de GROOT 25-2-91 
so..-.z,.,� 

J .GIJZElif . ,.- 3-10-97 
Wu....,-.,.,.��-

D. HAARMS i" 

C�IARINGA

D. HOETME...T{ w._,__,.....-1c� 
F.B.J. HOOFT 

27-6-89
29-5-26

2-3-00-

2-2-9b

9-6-07
e 

H.J.HOOGENDIJX 1-2-17
IY678 

J. te HOVEN " 13-10-98

C. HUimlAN 26-4-93
J.HUIJBOOM 28-4-00

- /yt,.7d' 

H.H. IKEN 6-11-02

H. K.ALKHOVEW 24-10-97
P.F.KESSELER 18-9-19
A.G.de KOOK 18-12-12

J. ,LKOOIJ
l',16 7,P 

ll-J-10

J. KRE!'IIB'R --t -

7:IJ . /°...$.,JIJ!.:-
26-3-12

�KREUGEL 2-5-99 
. "O 1 2, '/4 

,,H. KRUIJSHOO:P 29-9-9y 
. G·.v.LbMM6'REN 1-5-99 

x..........�-p N · 3 ç t'I 

J.C. v.LO:M 21-3-97

A'dam grondw. 
A'dam klinker 

grondw. 
A' d1:0 terreinw. 

Abcoude grondw. 

A'dam 
A'dam 

chef electr. 
mont. 
hulpfitter-
handlanger 

gematigd Marxist, spreekt 
symp.over comm. 
'48 Overh.post p.p. 
'48 Overh.post p.p. 
radiovrijstelling 
'46 lid CPN,cand.CPN gem.raads 
verk., '47 treedt op voorgrond 
als vurig comm., '48 lid EVC. 
'45 kamp Amers�oort,vrijw.in 
Duitsland gewerkt,gedwongen 
bij Todt. 
'48 Overh.post p.p. 

'48 raamaff.CPN,'49 bekend als 
co.mm.lid EVC, pl.raad BNO�. 

Houtenisse grondw. '46 ledenlijst CPN, '51 geen 
nieuwere gegevens. 

Nederhorst mach.poetser- '48 heeft comm.ideeën, lid 
den Berg olieman EVC-BNOP,int contributie EVC. 

A'dam 

.A.'dam 

A'dam 

A'dam 
A'dam 

A'dam 
A' dam. 
A'dam 
A'dam 
A !dam 

A'dam 

A'dam 

mag.knecht- '46 lid CPN, '48 sub-penningm. 
vakman CPN-Overh.,Overh.post p.p. 
fitter '4 7 lid CP�:-Overh. , 

'51 geen nieuwere gegevens. 
chauff.-bankw. '46 ledenlijst Overh.Waterl. 

spuier 
fitter. 

fitter 
fitter 

'49 raamaff.C:PNt 
'48 Overh.post p.p. 
Niets ongunstigs bekend,doch
ter zelfde adres '49 lid EVC,
stakingsleiding Hollandia, 
lid ETEK,inae geld voor huldi
ging veroordeelde stakers. 
'48 Overh.post p.p. 
'46, '48, '49 raamat'f.CPN. 

mach.bankwerker'48 Ove�h.post p.p. 
grondw. '48 raamaff. CPN 

meterfitter 

hulpfitter
handlanger 

'46 raamaff. CP:N, '51 geen 
nieuwere gegevens. 
'49 lid EVC-fürüP 

mach.bankw.le kl. '48 lid Hfdbest.BNOP, 
'50 idem. 

Zaandijk spuier '48 ab.Overh.post • 

'46 prop.CPN, '48 lid 
BNOP,ab.Waarheid, '49 
cand.lijst CPN 

A'dan terre.inw. 

A'dam hu.lpsmid
handlanger 

/ 

'48 Overh.post p.p. 



Gem.Waterleiding 
3 

Naam 

-P.v. LOON 

G.J.LUCAS 
B.v.��S,,. 
B. J. TulEIJ1'� 

J.MOLTER 

H.MOOIWEER 
w A..&,,,1-'--� 

A.H.MOSES 

�h.NIJS . .. 
'fP 3(�"'�-
W.M.NIJS 

G.A.v.OS 

G.PENNING 
l'lb 7rl' 

A.PLETTING 

W.J.PROOST 

Geb. 
datum 

Geb. 
plaats 

19-3-96 Gouda 

28-5-98 A'dam 
5-5-94 Haarlem 
21-8-l3 A'dam 

3-5-9'( Leeuwarden 

17-7-96 Nigtevecht 

7-2-22 A'dam 

l'/-10-04 A' dam 

2-2-96 .b.'dam 

2-5-87 

12-2-32 

20-2-87 

A'dam 

/ 
A'dam 

A'dam 

4-7-03 Spàarnedam 

�--de REUVER 14-10-95

•
1B.J .ROBL'R'fUS 31-lO-OO 

H.......,,,t.,.........._ ..... � 1yórl' 

A'dam 

A'dam 
A'dam C.ROLLE 25-5-97 

H.H. de ROOIJ 2-12-89 Diemen 
w ......... -""" ........ ;-,-<. 

J.de RU 
J. C .RIJVORDT

12-4-91 
6-4-14 

T.C.SCHOLS 1-2-92 
S.K.SCHULTE 5-5-02
W.P.A.SIRACH 10-4-96

11/674' 

A'dam 
A'dam 

A'dam 
A'dam 
A'dam 

I.B.v.SLINGER- 26-11-04 A'dam 
I.ONDT 

Functie 

terreinw. 

fitter 
tuinman 

Signalering 

'48 lid EVC/BNOP,ab.Waarh., 
Kerkgenoot."chap B .E.V. L. 

' 4·9 lid EVC/mTOP 
'48 lid BNOP. 

schipper-motor- '46 lid CPN, '48 raamaff. 
bootbest. CPN, Overh.post p.p. 
bankw. '4b lid CPN-Overh., '49 raam

aff.CPN, lid EVC/BNOP. 
smid-mont. 
le kl. 
fitter
klinker 
terreinw. 

smid-mont: 
le kl. 

mag.knecht
vakman 
bankw. jeugd 
werkman 
hulpi'itter
handlanger 
fitter 

timmerman
:wegenmaker 
mach.drijver 
fitter 

'48 is lid EVC geweest, 
geen functie bekleed. 
'48 ab.Overh.post 

'46 cand.gem.raad CPN, '48 
lid CPN,EVC/BNOP,ab.Waarheid 
'48 Overh.post p.p., '49 
�aarh.,zitting in comité 
wereldvrededag, lid EVC. 
voorheen best.lid Fed.Gen. 
Op.Dienst,'51 lezer Waarh. 
woont ten huize van zijn 
vader, welke 47/48 lid CPN 
'48 lid EVC 

'46 tekende cand.lijst CPN, 
ledenlijst CPN,' 48 raamaff. 
CPN, Overb.post p.p.

'32 best.lid Fed.Pers.Op. 
Dienst, '48 Overh.post p.p. 

�'46 ab.Waarheid,thans efH')�. 

'47 lid CPN,'48 zitting in 
pl.raad BNOP,Overh.post p.p. 
afgevaardigde naar BNOP
congres '50,lid afd.raad 
EVC/BNOP, 

mach.poetser- '48 heeft cornm.ideeën, is 
olieman een paar jaar lid EVC/BNOP 

geweest. 
mach.bankw. '48 Overh.post p.p. 
hulpfitter- '48 Overh.post p.p. 
handlanger 
fitter '48 Overh.post p.p. 
buizenperser '5G lid CPN, '48 
chauff.bankw. '46 lid CPN, '51 geen 

re gegevens. 
mach .. bankw. '49 lid Vredescomité 



Naam Geb. 
datum 

H.B. STAND.A.AR 18-8-10 
1�7f 

Gem.Waterleiding Amsterdam 
4 

Geb.plaats Functie 

hulpfitter
handlanger 

' 

Signalering 

'49 lid EVC volgens lijst 
Mei'46,'51 geen nieuwere geg. 

C.J.STEEIIB�:R- 19-12-9?
��----

Leiders
dorp 

terreinw. '48 lid EVC/BNOP,laat zich 
comm.uit. 

C.J.STERN 21-6-02
M.J.STROKER 5-8-24

J.v.THIENEN
H.Th.UDO

t'(f.78 

G.F.v.VEEN 
.OLDER 

M.VOS w,_,_,...,.�

N.V.RIJHOEF

G.H. WALTRR 
J.WESTBROEK
B.J.de WIT

26-6-�2
17-8-20

6-4-91
30-8-95

31-7-13

19-7-96

22-10-06
30-6-89
19-1-21

A' dam chauff.-bankw. '47 ledenlijst CPN 

A' d,am 
S1':)ten 

A'dam. 
Sloten 

grondw. 

bankw. 
grondf· 

fittër / 
roag.kneclit
vakman 

Weesper- 'stoker 
karspel 

Nederhorst mach.bankw. 
den Berg le kl. 

A'dam. mach.bankw. 
A' dam grondw. 
A'dam. hulpfitter-

handlanger 

'48 staakte i.v.m.motie 
CPN-wethouders 
'48 ontving 11NU11 p.p. 

'48 was in Groningen lid EVC, 
'51 geen nieuwere gegevens. 
'48 Overh.post p.p. 
'48 Overh.post p.p. 

'48 is lid EVC/BNOP geweest. 

'49 Waarheid, lid vredes
comité Waterl. ,lid K.A.B. 

'48 lid EVC 
'48 Overh.post p.p. 
'48 Overh.post p.p. 
'50 raamaff.CPN 

J.J.WOLSCJ.TRTJN 6-5-19 A'dam 
N67"§° mach.bankw. Vader '48 lid CPN 

mach.drijver '47 lid EVC, '51 geen nieuwereG.v.WONDEREN 7-6-91 Heemstede 
14-/t.7&' ;z........_.,(...,...,..,..,, 

-IJNANDS
G. J • ZVIBRUS
J.F.ZIJDE

17-10-24 A'dam
26-12-95 Oldebroek
20-5-96 A'dam 

le kl. gegev�ns,treedt pol.niet op 
voer grond. 

bankw. '49 lid EVC/BNOP 
grondw. '48 ab.Overh.post 
meteropnemer- '48 ab.Overh.post. 
microfonist 
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Q�\� 

kV 

N O T A 

aan: DIS 
van: DNB 

V 
3/9-� 

VADi/- 2,

/1 :.;,

� 

Betreft: Personeel Gem. 1!aterleiding .Amsterdam. 
(Ambtenaren) 

...... 

l'l 
I ' 

fr 

Verzoeke V 2e-onderzoek te willen doen instel
len naar: 

1. LIND, Pieter Albertus Cornelis,
Amsterdam, 14-2-'91,
Portier Gem. Wat!irl •
.AM8TEPJ)�llJl, Sol�baystraat 93 lII.
1932/OD 469 -/ 2e Voorzitter Fed. Pers. Openb. dienst,

afd. Asd., onderafd. �aterleiding.
Nieuweugegevehs verzocht.

2. PELSER, .A.rnoldus r.

23-?-'96,
.AJ!.�STERf'.AV, Bilderdijkstraat 51 I
Hoofdopzichter
Komt voor i_ PELSER, Amsterdam.

· Behoort tot de fTI te .Amsterdam. 
GD-1014/328 blz. 2 � �•J.., • .t 1 ,

Verzoeke �P.banè: nagaan. 11.� _I ,-, 

� � ... � � !,, • r V �,.t. -, -

3. ROELOFS, Gerrit
.Amsterdam, 3-1- 1 88,
.AlrsTERD.Al'.r , Uitenwaardenstraat 243 I
Controleur
ID Asd. �0-1- 50 - �6 - was in '24 secr. Alarmgroep,
nadien niets bekend. 
Nieuwere gegevens verzocht.

4. RUYGh:OK, .Annie,
Utrecht, 16-6-'O?
.AlîSTERD.Al', Keizersgracht '763,

.,... '

Chef van de onderafd. Gem. Vlaterl.
""s- 0.--<.d.•1-Mrt. :P,/OD 484/11866 �<lezer "De Vrije Katheder".

Nieuvrere gegevens verzo.cht. :, 
5. STAP, Abraham, D.J.J. van der,

30-10-'26
AMSTERDAM, Sarphatistraat 32 III
Bureelambtenaar.
Komt voor: STAP, A.D.J.J. v.d.

GRONINGEN, Coenderstraat 42 
Febr. '51/102248/OD 484 - Was ab. "Vrije Ka
theder". 

Verzoeke nagaan of dit dezelfde persoon is. 

- 2 -
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6. TURENHOUT, Johan Daniël van
Amsterdam, 22-6-'93
.ANETERD.Ar, Reijer Anslostraat 6 bv.
Tecb,nisch opzichter, Hoofd van Sectie Gem VTaterl.
PD 12286 '48 : Lid hoofd best. BOL/ Asd. 

-'49: Zou uiterst links geor. zijn, symp. CFN. 
1J

� ID 12286 geeft een vrij gunstig rapport,
1 doch de lGatste -van ID Asd. verkregen inlich

tingen: "2?-s- r50 � Hij verzocht de red. van 
het orgaan VVN bestrijding van de crN achter
wege te laten", d-oet �it weer te niet-. 

Verzoeke nader onderzoek. r

7. VEEI-UAND, Joachim, E.A.
21-2- 1 14 '
.AMSTERD&,Jan .l!:vertsenstraat 16 bv.
Technisch ambtenaar le kl. A Gem. \laterl.
Komt voor : VEEllJLAND,

.Amsterdam Jan �vertsenstraat 16 II 
Jan '51/ 101218/0D 620 - lid ver. Ned. USSR 

Verzoeke onderzoek of dezelfde persoon bedoeld wordt. 

DNB, 13 September 1951 • 



UITTREKSEL 

Uit 

• Voor

Ag. nr: 

0D 1763-A-Noord Holland Naam: 

OD 1764-A-Noord Holland Naam: 

89.335 Afz. : 

Gasbedrijven - Personeel - Noord Holland 

Watarleidingbedrijwn - Personeel - N.Holland 

I.D.Alkmaar Datum: 10-7-50 

Aard van het stuk: Extremisltsohe eletlenten in gemeente- en provinciale bedrijven

-

Uitgetr. door: 

Datum: 

Sch 

30-7-51.

Op aanwijzing van: D 



SCUDDEBOOM. 
Willem. 

.. 

KET. 
Johannes 
Nardu.s. 

VERTBOUVIELIJK. 5.

Geboorte- Woon- Pol. ant - FunÖtie� Politieke 

laats datum. plaats. cedenten invloed. 

GEME.EN ELIJKE ONDERUJ IISTELLIN EN. 

Ambach sschoo . 

aandam. 12.9.9 lkmaar. Leest "De Leraar Am- Gering. 
Waarheid" bachtssohoo 

Bekend. 

Geen. 

GEMEENTE 

TSDIENST. 

Geen. 

Ge�n. 

Geen. 

OR NOORD-H LLA.ND. 

ploiteert · e waterle 
den Hoef, Heiloo, S 

dijk, Wa nhuizen, 

t buiten d 
skantoor. 

l: 18. 
Leest "De Fitter- me Gering. 
Waarheid" teropnemer 

Distrl te Alkma • (te drie
Distri evestigd t Zaandam, 
en Hil 

Geen. 
Einde. 



Uit OD 1763a-D (N.H.) 

UITTREKSEL 

Naam: GASBEDRIJVEN - Personeel. 

.Voor OD 1764a-D (N.H.) 

Ag. nr: 89 335 

Naam: WATERLEIDINGBEDRIJ1TEN - Personeel. 

Afz. ID Alkmaar Datum: 10-7-50 

• 

Aard van het stuk: Extremistische elementen in Gemeentelijke- en 
Provinciale bedrijven. 

PROVINCIAAL WATERLEIDINGBEDRIJF VOOR NOORD-HOLLAND. 
--------

Het Districtskantoor te Alkmaar exploiteert de waterleiding in: Alkmaar, 
Eemond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Heiloo, Sahoorl, Bergen, St.Pancras, 
Oudorp, Langedijk, Warmenhuizen, Groot-Schermer en Oterleek. 
Het Pompstation te Bergen (N.H.) valt buiten de bemoeienis van het te Alk
maar gevestigde districtskantoor. 
Aantal werknemers totaal: 18. 

KET, Johannes Nardus, geb.14-12-03 te Alkmaar, Fitter-meteropnemer, won.: 
te Alkmaar, leest "De iVaa:rheid". Politieke invl9ed: gering • 

Uitgetr. door: J • d. S, 

Datum: 26-6-51 

Op aanwijzing van : 



•

• 

N 0 T A van D.
voor OD 1764a

Betreft: Jan HORSMEIER, geboren 13-1-1�00 te Haarlem,
wonende te Bloemendaal, Bosch en Duinlaan 17, 
administreur F.W.N. 

Samenvatting_B.9 (V.Waterl.01 d.d.20-4-51) in PD 
3800 

Horsm..eier is een self-made man, die zichzelf zo
ver verbeterd heeft dat hij denkt de wereld ook te kunnen 
verbeteren; hij is daarbij ijdel en eerzuchtig en heeft de 
behoefte van de opgeklommen kleine man zich te doen gelden. 
Zijn zucht tot wereldverbetering maakt hem anti-kapitalis
tisch en anti-mili ta iri st. zo hij zelf geen (salon) communist 
is, dan maken vorenstaande factoren hem - ondanks zijn 
persoonlijke integriteit - toch blind voor de feitelijke 
toestand, dat hij op vele punten voor de communistische 
wagen is gespannen. Hij ziet weinig principieel kwaads 
en veel principieel goeds in communisten en communisme; hij 
heeft tot heden geen enkele activiteit nagelaten omdat zij 
communistisch georienteerd of geinfiltreerd is. 
Feitelijkheden: comite Vrij-Spanje, Bellamy, Internationale 
Vredesraad, propagandist van Stockholm en warschau

è beZQçker
Ned -USSR abonne NU, De Waarheid", ondertekenaar PN 11.Jst 
49 ·gebruikt EVC (en CPN?) organisaties voor zijn vredes
be�eidde protestverg. voor tegen komst Eisenhower. DNB, 9/5 5
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<� :gn.ICHTlNGENDIENST BEVERWIJK,--� ' 7p 27 Juli 1950 
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,tt DIENSTGEHEIM _,,- fr . i1 ., . 

1 

Onderwerp: Communistische infiltratie 
in Gemeente-bedrijven. �-- l 

7� 5•Q JgS(), - 1

Antwoord: Uw brief Nr. 84074,dd.23-5-50. Olt- ACD�7%✓ 

• 

• 

A. Specificatme van de Gemeentelijke bedrijven, diensten,
instellingen, enz.:

1. College B & W: (Raadhuis 11 Seheijbeek, 
Burgemeester (RK)
Wethouders (3) (1 RK - l PVDA - l AR)
Secretaris (RK), 

2o Gemeenteraad: 
KVP 10 
PVDA 4 
AR 1 
CHU 2 

WD 1 

CPN 3 

21 zetels 

l1/ó8, 
De C.P.N. raadsleden ziJn: 

'P JJ+X' l. Willem Swarts, geboren Amsterdam 12-12-15,
kantoorbediende HO, Beverwijk, Eenhoornlaan 9. 

Voorzitter C.P.N.-raaasfractie. 
__ --X 2. Anton Heinrich Philipp Kuiper, geboren HÖrde Dld.

f D N3T 4-6-1904, fabrieksarbeider, 'Beverwijk, Hoflander-
;...-r ,I' weg 37.

,Gq]l=-----" 
5. Jan Zuidersma, geboren Sleen 25-12-1893, timmer

'fDy
· man, Beverwijk, Alkmaarseweg 285. 

, /). n hl Bestuurder C. P .N. -District Kennemerland. 
u-. ,.,, Alle drie raadsleden hebben zitting in het bestuur 

van de c.P.N.-afdeling Beverwijk, volgens een van hun 
laatste opgaven respectievelijk als voorziyter, 
penningmeester en secretaris. 
Ihformatiekaarten werden van hen inge zonden. 

,,-

3. Secretarie: (Raadhuis 11 Scheijbeek" m.u.v. 3e Afd.)
le Afdeling - Algemene Zaken

4. 

2e Afdeling - Financien en ünderwiJS.
5e Afdeling - Bevolking - Burgelijke Stand -

Militaire Zaken - Adres:Velservveg 6.
5e Afdeling - Interne Zaken - Archief.

Stadhuispersoneel:
Boden
Schoonmaaksters

5. Bureau Gemeente Ontvanger:
(Voormalig Raadhuis Wijk aan Zee en Duin,Zeestr.i59)

6½ Bureau Sociale Zaken: ( 4e Afdeling) 
(Voormalig Raadhuis Wijk a.z. en D. $eestraat 159) 
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7. Openbare Werken:
{Voormalig Raadhuis, Breestra�t 37)

8. �ouw- en Woningtoezicht en stadsuitbreiding:
(Voormalig Raadhuis, Breestraat 37)

9. Huisvestingsbureau:
Raadhuisstraat 9.

10. Kennemer Oudheidkamer:
Raadhuisstraat 3.
Staat onder toezicht van de oudste bode van het Raad
huis, J.J. van Uum, Moensplein 10 A, Beverwijk, die
tev�ns als gids optreedt. Hoewel politiek links ge
orienteerd is hij niet als extremist aan te merken.

11. Gemeente Politie :
Breestraat 39, Beverwijk - Wijk a/Z:St.Oiulfstraat

12 Brandweer: 
Garage N. Berlee, Alkmaarseweg 119-

13. Gemeentelijk Gasbedrijf:
Fabriek en kantoren: Nieuweweg 2.
Toonzaal : Breestraat 112. 

14. Gemeentelijk Openbaar Slachthuis:
Slachthuiskade 1.

15. Distributiedienst Kring Beverwijk:
Voorheen Kees Delfsweg 1. Per 1-2-50 opgeheven.

16. Gewestelijk Arbeidsbureau - Bijkantoor Beverwijk:
Kees Delfsweg 1.

Met uitzondering van hetgeen onder ten 2e "Gemeenteraad" 
is vermeld, zijn tot op heden bij geen der bovengenoemde 
overige diensten, instellinge� en bedrijven der Gemeente 
Beverwijk extremistisch georienteerde werknemers in dienst • 

PROVINCIALE BEDRIJVEN 

1. P.W.N. - Provinciaal Waterle idingsbedrijf Noordholland
Hoofdpo�pstatibn Wijk aan Zee. . . 
AfdT Terreinen: Jachtopzieners, TerreJ.IJ.opzichter.
Bij beide afdelingen geen extremisten in dienst.

2. Districtskantoor P.VJ .N.:
ScheijbeekJ!aan 9.
Geen extremisten in dienst •

• Provinciaal Electricitei.tsbedrijf Noordholland,
Centrale Velsen-Noord - Bijkantoor Beverwijk, Bree-
straat 5:
Tot op heden niet gebleken dat hierbij extremisten
in dienst zijn.
Heeft voortdurend onze bijzondere aamdacht. Bij con
statering van extremisme of penetratie volgt een
afzonderlijke melding.
Voor indeling van het Beverwijkse Bijkantoor verwijzen
wij naar Bijlage l-q�-1or.<;.D '"' o"n Hr,.,. N-, :, "
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.4. PEN-CENTRALE V.El:iSEl.if-NOORD: 
Vele beambten en andere functionarissen uit Beverwij 
zijn op deze Centrale werkzaam. 
Onder hen bevinden zich ve.Le extremisten. 
Sinds Mei 1949 werden door ons hierover de volgende 
meldingen opgemaakt: 

Nr. 78, d.d. 23-5-49 (afschrift n. ID Velsen) 
Nr. 78 II,dd. 24-6-49 
Nr. 129, d.d. 13-8-49 
Nr. 233, d.d. 17-10-49 (naar ID Velsen) 
Nr. 300, d.d. 6-12-49 

Nr •. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

16, 
18, 
43, 
82, 

197, 
227, 
276, 

STAATSBEDRIJVEN 

1. P.T.T.:
Bree straat

d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.

9-1-50
13-1-50

7-2-50
8-3-50

30-4-§0
26-5-50
31-7-50

(afschrift n.ID Velsen) 
(naar I.D. Bloemendaal) 

!
afschrift n.ID Velsen) 
afschrift n.ID Velsen) 
afschrift n.ID Velsen) 

(naar I.D. Velsen) 
(naar I.D. Velsen) 

,� De enige die bij deze dienst onze speciale aandacht 
✓• heeft is Jan Lubbers, geboren te Beverwijk 10-1-18, kantoor-

V 
knecht PTT, wonende te Beverwijk, Munnikenweg 66 • .., D J�-4. Hij is een zoon van Leendert Albert Lubbers,
gebdr'en te Beverwijk 4-8-83, eveneens wonende te Beverwijk, 

x' Munnikenweg 66. L.A. Lubbers was in 1946 bestuurslid CPN, 
afd. B'wijk en candidaat C.P.N. Gemeenteraad 1946. In 1936
was hij reeds lid C.P.H. Vanaf 1949 is hij voorzitter ABC, 
afd.B 'wijk. Voorts abonne en adverteerder "De Waarheid". 

Hoewel van Jan Lubbers tot op heden nog niets van 
enig extremisme is gebleken, wordt waakzaamheid.betracht. 

Wij bezitten een op 15-5-42 geschreven en onderte-
kende brief van J. Lubbers over het N.A.F. Ondanks een uit
gebreid onderzoek is nog steeds niet komen vast te staan 
of bedoelde brief door genoemde J. Lubbers is geschreven • 

A {I 2. Rijks Radiocentrale: Romerkerkweg 87.
/;\,,U'IV� Dirk Grin, geboren te Assendelft 27-8-12, ambtenaar
� V ,- P.T.T., wonende te Beverwijk, Romerkerkweg 87.

7 In 1948 lid BNOP ( EVC) en abonne 11De Waarheid". 
Een uitvoerige melding werd mede over hem ingezonden 

onder Nr. 140, d.d. 30-9-49, i.v.m. een onderzoek contra 
.Andreas van der Meij, Galgenweg 1, Beverwijk. 

Zowel van Grin,bovengenoemd, als van L.A. Lubbers, 
onder l hierboven genoemd, zijn Informatiekaarten ingezonde 

'--, 
3. N.V. Nederlandse Spoorwegen: 

Stationsplein.
( Station Beverwijk)

Tot op heden niet gebleken dat hierbij extremisten
in dienst zijn. B� constatering van extremisme of pene
tratie volgt een afzonderlijke melding. 

SLOTMEDEDEL nm: 
Zoä!s wij in onze meldingen Nr. 4, d.d. 2-1-50 en Nr. 

215, d.d. 12-5-50 hebben medegedeeld, telt de B.N.O.P. 
onder het Gemeentepersoneel van Beverwijk geen leden. 

I.D.
" 

I") 
,,, 
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INLICHTINGENDIENST BEVERWIJK� 
,;i:,--- --------------------�--------

Pr 
Nr. 366 l}1J / /6V

J2.
VERTROUWELIJK ,;::;;,,.-

Onderwerp: Communistische infiltratie 
in overheidsbedrijven • 

. C,,.r 

Antwoord: Uw brief Nr. 84074, d.d.23-5-50. 

Aanvulling: Onze melding Nr. 236, dd.27-7-50. 

PROVINCIALE BEDRIJVEN ---------------------
1. P.W.N.

Hoofdpompstation Wijk aan Zee:

18 Augustus 1950 

-
�I 

24Ql950 1 
.-Ml f/3 JG , 

OP KAART 
ACD/ r;.

DAT _:p·:.1 !tl
PA'-:;t-

I Als machinist is hierbij werkzaam gebleken:
Johan Jacob Konz, gebor.en te Amsterdam 3-11-92, instru
mentmaker, wonende te Heemskerk, Heemskerker Relweg 6 • 
Hoewel niet direct links-extreem georienteerd, behoort 
hij tot de linkervleugel in de.P.v.d.A. Voorheen was hij 
lid van de S.D.A.P. 

2. P.W.N.
Districtskantoor Beverwijk:
Als arbeider is hierbij werkzaam gebleken:

v Cornelis Brakenhoff, geboren te Castricum op 27-1-1907,
1\. wonende te Beverwijk, Heemskerkerweg 255. 

Hij is lid van de B.N.O.�., aaDgesloten bij de E.v.c.
In 1946 was hij ondertekenaar van de candidatenlijst CPN 
Gemeenteraadsverkiezing Beverwijk en in 1948 voerde hij 
een CPN-verkiezingsbiljet op zijn perceel. 
Informatiekaart werd reeds van hem ingezonden. 

3. P.E.N.
Bijkantoor Beverwijk:
:tx&&wiamxuts Geen aànvulling •

� 
4. P.B.N.

. Centrale Velsen-Noord: 
t, 1 � ;:--1i.s' tuinman is hiêrbij werkzaam:

1� 'l Jan Wentink, geboren Heemskerk 3-5-08, terreinwerker PEN, 
f wonende te Beverwijk, Kuikensweg 33. 
12\ Na de oorlog werd hij lid van de B.Iil'.0.J. .,aangesloten bij 
'51,01 de �.v.c. In 1949 ging hij over naar het N.V.V.tzie onze 

'î melding Nr. 78, d.d. 23-5-49). Medio Augustus werd ons 
uit betrouwbare bron medegedeeld dat hij weer lid va.1.l.. de 

O· , .1!.:.V.C. zou zijn gewo:r_g_,�n .. _e;i voor,.s.t_a� van de c.P .].
�--... 

STAATSBEDRlJVEN ---------------
1. )
2. ) Geen aanvulling.
3. )

4. BELASTING�N
Inspectie Beverwijk:



2. "L /r SUardlles POSTHID.[A, geboren te Ooststellingwerf Fr. 
1 t..- (fo " àp- 13-2-94, wonende te Beverwijk, Prinsesselaan 29, 

t/ {/' is Inspecteur der Directe Belastingen te Beverwijk, 
, 1 

en als zodanig Hoofd van het te Beverwijk gevestigde 
,11"/ Kantoor. 

v 1/ Hoewel tot op heden op politiek gebied ons niets 
�-· ten nadele over hem bekend is, komt het ons gewenst 

U
k,, voor U te attenderen op Uw schrijven over zijn zoon, 

r l, � l]::..J:ns:t_ ..Pieter SUardes POSTHOMA, geboren te Sneek op 
�1'7::\� 16-1-26, welk schrijven U ons toezond onder Nr. B.X. 

\.!j, 16608, d.d. 2-6-47. Wij verwijzen U voorts naar ons 
" antwoord, d.d. 24-6-4?, Nr. 2122 ( 18-47). 

r � 
Bedoelde zoon was destijds inwonend bij zijn ouders, 

.-t·"""' Prinsesselaan 29 te Beverwijk. Hij zou lid zijn van de 
Vlam-groep en als zodanig deelnemen aan het van 20-7-47 
tot 17-8-47 te Praag te houden·wereld Jeugd Congres. 

Op 15-2-49 werd bedoelde zoon alhier afgevoerd naar 
Amsterdam, Courbetstraat 13 I 

I.D.
f>



nr. 28. 
nr. V.D. 1. 714/51. 
ona.erwerp · J. BLl..1.i'.:Ern .• 

D!l;NS�GEilliIM. 

Datum va4 ontvangst bericht 
Mede�erkcnde instanties. 
'.Levens bericbt :;ezonde11 aan: 

23.&.51, nr • .Jis 14.4C3 A Jlorm. 7 2 e. 
Gemeente-secretarie. 
GeeQ. 

l 

. « \\.� v 
( _,,, ') _fl � 

•· f!P"" . 

I11. antwoord. op bovenverib.el:d schrijVE;.11 bericht 
ik U het volgende. 

ci(.l�en aanzien ve.n J •• : BAïGrr.-i, 6eboren te Alkmaar, 26.5.2f� 
lrantoorbediende P.,7.�;., ,-,onende alhier; J.v.Scorelkade 
25, is alhier niets nadeligs be!:enél • 
.uijn vader, bij .,ie hij thans i.srnont·, was tijd ns de 
bezetting lid 1..S • .o. _T.A.F.-f'unctionna.ris en �:.:i.B.

v,ethouder van l1.lkmaar·. Deswege \ïerd hij op 17.5.45 _;e
ir:tcrneerd • .Je uitspraak van het '.l:ribun.aal alhier 
luidde: Internerin(J tot 17.5.47; Ontzetting van het 
kiezen en verkiezen, alsmedP van het ambtsrecht voor 
10 jaren. 
�etrokkenc woonde van 4.5.50 tot 13.2.51 op andere 
adressen dan .ie van zijn vader,(zijn moefer is over
leden). �o woonde hij van 8.7.50 tot 13.2.51 alhier 

(( f in bij PI.1"101'1:i:..LLi. BO::tJLSü.�, __;eb. 18. 8. 81, van wie al
hier (e11 bij uw ":1.'E:m:s-tj bekend is: 1950. Geconstateerd 
van 2.5.48 tot 1.7.48 een maandabonnement op 11 :I:e 

':aarheid 11• 

De in Uw schrijven tevens &enoemde J .::s�:I.JR, .;eboren 
.Jen Helder, 26.1.24, wonende alhier, (zijnde gedocu
menteerd als politiek delinquent) is niet identiek aan 

eerder�enoemde J.BA10Q�R. linde. 

/17� /$'. /p. SI 



nr. 28. 
nr •. V.D. 1. 714/51. 13 October 1951. 
Onderwerp: J.BAKKER. 

DIENSTGEHEIM. 

Datum van ontvangst bericht ·: 23.8.51, �r. Dis 14.403 A Form. V 2 e. 

Medewerkende instanties; Gemeen te-secretarie .• 

Tevens bericht gezonden aan: Gee. 

• 

J" 

In antwoord op bovenvermeld schrijven bericht 

ik U het volgende. 

Ten aanzien va.n JAN BAKKER, geboren te Alkmaar. 26.5.24 

kantoorbediende P.W.N., wonende alhier, J.v,Soorelkade 

25, is alhier niets nadeligs bekend • 

Zijn vader, bij wie hij thans inwoont• was tijdens de 

bezetting lid N,S�B• N�A�F.-fanctionnaris en N.S.B.

wethouder van Alkmaar. Deswege werd hij op 17.5.45 ge

interneerd. De uitspraak van het Tribunaal alhier 

luidde: Internering tot 17�5-47; Ontzetting van net 

kiezen en verkiezen, alsmede van het ambtsrecht voor 

10 jaren. 

Betrokkene woonde van 4�5.50 tot 13.2.51 op andere 

adressen dan die �an zijn vader.(zijn moeder is over

leden). Zo woonde hij van a.7.50 tot 13.2.51 alhier 

in bij PETRONELLA BORJESON, geb. 18.8.81, van wie al

hier (en bij Uw dienst) bekend is� 1950. Geconstateerd 

van 2. 5.48 tot 1. 7 .48 een maandabonnement op II D9

Waarheid". 

De in Uw schrijven tevens genoemde J.B.A.KKER 1 geboren 

Den Helder, 26.z.24, wonende alhier, (zijnde gedocu

menteerd àls politiek delinq11.ent) is !!:!:.tl identiek aan 

eerdergenoemde JwBAKICER. Einde. 

k. /.{, /P. Sï.





neVINCIAAL WA Tl!.RLEIDtNGill!.'01(111 
VAN NOORDHOLLA:SD 

-ESSENLAAN 10 BLOlf.ME.NDAA.I. 

Naam: x) · \1 
... .... . ... ........ . . . ..... . ....... ... .. .... ... .. . .. ............... .. � .. BAKKER.. .. : . ......... -. .... _ ..... ........... .. .. ...... . . . ................. .. .. .......... .... .... ... . . 
Gehuwd met: _,,,,,,--

1 ?�j 
• 

) � • ,, 

-<'�tP- J) , alle on voor vrouwen • 

;::;::::·c;�{:��ï�· -- ··-- · - . •-·····················;- -.11 ......... //ad✓-
/J 

. . . . .. . ... .... . . . ... .. ... .. . ... . . . ........ . ....... . ....................... JAN ................ .......... ... ................... ....... ... .. ....... -....... .... . .. .... .. .... ............... .... ........... . ... . ............ ... .... ... . 
Geboortedatum (dag, maand, jaar)� 

.................................. ... _ .... ..... ................ ........................ 26 Mei .. 1924 ........... -.............................. ........................................................ .... ................................................ .. ...... . 
J 

Geboorte plaats� 
"I .. .. ............. ... ............................. .. . ...................... ......... ... A.tK.MM.:B� ............... . . ... ......... . .... .. .. .............. ........ . ..... .......... ... .... ..... .... .... .. .. . ........ ... . ..... ....... .. .. ...... . . .... . . .

Woonplaats: 
......................................................... .............................................. ALKMAAR ... .... ............................ ................ ............ ........................... .. ........................................................................... . 

Adres� 
. . . .. ................................ ........... .................................................... LEEUWENBEKSTRAA.T ..... 5 • ........... ........................ . .. ....................................... .................................................... . 

Functie: 
-���.���.� .. � .... ?��.?..�.:..� .. �.:.�.�.?. ...... ADJ.UNC.T.�C.QNM.l.ES. ........................... ................... ..... . .............................. .............. .. ........................................ J

x) Voor gehuwde vrouw meisje�naam
......... .. ..... .. 1 .. 0 ... J.U u ...... 1.9.s.1 . ...... . ....... 195 ... •
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? BI IJC-.:11 Jan 
26-7-24 pen Yelder
Alkmaar, Tienclewal 3
0D 1002/1746 Vriju. FSKK 
OD 10?3� pol del. 

�rt I" P'�fa.., ,,1 t,;..J,. .• ,,, ..... ,/ •
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Fort)l. v e e:t v 

No. Dis 14678 A 
---

Onderwerpt Inlichtingen. 

bol. 

·)"'J_ r;

1/'{ {, IJtL ,J 

· Daturn"24 September 1951

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
AMSTERDAM 

D I. E J.\1 S T Q E .H E I M • 

Hiermede moge 5.k U verzoeken, mij te ».villen doen berichten 

-• Qf in de Pç,11 tie-�èlmir is tra.tie ten Uwent iets bekend is -

��ciaal ook op politiek rse bied " ten nadele van onderstaande 

• 

pe·rsoon, de leden vs.n he·� c;ezin waaruit hij stamt en d© leden 

van de famil fo, bij wie hij inwonend is. 

IN TWEE vouri s 'V. ? • 
' -

BENSDORP, 0 tto 
6-9-93 te Amsterdam 
.êlllSTERDAM" Joris van Andringastraat 5 II -
fit ter Gem• Waterleiding• 
Alhier bekend: 1947 ledenlijst C.P.N. Overheid. 
Is er omtrent betrokkene bij U nog •iets naders bekend geworden? 

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

Omtrent hem zijn nadien geen bijzonderheden bekend geworden� 

6 - N - �-/
··---•-.

l \jJ i , rt1/,/.,,i..' � 2 l j l , . - ·�--u�•---------
-----··-
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NOTA 

Aan DIS 

Van DNB 

Betreft : Personeel Gem.Waterleiding .tUD..Sterdam 
Werkl ieden 

Verzoeke V2e. onderzoek te willen doen instellen 
naar : 

J l.BENSDORP, Otto, geb. 6-9-93 te Amsterdam 
Amsterdam, Joris van Andringastraat 5/II, fitter 
Gem.Waterleiding. 1--

ID. Amsterdam, 14-1 1-49 47 ledenlijst CPN. 
Overheid. 
Verzoeke nieuwere gegevens. 

J 2.B2RDOU, Cornelis, geb.15-3-93 Nieuweramstel. 
Amsterdam, Jan van Lennepstraat 134/II, grond
werker Gem.. Waterleiding 
1932 Z.L. �' 2e.penningm.eester synd,fed. 
overb.personeel, afd.Am.sterdam,onderafd.Water
leiding. 
Verzoeke nieuwe gegevens. 

3.B01J11,']l(, Leonardus c., geo. 14.5.18 
1,veesp, Achtergracht 2, grondwerker Gero..Waterlei
ding Amsterdam. 
Komt voor: 
BClJl:iER, Leonardus, Coenradus, 
Baarn, Schooldwarsstraat 6. 
Radiovri jstellingsaanvrage. 
Verzoeke inlichtingen of dit dezelfde persoon is 
en zo ja ,nader� �nlièhtingen. 

4.BURGGRAAF, Wilhelmus, geb. 23-11-88
Heemstede, .haadhuisstraat 34, f il terwa cht vakman
Gem. Waterleiding Amsterdam.
Komt voor :
BURGGRAAF, P.D.618 {pol.delinquent?)
Verzoeke na dere inlichtingen.

- 5.D01'J"SELUR, Klaas van, geb. 1-11-13
Nigtevecht, Woonark " Karakiet II Vre elandseweg 
foachinebankwerker Gem. Waterleiding .Amsterdam 
Nov 48/49348/0D 281 . Verm.lid BNoP der Evc. 

Is lidmaatschap vast te stellen dan wel waarop 
vermoeden gebaseerd? 

6.ELSING, Govert, Marinus, geb. 1.10.87 te Amsterdam
Amsterdam, Jacob Catskade 12 hs.
fitter-klinker Gem.waterleiding
I� Amsterdam 7.12.49 1946 lid CPN.Overheid Vervoer.
Nieuwere gegevens verzöë'Iït.

-2-
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7.GILING, Johannes, H. geb. 29-7-95.
Amsterdam, Insulindeweg 14/III, gron dwerker
Gem. Waterleiding.
Komt voor :
GILJNG, J.H. Amsterdam Insulindeweg 14/III.
Radiovrijstelling,
Verzoeke nagaan of dit dezelfde persoon is en
nadere inlichtingen.

8.Illi�l.AN, Leonardus, geb. 2.3.1900 Amsterdam.
Amsterdam, Granidastraat 32 hs.,grondwerker Gem.
,\ia ter leiding.
ID.Amsterdam .October 46 .Ledenlijst CPN.Overheid-
,;aterleiding.

-

Verzoeke nieuwere gegevens •

9.HOOGENDIJCK, Hubertus,Johannes, geb. 1-12-17 A'dam.
Amsterdam, Vespuccistraat 8/III, fitter Gem.Waterl.
ID.A.msterdam 16-12-49 - 3/47 lid CPN.Overheid.
Verzoeke nieuwere gegevens-.-

10.HUIJBOOM, Jac obus, geb. 28.4.1900.
Amsterdam, v.Guerickestraat 89 bv.fitter Gem.waterl.
Komt voor :
HUIJBOOM, Martha Johanna, geb.1-8-28 Amsterdam,
Amsterdam, Guerickestraat 89 bv.,conf.naaister.
ID Amsterdam 19-12-49.
1949 lid EVC behoort bij stakingsleiding Hollandia
fabriek ,lid ETEK.
Betrokkene is verm oedelijk vader, verzoeke politieke
instelling nagaan.

11.KOOIJ, Johan, Nillem, geb. 11-5-10 Amsterdam
Amsterdam, Da_/perstraat 87 /III, .meterfitter Gem •
Waterleiding.
ID. Amsterdam 9-1-50 1946 raamaffiche CPN.verk. 
Verzoeke nieuwere gegevëiïs." 

12.MOOn,EER, Hendrik, geb. 17-7-96 te Nigtevecht
Weesperkarspel, Zandpad B 85, smid-monteur le.kl.
Gemeente V,aterleiding Amsterdam,
on. 281 Nov 48/49348. Is lid EVC.geweest.Heeft
geen functie bekleed.
Verzoeke huidige politieke instelling.

1 3.PEJ\lNING, Gei·ard, geb. 12-2-32, bankwerker jeugd. 
werkman Gem"iaterleiding A.msterdam,Hochussenstr .3 hs. 
Komt voor : 
PENNING, Hen drik, geb. 6-5-1907 Amsterdam 
Amsterdam, Rochussenstraat 3 hs.kraandri jver s.R.

ID. Amsterdam 24-1-50. Mrt. 47 lid CPN.Overheid SR. 
1-3-48 nog lid CPN.
Betrokkene is vermoedelijk zoon en woont aan hetzelfde
adres.
Verzoeke politieke instelling nagaan.

-3-
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14.ROBERT US, Bernardus, Jan, geb. 31-10-1900 
te Amsterdam, Haarlem..mermeer, Schipholweg 813,
Post Vijfhuizen, machinedrijver v.e.pompstation
Gem. Waterleiding Amsterdam.
ID. RP. Amsterdam 4-5-51 93B3l.
Was in 1946 geabonneerd op de 1vaarheid, thans
onbekend.
Verzoeke alsnog nagaan.

15.ROOIJ, Hendrik, Her.rnanus de, geb. 2-12-89 te
Diemen. �eesperkarspel , Burg.Bletzstraat 202,
machinepoetser-olie.man .Gem. ,iaterleiding A' dam.
OD. 281 Nov. 48/49348/0D 281. Heeft co.mm..ideëen.
Is een paar jaar lid EVC-BNOP geweest.1iaarop
gegrond ?

16.ROO IJ, Hendrik, Hermanus, de, geb.5-11-15.
Amsterdam, 3e .Oosterparkstraat 161/I, machine
poetser-olieman Gem.',/aterl eiding.
Komt voor :
zie sub. 15 hierboven.
Verzoeke nagaan familieverband en politieke
ins tel1 ing.

l?.SCHUITEN, Leendert, geb. 22-12-94. 
Zandvoort, Brederodestraat 39,machinepoetser
olieman Gem. Waterleiding Amsterdam. 
Komt voor : 
SCHUITEN, Abraham, geb. 17-12-05 te Zandvoort. 
Zandvoort, Brederodestraat ?O, kellner. 
Jan.49/53529/0D 520, uiterst links georienteerd. 
ID. Zandvoort 29-3-1949 Dec .48 abonnee 1,;aarheid. 
Verzoeke nagaan familieverband en politieke 
instelling betrokkene. 

18.SIRACH, Wilhelm, Petrus, Antoon,
te Amst er dam •
Amsterdam, de Wittenkade 38/III,
bankwerker Gemeente Waterleiding
ID. Amsterdam 3-2-50 October 46
Ov�rheid-Waterleiding.

-

Verzoeke nieuwere gegevens.

geb. 10.4. 96 

chauffeur-
• 

lid CPN -

19.STANDAAR, Hendrikus, B. geb. 18-8-1910.
Amsterdam, Rietwijkerstraat 28/I, hulpfitter en
handlanger Gemeente �1aterl eiding.
ID. Haarlem 4-4-50. 1949 lid EVC �etaal volgens
lijst Niei 1946.

20.UDO, Hendrikus, Theodorus, geb. l?-8-20 Sloten,
.;.msterdam, Overbrakelweg 183 hs. gron dWerker
Gem.1."iaterleiding •
ID. Amsterdam 10-2-50 1948 was in Groningen
lid :R.'VC.
Verzoeke nagaan of betrokkene nog steeds lid is.

-4-
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21.vos, Marinus, geb. 31-7-13 te 'Neesperkarspel 
Wee sper kar spel Zandpad B .171.Stoker Gem. 
Waterleiding Amsterdam. 
Nov. 48/49348/0D 281 • Is lid EVC - BNOP 
geweest. 
Verzoeke i?,lic htingen tegenwoordige organ:is atie. 

22.WOLSCHRIJN, Jacobus, J. geb. 6-5-19. 
Amsterdam, van Limburg Stirumstraat 24/III, 
ma chinebankwerker Gem.Waterleiding . 
Komt voor : 
�10LSCHRLTN, Jaco bus, Johannes geb. 2 5-12-92 
te Amsterdam, 
a.msterdam, Oleanderstraat 15 hs. werkman. 
ID. Amsterdam 21-2-5 0 1948 nog steeds lid 
van de CPN.Overheid. 
1948 ontving Overheidspost per post • 
Verzoek e  familieverband nagaan en politieke 
instelling betrokkene. 

23;-l;ONDEREN, Gerardus van, geb. 7-6-91 te Heemstede. 
Zandvoort, Oranjestraat 11, zwart, machinedrijver 
le .k l. Gem. Waterleiding A.msterdam. 
ID. Zandvoort 3 0-3-49 1947  lid EVC. 
Verzoeke nieuwere gegevens":'"""' 

Onderzoeken ten behoeve van OD. 17 64a A t/m. D. 

14 Septem ber 1951 



D i e n s t g e h e i m. 

In antwoord op bovenaangehaald schrijven 
••©kan het volgende worden medegedeeld.

In de politie-administratie,komen met betrek 
XI king tot Cornelis BERDOU, geboren te N.Amstel 

15.3.1893,wonende Jat,,van Lennepstraat 134 II 
te Amsterdam,geen andere gegevens voor,als de 
door U vermelde,die betrekking hebben op zijn 

t, functie in genoemde organisatie vervu.ld,voèr 
r , 1940. 

Ten name van zijn echtgenote,Geertje BORST, 
geboren te Amsterdam 8.10.1888,wonende Jac. 
van Lennepstraat 134 II,berust in de politie
administratie een dossier,waaruit blijkt,dat 
zij lid is geweest van de N.S.B. van medio 
1942 tot medio 1943. 
Op 12.10.1945 werd zij aangehouden en gedeti
neerd en op 17 November d.a.v. met meldings
plivht,in vrijheid gesteld. 

23-4-1947 werd zij voorwa21rdelijk bui ten ver
volging gesteld,met de bepaling,dat zij wordt 
ontzet uit de vier bekende rechten voor de ty 
van 10 jaar en als bijzondere voorwaarde het 
betalen van een bedrag ad. f.200,-
Voorts blijkt uit de politie-administratie,da 

zij in 1935,terz. van mis handeling,werd ver
oordeeld,tot f.10.-- boete sub 5 dagen hecht 
nis. 
-r---r----------------------------------------
J\.\-\�\ c- 3. 
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. ,¾. BLEIJENp,1,; L 

Petrus a. 

Cas1r1cum 

Hoofd Sectie III r .r.n.

5 Juni 1�48 

Il.is %5 16 'December 1947 
,., 

451 d.d. 15-10-47, 

•' 

CustricUlll 

Geelvinckétraat 2 

Zie bijgaand �fsctrift.politie-raprort. 
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�-GgwBST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 

' .( 
' • District ..... Alkm.a.ar ................. .

... . C.a.s.tric.um,.lO ... Mei ................ 194 8. 

Afdeling: ............................................... . 

Groep .......... Cas.t.ricum .......... . 
COMMANDANT 

..i No. 18-C. V. D.GEHEI.i.
Bijlagen: 

Onderwerp: Inlichtingen. 

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 
3 Mei 1948,No.Dis 965,voorzien van het onder
schrift van de Heer Districts-Commandant te 
H�iloo d.d.8 Mei 1948,No.131 Geheim Persoon
lijk,heb ik de e�r U HoogEdelüestrenge te be
richten dat BLEIJENDAAL Petrus G.geboren te 
Castricum 5 Juni 1929,wonende te Castricum 
Geelvinckstraat No.104, niet in de Politie 
Administratie voorkomt.Ook op politiek ge-

- bied staat hij en zijn naaste omgeving gunstig
bekend.

De Opperwachtme-·ster, 
wnd.Groeps-Commandant 

M.Sjouw

êr.J 

AAN het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
te 

1 s-G R k VEN HA GE. 

PA.TRIA-A.MERUfOOAT 



\ ' " 

•• 965 

-
... 

BLEI&lIDAAL Petrus G.
geb: 5-6-29 te Castricur: / 
won : CAS TRI C mir. Gee 1 vi no ks trae. � 2 • 

I 

3 îlei 

De H�er Districts CoIIII!"aodant 
'18.n cte Ri.�kspolit1e 

AL Y' AA F gevestigd 
te 

HE. T L 0 



1'111!1\'fflCIAAt. WATl!IILE!DINGB!D"lf' 

VAN NOOICDtlOLL,IND 

HSl!lolLAAN IIJ. 1:11.0t-:Ml!NDAAI 

······················ ........................................... . . ..................... ·-·-···-·...................... ...... .. ........................................ ·----........................ _ .................. _ .............. _ ..... ,..-.. _ ....... . .. 

Naam X) 
� BLEI JENDM L 

. ··············•······· .. ······•·· .............................. -............................................ ? ............................................................................................................................................................................................................................ . .

Gehuwd me t: 
(alleen voor vrouwen) 

-----
... ................. ..... ........ ..... ......... _ ••••_, , ....... .... ,_, •--•-,-•• . .  •••••••• .. -•• .... ••••••• .. ••••• .. ••-HM0o-,• .. ••••••·•••••••-•••· .... ••• .. ••••••Mo0,oooN0"0"••• .. •• •••-. . •••••••••• ............................ ,, .... ,, .  '",,,,,_,.,,.,,,,.,o,no .. ,,,00000,,0 ,,oo.,,_,,,,., ... ,,, u,,ou, ,,,,,,,,, ,,,,,0,.,0, o"OUO 

Voornamen (voluit): 
Petrus Gerardus 

O O O ••••• .. • .. ••••••• •-••••••••••••••••••• ......... •---•••••• ........ ••••••-••••• . .  •• .. •••••• ••••• .. NOO, .. •••••••••••-uo,,, ...................... ... ••-•••••·•-"''°'"'•-••n .. •ON .. ••••••-•••••• .. •• ........ _.,,_,, ..... ••••••••m•••O•M••••••••• .. ••••"•••·• ..... ,,__,,., 

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 5 Juni 1929 

.......... •• ......
.

............. ••••• .. •••-••• .. • .. ••·••·•-.,• .... ••••• .. ••••�M••�---•·"••••---•••••• .. M••O,•"•••-•H• .. ••• .... •�H·p•• .. .. •••••• .. •-• .................. ,_ • ., •• ,. ___ no,o,,nu•••••••• .. • .. •••••••••• .. •••• .. •••••••• .. ••••• .. ••m• .. • .. • .. ••-•••"••••••oo•"•"••••• 

GGboorteplaats: Castricum 
. ..... . .. . ....... . ··············· .. ·•· .. ······•·······.................................... ---................................................................ -·----..................................................................... ............... .

Woonplaats: Castricum 

........................................... _ ..................................................................... ............ ·-····•····· ............. ___ ................................................ -..... _ ............. _. ____ ...... _ ............................... . .... . 

Adres: Geelvinckstraat 104 
.......................... ·-····--····· ................................ ···---................................................................................................. -............. _. __ .......................................................... .............................. .. . 

unctie: 
(duidelij k omschrijven) .......... ......... ..... .............................. -........... -.. ···-···· .. ··-·• ........ -.......... -·-·-····----

Arbei der in alge mene dienst 

x) Voor ge huwde vrouw meisjesnaam 1 0 JU·U-···1·951 ..... · ... _ .... 195 .... · "



I3L"8IJ' :rD. ,L Pe1,rus G. 
5-6-29 '-'ast1· icu
Castricum, Ueelvinckstr. 2
3-5-48/Dis 9j5/0D 300 - ant.



