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In antwoord op Uw schrij�en No. 22520, d.d. 12 Januari 
1948, wordt het volgende bericht. 

In overleg met het Deense Rode Kruis enerzijds en het 
Nederlandse Rode Kruis en de Stichting 1940 - 1945 anderzijds, 
werd in 1945 - 1947 aan meerdere Nederlandse oorlogsslachtof
fers(9Jd)olitieke gevángenen en illegale werkers en werksters) 
voor herstel van gezondheid een vacantieverblijf in Denemarken 
aangeboden. Dit verblijf was niet alleen op het landgoed 
11Gurrehus 11 , maar ook in een s obool te Helsing•ór-. Het is inder
daad voorgekomen, dat tijdens dit verblijf enkele uitgezondenen 
contact hebben gelegd met de Deense Communistische Partij, wel
ke genaamd zou zijn "Land og Folk", op vergaderingen van genoe 
de partij het woord voerden, de communistische groet bracliten 
en communistische speldjes droegen. In Helsingör zo uden zich, 
einde 1945 of begin 1946 hieraan schuldig gemaakt hebben 2 
Hagenaars, v1ier namen dezerzijds niet vastgesteld konden worden 

Te Gurrehus maakten zich in het begin van het jaar 1947 
hieraan schuldig 5 personen, allen afkomstig uiLHilversum.Van 
4 dezer personen, wier namen en adressen luiden: 

1�, Henk, wonende te Hilversum, nadere gegevens onbekend; 
t de Jong, Tobias, wonende te Hilversum, Radiostraat 78; 
1 Br inkman, Bertus, wonende te Hilversum, M.G .R. v.d. We terings traa 

t 19 en: 11; 

,/� .tl Kröber, Henk, wonende te Hilversum, Stationsstraat 4a zijn foto 
t"'"' �aangehecht. De vijfde, de leider van dit viertal, zekere�

))il Jol, Guus, verdere personalia hier niet bekend, werd bier ge-
0doodverfd als een 11 gevaarlijk comnunist 11, die tijdens het ve

iil blijf in Denemarken overal heenreisde, o.a. naar Kopenhagen et 
voor zijn groepje het initiatief nam voor het bezoeken van
Deense Communistische vergaderingen. 

In het vrouwenkamp te GUrrehus is van communistische acti · 
viteit niets kunnen blijken, ofschoon zich onder deze personen 

/1wel een cormnuniste bevond, genaamd Trapman, Saar, afkomstig
uit .Amsterdam, die aldaar echter in het geheel niet over po li
tiek zou hebben Willen spreken. In beide kampen werd iedere dar 
het dagblad 11De Waarheid" per post bezorgd. 

Betreffende de in Uw bovenaabgeb�ald schrijven genoemde 
personen kan ik U het volgende mededelen. 

t I
� 

Beek, Antonius Johannes Wilhelmus, geboren 25-7-1921 te Rotter� 
dam, wonende alhier Statenweg 173a, is gehuwd met Roijers, Ma-

/ ria Helena. Hij genoot H.B.S.-opleiding en was tot 29-2-1948 � 
werkzaam bij P.v.d.Lugt, makelaar in assuranti�n, Schiedamse
singel 42b alhier en momenteel zonder emplooi. Hij staat be
kend als een eerlijk persoon, doch is nogal eigenzinnig. Hij 
belijdt de Rooms-Katholieke godsdienst en is secretaris van; 

Rooms-Katholieke 
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Rooms-Katholieke Hockey-club "Aeolus11 , alhier. Hij is de Rooms
Katholieke Volirepartij-politiek toegedaan. Gedurende de oorlog 
zou hij werkzaam zijn geweest voor de inlichtingendienst der 
illegaliteit en na de capitulatie was hij administrataurwan het 
B. S. -regiment II de Waard" alhier. 

Omtrent zijn verblijf te Gerrehus van 21 Januari 1947 tot 
half Maart van dat jaar is niets nadeligs bekend. 

Zijn naam komt noch in de politie-administratie, noch in 
die der P.R.A. alhier voor. 

11 le Cocg, Trijntje, geboren 3-1-1916 te Rotterdam, hier wonende 
}4Heenvlietstraat 13a, is gehuwd met Boer, Zeger, geboren 11-2-

1914 eveneens te Ro�terdam. 
Boer is werkzaam bij de P.T.T. alhier en wel bij de afde

ling "luistervergunningen" en staat bij zijn superieuren goed 
aangeschreven. Zowel man als vrouw waren gedurende de bezetting 
door de Duitsers gearresteerd en in een concentratiekamp opge
sloten. Het gezin staat in de buurt zijner inwoning gunstig 
bekend. Voor godsdienst zouden zij geen interesse hebben. 

Zij zijn communistisch geor:iënteerd en lezen het dagblad 
1
1 De Waarheid". De vrouw is tot eind Juni 1947 in 11 Ger rehus 11 

geweest. Van enige politieke activiteit aldaar is niets kunnen 
blijken. 

Haar naam komt noch in de politie-administratie, noch in 
die der P.R.A. alhier voor. 

}t Brouwer·, Paulus, geboren 22-1-1905 te 's-Gravenhage, wonende 
t1 alhier Frankendaal 1�9, is gehuwd met Jongerius, Johanna Bas

tiaantje, geboren 14-9-1906 te 's-Gravenhage.Hij genoot U.L.O.
opleiding én is in het bezit van een praktijkdiploma Boekhouden 

Hij is werkzaam bij de Stichting 1940 - 1945 als admini-

I 

strateur en is bestuurslid van de afdeling Rotterdam van de 
Landelijke Beweging van Ex-politieke Gevangenen. 

Hïj bezoekt trouw de Nederlands- Hervormde Kerk en is op

politiek gebied de gedachte van de npartij van de Arbeid" toe
gedaan. 

Het gezin staat alhier gunstig bekend. Van enige 
activiteit gedurende zijn verblijf in Gerrehus van 20 
tot 9 Mei 1947 is niets gebleken. 

Zijn naam komt noch in de politie-administratie, noch in 
die der P.R.A. alhier voor. 

van Eijk, Antonia, geboren 28-8-1893 te Rotterdam, hier wonende 
van Cittersstraat 49a., is ongehuwd. Zij is onderwijzeres op 
de bijzondere school aan de Zoutziederstraat 20 alhier, maar 
is tengevolge van haar slechte gezondheidstoestand (een kamp
oorzaak) momenteel thuis. Gedurende de oorlog maakte zij deel 
uit van de illegale groep 11 Wagemaker 0, een onderdeel van de or
ganisatie van professor Schoemaker. Genoemde groep, en ook zij, 
is door verraad van de s.n. spïon Anthonius va.n der Waals, door 
de S.D. gearresteerd op 3 December 1941.Zij is vanaf die datum 
gevangen geweest en op 21-4-1945 te Mauthausen bevrijd. 

Daarna is zij nog 3 maanden in Zwitserland in een hospitaal 
verpleegd en eerst eind Juli 1945 in haar woning teruggekeerd. 

Van enige politieke activiteit gedurende haar verblijf te 
Gurrehus van 1 Juli 1947 tot 15 Augustus 1947 is hier niets be
kend. Zij staat in de omgeving van haar woning zeer goed aange
schreven. 

Zij bezoekt trouw de Nederlands-Hervormde kerk. Haar poli
tieke richting zou Anti-Revolutionnair zijn. 

Haar naam komt noch in de politie-administratie, noch in 
die der P.R.A. alhier voor. Hoek 
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Hoek, Johannes, geboren 7-8-1918 te Rotterdam, hier wonende 
Slaghekstraat 63b, is ongehuwd. Hij genoot alleen het Lager On
derwijs. Momenteel is hij voor eigen rekening werkzaam en ex
ploiteert een haring- en zuurkraampje op de Maashaven alhier. 

Gedurende de oorlog zou hij illegaal werkzaam gew eest zijn 
voor de organisatie 11 De Geuzen" en in het begin van het jaar 
1941 do or de Duitsers gearresteerd en in een concentratiekamp 
opgesloten. 

Op 11-4- 1945 werd hij te Buchenwald door de Amerikanen be
vrijd. Hij staat bekend als iemand met een zwak karakter, één 
die gemakke lijk over te halen is. 

Gedurende zijn verblijf te Gurrehus, van 20 Maart 1947 
tot 9 Mei 1947 bevond hij zich veel in het gezelschap van vo
rengenoemde Hilversumse communisten, die hem medenamen op al 
hun gangen. 

Het gezin van zijn ouders, en ook hij, staat in de omge
ving hunner woning niet slecht aangeschreven. Voor godsdienst 
heeft hij geen interesse. 

Hij is de po litiek van de c.P.N. sterk toegedaan en is ge
abonneerd, op het dagblad II De Waarheid 11• 

Zijn naam komt noch in de politie-administratie, noch in 
die der P.R.A. alhier voor. 

/I Mol, Leendert Machiel, gebor�n 9-5-1919 te z�ijndrecht, hier 
t.t wonende Burgemeester Meineszlaan 71b, is gehuwd met de Jong, 
t""'"1 .Anne,,,fgeboren 13-2-1921 te Papendrecht. 

Hij starot uit een net Gereformeerd arbeiders gezin en heef 
3 jaar U.L.O.-onderwijs genoten. 

Eind Juni 1944 is hij als verdacht van illegaal werker te 
zijn, door de Duitsers gearresteerd en tot het einde van de oor 

log g0 vangen gezet. 
Van Maart 1944 tot November 1945 was hij werkzaam als assi 

tent-rechercheur bij de Nederlandse Spoorwegen alhier, maar 
werd wegens diefstal van enige kaakjes ontslagen. Tha ns is hij 
vanaf l Januari 1946 tot heden werkzaam als e·nquêteur bij de 
Schade Enquête Commissie te Dordrecht. Hij wordt in de omgeving 
zijner woning en ook door bekenden een °net te, oppassende vent" 
genoemd. 

Vanaf 20 Maart 1947 tot 9 Mei 1947 verbleef hij te Gurre-_ 
hus en zou zich daar politiek niet onderscheiden hebben. Hij 
belijdt de gereformeerde godsdienst. Op politiek terrein is hij\ 
de anti-revolutionnaire begindelen sterk toegedaan. 

Zijn naam komt in de administratie der P.R.A. alhier niet 
voor. 

In de administratie van de politie alhier komt zijn naam 
voor terzake diefstal in verenifing, vonnis 4-6- 1946, fl.25.
boete of 10 dagen hechtenis en 4 maanden voorwaardelijke ge
vangenisstraf met een proeftijd van 3 jaar (Het kaakjesgeval}. 

Niguet, Johann Heinrich Carl, geboren 23-1-1911 te Rotterdam, 
is gescheiden van Poeck, Joanna Augustina, geboren 20-8-1911 
te Antwerpen. 

Hij is al jaren als gereedschapsslijper werkzaam bij de 
werf nwu ton-Feijenoord" te Schiedam, alwaar niets te zijnen 
nadele bekend is. 

Gedurende de oorlog was hij actief lid van de illegale 
organisatie "De Geuzen" en is op 9 Januari 1941 op v orengenoem
de werf door de Duitsers gearresteerd en gevangen gezet. Eerst 
op 11 Aprii 1945 is hij te BuchBnwald door de Amerikanen be
vrijd. 

Voor de oorlog was hij actief lid der S.D.A.P. en thans 
van 
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van de Partij van de Arbeid. Hij is geabonneerd op het dagblad 
"Het Vrije Volk ".Voor godsdienst heeft hij geen interesse. 

Tijdens zijn verblijf in Gurrehus, welk verblijf ten ge
volge van een ziekte aldaar, ongeveer 3 maanden heeft geduurd, 
zou hij zich op politiek gebied niet onderscheiden hebben. 

I Smulders, Dymphna Maria Catharina, geboren 16-1-1921 te Rotter
dam en wonende alhier Caspar Fagellaan l, is gehuwd met �v_a�n��
Ravesteijn, Jacobus Theodorus. 

Van Ravesteijn is van beroep kok en thans werkzaam bij de 
Holland-Amerika Lijn alhier, alwaar hij goed staat aangeschre
ven. Beide personen waren gedurende de bezetting actief lid 
der L.K.P.alhier onder de namen Pim en Theo en hebben zich daar
in door hun grote activiteit onderscheiden. 

Zij zijn beiden R.K. en bezoeken regelmatig de ker k. Voor 
Politiek schijnen zij zich niet te interesseren. Het gezin staat 
alhier gunstig bekend. 

Hun namen komen noch in de politie-administratie, noch in 
die der P.R.A. alhier voor. 

Il Wijntje, Heiltje, geboren 22-5-1915 te Oud-Beijerland, alhier, 
t-i wonende Mijnsherenlaan soa, is gehuwd met Schilperoort,Willem, 

geboren 19-7-1909 te Ridderkerk. 
Genoemde Schilperoort was vanaf 3 Augustus 1946 tot 13 

Juli 1947 in dienst van het dagblad "De Waarheid" alhier en 
zou thans voor eigen rekening werken. 

Gedurende de bezetting was de vrouw actief werkzaam voor 
Nederlandse Volksmilitie en werd dan ook op 21-1-1942 door de 
Sipo gearresteerd en gevangen gezet. Eerst na de oorlog is zij 
wederom op vrije uoeten gekomen. 

Zij zowel als haar man zijn lid der c.P.N. en zijn geabon
neerd op het dagblad "De Waarheid". 

In de omgeving van de woning staat zij aangeschreven als 
11 de vrouw, die de broek aan beeft" en wordt zij als een felle 
communiste betiteld, terwijl hij meer onder haar �nvloed zou 
staan. 

Haar naam komt in de administratie van de politie, noch 
in die der P.R.A. alhier voor. 

{ 1 Wagemaker, Aukje, geboren 22-11-1895 te Gulpen, wonende 
Nieuwe Binnen�eg 198b, is ongehuwd. Zij is onderwijzeres aan de 
Schippersschool, gevestigd aan de Grondherenstraat 62 alhier. 

Gedurende de oorlog was zij lid van de illegale groe p 
11Wagemaker", een onderdeel van de organisatie van professor 
Schoemaker. 

Zij is o p  3-12-1941 gearresteerd door leden van de Haagse 
s.D. en gevangen gezet tot 21-4-1945, op welke datum zij te
Mauthausen werd bevrijd. Zij is van 1 Juli 1947 tot 15 Augustus
1947 te Gurrehus geweest en zou zich daar politiek niet bezig
gehouden hebben.

Zij is Nederlands Hervormd en een geregeld kerkbezoekster. 
Zij is de politiek van de A.R.partij toegedaan. In de omge

ving harer woning staat zij als een rustig en net mens bekend. 

Omtrent contact of reizen na.ar het buitenland van vorenge
noemde personen is hier niets kunnen blijken 

Bijlages 8 foto's. 

Verzonden aansHoofd Centrale Veiligheidsdienst te 's -Gravenhage. 



L 



t 
_;:H:OLITIE GE\IBST Al11ST�RDAM 

,.,:. S TRI CT .-,,LI{îf -1.,.R heiloo,5 kaart 1948. 
�R0EP HEILOO 

�0.3.c.v.D. Geheim �ersoonlijk. 

Onderwerp:Communistische activiteit 
onder sx-politieke gevangenen. 

f:{ \H ? • � Ç; • 1 

À.an 
de Heer Officier van Rijkspolitie le kl. 
Districtscommandant BUREAU B 

J. ;.{I 

.. 

te 
H E I L O O. 

Ingevolge Uw onderschrift dd.2 ffebruari 1948,no. 
25.C.V.D.Geheim rersoonlijk,�esteld op het schrijven van het hoofd
van de Centrale Veiligheidsdienst ·te 's Gravenhage dd. 30 Januari 
1948,no.22520 Geheim,heb ik de eer 1J1;,/e1Ede1Gestrenge het navolgende 
te berichten • 

.bij een door mij izj.gesteld onderzoek j.s gebleken dat Otto g_e 
Ruiter,geboren 28 �pril 1915 te �dam,wonende te Heiloo,Kerkelaan no. 

�48 väiiaf 21 Januari 1947 tot medio .iuei 1947 op het landgoed 11Gurre
hus" in Denemarken is verpleegd.De Ruiter is maaglijder en heeft 
daardoor in de oorlog zeer geleden.Hij is illegaal werker en dit is 
reden dat hij door de 0tichting 1940-1945 naar Dehemarken is uit
gezonden.De Ruiter is werkzaam bij het beheersinstituut te 1.lkmaar. 
Hij heeft geen politieke neigingen en zeer zeker niet ten aanzien 
van het communisme.Hij heeft een keurig gezin en staat alhier zee 
gunstig bekend.Contact met het buitenland heeft de Ruiter niet en· 
ook word·en door hem geen reizen naar het buitenland gema.akt. � 

�en aanzien van zijn verblijf in Denemarken heeft de Ruiter ' 
niet veel uitgelaten.De verpleging was goed geweest doch de orga
nisatie had nogal iets te wensen overgelaten.Bepaald is met de Rui
ter niet veel over communisme gesproken tijdens zijn verblijf op 
het landgoed "Gurrehus",anders had hij daaromtrent na zijn terug
kpmst zeer zeker uitlatingen gedaan. 

De Opperwachtmeester,�roepscoI!llilandant, 

Nî�� 

In afschrift aan de tleer 
Procureur Generaal f?d· 
�irecteur Vfn Politie te 
Amsterdam. 

) 
,.. 

. I.Xezi en 
Districtscommandant 

Alkmaar. 
Heiloo, 6 i1aart 194.8. 
De Officier vah tlijkspol . 
.u-r�.f'.v.d. Steur.

�-
� 
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: Communistische activiteit 

Af .Jo Lf1_1 
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BUREAU B 
�" 3 ... y�

onder ex-politieke gevangenen. 
Uw schrijven dd.30-1-1948, no.22520 (GEHEIM). 

Ter voldoening aan het verzoek, vervat in Uw 
schrijven bovengenoemd, heb ik de eer U het navolgende te 
berichten omt·ren t J. G. BOOhlKAMP-:t.WL, gebaren te Borne, 8 Sept
tember 1914, wonende te Weerselü;-Deurningerweg H.58. 

De juiste naam van betrokkene luidt: MOL, Johan
na, Gerharda. Zij is de weduwe van de op 25 November--r9'44 
door de bezetter gefusilleerde illegale werker BOOHKAMP, Johan
nes. Gerardus en is slechts 10 weken met wijlen Boomkamp ge
huwq. geweest. 

Haar gezondheidstoestand is niet al te goed.Op 
5 Mei 1947 is zij voor een vacantieverblijf naar Denemarken 
geweest. 

Van door haar ontplooide politieke activiteit 
is nimmer iets gebleken. 

Zij solliciteert momenteel naar een betrekking -
welke is nog niet bekend - te Amsterdam. 

Zij belijdt de R.K.Godsdienst en staat als re
gelmatig kerkbezoekster bekend. 

Bijzonderheden betreffende haar werkzaamheden 
in het maatschappelijke en politieke leven vallen omtrent 
haar niet te vermelden. 

Van contact met het buitenland is niets bekend. 
Reizen naar het buitenland doet zij niet. 

Voor zover zij zich over het verblijf op Gurre
hus heeft uitgelaten, valt daaruit niet te concluderen, dat zij 
zich aldaar met politieke aangelegenheden heeft ingelaten of 
daardoor is beïnvloed. 

Zij staat algemeen gunstig bekend. 

Medio Juni 1947 keerde zij van haar verblijf 
Denemarken terug. 

typ.dW/coll. De Districtscommandant, 

AAN de Heer Hoofd c.v.D. 
Javastraat 68, 

1 s-GRAVENRA GE. -
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COMMANDANT 
No. � 
Bijlagen: 
Onderwerp: t.!ornministische acti vi tei t onder 

ex-poli t__i $:e. 0 evan
0

eneu. 

,., 

/ 

t .  

'i i1Jaar eanleiding van een schrijven, van 1.1et 
:�oofa. van· de Centrale Veili§leidsdienstd. d. 88 u ánuari 1948 
l o :!!2520"' ' o'eheim; en in verband o.et lJw onC:.erschrii't d.d. 31 
Januari 1948 1 o 18, irt:reheim ,;?ersoonlijk 1, betre::'"'ende cor1-
r m.ri.istische acti vi tei t onëier ex - po"' i tieke gevangenen,heb 
ik 1 ·TI.,L.!Jl: K .... ;/ • .r1!!l'.''bURG Upperi.. achtme'=ster groepsco.:11anfant, b.e 
horenae tot op�;er'!elde !roep, de eer u Hoogedelgestren.;e te 

· leefd te berichten,dat doer wij een on�e�zoek is in6esteld
naar c...e ex - .t'.)Oli tie.Ke �evän_;ene eic:enlij.r:: 0enaa.L1d .PIEl'E3
KI!..�t,L,w1oJ , 6eoo:cen te llaarler..1 7 �.pril 19.81 van beroep ste
v,ard Dij de K.L.!, •• 1ionenae te .dennebroek. .óij\i eglaan l'lo 7 •
.Jij dit, onaerzoek,h:èt'l.1ellc 5eheel bui ten hem om, door mij
is in�est.eld,oleek Bij het navol�enoe.�enoemd persoon is
tijdens de bezetting van ons land, onder..::;edo-<en geweest in
de provincie urente. en heeft daar vol .;)ens ini'orCTa-c.ie 3oed
onder.;ronL-s ';.rerk verricnt • .H.ij is daar onde:.."' ;edo1cen d'eueest
met een ziJner oroers.Tijë.ens hun verblijf aldaar zijn zij
in handen van de lJUitsers �evallen en 6etrans)Or'teerd naar
.LJUi tsland, eJ.'.,aar zij op,.;es-loten zijn 0e,;eest in een kamp.
Zijn broer is in JJuitslana :1:estorven.r"a ue bevrijding is
door hem geprobeerd naar Holland te ko1.en, doch kon de
reis door uitputting niet voloren1Jen e.i.1 kon nj.et verder 
komen als ,!jrusi:,el. voor familielecien· 

is hij daar op<=>ehaald
en naar Holland geb:racnt . .LiJ \ias t.oen overs_)al.1.LJ.el.J. en is,
om ,,eer wat O,t) te i<:aa.i;>pen ui t.<->

ezor.LLen Haó.r .ue·t lanagoed
"Gl1K...t!!i.1U->'' in JJenefilarken."'�adat ldJ uaar eni6e tiJ ê �e,.eest
'l:Já.S, i.:;; nij DiJ een á.ldaar v!one1.de dominé in ue kost ge
weest.�odra hij ,,eer in Holland terug ·,ias, heeft hij 6e

nrobeerd een betrekking te krijgen, on6eranderen ook bij
ä.e poli tie, hei:,v. elk hem evenv!el niet gelukte. LJoor oerüè.à.e
ling van ZIJ111l!: Kü.:.:lll"lÇL.l.JKE HWGHEID !"l-0:l'Jl::i Bh.:�a:!P .... 'W,is hij
in oetreiü::ing gekomen van de K.L .M. en heeft daar een op
leiding 6e'had voor ste\1ard .. -üs zodanig is hij thans v1erk
zaam bij genoemde maatschappij. t.;.enoer.1d persoon staat hier
gur..sti.; bekend evenals zijn ouders en andere hui.sgenoten.
Dij o.e po::i...itie komen zij niet voor. �oals bij r.iiJn onóer
zoelc is óeole1Ce11, ... wet hij van 11et cor.1Ûnisàeniets hebJen.
en staat Oeá.e110. als een ecnte vaCerla.nc...er.

ve vppe:r'\,1achtmeester 
uroepscoLnnandant 

ae .heer 
der 

.AAN 
Districtscommandant 
.td.J .t(Spoli tie 

',. 1\.ranenburg. 

te 
A .t:1 b ·1· E R D .te. ra � 

PA.TfllA.•l,MEftGFOOftl 



Gewest Amsterdam der Rijks�olitie. 
Districts-Commandant Amsterdam. 

:. - , .. p 

• ' 1 

No.18. 

Geheim. Persoonlijk. 

. '

; 

Gezien en in tweevoud doorgezonden aan bey·Hoofd van 
de Centrale Veiligheiàsdienst te 's ... Gravenhage,zulks 
in antwoord op diens schrijven van 28 Januari 1948, 
Geheim., No.22520. 

. ' 

' t 

Amsterdam, 4 Maart 1948, 
De Dirigerend Officier van 
Rijkspolitie 3e klasse, 
Districts-commandant, 

!, 

.. ,..•·,.. - -

v� 

.-

t l -� 

V 

R.A.van Steenia • 

• \1, 

.,� 

•

• 
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� �EWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE . 

• 

District ................. kQstsrdl!ml .. .
.. ........... �nnebJ.'Oek··.. .... . ... ·3 "Maart ................... I 94 8

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

Groep ......... Jiennebroelr..:.····· 

COMMANDANT 
No. ""· 
Bijlagen: 

Onderwerp: Cetlt!dl'.ict:tsche act:i •ii teit ondei• 
ax-po1it.ieke geVU!lü,etum. 

lia.1r aari.J.oiding van een dCÎll'lj ven
11 

van het 
Hoor.e van de '.;ent.rale VeilighcîdGaienstd.ü"28 J anuari 19,: 
l-io 3!2SBOH,Jêhe1m� en in verband met 11v, onJer::iGh:ri:Ct d. a.3

Jm1uar·:t 1948 Wo 18, "Uehe:tm pci:l'noonl.i1jk ', bet1•Pift"ende corn
mdniat.ische activiteit onda,t• e,')C - pcl.iti.el:� r:evMgenon h 
ik �r..,"'·! i<.RAil?ll,ftfüRG UpPet\V.!>Chtr;teP.st er groepsc<Y'lmam'?ant, t 

.ho1�enc1" tot. o·ogemelfü? ftt'Oe1,, de ee11 U Hoog�<iel�est,î'artf.\'� r
loa:td te l.>ei·iêhLau daî, doo'r mij eon onélcr�ock is ix1ge;Jtol 
naar ua a.-c - !Jölitieko ge-vai,1502:1e tSltienli,jk genancd...Cii�Ea 
à�Tlw All , gebo:i.•en te haai·lei:i ·1 ..1.µx,il lS?.J. van berGep otê 
\;Ut'd biJ de t..L.! .... won.cudc to J.:ier.t21eh1"00.k .Uijweglfann Ho 7 • 
.tS::!.J m·.:. cnê.r;:izoek,b�t,:elk gel.eel bt.1i "en hem or.1, äoor m:lj 
is ingeat"eld,hieek oi�j het. navolg�nde .... ;�mo�md pe1•ü11on is 
tijdens 1.ie bezottin.g ;,an ons ];_1-md, on1'1�1age.ö">l-:'PJ.1 gm1.e.cs:t. i 
de )5z•ov.:1ncie .v1·e�e" e.n 1eeft, dam' vol :;en.1 .:hli'oma·�it; p:oo,s
vn<lergronda 'r.e1•k VQX'l'icld:,.lrij io daar omier1,1doken ff<fü(H?.e-J 
mr;1t een :dj nel' brperü. ).'ijd�na hun v,1rolij:f' a1dae:r zijn zi 
111 h.:mden V>.J.rt de J.ru.itet�I·n govaJ.1.a� on eetranuoortoo:t"d uan. 
.t.:ui t,al&nd9 alJ1o.n r t.?.'i.j O}\gcrnlotf?n z:i.jn gGwo�st !r. oen ko,11p 
��ijn broer is in .l"d.tr-.ilo.nd fi\1atorvcn.Na de bevrijding :ia 
door hem geproh�oro naar nolla.."ld to kö::ien, a.oc:fü ko-n do 
1:1ais doo:r uitput.ting 1.1�et volb,:·angou en kon niet VtlrëiE.h:• 
kor.;en sle tlI'ua.acl. J.JOo:r :tarnilit:).odcn :hs hi.i äaar uµncha·JJ,d 
, ... r�äV !follRnd gobr.:1cbt0Hij wn.s ·.:.oon overspl!TUlèn on ia, 
om WE.H)l' V-füt op to ka.nppen uit.

0
'Jzo11ûu.:1 noo.r het laudgoad 

uw�n.�tua 11 1n u�: .. utlilt.·kan, !W.dat. lu.j daa1• enige tijd f:!'2W(IP-o 
wáa. ;te hij biJ eon aldaar r1ouemlo do:riiné in de kost. ge," 
wee:.,t"Zot:tra hij \·.eer in Holland tero:; ,.,as, hee:t't. hij se

nroboerd eon l).;H,1"'ekk:tr:tg te k:rijite.n, unüer·P..nueren ook. bij 
de pql:i t1.i;,, h�twelk hem -overrm�l n1 at gelukt,o. Lioor bo.,1idëlt� 
1 :1� ,,an ��lJl'Jfj Kll�l)JüfJ...tJKF, 1:ff.X.\è.�·11.ii.I.!.J .t'.t:0.l,S .1:H:':HHJ'".tfil, is h:t.j
in o.Jtrokl:ip.g gel�ooen van de K.L "1J. cr1 .t-uoft cla.!r oon op� 
leiding geh'3.d V(')or stewerd.f.l,1 zoènnig ,.s bit'l than$ werk" 
��:-Pm hi.j genormds m:;atschapp1;j.Geno�d pf!:.•ao<>n ota.et hi�r 
gu.nf'1t5.g b1?.ka.'1d ':!Ven�19 zijn mu.lc...,s ,m a.ndero lauisgonot,cn. 
Bij de :po1i,.:ie komen �d.} .niet voo:-. }oalo bij t:1:f.jn onclnr
�oeK is geblol.en, moe-c. bi,i \"f!{l !ïOt co:-aun:'..t1.ttilcnS.etn hebben, 
en tH,oát buker:û :!ln cet1 echte •1.Kif!2.'lat1der. ----------- l.lt� UJ)pn:r-,,ucht.r:iaaBtei" 

AAN 
tiQ 1 .. •E:r ..Jistrirtaco:uman<ir.ut 

oer .1.d.J ltnpol.:i 1:.1 e 
te 

- -A JJJ s ·t ltt R .u A.M • -·

PATRf.A·At.lERIIFOORl 

üroe�cQ.mr.:iandan� 
�. Krt:Jle..'1bvrg. 



Gewest Amsterdam der Rijkspolitie. 
Distriots•Commandant Amst�rdam. 

No.18. 

Geheim. Persoonlijk. 

Gezien en in tweevoud doorgezonden aan het Hoofd ,en 
de Centrale Veiligheidsdienst te 'a-Gravenhage,zulka 
in antwoord op diens sohrilven van 26 Januari 1948, 
Geheio1., Bo.22620. 

Amsterdam, 4 Maart 1948, 
De Dirigerend Of�ioier van 
Rijkspolitie �e klasse, 
D1str1i;� 

H.A.van Steen1s. 
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.,.� . / -I? 1 1 IÓ'pt ' _JJ. , -No. 6. GEHEIM. 

Antwoord op 
Onderwerp 

Brief dd. 29-1- 1 4$,No.2252) GEHEIM. f l - MRl.1948 
Communistische activiteit onder ex-politieke gevangenen. -

J 
tJJ 1.; 

In antwoord op Uw aangehaalde brief,betreffende het venuelj �ÇA\/.:�B"I
moge ik U het volgende berichten. 4. ' 8UR C 1 � 

!L.!..!! W i l 1 e m � � K O U W E , geboren te Munnekeburi�, 6
Februari 1924,zonder beroep,wonende te Wanswerd aan de Streek no.75,gemeente 
Ferwerderadeel,woont vanaf 17 April 1929 in die gemeente. Voorheen was hij 
studerende,laatstelijk op een gymnasium. 

Tijdens de bezetting heeft hij illegaal gewerkt en zich volledig ingezet. 
Bij het treffen met de Duitsers werd hij zeer ernstig verwond door vele kogels, 
zodat het een wonder mag heten,dat hij nog leeft. Thans wordt hij dan ook nog 
steeds verpleegd in het Militair Hospitaal 110og in alii te Austerlitz. Hij is 
ook enige maanden verpleegd geweest op het Koninklijk Paleis 11Het Loo" en heeft 
toen ook meerdere malen persoonlijk mogen spreken met Hare Majesteit de Konin
gin,maar hij heeft zich h:nerover nooit laatdunkend uitgelaten. 

Hij is ongehuwd en Nederlander en behoort tot de Gereformeerde Kerken. 
Voor de bezetting ging hij geregeld ter kerke,doch dit verminderde tijdens de 
bezetting en heeft nu zo goed als geheel opgehouden • .Alleen om zijn ouders een 
pleizier te doen,gaat hij nu nog wel eens met hen mee naar de kerk. Op godsdien
stig gebied is hij nog steeds zoekende,want ook de heidense godsdiensten oefe-

nen een zekere bekoring op hem uit. 

• 

Op politiek terrein treedt hij in geen geval op de voorgrond. Hij is fel 
anti-communistisch opgevoed. Hij is ook geen persoon om eènige leiding te ge
ven. Hij is meer een idealist,die wel als martelaar voor de een of andere zaak 
zou kunnen optreden. 

Hij is vermoedelijk door de Stichting 191P - 1945 uitgezonden naar Dene

marken en deze Stichting is in Friesland in geen geval communistisch getint. 

Hij is in Denemarken geweest vanaf 27 Augustus 1946 tot ongeveer het laatst 
van December 1946. Hij kwam daar in nauw contact met de Deense verzetsstrijders 
en hieronder bevonden zich vele connnunisten,volgens zijn eigen verklaring (hij 
heeft over zijn verblijf in Denemarken met vesschilende personen gesproken en 
deze inlichtingen zijn-buiten hem om ingewonnen). Hij sympathiseerde ook wel 
met de Deense conununisten,die als verzetsstrijders prachtig werk hebben gele
verd en niet anti-konings-gezind zijn. Hij heeft nie� zoveel op met de Russi
sche connnunisten,daar hij tegen elke vorm van dictatuur is,ook tegen die van 
Stalin. Tot verschillende ideeffn van het connnunisme voelt hij zich wel aange
trokken. 