Verbinding 97. 15 Augus;tus 19?t�?il� ... 
No. 13j/Dienstgeheim. rJ , I '?f..t 1. .- c,/V- , '

, 

Ontvangstbericht no. Dis 14.30j A..d.d. 13-8-1951. 
--

Onderwerp: inlichtingen B.H.Bolsenbroek, Platanenlaan 
?'/ Bloem endaal. 

Betrouwbaarheid bericht gever en waardering bericht: 
zeer betrouwbaar. 

i 
;.r 

-0-0-0-0-

BEREND HERMANUS BOLSENBROEK, ge boren te 
Bloemendaal, 27 Januari 1914, ambtenaar PWN, 
wonende Platanenlaan 77 te Bloemendaal, staa 
in het bevolkingsregister de zer gemeente ing 
scbreven sedert zijn geboorte. 

Hij is Nederlander en beh oort tot de Ned. 
Herv. Kerk. Op 17-4-1939 is hij te Bloemendaa 
gehuwd met Wilhelmina de Vries Lentsch, gebo 
ren te Nie uwendam 14-11-19 16. Uit dit huwe lij 
zijn 2 kinderen ge boren. 

Bij de politie-adm inistratie is niets ten 
nadele van hem bekend, ook niet in politiek 
opzi cht. Hij staat goed aangeschreven. 
Bolsenbroek is geen lid van de C.P.N. of 
der aanverwante organisatie s. Einde. 

-0-0-0-0-





__ :=?::=����::::_: ________________ ...., V \�_-; __ � j 
- X) 

�Naam . 
� .. ......... .. ............... ·-·······...................... . . .. ............. ........ ........................ ·"·······BO.LSENBROEK.. ................. . ................................ ... . ........ .................... ... . ·· ········· .. · ...... .. ·· 

Gehuwd me t: 
(alleen voor vrouwen) L. � 

..................................................................................................................... ...... -............. ................... .. ................................................................................... ........... 
,

.................................... ..... ..... . . .. .. 

Voornamen (voluit): 
..................................................... .......................... .................................... -................................ BEREN.D ..... HERMAN.US. ............................................ ............................................................ .. 

1Geboortedatum (dag 9 Illé'.and 9 jaar): 
--� 27 J.an ,,a ,..i 1911±.. .. -- ---·························-············1 ............................................. ............................................................................................................ . ...... . �1-4! ...... ....... .. ... .... .. . ..... _ ....................... .. 

GGboorteplae.ts: 
--�-..................... ................................................................... BLOEMENDAAL ...... __ _ ___ ....... _ ................................................. .. . 

Woonplaa ts: 
............................ .................. ..... . .. ............................................................ .......... __ BLOEMENDAA.L ......... . ................. ........................ --................. _ ................................. .. . 

Adre s: 

' 
-n1atanenl.aan 77 •. ______ .................................................. .... ........ !/ ........................................................................................................................ .......................... ..i::. . .. . . ..... ... .... --

. Functie:
( .. duid.e.li jk .... oms. chri. jv?n ) ........................... · ...... C.O.MMIES . ... A. ......................... _ ............... . . .. .................. ............... . . . _ ......... ................................. .

x) Voor gehuwd e vrouw meisjesnaam 1 0 JULI 19j1 195 ..... • 
°''•• .. ••••·•••• .. •••••• .. ••·••• .. ·••-• ...... ,,._,, ....... MOHO ·••o .. ,,,,oo,.,oo,o OH • • 



? B. B0LSENBR0EK, Andries �E3rend ............... . 
5-7-1908, Bloemendaal
Bloemendaal Dr.Bakkerlaan 10
2'7-10-41, KB. v·.Lg. (SS .Sucl}karte)

I 

• 1 

' 

' 
v· 



Opmerkingen, 

BOUWER, Leonardus Ooenradus 
14-5-18 te Nederhorst den Berg

,., WEESP, Achtergracht 2 
grondwerker Gem. waterl. 
22-10-51 Ant. ond. tbv. Waterleidingbedrijven (OD 1764a NR/alph

J 

• 

Nagesl. door, �.0 dat, 

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

MODEL C afz.: 

volgnr, 

datum afz, 

functie: 
grondwerker 
!. 

111430: 54 -'152 

GWL/ A ,, la 

17-8-55

o���'ss·

achtern: BOUVIER 

voorn, Leonardus c.

geb: 14-5-18

te, 

adres' WEES p 

Achtergracht 2 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot, 



• 

No• 1076/3'32-1951. DIENJ'T'GEEEIM. 

hn,twoord OJ;l !

I No. DIS. 14678 A., a.a. 24-9-51. I •I',/ o; 
_____ .. 

, NIET O.K. 

ACD/ q/J 
DAH:r • 
PAR, /1}.. 

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven 
moge ik U berichten, dat in mijn administratie 
niets ten nadele bekend is - speciaal ook op po
litiek gebied - van onderstaande persoon, de le
den van het gezin waaruit hij stamt en de leden 
van de familie, bij vri.e hij inwonend is. 

Betrokkene woonde tot 12 Augustus 1946 
te Nederhorst den Berg, op welke datum bij werd 
overgeschreven naar Weesp. Overschrijving naar 
Baarn vond niet plaats. Of hij desondanks in die 
gemeente heeft gewoond, is niet bekend. 

De mogelijkheid bestaat,dat hij zich 
voor 1940 aan diefstal heeft schuldig gemaakt. 
Dit kan echter dezerzijds niet meer met zekerheid 
worden vastgesteld. 

1 In verband met de doorc U genoemde Bouwer, 
_,..À Leonardus Coenradus, Schooldvarsstraat 6 te Baarn, 

bekend wegens een radiovrijstellingsaanvrage, be
richt ik u, dat het niet is uitgesloten, dat met 
deze de grootvader van betrokkene wordt bedoeld. 
Hij werd op 1 Mei 1,57 te Sleewijk geboren en is 
eind 1950 of begin 1951 te Baarn overleden. Diens 
naam en voornamen komen met de bovenstaande overeen. 

naam 
Voornamen 
Geb.plaats 
Beroep 
Wonende 

Amsterdam, 22 October 1951. 

• BOlJl:.'ER ,
: Leonardus r.oenradus

en -aatum-: Nederhorst den Berg,14-5-18 
: grondwerker 
� WEESP, Achtergracht 2 

*--·-;r-;-·····•-�
t

--- -·I 
1,lv;/4-d. -7 l _j 



', 

' . � ' 

' 

1rt ant,•ut!iot."5 o:p Uw bovenvemeln :'3èhrijye?li 
· mogct ii:ç tl �ericnten" Gat irï mj;.ln aöird:o:iatr.ati�
niets ·.t-0u. !lo�ele. J:?ckem:! 1.:1 - sr>Gciaal cok op pc

, li t-ie.k f!è'l».oèl - vAn o.nöa�ataand� persoon, da le
•, don vroi het. Mi!-i n-- -v:�iärui 't hi,j :tlU'tt ·-.en ,1q -'lc (]e'l 
. van a� '.f'àrt!iJi5; ,-. 'b1.J wie.· �iJ iföro!ien·1 is.. ·· 

'f 'Beit�Ok�one •.ï001lÖG ,to't 1.2 "I\U�f,>.tUs.� 1946 
t.e Ue\î�1·hors:t. êen ·Berg; op -weïlç1; ántum ni,j wcM 
ovut1teschrBven :naf-!l' i.;Jee�P.• 0v�rr;�h:rijving na.arl 
1?:1ci'rn vpn(î cni.et· pltlat.s. o� hij dosondan'tts in di.e 

· ger.oouta )').Pof�. �owoond,-<t .is met bo k�n,1. · �
> · · · '�e rm.�gàli jl:peiè3 'bêata·tit ""à'.� hi�j zich• ·

v:oor,, !94� .aan oi �fstal heeft; �ohutd.J;J'� ,P:C'GIHl,h:t .•
Dit k$.n ec.ht-or· ne�.orzijàs niet "'e�r r-:et �$h1rhoii'f 
�mz-dql\. v�sti!ee+...eaa:;. · . , . •' 

." · In· v:e�han'ç! .roo� lie <ioo.r:-, \; p�noonöo., Bom,-.ar� 
h.2 ,1na:t·Qus �.oen.rqdus, .1ri?).pol�!ra1'sstrant G to nwirn-, 
be�êrid l'Ief'O.-TT� .,e.o,n :r�àiov.r��j3tallin/1.Jp,airvr ·ge� bfl"" ' 
-rieht, 'il;. 11,, à -1;; h�'t ni�t if uitffèälqt_rm,. dot r,-ot

.i!c?.-e <le- ;;roötv dèr yM betrokkel).e uor.ott li-edoe'.l.a.
fl-i;i ,,•,a�d op l. Leir J.;$5-J: ta Sl..u�11.ijk ge'tl"•ran en i-a ,
ein1' 19.50 ,o'l bi;,gin 1_951 �e ��,mm. QVèr.loö4':ln. r:·iens ·

·, ,naar:, en vru:irnane:t;1 komen l.11F.\t r.lc i,c\t�nsta:tlnds .ovëre. n.
� . 

-��,
� 

l �r J 

. · ., !1t1 w.r. ., � B'. 'UWr'.R , , · .Vqcrnwia1f . t �u�or!Ju.s. ,..oent-enun . 
qEfb •. r>:Livrt.á 'en. ;d?.tûb'" iî.èd'è-ï>hO:rQt a�n . �te t14-1-l8 
naro�p .,. , t Jîl"Ondworko-r,- · . 
, 'on�n 1," 

1 
• ?" 'WrY.;�;::;, ����('{t-�r;acht, �
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Hoofd Sactio III U.I.D. 

Dis 2819 

57 

4 Novambe.:' 1948 

24 September 1948 

V'er!Zamellij'st 

' 
' 

Gere.r�us, Johannes 

31-7-1928 to Oaàtrioum

ALf� st.Jozephatraat 6 

iie bijgaand a. fachrift poli tic-rapport 

'( 

·Y 

1,. 



, 

82/1948 Bericht op schrijven dd. 

-

AAN 

29 September 1948, No.Dis 2819 

G E H E I M .-
======-=====-

In antwoord op Uw bovenvermeld 
schrijven d�el ik U mede, dat GERARDUS JOHANNES BRAKENBOFF 
geboren te Castricum, 31 Juli 1928, van beroep koetsier, 
wonende St.Josephstraat No.6 alhier, nimmer in ongunstige 
zin met mijn administratie in aanraking kwam. Op 
politiek gebied is evenmin iets te zijnen nadele bekend 
geworden.-

G.J .BRAKENHOFF was,tot zijn indiensttreding als
militair,bij- zijn ouders alhier inwonend. 

De vader van betrokkene is fitter-mèteropnemer 
bij het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland 
(P.W.N.). Het gezin staat zowel politiek als crimineel 
gunstig bekend en zou zi�h politiek aangetrokken voelen 
tot de K.V.P. 

Alkmaar, 
i�ctober 1948

.de Heer HOOFD VAN DE 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
JavastraaJ; No.68 
te 
's- GR AV E N H A GE .-



2819 

, .

29 September 

De Heer Commisanrio van Politie 
te 
A LX MA A R •

• 

:BRAmIBOFF, Gerardus Johannes 
Gelioron te; Oastrloum 31-7-'28 
ibnénde te; St.Jozephst�oa'f; 6 .AW!AAR 



l'ROVINCIAAL WATl!RLEIOINGHl)ltljr 

••••.... Y..!.\l.'! •.• �.9.Q.M».l:lO.l.�aN.D ................................ · ··-··· ................... ................... ·--··-· .. ········· ............................................ _ ....................................................... _ ................. _ .................................. ... . 
l!:SSE.N[..y.N lf ) IIU>'l!MiND.Ul . 

n X 
.1�aam: , X BRAKENHOFF 
. ... ·····································•····•········· .................... -.. -............... ___ _ ---

............................................ -................................................ _ ............................................................................. .

Gehuwd met: 
( alleen voor vroul/ren) 
. ............................... ······---·••·•·····•······· .. ······· .. ··· .. ·•·•---··· ............................................................ -................................................................................... ___ ......................... ..... .

Voornamen (voluit): Gerardus Johannes 
........................................... ...... ............................................................................................ •··········-··· ..... __ ..................................... _____ ............................................................................. .. 

Geboortedatum (dag, maand 9 jaar): 31 Juli 1928 
....... . ................. , ...................................... �---� .............. _, ................ _______ .. , ................. -........................ ....................... ___________ ., __ _ ·----·············· .. ·····-······· ... � . .

Geboorteplaats: Castricum 
..................................................................................................................................................... _________ ............... ,. ___________ ··••·· .. ·······"-·••· .. ··,.··•···-··-·····-··-··---······•·•"•····· ....... .. 

Woonplaats: AlkmaAr 
.............................................................................. , .... -...... -.......... _ ..... _ ...... -...... ......................................... ·-········· ......................................... -, ............ ., .. _ ..... _ .................... _ ...................................................................... ..

.. \dres: St.Jozephstraat 6 
............................................................ . ••····---···•• .. ·•·········· .. ···· .. ··········--······· ............................................................................................................................. ·---···· ............................................. .

�ctie: 
-.,duidelijk o mschrijven) 

Arbeider in �lg.dienst 

••••••• ..... .............. _ ........................... ........ .. ........ ....... ... ......................... ...... fü ........ ............... ______ ., __ ...................................... ---- ----...... ........... ........ .... .. .
........ ... ....... .. . .  

ii 

x) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam l U JULI 1951
..................................... -......................................... , ............................ 19 5 ..... . 



B'1 r .:T FCT-'111 uerf•rdus Joh! nnes
:,1-7-28 J,:,stricun 
--lkmaar, '.Jt .Jozephs;i;lr. 6 
expeditie 'cnecht 
I :Prid III Dis 2819/0D 300 beroeps _,,,t'� ,-� �,t..S keert 



• 

• 

Ho. 53 lJIElfSTGBI:-':DI. 

VBetreft:Brckenhoff ,P.vrnnende te Cas
tricuil, Bever-vlij kerstrr att1eg 72. 

!mtv?oord op onderschrift no.975/332-1951.

·--

OP KAART 
ACDJ'I! In autv,oord op l1et aange½.a ·-lde schrijven 
DAT: 1j,,{L"' iloge ik U h

1
t volrende berichten: 

f>AR: i-' 'J.!..:.. � Petrus TIH1-1:::-_,�îL0Ff; 5Abore11 te Castrict1.m, 13 Juli 
1'11095,van beroe1) chef-fitter,,.7Dont te Castricum,:Se

vernij 1·.0rstr.: ct;7et; uo. 72. 
Hij is een zoon Vl.:U Gerrit :Srakenhoff en �i:in

t j e van :Duin • 
BrE.kenhoff is �ehuï!d met i'ari2 l;nna Hijman.Zij 

hebben drie �iuderen. 
Het gezin stoet te Castricum ftmstir bel:.end. 
De namen der gezineleden korr·en noch op politiek 

nocb op crimin-eel gebied, in de 9olitie-2fü:ünistretie 
alhier voo.r • 

. . ""K_ / 
De in de documentatie voorh.o .ende C.:Jral;:.enhoff, 

n. �eboren te Castricum 27 Januari 1905 is ePn broer
V8n betrokl:.ene .BrakeLhoff, C. v,oont va•1:::f 1 September 

1 1937 te Bevern:i..jl:.,IIet'.'r1Skerkeruee. no.255.

(';À, M.JYW-'l.ltG /_ C�stricm1, 27 Augustu8 1951. 

' 

No.9751'332 -1951- DIENSTGBHEil.1. 

Gezien en in tweevoud doorgezonden. Hierop heeft betrek
king Uw schrijven. No. Dis 14403 A, a.a. 23 Augustus 1951. 

Amsterdam, 3 i)r 1951. 



• 

_; 
\ 
-·

• 

No. 53 DIENSTGEHEIM. 

Betreft:Brakenhoff,P.wonende te Cas
trioum,Beve1·wijkeri:rtreatweg 72. 

Antwoord op onderschrift no.975/332-1951. 

In antwoord op het aangehaalde schrijven 
moge ik U het volgende berichten: 

Petrus BRAKZNHOF,geboren te Castricum,13 Juli 
1895,van beroep chef-fit·ter,woont te Castricuro,Be
vert'lij kers-tr.aa·tweg no. 72. 

Ilij ia een zoon van Ge:i'.'ri t Bruke11.hoff en �ijn
tj e van Duin. 

Brakenhoff is gehuwd met IJa-rie Anna Mijman.Zij 
hebben drie kinderen. 

Het gezin staat te Castricum gunstig bekend. 
De namen der gezinsleden komen noch op politiek

noch op crimineel gebied,in de politie-administratie 
alhier voor. 

De in de documentatie voorkomende C.J3rakenhof'f, 
geboren te Castricum 27 J�nuari 1905 is eBn broer 
van betrokkene.Brakenhoff�C.woont vana� 1 September 
1937 t0 Beverwijk,ReemskerkerNeg no.255. 

Castricum,27 Augustus 1951. 

t 

Gezien en in tweevoud aoorgezonden- Hierop heeft betrek
king Uv1 schrijven No. Dis 14403 A, a.a. 23 Augustus 1951 • 

.Amst.erdam 9 3 September 1951. 

(i) 





1'114tVINCIAAL •J,i A.T!!RLEIDJNGJll!DftlJ' 
\. A1' NOQl(l)H(Jl" \�;IJ 

�NU.AN 10 lü.OEAU;.NPAAJ. 

................................................................................................................................................................. ·-················· .. ···············-.. -·.························· .. ·············· .. ······-··· ................. --
Naam X) ;,:;;; 

• •:..
BRAKENHQ= . ___ ,, ............. ••••••••••-•H•Nn,,,,, .. ••••••••••••• .. ••• .. • .. •••• ......... •••••••••••• • •••••••• .. ••••"•• • •

�
···································· ·········-·--············ ········ ······· ·············· 

.ol.'.J,.; .................................... . 

Géhuwd met: · 
./(alleen voor vrouwen) / 

•••• • ••••••••••m .... ••••••••••••••• .. •• .. •••••M••••••••••••••••••••• .......... ,,,,, ...................... ___ ............... ••·• .. ••••••••••••m• .. •••••••·• .... •••• .. ••••• • .. • .... ••• .. •••••·••• .. ••-•••••••••••••• .. N• .. ••• .. ••••••• .. ouuoo, .. ooo ..................................... , •••••• , ......... ,,.,.,,.,,, ..... ,, 

Voornamen (voluit): 2¾-; 
....... ..... ................ .... .................. ......... ........................ ............................ ..... ·········P.ET.RU.S ................... .......................................... . ······'ll..... ............. .. / �: .. 0 ............
Geboortedatum (dag, maand, jaar): \V j/4/4/, �

··· ·····•···-···· .. ····· ............................................ .1.3. ... J..uli ...... 1.8..9.5.. •. _·······--................................................ ........................................... ...... . 

• Geboorteplaatsg
,J 

\.,.. 
CASTRICUM. 

0 •••••oH"" "••••• ~•-••••••••••H .,_,_, '" 0 ••••••" • ••••••• •••"•-••• •---••••• •••-•••••---••• •••-•••-H • •• • H •-• .. •• •••••••·--•••••• ... , , .... , ... , •• , • ••• 0 •--•-- 0 •• .. •••-•• •••• ,.., ... , M'"••••••--• •••• ......... • ,_,,.. •• "•• ••• •••--•••• ........ •-•••• •• ... , ••• ....... , '" "••••••••••---- -----••••••" ,,,. ••••--.-• ••••--• ,o 

Woonplaats: 
............. ...... ........................ .................... ............................................. ...... CASTRICUM ........................ ,. ..................... ........................... ·--······ .. ·························· .. ············ ......... .. . . . 

Adres: 
··············· ····-······ .. ··············· .. ··························· .. ····· ...................... 

·.-····· BEVERWIJKERS.TRAA TWEG .72 .. •···· ···-·-······· ·---·········•• ...................... .

�ctie: 
t��.�.�.� .. �.�.� .. J:<: ..... 9..�8 chri j.Y.:.�) ................... C.HE.F�.F.I.T.T.ER. .............. ........................................... ....... ........ ___ ··· ··· ··············•··············,J. ·· 

x) Voor geh uwde vrouw meisjesnaam .................... J ... ..9. ... .J. .. � .. �·'·····.J.·�·�J ............... 195 .... ,



Opmerkingen: 

OD 4E9 
1932: Best. lid fed. pers. op dienst afd. h 1dam

afd. 1.'aterleiding . 

• 

Nagesl. door: dat: 

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

MODEL J;fC afz: 

V
volgnr: 

datum afz: 

functie: kJ. j 01'9;r 

• -ç�

Zie: 0D 2500 

GtL/.ASD 

achtern: BFONYFüR'"T. 

voorn: Anthonie 

geb: 31-'7- 1 91 

te: Ha' rlem 

adres: AJ'E'TERD.AJ." 
Kanaalstraat 46/III 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Heewstede, 10 October 1951. 

Betreft: Bt;.RGGil.d..fl.F, filbeLuus, wonende 
Raad.i.1uisstraat 34 te �ee,stede. 

Antwoord op verzoek 
DIS. l•Jo. 14678 A. dd. 24-9-1951. 

• 

V 
1 

Jilhelmus BD.:1GGH.AA..l", geboren te Ree:.,stede 
2j-ll-1888, :iïecler·lander, godsdienst J:G:., be-

� 1·oep kr&andraaier .Amsterda. se .,aterleidinE, 
� . woont te ..... ee ·, stede op het adres i,aadb.uisstraat 

� /'1-. Te Ilee.nstede woont -.... ij sedert zijn geboor-
- /',;,; � .��- y te. Deze an staat alhier en bij de 1L1�terdam-

1� ��
zy se iaterleiding uitstekend aangeschreven en 

., Î/1' 
tf' 

1 n �)" hij komt alhier niet voor in de oli tiead..;ini-
,t� tlP � ,/-'(! · Y � 1 stratie en voor zover alhier is na te gaan is 

Y- Il' � fil' � � hij geen politiek delinquent ge.veest. '.'f{'>1' 
�

µ � {}-
>f' :ogelij I{_ .i.s er een :persoonsverwisseling 

'ijl.{' ,r,J' \l1� .. • in net s:pel. Alhier woont namelij1� nog een 
� l:tl"�v v�"' ✓./ fi:"�l :3urggraaf, genaaJ.Ud Pieter, geboren te Rille-

� \_h>l 'Y". \::, goL. 9-4-1912, î,Jederlander, van beroep cb.auf-

Y ,i"r,t" .:i :feur, wonende te :-ïeewstede Rijnstraat 1. Zijn 
� , \l· · \ \ in-en uitschrijvingen zijn de volgende: 
._ , � / , Bennebroek; 1937 Haarle-.n; 1941 Zwolle, diverse 

I' ./ 
-....,,J.._1,1' adressen en laatstelij .r dester·straat 14.; 1945 

1\ � ....," / 
Rotterdam Coolsingel 51b; Aei 1)46 Bennebroek 

\ / Zwarte Net: / 7 en. �/ 7-10-1946 .Jee stede. 1 
Een gerucht spreekt� dat deze man tijdens 

o'-�v.,.,...:;;, zijn verblijf te !3wolle een mens doodcesc-'10-
ten zou hebben. Hiervan is alb.ier niets bekend, 
maar zal waarschijnlijk te ve:rnew.en zijn biJ 
het Centr. Arch. Bijz. Rechtsplegin0 te Den 
Haag./ 

/ 



Heemstede, 10 October 1951. 

Betreft: BURGGRAAF, Wilhelmus, wonende 
Raad.huisstraat 34 te Heemstede. 

Antwoord op verzoek 
DIS. No. 14678 A. dd. 24-9-1951. 

.. 

Wilhelmus BURGGRAAF, geboren te Heemstede 
23-11-1888, Nederlander, godsdienst RK., be
roep kro.and.ra.aier Amsterda.use ,7aterleiding,
woont te Heemstede o:p het aa.res Raadhuisstra.at
j4. Te Heemstede woont hij sedert zijn geboür
te. Deze �an staat alhier en bij de Amsterdam
se 1'faterleiding uitstekend aangeschreven en
hij komt alhier niet voor in de i)Olitieadmini
stratie en voor zover alhier is na te gaan is
hij geen :politiek delinquent geweest.

Mogelijk is er een persoonsverwisseling 
in het spel. Alhier woont namelijk nog een 
Burggraaf, genaamd Pieter, geboren te Hille
goL 9-4-1912, Nederlander, van beroep chauf
feur, wonende te Heemstede Rijnstraat 1. Zijn 
in-en uitschrijvingen zijn de volgende: 
Bennebroek; 1937 Haarlem; 1941 Zwolle, diverse 
adressen en laatstelijk Westerstraat 14.; 1945 
Rotterdam Coolsingel 51b; Mei 1946 Bennebroek 
Zwarteweg 37 en � 7-10-1946 Reell.cstede" 

Een gerucht spreekt: dat deze man tijdens 
zijn ve:rblij:f te Zwolle een mens doodgescho
ten zou hebben. Hiervan is alhier niets bekend_, 
maar zal waarschijnlijk te vernemen zijn bij 
het Centr. Arch. Bijz. Rechtsplegiug te Den 
Haag.f 

/ 





i: 
'��-

,t � ,· 

... 
O-;erz.eese 

29-9-4-9 
Geb.

5252 
, 22-6.:.49

·;
212 15-6-49

' .

BtJLSMÄ� 
r 

1· 

Anna ,. 
\ , 
' ·< 

8-11-23 te · Haarlem .•. 

ij;.;;,RLEM vel zér-st�aa t 107
;). 

1 

Zie o1Jgaand afschrift polit 1erapport .• 
. 



(.;,. .... � 

• ; bo 0951.

ericht op Uw No. 
is. ,ä.�4e dd. 

23 Juni 1949. 

-Mil het:

�{ ) ' Bi J 1 sm a, Anna, Haarlem 8.11.1923, Ned., Geref.,
ongehuwd, inworuiende dochter van Foppe Bijlsma, Kollumer
land 29.11.1884 en Mila Elaina de Boer, Nw. Pekela 20.9. 
1885_, Velzerstraat 107, Haarlem. 

Zij beeft MULO onderwijs genoten. Nadien heeft zij 
gewerkt bij de Coöp.Centraalbeheer te ÀIJlS�rdam en zou 
sinds Juli 1948 werkzaam zijn bij het Min. van Wederop
bouw en Volkshuisvesting te 's-Gravenba.ge. 

Tijdens de bezett.ingwaa zij anti-Duita en is de 
ideä van de A.R. partij toegedaan. In haar omgeving staat 
zij bekend als anti-communiste en gezagsgetrouw. Ook haar 
ouders staan als politiek betrouwbaar bekend. Ook zij zijn 
de idel van de A.R. partij toegedaan. 

Politioneel is niets te haren nadele noch van haar 
ouders bekend • 

Il 31 Augustus 1949. 

Hoofd van de B.V�D.
Javastraat. 68
• s-Gravenhage •

• 
. .... 

L 

-





tRO VINCl"ia.• W AT�RL!J.DJNGHOIU!! 
VAN NOOR.DHOLLAND 

J 79 5 

!\SSt.Nl.JIAN··tt .. ···················1t�AL· ............................................................................................................................................................. _ ......................................................................................... .. 

� Naam: x) 
· . &? X BlJ .LSIIIA 

....... ••••••• .. •••••••M••rno,o .. •••••••••.,•••••-• .. •••••••••••••·•••-.. •• .. ••••••• .. ••-•••· .... •>H<O•••••• .. •••••• .. • .. ••·•••• .. ,o•o><-•-••H•••••• .. •·• .. •• .. • .. •••••• .. ••••• .. •••••••-••o•• .... noo-OOoUo_,,,, _ _, ................ ,_,,,, ................................................. ,_ ................................................ , 

Gehuwd met: 
· ( alleen voor vrouW'en)

......... ••••••••••••••• .. •• .. ••-•--•••---- ........ •••••••••••• .. ••• .. •• ............ ,.,.••••••---••OOOUOH .. HOOOO••••·••••• ........................................ _, ••• "\ •• • .... ••-•••· .. ••••·••••••••• .. •• .. •••••••<••�• .. •••• .. ·•• .. ••••••••••••H•• .. ••n-,, .. ,.,_ ....... , .............. . 

Voornrunen ( voluit): Anna 
••-,•••••••• .... •••••••••• .. · .. ••••••••··••• .. •• ................................ _ ............................................................................ M .. ,_ ......... -.................... -•••• .... ••••M ........... H•••• ............................................................. , ....... , ..... ., ................................... . 

Geboortedatum (dag, maand, jaar):· 8 November 1923 
........ ............................. .................................................................................. _ ................................ -............................................... ___ .........................______ ....

.......................
..... . 

Geboorteplaats: HaR.rlem 
.................... ................................................................................... ___ ....................................................................................... _ ................................ _ ..... _ ....... ·---.......................................... .. 

Woonplaats: Haarlem 
................................................................. ___ ............... _ ........................................... •·•v·· ............................................................... -....................... �-· .................................... ".-··---..... ......................... -

.Adres: Duinoordstraa� 9 
.................... ·-·--········-·· ......... _ ........ -........ � ................ -....................... -... -.-.................................................... _ ........... -... "_ ................. _ .... -.... _,. .. ., .. _, .......... _ ... _ .... _ ............................ _ ........... .. ·--

Functie: Steno typiste 
.uid.el.i.jk"oms.chri.jve.n) .. .... ..... . .............. ........... ·-··· ..... . ............. ........... ____ ..... --....................................................................................... ../

x) Voor gehuwde vrouw meisje�naam l O JUU 1951
............ .. .. . .. .......... ............... .... - ........ -....... ......... . 195 .. . 



A. BIJLSMA, Anna
8-11-1923 Haarlem
typiste V.K.IOOL.
Haarlem, Velzerstraat 107
Dis 5252/0D 300- I.iiinog

Ned. 



Betreft:DEEN, 
Hermanus, 
.wonende 2e Loosterweg 88 
te Hillego�. 

NIET 0.K. 1

Antwoord op verzoek ACDt 1.i P 
D. �- ,IJ 

17 .Augustus 1951 •
. 
i �-

ff/ J 'f (;) lt a.: Dis no.14-308 d.d. 13-8-51. 
� LP...AR: 1,.�, 

• VERT ROUWELIJK. 

©1 Hermanus DEEN,geboren te Hillegom,23 Jan�ari 
1930,ongehuwd ,Nederlander, van beroep timmerman, wonende 2 Loos ter 
weg 88 te Hillegom,is een zoon van de bloembollenreigiger Fi-

� 
x I lippus DEEN en Hendrika van den BERG, beide wonende 2 Loosterweg

Î(' 88 te Hi�legom. 
J \!;;) Hij is sedert geboorte woonachtig te Hillegom. 

Betrokkene staat te Hillegom gunstig bekend.Zijn naam komt 
terzake misdrijf niet voor in de Politie-administratie, terwijl 
bij de Politieke recherche-afdeling evenmin iets te zijnen na
dele bekend is. 

Na het verlaten van de Lagere School heeft hij de ambachts
school bezocht.Daaraa werkte hij enige weken als timmermans
leerling en trad vervolgens in dienst van het Provinciaal Water
leidingbedrijf in Noord-Holland. 

Betrokkene staat bekend als een nette,ijverige jongen,die 

• 
nog steeds studeert door de avond-M-T.S. te bezoeken.Hij neemt 
geen deel aan het verenigingsleven en bemoeit zich niet met po
litiek.Hij heeft geen bepaalde politiékè.� richting,doch is zeer 
zeker niet communistisch georiënteerd. 

Dezerzijds wordt betrokkene zowel in crimineel-als 
.. Q opzicht als betrouwbaar beschouwd. 

(�,L,, 
1 

De vader van betrokkene was gedurende enige tijd links 
�NJ.,d,l, { ( communistisch georiënteerd<) en was lezer van de "Waarheid Il. 

Q �'l!iL,-4'1 .• .L. Thans is zijn politieke richting niet vast te stellen, doch hij
:� ft>-"""� is geen lezer van de 11Waarheid11 meer.--------------------------

�r--..----- /! 

� ,t 



:Betreft,:OÈEN, 
HerJlliilnus,- --. 
vonende 2e l.,oosterweg 88 
te Hillegom. 

Antwoord op verzoek 17 Augustus 1951. 

Dis no.14-308 d.d. 13-8-51 • 

• 

.. 

) 

• 

VERTROUWELIJK . 

He:rmanuf'l DEEN,geboren te Ilillegom,23 J2nHari 
1930,ongehu.wd,Noderlandér,von beroep timmerman,wonende 2 tooster 
•.veg 88 te Hillegom,is een zoon van de bloembollenrei�iger Fi
lippuo DEEN en llendrika van den BERG,beide wonende 2 toosterweg 
88 te Hi legom.
Hij is sedert geboorte woonachtig te Hillegom. 

Betrokkene staat te Hillegom gu.rustig bekend.Zijn naam komt 
terzake miadrij� niet voor in de Politie....Qd.Inin:1.stratie, terwijl 
bij de J?olitieke recherche-afdeling evenmin ieto te zi'j.nen na
dele bekend is. 

Na het verlaten van de lagere School heeft hij de ambacht-o
school bezocht.Daarna wer.kte hij enige weken als timmennans
lee:rling en trad verv·olsens in dienst van hst J?rovinciDal �iatar
leidingbedrijf in Noord-Holland. 

Betrokkene ataot bekend ala een nette,ijverige jongen,d:1e 
nog stBeds studeert door de avond-M-T,S. te bezoeken.Hij neemt 
geen deel aan het verenigingsleven en bemoeit zich niet met po
litiek.Hij heeft geen bepaalde poliftëk.è.a r:i.chting,doch is zeer 
zek'<;}r niet commu.nistioch georiënteerd'. ·· 

Dezerzijds wordt betrokkene zowel in crimineel-eln politiek 
opzîcht als betrouwbaar beschouwd. 

De vader van betrokkene was gedurende enige tijd links 
{ communistisch georië.nt€erd() en was lezer va11 de nv1aarheid". 
Thans ie zijn politieke richting niet vast te 1::1tellen"doch hij 
is geen lezer von de 111w1arheid" meer.---------------------:----





Naam: 

PR0VINCIA.�l. ,1· A TERLLl:)1:>IGH t:JR,/ r 

V A1' NO\IWOHOL:.Al'i:J 

1!.li6ENLAAN 10 !U.OEMENDAAr. 

x) '

9'-oornamen (voluit): 

j. • DEEN

Hermanus

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 23 Januari 1930 

.�.� b,.� .. �.� .. ��.:.�.� .. � ... � ................................................................................................ �=·�·=··�·=·�·:················ .. ········•··•· ................................................................... ························•··· ..
"' 

Woonplaats: Hillegom 

l�clres� Loosterweg II 88 

Functie: 
(duidelijk omsèhrijven) 

Adjunct tekenaar 
··· ························

·········· ··············•·········
······•···• ... ··········•···

····•·······························
··•·••····-···--···

···•·-•·····················--··-···································-·········
·······················

······"········· .. 
·························

········ 

• Voor gehuwde vrouw meisje6naam .. ....... 1 .. ... o ..... J·u.L., .... .. 1 .. gs.1 ..... . .. ..... 195 .



? A. DEEN, JJ:ili:ppus Jacobus Ned. 
4-5-l89t5 Hillegom 
bloembollenreiziger 

.Hillegom, Loos-terweg· 88 
ID Léiden, R.Po 1-10-'49 
1949. Lezer van De Waarheia .• Is links georienteera .•.



D I E N S T-G E H E I M. 

Verbinding No. :102 

l VNo. :56 - 17 - 8 - 1951.
Onde

rw
erp 

___ :������!��-�:�=���:-�:: ___________________ j __ 
Datum van ontvangst bericht 

• 
Betrouwbaarheid berichtgever 
Waardering bericht 
Tevens bericht gezonden aan 

Medewerkende instanties 
Ondernomen acties 

.• 
r, * 

: 1 - 9 - 1951 
: betrouwbaar. 
: 

-===_ .... ______ ...,. 

:a)Procureur-Generaal,fgd.Dir.v.Politie te Amsterdam 

:b) 

:gene 
:gene 

'.f Ter voldoening aan het gevraagde in Uw schrijven van 17-8-51, 
Fo}m.v 2 e,No.Dis 14.361 ä,onderwerp als in aanhef genoemd,heb ik de eer U te berichten. 

� JOHANNES DIEMEER,geboren te Egmond-Binnen op 27 Augustus 1887,jachtopziener,wonende te 
Egmond-Binnen, Verlengde Vennewatersweg 35 is reeds on?.eveer 40 jaren als jachtopziener 
werkzaam,vóór de oorlogsjaren bij diverse jachtheren en later voor de terreinen in beheer 
bij de Provinciale Waterleidingbedrijven van Noordholland.Tijdens de bezetting 1940-1945 
is hij enige jaren werkzaam geweest als jachtopziener in dienst van de Duitse Weermacht, 
als gevolg van het feit,dat deze provinciale terreinen in handen kwamen van de bezettende 

1/"-'.,,. macht.Toen de bevrijding kwam is hij 8 weken geinterneerd geweest,doch na onderzoek van 
de feiten kwam hij bij de zuivering er met een berisping af.Politiek is hij nimmer fout 

• geweest.Vanwege de Procureru-Fiscaal. bij het Bijzonder Gerechtshof te .Amsterdam werd hij
door de Officier-Fiscaal. te Alkmaar met ingang van 10 October 1946 voorwaardelijk buiten
vervolging gesteld en voor de tijd van 10 jaren ontzet van het recht tot het zijn van
raadsman of gerechtelijk be\oli.ndvoerder.Van hem zijn bij de Politieadministratie te Bergen
op zedelijk en maatschappelijk gebied geen nadelige gegevens bekend evenmin als van de
leden van het gezin.EINDE.





-- -- --::::::::��:.�s:::::__ - - ------- ---%,t&;;#�;�--
x) l -1� -�-- J 

Naam: .,,, 
· 

1794 

·····• ...................... ................................ .................... ...................................... ....... j. ..... DIEMi!:ER ..... s+ ... ... ... . ......... ................. ......................... .............................................................................. ... . 

'tl.ehuwd · met: 
( alleen voor vrouw·en) -�................... ........ ·-·············•·••······ ............................................ _ ................................ _ ......... , .. -... , ................. � ............... __ ...............•. _., ..... � ............. , ...... _-,, .. ___ ......................................................................................... , .. .. 

Voornamen (voluit): 
...... . . .... ....... ... ........ ...... .... ... .................... ..... ............ . ........................ ........ JOHANNES ....................... .... .................. ...................... .. ----·---...... .............. ... .. 

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 
........... 

l 
................................... ......................... .. .. . . ................ ...................... ... ....... 27 ... Augus.tus .... l.88'7. .. .,. ....... ............. __ ................ . ...... . . ......................................... . 

Geboorteplaats: 
.. .. ....... �..... .. ..... .... .......... . ....... ...... .................. .............. ....... ........................ E.GMOND.BINNEN .................... -.1 .... -----........................................ ............................. . 

'
1! oonplaa ts: 
...................... ....... ..... ..... ........... ................ .... .... ................ ........................ . ..... E.GMONDB.INN'.EN .......... . ........ .............. . .................... . ................................ . . . _. __ 

/ .. dres: 
. ..... ..................... ............... ........................... .......... .... . ............ ................ ..................... VEHL,/VENNEWATE!iSWEG .... 3 5 ........... ____ _

·x) Voor gehuwde vrouw meisje�naam ................. . J ..... 9. .... J U L 1 1 .. � .. ?..J ........................ 19 5 ... .



,)LjI:��"1 Jolwnne s 
27-8-87 •:J1ond Binnen
��t:,aond Binnen Vennewaters ie6 35
Jachtonziener bij de Duitse .leernscht
OD lOlÖ/184/747

· J,

' 

(/.f/v-J.... 2_ ,<.. �v�v4.

/ IJ 
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D:CEMEN van

V:ilhelmus J oho.nne'a 
'• 

Hoofd sectie I!I Maria 
1-4-49.

4365 14-3-49

227 xxxx Ver�amollijst 

9-10-24 te Amoterda.lll

AMSTBRJ>Al4 Vecht�traat 74-III. 

Bçvenganoomde peraoon kont in da Politie�awi,.iniatratie to 
Amsterdaro_piet voor. 

.. 

,, 

.. 
'. 

;, 



• 

'
.. 

•• 

NAAM: 

GEB: 

WON: 

Form. V 2 a 

Ne_ Dis 4365 

Onderwerp: In.lichtingen. 

Da.'.bun:i 16 Ma.art HM9 

De Heer Hoofd Commis sar·, s 
van Poli tie 

te 
AMST�HDAM 

llfie T'!llede moge ik· U V{WZ.Qi�-tefl , •vxij '!;en be hoe VEl V'� n� t 

Departement v.an 1<1-a.ri:ae -be t"1-îllen be•richtEvn of in d,e PoH.trie

administratie ten Uwen.t ,:.-e� beklemd is - speGiaal o.ok o.� 

politiek gebied - ten ne.ötele van 01',dersts.a:nd.e p.arso.on, de 

leden van het �ez:m waaruit hij stamt (e-n de leden \ral?,. de 

familie), waarpij hij inwonend �s. 

ffl TVï,CEVOUD S •V. P • 

..>(\ van DIEMEN, Wilhelmus Johannes 

Amsterda� 9-10- 1 24 
Amsterdam Vechtstraat 74 III 

\ 

Komt tot heden NIET voor 

in de Politie- ad,,,inistratie 

Datum: ! L1, ; - -'1..,g
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NAAM: 
,C!EB: 

· WON;

r 

,.-

' 

' 

., ' 

\ ' " 

-

\ 

4365 
. ' . ' 

te 

1 

f 
; ' 

t 
· 16 Maart;·, 

' 

.. 

• 1 1
1 

Hoo f4 ·Commiss\ar1 s 
van Po1i tie ', · 

t AMSTt�HDA1l 

f ' ' y-. 
l 
\ 

. ./ 
l 
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No 4707 / 1951 
Form. V 2e 
Dis No 14678 A 
d. d.16. Il.1951

tf/11,.(91, A n

21 Novemter 1951 

D i e n s tge h e i m.

OP KAART 

ACD/ y A 

DAT; 1-12. f/ 

PAR: 

In antwoord op bovenaangehaald schrijven 
kan het volgende worden medegedeeld • 

In het Bevolkingsregister te Amsterdam heeft 

'
tot 10-10-1946 ingeschreven gestaan,Xlaas van 

X.. DONSELAAR ,geboren te Amsterdam, 1-1 1-1913, 
bankwerker,gehuwd met Trijntje MATTHERING,ge
boren Nederhorst den Berg,12.12.1920.0p voor
noemde datum werd hij afgeschreven n�ar Nig
tevecht,Vreelandse Weg. 
Omtrent de hierboven genoemde personen zijn 
in de politie-administratie geen veroorde
lingen bekend en komen zij politiek daarin 
niet voor. 

�, Zijn moeder, Martje BAK K E R,geboren te 
Terschelling,14-11-1882,weduwe van Teunis van 
DONSELAAR,wonende Landbouwstraat 17 huis,te 

Amsterdam,komt in de politie-administratie 
voor met de mutatie: 

1 11Maakte in 1948,door middel van een raamaf
"fiche,propganda voor de C.P.N. 11 

Omtrent haar zijn in de politie-administra-
tie geen veroordelingen beken_d.
r--'"'='�-------------------------------------.i\-li'f 

_ 
c-3. 

, 11 \___,.9,.: .. J-:..2: 
� 1tl Rt,b-v&. . - ..z ,,t
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Uo 4707 / 1951 
Form. V 2e

Dis No 14678 à
dod.16"11.1951

21 lfovembcr 1951 

Di en D t geheim. 

In antwoord op bovcnaan�ehaald sc!"lrijven 
kan het volgende worden medegedeelde 

In het Bev�lltingsregiator t-0 î"msterdarr heeft 
tot 10-10-1946 ingeschreven Jeotaan,Rlaaa vaL 
JO.NSBLAAR,geboren te hmstûrdam,1-11-1913, 
bunkm�rker ,gehu�.d met Tri.int je :U,TTHEP..ING,ge-
boren Nederhorst den Berg 7l2 ol2 o 1920.Öp voor
notmde datum werd hij afgeschreven naar Nig� 
tevecht,Vreelandse aeg o 

Om�rent de hierboven genoemde personen �ijn 
in de politie-administratie geen veroorde
lingen bekend en komen zij politiek da3rin 
niet voor. 

Zijn ooedcr11 �4
ri�e B .A K K � R�0eboron te 

Terschelling, - -18B2 1 wedu11e var:. 'reunis van 
DONSE:LAAR,wonende Landbou,,str at 17 huis,te -
Amsterdam, \omt in de poli ti e-adrainistratie 
voor met de mutatie: 
"Maakte in 1948, door middel van een raamaf
" i'iche,pro�and�, vor..r da G"l}o H. 0 

Omtrent hSê.tr �iJn in de poli�ie-admini.3t!'B
tie ..;een vProordclingen beken.d o 

---����î-�--�-....... -------��----��---�--------
r- � 

C 

��\ 
�-

\; . '� 1 





No. 1690 . 

Betreft 

.An.tw. op 

Dienstgeheim. 

K.v. Donselaar, geb.1-11-13,
won. te Nigtevecht.

No.Dis. 14678, dd • 

---

ÓPKAART 
ACD/ 'r A
o.-. 1 :i1,/2.·1 
PAR: 

Klaas van Donselaar,geboren te 
Amsterdam,1-tî-1913,vestigde zich 
te Nigtevecht op 10-10-1946,komende 
ui.t de gemeent·e Amsterdam 

De Bilt, 25 October 1951. 



No. 1690 . 

Betreft 

Dienstgeheim. 

: K.v. Donselaar, geb.1-11-13, 
won. te Nigtevecht. · 

.Antw. op : No.Dis. 14678, dd. 18-10--51. 

KJ.aas van Donaelaa:r"geboren te 
Amsterdam,1-11-1913,vesttgde zich 
te Nigteveoht op 10-10-1946,komende 
uit de gameerrte Ams-'�erdam 

De Bilt, 25 October 1921. 
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No. Dis 14678. 18 October 

DIENSTGEHETM. 

1951. 
,\ 
\ \ 

\ \. 
'l 

1
Aan de 
van de 

Heer Districtscommandant \ 
Rijkspolitie Distr. UTRECET 

te 
DEBILT. l\ 

\ \ 

\\ '\ 
\ 
\ 

\ 

� "

Naar aanl.eidin van Uw rapport\no. 1690 
d.i. 9 October 195 betreffenél.ea

1 ,\ 

Klaas van Do selaa.r, geboren ll-1.:l._-13, 
wonen e · e � g ev, c , woonark 11 Kai.-aki�t n 
(mijn no, Dis 14 78) moge ik U verzoeken mij 
te doen bericht n sedert welke datum l:l,11 te 
Nigtevecht woo achtig is en van.uit /wel

t
ke\ ge-

gemeente hij" h aldaar vestigde. \ Voorts z ik gaarne �ijn geboort plaats
vernemen. . ; \ \ 

\ 
n.r.s.
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OPKAARTÏ 
f-(Qf 'I 1r -1 
D.-.·:Ït�, -:r/ l 
PAR: 

No. 1690 • 

Betreft 

Antw. op 

0ienstgeheim. 1.tf"e,l
/,,1 b r, �,j),.d- ,

K. van 0onselaar, @eb. 1-11-13,
won. woonark "Karakiet",te I11ictevecht.

No.Dis. 14678, dd. 24-9-51. 

DONSEiiAAR van ,Klaas·,geboren 1 November 1913,wonende 

te- Nigtevecht,woonar.k: "Ka.raki.et",liggende aan de Vree

landaeweg tegenover perceel Vreelandseweg 28 te Nig

tevecht,komt niet voor in da administratie van de P.R. 

A.of van de Politie te Nigtevecht.Noch op politiek,

noch op politioneel gebied is te Nigtevecht iets ten

nadele w.n hem bekend. Voor zover is na. te ga.an is hij

lid. van de Partij van de Arbei.d.Irij las· voor.heen "het

Vrij'e Volk" ,dat hem per post werd bezorgd. Thans bè -

zo�gd de post er echter geen lectuur meer.Hij is ge

huwd met Trijnt;fe Mälthesing,van wie evenmin ie:trs· ten

nadele bekend: is-.T'en aanzien van de leden van het ge

zï� waaruit K.van Donselaar stamt - welk gezi.n vermoe

deliJ"k te Amsterdam woonachtig is - is·te Nigtevecht 

evenmin iets ten nadele bekend. 

K.van Donselaar en zijn eahtgenote,belijden,volgens 

aantekening op hun bevolkingskaart.,geen Godsdienst. 

Of IC.van Do:m.selaar aJ. of niet lid is van de B.N.OpP. 

der E.V.c. is te Nigtevecht niet vast te s•e11en • 

1951. 

.... - . 
� .... � 
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". 

.. '; ./ · . �f . < : '"·' 

-�,

D01)SEJLAAR van. �laas/ ... " 

'ite�r Districtec�dant. 
val'! de liijkspol1tie , 
van Distr" U�CHT 

.. to· 
D "'.E • •

1-11-13 . . : -/� • .
NIP.'lEVrfCHT, '-W:0onark'-."Ka�akie ttï Vreelan_dseweg. 

.. �a�h1.nebankwe:rakeit.P,em. Watercloi&ing Ametero.a.m. 
· \Alhier bek�nd: .19J8: V�rr,noade:U.jk lid }3'.,'N .o .P.

, /• d':t_J�o.tf.;, va'st. t� •�ll�t\� ,, . 
. ,. .). 



Opmerkingen: 

�ov. '48: Overheidspost per rost . 

• 

Nagesl. door: 

MODEL :JI C afz: '1- L/ASfi 

V
volgnr: 

datum afz: 

functie: rortier 

• 

Zie: 00 2500 

éf, 10209 .. ·.51 .. �2 

dat: 

___.. .. , .. ,, ...

achtern: lJÜURN 

voorn: Jan 

geb: 20-1 - 1 89

te: VeJ sen 

adres: J!J' 111"El.D.M" 

Jolu1 :B'ranklinstr. 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Opmerkingen : 

1945: Lid CPN-Overbeid-Vervoer • 

• 

volgnr: 

datum afz: 

functie: fitter-klinker 

Zie: 0D 2500 

1 J0209-".51�.l'2 

achtern: "":LSIPG 

voorn: Govert rarinus 

geb: 1-10- '8? 

te: .A!1 ster dam 

adres: AYI: TEiiD.à • 

Jacob Catskade 12 huis 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



-

L 

, 
1 .. 

• 

Form. V 2 e� 

No. Dis 14678 A 

Onderwerp :--:E1H.iehtingen. 

Datum, 24 September 1951 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
AMSTERDAM 

DIErSTGBHEIM. 
1 E 

Hiermede moge ik U verzoeken, mij te willen doen berichten 

of in de Politie-admir!istratie teh Uwent iets bekend is -

�� ciaal ook op poli tiak ge bied - ten nadele van onderstaande 

persoon, de leden van het c;ezih waaruit hij stamt en d© leclen 

van de familie, bij wie hij inwonend is. 

IN '!Sf.8::S VOUD ? . V ,• P • 

. ELSING, Govert Marinus. 
1-10-87 te Amsterdam . 
AMSTERDAM, Jacob Catskade 12 hs. 
fitter-klinker Gem. Waterleiding. 
��hier bekend: 1946: lid C.P.N. Overheid Vervoer • 
�s er omtrent betro kkene bij U nog iets naders bekend geworden? 

Omtrëiîïtliëm;ii.Dën zijn gezinSÎeden, zijn nadien ITiondêriîéa�n"=-
bekend geworden. l�.1�1951





Jan Marle 

Hott�rc;.am 29-.i.l-27 

GeL. Staf 3ectie G 2 B2-3-1950

lG-12-49 

�!1-J..i.-49 

IJIJ,GI.DEI, 00:JT, �, C. �oo.t'tlu�n 30 

Bov en�:;;Lo-;1"ü. 1,.,".csoon ,.wmt; i.1 J.e polit laadro.in1stra.t1e te Den Haagniet voor. 



Form. V 1. 

No. Dis 6883 A 
--

Onderwerp: Inlichtingen� 

Datum, 8 Feb-ruari 1950. 

Aan a.e fleer 
Hoofdcoramissaris van Politie 
te 

1 s-G R A V E N H A G E.

V :C i.l T J. 0 U W E L I J K 

• 

Hiermede moge ik U verzoeken, mij wel te willen berich':" 

ten, of in de Poli tie-ad.min is tra tie ten Uwent ie ts bekend is

- ook op politiek gebied - ten nadele van onderstaande per ..

soon, de leden van het gezin waaruit hij stamt (en de leden

van de familie) waarbij hij inwonend is•

<.16 GEEL, Jan Marie 
Rotterdam, 29-11-27 

, IJMUIDEN-OOSM, Gem. VELSEN, P.C. Hooftlaan 30. 

\;' 

Bovengenoemde persoon heeft van 9-1-43 tot 7-8-45 te Den Hare;
gewoond. •--=-----

� ., 0 ����:2._v� :J 
\ ...,,

"' 

\ _;)t"' rp'/l 

1� Îjfr
,J 

\ � '(\""' ,J 
1" il, , 1 . .,1/

Genoemde persoon is bestemd voor de opleiding tot 

aanbeveling verdie-
�· i, / 

/ OFFICIER. In verband daarmede zou het 
/ 

• 

nen tevens de woonplaatsen van de adspirant gedurende de 

oorlog te vermelder Het instellen van een meer uitgebreid 

onderzoek of een persoonlijk verhoor, worden vooralsnog 

niet nodig geacht. 

IN TVIJEEVOUD S • V. P. 





Gen. Staf, Sectie G 2 b, 
l0-?.-50 

6gg3 16-12-�9

V-3055-2/�9 24-11-�9

GEEL 

Jan Marie van 

29-11-2f te Rotterdam

Vt:LSEN

Zie bijgaand afschrift politie-rapport. 

P.C. Hoofdlaan 30.

Dezerzijds is reeds geinformeerd te 1 s-Gravenhage.