Volgens de Provinciale Griffie van Friesland is hij in het bezit van ee� 
Nederlands paspoort" no. 511413,afgegeven op 21 Augustus 19L�6,geldig voor twee 
jaren en afgegeven voor herstel van gezondheid. 

Hij is een royaal Nederlander,doch heeft internationale ideettn. Hij wil ook 
gaarne emigreren naar het buitenland;ook wel naar Denemarken. Hij zou thans 
bezig zijn met een betrekking,waarbij hij op zee kan varen. Lichamelijk is 
hij echter een wrak. Hij heeft een goed karakter en kwam,voor zover hier bekend, 
niet met Justitie of Politie in aanraking. 

Het gezin,waartoe hij behoort,is uiterst solied.Zijn vader is hoofd ener 
Christelijke school en is ouderling in de Gereformeerde kerk. Ook op de andere 
gezinsleden is niets aen te merken. 

Leeuwarden, 28 Febr. 194$. 
F.



GEWEST • s -HERTOGENBOSCH ___ ..._., 

/ DER RIJKSPOLITIE 
• 

DISTRICT MAASTRICHT 
MAASTRICHT, 2·3Y�ë'b"'ruari 

COMMANDANT 

No. 9 Geheim. 
Bericht op Uw schrijven \Aan 30-1-' 48,no.22520 Geheim. 

Onderwerp : Communis t is che act i V i te i t 
BIJLAGE(N) 1 in duplo • 

onder ex-p olitieke 
gevangenen. 

• 

X.yp:F .N. 
Coll: 

AAN 

1 BURE.AU�" 
i r, 

1 ·-rv 
Naar aanleiding van het ge-

stelde in Uw bovenaangehaald sc hrijven, 
betreffende het onderwerp als in margine 
genoemd,heb ik de eer UHoogedelgestrenge 
hierbij de gevraagde inlichtingen be

treffende J .�.MUller,in duplo,te doen 
toekomen. 

De 

De Districtscommandant� 
u der Rijkspol.3 

u R • 

de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 

's-G r a v e n  ha ge • 

• 



• 

,, 

• 

Gei'rest • s-Hertoé,onboscl1. 
der Rijkspolitie 

Di strictsr0cherche .waastric!1t. 
r�o.25 

ltaastricht,20 Febr.1948. 

RAPPORT . 

1'1aar aanleicli2.1g van Gw schrijven No.9(Gclleiu)a.a.2 Febru
ari 1948 heb ik de eer UHoogSdelGestrenge t0 rapporteren 
dat Jan &1toon"""'"�Ü1.le1'\Geboren te Schi��en 22 Februari 1915, 
aLJ.btenaar ter 6ehÏcentesecreta:• ie te Oirsbvck,;:onende to 

Schinnon.Honm-.crterwe& No.5,op aé., . ...i'J.wijzinc va n de Stichtinb 
1940; 1945 op 21 Jru1uari 1947 is vertrokt.ün n�ar ��et Vaca:n tie 
ve rbii jf11 Gurrehui s" te Dcneuarken en op 19 ruaart 1947 van 
die reis is terugc:ekeero.. 

1...Üllor,àie drie jaar LYLJ11.asiumondervlijs heeft genoten, 
VTas·vroeger als handlanger werkzaa1il op de mijnen.V�m 13

December 1937 tot 31 October 19�9 werkte hij 09 de Staats -
r.dj.1 i�urits.Alr- gevolf; van e<;)].1 bcdrijfsoné.eval •;,erd hij 
op 9 Fovo.wbor 1939 in dienst gestelu. va.11. d.::. W. I .l ... en van 
9 November 1943 tet 1 1':l.ei 1945 r-rc.s hij weer als handlanser 
in vaste dieast werlczaa.,n op de Staatsmijn 11 Enua 11

• 

L"l .:...e bez0ttingsj8.re!1 heeft 1:Üller ill0ga&l werk ver r•iébt 
in hoofdzuak bestaande uit het· in zijn woning laten onder
duiken van jod0n. 

Bij de bevrijuinb �era hij hoofd van de O.D.en Inlichm1gen 
dienst te Oirsbeek en IIT.'am daarna in betrekking �ls ai11bte
naar ter secretar ie te Oirsbeek tcrvrijl hij later noi; be
no�md t1erd als ge1neen teontvanger te 1"erkel beek. 

he_t heeft vervronderin6 ge,7ekt dat 11Uller na de bezet
tinësjaron in staat bloek te zijn een tueetal huizen a...n 
te kopen voor een 11aarde van nao.r schhtting ongeveer 
f 30.000.-

•. -uller is Katholiek en vervult als zodanig zijn plicltt 
en hij hooft zes kinde.1.•en waarvan het oudste de leeftijd 
van negen jaar.heeft • 

In. ,..d.�llegali tei t heeft 1.1Üller saLlengewerkt met Jalrnb
dîoogenb�geboren te Ooststellingswerf 8 hiaart 1899,diB 
onder werknlllilli1er 218 werkzaam is op de Staatsmijn 1

1 .Emr:1a 11
, 

corununist is en naast 1,.Üllei"' in perceel Homm.erterweg Ho" 6 
woont. 

De vel'.°'sta:1dhouding tussen 1.Üller en Hoogenberg schijnt 
thans minder ioed te zijn ook als gevolg van politieke 
meningsverschillen. Ten aanzien van l.!.B.llor is niet ge bleken 
van openlijke of bedelcte acti vi tei t in een niet gewenste 
politieke richting. 

MÜller heeft zich ui t�ola ten dát de leiding in het va
can U.ever'bli jf11Gorrehuis 1 nogal sterk COlllI:lU.Dii stisch was, 
da t het bedienend personeel moreel op laag peil stond en 
dat het daar een lichtzinnige boel was geweest. 

De Opperwachtmeester. 
A.Kamphuis.

Aan den Heer 
Districtscommandwht 

der Rijkspolitie 
te 

1J.AAST.RIC H T

�� 



Gewest •s-Hertotonbosch
der Rijkspolitie 

Districtsrecherche Maastricht. 

Maaatricht,20 Fcbr.1948. 

No.25 

• 

Aan �en Heer 
Diatrictseo.nmandalbt

der Rijkspolitie 

RAPPORT . ---�----------��-�

Naar aanleiding van Uw schrijven No.9(Geheim)J.d.2 Fobru
a�i 1948 heb ik de eer UlioogEdelGastrenge te rapporteren 
dat Jan Antoon UÜller,ge�oren te Schinnen 22 Februari 1915,
ambtenaar ter gemeonteseoret� ie te Oirsbeek,wonende to 

Schinnon.Hommertol'\1eg No.5,op aanwijzing van de Stichting 
1940/1945 op 21 Januari 1947 ia vertroklwn naar het Ve.cantie
verblijf"GurrehuiaTl te Dener.J.Urken en op 19 Maart 1947 van 
die reis is teruggekeerd. 

2ÁÛllor,die drie jaar gyä�asiumonderwijs heeft genoten,
was· vroeger als handlQnger werkza8.Jll op de mijnon. Van 13 
Dece�bcr 1937 tot 31 Octobor 1919 werkte hij op da Staats
mijn Maurits.Als gevolg van een bedrijfsongeval werd hij 
op 9 Novenber 1939 in dienst gesteld van de W.I.Y.en van 
9 November 1943 tot 1 b�i 1945 waa hij weor als handiangor
in vaste dienst werkzaat.1 op de Staat ffiili jn"Em.na". 

In de bezettingsjaren heeft UÛ.ller illegaal werk·ver�iènt
in hoofdzaak bestaande uit het· in zijn woning laton onder
duiken van joden. 

Bij do bevrijding werd hij hoofd van de O ! D.en !nlich!ngen
dienst to Oirsbeek en kwam daarna in betrekking als anl:>te
naa1· ter Gecretario te Oirsbeek terwijl hij later noc ba
:2oct1d rrerd c.ls gemeen t� .n tvanger ·t,e iler·kel beek. 

Het hoeft verwonderin� gev.·ekt dat Muller na de bezet
tingsjaren in staut bleek te zijn eon tweetal huizen aan 
te kopen voor een waarde van naar ochàtting ongeveer 
r ao.ooo .... 

�uller ia Katholiek èn vervult als zodanig zijn plicltt,
en hij heeft zes kinderen waarvan het oudste de leeftijd 
van necen jaar.heeft. 

In de illegaliteit heeft LiÛller samengewerkt met Jakob
Hoogenberg,geboren te Ooststellingm,erf 8 Maart 1899,di� 
onder werlm.ll1'.ll.wr 21S werkzaam is op de Staatsmijn 11 Em:nn"; 
cot:Jaunist is on naast tiÜller in perceel Rommerterweg No.6
woo.nt. • •. 

De vorntn.ndhouding tusae':1. li!uller on Hoogenbo:rg schijnt 
thans minder goed te zijn ook als govolg van politieke 
men1ngoverochillen.Ten aanzien van llil\11.e.r is niet gebl�lten
van openlijke of bedekte activiteit in een niet Gewenste 
polit1eko richting. 

MÜll-er heeft zich ui t,..olu ten dát de leiding in het va
can tievervli jf 11Gorrehu1sfrnogal stork COJ.lCllUlii stisch was, 
dat het bedienend personeel rno�eel op laag peil stond en
do.t het daar een lichtzinnigo boel was geweest. 

Da Opperwachtmee�ter.
A.Kamphuis. 

� 
----� 

to 
UAASTRICIIT.

\ 
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�ewe8t Arnhem der Rijkspolitie
District Doetinchem 

.. , '- b) 
'· 16')1 - _ �:s{'-1' 

C onune ndan t �etinchem, 19 l!'ebruari 1948.

N o 

Aan de Heer
Onderwerp 
Bijlagen 
.Antwoord op

• 

:·12/ 1 48 - doss. C.V.D. · Geheim-Persoonlijk fj � 'I'
Hoofd van de Centrale \Teiligheids Dienst te 's-Gravenhage. 

; Communistische activiteit onder ex-politieke gevangenen. 
Eén.- in duplo-. 
Uw schrijven, dd. 29 Januari 1948, No. 22520 Geheim .

Ter voldoening aan het gestelde in Uw bovenvermeld 
schrijven, heb ik de eer Uhoogedelgestrenge bijga8nd de ge
vraagde inlichtingen, betreffende O.H. Vollema - in duplo -
te doen toetomen. 

Typ.: tp.
Call:� 

� De



,- " J 

• 

Gewest Arnhem der Hijkspolitie. 
District Doetinchem. 
Districtsrecherche. 
No. ,f/f 

Onderwerp: Communistische activiteit 
onder ex-politieke gevangenen. 

Naar aanleiding van het schrijven van de 
c.v.D. te 1 s Gravenhage dd. 29 Januari 1948 No. 22520 Geheim betreffende 
bovenaangehaald onder,irerp met verzoek in verband daarmede een onderzoek 
te willen instellen naar de persoon van O.R.Vollema, vroeger wonende te 
Westervoort, heb ik,-----------------------------------------------------
----------------------- �.illem Anne HOEKSTRA,--------� ------------------
Opperwachtmeester der Rijkspolitie, tevens onbezoldigd rijksrechercheur, 
behorende tot opgemeld District, ingevolge Uw opdracht een onderzoek 
terzake ingesteld en heb ik de eer Uedelgestrenge het volgende te rappor-
teren.----------------------------- -- ---- --- -- -------------------
De juiste namen van bevraagde zijn: �ge Roelof VOLLEMA:::;'.)geboren 10 Janu
ari 1921 te Neede, van beroep kantoorbedien'dë, thans wonende te Doetinchem 
Jaagpad 2. Hij werd op 12 Juli 1947 in de gemeente Westervoort afgeschreven 
naar bovenstaand adres te Doetinchem. 
Oege Vollema is de zoon van Sijtze Vollema, gebóren 15 October 1887 te 
Hennaarderadeel (Fr.)en Wijtske Ka.tlllOOnga, geboren 27 Januari 1$86, eveneens 
aldaar. Vader Vollema is hoofd van de Christelijke school te Westervoort. 
Deze, alsmede zijn kinderen, belijden de Ned. Hervormde godsdienst. Het 
ouderlijk gezin is politiek christelijk georiënteerd . Aangenomen mag wor
den dat zij de Christelijk Hist/orische richting zijn toegedaan. Van de 
vader is mij bekend geworden, dat deze in dat opzicht nog al overdreven 
is; wat men noemt zeer 11zwaar op de hand". 

· Vollema Jr. heeft in de illegaliteit samengewerkt met een groep uit Arn
hem. E�n van de vooraanstaande personen in deze verzetsgroep typeerde
Oege als een zeer principieel mens, die b.v. niet licht en gemakkelijk
zou spreken over het 11liquideren 11 van bepaalde personen, zoals sommigen
in de verzetsbeweging dat wel konden. Hij overwoog bij besprekingen over
dergelijke dingen zeer consci!ntieus. Deze persoon rangschikte Vollema
ook bij de c.H.-partij, daaraan toevoegende, dat het natuurlijk niet on
mogelijk was, dat Vollema het laatste jaar van inzicht veranderd kon zijn.
Destijds was hij evenwel uitgespro;ken tegenstander geweest van de Indi�
politiek van de huidige regering. Volgens deze zegsman �ras Vollema door
de Stichting 40-45 aangewezen om uitgezonden te worden naar Denemarken.
Norm was dat alleen diegene werden aangewezen, wier gezondheid te wensen
overliet en dit een gevolg moest zijn van de werkzaamheden in de illega
l:i,teit. Een en ander geschiedde ongeacht de politieke of godsdienstige
richting van de patient.
Een ander vooraanstaand man in het maatschappelijk leven, die de familie
Vollema en in het bijzonder Oege goed kent, verklaarde, dat de oude Volle
ma weliswaar een volbloed C.H.-man was, doch dat Oege tot de �artij van
de Arbeid behoorde.n:t.ottemin verklaarde ook deze, dat Oege Vollema een
vroom chriàten was.
Onder degene, die door mij omtrent Vollema gehoord zijn, behoort ook de
Burgemeester van Westervoort. Deze kent de familie Vollema ook zeer goed.
De Burgemeester verklaarde zeer pertinent, dat de goede trouw terzake de
politieke richting van Oege Vollema boven alle twijfel verheven is. Ook
deze autoriteit schetste hem gelijk vorenbedoelde personen dit deden.



.... 

• 

2 

Oege is thans inkoper bij de Nemaho te Doetinchem, een groot hout-construc
tie-bedrijf aldaar. 
Niet is gebleken, dat Vollema in het maatschappelijk dan wel in het poli
tieke leven op de voorgrond treedt, zodat van openlijke of bedekte acti vi
teit geen sprake is. 
Wel voert Vollema naar aanleiding van zijn verblijf te Denemarken nog cor
respondentie met aldaar verworven vrienden in het buitenland. 
Voor zover is nagegaan kunnen worden heeft Oege zich nimmer uitgelaten 
over het feit, dat het verblijf te Denemarken onder communistische invloe
den zou hebben gestaan. 
Vermeld zij nog, dat het ouderpaar Vollema acht zonen heeft gehad. Drie daar
van zijn overleden. E�n dezer zonen, die officier was, week in de bezetting 
met zijn vrouw uit naar Engeland, toen de Nederlandse officieren in Duitse 
krijgsgevangenschap werden gevoerd. Thans is deze lvJajoor in het Nederlandse 
leger. Van de andere zonen is politiek ook niets ten nadele bekend. 
Vollema vertrok op 27 Augustus 1946 naar Denemarken en verbleef aldaar on
geveer zes weken, zodat mag -worden aangenomen, dat hij medlho October 1946 
in het vaderland terugkeerde. 

Waarvan door mij op afgelegde ambtseed is opgemaakt dit rapport. 
Gesloten te Doetinchem; 16 Februari 1948 • 

De Opper tmeester, 
W.A. oek tra�/ 
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No. 1 ?/1948. r i ------- j, ,w-\ ,,laasenaar. 11 F,bxuari 1948. 
l�[t , /i ,,. BUREAU B 1 A 11.-&,y 
v /J,#,z;'/1' /VJ I. 

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 27 Januari 
1948, lifo. 22520, betreffende VT .E .lk. Muller - Hornstra, 
heb ïk\de eer U:EdelGestrenge het volgende te berichten;

TIILif&!ll!INA :JLISABETH HOHNSTRA., 

geboren 4 December 1904 te 's-Gravenha.ge, vestigde zich 
op 22 April 1940 te v;assenaar komende vanuit .Amersfoort. 

Betrokkene is op 29 Juni 1929 te den Haag in het hu
welijk getreden met 

BIJ.OOLFH WILL.»Jt BERTK MULIER, 
geboren 2 Juni 1892 te den Haag, Nederlands Hervormd, die 
reeds voor de oorlog als ber oep sofficier waa ingedeeld by
de infanterie. 

R.W.B. MULLER bevond zich volgens bekomen inlichtin
gen tijdens de bezettingsjaren in Duitse krijgsgevangen
schap. Hy vertoefde o.m. te stanislaw (Polen). Hy had 
toentertijd de rang van majoor. 

Momenteel is ?,:uLLER als lui tenant - kolonel de r in
fanterie te Amersfoort gestationneerd, 

Uit dien hoofde is het gezin llULLER thans weer te 
&nerafoort woonachtig en wel aan de Emmalaan Nü.9. 

Van enige unistische s a�_hie._is dezerzijds ten
opzichte van MULLER - HO� .., RA niets gebleken. 

Naar mij van betrouwbare zijde werd bericht, is be
t rokkene afkomstig uit een als kapitaalkrachtig en konings
gezind bekend staand gezin. 

Haar vader JOHA.lrn:F.S HO:miSTFA is directeur van de 
N.V. Neder landse J...annemings Maatschappij v/h Fa.H.F. 
Boersma. 

Door het vert rek van het gezin MULIJllR naar Amers
foort zijn alhier geen n adere gegevens bekend geworden
omtrent het verblijf van Mevrouw MULLER te GURRli,'IIUS. 
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/;�z"y-;Met betrekking tot Uw schrijven 
dd. 27 J.anuari 1948,no. 2�5�0 ,Gehe.m,betre 'fende com
munistische activiteit onder ex-politieke vangenen, 
wordt het volgende medegedeeld:

Margaretha EVERWIJN,geboren te Middelbu 
1024,wonende Stationsstraat 11-: en 

Jozina KOO.MAN ,geboren te M:l.ddelburg 2-9-1 2�, 
wonende Veerseweg 15�, beiden te Middelburg,zij op 
2 Juli 1947 voor een vacantieverbl�9f op het landgoed 
GURREHUS in Denemarken,vertrokken en op 14 Augustus 
194? vandaar in Middelburg teruggekeerd. 

Voor zover dezerzijds bekend is,bevonden zich 
toentertijd op GURREHUS een aantal personen van ver
schillende Nationaliteit,waaronder ook Joego-blaven; 
laatstgenoemden bespraken openlij•k ,dat -zij de com
munistische idealen ·voorstonden;of zulks geschiedde 
uit propagandistisch oogpunt,dan wel om enige andere 
reden,is alhier niet bekend.De personen van de ver
schillende landen,hadden vanzelfsprekend onderling 
contact,doch over eventuele politieke richting werd 
weinig gesproken,behoudens dan de Joego-Slaven. De 
Nederlanders hadden blijkbaar hoegenaamd geen contact 
met de Deense bevolking. Onder de toenmalige vacantie
gangers op GURREHUS bevonden zich enige Amsterdamse 
vrouwen en/of meisjes ,die bij de gesprekken niet onder 
stoelen of banken staken,d.at zij de commurtistische 
ideën voorstonden;van het maken van propaganda voor het 
coramunisme kan echter niet bepaald gesprok�n worden. 
De namen van bedoelde vrouwen en/of meisjes,of nadere 
gegevens,�en,zijn alhier niet bek�nd. 

llej�as tijdens de oorlogsjaren·als 
koerJ,_e.rster werkzaam in de Illegaliteit. Zij ie dd. 12 

• S�pt"ember 1-9�8 in de bevolkingsregisters der gemeente
'iddelburg afgeschreven voor vertrek naar Amsterdam en 

p 27 November 1945 wederom te Middelburg ingeschreven,
/ ../ komende uit Amsterdam.Zij is inwonende bij haar Ouders, 

� �' doch voor zover alhier kan worden nagegaan verblijft
zij sinds enige tijd te Bo�egraven bij een familielid, 
die a1daar geneesheer is.Voor zover dezerzijds bekend 
is en kan worden nagegaan trad of treedt zij niet op
de voorgrond op politiek gebied,nóch openlijk,nóch be

kt.Vermoedelijk iszij de Partij van de Vrijheid toe
ge an,althans haar Vader is de beginàelen van genoemde
Parti - toegedaan.

Mej�OOMAlI)was tijdens de oorlogsjaren eveneens
als koerierster werkzaam in de Illegaliteit. Zij is des
tijds als zodanig te Breda door Duitsers aangehoo.den
en via Amersfoort overgebracht naar een ka.mp te Buchen
walde.Na de bevrijding van bedoeld kamp is zij. in Mid
delburg teruggekeèrd en heeft zij tengevolge van het
doorgestane leed langen tijd ziek gelegen.Sinds l Jan. 
48 is zij ale typiste werkzaam ten kantore van de Stich
ting 1940-45 te Middelburg.Voor zover dezerzijds bekend 
is en kan worden nagegaan trad of treedt zij niet op de
voorgrond op politiek gebied,nóch openlijk,nÓch bedekt. 

Vermo�de'.l,ijk 



Vermoedelijk is zij de beginselen van de A.ll.Partij toe
gedaan,althans haar'Vader is in �ie richting georiën-teerd. 

Beide meisjes"zijn in Juli 194? door 'bemiddeling van 
de Stichting 1940-45 in aanmerking gekomen voor een vacan
tieverblijf in Denemarken.voor zover bekend hebben zij an
ders geen reizen naar het Buitenland gemaakt en staan zij 
niet in c·ontact met Bui te.nla.nders. 

van enige co1mnunistieche oriëntatie of activiteit bij 
de familie EVER\'fIJN en de familie- KOOMAN is alhier nimmer 
gebleken en ,vordt zullce dezerzijds uitgesloten geacht. 

I.D.

Aan het Hoofd van de 
Centra�e Veiligheidsdienst 

te 

's-G R �VEN HA
( 

GE. 

' 
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conmuniatioche activiteit
onder ex-1)0li1deke P"avangenen
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5 Mae:rt 

n.a.v. van beric· t van
Rp Dordrecht no 29312

. 

' 

Naar aè..nleidinrt -ven u·, ter.6ijûc vermeld ·sohï."ij;v-"3n en

het da.1;1rbij gevoegde rap1ort \Tan ûe wachtmeester t'l.a.ue':r heb ilc

de eer U te bi":r·.i.chten, dat ,ll,o L v.3.n bula...--ig wordt geacht nadere

!nlioht�ngen to verkrijgen omt�cnt d ervarin1en van�. ELAND,

gedv.rende zijn verblijf in het ka.mp u_G.1.rrelmsll in Danemar�cn. 

Gezien de in het rappor� beschreven politieke �steld

heid van Eland, komt het mij n2et bezwaarlijk voor, dat voor 

de�e aa.ngele�enl1eid met Eland persoonlijk �ont�ct uordt opgenomen.

Ino.ien de wachtmees:ter 'l'Ja.uer dit inzich� monht delen,

moge ik U ve�zoeken ,het no·Jige te aoen vel'ric ten om tot het 

verltrij �:.m van de gewenato inlichti.n�en te p;era_ken. · 

Met het resultaat zal ik gaarne in kennis ,orden gestcldG

Het lioofd van ae · 
CE1IT11ALE VJnLI!'ImIDSDIENST 

jr namens deze:

L.L. van L9,ex.o.

der Rijkspolitie 
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R·IJ K SPO L IT IE IX)RDRECHT,12 Februari 1948. 

/' DISTRICT DORDR�CHT Buitenwalevest 8, 
COMMANDANT Telefoon 3500. -------------------zr:. /?a ?- •. .,. . 

l 
c:.,oft b ,,, �----

�.Q.!.12-=�fillfil.! il 18/11 .-�13,,.,,. :t.1 �· FEP. 1948

lll!DER,IB!!J!: Communistische activi;eit 'lAL6t.f'B 
onder ex-politieke gevangerieEBlJ)r.f, 'fl

Naar aanleiding van Uw schrijven 
dd. 30 Januari 1948,ond.erwerp als in de
margine genoemd,No.22529-Geheim,heb ik de
eer U Hoogedelgestrenge hierbij het resul
taat van het,in dat schrijven gevraagde,
onderzoek in duplo aan te bieden.

tlµ_. �.,-/-e. ,/ 
---

A A N: 

de Heer Hoofd van de Centrale 
Javastraat 68, te 

�.::Q._E_h_Y_�_fl_A_Q_E/ 

Veiligheids Dienst 
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RIJKSPOLITIE. Hellevoetsluis 11 Februari 1948. 
Opzoomerlaan 291

GROEP-HELL�VOETSLUIS. 
GEID.:Il'.[. 

ONDERWERP:Inlichtingen 
betreffende P.ELAND. �lJJ

Ter voldoening aan Uw opdracht gesteld bij 
schrijven dd.2 Februari 1948,No.19 GEHEIM,terzake politiek on
derzoek P.ELAND,heb ik de eer UHoogedelgestrenge beleefd het 

AAN: 

navolgende te berichten: 
PIETER ELAND,is op 3 Juni 1911 te ROCKANJE geboren.Hij is mo

menteel Adjunct Kampcommandant van een Interneringskamp voor 
politieke delinquenten in de Noord-Oostpolder,doch hij woont 
nog te HELLEVOETSLUIS Kanaaldijk Oostzijde No.38. ELAND heeft 
de Lagere school doorlopen en is daarna werkzaam geweest in hei 
tuindersbedrijf bij zijn vader.Later is hij controleur geworde� 
van een zaadhandel en heeft hij getracht een aanstelling bij 
de politie te verkrijgen.Hij heeft gestudeerd voor het politie
diploma,hetgeen hij in 1936 of 1937 heeft behaald.Tijdens de 
bezetting werd hij voor tewerkstelling in Duitsland uitgezon
den(niet vrijwillig),doch hij is aldaar gevlucht en liggend op 
de as van een kolenwagen van een goederentrein heeft hij de 
reis van HAiVIBURG naar OLDENZAAL volbracht.Vandaar is hij naar 
ROCKANJE teruggekeerd en is hij toegetreden tot de illegalitei1 
waarin hij op het eiland VOORNE en PUTTEN een grote rol heeft 
gespeeld.Hij is lid geweest van een K.P.en hij heeft overigens 
veel werk verricht voor onderduikers enz.Ook zijn overige fami
lie en zijn vrouw zijn bekend uit de illegaliteit.Een zijner 
broers is tijdens een overval door de Duitsers neergeschoten. 

Na de bevrijding werd ELAND gezien zijn houding tijdens de 
bezetting,Kampcommandant van het Interneringskamp voor poli
tieke delinquenten te HELLEVOETSLUIDS. 

Door te drukke werkzaamheden en mede omdat hij suikerziekte 
patient was,werd ELAND om6treeks Januari 1947 door tussenkomst 
van de Stichting 1940-1945 aangewezen voor een zogenaamde rust 
kuur in Dehemarken.Op 21 Januari 1947 is_hij met een transport 
naar Denemarken vertrokKen en eind Maart is hij vandaar terug
gekeerd.Van zijn vrouw vernam ik destijds dat hij verblijf 
hie+d op het aldaar ingerichte kamp 11 Gurrehus 11 .Bij een gesprek 
hetgeen ik na zijn terugkeer met ELAND had,vertelde hij mij 
dat hij meerdere malen getracht had om op zijn eigen gelegen
heid voor het verstrijken van de vastgestelde termijn terug te 
keren,ter?1ijl de behandeling aldaar ook veel te wensen over
liet.De verzorging stond onder leiding van het Deense Rode 
Kruis.Over het al of niet voeren van Communistische activiteit 
op "Gurrehus"heeft hij mij niets verteld,zodat hierover zonder 
met hem in persoonlijk contact te treden ook geen juiste gege
vens zijn te verkrijgen.ELAND komt voor uit een Anti-Revolu
tionnaire familie.Hij zelf is eveneems lid van de Anti-Revolu
tionnaire partij,zwaar gereformeerd en hij bezoekt des Zondags 
geregeld de gereformeerde Kerk.Van communistische activiteit 
is bij hem geen sprake,hij is zelfs fel gekant tegen het com
munisme. 

Overigens is ook niets ten nadele van hem of van zijn 
familie bekend.Indien er nadere bijzonderheden betreffende 
JsLAND zijn verblijf op 11 Gurrehus 11 verzocht worden,zal het no
dig zijn om in persoonlijk contact met hem te treden. 

De wachtmeester 1e klasse. 
De Heer Districtscommandant 

der Rijkspolitie. 
te 

D O R D R E C H T. 

A.Mauer.
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RIJKt POLITIÊ. Hellevoetsluis 11 Februari 1948. 
Opzoomerlaan 29 GROEP-HtLL1'.."VO�TSLUIS. 

GTIH�IM. 

AAN: 

Ter voldoeni11g aan Uw opdraoht gesteld bij 
schrijven dd.2 Februari 1948,No.19 GUHBIM,terzake politiek on
derzoek P.iLJ\ND,heb ik de eer UUoogedel§estrenge 'beleefd aet 
navolgende te beriohten: 
PIÏ:ER �ijND,is op 3 Juni 1911 te ROOKANJ� geboren.Hij is mo

men eet A unct Kampcommandant van e�n tnternor�skamp voor 
politieke delinquenten in de Noord-nostpolder,dooh hij woont 
o.og. te HELliJVOS?SLUI::J Kanaaldijk Ooajzijde J:lo.36. à"'LAN'D beeft 
de Lagere school doorlopen en ie daarna werkzaam geweest in hei 
tuindersbedrijf bij zijn vader.L�ter is hij controleur gewordet 
van een zaadhandel en beeft hij getracht een aanstelling bij 
de politie te verkrijgen.Hij heeft gestudeerd voor het politie
dip1oma,neteeen hfj in 1936 of 1937 hoeft beh$�ld.T1jdens de 
bezetting ward hij voor tewerkstelling in Duitsland uitgezon
den(niet vrijwillig) ,'.doch hij ie· aldarii.r gevlucht en 118: end op 
de a*3 van -een kollenwi1gon van een goederentrein haefi hij .ae 
reis van HA!-$l3UHG naar 01DJiltzM .1., volbracht. Vandaar 1a hij n1Wr 
ROC.Ki�HJX teruggel;eerd en is hij toegetreae-n. tot de illegalitei 
waarin hij o:p het eiland VOOJWE en l'U'r'l'RN een grote rol heeft 
geapeeld.Hij ia lid geweest van 9$ll K.l> .en hij heeft overigens 
veel werk verricht voor on�erdtûkers enz6ook zijn overige fa:nti• 
lie en zijn vrouw zijn bekend uit de illegaliteit.Een zijnér 
broers is t1Jdeno een overval door de Duitsers neergeschoten. 

Na da bevrijding werd �'LAND gezien zijn houdine; tijdens de 
bezetting,Kaupcommandant va� het Internerill6$kamp voor poli
tieke 4e1inquentnn te 2i1;�VOiWShtlL�. 

Door: i.e- drulcke�zoumheden ·en 1ae'6:e 01ttdr,i,t hij suikerziekte 
patiänt was,wsrd SLA�D omst�eeks J�nuari 19!7 door tµsaenkomst 
van '2e Stichting 1940-1945 aam;ewr�zen voor een zogenaamde ru.st 
kuur in Dehemarken.0,P 21 Janu�1ri 194'7 �!is hij met $an :transport 
naar D&necarken vertrokK&h en eind Jf.aart ia hij vandaar terµg
ge-keerd.Van zijn vrouw vernam ik deP.tijds dat hij verb'l:ijf 
hie+d op het aldaar 1-ngeriohte kamp 1•Gurre.h.us0 ".Bij een gesprek 
hetgeen ik :na zijn tèrugkèer wet ELAND hé�,vartelde hij m1j 
dat hij meerdere malen ge.tracht had 8m o_p zijn eigen gelegen
heid voor het verstrijken van de·vas�oatelde termijn terug te 
karen,terwijl de beha.ndelill8 aldaar ook veel 'be wenden over
liet.De verzorging stond onder leiding van het D•enee Rode 
Kruis.Ovex- het al of niet voerfiln van oomm.\Ulietiache aetivi,eit 
op 1tGurrehu.stthe13:f't hij mij ni11t.a verteld 1 2odat hierover zonder 
met hem in persoonlijk conteet te tredén ook geen juiste eege
VEins zijn :te ,terkrijg�n. ��LAND kourt voor uit een. Anti ... ftevolu
tionnaire familie.Hij zelf is eveneens lid van. de Anti-Revolu
tionnaire partij,zwru;r gerefor!ll.eerd en hij bezoekt ,des zondags 
geregeld de gerèfo:rmeerde Kerk.Van cQmmunietioobe aQt1vite1t 
is bij hem geén sprake,hij ie zelfs fel gekànt tegen het com
munisme. 

OVerigene ia ook niets ten nadele van nem of v..:n zijn 
familie bekend.Indien er iiadere bijzQnderbeden betreffende 
ELAND zijn verblijf op 1tGurrehuEJ 1

• verzocht worden,zal het no
dig zijn om in persoonlijk contact met hem te treden. 

De wachtmeester 1Q klasao. 
De Heer Distriotnoommandant 

der ltijkspolitie. 
te j;� D O R D a E O H T. 

:, A.f. auer. 
/ 
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III IIIc 2 
· 116/48
10.2.1948

' Verblijf oud-illegale 
ic.i.·kers in Dt!nerï,arlcen 

n.a.v • . ;chr. van l!Jtrecht
29c75 n notitio van III

Lfot veJ",lijzinl"è naar U, in t1arg�ne Ronoemd SC' r1.. ·v n hao 
ik de eer U to borichtr . .m, dat goblekón is-, dat met do daarin l!e
noomd-0 verpleegster aordt bedoeld: CarPn GI�"lWAA, wonende te 
Xopenhap:on, Borr,lums -Vej 1 Q. 

Gieroaa is alo vcrplcega·l;er verbonden arm het ;Deense 
Rode Kruis on treedt o,p als ve:!'zore;eter vnn kindor- en andere 
tt�naporten. Uit hoofde van die functie reis� zij nanr diverse 
landen en bezocht in Januari 1948 Nederland • .Zij bezocht hier 
versc)lill1nde perr,onen, <lie in Den1narken op 11 nurr·,hu.e" hadden 
vertoe.f'd. Op polit"iek 1teb'.eél is n.ie1, (':Cbleken, dat zij communis e 
is of daaroede sympathiseert. 

Gedurende ha.er vcrblijr hier t� lanae logeeràe �fj bij 
een familie te •s-�r�v�nbage, omtrent de leden waarvan op poli

,tia,k 'P,ebied niets ten nadele beleend ia. 

van Politie 

Het Hoofd van de 
01'.lîTRALE VEILIGilEIDSDIElfü ':!

J 
namens deze:

Étf�:X:XîJ!Ïm 

L.L.van La.ere.



Notitie van B IIIb. 

1. Met de verpleegster, genoemd in het bericht van 
I.D. Utrecht, A/1-No. 11648-dd. 10-2-1948, wordt 
bedoeld 

/} 
CAREN GIERSAA, 

won. te Kopenhagen, Borglums Vej 10.
Giersaa is als verpleegster verbonden aan het 
Deense Rode.Kruis en treedt op als verzorgster 

• van kinder- en andere transporten. Uit hoofde van
die functie reist zij naar verschillende landen. 
In Januari 1948 vertoefde zij in Nederland en be-
zocht toen vers.chillende haar bekende Nederlan
ders, ( oud-pa�ienten van Gurrehus), o.a. ook de 
Insp. van Politie T.J.van Dien van de Haagse I.D. 
Het is laatstgenoemde niet bekend dat Giersaa com 
muniste is of dat zij voor het communisme sympath 
en heeft. Hij heeft daarvan nimmer iets bemerkt 
en is ook niet geneigd dit zonder meer aan te ne
men. 
Tijdens haar verblijf in Nederland logeerde Gier

/lsaa ten huize van Mevr. C.J.Bom-Eversen, Da.al en 
· IBergselaan 76 te '&-Gravenhage. (A.C.D.-K.n.v.)

2.
I
Bij onderzoek blijkt dat Dirk Hendricus van ON

/ SELDER, geboren te .Amsterdam 6-10-1906, niet te 
.Amsterdam doch te Zaandam in de Jonge Arnoldstraa 

._ 29 woonachtig is. · 
De politieke richting van van Onselder is P.v.d.A

B.IIIb 19-2-1948-

Qy 
�' 



HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

Lr A/' Nr 116 'i,8 

Bijlagen: 

Bericht op schrijve,1 No. 

van 

Onderwerp: 

Aan 

• 

T!ierbij doe ik U toe1rnmen een aanvullend 
rapport over communisten, Jie verblijf gehouden 
hebben op 11 rurrehus 11 in Denemur'ren, naar de 
inhoud waarvan ik C mo:-re verwijzen. 

Il 
De Poo:dcommissaris van poltie, 

\f1Y1t��• 
(R."'/. V2n .,.,.j�).

de Heer Hoofd van de 
Centrale Veili-�heidsdie11st, 
Javastrao.t 68, 
1 s C r a Y e n h _a_.];_ � 



Inlichtin�endienst 
Utrecht . 

./1 No. 116 1 48 8.r,l'\.

Verblijf v. Communisten in Denem rll:en 

R a p J2.�0_E_ }_:_ � 

. ,t,S!'b� 
�r aanleiding van een

Utrecht '../1 t�o. 31 't1r8, d.d. 2·2-1-48, kan 
den medegedeeld: 

G:CFEII .• 

J'. @ 

rappo�t van de I.D. 
no - het volp·ende V/OT-

\ 
Een zekere J \N YOU r:E��, verdere ge ·evens onbekend, thans ver-

blijvende in het voormalige repatriërin-skamp te iusterlitz (gem. 
Zeist), lid van de C. �.F., verbleef e;.reneens op 11 Gurrehus 11 in 
De emHrken. 

Voor enkele weken terug kreer, hij bezoek VE.n een verpleegster 
uit 11 Gurrelms1•, communiste, die aanges1?roken werd met de naam 
"Care 11• Nadat zij ,.,.Cü �T, k .. d lezocht, ::_-in_; zij door nsar .cU11ster
dam. Zij vras reeds in Italië en ?rankrijL geweest en zou bil nen-
1:ort n� ar Zwi t serL"nd en 2oerr.enië gaan. 

Oo�r werden c.ls communisten genoemd, de navolgende, eveneens 
op JGurrehus" verbleven he1--ber.de personen: 

'\ 
· GERA?i.D VAN' DER FEID�, p/a fam. De Vries, Uithoornstraat 2

- - te Amsterdam en JA.ï,� ··,.:�RTELS11iTA, Noordseweg 25 te Laren (î;r :r.r.).
" \ Laatstgenoemde bezocht regelmati.� comrmr.::..stische vergaderin en

in 1ropenhagen. ' 

Utrecht 10 :?e1.ruari 1948. 
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III IIIc,3 n.a.v. schr. van Amsterdam
no 29273

Aan de Hee.r 

557 en ·1048
rèsp."19 .1 en 
Engels. 

Ten verv.olF� op mijn sc'rij�en ván 1k.1.1�48 no 22520 en 
onder ver�ij&ing naar u� in mar�ine acngehaalde brieven, m1�e 
ik U verzoeken oij in kennis te willen doen stell-en 1;1ot de por
oon-alia, po it'ieke orië�tering, c.q. cctiviteit en verder van 
bolang .zijn ,...c C'l'evcm, betref ·ende .zekere .ErrGI:ts, wonende te ,Aners
foort. 

Hij· zou honfd z;i.jn van de a �aelinp: Am •rsf'oort v,on ,de 
Stichting 1940-1945.en èom.unistisch �ijn r,:eori6ntPerd. -Voli;ens 
do m.i.j v�rstrfl ·::t1 .;i.11.1.. ioh'titl.(ten zou hij 'tijdens de bezetting met 
Gerben flAGF.llAAR :t -i.�1

.\. V.V. beb1:>en sanengewerkt. 

Engels heeft be xe.�kstc ii5d, de.t een uom:11unistisch p;eorHJn
teerd eisje uit Ati.aturda:i, oud-il'..:..e� aJ. \1èrlrnter, wier u.iî;zen
ding naar Denemarken door d� afdeling .Ainst�rdam van genoemde 
stiel ting was afgewezen, toch werd· uitgezonden. 

U'V1 bericJ1t' terzalrn .zie ik gaarne ter,o.I:1oet. 

Het Hooîd van de 
CENTRALE VEI�IG3EIDoDIENS� 

na1:aens deze; 

llfx�c:m • 
• 

L .L. van Laere. 
• 

Commissaris van Politie 
te 
�:u B R SF OOR T. 
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POLITIE TE AMSTERDAM 

tlJ. l?J �
Bureau HOOFDCOMMISSARIS ·,.J

INLICHTINGENDIENST 

Nr. I.O. 200-' 48 

e,1)11
1J

Amsterdam, 7 Februari 1948. 

Uw brief: 22520 -

O? KAART 

A(D/ L; 

Onderwerp: Communistische acti vi tei t 
onder ex-politieke gevangenen. 

DAT: 

PAR: 

r� - ., 1 .• .1 2.fEB 1948 
-- . 

AC- '..(._y�p. 
Bijlagen: een. (afschrift brief). 
GEHEIM. 

Aan 

IOOQ-10-47 

Als antwoord op het hierboven aangehaalde schrijven d.d. 9 Janu
ari 1948,kan het volgende worden bericht: 

- - -

1 Jan (BUDDING"Jgeboren te .Amsterdam,l Januari 1922, beroep tekenaar, 
wonende Niersstraat 52-III,AJD.sterdam, 
staat sedert zijn geboorte hier ter stede ingeschreven.Hij is 
ongehuwd en bel-Jdt de Gereformeerde Godsdienst. 

l BUBDING is een persoonlijke vriend van de heer THEUNIS�direc
teur van de Stichting 1940-1945 te Amsterdam,mer-wi'ëni"j 4 jaar 
in het kamp Sachsenhausen heeft gezeten.Hij is anti-communist. 
Hij werd door tussenkomst van de Stichting naar Denemarl.{en uit
gezonden waarvan zeer goede berichten omtrent hem werden ver
kregen. Door persoonlitjke relaties kon hij zijn verblijf tot 
3 maanden rekken.Hij is een zeer begaafd tekenaar.Ofschoon hij 
zich in het verzet krachtig geweerd heeft,is hij niet bij een 
bepaalde groep aangesloten geweest.Hij heeft t.b.c.en wordt mo
menteel ve:rpleegd in het herstellingsoord ''Kariol ". 
Blijkens de Politieadministratie werd hij op 6 December 1940 
veroordeeld tot F. 3 ,-- boete of 3 dagen hechtenis terzake mis
handeling en belediging.Hij komt niet voor in de administratie 
van de P. R. A. Amsterdam. 

: 1 Gerard �er= HEIDÈ) geboren te .Amsterdam,3 December 1916, beroep 
-1 p syclîi �adviseur, wonende Ui th.oomstraat 9-II, Am.st erdam, werd 

op 25 Maart 1946 hier ter stede ingeschreven,komende van Tu.its
land.Hij is ongehuwd en van Joodse afkomst.Tijdens de oorlog 
verloor hij zijn g,ehele familie. Hij is in het bezit van lDdt de 
acte M.O.Paedagogiek en Psychologie en studeert thans op kosten 
van de Stichting 1940-1945 aan de 7e faculteit van de Universi
teit te .Amsterdam.Na de bevrijding was hij enige tijd directelil.r 
van het tehuis voor N. s. B.kinderen 11Valkenheide" en werd voor 
t.b. c. verpleegd in ''Kariol ". Tijdens de bezetting was hij aange-
sloten bij de ''Parool "groep en werd gearresteerd wegens hulp aan 'l 

Joden.Hij is zeer intellectueel en theoretisch sterk links ge
orienteerd, ofschoon hij niet bij een politieke organ1� is 

�'ê'sl ot'êii. 
Hij werd naar Denemarken uitgezonden door bemiddeling van de 
Stichting. Blijkens de Politie administratie werd hij op 27 Ja
nuari 1941 veroordeeld tot F.2,50 boete of 5 dagen hechtenis 
terzake overtreding van art. 75 der Hoger Onderwijswet. Bij de 
P. R.A • .Amsterdam komt hij niet voor. 
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j Johanna Geertruida JANSJlN,geboren te Hassel t,26 Maart 1908, 
1 zonder beroep,wonende Raphael straat 11 hs,Amsterdam, 

werd op 15 November 19.38 hier ter stede ingeschreven,komende van 
Zeist.Ofschoon zij in de Bevolkingsregisters staat ingeschreven 
als zonder beroep,zou zij thans werkzaam zijn als verkoopster. 
Ondat zij niet bepaald van onbesproken zedelijk gedrag te noemen 
is,werd haar uitzending naar Denemartcen door de afdeling AJnsterdam 
van de Stichting afgewezen,doch werd de uitzending toch beweikstel
ligd door het hoofd van de afdeling Amersfoort,ENGELS, een C.P.N. 
man, die met Gerben WAGEN AAR deel uitmaakte van de R. V. V. 
JANSEN heeft zich in het verzet flink geweerd en was o.m.koeri.e!l
ster van de R. V. V. bij WAGEliAAR. Zi,i staat thans nog onder medisch 
toezicht en mag niet we:tken" Zij is links geori.enteerd en behoort 
waarschijnlijk tot de C.P.N.Blijkens de admin�stratie I.D.ontvangt 
zij de V"K.per post.In de Politäèadministratie en bij de P.R.A • 
.A1nsterdam komt zij niet voor" 

Jose�hine de JCNG,geboren te Alilsterdam,12 October 1919,beroep kan
toor ediern e, wonende Banstraat 57 hs, .Amsterdam, staat sedert ge
boorte ingeschrepen in het Bevolkingsregister te Alllsterdam. 
Zij is de weduwe·van een bekend verzetsman,_Edgar Henri K.AN,geboren 

- te Oldenzaal, 24 Juni 1921, die op 6 Januari 1945 werd gefutsilleerd.
Haar man behoorde tot de "Parool"groep en sloot zich later aan bij 
de K.P"De JCNG,die zeer ontwikkeld is,is van Joodse afkomst.Zij
wordt door de Stichting gesteund en voor afleiding en om iets te
rug te doen,werlct zij halve dagen als typiste op het kantoor de�./ 
stichting. Zij is aangesloten bij de P. v.d. A.Haar uitzending werd' 
door de Stichting bewerkstelligd. Zij komt niet voor in de adminis
tratie van het Hoofdbureau van Poli tie en van de P. R. A" Amsterdam.

l
'fi

.J J.�1 Willem Johannes LODËIZ:EN, (niet Lodelz��), geboxen te .Amsterdam, 
(. Il September 1909, beroep plv.directeur Stichting 194-0-1945,wonende 

Fahrenhei tsingel 103 bv, .Amsterdam, staat sedert geboorte hier ter r stede ingeschreven.Hij is gehuwd met Hilda VISSER,geboren te .Emme
ri.k, 9 Februari. 1912. Hij is oud s. D. A.P. er en werkte voor de oorlog 
op het kantoor van het N.V. v. Tijdens de bezetting maakte hij deel

r uit van de Persoonsbewijs Centrale onder Gerrit van der VE:EN.In
1 v'; 1943 werd hij gearresteerd en naar Dachau overgebracht.Hij is lid 
1 ' van de P. v. d.A. en een fel anti-communist.. f ... 

-t 
-

/, Dirk Hendricus van CNSELDER, geboren te Alilsterdam, 6 October 1906, 
staat niet ingeschreven in het Bevolkingsregister te Amsterdam. 
Opgemerkt wordt. dat de Jonge Amold1MJ-straat niet in Amsterdam 
voorkomt.Qntrent hem konden hier geen inlichtingen worden verkregen... 
Hij werd ook niet door tussenkomst van de Stichting uitgezonden" 

Olga Geertrude Maria REVERMANN,geboren te Utrecht,25 Maart 1919, 
beroep onderwijzeres,wonende Roemer Visscherstraat 36 hs,.A.msterdam, 
werd op 26 Juli 1946 hier ter stede ingeschreven,komende van Nij
megen. Zij is R.K. en ongehuwd. Zij is lerares aan de R.K.huisb.oudscho, 
alhier,met acte M.A.en M.I.Ti.jdens de bezetting werkte zij als 
koerierster voor de "Christofoor"groep en zij is in het bezit van 
prima referenties o.a.van Dr.SCHUYT.Zij werd door bemiddeling van 
de Stichting uitgezonden.In de Politieadministratie en bij de P.R.A. 
komt zij niet voor. 

Sara Johanna Adriana TRAPMAN,geboren te Amsterdam,23 Juni 1907, 
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beroep ambtenaresse,wonende Leiduinstraat 23-II,Amsterdam,staat 
sed�Ft geboorte hier ter stede ingeschreven.Zij is ongehuwd en 
belej-dt geen godsdienst •. Waar niet bewezen werd geacht dat zij ver
zetswerk ha�. verri. cht, werd haar uitzending door de Stichting afge
wezen. Dat ziJ toch werd uitgezonden hee�t zij dus aan andere bemid
deling,w��rschijnlijk van de Bond van Ex-politieke gevangenen,te 
danken.ZiJ zou van Duitse afkomst zijn,doch is in Nederland geboren. 
Haar man zou in de oorlog overleden zijn,doch uit de inlichtingen 
van het Bevolkingsregister is niet kunnen blijken dat zij ooit ge
huwd geweest is.Zij maakte tijdens de oorlog deel uit van het Solida
riteitsfonds,een communistische organisatie.Zij is werkzaam op de 
afdeling Publieke Werken van het Stadhuis te Amsterdam.Blijkens de 
cartotheek I. D.ko�t zij voor op de ledenlijst van de C.P.N. afdeling 
overheid.In de administratie van het Hoofdbureau van Politie en van 
P. R. A. Amsterdam komt haar4'naam niet�voor. 

Maria Wilhelmina TREUiiNIET,geboren te 's-Gravenhage,26 September 
r..;J··..,. 

19 05, beroep onderwijzeres, wonende Zach. Jansen straat 5-I, Amsterdam,
werd op 31 Mei 1944 hier ter stede ingeschreven,komende van Dordre 

C 

Voor de oorlog was zij l.id van de vereniging voor Spanjestrijders 

· -� 

en stond als koerierster iri. verbinding met een Fin,die zij regel-
matig in Parijs ontmoette.Haar broe.r,de tegenwoordige chef van de 
afdeling Concàntratiekampen Vaill het Centraal Bureau voor Oorlogs
documentatie, was lid van een vereniging die reeds voor de oorlog 
het Nationaal-Socialisme in Duitsland bestreed. (Vermoedelijk de on

�--... -:4} ganisatie van SCHAAP en BEGUIN. )Direc t na de capitulatie van Nede.v
� land werd hij op 16 Mei 1940 reeds gearresteerd en naar een Duits 

concentratiekamp overgebracht.TREURNIET heeft zich voor.äà tijdens 
de Mei-dagen van 1940 zeer verdienstelijk gemaakt met de evacuatie 
van Dordrecht.Na de bevrijding werd haar daarvoor de gouden medail
le van de stad Dordrecht toegekend.Zij was aangesloten bij de ,ar
tij van de Arbeid,doch bedankte OI> 20 Juli 1947"Zij is links ge
ori.enteerd.Momenteel is zij nog op non-activiteit,doch verricht 
maatschappelijk werä voor de Stichting.Gedurende haar verbliji in 
Denema:i:ken is zij voortdurend ziek geweest en zeker niet in de ge
legenheid geweest om contacten te leggen. 

' 
Paul Johan VINK, geboren te 's-Gravenhage, 13 Juli 1908, beroep won· 

/ opzichter, wonende Kalkm8*t 6 hs, .Amsterdam, werd op 8 Juli 1946 
4' ).( hier ter stede ingeschreven,komende van Stompwijk. 

1� VINK werd niet door de Stichting uitgezonden omdat hij om medische 
redenen niet als oorlogsslachtoffer beschouwd kon worden.Zijn uit-

) zending heeft dus door andere bemiddeling plaats gehad.Gedurende 
de oorlog maakte hij deel uit van de "Parool "groep en z.�t 3 jaar 
in een Duits concentratiekamp.Hij is eelll. protegé van Pieter •t HOEN, 
(Frans GOElliART).!jolgens verklaring van ZIJL,die gelijk met hem 
in Denemalken was,heeft V.de gelegenheid blut om communistische 
contacten. te legg:en,c.qw te onder.houden"Hij kwam er rond voor uit 
dat hij communist was en speciaal voor bovengenoemd doel naar Den 
ma.J:ken gekomen was.Hij maakte verschillende uitstapjes naar Noor
wegen en Zweden,waar hij soms een week achter elkaar verbleef.Ook 
zounhij verklaard hebben dat zijn vroue kort voor hem naar Dene
marken geweest was en daar reeds de nodige contacten gelegd had. 
Ofschoon de verklaringen van ZIJL en de zegsman van de I" D. Utrecht 
zeer positief zijn,rijst hier toch enige twijfel ten aanzien van. 
de persoon VINK.Beide verklaren dat V.' s vrouw reeds vt>6r hem naar 
Denemalken geweest zou zij1l,i. doch volgens bekomen inlichtingen uit 
het Bevolkingsregister is v.1.NK niet getrouwd. 
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Ook verklaren beiden dat VINK niet te Atnsterdam, doch te 's-Gra
venhage woonachtig is op het adres Damasstraat 22,waar hij een 
betaalde partij functie zou bekleden.In hoever een en ander juist 
is,kon hier niet worden nagegaan.VINK komt niet voor in de admi
nistratie van het Hoofdbureau van Poli tie en van de P. R. A • .AlnsteD
dam? 

Maria Christina Adriana de VOS, geboren te Middelburg, 5 Juni 1913, 
beroep winkelierster,wonende St.Luciensteeg 7 hs,Junsterdam, 
werd op 2 October 19.39 hier ter stede ingeschreven,komende van 
•s-Gravenhage.Zij is ongehuwd en beléjdt ftettNederduitstXl.-Hervorm-
de geloof.Tijdens de bezetting maakte zij als koerierster deel 
uit vam de L., o. en. werkte mede aan de illegale blade:m "Etappe 
der Ineenstorting" en "!t'rouw". Zij werd bij de Stichting aanbevo
len door de voo:rzi tter van de afdeling Middelburg,MALJUS, die als 
zeer rechts bek.end staat� 

� 1 Leendert Laurelll.s ZUIVER, geboren te Amsterdam, 5 September 1908, 

; wJ 
beroep magazijnbediende,wonende Meerhuizenstraat 16-II,gehuwd 

µ..e ")J \ met Johanna En.gelbertha DBKKER, geboren te Amsterdam, 2 April 1908, 
-1 staatvsedert geboorte hier ter stede ingeschreven. 

� • ZUIVER heeft gedurende de bezetting van.ai' 1940 verz,etswerk veD-
� 

richt in ''De Waarlleid"groep. Hij fungeerde als postadres en veD
borg onderduikers.Later sloot hij Z,ich aan bij de B. s. en was 
aanwezig bij de vechtpartij op de Dam te AJnsterdam. Vanaf eind 
Mei 1945 tot September 1945 was hij bewaker in het kamp Laren(NH). 
ZUIVER is geruimen tijd ziek geweest en wegens overspanning werd 
opname in een herstellingsoord door de Stichting goedgekeurd. 
Dit ging niet door omdat hij de kans kreeg naar Denemancen te 
gaan. Oorspronkelijk knapte hij psychisch zeer op,maar tijdens 
zijn verblijf in Denemarken keeeg hij een da:rmaandoenin.g die op
name in een ziekenhuis noodzakélijk maakte,gevolgd door een voort
gezet verblijf met regelmatige controle in het ziekenhuis.On
streeks 20 November 1947 keerde hij in Nederland terug. 
Zoals reeds vermeld zou Z.in een herstellingsoord worden opge
n.omen en werd dus zijn uitzending naar Denemarken aanvankelijk 
niet overwogen. Van de groep die op 18 Augustus 1947 zou vertrekken, 
trok zich echter op het laatste ogenblik iemand terug en op in-

>(} stign.atie van Jan W"G.COLPAAR,geboren te Venlo,14 Januari 1907, 
, wonende Stadhouderskade J.41, Amsterdam, die een leidende functie 

bij de Stichting beklee<f. en daar als communist bekend staat, werd 
ZUIVER voor de opengevallen plaatsaàb.gew�eh, zonder dat de Di
recteur van. de Stichting evenwel de gelegèbeid had om het geval 
binnen het gegeven korte tijdsbestek nauwkeurig te beoordelen. 
Dit kan natuurlijk toeval,doch evengoed opzet zijn geweest.Niet 
bekend is geworden wie de man was die op het laatste ogenblik 
verstek liet gaan.ZUIVER staat als een actief communist bekend. 
Volgens de cartotheek I�D.ha� hij in 1946 een raama4fiche voor 
de verkiezingen van de c"P.N .. , was of is hij secretaris van de 
sectie Y"Y.van de c.P.N.en is hij propagandist -voor de ledenweD
vin.g van de E.V.C.Niettemin heeft hij zich gedurende zijn veD
blijf op "Gurrehus" volkomen afzijdig gehouden van enige activi
teit in deze richting.Hoe zijn houding geweest is nadat "Gurre
hus" gesloten was en hij bijl'lparticulieren verbleef, is niet bekend 

Lammert ZIJL,geboren te Al!lsterdam,19 Mei 1915,beroep agent van 
Politie,wonende Wa:rmondstraat 200 A-I�.AJn�terd13)11,wO�de�met enige
korte onderbrekingen, sedert zijn tienae Jaar in Atns er am. 
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Hij is ongehuwd,belèldt de Gereformeerde Godsdienst en is fel 
an.ti-communist.V66r ae oorlog deed hij dienst bij de Politie
troepen, doch na de opheffing van dit onderdeel werd hij bij de 
Politie te Amaterdam geplaatst.Direct na de capitulatie van NedeD
land nam hij,in o.D.verband,deel aan het verzetswem en op 5 Mei 
1941 werd hij gearresteerd en tot 15 jaar tuchthuisstraf verooD
deeld..Hij werd naar Duitsland overgebracht en opgesloten in een 
concentratiekamp.� 21 Juni 1945 keerde hij uit Duitsland terug 
en werd per 25 Juni 1945 voorlopig weder bij de Politie te .AJn
sterdam aangesteld.Later kreeg mj volledig rechtsherstel en een 
vaste aansteLlin.g.Hij welkt thans ala rechercheur bij de P. R. A. 
.Amsterdam. 

Het is niet doenlijk gebleken precies na te gaan op welk tijd,.. 
stip de verschillende deelnemers temp;gèr eerd zijn. In het alge
meen kan worden aangenomen dat hun verblijf in Denemaiken een 
tijdsduur van 7�weken niet te boven ging, behalve dan enige spe
ciale gevallen als dat van BUDDING en ZUIVER. 

Omtrent de reis naar en het verblijf in Denemar.ken,geeft bijgaand 
afschrift schrijven van ZUIVER aan enige vrienden een inzicht. 
Volgens verlclaring van ZIJL was de verhouding in het algemeen 
goed en de verzorging prima. 

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

Verzonden aan Hootd C. V.D.' s-Gravenhage. 

K-2.

Opgemerkt wordt nog dat de namen_v�n LOD�IZEN, TREURNIET , de VOS
en ZiJ1 niet voorkomen in èe administratie van het Hoofdbureau 
van Politie en van de �.R.A.Amsterdam. 

K-2.



Lombardstraat 4 

Tel. K. 5200-4444 

(2 lljnen) 

POLITIE ZWOLLE 

uJ� 
De Heer HOOFD v/ d OUIT.ttA.U:. 

VJi.:IUGHJ!.IDSLi Illi'klT 

BUREAU B 
? , t, .,. J',, 

C:-1< 
.. ., 

.Je:� 
.. .. 

l::::!: • 
C: .. C: 

� t: "; ., .. 11 
g 5 J! 

L 

Javastraat nr.68 
te 

's-GRAV.t.:.NliAG.h..-
_J 

- a, Uw ken.muk Uw brief Vil4 Oos kenmerk Datucn 

� 1'4r. 22.520/GJi.4:lETh..13-l- t 48. No 14.52/�IJ:.i./Tu • .5-2-1948. 

� �-�
C q,Î 

Oodcrwup: 

] .g, � Communistische activiteit 
,,,Ji onder ex-politieke gevan-
.,, 9 ... .. ;g {l genen. 
-'< C: C: 

8 el 
� .2"' Ter voldoening aan UW hierboven aa.nT 
� {l:g, gehaald schrijven, heb ik de eer UHoogEdelGestrenge 

hiernevens een terzake dienend rapport(in duplo)te 
doen toekomen, aan de inhoud waarvan ik mij refe
reer. 

I 
,;--<r ; 
- )
J

Bijl.2 .-

De
coll;li-, 

L.)/ -



� .. _Ó.EllEENTEror.r TIE-ZWOLLE • 
� ,, H.FI.lELING: 11RECEERC1IE11 • 

• 

No.1452/GEHEIM..-

• 

R A P P O R T . 

�,1µ 
lfaar aanleiding van een schrijven ven het 

Hoofd va.n de C ... ntrale Veiligheidsdienst te 1

3 Gravenhage, d.d. 13 
Januari 1948, No. 22520, ( GEHIDil\i.), onderwerp; 11 COI!ll•ïunis tische acti
viteit onder ex7politieke gevangenen 11, en een da�rin vervat ver
zoek aan de Heer Commissaris van ?olitie te Zwolle, om een onder
zoek te uillen doen instellen naar H.G.HUIEERTS-KH.Al-m.N.BORG, wonen
de te Zwolle, die aan een reis naar Denemarken heeft deelgeno1!1en, 
heb ik, Vfilhelnrus Hendrikus BIEJJANS, adjudant-rechercheur van po
li tie der gemeente Zwolle, tevens onbezoldigd rijksveldwachter, na 
daartoe bekomen opdracht een onderzoek ingesteld en in verband da,.1r 
mede heb ik de eer beleefd het navolgende te rapporteren: ------� 

11 Bij controle aan het Gemeentehuis van .Zwolle ( 1..fdeling 
Bevolking ) bleek mij dat bedoelde yrOUY.1: ,genaamd is; -------------

_... j -------------- Hrm:r:-rA GEESJ'l!;K RA N E 1'T B O R�, -----------
{' geboren te Zwolle 6 December 1914, wonenëte tezwolle aan de Kerk

straat No.18. H.G.KRANBN.BORG is als onderwijzeres werkzao.m geweest 
aan een Lagere achool voor Christelijk Onderwijs. Op 6 October 1942

1 is zij �gehuwd met ALBER'l'US CHRISTIAAN li U I B E R T ::;, die ook als -
i onderwijzer werkzaam was bij het Chr:i;atelijk onderwijs. Haar man 

is door de Duitsers als illegaal werker gearresteerd en hij 11,erd 
op 29 liaart 1945 te Wierden gefusill.eeird. Zij behoorden beiden 
tot het Nederlands Hervormde Kerkgenootschap. Zij stonden beiden 
als goede Nederlanders bekend. ---------------------------------

1 
Na. de bevrijding heeft H.G.KRANENJ30RG kennis gekregen aan The-

- odorus l?aulus Alexander :PH IL I :P l' I ,geboren te Utrecht 13 De
cember 1901. Op 20 Januari 1948 is zij ten tweede male gehuwd met 
F.HILD?:PI. Voordien is zij overgegaan naar het Rooms Katholieke ge
loof, omreden PHILn?PI tot het R,K. Kerikgenootschap behoorde. 
Ook deze PRILI�PI wao een bekend illegaal werker en staat zeer gun
stig bekend. Vanaf de bevrijding is hij werkzaam geweest bij de 
?.O • .D. la ter P,R.A. te Zwolle e1!1. thans ia hij nog werkze,am bij de 
P,R.h.C. te Zwolle. Beiden zijn zij zeer anti communistisch, 

Beiden zijn zij bes.tuurslid van d�tichtî.ng 19l�O 7 1945, van 
de :plaa tseliJke afdeling Zwolle. H.G.KRA.h'RNJ30RG is van de stich
ting 19�.v-1945, middels het Rode Kruis uitgezonden naar Denemar
ken. Zij vertrok o:p 13 Mei 1947 uit Holland en keerde op 5 Juli 
1947 terug. Een :persoon, die met haar in contact staat, en volJco
men betrouvfbaar is, verklaarde mij nog het navolgeno.e. ----------

11 Volgens. verklaring van H" G.KRt-.!IJENBORG is haa.r gebleken dat 
verschillende van haar mede reisgenoten, die hoofdzakelijk uit het 
·.îestcn van ons land kwamen, communistisch georienteerd wa,ren. Ook
in het Gurrehuis in Dene1r1arken bleek haar dat veel buitenlanders, 
die ald.aer waren, communisten ware11. De communie ten waren sèeeds 
.met groepjes bi.j elkander en voerden dan besprekingen. _.:_ ______ --

1 Van de Nede�J2.ndse personen kende zij de navolgenden. -----
--1 1. " Conny OTTIDT-SNIJ::l:El.lli, wonende van Koetsveldlaa11 l.fo. 56 Den Haag. 
-1 2. "Corry van der .... TOK,vionende Utrechtse0.1cg No.71 te t .. l!lersfoo:-t. 
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-f 3. Fenny J�L. SIEaERS, wonende Trans No.6 t�Utrecht; -----------

�, 4.JAnny van K<ERT-lIULir'..::Jl, ,.onende Johannesburgstra.at .tiro.L�3 te Den
He,o.g. Zi,i is een gitgeaproken communiste.----------------------

;( l 5. /Jo VINK-van der STPJ., wonende Damésstraat No .223 te Den Haag. 
�ij is uitgesproken cummuniste. -------------�-------------------

- t 6. /Rie de VCS,-r.onende �t.Luciënsteeg No.? te Amsterdam. ---------
- ( 7. /1:lEIEN SCEEFFER-G.ê.LIZER,\-10nende van .t,J.kemadelaan No.47 Den Haag.

iij zou van geboorte een :Poolse jodin zijn en zou in een concentra
tiekamp gehuwd zijn.met een ni.et jood,genaamd SCH!sFRER,welke echter 
zou zijn omgekomen.----------------------------------------------

--t 8./Siert SltiITH-HONNA, wonendeVirgeliusstraat No.2 te Zaandam.----
-( 9. Lies L'IENP.ll1.ê1.-0NNEb, wonende Citrêlénstraat No.27 Den Haag.