No .G. 32/50-/3. 
OnderwerE: Inl.Omtrent, 

In-en afschrijvingen: 

VERTROUWELIJK ',/ 
Jan Marie �an GEEL, &/tr b 1� -A "Ï/r(\,.--
geb. 29.11.27 Rotterdam / .Jl. tJ 

won.P.C.Hooftlaan 30 L.Yv 
1 

IJmuiden-Oost gem.Velsen. 

s'Gravenhage 
23.10.37 Velsen 

9. 1.43 s'Gravenhage
7. 8.45 Velsen.

O!>' , 

Antwoord o� verzoek
Dis Vl nr. 883 A dd.13.1.50. 

BERICHT. 

Gegevens uit de administratie. 

a. ten nadele van betrokkene: gene.

b. ten nadele van gezinsleden: gene.

30.1.50. 



·•.Aan dè f:kt""!:.
'cotin.issilris

yDLSBJî 
ya1lolitfo 
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Form. V 2 e� 

No. Dis 14678 A 

Onderwerp: Inlichtingen. 

Dat�m, 24 September 1951 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
AMSTERDAM 

D, I E _l(r S T G E H E I M. 

Hiermede moge ik TJ verzoeken, miJ te Willen doen berichten 

o:f in de Politie-administratie teh Uwent iets bekend is -

ê,Peciaal ook op politiek i:sebied - ten nadele van onderstaande 

per•soon, de leden van het e;ezib waaruit hij stamt en d©,leden

van de familie, bij wie hij inwonend is. 

IN TWE:S VOUD S • V. P • 

-J GILING, Johannes n.endricus
29-7-95 Asd.
AMSTERDAM, Insulindeweg 14 III. 
grondwerker Gem. Waterleiddng. 
Alhier komt voor: 
GILING, J".H. 
AMSTERDAM, Insulindeweg 14 III .

Zijn deze personen identiek? Is 
ie ta na a bekend geworden? 
De hierboven bedoe de personen 
Op dit adres staat geen andere 

QJ· 
) , / 

er cmtrent betrokkene bij U nog 

zijn vermo edeiijk identiek. 
J.H. GJ.li.ng ingeschreven. 

10.141951 





• 

Form. V 2 a. 

No� Dis 14-.4o3 A 

Onderwerp: Inlicht.ingen, 

ujr�t. o "

IV 

Datum, 23 Augustus 19�1. 

Aan de Heer 
Hoofd Commissaris van Politie 
te 
HA A. R LE M • 

:pïEl\r STÇrEHEIM. 

Hiermede m oge ik U verzoeken" mij te -willen doen berichten 

of in de Politie-administratie ten Uwen t  iets bekend is -

[Eeci�al ook op politiek gebied - ten nadele van ondersta ande 

persoon,• dé led.ep van het .e;ezin waaruit hij stamt en de leden 

van de familie, bij wie hij inwonend i.g. , 

. IN TWEEVOUD S. V •P. 

)'-- GOES, Albertus van der, 
Haarlem, 21-S-1925, 
HAARLEM, Herculesstraat 25. 

Of>KAARl 
I ACD/'f /1 ·, 

��---· 
DAT: 1

0/1/-S1 L 

PAR: i-' N· '
l.r._ , 

Beroep: Laborant. Prov. Waterleiding Bedrijf van Noord-Holland. 

In de documentatie komt voor: 
A. van der GOES, Haarlem, 20-4-1897, HAA-m..EM, Herculesstraat 25.
Was wijkhoofd N.V.D. October 1946: Heeft bij Holland Nautic 
( werkzaam voor Duitse Weermacht) gewerkt. Met 194-7: Blijft ge-
handhaafd. 

No. 11 3

@ 
-1

Bovengenoemde persoon, die sedert de geboorte te Haarlem woont, komt
niet voor. 
Het contra zijn vader, .Albertus-, 20.4.1897, gevormde dossier t.z.
de door U g��emde f�ten, werd dd. 2.1. 1 48 door Of:'.Fisc. · 1 1em gese-
ponee ·d. ( , . 1 • 
Zijn broer, Cornelis.,21+.6.'22 werd dd. 27.11. 1 47 voorw.buitenverv.
gesteld met een prt. van 3 jr. en ontz. uit de eerste vier rec'1ten iX.�

voor 10 jr. t.z. Lidm.schap NSB en werkzaamheden in .Jld. Colnorteur 
VoVa. "Jerkzaarn11. foll. kutic. 





PIWIV\NClAAl WA. Tl!:lll U:)i�C!� :.>l,:lt 

VAN NOOl<OIIOL� .\!SlJ 

............... fll&l!H.UAN 1� ..................... �OL\���.'.: ............ -................................ -.. ............................................................................................................................ ______ ................. . . .. 

x) Naam: 
./ ....... ............. ......................... ·.................... ............................. . ......... /van ..... de r _GQES.. . ............................................................................................................................... . ........... . 

������;:o =�;)�?L __ ---�-- -- --_ :- - -----+w-- P;::_: 
...... ................................................................. .......................................................... ALBERTUS ,. ........................................................................................................................................................................ ..
Geboortedatum (dag, maand, jaar): 

.. ... . ........ .  ........ .. ............. .......... .. ............... ...................... ... .2l ... .A.ugu.s.tus. .. . l.9.2.5............................... .... .... ..... .. ........... .. .. ............... .......... .. .. ...... ... . ... .. .... . 

J Geboorteplaats:
·r,.. 

... ······· .............. ................. ................ .... ................... .............. -�HAARLEM ...... ........ ... ....... ...... -................ -... -....... -... ...................... ... ........ ... . .. ............. ................. ........ .... . 

· �

J Woonplaats: 
..................................................................................................................................... HAA.RL..™ ......................................................................................................................................... __ 

Ldres: 
.. ................ ............. . .................................................... .......................... ........... HERCULESSTRAAT ..... 25 ... .................................. ............................... __ _ 

Functie: 
....(duidelijk omschrijven) / W· ............................ ............... .......... . .. ..... . . ... . ............. ............. ...... ...... .  LARO.R A.NT ............. ...... .................................... ................................ -...... ___ ....................... · .... .. 

x) Voor gehuwde vrouw meisje�naam -...................... 1 .... o ... J. U L 1 ..... 1
.
95·1···· ......... .......... 19 5 .•



'L 

? A. GOES van der, Albertus Ned. 
20-4-1897 Haarlem.
Haarlem, Herculesstraat 25 • Centr • .A...�t.Bureau doss.28100
Poli tie t!,_aarlsmi Oct. '46: Was wijkhoofd. N. V.D.; .
R.I.D., Oct. '4;.6:: 'Heeft bij Holland Nau.tic (werkz;voor Duitse
Weermacht) gewerkt.

. !Jèi '47: Blijft gehandhaafd. 



Betreft.G.Groenendaal 

No. 

Antwoord op Dis.14403 A,dd.17 October 1951. 

llEXX D IE NSTGEHEIM 

Gerrit GROENENDAAL,geboren te Haarlem,20 Juli 1925,wo
nende Barbarossastraat 27 te Haarlem,is een zoon van Gerrit 
GROEJ\1ENDAAL,geboren te Haaj_lem 21 Juni 1899 en Sophia Johanna 
HURKMANS,geboren te Haarlem 24 Februari 1902, 

Hij woonde in Zaandam van 8 September 1938 tot 3 Juli 
1944.Hij was voor zijn verblijf in Zaandam,woonachtig te 
Haarlem en is ook weer naar Haarlem afgeschreven. 

Zijn beroep wag chauffeur-monteur.Zijn geloof was R.K. 
Zijn naam komt in de hier gehouden administratie terzake 

enig crimineel of politiek feit niet voor. 
Dezerzijds zijn geen geiten of omstandigheden bekend 

waaruit zou ku�nen blijken dat betrokkene communistisch g;
orie.llfteerd zou zijn. 

Zaandam,19 October 1951. 

---�----·-------- , _____ ""'! 



Betreft.G.Groen6ndaal 

Ne o � / ri,

Antvroord op Dis.14403 A•dd.l? Ootober 1951. 

• 

'~ 

lOCKXK DIENS TG.J,�HE IM 

Gerrit GROOMEND.AAL,geboren te Haarlem,20 Juli 1925 ,\lo
nende Barbarossastraat 2? te Haarlem,is een zoon van Gerrit 
GROKtf.lsNDAAL,seboren te Haa lc•m 21 Juni 1899 on Sophia Johanna 
HURKMANS,grborcn te Haarlem 24 Februari 1902, 

Hij woonde in z, anaam van 8 September 1938 tot 3 Juli 
l944.Hij v.,as voor zijn verblijf in zaandam,woonachtig te 
Haarlem en is ook weer naar Haarlem afgeschreven. 

Zijn beroep , as cllauffeui•.-monteu:r.Zijn geloof ,,11s R.K. 
Zijn na ·.m komt in de hier gehouden administratie terzake

enig crimim�(;!l of politiek i'eit niet voor.
Dezer2ijds zijn geon teiten o'f omstfandigh<,den beke-nd 

r.7 1;:rui t zou kt.r nr,n blijlcen dat betrokkene communistisch 3;_orieru:::tcerd zou zijn. 
Z· andum,19 October 1951.
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Form. V 2 e. 

No. Dis 14. 403 A 
Datum" 23 Augustus 19i:;1. 

Onderwerp: Inlichtingen.

OPKAAllT 

ACD/li � 
DAT: 1' '-51

Aan de Heer, 
Hoofd Commissaris van Politie 
te 
H A ARLE M. 

PAR: J!,j :P" I E �r. S T G E H E I M • 

Hiermede moge ik U verzoeken · t , mij e .willen doen berichten
of in de Politie-ac1.min1stratie ten Uwent iet s bekend is _
;rneci�al oo k op D. olitiek r.ebie·d ... 

u - ven nadele van onderstaande

per�oon, de leden van het r.·ezin waarui·t hlJ. t t u s am en de leden 
van de familie, bij wie hij .inwo nend is.

IN Ti.T.8E VOYI' ,s • V. p. 

?<\ GROENENDAAL, Gerrit,
Haarlem, 20-7-1925, 
HAARLEM, Ba..rbarossaatraat 27. 

Beroep: Grondwerker. Prov. ,1aterleid1ng van Noord-Holland. 
Bedrijf 

In de documentatie komt voor: 
G. GROENENDAAL, Haarlem ?l-6-1S99 HAARLEM, Gguwweteringkade 
Magazijn bediende. 1946-l+S-1+9 Lid CPN

1 
1949 Abonne 11 De Waarheid".

No� 1163� 
1 Bovengenoemde persoon, die op 24.12. 1 28 te �Iaarlem uerd inge-

tl: � ,schreven. komende van Velsen, op 8.9. 1 38 werd afgeschreven naar Zdäl1-

}\J V "r ... t.. dam en op 3. 7. 1 44 opnieuw te ïiaarlem uerd ingeschreven, lrnmt als volgt
(\{; voo.r: 

�;K1 
1938 winkeldiefstallen (onderhouden); 1938 diefstal in verenig in� van 

D $>-tl ,l waardeloze voorwerpen( onderhouden); 1938 Kinderrecht. H' lem. ter besch.
Reg. gesteld van 12.10. 1 38 tot 12.11. 1 47 t.z. diefstal. 

,1 Vader Gerrit, 21.6.1899, Gouwweteringkade 12, maakte in 1 46- 1 48 
en 1 1+9 ver1:.recl.voor CPN. Lezer Jaarheid 1 49/'50/ 
1925 Diefstal van kopèr t.n.·van Ned.Spoorw. A.R.H. 2.4-.25 le 

2e. niet ontvei.nkelijk. 
1926. Diefstal gaspenningen)(depot) 

1940 Fraude steuntre11;:l•�en en valsi.1.in 
,-

geschrifte(�iet vervolgd). 
r d ���--� 

/. .,,. "'ft �, .I , �� .� i ...., l L.J • 0 • .1.J "
f 



{MK: � 1iioeder _ S�phia Joha1�;a HUBlG.îi.��-, ��•2
.:

1'1 �� î-I
'."'

crlem, _lrnrit als vol5c voor:
� 1923 dieJ.st,..l. A.1 •.• 1 mnd.6ev.sl,r,-.1 v.,1. prt. 2 Jr. 

1926 medepl. aan diefstal(geen afd.bekeDr1). 
-' 1926 diefst,ü ,A.3.H. 10 dg.gev.straf. 
-- 1 Schoonvader, Popke PAN, Harlingen 20.1.1900, Bremmerstraat 24, BevB·c11i.ik,

lid Vlamgroep. 

S 1 September 1951. 

•
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............................... laS!!...-LAAN .. 10 ..................... 21.0i:..II.E:l/l:>Ai,.L .................................................................................................................................................................................................................. . . 

Naam: x) 
.
...

................ � ...................... ............ . . ····- -- . �/ Gl!OENF.NDAAL •·········- .f J .... ....... . -···-·· --
./ _.huwd met: 

�lleon voor vrouw·en) 
.................... . ................................. .......... ................................................................................................... -....................... __ _ ·--- ............................................................................ ... . 

Voornamen (voluit ): 
. ............................................................................. ·---.......... . . .................... GEMI.T •······ .. ······ ................. ___ .................................................................................................... . 

Goboortedatum (dag 9 maand 9 jaar): 

I.I cl/4'
........................................................ ___ -..................................... _ ......... 2.0 ...... J.uli ..... 19.�.5.., ..... ................. -....... .... -.1,-....... - J> 

-Ge boor te plaats: #¼,/. - /4P
• ........................................... ...................................................... ___ ......... HA�RLEM •............... -......... ............... . --............................................................................... .. 
. 

Woonplaats: 
............................................................................................ ................................................ HA.ARL EM: • ...................................................... ........................................................................................

Adres: 
.... ..... .................................. ......... ... .. ...... ......... . ......................... .. . ........ _ . .... B..A.R.B .. AR.0.$.SAS.TRAAT ..... 27 •............... __ ---.......................... .. 

Functie: 
<111111111.duidelijk omschrijven) .�� .. .... .... . ... ..... . ..... .... . ........... ........ .. ..................................... _ ... ........... GRONDWERKEB. ..... .................. ....... ............................ ... . .  __ ............................................ r/. 

x) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 1 0 JULI 1951 
................................................................... -..................................... .. 19 5 .... . 



C\ li-�O-�l� :r:t' '.L G-èrri t Ned. -
'J 21-6-99 Eaarlem

Eaarle.m, 1.rouw.reterinbk2de 12 
r:J.éJ b • be d • 
I� E0arlem 21-2-50 
'4ó, 48 lid CPIJ 49idem 49 ab. !anrheid 



.Uis 14. 

UITTREK si:;;L POLITIE-RJ1 PPORT A J STERDA1 • 

� 

o/116 f./ a.. • A ll,�,, ]J

- '

yl Jan l'JER1/IN geboren te Amsterdam, 26 Februari 1926, 
student , kerkeenoolschap Doopscezind, o:n,_3ehuwd, sedert 1938 
wonende Churchillaan 114 te A�sterdam. Van hem is niets ten 
nadele bekend in de adrinistratie van het Hoofdbureau van 
Politie te Awsterdam noch in de adrrinistratie van de P.R.A. 
aldaa� Evenrrd n is iets nadelicçs kunnen blijken omtrent de 
,3ez ins leden van bedoelde persoon, noch omtrent personen uit 
zijn 011rJiddellijke omgeving. 

26 Juni 1947. 
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Form. 9 V 2 <$, .. 

r� 
H<ll]Yi ', "' ' 

·{ 1 1 (1 .0:1. ... '. , 1 
p��: ''"' 

Datum, 13 Aug. 1951.

Aan de Heer 
Hoofd Comm1ssar1·s van· Politie 
te 
H AAR L. EM. 

DIENSTGEHEIM 
-� .. �- ... -♦-

Hiermede mo3e ik U vor-zoeke·h, mij te willen doen berichten. 

of 1n de Poli tie•-adrtlin is t.ra tie ten Uwent iets bekend is ... 

sveoiaaJ. ook op politiek �bied - ten nad�le van onderstaanq.e 
--�� ... ··�t:""- . -

persoon.; de leden vah het �ezin we.a�u.i t hij stamt e n  de leden 

van· de fa·milie J, bij vfie bij inwonend is. 

IN -T\'.JEEVOUD S.V.P. 
-.--.,,,--r .. --,,.,,.�-• 

©t HETEM, Elisabeth Cornelia 
Haarlem, 19-9-31 
HAARLEM, Bataviastraat l+o. 

Werkzaam bij het Provinciaal Waterleidin gbedrijf, Noordholland • 

In de documentatie alhi�r komt voor: 
�(HETEM, Theodorus Daniel 

jtell Haarlem, 11-10-99 Me.oh. houtbewerker. HAARLEM, Bataviastr. 4o
194-S: Lid EVC. 

No• 11535 

�\ 
Bovengenoemde persoon die sedert de geboorte te liaa.rlem 
woont, komt niet voor. Het ten aanzien van haar vader ver

. melde gegeven is juist• Deze werd bovendien op l0.6.1919 
doo r de Krijgsraad te den Haag veroordeeld tot 2 maandtm· 
militaire gevangenisstraft/ z Dienstweigering. 

) 28 .8. l.951
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PR�VlNCIAAI. WA Tl!RLEIOiNGJ?.OlUJP 
.. 

�:� ;;i�,,::�'.
o

�,•::�J;": - �-- -- - - - ... -- ____ I v-�� ��-;,-- -
. 

-···· .. -- . 
. ............................... ·-····-···· .. ······ .................. _ ...................................... � ........... HE.1'.E.M:.............................................................................................. .. ............................................. ··········· ... ··· ... · ... . 

r��r:�n 
m

���r vrouwen) / ·······-······ ............................................................. . 
••· .. • • •••••••• .. H .. ••••••••;••• .. •••··----••••••••••••••• .. •••••••••• .. ••• .... •••••HHHOH0,0 .. ,0, .... ,,.,, ..... ,,, •••••-•••••••M•..,·•••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••HO• .... -,,omon---

Voor.namen (voluit): 
.................. .......................................................................................................... ELI.SABETH ..... CO_RNEL_I_A_ ......................... ---·············-·········•··········•··•-·····•· ............................. . .. 

Geboortedatum (dag, I11?.and, jaar): 
.............. ............................................................... .........,..--.. ··�·· ............... 19 ...... S.e.p.t.emb,e.r. ...... l93.l .......................... , ...... _ .................................... :···· .. ··· ......... m••· .. ·•••·••• ........................ _ ••..• 

ÛG boa rte plaa. ts: 
� .............. ........................................................................................ .. -................ HA.A.RL.EM ................................................ -.... -..... .. ............................................ ·-·---·· .. ·--

Woonplaats: 
......... . ........................... ................................... .. ..... ....... .. ..................... -...... HAARLEM ...... ... ..................................................... __ 

---····· .. ••········· ..................... _ .. .

Adres: 
. ___ BATAVIASTRAAT .... 40 • ......... ... ....... ·······---·· ....................................................................... . .

.........................
.
.................. ................. . ........................... . 

Functie: 
( .. �:1:lidelijk .omschri tyen) f:LALQUEU5f.. . ............................................................. -. .............................................................................. ....................... .. v'

x) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam .................. 1 .O .. ...J.U.Ll .. J .. 951.. .............. 195 ..... ·



? A. BETE.IA, Theodorus Daniel 
11-10-99 Haarlem 

mach.houtbewerier 
Haarlem, Bataviastraat 40 
ID Haarlem, 24-2-1950 
1948: lid E.v.c. 

····· · •  . .. .. 

Ned. 

• • 

f 
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Form. V 2 :�, 

No. Dis 14678 A,.. 

Onderwerp: Inlichtingen. 

6ob 

Datum, 24 September 1951 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Poli tie 
te 
AMSTERDAM 

DIErtST.GEHEIM. 

HiermeGle moge ik U verzoeken, mij te >.villen doen berichten 

of in de Politie-.admit' is tra.tie ten Uwent iets be;lcend is -

s_pecia.al ook op po::;_itiek gobi0d - ten nadele van onderstaande 

persoon, de leden van het e;ezin waaruit hij stamt en d© leden 

van de familie, bij wie hij iiwJOnend is, 

IN Tff.8:8 VO'T.JD S "V. � 

) , HEYMAN, Leonardus 
2-3-1900 t�-Am5t-errmnnte Hontenisse 
AMSTERDAM, Granidastraat 32 hs. 
grondwerker Gem. Waterleii'ding. 
Alhier reeds bekend: 
Oct. 1946: Lédenlijst C.P.N. Overheid-Waterleiding. 

Is er omtrent betrokkene bij U nog iets naders bekend geworden� 
·----...-...;

Omtrent hem noch zijn huisgenoten,zij� nadien bijzonderheden 
bekend geworden. 

l�.141951
c. 

r 





Opmerkingen, HOES, Jacobus Johannes. Ned. 
20-9-18 te Haarlem.
AMSTERDAM, Waterlooplein 111-I.
Bankwerker Gem.waterl.
.Apr. 1 51. waterleidingbedrijven. (OD 1V64a-A t/m D) 

.,. 

• 

Nagesl. door, dat: 

JM,<, .f ,�

'/ . �,.I tJ' 
--------------------------------------------------------

MODEL C 

V 
functie, 

afz., GWL/A' da 

volgnr: 

datum afz, 17-8-55 

f, 11430: 54 -:is2 

achtem, HOES X 

voom, Jacobus J. 

geb: 20-9-18

te: f/�. 

adres: AMSTERDAM 

Waterlooplein 111

Voor gehuwde vrouwen personalla echtgenoot: 



) 

HÖES 

Jacobus Johannes 

Haarlem, 20-9-18 

B.P.�.•s-Gravenhage, 
24-4-51 

10638 

PS 2 1250 

Amsterdam, �.aterlcople:in 111 I 

Zie bijeaand-arsohrift politie-rapport. 

2-1-51 

13-12-50 



/ 

-

hr. 57- '51. 

Uw nr. Dis 10�.4-1-51. 
It' o r:rrr:-v· 6 • 

underwerp: inlichtingen. OP KAART 

ACD/ i:l 19 April 1951. 
VERTROU\!ELIJX. �T� 1 ,-1 

In antvo ord op bovenbedoeld s-{�"'jven kan het volgende , orden 
medegedeeld: 
In het Bevolkingsregister te Amsterdam staLit ingeschreven:

�,iJocobus Johannes HOES, 
Ngeboren te Hfwrlem,20 September 1918,van beroep:brmkwerker,wonen

de: ,faterlooplein 111-rI te 1\msterdam. 
Hij is gehuwd met:Louisél .Antoinette GRIEBLING,geboren te Amster
dam,1 Juni 1921 ew heeft l kind. 
In de Politieadministratie te mnste,..fü1m komt vi:n betrokkene geen 
veroordeling voor. 
Betrokkene is in 192'7 vunuit haarlem te ,�msterdem gekomm .rHi de 
oorlog wos hij enige tijd werkzc f1m als Agent van .1:"0li tie in .-,mster
dam en werd per 1 Jruiuari 1949 eervol ontslagen wegens lichamelijke
of geestelijke ongeschiktheid. 
uij staat gunstig bekend doch maakt een wat nerveuze indruk en 
wordt daardoor "eigenaardig" genoemd • .u.ij · behoort tot de N ed.Her
vormde Kerk doch is niet kerkelijk medelevend. 
Politieke uitingen zijn niet van hem waargenomen.Men acht hem ech
ter op dit gebied volkomen betrouwbaar.Hij is in geen geval commu
nistisch of anders links-extreem gezind. In het gezin wordt "Het 
Parool" gelezen. einde.

J11.\\\ G-3. 



10638 

�-
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Betre•t: Ir.H.Hollaar, Dir.Gem.Wsterbedrij� te ITaarlefu, 
wonende te Haarlem, '.Villem de Zwijgerlaan 

ro,\i1' O.�. 
r AUl/ � 
1 -,. • • 
'il/\T:- -�

-------�6 .

\'il-��-� -. 
: A�. � ... --· 

Personalia: · ' 1 Il i -�- tJj
N'•)("jHendrik Hallaar werd op 9 Januari 1895 te Rotterdam 
\:,. geboren. llij bezit de Nederle,nd..;e Nationaliteit. 

Godsdienst: Ned.Hervormd.(niet �r&ctiserend). 
Beroep: Directeur van het Gemeentelijk Waterbedrij'.:' te 
Haarlem .• 

Burgerlijke dtaat: 
Betrokkene i.5 op 6 :Jeptembe-r 1924 te Bremen (Dld) 
gehuwd met: 
Ella Lucie &lnder, geboren 9 Juni 1901 Bremen (Dld). 

Kinderen: 
Uit dit huwelijk werden geen kL1deran gt::boren. 

Adre..,;:;en: 
Afkomstig uit Rotterdam, Diergaardesingel 27a. 
1914 -1920 Delft, Kolk 26. 
11/20- 4/22 Utrecht, Kievitdwarsstraat la bis 

, Boomstraat 13 bis. 
4/22- J27 Bremen (Lld), Erlenstrasze 66, Alsenstrasze 27. 

, 1927 -1930 Utrec�t, Frans Halsstraat 59 
3/9 -1930 Haarlem, Willem de Zwijgerlaen 26 tot op 

heden. 

Ouders van betrokkene: 
Hendrik Hallaar werd geboren uit het huwelijk van: 
Cornelis Hallaar, e;eboren 25.4.1860 te Rotterdam en 
Hendrika .racoba Ritmeester, geboren 30.11.1854 te 
Brielle. Zi;;n vader was in leven boe'kdrukker en eige
nal.'.:.1� van een drukkerij te Rot-terdé:�m. 

a, 

Hij overleed op 28 April 1945 te P0ortugal, alwaar hij 
verpleegd werd in de Psychiatrische Inrichting 1laas
oord. Zijn moeder W&3 al eerder overleden en wel op 
3.12.1931 te Rotterdam. 
Beide echtelieden bezaten de Nederlm�dse Nationaliteit. 
Zij behoorden tot de Ned. Hervormde kei·k te· Rotterdam. 
De familie woonde gedure�de vele jaren op het adres 
I?iergaarclesingel 27a te Rotterdë"m. 

Zusters: 
Uit vorenbedoeld huwelijk werden, behalve betrok.kei e 
nog twee kinderen geboren, te weten drie dochters: 
Neeltje, geboren 30.12.1888 te RotterdáIIl, 

Nat.: Ned. Godudien�t: Ned.Hervormd, zonder 
beroep. Zij trad eerut op 23.9.1948 in het 
huwelijk en wel met Frans Albert-ud Kop, ge
boren 5.4.1882 te Rotterdam, wonende te Rot
terda.m West Kruiskade 68a,Godsdienst: Ned.
Hervor:md. Beroep: Steenhouwer. 

Antoinette Germai�, geboren 20.10.1893 te Rotterdam. 
Nat: Ned.God�dienst: Nee.Hervormd, voorheen 
huishoudster van beroep, thans zonder beroey. 
Zij is ongehuwd en woont sinö.o 12.4.1943 te 
Zeiót, Lagerweg 6. 

-2- -Jé.COba-
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terug 

Jacoba, 

-2-

geboren 21.9.1890 te Rotterdam, weduwe van 
Cornelis Willem Ouwehand, geboren 31,7.1392 
te Rotterdam, overleden 7,5.1951 te Rhenen. 
Hij wao in leven exploitant en eigenaar van Ouwe
hand's dierenpark te Rhenen. Zijn wed�we is 
nog te Rhenen woonachtig op het adres ::iiebbe
weg 109. 

JcLoonouders: 
De echtgenote ven b&trokkene werd geboren uit het 
huwelijk van: 
Friedrich ":V:::.lhelm Qander, geboren 9"10 .1869 te Barns
dorf (Dld) en Lina Elske Peters, geboren 3.9.1875 te 
Leer (Dld). 
Haar vader i3 op 18.8.1944 te Bremen (Dld) overleden. 
Haar mo&der is nog in leven en woonde na de dood van 
haar echtgenoot in Vegesack (Dld). Sinds 23.1.1951 
verblijft zij tijdelijl(_ ten huize van haar schoon
zoon (betrokkene). Zij is in het bezit ven een ver
blijfsvergunning geldig tot 1 Juli 1951. 
Beide echtelieden bezitten de Duit-5e jlfa.tionaliteit. 
Hun docnter verkreeg door haa.r huv,elijk de Nederlandse 
Nationaliteit en was voor ha&r huwelijk eveneens Duitse. 
De familie ..:ianuer behoort to-L het Evang.Luther.,, Kerk
genootvchap. Het werd niet bekend of uit laatstbe• 
doeld huwelijk meer kinderen geboren zijn, en zo ja, o: 
deze kinderen nog in leven zijn. 

Leven3loop: 
Na de lagere school doorlopen te hebben, volgde be
trokkene het onderwij� aan de Rijke H.B.S. te Dordrecht. 
Op 22 Juli 1914 werd hem het aan deze opleiding Vwrbon
den diploma uitgereikt. Vervolgens studeerde hij v�n 
1.914 t7m 1920 aan de Techriische Hogéschool te Delft. 
Hij studeerde voor civiel-ingenieur. In September 19�6 
legde hij zijn propaedeutisch examen af. In de maand 
Juni van het jaar 1919 slaagde hij voor het candid�ats
examen, terwijl hiJ in Juli 1920 met 6oed gevolg het 
ingenieurs-examen voor civiel-ingenieur aflegde. 
In aan,;lui ting op zijn studie trad hij in November 1920
als ingenieur in dienst van de Indu�triële mij. tot 
bouw en exploitatie van gemeentebedrijven te Utrecht 
(Industr.mij.Mabeg), toenmaals kantoorhoudende te 
Utrecht, We�terntraat 8. Enige jaren later verliet hij 
Nederland nadat hij emplooi gevonden had bij de FranPke 
Werke te '

B

remen(D). Inmiddels huwde hij te Bremen 
zoals eerder werd vermeld. In 1927 keerde hij naar 
Nederland/en hervatte hij zij:'l v1trkzf-�ér:nr.eden bij eerder 
genoemde Industriële maatschappij te Utrecht. 
M.i.v. 18 Augustus 1930 werd hij als ingenieur te werk
gesteld bij hèt Gem.Waterbedrijf te Haarlem.
Op 1.1.1938 werd hij, nadat hij alle rangen had door
lopen, benoemd en aangedteld tot Adjunct-Directeur bij dit
bedrijf. Op 8 Mei 1945 verivisselde hij deze functie voor
die van c1irecteur,in welke kwaliteit hij tot op heden
nog werkzaam iB,

Karakter en persoonlijke eigencchappen: 

lP. Hallaar v1erd getypeerd als een eenvoudig en rustig 
burger met weinig meer ambities dan zijn werk. 

-3- -hij is een-
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Hij is een bezadigd en degelijlï: man met geringe be
langstelling voor het gebeuren buiten de technische 
wereld. Zijn kinderloos gezin maakte van hem een 
egocentrische figuur, die zich vrijwel uitbluitend en 
alleen interesaeert voor zijn werk en voor zijn echt
genote.Zijn huwelijksleven zou in alle opzichten goed 
en harmonisch zijn. Men noemt hem een man die gezapig 
voortleeft en die zich alleen maar verlustigt in zijn 
bedrijf en in zijn privé bezit. Van enige levensstijl 
zou geen sprake 2,ijn. Nuchter en uiterlijk onbewogen 
is hij het proto-typ� van de praktic�s. Hogere levens
waarden kent hij ogenschijnlijk niet en voor geestelijke 
vraag,:itukken heeft hij weitüg of geen belang.3telling. 
Hij leeft niet uit een bepaald principe en is moeilijk 
anders te �Nalificeren dan een in alle opzichten neutraal 
ingestelde persoonlijkheid. Toch is hij geen opper
vlakkig mens

J
want hij bezit de gave om zijn �tand

punt, alhoewel zonder flair en vrij onbewogen, hard
nekkig te verdedigen. Zijn karakter en aard wor&en 
goedig genoemd. In moreel en zedelijk opzicht is niets 
ten zijne nadele; bekend, integendeel men noemt hem een 
voorbeeld van integriteit en oppassendheid. Zijn 
correcte optreden id één var. zijn in het oog springende 
ei6en::,chappen. Hij is punctueel tot in finesses, zodat 
bij de beoordeling van zijn persoon zelfs het woord, 
"ziekelijk netjes" genoemd werd. Zijn gehele doen en 
laten id beheerst en afgepaat en weloverwogen. Een 
grote pe1�soonlijkheid is hij evenwel in genendele. 
Tijdens de bezettingsjaren gedroeg hij zich passief. 
Op zijn gedragingen was niet het minste aan te merken, 
maar van enig initiatief was geen sprake. Zijn in
stelling was bepaald anti-nationaal socialistisch. 
Toch ondervond hij na de bevrijding nog enige moeilijk
heden�daar ondergeclchikt personeel een klacht indiende 
naar aanleiding van zijn vermeende onnederlandse houding. 
De zuiveringscommissie vond evenwel geen termen aan
wezig�om enige maatregelen tegen hem te nemen. 
Lr•. Hallaar staat bekend als een kundig ingenieur, die 
zich met hart en ziel aan zijn werk geeft. Zuinig van

aard permitteert hij zich weinig lu e. Zo maakt hij 
b.v. gebruik van zijn rijwiel om na&r en van zijn kan
toor te gaan, te�nijl hij al sedert zijn vestiging
in Haarlem een alleszins eenvoudig huia bewoont.

Politiek: 

Op politiek terrein treedt betrokkene niet op de voor
grond. Voor zover bekend is hij ten enemale ongeinte
resseerd voor de partij-politiek. Het vermoeden be5taat 
dat hij, zo hij al een mening zou hebben, zich het 
meest aangetrokken gevoelt tot de V.V.D., 

Algemene bijzonderheden: 

De familie Hallaar beweegt zich weinig of niet in hGt 
publieke leven te Haarlem. Hun relatiekring is zeer 
beperkt en, voor zover zij over relaties basc4ikken, 
betre f'fen dit personen, met wie de heer Hollac.r uit 
hoofde van zijn functte te maken heeft. 

-4-
-deze kring is van-
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Deze krir.c i.s van ont0 "Jroken gedrag. Betrokkene is 
een liefhebbsr van de ï'�-ter-.sport. Een enkel seizoen 
neemt hij deel aan de tennissport. Tevens maakt hij deel 
uit van een bridgeclubje te Haarlem, waaraan enkele 
heren deelnemen afkomstig uit het bedrijfsleven aldaar, 
waaronder de heren Tjaden, vennoten van de  e.v. H.J. Tjaden 
& Zn. (grondboxing, bronbemaling en watervoorziening), 
wonende te Haarlem DelJtlaan 65. 
De namen van bovengenoemde per;.;0nen komen voor zover niet 
ander3 vermeld niet voor in de administratie van de 
betrokken in.:.:tanties. De naam Cornelis Willem Ouwehand, 
geboren 31.7.1892 te Rotterdam eerdergenoemd als echt
genoot van Jacoba Hallaar komt bij onze dien�t voor (zie 
eigen P.D. ten zijne name no. 5664. 

's-Gravenhage, 21 Juni 1951. 
no. 2 3 • 

1/; 
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Betreft: Jr.H.Hollaar, Dir.Gem.Waterbedrijf te Haarlem, 
wonende te Haarlem, Willem de Zwijgerlaan 

26. 

Personalia: 
Hendrik Hallaar werd op 9 Januari 1895 te Rotterdam 
geboren. Hij bezit de Nederlandse Nationaliteit. 
Godsdienst: Ned.Hervormd.(niet practiserend). 
Beroep: Directeur van het Gemeentelijk Waterbedrij� te 
Haarlem. 

Burgerlijke dtaat: 
Betrokkene is op 6 September 1924 te Bremen (Dld) 
gehuwd met: 
Ella Lucie Sander, geboren 9 Juni 1901 Bremen (Dld). 

Kinderen: 
Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. 

Adre..,sen: 
Afkomstig uit Rotterdam, Diergaardesingel 27a. 
1914 -1920 Del�t, Kolk 26. 
11/20- 4/22 Utrecht, Kievitdwarsstraat la bis 

4/22- 27 
1927 -19�0 

3/9-1930 
heden.' 

, Boomstraat 13 bis. 
Bremen (Dld), Erlenstrasze 66, Alsenstrasze 
Utrec:,t, Frans Halsstraat 59 
Haarlem, Willem de Zwijgerlaan 26 tot op 

Ouders van betrokkene: 
Hendrik Hallaar werd geboren uit het huwelijk van: 
Cornelis Hollaar, geboren 25.4.1860 te Rotterdam en 
Hendrika Jacoba Ritmeester, geboren 30.11.1854 te 
Brielle. Zijn vader was in leven boekdrukker en eige
naar van een drukkerij te Rotterdam. 
Hij overleed op 28 April 1945 te Portugal alwaar hij 
verpleegd werd in de Psychiatrische Inrichting Maas
oord. Zijn moeder was al eerder overleden en wel op 
3.12.1931 te Rotterdam. 
Beide echtelieden bezaten de Nederlandse Nationaliteit. 
Zij behoorden tot de Ned.Hervormde kerk te Rotterdam. 
De familie woonde gedurende vele jaren op het adres 
Diergaardeûingel 27a te Rotterdsm. 

Zu,sters: 
Uit vorenbedoeld huwelijk werden, behalve betrokkene 
nog twee kinderen geboren, te weten drie dochters; 
Neeltje, geboren 30.12.1888 te Rotterdam, 

Nat.: Ned. Godsdiennt: Ned.Hervormd, zonder 
beroep. Zij trad eer�t op 23.9.1948 in het 
huwel�jk en wel met Frans Albertus Kop, ge
boren 5.4.1882 te Rotterdam, wonende te Rot
terde.m West Kru.iskade 68a,Godsdienst: Ned.
Hervormd. Beroep: Steenhouwer. 

Antoinette Germain, geboren 20.10.1893 te Rotterdam. 
Nat: Ned.Godadienot: Ned.Hervormd, voorheen 
huishoudster van beroep, thans zonder beroep. 
Zij is ongehuwd en woont sinds 12.4.1943 te 
Zeitit, Lagerweg 6. 
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Jacoba� 
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geboren 21.9.1390 te Rotterdam� weduwe van 
Cornelis rlillem Ou.wvhrnd, geboren 31.7.1�92 
te Rotterdam� overleden 7.5.1951 te Rhenen. 
Hij w�J in leven exploit�nt en eigenuar van Ouwe
hand's dierenpark te Rhenen. Zijn weduwe is 
nog te Rhenen woonachtig op het adres �iebbe
We$ 109. 

Jchoonoudera: 
De echtgenote van be:trokkene werd geboren uit het 
huwelijk van: 

riedr ch �ilhelm hander, gc��ren i.10.1869 te Barns
d.or.,. Dld en Lina Elske Peters, geboren 3.9.1875 te 
Leer Dld • 
Ha�r vader is op 18.801944 te Bremen (Dld) overleden. 
Haar moeder i.. .. nog in leveH en woonde na de dood van 
har� echtgenoot in Vegesa.ck (Dld). Sindó 23.1.1951 
verblijft zij tijdelij'· ten huize van haar schoon
zoon (betrokkene). Zij ie in het bezit van een ver
blij".;ver�inë, geldib tot l Juli 1951. 
Beide echtelieden be2itten de Duit�e Nationaliteit. 
Hun dochter verkreeg door hair huwelijk de Nederlandóe 
Nationaliteit en wa� voor ha�r huwelijk eveneens Duitse. 
De familie '-ander behoort tot het EvBng.Luther� Kerk
genootvchap. Het ·u&_•d niet bokend o:f uit la" tstbe
doeld huwelijk meer kinderen .::;eboren zijn, en zo ja, of' 
deze kinderen nog in leven zijn. 

Leven�loo:e: 
Na de la6ere school doorlopen te hebben, volgde be
trokkene het onder-.1ij.., aan de Rijlt� ll.B • .3. te Dordrecht. 
Op 22 Juli 1914 werd hem het aan deze opleidin� v,rbon
èen diploma uitgereikt. Vervolgens studeerde hij van 
19l4 �7m Ig2'0: ...n de Techni�che Hogo�chool te Del�t. 
Hij Jtu.deerde v1or civiel-ingenieur. In öeptember 1916 
le;de hij zijn propaedeutisch examen af. In de maand 
Juni ve.11 het ja�r 1919 �laagde hij voor het candida&ts
examen, terwijl hij in Juli 1920 met öoed gevolg het 
ingenieu.rs-exa.rnen voor civiel-ingenieur aflegde. 
In aansluiting op zijn Jtudie traa hij in November 1920 
als ingenieur in dienot v&n de Indutitriële mij. tot 
bouw en exploitatie van ,emeentebedrijven te Utrecht 
(Industr.mij oM.abeg), toenlllr c.la kantoorhoudende te 
Utrecht, 'lfe"ter"tra.at 8. Enige jaren later verliet hij 
Nederland nadat hij emplooi gevonden had bij de Eranc:ke 
�erke te Bremen(D). Inmiddels huwde hij te Bremen 
zoals eerder werd vermeld. In 1927 keerde hij naar 
Nederlan1 en hervatte hij zijn w�rkzaümheden bij eerder 
genoemde Industriële maat$chappij te Utrecht. 
M.i.v. 18 Augustu� 1930 werd hij ald ingtlnieur te werk
geöteld bij het �em.Woterbedrij� te HaE.rlem.
Op l.l ol938 werd hij p nad&t hij alle rangen had door
lopen, benoemd en aangeJteld tot Adjunct-Directeur bij dit
bedrijf. Op 8 r.tei 1945 verei<iselde hij deze f'unctie voor
die van directeur in welke kwaliteit hij tot op heden
nog werkzaam is.

Karakter on pertioonlijke eigendchaopen: 

Ir. nollaar werd getypeerd als een eenvoudig en r�Gtig 
vu.2:ger met weinig meer ambities dan zijn werk. 

-3- -hij i:; een-
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Hij is een bezadigd en degelijk man met geringe be
lang.Jtelling voor het gebeuren buiten de techni�che_ 
wereld. Zijn kinderloos gezin maakte van hem een 
egocentrische �iguur, die zich vrijwel uit�luitend en 
alleen interesseert voor zijn wérk en voor zijn echt
genote.Zijn huwelijk:sleven zou in alle opzichten goed 
en harmonisch zijn. Men noemt hem een man die gezapig 
voortleeft en die zich alleen maar verlustigt in zijn 
bedrijf en in z_ijn privé bezit. Van enige levensstijl 
zou geen nprake zijn. Nuchter en uiterlijk onbewogen 
i� hij het proto-type van de prakticus. Hogere levens
waarden kent hij ogenschijnlijk nie� en voor geestelijke 
�raagdtu.kken heeft hij weinig of geen belang�telling. 
Hij leeft niet uit een bepaald principe en is moeilijk 
anders te kwalificeren dan een in alle opzichten neutraal 
ingestelde persoonlijkheid o Toch is hij geen opper
vlakkig mens want hij bezit de gave om zijn stand
punt, alhoewel zonder flair en vrij onbewogen, hard
nekkig te verdedigen. Zijn karakter en aard worc.;.en 
goedig genoemd. In moreel en zedelijk opzicht is niets 
ten zijne nadelen bekend, integendeel men noemt hem een 
voorbeeld van integriteit en oppassendheid. Zijn 
correcte optreden is één van zijn in het oog springende 
eigenschappen. Hij is punctueel tot in finesses, zodat 
bij de beoordeling van zijn persoon zelfs het woord, 
"ziekelijk netjes" genoemd werd. Zijn gehele doen en 
laten iu beheerst en afgepast en weloverwogen. Een 
grote persoonlijkheid is hij evenwel in genendele. 
Tijdens de bezettingsjaren gedroeg hij zich passief. 
Op zijn gedragingen was niet het minste aan te merken, 
maar van enig initiatief was geen sprake. Zijn in• 
stelling was bepaald anti-nationaal socialistisch. 
Toch ondervond hij na de bevrijding nog enige moeilijk
heden daar ondergeschikt personeel een klacht indiende 
naar aanleidin3 van zijn vermeende onnederlandse houding. 
De zuiveringscommissie vond evenwel geen termen aan
wezi; om enige maatregelen tegen hem te nemen.. 
Dr. Hollaar staat bekend als een kundig ingenieur, die 
zich met hart en ziel aan zijn werk gee�t. Zuinig van 
aard permitteert hij zich weinig lu e. Zo maakt hij 
b.v. gebruik van zijn rijwiel om naar en van zijn kan
toor te gaan, terwijl hij al sedert zijn vestiging
in Haarlem een alleszins eenvoudig huis bewoont.

Politiek; 

Op politiek terrein treedt betrokkene niet op de voor
grond. Voor zover bekend is hij ten enemale ongeinte
resseerd voer de partij-politiek. Het vermoeden bestaat 
dat hij, zo hij al een mening zou hebben, zich het 
meest aangetrokken gevoelt tot de VoV.D •• 

Algemene bijzonderheden: 

De familie Hollaar beweegt zich weinig of niet in het 
publieke leven te Haarlem. Hun relatiekring is zeer 
beperkt en, voor zover zij over relaties beschikken p

betre��en dit personen, met wie de beer Hollaar uit 
hoofde van zijn functie te maken heeft. 

-4-
-deze kring is van-
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Deze krins is van onbesproken gedrag. Betrokkene is 
een liefhebber van de water�sport. Een enkel seizoen 
neemt hij deel aan de tenni�sport. Tevens maakt hij deel 
uit van een bridgeclubje t€ Haarlem, waaraan enkele 
heren deelnemen afkomstig uit het bedrijfsleven aldaar, 
waaronder de heren Tjaden, vennoten van de e.v. H.J. Tjaden 
& Zn. (grondboring, bronbemaling en watervoorziening), 
wonende te Haarlem Delftlaan 65. 
De namen van bovengenoemde pera,nen komen voor zover niet 
anderJ vermeld niet voor in de administratie van de 
betrokken instanties. De naam Cornelis Willem Ouwehand, 
geboren 31.7.1892 te Rotterdam eerdergenoemd als echt
genoot van Jacoba Hollaar komt bij onze dienJt voor (zie 
eigen P.D. ten zijne name no. 5664. 

's-Gravenhage, 21 Juni 1951. 
no.23. 
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Politib-Haarlem 
' 

HAARLEl:, 24 J u.::.li 1948 • .... 

Aan: 

JJJ;r, 
"' .} Jul'l 1�4& l 

Hi-rbij doc,ik U tr,31r0men rap;peI''t'-"Nd.,,_� ......... -,501 van 
do I.D.-Haarlem, betro�fende Roeland HC).12��pr, gcb: a&rltm, 
�3-7-1?28

i �lks naar aanleiding v:3-n Uv!' 6-1948,
Irn.: Dis 845. 

De Loofd-Commissaris van 
Politi

�'

J. Fontijne.

Het Roofd van de Centrale 
-�eilighcidsdi�nst,

Javastrnat 68,
1 s-G r a v c n '. a g e •

ir n "Haarlem 
Nó.: OOl)Öl 

• 

"© ROELAND HOLLi<lîDER, F..aarlem, 23 Juli 1928, Nederlander, R.K. zond�r beroep, is do ongbhuudc zoon van Roeland HollanderHaarlem, 11 Januari 1899 en Anna Maria Bank, F,.aarlem, 21 Maart1904. 
Betrokkene is sedert geboorte te Haarlem ingeschreven B0llamystr2at 22. 
Tt!n aanzien van hem, zijn gezinsleden of onmiddellijke omgeving is alhier politi0k noch poli tion-}cl iets nadeligsbekend� 

HAARLEM, 24 Juni 1948. 

NIET O.K . 
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De Heer HoofdoomLiisaarie van.Politi 

te 

H Ä AR L'E 1II 

HqLL.t.JmER, Roelan�. geb.23-7-28 te Haarlem. 

adr.Ha�l.,om, Ball�p&rk 22.

,.. 



n9:vvu:1AAL WAflJtLl!IOINGIID1Ul1 
VAN NOOIOHOLLAl'ID 

�SSl'.NU.A.N 10 IWE.\U!Nl,AAL 

• 
X) 

Naam 
---............................................ -....... _.,.� ................... __ _

)-. HOLLANDER 
..................... -........................ -........... ___ ...... ,-.. , .......................................... _. ...... , ...... , ___ _ 

Gehuwd met: __ 
.\.<":.�.�.�.8..::. .... :'.1-?.?.:. ..... ��.?..��::.�2. ..... .. . ....................................... ...... ................. ..... ············································· ··································· .. ·············· ... · ............. .............. .. . . . . . . ... . 
Voorn�men (voluit): Roeland 
·····•··············•·•·•······•· .. ··········• .. ·•··· .. ···•····••· ....................................................... _ ........... _ ................................. -............ _ .......................... ____ ................ .............. ......................... .. 

Geboortedatum (dag9 maand 9 jaar): 23 Juli 1928 
.............................................. _·······-···· .. ··· .. ····· .. ····· .. ·· .................................................................. -................ _ ............... _ .......... ___ .................................................... .. _ ....... __ 

G0boorteplaats: Haarlem 
. ················•··-···· .. -· ....................... ___ , ................... _ ................................................................................................................................. -..................... _.,,.,,, ___ ............................. ,-.............. , __ _ 

Woonplaats: HaArlem 
... ················ .. ······ ......... ·--·············· .. ·-·········•··-··············---············ .................................................................................................. ·----·--··-···•···•······· ············· .. . 

l�dres:
. ·••·········· .......................... .... ___ ·----

�ellamystraat 22 
•• .. ••-••oHo .. ,, ... ,,-•••-.......... MO,OO ___ ,,,M .. ,,,,oo-,,•oHo .. , ........... ,.,,., __ ,,. .. , ___ ,o,oo•,•• . .  ____ ,_,_, ,,.,,. ,,,.,,.. ,,_ ,,, 

Fu..Dctie: Controleur 
( duid e.li j k omschrijven)·····-··-········ .. ·········· .......... --...................... _ .................. _ ................. -............................... ............... ·-···{ ................ .

x) Voor geh uwde vrouw meisjesnaam 1 0 JULI 1951 195 . -----· .. ·--···-·········---·····-···· ..... 
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No. Dis 146'78 A 

Onderwerp: Inli chtingsn t 

Datum, 24 September 1951

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
AMS TERDAM 

DIE:tiSTGEHETM. 

Hiermede moge ik U verzoeken, mij te �illen doen berichten 

• of in de Pol 1 tie-aèl.mfo is tra tie ten Uwent iets bekend is -

speciaal ook op poiitiek gebiecl " ten nadele van onderstaana.e

• 

persoon, de lede� van het eezin waaruit hij stamt en d© leden

van de familie, bij wie hij inwonend is.

TN TWEEVOUD S •V. P. 
, f 

>(I HOOGENDIJ"CK
1 

kbertus Johannes 
1#2-17 te Amsterdam. 
AMSTERDAM, Vespuccistraat 8 III. 
fitter Gem. Waterleidhg. 
Alhier reeds bekend. 
Maart 1947: lid C.P.N. Overheid. 
Is er bij U· omtrent betrokkene no iets naders bekend gewordenî 

Omtrent hem zijn nadien geen bijzonder e en. 

6 -
I" - >I

�AAd- 21 ��] 





Opmerkingen: 

1 43: Overheidsrost per rost. 

Nages!. door: dat: 

------ .----------------------------------·----------------

MODEL 8 C afz: 

volgnr: 

V datum afz: 

functie: spuier 

r-, 

Zie: 0D 2500 

G'. 'L/ Afsf' S-r-·· 
My ... ···•--6' 

achtern: FPISJl'.AN 

voorn: Casper 

geb: 26-4-
1 

93

te: Amsterda!l1 

adres: 11!/f'TEHDlY 
Orionstraat 28 hs. 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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No. Dis. 1.46'78 A 

Onderwe.rp: Inl:tchtiogsn, 

Datum
# 24 September 1951 

Aan d e  .l:iee r 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
AMSTERDAM 

:p IE'J;-T S TGE HEIM. 
, t 

Hiermede moge ik U verzoeken, mij te �illen doen berichten 

of in d0 Politie-aclministratie teh Uwent iets bekend is -

weciaa� ook op politiek 6�bied - ten nadele van onderstaande 

persoon, de J.e�-en VB.n het c;ezin waaruit hij stamt en d«: leden 

van de 'familie, bij wie hij im'IOnend is. 

IlJ T';'"v.C:E VOUD § • V. P • / . /1) -SI

/?/;.,1,.:.J.' . ,2 2 

. ! 

../ ' HUIJBOOM, Ja.cohtts 
geb: 28-4-1900 k �•�. 
AMSTERDAM, van Guericke s tra.a. t 89 bv. 
�itter Gem. Waterleiding. 
In onze documentatie komt voor: 

X ·( HUIJBOOM, Martha Johanna 
geb: 1-8-28 te Amsterdam. 
AMSTERDAM,\\ Guerickestraat 89 bv. 
Confectie naaister. 

./ 

1949: lid E.V.C. behoort bij stakingsleiding Hollandia.
fabriek. Lid ETEK. 
Is J. HUIJBOOM de vader van M.J. HITIJBOOM? Ja. 
Verzoeke de politieke instelling van betrokkene na te gaan. 

Bovenvermelde mutatie omtrent haar,kan nog worden aangevuld met
me't de mu'tatie; 
"Febr. 1949.Bij haar kan men geldelijke bij dragen storten voor 
nhuldiging van de veroordeelde stakers,die openlijke geweldple
"ging hadden gepleegd tegen werkwilligen. 11 

.�! 
' ""1 1�.141951 

c.
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No.987/332 -1951- DU�m.;T<EHElM. 

Betreft :- INEKE, Th. 

l..ntwoord op schrijven Ifo. Dis 1433:,Q.J
-,:

a 1a, 28 Augustus 1951. 

I 1 

Jfet betrekking tot het aangehaalde schrijven 
moge ik U berichten, dat Theodorus INEKE, geboren te 
Heemskerk op 30 December 1909, van beroep bear1bte Pro
vinciaal ''Taterleidingbedrijf', woont te Castricum, 1.eo 
Toepoelstraat 13. 

Hij is gehuwd met Trijntje Smit. Het huwelijk is 
kinderloos. 

Hij is reeds vanaf' 1928 te eastricum woonachtig. 
De naam van betrokkene of die van zijn echtge

note komen alhier, noch op politiek- noch op crimi
neel gebied, in ae politie-aäroinis·tratie voor. 

De in Uvr schrijven genoemde T D'ffiKE., wonende te 
Haarlem, Bataviastraat 18, is alhier onbekend. 