Vermoedelijk behorende tot de Partij van de Vrijheid.------
-- f 10. Maria (:rnn

"'
de STA.J5't, geboren te Koog a;1n de Zaan 3 Januari 19()6,

Mr� in de Rechten, gewoond hebbende te Den Haag aan de Paul 
Gabriëlstraat No.11�5. Op 6 December 1947 vestigde zij zich 
te Zwolle aan de ·,rilhelminastrant No.�.?. Zij is vrerkzaam als 
vrouwenbemiddelaarster aan het Gewestelijk Arbeidsbureau te 
Zwolle. Voor zover het alhier kon worden nagegaan staat zij 
gunstig bekend en zij zou sympathiseren met de Partij van de 
Arbeid. ---------------------------------------------------

J ll,f Rie TREURl'ITET, wonende Zacharias Jansenstraat No.5/1 te Amster
dam ()eost) Zij zou tij dens de burgeroorlog in Spanje zijn 
geweeat en zij zou ook veel in Duitsland vertoefd hebben.----

-t 12., Bette de SMETH, wonende aan de van der Meerstraat No .L!- te Haar
lem. Deze zou in Denemarken achter gebleven zijn 1 omreden zij 

aldaar kennis gektregen had aan een Hongaarse banneling. ----
- l l.3 .J Olga G.:L. :REVERJi!AN, wonende aan de Keizersgracht No. 557 te

Amsterdam.. --------------------------------------------------

- 14:J ��j ����(�'-���
ende

_ 
a

rui_�:-�'.:���!'.:�
eg 

_���
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-: 15. Géke RIES, wonende aan de Oranjestra�t No.30 te Hoogeveen.---�
__... 16. ,Dits BORGDORFF-van der U'EYDEN, wonende Loenenaeheplein No.8/a

te Den Haag.---------- -------------------------
- t 17. Truus BOER-Le COCQ., T1onende Heemvloetstraat J:fo.13/a te Rotter

dam. Zij is een uitgesproken communiste en zou op uitnodiging 
van C.E.vrienden naax Kopenhagen zijn geweest. ---�-------� 

- t 18. Heil tje SCHIIJ?.EROORT,Pijntje , wonende Mijn.herenlaan lfo .80/a te
\ Rotterdam. Uitgesproken communiste en is eveneens. op uitnodi

ging van C.?.vrienden naar Kopenhagen geweest.-------------
!. 9. Tj i ts.ke T IEJ.E-MODDERMA.N, wonende Bake nb ergs cheweg 197 te .árnhem 

---'t 20. Mevr. T.B01!-EVERSEN, wonende Daal en BergseJ.aan No. 76 Dan Haag.� 
Zou veel omgang hebben met ouà. minister \'.!ELTER inzake Rijkseen-

heid in Indië. -------------------'----------:-------------------
2 1. B,fPEYS-BALJON. wonende Stalpertstraat No.37 te Den haag. Zij

zou ven oedelijk behoren tot de ?artij van de Vrijheid.·----
Door mij rapporteur wordt opgemerkt dat de voornamen niet vol

ledig zijn. De vermelde namen zijn de roepnamen. Vlat H.G.Iffi .. è.NENBORG 
betreft,kan vermeld worden dat zij geen andere buitenlandse reizen 
heeft gemaakt en,op :politiek gebmed niet op de voorgrond treedt. 

Waarvan d p afgelegden ambtseed is opgemaakt en getekend 
dit rapport. Zwolle. 4 Februari 1948.

GEZIEN. 5 Februari 194 

�. 7 . ,1 DE CO.:ruISSARIS VAN :?OLIT L�� ---( G.J. �t.H. Biemans.) 
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Naar aanleiding van een schrijvon van het 
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst te •s Gravenhage, d.d. 13 
J"anuari 1948, Uo.22520, (GEHEIM:),onderwerp; 1

' Comnnmistische acti
viteit onder cx":"politieko gevangenen °, e11 een do.a-rin vervat ver
zoek aan de H-eer Commissaris van :Poli tie to Znolle, om oen onder
zoek te willen doen instellen naar n.G.HUIBERTS-KRANElf.BORG, wonen
de te Zwolle, die aan een reis na.ar Donomarken heeft deelgenomen, 
heb ik, Wilhelmus Hendrilru.e BI.EMANS, adjudant-re-0heroheur van po
li tie dor gemeente Zwolle, tevens onbezoldigd rijksveldwachter, na 
daartoe bekomen opdracht een onderzoek ingesteld en in verband da;i 
mede heb ik de eer beleefd het navolgende tG rapporteren: -----

t� Bij controle aan hot Gcmeent°"hUis van Zwolle ( Afdeling 
Bevolking ) bleek mij dat bedoelde vrouT1 genaamd is; --.:----------
--------------- RIIJENA GEJ5B.TE KRA lî EN BORG , ---------
geboren te Zwolle 6 December 191!�, wonende te Zwolle aan de Kerk-
otxaa.t .No.18. H.G.KRANEN.BG>RG ia alo onderwijzcn�·ea werkzaam gewees 
aan een Lagere school voor ChriateliJlt Onderwijs. O_p 6 october 19 ' 
is zij gehuud met A.LRERTUS 0-HRISTIA.4.N H U I l3 E R T S ,die ook a.la� 
onderwijzer werkzaam was bij het Christelijk onderwijs. Ha.ar man 
io door de .Duitsers als illegaal werker gearreatoerd an hij werd 
op 29 Maart 1945 te Wierden gefuaill.eer?trd. Zij behoorden beiden
tot het Nederlands Hervo1-mde Kerkgonootooha.p. Zij stonden beiden 
als goede Nederlanders bekend. ---------�-�---�--------------

E'a de bevrijding heeft R.G.KBANEIIBORG kennis gekregen o.an The-
c,dorus .Bl.u1ua A1exander P H l L I P :P I , geboren te Utreollt 13 De
cember 1901. Op 20 Januari 1948 io zij ten twoede male gehuwd met 
PHILIPPI. Voordien is zij overgegaan naar het Rooms Katholieke ee

loof, omreden PRILlPPI tot het R.K. Keri,kgenootsohap behoorde • 
Ook deze .PHlLI.PP! was een bekend illegaal werker en staat zeer gun
stig bekend. V"ana:f' de bevrijding is hiJ ,verkzaa.Iil gewoest bij de
:P.o.D. later .P.R.A. t� Zwolle en thans is hij nog werkzaam bij de 
P.R.A.C. to Zwolle. Beiden zijn zij zeer anti communistisch. 

Beiden zijn zij bestuurslid van de Stichting 1940 � 1945, van 
do �laatselijke afdeling Zwolle� H.G.K8AN.liNBORG io vo.n de stich
ting 1940-1945, middels het Rode Kruis uitgezonden naar Denemar
ken. Zij vertrok op 13 Moi 1947 uit Holland en koerde op 5 Juli 
1.91�7 tei"tlg. Een persoon, die met haar in conto.et sta.at, en volko
m.en betrourrbaa.r is,vorkla.arde mij nog het navolgende: ---------

11 Volgens ver.klaring van H. G.KBA:.."l'fENBORG is ho.ar gebl.cken dat 
verschillende vun haar mede reisgenoten,die hoofdzakelijk u�het 
Weotcn van one land kwamen, oommunistisoh georienteerd waren. Ook 
in het Gurrehuis in Denemarken bleek haar dat veel bui:cenlandera, 
die aldaar waren,oommunisten .waren. De 001mn1.misten waren se;eeds 
met groepjes bij elkander en voorden dan besprekingen. --�------

Van de Nederlandse personen kende zij de navolgenden� -----
l. Conny OTTEN-:SNIJllERS,wonende van Koetsveld1aan No.56 Den Haag. 
2 • Corry van der STOK, wonende Utrechtsewcg No. 71 te A..7Ilers:foort. 
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3. Fenny J' .L. Sm(IEBS, wonende Trans No .6 te Utrecht; -----------

4. Anny van KOP',.."f?T-;o!IDLIER, wonende J'oh.annesburgstraat No.!1.3 te Den
Haag. Zij is een uitu.osproken communiatç.-----------�----�-----

5. So VIN.E,:"'!"'van der STAL, wonende Da.mossti�t No.223 to Den Haag. 
lij is uitgesproken cmmnuniato. ------------�--------------------

6. 

7. 
iiJ zou van geboorte eon l'oolae jodin zijn en zou in een concentra
tiekamp gehuwd zijn met een niet jood,genaamd SCH&FF.ER,welke echter 
zou zijn omgekomen.�----�----------�-�---�----------�-----� 

Rie de VOO,nonende St.Luciënoteeg lfo.7 te .Amsterda.'11. ------
HmmN SCHEFFER-GALIZER, wonende "ta.n Alkemade laan No .1,.7 Den Haag. 

8. Siert S7IlITH-HONNA, wonendoV1r5.eliusstraat No.2 t� Zaandom.. ---
9. Lies IdENALDA.�ONNEs, wonende Citr,ónatraat No.27 Den Haag.

Vermoedelijk behorende tot de Partij van de Vrijheid.----��
10. Ma.ria van do STADT, geboren te Koog aan de Zaan 3 Jal'lua.ri 19o6, 

Yr,i in de Rechten, gowoond hebbonde te Den Haag aan de l'aul 
Gabriëlstraat No.145. Op 6 DC3ce.mber 1947 veatit;de zij zich 
te Zwolle aan de Vlilhelminastraat No.47. Zij is werkza.a.m als 
vrout1enbomiddolaa.rster aan het G-ewestelijk: ArbC'idabureau te 
Zwo1le. Voor zover het alhier kon worden nagegaan staat zij 
gunstig bekend en zij zou sympathiseren mot de Partij van de 
Arbeid.-------------------------------�--------------------

11. Ric TREURNIET, wonende Zacharias J'ansenstraat No.5/1 to .AlnE.rter
dam 9(lèoat) Zij zou tijdana de bu.rgeroorlog in S1_mnje zijn
geweest en zij zou ook veel in Duitaland vertoefd hebben.----

12. Bette de SMETH, wonende aan de van der Meorstraat No.t1. te Haar
lem. Deze zou in Denemarken achter gebleven zijn,om.rcdcn zij 

aldaar kennis gekerogen had aan een Hongo.arne banneling. ---
1 3. Olga G.1! .. REVE.RUA.N, wonende aan de Keizersgracht iro.557 to 

.Am.s·te rdam.. --------------------·---------------------------. 
l.4 .• 3o • .BOOMKAID?.....YOL, wonende aan de Derningerweg .Mo.58 te rtatJselo 

bij Henge1o (û). �---------------------------�-�----��--
1 5. Gék(; RIKS, wonende aan de Oranjestraat lfo • .30 te Ho.ogevoen.----
16. Dito BORGDORFF-va.n der \1EYimlN,- wonende Loenenaeheplein No.8/a

te Dori Haag. -----------�-�--------------------------��--
17. Tru.u-s BOER-Le COCQ., wonendo Heemvloetetraat !to.13/a te Rotter-

dam. ZiJ is een uitgesproken communiste en zou op uitnodiging
van O.P.vi·iendon naAr Kopenhagen zijn go1veeet. �------�---

ie; Hoiltje SCHI.LP.E!ROORT�ijntje ,- -wonende Mijnherenlaan lro.80/a te 
Rotterdam. Uitgesproken communiste en ie eveneona op uitnodi
ging van C.P�vrienden nri.ar Kopenhagen goweeat. ---��-------

19. Tjitakc TIEIE-llODDERMA.N, wonende Bakonberescheîleg 197 te Arnhem 
20. Mevr. TJ301t...EVEllS.E.N., \Vononde Jxi.al en Be:t-gsel.aan :tfo. 76 Den Haag. 

Zou veel omgang hebben mot oud ndnisterWEL'.CisR inzake Rijkseen-
heid in Indië. --------------�----------------�----------------

21. B.WEYS...BALJON. wonende Stalportstr.1J1.t No.37 te Den haag. Zij 
zou vtu:'îr..oedelijk behoren tot de Partij van de Vrijheid. ----
.Door mij rapporteur wordt opgem.erkt dat do voornamen niet vol

ledig zijn. De vo;i:molde naruen zijn de roepnamen. \lat E.G.KRANENBORG 
betreft.kan vermeld worden dat zij geen andere buitenlandse reizen 
h eef� gemaakt en,op politiek gebied niet op de voorgrond treedt. 

Waarvan cloor mij o.P afgelegden amb-tsoed is opgeman.l{t en �otekend
di

�

· port. Zvrolle.
�
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Aan de Heer Hoofd van de 

Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 

ts GRAVENHAGE. 

In antwoord op Uw schrijven d.d.12 dezer,no.22520 
Geheim.,heb ik de eer U het volgende te berichten: 

1 

Leendert�' van beroep smid,geboren te 

Dubbeldam.,17.2.1923,wonende te Dordrecht,Zuidendijk 249, 

heeft tot Mei 1942 als smid gewerkt bij de scheepswerf "Bies 

bosch" alhier.In Mei 1942 werd hij in Duitsland te werk 

gesteld.Op 12.7.1943 kwam hij met verlof thuis en is ver

volgens door bemiddeling van de L.O.te Hardenberg onderge
doken tot 6.4.1945.Door het verblijf in Duitsland was hij 

zodanig verzwakt,dat hij zich in 1944 te Hardenberg onder 

doktersbehandeling moest stellen.Vanaf de bevrijding van 

deze gemeente op 6.4.1945 tot 9.9.1945 zou hij actief lid 

zijn geweest van de N.B.S.en de o.D.Te Hardenberg en Zwolle 

is hij enige tijd verpleegd geweest in het ziekenhuis en van

daar overgebracht naar Dordrecht,waar hij nog gedurende een 
maand in het Diaconessenhuis is opgenomen. 

Voor verder herstel van gezondheid is de BRUIJN 

op 20.3.1947 uitgezonden door de Stichting 1940-1945 naar 

Denemarken,waar hij tdt 9.5.1947 heeft vertoefd in het 

vacantieverblijf Gurrehus. 

De 



• 

II. 

De groep Nederlanders in dat vacantieverblijf om
vatte 17 personen,de BRUIJN inbegrepen,terwijl het transî)ort 
onder leiding stond van I1evr.JTetty ROS, transportleidster van 
het Nederlandse Rode Yruis.In totaal bevonden zich er on
geveer 90 personen,afkomstig uit :9enemarken,Hederland,België , 
Frankrijk,Engeland en Tsjecho-Slowakije.Vooral onder de Denen 
bevonden zich verschillende leden der CoI!lI!l.unistische Partij. 
Deze communisten spanden in de regel samen om eisen te stellen 
in verband met de verzorging,welke goed te noemen was,enz. 
Bovendien wensten zij zakgeld en reisgeld voor diegenen,die 
de reis naar Denemarken zelf hadden bekostigd. 

Regelmatig werden vermakelijkheden bezocht,terwijl 
eenmaal een bezoek is gebracht aan de communistische dagb�ad
pers door de gehele groep. 

VoDrnoemde de BRUIJN is de Gereformeerde beginselen 
toegedaan.In de kartotheek der P.R.A.alhier komt zijn naam 
niet voor,bij mijn administratie is niets te zijnen nadele 
. 

. 

bekend en ter Griffie der Arr.Rechtbank is gebleken,dat hij 
geen straf-vonnissen te zijnen laste heeft. 

Onder de Nederlandse gasten bevonden zich nog 2 
personen,b�orende tot de ,Gereformeerde Kerk en wel: 

1 
/c.VERSCHOOR,oud ongeveer 26 jaar,wonende te Rotter-

dam-Zuid,Boumanstraat 22 a en d-< 

1 
/ /P. BROUWER, oud ongeveer 40 jaar, wonende te Rotter-

dam-Zuid ,F�ankendaal 129. 
Voorts waren er 7 personen,behorende tot de Ned. 

Hervormde
/

n andere godsdienstige gemeenten,n.1.

l 
A, � l.R.BAKKER,oud ongeveer 25 jaar,wonende te Loos-

duinen,Julianastra�t 11, 

1
/' 2.Leo ]TOL,oud ongev-eer 26 jaar, wonen de te Rotter-

dam,Burg.Meineszlaap. 71, 

' !,._/ 3. W. BRAVE, oud ongeveer 28 jaar,wonende te 's Gra-
venhage,r:Iient 543,

î 
4. J .HOEK, oud ongeveer 27 jaar,wonende te Rotter-

dam,Slaghekstraat 63, 

5.
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III. 

l?;//.�5.E.T!IUS,oud ongeveer 40 j�ar,wonende te 
Deventer,

,
ote Overstraat 34, 

1 , 6.E.LODEISEN,oud ongeveer 35 jaar,wonende te

t 

i 

' 

' 

.> 1

I

1

Amsterdam,,Oost,Fahr enheitstraat 103 en 
!7.Yarl FISCHER,oud ongeveer 30 jaar,wonende

te Laren,Verlengde Engweg 10. Deze was aangesloten bij de 
Katholieke Volkspartij. 

De overige 7 personen beh oorden tot de C.P.N. 
en waren genaamd: 

I 1. Hendrik l{AGEl'î, oud 30 à 35 jaar, wonende te 
Ril versum,r.:. van de Weteringstraat 19, 

, 2.Eertus BRINID.\îAN,oud ongeveer 25 jaar,wonende 
te Hilvers'}fil,Neuweg 409, 

,3.F.A.van TOL,oud ongeveer 40 jaar,wonende te 
,/s Graveruuyge,Eoele van Hensb roekstraat 14, 

j.Fred.DONDERWINKEL,oud ongeveer 23 jaar,wonende 
te 's Gra7enhage,Rijnstraat 1 a, 

5. Wil DOI\TD�RWINKEL, oud ongeveer 26 jaar, wonende
als voren, 

6.Tobias de JOMG,oud ongeveer 45 jaar,wonende
te Hilverpum.,Radios�raat 78 en 

J{�v 1 J7.H enk KROELR,pud ongeveer 40 á 45 jaar,wonende 
te Hilversum,Stationsstraat 4 a. 
__. 
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HELMOND. 29 Jt2nu1:1ri 1948.

Ter voldoening oan liet verzoek, vervat in
Uw aangehoald schrijven, heb ik de eer U hier
bij te doen toekomen een rapport betreffende 
het verblijf VbD H.h.H.Koonings alhier op het 
landgoed "Gurrehus" in Denemarken. 

De Commis
�

ie, IÎ-
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Betr. H·A·�· Konings te Helmond. 
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Commissaris van 
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te HE L M O N D 

. 

In verb"ana met h�t schrijven, No. 122520, d.d. 9 Januari 
19��.,., van de Centra_le Vei,llgbe,�dsèii epst . . '.s:.!t.z:tni:eahage,
b,etref fepd_e RUB'.ERTU.$ AN!i'ON):US HENRidUS, O N I N G S) geb. 
25-'9-1920,wo_n�nde t� Helmon'd,yVillem �rinzen ar-!'2, heb 
ik, Joannes' .tlenricus Jo's.e�hus van kast eren, brigadier van ge-

1 meent_epolit ie te Helmond en onbezoldigd rijksveldwachter, 
ibgèvolge Uwe opdracht, een onderzoek ingesteld, naar aan
leiding wu�rvan ik Uedelgestrenge het ijavolgende rapporteer. 

Konings is als kantoorbediende werkzaam bij 11Amstleven" 
bijkantoor te Helmond,waar hij als een ijverige werker goed 
staat aangeschreven en hem in de toekomst vermoedelijk een 
goede positie ten deel zal vallen. 

Hij is een goed oppassende jongeman, op wiens levenswan
del niets valt aan te merken. Hij is ongehuwd en woont in 
bij zijn ouders, die tot de nette arbeidersstand gerekend 
moeten worden,. 

Voor, tijdens en kort na de oorlog,hield Konings zich veel 
bezig met Katholieke Jeugdorganisaties, zoals Verkenners en 
Kajotters, in welke organisaties hij een min of meer leiden
de functie had. Door een verschil van mening met het be
stuur dier jeugdbeweging, is Konings buiten die otg�nisaties 
geraakt. Thans gebrui�t hij zijn vrije tijd voor studie. 

Konings is practiserend Katholiek en staat steeds op de

bres voor de Katholieke zaak, 
In de bezettingstijd heeft Konings,in samenwerking met de 

geestelijkheid zijner p�rochie en enige voor�anstaande Katho 
lieke ingezetenen dezer gemeen te, zich verdienstelijk gemaak 
voor het verzetswerk en na de bevrijding had hij veel admini-
stratief werk in verband met de repatriering van Nederlander 
en voor de stichting 1940-1945. 

Als gevolg van deze werkzaamheden, was Konings overwerkt 
geraakt en werd een vacantieverblijf in het buitenland voor 
zijn gezondheid zeer gewenst geacht. 

Door bemiddeling van een zekere Heer Van Dinter,wonende te 
Eindhoven, zijnde de gewestelijk leider van genoemde Sticht· 
ken Konings een vacantie van 3 maanden genieten op het land
goed Gunrehus nabij Kopenhagen. 

Volgens bekomen inlichtingen, staat Van Dinter zier goed 
bekend in politiek opzicht en kan niet worden aangenomen, 
dat aan de uitzending van Konings naar Denemarken,politieke 
motieven ten grondslag ligggen. 

Naar Konings verklaard heeft aan een zeer betrouwbaar per 
soon, w�ren �ijdens zijn verblijf op genoemd landgoed, behal
ve hij zelf,nog vier Nederlanders, voorts een aantal Belgen 
en Fransen. De andere 4 Nederlanders waren communisten. 

Van de Belgen waren er 14 Katholiek, de rest communist,ter
wijl de Fransen vermoedelijk allen communist waren. 

In het gebouw, waar de vacan·tiega.sten verbleven, werd ge
regeld door de gasten een bekend communistisch lied op voca
le en instrumentale wijze ten gehore gebracht. 

Vanwege de leiding van het landgoed, zijnde het Deense 
Rode Kruis, werd alle mogelijke medewerking ver�eend voor 
de geestelijke verzorging van Konings en de 14 Aatholieke 
Belgen. Er werden geen lezingen gehouden,films vertoond of 
bijeen�omsten georguniseerd, noch excursies gemaakt,ww1rvan 
gezegd kon worden, dat hier�&o politieke motieven ten grond
slag lagen. In groot verband en vlillwege de leiding werd niet 
aan politiek geda�n. De gasten waren echter grotendeels 
communist of communistisch georiënteerd. 

Konin kreeg, t voorkoming van deviezenmoeilijkheden,
�
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gelegenheid,om enige artikeltjes over Nederland en het leven 
in Nederland.te.schrijven in een Kopenhaa gs nieuwsblad,welke 
artikeltjes goed--be-tliiald werden en door het publiek met be
langstelli�g gelezen werden. 

Dit relaas werd door Konings zelf ged�an �an mijn zegsman. 
Daar Konings,volgens eigen verklaring,3 m�anden in Denemar

ken is geweest,moet hij eind �anuuri of begin Febru�ri 1947 
in �ederl�nd zijn teruggekeerd. 

l)oo·r.''de·g.enen',, die ·konings van no.bil kennen, tot welke per
sonera fk o'ok min of meer gerekend moet worden, wordt algemeen 
aangenomen, dat h:i.j zich niet inet ,politieke activiteit bezig
_p,oudt en ge�'rl vêroindiingen hee� m·e·t personen of instanties 
in lie�. bui ten land·. 

· wa'.a.ry�n. door tni j ·is Qflge'Jla..ak}' en, gete_kend Q.i t rapport.

.� 
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, l • ., Re lmond ,; 27 {anuari 1948.
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POLITIE - ENSCHEDE. 

Inlichtingendienst. 
' � 

Enschede, 28 Januari 191+8. 

f VoloA" 

l�r.-

No. P. 232/48. GEHEIM. r 

Uw schrijven ;No. 22520, 
dd. 9 Jan. 191+8 •. 

� 9. JAN. t948 

Onderwerp: communistische activiteit 
onder ex-politieke gevangenen. 

1 ACu!JJJftj 
BU, 

:lj-1-vP 

Naar aanleiding van Uw hierboven vermeld schrijven heb _ 
ik de eer Uedelgestrenge het volgende te berichten: 

Door de Stichting 1940-1945 werden in 1946 de in Uw 
schrijven genoemde E.Breteler, geb. 17.4.1908, en J. Jaspers 
geb. 30.12.1921, aangewezen voor uitzending naar Dene�arken. 

Vanwege de afdeling Enschede van de Nederlandse Vereni
ging van Ex-politieke Gevangenen uit de bezettingstijd zijn 
voor dit doel geen personen aangewezen. 

E.Breteler heeft in 1946 enige maanden in Denemarken 
vertoefd. De ziekte, waaraan hij leed, was intussen zodanig 
verergerd, dat hij na zijn terugkeer te Enschede op 21 Jan. 
1947 is overleden. Hij stond in deze gemeente gunstig aange-
schreven, was belijdend lid van de Gereformeerde Kerk en de 
Anti Revolutionnaire fartij toegedaan. 

J.Jaspèrs is tot op heden niet naar Denemarken vertrok
ken. �olgens bekomen inlichtingen zal dit vertrek ook niet 
plaats vinden, omdat bedoelde uitzending geruime tijd gelede 
geheel zou zijn stop gezet. 

Momenteel wordt hij verpleegd in een inrichting te Haar 
lem. 

Ook J. Jaspers staat alhier gunstig bekend en komt uit 1een Gereformeerd gezin. Hij is politiek rechts (vermoedelijk 
A.R.) georiënteerd. 

De Commissaris van Politie, 

---

Aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68 

te 

's-GRAVENHAGE. 
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Met betreklring tot het schrijven, dd. 9. Ja.nu.�ri 1948, 

� t>I ,, • No.22520, G'SHXJ:M, Onder werp: Commu.nistische activiteit onder f tv(L �
�

�0 b ex-:i.>oli ti �ke gevangenen, van de Centrale Veiligheidsdienst 
t1·1 te s-Gravenhage, bericht de Inlichtingendienst te Hilversum, 

0 t'> � het volg ende: 
\--7 ·� . De i

�
� schrijven genoemde personen zijn: 

L 1. Albertu.s J� geboren te Hilversum, 6 Janau.ri 1924, 
1 vanoero ep ba er, wonende Neu.weg 409 alhier. 

Vanaf ziJn geboorte tot 11 December 1946, was hij te 
Hilversum woonachtig; op genoemde datum werd hij afgeschreven 
naar Laren (N.H.) en op 10 Maart 1947 werd hij hier opnieu.w 
ingeschreven, komende van Laren (N.H.). Bij het ingesteld on
derzoek is gebleken, dat hij te Amsterdam verblijft aan het 
adres van zijn schoonouders, Javaplantsoen 22-III. In die ge
meente zou. hij als brood-en banketbakker werkzaam zijn. 
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden aan
genomen, dat hij lid is van de Communistische Partij Neder
land, in elk geval is hij sympathiserende met die partij, of
schoon van enige politieke activiteit zijnerzijds hier tot op 
heden niet is gebleken. DeQ!foesm die weduwe is en hier woon
achtig is aan de Neu.weg 409, staat als communiste bekend en 
is een geregelde bezoekster van die partij en pleegt aan de 
door haar bewoonde woning Communistische propaganda te maken. 

•2. Hendri�RÎft'' geboren te Eemnes, 11 December 1911, van
lberoep colpÖz7�ür, wonende Ntgr. V•d•Weteringstraat 19 alhier •

.J'1,....!"°). Hij werd op 28 Maart 1931 in het bevolkingsregister de-
"VTI ,.. zer gemeente ingeschreven, komende van Eemnes en sinds dien 
1 / was hij hier onafgebroken woonachtig. 

� Aanvankelijk is hij hier werkzaam geweest bij de firma 
LISPBT, Uitgeefster alhier, als colporteur en na in de bezet-

, 
tingstijd geruimen tijd in Duitsland doorgebracht te hebben, 

l 
is hij na zijn terugkeer hier te lande een tijd lang bezorger 

<} geweest van het dagblad "De Waarheid"· Hij is thans gedeelte/�V lijk invali�e en geniet een uitkering van de Stichting 1940-
� .... _ J 1945. Hij is ]__i.d van de Communistische _!'artiJ,._�fü,1d�rland en

• 
uov ontplooit een. gr'öt'ë acti"'viteit. rn de-voorbereiaing van de

verschillende c.p.N. acties hier ter plaatse, he�ft hij steeds 
een werkzaam aandeel en ook de vergadering van die partjj, ter 
herdenking van de sterfdag van Lenin, op 21 Januari j.1. stond 

"' 

o nd er z ij n ..Lei.à i � •1 3. Tobias� JONG, geboren te 's-Gravenhage, 31 Juli 1903, van 
beroep tekerta:ar;· wonende Radiostraat 78 alhier. 

Op 27 Januari 1928 werd hij te Hilversum ingeschreven, 
komende van 's-Gravenhàge. Hij is als tekenaar werkzaam op de 
Nederlandse Seintoestellenfabriek alhier• Up politiek gebied 
is hij de beginselen toegedaan van de Communistische Partij 
Nederland. Of hij lid is van die partij, is niet met zekerheid 
kunnen worden vastgesteld• Hij treedt op politiek gebied niet 
op de voorgrond. Wel staat hij op de Nederlandse Seintoestel-
lenfabriek bekend als een arrogant en critisch persoon • 

. , 4. H endrik(KRö"BER,,,. geboren te A.ms ter dam, 24 November 1897, van
beroep bontwerlrer, wonende Stationsplein 4a alhier• 

Op 14 Februari 1923 werd hij te Hilversum. ingeschreven, 
komende van Amsterdam. 

Door 

' 



' 
• 

2. 

Door hem wordt een bontzaak gedreven in het d oor hem 
bewoonde perceel. 
Hij is lid yan de Communistische partij Nederland en hoewel 
hij in die partij niet op de voorgrond treedt, kan wel worden 
aangenomen, dat hij achter de schermen een stuwende kracht is. 
Ve•:iergaderingen van die partij worden steeds door hem bezBcht 

Hij was me�r dan 3 jaren politiek gevangene van de uit
sers en was ter dood veroordeeld, wegens het vervaardigen en 
verspreiden van illegale geschriften. Door de geallieerde le
gers is hij bij de bevrijding uit een ûuits concentratiekamp 
verlost. 

Uit het dezerzijds ingesteld onderzoek is geoieKen, dat 
ae vier genoemde personen met andere hier te lande wonende 
personen, op 14 Maart 1947, voor herstel van gezondheid naar 
een vavantieverblijf in Denemarken zijn vertrokken. Op 13 
Mei 1947 ziJn zij daarvan hier te lande teruggekeerd. De trans 
porten vanuit Nederland ·werden verzorgd door het Nederlandse 
Rode Kruis, in samenwerking met het Deense Rode Kruis� ter
wijl de voor uitzending in aanmerking komende personen, al
thans voor zover deze personen te Hilversum woonachtig zijn, 
zijn aangewezen door de directeur van het diiitrict Amersfoo rt 

\van de Stichting 1940-1945, de heer RBNES, wonende te Amers

foort. 
De plaatselijke afdelingen van de Ned. Ver. van Ex-po

litieke gevangenen en de Stichting 1940-1945, hebben met de 
uitzending geen bemoeienis gehad, voor zov,er hier is kunnen 
blijken. 

Geen der te Hilversum wonende deelnemera maakte tot op 
heden meerdere reizen naar het buitenland. 

In hoeverre zij contacten hebben of onderhouden met het 
buitenland, is hier niet kunnen blijken, terwijl hier even
min is kunnen blijken, of hun verblijf in Bedemarken een poli
tiek achtergrond heeft en gediend heeft dan wel geleid tot 
set leggen van contacten-

Dat de te Hilversum wonende wonende deelnemers allen de
8eginselen zijn toegedaan van de Communistische partij Neder
land, geeft reden om te vermoeden, dat de samenstelling van 
de deelnemersgroepen mogelijk onder Communistische beinvloe
ding heeft gestaan. 
-------------------�-�-���-------------------------------

Verzonden aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 te 's-G r a v e n  h a  g e. 
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Bijlage: 
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1 

GEHEIM. \ VolCJ-.::- -j
------..---_ __.... � 

2 8. JAN t946 \ 

Onderwerp: Communistische ac ti vi te i t 
onder ex-politie�e gevangen�n •. 

Antwoord op: , . 

lit�t 
Uw ·schrijven No. 22520 Geheim,  BUPE 1\LJ 8
d.d. 13 Januari 1948. 

,,t.JJ.'/-�'/p 
Ter voldoening aan het verzoek, ver

vat in Uw bovenaangehaald schrijven, heb ik 
de eer UHoogEdelGestrenge ingesloten te 
doen toekomen rapport nr. G2 84/48 d.d. 27 
Januari 1948, mijner administratie, naar 
de inhoud waarvan ik U kortheidshalve moge 
verwijzen. -

De Co:z:pschef, 
De Inspecteur van Politie, 

��� 

/ 
(G.A. van Beek)

n -:rj{" i �__J 
� /'V{ ,- ../i 

Aan 

de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 
Java.straat 68, 
t s- G r a v e n h a g e •
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:t;:;.flr :•"n�.eifinP' v 1et. ir p1�or en "chz·ijven 
nn de 0ent,.�.le ,reili ,=,ici"l<. ... ie •. ..,t �.,.,,. 13 ;r, nuari 11,;,,(:'l, no. 
22520, � ;t:.;r:, °?Atrefr'Bn�e �Pt verüi�-� O'J "C'urre1 vn" (Dene
irarv.en) 1 rloo:� 4'.J.L.Si""'P!'S, '!1'')},r•na"' te V:::reuin, en, lE'b ilç, 
.. '1.�rt "1rotrver, bri,'•r "'il"r v•:.11.nn1 j tif' hij -:_ \7e ; drnini,sti� tie, n.,, 
bf'1·o:men ondr: c1Lt er-1: onr> e:rzoelr i 11' A'3J {:"l, d en de eer F7r elf e-

l �t""e'1 e ;,.ls -;olr:t. '"' n�-10r\g.�en. 
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0

<0' !. • • �'-

+e. cri·rel, , onende ·te :101•i11 en, ,til' elriné'v.er. e, v"n 1)eroep
·,!�toorbE>di""UCl"' '1i,i net J'Tn�ri• drtl 'RU'l"'efU }tichtin l'J,�0-

1 "l/1 ,., �- e Arnhem, is op 10 .:'°Ul i 1q 4 '7, do "1' 1)erili ddP.l :i qf Vë: n de
Directeur ·;z.n O"'- er eld. bu:reFu, voor h� r,t fe70nc 1f�ia. Il[ �1· "ui.J..
reJt•c 11 (Dene7"' r r1 ·en} uit czonden. rort nc ae be·r:cijà.ini- is zij
bi 1 "lroorl"'Pld bur0é.m in ri"'n:3t. fet.reden errst alr=; • ocif"l-, . . tsi.P.r e11 11·,diP11 �ls 1·rnto0r,...F<l'l.ienc•e. In Pf,'n f'nT·el Ol"zicn 
ne rt �ij de·l -. n �et po1itiP�e leven. Zij en de OTerit e
rlen =· 11 het. P"E'Zil" ,1· r rt oe ?i ,j 1-\r,i oori zijn 1 t n vrn èe r: erefo1'
merrèe :·erJ: E'TI uit e::-nro1·er. anti- 'ovolv.tio,., .... i:r. 

0•1 1( ,Tuni l"" ,7 is zi-,i n�2r Dene'.,..(r1·r-n uiire:--0,1,eif'n en 
keerde o ..... 14 ltn::u. iur l"é7 �;-erur·. ')e r:ror>TI ;,-· n efle zi;; vei·

. tro1r 1,e: h1I1f1 Uit elf (1p1·e • ")e l0i�ster· v�n r'er.e l'OE'î' •\.2S 

11- e·.rrouw '-_o ... -, oud on:-evacr ')f"\ j�· r, ,. 011\"::r.d.c i {' Den liaq:-, n .... -
de:c cdrFr· on1)01·enè!, c r echt encot il" in à-ienst '')i:· ie !·.1.::. .. 
De rroe...., vcrtro1,: "rn1u: t, .Amers!'oort met een ST)ecirle ... {octEl } ruis 
trein wrrwefe 1�i'1f"re11 Ytnu:: t · ederL:nd. nr· r ::Jene""·-r'·0n \·er
_.en uit e:,7.rm,:en. ':iJèenr, r1e :rei- Ylc!l'T 1,rc-:rnfo0rt �i" r _adborf 
(.D) is ir.i 8 n der treincon'l')e'r f'Pn 1,1.Pjr,e onenir eir ont::;'..,pn 
o-rrer -::ioli tj_ c-J�e ri tl �n.ncen Vé-1'1 e?n c'er dr...Meo: De c.n e in i<wea-

1 t.ie was een zel-:ere Jo Vink- -..r.c1. Gt.:l, �onen<le 1Jm1"�::.tr:.. t 2:-i3
te :)en 'T '..-C"• Ver Pre bi,1 2.onrerr>"' en hebl•en ziet. ii�c'ens de 
rE>ir- ndet vool'fed&·ll • .Je Directrice vrn 11Cur-rc1�v-,t1 \•,c:.c .... reu 
"7'ir1'", die in cP:: O"lZicht zeer' royf'-1. n• .,.€-'+ elc..,ç_pet aEn de
vr.sten ·',en koste \'erd "�le�d. :>at dz )irec,ie v�n 11C'urrelms 11 

el'?n '"""""�é:.lde nolitieke ric .tinv r..:$ to"' f'Ci.:> n is rj E't kunnen 
bl.ij 1·en. "':e ra �,ten o-n 1• urrehus:1 w;;;ren vri� in hun c1.ocn en 
i_a,,-�n. Wel Y:-'l', 0r r.>en l'P." le11 en"1. "'él1 0:r�·f> l"'E' r ,,e1'f niet toe, e
''):>!!:t. Df' "'Te:rzorr i '1'"" 7(•n r1 e .f r sten ,r,oet 1:1P"'r -arn ui -t r;t(\}:e.nd 
zijn r-eï,E" st. ''&n11j_t 11"'ur.reJn;8 11 we:?r1

"'1"' tri.-,1 "'A .. �1�t nF.< r ro

·JJenh�r en W"' r r muee:' ""li tîH.lere b0 zir=>nr·v·r réli[Led.e11 ··,e1�c.:·en be-
·zocri.t.: e-t cu1·0 1 n '"Pn ',0t TodE' .. -rris err.len ronri:riti.èt:' 1,1 d:.e
o•·r P.Vinf t �MB, 1't.. ':,i j...,.rli e zin hE cl.den nr · r ze1= te "· n - er "'n
1 et ··u-�n 'o n· · r cii: r '-re.�vf"\Pr�. OoJr l'e 0:Jtrna ,' t10 eli._.,_ "'i de
nc'.chten 1miten 11,...ur::.·ehu.s'' <'loor te bren"'e>n en é.i.5i':'r.. op 11 •.1.,.:rre
hus 11 te ontvrn"�n,••,itz de di'rectie 0atr'Trf'n in 1 ·ennio werd r·e
s1eld. 'Dof'lr twee d"'"''lnecirstersi-; ?.'ljervën abn.ik emr•kt t.11.

\�o Vir�-- ·•.d. S�rl 0n A�y t ''�J;j;,�W�t, 1H:i1en V-Ol1C'U(le te. .uen
r ëf'. :Jo or rleze r'cT'1er; v•erd on "G'urre1-11u:;" ooJ· teo en he zoel· ont· 

v?n en. De he.::r1 f'-'1-i:>rr ·;:,,1ren t.t.. er r�nnen en twer vro·1, Pn <':ie i:1-
drmJ, n-,znn LI' 1 <'i r'"'J:'S t0 zi,jn en te ronenhr en '· 00•1.é C ti'. 

Door el1�e ':roep deelnr-o;•nters va'1 ieqer lend ,ierö e n 
ont.s1,:11nin sé'��c:md rhou'cn ef'n z.r. nctio.(le-:.-vr.nd. (or� deor 
(e I"erlexlrndse d.emès is e·n der· elij:!re 1c·vond reor· 'niisl:''-'rd, 
poJ.1tiek 1"':/'"ITl dt�l'bi,J riet/uitinf. Jie Zc:'0 1 11 D.V()lHl 'terd e"'' 6f'll 
film" vond P cll::iu�en en filr s vc,rt,,ond "'V'er zeoen en "e 00nte11
v�u ··e be·0·,p;,, ·�"n ·iet l'ncl. I de t'Od.PrL11,,se or.'tr:'"'"11ni:n r-
• � "'1'<l ' 0rc'en "'il"'·· �-ert ()'mcl Y11n et lPven -,:in r:'e ''eèlerlan, eJrin::;esje::;, èr: 1 OU(en}·nn'r;, 11loeiPllfe ',lnn""]"'Ol'.eP""01-' f'n 6j1

P r1.rnr'se 1·lerle;cr1r�.cl--' "'TI• 
Op 1"'nrreh11 s 1 

'T; )r·, r-c' i�(J,-,lr f(' t1er-::on�11, n, .,.;: ... Cpvë2. 
lenél 110et zijn e-i. ee t1 r1..,t r.onriuni ::ttir,cr n Ple• entm, , t f:'"ès eer. 
ei en i rnP.p v0rn10 en. · i; r · n��o c;t VF11 l'; f'l" e · :r,ne-- er. uit v-e�
sc ri llence l· i1t'l6'l1, w. t hi.: r e1·e rlde 1"uPrenr nzpr r: f'f:!C' ; ed�e, 
112.è"'en ro·'ll vui:;ti che e1e e-1ten om� 'oei l � j'� cnï",� et , et. :mu 
'1"; r1 �.;, "'noti=>n. :1oor , nr'c:re c1 n'r: · P.rd 'e r.. cor" ::-ei i::zoc.!,i.. 
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L1 d.a out ::i� rri...nin ozl · 1 i; as lec"..,uur 
\'eiZif. De e 1=;,'\'.'l�na :ç '11 �en wr!'en t'le roene Ar. te:.fn'lr er 
de té'rl' r>id �el1-e hlt'."Oli v:-.nnit. t'etJP1'1rnd ")rà-ç-e 1iCJ.'�"'ll 

-
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r�tion -- :U"ei'cn r:P, 11c,1r1e 11:., 11 v0rt0·C'tP'H,�r'i c1 
vo:. P-nde: :)E?-l1êl1-, Tor�n- ':"!:,'€'C1ie11- Slor r 'ren- J· �.; C'.n
.,..,elc- t;;!l �11 :

1·Flë n't'J. :· nr' E':?;R •

Vm1ui t . € 0::.'lf'i1d �j ju in toté'é 1 èrie ;·n°"'\€'rl '1'"'" e::; l1óL!' 
•f'urre.hu:::'' Pi" ezo'1flen.

er"te roe �ertrok o� G Pi, a nttl decln�rrrterc elf s \·
��, ,,.r tt'H: n ee:rde:r n=�r1rolr'rl"n en Óén ch? ·e11ele ucrioc'e 'lef
( .ie r rr:urni et).

, ''..- fe "'roen veri.ro'- O"'i lf' Juni, l•rntal Ö"r.l11ç r ... i:Orfl elf', 
w"'· rvn:, it,f>-E' a•,r es dE c1err.e neriMle or'-: 1)leven. 
-)erde r ro�n veri :;olr Oti Ot"streni-.;; tO �-Uli, r>.rn� al 
,re12r� j,i:rn, ,.., 'rirn1 één eerr e�· �crt.r0}-. 

'"";i� de �'�r ... te e:r0e·) \a.ren ti:ie"' co1•mu,,i::;te1Wt.·.
eiltje .>C i.1- erl"\0:i:-d-.. ijutje, ., i.int"he.i·cnl n f(\f, :.oitP1·d.,lë1. 

l ,-r"11, ör �0er- le Corq, i;N:ft;rlietstr: P1' 1z,, rct.terda.ir. 
ij de t ... e"r1e rroA-p ,,1en 11fe conruni� "'�P t.··r. 

Zo ,rink- v.o. 31·al, Drm2 G:Jtrri: t n,)3, lJen '!' t • 
. .a.1111y 't-,11 Y-0eri-} tüce" s ,.nLi.Fnncobu.1.·"'t-·l.1-�rT 4?, JJen .t!tri:. 

l ··en de0l11eP:rtst�r "'rPn clic rroe>µ, :lie ':"rf-'nrni..et, ..,:c cr.hT.Ü'S �·en- i

se,wtreit fJ,l J ter·cr1, \:-r- -·ern'OPcleli.;lr corr:n�ii,-te noch 
,"' .. F"'' er niet. eli e·--J vnoruj t. f Yerl·l r:>cr

-'"' è e <?.he1,... "eri od"' OT' 
1.., ,-,-re 1�i1�.,. 1 ) • 

·�ij fe> ,1 orde rroen 1;rs één en• r:11r5 .... 'f e t.w. ,,i/Is[. r ';_J..J:J?�, r,ei"h·in:-- ... .,...· t, ,.P!,dcr ·u:i. r 
-)e cféxë'fc ne:,ioc0 cirid· ,Je. on 14 AUfUf.itUr J.'1�7, 

b · ei l 1t'f"1 tot e1" .'et l'-; i'..urû�hi� 1n47, uttr1 1 ii nnd 
fë 3 + en 01) 1"u:r-' ehur: 11 érir·ezi€ ,•rren. 

Voor deze croeT'ell i ren re"'èls ettelj.jke 
·rr.u'.!:'rehUS 11 +e ' st l:"6VJ'Cf'::;t •

.l·cr�n'n door rr:ij 11,-r i,rr ,r eic: it: OP e:c:.:rl;:t, reteJ-end en 
·eslo·:en ,ut rtp-port te rtrenit'en O";) :..7 :t-nur•1•i 194P.

Ae heer �orp�c1ef V8n Politie 
...J.. lier. 
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Antwoord op brief van: 13 Januari 1948 

nr .225.20 Ge hei!!! 

BUREAU B 
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Centrale Velligheiusct�enst, 
Onderwerp: inlichtingen 

No: 

Bijlagen: 

Jcivösr,raat 68, 

's- G r a v e n h a g e 

NAALDWIJK 23 Jö.nUêiri l\j48 
Golieve bij beantwoording datum en nummer te vermelden. Telefoon K 1740 • 4445 

In á.ntwocrd. op Uw aan5ehaä.ld. schrJJven aeel i� 

U mede,dat bl�kens oekomen inlichtingen 

Catharina· B0SMA,5eb.l5-10-2.2 te Sassenheiw., 

op dokt0Jrsadvies niet naar Denemarken is 1:,egaèin.Zij staél. t 

bij de poli tJe bekenci als �anti-CQ..lllJilJ.m.L-stiscb. 

De Corpschef van Polltie Na�ldwijk, 



GEMEENTEPOLITIE
TE 

HOOGEVEEN 
/J , HOOGEVEEN, 26 .Jan. 19�8 

TELEFOON No. 2244 
NETLIJN K 5570 

No. W-/GEHEIM 

:JI- oJ!tt, Ä
� 

Ondarwerp: Inlichtingen be- r 
J tre:f:fend e G. Riks • � of /J.iv 

J] JA1, 1948

Mt8J 
BUREAU B 

--9-/-vJ7

Ter voldoening aan Uw schrijven mo.
22520 Geheim dd. 13.Jan.1948, moge ik U het 

ea, navolgende b�ichten. 
·� .• RÎÏès is een meisje, dat gedurende

de bezettings aren als koerierster illegaal 
dienst deed. 

:Deze werkzaamheden hebben haar4 zo
danig aangegrepen, dat zij na de bevrijding 
voor herstel van gezondheid vier maanden in 
Apeldoorn ia geweest, doch dit leverde geen
voldoende resultaat op. 

ln het jaar 194? is zij door de 
Stichting 1940/1946 voor herstel uitgezonden 
na.ar het va.can tieverblij:r 1•Gurrehus" in Dene"
marken, voor de duur van 6 naanden. · 

Zij behoort tot een anti-revoluti-
onnair gezin, doch houdt zich a:fzijdig van de
politiek. 

Zij hee:rt aan kennissen veel verteld
over haar verblij:f in Denemarken, doch nimmer 
heei't zij laten blijken, dat het tehuis aldaar 

':"� onde.r communistische invloed stond •. 
. ,,_ G.Riks bedrij:ft geen openlijke po-

litieke activiteit en ik heb geen redenen· om 
aan te nemen dat zij het op bedekte wijze doet •

..-11 Z.ij keerde gegin November 1947 terug n haar 
.Ytanverblij:t' in Denemarken. 

Typ: DB 
... ft.e.:t ... H.o.o.f.d ... v.an ... d.e .... Cent.r.al.e .... ... .

VeiligheidsdieÎs 
Ja va.s .. tr.aa. :t .. . 6 8 :::::::::--

t s ... G R A V E N H A GE .......... . 

\ 
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Ialichtingendienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

, • O,Jl'!O. 
f 

UTRECHT, den22 Janu.a�1·--··--• Ï94$,
i 

!2 6 JAN 1948 j
!1;, Bijlagen: 

Bericht op schrijven No .. . 22520 

v<tn .. 9-1-4.8 

��_,..�.._,_ l -

�·r·� • f ACDJ �/ J� __ J

Onderwerp: Comm. act. onder ex-pol. gev. 

In antwoord op bovenvermeld schrijven, 
doe ik U hierbij een rapport toekomen, naar de

inhoud waarvan ik moge verwijzen. 

De Hoofdcommissaris van p\litie, 
\}:,: 

Aan de Heer Hoofd van de 

Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
•s Gr a v e n h age •

Eijk). 



Inlichtingendienst 

Utrecht. 

'48 A/1 No. 31 C.P.N. 

GEHEIM. 

R a p p o r t • 

Naar aanleiding van een schrijven van de Centrale
Veiligheidsdienst te 's Gravenhage, d.d. 9 Januari 1948, No. 
22520, ljan het navolgende gerapporteerd worden: 

\(�� � 1e. JOHANNES ANTONIUSUDE BRUIJN. geboren 9-9-13 te Utrecht, wonen
de Abstederdijk 60 te trêc'iît. Van hem is bekend, dat hij een 
ernstig invalide is en deswege gesteund wordt door de Stichting 
1940-45. Hij verblijft regelmatig in herstellingsoorden. Hij be
weegt zich niet op politiek terrein en is zeer waarschijnlijk de
politiek van de R.K. Volkspartij toegedaan. Hij is lid van de 
G.o.r.w •• Hij verblee! ged!:Y&!l,de twee maanden in Denemarken • 

• {Nv' J 2e. WILLEM JACOBCI/iN DER ;BURG;') geboren te Utrecht 23-6-1916, van
beroep chemisch analyst, wonende sinds 3-6-39 te Oss, Molenstraat
38. Van der Burg ia_lid yaQ�e� c.P N. en was tijdens zijn Yer

blijf op het buiten "Gurrehus" inienemarken op politiek terrein 
actief. Zijn "kuur" was binnen enkele dagen afgelopen en ging 
met een zekere VINK (zie bijgevoegde lijst enz.) mee naar Kopen
hagen. Aldaar bezocht hij vergaderingen. Wanneer er Treemdelingen 
op het buiten kwamen, werden zij door Van der Burg gepolst. Bleken
het .communisten te zijn, dan werd er Teel en druk gepraat. Hij 
verbleef tw�aag9,.e.A op "Gurrehus". 

'V 3e. HENDRIK" VÁN EGDODl, geboren te Amersfoort 16-6-1919, kanttorbe-
� diende, momenteel werkzaam op het kant�or van de Stichting 1940-45,

wonende Tesaelschadestraat 5bis .te Utrecht. Van Egdom beweegt zich 
niet op politiek terrein. Hij hangt de beginselen van de Anti-Re
volutionnaire partij of die der Christelijk Historische Unie aan. 
Hij verbleef gedurende 1 maand op "Gur:rehus" en moest, omdat hij 
een hartpatient is, r huis. 

�NV 14e. SASCHA JACOBA 00 geboren te Leiden 24-11-1914, voorheen 
secre aresse b e .R.A.C., wonende J.M.Kemperstraat 6 te 
Utrecht. Koot vertrok met een vr.ou\,entransport naar Denemark'en 

•
en was eind September 1947 terug. In totaal verbleef zij aldaar

. gedi1 tende 2 maanden. Xoot werd bij de P.R.A.C. ontslagen omdat 
contra haar een dossier over een verraadzaak gedurende de Duitse
bezetting 'f/f. rd samengesteld. Hd4r vader is als N. S .B.-er geinter
neerd. Haar politieke orientering is onbekend. Zij is echter niet
links georienteerd. Op zedelijk gebied staat zij minder gunstig 
bekend. 

v( JJ f 5e. PIETER. PLANTINGA, geboren te Hennaarderadeel 14-3-1914, zonderl' beroëp, wonende Croesestraat No. 108 te Utrecht. Plant inga ver
bleef gedurende 2 maanden in Denemarken. Zijn politieke orientering
is onbekend, doch behoort niet tot of sympathiseert niet met uiter 
linkse groeJ>.sa...�en. 

,/�1,1 J 6e. GERERNî
TIE� geboren te Amsterdam 1-3-1926, wonende Prf.Went

n,�v 1 laan No. o te Saartensdijk. Tieman is volslagen blind, hetgeen 
veroorzaakt werd bij het versaardigen van ontplofbare stoefen, ge
durende de bezettingstijd. Hij verblijft veel in herstellings
oorden. Uiteraard kan hij niet actief op politiek gebied werkzaam 
zijn. 

'7e. LAMBERTUS HENDRIKUS <UB�,, geboren te Utrecht 17-9-1922, 
V wonende Majellapark No. �-tê Utrecht. Ubbink verbleef 2 maanden

in Denemarken. Van enige politieke activiteit is niets bekend. 
Hij ia niet links georienteerd. 



... 

• 

v(V 

-2-

Be. CORNELIS JOHANNES ANTHONIUS VALKESTIJNt geboren te Utreoht, 
24-5-1896, behanger, wonende Mgr. v.d. Weteringstraat 83 te
Utrecht. Hij verbleef gedurende 2 maanden in Denemarken. Hij be
hoort tot de R.K. Vllkspartij, doch is op politiek gebied niet
werkzaam.
9e. ANTON JOHAN DE WIT, geb. te Utrecht 23-12-1923, zonder be
roep, wonende Cr'1re·se-st-:raat 45bis te Utrecht. Hij verbleef gedu
rende 2 maanden in Denemarken. Van hem is op politiek gebied geen
activiteit bekend. Hij behoort niet tot of sympathiseert niet met
een links-politieke partij.
Alle hierboven genoemde personen zijn lid van de G.o.r.w. 
Van betrouwbare zijde werd het navolgende nog vernomen: 
Bij aankomst in Deaemarkmmoe!s eerst 4 weken gekuurd worden. De 
laatste 4 weken werden besteed aan rondreizen en er werden ver
schillende bedrijven bezocht. 
Al epoedig bleek, dat onder het transport van Augustus '47 enkele 

lcommunisten waren. Eén der patienten zei tegen GIJS VI/NK, ver
Jbonden aan het dagblad "De Waarheid", wonende Damasstraat 23 te 

's Gravenhage: "Het ia jouw schuld, dat ilc een week te laat ben. 
"Ik stcbnd nummer één op de lijst voor dit transport, maar jij hebt 
"me er afgedrongen". 
Gijs Vink ging, dadat hij drie dagen gekuurd had,naar Kopenhagen; 
Van der Burg {onder 2 genoemd) ging vrel eens met hem mee. Bij de 
aanvang van de reis had ieder/ 10,00 aan Deens geld ontvangen, 
maar Vink beschikte over belangrijk meer geld. 
Vink beweerde, dat zijn vrouw, die reeds op "Gurrehus" geweest 
was, veel kennissen in Denemarken had gemaakt. 
Wanneer er vreemdelingen kwamen, waren Vink en zoalsgezegd ook 
Van der Burg, haantje de voorste, om met hen kennis te maken. 
Bleken het geestverwanten te zijn, dan werd aanstonds vriendschap 
gesloten. 
Vink zou in die tijd ook naar Zweden geweest zijn. Bij zijn ver
blijfplaats was een fabriekje, alwaar hij sprak met de werkmeester 
Op zijn vraag antwoordde deze werkmeester, dat alle 22 arbeiders 
in die fabriek communisten waren. Vink ontving geld van deze ar
beiders om verteringen te maken. Dit geld zou verstrekt zijn uit 
de partijkas. 
Tegen de tijd, dat het transport naar Nederland t�rugkeerde, ging 
Vin:k eerst acht dagen naar Oslo. 

Vink zou bezig geweest zijn papieren in orde te maken, vooL het 
betrekken van bloemisterij-gereedschappen uit Zweden. Hij/grote 
kans hebbeh om daarvoor deviezen te krijgen. Daartoe heeft hij 
vele reizen naar Zweden gemaakt. (Vermoedt wordt, dat dit alles 
bijzaak is, doch hoofdzaak het maken en verstevigen van contacten). 

Bij dit rapport wordt gevoegd een lijst van personen, die in 
Augustus en September 1947 op "Gurrehus"�geweest. Behalve Vink 

Vt, "ten Van der Burg, werden als communisten aangewezen:
./ J,EEN. ZUIVER, Meerhuizenstra�t 16 II, Amsterdam z. (gematigd)�� A. SALBY, Brammersga.de 2 Aarhus, Denemarken.
".'�J' HENK ELZINGA, Johan Kelbersveg 43 IV, Kopenhagen, Denemarken. 
Vi i\l.V BERNARD JACQUES, S.P. 50. 368-B.P • .M. 600A, Gouveri:ement .Militaire 

Francais de Berlin. (Deze zou thans verpleegd worden in een hos
pitaal te Brussel). 

Á I CHARLES PERSIJN, Rue des Jesuites 26 Tournai, Hainaut, België. 

Uit een gesprek, dat gevoerd werd met de directie van het "GURRE
HUS", bleek, dat zij niet tevreden was met de gang van zaken. Ze 
hadden gehoopt meer zieken te krijgen. De leiding verweet dit 
aan het Rode Kruis. De direç,tie zou de indruk hebben, dat "kuren" 
bijzaak was en dat er ondertpatienten mensen waren, die met and?re 
oogmerken waren uitgezonden. 
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Bij dit onderzoek bleek, dat ook in het herstellingsoord "Duin
hagen0 te Bentveld, in de omgeving van Zandvoort, ook communisten 
waren opgenomen geweest. 
De kortgeleden ontslagen directrice zou communiste zijn. Haar man 
was als Spanje-strijder gesneuveld. De 1e �erpleegster en nog 4 
personeelsleden, zouden eveneens communist zijn. De tegenwoordige 
directrice zou dezelfde sympathieen hebben. 
Opmerkelijk is, dat de communistische patienten daar zo lang ver
blijven. Zelfs van 7 tot 12 maanden. t Onder andere werden daar verpleegd: ( ) � 'IG. Hagenaar, voorzitter E.V.C. te Baarn. 7 maanden ·
Henk Kool, Amsterdam 

i<:NV Johan van Heuzen, Amsterdam 
l • Nielsen, Amsterdam 

Pas, een broer van Theo Pas, Amsterdam, deze werd op diefstal be
trapt) 

v t Fokke Dijksma, Zaandam. 

Utrecht 22 Januari 1948 • 



DENEMARKEN. 
/ 

1Vagu Erik Malhusen, Dickensalle 1 Köbenhavn. '� 
1Hans Reinold Petersen, H�choltveg 16 II, VanlpseV!NV 
IHÖlger Finsen, Auroraveg 64, R�dovre, Vanl�se V
1Kaj. CNhristensen, Hprdumsgsde 25, Köbenhavn. iNV
rE. J. Skjökte, Aarhusvej 36 I, Smlkeborg 
1Axel Jonstrup, L�kkegade 16, Aalbore 
1Felix ·,1. Jawo.rsky, Istedgade 11, Aal borg 
Aage Hartmann Nielsen NybEerggode, Köbenhavn 
A. Salby Brarnmersgade 2 Aarhus 
�enk Elzinga Johan Kelbersveg 43 IV

1 
Kopenh8gen

age Hartmann, Nyborggade 30, Köbennavn. 
Noorwegen. 

!{,NV Mf Fassliun Ericborg, 38 Majorstuvit Oslo 
� Trygve Hofmo, Tronhjemveien 83 I Oslo 
Je�/ Ludvig Folden, Marcus Thranesgt. 13 Oslo 
/it-, Henr ik Pedersen Christie sgate 11 II Oslo 

Jan Kuuglebotten, Sollihögda. 
vtNV Oscar Overgaard, Sofiesgt. 8 IV Oslo 
,K,'JV Er ik Aas, Fase nm. 2, Uslo 
U� �Eibert Kristiansen, Sandefjordgt 1 III D Oslo 
• �Olav Thyvold, Ringhusvn. 25 Nordst.randhögde, Oslo

F.rankr_ij.!s_ 

'1�1 Gerard de la Eretannerie, 27 Rue Jasmin, Par is 16eme. 
14Nvr Umhauêr, Jean, 9 Rue des Vertugardins, Meudon ( Seine et Oise) 
�,_,vf'Bernard Jacq_ues, S.P. 50.368-B • .P • .M. 600A, Gouvernement Militaire Fran-

•ais de Be.rlin. 
v.'�' Lavolet, Lucien, 19 Rue de Nantes , Pa.ris 19eme, apres le 30 Octobre 1947 

� 175 Rue Etienne Marcel, Montreuil Seine. 
NV Baron, Henri, 33 rue Parmautier, Pierrefitte Seine. 

�ij Zarb. Reijmond, rue du Martroy, Erchen, Somme. 
VINv' Franco is Nada11d, 38 r ue du Bac, Par is VI Ie. 
v tSerge Miller, 252 rue St. Honoré, Paris IIeme. 

vfNV�Yves Roussc8re, 25 r11e de la Vaxenne 5 Manr. Des-fossés, Seine 

Tsjecho Slowakije. 

1/tl\�� Sláva Pos pis il, Pr aha XIV, u Smyoky 'é822/3 III 
�A.lvt Emil Stehlik, Praha XIV, Rugrovo n. 5/1 

1/111�.r .Alexandr :Sratus, Praha XIV, Na Klilorce 5, teleion 915.01 
� Salamon Desider, Praha XIX, Jir8skova 19 II.10 
��v Zajic Jaroslav, Praha II, Na Rybrucken 5. 
v[ /\' J Hübner, Leopold, Rohytnice u Prerova. 
rl�,v Ing. Ladislav Haur, Praha II, Min. Zaht. Obchodu. 

Italie. --.--

Mario Merelli, via di 1oreneri 6 Roma 
Carlo Lev. Mosteró, v. le Angelica 133 Roma 

Rolandi Astolfi, v.le Reg.Margherita 125 Roma 
Danilo Dolfi, via Simone de Saint, Bon. 89 Roma 
Postorini Joust, Viola M. Groppos No. 6 Reggio Emilini 

Nederland. 

ti(l-.>v'L Michel Lacon, Schoolstraat 28 Bergen op Zoom..(. 
�. 1 

· J. H. C. Niquet, Putsche Bocht 43b RotterdamV 
/ �NV L. Zijl (Bert.) Warmondstraat 200 A I, fmsterdam (W.) 

�. I H. Jimmink, Jacob Catslaan 10 te Zeist 
v., l/ c. Van Dijl, Edisonstraat 80 Den Haag -
"1'� v- J. De Lee uw, Mul tatulistraat 177 Den Haag 
v(�v' B. J. Wibiër, Huize ''Sonnevanck", Heino (0).

VtlH Ch. Kuijpers, Jan Heinsstraat 16 II 's Hertogenbosch :
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Leen. Zuiver, Meerhuizensttaat 16 II Amsterdam z. Il( V •V
w. Lamértm, Veenhuizen II-41 Dr. / ' 
J. J. v.d. Burg, Oude Molenstraat 6 Osq (N.B.) 
G. Vink, Damasstraat 223 Den Haag K\/

KN v·l-,1 � 

� 
België

Coudenijs Richard, Prinsenhofstraat 29, Eckloo P.o.V. 
, Lauwers, Au§,uste, 25 Chaos, Templenelil.ve, Hainaut. 

De scomps, Fernand, 30 Rue du Que snoy, Tmurna i, Ha inaut 
Sillen, Jean Hendrik, Ponnisstraat, Munster Bilzen, Limburg 
wautrecht, Raimond, 28 rue des Ecoles, Houdeng-Goegnies, liainaut 
NicPise, Marcel, 293 Route de Gilly, Couillet, Hainaut 
Dupont, Fernand, rue de nosièresz, Genval Brab8nt 
Nijs Herman, Dijkstraat 41, Steen2kkerzeel Brussel 
Pouplier, Gabriel, 24 Rue des Camions, Bruxelles 
Lecomte Felicier, 16 Av. füontgomery 
Foulon, PEul, Av. Waxweiler 12, Anderslecht Bruxelles 

�aaerlens, Victor, rue de la Mutualité 6SE, Uccle Bruxelles 
XX�RJCMXXXMX 

tFersijn, Charles, Rue des Jesuites 26, Tournai, Hainaut. 

Zweden. 
----

• �p /i Herrshapet Arvidsson, Kolmatäregränder 9 Helsingborg .

•
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Telefoon 4741 

µJff-Y \ . 1JP8j, 
1� ;;t BU�

,...

t,�J B 

Bijlage(n) 

Geheim. 
"97-/· yp 

In antwoor�op Uw schrijven d.d. 12 .Januari 
1948 'No. 2,2.520 Geheim. heb ik de eer UEdelGestrenge het na

v.
· 1/l

volge:3-de te�hten;$ �· S1erdj��i')geboren te Sneek, 2 .Juni 1914, weduwe ven 
A"(. ,�JPieter Adrianus Smi�, wonende Vergiliusstraat 2 te Zaandam 

� y· 1,...
1 is ..!,id van de C.P.JJ., doch voert geen openlijke politiek en 

1 1 q,,7......-, van enige act1v1t"eit is geen spràke. Wijlen haar man is op 
4 .Juni 1943 te Berlijn overleden, na door de Duitschers te 
zijn gearresteerd. Hij was een illegale werker. s. Homma 
heeft twee kinderen resp. 11 en 9 jaar oud. Zij is asthma
lijdster en wordt ondersteund door de Stichting 1940-4.5. 

• Aan 

De Heer Hoofd 
de Centrale Veilig
heidsdienst 

Javastraat 68

Voor haar gezondheid/is zij met medewerking van die Stichti 
naar Denemarken geweest en van daar op 10 Augustus 1947 te 
Zaandam teruggekomen. Mij is overigens niets bekend geworden 
omtrent haar contact met of reizen naar het buitenland en 
verdere mededelingen omtrent haar verblijf op Gurrehus in 
Denemarken kunnen thans door mij nog niet worden verstrekt. 
Mocht mij meer bekend worden, zo zal U dit t.z. worden mede-

GRAVENHAGE. gedeeld. De Commis��olitie 
�, (C.Roscher.). � 
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BUR:=4U B 

,,(J'-/. wJl 
Bijlagen: ------

I 

�aar aanleiding van Ow schrijven dd. 9 Ja-
nuari j.l • .No.225201 Geheim, heb ik de eer U het volgende te 
berichten. 

Bij een dezerzijds ingesteld onderzoek is 
�� .. 