Amsterdam, 191)er 1-951. 

------�-·.,----------

d- Ic- ) I
1--- -��------

11,1�,�- /0 _..I 
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Jáet be:trokki!lg t'Ot het·a�ngeh��läe Bc'hrijv:en. 
mog� ik t1 'barichten-, ö�;t �eodoruè D!iKE" geboren te 

,, .. ·Heemskerk op 30 Decambêr 1909,. VFt ·boros'p beambte f:ro..:. 
• :vinciaa1: \itat;e,'.fl�if!i"ngl)?.<lrtjt:, woont ;te Càstrieum, :te�

'!-,Toe-poelstraat l.3. y:, • • "' , · , •
. ·· Hij is gehuwd me·h 'J:\rijn-tje Smit. Het huxrelijk'"is 

· kinaerlooAs·. • - -. . ·� · . . ' . • . · 1,. , 

.Hij is resds '7��ib? 1'928 te 8astricUm uoonaçhtî�. 
, ile ;.1,aam van t5a.t.iao1ckf3ne of ai,a: vru\. zijn echtge

.nota komen -áÎbier,, nocli op poli ti:ek- nr.ich op. crimi- : 
nee.l gebiE1d, in dà · pol:t:'1;-.ie•aélministTatie voor.. '· De· in �· �c;hrl_Jvon genoe.�e '1.r ,�,� ·,onenda te 
Haarlem, 'Ba�vd.astraat:1.8, i�. alhier onbek.end •. , � 

- .,. ,. 
.. J ,( • ' .. . -
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PK�\"INCIML V.Ail?.RL<.l:>i.'.v6�:.,�qt 
\' ""' NOO.i<OIIOl.: ,',!S[l 

N
aam X )""""" • - �.-.M,--�IN=�- ---�:�== -::�:-=---=�:::::�-

.ehuwd met: 
., /" 

. 

(_Eüle en .. vo or .... vrou�en) ····· ........... ............................... .. ........................... .... . .... ......... ..... .................. ............ ............ . . ..... ..... .. ... . . ..... ..... . ... ... .

Voo rn':1.mcn 
(v

oluit ) �
............ ................................................... .......... ............................................... . . ............. -THEOD.O.R.US ...... .......... -.. . .......................................... ... ....... ............... .................................................... .. 

�l� .. �.�·�·�·�·��.�.: ...... 
(
.. � .. �.: .. : ..... :�.:�.:. ..... � .. ���

) 

�e c emb.er 19.09.�. . . ............................ ...... ................. . . .. ... .. . .... . 

G0boo rteplaats: 
.... .......... ...... ................... .. ............. .. .................................. ....................................... HEEMS.IffiliK ....... .. ........ ... ____ ................................................. --

W o on plaats: 
............................................................................................................................................... C.A .. S . .TR.I.C..UM ................................................. -............................................................................................. .. 

Adres: 
....... ......................... -......... ___ --- ............... -M ..

. LEQ,_T..OEPOEL.S.TR.AA.T ..... 13 ......... __ ·•····••··········•-·······---·· .. ···· ...........................,

.
. unctie: 
... d uid.e. li j k oms. chri j ven ) .. ................. -. ...... TER.REINW.ERKER. .... le .... klas.se ............ _ .......................................... .. ... ........... ✓.. 

x) Voor ge huwde vrouw meisjesnaam ....................... l. . .ü .. .JHU ..... .i.9.§.+,........ .. 19 5 .... , 



IF';I::;: T. 

01: rlem, Bi t"Vi' st • 18 t:>
rf;éi�ovrij..,tellint:, sra.nvr· 6e , red ; vrij illiber ':ottei'uhrer. 
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IT o. 50 nr :::vsTGJfü.Jii i 1'16 a. .c/ '.Y/4

Betreft: INEKêl, '/ .�10nende te 
Castricum,Schoutenbos 63. 1.y330

Antwoord op onderschrift no.941/332-1951. 

In antwoord op het aangehaalde schrijven moge 
ik U het volgende berichten: 

''!illem D.TEKS,geboren te Heemskerk op 10 I."ei 1906, 
van beroep terrein' rker bij het Provinciaal 1:ater
leidingbedrijf voor IToordhollend woont te Casti�icum 
Schoutenbos no.63. 

Hij is een zoon van Theodorus Ineke en Catha
rina Kruyshoop en is gehuwd met Antje Klazina van 
der TOLW7. Zij hebben vijf kinderen. 

Het gezin staat te Castricum gunstig bekend. 
De nemen der gezinsleden komen noch op politiel· 

noch op crimineel gehied,in de Politie-administratie 
alhier voor. 

Ineke,T.is alhier onbekend. 

Castricum,18 Augustus 1951 • 

7 

No.941/332 -1951-- DIENSTGEHEIM. 

Gezien en in tweevoud doorgezonden. Hierop heeft be
trekking Uw schrijven No. Dis 14330 A, d.d. 1� Aug. l�jl • 

.l';;l�l • 
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No.50 DIENSTGEI:m:tM 

Betreft:mEKE,W.wonende te 
Oaatricum,Sohoutenboa 63. 

Antwoord op onderschrift no.941/332-1951. 

In antwoord op het aangehaalde schrijven moge 
ik U het volgende berichten: 

Willem INEKE,geboren te Heemskerk op 10 Mei 1906, 
van beroep terreinwc•rker bij hét Provinciaal Wster
leidingbedrijf voor Noord.bolland woont te Castricum 
Sohoutcnbos no.63.

Hij is een zoon van Theodorus Inàke en Catha
rina Xruyehoop en is gehuwd met Antje Klezina van 
der Touw.Zij hebben vijf kinderen. 

Het gezin staat te Castricum gunstig bekend. 
De namen der gezinsleden komen noch op politiek 

noch -0p crimineel gebied,in de Politie-administratie 
alhier voor. 

Ineke,T.ie alhier onbekend • 

-Castricum,18 Augustus 1951. 

� 

No.941/332 -1951- DIENS�GR-HEm. 

Gezien en in t.weévoud doorgezonden. Hierop beeft be
trekking Uw schrijven No. Dis 14330 A, d.a. 15 Aug. 1951. 

Amsterdam, l)stus 1.951.



1951. 



tRa\·INCl.U.L w A. T!:.RLl:IDi:,G� ! :;t,i!f 

VAN NOQl<OH()L". ) .. f-.[' 

..... LAAN 10 ló&.Q�liAAi 

1794 

��fl/)3D 

.... .. .. .. ... ............ . .. ... ....... .... . ............ ..... ............. ............................. fjb ..... .................... ........... _ ....................................... -........................................................ _ ........................... -............. .Naam X) 
'.i .. _ _ ... ....... . . ..... . . .. . 

' 

•·
. .... .. ... .... ... ..... .......... .... ..... " .. :IN.EKE ....... . ....... . .... ...... ... . . .... .. 

Gehuwd met:
(alleen voor vrouwen) � 
····························•···•····----················ ................................................... ························•·· ··•························ ...............................................................

..................
........................... ········ ··················•··•······· 

Voornamen (v oluit ); . 

1 v· 
/� .. '.J)

.................................. ......... ...... . ... ............................................ ............................................. WILLEM........................... .... .................... ........... .......... · .. .......... a------t 

Geboorteda tum (dag 9 maand 9 jaar): 1 fv/di,I. - k
• ,,,,. .. . .. 10 "Mei· 1906. . . ...... . ...... .............. ....... . ....... .... ..... .............. .... ........ .. . . 1 ,· ....... . .  . . . . . . . .... . .. . ........................... ... , .............. . . . .. ..... .. . . .. . . ..... ... .. .. .............................. .

• �Geboorteplaats�
. . .... . .... .... .............. .. .... . . . ....... ..... . . ... ........................................ ...... .. HD...MSKEllK..

.................. ...... ...... ..... . ........... ... ......... . .......... .... ... .. .. . ... . ... .. . . .. . .. 

Woo npl aats: 
. .. . . . .... . ...... .... ......... ..... .. ....... .. .. . . . .................. ......... . .. ........................... ... CáSTRICUM ...... ... . . ...... .. .... ..... ...... . ... . . ....... ...... .... .. ..... ..... ........... .......... ...... .... ... . .. .

Adres: 
. .... . . ......... .. ... . ...... ...................... .......... .......... ........ . ..... .. . .. . .  : .... .. ..... S.CHO.U.T.ENBO.S.CH. ... 6.J ....... ..... ... .............. ......... .................. .. . ..... ...... ... ...... .... .. 

-ur1ctie: 
(?:���.�.��.J� .... ?..1!1:.� .. ?..!1.E.�J .. Y.�

.
�
.
!. 
.......
.
.
.
.....
.... .....

.
..
.
.... 
TERR.EINWERKER ..... le .... .klass .. e .... ........... ....... .. . ............. .. ....... . .. :,.,

x) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam .. ... ........... J .... O ... )U L.1...1"95.l ...... 195 .... ,



? B. INEim, T. 
Haarlem, Bataviastraat 18 
radiovrijst0llin�saa.�vra3e 
reël.en. vrijHil __ ige:r Rottefuhre'r. 
VUG 72/274 

• 

-
. 

•



rJIOVlNCIAAL w ATl!RLElDINGBE OHIJr 

VAN NOOkDHOLLANU 

llllil!NUAN IO IILOU!J!NDMJ, 

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

Naam: x) 
i 

-
········· ............................................................................................................................... .KOK............... .. ............................................ .................................... ·-···· .. ······ ............................ ............. ·······-·• .. · .. •··········· 

._ - u-ehuwd met: _..-• ( alleen voor vrouwen) .,,.,. 
.. ............................................... �----·••···· · ·-··----............... ....... ··- . 

Voornamen (voluit): 
---............................... ........................................................ . 

............................ ••••••m••••••m ............. ,,, __ ,.,_ ....... .,. •••• ,. ............. ........... �..,,••••• .. •••••••••••-•• �1AXI1'iIL IA AN,._, .. _,.,,, .. ,. ...... .,. ....................... .., .. , .. ,.,,. .. ••••••-•••••• ............. ..,,,,.__,,,,,_,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,, .. .,,,., ......... . 
Geboortedatum (dag, maand, jaar): 
..................................................................................................................... 2 Q .J.uni .... .19 22 ........... -...................................... ................................................., ......................... . 
Geboorteplaats: 

......................... -..................... ......................................... ___ AMS.T.E.RD.AM ...................................... . -.. · .. --.............................................................. . 
Woonplaats: 
. ...... ....... .............. ..................... ..... .............. . .......................... .... . .......... ...... . . .ü.VERVEEN� .. LGem .... B.lo.em.endaa.1 .• ..2....................... .... . .. .. . .............. .. . .. .  ..

l:..dres: 
.................... ........................................................................................... ................ ..... _ .. JlRIJBURGLAAN . .. l5 ..... ................................... :. ....................... · . 

... me tie: 
C .duid .el i. j k ..... oms c hri. j ven) .......................... TE.GHNIS . .GH .... AMBT..E.NltA.Jt...... .................................... ... . ... ........ .. .. ........ .. ....... .............. .... . v 

x) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam 1 0 JUL! 1951 
·······195 ..... ..................................................... -................ -................. _ ........ .. 



A. KOK, Maximiliaan
20-6-1922 -4rasterda.m.

/ _, weg.:.waterbouwku.nd.ige 
'-">( ��nsterà.�, Fred.Henclrikplantsoen 92 

Dis 5547 /OD 300- BPNI. .t � , -1/l ,t,-,(, � .,

Ned. 

hs. 

; 



KOK 

Maximiliaan 

B.�.M. 's-Gravenhage
14-ll-194 9

5547 

PS 2 (D) No.671

19-7-1949

15-7-1949

20-6-1922 te Amsterdam

AMSTERDAM Fred.Hendr.plantsoen 92 hs 

?;ie bijgaand af schrift pol.i tie-rapport 



,_ 

... 

• 

• 

Nr.4914-'49. 

Uw nr. Dis 5547 aa.30-7-1949 • 
Form. V6.

-

OnderNerp:inlichtingen. 

GEHEIM. 

7 November 19.1.9. 

! ÖP KAARr
, A(D/!./&.. 

DA1:li:f.'C>-� 
"PAR: 

In antwoord op bovenbedoeld schrijven kan het volgende woroen 
medegea eeld: 

In het Bevolkingsregister te Amsterdam staat ingeschreven: 

Jf... 1 :S:üimiliaan KOK, 
geboren te Am,,;terdam,20 Juni 1922, van beroep:waterbouwkundi
ge,wonende :Frederik Hendrikplantsoen 92 huis te Amsterdam. 

Betrokkene is� omstreeks 1946 van Amsterdam naar Batavia 
vertrokken&.!� Novemb�r 1946 is hij bij volmacht in het huwe
lijk getreden met:Henriette Rebecca HENNEVELT,geboren te Am-
sterdam i 22 Juni 1923.Na het huwelijk is deze vrouw ook naar 
Indonesië vertrokken,waar het echtpaar in Mei 1947 is geschei
den.Zij v ertrok weer naar Nederland en is in Maart 1948 we
derom in het huwelijk getreden.Betrokkene zelf is in 1949 
vanuit Batavia weer te Amsterdam gek9men. 

In de Politieadministratie te Amsterdam komen betrokkene en 
zijn naas�e betrekkingen niet voor op strafrechtelijk en op 
politiek ge bied. 

In de omgeving van de woning staat betrokkene zeer gunstig 
bekend.Hij is een oppassende,nette en eerlijke man.Hij behoort 
niet tot een kerkgenootschap en kerkelijk leven is ook niet 
bij hem waargenomen. 

Politieke uitingen zijn bij betrokkene nimmer waargenomen. 
Zeer waarschijnli.jk zijn betrokkene en zijn vader, bij wie hij 
weer inwçont de V.V.D.toegedaan ofschoon zij ook sympathie 
hebben voor Ae Partij van de Arbeid.Deze laatstgenoemde partij 
ligt hen niet zo goed aangezien zij notgal kapitaalkrachtig 
worden gezien. einde. 



Da Heer Hoofd Camnisaaria
van Poli tie 

to 
" AMSTERDAM-



• 

No.940/334 -1951- VERTROUï/ELLJK. 

Betreft: KOKJR, M. 

Antwoord op schrijven No. Dis 14327, 
d .d" 15 J.ugu�tus 1951. 

; --.. -�----···· -·----v,

NIET O.K. 
�co, , i' 

-�-�J..:...�.
?tf/JIV- CJ•)

I 

' ,.,.
--

Met betrekking tot het aangehaalde schrijven 
moge ik U berichten, dat Ma�rten KOK.JE, geboren 8 Fe
bruari 1903 te Amsterdam, van beroep technisch ambtenaar 
woont te Blaricum, Meentweg 13. 

Hij vestigde zich op 8 .April 1932 aldaar, ·komen
de van Bennebroek. Op 11 November 1936 is hij te Hilve� 
sum gehnwd met Cornelia Johanna Kaiser, geboren 7 Sep
tember 1914 te Bussum. 

Kokje is als technisch ambtenaar werkzaam bij 
het Provinciaal 'Waterleidingbedrijf' van Noord Irolland. 

Hij is lid van de P.v.d.A. en tweede voorzitter 
van de a:fdeling Blaricum van de P.v.a.t�. Betrokkene is 
penningmeester van de gymnastiekvereniging ''Vlugheid 
en Kracht" te Blaricum. Dit is een neutrale vereniging, 
zonder politieke doeleinden. 

Bïj is een kalm persoon aie niet op de voor
grond treedt. Rij behoort niet tot een kerkgenootschap. 

Bij Uw schrijven No. B. 12320, a.a. 1 Mei 1947, 
werd betrokkene gemeld als abonné op "De Vrije Katheder'1

Hij is thans geabonneerd op "Het Parool'' en "De 
Gooi en Q:runeland". 

Behoudens voor het feit dat hij abonné is ge
weest op "De Vrije Katheder", komt zijn naam, noch die 
van zijn echtgenote, op politiek of crimineel gebied, 
alhier niet in de administratie voor. 

Amsterdam, �ber 1951.
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No.94()(.\34" -l95':j.-

J'le.t1'<1ft l toll"Jil, ,c 
• 

·•· � w 
· - "\htwoo� op .sèhriJven !fo. in;, 143�7,

" � 1 t�t"d• ;,L:> ··Au�!ü8 19�1,. ft �( , , ·• 
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ROVINCIAAL WA. Tl!Rl.'EIOINGBEDlttJf 

VAN NOORDHOlLAND 

USWLAAN 10 IILOE.111.ENDAA.L 
.. . ,., ..................... ,_., ____ ,_········ .. ··· ......................... ..... _ .. , .......... ____ .,, .. _,,, ................... ____ ..................... _,.�---·· .. ············--·-·•• ........................... , ..................... ___ ,,, .................... ..... -, .•............... ,. ____ ,,,,.,,._ ..

Naam: x) X ll _!,_i- i- '1 J

................ .................. .................................... ············-············ ···· ···· .. ·····: ............ ..... .KQKJ.E ...................................................................... ······ ... ·· , • ········· · ... ....... �""ttl11·=··i··· ·· .... 1

.)ehuwd met: __.. 1 .J _J 
( alleen voor vrouw·en) 

.. ·········••• .. ····· .............................................................. ___ ............................................................................................... _ .................................................... -...................................................... .

Voornmnen (voluit): 
............ ................ ................................... ............................................................................ MA.A�.î.EN .................................................. ......... ·-·----.. ······ .. ···················· ............................ . 

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 
.......................................................................................... ---... JL . .F.e.br"JJ.êJ:•i..J3_QJ_. ___ _ 

Geboorteplaats: 

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

..................... ............................ ........................................ -................................................. AMSTERDAM ............................................................................................................ __ _ 

1f{oonplaats: 
...................................................... __ ......................................... ..... .......... BL.A .. tU.C.UM .................... ............................. ..................... ... ............................. .... . ................ .. . 

1.dros: 
.... ... .... .... ........ ..... ................ .... ................................... ... ......................... MEENT.WEG ... . 13. .... . ......... ............................... . .............. ............. __ ..................... . 

Functie: 
A-,,,idelijk ornschri jven) "" .,.... A .,, ::'.'.". ... . . ........... ... ...................... ············ .. ·····················-········ .. ·······•· ............. ······T�C.HN" .AMBT.EN Alt ...... ............. -.................. -.................................. ············· ············Il··· .. .

x) Voor gehuwde vrouw meisje�naam 1 0 JULl 1951 
..................................... ·---···•············ .. ····· .................. l 9 5. ·-· 



KOK.TE I..aarten 
8-2-03 .1i..sd. 

Blaricum Meentweg 13 
bouwkundig opz. 
Juni 4? 11 ??84/0D 484- ub. de "J"rije Kath. 

•



Luchtstrijdkrachten Scheveningen · 
24-�6.1949

KOOPMAN, 

Ype, 

20.6.1949 te Haarlem, 

Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 

44�7 4.4.1949 

81/CV 

Zu1d-SchalkwiJkerweg 55 

ie.bijgaand afschrift politie-rapport. 



' 

111 

• 

-

• 

No, l6/'49. Geheim Persoonlijk. 

Betreft: Koopo1m, Ype, -v:onende Zuid Schalkwijk No.55, 
bemeente HaF rlemrnerliede en SPP /'!rnwoude. 

Antwoord op onderschrift d.è.28 Al?ri:.i. 1949, ,..-o.27l/ 
332 - l949 - Geheim Persoonlijk� 

IJ 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk lnë;esteld onderzoek 
/Û'nacr de antecedenten van Ype Koopman, 6eboren 20 Juni l9B9

�te Haarlem, bleek het volbende: 
Ype Koopman is een zoon van Ibele Koopman, Jeboren & Octo

ber 1902 te Opsterland, 6emeente Beesterzwaag en .Antje van 
Sinder·en, 6eboren 6 liiei l 9C2 te Westdont_Seradeel, vionende Zuid 
Bchallrnijk No,55 te Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 

Hij, zowel als zijn vrouw, is afkomstig uit Friesland, zij 
hebJen beiden een nogal stug karakter en bemoeien zich vrij
wel met niemand. Zij staan terplaatse gunstig bekend. Koopman 
heeft twee zoons, namelijk 6enoemde Ype en de daarop volgende 
Douwe. 

Laatstgenoemde is thans leerling aan een machinistenschool 
na eerst de Ulo-school ann de Naasaulaan te Haarlem te hebben 
bezocht. 

Ype heeft deze Ulo-school eveneens bezocht en wel� gedure:a
de Vijf jaar. Beiden waren zeer ijverige leerlingen en bleken 
volkomen betrouwbé•rr en eerlijk. Zowel bij het onderwijzend 
personeel als bij hun mede-leerlingen waren zij zeer gezien. 
Ype werd een kerngezonde, rondborstige, Hollandse jongen ge
noemd, 

Gedurende de bezettingsjaren schijnt hij zich niet onver
dienstelijk te hebben gemaaltt bij het verzetswerk, Thans is 
hij in dienst bij de Kon. Ma.rechau�see, / Geneemde familie Koopman behoort, voorzover bekend, niet
tot een kerkelijk 5enootschap. Politiek zijn zij, dus ook Ype 
rechts 6eoriënteerd. 

Zij komen in de administratie van de i>olitie alhier niet 
voor, 

No,271/332 -1949- Geheim Persoonlijk. 

Gezien en in tweevoud doorgezonden. Rierop heeft 
betrekking het so.hrijven No.Dis 4487 ,d.d..21 April 1�49. 

Amsterd�i 1949, 

� 
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4487 
49 

De Distr1cts Co.nniindant 

van de Rijkspol l tie 

AM STERDAM 

" 

' " 

KOOPMAN Yoo 
I 

geb: 20-6-29 te Haarlèrn 

won: HAARLEM�'!EHLIEDE on SPAAa!WOUDE, Zuid Schalk:1!Jkel'weg 55. 

I 
\. 



........................................................................................................................... __ _ .............. _ ............... ______ .................................. _, __ _

Naam X) fi KOOFMAN

··············· ··········•······· .. ·•················ ................... _ .................................................. -............................... _ ...................................................... , ................................................................................................................................... .

Gehuwd met: 
(alleen voor vrouwen) 

••••••• ••• ••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• .. •• .. •••• .. ••••••-••••••••• .. ••••••• • .. •• .... ••••••••••• ••••••••• .... H,o,_, •••••••••••-•••••••••"• ••••••••••• .. •• ...... .. ••••••• .. •••• ••••••••••••••• .. ••••••••••••••••• .. ••• ••••••••••••••••••••• •••• .. ••••••••••••••• •••• ....... ..... •••••••••"'"•"••• 
.

...... ... •,.• • ••• • •  ..... ...
.

. .. 

Voornamen (voluit ); Y.PE 

Geboortedatu m (dag, maand., jaar): 20 Juni 1929 

Geboorteplaats� Haarlem 
.. ................................................................................................... _ ................................................................... ·-···• .. •·· ......................................................... ___ ........... -................. ---

Woonplaats: Alkma.<>r 
,e .............................................. ............................................................................ ............. -................................................................................................................................................................. ..... ____ ...........

L,dres: Houtweg 23 
•·· •········ .............................................................................. ____ ............................................................................................................................................................................................................... . 

Functie� Controleur 
(duidelijk omschrijven) 
............................................... ___ ...................... -............................................................................................................................................................................................................................ '-. ............ .. 

x) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam 1 0 JULI 19JL 195 .� .............................................. ·-···-···.......................................... . .. .. 



r:OC'I:. 1. Ype ' Ned. 
20-ö-2.9 -, Tlem 
J"FJ Prlem, ,uid. · cll <'l}crijl:e'l'.'He0 55 
kont.bed. 
LSK Dis Lc487 /OD 300 



Form" V 2 -e, 

No" Dis 14678 A Da turn, 24 September 1951 

Aan de Heer 
Hoofdc001ll1issaris van Politie 
te 

AMSTERDAM 

D IEN.S 'J.1GE HEIM� 

Hiermede moge ik U verzoeken, mij te �illen doen berichten 

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

.! 

ê,Peciaal ook op poLitiek gebied - ten- nadele van onderstaande

persoon, de leden van het c;e zin waaruit hij stamt en d© leden

van de familie, bij wie hij imvonend is •

IN TWEEVOUD t,3. V • P,.,

KOOIJ, Johan Willem.
11-5-10 te Amsterdam 
Al�STERDAM, Dapperstraat 87 III.
meterfitter Gem. Waterleiding.

Alhier bekend : 
1946: raamaffiche van de C.PN. verkiezingen. 

• Is er omtrent betrokkene bij U nog iets naders beke�d geworden?
�--

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

Nadien zijn omtrent betrokkene geen bijzonderheden bekend g�worden.

1i. 14.1951 
c.





• 

No.976/332 -1951- VERTROUWELIJK. 
Betreft: KOPER, A. 
Antwoord op schrijven No. Dis 14403 A, 
d.d. 23 Augustus 1951. ...--

NIET 0.1(. 

ACB/ ( 

DAT: � 

PAR: . I 

Met betrekking tot het aangehaalde schrijven moge 
� t ik U berichten, dat Albert KOPER, geb oren 9 Mei 1925

te Zandvoort, van beroep los-arbeider, woont te Haar
lemmermeer (Hoofddorp), Draverslaan 10. Hij vestigde 
zich in die gemeente op 30 September 1927, komende van 
Zandvoort. 

De naam van betrokkene komt noch op politiek- noch 
op crimineel gebied, in de politie-administratie te 
Haarlemmermeer voor. 

(Jll Zijn vader is genaamd Albert Koper, geboren 1 Sep-

1 
tember 1894 te Zandvoort, van ber oep grondwerker, wo
nende te Roofddorp, Tuinweg 59, gemeente Haarlemmermeer. 

Hij komt alhier in de administratie voor als lid 
van de C.P.N. en bezorger van "De Waarheid". Deze in
formatie werd alhier in 1947 uit betrouwbare bron ont-
vangen. De juistheid.van dit gegeven, althans voor wat 
betreft het lidmaatschap van de c.P.N., kan echter niet 
worden vastgesteld, daar niet bekend is of voor het 
verstrekken daarvan meerdere gronden aanwezig zijn ge
weest dan alleen het feit, dat hij destijds bezorger 
was van 11De Waarheid 0 • Na 1947 is hij geen bezorger 
van "De Waarheid" meer. Tot heden kon niet worden 
vastgesteld of hij abonné is op dat blad. 

Op 1 October 1951 werd door de Waarheid-film.dienst 
te Hoofddorp een film vertoond. Een politieman die al
daar in de zaal aanwezig was, ving uit een gesprek tus
sen een paar bezoekers het volgende op: "Nu is er een 
mooie film maar Koper zie je weer niet". 

Hieruit blijkt, dat hij in dat milieu wel bekend 
is, doch dat hij zich heeft teruggetrokken of zich op 
de achtergrond houdt. 

Overigens is alhier niets ten nadele van hem. be-
kend. 

Amsterdam, 3

(1)

0ctober 

. 

' 

1951. 

FI ,t r�:---�-'k/4-��··�-------�-��-f------l
!.-,, ___ 1 _______ ,.,_ ... ______ -a: 
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Augustus 1951. 
' � Aan de

ne. 



PROVINCIAAL WATERLlólDl!'-IGli<.i.Mllr 
VAN NOORDHOLLAND 

U&UILAAN IQ .IILOll..\U:.NDAAL 

·································································•··•··························••···•··· .. ······--·······••••·•-··-···········-······················ .. ····-··························----····· .. ··· ......... _ .... _ ........................................................ __ .. _ 

�) Naam X) 
1 

�./ KOPER. 
•--- .................. L_ ........ , ........................ ,•••••••••••• .. ••• .. •••••••••••• .. •• .. �•.,,._.,_ .. ,,._ ........ ••••••••••••••• .. •• .. • ....... ,,..,,,,,,-••••••••••• .. • .. •••••••••• .. ••••-••••••-•••-•••••••••••• •••••••••-•••••••••••-••••••••••••••••••••H••nn,0000,,,,.,,,,, ... , 

41}-chuwd met: ..,,,.,,...- (Rlleen voor vrouwen) 
••••••• .. •••••• .. ••••••••••••• .... •----•• .. ••••••••••••••• .. ••••••••••••• .. •••••·•••••· •••-••••••••••••-..,••-• .. •••••••••••• .. • .. •- "••�••••.,••••••••••""" ••--•••••••••rn• .. ,·,..,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,.,, ••••••••-•••••••••••••'"-•••••••••••••• .. ••• ·•••••••••••••••••••••-•••••• ·-•• 

,• :::::�:a::

l

::::�::��:,�a�E:�:.····· -fvl---�:�� l·· 
....................................... ....... _ ......................... ·-···· ......... _ ... _ ........ _........ •······ ···· .... _ . ., ........................... ___ � ........ _., ...................................................................................... ........................................ .

Geboorteplaats: ZANDVOORT • 
. . ....................................................... ..................................... -........... --....................................................... ., ............................................................... ___ ..................................... ---·····-············ ......... . .. 

Woonplaats: HOOFDDORP.(Gem.Haarlemmerrneer.) 
······· ..................... _., ................................................... .......... ____ ....................... , .............. _ .................................... ................. ._,_._., ....... ___ ._ ........................ ,----

Adres: TUINWEG 59 • 
.......................... ___ .......... -................. ___ ............................................................... ........................................................... --... ···-···· ............ -................. -....................... . ___ 

.
unctie: GRONDWERKER 

� duid.eli.jk .. oms.chri jven.) ....... ................ ___ ........................... • .................................................................. -................................................................... ........... 1. .. . 

x) Voor gehuwde vr ouw meis jesnaam 1 0 JULI 195i . 195 .-·---.......................................................................... �.................. . .. .. 
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KQP;'lc �·lbe:rt 
1-9-94 ... cndvco1·t 
Eo ofddor p Tu:_n ;e 6 59 
·0ronfö;erlcer
PD 4481



KORTBEEK 

Wouter 

lö-J-20 te Amsterdam 

HAARLEM 

6392 

29s 

Zie bijgaand afschrtft politiera:,µort. 

OVERZEE;;,-i_;; GI!:BIED3DELEN 
22-11---'.,-9

v. /4egf�lenstraat 35

\ 



No.: 0014011. 
., 

., u✓no.Dis�3� 
V�; dd.19.10�� 
In tweevoud. 

• 

( 
.. 

Aan het: 

V e r t r o u w e 1 i j k 

"" 1 
Wouter K o r t  b e e k, Amsterdam 18.3.1920, Ned., geen 

godsdienst, gehuwd te Haarlem 17.6.•42 met Berendiana van den 
Bos, Zwolle 25.11.1920, Ned., N.H., Haarlem van Zeggelenstraat 
35, is de zoon van Wouterus Kortbeek, Amsterdam 30.8.1897 en 
Christina Johanna Wilhelmina van der Aa, Amsterdam 14.7.1889. 

Wouter Kortbeek is op 9.7. 1 45,als sergeant O.V.11'!.er bij 
het regiment uitrustingstroepen, naar Indonesi� vertrokken, 
wanwaar hij op 2.10.•49 te Haarlem is teruggekeerd. Met ingang 
van 15.11. 1 49 is hij op eigen verzoek uit de militaire dienst 
ontslagen. 

Hij is voornemens om naar Indonesi� terug te keren, doch 
zijn echtgenote voelt hier niet veel voor, omdat de huwelijks
band tussen hen door zijn langdurige afwezigheid enigszins ver
slapt is. 

Hij is de richting van de P.v.d.A. toegedaan en geabonneerd 
op "Het Vrije Volk" en het "Haarlems Dagblad". In zijn omgeving 
is hij onbekend. Hij is thans zonder werk. 

Bij de politie-administratie is niets nadeligs van hem be
kend. Einde • 

' 5 November 1949. 

Hoofd van de B.V.D. 
�vastraat 68
w�o r a ve n  ha ge. 
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6392 

;[BRTROU\W,L I:K 

" ' 
,. 

.. 

; 

\ ' 

XXXXX'{XXXXXX 

; 

" 

,. 

19.10049. 

De Heer Jioofdcom· issaris van 

Po1ttie 

t• 
HAARLEM 

.. KORTBE� Wàuter;geb.18"3-20 AmsterdBID. 
Haarlem v. Zeggelenstr.35. 

/. 



J. 
PROVINCIAAL WATl!RLf.lDINGl'P.Dltl)f 

VAN NOOHDHOLl.A/'o:' 
� �LAAIII 10 öl.��W•1'J.4l, 

...................................... ········· .. ···•········ ... ····•· .......................................................................... _ ...................................................... _ ........ _ ...........................................
.... 

,
. 

.. _ ---·······-·· .
.....

.
.... 
_ 

Naam X) 
t KORTBEEK.

'••••'' _ • ., ... ,, .. ••••> .... , '"'•-·-•••••••••>H ••• •o•HOUOO., "' ..... ..... _, ,.,O•M•OOMOO, ''"°''''"•••• •••• ,ooo, OHO"••••• ••• ••000 00,0,0 000 UOO 00• •• •• o••� ·,oo MOM••••,, . . ,,,_,, .. ,.,,,,,.,.,,,,•••••"'' MO OOHO O <OOH OHO"OOO• 0 OH"• 0 U>•••oo, • 'O" .. "''°'""'" 00 0 0 <OOOoO, HOOOOOOOO·oo ouo,oo m ,_,, 0 ••• •'" 

Gehuwd me t: ./ 
(alleen voor vrouwen) .r 

······························•····················· ··············· · ·························· ............................................ ·······-·"······ .. ··•··•· .. ·············--························ .. ·················---···········································•· .. ••· · · · ···· 

Voornamen (voluit): WBUTER. 
OOO "OM ,-,, '''"'' ' •••• ...... •••oo, .. , ,  <O, OOOo • ••••• • ••••• • ''"''''" ,,,,.,_, 0 oOOOoo,_,, • • •- ••••••• ••• ,,,., 000 "'"" ••••• ••••••••••••-••••••-•oom< "'' " , ... ••••••••HU"•-•••• . .  0 m - •• .. ., M .. , 000 O , .... 0000000•• •••• -oOo, 00•"•••• • •-••<0 •·•-•HH• • •Mo• ....... • ••• •••H ••"••• M --••••••• •••••• • •••-• <•• ••• ••• • • ••• •  .. . .......... " "'" •• 

Geboortedatum (dag 9 Illê.and 9 jaar): 18 Maart 1920. 
·-...................... ................................................... ..... ·---·--·······-· ... · ........................................... -... ............. ·-······ ............................................. ,.. . .......................... _ .. _ ................................................... ,_ ............................. .

GGboorteplaats: AMSTERDAM • 
............................. -....................................................................... � ... ·--·-···· .. · .. ·-------·· .. ····· ................................ _ ............................... _ ........ -........ -.................................. -.................................. ----

Woonplaats: HAARLEM • 

............... ............ ................ .. ·---··-- ·· ........................................ " ..... ___ ,.. .............. -.......... ................. _ ...................................... _ ...... _ .... .,._ ...•• -----····· .. ---............... -........ __ _

"
�·�·�·�···:···· .. ····-·-············-····-······· ........... ___ ......... van Zeg�·-�

=
��.� .. � ... �-�·�·�····? .. �: .............. _ ............ ___ ................................................. _ ........................

Functie: MONTEUR.in de garage te Bloemendaal 
(_duid.e lij k ..... oms chri jven_)··········-····----·················· .. ······ .. ------..... _ ............... ____ ............ ............... v ....... .

x) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam 1 Ü JULI 1951 195 . _ . .,., ................. ,_ ................ " ................................................ ,_.... ···-



A. · KÖRTBÈEK, Wou.ter
18-3-1920 �sterdar�
bedrij:fsleider
Haarlera.,v;Zegeelenstraat 35 d 
Dis 6392/0D 300- Minog. · �t---l,•ét-�-

Neà.. 



Opmerkingen; 

Nov. '48: Ab. Overheidspost • 

• 

Nagesl. door: dat: 

MODEL Jl C afz: Gvll/ ArD 

V
volgnr: 

datum afz: 

rrue: spuier

Zie: 0D 2500 

p 
(), ( a/iLf� 

--•I i I I 
1 10209-'.51��2 

achtern: YRUIJSHOOP )( 

voorn: Hendrik 

geb: 29-9-
1 
93

te: Zaandijk 

adres: .Al\�cTERf PJ' 

Uesterstraat 128/II 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 





"' Verbfodinp ro.8'7. 

BetreJ-li: Jacou .f381•iuid l/JPne, g,�ooren te B.oorn 13 Octooer 1931, wonende -f;"! 
Hoorn, Je,.� r.sstrau i; ro. 50. 

Antwoord op Uw ver,"soqk d.d. 1 )lei 1951. 7�o. Dis. 11900 ., • 

• 

• 

.------

])i e n s t  a eh e  i m  . •  

Bij 1?•,rn dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek 
naar de antec eden·l;en van 0ov engenoenid persoon oleek hqt vol-

·�nde •
. !J Jacoo .aerend Le e n e , gevoren te tloorn 13 Octooer 

1931, wonende te Poorn, lferensrrf;1•v-t,,;,t i o. sr, is vanaf zijn ge
ooorte te de:rer· s-,;qde Wf"lönaCtH;if·• .li,· is een zor,n van Jakoo 
Ieene, gevaren ·l;e Kampen 23 Januari 1900, ko0pman en van Rom.
kje Zoethout, geoonn te Wïjmorit;seradeel 16 April 1899, wo
nende te iloorn, }fer"nsstraat Ko.5O. Jij oelijdt de <flre for
meerde Godsdienst en is ongehuwd. Or-> trent J • .,_,.I.eene en het 
ge::!in waaruit; hij s-f;am·t is alhier, 2,owel op politiek als op 
elk ànd"'r geb·ied niets nadeligs oekend. G:Hn hunner tre<?dt 
op policiekgevied op de voorgrond. z�er waarschijnlijk is de 
familie Itnne de anti revolutionnaire ricll,ting toegedaan. 
- - - - - - - - - - - - - e i n d e - - - - - - - - - - -

Hoorn, 16 J;ei 1951. 

( 
; 



11900 A 

KEllXX 

NAAM . LEENE, 1i2J!lm," acob, Berend

GEBOREN . HOORN NB 13-10-1931 • 

WONENDE . HOORN Merensstraat 50 •



., 

,. , L "'J.TERLl:'.lDlNGII. :Jmf 
_ r'aO\"u-«,;l,v " , VAN NOOJU)l!OL-�.,ll 

111.0fu\\f.N.OAA/, f!SSl!.N LAAN 10 
.. ......................... ,........ ........................................................................................................................................................ ----................................................................. -...................................... ..

Naam: x) 
"", LEENE. 

............................. , .. -....................... , ............... -................. ,._, __ _ --- ......... -......................................... ___ _ ----- ................................... _ ............. . 

Gehuwd met: / ( alleen voor vrouvren) 
... ····•············· ..........

.................... _, ___ ., ........... -............. _,,.,, ...... . ·---- .................................................... ........................ -................................................................. .................................... . ..

Voornamen (voluit ): JA COB BEREND •

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

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 13 October 1.931 •

................ .............................................. ............................................................................
. ................................................................................................... ____ ............................................

........... .. 

Geboorteplaats: HOORN • 

...................................... -............. . ....... --........ -.. ---···· ............................................................................................... ,-..... -................. -.............................. _ ........................................... ..

Woonplaats: HOORN • 
....................................... ·-•-.................................................................... -................................................................................... ___ ....................... ____ ............................................................... .. 

Adres: MERENSSTRAAT 50. 
,.. . .... ....................... ............................................................................................. _ .................................................................. -.......................................................... ................................................................................ . 

Funct ie: ADJUNCT T EKENAAR. 

(duidelijk omschrijven) 
....................................................................................................................................................... _ ................. -................................... -....................... ............................................................... . ___ ✓. .. 

x) Voor gehuwde vrouw meisje�naam
.................... J ..... � ..... �.� Ll 19.§1 .......................... 195 ..... •



A • L.1Elif.J: Jacob Berend 
13-10-31 Hoorn 
Hoorn r:erenstr. 50
adj. tekenaar. 
Larid III 21-3-51 
I1iil. 1':arn. 
�is 11906/0v 3GO 

/ 
� 

.J Kaart. 

Ned. 

1 
\... 

.� .,, t-..- 4'-,r i 1 . ( 

f;ö 1/.-'y a. ,r/ ft -iJ



t( 1 LEVERING 

J"ohannes Cornelis 

12412 

700 

Egmond Binnen, -9!2!34 

]�G--''"OND BINNEN, Hercnwec; 14 

, _Zie bij _, nnd 8fschriÏt roli tiernpport. 

SZC�IE III !, ARID 
27-6-1951

21-5-1951

13-4-1951

! 
,1 



"'.,,,, 
t 

DI:ENST-GEHEilf. 

Verbinding No.:102 
No. :32 5-6-1951 

� Onderwerp :Inlichtingen. 

) 2 '-/ !'» 

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

Datum van ·ontvangst bericht : 15-6-1951 
� Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 

Waardering bericht • 
Tevens bericht gezonden aan :a)Procureur-Generaal,fgd.Dir.v.Politie te Amsterdam. 

Medewerkende instanties 
Ondernomen acties 

: b) 

:gene 
:gene 

Ter voldoening aan het gevr1-1agde bij Uw schrijven van 5-6-51,Form. V 2 
No.Dis 12412 A,onderwerp als in aanhef dezes vermeld,heb ik de eer U te berichten,dat van: 

LEVERilJG Johannes Cornelis 

• geboren te Egmond-Binnen op 19-2-1934,wonende aldaar Herenweg 14,alsm�de van de leden van het
gezin waaruit hij stamt en bij wie hij inwoont bij de Politieadministratie te Bergen(Nh) op
politiek en crimineel gebied geen nadelige gegevens bekend zijn.EINDE.

Bergen(Nh),17 Juni 1951. 
7 



( 

. ,NAA!:l 

12412 A 5-6-5� 

A� de Heer Districtscommandant 
van de Rijkspolitie Distr.ALKMAAR 
te 
H E I L 0 

QOND BDfflP-N 19'f2-34-



-

C"JtOvu«:IAAt. WATl!RLl!IDINGII! Dkltr 
VAN �OOIIDHOLLANO 

•;;S.ëNL.\AN 10 »w�•A.U. 
..... ············· .. · ................................................ ____ .... __ _

Naam X) 

- ' ..................... _,,,,,N,.,_ ........ ,,._ .............. ,_ .. _.,.,.,.,,., ·--•--. -� ......... ,_, .. ,.,,, 

�, 'x LEVERING 
-

-

6 

.. • ............................ � . .  �,� .. -- ···· 
.... ........ _.,, .,_,,,,,, ....................... ... , ,  ...................... .................................................................. ,, ........ .... .... ..... . 

� Gehuwd met: 
(�lleen voor vrouwen) 

. . ..................................................... ----
••• ••• .. •••• .. -••••••- , .. ••••••••••••• .. ••• .. ••••••••• .. ••••••• .. ••••••• .. ••••••••••••••••••• .. ••• .. ••••••• .. ••••• .. ••••• ............. ••••••••· .. ••••••�•••••••m•,.,.,. •••• 

Voo rnsmen (voluit): Joannes Cornelis 
... ... . ... ··-· . . .. .... ·-· . . . .... . .. ...... ............ ... ...... ........ .... ....... ... .. .... ..... ...... . ·---.... --........................................................................................ . .

Geboortedatum (dag, me.and, jaar): 19 Februar i 1934 

. . . ... .. ·-· -· -·- .. 

Geboorteplaats: 

. . ·- .... ··-· ·-· . .. .. ·· ··- ............. _,, " ... ........ ...... ..... ... .. ' . '  ........... ••···· " . .... ....... .. ... .... .. .. .. ... ··-·" .. .. . 

Egmond binnen 
... ·· ·•·•···············••·••·· .......... _ ......................................................... _ ...................................... _____ ······························-······ .. ············· ······"···· ············ ..

Woonplaats: Egmond binnen 

. . . ·-········· .. -·······-··· · ·············• ..................... _._··• .. ··················---··-·· ...................____ ········-·······-··---··· .. ·· ···················· 

Herenweg 14 
···· ··••········· .. · ···-····· .. ·· ......... ___ _ 

. . .. ·-···· .. ········ ········ .................... ___ ....................... ___ ............................................ ............................ .

Functie: Aankomend terreinwerker 
(.duidelijk omschrijven) 

·····-···-· ............................................................ ·-··• .. ·· .. ·•····· .. ·· ... ·•· .. ---····........................................................................ . ..... 41 ..... . 

x) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam 1 0 JULI 1951 
···-···· .. ······--·········-···--···· ···-·····:: ........... 19 5 .... . 



L , · _;· :· u Eol, r.nes ,c ·�nAlis 
l�-• -01_ ",; onà. "linnen
.1:.,.1onc1. Binnen, 'eron.1-1.;, 11:b

• r ri< J::::::;: .uis 1: 411�/o) :.)oo
'3 }'.:r art

Ved. 

bero ,:1s L., �_-y......., � -...... 

c)f;o /,Z tJ � � ,,,f :, .,,.. y



1, 

')( (/)f,JL �� LJJ. �"J t>li � hu-,, CI.R. � Opmerkingen; -- -( • b / 11)<,o-t'f}A 

1932/0D 469 - 2e voorzitter Fed. lers. Or. Lienst afè. 
AmEterc:am, onderafd. vaterleiding. 

�- ll �� � / �/ (!Jf 1Jh Aw J1,h)
k�� b1 � ��1 /� rOI. � 
��-

• 

Nagesl. door: dat: 

---------------------------------------------------------------
MODEL.� B afz: GuL/ .ASD 

V
volgnr: 

datum afz: 

functie: portier 

fl 

cl, 10209 ... .51-.}2 

� ( � 

achtem: LIND 

voorn: Iieter .Albertus Cornelis 

geb: 14-2-'91

te: limtterdam 

• J'E:m:;hDJ.J r 
Solebaystraat 93/III

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



I 

I 
I 
I 
1 
1 ,1 

• 

• 

·I
1

I 

Form. V 2 e. 

No. Dis lL�.646 A 

Onderwerp: Inlichtingen. 

Da turn, Pl September 10,Sl. 

Aan r'l e !=!eer 

Hoofd Cor.u:'!issa:ris va n Politj_e 
te 
A. ! 8 T F:: R n A l'. •

D IEl;t S TGE HEIM, 

Hiermede moge ik U verzoeken, mij te willen doen berichten 

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

SJ?eci�al ook op politiek gebied - ten nadele van on derstaande 

persoon, de leden van het Bezin waaruit hij stamt en de leden 

van de familie, bij wie hij inwonend is. 

DF T}T.8E VOUD S • V. P • 

LIND, Pieter Albertus Cornelis, 
Amsterdam, 11..L2-91, 
ALSTETl.DAlî, SolP.baystrtlat q3 III. 

Beroep: Portier ifaterl" 
In de documentatie alhier bekend: 

Hij zau 2e Voorzitter Federatie Perso neel Ouenbare Die sst 
afdeling Amster-.-'lam, o ndera.fd. 1faterleic1ing zi .}n. 

Deze mutatie heeft betrekking op hem voor de oorlog 1940-1946 
Nadien is omtrent hem op politiek gebied niets meer gebleken. 
Ook zijn echtgenote komt niet voor. 

27-9-1951 

C 





$00 ·ie G 2 B C ingendral 
29-9-1949

LOON van 

5809 

V -2130-2/ 49 

Johan, J ar., Ienk

25-S-1928 t;e .Arlsterdam

At 1TE-.DAJ1!

12-8-1949

5-8-1949

Cel�besst:r.aa·'- 51 

Yan LOON woont sedert geboor1;o 4ïo s ;er n. o zijn mea.e-
g "'.insle �n 'ro en n.:.et voor n ch crimineel· noch politiek. 

/ 



.. 

• 

xl 

Form. V 1 

L .. - ; ; . �h1� -:�î ! '
}
. '

rr/17 b yo... - , .. J_ ,.,_..J_., �A
l 11( 

6
' r,(' ::"' I 1:..\ 

Datum 22 Augustus 19 49. 
4an de H eer Hoofd Commissaris v an 
folitie 
te 

GEHEIM A 111 S T S R D A M. 

H1ermec1e moge ik U verzoeken, mij wel te willen, berichtc:.n, 

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

op politiek gebied - ton nadele van onderstaande persoon, de 

leden van het gez:in waaruit hij stamt (en de ledeu van de fa

milie) waarbij hij inv/onen,d is• 

LOON, Johan an Henk van 
Amsterdam, 2�.6.28 
Amsterdam, Celebesstraat 51 

Genoemde persoon is bestemd voor opleidinf; tot officiel:• 

In verband daar•mede zou het aanbeveling verdienen tevens de 

wo.onplaa tsen van de adspirant gedurende de 001,10g te vermel

den. Het 1nstellen van eon meel' uitgebreid onderzoek of een 

persoonlijk verhoor, worde n voo:i:•alsnog nlet nodig gQacht. 

Komt t.ti heden NlET voor 

in de Politie-administratie 

Datum: 13-9-'49 

Yan IDON woont sedert geboorte te Amsterdam. Ook ziJn medege
zinsleden komen niet voor noch crimin eel noch politiek. Einde. 



• 

.. f. 

�an d.e Heer 
Po:'-ï.ti_ 

, ' 

Hoofd OoI!lli11sear1e v� 

te , . 

1 
AMST,ERDAM1

1"00!.i 
I 

Johen an Henk 
Am:H�erue.n

1 
25-6-.?g 

A inst�rdao• Celebelilstraa:t 5-l 
. , . :· l·1·



nr. 28. 

n�. V.D.1.620/51. 

Onderwerp: N.MIN. 31 Augustus 1951. 
------------------------------------------------------

Datum van ontvangst bericht: 1.8.51, nr. Dis 14361 A 

Form. V 2 e. ..-e 

-

Tevens bericht gezonden aan: Geen. 

Medewerkende instanties: Gemeente-secretarie • 

• 

r 

In antwoord op bovenvermeld 

schrijven bericht ik U, dat alhier 

ten aanzien van NICOLAAS MIN, ge

boren te Bergen, 12.10.91, fitter 

Prov.Waterleidingbedrijf van N.H., 

wonende alhier, Blekerslaan nr. 12, 

en de leden van zijn gezin, niets 

nadeligs bekend is. Einde. 

�
l 

IV 
�-----_.,,--·---' 



nr. 28. 

nr. V.D.1�620/51. 

Onderwerp: u. rJIIM.

DIENSTGEHEIM. 

31 Augustus 1951. 
-------------------------------------------------

Datum van ontvangst bericht: 1.8 .• 51, nr. Dis 

Form. V 2 e" 

Tevens bericht gezonden aan: Geen. 

Medewerkende instanties: Gemeente-secretarie • 

• 

r 

..... 

In antwoord op bovenvermeld 

schrijven bericht ik U, dat al.hier 

ten aanzien van NICOLAAS MIN, ge

boren te Bergen, 12.10.91, fitter 

Prov. Waterleid ingbedrijf van N .R., 

wonende alhier, Blekerslaan nr. 12, 

en de leden van zijn gezin, niets 

nadeligs bekend is. Einde. 

� i 





•••·••••••• .. ••••••••••••••-.. •••••·••••••-.. , ...... ••••••• •••·• .... ••·••••·••• .. ••••••••· .. •••'-"••••··••••••-.. • .. •• .. ••••-....... � .... ___ H••••••••••··••• .. •---•·•-.,· .. ·••--•--•••N•-•· .. ·•-• .. •• .. •·•· .................. -••••• .. ..,•·•----

Naam X) -- MIN 
- "--. 
• •••• ..  ••••• .. • .. •� ........... ••••••••• .. •• .. •••• .................................................. -• .... •••-••--•••-.,••-••-,.., ........................................ m•-,•••--•••-•.,•••••••••••• .. • .. ••••••" .. ••••••• .. •••• ................... ., .. ••-•••• .. •• ... .  • .. •• .. •••• .. •••••••••••• .. ••• .................... .,., ....... .,. 

Gühuwd me t: • 
(�lleen voor vrouwen) � 
.... . . . ..................................................................... ... -�-............................................................................... .... ............ ............................................................................................................................. .. ... .

Voo rnei,mGn (v oluit ) : NICOLAAS. 
·--•---..................................................................... ..................................... _. _____ .. __ . ., .................... -................................. _ ........ -.. , ....... _ .. , ............................................... , ... _ ........................ .............................. ... 

Gebo�rtedatum (dag 9 Illé'.and, jaar): 12 OCTOBER. '1891 • 
............ , .

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

GGboorteplaats: BERGEN • 
................................................................. __ ................. __ ............................ ·--- ........................................ ___ _

Woonplaats: ALKMAAR • 
. ........... , .................................... ---........... -................ ·----� ---...................... -......................... -... ··-·-· ............______ _

l-1.dres: BLEKERSLAAN )'2 

�:: 

.

. �ie: FITTER 1 e �
·
��

-

�

·

��
·
:
·• ........................... _ ................. __________ ..... _ ...................... . . 

(.duideli.jk omschrijv en)

x) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam
............................ ·-·----···· ..... -.................................................................... . .

1 0 JULI 1951
1 5 _ .................................................... _ ............................... -..... 9 ... .. 
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Form. V 1. 
No. Dis 8167 A 

Onderwerp: Inlichtingen. 

Datum, J Mei 1950 

Aan de Heer 
Hoofd Commissaris van Politie 
te 
A M $TER D A  M. 

VE RTRO_UWELIJK 

Hiermede moge ik U verzoeken* mij wel te willen be
richten, of in de Politie-administratie tèn Uwent iets 
bekend is - ook op politiek gebied - ten nadele van onder
staande persoon, de leden van het gezin waaruit hij stamt 
(en de leden van de familie) waarbij hij inwonend is. 

·• ;d MOENE, Frans Lodewijk T nomas 

• 

Brielle, 20-1-1931 
Amsterdam z., Jasonstraat 4. I,op welk adres hij op 29.7.1939 
komende van Alkmaar,werd ingeschreven. 

Genoemde persoon is bestemd voor de opleiding tot 
OFFICIER. In verband daarmede zou het aan beveling verdienen 

tevens de woonplaatsen van de a dspirant gedurende de oorlog 
te vermelden. Het instellen van een meer uitgebreid onder
zoek of een persoonlijk verhoor, worden vooralsnog niet 
nodig geacht. 

IN TWEEVOUD SoV.P • 

i 
�-..,�-- .,,_. .... _., ... t 

l 
K'omt tet beden, N '. El voor '
· d t· '·. d m e .. ·.:).litle--a ministratie 

l Da!um, 23.5.1950 c j 
l 

Geldt ook voor de leden van het gezin, 
waaruit hij stamt. 