A' gebleken dat, Jan Willem.�{{J.14E�N
1 geboren te Hillegom, 27 

kr1
i

J ',f .November 1919, wonende te Baarn, .J!;emnesserweg 101, noch open-
lijke noch bedekte activiteit bedrijft op politiek gebied. Hij 
bezit een druk accountantskantoor en is uitsluitend werkzaam 
in het maatschappelijke leven. �r kan worden aangenomen dat 
hij geen contact hee:ft met het buitenland, terwijl hij even
min reizen naar het buitenland maakt. 

Begin December 1946, keerde hij terug van 
zijn verblijf op het landgoed "Gu�rehÜs" in Denemarken. Vol
gens zijn uitlatingen was op het landgoed Gurrehus een zeer 
gevarieerd gezelschap aanwezig. De verzorging was daar zeer 
goed, hij is geheel hersteld teruggekeerd. Uit zijn uitlatin
gen is niet gebleken dat het vacantie-verblijf op Gurrehüs me
de heeft gediend dan wel geleid heeft tot het leggen of 
zetten van internationaal-communistische contacten. 

Vermeulen is een belijdend lid van de Gere
formeerde Kerk en anti-communistisch georiënteerd. Hij is een 
betrouwbaar persoon en verichtte tijdens de bezetting belang
rijk illegaal werk. 

Aan de tl.eer Hoofd v. d.Centra.le Veiligheidsdienst 
JaTastraat 68 

te 

11 s-GRAVENHAGE •
...................... ............. .................. ......................... ....... 
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I.D.Amersfoort 21 Jantia[:j. I'948:� ,
ie.M]z, BUR.=.0JJ 13 :._-1 \1\ 

1 � No. /l)J//J. 
GEHEHl. (ff</ I .1..7- 1- vtf'

Î 7''1: y Onderwerp:A'à.nvulling op het rapport van d.d.r9 "'�nu
ari 1948 no .\557 betreffende cjw. van der Stok alhier. 

Een oud-illegaalwerker en ex-politieke gevangene

(betrouV'!baar)uit de provincie Drente ,deelde ons het navolgende mede: 
11Als politieke gevangene van de S,D,t heb ik veel 

geleden,vooral aan die badkuren die op mij zijn toegepast,zodat ik 
lichamelijk en geestelijk nog niet geheel fit ben om U volledig 
over het een en het ander in te lichten. 

In overleg met de stichting 1940-1945 werd ik in 
het begin Augustus 1947 tot en met October 194-7 met nog 17 andere

landgeno:ten uitgezonden naar het tt Gurrehus 11 in de omgeving van Kopen
hagen in Denemarken.Bij deze groep van 18 personen waren drie com-

K V A I
munisten, o.m. een zekere VINK uit Rotterdam.Hij was e::mgeveer 32 jaar 
oud en lid van het Tribunaal te Rotterdam,waarover hij graag sprak� 

Ik kwam tot de ontdekking dat bedoelde Vink in het geheel niet

ziek was ,zodat ik ernstige redenen heb om te vermoeden dat hij zui
ver uit vormingsoogpunt (communistische )is uitgezonden geweest, deste-

--- ------ - -

meer omdat hij gedurende ons verblijf in het 11 Gurrehus11 geregeld van 
uit Denemarken naar het buitenland reisde en zodoende van rusten 

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

niet kon worden gesproken.Wie al deze buitenlandse uitstapjes finan 

/1 
cieerde weet ik niet. 

· \ 
Een zekere Leen ZUIVER,diamantslijper te .Amster-

dam was ook in onze groep aanwezig.Deze was wel ziek en had wer:.lee
lijk rust nodig.Hij was eveneens communist,doch sprak zeer spora
disch over zijn politiek.Overigens was hij een degelijk iemand. 

Eén uitzending vóór ons bestond uit Neà.erlandse

vrouV'ren, waaronder zich ook de vrouw van meergenoemde Vink bevodd. 
(dus gelij1c met c.w.van a.er Stok) 

Na mijn terugkomst heb ik mij gelijk met het Re-
Kruis in verbinding gesteld en daar medegedeeld,dat mij de mening 
was toegedaan,dat de uitzendingen alléén bestemd waren geweest voor 
personen die daaraan werkelijk behoefte hadden. 

Ik hoop U t .z.t .nog over het een en het ander 
nader in te lichten" 



- ·------·�---........ 
GEMEENTE-POLITIE Volg""· 

1948. 1
DOETINCHEM 

Doetinchem, 19 Januari 
Afd. Politieke Recherche. 

Litt. ?. /(_. _No. 6 / 1 · ®IEIM. 

21 j A 1''1CJ48 

,t:,;��t2/ 
ONDERWERP: 

Communistische activiteit onder 
ex-politieke gevangenen.- t BUREAu O 

.Î 1- I ''/ tf

• 

• 

Bijlagen: 

Gene. 

ier voldoening aan Uw verzoek, vervat in Uw schrijven 
d.d. 9 Januari 1948, No. 22520, Geheim, heb ik de eer U het
volgende te berichten: 

l< ,/ � Johannes Herman !i_öUTSMÀ'; geb. 21..;.12-1921 te Doetinchem, wo-
1\ (' nende Plantsoenstraat Tir alhier, is omstreeks 24 Augustus 1946

� vertrokken voor een verblijf op II Gurrehus" in Denemarken, waa 
1,( � ,A 

'
van h�j 6� tio.:v.e�r 1946 terugkeerde. Zijn echtgenote, Johanna

rt q V . ..., Hendrika <Q_e G�t;, geb. 29-7-1919 te Doetinchem, heeft onge-
. veer zes weRen op genoemd landgoed doorgebracht, t.w. van be-

gin Juli 1946 tot medio Augustus 1946.-
Houtsma had gedurende de bezetting een leidende functie in 

de illegaliteit terwijl zijn huidige echtgenote als koerier
ster verdiènstelijk werk verrichtte. Na de bevrijding zijn de
ze personen in het huwelijk getreden.-

Zij zijn inwonend bij de ouders van Houtsma. Zijn vader is 
praktiserend arts en treedfop politiek gebied ni�t op de voor
grond; zijn moeder - bekend maatschappelijk-en gedurende de 
bezetting illegaal werkster - is gemeenteraadslid van Doetin
chem voor de Partij van de Arbeid.-

Johannes H. Houtsma is thans Kringorganisator van se Stich
ting 1940-'45, waarvan zijn echtgenote plaatselijk medewerk
ster is.-

Het echtpaar Houtsma-De Graaf treedtpolitiek niet op de voor 
grond. Van een bepaalde politieke richting is bij hen nimmer 
iets gebleken. Wel staat vast, dat aan hun politieke betrouw
baarheid, ook ten opzichte van het Communisme, in geen geval 
behoeft te worden getwijfeld.-

Mijn informatiën omtrent het landgoed 11 Gurrehus" gedurende 
de tijd, dat Houtsma aldaar verbleef, kan ik als volgt samen
vatten: 

De groep van personen, die hier hun vacantie doorbrachten, 
bestond uit Nederlanders, Belgen, Fransen, Denen, Noren en 
Engelsen. De Fransen waren, met uitzonder.ing van drie personen 
allen COl!!!P:Unist-:-Van "ffèz� drie f.lîet-C'oirimûnisten-v11·arèri 1::enmin
ste*twee voormalige officieren van het leger van De Gaulle. 
Onder de Engelsen was slechts één Communist. Van de aanwezige 

1 Nederlanders waren twee personen Communistisch georiënteerd,
t.w. een zekere Max SCHWIEBERT, afkomstig uit Maastricht en 

j).x., .1. 

-een-
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K f..l d I een zekere Jan van de KOU\\1E afkomstig van een plaats uit 
J1 Friesland, thans verpleegd ln het Neurozencentrum te Zeist. 

Eerstgenoemde was lid van de C.P.N.; laatstgenoemde echter niet 
Van de overige aanwezigen is niet gebleken, dat zij Communis
tisch gezind waren.-

De Communisten van de verschillende nationaliteiten zochten 
geregeld elkanders gezelschap. De Fransen gingen verschillende 
kerert naar Kopenhagen, waar zij mogelijk contact hadden met 
Deense kameradén. Ook de Nederlander SCHWIEBERT ging verschil
lende malen naar Kopenhagen, vanwaar hij dan met diverse Com� 
munistische bladen terugkeerde. vanuit Kopenhagen werd hem 
"De Waarheid" toegezonden.-

De leiding (Andersen) en het personeel van II Gurrehusn waren 1 

anti-Communistisch. Wanneer de Fransen de Internationale begon
nen te zingen, verlieten zij het lokaal.-

Door een Communistisch georiënteerde Deense Professor werd 
eens, waarschijnlijk niet op werzoek van de leiding, een lezing 
gehouden over de Deense illegaliteit.-

Eén van de Gaullisten was klaarblijkelijk belast met het ver
zamelen van gegevens betreffende de aanwezigen ten opzichte 
van hun opvattingen en activiteit ten aanzien van het Communis-
me.-

Onder de vrouwen, die gelijk met Mevr. Houtsma-De Graaf op 
11 Gurrehus" aanwezig waren, bevond zich tenminste é�n Communis-
te.-

Ik vertrouw U hiermede naar genoegen te hebben ingelicht.-

de heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 

te 
's-G RA V E N H A GE.-
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No. 114/48. RIJSWIJK Z.H., den 19 Januar•i 

Bericht op schrijven van 9 Januari 1948. 
22520. 

/?. G e h e i m 

Onderwerp, 1,.;ommunistische acti vi te i t 
onder ex-politieke gevangenen. 

füjl., geen. 

• 

l'er voldoening aan het verzoek, vervat 
in uw oovenvermeld sen.rijven, heb ik de eer U het navolgende 
te berichten: 

--

11 
.bernard .. illem J.��, geboren te Deventer, 24 üctober 

1922, thans studerend, wonende te 1üj swij k(Ztl), Nassaukade 12, 
wera in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven 
op 19 l'lovember 192ö, komende van .. el tevreden (l.\!CI) •

.tle"trokkene is ongehuwd en woont ulhier bij zijn moeder. 
niJ studeert in de eunomie. �ijn vader is in een krankzinni
gengesticht overleden • 

.ivleiJer heeft gedurende de bezètting illegaal gewerkt.Na 
de bevrijding had hij ziJn �eestelijk evenwicht verloren.In 
194� en 1946 was hiJ geruime tijd onder ben""ndeling van de 
zenuwarts Dr.1-eerbolte te I s-•..;i:ravenhage • .u.ij heeft gedurende 
die oehctndeling meermalen een zgn.slaapkuur ondergaan. 

M�dio 1946 had �eijer deg-ewoonte om aan leden van het 
f...onimdiJl<: r1uis brieven te schrijven. LJe innoud van deze brié
ven was onbeduidend. 

Van begin .t\Ugustus 1946 tot November 1946 is betrokkene 
ver} leegd in het krankzinnigengesticht Oud rtozenbur5 "te Loos
duinen. 

In Januari 1947 ging hij door oemiddeling van het rtode 
.!\.ruis voor een vacantieverbliJf naar 1.;enemar•ken • ..!>ind i,1aart 
194/ keerde hij weer naar l,Jederland terug. Na zijn terugkeer 
is hij geheel genezen verklaard • 

.:>indsdien is �te ijer enige' tijd werkzaam geweest bij de 
K.L.J:Jl.1,a�ezien aldaar, in ver•band inet zijn ziekte, geen toe
komst voor hem was, is hij vandaar weder vertrokken. 1v1eijer
studeer"t thans weer en werkt in de voormiddag op de uandels
hogeschool te rtot.terdam om hierdoor de kosten van zijn studie
te kunnen dekken.

Het gezin :i.,leijer staat alhier niet ongunstig bekend. Vrij 
zeker kan worden aangenomen, dat dit gezin niet communistisch 
is georienteerd.Van een openlijke dan wel bedekte activiteit 
op politiek gebied is alhier niets kunnen olijken. 
type:rn. 

de tteer noo!ti van de �entrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68

1 s -l:i rtA V .t!.i1'1.HAG.i.J, 



114/4.3. 

9 Janunri 1948. 
22,20. 

'Cc,.l:álu.üstische activ1 t(lit, 
onder ëx-politi1;;ke gevat;igenen. 

... 

'l t?!' volu.oenlnè aan .1-:!t 1.H::li:zoek, vurv 
in t;w oovunve1'rr!�.1.d schr·i.1 ven, u.€-b ik à ... 3e:r· :_;: l�i:?t t..av ,lg�.nd 
:,t bE>r i<..:h.t.eu � " 

ll:f!1t:.i.l1U . ·:i.J..ler?, LLJh.R, geilor.en ·c.e Dev�nt.er, 24, (}c t..tJbe:r 
1'·� 2� , l,t'La.m, s ê.t!Jeraad: \wm.:nde te 1i1j öwi.1 k(:S.:1) , i.fc.'t ssaui-.ade 12 
.�r'é in it€t bevt.!lld.1igsr·ef;h L·=L' ,,ie;;�:.· gem,::ent� ln,gesch1•even 
"J t� 1.'; ,o,r�.:r.ber 1928, }<OfHEmCH?' vaIJ. it;;l1,evreaU1 ... (NC.!:). 

• ·1 • � • b"" i' :a Pe"'x·-:l-t!�·Jn� .LS l•.rl""t!.n;:..\Ju e11 woo.:..!t. .,.Ln ... .;.1;- ·J..; z .:in n.c,t''...1er • 
.ui..i s:�uueer·î� il?, de aUi'lOilli�. _:ijfl v;,,;.Je� i.; l.t:i 1;ien k�ankzl.tllli
t:e'rlft,N� t-5.dn" over led�n. 

!�e1.jur• h,�i:.i:'t be_äln·ûr.ille: d.e u1:;zêt·t.i12g ille�thl.1- 6-aw"<:1'"1<:t.I-:a
-..e tevrlJdl1,J huu hij 2iJll ,.;·.:€::st.�J.ijlc oveJi.n.ch-;:. 'l.:rloren.In 
1';t4J tln ïa4c wc1s ni,...1 geruime t5.jd o.ndel' b;.:n nd.eli.ng w:1.r, de 
GCrmw.:.:rte DJ•.Pt.:.c.r·bo[�� t.B 1 1::,-C1�av;.nui:.ti•z .:UJ H-:.!ë'.ft ;Iecturende 
1 .... i:: Deh...nc.� l.1.thl, :neer,LJ)) €tl o�r1 :r.gn • .sla:a�-1:'�uur o.nót:rgaan. 

,.\�ä.J.:, 1 ;143 nd.0. .J.;!iJ·�r dê �100nt.� on: ,:i.� .. .n 16-uen van het 
·:..on.�.t.,1.1ii:. hui":! o�iev,.i\ t.:! ::.du� .i.,jVé.ü.. ,.h� 1.r!nauè van d�z.s brie·

ve u :-;J:s · o�:rbodt:d.d.e.1.1.
Van b_��in Au.gua�us 1 )4o t..:>t Nov�i::itier i 94& 13 .tetrcldcene 

v�i·;. li:?'l$d in i,-at. r:r3.a1..,.zinni,;è'ngês tir :n:. �)u:.'- .w2e.äl>UI'j te Loos
éft>.illb.ü. 

'.Lr.i. dt.:.n1.1a1·1. 1947 ,iling hl,j door t,0:.i'.J.d:l;-li�1g van het Liode 
•.. ,,,! r, • �" • ... r� :;'..,.�...-.. 1:.,i 1· !f' "'"" .� .i, .. n··· . ,4r,d ;f "'"'t. .r-.... t.4 ... ,.. VOC-.! _,.,u v;;...;ca l» ... c • ..:., - J+-- fi.,.� .;,.tl{.. . ..,..,LKt.ll • ...,.,..,. .;..é' . ....,. 

� ::Ji:1 ,,..-,,.,.,!, h·; < LJ, .. ·:r· .., .. tl ... �Od"'-P'"'"',: ".!'!'·l� "'··· .11,.., Z"
t
)'·- ·lu rt1,r1kee-�,,, • . � ,')..t:,.,: +'"U.::.. ... --·:) i, w': l�t.'�...ó., ""'"-.J C-- �.�J,.J.'i:!• � -.L �- 'H,,,i, ..i,. ..... \,\wtA, --0 4,.. 

1.s .bij .�E!le'=l t>{;nr:�eri. v:::· ... ��laaro. 
Si.rn1Bü:le.-.. i ... illé'ijer· enig� t.:l)d W€.I"1tz,�a� ;:.swe<:st oij de 

�.r.. • .:..:..L:ai;gtiz ... n aluàG.!' 1 in V'zrt-..a.nd :•.!(H, ;;,j,1)! �iE:kte, ge-en toe
komst voor ilem wa�, il:l lüJ vandaar w.i:;:Cier' ·1�.c·tI'oll.kè.11.- �ieijer 
P.tudéert. tha.r1s �t1èer e11 f.€1'kl:.. in ae •Joc•,\'..,ddrJ�g op de Hitndelè-. 
hogeschool 'te .do �wercfë.tlll om t.ic1'door d� koct�.ti va.1 �iJn stud! 
t� .unn�� d�P..ken� 

Het gezbi .J:i,elJel" :..L!:tat, allii<.:.n .riiEt cn�WlStig bekend.Vr: 
zeker- 1@1 worçï.en ·-aaugeno11.{H1, öa:t d1t. 6e2<i.u. ni�t coa:mtinistfa, 
is geo!•i::n-r;ecrd.V.'.HJ ,E-n openlijk.ü d.an wol. l.>ejçkte �ctivitei 
op p::, litie11.. geo:tett is alliH.r .qie-'ï..S ki,..:.tmen i::ll1J1�en. 
type:n. 

de Heer noo.fd van de 

.. 



No. 557 
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I.D. AMERSFOORT.

19 Januari 1948
-. 11 (J

B 1F ,-:\IJ B ! _JA�t-

Onderwerp: 

A-

�l-/-·w' ·. :,?7/t117.
antwoord op schrijven d.d. 12-1-48, Nm. 22520, inzake 
comm.activiteit onder ex-politieke gevangenen en in
lichtingen betreffende C. W. van der STOK. 

� 

":A9?P 
Perceel Utrechtseweg 71 te Amersfoort wordt bewoond door STOK, 

Maria Jacoba van der, geboren 1-3-94, ongehuwd, winkelierster en haar 
P. nicht 8TOK, Cor�elia Wilhelmina van der, geboren 30-6-13 te IJssel-
1' stein, ongehuwd.

Tijdens de bezetting gaven zij onderdak aan K.P.ers enz. en ston
den zij in verbinding met de illegaliteit, o.m. Jms, Ans e.a. Twee 
K.P.ers, die zij onderdak verschaften,namen deel aan de overval op de 
Weteringschans (huis v an Bewaring) te Amsterdam, en werden beiden ge
dood. De dames Van der Stok waren hiervan erg onder de indruk. 

Zij behoren bij de Gereformeerde Kerk, art. 31 en gaan geregeld 
naar de kerk. voQr De tante is in 1945 of 1946 Np eigen rekening uitgezonden dgor de 
Stichting'40-'45 en het nichtje van 10 Juni tot 22 Juli 1947 eveneens 
voor eigen rekening naar het landgoed "Gurrehus" in Denemarken. De 
Stichting 1940-1945 te Amersfoort heeft een en ander slechts administra-
tief geregeld. ..� , 

rl Het transport, waarmede het nichtje is gegaan, stond onder leiding 
f\ 1 van mevrouw RoSt uit Deh Haag (nadere bijzonderheden onbekend) en de 

Vt' N vc. � heer XI Jaski van he:t·· Ned. Rode Kruis, eveneens uit Den Haag�) Laatst-
1 genoemde zou gepakt zijn voor clandestien vervoer. 

Dezerzijd� bestaat geen bezwaar met de dames persoonlijk te gaan 
praten, doch er wordt vermoed, dat de verkeerde elementen, die even
tueel bij hun groepen zijn geweest, niet door hen ontdekt werden, om
dat zij hiervoor te fatsoenlijk en niet kwaadder..kend genoeg zijn. 

Zij drijven een zaa'.k in babyartikelen en staan als streng-gerefor
meerd bekend. Met politiek bemoeien zij �ich niet. 
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POLITIE LAREN N.H. 

Ge h eim.·No •. 92/ 48

Bijl. een

Bericht op schrijven 
Laren (N.H.), 19-1-1948

dd. 9-1-1948 no •. 22520 ,Geheim. BURC/iU A· 
Jl-/·'41!' 

Naar aanleiding · · 
van Uw aan he/

-��-
hoof'd dezes aangehaald schrijven, heb ik de eer 

X�:klmx>EIKX h. bi. t d UWelEdelgestreng8 ier J e oen toekomen het

� No. 35 mijner administratie,

waaraan ik rn.jj referte veroorloof • 

i>e · B�gemees ter van Laren (N.H. ) ,

{349} 
A a n 

1�$? 
dén Heer Hoofd van de c. V.D. /k,rc01 � c:.. cJ.

J avas traa t ,68 
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Gfm:Politie L A R E N  (N-H). 
r 

R A P P O R T 
-----------------------

No. JS
__::----

Rapport inzake J.Chr.BARTELSMAN 
en C.W.FISCHER beiden te LAREN (N-H).

• 

In verband met een schrijven (geheim) d.d.9 Januari 
1948 onder No.22520 van de Centrale Veiligheidsdienst te ,sGRA 
-VENHAGE,houdende verzoek een onderzoek in te stellen naar eve
-tuele communistisc3e activiteit van J.Chr.BARTELSMAN en C.W.
FISCHER,is door mij: JOHANNES FRIJTERS,brigadier van politie te
LAREN (N-H),na daartoe bekomen opdracht,een onderzoek ingeste1
en wordt U door mij als volgt gerapporteerd: 

f,{Vc,- J 1 JAN CHRISTOFFEL B A R T E L S M A N ,geboren te , s GRAVENHAGE
1 · �April 1916,kunstschilder,wonende te LAREN (N-H) No�lseweg 

No.25,vestigde zich in deze gemeente op 15 Juli 1940,komende 
van BAARN. Op l Juni 1938 trad hjj te SOEST in het huweljjk met 
M.H.LANGEVELD,voordien wonende te LAREN (N-H) en dochter van
wijlwn de kunstschilder FRANS LANGEVELD.
BARTELSMAN,die vroeger geen communist was,heeft tijdens de bez
-ting,ruim 2 jaar in Duitse gevangenschap doorgebracht.
Na de bevrijding kwam hij als �itgesproken communis� terug • 
Hij heeft thans zitting in het bestuur vä"n äe C.P.N.Afd�LAREN 
en toont zich een vurig aanhanger. 
In het jaar 1946 werden verschillende ex-politieke gevangenen 
en oorlogsslachtoffers,door de Afd.LAREN van de Stichting 1940 
-1945,aangezocht om een rustkuur in DENEMARKEN te ondergaan.
Dit aanzoek had met politieke gesteldheid niets uitstaande.
BARTELSMAN heeft daarvan gebruik gemaakt en heeft de maand
November 1946 in DENEMARKEN doorgebracht.Deze rustkuur bleek
voor zijn lichamelijke gesteldheid NIET overbodig.

\,BARTELSMAN is een huisvriend van de fam.LAFtBRE te BLARICUM. 
Á � f. l Deze famtiîlFfi� is eveneens lid van de C.P.N. en schijnt fa.mi

-lie of -vi='rèn�en in :óE1tEM.ARlèEN te hebben. Tijdens het verblijf 
van BARTELSMAN te DENEMARKEN heeft hij verschillende bezoeken 
afgelegd bij die relatie,s van LAF1BRE. 
Dit heeft ten gevolge gehad,dat BARTELSMAN met vrouw en kind e 
L�BRE met vrouw en kind in de zomer van 1947,gedurende 6 we
-ken in DENEMARKEN hebben doorgebracht. 
Zij bewoonden een zomerverblijf te BORNHOLM aan de FJORD. 
Deze laatste reis naar DENE:MARKEN vond niet plaats door bemid
-deling van de Stichting 1940-1945 en werd uit eigen middelen 
betaald.BARTELSMAN heeft als kunstschilder een armoedig be
-staan en tijdens zijn verblijf in DENEMARKEN in 1947,verhuurde k 
hij,om de kosten van zijn verblijf te dekken,zijn eigen woning vo 
f.350.-.omtrent de extremistische achtergrond van het verblijf
van BARTELSMAN in DENEMARKEN, is mij niets kunnen blijken.

v(r.JIJ �, 2. CAREL WILLEM F I S C H E  R,geboren te AMSTERDAM 30 November 
1920,thans werkzaam bij de experimentele radiocentrale te HIL
-VERSUM,wonende te LAREN (N-H� Verlengde Engweg No.10,vestigde
zich te LAREN op 13 April 194 ,komende van HILVERSUM,nadat hij 

� op 25 Februari 1946 te LAREN in het huwelijk was getreden met
��V l M.J.SALTERS. Hij heeft,evenals BARTELSMAN,tijdens de bezetting 

ruim 2 jaar in Duitse gevangenschap doorgebracht. 
Door bemiddeling van de Stichting 1940-1945,Afd.LAREN,heeft hij 
in Januari-Februari 1947 een rustkuur in DENEMARKEN ondergaan. 

Aan de Heer Tijdens zijn gevangensdhap in Duitsland is hij bevriend geworden 
E TE met BARTELSMAN,doch aangezien hun politieke gezindheid ver uit BURGEME S R -een loopt,begint die vriendschap behoorlijk te tanen.

FISCHER is GEEN communisy.Hij belijdt de R.Katholieke Godsdienst
Waarvan door mjj naar waarheid opgemaakt,dit rapport,gesloten A R E N  (N-H). en getekend te L A R E N  (N-H) de 17-e Januari 1948,

de���iebea.mbte voornoemd 
� J.FRIJ�
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30 Ja.nueri o. 

r:r IIIo 3 

Communistische activiteit 
onder ex-politieke Revanr,enen. 

De Daenéo ou�-illan;aliteit, waarin het oomuunistische 
element sterk vertegenwoordigd is, heeft in 1946 hot initiatief 
genomen om ex-politie.ke ,aevangene11 en Q,ndere oorlogsslachtoffers 
µit V?Ormalif door de Duitsera bezette lande-n, mede tot herstel 

·van gezondhe�d, een vacantieverblijf vàn 1 à 2 maanden aan te·
bieden op he"t land.goed i:tGur�ehus 11 in Denemarken.

De tr�nsport·n vanuit Nederland verden verzorgd door het 
Nederlandse Rode Kruis, in samen�erli:ing niet haar Deense zu.ster
organisatie, ter ijl de v�or de uitzending in aanmerking komende 
personen werden aange,,ez�n eensdeels doo·r de Stichting 1 ')40-1945, 
anaerdeele doo� de Nederlandse V�reni�ing van ex-politieke ge
vangenen. 

" Ui't Ul1 district werd. aan. zulk een reis deelgenomen door: 
J.G� D01.)UK/llJP-rroL, geb. a.9.1914 te :Borne, rnnande te Weorsolo,
Deur�inr�rneg R.58, no paspoort 344648, vertroklen 5 Mei 1947.

Daar verschillende �eiten e� omstandigheden aanwijzingen 
�ormert, dat hè� vacantieverbl4jf op Gurrehus nede heeft gediend 
dan wel geleid tot het leggen, c.q. voortzetten van internatio-

;baal-communietiache.contacten, te�ijl bovendien is gebleken dat 
de sä.J'.ilenstelling. der deelnemersgroepen mede onder commm1istisohe 
be!u�loeding heeft gestaan, wordt een nadere oriëntatie omtrent 
.de -extremistiache acb:f:;erg-.cond van het verblijf op O,.irreh ·s van 
groet belang gèacht. 

il moge U derhalve verzoeken na.er bovengenoemde persoon 
(bui-ten 'haar om) een nauwke ·rig onderzoeJt te vrillen doen instcl-
1-Gn, in hl::lt byzondeJ? aan�ande haar ·openlijke dan wel bedekte
activiteit op politiek gebied.

Byzonderheçen betreifende haar werkzaamheid in het 
maatschappelijke en het politiekP. leven, haar even't,u.eel contact 
met of reizen na�r het buitenlnnd en zo mo��lijk het verblijf 
op Gurrehu.a ze;1.ve zal ik zeer op prijs stellen. 

Gaa:rne zal ik daarbij nog vernemen, wanneer betrokker.:e 
·vàn het verblijf in Denemarken te Uwent is teruggelceerd.

Het Hoofd van de' 
CENTHALE VEILIGHEIDSDIENST 

Aan de Heer 
Districtqcommandan� der Rijlcspolitie. 

wmens dezez 

te 
.A™ELO. 

· J.G. Orabbendam.
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III IIIc 3 

Communistische activitoit 
onder ex�politieke gevaneenen. 

·f 2 Januari 8. 

i iH 
: n':"a'.v. s0hr. I:D Den Haag 22520. 

Dé Deense oud-illegaliteit, wanri� hat communistische 
element sterk vertegemvoordigd iss heeft in 1946 het initiatief 
genomen om ex-politieke gevangenen en andere oorloc'.!Selachtoffers 
Qit vooroalig door de Duitsers be�ette landen, mede tot herstel 
van gezondhe�d, een vacantieverblijf van 1 à 2 maanden ann te 
bieden· op het landgoed "GurrelJu.s" in �nemarken. 

De transporten vanuit Nedgrland wer�en vor;orgd door het 
Nederlandse Rode Krt..is, in sa.memwerking met hanr Deense zuster
organisatie, ter,ijl de voor de .uitzending in aanmerking komende 
:personen werden aange1:1e.ze11, eensdeels door de Stichting 1940-11145, 
anderdeels door dè Nederlandse Vereniging van ex-politieke �e
va"."l.genen • 

• Uit Uw.gemeente werd aan,zu1k een reis deelgenomen dooJ"; 
Cornelia Wilhelmina 'VAN DER STOK, geb. 30.6.1913 te IJsselstein,
wonende te Amersfoor"t, Utrechtse�eg 74, no paspoort 43542, ver-
trok'ken 5 Mei 1947. " · · 

Daar verschillende �elten en omstandigheden aanw1Jz1ngen 
vormen, fiat het vacantieverblijf op Gurrehus mede beeft gediend 
dan wel geleid tot he.t leggen, c.q. voortzetten vnn, internationam

oommunistische contacten, ter.vijl bovendien is gebleken dat de 
samenstelling der deelnemerseroepen mede onder commu.�istische be
inv1oeàing heeft gaste.an, wordt een naäere ori@ntatie omtrent de 
extremistische achtergrond van het verblijf op Gurrehus van groot 
belang e,-ea.cht. 

Ik moge U derhalve verzoekén naar boven�enoemde persoon 
(buiten :haa:::- om) een neml'tlte'T..1.rig onderzoek te ,;lillen doen inste1-
len9 in het byzonder aan,soande haar openlijke dan wel bedekte 
activiteit op politiek gebied • 

• Byzonde:rheden betre�fende ha.e,r werkzaamheid in het maa:t
scl.lappelijke en llet politieke leven, haar eventueel contact met 
of reizen naar het buitenland en zo mogelijk het �erblijf op 
Gnrrehus �elve,zal ik zeer op prijs stellen. 

'· 

Gaarna zal ik daa�bij nog vernemen, wanneer betrokkene 
van het verblij! te uwent is terugeekee�d. 

,, 

Aan de Reer Commissaris van Politie 
te 
AMERSFOORT. 

Bet Roof d van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

� namens deze:

J.G. Orabbendam. 
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Com:munistische a,ctivi tei t 
onder ex-politieke gevangenen. 

28 Januari a. 

De Deense oud-illegaliteit, waarin het communistische 
element sterk vertegenwoordigd is, heeft in 1946 het initiatief 
genomen om ex-politieke gevangenen en andere oorlogsslanhto�fers 
uit voormalig door de D�itsers bezette landen, mede tot herstel 
van ri:ezondheià, een vacantieverblijf van 1 .à 2 maanden aan te 
bieden op het landgoed "Gu.rrehus" in Denemarken. 

De transporten vanuit Nederland werden verzor�d door het 
Nederlandse Rode Kruis, in samenwerking met haar Deense zuster
organisatie, terwijl de voor de uitzending in aanmerking komende 
personen werden aangewezen, eensdeels door de "Stichting 1940-1945, 
anderdeels door de Nederland3e Verenifti.ng van ex-politieke ge
vangenen • 

Uit Uw dist�iot werd aan zulk een reis deelgonomen door: 
Niek KETELAAR, geb. 7.4.1921 te Haa�lem, wonende te Bennebroek, 
Lei�sestraat 6, kantoorbedlende, no paspoort �40156, vertrokken 
31 October 1946. 

Da.ar verschillende feiten en omstandigheden aanwijzingen 
vormen, dat het vacantieve:rblijf op Gttrrehua mede heeft gediend
dan wel geleid tot het leg�en, c.q. voortzetten van 1nternatio
naal-co.rnmun1.stische contaaten, ter.11i;jl bovendien is gebleken dat
ae samenstelling der deelnenersgroepen mede onder communistische 
be!nvloeding heeft gestaan, wordt een nadere oriëntatie omtrent 
de extremistülChe achtergrond ven het verblijf o)? Gurrehua van 
groot belang �eacht. 

Ik mo� U derhalve verzoeken na.ar boven�enoemde persoon 
(buiten hem om) eon nnuwkeLrig onderzoek te wîllen doen instel
len, in het byzonder aangaande zijn openlijke dan �el bedekte 
�ctiviteit op politiek gebied. 

Byzonderheden betreffende zijn werltza.a.:m.heid in het maat
sch.appelij ke en het politieke leven, zijn eventueel contact met 
of reizen naar het buitenland en zo mogelijk het verblijf op 
Gurrehus ze:ve zal ik zeer op prijs stellen� 

Gaarne zal ik daarbij nog vernemen, wannoer betrokkene 
van het verblijf in Denemarken te Uwent is teruggekeerd. 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

.Aan de Heer 
JfJ, namens deze:

Districtscommandant der �jkspolitie 

�TERDAll. l �O b? � . J.G. Crabbenaam. 
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I. '),, 200-' 48
7 Februari H)48. 

Communi�tische activiteit 
onder ex-roliti.al·e gevangenen. 

Ten vervolee op miJn echri.iven No. 2:l520 d.d. 
9 Januari 1948 en r-:.et verwi:zing naar u, terzj.jde iverf!l..el
de brief, heb ik <le eer - te verzoeken -ij de inlich
tingen, verzoch-t in ·ri.:i jn eerst"enoemcl scln"'i�ven ook 
te 11ill.an doen verstrekken betreffende ;""oseohirte -'"an 
�� ���!3.,. geboren te �mstern?m 12 Octobe�i9, Ban=
si;raa t o7 en r�ei .�er van 1 ·est;• "obor�n �i ,'l.msterdam. 
13 !>.ugûstus 1'ä97";Bëtëlgëüzënstraat 3 , beiden te 
"Cwant. 

�ij vertroï.·ken ne.a1· Denerriarken op 2 J"uli 
1947, alwaar z.tj eniee tijd or. het Doens!-3 landgoed 
1·Gurre.b,ua 1t vertoeï'den •

lli!:T HC'Ofl) VAF D C, iliTRALE 
Y:,ItIG�IDSPIEN3T 
Namens dez-e: 

r. ile reijer.

de <Heer Roofdoom!l"issari� 
.van Politie 

te 
�� "f1&Vb 

,. (].:_ . 7. 

' ,• 
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Communistische activiteit 
onde ex-poli tielce gevangenen.

De Deense oud-illegaliteit, waarin het coramuni.stische 
element sterk vertegenwbordigd. ia, heeft in 1946 het initiatief 
g9nomcn om ex-poli tiekc {l;OVaJtgcnen en andere oorlogsslachtoffers
uit voormalig door de Duitsers bezette lruiden, mede tot herotel 
van gezondheid, een �acantievorblijf van 1 à 2 maanden aan te 
bieden op het landgoed "Gurrehus" in Dener,arken. 

De tranGporten vanuit Nederland werden verzor�ä door het 
Nederlandse Rode Kruis, in samenwerking met haar Deense zuster
organ�atie, ter ijl de voor de uitzending in aanmerlting komende 
personen werden aangewezen eensdeels door de Stichting 1940-1945, 
anderdeels door de Nederlandse Vereniging van ex-politieke gevan-
genen. 

Uit Uw gemeerite werd aan zulle een reis deelgenomen door: 
Jan BUDDING, geb. 1.1.1922 te .Amsterdam, wonende aldaar, Niors
straa't 52-ÎII, tekenaar, no paspoort e6808, vertrokl�on 21 Januari 
19471 . ' 

Gerard V A'H DER ITEIDE,. geb. 3.12.1916 te Amsterdam, wonende aldaor, 
l?. La.stmanhove 95-I, "Pa:iiohisch-adviseur 11

, no paspoort 657379, ver
trokken 31 oétober 1946; 
Johanna Geertruida. JAlîSJtn ! gob. 26.5.1918 te Hasselt, wonende te 
liîîsterdam, .Riipnaeistraat 11, no paspoort 623198, v�rtrokken 2 Juli 
1947; 
Josephine KAN-DE JONG, geb. 12.10.1919 te Amste.raam, wonende aldae.r,
Leidsekaête 99-II, no pa.spoort 463904, vertrokbm 5 Moi 1947; 
Willem Johannes LODELZEN, geb" 11.9.1909 te .Amsterdam, wonende 
aldaar, Fahrenheits'iD.ga'.f 103, directeur Stichting 1940-1945, no 
paspoort 118782, vertrokken 20 Maart 1947; 
Dirk Hendricus VM.I OMSELD3R, geb. ó"11 0\ 1906 te .Amsterdam, wonende 
äidsar Jonge Irnolduaetraat 29, hond branch office� no paspoort 
63704, vertrokken 21 Januari 1947; 
D.�.M- REVERMANli, gob. 25.3.1919 te Utrecht, wonende te Amsterdam, 
Rqemer tisscherstre.e.t 36-ha, onderwijzer, no pa.spoort 436589, ver-
trok1cen � Mei 1947; 
Sara Johanna. Adriana TIUP.' ... 'tAN, geb. 23.6.1917 te Amsterdam, \'lonende 
aïaaar, Leiduinstrant 23-fr; ambtcnareeëc, no paspoort 134871, ver-
trokken 2 Juli 1947; u.w. 'l'RtU1UîIET, geb. 26.9.1905 te •s-Oravcnhage, wonenae te Amster-
aam , Zach. Jansenstraat 5, ondervij�or, no paspoort 137153, ver-
trokl�en, 5 Met 1947; 

- Pafl Johan Vinlt -
Aan de Heer 
Hoofdcommissaris ven Politie 
te 
AMSTERDAIA.

, i 1 J :)
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�aul Johan VINK, geb. 13.7.1908 te Scheveningen, wonende to Amster
C!am, Ka1kmarkt 15, \voningopzichter, no paspoort 673350, vertrokken 
27 Aug,istus 194'6; 
Maria Chri. A. DE VOS, geb. 5.6.1913 te Middélburg, wonende te 
Amsterfüu::i, St. Luciensteeg 7-hs, no paspoort 682300, vertrokken 
5 Mei 1947; 
Leendert Leurens ZUIVER, geb. 5.9.1908 te Amsterdam, wonende al
ä"aar, Meerhuizens-fraa.t 16-II, diamantslijper, no paspoort 522946, 
vertrokken 18 Augu.etus 194 7. Hij is een ontslal?.'en kampbewearder 

, van ka.!!lp Iaren en stond in 1946 bekcnà als een actief communist; 
F,-a:nuaert ZIJL, geb. 19.5.1915 te A1!W'1.,Hl'da.m, wonende aldaar Warmond
straat 2öó-aI, agent van politie, no paspoort 206518 t vertrokken 
18 Augustus 1947. 

· 

Daar verochillende feiten en omstandigheden aan�ijzingen 
vormen, dat het vacantieverblijf op Gurrehua mede heeft P"ediend 
dan wel geleid tot het leggen, u.q. voortzetten van interna:tionaal
communia"'tïische contacten, terwijl bovendien is gebleken dat de aa
menstelling der deelnemersgroepen mede onder co�filunistische be!nvloe 
ding�heeft gestaan, wordt een nadere ori@n"tatie omtrent ëe extre
mistische achtergrond van het verblijf op Gurrehue van groot belang 
geacht. 

Ilt moge 1J derm1've verzoeken naar bo'lengenoemde personen 
(buiten hen om) een nauwkeurig onderzoek te willen doen instelien, 
in het byzonder aangaande hun openlijke dan wel bedekte activiteit 
op politiek gebied. 

Byzonderheden betreffende hun werkzaamheid in het maat
schappelijke en h�t politieke leven, hUlJ. eventueel contact met 
o:f re:i,.zen na.ar het buitenland en zo mogelijk het verblijf op 
Gurrehus zelve zal ik zeer op prijs stellen. 

Gäarne zal ik daarbij nog vernemen, wanneer betrokkenen van 
het verblijf in Denemarken te Uiuent zijnteruggekeerd. 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEI.DSDIENS T 

fr namens deze 1

J.G. Crabbenda.m. 
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Communistische activiteit 
onde ex-politieke flevengenen. 

De De�nse oud-illegaliteit, waarin. het communistische 
element sterk vert;egenwoordigd 1.s, heeft in 1946 het initiatief 

, genomen om e.::c-politieke ·gevangenen �n andere oorlogsslachtoffei�a 
uit voormalig door de Duitsers bezette landen, mede tot herstel 
var.1. gezondheid, een vacaritieverl>lijf' van 1 à 2 maanden aan te 
bieden op het landgoed" Garre9hu,sn in Denernnr1cen. 

De transporten vanuf t Nederland .{erden verzor.gd door het 
Nederlandue Rode Kruis, j.n samenwerking met haar Deense zuster-· 
organisatie, terwijl de voor de uitzending in aanm.erkine komende 
personen ,Yerden aangewezen eensdeclo door de Stichting 1940-1945, 
anderdeels d,o� de Nederlandae Vereniging van ex-p�litiske ge-
vange11en. 

Uit Uw gemeente war<! aan zu.1:C een reis deelgenonon doori 
Tjitske ::.. TI1sLB-MODDEllitAN, ge'b. 4.9.1901 te Amsterdam, wonende 
te Arnhem, Dakenbergsev,eg 197 t no pa.spoort 61118, ve1�trokken 5
Mei 194'7. · . . 

D:.1ar v�rschillende feitun en omstandigheden aanwijzingen 
vormen; dat h t vacantieverblijf op GtU'rehu.a mede heeft r.ediend 
dan wel geleid tot het leggen, c.q. voortzetten van internatio
naal-Do..r.munistischo contacten, tc:r -ijl. bovendien is geblelcon dat 
de samenst� ling der deelnemersgroepen mede onder ooI!lmunistisahe 

,be�nvloeding heeft gestaan, �ordt een nadere ori!ntatie omtrent 
de extremistiscbe achtergrond vai"1. het verblijf op Gurrehus van 
gr?ot b1Jlang geacht. 

Ik moP-e U derhalve verzoeken na.ar bovengen.oo.mde persoon 
(bui ten "haar om) een nauwkeurig onderzoek te willen aoen instellen, 
in het byzonder aangaande 'ha.ar openlijke dan wel bedekte activi-
teit op politiek gebieä. 

Byz�nderheden betref�ende haar werkzaamheid in het maat
schappelijke en het politieke leven, haar eventueel contact met 
of reizen naa� het buitenland en zo no(;'1.lijk het verblijf op 
Gu.rreh1,1s zelve zal ilc zeer op ]?rijs stellen. 

Gaarne zal ik daarbij nog vernemen, wanneer betroklc�ne 
van het verbl;i.j:f in De11emarken te ur,eht is teruggekeerd. 

Het Hoofd van de 
OENTRÄLÊ VEILIGHEIDSDIENST 

namens dezei 
Aan de Heer 
Hoofdcommissaris va11 Politie 
te· 
ARNHEM. 

J.G. Crabbendam. 
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onder ex-politieke gevangenen • 

30 Januari a. 

De Deense oud-illegaliteit, waarin het communistische 
element sterk vertegenwoordigd is , heeft in 1946 het initiatief 
genomen om ex-politieke �avangenen en andere oorlogsslachtoffers 
uit voormalig �oor de Duitsers bezette �anden, mede tot herstel 
van gezondb:eid, een vace.ntieverblijf ven 1 à 2 maanden aan ·te 
bieden op het landgoed "Gurrehus" in Denemarke�1 • 

. 

De transporten vanui·t; Nederxánd verden verzor.gd door het 
Nederlandse Rode Kruis, in samenwerking met haar Deense zust1r
orga.nisatie, ternijl de VQOr de uitzending in aanmerking komende 

, personen werden aangewezen een�dec�a door ae Stichting 1940.-194::>, 
anderdeels door de Nederlandse Verenining van .ex-politielce ge-

Uit UN district werd a zitlli:: een reis deelgenomen door: 

vangene�. · 

� 
Hindrik Roelf RIOHTBRS, geb. 9.12.1917 ·te Smilde, wonende te 
Smilde, A· 1:,5, tlmid, no pas oort 619'464, 'Vertrok}�en 31 Oc-'.;ober 
1946; 
.Ruurd JANSSENS, gêb. 8 Juli 1913 te Smilde, wonende aldaar, 
boer', no paspoort 727 333, vert.rokk.on 21 Januari 1947; 
Wiebo LA!JERIS, p;eb. JO. 1.1908 te üithuizon, Nonende te Norg, 
,reclasseringsambtenaar, no paspoort 727781, vertrokken 16 Au-
(sltstv.s 194 7 • · 

naar verschillende feiten en omstandighadon aanw1Jzinri:en 
vornen, dat het vacantieverblijf op Ga.rrehils mede hee�t gediend 
dan ml geleid tot liet legP-'en, o. q. voortzettsn van i.TJ.terna.tio
J:18.?.1-communistische contacten, ter.fijl bovendien is gebleken dat 
de samenstellü1g der de<)lne erugro.epcn mede onder communistische 
be!nvloeding heeft �estaan, wordt een nadere oriëntatie ootre�t
öeLechtergrond van. het verblijf op Gurrehus van groot belang 
geächt-. Lextr:emistiscbe' 

lk moge U derhalve verzoelten naar bovengenoemd.e personen 
(buite• hen om) een.nauwkeurig onderzoek te �illen doon ins�el
len, in het byzonder aan�nde hun o:pen1.ijke d_an 'i7el bedekte 
activ.iteit o:p poli�iek gebied. 

Dyzonderheden betreffende h.u.n werkzam:nheid in het maat
schap1 elijke en het poli tielrn leven, hun eventueel contact met 
of reizen naar het buitenland en zo mor,elijk het varblij� o� 
Gu.rrehus zelve zal ik zeer op prijs stellen •. 

Gaarne zal ik daarbij nog vernem�n, wa1mee-r be�roklcenen 
van h:et ve:i:·blijf in Denema.rke� te U 1ent ziiin teruggekeerd. 

.Aan do Heer 
Diatriétscommandant der. Rijkspolitie 

Het Hoofd van de 
Oentrale Veiligheidsdienst 

<i't...na111ens deze:te 
ASSDî. }1.tJI Jl' 

J.G.·crabbendam. 
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Communistische activiteit 
onder ex-politielr-e �van�enen. 

n.a. ·r schr. van ]Jt:m Bae p;, 
.no 2L'J20 .. 

De Deens oud-illegalitoi�, �aarin het communiatische 
element s�erk verteg..�n'"roordigd is, heeft in 1946 het inii;iatief
genomen om ex-pol.i tieke geva.nrenen en andere oorlop.:salacht9f:fers 
uit voormalig door de Duitsers bezette landen, meae tot herstel 
van gezondheid

i 
een vncantieverblijf van 1 à 2 maanden aan te 

bieden op het andgoed "Gurrehus" in Denemarken.

De tre.nspo�ten vanuit Nederland worden verzorgd door het 
Nederlandse Rode Kruis, in säI!lenwerking met haar Deense zuotcr-

' organisatie, ter�ijl de yoor de uitzending in·aanmerking komende 
personen weröon aangewezen eensdeels door êle Stichting 1940-1945, 
anderdeels door de Nederlandse Vereniging van ex-politieke r,evan-
genen. 

Uit Uw gemeente. werd aan zulk een reis deelgenomen door: 
\'lillem Harmen BAAXf::TAlî, geb. 3.7.1917 te Assen,' wonende aldaar 
Oosierhoutstraat 90, ondcr�ijzcr, no paspoort 619526. Vertrokken 
27 Augu.stus 1946. 

Daar verschillende feiten en omotandigheden aanwijzingen 
vormen, dat het vacantievcrblijf op Gnrrehus mede heeft gediend 
aan wel geleid tot l1et leggen, c.qo voortzetten van internationaal
comnunil:ltische contacten, ter.1ijl bovendien is gebleken dat de 
aamenete1ling der deelnamersgroepen mede onder communistische be
invloeding heeft gestaan, WQrdt een nadere oriêntatie omtrent de. 
extremistische achtergrond van hst verblijf op Ou.rrehus van g root 
belang geacht. 

Ik moee U derhalve verzoeken naar bjvengenoemde pc�soon 
(buittm hem om) een nau\'1keurig onderzo�k te t1il1en doen instellen, 
in het b�zonder aangaande zijn openlijke dan wel bedekte-activiteit 
op politiek gebied • . / 

Byzonaerh�den betreffende zijn werkzaamheid in het mas.t
echa�pelijke en het politieke leven, zijn eventueel contact met 
of re'izen na.ar het b.ui tenland en zo tlOgelijk het verb�ijf .(?p 
Gurreht..�.s. zelve za.l ik zeer op prijs stellen. 

Graag zal ik daarbij nog vernam.en, wanneer betrokkene van 
het verblijf in Denemarken te Uwent is terusgeteerd. 

' 

Het Hoofd van de 
CENTllA.L'E V:CILIGiIBIDSD:tENST 

..fJ' na.mens deze:

Atn de Heer 
Oenmissaris 
te 

van Poli-tie J.G" Cra.bbendam. 

ASIEN. 
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Communistische activiteit 
. ,onder ex-politieke gevangenen. 

. De Deense oud-illegaliteit, waarin,het communistische element 
sterk vertegenwoordigd is, heeft in 1946 het initiatief genomen · 
om ex-politieke ��vangenen en andere oorlogsslachtoffers uit voor
malig door de Duitsers bezette landen, mede tot herstel van gezond
heid, een vacantieverblijf van 1 à 2 maanden aan te bieden op het 
landgoed "Gu.rrehus" in Denemarken. 

De transporten vanuit nederland werden verzorgd door h�t 
Nederlandse Rode Kruis, in samenwerking met haar Deense zuster
organisatie, tenîij l de voor de uitzending in aan.'llerking komende 
personen werden aangewezen eensdeels door de Stichting 1940-1945,
anderaeela door de Nederlandse Vereniging V8n ex-politieke gevan
genen� 

Ui"t Uw gemeente werd aan zulk een reis deelgenomen door: 
Jan Willem VERLIEULEN,' g�b. 27.11.1919 te Hillegom, .ionende te
Baarn, Nieuwatraat 14, accountant, no paspoort 518372, vortrokken 
31 October 1946. 

Daar verschillende feiten en omstandigheden aanwijzingen 
vormen, dat he� vacantieverblijf op Gürrehus mede heeft gediend 
da.n 1,val geleid tot het le ... gen, ·c.q. voo1•tzetten van intcrnationaal
eomounistische contacten, ter ·ijl bovendien is geble"rnn, dat de 
sa.mensteJ.ling der deelnemersgroepen m�de onder communistische be
invloeding heeft gestaan, wordt een nadere oriöritatie omtrent de 
extremistische achtergrond van het verblijf op Gurrehns van groot 
belang eeaoht. 

Ik moge U àerhalve verzoeken naar bovengenoemde .persoon 
(buiten he':. om) een nauwke1J.rig onder.zoek te willen doen instellen, 
in het byzonder aangaande zijn openlij,ke dan wel bedekte aoti:triteit 
op politiek ,31:'bied. 

Byzonderheden betreffende zijn werkzaamheid in het.maatschap
pelijke en 11.et politieke leven, zijn eventueel contact �et o� rei
zen naar het buttenla.nd en zo mogelijk het verblijf op G·v.rrehus 
zelve zal ik zeer ;,p prijs stellen·. 

Ge.arn,a 
het verblijf 

zal ik daarbij nog vernenen, wanneer betrokkene van 
in Denemarken te Uwent is teruggekeerd. 

Het Hoofd van de 
CEMTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

\.an de Heer 
�namens aeze:

�rpschef van Politie 
e 
gfil!. 6' 1 JJ ol/ 9

J. <J.. Crabbenda.m.
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Communistische activiteit 
onder·ex-politieke·gevangénen. 

De Deense oud-illeg&liteit, waarin het communistische ele
mént sterk vèrtegenwoo�digd is, heeft in 1946 het initiatief ge
nomen om ex-�olitieke gevangenen en andere oorlogsslachtoffers 
uit voormalig door de Duitsers bezette landen, mede tot herstel 
van gezoild�eid, een vaoantieverblijf van 1 à 2 maanden aan te 
bieden op het landgoed '"Gu.:rrelms11 in Denemarken. 

· De transporten va.nui-t Nederland �verden verzor�a- door het
Nederlandse Rode Kruis, in sn.m.enï1èrking met Jmar Deense �mater-

'. orG8,Illsatie, terwijl de �?or de uitzending in ·aanmerking komende 
peraopen werden aangewezen eenadeela door de Stichting 1940-1945 
anderde�ls door de Nede�landse Vereni�ing van ex-politieke ge-
vangenen. 

' . 
. Uit UN gemeente wera aan fiUlk, een reis deelgenomen door: 

?Jachiel Albert L.ACOR, geb. 22.11.1917 te Berg n op zoom, wonende 
aldaar, Scnoo!straat 28, toonkunstenaar, no paspoort 586600, ver
trokken 18 Augi.tstus 194 7. 

iDae.r verschillenae fe·i ten en omstandigheden aanwijzingen 
,., vormen, dat het va.cantieverblijf op Gurrehu.s mede heeft r.ediend 

dan wel geleid tot het leggen, c.q. voortzetten van intor:na:tio-· 
naal-cormiunistische co.ntacten, tex ijl bovendien ie gebleken dat 
de samenste1�in� 4er·deelnemere{µ'Qepen mede onder cömmvnistische 
be!D;,vlo�ding heeft gestaan, wor1t een nadere oriflntat�e omtrent de· 
extrem:i:st.ische achtergrond van het verblijf op Gurrehus van groot 

'belang g�aèht. 
,· . 

I� moge' u derhalve verzoeli::en r..aar. ·ooy;êneenoemde. p�rsoon 
(buiten hem om) een nauwkeurig onderzoek té v1illen doen it1st·e1-. 
len, in het bY'�onder aangaande zijn openlijke dan wel bedekte 
activiteit op politiek gébied • 

Byzonderheden betreffende. zijn werkzaamheid in h,t maat-
schappelijke en het politie$e levep, zijn eventueel contact met 
of reizen naàr het bu...itenlana en �o mo�elijk het verblijf op �u.r
r.ellus zelvê zal ik zeer op prijs stellen. 

Gaarne zal ik daarbij nog vernemen, wanneer betrokkene van 
het verbli�f- in �enemarken te u�ent'is t�ri�ggekeerd. 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VE I.LIGBEIDSDIENST 

A na.mens deze:
Aan de Heer Commissaris van �olitie 
te ' 
BERGEN OP zoon. " 

(l ",3/J,'/,.., 
�.G. Orabbendam. 

. , 
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ColllUunistisc)le ac".;ivi teit \ 
onder ex-politieke "';8Vannenen. 

T11rinfor .mtio voor nspil" de:ü ik U het volt"'.ende mede. 
Door de Daenoe, verze-'.;sor�nisatio we1�d, in srunenv10rklng 

.met het D. enne Rode Kruis, von :Prins �eor.,,.e van Denernar1:en de 
he schikking ver re�en over d lens and1oed II GurrC::hus" oo aldaar 
van Septenher 1346 tot nepteraber 1 <'J47 e n vaccntievo .. :blij:f VBn

1 � 2 :ma nden <"'a.n te bieden e�u oud-illegale \'lerl:ere uit de noest 
getroffen landen. 

Hut Uederlo.nàse Rode Kruis, dat het vervor,r van de Ueder
lo.nders ne.nr en van 1)enemar1cen verzorr;<le, liet de aan 1ijzing der 
uit te zend1m personen over a •n de Stichting 1 ')40-1945 en c1e Ne
der .1.and.3,a J3ond van ex-poli tieko gevai�g,-:men • 

Be1"e'1<1 wa:.l reeds, da.ii ·n de De.oncc ou.d-illcR3liteit llot 
communisti�ch eleMent sterk vr:rte "On oordigd wt· s. Onder de uit 
1'l'ederj and ui t.,.,.c�onden personen, voora:. onder d I e, as.nn-ewezen door 
cle lîeder:a::i-lse Bonà van ex-politieke gevangenen bleken 7,ich meer
dere corrmu.:.istisch p.;eorH!nteercle l? roonen te bevinden. 

Regel ati,.,. ?1e.s op "" rchas" e •n interna tionaul �c.:;el
schap bije ,n, voornan Jlijk Fra.m, n, Belr;.an, m�der �ar:dors, :>enon, 
Nor n n T jee.hen. De aasten. aren P'-rlduronde h.t n vcrb� ijf op 
"G r1·ehus 11 volkone:n vrij 5.n h.m ëo n m :atf.n, to:r ijl v..>or l'en 
re· sje::. in de omtrek on f0cstavo.nfüm �,erdtln georganis�o1·d. Ook 
konden dè op "Gurreh·1s 11 ve .. ;b"' 1ivende personen - .,1ot me"cle 1eton van 
de di1·ectie - •asten ontvangen en. bui ten het landP"oed overnachten. 
Een en ander was voor de aamrezi !l\., co ununisten z er rremakk.elijk 
om in contact te komen met Deûnse part;f.jgeno-t.en en met hen be
SP!'-kini::en te voeren. D:.>or de directie van "t-;arr .llus" w ,1,d op 
geen enkele wijze aan politiek gedaan. Zij had echt•r g ltsopt meer 
zieken te zullen krij,ron, qoch had de indruk, dat er vele patien
ten onder :,aren, die I'l'Jt andere 00(1'Jllsrlc.cn raren uitgezonden. 

Bekend is r,c 101"den, d t de hieronder .geno�mäe Delgen in 
iupust a en September 1947 op 11 Gurreh.uo 11 hebben vertoefd, nl.-: 
CJUDENIJS, Ric' ard, Prinoenhof's·!�r"'at 29, :Jckloc P.o. V;
17i.011Eri1>, AuP,Uste, .2? Chaos, Templeneuve, Haina.ut; 
lJ..t!lï:>0L.1.'S, F. rnand, 30 Rue du Quesnoy, ',rounai, Hninaut;
cl!.LL1fä .Jean Hendrik, J?onnisstrnnt, Munster Bilzen, Limburg; 
·,1Aü:é1-û!!Ó.t!T, Raimond, .::.8 fö"e des :E{.ol,..s, \huderrrç-noegnien, Haina 1t;
"1!0]Q:BE

2 
llnrceI, �·93 Route de O.ill�r, Couillet, IIo..inaut;
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DUPONT, Jfornand 1 Rue de Ros:i.èreaz, r,.cnral Brabant; 1î!'J'S
f":

Her.11an, Dijkstr;:iat 41, Steenakk� rzeel Brus8el;JZ?û1-· .L1·,J.t, l'lpbriel; 24- Rue des Camions, Brnxelles;L1iJCO:hlTE.z.. Felicien, 16 Av. Uontgomery; FJO.!.iöfi raul, Av" Waxweiler 12, Andersl:echt Bruxclleu; VÄiR.w;;�Sz Victor, Rue do la 1Iutu.alit� 68 E, Uccle :Bruxelles;ThH0IJl1, ëhär!es, Rue dos J suites 26, Tournai, Hainau.t. Van deze pe ·uonen .zouden er meerdere com..':1.unist zijn. Indien "Spil" nadere gep.;evnns mocht ontvangen omtrent h<:Yt v·L,-:.:1:!.jf en de ha.ndel';7ij�e v'. n de genoemde personen op 11 Gurr.ehus"', of om-êr,.,nt eventueel aldan:· .r;elegdc contacten tussenBel """1.Sche en Neàcrlanclse co.mmunis J11en, zal �let op prijs ;ordenF"stelè. daarmecio in kennis '..CG 1ortle11 ·us 1 eld. 
Het Hoofd van dd

CI:NTP,.AL.E V .C ILIG-:IEIDSD IE_u�,pf namens deae:

J
ap_ 

�..--ll;,�--.-....<�---���
L .L. van Laere. 
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Communistische activiteit 
, , onder ex-politieke. gevangenen. 

De Deense oud-ille�alite.it, w�arin hot conmmüstische 
el�Jilent aterlt vort �gemvoordigd is" heeft in 1946 het inti tatie'f 
geno:oen om ex-politieke ge7ann:ene 1ll1 anderè oorlogssla:chto:ffer1? 
uit voormalig door cte Duitsers 'bezette laniien, mede tot h�!'ste1 
ven .gezondheid, oen va.ca.ntieve:rblijf van 1 à 2 naanden aan 'te 
bied.en op het landgoed II Gurrebu.s 11 in :Denemarlcan. 

· 
De transp.ortE}n vanuit Ncdc:r.lend worden verzorgd door het 

Nederlandse Roels Krv.is, j_n snr..,;.en ;erking met haar Deense zuster
orgo.nis� ti'e, ter tijl de va.or de ui tiemling in arnmo:rking komende 
pe.rsonon werden aangewezen cen:3doels. door de Stichting t94-0-1945, 
anderdeels door de Nederlandse Vereniging van ex-politieke ge
va.Ylgenen" 

Uit U\v gemeente werd aan zulk een reis deelpenonen door: 
" Bernard• s Theodorus 'ZHUS,. geb. 23. 7 .1 "11 te Zevenaar, ,1011enc1e 

fe Dêventer, Gr.övcrntraat· 34, hruideniert no paspoort 74042, 
vertrok'"en 20 Mcart 1 9 4,1. 

Daar verschillende ,feiten en omstandigheden ae.n.rijzin�en 
vormen, d<J.t het vaca.ntieverblijf op Gurrebus mede heeft r:adiend 
dan w�l �eleid tot het leggen, c.q. voortzetten van internatio
naal.- communistische c.onta.cten, terwijl bovendien is geblelcen 
dat de sau.enstelling der deelnenersgroepen mede onde1· commu..'Ylis
tischa bcîn'.vloeè1În� heeft r-nstaan, wor<lt een net1ere ori�ntatic 
orntr-.nt de .cx.tr .misti:sche achtcn;�·ond va.Tl het v�?rblij i' op 11urre
hus van gront belang geacht" 

. Ik r.1or;� U derhiüve verzoeke na.ar bovengenoemc1e persoon 
(hui"tcn hem om) een. nauwkeurtg onëlerzoek te "1il1 cn doen instel
len, in het byzondc� aangae...�de zijn openlijke dan wel bedekte 
activiteit op politiek gebied. 

Byzpnde:r-heàon betreffenae zijn wcrkzen.-n�teid in het ma11.t
ocha.r>iJeliike füt'"het politieke leven, zijn eYentueel contac� me� 
of r.eizén na.�r het bui tenl.an<.1 êl'.l. zo ·no gelijk het v rblijf op 
Gu:-re.hus zelve 'zal ik zeer op :i;>Tijs,atèllen.

Gaarne zal i.k da1-:.:;:-bij ,nog Virnenen, \Venneer betrokl�ene 
van .het v,e:rblijf in Denemarken te Uwen"t io teru.ggelteord" 

. Het Hoofd van de 
c:;NTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

;.:,;:neill.ens deze: 
Aan de Heer Commissaris van. P�li·�ie- ,;t 

te 
DEVENTER 

. o� 
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Co"llUuntstische activiteit 
onder. ex-politieke geyangenen •. 

.. . 

De Deens� oud-illegaliteit, waarin het communistische ele-· 
�ent sterk vertegenwoortligd is" haeft in 1946 het initiatief geno
men om ex-poiitieke gevangenen en andere oorlor?Sslachtorfere uit 

1 vooI'I!Ia.li.g door ae Du.itsers bezette landen. mede tot b:é:rst�l van 
gezondheid, een vacantiev rbtijf v�n 1 à 2 maanden arui te bieden 
op het landgoed "Gu.Trebus" in Denemarlcen. 

De transporten vanuit Nederland werden verzored door het 
Nederlandse Rode Kru.is, in aanonqerking met haar Dee!l.Se zuster
orgauis�tie, ter,vijl de voor de ui·tzenéi1.ne in aa.nnerking komende -,

personen werden aange�ijven eensdcelo door de Stichting 1940-1945, 
anderdeels door èle Jîederlanö.se Vereniging vim ex-politieke gevan
genen. 

Uit U;; gemee:ritc werd aan i-rnJ.k eon reis deelgenomen door: 
Joha.nnes.Rer-�n liOUTSLlA, geb. 21"12.1921 te Doetinchcl!t, \'lonende 
aldaar Plan·{;soen 19, a!ai11istrateu.r, vertrolr'·en 27 Augu.:at,ts � 946. 
Jollanna Hendrika li,9UT..:!.:AU-DE GR:;'\JJ?, gcb. 29. 7 .1 17 te Doetinchem, 
uoneude alüa..a.r l5ïanteo,m 19, stêno-tyviste, no paspoort 223067, 
vertrokken 2 Ju11·1947. 

Daar vc:r""ctii:i.le:nde fei-'iiE:.i.1 e11 onstandighecien aa1mi�z:1,Dgen 
vormen, dat l1et vacw.).tieve:rblijf op Gurrehus mede henft gediend 
dan wol geleiü tot het leggen, c.q. voortzetten van internationaa.1-
col'.llmunistische contacten, teI'i7ijl bovendien is geblekon dat de s�
menstelling der deelnemersgroepen mede onder commv.nisti,,che be
invloeüing heef·t gestaan, wordt eeu nadere oriëntatie omtrent de 
extromistische aohterg-.eond vc?n het \rez·blijf op Gurrehus van groot 

. belang geacht. 

Ik mot;e U derhalve verzoeken na.Hr bovengeno�mde personen 
(bui ten hen om.) een naukeuritr. onderzoek te willen d.oen instellen, 
in het byzondor aangaande hm.1 openlijke den wel bedekte activi
teit op poli·l:.icit .. gebied" 

Aan da Heer 
Korpschef van Politie 
te 
DOETll[CHEM. 

1 BJzonderhcden -
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B;gzondorheden betri;)îfendo h'!JLp. werkzaamh<!id in het aaat
schàppelljk en het polit-ick leven) ..._un ev�nt;ueel contact "'let of 
reiz ·n naaI· het "t:mit._,nland. nn zo moi::;èJ.ijlt het ·i;\;;:lfülijf o:p Gu.rrr::llu.s 
zelve zal ik zeer op #j>.i�j i3 stellen. 

Gra.ng za.1 · ik daarbij nog vcJ�emc.u, wannn';r be·tr,okkenen van 
net yarblijf in Denoms.rken te U.ient zi,1n te:i.""Ugge1ceerd. 