I 





; 

• 

• 

No. 1079/332-19'.)l. DIEîJSTGEHEIM. 

Antwoord op : Uw schr. No .• Dis 1.467�-, 
d.d. 24-9-Jl. 

Betreft :- H. Mooiweer, Zandpad B. tjj 
Weesperkarspel. 

In antwoord op het aangehaalde schriJven moge 
ik U het volgende berichten. 

Hendrik EOOI1!.EER, geboren l 7 Jul.i lö�b te Nigte
vecht, woont te 1/eesperkarspel, Zandpad B. No. ö::, 
en is snnd-monteur bij de @emeentelijke dat.er.1.e1-
ding Amsterdam te /eesperkarspel. 

Volgens beko!"len in.LichtirLgen 1s hiJ J.J.d:t.geweest 
van de �.v.c. BliJkens eigen uit.latingen heef"t fUJ 
geruime tijd geleden bedankt. voor het 1.1dmaatschap 
van die �entrale. 

Zijn huiàige politi�riëntering is niet bekend. 
In de plaatse1.1jke po..ut1e-adm1n1strat1e 1s n1e1:,s 

ten n,�de.le over he.1:1 bekend. 

/J 
'11 ----·-' c_-_1._-_>,_!. __ w_-l 

Il 
1 

,?1,�..,I.,.. 1.2 
--·-·_,.,.,· --------···•'li'.---------= 





VERTROUWELIJK. 
Verbinding No.102. 

Form. V 4 e. 
No.Dis 91. 
Onderwerp: Inlichtingen. 

Datum van ontvangst bericht 
Betrouwbaarheid berichtgever 
Waardering bericht 
Tevens bericht gezonden aan 

Medewerkende instanties 
Ondernomen acties 

. 

. 

.

• 

: 

13 September 1951. 

:a.Procureur-Generaal,fgd.Directeur van Politie 
te Amsterdam. 

b. 

OP KAAR!_/ 
AC[ il _

IJ 
ï 

\.,. 

DA,: �;<,(}W1j 
PAR: i- �J 

,,. 

• 

Ter voldoening aan het gstelde in uw 
schrijven, d.d. 15 Augustus 1951, No.Dis 14327, Ver
trouwelijk, onderwerp in+ichtingen, heb ikêtëeer U 
het volgende te berichten: 

Van Frederik Hendrik Naersen, geboren te Sura
baia, 8 September 1912, wonende te Schagen, Laanplein 
No.E.36, thans Laanplein 4, is zowel op politiek-als 
politioneel gebied niets ten nadele bekend. 

Betrokkene sympathiseert zeer sterk met de par
tij van de v.v.n. en is hiervan zeer waarschijnlijk 
lid. 

Naersen is lezer van de Schager Courant en het 
Handelsblad, terwijl hij bovendien geabonneerd is op 
het weekblad Elsevier. 

Afgezien van zijn lidmaatschap van de Bond van 
Provinciaal Personeel, is hljmoverigens bij geen enke 
le andere organisatie aangesloten. 

Alhoewel meergenoemde Naersen naast zijn norma
le werkkring met velerlei personen omgang heeft (be
trokkene is o.a. lid van een te Schagen opgerichte 
tennisclub), kan van geen dezer personen gezegd wor
den dat zij tot zijn speciale kennissen of huisvrien-
den gerekend kunnen worden. 

Betrokkene, die er financieel gunstig voor
staat, heeft een uitgesproken hoogmoedig karakter. 

Zijn levenswijze kan zeer co111rect genoemd wor
den, terwijl de huiselijke omstandigheden eveneens 
gunstig zijn. 

"Einde". 

September •51. 



Verbinding no.1O2. 
Fo�m. V 4 c. 
No.Dis 91. 
Onderv1erp:v Inlichtingen.

VERTROUWELIJK. 

l3 Beptenber 1951,

Datum van ontvangst bericht 
Ik t'J:•ouwbaarheid be'.'C'ichtgeve:r
'?a a;rder ing bericht 

. 

. 

. 

. 

Tevens bericht gezonden aan : a.I>rocurcur-Gener:J.al, fgd.Di:r0cteur van Politie 
·te Arusterèta.r1 .•

�edewe.rk.�nde instant.Les 
Onder.nomen a.c·ties 

• 

• 

b. 
J 

: 

1te:r voldocninG t,an. let {)Stel(lc in Uw
3Chrijven t d.d. 13 AU(,;U.Gtus l951, 110.Dis ll�327, V'ex:
·t;ro r;1el i.j�(, onde::-,J0r� iu.1-ü�":'..•liingen, heb il: de ee::.' U 
�4et vol�e.ude te beJ}.Lchten .. 

Van ir1::Jfü:}.r. il;{ .Icmdr-ilc 1ë3er.scn� geboren ·te Hur.u
baia, 8 .3ëi1rtembe:r:· 1912, �,onendc te Schagen, Laam'.>l�in 
l,Q.-"-.36� tha:n.::; ...,ai.J.OJ)l3ill 11-, is zomü �p pol.;tiek-als 
politioi:ccl c;coiecl n.:.e'ts te.n nadele bekend. 

Bet.rokke.oe s;r;..,.pat:J.is�e:i.�·� zeer sterk met de par
tij Ya.n rlc V. 1T .-;) . e.:;. .::_3 �ior run zeer waar:::c!lijnli j� 
lid. 

Naersen is lezer van r1e .JcLager Courant en he+. 
�-ia.nè.2lsblad, ter'Nljl hlj ":)ov.::.nèien geabon:10srd is op 
het wee;:kblad :,1sevier. 

Afgezien van zijn lit'ij'uaa·t;scbap van de Bond van 
rr0vinciaru. �crsoneel, is hij�ove�igens bij geen enke 
le andel:C o:r·gani.satie o.auz;eslotet1. 

Uhcc�·1cl .meergenoc.;md.e .Naersen ns.ast zijn norma
le werkkring met velerlei personen omgang neeft (be
trokl�enc is o.a. lid van een te Schagen OJ.)Gerichi:ïe 
tennisclub). kan van geen dezer personen. 8ezegd wor
den dat zij tot zijn special-e .kennissen of b.uisvrien
ct.on cerekend kunnen word(}n. 

)e1;ro -Jrnne. die er financieel gunstig voor
staat, heeft ec:;n L.it�.._r;proken hoogmoedig karakter. 

Zi j1� lè ,rtnswij Zt.: kan Z�,�- COIDT�Ct g0n.oemêl GO:r.'
Jen, ter\,_;_Jl de h-D.St=,; ... ijk.a l)nstandigheden cvel'lecns 
gunstig zijn. 

'51. 





l'JtOVINCIAAL WAT!!RLEIOINGBi!GIUJi 

VAN NOO!<DHOL�M,;f) 

... ..... ... . . �SS�NLAA•"'·· •o .. .................. ��§:�?:.l'S'A?.M.� ............ ... -.... ··-·-··· ·-·-····· .. ·· ..... , ·····-·•· .. ............. _. ...... .............. ·••··•hO .. ,o,,, ......... M ..... -··········-···· ..... _,, ......... -, ...... .. . ....... , •• � . . . . 
' . 

11-1- ,-1 

���:��.: ...... :.�.! ...... ��.:
an N

A
E

!t�.�.���� .. .......... ____ _ __ _ ____ T_iz __ �t,J,I'� a.8_

Gehuwd met: 
� 

e c .. �.��.� .. :..�.-•Y. .. ?. .. ?..: ...... Y.::..ouw· enL ............................................... ___ ---�-- ___ ............................................................................ . . . . . ..
Voornamen (voluit): FREDERIK HENmnK. 
............................................................. ·----· .. ··-· .. ···· .. ········· .. ·· ... · .. ······· ....................... -.......................... _ .............................. _ .... __ _ --······••·••·· .. ······•······••• ................ . 

Geboortedatum (dag, maand, jaar); 8 September 1912.
......................................... __ ................................. ___ ·---.. ................. ·-···-------... --... ··-· ................. ·--- ............................ .. 

/ Geboorteplaats: SOERABAJA 
.................................................................................................................... _._................................................ .. ................................................... ·-···· .. ·• .......... ----···· ............................................. . 

Woonplaats: SCHAGEN. 
••••••••• .. ••• .. • .. •••• .. ••••••M•••••• .... ••••••••• .. ••••·••·••• .. •··••• .. •••••Mo .. -•HO••-•-••••-· .. ••••••• .. ••••• .... •• .. ·••••••-• ............ ••••-•••-••••••• ... • ...... -, ......... ••·•••••••••• .......... ,, ... _ ................ -• .. •M .. O-•OH-M•"•••"•""''••••H"••• .... • ....... ,.............................. • 

,�dros: LAANPLEIN E. 36. 
. . . .... ......... ... . . ... ................ ............ .... ............................... ....................... _ .. .......... ... 

� 
...... 

Dis
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·
chagen. 

Fu ... '1.c tie: TE-CHN, H00FD/\.MBTEN. B. )( duidelijk omschrijven) ) ----··········· ............. ... .... . v 
.

........................................................... _............................ .. ............ -........ ·-- ··-·· .. -.. ············............. .... . .... . .. 

x) Voor gehuwde vro uw meisjeanaam 1 U JULI 195) 195 . 
-................ � ............ -- ........................ ........... -......... -........ . ..... . 



? l\.. lJn.&Séi.:!.o'N .F .H. van Jr • 

Lrt 48(Ledenlij'.ót)/O.J ,.ü6- lid ·/ ·o.
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• 

Form� V 2 �. 

14.309 A 

On:der•wèrp :�.!chtingen., 

Datum, 13 Aug. 1951. 

Aan de Heer 
Hoofd Commissaris van Politie 
te 
H AARLE M. 

DIB1'îS1'GEHEIM 
........... i.:..-... � �--..,..�-... -� ..... -.. -

Hiermede moge ik tJ verzoeken, mij te w�llen doen berichten 

of m de Politie•Aadmiuistra-yie ten Uwent iets bekend is -

:�.I?.�.-◊t�i ook op politiek gi:,.bied - ten na.dele van onderstaande 

pers oon" de leden van be t gezin wa,a.ruit hij stamt e n  de leden 

van de familie� bij wie hij inwonend Î$o 

IN TVJfäl-:VOUD S • V. P. 
--�--·.._.,.:..�"""'"''"'",__...... 

NEUMANN, Paul

Haarlem, 2$-$-24 
HAARLEM, Indiechestraat 59. 

Werkzaam bij het Provinciaal Waterleidingbedrijf, Noordholland • 

In de documentatie alhier komt voor: 
NEUMANN, Paul Nijmegen, Hindestraat 58. Rijkaduitser. 
Vrijstelling inlevering radio. Reden: R.D. Lid N.s.D.A.P. mitg.no. 
8996425. 

1'To. ll537 

Bovengenoem:ie persoon, die sedert de geboorte te Haarlem 
woont, komt niet voor. 





rftOVINCIAAL WATERLEIOING!!E.lltl(r 

2 t 7 9 5 

......
.
. �5..�.��.:�?;.'.��.:::.�.:��������·····----········································-······· 

.
. ··.......

.
..... 

l. ..... " .......... : .
.
.. :�.:

.
: ........

.
..
.
... - . .. Naam X) 

;j,�NEUMANN 0 
,.. • �· ......... ............ ...... ... ........................................................................................ ............. .............. ...................................... ..... ....... ............ ......... ................. l ........... �-..... ?-ö.�ll ... s•, ....... .. .

Gehuwd met: � -·--.�- ...... .:.:_} 
(_alleen voor vrouwen) 

.. 

.

,_

.

, ............ ,_,,,,, ............................. �··· .. 

•

·· .. ·· .. -···"·•-"·'" ...... _,.,_,.,..,. .•.. _, .. 

..

,

, 

.... , .... , .... , ..................... --······ .................................................... , ..... ---·····•"·•···············•····· ... . Voorn::tmon (voluit ): P.AUL 

... 
-

... .. -............................................................... ·-·····----•-«-••·····•········· .. ·-•· .............................. ······· ......
.
....................... , .. -, ............. __ ,._,, _

______________ 
..............

.
.......

.
....

...........
.
... . . ·' (Geboortedatum (dag, me.and, jaar): 28 AUGUSTUS 1924. 

,c:;,.r ............................................... . 

--- ................................................ -........................ ......................... -................................................ ... ..................................................................................... ........... ..GGboorteplaats: HAARLEM. 
••••H•nM ........... •-••••·•• .. •• .. •• .. • .... •••M••••••••-•••••••••••·• .. •••••-•••••••• ••••-.. ••••• .. •••••• .. •M••ao••••• .. •••• ••••• ............... _ .. ., ........ ,. •• _ _, ............................... -................. •••-•·••••• .. • .. •-••••••••••••• .. ••-H .. n••• .. •• .... • .... •••••• .. •-o,mm,, . ................... , ... , • , 

Woonplaats: HAARLEM. 

....... .. ............................................................................................................ -................. __ _J�dres: INDISCHESTR.AAT 59. 

........... ............... -..................................... ·--.. 

.. 

. ...........................................
.
................................................ ....................................................... ·--- ........................... .Functie: ADJUNCT-COMMIES. . 

(duideli jk omschrijven) 

................... ................................................................ -............................... -...................................... -...................... -................................ -............. -................................................................................... .,-: ..x) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam 1 0 JUL\ 1951 1 ......................................... --..................... ...... 9 5 .... .. 



? B. 1'1li:Uî!!lA.J.'1N, Paul 
Nijmegen, Hindestraat 58 
Y.!'iJSteilin.g inlevering radio 
Reden. R.D. 
Lid N !s ;D .A.P, 
r:J.itg.no.8996425 

Rijksduitse 

•

• 





Verbinding 97. 28 Augustus 1951. 
No. 139/Dienstgebe im. I 

.:/ 
' 

Ontvangstbericht no. Dis 14.361 A d.d. 17-8-1951. 
·onderwerp: inlichtingen 13':':l.v.Nievelt, Kweekduinweg 8

te Overveen, gemeente Bloemendaal.
Betrouwbaarheid berichtgever en waardering bericht:
zeer betrouwbaar.

• 

• 

-0-0-0-0-

BAF.END FERDINAND VAN NIEVELT, geboren 
te Deventer 28 Januari-nî8�, directeur P.W.N. 
wonende te Overveen, gemeente Bloemen daal, 
Kweekduinweg 8, staat in bet bevolkingsregis 
ter dezer gemeente ingeschreven sedert 14-11 
1937, komende van Den Haag. Hij is Nederlande 
beh oort tot de Rem. Gemeente en is op 23-12-
1912 te Gron ingen gehuwd met Elisabeth Mulde 
geboren 2-8-1888. 

Bij de politie-administratie is n iets te 
nadele van bem of zijn echtgenote bek end, ook 
niet in politiek opzicht. Zij staan beiden 
zeer gun stig bekend. Einde. 

-0-0-0-0-

i , 3-, _-;B-: ,., \ 
.
. -•--··------il 11�- -fil/ 

L_. --�· -�--�· . -



l'JICVINCIAAL WATERLf.lDINGH\!:i):UJF 

VAN NOOl<DHOLLANO 

l!S!IENLAAN 10 

V
1795 

. ····· ···••·····•··· ······· .. ·········· ........................... __ ....................... -............................................. _ ............... ____ ................................ , .......... _ .. _ ......................... _ ....... _ ....... .
X) .,-'f 

•
Naam ,,. o!fJ van NIEVELT ....... 

K 
.J. • 

--. ............................. . . ... ,.... . ..................................................................... -........... ,_ .. ,., .................... -...................... , ................................. ................ ,,_,,, ................................................................................ .

f :�r:�n =�J.�.r.: .... :!!:o��.� .. 11..). ......................... �··········-··························· ··----··········· .. ······· ................................. ......................................... ., ............. .. 

Voornamen (voluit): BAREND FERDINAND.

� ............................................ ................................................................... -..................................... ................................................. .................................................................................................................... . 

� Geboortedatum (dag, me�and, jaar): 28 Januari 1888 •

......................... ,._ ..................................................................................... , .•.. 

GGboorteplaats: DEVENTER. 

' ...... . ......................... " .... -..................................................................... _. 

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

Woonplaats: OVERVEEN.(Gem.Bloemendaal.) 

. . ... ............................................... .......................... -.................. _._,. .................................. _.-· .. ··-·" ...................................... _ .. , ... 

Adres: KWEEKDUINWEG 8. 

.... .... .................................... ..................... .... . ..... ___ 
··· .. .............. .......... ... .... ........ ..... .. .. ·· ·····•···· . ........ ····· .. . .... ---···-·· .. •· .. ············ ............................... .

Functie: DIRECTEUR P.W.N.
(duidelijk omschrijven) ........................................................................................ ·-·-·�------.......................................................................... _ ........................................................................................ ........... v

x) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam 1 0 JULl 1951 
1 ...................................................................................... _.... 9 5 ..... , 



? 

B. NIEV:GLT, Ir.B.J:!'. 
Overveen; Kweel{duim"leg 8
Groep IV.
Wordt verzocht om beoord�ling aan de S.D. te 's-Gravenhag$.
Door Comm.issaris Prov.Noord-Holland op 1 September '42 • 
benoemd tet Directeur provinciaal Vlaterleid.in.::;bec1rj_jf van N-Holla.rid,
aJ.s opvolger van Ir. ir'f .:Mens ert.
Was in 1934 lid der N.S.B.
OD 1014/10412 blz.8

� L�,,ç . n-ä.f �, 
B. NIEVELT van 

Komt voor in een brief', gericht aan Pro:i:'.Dr.Quqy.
OD 1014/726

• 

' 

V 



Opmerkingen 

• 

Nagesl. door, 

PELSER .Arnoldus Petrus Ned. 
23-7-96 te Amsterdam
AMSTERDAM Bilderdijkstraat 51 I
Hoofdopzichter
Sept.51 waterleidingbedrijven (Alph/OD 1764 a -

N ,Holland) t:' . ..,,. .. 

{ 1 

dat: 
" 

MO;:-C 
- afz.,GWL/A' da � M,'{z

y 
volgnr:

V datum afz: 19-8-55

functie: 

liaifdopzichter,hoofd
� onderafdeling 

J 

111430 .· 54 -'152 

achtern: PELSERX

voorn: 

geb: 

te: 

adres: 

Arnoldus p�

23-7-96

�¼� 

AMSTERDAM

Bilderdijkstraat 51 
:r.

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



r 

y 

• 

Form. V 2 -e. 

No. Dis 1�.6�6 A 

Onderwe�p: Inlichtîngen. 

Datum, �l September 19i:;1. 

Aan de Heer 
Hoof·a. C.or.uniF\saris van PolitiP 
te 
Ar s T -s R D Ar. 

DIEl\t .STGEHEIM. 

Hiermede moge ik U verzoeken, mij te willen doen be richten 

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

speciaal ook op politiak gebied - ten nadele van onderstaande 

per�oo n, de leden v&.n het eezin waaruit hij stamt en de leden 

van de familie, bij wie hij imrnnend is. 

f IN TNEEVOUD S. V, P. 
·./ 

• 

il -PELSER, Arnoldus P .etrus
?l-?-q6 te Asd. 

.. . . , 

AMSTERDAM, Bilderdijkstraat 51 I. 

Beroen: Hoofd�pzichter. 
In de docune ntatie komt voor� 
PELSER, Amsterdam. Behoo r t  to t ne SD te Amsterda�. 
Is betrok1cene raogeli.1k identiek aan laH.tstgen0P.mde <>

Kan zonder nadere gegevens niet wo rden nagegaan. 
»etrokkene komt echter in de politie-administratie niet voo r
en zijn daarin omtrent hem ook ge�n veroo rdelingen bekend.
Dit geldt ook voor zijn echtgenote.

• 

27-9-1951
C 



' ' .

. PI�LSER
J. 

Arnoldus � •
. 23-7-90 · 
,'U-iSTE�.DA�, Bilderdijkstraet 

BeroeP.: Hoofdopt1chter. 
In ae.dÓo\tJrtentatie komt voor: . 

. PELSER, Amsterdam. B_ahoor,t tot c1e 
, Is. betrokkene, mogelijk identiek aan 

�· / • , ·
·
.::,. • 

'IS:!,_ t • � �,, � ,1, 

;< , 
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No 3743 / 19!Sl 

Form. V 2e 
Dis No l4q7§...A_ 
d.d. 24-9-1951

D i e n s tge h e i m.

1 October 1951 '�

JJ � �,yb�tl., 

In antwoord op bovenaangehaald schrijven kan 
het volgende worden medegèdeeld. 

In het Bevolkingsregister te Amsterdam staat, 
• .,.t sedert geboor·te ingeschreven,Gerard PENNING,

' geboren te Amsterdam,12.2.1932,bankwerker, 
wonende ten huize van zijn ouders,Rochussen-
straat 3 hs,te Amsterdam. 

Politiek komt hij in de politie-administratie 
niet voor. 
Betrokkene werd op 8.4.1949 door de Kinder -
rechter te Amsterdam,terz. van mishandeling, 
veroordeeld tot f.8.-- boete smb. 2 weken 
tuchtschool. 

)(J Zijn vader,Hendrik PENNING,geboren te Amster-
6-5-07 dam/komt in de politie-administratie voor met

de doorlvermelde mutaties. 

• 

In d e  politie-administratie zijn omtrent hem 

[��r4 · ----�:- -i � ... , � h 
t-�•T;_i'J//_ 1 I 1 �·-- il ' - t .. h ->-,

�-
IP P: if; h_ t /'7_ 1 �- /,' -- __ , �..- '"- i . v7,';_ .. U,i...Ç (l � ------ . �"" 

l - --- �....___ ___ ...!. 
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Aro-:i de 1Ióe l." ., 
Hoofdco�miasa��
te 
AM 



( 

•

•

-
• 

Hoofd Rectie G III B Climgendaal 
4 Jp,nuari 1949 

3��6 J.8 novemhP,r 1918

V-4-2'1-6 
. '

j 1fovemb�r 1948

?OT 
.. 

,�-

12�-J.2 •. 1926 ,.. . -
... 

Jt-'iJ1lL]�î� • gcha�.kvrijkcr.s f;re.at

. ' 

Zie cfschrift politie-rapport 

" POT, l1einde-rt, geboren 12-12-1926 te Haarlem,' vrnnendc 

' ..

. 

13 b 

-scha1kwijkerstraat 13 D rood, te Haarlem.
Bovengenoemde· peraoon, die sedert Zijn gebm,te .in Haarlem woont
en _van a..c bij hem inw m.ende familieleden ie :op poli tionee+
én politiek gebied.,.nieta ten nadele bokond.

' ' 

�-

, , 

' .. ,, 

(> 

-, �-

.. 



/fU'-19 11 

� 
Form. V 1 

,., � •/ Datum 24 November 19 48 

• 

• 

No.Dis. 3256 • Onderwerp� Inlichtingen, 

GEHEIM 

De Heer Hoofd Commissaris van Politie 

· H A A R L E M i 'P .',M (1 
• !) , i"rrr:.
i -;fifj./'i 

r.i, . IÎ.. ,_J 

Hiermede moge ik U verzoekGn, mij wel te 
willen berichten, of in de Politie-administratie ten Uwent iets 
bekend is- ook pp politiek gebied- ten nadele van onderstaande 
persoon , de leden van h.et ge�1·n "a�ru1·t hij sta.mt (en de le personen · 

hij •• "" zi�'"'
stamm<:Jn -

den van de familie) waarbij . . inwonend zi�J-11' ZlJ 

� 1 POT 
geb: 
won: 

J ✓l=. 
M.��• , t
12-12-26 1-./ a. ' "- 1 ., .,. •. ,

HAARLEM, Schalkwijkerstraa t 13 :t>! J) . .:..l.u-.,-cL · 

nersoon is Genoemde�-- -.-. bestemd voor op-personen z1Jn 
leiding toto f f i c  i e  r . In verband daarmede zou het aanbe-

. . adspirant veling verdienen tevens de woonplaatsen van de 
adspiranteneedu-

rende de oorlog te vermelden.Het instellen van een meer uitge
breid onderzoek of een persoonlijk verhoor, worden vooralsnog 
niet nodig geacht • 

Van bovengenoemèe per!"',.oon, die seélert zi.in geb0orte in H:;.arlem woînt en 
van de bij hem inwonenfe familieleden is op politioneel-en politiek ge
bied niets ten nadele beken4. 

.. 

)3. 30 November 1948 . 
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3256 

POT M. 

2':1: lt ovember • 48

De Heor Hoofd Comm1eso.r1a van 
t.e 
HAA ·RL� M 

geb: l.'?-12-26 
wonc ,HAAHLEM, Schalkwijk--erstraat 13 b� 

. - , 

' . 
... -:.;. 

,, 

. ..  

. . 

t ' 

'' 

'< ' .



1 • .;,. 

�OVINCI.UL WAW'!RL!IOINGHDIIIJP 
VAN NOO!!DHOUANO 

►SS�NLAAN U ll401!.UN8A,U 

........................................... _ ..... -............................................................. _ ........ ___ 

Naam X) 

--- .................................. -. .,-........ -.......................... ___ ...... . 

POT 
••• .. •• .. •••••• .. ••••••••••••• ........... •••••••••-•• .. -•--'"•• •••••• .. •••• ••••••• •·•• .. •••-•• .. •••• .. •••••• .. ••••••••••••••••• .... • ..... , .. ,,,., .................... ,. .... ,.lo, .................. •• •• -•m • .......... .,,,,,, .. ,,.,, •••••. _,,, •• • •• .. .,,,,, ___ ............. .. ••••• .. ••••• ••• .. •••• .. •••"'"'"••••• • • 

Gehuwd met: 
(.alle.en ..... v o.o.r .... vrouwen) ................. __ ................................................................ .................. ...... . .. .. ................................................................................................................ . 

Voom�men (v oluit): Meindert 
.................................................... ·-····· .. ······ .. ···· .. . · .............................................................................. _ .. , ................................... , ..................................... _ .......................... ,,.. ....... .............. , ....... ........... .. , ... -.... .... . -·· 

Geboortedatum (dag
9 maan d9 

jaar): 12 December 1926 
.. ·····•············· .. ·· ·······•·············· ............................................................ --- .... ....................................... ........... .................................................................. ., ........ .......................................................... . ..... . ....... .

Geboorteplaats: Haarlem 
........................................................................................................................................................................................................ -............................................ -...... ---······················· ·····••·•··· .. ···· ................... , ..

Woonplaats: Haarlem 
................ · ·--···

·-·· .................................................... _ ...•.. , ............... ............ ·-········ . . ··· .. ········---·········· ................................ _ ........ _ ....... _ .................................................... _ ................................. .. .

�
dres

: _·-·· · .. ··········------· ................... .................... . ... ... ... ............... �.� .. ��.=�:.�.�.� .. �.��-r-a_a_t_
l

3 d ... �� ··········· ... ············ .. ·····

-../F t· Ad J"unct technisch ambtenaar 
unc ie: 

(.duid.e.li j k omschrijven) .. _ ... .......................... -. ..... -............. -.................................. -........................... ...... ---·············· .. ······ ................ J ......... ..

x) Voor gehuwde vrouw m eisjesnaam ... -..................... 1 QJULI 19.5.:L ... 195 ..... · 



A. POT ,M.
·12-12-26
Haa11lem., Schalkv1i j lcerstraat 13b.
Dis 3256/0D 300- t.b.v.Sectie G III B.

:. =··,: ...

' . .
· ., .. ,
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Np. 6022-'48 
.J>- , , 

3 November 1948 

t)'orm. V 1 
Dis 3006

1 
dd 26-10-'48 

-

Onderwerp; Inlichtingen 

GEHEIM 

Ter beantwoording van het verzoek, vervat in het hier
boven aangehaalde schrijven, wordt U het volgende be
richt. 

In het Bevolkingsregister te Amsterdam staat ingeschre� 
ven: 

- XI Jan Jacob RINKES, geboren te Amsterdam, 25 December 1927,
ongehuwd, Nederlandse Nationàliteit, wonende Archimedes
weg 38 hs., te Amsterdam. 

Blijkens de Politie-administratie te Amsterdam is hij 
in 1942 geverbaliseerd terzake overtreding van artikel 
141 c.q. 424 Wetboek van Strafrecht ( het openlijk met 
vereende krachten geweld plegen tegen personen of goe
deren). Door de Kinderrechter is hij vrijgesproken. 

x/ Zijn broer genaamd: Menk Anne RINKES, geboren te Am
sterdam, 18 Augustus 1930, wonende eveneens Archimedes
weg 38 hs., te Amsterdam, was in Maart 1948 lid van 
de Democratische Studenten Organisatie " Pericles". 

Overigens is in de I1oli tie-administratie te Amsterdam, 
niets nadeligs van betrokkene en de leden van het gezin 
waaruit hij stamt, bekend. 

Gedurende de oorlog woonde hij te Amsterdam. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ·, . . . . . . . . . . . . . . . . � . ; 
\ . . 
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van Politie 
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Antwoord op: 

No. DIS 14678A. ' a. d. 24-9-51. 

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven 
moge ik U beric�tcn, dat ik mijn administratie 
niets ten nadele bekend is - speciaal ook op 
politiek gebied - van onderstaande persoon, de 
leden van het gozin waaruit hij stamt on dele
den van dr: familie, bij wie bij inwonend is • 

j-1 Naam/),.,' 

Voornamen 

� ROBBRTUS 

: Bernardus Jan 

Gcb.plaats cn-d?tum�Amsteraam, 31-10-00 

Beroe p 

WonGnde 

� Machinedrijver 

: HAA.RIDBMME™EER, Schipholweg 813 •

Tot 27-4-45 ingeschreven te Amsterdam. Sedert September 
1950 geabonneerd op 11het Parool"; geen lezer van 11de 
\'fäarheid 11• 

.Amsterdam, 23 October 1951. 

(jt) -----· 



.... 

• 

No • lC/l7 33 2
19? 1. pI�NS '.;'GS:lfäD( •

Antwoord op! ✓ 

, Ju :fi), r ·11.,,\Vt:' 
No. DIS 1467.BA. , a .a. 24-9-,1. 

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven 
moge ik U bericl::'.:.en, dat ik mijn administratie 
niets ten nadele be�end is - s peciaal ook op 
politiek gebiGd - van onderstaande persoon, de 
leden van het gez:i.n waaruit hij stamt en dè le
den van de: familiE,, bij wie bij inwonend is. 

Naam 

Voornamen � Bernardus Jan 

GGb, plaats en-a�tum� .Amsterdam, 31-10-00

t MachinedriJver Beroep 

WonGnde : HAA�Ilil:S:BR9 Schiphol weg 813 • 

Tot 27-4-45 ingeschreven te Amsteröàm. Sedert september 
i9,o �abonnee�d op "h�t .Parool"t ge.en lezer van "de

1 1-aal'heid O •

_,f\�11ste:rdam, 23 October 1951.





Opmerkingen : 

1946: i,as in '24 secr • .  Alarmgroer, nadien niets bekend . 

• 

Nagt!. door: dat: 

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

MODEL JI C afz: G L/P.ED 

volgnr: achtem: RC��IOFf' 

datum afz: voorn: Gerrit 

fllllclie: 

• 
geb: 3-1-'88

te: Amsterdam 

Zie: 0D 2500 adres: }J:fT:2:J �J-' 
Ui tenv,aardenstraat 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 

fi 10200 .. •.51-52 
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Form. V 2- e, 

No� Dia l�.6�6 A 

Onderwerp: Inlichtingen. 

·op KAART,

A(D/

Datum, ?l Sentember 1951. 

Aan a.e ·Heer 
Hoofd Conmissaris van Politie 
te 
ANS TE� DA tt. 

D·IE}I S �r.GE HEIM • 

Hiermede moge ik U verzoeken, miJ te <Willen doen berichten 

o:f in de Politie-admil'"'is.tratie ten Uwent iets bekend is - · 

speci�al ook op politiek gobied - ten nadE1le van onderstaande 

persoon, de leden van het -��ezin waaruit hij s tarnt en de leden 

van de familie, bij wie hij inwonençt is. 

IN TNEE voup s • V. p" 

()(,' ROELOFS, Ge:rri t 
Amste.rdam, 3-l-ee
Al-STERD.AK, UitenwaarclenstrF.1at 2'-1-3 I. 

Zie U1·' ID-kaart 30-1-50. Verzoeke huic1.ige noli tieke instelli ng 
na te ga�n. 

Van hem zijn nadien geen bijzonderheden meer bekend geworden. 





Opmerkingen: OD 281 
Nov. '48/49348/0D 281. Heeft comm. ideeen. 

Is een paar jaar lid mrc,r EVC geweest 

• 

Na�esl. door: dat: � 
t·----�--------------------- -----------------------------

MODEL 8 C afz: Gi.I/ASf' 

V 
functie: 

• 

volgnr: 

datum afz: 

machinepoetser 
olieman 

achtern: ROOIJ 

voorn: Hendrik Hermanus 

geb: 2-12- 1 89

te: Diemen 

adres: 1.TE,...EPERY AR8PEl 

Burg. Bletzstraat 202 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 

dE 



f, .. 
-, 

} ' 

1 

I 

No. lO78/332-.L �51. DIEl-:::lTG'...IBEUL� 

Antwoora op : Uw schrijven No.Dis 14678A., 
a.a. 24-:1-il.

Betrert : H.H. de RCl('IJ, 
Burg. B.Letzstraat lfo. 202 te 
1leesperkarspel. 

N·:1ar a,m.Leiding van het aangehaalde schrijven, 
ik U het volgende berichten. 

>(( Hendrik Hermanus de RCOIJ, geboren 2 Decemoer l.öó9
te Diemen, woont te ·1eesperkarspe.1, Burgemeester 
Bletzstraat ITo. 202. HiJ is machine.fK)etser-01.ienan 
bij de Gemeentelijke .laterleiaing Amsterdam te 
Weesperkarspel. Hij 1s geabonneerd op 11het Parool. ' 1• 

Zijn huidige po1.1tieke inst.eJ.ilng is niet oekend. 
Tot m1àden .11:749 was hij .Lid van de 3VC (BWC� ).Vo.L
J?:ens eigen uitlatingen hee1't hij voor het 1.1ar:iaat
schap bedankt, althans het betalen�.van cont.r1outie 
gestaakt, or:i.dat hij niet (r:1eer) met de doelste.Llin
gen oifi de ·werkwijze van ct1e Centra.Le accoord kon 
gaan. 
Op crimineel gebieg is in de plaatselij�e politie
administratie niets nadeligs over hem bekend • 

.Amsterdam, 24 Januari 11:7�2. 

� 
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Form. V i e ..,

No. Dis 14678 A 

Onderwerp: Xnlicht ingen. 

Datum, 24 September 1951 

Aan de Heer 
HoofdcQnmissaris van Politie 
te 

AMSTERDAM 

D IEV S T• GE HEIM. 

Hiermede moge ik U verzoeken·, mij te willen doen berichten 

• of in de Politie-admintstra-cia ten Uwent iets bekend is -

ê,Peci�al ook op politiek gebied • ten nadele van onderstaande

per8oon, de ler'!:en van het o;ezi'n waaruit hij stamt en d© leden

va n de f�niilie / bij wie hij inwonend is.

IN T'NEE VOUD S • V. P •

_.-f ROOIJ, .tlendrik Hermanus da. 
5-11-15 Asd.
AMSTERDAM, 3e Oosterparkstraat 161/I. 
machine-poetser-olieman Gem. \·Ja te rle iding.
Verzoeke de huidige politieke instelling van betrokkene na te gaan.

Betrokkene komt ,evenals zijn echtgenote in de Ad mini stratie niet 
v oor. 

; 





rr :-:.j, 
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11 on�"'. ·:-:Un:.e t l'i artnuo 
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1, ooi J: "ec4;-l o !I I - • ?7 u 
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10 DCQ��ber 1948 

3087 -20 Octobor 1948

82 "varzamellijst 

Vcotooltstraat :>8 

ROUimS,' Hendrikus, t,• arinu:s, geboren G-;-6-1928 te ti:ma�e1·,1run., 
wo11.ende Veoteol tstra.à.t 58 I te J,,bote-rtkii:i, . l:.ont in êle' Poli tie-
administratie to AmSterd� ni,et v-oor. 
De leden van het gezin wa.arui t hij starut en waar·o:tj hi'j in
wonend ·1s, kom.en evenmin voor in de a,dmihiatra:tie van de 'Politie. 

r C 

.. ' 

\ 
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\' 
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. • Form. V 1 
/· 

No.Dis. 3087 
Onderwerp-:- Tnlichtingen. 

Datum 22 October 19 48 

De heer Hoofd Commissarta 
van Poli tie 

te 
ATuISTBRDAM

GEHEIM 

Hiermede moge ik U verzoeken, mij wel te 
willen berichten, of in de Politie-administratie ten Uwent iets 
bekend is- ook op politiek gebied- ten -nadele van onderstaande 

h.. t t 
E:�:��in' de leden van 4et gez�i::i waaruit z�j :t::men(en de le-
den van de familie) waarbij ��5 inwonend ;�jn• 

NAAM : >\_I POUKES, Hendrikus, Marinus 

GEBOREN 

WONENDE 

AMSTEITDAM 6-6-1928 

AMSTERDAM Veeteeltstraat 58 I 

Genoemde �;=���n ;fjnbestemd voor op
leiding toto f f ic ie r. In verband daarmede zou het aanbe-
veling verdienen tevens de woonplaatsen van de !�:E�����eneedu
rende de oorlog te vermelden�Het instellen van e&n meer uitge
bréid onderzoek of een persoonlijk verhoor, worden vooralsnog 
niet nodig geacht. 

-- Gedurende de oorlog woonde hij eveneens op genoemd adres.-

Komt tOt heden t'1 't: î voor
� ---� 
� •;_� ,::è/;��atie 

De leden van het gezin waaruit hij stamt en waarbij hij inwonend is, 
komen evenmin voor in de administratie �an de Politie te Amsterdam.-

� 



22 Ootooor· 

8087 

De l.i�er Hoofd Com,.t-n1sso.:r1a, 
v-an Po'J. i tio 

A M S T E .. R D A Ll 
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Form" V 2 e" 

No. Dis 14-.6lL6 A 

Onderwe:t1p: Inlièht in.gen. 

Datum, ?1 September 19t;l • 

. Aan èe Heer 
Hoofd CommisRaris van Politie 
te 
AliS';'"S'P.DAl. 

D IEfl ST. GEHEIM • 

Hiermede moge S.k U verzoeken, mij te willen doen berichten 

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

speci�al ook op politiek gebied - ten nadele van onderstaande 

persoon, de leden van het e;ezin waaruit hij stamt en de leden 

van de fa.mil ie, bij wie hij inwonend is. 

IN T'•'f.81: VOUD S • V. P • 

o/.... f RUYGROK, Annie
Utrecht 16-6-07 
AMSTERD.Af.:, Keizersgracht 763.

Chef van de Onderafd. Gen. lfatE'rl • 
In de documentatie a.J.hier komt voor: 
"t-iaart 19l�7: Lezer 11 De �fa.arheid'! Ver1.oekE' huidige nolitieke 
instelling na te ge.an. 

Van haar zijn nadien geen bijzonderheden meer bekend geworden. 
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DIENSTGEHEIM. 

Verbinding: 30 

No: 1340. 

Onderwerp: Inlichtingen. 

Datum:l October 1951. 

Datum van ontvangst bericht: No.Dis 14678 A,dd. 24 September 1951 

Betrouwbaar he id berichtgever: - -

Waardering berichtgever: 

Tevens bericht gezonden aan: 

MedeHerkende instanties: 

Ondernomen acties: 

------------------------------- --·---·-�-�---------

Naar aanleiding van bovenvermeld schrijven heb ik de eer 
/f U te berichten, dat Leendert SCHUITEN, geboren te Zandvoort, 22

December 1894, van beroep machinepoetser-olieman Gem.Waterleiding 
Amsterdam, wonende te Zandvoort, BrederoQestraat 39, behorende 
tot de Nederlands Hervormde Kerk, de politiek van de Party Van 
De Arbeid is toegedaan. Hij is geen familie van Abraham SCHUI�EN, 

· geboren te Zandvoort, 17 December 1905, wonende te Zandvoort,
Brederodestraat 70.

"einde" 

1-
-----





Verbinding No.102. 
No.92 Dis. 
F<Jl'Dl. V 2 e 

I 

-

l September 1951.

Onde" erp: Inlichtingen. 

Datum van ontvangst berichtt 
Bet:rouwbaarbe.i d berichtgever: 
Waardering bericht: 
Tevens bericht gezonden aan: a.P:rocu.reur-Generaal,fgd.Directeur van Politie 

te- Amste:rdam. 
b. 

Medewe:rkende instanties� 
Ondernomen acties: 

OP KAART 
�rl/tf,/1 

Dft,7; 1{1 _ Çf 

_}i 
..A 

, I 

><I 

__ , -- ______ ...,_ ..... ,. ... ...,.-_,...... 

PIR: tf.tAJ. 

� voldoening aan het gestelde in Uw scl:xrijven, 
d.d. 23 Augustus 1951, No.Dis 14.40.3 .A., Dienstgeheim, on
derwerp Inlichtingen, heb ik de eer U het volgende te be
richten.: 

Van Neeltje SEIDENSTeR, geboren te Zijpe, 4 Maar t 
1934, wonende te Zijpe,�slu.is, Akker H.13, persoonli;ik, 
is noch op politiek, noch op politioneel gebied iets ten 
nadele bekend. 

Van haa:r vader, genaamd Justus SEIDENSTIKER, gebo:ren 
te Den Helde:t", 31 Juli 1909, wonende te Zijpe, Otlç!esluis 
Akker H.13, is evenwel bekend dat hij links geo::-ienteerd 
is en E.V:-c.-ve:rgaderingen bezoekt. 

Op crimineel gebied komt de familie Seidenstiker albi 
in de politie-administra tie niet voor. 

"Einde." 

y·Sehagen, l september 1951. 

1 

111 
1 
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,. 

$ID�NSTIKER, Neeltje _I ,.. • 

Ot1desl'.uis {Zijpe), 4-J-1934., 
OtîDE:LUIS (Zijpe), :y,i�er !;l l "3 • 

Beroep: Aank. lrnntoorbed1ende. 
HoJ.land. ... .. 

, 
) . J 

· !kJ M"

P.rov; }!ätar1e1dingî van :�oe:rd-· 

In de dooumentat� Komt voor: . . 
J. SBIDBHSTIKKER, Den Helder, 11-7-19oq, OtJDESLtJI:=;, gem. z1.,re .
ff 1r,. Land�rbe1,or

� 
Links georienteera, bezoekt t;v.c . VBI"ffaderÎrw,;



PROVINCIAAL WA1'.ERLEIDINGHl)IUJf 

VAN NOOkDHOUANO 

'.SSt:NU.AN Il IU.OIIMIN•AAL 

�===····;·)···· ............................ ..... _ .......... .............. __ r ___ ......... �.: .. � ... ;.;�·�;;·;·;·-lK-E-, R-.... _ ..................................... -..................... -...... -.... ·--··--

..................... ............ ............................................................................ __ _

.ehuwd me t: --

·�·�·�·�·�··�·:: ..... �.?..?..: ..... �!.: .. ?..��� .. �) ................................................ ..................... .......... _, ..... .. � ........ ............ ......................... ......... J .... \i.J ..... . -........... � .. � .....
Voornamen (voluit): Neel tje j 'if ;f/dz/. � 

_,, -••-••• .. •• .. •••••••M•o• • '0"'00' .. NOOO• •••• .. ••-••• ••O•• •<•OHOOOOO ... , •·•MO•O• .. ,, • 
... .. . . .. . .  ······-·- . -········---.............. ............ .........................................

. , .••.•....... ..... _ ................................ _ ......... _ ............ ·•··•·····•···· ......
.......... ... . 

( .���·�·�·�·�·�·��
t
urn (dag, maand , jaar) :

............. ... -.................. ,_, 
.................................... , .................. , ........................................................... __ , ........... ............... . 
4 lY"laart 1934 

GGboorteplaats: Oudesluis (Zijpe) 
.......... ·-· ........ .....

......................................... . .................................. ------····· ... . . ...................................................... , ........ -....................
.......... ............... ..............................

............... . 

Woop.plaats: Oudesluis (Zijpe) 
.................................................................................... ...... -................................. .;...· --··············· ........ ....................... -

--............................. ............. _ ......................................
..... -............ .

J:,_dres: Akker H 13 
.. ...... . ...........

........................ ....... ·-·--- ---········ ........ _ ..................... , .................. -......................... _ ................ ___ ... _ ................................................... ...................... .

�unctie: 
�duidelijk omschrijven) ············ .. ··· .. ·······················-----···•-........ _ .. __ ...................... _ ...................... _ .................... -... ---········ ........... _ ..................................................................... _ .............. v ....

Aankomend kantoorbediende 

x) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam
.. . ............ 1 ..... 0 .... J U.Ll .. J 951 .. ·· ............ 195 ..... .
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31-?-09 �en ilelder. 
Oudesluis gen. Liijpe II 15 
landarb. 
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Form. V 2 .e ,,,

No. Dia 146'78 A 

Onderwerp: lnlicbtingen. 

w 

Dai"'Um, 24 September 1951 

Aan d e  Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
AMS T ERDAM 

DIENS 'l'(}E HEIM. 

Hiermede moge ik U verzoeken, mij te );Villen 'a.oen berichten 

of in de Poli tie-ac1.min is tra tie teh Uwent iets bekend is -

fil)eci�a� ook op politiek geoied • t&n nadele van onderstaande 

persoon, de l$den V-B.n het c;ezin waaruit hij stamt ep d© leden 

van de fa.milia, bij wie hij inv1onertd is• 

IN Tif.ê:B; VOUD S.V. P • 

✓ SIRAOH, Wilhelm Petrus Antoon
10-4-96 te Amsterdam.
AMSTERDAM, de VH ttenkade 38/III •
chauffeur-bar..kwerker Gem. Waterleiding.
Alhier bekend :
O ctober 1946: lid C. P .N: Ove rhe id-Waterleiding •
Is er omtrent betrokkene bij U nog iets naders bekend?

-----------· - ., ---·-. ----------�-......... -
Omtrent hem zijn nadien geen bijzonderheden bekend geworden. 

,· 

OP KAA.�T I l�. lA 1951 
ACD/ C 



Opmerkingen: 

1949: Lic1 ::::vc? etaal volgens lijst Mei '46 • 

• 

. ,
1� 

•i
F� 

Nagesl. door: dat: 

MODEL. C afz: G' ·L/ ASD 

V 
functie: 

-

volgnr: 

datum afz: 

hulpfitter hand
langer 

achtern: ST \ND./1 .. :ARD 

voorn: Hendrikus B.e.-r..�, 

geb: 18-8- 1 10

te: a-.tf', 

adres: fJ "STERDAJ · 

Rietwijkerstraat 28/I 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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Form. V 2 e i,. 

No. Dis 14678 A 
---

0nderwerp1 Inlichtingen. 

Datum" 24 September 1951 

Aan d e  Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 

A MS TERDAM 

:p IEi;,1,S TGE HEIM. 

Hiermede .moge ik U verzoeken, mij te will('m doen berichten 

of in de P9litie-a<'l.mird.stratie teh Uwent iets bekend is -

ê,_Peci1il-al_ ook op politiek gebied - ten nadele van onderstaande 

persoon, de leden VB.n het Jezin waaruit hij stàmt en d@ leden 

van de familie, bij wie hij im:1onend is. 

� l STANDAAR, Ité"närflafä-"""B"}lendricus Bert-uà

18-8-10 Asd. 
AMSTERDAM, Rietwijkerstraat 28/I 
hulpfitter en handlanger Ge�. Waterleiding. 
Alhier bekend: 

1949: lid E.V. C. Metaal volgens lijst Mei �1�9�4�6�!;---:-.:--;--:--=-::-=�=----
0m�rent hem zijn na,dien geE11- .. biJ zonderhëae� bekend geworden. 

i�.ll.1951 
C 
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Form.• V 2 e. 

No. Dis 14.646 A 

Onderwerp: Inliehtingen. 

' 

Dat-um, P.l September 1g51. 

Aan de HE'\er 
Hoofd Cormissarls van Politie 
te 
A l· S T E R D A I.. 

D I E J-1 S T GE H :g! I M. 

Hiermede moge ik U verzoeken, mij te !ivillen doen berichten 

of in de Poli tie -admil:'l is tra tie te� Uwent iets bekend is -

s_peciaal ook op p0)-itiek r;ebied - ten nadele van onderstaande 

persoon� de leden van het '2:ez•in waaruit hij stamt en de leden 

van de fa.mil ie, bij wie hij inwonend is. 

IN TWEEVOUD S • V • P • 

STAP, Abraham D.J.J. V8n der 
39-10-26,
Al STERD.M;, Sarphatistrn.at 32 III.

A(Df lf, 
DAI:-î41.'.� 
PAR: 

BureelambtenaA.r. In de documentatie a,lhier komt voor: 
STAP A.D.J.J. v.d. 
GRON!NGEtr, Coem1erst'raat 1�2. 
Febr. 1951- t/as ab. "Vri .]e Katheder". 

Verzoeke na te gaan of dit dezelfde persoon is. 
-----------�--------------------------

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

De juiste gegevens van betrokkene zijn: 
Abraham David Johannes Josephus van der STAP,geboren te Den Haag, 
30.10.1926,gehuwd met Jacoba WALRAVEN,geb.te Hillegom,10.7.1926, 
Hij werd hier ter stede ingeschreven ko�ende van Delft op 3.9.1945 
en woont sedert 31.8.1951 op het adres:Eisingastraat 15 II,te 
Amsterdam. 
Omtrent hem en zijn echtg.enote zijn in de politie-administratie 
geen veroordelingen bekend,en komen zij politiek,daarin niet voor. 
Of hij of een van zijn familierelaties op het adres Coenderstraat 

42,geeft gewoond,kan hier niet blijken. 





VERBINDING 6. 
N"o. 'i56/l J51. 
DIENSTGEHEIM. 

• 

✓ 
0 

• 

Bericht oJ..1 schriJven dd.9 Q..,t,;,ber 1../.il,J!'vrm.V 2 e,J.lio.Dü; 
1464-E A,Die11st0eheim,betreffer_Cle A.:O.J.J.-..au der Stap,Toor

heen ,JOnende te Delft. 

Abraham Da�id Johannes Josephus van der ST�P, 

geboren te 's-Gra,-enhage,30-0ctober 1926,t.antoorbediende, 
l'OOrheen wonai de Coenderstraat 42 te Delft, ei.ti6de zich 
te Delft op 14 October 1927, k:oroende Tan 's-GraYenhage. Op 
3 September 1948 werd hij te Delft af0eschreYen gaande naar 
het adrelii Geuzenkade 15 III te Amsterdam.

Bij zijn efichrijvin.g te Delft wa� hij on5ehuwd en beleed 
hij de R.K.Godsdienst. 

Hij is de zoon Yan Abraham D�-id "ohannes Willebrordus 
1 Yan der STAP,._;eboren te 's-GraTenhage,7 November 1871 en

Maria Margaretha LA.ROS,eeboren te Delft,G NoTember 1899-
Van der Stap Sr. ,ms concertzanè5er ven beroep en ie op 21 

Januari ld45 te Delft overleden. De moeder is toonKun,stena
res en is NOOnachtig op �et adres Coenderstraat 42 te Delft 

Van der Stap Sr. was vele jaren een zeer be .... e1.d :iedewer,�er 
bij de R.�.herkkoren te Delft en elder�.Hij genoot een zeer 

0
ruot aanzien in Neder�and • 
De ueam A.D.J.J.Tau der Stap voornoemd,noch die van zijn 

ouderi;. of overi1"1:; familieleden komt in de alhier 0el:louden 
adrnin;i.stratie Toor. 

De .namen zijn gecontroleerd bij de afdeling Bevolking. 
Einde. 

---��---
·----...____
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9 Oc�ober 1951. 

Aan de Ree.r 
Comm5,ssaris .van f:Olitie · 
te � 

.,. 
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Form $' V 2 �, 

No., D:'Ls Da. tul:):l., 13 Aug. 1951. 

Aan de Heer 
Hoofd Commissaris van Politie 
te 
HAARLE M • 

Hierw..®de moge ik U ve�zoeken, mij te willen doen berichten 

of :ln de Poli tie,-.adrt1itl.istra tie ten Uwent iets beke.nd is -

�!2.12.��.i ook op poii tiek gebied - ten na.dele van onderstaande 

persooni de leden van het gezin waa:ruit hij stamt en de leden 

\fan de familie� bij wie hij inwonend is • 

. Di TWEEVOUD S.V. F.
-.-..•u-..._J • l ....,..,___.,__._ 

STUURMAN, Johannes Jaoobus 
Haarlem, 7-1-07
HAARLEM, Judith Leijsterstraat 2. 

Werkzaam bij het Provinciaal Waterleiding bedrijf, Noordholland. 

In de documentatie alhier komt voor: 
STUURMAN, J.J. Ned. 
Haarlem, Nieuwe Raamstraat 13.
Vr1.1stell1ng inlevering radio. Reden: Zoon ss.

Jfo. 11536 

Bovengenoem:ïe persoon, die s edert de geboorte te Haarlem woon t, 
komt niet voor. 

� 28.8.1951 



13 Aug. 
' . 

1951.. 

. � 
.;. � 

� 
. .. � . 
.... .... 

. .. , . 11 

.. 

� 
,. 

� 



l'ROV111CIAAL WAttRL?:IOINGIII.OIUJJ' 

VAN NOOl(DKOLLANO 1 7 9 5 
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.. .. 

�lleen voor vrouwen) ... -.................................................... · .. --.................................................................................... _ ... __ ................ ·--- .......................................................................................... . 

Voornamen (volmt): JOHANNES JACOBUS. 
M 

•- ................ •••••••••··•••••• •••••• .. >UOO .. HO-••••aa . .  •••••••••••M·••• ..... .,._.,.,,.,,_. .. ,_.,,,,u,MoOo•M••• .. ••• .. •••-HO-OH . .  OoMOooMOOO-OOo,,•• ..... • • ••••• ........ ,_.,,,-•••••••••••••••• ............ � .. OOM•••••• .. •-"••• .... ·•·••• ......... ••-- -••• •••••••o .. ,o,.,,o . .  moo, 

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 7 Januari 1907 • 
. ...................................... -.............. -................................. -.. ·---............ -............................................. _ ... __ _ --................................. -....................................... .. .. 

Geboorteplaats: HAARLEM. 

········••· ·••····· ................................... .......... -................................... •·····----................................ _ ...................................... -, .. ,, .. --- ........ _ ............. _ .. .,, .................................... _ ....................... _ 

'.<! oonplaa ts: HAARLEM • 

. . . - . .................. . ·•·••·· ...................... _.,. ......................................... � .................. _ .................. _ ................................................................................................ , ... 

Adres: JUDI'fH LEIJSTERSTRAAT 2 • 

. ...... . .. ...................................... -........................................................................................................ ) ........................ -.......................................................................................................................................................... .

Functie: HOOFDCOMrfiIES A.) Plaat�vervangend sous-chef van de 
� 1.idelijk omschrijven) ) afdeling Waterverkoop. 
'9!" ......................................... .................... ............ .................................................. -......... -...................... -...... ...................... --... --.-....... _ ................................................................................ ✓ ......... . 

x) Voor gehuwde vrouw me isje�naam
................... ti ............ . 

1 o Juu ...... 1.gs.1 . ......... 195 ..... •
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UITTREKSEL 

Uit PD 12286 Naam: TURENHOUT, J. D. van 

• Voor

Ag. nr: 

OD 1764a NH Naam: WATERLEIDINGBEDRIJVEN - Personeel. 

• 

Aard van het stuk: 

Uitgetr. door: 

Datum: 

i! 1018S - 51 - 116 2 

Afz. 

TURENHOUT, Johan Daniël van 
geb. 22-6-93
te Amsterdam 
won. Reyer Anslostraat 6 bv 
te Amsterdam 
ber. Opzichter Waterleiding 

Zie PD 12286 

ACD IV A 

29-10-51

Op aanwijzing van: ACD. 

Datum: 
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77D7a- •1+9, fespectieve1.1j)t d ,d .,'22) !lov"!l'ber 
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Opmerkingen: 

1948: Was in Groningen lid EVC • 

• 

Nagesl. door: dat: 

·----------��-i� __ ' ---:--------------------------------1
MODEL B C afz: G,lL/ AoD 

V
volgnr: 

datum afz: 

functie: grondwerker 

�e�,o�lr �fd 
� {)� � (}lu,w, t

achtem: UDO 

voorn: Hendrikus Theodorus 

geb: 17-8- t 20 

te: Sloten 

adres: .All.'[ T".!:fill.Ar•· 
Overbrakelweg 183/hs 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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Form. V 2 ,e IJ 

No. Dis 146'78 A 

Onderwerp: �lichtingen ... 

Da turn, 24 September 1951 

Aan de .1.1.eer 
Hoofdcommissárisvan Politie 
te 

AlllSTERDAM 

D IEJ>'I" S �:l1E HEIM. 

Hiermede moge ik U verzoe�en, mij te willen doen berichten 

of in de l?olitie-administratie teh Uwent iets bekend is -

��cia.al ook op politiek Gebied " ten nadele van onderstaande 

peraoon, de led.en va.n het e;ezih waaruit hij stamt en d© leden 

van de familie, bij wie hij inv,onend i s. 

IN Tl;if.8�: VOUD S.V.P. 

UDO, Hendrikus Theodorus 
17-8-20 te Sloten (N.H.)
AMSTERDAM, Overbrakelweg 183 hs •
grondwerker Gem. Waterleiding.
Alhier bekend:
1948 was betrokkene in Groningen lid
Gelieve na· te gaan of betrokkene no ---··----

--.,...Om�t::-,,r�e�n�;::h�e;m�z;.1.�J�n�n;a�1.�e�n�g�e�e�n�n�a�eir�e����r;;-;��� bekend geword en.

( f}. J(j. I f j / 
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No 3683 / 1951 

Form. V 2e 
Dis No 14646 4 
d.d. 21-9 1951

D i e n s tge h ei m. 

In antwoord op bovenaangehaald schrijven kan 
het volgende worden medegedeeld. 

� 
In het Bevolkingsregister te Amsterdamvinge-

�f schreven,Joachim Eberhard August V EENLAND z 
geboren te Essen(Dld) 2l.2.19l4,tech.Inspec
teur gem.Waterleiding,wonende sinds 13.11.48, 
Hygiéaplein 25 I,te Amsterdam. 

Hij komt in de politie-administratie politiek 
niet voor en zijn daarin omtrent hem geen ver 
oordelingen bekend. 

O\if Zijn zuster,Wilhelmina Augusta VEENLAND2geb.
te Amsterdam, 3-6-1920, roepnaam ''Willy •: wonen
de Jan Evertsenstraat 16 b II,te Amsterdam, 
komt in de politie-administratie voor met de 
mutaties: 
"Lid van de Vereniging Ned.U.S.S.R. 11 

"Vanaf 1946 als typiste werkzaam bij het 
"dagblad "De Waarheid" tegen een salaris 
"van f.1008.-- per jaarU 

Omtrent haar zijn in de politie-administratie 
geen veroordelingen bekend. 
-----r--------------------------------------

1.t..\¾\ ----;----------0- 3. 
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Antwoord op · Uw schriJven No. Dis l4b'78A.,
d.d. 24--';J-�.l. 

Betrert 
--

-

: M. Vos, Zandpad B. L7l, 
-,lees rerkarspel. 

/\ Naar aanleiding van het aangehaalde schrijven,
�� moge ik U het volgende berichten. 

'V �,Marinus ·vos, geboren op 31 Juli .L',13 ,:,e ./eesperkar
s oel, woont aldaar, • ,and pad B. l'To. 171. Rij 1s 
stoker bij de �emeentel1Jke laterleiding Amsterdam 
te leesperkarspel. 
Rij is zeer gesloten, zegt niet meer dan nodig is 
en hee:rt geen omgant'· met anderen. De vraag or hij 
lid 1s o:t· geweest is van de EVC (Btm:.) kon niet 
worden bevestigd. 
Hij bezoekt nimr.er vergaderingen or biJeen.Ko!"'s-c:.en van 
politieke partijen en neemt nirrll!ler deel aan gespreK
ken over politiek. 
Vermoedelijk is hij de politiek van de P.v.a.�. toe
gedaan maar hij is geen 1ia van die partij. lel is 
hij geabonneerd op ••tiet Vrije Volk". 
In de plaatse.L1jke po.11t1e-adm1n1stratie 1s niets 
te ZJ.Jnen nadele bekend. 

\
' 

..L 'j'.)�. 

---

l, f� � :T 

A�D/ 
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No. 1080/332-1951. DIEN$fQEHEIM. 

Ant.woord op � Uw schrijven No. Dis l:4678A., · 
d.d. 24-9-51. 

· Batref't : u. Vo_s, Zo.ndpaà B. 171, 
We.es [.'êrkh rs pal. 

. , 

Naar �anleiding v�n het aangehaalde 
mop:e ik U het volgend� berichten. 

. ' 

:-,, • ,Marinus vos, geboren op 31 JUli 191.3 te .{eesperkar
spel, woont aldear, ½andpad B. No. 171. Hij is 
stoker bij de �ameent.eliJke waterle_iding. Amsterdam 
te Weesperkarspel. 
Hij is zeer gesloten, zegt. niet, rneer dan· nodig is 
en beeft geen orogAnp met snoeren. De vraag o-t. hij• 
lid is or geweest is van decEVC (BNO�) kon nie� 
woraen bé:vëstigd. • - . , 

·· 

Hij bezoekt nin:roèr vergaäeringen. of bijeonkor at.en v 
politieke partijen en neemt nimmer deel a�n gespreK
ken.over poli�iek. 

, Vermoedelijk- is�hij de politiek v�n de �.v.d.�. toe
� gedaan maar hij is gaan lid van die partij •. Wel is

, •, .hij• geabonneerd· op •'lf,et Vrije Volkn. 
In ae plaatselijke politie-administratie is niets 
te· zijnen naöe le bekend.. . · · . , ..' '

l >
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'1'1f,'ES�R�l'EL, Zan/l'pad B.r11. 
,. , S!;'oker. °""'• Wat,i rl.e idfug .AlllStá�m. 

A:J,1:lier bekehd 1 . >,, _ 
-

. ·� 

" 

·Y

,,. 
Hov. 1·94iH .I.a, lid"·B,v.c.-B.N,O.P. _gél'Jeêet. �. 
Gelieve · t>, -""nrtelden• hoe de 'huidige _politieke' Ol'i\'l)1teclng 
tro�kane is. -�,.- :,: 
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p( \ WAGEll.AKER 

Jan Plet 

Haarlem $-11-28 

HAARLEM, Ceramstraat 
.. 

91ó9 

L.S.K, Scheveningen
20-9-1950

299/CV ,. 

9-&-50 

27-7-50

Bovengenoemd p�rsoon, die sedert <le geboorte te imai-.l._em woont, 
komt aldaar ,politiek niet voor • 

. .. 
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Form: V 2 o 

No. Dis 9109 �-
Onderwerp: Inlichtingen. 

Datum: 30-8-50

Aan de Heer 
Hoofd Commissaris van Poltie 
te 
HAARLEM 

DIENSTGEHEIM 

Hiermede moge ik U ver�o8ken mij ten behoeve van de 

Heer Chëf' Luchtmacht Staf te willen berichten of in de 

Poli tie-adlnin,is tra tie ten Uwent iets bekend is - speciaal 

ook op politiek ge bied - tert nadele van anders taande per

soon, de leden van het gezin waaruit hij stamt (en de le-
, 

den van de familie) waarbij hij inwonend is• 

IN TWEEVOUD S , V. P. 

WAGEMAKER
,._ 

Jan -Piet 
HAARLEM, ö-11-28 
HAARLEM, Ceramstraat 13. 

OP KAART 
ACD/,., hl 
DAL 

Bovengenoemde persoon, die sedert de geboorte in Haarlem woont, komt 
niet voor. 





l'ROVINCIAAL WATf.RLl::.IOINuU!H;11r1r 
VAN NOOkDHOLLANO 

.. . .  JllilllUl.t,,t.AN. H . ................... l:ILOl:..',11;.NOAAL ............................................................................................................................ -...................... -................................ ___ ·---

x) 
Naam: X 1Vagemaker 

......................................................................................................... -............................................................ ·---...................................................................................................................................... .

Gehuwd met: 
(alleen voor vrouwen) 

.. . .......................................................................................... ____ ................................................................................................................................................................................
. __ _ 

Voornamen (voluit): Jan Piet
. ..................................................................................... .. · ······---····· .... · ........................................................................... ___ ···-.............................................................................. ...................... .

Geboortedatum (dag, maand, jaar): 8 November 1928 
........................................... --.................... .............................. 

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

... .

Geboorteplaats: Haarlem 
.............................................................................................................................. _ ........................................................................................... ·-···· ......................... __ --' __ ........................................ . 

Woonplaats: HaBrlem 
.............................................................................................................................. ·-----········ ......................................................................................................... _ ................................ __ _ 

Ceramstraat 13 
. .............. , ................ ,-......... , ...... ., ... _,, ......... . .................. " ... , ····· ·············"""" .. , ... ' ........ ____ ........... , ,. ······ ... ,.' ·-·· ............... ······-· ........... --................................................... .... , ............... , .. �--................. ·-· ..... ······" ............................... .

-&nctie: Td�idelijk omschrijven) 
Hulpmonteur in de garage te BloemPndAPl 

. ..... ........................................................................................... __ _
·---.................................. ____ ................................................... .......... ......... ................. !,/ 

x) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam
............................... ! .... g ..... � .. � L 1 1 9 � .. l ............... 19 5 ..... . 
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Form. V 2 � .. 

No. Dis 14678 A 

Onderwe�chtingen. 

(#. 

Datum, 24 September 1951 

Aan de .t:leer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 

AMSTERDAM 

DIEWS'X'GEHEIM. 

Hiermede moge ik U verzoeken, mij te willen doen berichten 

"- of in de Politie-administratie teh Uwent iets bekend is -

spe c�aa�. ook op poli.tie� gebied - ten nadele van onderstaande 

persoon, de leden van het c;ezih waaruit hij st�mt en d© leden 

1 van de familie, bij wie hij inwo�end is. 

• 

:.lli 'I"!'f.8Il: VOUJ:' � • V. P • 

WOLSCHRIJN � Ja·cotiu.s J .ohannes
&-5-19 As�• 

AMSTERDA!;1, van Limburg S ti;rmms traa t 24 III. 
In onze documentatie komt voor: 
WOLSCHRIJN, Jacobus Johannes. 
25-12-92 te Amsterdam.
AJ1STERDAM, Oleanderstraat 15 hs • 
werkman. 
1948: Nog steeds lid van de C.P.N. Overheid. 
1948: Ontving Overheidspost p&r post. 
Gelieve na te gaan of bovengenomnde personen 
de politieke instelling van betrokkene is. 

identiek zijn en hoe 

Eerstgenoemde is de zoon van laatstgenoemde. 
Hij noch zijn echtgenote komen in de politie-ad�inistratie voer. 

,.__......,_,'I\""-

6-- /1) - .,-,

'·•'-"--•-............ � ',141-4i,22
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Verbinding: 30 
No: 1339.
Onderwerp: Inlichtingen. 

Datum: 1 October 1951. 

------------------------------------------, 

Datum van ontvangst bericht: No.Dis 14678 A, dd. 24 September 

Betrouwbaarheid berichtgever: - - - - -

Waardering berichtgever: 

Tevens bericht gezonden aan: 

:Medewerkende instanties: 

Ondernomen acties: 

·---------

Naar aanleiding van opgemeld schrijven, heb ik de eer U 
te berichten, dat omtrent Gerardus van WONDEREN, geboren te Heem
stede, 7 Juni 1891, van beroep machinedrijver le kl. Gem. Nater
leiding Amsterdam., wonende te Zandvoort, Oranjestraat 11 zwart, 
tot op heden niets naders �ekend is geworden.Voor zover is kun
nen blijken treed hij op politiek gebied niet op de voorgrond. 

"einde 11





·i'

,INLICHTINGENDIENST BEVERWIJK 

r 

Betreft: IJPMA Johannes Cornelis 
geb. te Beverwijk, 10.8.'29 
wonende St.Odulfstraat 7 
Beverwijk. 

Antwoord op schrijven: No.Dis 3966 . 
d.d. 4 Febr. 1949. :..:----

• 

• 

@) IJ P MA ,Johannes Cornelis is geb. te Beverwijk, 
10.8.'29 hij is een zoon van Sake IJpma en Helena Rijn
dorp, hij woont ten huize van zijn ouders aan de St. 
Odulfstraat 7 te Wijk aan Zee gemeente Beverwijk. Hij 
is van beroep leerling-mo:ilteur. Hij is vanaf zijn geboor
te in Beverwijk woonachtig geweest. Het gezin belijdt de 
N.H. Godsdienst. Op politiek en crimineel gebied is al
hier niets ten nadele van hem bekend, hij komt te Bever
wijk in de politieadministratie niet voor. 

De leden van het gezin waaruit hij stamt en waar 
hij bij inwoont, staan alhier heel gunstig bekend.(Zijn 
vader is te Beverwijk brigadier bij de gemeente politie). 

BEVERWIJK, 12 Februari 1949 • 

9 
I.D. 
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Hoofd Sectie III !Harid 
12-3-49.

3966 27-1-49

190 xxx Ver�amallijst 

.1 
IJ:PMA

Joha-'llnea Cornelia 

10-8-29 te Beverwijk

VI IJle A..l\.lT ZEE 

iiP- bijgaand afsohrigt' Politierapport. 

. \� 

st. Odu.lfstraat 7. 
, . 

'· 

�. 1 



. ' 

3966 

, .. 

II 
I 

Aan ëfo Heer 
Hoofd Inspecteur van :PÖlitie

_, ... �J.l.,! .,1-'A• 
ll�Tf':.; .. I TV 

r 

/: ,, .. 

IJPEMA,Johannea,Cornelis 
Gebcte l3evernjk 1o;;.a..t29 
lîQnenäe ar..oauitetr:7 tè VILJK'AAN ZEE. 

' ,,

,;i • 

, . 



l'ROVll'(CLAAL WATERLf.lOiNGlli.Ditlfr 

VAN NOOICDHOLLANO 

>.SSl.NI.AAN Je IILOtMaNeA.U 

...... ············........................................................................................ . .......................... ----·- ........... _ .. -.......... -........................ -............. -... ---... --.............. .. 

Naam X) 'f IJPIVIA 

. .. ... .. - ·-·· ........ .. . ........... -... .......... ..... ... ... -·-·· ........ . _, ........... -......... . . ___ ,,, .,,, .. ....... ·- ··-· ....... , ...... ... , ···--......... ....... . . ... . ........ , ····· ...... ... . .  --·. .......... ........... ..... ....... . . ... . .... ··-· ... . 

Gehuwd met: 
(.a1.1e.en ... vo.o.r .... vrouwen)

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

Voorn�men (voluit); Johannes Cornelis 
•······· ... · ............ __ .................... . • . .. •.• ,..,, ••... "••"•••••••••••••••• .. -., .. • .. •••••••• .. ••w•••• .. •• .. •• .. •-• .................... ••••••" ...... " ... ,. .............. ".,•• .. •••• .. •• 

• 
••••• .. ••••••• .. •••••• .. •• .. •• .. ••• 

Geboortedatum (dag 9 me.and 9 jaar) g 10 Augustus 1929 
" •••-"•" •••• n• ••" •mu • •  

•••---• • • • ,,.,.., ... _ """""'•• ••---•••.,.• •••••• •• •• '"'""""' •-•----•••• ••• •m.,•o, •• .. .,.,_,., ••• • • ,. M ••••,_,.,, •• "" ,. '"""•"•• ••••• •••-••----- ,.... •" • .......... __ _ 

GG boo rteplaats: BeverwjJ"k 
....... ...................... ....................... -.......................................................... -...................... ........................................................ -....... ·-----·· .. ·· ................. ....... . 

Woonplaats: Wjjk aan Zee (Beverwjjk) 
........................................................... -............. -....... ____ ............... -................. ___ ........ . . ....................................... ___ ..................................... -.............................. .. . 

St.Odulfstraat 7 Ïres: 
. ................. -.......... ·"·"-•---·-· ............... _�--- .... -............ ...................... -............................ __ ., ______ , ..................... _.......,__., ........ ,_ ...... __ ....................... _,..,,.,. .. 

Functie: Arbeider in algemene dienst a/h pompsta-
( duidelijk omschrijven) tion onder Wjjk aan Zee 
. . .... ---... -....................... ·-······-··· ........................ ___ ... _ .. _..... . .......... -........................................................ ........... .......................................................... . 

1 O JUL\ 1S!J\ x) Voo r gehuwde vrouw meisjesnaam ................................... ................ -..... -................................. 19 5 .... .
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IJ:J:- Joh8nnes vornelis l'Jed. 
10-8-29 Beverni jk 

1 Tijk EH n Zee, 3t.Oclulfstr. 7 
f"'br. Erb. 
1-2rid III Dis :5966/0D 300 be1�oeps , L/ S kaart ,,/--4, � / d. .,,1 �· "')\ 

. 

.,;v-,1/'t/'7---'?d--,,,../ /v 7' , , / ;() j7 t) 1/' - /7 � ,0. 
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Hoofd Sect1e III uari,d 
4 F.ebru'1ri 1949 

BijlagQ _beµorande 1:Jij sclir. ho. Dis. 37,77 d.a. 3 J'auuà.�1 1949 

• Uw schr.�Varzamellijst :no,. 1259 •

' ' ' 

Nlrim t ZWM N, 1
Voornaains ·$i�on�

,
Geb�ren i 

-2�i.2.192a· te Egmond e.a_n Ze�,.

.. 

Wonende te: Egmon o.an ze�, Prins HandrikstI'a.o.t 43
"'f 

Zio bij�ànd.e.i'aclw�ft politia-�appbrt. 
. ,, 

, 
' 

T 

', 

. '

" 



E h E I M. 

verbi _d ing : !-o .1 2 

ITo. 2 Geheim/Persoonlijk Ci/D. 

Onderwerp : Inlichtingen. 

Datum ven ontvangst ber�cnt: 

Be:µrouwbaarheid berichtgever: 

aardering bericht 

8 - 1-49

12-1-49

betrom!baer. 

Tevens bericht g;ezonden a.an: al Procureur-Generaal, fgd. Directeur 
van Politie te Amsterdam. 

hedewerkende instanties 

Cndernomen acties 4 

. 

b/ 

�ene 

'ene 

\ 

l'er voldoening aan het gevr� agde in Uw sc11r1Jven van 5-1-49,l;o.�i-s 
3777,.onder-ierp:inlichtingen over .o;,A.J.-, _,imon,geboren 29-2-1928 te Zgmond 
ä'än ;.Jee ,wonende te 3gmond aan ,ee,?rins hendrikstraat 43 ,1.eb ik de eer 
U te berichten,dat van deze persoon bij de �olitieadminist:catie te Der� n 
�een nadelige ee1evens bekend zijn. 

E I r D E. 
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J 
NAAM: ZWAAN Simon 
GijB.1 29-2-28 E�ond a Zee )l0071fOND a/ZEE Prins Uendrikstr 43 

\ 
' 

' < 
., 

. ,. 

' 
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. ·,
. 



1'110\'INCl.v.L \\' "l'!HU.IO!NGill.llUrr 
V All NOOHOHOLLANI> 

t!.58LN.t..UN 1� BLOliM&N•AAL 

······················-•··· ..................................................................................... _,.,, ... , 

Naam X) 
____ ,.,,-.,_··----··· .......................................... ___ _

ZWAAN 

........................ ........... -...... ............................ _ ..................... ,_ ........................... -......... -.... ,_ .. , ............................. _____ ., .................................. , ..................... ___ , ...................... .  ,_,,., .. ,_, .... .... ,, ___ _ 

Gshuwd me t: 
(alleen voor vrouwen) 
··••-

······••·••··· ............ ......... , ............... , ...... , ... ___ ········-·"•············ ···· ...................... ,_,,, ....................... . ---.......................................... .................... , ............................. ............................................. . .......... ... ... .

Voornamen (voluit): Simon 
·--········· ......... _ ............................................................................................................................... , ....................... ___ ...................................... ..... __ ................... , ........... .................... , ......................... , ... 

Geboorte,._.atum (dag, maand, jaar): 29 Februari 1928 
,.. • "-••• .. ••"•••• ••" "., •m.,.. •-••••-••"''""" ,. 

.. 

Geboorteplaats: 

............... _....... ......,,_, .............. _ ............................................................................................................................... -.... . 

Egmond aan Zee 
.. ............................................................................... ....... __ ---.............. _ ........................ ............. ........................................... __ ... ____ .................................................................................................. .

Woonplaats: Egmond aan Zee 
......................................... -... ........................................................ ..... -..................................... .... _ ... ....... .................................................................... ............................... -........ -............... -............ --.... _ .................................... .

�-ires:
,,,..,., 

Pr.Hendrikstraat 43 
. ...........

.
.
.......

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

........ ___ ............ _ ........... -.............................. .................................................................... -............... ................. -.................................... , .......................... _ .................................................... . 

Arbeider in alg.dienst Functie: 
(du.id.e.lijk····omschri jven) ..................................................................................... -... -... -.................................................................................................................................... i ... . 

x) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam
.. .... ............ J .... .9-..... ! U L 1 1 9 51 :.......... 19 5 .... . 



, 1: '3inon 
29-2-28 �drtond aan Zee

Ned. 

�bf:lOnd ê an Zee, rins 1~ cndrPcst�·. 4u
boouk.mkcr
1-arid III Dis 3777 /OD
S keert



Verbinding 97. 

JJ qeJ"ai (À. 

rrl·i&�C! 
21 Augustus 1951. X 

No. 142/Dienstgeheim. 

Ontvangstbericht no. Dis 14.388 A d.d. 20 Augustus 1951. 
---

Onderwerp: inlichtingen G.Zwarteveen, Lage Duin en Daalsewe g
Verificatie gegevens G.Zwarteveen Jr. 

Betro uwbaarheid berichtgever en waardering bericht: zeer betrouwbaar. 

©f 

©I 
; l: 

• 

-0-0-0 -0-0-

-NIET 0.K.

ACD/ -' P 
� • T _�i!J!;!J • 

I f.-J �
Ï '\H• • �-.... 

GOUKE ZWARTEVEEN, geboren te Weststellingwerf 30 Juni 
1891, wonende Lage Duin en Daalseweg 15 te Bloemendaal, werd me 
ingang van 1 Februari 1921 aangesteld tot agent van politie te 
Bloemendaal. Op 1 Januari 1948 ontving hij eervol ontslag als 
hoofdagent van politie in verband met het bere iken van de pen
sioengerecbirtigde leeftijd. Bij is daarna aangesteld als portier 
bij het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland. Hij maak 
deel uit van de reservegemeentepolitie te Bloemendaal. 

G.Zwarteveen bovenbedoeld staat gunstig bekend. Ook in pol
tiek opzicht. Hij is lid van de Geref. kerk en politi ek in anti
revolutionaire richting georienteerd. Ten nadele van de echtge
note is niets gebleken. 

Gouke Zwarteveen, geboren te Bloemendaal 30 October 1922, 
is de oudste zoon van belanghebbende. Hij we rd na de oorlog 
verdacht van de volgende feiten: 
a. van Maart 1941 iDt Augustus 1941 vrijwillig dienst te hebben

genomen bij de Nederland.se Arbeidsdienst; 
b. van Augustus 1941 tot October 1941 vrijwillig di enst 

genomen bij het Vrijwilligerslegioen Nederland en een opleidin 
in Oost-Pruisen te hebben gevolgd; 

c. van 1 Augustus 1942 tot 31 Augus tus 1944 ( datum van arresta
tie) vrijwillig .. dienst te hebben gedaan bij de N.S.K.K.-Luft
waffe in Belgie, Rusland en Frankrijk; 

d. de rang van Obersturm.mann bij het N.S.K.K. te hebben bekleed
en wapens te hebben gedragen; 

e. van begin Augustus 1942 tot April 1944 en van April 1944 tot
het �inde der oorlog resp. sympathiserend en gewoon lid te 
zrjn geweest van de N.S.B. 

Het is niet bekend, tot welke straf G.Zwarteveen Jr. ver
oordeeld is. Einde. 

-0-0-0-0-0-

l V __ ✓0_&_-'J')-·
L __ /A_�_/ _. _-1_7__.



Opmerkingen 

Zoon van betrokkene eveneens Gouke Zwateveen, 30-10-
'22: Arbeidsdienst, Vrijwillegersleg&en Nederland, 

NSKK-Luftwaffe in .l::lelgië, Husland en .lt'rankrijk 
NSB. Veroordeling onbekend. 

I;rt 1 41-Aug. 1 41 Vrijv,. lied. Arb. Lienst. 
r.ug. '41-Cct.'41 Vrij\•1. legioen 1:rea. 

1 Aug. '42-31 11.ug%1:4 PS17, J uftvraffe in Be lgie Rusl. Fr. 
0berst.mann NB!IB, ,apenf gedragen. 

Aug 1 42-einàe oorlog symr, en pewoon liè }T�E. 

Veroordelinq onbekend • 

• 

,.Nagesl. door: dat: 

. ;,· ------------· 
·----------�--------------------- ; -----

�ODEL B afz: .Pi!N 
-f::� � 0 1 

V
volgnr: achtern: Zlf!ARTEVEEN )('. 

datum afz: voorn: Gouke 

functie: portier. 
geb: 30-6- t 91bevend. reserve gem. po 

14tie te Bloemendaal 
te: Weststellingwerf 

Zie: 0D )S0CÎ adres: HL0EMEJ\lDAAL 
Lage Duin en Daalseweg 

15 

Voor gehuwde vrouwen personelia echtgenoot: 



. . . 

,, 

" 

. . ,,.. Z\lfARTEVEE!N, Gauke .- 1: 
We·atstel11ngwerf, 30-6-91 
BLOEMElfüAAL, Lage Düi·n en Daolse.wèg 

• r: 
.., '•• i,. ).,_ r • ,._. � � 

· Be?'.oep.: fortierProv:. \iàter'l. 'bedr1Jt: :van _'iio-o.rd-Jlollaná.
· In de,·documantatie alhier, komt voor: '• 'A .,. � • 

·., � �.
ZHART-SVEB!Jm' Gouké ;-.. .- , . , . ) • · � · 
Bloemend.aa1, 30-:10-1922 ... . f.LCEl!EUDAAL, Lage Duine►ndaal$e1-,eg 15. · 
SS-Sûohkarte" In�,_·tehrû'liervachung beim :29-�19h-1." Lg ,- .111-1Q-
V�rhä1tn.i:s: · o.P. Uberw',. karte B.K. t:.eg; J • 

')' , � ' 
� 

tf • • ..,, .l: • ' J.. .. • 1, f. • �t, f . ... ' � "f "' I' 
�s het U mogelijk deze gegevens te -doen verif1eren ��rn. is, 

·betroklcene een• toon van eeratgenoeo1e"'?•t � 
r'!I':' • ft" • .. 



ntOVJNCIAAL WATZIILt:IDINGHóllUlf 

VAN NOOIUI.HOLLAND 

U81!.NLAAN IA M.Qll.MaN•A.Lr. 
..................................................................... -...................... ________ _

Naam X) 
ZWARTEVEEN 

___ , .......... , ... ,----..................................................... _, ...................................................... ................. ,-....... .............. . 

..... -.... r ....... 

.,.·ehuwd met: 
; (alleen voor vrouwen) ... ........ ................................... .. •-..... ...... .. . ........ ...... . . .... .... ... ....... _. .. .. ...... ... ........ . ... . . ... . ....... .. ..... " ................ .... ............... ____ ..... '.. . . . .. ........................ ...... - ...... .. . .... ... . ... . . .  

Voornamen (voluit): GAUKE 
.............................................................................. , .................................... _, ................................................................................................................ -.. , ...... _ ....... � ............ _ ........................ ".... .. .. .

Geboortedatum (dag 9 maand 9 jaar): 30 Juni 1891
� .................................................................................... _ ................................... --.... ·---.................................... ___ ·--·· ............................................................................................... ·- . .. 

Geboorteplaats: Weststellingwerf 
t .. .................................................................... ___ ............ -...................................................... . ...................... . ........................................................................................... .. .............. . ...... . .  .. 

Woonplaats: Bloemendaal 
..........

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

..................................... -........................................... _ ..................... ----.. •·-............................................................... -...................................................................... . 

Adres: Lage Duin en DaPlseweg 15 
.............................................. ...... ___ ·---.................................... _ .................................................................................................................... .... ....... .. 

��1.! �r"j.k ..... oms chri jve.n_) __ ....................................... �.�-:.: .. � .. ::_ .. -............ -.... ·-··· ............................................................................. . ✓. ... ..

x) Voor gehuwde vr ouw meisjesnaam 1 0 JULI 1951 
195 ....... ..... -.. ······� .. •·• ............. _,. ·-···· -· ..... ··-·· .. ··---· .. ·····•·· .. -· " ............... .
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0D. No.q�"-A 
. - . -

VATE�LE/..l)/;VCZ3Z.lJ!f!/VE/V-P&'lrSO/VELL

Naam 

l
o�� ,E -t'/._,ifl .................................. .

Zie ook: 
tY o êGG ./S-S-6 

Uit In Uit In Uit In Uit In 

Datum I Aan Datum Datum I Aan Datum Datum I Aan Datum Datum I Aan Datum 
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Óf ,. ,�,..o-- J.)n 
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MINUTENBLAD 

D0SSIER No ....... OD .... 1.7.64,A .................... . 

1 De diverse afzonderlijke delen samengevoegd in �én map. 
De splitsing is echter gehandhaafd zoals op het blad hiernaast vermeld 

2 a AUG.1959 



On�erverdeling E.t/m R. 
. 

. 
DOSSIER No.: ..... On ... J . .76..4. .. A . ... _........ NAAM: .... WATERLEinINGB.EnfilJ.VEN ... - .. PERSONEEL ....... ............................................... ... .

Uit In Uit In Uit In 

Datum Aan Datum Datum Aan Datum Datum Aan Datum 

D33-10.000 i!\ 904867 



OD 1764A E - Zuid Holland 

• • • 
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�jy -----

Afd./Sect.: 

TRUCTIES AAN ACD, 
nitieve opberging in te vullen). 

Interne aanwijzingen A CD.

AC D. "'/4.j Dat.: / t /; Par.: 

. ........... , ......................................... ......................... , .................. ······-· 

,JJ -/( l J �

•·· ··········· ····· ·········· c--·· · ····7}······:···' .. )······· 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 

i 
ACHTEREENVOI.OENS AAN: c � H.ACD, namens deze

1 � ·3ER��v{;·····v:_q_�s:·�A��;···::f\'.f.i?b�tij"(:h····:: ·····:·:::· ····�········· ................................................ Î\·············�········.#�··,···········/•················ ······ 
•l '1 ·--=se-=======�= ·· -- ...... Jl._'t_•-�· -·- -4/!'"4 ';;;;..-

" /��r sec•f:f �,��=::����!�;�����1�:: �; : f �:�y�:�i���� : 
............. l. ................. �.'., ... :� ............. �.�-::::/;,; ... 1...?, .. • ..... r.... .... . '1.�.-4..t�� .. �.LA_(;;_.td ........................................ i .................. ... ................................

• C j , ·············t ... .. . . . 3.. 7iE_ . .... . . !3...:-t: ........ 2JF.. .. . .... . •·· ... ·····�·························�·····;;;;_--· ..... ........ .. 
r

·· .. .f.!3 . .. j..2.� J� J.:-L. .... .

. . . ;····�··,�···2.�.SJ.l. Jk;i.� ... � � . .. -l�� .... ..... . ...... �.. ... . .. . . .. . ........... . 
.... j ... q: .. � .... '.�: .. �.�. �·····�·and. �····· ·1A;·······;; . ........................

. .  . ... ...................... . �� •.. ihA. ........ dt, .... � 7.L( ... � ..... 1,.1) ... ),t'� ... ......... Ï .................. 
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J
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NOTA. 17. t!fY. ;. 1q I �S
/4.1,11 � ,,. b �l • 

ï 9 JAN 1�2 \ 

h:· /,f�f/6
Een lijst van gesignale�rd�n v�n dP §:_::�nte Wätex�eiding Rotterda,.., 

werd op �ijn verzoek door d� ID aldaar na�eslagen op nieuwere gegêvens. 
Deze zijn ver-eld. op een van de ID ontv,mgen lijst. Deze lijst, enige 
kaartverbeteringen en e n lijst =et kaartverbe?teringen ( ge'rn for,..,uliere 
,.,eer beschikba-d.r) zijn bijgevoegd. 

DNB, 



NOTA aan: mm.

Van de in bijlae;e vermelde personen zijn bij ACD II 

andere gegevens bekend, dan door ID Rotterdam in de stuk

ken is vermeld. 

ACD II, 1n-5-'52. 

Bijlage. 



Opmerkingen: 

i . p11 · · 1.x.l!J.{, C o.:-nel is 
� ot ·er d' fa, '.:30-3-96 

Ned. 

10T :J:-qD : , wevenbert:,sedijk 85 
i ncasseerder 
I .J,, 1iot�erdéif:l 8-6-49 
Nov 47: lid c.: .r.

IP R'dam Jan. 1 52: Sept. 1 47 Ab • .Jaarheid. 

Beantwoord: 
a,id CPN, Ab. ',faarheid.1947 4-2-'52. 
�lllXX Mutatie lid C.P.N. moet vervallen; deze 

was afkomstig van de beruchte lijst(OD.1764 E/128966) 
D.d. 24-4-56 opnieuw door kart.nageslagen; geen
verdere bijzonderheden. 

Nagesl. door: 

MODELC 

dat: 
1/,,. - � 

·---------------------·------ ,/' 
�/� �, afz: li. W. L• ,- '/ 

R� � 
volgnr: 1635 achtern: Verhagen , 

V datum afz: 15/9 '51 voorn: Cornelis 

, .. 
incasseerder

Zie: '8B 2500 

P9 9 D ft:Q-'

B /� 61/- e /o. 6 b /r . ,, /M;l . 

--
� 

geb: 20-2-1896

te: Rotterdam 

adres: 3e '•'l!U!\Ht :rgsedijkj 8 85 

Rotterdam. 

#��s;�- 4'!< 
Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



• 

• 

J 

j 

BOERBN, Ger�rdus Aurianue. 
6-7-07. Rotterdam. 
Rotterdam, Schippersstraat 61 a. 
aard. G.J).VI.L. 
ID Rotterdam 2-5-49. 
Oct'47: Lid CPN. 

BRUIJN, Jan Vas de. l\Ted. 
19-2-97. Streefkerk. 
RotterdRm, Boezem9traat 49 a. 
aar dw • G • D .'7. L. 
ID Rotterdam 19-4-49. 
0 c t ' 4 7 : Lid CPN. 

BUL, Hendrik. Ned. 
28-3-96. Oo�terhout. 
Rotterdam, Put"3elaan 54 b. 
aardw. G.D.VI.L. 
ID Rotterdam 19-4-49. 
Oct'47: Lid CPN . 

DIJKiv'IAN, Jacobus. Ned. 
6-10-10. Oud-Beijerland. 

/ Rotterdam, 1e Gijsinghstraat 37a.
V hulpmont. in mach.kamer. 

. 3 Mei'49/ Sept'47: Liq CPN (ID Rotterdam). 
Sept'51/ V-DVJL Rotterdam 1024-model B.(OD 1764 a. Z.H.) 

j 
GILö, Adriaan Johannes van. 
10-9-04. Made en Dril!lI!lelen. 
Rotterdam, van Ma.lBenstraat 91 a. 
grondw. D.W.L. 
ID Rotterdam 11-5-49. 
Sept'47: Lid CPP. 

GOEDHART, Dirk. Ned. j 2-4-97, Capelle aan da IJssel • 
Rotterdam, Lambertusstraat 138 a. 
kapitein motorb. G.D.W.L. 

j 

ID Rotterdam 12-5-49. 
Oct' 47: Lid CPN,. 

HEIJKOOP, Klaas. Ned. 
18-5-07. Zev-enhu.izen. 
Rotterdam, Oever8traat 24 b. 
tijd. werkm. G.D.�l.L. 
ID Rotterdam 11-5-49. 
Oct'47: Lid CPN. 

HOF, Heinrich. Nea. 

Ned. 

J 
12-4-05. Rotterdam. 
Rotterdam, van Harenstraat 19. 
aardwerker, hulpmonteur in mach. kamer D.W.L. 
17 Mei'49/ Ab. 11De \'/aarheid'' in Sept'47. (ID Rotterdam) 
Sep' 51/V-DWL-Rotterdam 10215-model B. (Alph ./OD 1764 a-ZII.) 



✓ 

j 
• 

/ 

• 

,.,_ 

j 

• 

V 

OCKELOE�, Bernardus Nicolaa9. Ned. 
6-8-03. Rotterdam.
Rotterdam, Dordtsmondstraat 30.
fitter G.D.VT.L.
ID Rotterdam 30-5-49.
Sept' 4 7: Lid CPl\T. (Bedankte Nov' 4-7.) •

TEMPBRIJAN, 1\Tillem. Nec.1. 
1 6-4-11 . Gent. 
Rotterdam, Feijenoordkade 27 b. 
olieman gr. vrt. 
ID Rotterdam 3-6-49. 
Oct'47: Lid CPN. 

TEIJL, Leendert Maarten. Ned. 
22-6-97. Dirk3land.
Ro�terdam, Brabantseotraat 66b.
timmerman.
ID Rotterdam 4-6-49.
Jan' 4 7: Ab. "De Tribune".
Oct'47: Lid CPN .
Jan'49: Actief werker voor "De Waarheid".

V-bRHAGEN, Cornelis. Ned. 
20-2-96. Rotterdam.
Rotterdam, Zevenbergsedijkje 85 •.
incasseerder Gem.
ID Rotterdam 8-6-49�
Nov'47: Lid CPN,

VLIJM.c:N, Gerardus van. Ned. 
3-1-06. Rotterdam.
Rotterdam, Floretstraat 30.
aardw. G.D.Vl .L.
ID Rotterdam 9--6-49.
Jul' 46: Voor raam woning verk. bilj. OPI•:.
Oct'47: Lid CPN, doch heeft bedankt •

WILLEMSEN,,Abraham Pieter Jan. Ned. 
12-5-06. Biervliet.
Rotterdam, Blokmakersstraat 20a.
mach. D.W.L.
11 Jun'49/ Oct'47: Lid CPN (ID Rotterdam).
Sept'51/ V-DWL Rotterdam 1027-model B. (Alph./OD 1764 a. ZH.)



Personeel Gemeente wa,terleiding_Rotterda"". 

KAARTVERBETERINGh"'NJ 

y�n B in C gewijzigde for""ulieren: 

)( BLm,:)Dirk. ll-10-25VDraaier. Thans Rotterd@.msestr. 42, Rott "rda,...,. 
x BRUIJN, Jan Vas de.jJ.9-2-97 Kra:1ndira.aier. Nieuwe inf.: LD ïR!dam Jan. 52. Sept_. 47:,

• 1� 
/ ah. Wahrhetd en Oct.49:Nog ab. Waarheid. 

"<BUL/Hendrik. 28-3-96'1/Bankwerker. Nieuwe inf.: ID R 1 da,..,, Jan.52. 8ept.47:Ab.Waarhei 
;<.,. DOE::i//-f'Johannes van der.Jl9-12-19 Correspondent. 

GE.LEN::i;1"Alphons, Antoon;{ Cornelis, Frans, lv�a:tie. 24-8-13 Reserve filterwachter.• 
XGOEi.JHAHT ;\• .Dirk. 2-4-97 \l'Adres;Rotterdam, Lambertusstr.138a. Nieuwe inf.: ID �da.,., 

4 Jan. 52. öept. 47·;-Ab. W· arheid. Zijn vrouw, genaa..,d'(ANKER, W., 
geb.�6-10-95, komt in 1947 voor als lid CPN. 

'<-GOEMAAT,rAdrianus. 26-7-90VLaboratoriumbediende • 
.,,.HQLI.iAN,DER, .J Wille.,,. 

J
-8-0'5•/ Ba:nkwerker. 

�KAAL ,J Jan.• 31-8-90 Voorman-s..,id. Nieuwe inf.: ID R' da.,, Jan. 52. 1947: Houder v ,,n 
/ e "'n obligatie op De WPc:trheid • 

.,<MASTRIGT , .. .J--Andries van. 11-10-93' 'Eers,te bankwerker. 
;( N OOTEBOOMf+-Egbert, Jacobus. 31-3-00 ✓Chef bankwerkerij. 
,xNOORT,i+Hendrikuè, Adrianus van der. 4-3-0fül'Ba.nk\verker. 
,rQCKELOEN,,f Bernardus, Nicola.us. 6-8-03iherste fitter. Nieuwe inf.:ID R'da.m Jan. 52. 

/ 1947:Ab.Waarlieid. In 1948:Nog ab.Wo.arheid. �,-
;{RUIJS, Johannes, Hendrikus. 1-9-17 Adres: Rotterda-, Klein Coolstr. 35a. 

SLOOF, !•Cornelis, Gerrit. 22-3-03 ✓Eerste -magazijnknecht. _Nieuwe inf.: ID R'da.,.., Jan. 5 
Sept.47:Ab.Vlaarheid. Hij is e�n brd>er v31.nf...SLOOF, 
G.C., geb.12-12-04. Veze ko,..,t in 1946 voor als 

-1- /, 
lid CPN en in 1947 als ab. Wa·,.rheid. 

XWILT, 11lartinus de. 10-12-0J Kraandraaier. 
xZWANG,1i-Nicolaas. 23-2-25 tf!itter. Adres: Rotterdam, I=,.,.,obiliastr. 53. 

B-for-ulieren.
10 / i(DIJK!.:A..� Ja"Cobus. 6-10-10 VHulpmont-eur 

XHOF / Heinrich.1.12-4-05 ihulo-onteur in 

in machineka�er. Nieuwe inf.:ID R'duM Jan.5 

Sept.47:Ab.Waarheid. 
.,,achinaka.,.,.,er. Nieuwe inf.:lD R'da_,.,, Jan. 52. 

r. / · 1950: Lid van A.B.C. 
i.JERSEL, J Wilhelmus, 1 Sophius .VH-1-03 Technisch a..,,btenaa.r B. 1U1-Cei--.2 c k 

• PIETERSON ,- Barend.129-10-01 Chef van d0 wacht ,..,achinedienst. 11.",ur e � 

} T EIJGEMAN, Le':?nd,")rt1
: 7-3-97 ✓ Poetser in de machine ka-er. Nieuwe inf.: ID R'da.,., · 52. 1951:Is thaas ab. 

fL. 
Volk. 

_)(WILLEMSE'N/ Abraham,_'Fieter, Jan. 12-5-06 Machinist. Nieuwe inf.:IJ) R 1 dam Jan. 
Sept.47:Ab.Waarheid. 

Sectie: DNB. 24 Januari 1952 

---



l ,
/A.ntheunisse ,J. 

tl� te Beest,E.H.W.� 

h )(B ezooij en, N. v.
1- )(Boeren,G.A. � 

.,,, .,..Boerman,P • .J 

'j...Brui jn,J. V. de " 

Bul,H.4 

r i · kman, J � \ l 
�,A o J.v. v 

x;Goedhart ,D. � 

.xHanzen,D. J 

;<, Heijkoop,K o ,1 

'f.... \,.Hof ,H J 

i �X Kaal , J • " 

'f... Ockeloen,B.N o.J 

/i" Schreutelkamp,F.A. 

Personeel G.D.r.,1.L.- Rotterdam. 

15-11-1925 ✓ Langegcer 256 

6-6 -1905

25-11-1909 
6- 7-1907 

18-9-1927

19-2-1897

✓ 

✓
✓ 
v 

✓ 
./ 28- 3-1896 

6-10-J:8% 1310 ✓
10- 9-1904 V 

2- 4-1897 ✓

4- 1-1902 t./

18- 5-1907 ./

12-4-1905 ✓
31- 8-1890 ..,,; 

6-8-1903 /

g,..6-1922 t./

22- 3-1903 ✓

Volmarijnstraat 72b 

Nijverheidstraat 18a
Schippersstraat 61a 
Jutfaasstraat 14 · · 

Boezemstraat 49a 

Putse laan 5l1 b 
le Gijsinghst:raat 
v.Halsenstra.at 91a 

37a

La:'1bertusstraat 138a 

Odastraat 14a
f
\ 

oeverstraat 24b 

van Harenst raEtt 19 
Fuchsiastraat 12a 

Dordtsmonàstraat 30 

Adr.Milderstraat 56a 

' 

Rosestraat 314b 

schrijver Sept.47:Is uit comm.gezin.Hij 
is een broer van E.F.Antheunis
se ,geb.5-�-1124 

meteropnemer 1.!as tot eind 1948 lid E.V. C. 
1951: Nog ab.Waa.rheid.Jan.52: 
Heeft vermoedelijk door invloed 
van de bij hem inwonende Szenvei 

/1 Paulina,ge b.18-9-1887 te Turzo
falva (Heng.) ,die als anti cmr
muniste beleend staat, be dan_kt as
ab. op de 11Wal :r'�eid 11 • 

Aardwerker Sept. 50: Nog ab. Waar he id. 
Ard werker Sept.4 7: Ab. Waarr"eid. ( dgh.) 
Aardwerker tj Zijn vader: BoermaI.J.,.LJ"..z.eb. •

✓' ' •'1--12-19.,00,wonende zelÎde adres 
r•-.. kom,; ook in 1947 voo r als ab. 

Wa rl,eid. 
kraandraaier Sept.4 7 :Ab.Waarheid en Oct .49: 

Nog ab. waarheid • 
Sept.47: Ab.Waarheid. 
Sept.47: Ab. 1:!an.rheid .... 
Sept .47 :Ab. Waarheid. 

Bankwerl';:er 
Hulpmonteur 
l(Tdwerker 
Kapt.Uater
boot. j'< 

Sept. 47 :Ab. Waarheid. Zijn vrouw J 
)1 genaamd, Ank�,':!. , geb. 26-10-95 fi,t.tl, 

komt in lffi voor als lid CPN. 1/._ 
Aardwerker 1947: Houder van een obligatie 

ad. fl.10.-- op 11 De Waarheid 11 

Aardwer)cer Sep-t.47:Ab.Waarheid. Zijn vrouw 
'J..._ )<,., Heijkoo:Q ,J.. , geb.l6-l-.12.Q9, komt• ,c?l 

in 1947 voor als lid C.P.N. rv- Q, 'f
Hulpmonteur 1950: Lid van A.D.C. 
voorman/smid 1947: Houder van een obligatie 

le fitter 

Adj.comrnies �' 
1 "

� 

op 11 De v!aarhe id 1.' 
1941: Ab.Waarheid. In 19L�8: 
Nog ah.Waarheid. 
I � een zoon van Sc½reute.lk::1..1 p -y 
F .A. ,geb ... 3-2-18�1, '·.'On"'nde Belle 
voysstw.at 5lb."D�ze komt i� 1951 � 
voor als lid A. B.1•!. B. -(E.V. C.) (\))': V, 

le maG.knechi/ Sept.4:� ,Ab.Wa�rheid. Hij is 

f 1
\/'f.. een br·�'v:r van SloofJG.C. ,�. 

12-12-19.01;. Du2ê kö, :t in 1946 
voor als lid C.2.N. �n in 1Jt7 
als ab. -a.arheid. 



Y -/- 1 Teijgernan, L." 

_,,, (T
eijl,N.W. J 

V 

"Á 

Verhagen,C. J 
,<Vlijmen,G. v. J 

'4-, XWillemsen,A.P.J. J 

j 

✓ 

✓ 

Personeel G.D.W.L. - Rotter dam. 

13-11-1935

7-3-1897
21- 6-1928

20- 6-1896
3- 1-1906 

12-. 5-1906 

Feijenoordkade 27b
1

';( jeugdig dek-
knecht � ;/

Frits �uijsstra.at 27b poetser 
Brabe.ntsestraat 66b schrijver /"

I 

Zevenbergsedijkje 85 
Floretstraat 30 

Blokmaker straat 20a 

incasseerder
Aardwerker 

machinist 

Hij is een zo on va1i 1.rem_per
�1 W. ,geb.Hi-f-l9ll.Deze komt
îri 1947 voor als a.b.Waarheid. 
1951: Is thans ah.Vrije Volk. 
Hij is -een zoon van Teijl,L.il. 
geb.22-�-1897. Zijn vader komt 
in 19 1!-8 nog voor als ab. Waar
heid en in 1950 als k'.·mrtaal
ab. op "De Tribune11 (.:1.C.P.).In
1951 als lid Ao :B.W.],1. (E.V.C.) 
Sept. 47: Ab.Waarheid" 
Sept.47: Ab.Waarheid. 1950: Nog 
ab. WaPrheid. 
Sept.47: Ab.Waarheid. 



E0 

• 

� 

'( UITTREKSEL 

Uit OD 1556d.-E IV(Z.H) (Dordt) Naam: ELECTRICITEITSBEDRIJVEN - Personeel 

Voor OD 1764a-E (Z.H.) 

Ag. nr: 92529 

Naam: WATERLEIDINGBEDRIJVEN - Personeel 

Afz. : ID Dordrecht Datum: 8-9-50 

Aard van het stuk: Communistische infiltratie in Gemeentebedrijven. 

I: ......•..... • ..... 

II: Bij de Gemeente Gasfabriek en Roogdrukwaterleiding te Dordrecht Zl.Jn momenteel 
164 personen werkzaam. Hier zijn 9 personen bij - alzo 5½ % van het totaal waar
van aangenomen kan worden dat zij links extremistisch georiënteerd zijn. 
Inzake de personalia en antecedenten moge verwezen word.en naar bijgaa.ndè. lijst. 
De op deze lijst genoemde W.STUART en� hebben een leidende functie. 

-·•

• 

Uitgetr. door: J • d. S •

Datum: 26/6-51 

Op aanwijzing van: 



.. 
::' 

• 

UITTREKSEL 

Naam: GASBEDRIJVEN - Personeel Uit : OD 1763a-E (Z.H) 

Voor: OD 1 76,48-E (Z.H) 

Ag.nr: 92529 

Naam: \'l'ATERLEIDINGBEDRIJVEN - Personeel 

Afz. : ID Dordrecht 

Aard van het stuk: Communistische infiltratie in Gemeentebedri,j ven. 

HOOGDRUKWATE1!LEIDING 'i IORDRECHT. 

STUART, Willem 
geb. 17-6-1889 te Weesp 
Technisch hoofdambtenaar 
won: OORDRECHT, Singel 1 9. 
In Oct. 1947 abonné op "De Waarheid". 

MARTHA, Marinus Johannes 
geb. 5-5-1 894 te Klundert 
Stoker waterleiding 
won: OORDRECHT, Vechtstraat 9. 
In Oct.1947 abonné op "De Waarheid".In 1 948 lid B.N.O.P. 

HEIDE,van der, Cornelis Gerhard 
geb. 19-10-1912 te Katernberg (Duitsland) 
Plaatarbeider 
won: DORDRECHT, Joh.Spaanstraat 48. 

datum: 8-9-50 

Voor de verkiezingen van de Gemeenteraad in 1949 hing een 
reclamebiljet van de CPN voor een der ramen van zijn woning. 

LUKASSEN, Arnoldus Wilhelmus 
geb: 12-2-1904 te Bergh 
Plaatarbeider 
won: roRDRECHT, Standhasenstraat 9 
In Oct.1 947 abonné op De Waarheid.Tekende in 1949 de candidaten
lijst van de CPN voor de Gemeenteraadsverk. 

BLOK, Otto Cornelis 
geb. 27-7-1890 te Mijnsherenland 
Handlanger waterleiding 
won: DORDRECHT, Groenmarkt 49-rood. 
Lid B.N.O.P. 

Uitgetr. door: J. d.S.

Datum: 26-7-51 

� 3%10 · '50 

Op aanwijzing van: 



UITTREKSEL 

Naam: EEECTRICITEITSBEDRIJVEN - Personeel. 

Naam: WATERLEIDINGBEDRIJVEN - Personeel. 

Uit : OD 1556a-E (Z.H) 5 

Voor : OD 1764&-E (Z.H) 

Ag.nr: 88689 Afz. : ID Gouda datu['9;..7-50 

Aard van het stuk: Communistische infiltratie in Overheidsbedrijven. 

In het koppelstation van het PROVINCIAAL ELECTRICITEITSBEDRIJF te Gouda 
zijn 50 werlmemers in dienst. Hiervan zijn 9 werknemers extremistisch georiën
teerd, te weten: 

Martinus BENNINGA, geboren te Groningen, 8 Juni 1897, wonende te Gouda, van Mid
dellantstraatNO4. Lid van de EVC. Benninga is 2e monteur in de afd.eleotri
citeit; 

Frederik coz�.i.. geboren te Gouda, 11J December 1889, wonende te Gouda, Gravin Jaco
bastraat No 52. Lid van de CPN. COZAK is lantaarnopsteker; 

Willem van der REI.J, geboren te Gouda, 23 Augustus 1893, wonende te Gouda, s.v.d. 
Goudestra.at No 64. Van der HEIJ is lid van de EVC en geabonneerd op "De Waarheid". 

Gijsbertus __ Y,.�lhelmus IgtA.AN, geboren te Gouda, 27 December 1903, wonende te Gouda, 
Graaf v.Bloisstraat 43.KRAAN is lid van de EVC.Van beroep is hij plaatwerker; 

Willem LAFEBEl1,, geboren te Vlaardingen, 6 November 1902, wonende te Gouda, Wester
kade No 52. LAFEBER is lid �'VC • .A.ls 2e monteur is hij werkzaam in de afd.electriciteit; 

Gereràus VERBRUGGE, geboren te Gouda, 19 Mei 1917,wonende te Gouda, Willem Tomberg
straat No 66. VERBRUGGE is lid EVC en als monteur werkzaam i/d afd0 electriciteit; 

Aart VERMEER, geboren te Utrecht, 18 Februari 1894, wonende te Gouda, Van der Palm
straat No 95. VERMEER is lidvan de EVC en als monteur werkzaam afd.electriciteit; 

Willem WIJKHUIZEN, geboren te Gouda, 8 Maart 1909, wonende te Gouda, Da Costakade 
No 51. lvlJ.KHUIZEN is lid van de EVC en als schilder werkzaam in de afd.electriciteit; 

ROELAND IJSSELSTEIN, geboren te Gouda,10 November 1890, wonende te Gouda, Jan Phi
lipsweg No 47.IJSSELSTEIN is lid EVC en als plaatswerker werkz.afd.electriciteit; 

Het WATERLEI DINGBEDRIJF te Gouda heeft 52 wsrknemers in dienst.Geen enkele hiervan 
is extremltstisch georiënteerd. 

In de afd.GAS van het koppèlstation van het Provinciaal electriciteitsbedrijf zijn 
48 personen werkzaam. Hiervan zijn 4 werknemers extremistisch geor., te weten: 

Petrus Vornelis va.n�d�r_ !,J.Al!,, geboren te Gouda, 14 0ctober_ 1896, wonende te Gouda 
Pretoriaplein No 40.van der LAAlf is lid EVC en als voorman-stoker werkzaam.Hij is 
echter reeds geruime tijd buiten dienst wegens een hartkwaal; 

Dirk LICHT, geboren te Utrecht, 27 Juli 1902, w@nende te Gouda,Zoutmansplein 14, 
LICHT is lid EVC en als verver werkzaam; 

Leendert Berard MBERVELD, geboren te 0udehoorn, 5 li'ebru.ari 1896, wonende te Gouda, 
c. Huygensstraat 194; MEERVELD is lid CPN en EVC.Hij is als voorman-stoker werkzaam;

Bertus ZAPPEIJ, geboren te Gouda, 27 Januari 1906, wonende te Gouda,Parkstraat 17. 
ZAPPEIJ is lid EVC en bezoekt regelmatig vergaderingen CPN.Hij is als stoker werkz. 

Uitgetr. door: J. d.S. 

Datum: 28-6-51 

� 33610 - '50 

Tevens 
Op aanwijzing van: 



Uit 

• Voor

OD 1556a-E (Z.H) 

OD 17648,-E (Z.H) 

Ag. nr: 88689 

UITTREKSEL 

Naam: ELECTRICITEITSBEDRIJVEN - Personeel 

Naam: WATERLEIDINGBEDRIJVEN - Personeel. 

Afz. : ID Gouda Datum: 5-7-50 

Aard van het stuk: Communistische i:l}_:fil tra tie :!:_Y.!__Q.v:_�h�idsbedrijven. 

Tevens is er nog 35 man hoger- en administratief personeel a.an de a:fd. 
electriciteit en gas verbond!!m. Geen enkele hiervan is extremistisch e;eoriënteerd. 

I 
Uitgetr. door: J. d. S. 

Datum: 28-6-51 

Op aanwijzing van : 



��NSTGEHEIM. 

Ond. Communistische infiltratie , 1 � in overheidsbedrijven, _:::.k-J./ I.D. 1'349 z. �-

/ , J\ g ri.JJl· • 

r1/J f ÎtJ� � 
--if:y1 fl'lf/ 

Y Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 24 Mei 1950, 
c-,,.,,, No .• 84074, met verzoek te willen doen nagaan of zich 
rr. onder het personeel van de overheidsbedrijven, -diensten 

en -instellingen te dezer stede extremistischfl georien
teerde werknemers bevinden, wordt het navolgende gerap
porteerd. 

1 

Bij een dezerzijds ingesteld onderzoek is niet 
� gebleken, dat zich onder de werknemers van het gemeen

te lijk waterleidingbedrijf extremistische elementen be
v:inden. 

Naar het personeel in de overige gemeentebedrijven 
wordt een onderzoek ingesteld en t.z.t. zal hierover 
rapport worden uitgebracht. 

leiden, 19 Augustus 1950. 
/ 



Uit OD 1556a-E5 (Z.R) 

• Voor OD 1764,a-E (Z.H) 

,Ag. nr: 88447

UITTREKSEL 

Naam: ELECTRICITEITSBEDRIJVEN - Personeel 

Naam: WATERLEIDINGBEDRIJVEN - Personeel 

Afz. : ID Delft Datum: 19-6-50 

Aard van het stuk: «ommunistische infiltratie in Gemeentebedrijven. 

Zie: ACD 88447 /on 1556a-E5 (Z .R) • 

• 

Uitgetr. door: J • d. S. Op aanwijzing van: 

Datum: 26-7-51 



Opmerkingen:
' 

,-. • l� .• Jl. 

J. "ed 

u.�.�6. uoste�:�ut
__ o;; c:-..·da 1 • u·;.-; 02- � ! 5.1..:,.b
d _... • r.) ., •• �.
�.-;. _ .. ott�r, c._._ J_c .4..�$..
Let • .;;;'/: :i.. __ , v.

ID R'dam Jan '52.: Sept. '4'7 ab. de Waarheid. 

Door DNB als C behandèid, rose vernietigd, 
5-2-'52.

tt9-n. 52 Sept. 47: Ab. "De Waarheid". De mutatie okt. 47: 
"Lid CPN11moet vervallen. )OD 1764:t:/CO 128966). 

(Bovenstaande is aanvulling kart. d.d.24-4-56) 

Nagesl. doo
�
: 't?j 
-'--"--'-''-'-·�---

MODFLJt afz: L.1,.L_
Il/� 

volgnr: i 029 

V datum afz: 15-9- • 51

runctie: bankwerke:t· 

achtem: 

voorn:

.BUL x 

ilcnórik 

geb: 2$-'3-1896 

te: Ooate:::-hout 

adres: F.OTi1ElIDAM 
Pu.tsel�n S4b. 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot:



Opmerkingen: 

A ? 

• 

3\.' • 
4.lfl.G0� 

-� .11.51.

� CO )US 

�otter.;11.'. J·._..-c,1' ::.str,,i·c 11... 
Pc oen. 1['::er 
:.:i. _,otte1' cu'!. � .5"4�. 

cl

< ;_,: ::_ ,�G: \', 1· r1 BJ. on . .:'...nc vi..:1·�:. �. , 
bilj. 0:i: .• O.c t.. ,_7: :::,jJ, v :_, 
ID R'dam Jan. '52: Zijn vader Boerman r.J.

geb. 4-12-'OO, wonende zelfde adres komt 
ook in 1947 voor als ab. Waarheid. 

(OD 1764 E/CO 128966) • 

Beantwoord: Is uit comm.unistisch gezin. 
5-2- 1 52.

D.d. 24-4-56 opnieuw nageslagen; geen verdere mutaties 
bekend geworden. 

Nagesl. door: dat: 

MODELC afz: n.w.L. 

R'dam 
volgnr: 1(351 

datum afz: 15/9 '51 

achtern: BOERMA.N K 

voorn: Pieter 

functie: aardwerker 
geb: 18-9-1927

te: Rotterdam 

Zie: OD � !J 6 }' t �.Z iijb
J._ --!,dres: BOTT.EBDI\M 

Jutphaasstr�t 14 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Opmerkingen: 2 � .11.El • 

A r::'.:L> .,,,:-;.:,:maan Johannes van i.:ed 
10.CJ.04. ,.:ade en DriHnele:o 
_tott;0r lam "Ij an ":n1 :iei-�;.:,t:re, t 91a 
cron,_ • _J L. 
I .D . ...  lot.•:�erdaL1 11. •'-=<..:. 
,..,ept. 47: Lid c:;.'1:T. 
ID R'dam Jan. '52: Sept. 194'7 Ab.Haatheid. 

Beantwoord dd. 5-2-'52: Lid CPN en ab. "De 

• 
Waarheid". 

Jan. 52 Sept. 47: Ab. "De Waarheid". De mutatie sept. 47

lid CPN moet vervallen. (OD 1764E/COl2l8966). 

D.d. 24-4-56 opnieuw in ka.rt.nageslagen;geen aanvul-

lingen. 

Nagesl. door: t-o J,tl . -1
dat: /// J 

:ODEL 
�

�-- --
�:

-
;.

-
;: 

��------------ - -- -- . f�JA����j. 

R'dam 

V
volgru: 1295 achtern: GILS )(_ 

datum afz: 15-9-'51 voorn: Adriaan Johannes van 

functie: aardwerker 
geb: 10-9-1904

te: Made gem.Dr1mmei!en 

Zie: 0D pro /Jt r.� IJJPf_6 b adres: ROTTERDAM 
van Malsenstraat 91a. 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Opmerkingen: 
�5.11.51. 

A , .. ,_ . .  '>- .} ... ch'i L..�_u_::; _,ed. 
0. 7, 0(,, uuêle ':i.'on. ·e

_1otte:..•u1:t1 .. a110.n��el.-tra t ::;ga 
· . .'c .GD .1.
I.,J. ��otte_t'....u1 1.,.5.49 • 
. e _> t. -1:'7 : ,_b. •. un:.·lle id 

2�18 

Door DNB als C behandêld, rose vernietigd. 
5-2-'52.

Jan. 52 Aanvulling personalia. (OD 1764E/CO 128966). 

D.d. 24-4-56 opnieuw in kart.nageslagen;geen aanvul
lingen.

Nagesl. door: 1>3 dat: �- :.-/ 

MODEL}ft afz: D.W. L.

,f� 
volgnr: 11 GO

V 
functie: 

• 

datum afz: 15-9- t 51 

Laboratoriumbe
diende 

achtem: GOEMAA.T ,J.. 

voorn: Adrianus 

geb: 26-7-1890

te: Ou.de Tonge 

adres: IWTTERDAJ.t 

Ranon.�elstraat 39a. 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



.... . 

\ . 
., • • 

l 



Opmerkingen: 

A - cd. 

�.a .J. 0C •• �otte:cdqp

.� .11 • !j]_ • 

.wttGr .a 1 ,T'tlch...,i 13-cr 1·c : 2a 
s.1.:.c1 �)-d Gèm
I.v. �otterdrui ��.5.49.

en. '�'7: Ab. aar Leid; 
ID R'dam Jan. '52: 1947 Houder van een obligatie 
op de Vlaarbe id. 

Door �NB als C behandeld, rose vernietigd. 
�d.24-4-56 opnieuw in kart.nageslagen;geen aanv�l-
1.ingen). 

Nagesl. door: dat: ;'. I /" lrr 

V datum af:z: 15-9 9 51 voorn: ;an 

functie: voorman-smid 

Zie: OD 2500 

geb: 

te: 

'.31•8-1890 

notterdam 

adres: R<Y1TBRDAM 

Ftwl'_sie,straat 128. (), çi, / /6 :(1 ,ê /!• (:1.

- /d�r;, 1----------
voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



• 

• 

Uit : OD 1 556a-E(Z.H)VI 

Voor: OD 1764,a-E (Z.H) 

Ag.nr: 87 5 38

UITTREKSEL 

Naam: ELECTRICITEITSBEDRIJVEN - Personeel. 

Naam: WATERLEIDINGBEDRIJVEN - Personeel 

Afz. : ID Vlaardingen datum: 15-6-50 

Aard van het snik: Communistische infiltratie in Gemeente-bedrijven. 

Bij de Gemeentelijke licht- en Waterbedrijven, waar ongeveer 85 personen 
werkzaam zijn, werken de volgende extremistische werknemers: 

Dirk MA..NNEKEN, geboren te Vlaardingen, 3 Januari 1899, van beroep gas
metercontroleur, wonende Sweelinckstraat 266 alhier. Deze is lid van 
de EVC, oprichter en best�urder van het plaatselijk Vredescomité en vol
gens eigen verklaring communist; 

Teeke van der PLUIJM:, geboren te Vlaardingen, 10 December 1897, van br
roep hulpmonteur;wonende Bilderdijkstraat 27 alhier. Deze is lid van de 
EVC. 

Arie van •t OOR, geboren te Vlaardingen 23 April 1892, van beroep monteur, 
wonende .Diepenbrockstraat 91 alhier. Deze m�akte in 1 48 propaganda voor de 
CPN, was in 1948 lid van de EVC en is dit waarschijnlijk nu nog; 

Andries HOOGERWERF, geboren te Vlaardingen 10 Augustus 1898, van beroep 
machinist, wonende 2e van Leyden Gaelstraat 123 alhier. Deze werd in 1945
ingeschreven als lid van de EVC en bekleedde tot 1918 in die beweging 
een leidende functie. In het voorjaar van 1948 bedankte h'ij als lid van 
de EVC en heeft thans een bestuursfunctie in de plaatselijke afdeling van 
het NVV; 

Franz Wilhelm RUIJS, geboren te Mill.heim, 2 Juni 1914, van beroep los ar
beide-r, wonende Goudsestraat 23 alhier. Deze ia lid geweest van de EVC

doch heeft zich waarschijnlijk als zodanig laten schrappen. 

Uitgetr. door: J. d.S. 

Datum: 29-6-51 

i 33610 - '50 

Genoemde personen bekleden allen een ondergeschikte functie. 

Op aanwijzing van: 





�· 
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Form. V 4 e. 

No" Dis. 6416 

�derwerp :'•In1ich tingen. 

VERTROU1'i'"�LIJK 

Q.

Q)( ,'4(,� . 0 Il 1 

Datum, 19 Januari 10150 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
R O ':' T E P D A M. 

Ik moge U verzoeken een di�creet en uitgebreid onder• 

zoek t.e willen doen instellen naar de betrouwbaarheid van 

de hieronder genoèmde persoon, ':waarbij ik moge opmerken, 

dat het mij lili!. gewenst voorkomt hem persoonlijk in het 

onderzoek te bat.rekken, noch b'ij zijn huidige _;;e·rkgèver 

inforntaties in te winnen. 

IN TWEEVOUD S. V .
J

? • 

MAYS, Franciscus Cornelis
Rotterdam, 3-2-1900 
Voorburg, L.v.Nw.Oosteinde 352. 

OP KA�T 

ACO/ t, 

PAR: 

Het gezin van bovengenoemde persoon is wonnarhtiP' te Rotterdo.m • 

KOMT NIET VOOR 

2 4 JAN 1950 

< 



,64-16 
, . .' 

Aan de Hee� 
Hqofdcommiasaris van _Politie

•. ' , te· � 
,, 

VERTROUl•fELIJK XX?(XXXXXXXXX 

·' I, . 

,. 

MAYS, Franciscus CorneJ1s 
Rotteroam, 3-2-1900 ! ' · 
Yo�rburg, L-.v.N�:.Oosteincte 352 • 

.ROTT1ERDAM. 

• I

• Hét gezin. �an bovengenoemde persoon fs woonachtlg



• '. 

-f
., 

-

v
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., 

• 

• ': OVERZF.ESE GEBIEDSDELEN 

19-11-1949 

6416 

300 

13-10-1949 

7-10-1949. 
'( 

•'•• ... J ll., 

MJ\.YS 
•··'

Franc�scus Cornelis 
. 3-2-1900 t.e Rc.tt:erdam 

VOORBURG L. v; Nw .oosteinde 352

• 
,t • 

•• 

Zie b.ÏJgaand afschrift1 politi'erapport. · 

Dezerzijds is rêeds geinformeerd. te Ro.tterdam 
F 

·,

OP ... ,/:fÁt ... .r/ ·or'" �;-D,r. mi' et . l .. �.!Y..4 / ��
//✓� 

"l,
...,

. ,;.:; .•• �- .L • ,,�- /. 
_____ ....,.. ___ _

,.,.,...,. 
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Antwoord op schrijven 
d.d. 17 0ctober 1949. Dis. No 6416.

----

In perceel Laan van Nieuw 0Rsteinde No 352 te Voor
burg is woonachtig Franciscus ifu\YS, geboren te Zierikzee 

,op 10 April 1870, zonder beroep, op 17 Augustus 1898 te Zie 
rikzee gehuwd met Catharina Antoinette FLAMAN, geboren te 
Zierikzee op 27 Maart 1870. C.A. FLAMAN is op 24 September 
1941 te Voorburg overleden. Het gezin heeft zich op 23 

< April 1936 te Vooro\l.1'g gevestigd, kor.iende uit I s-Gravenha
/ ge. F.MAYS en echtgenote hebben toen hun intrek genomen bij®l I hun dochter, die in dat perce el __ woonachtig was. De leden 

·van dit gezin belijden de Ned. Hervormde godsdienst en 
staan in hun omgeving gunstig bekend. Van enige politieke 
activiteit hebben zij nimmer doen blijken. 

Sinds korten tijd is tevens in dit perceel woonachtigi 
1 Franciscus Cornelis MAYS, geboren te Rot�erdam op 3 ?ebruar 

J 

1900. Hij is kort geleden als militair uit Indonesie geko
men en zou nu een betrekking bij een Maatschappij in Rot
terdam hebben.Het is d bedoeling dat hij voor deze maat
schappij(dus als burger) weer naar Indonesie zal vertrek
ken, doch dit schijnt nog niet vast te staan. F.C. 1/IJI.YS 

zou gehuwd zijn, en zijn vrouw en kinderen zouden in Rot-
terdam woonachtig zijn. F.C. MAYS kent �en in zijn omgeving 
nauwelijks, daar hi,j in Rotterdam werkzaam is. De namen va 
de in dit rapport genoemde personen komen in de politie-ad 
ministratie te Voorburg niet voor, zodat zowel op politiek 
als crimineel gebied niets ten nadele van hen bekend is. 

Voorburg 12 November 1949. 
Par.� 



,. t 
... • 

,1.1fl.JS Franciqcuó ccrncliè;geb.3-2-00 
: � ,.. •• l': � "' 

V,oorburg 
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Sectie G 2 B Clingend.aal • 
21-1:r-1949

<. 

5371 

V-1706--�49

,.,MIUJDEN van der �-
,· .· Herman, Pieter 

'7-7-1949 
'28-6-1949 

" 

1 
' 

16-7-1�24,te Rotterdam

R0TTt'P.DliM ' Oranjeboomstraat, 175b 

Zie b:qgeand �schrift p'�lit"le-:-rapport_ 
... 

' ' 
. 

" 

.. 
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Betr.Dis No.5371. 

� 

OP KAART 
ACO/;, -" 

DAT:�-/• 
PAR:. 1

15 November 1949. 
R.No.887. 

Van der Meiiden, Herman �-4ter, geb:16-7-24 te 
Rotterdam, kantoor ediende, wonënde Oranjeboom.straat 175b 
te Rotterdam, beii;ocht de MULO-school te Rotterdam en

kwam als schrijvèr op het kantoor van de Gemeentelijke 
Drinkwaterleiding te Rotterdam. 

Op 8-4-47 werd hij ingelijfd bij het Regllunent 
Grenadiers en op 1-1-49 overgeplaatst naar de Inspectie 
Militaire Administratie te 's-Gravenhage. Op 1-10-49 
�era hem groot verlog verleend. 

Hij is thans vermoedelijk vreer werkzaam op het 
kantoor van de Gem.Drinkwaterleiding. 

Hij wordt een betrouwbare doch enigszins hooghar
tige' jongeman genoemd. 

Hij is zeer godsdienstig, lid van de iereformeerde 
Gemeente en vermoedelijk lid van de Staatkundig Gerefor
meerde Partij. 

Hij tsoo stamt uit een keurig gezin , bestaande uit 
een_man , vrouw. en 2 kinderen. Het-gezin is geabonneerd 
op "De Banier". 

In de administratie van de Politie te Rotterdam 
komt zijn naam niet voor. 

f 



, 5571 

. N}EIJDDN; !Iei;'lnta.ll l'ietàr van dargeu. te Rotteräam" 16.'7.24 wen. te Rotterdom" o njeboomstraat J.75 b_,.
, . 

e �·u11 9 

Oo;.� 1.s . .:��ia van 

B R DA M • 
,. 



Opmerkln1Jon: 
,,.,0.11.51. 

J. :::roc __ r....,:JlC: c ;·,er·;; Jacobus -�ed •
.Jl.:?,. 00 .ueh .�cl6.---:...'
.1ottûl'C�<ll.l vL.lGhèta 1 171

{_:ach. ;)a; \2.:1 • ) chef bank\.l'erkerij GIML, 
I.�. 3ott0r�&l 0U.5.4P.
�ind �91.b5: -"o• 0 r�10iC.: �e;,. ': f"'JZ

•. - o.�; a oonne. 
Jan. 52 Aanvulling personalia. (OD 1764E/CO 128966). 

• Door DNB als C behandeld, rose vernietigd.
5-2-'52.

D.d.24-4-56 opnieuw nageslagen door kart.;geen aanvul
lingen. 

Nagesl. door: dat: 'l \ - l \ - S"° \ 

------------------------- - ______;_ ____________ -- ----

MODELjJe arz: n"w. L• 
Il'� 

volgnr: 1589 

V datum afz. 15 /9 1 31

functie: chef bankuerkerlj 

tP��r:& 
/..>i? 

achternXNootelJOOm )'. 

voorn: Egbe:rt Jacobus 

geb: '31-:,-1900 

te: De.n Helder 

""' oo;;.,oo Il t y,. ¾f 6 ( _ """' OlJneJ1daal 171

ltotterdam 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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UITTREIZSEL 

Uit OD 1556a-E VI (Z.H) Naam: ELECTRICITEITSBEDRIJVEN - Personeel. 

Voor: OD 17648,-E (Z.H) Naam: WATEIU,EIDINGBEDRIJVEN - Personeel. 
5'" 

Ag.nr: 89000 Afz. : ID Schiedam datum: 7.7-76 

Aard van het stuk: Communistische infil tra.tie in Gemeentebedrijven. 

GEMEENTE TECHNISdHE BEllRIJVEN (omvattende electriciteits-, ga.s- en Waterleiding
hedrijven. 

Werkzaam 240 personen. Drie personen ziJn extremistisch georiënteerd. Er 
is geen bijzondere communistische activiteit te constateren. 

Wilhelmus Cornelis van der POEL, geboren te Schiedam 21-10-1899, metse
laar, wonende Lakstraat 88b te Schiedam. Hij is lid van de CPN, BNOP en 
EVC. Rij ontvangt "De Waarheid". 

Theodorus Pieter van PELT, geboren te Schiedam 20-12-32, los werkman GTB, 
wonende Numa.nsdorpsestraa.t 13a te Schiedam. Hij bezoekt wei eens bijeen
komsten van de ABC. Hij maakt geen propaganda. Zijn vader werd echter reeds 
in 1946 gesignaleerd als lid van de CPN en Waarheidlezer. Deze is ook lid 
van de EVC en de ABC. Hij maakt propaganda voor de EVC. Hij is genaamd: 
Simon van PELT, geb.Schiedam 30-8-1899, wonende aan h�tzelfde adres. 

Jan STERRENBERG, Geb.Tiel 18-12-97, wonende aan de Mariastraat 10d te 
Schiedam. Hij is grondwerker bij het G.T.B. Vertrouwelijk werd medegedeeld, 
dat hij zich in communistische zin tijdens zijn werk uitlaat. Hij is ech
ter nog nooit op een communistische bijeenkomst gesignaleerd. Ook ontvangt 
hij "De Waarheid" niet • 

• 

Uitgetr. door: J .d.S. 

Datum: 27-6-51 

Op aanwijzing van: 

('§; 1006 1 - '49 
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Opmerkingen: 

. . 

• 

Tr:r:PSlil-.·N, illem Ned. 
lo-4-19111...ent 
olielh n br.vrt 
aotterdGu, Feijenoordknde 27b. 
ID �otterd m, 3-ó-1949 
Oct. '47: Lid CPlT. 
ID R'dam Jan.'52: Hij is een zoon van Temperman, 
· ., geb. lê-4-'ll. Deze komt in 1947 v�or als:
Ab. 1 laarhe id. 

Beantwoord dd. 4-2-'52: Komt uit �om.m.unistisch 
gezin. 

0D 1764 E/CO 128966). 

D.d. 24-4-56 opnieuw nageslagen in ka�t.;geen aanvul
lingen.

Nagesl. door: 
I I 

dat: ¾� .fJ' . 

MODELC afz: D.W .L. 
11� 

V
volgnr: 11392 

datum afz: 15/9'51 

functie: jeugdig dekknecht 

• 

Zie: 0D � l "}i 'j F 'l�f_�-6-

� 

achtern: TEMPERMAli /. 

voorn: Arnold Willem

geb: 13-11-19'.35 

te: RotterdMill 

adres: ROTTERDAM

l!'.ijenoordkade 27b 

I .i-:/_ 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 

� 
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Dienstgeheim. Antwoord .QE. schr.van 24 1Vlei 1950 no.84-yi)7� -;l"'_JOj �( -
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Extremistisch georienteerde werknemers �L"4äe.JUWit�-fiet 
gemeentelijk waterleiding bedrijf te Vlissingef v"'<..f� 
11 --fLein Jacob Aarnoud de Kort,geb.te �iddel�(IB September 

0-"li.t. 1901,waterfitter,�ederlander,wonende Koud-ek�.ew�g 134 1ie
Vlissingen is geabonneerd op het dagblad "de iaarheia"; 

2. J) lii.braham Steketee,geb.te Utrecht 20 Januari 1919,klerk le kl.,
.Nederlander,wonende Badhuisstraat 17 te Vlissingen. i:iij ont
vangt vrij veel correspondentie van de hoofdredactie van het 
dagblad u de v1aarheid". 

Het kantoorpersoneel van het gemeentelijk waterlei
dingbedrijf te Vlissingen bestaat uit 15 man. Hiervan maakt Ste
ketee deel uit. 

rlet technisch personeel bestaat uit 17 man,waarvan 
de Kort dee1 uit maakt. 

Beide personen oefenen op geen enkele wijze op poli
tiek gebied enige invloed uit op hun medewerknemers. 

Vlissingen, 8 Juni 
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Uittreksel uit het rapport t.n.v. 
D.B. Streefkerk/V-NSF-16.

Co1·nelis SEVT:::NHUYSEN, geboren 14-4-1886 te Arnhem, Neder
lander, N.H., van beroep Directeur van het Utrechts '"ater
leidingbedr�1t-f, wonende Veldmaarschalk Montgomerywee; 7 te 
Soest, is g'e -d.wd met 1.l!illemina Hermina Schröder, geboren 
10-1-1905 te Amsterdam.
Cornelis Sevenhuysen was voor-ien gehuwd met Cornelia Geer
truida Westerdijk, geboren 21-4-1891 te Usquert. Dit huwe
lijk werd door 8cheiding ontbonden.
Uit het eerste huwelijk van Sevenhuysen zijn geboren:
Gerarda Johanna Sevenhuysen, geJoren 3-8-1914 te de Bilt.
Zij trad op 14-8-1941 te Soest in het huwelijk met Dirk
Bernardus Streefkerk, geboren 21-6-1915 te Amersfoort, 
geen kerkelijke gezindte, Nederlander,van beroep ingenieur,
wonende Boomberglaan 31 te Hilversum. Zij heeft van 1920 
tot aan haar huwelijk te Soest gewoond. Zij stond goed aan
geschreven en te hare nadele is niets gebleken.
�argaretha Sevenhuysen, geboren 27-9-1915 te de Bilt. Zij
leeft in concubinaat met Edwin Rudolf Behrend, geboren
3-5-1898 te Bremen, Nederlander, va, beroep accountant, wo
nende Herenweg 118 te Rijnsaterswoude.
Genoemde E.R. Behrend had tot zijn vertrek in 1949 naar
Rijnsaterswoude te Amersfoort een accountantskantoor. Dit
kantoor heeft hij opgeheven en thans verzorgt hij de boek
houdingen van enkele overg bleven klanten.
Tijdens de bezetting werd hij aangemerkt als Rijksduitser.
Hij hee:ft evenwel geen handelingen verricht, welke utrijdig
waren met de Nederlandse belangen.
Te Rijnsaterswoude st�an bedoelde personen goed aangeschre
ven. Zij hebben omgang met de notabelen van het dorp. Zij 
worden gezagse;etrouw geacht. Uit hun samenleving -:ijn twee
kinderen geboren, welke door beide ouders zijn erkend. 
Elise Sevenhuysen, geboren 2-10-1920 te Soest. Zij is ge
huwd met Petrus Josephus van Wilten, geboren 10-1-1913 te
Utrecht, van beroep glastechnisch-adviseur, wonende Hilde
brandlaan 5 te Soest. 
Dit echtpaar staat te Soest goed aangeschreven en te hunnen
nadele is nie',s kunnen blijken. 
Cornelis Sevenhuysen en zijn gezinsleden Htaan te Soest 
goed aangeschreven. Van enige activiteit op politiek gebied
is niets gebleken. Sevenhuysen en zijn gezinsleden worden 
gezagsgetrouw en betrouwbaar ge�cht. 

's-Gravenhage, 21 Mei 1951. 



OD 1764,A 

• 

H 

J 

K 

- Noord Bra.bant
- Limburg
- Friesland

L - Groningen
M - Drente

'). 

(Geen stukken) 

!

Geen stukken) 
Geen stukken) 
Geen Sltukken 
Ge en stukken� 

•



• g 
1-' 
....J 
0\ 

t 

0 

1 

� 
(]) 
li 
1-'• 

c.,. 

CD 

CD 

(1) 
1-' 

•



1 

t:1,.81 I,DI hu Ko • 51 

• o, I. D. 1 71 /50.

Lnderwerp: 

1)3. turn : 1 9 .::Je p te m 

� --/ 21!- _., � J. L.-:::,

' 1950. 

·2 1 SEP. m>-Sr
Communistische infiltratie 
in over-hei dsbe dr.'i jven. 

1/i> .--:-;;-_ b .I � '. . i, � l ,. 
1--:. . .... ...... .:.,._.; 

ACD/ 1s21 s- i 

atum ontvangstber·icht: 24-5-50. (Jf 

In antwoord op Uv1 sch.L•ijven l\o. 840'74, a.a. 24. !,'t:li 1950, heb ik
de eer U het volgende betref ... enae het Gemeentelijk ,:'a.terleidingbe
drijf te berichten. 

In het .Jemeentelijk ·1;aterleidingbedrijf, v1aaL·van ae leiding 
heeft de Dienst Gemeentewerken en Bed1•ijven, zijn in totaal 15 per
sonen werkzaam, te weten: 

.c;en machinedrijver, 2 maohinL,ten, '1 fi'Gters en 5 grondwer·kers.
Geen van de hi ervoren vermeld'- personen is lid o:f lid 5eweest van de 
c .. t.1 •• , ,.,,.J.C. of enige anaer-e links e:xtreem georienteerae groep of 
beweging. 

Daar de leiding resorteert ond,:ir de Dienst Gemeentewerken en 
Bed:i:ijven, zullen de eventuele e:xt:l.'eme ..,.ersonell, 'bulast mét äe leiding
van het Ge eentelijk .• ater·leidingbeèrijf, vermeld \,Orden in mi;)n 
schrijven, betreffende de Dienst Gemeentewerken en .bedrijv_n. 

Tevens wordt door mij hi eraan toegevoegd, aat er· in deze gemeen
te geen rrovinciaal of Gemeen telijk Gasbefü· ijf aanwezig is, daar de 
He r:ge lose uasfab1·ie k 5-eheel in  handen is ,an particulieren. 

� I N D .u. • 

1.,p 19 .:Jeptember 1950, toegezonden aan het 
Hoofd van de Binn enlandse Veiligheidsdienst
te 's -G .tt .,.., ,, .u �� h .Ä. u ""' • 

• 
... 
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Betreft: Mello van DAALEN, 
Oelerweg 118, 
Hengelo (0). 

J}. ers onal ia: 
Van DAALEN, Mello, geb. 14-9-1897 te Ede Gld�, Nederlander, 
geen godsdienst, directeur van een gemeentelijk gas- en 
waterleidingbedrijf, wonende te Hengelo (0), Oelerweg 118, 
zoon van: 
Van DAALEN

1 
Albertus Christiaan, geb. 1-6-1853 te Ede (Gld), 

Nederlander, Nederlands-hervormde dosdienst, dijkgraaf, 
(overleden te Ede op 16-1-1939) en 
SICHT:inlMAN

1 
Albertina Johanna, geb. 23-6-1861 te Groningen 

{overleden op 30-3-1935). 
Uit dit huwelijk waren bovendien geboren: 

Van DAALEN
1 

Albert Christiaan, geb. 28-12-1891 te Ede (Gld), 
Nederlander, Nederlands-hervormde godsdienst, in 1910 
student aan de Technische Hogeschool te Delft en in 1914 
afgevoerd naar Ned.Indië; 
Van Daalen

1 Antoinetta, geb. 5-5-1893 te Ede, ongehuwd 
overleden te Ede op 3-6-1934; 
Van DA.ALEN, Josephine Harmanna Johanna, geb. 4-5-1894 te 
Ede, in 1913 te Ede gehuwd met: 
DOORMAN, Paul Carel Lou.is, geb. 6-4-1891 te Garoet en in 
dat zelfde jaar afgevoerd naar Ned.Indië; 
Van DA.ALEN, Christina Albertina, geb. 21-4-1896 te Arnhem, 
in 1917 uit 's-Gravenhage afgevoerd naar Ned.Indië. 

Betrokkene huwde op 12-5-1925 te Heemstede met: 
KLIK, Johanna Mar�1 geb. 3-7-1899 te Den Helder, Nederland
se, doopsgezinde .go-edienst, vroeger beroep onderwijzeres, 
dochter van: 
KLIK, Albert, geb. 13-10-1867 te Den Helder, Nederlander, 
Nederlands�hervormde godsdienst, koopman (overleden te Den 
Helder op 14-9-1910) en 
BAKKER, Dirkina Hendrika, geb. 29-5-1873 te Den Helder, 
Nederlands-hervormde godsdienst (overleden te Renkum op 
9-2-1939),

Uit het huwelijk van deze ouders was bovendien 
geboren: 
KLIK, Jeanette Maria Elisabeth..r_ geb. 3-8-1896 te Den Helder, 
Nederlands-hervormde godsdienst, thans weduwe van: 
Van der MOST van SPIJK, John Frederic William, geb. 20-5-
1885 te Haarlem en aldaar overleden op 22-8-1930; zij woont 
thans te Haarlem, Bosch en Hovenstraat 13. 

Uit het huwelijk van betrokkene werden drie 
kinderen geboren, te weten: 
Van DAALEN

1 
Albert Christiaan, geb. 21-5-1927 te Wassenaar, 

thans wonende te Delft, Oude Delft 178; 
Van DAALEN, Peter, geb. 24-5-1929 te Bandoeng, studerend, 
thans wonende te Driebergen-Rijsenburg, Traay 34 A; 
Van DA.ALEN, Mello Antonie Ewoud, geb. 29-12-1930 te Bandoeng 
studerend, inwonend bij zijn ouders. 

Betrokkene heeft geen medebewoners. _ 2 _ 
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De vader van betrokkene, Mr.van Daalen, was jarenlang 
dijkgraaf van de polder "De Mheent", gedeeltelijk gelegen 
onder de gemeente Ede. Hij was ei$enaar van een villa en 
uitgestrekte gronden te Bennekom (gemeente Ede) en had in 
die omgeving nogal invloed. Naar men zegt, streefde hij 
ernaar, van Bennekom een zelfstandige gemeente te maken. 
Hij was wat autoritair in zijn optreden en nam geen blad 
voor zijn mond. Van zijn hand verschenen vaak artikelen 
in een atreekblad, waarin hij bepaalde toestanden hekelde. 
Politiek was hij liberaal gezind. Op kerkelijk terrein was 
hij lid van de protestantenbond. 

Van de broer en de twee zusters van betrokkene 
zijn geen nadere bijzonderheden bekend geworden, in ver
band met hun vertrek naar Ned.Indië. 

De schoonouders van betrokkene hadden in Den 
Helder een grossierderij in koloniale waren. Zij stonden 
aldaar zeer gunstig bekend. Enige jaren na de dood van 
Klik Sr. werd dit bedrijf verkocht aan een concurrerende 
Joodse firma. Financieel stond deze familie er goed voor. 
De beide dochters werden onderwijzeres • 

.De te Haarlem woonachtige schoonzuster van
betrokkene, de wed. van der Most van Spijk-Klik, is vrij 
gesitueerd. Zij leest het dagblad "Trouw" en is kerkelijk 
vrijzinnig hervormd. Tijdens de bezetting werd haar gezin 
enigszins gewantrouwd wegens omgang met lieden, die posi
tief "fout" waren. Na de bevrijding ontpopte zicl:ihaar zoon 
(Albert van der Most van Spijk, geb. 2g-4-19l8, thans 
1e luitenant bij de Koninklijke MarechaUS$ee en werkzaam 
op Schiphol) als één der leiders van de plaatselijke B.S. 
Haar dochter Elisabeth D.R. van der Most van Spijk, geb. 
23-6-1927, zou thans werkzaam zijn als typiste bij de
Ned. Delegatie bij O.E.E.C. te-Parijs.

De zoons van betrokkene zijn allen studerend. 
De oudste behaalde in 1945 het diploma van de rijke HBS
b te Assen en is vanaf dat jaar tot heden te Delft inge
schreven als student aan de Technische Hogeschool • 
De tweede zoon - Peter - heeft het diploma 3j.-lyceum 
en bezocht enige tijd de MTS te Enschedé. In Jan.1951 
werd hij gedemobiliseerd bij de luchtstrijdkrachten als 
reserve-korporaal opleiding-vliegenier. Hij werd op me
dische gronden ongeschikt geacht voor deze opleiding en 
behaalde geen brevet. Nadien werd hij ingeschreven als 
leerling op de Autotechnische School te Driebergen. 
De jongste zoon is thans nog studerend te Hengelo {O). 

Betrokkene bezocht van 1912 - 1917 de HBS te 
Wageningen en slaagde op 28-7-1917 te Nijmegen �oor het 
HBS-b-diploma. Vervolgens was hij tot het cursusjaar 1923/ 
1924 ingeschreven aan de Technische Hogeschool te Delft. 
In Juni 1924 verwierf hij het diploma civiel-ingenieur. 
Van Augustus 1924 tot Mei 1925 was hij werkzaam bij de 
bouw van het magazijn "De Bijenkorf" te 's-Gravenhage, in 
dienst van de N.V.Albetan. 
Daarna tot Januari 1927 op het hoofdkantoor van de fa. 
Dijckerhoff en Widmann te Wiesbaden-Biebrich (Dld.) voor 
verdere theoretische ontwikkeling in waterbouw en utili
teitsbouw, het ontwerpen en berekenen van kademuren, zee
havens. sluizen, bruggen, etc. 

- 3 -
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In de periode Januari 1927 tot December 1927 werd hij door 
de N.V.Albetan uitgezonden naar Faro (Zuid-Portugal) voor 
de uitvoering van een zeehavenkanaal. 

In verband met de mogelijkheid van positiever
betering ging hij in Januari 1928 over in dienst van het 
ingenieursbureau Slotemaker te Bandoeng, waarvoor hij tot 
Januari 1933 adviserende en controlerende werkzaamheden 
verrichtte bij het ontwerpen van waterkracht-installaties, 
watervoorzieningen en -zuiveringen., thee-, koffie- en 
rubberfabrieken, etc. Daarna was hij tot October 1933 met 
verlof in Nederland. 

Op verzoek van de N.V. Albetan trad hij daarna 
opnieuw bij deze maatschappij in dienst, n.l. tot Februari 
1936. Vervolgens was hij tot 1945 directeur van gemeentewerk
ken en - bedrijven te Hoogeveen, in welke functie hij na
dien te werk werd gesteld te Hengelo (o). 

Een lijst van door hem uitgevoerde werken en 
ontwerpen vermeldt o.m.: 
ontwerp voor stuwdam met spoorweg en bruggen te Vianden; 
uitvoering van een stuwdam in de Lahn; 
ontwerp.en uitvoering van diverse stuwdammen met water
krachtinstallaties in Ned.-Indië; 
ontwerp voor het radiostation Bandoeng; 
ontwerp voor een kademuur van de haven van Kertapati-Palem
bang; 
uitvoering zeehavenkanaal te Faro (Zd.-Portugal); 
ontwerp zeehaven met zeesluizen, kanaal en 'binnenhaven te 
Bhavnagar (Br.Indië); 
studie met onderzoek ter plaatse en ontwerp van een nieuwe 
waterweg naar zee in de Lagune van Wexford (Ierland); 
ontwerp voor zeeweringen te Ankara (Turkije), kademuren 
op Curacao, Aruba, te Buenos-Airos, etc. 

Bij een sollicitatie in 1945 gaf hij als refe-
renties op: 

1.de burgemeester van Hoogeveen, de heer Tjalma;
2.Mr.Dr. R.H. Baron de Vos van Steenwijk, Comm. der Koningin

in Drenthe;
3.Dr.Ir. J.A. Ringers, gemachtigde voor de wederopbouw;
4.Dr.Ir. F. Bakker Schut, directeur van het bureau van de

rijksdienst voor het Nationale Plan, wonende te Haarlem,
Louise de Colignylaan 24;

5.Mr. J. Cramer, directeur van de vereniging "Opbouw van
Drenthe", lid van het college van vertrouwensmannen van de
regering;

6.Ir. A.H. Liebert, inspecteur van de volksgezondheid in
Friesland en Zuid-Drenthe, wonende te Huizum;

7.Ir. W.F.J.M. Krul, directeur van het rijksinstituut voor
de drinkwatervoorziening, wonende te 's-Gravenhage, Fran
kenslag 345;

8.Ir. B.F. van Nievelt, directeur van het provinciaal. water
leidingbedrijf in Noord-Holland, wonende te Overveen, Kweek
duinweg 8;

9.Ir. H.A.D.W. Nelemans, oud-directeur van de N.V. Albeton,
Frederiklaan 2 te 's-Gravenhage;

10.Ir. F.Q. den Hollander, dir.-generaal van Handel en Nijver
heid, etc.

- 45 -
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Betrokkene wordt vrij algemeen geschilderd als een 
man, die nogal autoritair in zijn optreden is, die een grote 
afstand bewaart t.o.v. zijn personeel, die in voorkomende 
gevallen welwillend hun moeilijkheden in werk of gezin zal 
aanhoren, doch die met hun wensen weinig of geen rekening 
zal houden. Daarbij is hij ongemeen eigenwijs, wanneer het 
zaken betreft, die tot zijn competentie behoren en houdt 
hij ook tegenover superieuren zijn mening stijf en strak 
vast. Hij is conservatief in zijn denken en is niet of zeer 
weinig sociaal voelend. Enig begrip voor het principe en de 
taak van een arbeidersverbond heeft hij in het verleden 
niet getoond, hetgeen o.a. duidelijk bleek bij een conflict 
met gemeentelijke straatmakers te Hengelo (0). 
Men heeft de indruk dat hij soms het nemen van beslissingen 
in bepaalde zaken schuwt en dit overlaat aan lagere chefs. 
Volgens deze zegslieden zou hij blijkbaar ongaarne verant
woordelijkheid nemen. Volgens een andere zegsman, die enige 
jaren zijn chef was, neemt hij wel de.verantwoordelijkheid 
voor door onder hem gesteld personeel genomen beslissingen. 
In Hoogeveen kon hij, speciaal in bezettingstijd, zeer goed 
met zijn personeel opschieten. Volgens een betrouwbare zegs
man kwam hij voor hun belangen op en dweepten zij in vele
gevallen met hem. Ook andersdenkenden hadden daar zeer veel 
respect voor hem. Een thans hooggeplaatst functionaris in 
de provincie Drenthe ondersteunde in 1945 een sollicitatie 
van betrokkene in de volgende bewoordingen: " ••··•••• ie
een zeer goed vriend van mij, heeft brede, ook culturele 
belangstelling, is prettig in de omgang, volstrekt betrouw
baar, heeft grote arbeidslust. Te Hoogeveen voelt hij zich 
geestelijk wat ingekerkerd". 
Een vooraanstaand functionaris te Hoogeveen gaf zijn mening 
toen als volgt weer: " Hij is democraat in hart en nieren. 
Zelfs bij de gereformeerden staat hij in hoog aanzien. 
Hij is strikt rechtvaardig". 
(Bij vorenstaande, enigszj_ns uiteenlopende beoordelingen 
van betrokkene, is mogelijk rekening te houden met enerzijds 
de geaardheid van de Twentse bevolking, die overwegend 
P.v.d.A.-gezind is en anderzijds die van de Hoogeveense
bevolking, die overwegend gereformeerd is).
Betrokkene zou overigens in de omgang geen onaangenaam mens
zijn en men acht hem in het algemeen zeer zeker betrouwbaar.

Op cultureel gebied toont betrokkene slechts ge
ringe belangstelling. Hij bemoeide zich enige malen met ten
toonstellingen op kunstgebied, uitgaande van de openbare 
leeszaal te Hengelo (0), doch men meent dat dit meer op 
aandrang van zijn vrouw is geweest. Hij is lid van de Rotary
club te Hengelo (0) en waarschijnlijk lid van de Twentse 
Golf- en Countryclub. Gebleken is dat hij houdt van muziek 
en (vermoedelijk) viool speelt en lid is van een muziekclub
je van enige Hengelose intellectuelen, waarvan o.a. de com
missaris van politie aldaar deel uitmaakt. 

Betrokkene toonde in het verleden geen belangstel
ling voor godsdienstige zaken. Pas gedurende de laatste tijd 
is hierin blijkbaar enige verandering gekomen, daar hij 
zich kortgeleden heeft aangesloten bij de doopsgezinde kerk, 
waartoe zijn vrouw reeds behoorde. Zijn drie zoons hebben 
volgens officiële gegevens geen godsdient. 
Hoewel hij na de bevrijding enige tijd neigingen toonde 
met de P.v.d.A. te sympathiseren - mogelijk onder 
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invloed van ziJn vriend, de huidige commissaris der Ko
ningin in Drenthe, Mr.Cramer -, blijkt dit nadien niet 
het geval meer te zijn. Algemeen wordt hij thans gezien 
ale conservatief op politiek gebied, waarschijnlijk sym
pathiserend met de V.V.D. Hij bemoeit zich evenwel in geen
enkel opzicht met politiek en uit zich daarover slechts 
spaarzaam. 

In de bezettingstijd hadden in zijn woning
te Hoogeveen besprekingen van de illegaliteit plaats, 
waaraan hij deelnam. Genoemde Mr.Cramer kent hem uit die 
tijd. Bij de bevrijding werd hem een wat slappe houding 
verweten, die hij in de laatste tijd van de bezetting zou
hebben aangenomen. Deswege werd hij door sommigen uit de
illegaliteit te Hoogeveen ter verantwoording geroepen, 
evenwel door an�eren verdedigd. In dit opzicht dient in 
aanmerking te worden genomen, dat de burgemeester van 
ffoogeveen destijds volgens ontvangen inlichtingen een zeer
slaupe houding heeft aangenomen, op grond waarvan deze 
na de bezetting enige tijd is geschorst geweest. 

Betrokkene en zijn vorengenoemde familie

leden komen niet voor. 

Betrokkene is vriJ bemiddeld. Hij is tezamen 
met een zuster eigenaar van uitgestrekte gronden (ca 900 
ha.) nabij Diever (Drenthe), alwaar hij ook een zomerver
blijf heeft. Vermoedelijk heeft hij te Bennekom ook nog 
bezittingen uit de nalatenschap van zijn vader. 
Hij heeft een eigen auto, gekenmerkt: ND -90-10. 
Zijn salaris bedraagt ruim f 10.000 per jaar. 

Hij is bevriend met Ir. F.Q.den Hollander, 
president-directeur van de Ned.-Spoorwegen • 

J.e-Gravenhage, 22 Augustus 1951.

52.
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Betreft: H.D.Tjeenk Willink, 
Zutphenseweg 10, 
Deventer. 

Personalia: 
Herman Diederik Treenk Willink, geboren 7 Au

gustus 1902 te Salemba(Ind. , Nederlander, Nederlands
hervormde godsdienst, directeur gemeentelijk gas-en 
waterleidingbedrijf, wonende te Deventer, Zutphenseweg 

10. 

Vorige adressen: 
De Bilt (U. ) ; 
6 -9- 1929, Amsterdam, 
25-3-1938, Amsterdam,
21-9-1939, Amsterdam,

15-10-1946, Deventer,
22-2-1949, Deventer,

Ouders:

diverse adressen; 
R. Hartplein 4;
Fr. van 11ierisstraat
Radstakenweg 17; 
huidig adres. 

Hij is een zoon van: 

132 II; 

Herman Diederik Tjeenk Willink, geboren 18 
Februari 1870 te Borcüie, Nederlander, Nederlands-her
vormde godsdienst, zonder beroep en· 

Martina Telders, geboren 18 November 1869 
te Renesse, beiden wonende te De Bilt(U.), Soestdijkse
weg 220 z. Uit hun huwelijk was bovendien een dochter 
geboren genaamd: 
Uarti.na Tt'eenk Willink, geboren 5 Juni 1905 te Meester
Cornelis Ind.), Nederlanas=:, Nederlands-hervormde gods
dienst, ongehuwd, wonende te 's-Gravenhage, Spreeuwen
laan 2. 

Huwelijk: 
Betrokkene huwde op 21 September 1939 te Rot

terdam met: 
Anna Catharina Voogd, geboren 20 December 1905 

te Rotterdam, remonstrantse godsdienst, dochter van: 
Arij Voogd, geboren 1 December 1866 te Vlaar

dingen, Nederlander, Nederlands-hervormde godsdienst, in 
leven journalist(overleden te Rotterdam, 21-12-1926) en 

Martina Sonneveld, geboren 5 October 1866 te 
Schiedam, in 1946 wonende te .Amsterdam, Apollolaan 1 13, 
thans overleden. 

Uit dit huwelijk was bovendien geboren: 
Catharina Hendrina Jacoba Voo�d, geboren 18-4-1893 te
Rotterdam, op 14-8-1915 wonen e te Rotterdam. 

Betrokkene heeft drie kinderen, genaamd: 
1. Herman Diederik, geboren 23-1-1942 te Amsterdam;

2. Arina MaTtina, geboren 10-8-1943 te Amsterdam;
3. Frans Gerhard, geboren 13-6-1946 te .Amsterdam.

Bij betrokkene wonen geen andere personen in. 

Milieu: 
De vader van betrokkene was jarenlang in Indo

nesië verbonden aan een Koloniale landbouwschool op Java. 
Nadien was hij directeur van de Middelbare Ko

loniale Landbouwschool te Deventer. Hij en zijn vrouw zijn
vrijzinnig hervormd en kerkelijk meelevend. 
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Hij behoort tot de P.v.d.A. en maakte bij de 
laatst gehouden verkiezingen reclame voor deze partij 
door middel van een raambiljet. Jarenlang had hij zit
ting in de Voogdijraad te Utrecht. 

De enige zuster van betrokkene is lid van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de P.v.d,A. se
dert 1946 en behoort in die partij tot de rechtervleu
gel. Zij maakt(e) deel uit van het hoofdbestuui� van 
het Prins Bernhardfonds en is actief qi het gebied van 
de kinderverzorging (Pro Juventute en World Children 
Relief). Zij is Mr in de rechten. In 1946 was zij abon
né op "De Vlam". 

De vrouw van betrokkene is eveneens Mr in de 
rechten. 

Persoonlijke eigenschappen en activiteiten: 
Betrokkene voert de tit-el doctor. Hij stond 

aanvankelijk als intellectueel te Deventer naar de 
mening van een superieur wat te ver van het personeel 
af.-De laatste tijd zou dit aanmerkelijk zijn verbe
terd. Hij ontwikkelt een grote werJrJrracht en zal geen 
beslissing nemen op grond van het oordeel of de wensen 
van derden. Men acht hem volkomen betrouwbaar. 

Het is niet gebleken dat hij er bijzondere lief
hebberijen op na houdt. De indruk bestaat dat hij ge
heel opgaat in zijn werk. Hij zou geen lid zijn van de 
sociëteit te Deventer en nimmer in openbare gelegenheden 
komen. Hij zou zich geen tijd gu.nne.n om met vacantie te 
gaan. Op zijn particuliere leven zouden geen aanmerkingen 
zijn te maken. Van drankmisbru_ik of kwesties met vrouwen 
was aan betrouwbare zegslieden niets bekend. Ook duidde 
niets op afwijkingen op sexueel gebjed. Zijn huwelijks-
leven wordt goed genoemd. 

De samenwerking met andere gemeentelijke functio
narissen te Deventer zou niets te wensen overlaten. 

Te Deventer is hij bestuurslid van het Instituut 
voor Volksontwikkeling. Overigens treedt hij op cultureel 
gebied niet op de voorgrond. Hij maakte deel uit van een 
gascommissie, ingesteld door de Provinciale Staten van 
Overijssel, welke commissj_e onlangs een rapport uitbracht 
over het vraagstuk van de gasvoorzieni..�g in die provincie 
en over de wenselijkheid van centralisatie of decentrali
satie op dit gebied. Tezamen met de directeur van het gas 
en waterleidingbedrijf te Enschede, van 1 t Rullenaar, 
toonde hij zich in een minderheidsnota voorstander van 
decentralisatie op dit terrein. Hij vreesde met name de 
vestiging van een machtspositie van de N.V.IJsselcentrale 
te Zwolle, die ernaar zou streven, de gasvoorziening in 
deze provincie geheel aan zich te tre�..ken. 

De Vereniging van Overijsselse gemeenten vroeg 
betrokkene, als adviseur op te treden inzake tarieven, 
etc. bij de gasvoorziening in hun gemeenten. 

Met collega's-directeuren van gas- en waterlei
dingbedrijven uit Tilburg, Amsterdam, Rotterdam en Eind
hoven gaat hij zeer binnenkort een studiereis naar Ame
rika maken, op uitnodiging van de va�groepen gasbedrij
ven van het directoraat-generaal voor de energiebedrijven. 

-3-
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Betr.: 1.forp, Jacob, wonende 
,/ i_pstri'::�:crallee 176 
te Zwolle. 

/ Il
L 

,,. 
i 
1 

.f 

Personalia: 

RAPPORT . 

Worp, Jacob, geborea te Venlo 25 Maart 1907, Neder
lande:-::, geen ,3odscJ ienst, woont to Zwolle, ,.'ipstrik
ke::ta llee 176. 

Vroegere adressen: 

Milieu: 

I-Iuwe li ;j k :

Zwolle; 
2 Maart 1934: 's-Gravenhage; 
27 Dece:-1ber 1934: 's-Gravenhage, '.Lrekvlictplein 12; 
27 �ei 1947: Den Helder, Singel 5; 
29 November 1949: Zwolle, huidig adres. 

Betrokkene is een zoon van: 
',ior_p, Maarten, geboren te rurmercfld 17 Februari 1879 
Nederlhndcr, geen godsdienst, voorheen directeur van 
een nijverhe.ids- en ambachr.sschool, wonende te Delft, 
,lest9lantsoen 36, en 
\leuters, Louisa, geboren te 's-Gravenhace 20 October 
1871, overleden te Delft op 4 Laart 1943, 
\/orp Sr. hertrouwde met: ICremer, Jacoba, Joh8.�ina, 
Her:"anda, geboren te ::iemrn,1hoorn 6 December 1890, 
Nedêrïäiïase, Doopsgezinde godsdienst. 

Uit zijn eerste huvrelijk was :1.og een àochter 
geboren, genaamd: 
'.'!orp, Leonora Do.rothea, geboren te Vew.lo 18 1�aart 
1906, Nederlandse, geen godsdie,1st, onge '1UWd, wonen
de bij haar vader te Delft Vestplantsoen 36 . 

Betrol.k.ene hv_wde op 20 .Jeceuber 193,; te Delft met: 
Huurman, Berzina, gobore,1 te ::Oelft 1 I>faart 1�12, He
derlanèse, remonstantse �oas�ionst, dochter van: 
Huu.rma.�, 'Daiüel, gcbore..:1 to Delft 11 December 1888, 
Nederlr:,,nder, Nederlands-Hervormde godsdienst, aanne
mer, en 
Van der Soek, lilaria, Johanna, geboren te :Jclft 15 
Augustus 1389, overleden te Leiden op 4 Septo��er 
1942. 
Huurraan 8r. hertrouwde op 11 l1Jovc,.1ber 1943 te 's
Gravc11ha.ge met: 
Van Schothorst, ,,'ijndelina, geboren te Barneveld 
22 Februari 18B3, Mederlandse, ï•;ederlands-Eervormde 
godsdienst (destijds weduwe VEL Vau der Spek, Arie, 
geborcil te Delft 28 Maart 1888 en aldaar overleèen 
op 15 Juli 1939), thans me·t haar man wonende te 
Doorn, Liddenlaan 1. 



" 

• 

• 

-3-

Betrokkene heeft getoond, begrip voor security 
op zijn bedrijf te hebben. Hij verleent in deze zijn 
volle medewerking. ca. een half jaar geleden werd hij 
j_n een ijrtikel in 111)e waarheid" aangevallen in verband 
met een strafmaatregel tegen enige arbeiders, die door 
hem op een nachtelijke controle waren betrapt. 

Godsdienst en politiek: 
Betrokkene is vrijzinnig-hervormd en zou kerkelijk 

niet of zeer weinig meelevend zijn. 
Politiek wordt aangenomen dat hij reeds enige jaren 

· lid is van de P.v.d.A. Hij ontwikl�elt geen activiteit
op dit gebied.

Bijzonderheden:
Op zijn huidige adres woont hij nogal geisoleerd 

en in de nabijheid van de gasfabriek te Deventer • 
Onder het personeel van betrokkene zou een vrij 

groot percentage EV8-ers of voormalige EVC-ers schuilen. 
Betrokkene heeft van de gemeente Deventer een auto 

ter beschikking, merk Ford Vedette, blauw gelakt. 
Wegens langdurige afwezigheid van een zegsman, die 

bijzonderheden kan verstrekken over de levensloop van be
trokkene, kunnen over dat punt(nog) geen gegevens worden 
vermeld. 

Als vroegere beroepen van betrokkene staan vermeld:
chef scheikundige, afdeling G.G.D. en 
scheikundige dienst G.E.B. 

Antecedenten: 
Betrokkene en zijn vorengenoemde familieleden komen 

niet voor • 

52. Jfs-Gravenhage, 30 Augustus 1951. 
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Uit hot huwJli,F� var1 fül1,1rman Sr. en zijn eer
ste vrou-u vrerdcn bovcndicr. geborei,: 
Huu.rma .. , Ger·ri 't, geboren te Delft 2� hei Y lfl,, Ne
d erlr naer, i:eaerlr nè s-Her•v·or11de godsr' ir:?nst, bouwkun 
digc, gehm1d met Stet, Anna, geboren te "')elft 11 
Liaart 1915, thans ï".10 'Le.ad e te 's-G-rG.ve.1.hage, Kwartel 
laa·1 24;
Hv.urman, Oath2.rL1a, geboren te .Jelft 29 Septc 11ber 
1918, ifoderlandse, rc:!1onstantse godsdic,1st, gehuvrd 
met: Van '.Jeel, Adelbert,_ geboren te .ieltevre0en 
3 De cerllber 191�-, Ned erla.nd er, gGen r oa sél i1:;.1s t, L1-
ge1üeur, vronenèe te Blaricurr, 3oslaá.n 8; 
Huurma.n, Da.üel, geboren te JJelft 1: · ece .ber 1919, 
lfederla..'lder, 1Tederl2.nc1s-Hervor:t1e goèsd ienst, direc 
teur va . ..r een bollvmmatsc appij, gehuwd met: î�ngberts, 
Jacob::., geboren te 's-Gra vct1.ha[ c 17 Tiecember 1921 
en wonende te Delft, N. Plantace 29. 

Uit het eerste huwelijk V"&n de hûidige vrouw 
van Huur1:i.an i:.>r. v1are.1 ge boren: 
Van der Spek, Gerrit, geboren te Hof van �elft 30 
Ja.uuari 1913, Ilfederlar..der, lîederlands-Hervormde 
godsdierist, ri�\:ielhandelaar, ge.Luvré! met Jensc, 
Jeanne, Gerardine, geboren te Tielft 13 September 
1912 en wonende te 's-Grave.hhage, Lean vac1 Meerder
voort 189c. 
Van der Spek Albertha, geboren te Hof van Delft 
15 Februari Ï914, iiederlandse, Nederlands-Hervor de 
godsdie.,st, ongehmvd, kantoorbediende, wonende te 
's-Gravenhage, StuJrvesantplein 9. 

Uit het huwelijk vaa betrokkene werden twee 
kinderen geboren, te weten: 
Worp, Louisa, geboren te 's-Gravenhage, remonstrant
se godsdic"st, 
Worp, Maria, Johanna, geboren te 's-Grave.nhage 31 
October 1939, geen godsdienst. 
Beiden inwonende bij hun ouders. 

BetrokKene heeft geen medebewoners. 

De vader 'tran betrokkene was jarenlang directeur vau 
de ambachtsschool te Delft. Thans is hij gepension
neerd. Zijn gezin staut gunstig bekend. Met gods
dienst bemoeien zij zich niet. Politiek worden zij 
rechts georiënteerd geacht. De enige zv_ster ve.H be
trolckene, die ongehuwd is en die Jarenlang werkzaam 
was als administratief ambtenaar aan de ambachts
school te Delft, staat eveneens gunstig bekend. Zij 
is inwonende bij haar vader. 

De vrouw van betrokkene ste.mt uit de bekende 
Delftse aannemersfamilie Buurman. Haar vader en 
haar beide broers werlrnn nauw samen in het aannemers 
bedrijf n.v. D. Huurman Jr. te Delft (waarva.ü haar 
broer Gerrit officieel directeur is) en de Rijnland
se Betonbouw Maatschappij (waarvan haar broer Daniel 
directeur is). 
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Tegen Ht.rnrman Sr. en tegen de zoon :Oauiel 
werd na de bezetting een dossier e�ngelegd terzake 
door hen gepleegde collaboratie. Eën vervolging 
werd evenwel niet ingesteld. 

]Je door de gebroeders Hu.urman geleide bouw
maatschappijen werden oa. beke.id door het bouwen 
en rest2-urercn va11 kerken, o.a. te ','{illemstad, 
Tholen, Arri...hem (Eusebiusker.kJ en Doetinchem. Poli
tiek worden zij rechts georienteerd geacht. 

Op kerkelijk terrein tonen zij r:einig belang
stelling. Hnv_rman Sr. is te Doorn. lid vau de z.g. 
protestu1tenbond en is daar sedert 194::> VJorzitter 
Vall de Ora1jevereniging. Ook is hij lid va.i de 
Tuiaatsc,..,_appij tot lfat van 't Algemeen en van de 
_,otaryclub te Doorn. Hij staat be'cend als een gie
rig en wat protserig man, die i.1.og actief werkzaam 
is in de zakeik va1. zijn zoons en .daarin fina cieel 
een groot aandeel heeft. 

De enige zuster v.::u fe v:.:·ouw VéU betrokkene 
-Catharina Huurmt::.n- is gehuwè met de ingenieur vau
'!êel, r1 ic 1�eeds vanaf 1937 werkzaam is bij Philips
te Bi'1dhoven 'J,1 èe N.S.F. te Hilversum. Hoewel
tharis r,1cà s varw.f 19 8 te �L'1<1 hoveü ge sta tionneerd,
bleef hij woonac.J.tig te Blaricu�. Hij is een zeer
onopvallenae figuur, va_ ,.ie noch te Hilversu1n,
Blaricurn en Eindhoven, iets te1- ,_eaele b L.ei1a is.

:Je vrouw v�_1 betro:.... __ e _(; wordt. zeer bijàehe.nd 
genoemd en ecü t;:,rpe é'at zich erg 11 voc1t 11, Zi-. zou 
zich w:: t hoogmoec1ig gedragen en bijvflorbeeld geen 
omgan6 willen hebben met lieden, die zij� niet 
tot haar 11st2.nd 11 rekent. 

Het huweli;jk van betro ... kene wordt overigens 
goea geacht. 

Betroh..-e.'1. gaat vrij veel om met een neef, 
gcna"'md van Schothorst, een 1,s-ychia-cc:r·, die direc
teur is va 1 "De Dreef11 , een inrichti 1g voor geeste
lijk mindcrv1aard.1Gc kinder·en te ·/0 penveld. Verder 
hee:ft hij omg2.ng met zijn bure.J., n.l. de conmissari 
va.1 poli tie te Zwolle en een tweetal directeuren 
va.1 de IJssclccaJ.tr;:; le te Zrrolle • .c;veneens verkeert 
hij met de waarncme.1d griff'ier ter provincie.le 
griffie te Zwolle, mr. van der �rnvaart. 

Na de 5-jarige H.B.S. te Delft roorliep be
tro cue de lii.T.S. te 11.mstcr<'l2,.n, w2 c:1r hij het aiplo
ma we1,ktuigbo1.1v1k1mdc verv.rie_:f. 

Hij �as achtereenvolgens werkzaan bij: 
de :-.wdelms!rerij en gieterij muchincfabrieL. 11_{cine
veld 11 te DclÏt; 
het teke 1burcau VPn ae Martsc!-iappij voor Scheeps
en 1lerkt·ügboui·: 11 Peyenoord 11 te �1.otterdan; 
de Sch�oloon1&enie V2J �c -otordic�st te Ha�rlert 
als tech_.isch opzichte.1.0 , daar .a als rcs.luitena.i.t; 
1 Se�tcmber 1:3? tot 26 Juli 1933 als volontair bij 
het ge, :een to lij i:r gas- clcctrici liei ts- en vra tcrlei
d ingbedrijf te �elft; 
27 Juli 1933 tot 1 fuaarw ���. �l J uu gemeentelijk 
gas- en waterleidingsbedrijf te Z\:olle; 
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l Liaart 1934 tot Juli 1946: bij hot gemeente
lijk gasbedrijf 11Trckvliet 11 te 's-Gravenhage;
aanvan'rnlijk. als technisch o_pzichter-B, vanaf
1 �aart 1935 als technisch hoofdopzichter,
vannf l Januari 1939 als technisch ambtenaar
le klasse en vanaf 1 Januari 1944 als techniscl:,
hoofdambtenaar, gedurende deze tijcl speciali
seerde hij zich in de gastechniek door zelf
studie en behaalde hij in 1937 het diploma
gastechnicus van de Vereniging van Gasfabri
kanten in lieèerland en in 1941 nog enige aan
vullende diploka's, waardoor hij in het bezit
kwam van alle bestaande gastechnische diploma'e
ook volgde hij nog cu.:rsussen in technische
bacteriologie, wateronderzoek, hydraulica, et�;
Juli 1946 tot eind 1949 als directeur vari het
gemoentelijlc gas- en waterleidingbedrijf te
Den Helder;
eind 1949 tot heèen idem te Zwolle.

Persoonlijke eigenschappen: 

Betrok1�ene wordt genoemd: een heer van 
top tot teen. Uij zou wat autoritair in zijn 
optreden zijn en bijzonder op zijn eer zijn 
gesteld; volgens een zegsman heeft hij nogal 
11 lange tenen". Ool<: zou hij de indruli: maken, 
met zichzelf nogal ingenomen te zijn. 

Hij wordt genoemd een bekwaam technicus, 
die goed met een talrijk personeel weet om te 
gaan, die daarop een sterk overv1icht heeft en 
die een goede arbeidsprestatie van zijn onder
geschikten weet te verkrijgen. 

Van andere, eveneens tot oordelen bevoegde 
zijde, werd vernomen dat zijn vakbekwaamheid 
niet zo groot zou zijn en dat hij soms geneigd 
zou zijn te veel af te gaan op door onderge
schikten verstrekte gegevens en adviezen, waar
door hij in het verleden in bepaalde gevallen 
in zekere mate afhankelijlc zou zijn geweest 
van deze voorlichters. Een op grond van derge
lijke gegevens ingenomen standpunt zou hij 
soms niet voldoende hebben weten te verdedigen. 

Te 's�Gravenhage en Den Helder stond hij 
bij zijn superieuren gunstig bekend. Hij vrordt 
een harde werker genoemd. 

Hoewel hij in voorkomende gevallen voor de 
belangen van zijn personeel opkwam, wordt in 
het algemeen geacht dat hij niet sterk sociaal 
voelend is. Een betrov.wbare zegsman te Zwolle 
betvlijfelt of hij aldaar bij zijn personeel 
wel gezien is, hetgeen deze voornamelijk wijt 
aan zijn soms zeer autoritair optreden. 

Te Den Helder vras het contact van betrok
kene en zijn vrouw met de overige hoofdambte
naren van deze gemeente op het laatst van hun 
verblijf aldaar niet zo innig, hetgeen voor 
het grootste deel wordt geweten aan de houding 
van zijn vrouw, die zich in het gezelschaps
leven wat hautain gedroeg. 
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Hierdoor zouden betroklcene en z1.Jn vrouw 
enigszins in een isolement zijn ge:caakt, het
geen mede aanleiding zou zijn geweest tot zijn 
vertrek uit Den •Ie lder. 

Bekend is dat hij met de voormalige 
commissaris van politie te Den Helder niet 
overweg kon en dat de oorzaak hiervan in dit
zelfde vlak lag. 

Tot zijn liefheboerijen behoort in de 
eerste plaats de jacht. Ook tennist hij af en 
toe. 

Op cultureel gebied beweegt hij zich niet. 
Er is geen sprake va.n drankmisbruik of 

misdraging op sexueel gebied. 

Godsdienst en politiek: 

Betrokkene en Zl.Jll vrouw tonen geen be
- langstelling op godsdienstig gebied. 

Op politiek gebied acht men hem te beho
ren tot de V.V.D. Hij is evenwel op dit ge
bied volkomen inactief en men neemt aan dat 
hij niet het minste verstand van politieke 
zaken heeft. Hij leest 11Het Handelsblad", het 
"Zwolse Dagblad"(neutraal) en vermoedelijk 

Antecedenten: 

"Elseviers ·weekblad 11• 

Tijdens de bezetting heeft hij een goede 
houding aangenomen. 

Betrokkene en zijn naaste familieleden 
komen niet voor. 

Bijzonderheden: 

Betrokkene is in het bezit van een vuur
wapenvergunning. Te Den Helder had hij een 
jachtgeweer. Hij was daar aangesloten bij de 
jagersvereniging. 

Tijdens zijn verblijf te Den Helder schaf
te hij zich een auto aan. Deze bezit hij thans 
nog. Dienstgebruik hiervan declareert hij. 

Hij is een voorstander van centralisa�ie 
van gasbedrijven en ijvert daar zeer voor. 
In Den Helder bepleitte hij met succes de le
vering van gas vanuit Alkmaar, waardoor hij tot 
op zekere hoogte zijn eigen functie in Den 
Helder minder· belangrijk maakte. In de provin
cie Overijssel bestaat thans het streven om 
tot centralisatie van gaslevering te komen. 

Naar sommigen verwachten, zal in de toe
komst een N.v. worden opgericht, die deze leve
ring verzorgt. Door de provinciale staten van

deze provincie werd een gascommissie in het 
leven geroepen om van advies te dienen in deze 
kwestie. Hierin heeft ook betrokkene zitting. 

Volgens een goed ingelichte zegsman hoopt 
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betrokkene bij de eventueel op te richten N.V. 
een leidende functie te krijgen. 
Bovenstaande gegevens werden verkregen van ver
schillende politie en gemeentelijke autoriteiten, 
terwijl ook van de zijde van geestelijkheid enige 
gegevens werden verstrekt • 

52. 
. (' 
)ls-Gravenhage, 24 Augustus 1951. 
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Betreft: !-r. Dr. {. �Eah-1:-el, 

,- -

secret'1.ris heel.rijf sr5roe1) c, Den1)ure 1rutsbecl.ri �ven, 
tonende te Ieemsteae, .,...·r. JCimhe .. :tlaan 61. 

Personalia: 
,, Jw. 0..1

.... 

'-Iermon Kahrel 'Jerè1 op 211- __ :,ril 1898 te Groningen 
Ii.j oezi t de T"ederlandse na tionali tei t. 

Godsdienst Bva.ngelisc'1. Luthers (voorheen geen godsdienst) 
Voor zover °Je1 :ena. ne,:nt hij niPt c'�el aan het 1'.::erkelij': 
leven en zou lüj moete�1 ,,,orden besc·10uwd als nie�racti
zerend lic7• 
""er0e•:,: secretaris van de Bedri�f sgr')e-o O'îenbare ":u,tsbe
clrijven, '..:.::intoorhrmdende te .b:isterc1am, 7eize-rsgracb.t 369 • 

letro·I1cen0 is Oî) 29 Juli 1927 te 1',ad ITauhei n (Dlcl.) 
T11Pt %
1'1arr·ari te Alb�rtine �rna ---.-umrilé? �el)oren 8 Pc�)rnari 1901
te Jolmar (Dl?.). Zij overleed te :aarlem on 19-10-37. 

Kiné'e·�en: 

Uit d.it 11u ·11eliik meden t,'"€ ";:indercn (';e"boren, �e ,eten: 
e-en zoon "lbe ,:-t l.eincler, ·e'Joren l'S-11-28 te Gi'oningen en
ee,1 0oc11te-r. il;je �nna, r5r1))ren 25-2-31 te reulen (Dld.).

�eide 1::inderen zijn on5ehu":rcl. 

Genoe'TI.i'e zoon heeft aanvan'ccelij':: een g-yrmasiale O"")leiding 
e;evol0c1., maar hLi ',lee: niet bij '"lachte o.it onaer i:Lj s 1et 
succes te vo·lgen, zodat hij later overginr.; naar de I. B.8. 
Tlij heeft lang ovel.:' deze s tuèie geà.aan, enerzijds als Ge
volg van de oorlogso�standigheden, ::mderzijds door zijn 
gel)re1

::: aan intelli::;entie en :1et r;e:'1.is a8..Il volc1o:mde ijver. 
°i"a zijn studietijc'l 11eeft hij enige tij cl r.51:;r 1er1,:t bij een
�rote carosseriefabrie1::: te 's-Graven.:w.,;e, zijna.e een re
latie van zijn vader. 
[ij heeft nu plannen om hinnenkor·t; na.ar Canada te emi

gre:ven. 

Genoemde dochter is in lichamelijk en geestelij'� o-pzicht 
onvolwaardig. Zij is lan6e ti_jd ve:t")leegd ge ·1eest in het 
Academisch Zie1cenhuis · te Leiden. Zij is het zorgenkind 
haar vader. 

'l..dressen: 

-\.fkomstig uit Groningen; .. 
1924-1930 Ned. Oost-Indie; 
1930-1931 Keulen (Dld.), Oef.�rstrasze en Rodenkirche a/.? .• ;
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25-9-1931 ,\.msterdam, n.lletstraat 56 II;
2-6-37 Ueemstede, Fr. Schuhertlaan 61 tot op heden.

Ouders van betro1:kene: 

Betro1r1rene ,;1erd geboren uit het huwelijk van: 
.3.eina.er Herman Kahre7, geboren 1-5-65 te Groningen en 
t::Iilje lowaan, geboren 20-Ll-68 te Delf zijl. 

Zijn vader is nog in leven en is woonachtig te Iaren O? 
het adres r�olenv1eg 14. 
·rij is rus-1:;end en renteniert.
Gedurende vele jaren ,Tas hij eigenaar van een bloeiende
handel in 1.;:offïe en thee. In later jaren ·1erd de N.V.
vorm ge1rnzen en 7ras hij de groots·be :J.andeelllou.der van de
r.v. --------

(a.hre11s thee, ':offie en theehanël.el p�evestigd te Gronin-
gen. 
Deze 1 • v. bestaat tot op !J.eël.en, mo.ar de "leer �ahrel heeft 
zic'1 uit c'l.e zaken t-"'rugp;eJGro'l;;:ken. Thans zou bedo elde r. V • 
i..n hanclen zijn van a e H. V. 1?. de Gruyte r �; Zn. 
)€ !'loeder vai b0tro1:':ene is 01? 30-8-28 te Groningen over
lefen. 
;eiàe ecilbelieiien bPzaben ae Uederlwdse nationali tei ·t. 
Zij be�1oorden tot èle ""00·9sgez"i.nde Ge'"'leente te Gronint,;en. 
De fanlilie ·was in Groningen woonachtig O'? het adres :Iee
rensingel 36. 

�roers: 

Uit vorenbedoeld huwelij': ·.verden, l)ehalYe betrok·:ene, 
i7.7e e zo ons ge boren, ·t;e 7reten: 
'Reinder Johan, geboreri 16-5-93 te G-roninc;el1. 
ïTatj_onaliteit rec1erlandse, geen godsö.ienst. 
In oe jaren 1917-1919 stu.deercle �ij aan re 3conomische 
Hogeschool te '1ottera.a11. -Iij wa s ongehu' 1d. 
Op 2-5-19 overleed hij ·te Groningen. 

Adolf ricolaas, z;eboren 6-8-94 te Gronil\,;eD • 
Fat:i.onaliteit 'Jederlandse, godBdienst D.G., gehuivd met: 
,,.mna i�aria Ohlenschlager, geboren 9-6-97 te î'ine;erbrüc:;: 
(Dld.). 
Laatstgenoemde bezat de Duitse nationaliteit  voor haar 
hmrelij':. God.sdienst: .i:vant;;elisch Ldthers. 
\dol:f Hicolaas •:1as 7erkzaam in de zaa:.: van zijn vader. 
noen cle 'r.offie en theehandel later in andere handen over
ging, fungeercle hij als bedrijfsleid.er. 
ili.j overle ed te Gronin:-;en op 22-8-L�9. 
Zi.jn "1edu�1e is 10onachtig te '1aren, "lil:sstr aa:b1eg 363. 

Schoonouders: 

De ec'1tgenote van bPt roYmne '.'Tera. geboren uit het hu·7elij1 
van· 
_lbert �um..,.

1le, 5eboren 19-12-55 te �.7ulhausen (Dld.) en
..nna Pnc 1:, geboren 30-10-64 te Exin (Dlc1.) • 

.Jel1c beroei") haar vader ui toefende ,,,erc'l tijdens het onr�er-
zoek niet be1:ena. , 
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rii-; overleed te --,:mte Carlo O') lLl-1-21. 
Zi�in .,.,edl.ne is noc in l0vcn en ·,wont; te "f.'ro.nl;:fort a/d 
•1ain ("'lld.) o·".) 'let c1.ores Jiesenan Ll-4-.
Zij ve.cbleef' V'U1 17-10-39 tot; 7-8-L�2 tP '[ecr1stec-le ten
l1uizc v·m 11a '1r se '10onzoon (h""t�.:o :1:ene).
·1eide echtelieden ·bezaten de Duitse nationaliteit.
"f1:omsti.-,- uit Jlza.s Lotharinc;e:1, vo-1lè"'n zij zic11 i.n suar
1m T'late aangetro1

::
1rnn tnt cl.e 1:1rans s1:)re'rnnde be,rol':ings

";roen. rrun hier nader te noemen dochter zou op heden dan
ook èle "ranse nationaliteit bezitten.
Deze dochter, te we·:;en '1eneé îeloise .lèelina �umm.lé, ge
boren 23 i'aart 1891 ·!,e ·Rerlijn (Dlè. ), is na de dood van
haar zuster naar Nederland gekomen en is sinds 2-3-38
,;manachtig ten huize van haar ?.na(1:er (1)etro1

: -:ene).
Zij is ongehu·1d en fungeert thans als huishouè ster •
Goël.sdienst Evang. I,uti.1ers.
Zij staat be rencl 011 haar vrolij1re, opgeruim.cle na-ti.J:ur, fü.e
bij voortduring tracht ·7::i.t fleur t8 1)rengen in .het gezins
leve11 van <l.e familie -ahrel.
Voor ne �inderen is zij als een moeder en zij getroost
zich vele mo�iten om de moea.er in r1it �ezin zo rocd rn.oge
lijk to vervangen.
Vooral de ·eesteli,i 1: onvol"JR.ar<liF·"' en invalide dochter de�
huizes, zoa.1s eerder genoemd, is ha1r zorgen7:;:inà., waar
voor zij zich. vele opofferine;en getroost.
Zij stao.t alom vu.nstig be1-enc1 en geniet een goede re"9u
+;atie.
Tijdens de hezettinr,sjaren is er aan hnar politie',:e in
stellinG rrel eens o;et-•1ijfeld. "9ij voor1:omenrle belegen.he
c'len 1e':te zij so ms de indru1

: pro-nationaal socialistisch
te zi�p in·;estelo. en gedroeg zij zich benaald pro-Duits •
. ,;.1 spoedig blee1

7.: echter .l el.at zij zich op deze ':"Jijze een
houding gaf om goen last to ondervinden van de bezetter,
waardoor zij gcma -1.celij'-:er in staat 1aas 0r1 ,rerd.ruJcte Fe
c,_erlanders te h.7.mnen he lnen. Zij maà:te 2iich om. zeer
verd.ienstelij': voor de familie Jieberdink, monach•cig te
9:aar lem, -r 7. Gracht 96.
Dr. · fieberdink, chirurg te Haarlem, -,ci.s in die tijd met
zijn zoons betro'dren bij het verzet te'.;en de vijand.
Zijn oudste zoon -:,erd gi::arresteerd en naar een concentra
tie1:anm gezonden. Genoemde 1eneé TI._'L :u.m.mlé, aie -?a tie nte
van Dr. !ieberd:Ln1: was ge•reest, vmardoor een relatie .1as
onts·l;a,'1.n tussen haar en bedoelde chirurg, vrnndde al haar
invloed aan om deze zoün uit zijn gevangcnacha1) t;e be
vri.jden, alhoewel het haar bel{end .ias ,om =el1:e reden hij
gearresveerd ras. 
Deze poginr:en wercl.en oi:;, den duur met succes "be'�roond,
alhoev1el zij daar0oor 1?ersoonlij'c grote risico's lie:9.
Zij speelde haar spel oveJ'.'i(5ens zo goed, dat zij er op
stonc1 vrijstellinf te '<:rijgen va:a. de inleverings:plicht
Yoor ra.diotoestellcn. Zij ver1-creeg deze vrijstelling on
èer JITo. 037616. Fet behuln van dit toestel beluisterde
zj_j oo � -vel de toen verbodên zenders, waarna zij de be
richten doorgaf aan hi.3-ar buren. Toch bleef zij in vele
onzichten Du.i.ts voelen, hetgeen voor haar omgeving aan
leid.inr was voorzichtig met h�ar te zijn.
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Volgens ver ere gen geg�vens ,.ras zij lia van het D .A .F. 
en cle N .'3.V .-7.riegs�rader. 
Na ae bevri iding onaervoncl zij in dit verband geen moei
li :i 1:heden. 
9:aar naam 1:omt niet voor in o.e administratie van de P.R. 
te Ieemstede. 

Levensloop: 

Had,., lagere school cloorlol')en te heb'l:)en, genoot betrok
·:ene een opleiding aan de T.?.ij1:s TI,B.S. te Groningen.
In aanslui tinn: O') dit ondervri. �s sti.1.deerae hij van 6-10-17
tot 5-7-21 aan de "1ij1:s Univ9rsiteit te 'Jroningen.
HU studeerde rec11.ten (faculteit der rechtsgeleera·:1eid).
0'9 1 Juli 191.3 aeed hij 1et goed gevolg canaid.aatsexamen,
ter�Jijl hij op 5 Juli 1921 slaagde voor het a.octoraal
eY.a.men r€'ci1.ts·7etenschappen.
Vervol::;ens ;m.s hij en :ele jaren '"':er'�zaam in a.e zaa�: van
zijn vader en 1er·::te hij sane.,_ met zijn eerder genoemde
broer .dolf Hicolaas .
.Oe ve-rb.ouc",inc; tussen 11em en l'-l.atstgenoemde broe•:- liet
veel te wensen over, zodat :.iij 01') aen c1uur besloot zich
ui•t de zaak terug te tre':'-:en.
Daarna traa hij omstree·-:s 1924 in dienst van de r .V. Pi
ranèolle, Voûte ".:. Co., '.r:antoorhouc1ende te \msterdam,
'Teerengracht 518.
r-Iij v1erd uitgezonden naar '"'"ed. Oost-Indië en aldaar be
last met eer zelfstandige afdeling theevericoop.
Eind 1925 veT'liet hij rle firma '·iranó,alle, als eeraer be
doe la, �aar dP heî'! ougea.ragen za ;:en geen doorgang �onden
vinden als gevolg van bi ·i zonde re omstandigheden.
IeD1 werd eervol ontslag verleend. Zijn getuigschrift ver
meldde o.a. >dat men hem ha.è leren ·cennen als een betrouw
bare, e.ctieve uer1-::l:racht, (1 ie in staat �ws gebleken om
een zelfstandige afdeling te leiden, 0 1aarbij hij steeds
blij 1c had gegeven van veel ijver. o�rer zijn i:>res:t"aties
was men zeer tevreden en "'en 1 ,as bereid '1em aan te beve
len voor e-e,, zelfstand.i�.;'1 positi..e in de handel.
In het daaro-;:, volgende tijdva1

-:: van 1q25 tot 1Q30 '"Tas be
troû:1-:ene ·,1er1:zaam in de handel. 'ïie in dit tijdvak zijn
·:,er':gever 7as, :rerd niet be1cend, maar vermoedelij1

>: ver
t,=,.gew'7oordigae hij een Du.i tse hanclelsmaatschai:rüj.
Tii:i W'rbleef veelal in het buitenland en hj_j bezocht vele
landen in verschillende ·1,ereldd.elen.
In oie neriode promoveerde hij als eerste aan de �echts
hogesc110ol ·te Ba. tavia on een l)roefschrift getiteld:
Verruim� l)andbegrin.
Inmiöde ls solliciteerde hij bi..j a e CoÖp. verenigin'."'.,; "Cen
traal 'leheer:: G.A., 1:antoorhouaende te �mstercla1", Singel
126-130.
Op 1-10-31 ,,erd b.i i te1ver':gesteld bij de üc. Ortz �ran ::e1.-:asse te l1odenkirc11en (bij �eulen(Dld.), teneinde opge
leid te '.mrden. Iij woonde toen in T'"eulen o-p het; adres 
Oef0rstrasze. 
· .i.v. 1 Juli 1935 ver':reeg hij een vaste aanstelling bij
genoemde instelling. '{i.j · ms wer1:zaa.m on het gebied van
de ziekteverzekering.
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Doo-.:- de invoerinr· van '1.et Poversystee n i" 1am h-Lj in aan
ra1-ing ne-t; (.e oroblemen, •TE'l""i=> eon moderne administratie 
stelt. 't'evens '11D.a.-te '-lij zich VArtrou.ra. --net de sociale 
verzet:eringswetge,rinri;, raarvan f'lij o.m. blij'( gaf �11 tal 
van tijc1schrj_-ftarti1':elen en door uublicatie van ziJn 
l)oeJ.c "Vraagstuk\:en van internationale ongevallen rdt;eving"
Dit uer'-:: is ui•tgegeven bi_j de Uite;eversmaatscnappij Sam
sorn te \.lphen a/à. Rijn.
Intussen was hij naar Feëlerland teruggekeerè en ?O onde
h i.:i met zijn gezin te tr1sterdam on het adres î"illetstr.
56 II. 
In October 1934 solliciteerde �1ij naar een functie bij 
het Verbond. van rea. leriq;evers. Deze sollicitatie mis
lul::te, daar zijn toenmalige ·:rer1-::�e-rer, genoemd "Centraal 
'1e1eern , een raincler gunstige beoordelii7F;; verstrE' de. 
Deze bcoordelini:i; hield o.m. in, é1at 1J.i j geen leiding Icon 
gr-•ven a1:11.1 uersoneel, cla·lï oncler hem .m.s sestelcl. 
men s ue;gereerde, dat hij veel steun nodi :· had en, indien 
he"l die s·lïeun r;egeven "Iron '"rorclen, hii oncler st--raffe lei
ding '7el tot brvF::baar ·1er'· in s·t;aat z1u zijn, te meer 
dRar raen hem bescho1nde als een i�verir.; nan met voortref
felij':e ei5enscti::r:rnen. 
,..,i 4dens e1m gesnrE>1c mr-,t de (lirectie van heJG "Centraal 
Ren.eer" O:? 29-7-37 qera '1em in ovPr.l�ging ge�even naar 
een andel'.'e wer1:

1::ring uit te zien, cla9.I' men van raening 
v.·as, dat hij hi 1 heaoelde instellin, geen nromotie meer
1:011 mo.1:i::m. :·.i.v. 31-12-37 Iel:'rl b.ij op eü-:en verzoe1c eer
vol ontslagf'>n.
"ler-�,olgens trad '1ij m.i.v. 1-1-38 in r1 ienst van à.e nEerste
J:Teèlerlandse 7e-rzekerinc-"aatschaDpij o-o het leven en
·!;ep.m invalidi t0i t r. V. 11 ·t;e 's-Gravenhase. lij werd aan
sesteld als ins.:9eeteur voor ae collectieve ,1ensioen-rer
ze·rnring. 
Deze T;erlrkring- sc�10n': hem even"ml seen 1)evrediging. 
Zijn lust tot uubliceren hleef "bestaan en e.,__" versc·1enen 
steeds uublicaties van zijn hanè. In 194-0 11erd zij� in
zending on een pri�svrac:g van de l.V.S. te Rotterdam,
r1et e-en eerste -orijs beloond. Omstree1;::s 1941 ·:-rerd een
a...naP-re publicatie t'loor de Vereniging voor ·1anc1_elsrech·t; 
--net een tv,eede vri;s onaerscheiden •. 
In Octo ber 1941 sollici teerd-e betroJi:'i:ene naar de toenmaa:11: 
vacante functie van secretaris van éle directie van het 
Prov. raterleirlin<;;bedrijf voor l'iroord l{ollana (P. !.F.),
kantoorhoudenc10 te Bloemendaal, 1î;ssenlaa.11, 10. 
\.ls referentieaë1ressen noemde hij de namen van Prof. Er. 
J .I . van Berunelen te T,eiden en Dr. P.::;:. Posthuma te 's-'t 
venhage. flij uerd uit een groot aantal sollici ta.'lten ge
'cozen als Ol)VOlr,;er van ae heer 3chonhardt, die indertijd 
als secretaris van vorenbeaoelde directie 11ad gefungeerd, 
maar oie, syrn�athiserend met de nationaal-socialistische 
beginselen, een functie h.a.a aanvaard in de toenmalige 
Provinciale Bestuursraad voor Noord-r{olland. 
Vole;ens de toenmalige directie van het P. '7 .lf. zou de aan
stelling van betrokkene geenszins beinvloed zijn door 
deT"den. Het was evenwel bekend, dat i�r. Dr. Trahrel rela
ties onderhield met Mr. A.J. Backer, wonende t-e 1eemsteéle 
op het adres Postlaan 3L�, die voor de oorlog ka"binetschef 
7as van de Commissaris der �oningin in de provincie Noord 
�olland, maar die later do or zijn lidmaatschap van de 
W.S.B. tot Provinciaal Commissaris werd benoemd. 
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Genoema.e Fr. Bac11:er, die een studievriend en stadgenoot 
van betro1:u:ene ·.-ms ge 1e Jst, had in die neriode evenwel 
veel invloed, terwijl be'<ena ·.1era, da·t; betro�c -::ene met 
•·r. Ba.c',:er over zijn sollici-t;atie heeft gesproken. De
heer Bac1:;:er ·.rerd na ae bevrijding veroordeeld tot 10
jaar seva.ngenisstraf en ontzetting uit de beide rechten
vnor de ouur van 15 jaren.
Inmiddels zou hi.j voor:1aard.elij1: in vrijheia. zijn gesteld
i�r. Dr. :ahrel traa on 16 ·•-;,ebruari 19L�2 in aienst van het
P. 1.r. 1:':1ee jaren latér, on 16 Februari 1944-

)
werd hij

vast ao..ngesteld. Zi4n houd in') gedurencle deze jaren ,1as
na de bevrijdine; aanleidinr,; tot zuiveringsmaatregelen.
OP 18 T'.ei 194-5 rnro hij ngestaa1--:t".
Bij besluit van cle i'inis·t;e r va.11. Binnenlandse Za1:en d.d.
25 ��aart 19L1-6, 1:ro. z.3814 afcl. n.�., Bureau Zuivering,
werd. hij eervol ontslagen ·'als bedoeld in art. 1, sub. a
van hei- r.B. d.d. 10 October 1945, Stbl. F. 221'', onder
toekennin� vw een 'Iachtgeld O'Q de voet van het -')epaalde
in art. 3, le lin. van genoema x. B .
De directie van het P. 1.1:T. betreurde deze �ang van za1.:en,
daar zij van mening was, dat deze correctie een veel te
z7mre straf bete1:ende. Ondan:rn vele ondernomen stal? )en
1.:on even ·rel ni0t VP.rhinclercJ ,,,orden, dat betro1c.1{ene v,erd
ontslagen.
Zij stelële daarna uogingen in het ,,er<:, om elders emplooi
voor betrok':ene te vil1de:n.
alvorens aa.'1 dit voornemen gevolg te geven, 1JJer·d bij de
l)etro·;:�en over1.eidsinstanties advies ingewonnen, daar
men wilde ·t;rac',.ten I"r. Dr. 1{ahreJ. bij fl.e va'::groe:p m./ater"
te :ter!:: te stellen.
r·en ,.rist ber;ri-:? te vinden en hun po6in;- ·rerd met succes 
bc�croond, toen 'üj we-:-d aangesteld als secretaris van 
eerdergenoemde va.cgroeu. 
Later vonden en:i:ele muta·(;ies 1,)laats, 'mardoor het mogelij:; 
·nerd, 'iem. tevens te belasten met het sccretaria-it van de
bedrijfsgroe1?. :•etro·:kene is tot O'? heden in beide cwali
teiten .1er1rnaam •

�eeas van jongsaf aan vertoonde betro'drnne een zeer 6e
conn?liceerd 1mra':terbeelcl. 
'Serzuchtig van aard, ontuonte hij zich als een tnisch 
voorb""'elc1 vun een '",treber, è.ie alle middelen te baat 
nee-r;it O"'!. zijn c"loel te berei':een. 'I)eze indru-: vestie;cle hi.j 
tenr,i.nste bi.;j een deel van zijn r elaties, a.lhoe'7el anderen, 
-yan mening zi:in, dat hi.j, ·,11elis ry'aar eerzucb.tig van aard, 
in ze':ere malie lijdende is aan een minder'7aardig.b.eids
complex 0n u.i t oien hoofde een naar s t,..eberij z�,emende 
ac ti vi te i t aan de dag 1 egt. Al 1 o informanten · raren be t 
er over �ens, dat de heer ahrel ui't;ermate ijveri"· en
zeer -plic1J.tsgetrou'.1 is. 

'-' 
Zi.jn optrecl.en doet doorgaans onsympathie';: aai1, he-t;geen 
to� gevolg heeft geb.arl, dat hij ztch weinie; of geen 
vrienden maa1cte. De ,7einig:: vrienden, die hij heeft 1e
S?ho1.r:1en hem o.ls een zieli3 voorbeela. van een gedesilJu
sionneerd man, die in geestelij,: onzic11t iedere houvast 
11eeft v-erloren, maar, die men begri.j1?end tegemoet moet 
treden, om hem o�,:> deze m�ïze geleidelijl.:: terug te brenge1 
tot gezonde verhoudinr:;en. 
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ï.Iij onclervond in zijn leven vele tegenslae;e".l, die hem 
hco::.,en VArbi ttera. In cli t oryzic'1t too:na.e '1.;_j zich 1einie; 
':are.1:tervo.st. 8"')r0':enc1 ovBr zijn moeilijlrJleden, le.at hij 
zich sans V-3T'leifüm to-c; scb.erpe en .rrange cri tie'::- ou c1e 
b.eclendaagse samenleving, waarbij ,1i.;j n ·_et nalaat zijn 
uanvallo.n s ?eci:ml t"} ric'rten op ae, naar zijn mening, 
veelal 0"9 de voorg,::-ond tretlena.e scl1ijnchristenen en hun 
handel lijzen • 
.Jeze zienswijze gaf in het verlec1en steeds weer aanleiding 
tot 01)enlij':e of bedekte conflicten m9t zijn orngeving. 
1ij mist het gnortieve clement en ·1ij zal geen gelegen
heid laten voorbijgaan ort zijn eig�n sta.ncl!)unt te verde
digen. 
Van een gevestigde levensbescho11:;li..ng is geen si:>rài.:e. 
I-Lj is niet bij een '�er'i::genootsc11au aangesloten en sta.'lt 
zelfs min of meer vijandig ten 07:>zichte van r;oèsd.ienstige 
begri3r0en. -ij "JOrrl.t in dit opzicht e;eschetst als een 
zoe'i::encle ziel, een st7lurloze en een t ri.jfelaar. 
In de loop der jaren verdiepte 1lij zich in de phylosonhie 
maar deze 1etenschaD schon1

: hem geen bevrediging • 
lli.j voelt zich cloor het; leven ·l;e'::ort gedaan en hij uit 
dit in sarc:1sme en misplaatste ironie. 
1-ogeJ.i j1c is zi:in rüslu'::t� carrière hier o.m. debet 1..1an,
tec,n;il éle tee;enslo.f;<''n, die hij ondervond, zoals het
vroegtijdig ve1.�1ies van zijn echtgenot0, a.e geestelijke
en lichamelijke onvol '!aarr1igheid van zijn dochter, de
slec'lte resultaten van cl e shldie van zijn zoon en de
zi.jns iJ.1ziens nis!)l1.atste z1üveri n 'S'l)rocedure ten OT)Zich
·t;e van heM.zelf, een stemnel rlru':te 01) zijn ':carakter.
Th.li·t;en ae sfeer van zijn wer':z'3.amheden, is hij een fleg
matieke firuur, die zich niet met zijn om ... �eving inla'lt.
De eerder �enoel'IJ.de, te zijnen .!:luize verblijvende schoon
zuster, tracJ.1t bij voortaurinc al haar invloed aan te
··renéle::1 om 7:J.aar Z"1ac;er op te monter�n. Soms slaagt; zij
hierin en 1veet zij hem t8 interesseren voor toneel en con
cert.
'Iij is een lief'iebber van 1:lassie ce 17,uziek en van mnst
beoefening in het algemee-n.
Overisens mist hij tac·l;. ·Ule 0.inlomatie is '1eT!l vreemd •
�n "Iloreel en zedelijl: O"rJ7.icht .1erd niets te zijnen nadele
1:)e :ena.
7ioals eerder vermelél, legt hij een lof,warr!.ige ijver aan
ae dag. Iet heeft er alle schi -;n van, a.at hij zich in
zijn wer�r begraaft om daarin de bevrediging te vinden, die
'!lij elcle .::-s mist. 1:i.j organiseert gra'lg en is ordelievend.
In meer dan één ouzicht bezit hij goeàe :-1aliteiten, die
:iet ua1 '-iem toevertr011:,7c1e wer1

: ten �oede ·i::omen.
De r;eestelij1ce im!)asse, vaarin hij ver'ceert, zou zijn
soms vreemde ged,.,a� �oeten verklaren.
]ij is zeer gevoelig voor "marde rende ·:morden, maar in
dien �lij m<Jent becri tiseert te v:rorden, is zijn houding
moer dan ste'telig, met alle geyolg;en van dien.
Soms maa1:t h:Lj zich veel zor�en voor de toel..comst.
Iij is bevreesd, o.at de instellingen van va'-::- en bedrijfs
gro'7nE.n in de to �komst zullen verd-1ijnen, vraardoor hij
zonder emplooi zou gera1cen.
Dit was voor hem een zodanig 1;unt van overweging, dat -J
a.e ''logelij'::heid onder orten vilde zien 011 zich als advo
caat te l1ten inschrijven.
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Volgens zijn vrienden heeft 1..iij veel morele en geestelijk 
steun nodi'-5. Z-Lj zien in dit opzicht de toe1comst gunstig 
in en zij zijn van meninis,dat hij O'P è.en duur zijn even
vlicht terug zal vinàen. 
Zijn betrou.tbaarheia is voo,.. hen een vaststaand begr-LD. 
l.lij 3.ci'J. te:a '.1em onder alle omsta'laighe<le .... r7ezagsgetrouw en 
-poli tie'c betroi:mbaar. .n.nd.eren tre"i:ken ae ze bet--rou-::vbaur
h.eid in twij.,..el en gronden hun veronél.erstelling op zijn 
uitges"9ro�en oneve.nv.i..chtigheid, v1a.ardoor net, naar hun 
menin-;, niet uit,.,.eslot0n is, dat zijn r::;edesillusionneerde 
inslag een voec1ingsbodem 1mn v.roröen voor een groei�nde 
onte,rreaenheia, ai e t;ot fm1este gevolg0n zou '-::unnen lei
den. Vooralsno'"" zijn er even·Hel -::;ee'?l aamrijsbare sy npto
men, r'lie in deze ric1.1ting '\Ti.jzen. 

Politiek: 

Van enige poli tie',::e interesse of van een ui tges:,rolcen po
litieke mening is geen s�ra.1:e. 
Zijn sc�er�e critiec ver7er�t ieder partij�rogram en ont
lokt hem ironische o·,:,-m.er1:in ·on. 
Over het algemeen is hij hei in senen dele eens met het 
huiaise r�;eringsbeleid. 
Zijn cri tie\:en zijn overigens niet bepaald o-obou.1end. 
Informanten :m.re:r unaniem van mening, dat hij n:i.et o )en 
stae.t voor 3·v--l,--ree·11-lin"·:se iètologfuën. 
Hij zou een vrijheidslievend ··1ens zijn en een uit ;espro
l:en tegenstander van een totalitaire staatsvorm. 

Alg. b-Ljz.: 

Zoals eerder vermelcl, onclerhouat betrok':::ene weinig rela
ties bui ten clo, sfeer van zijn v,�rlrnaanrneden. 
'Iij beschi'":t weJ.is'raar over een ')euer1":te 'i:ennissen'-::ring, 
1naa.r van intiem con·t;act is seen s"1ra1:ce. 
Iet is be �e'1d, dat 11i.j een enkele maal contact heeft ge

zoc1rt; met ·:r. �.J. Trruls, tot; v0or �.ort Sief van de Gene
rale Qtaf, die 'lij :ü ja� sc.hijnt te 1ce11!'.Cn en die in 
vroeger jaren, zo· rel een stuaieg8noot, als ''!el een stad-
g0noot van hem 'las. 
-Sen enkele maal zoekt hij contact mat Ir. 3.F. var, r'ie
vel t, t'l.ans directeur van het "rov. Taterleidingsbedrijf 
van •T .-irolland, ·ronende te Overveen, -r::·:ee1cduin·7eg 8, die 
hij tot zi :in vrienden rekent, evenals Ir. , • ·�ensert, 
vronende te Overve011, "1loemendaalse:reg 237, iTOOrmalig direc 
teur van genoemd 'rovinci 1.al ra.-l;e:eleidinp�bed.ri jf. 
Via zi;jn sc>i0onzuste-c is 1.iij tev�ns bevriend 1net eerder
genoemde Dr. '.Iieberfö.nl:. 

én V3.n z.; jn relaties "IB'll'mede hij vertrou'Nelij: omgaat, 
is ,T11r. , .C. Storm van 's-G:ravensande, :>irecteur van het 
'/aterleidin'.""bedri:if te Leeu ,arden, tevens voorzitter van 
m9ergenoemèe va :groen 11 later". 
De familie T(a.'1re l .. is ni0t be'niddeld. Zij leven zuinig en 
lrnmen 11.un financiele verplichtingen na. 
-=::ret "jaarl i :il:s in\:omen van. de heer �n.hre 1 bedraagt rond 
f. 9000.-- ryer jaar.
De heer �,..ah"'el is een vcr·.'.Toeèl. verzamelaar van ,ru.nsthisto
risc 1.e :10or,.1erpen.

-9-



-9-

lij zou een bescheiden collectie bezitten, die hij bij
f:'e'1 heeft "ebrac:it in rle jlren, die hij in 11et buitenland 
a oor brac it. 

:::>e namen van boveng0nocmde T_)ersonen kom�n, -.roor zover n:iet 
a.n(lers ·,era ve1:-meld "',.,. tot 1

1eàen '·;on '.'rorrten na.::;egaan, 
niet vo0r in de adm.ini.st'r:-atie v:::.n de betrok':::en instanties. 

'J. 's-Grnvenhage 3 Juli 1951.t 23. 
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No. 84047 

Betreft: Extremistische werknewers 
in Gem. Energiebedrijven. 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht : . betrouwbaar 
Tevens bericpt gezonden aan: geen 

No. 60/Iè-II 

Het aantal ,-,erknemers bij de Gemeenteli{j.ke Enorg!ebedrijven be 
draagt momen�eel 94, nl. ?6 man adm. p�rsoneel, waaronder nirecteur, 
wnd. Directeur en opzichters, 42 man vast personeel, waaronder monteurs 
ti�rlieden, fitters, smeden, sch�lders, ga.ama.kers, geldophaJers en 
?J1eteropnemers en werkli.eden, 26 arbeid;;,contractanten, waaro:-ider werkli
den, een hulpmonteur, een leerlingmonteur, een �ss. machinist, l werk
vrouw, kwitantielopers en grondwerkers. 
l. Hen rikus Antonius THOMASSii;N, gebor")n te Zutphen, 10.5.1909, wonende

rsweg 1, it�er e Kassa, bezocht op J.2.1949 een filmavond van 
de c.P.N. alhier 

2-. Arend Jan BUI'l'ENHJIS, gebJren te Zutphen, 31. 7 .12, :vast werkmé.n, 
wonende Granf Ottoaingel 59 alhier, bezocht dezelfde film.vond, be"
zocht nog .een vergadar.;tng van de E. V .c. op 18. 5 .49 en ondert.ekencle 
de kiezerslijst van de C.P.N. in 1950,

3. Garr-it Jan GEERLI:ms, geboren te Zutphen, 1.9.06, ,mrkman op arbeids
contract, wonende Älêkerstraat 26 te Zutphen bezocht geregeld C.P.N.
vergad.eringen. Tn 191�6 ondertekende hij de kiezerslijst van de 
c.P.N., in 194-9 verschafte hij voor de propaganda voorafgaande aan
de ge�eenteraadsverkiezingen een alectrische aansluiting voor de 
gelu5dswagen ,,ande C.P.N •• Hij is lid van de E.V.c. en lezer van
''De Waarheid". 

4 •• Jan iv:tllem DliIS:',!�RJ-1AJ�T, geboren t.e Zutpnen, 21.4.86, wonende te Zut
phen, Öroencstsei;; 156, gt'ondwerker op arbeidscontract, hä.d voor de 

gemeenteraadsverkiezingen eé11 c.P .N.-biljet aan zijn woning gehangen('4
Hij is lezer van ''De \laarheid1'. 

5. Gr�dus Johannes PRRSOQN, geboren te Zutphen, 31.1.1911,-wonende te
Zutphen, ;.ïeg naar -Laren 136, werkman in vaste dienst, is lezer van 
'':)� Waarheidn .,

6. Gerrit vos, geboren te Zutphen, à.6.97, grondwerker op arbeidscon
tract, wonende Halterstraat 11 te Zutphen, tekende de kiezerslijst
van het "Socialistisch Verbond" ( Oude S.J. A.P. ) bij d e  verkiezingen
voor de Prov.Staten in 1950. 

De overige in boven�uoemd schrijven gevraagde gegevens worden 
zo spoedig mogelijk toegezonden. 
Einde. 
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