\ 

He·"l, Hoofd. van de 
CfZN'TRAiiE 'VBlLIGilEID�mirn:îS T 

JJi,-namer1s de'ze i

� 
91. Q. Crabbendam.
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Communistioche activiteit 
onder ex-politieke gevPnganen. 

De Deense oud-illegaliteit, waarin het COil;IIllunist:tsche 
element sterk vert��enqqordi�d is, heeft in 1946 het initiatief 
gënomen om e%-politieke gevanganenen andere oorlogs�lachtoff.ers 
uit voormalig door de Du.i tsers bezette landen, mede to·i; herstel 
van gezondheid, een vacantievéröli�f van 1 à 2 maanden aa� te 
bieden op het landp.oed "Gurrehus" in Denemarken. 

De transporten vanuit Uederland werdcen verzorrtd doo:r het 
, Nederlandse Rode Kruis, in samen'jîerking 10.et haar Deense zuster

organisat-fe, ter�ijl de voor de uitze�ding in aanmèrldng komende 
personen werden aange:v1ez m eensdeçls door de Stichting 19�0-1945, 
anderdeel.s cloor de Ne,derlanclse Vereu'l.ging vnn ex-politieke p:e
vangenen" 

Uit Uw district \mrd aan zulk een reis deelgenomen door: 
Olge Roelof VOLLEMA, geb. 10.1.1921 te Neede, wonende te WestE:r
voort, kantoorbediende, no paepoort 734149, vertroltken 27 Augus
tus 1946. 

Daar vérschillende feiten en omstandigheden aanwijzingen 
,· votmen, dat het �aoantieverblijf op Gu.rrehus mede hee�t geaiend 

dan wel geleid tot het leggen, c.q. voortzetten van internatio
na.a;J_-commun.istische contacten, ter rijl bovendien is p;eble1ten 
dat de samenstelling der äeelnemerRgroepen mede onder coI!l,ülunis
tische beinvloediug hoeft gestaan, wordt een nadere orH!nte.tie 
omtrent de extremistische achtergrond van het ye1·blijf op Gurre
hus v�n groot belang geacht. 

Ik mo11;e U a·erhal·v.-e verzoeken naar bov:engenoeode perse-on 
(buiten hem on) een nauwkeurig onderzoek te willen doen instellen, 
in liet byzonder aangaande zijn openlijke dan wel bedekte a..ctivi
teit. 

e Byzonderheden betrefi'e:ndë zijn werkzaamheid in het oaat-
schappe1ijke en bet politieke leven, zijn eventueel contact met 
of reizen naar 'hèt buitenland en zo mogelijk het vcrblîjf op 
Gllrrehua zelva zai ik zeer op prijs st�llen.' 

Gaarne zal ik dao.i·bîj nog ve�"llemen, wanneer betrokkene 
van 'het v:erblij.f in Denemarken te Unent ia tal'llgge)reera. 

Aan de Heer 
Districtscommandant der R:i,jkspoîitie 

iiEmCHElil.a • J, f]f 1

Het· Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGIIEIDSDIENSl 

r namens deze: 

J.G. Orabbendrun. 
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Communistische activiteit 
ond�r ex-politieke ,f1'.8VSngenen.

. . 

De Deens oud-ille�aliteit, waarin h�t communistische ele
ment sterk vertegenwoordigd is, heeft in 1946 het initiatief 
genomen om ex-politieke gevangen en andere oorlogsslachtoffers 
uit voormalig door de Dai taers bezette landen, mede tot herst,el
van gezondheid, een vacentieverblijf van 1 à 2 maanden aan te 
bieden op het landgoed "Ourrehus 11 in Denemarke�. 

De transporten vanuit Nederland werden verzorgd door het 
Nederlandse Rode Kruis, in samenwerking met haar Deense zuater-

•organisa.tie, terwijl de voor de uitzending in aanmerking komende 
personen werden aBngewezen eensdeels door de Stichting 1940-1945,
anderdeels door de Nederlandse Vereniging van ex-politieke ge-
vangenen. · -· 

Uit UW -�emeente werd aan zulk een reis deelgenomen door: 
Leendert TIE BRUYN,geb. 17.2.1923 te Dubbeld,.wonende te Dordrecht, 
zufdendijk 249, smid, no paspoort·68736, vertrokken 20 Maart 1947. 

Daar verschillende feiten en 01nstandighedcn aa.nv1ijzingen 
�ormen, dat het vacantieverblijf op Gurrehus mede h�eft gediend 
dan wèl geleid tot het leggen, c.q. voortzetten van inte.rnatio
na.al-communistische ·co�taoten, terûijl bovendien ié gebleken, dat
de samenstelling der deelnemersgroepon mede onder communistische 
be!nvloeding heeft gestaan, wora.t een nadere oriëntatie omtrent 
'de extremistische achtergrond van het verblijf op Gurrehus van 

· groot belang geacht. 

Aan de Heer

Ik moge U derhalve verzoeken naar bovengenoemde persoon 
(buiten hem om) een �uwkeurig onderzoek te willen döen instel
len, in het byzonder aangaande zijn openlijke dan wel bedekte 
activiteit op politie_k gebied. 

Byzonderheden betreffende zijn werkzaamheid in het maat
schappelijke en het politieke lE;ven, zijn eventueel contact met
of reizen naar het buitenland en zo mogelijk het verblijf op 
Qurrehus zelve zal ik.zeer op prijs stellen. 

Graag zal ik daarbij nog vernemen, wanneer betrokkene van
het verblijf'in Denemarken te Uwent is teruggekeerd. 

/. 

· Het Hoofd van de 
CENTRALE VDILIGHEIDSDIElfST

§t,,.namens" deze: 

Commissaris van Politie 
te � 
DORDRECHT. 

/(, , , lJ S"" J 7-
J.G. Cre.bbendam. 
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Coc.munistische activiteit 
onder ex-politieke gevangenen. 

De Deense oud-illegaliteit, waarin het communistische 
element sterk vertenenwoordigc1 is, heeft in 1946 het initiatief 
�enomen om ex-politieke gevangenen en andere oorlogsslachtof ·"'ers 
uit voormalig àoor de Duitsers bezette la�den, mede tot herstel 
van gezondheid, een vacantieverblijf van 1 à 2 maanden aan te 
bieden op het landgoed "Gurrehusn in Denemarlc.en.. 

De transporten vanuit Nederland werden verzorgd door het 
Nede�landso Rode Kruis, in enmenwE;rl<:ing met he.ar De.ense zuster-
organisatie, ter\vij l da voor de uitzending in aanmerlc13tg komencle 
personen werden aange1e3en eensdeels door de Stichting 1940-1945,
anderdeels door de Nederlandse Vereniging van ex-politieke �e
vangenen. 

Uit Uw district werd aan zulk een reis àaelg.anomen door: 
Pieter ELAND, geb. 3.6.1911 te Rockanje, wonende te Hellevoet
sluis, käuaalr,eg 3-8, kampcön.mandant, no pa-spoort 87706, vertrok
ken 21 Januari 1947� 

Daar verschillende fei·:.en en omstandigheden aam,ijzingen 
vor.�en, dat het vucantievcrblijf op Gurrehus 111ede heeft gediend 
dan el geleid tot het leggen, c.q. voortzetten van internatio-. 
naal-communistj_sche contacten, tei" rijl bovendien is g:�blekea dat 
de samenstelling der deelnemer3groepen mede onder cor:m.unistische 
be!n.vloeding heeft gestaan, wordt een nadere ori6ntl'tie omtrent 
de extremistische achtere,.ron.d van het verb:ijf op Gurrehus van 
groot belang ,seach�. 

· Ik moge fJ derhalve verzoe1�en n�r bove)).genoemde persoon
(bui ten hem om) een nau·Nlcourig onder.:rnek te 1'1'1illen doen instel
len, in het byzonà.er aangaande zijn openlijl·e dan wel bedekte 
activiteit op politiek g�bied • 

Eyzonderheden betreffende zijn werkzaaruieid in het maat
schappclij:�e en .net politieke leven, zijn eventueel contact met 
of rei�en naar het buitenland en zo mogelijk het verblijf op 
Gurrehus zelve zal ik ze�r op prijs stellen.. 

. 
' 

Gaarne zal ik daarbij nog vernomen, wanneer betrokkene 
van het verblijf in Deneoarkcn te U1ent is teruggelteerd. 

He·t Hoofd van de 

Aan de Heer
Districtscommandan� dar 
te 

Rijkspolitie 

CEUTRALE VEILIG·HEIDS.DIENST 
4,,namens deze:

DORDRECHT. 

J.G. Orabbendnm. 
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Communistische activiteit �� , 
onder ex-poiitieke gevangenen. 

rn Den ,naag IIIc 3 

De Deense oud-illega.li te,it, ,vaa:rin het comr.runi1:::tische
elemen·t -sterk vertenemroordigc1 is,haoft in 1946 het initiatief 
genomen o� ex-politieke gevangenen en andere oorlogsslachtoffers 
uit voormalig doox de l)�itaers bezette landen, mede tot herstel
van gezondheid, een vaca.ntieverblijf v� 1 à 2 maandan aan te . 
bieden op het land·goed "Gurrehusn in Denemarken. 

De t�ansporten vanuit Nederland werden verzorgd door hot 
Nederlandse Rode Kruis, in sanenwerk:ing met ha.ar Deense zuster
orge.nisa.tie, te:r,,;ijl de voor de uitzending in aanmerkin.5 komenüe 
peroonen ne.rden a.t=mge,1ezen eeu,sèi.eels door de Stichting 1940-1945, 
anderdeels door de Nederl:a.ndse Vereniging van ex-politieke gevan
genen. 

Ui·t Uw gemeenten 1.verd aan zulk een rois deelgenomen door: 
Engelbert"Us BRETELER, geb. 17"4.1900 te Enschede, wonende aldaar, 

.'ê!ê. Cos\astraat 25, vertegenwoordiger, no paspoort 673323. Vertrokken 
27 AU(s'ilS1iU.S 1 946; 
Johannes JASPJ:T..S, geb� 30.12.1921 te B:nachede, uonende aldaar 
°Tlnorst:raat H5, inairumentenmeker, no pas1:m·ort 723962, vertrokken
21 Je.m.1ari 194 7" 

Da.ar· verschillende feiten en omstandigheäen nanvijzingen 
vormen, dat het vae;o.ntioverblijf op Guri,ehus mede heeft gediend. 
dan wel geleid -tot het leggen, o.q. voortzetten van intcrnatione.al
comou.nistisc,,f contacten, tercrijl bovendien is gebleken, dat de sa-
1nenstelling der deelneme1·sgroepen mede onder communist,i.sche be!n
vloeding heeft gestaan, wordt een nade?e ori�ntatie omtrent de 
ex�i;rer1-otiscbe aohtergrona van het verblijf op Guxrahu.s vo.n groot 
belang geacht. 

nc t1oge u derhalve verzoeken naar bovengenoemde personen 
(buiten hen· o.I!l) ·-een nauwkeuri'g onderzoelc te \'lillen doen inatellen, 
in het byzonder aanga.ende hun opanlij1;:e aan wel becteltte activiteit
op politiek gebied. 

� Byzonderheden -

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 

tscHEDE. W 7.Jl�f\-1: . 
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'.Byzonderheden·botreffende hun werkzaamheid in het mao.t
schappelijke-'en het poli:tielte leven,·hun eventueel contact.met 
of reizen naar het· buitenland en zo mogelijk het verbiij� op 
Gu.rrehas zelve zal ik zeer op prijs stellen. 

Graag zal ik daarbij nog vernemen, wanneer betrok1tene van
het verblijf in Denemarken 1s teruggekeerd. 

Het Hoofd vai1 de· 
. ,CmTTRALE VEIJJIGHEIDSDIENST 

fonarnens deze: 

J.G� êrabbendam .

- '
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Rappel. 
' '.

3 Soptembër e. 

.. 
. .. "" 

Hiermede moge ik U mijn schrijven no 22520 aa.10 Matµ>t 1g4e 
in herinnerin_n: brengen, waarin ik U verzocht een. ond$rzoek te 
willen do�m instellen , naar alle te,' s-Gravonhege wone:ndè per:
son:en, genoemd in Uw aan·�eha.ald schrijv&n, die een va.can-tie. op 
nau.rrehus 11 in Dep.emarlc�n hebben doorgebra.eht •. 

Met een spoedig antwoord zult· U l'llij z,ee:...� verplichten"

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris Yan Politie 
te 
's-GRA\TEliHACE. 

� t/6 t,Yj 
/. 

. Hei Hoofd van de
"CENTRALE. VEILIGHEIDSDIENST 

;l:namens deze.: 
./ 

' •, 

J;G. Crabbendam. 

. . 
. . ,

. ' 
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Cömmu.nistiacho activi "Gei. t 
van ex-politieke rrevang9nen. 

, Met verwijz.Lng ,naar m:, in mat'eine ��noemd �chrijv�n heb ik 
d-e eer U t·e ve1•zoeken na.ai· alle te t s-Grevenha�e wonende personen, 
r..enoend in m, aangehaald anhrijven, q.ie een vaeantie op II Gu.rre.mis" 
in ::Denemarken hebben doorgebracht, alsnog een ondor�rne1c te wi "I ;!.en 
d_oen instellen, in het byzonèler e.anf�a,,.nclè hun o_penl5.jk aan wel 
be�lcte f,lctivitcit op poH.:t,i_.eJc {'\1bied (ui t·1�ezonderd de op po1.i
ti<ek i;o:rrE-in voll.edig· belcenQ& !)èrs-onen). Tevens zo.l ik daarbij 
- zo nor lJ.ijJ<:: - .eaa.rne eni.�e byzonderl�ed(.?n ve1:nem-'n ol'!l.a�rent hun
verblijf ·op 11 Gurrehus 11 • , • • 

Orn.'tr ... nt J_evr. :ffettV.. RO..:,-S en zQlte"re "Ti\:Slt!, ói� voor het 
Nedex·lanl!se Roc.!,e Kraio 'de leidin1s hadden v&n en�a:e trans-porten 
naar 11 Garr hus 11 , zal ik soort�olijke inlicr.d;in�en gaarne verne
;Uten. 

.. . Il�tref'fenae onige Haa{;ee d{:)clui nérs- iijn inmiddels reeds 
nadere p;egevêns bekend geword,.n omtrent hun ve-rblijf op 11 G11rre
hua". 0-ijsberJ�u.s VINK, gel>. 13.:3.1910 te Den 'lîaag, Jmnernle al
hier, Dama.ssth.la't ��3; ging gedurende zijn verblij:E op 11 Gurrehns" 
:mée:rm(j.en nae!.' Kopenhagon, snme11 mot oen and-ere communist, te.r
wij1 nij orv·or moet ltasf'eld b,;Jschil"te d� àe overt�e riasten. Vo rts 
sloot hij onmiddellijk vriendscha,p met vreer.1delingcn, c1ie op be
zoek kwa..oen, il1dien bleek, dat zij "'eestver 1a .ten waren. JUj 
bracht ook een bezoek aan Zi7edcn, uaar hi,J in een fnbrieltje, 
v�1 de aldaar trnrkzar.ie ( uomnunistische) arboidera ':..:ld ontving 
voor ver�ering, Vink be':leei·de, dat zijn vrouw J. q. v.d. STAL, 
gëb. 6" 7 .1909 te ,Del'). Haag. die voor .hem op "Gurrehush had ver-

., toafd, gelet.tefilleid had gel1::..i.él. in Denemarken vele contacten te 
leggen, waar )1.iJ nu ver1 Jrofi teerde • 

• r.c. 'VIMX-v"d. '61:ltA.:..J vertoefde teP'e11Jk J'I).et A.C. van itvE .2-
,1"!..,:J[il)llil,7,eb. 29.4.1907 te 'Den H aa, rnnenc1e,alhier, op llr,.ur.refîus 11 • 

Deze vrwuocn ontvin�en alda2r bezoelten, w�r-ronaer arbeiders uit

Xo J�nha.�en en ibracht�h ook tegenbezoeken. 

VoortB \"1(-}rd- vernomen, dPt ltelen' GC�.F1'ER-(Ht1IZER, reö. 
4.11 .131 B "Ge Osiv:icci:m, een .Poolse jod;tn zou zijn, die in een 
conce11tratieJcam"P zou zijn A"ehu.;d met �e 1'liet-jood SCllEPifüR, die 
echter 1> g Jcumcn z.ou zijn. 

'Pen .sJ otte 
Mm de Heer· 
,Hoofdco!'Tlmis.aaris 
te 

van Politie 

• s-GRAVJ<':llRAG�.

L, 

1 ' 

\ 

.. 

'· 
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Ten s-otte zal il het zeer op prijs stellen te vernemen 
of l'let d1lor u opgo�\'"tm ad:r o van Cornelis vr�uscno.JR, P.3b. 11 • 6. 
11H 7 te Rotterdem, a1.-s zijntl.e ffi:>udsb Loe,mlaa.n ;4 alhier, .. alà ju�at 
1mn "Vorden besoh i11wd 1 aangezien v0n ande ·e zijde (tls zijn adres 
10I"d geno�oc1 Franl�--0ndaal l 29 Rotterc1C>..m. 

/ 

. ' 

Het Hoofd van de 
CENTRALE V�lLIGllEIDSUIENS� 

"namens deze, 

lI& r:xx�ocec� 
L .L. ván Laere • 
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Communistil,fche aotivitei t , 
ondei� ex-poli. tieke gevang_�ncn .� 

' 

28 Januari a. 

\ 

' De Daensè' oud-illegaliteit, waariu het com.muni�tiache 
element sterk vortegen:,ooraig� is, heeft in 1G46 het in�tiatief 
6enomen om ex-politieko p;eva.n�enen. en andere oorlogeslachtoffers 
uit voormalig àoor de 'Dl!itsers bezette landen, mede tot herstel 
van &?:ezondheià, een vaoant:tevorblijf va:n·1 à 2 lllaandcn aan te 

. biede'.!1 -op het �andgoed H Gu.r;ehus" in Denemarken: 

. De tt.-ansporten vanu..it Nederl'ana. werd�n �erzorgd door het 
NederJ:ands·e Rode .Kruis, in samenwerking met haar Deensè zuster
organisatie, te;rwijl de voor -Oe u.itzon<ling in aanmerking komende 
personen werden aange,1ezep. eenederfls door de' Stichting 1940-1945,
anderdeels door de Nederlandse Vereniging van ex-politieke gevan
genen. 

Uit. U\1 district vrnrd aan zu.1lc een reis d.eelgenoraen dnor:
Jacobus Alexander EVERTS, geb. 25�1. 1923 te Tjimahi (N.o.r.),
wonende te Leidaêhendo.m, .l)a.mlaan 30, artist, no paspoort 19762, 
vertrokken 31 October 1946. 

Da.ar verschillende feiten en omstanaigheqen aanwijzingen 
vormen, dat het vacantieverblij� �p Gur:rehus nede heeft gediend. 
dan wel geleid tot het leggen, c.�. voort�etten van internatio
ne.al-col'lll'lunietioehe contacten, ter.1i;jl bovendien is ge.bleken, dat 
de samenstelling der deelnemersgroepen .m.ede onder communistische
be!nvloeding heeft gestaan, wordt een nadere oriëntatie omtrent 
de extremistische achtergrond van het verblijf op Gurrehua van 
groot belang F,reacht.. 

Ik·mone U derhalve verzoeken naar bovengenoemde persoon 
(buiten hem om) een nauwkeurig onderzoek te willen doen instellen, 
in het byzondei� nangaande zijn openlijke dan frel bedeltte activi
teit op politiek gebied. 

Byzonderheden betreffende zijn werkzaamheid in het 'maat
scbappelijke en het politieke leveu, zijn ev�ntueel contact met
of reizen naar het bui�enland en zo mogclijk·het verblijf op 
Gur=ehus zelve zal ik zeer op prijs stellen. 

Gaarne zal i� daarbij nog v.erriemen, 9anneer betrokkene 
van het verblijf in Denemarken te U�ent is ter�ggekéerd. 

Het Hoofd van'de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

Aan àe Hée.r 
Districtscommandant der .Rijkspolitie 
te 
's-GRA VEBHA (}E.

, · i;j . jcf/'& 
{A 

J .,.G. Crabbendam. 
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Hiermede �oFe.ik U nog.'.18.als mijn .schrijven no 22520 dd. 
27 Januari 1948 in herinnering bren�en; waarin ik U verzocht 

·.èen onderzoek te willen doen instellen naar. de openlijke dan .. ,el 1 bedekte activitejt op politiek gebied van Willem Jan BRAIIDER.

,et een spoedi� beant'.1oording zult U mij zeer,verpliohton. 

. ' 

.Aan de Heer Districtscommandant 
der Rijkspolitie 
te 
GROIUNG-EN. 

He� Ho.ofd van de Dienst

$l.. 1amens deze: 

L.L. van La.ere. 
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Comr.unistische activiteit 
onder ex-polîtioke p,evangenen 

3 sentomber. , 3. 

GB ll .,.,• J 

Hi_ermeae moF,e ik U r1ijn schrijven no .22,520 dd.· 27 Januari 
1948 in herinnering brengon, wa�rin: ilc U verzocht een onder_zoek 
te willen doen insvellen naar do 09enlijke dan wel bedekte acti
viteit op poli tüik gebied van lillem J�n BPJ�UDER. 

Met een �poedi,..e lrnant 100:i;di'n.g zul-'v U ni� zeer verplicht•m.· 
Het Hoofd van de 

.CEWilUA.uE VE!bIG
H

EIDSDIENST 
.{- namens deze: 
-

Aan de Heer Districtscommandant 
der Rijkspolitie .J. (}. Crabbcndam. 
te 
\-�ON INGEN. 
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GEHEIM 

Oommunistieche activiteit 
onaer ex--politi�ke iêVangenen. 

' De ;oee:1se · oud-i;Llegalt-tei t, wa�rin het �o'Plll1t1..i-ûst1sche ele
-;.'lent sterk vert�gen.;oortl:i.gd is, bee'.ft in 11J46 h.:>t initiatief ;-c
,i.. men .om ex-politielrn gevangenen en andere oori-o��slnchtof'fers 
uit voormalir, door ae Duitsers bezette landen, meûe to'tr herstel 
van gezond!leid, een vacantieve:r.blJjf van 1 à 2 ma,a.nden . .aan te 
b.ied"n OR het landgoed nG1+rreh.t1a11 in Denemarken. 

De transport1;:n .va11ui t 1iederlend weraen verzorr,d door hq.t 
1iederlandse ).loèle Krn.is in samennerking :me;!:; ,b.af?,r Deense "Z·uster·· 
orqanisatie, te:r ,ijl de voor- de nitzendtn�· in aenmeTldng komende 
personen warden aange\1ezen eensdeels do,or de Stichting 19.40-1 q45, 
anderdeels d:oor de Neder1andse Veren.5:-gi'hg v.r.n ex-politieke ee-
vangenen. 

Uit UW diztr:hc'i werd ra.tl zulk -o�,n· reis ao:el.� nomen d.oora: 
Viillem Jan DRANDE�, geb. 24.a •. 19�4 :l,e .Leensi wouende aldaar 
Ner.navie� 17 {Vene Y, 11,ma.nagé}r employ.: ent ,')ff �ce n, no paspoort 
72'1779, vertrokken 31 October 1946 

nàar verschilJ.sp.de :fe.ïten en omstandig_l:teçen 2.anv11jzi11e;en 
vormen, dat het Y<?çant,ieve:r;blijf op Gurr·el s m�de heeft �r.H'.liend 

. dan weJ. ge1..èid tnt 11.e.t 1egge1i, c.q. voo.rtzatt.en YRn 1.nternatio
naa.1.-communisti.sch.e �1.mtacten, ter :ijl bov�ndien ia t;eblel·cn dat 
de i::amcn:i,-,tell,inf,' .der· deein.eroa:rcgroepen 'mede onder c·olilr,unistische 
be!.nvl-Oeûingllèeft gestaan, wo�dt een l+,adere· oriëntatie ontrent 
de eJGt:tP.misti.sche achte:rgrond van het vorbli.Jf <ip Gurrehus van. 
groot bel(.lng "'eacht. 

!k moe;� U derhalve ve.rzoe'ken iw.ar oovenge1:i.o...1Hde porsoo1,. 
(bu.it-en hem oti) (l.cn ne.fä'(;:.eii.rig otlderzoek te oillen doen instellen, 
in het byzonder aa.n,g,1ahde z.ián O$lenlijke aan. ;el bedekte �ctiv�-
teit óp politiek g�biad. 

, Byzond�:f'lleden bet:ref �ena-e zijn .we'l:kzaamhoi.d 4-!J;, h t ma.E"t
scTjJtJ.')Pe:..ijke en het politio!:c :ïtev n, zljn eveni,;u:eel confa\ct net 
of róiz(ln JU)R-r het buitenland· en zo noe;alijl::. het ve:rblljf o:p 
Gtirre: o ze.lve zal ik zeer op prijs ateJ.lin. 

' • 1 

, ·" ' 

Go.e.rne za.l ik dae.:cbij nog vernenen, mmneer be'trolckene 
van 'het "'le i�blij:f �n DOlll;JJarl .... él'l'. t�. U en·I:. is teru.geokee14d. 

. Het Hoofd ".;e.n de 
éE1lTR � LE VtI.LIGiillIDSD'IEHST 

Ao.u C liP-er Diatrictocol'!llllandant 
der Rijlcspol.itie 
te �

· � name\1S d�ze:

GROlHN'GtN. 
·J. r;. .. Cra.b;lendam.

\ 

\ 

{).. \. 

;; ., 

J.... y 

J 
J 
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Communistlsche activiteit 
pnder ex-politieke gevangenen. 

Ten vervolge op mijn schrijven No. 22520 d.d. 
9 Jae.nua.ri l<:l48 en net verwijzin6 naar. Hw terzijde ver
melde brief, ltoge ik 1�. verzoeken mij de inlichtingen, 
verzocht, !.n. ni;n eerstgenoemd schri;Jven ook te willen 
doen vei;stre1d.'en or:trent onder�ènocr.1de "Cersonen • 

.rend1·ikus A .J". van ruuren, gebc. ren te 7.wolle, 5 �ebruari 
j]'iïV:-väiiTeroer-ëm1üo.ve-T,T.V.H., Joh. de 't}ruel�straat 24 
(paspoort Po. 524118, afD'er;even te -i:taarlem op 25 "·9.a.rt 
1940); 
l".'ijsb�r��s_!:2.IPlan, p,oboren te Faarlem sr Juli 1925, 
·este:diout'J)arl{ '"°50 ( paspoort lfo. .y ó.54, afgege,,en te

uoar�em 15 rov�mber 1�45); 
Fei.ie Christin"n J"aski, geboren te .Amsterdam 15 Febru
ärr-1�03 v.an beroep îr.ansportoffinier bij het .,, ederlandse 
t1ode rruis., santpoorterstras:t :lJ3, 1,:a:cçN>ó'rt Fo. 383C ';4 
afgee;ev�n- te Haarlem op 3 Juli 19·1-5), allen 'li.oono.chtig 
te i:ruarlem. 

.

Beide oerstgenoer�den zouden op 2'7 Augustus 
1946 neer Denemarken zijn vertrok.leen, terwijl :raski 
in de bi.� zijn ne.�m vermelde :functie de reis op 31 
October 1946 heeft rnedegemqakt. 

HET noorri VAr DE CENTRALE 

VEilIGRt..lDSDU:rsT 

namens 

de �eer Uoofdcom..ra.issaris 
van Politie 
t� 
�..Al\�1.El". 

\ 
I 
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3 September 8. 

. GEHEIM 

Hiermede morte ik U mijn schrijven no 22520 dd. 15 Juni 1948 
in herinnering brengen, wati.rin ik 'U verzocht mij inlichting n te 
willen dorm verstrékken omtrent H.A.J. van DUUREfî, G. HOPMAN en 
F.Ch.r.JASKI, die in 1946 vobr eén vacantieverblijf van 1 à 2 ma�n
den op "Gurrehus" naar Denen\arken vertrokken.

·\ . �et een speedige beantwoor<iing zult U mij zeer ve�plichten.

· Aan de Heer
Hoofacommis3aris van ?olitie
te
HAARLEM. t

Het Hoofd van de 
CENXRALE VEILir,HEIDSDIENST 

� namens deze·: 
'-{ 

J. G. èra.bbendam. 
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Communistische 'activiteit 
onder ex-politieke gevangenen. 
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Da Deenoooud-illegeliteit, waari� het communistische 
element sterk vertegenwoordigd ia, heeft in 1946 het initiatief 
genomen om ex-politieke gevangenen en andere oorlogsslachtoffers 
uit voormalig door de Du.itse:rs 'bezette ls.nden, mede tot herstel 
van· go.s:.ondheid, een vacantiev�rblijf van 1 à 2 maanden aan te 
biedan op het lanàgoed "Gnrrehus" in Denemarken. 

. . ' De transporten vanuit Nederland weraen verzor€d door het 
Nederle.ndse Rode Kruis, in samam,erking met haar Deense zuster
organisatie, ter ijl de voor de uitzendb1g in aanmerking Jcomende 
personen aerden aange1v�zen eensdeels door de Stichting "1940-1945 j 

anderdeels door.de Nederlandsé Vereniging van ex-politieke gevan
genen. 

Uit IJa geme'ente werd aan zulk een reis deelgenomen doort 
Johnn Ernst DIXON 1 geh. 30.4.1920 te Haf;\i·l&m, wonende aldaor, 
Tet eroäestraat 79, no paspoort 664888. Vertrokken 27 Augastua 19460 
Johan Prederik Willem VAN �UTTEN, geb. 5.5.1922.te Leiaen, 1onende 
le Haarlem, Veenbergplein 38, no paspoort 673322. Vertro�kon 27 
Au�stus 1946. 
E. DE S11ETH, geb. 16.2.1923 te Álllsterd�lll, wonendé te'Haarlem, v.d.
i"eest:ra.ai 4, klerk, no paspport 180652. VertrokJten 5 Mei 1'947.

Th?.ar verschillende .feiten en omstandi�hedan áan·,i.izingen 
vormen, dat het vacantieverblijf op Gu.rrehus mede .heeft gediend 
dan wel cgeïeid tot het legnen, c.q. voortzetten van interna.tionaal
commdni:rliischè contac}ften, ter 7ijl hoven(lien is gebleksh dat de 
samenstelling der deelnemers�"oepen mede onder commurû.ati,sèhe be
invloed.in.g heeft gestaan, wordt een nadèré ori�ntatie o:nrtrent de 
extremistische 'f!ohtergrond vtn1 het yerblij f' op Gurrehue van groot 
bela.n� geacht. 

Ik �owe u dorhàlve verzoeken naar �ov�ngenoemde personen 
(buiten hen o.a) een nauwkeurig onderzoek te wi:len doen instellen, 
in het by.zonder ap..ngam:nae hun openlijke aa.n wel bede.kte activiteit 
op politiek gebieä. 

- Byzond�r�eden �

Aan de .Heer

Hoofdcommissaris van Politie 
te 
HAARLEM. 

,, 
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B�zonderhcden ���reitende. hu.n�e��:�::!idc�!t!�i .:!tt;f
scha.PPelijk' :en h.et polii,:i.eJte levon,. 

1 · jk het verblijî op Gur:t'ehus 
reizên rular net bui tenil�nd en �o . mo ge i 

zelve zäl ik zeer op pr�je stoll�n. 

Graag zal,ik daarbij nog vernemen 1 waneer betrokkenen van

het verblijf in Denemarken te Ul'I.&nt Ïfl' te�ggekeerd. 

Het Hoofd van de 
CEUTRALE V�ILIGHE!DSûIETIST 

.,.
n�mens deze.: 

J.G. Crab'b�ndam. 
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Communistische activiteit 
onder ex-politieke gevangenen.

De Deense oud-illegaliteit, waarin het comrnuniotische 
·el$ment sterk vertegenwoordigd is, heeft 1l'i 1946 het initiati�f. 
genome� om ex-politie'ke gevangene en andere oorlogsslachtoffers 
uit voormalig door de .Duitsers bezette landen, msde tot herste1
van gezonàheid. eên vacantieverblijf van 1 à 2 maanden aan te 
bieden op het landeoèd "Gurrehu.s" in Denemarken" 

De transpoi•ten vanu-1 t Nederland werden verzor�d door het
Hederla.ndse Rode Kruis, in.samenwerking met haàr Deense zuster
orga..nisatie, terwijl de voor de uitzendine in aanmerking komende 
personen 7erden. aangewezen.eensdeels door de Stichting 1940-1945, 

' anderdeels door de Nederlandse Vereniging van ex-po1.i tieke r;e-
vangenen. 

Uit Uw àistrict werd aan zulk een reis deelgenomea doori 
· �tto DE RUITER, geb. 28.4.1915 te ]4:dam, won.ende te Ho.iloo, Kerke

aan 48, nö ,paspoort 304089, vcrtrokl·en 21 Januari 19·47. 

Daar ·verschillende .feiten en omstandigheden aa.mt;i.jzingen 
vormen, de.t hét vacantieverblijf op Gurrehus mede heeft r;edieni:1 
dan�el geleid tot het leg�en, c.�.- voortzetten van ipternatio
na.al-conmuni�tische contecten, terwijl bovenüien ie gebleken dat 
de samenstelling der deelnemersgroepen mede onder comrounistia�he 
beinvloeding beeft gestaan, wordt eon naa�re oriantatte omtrent 
de ext�emistische achtergrond van het verblijf op �..ll"rehus van 
groot belang gee.cht. , · 

. . 

Ik �o�e U derhalve verzoeken na.ar bovengenoem.de persoon 
{bniten hem om). een nauwkeurig onderzoek te wille� doen �nstollon, 
in het byz mde.r aangaande zijn open ijke den wel bedelrte activi-
teit op politiek g�bied. 

Byzonder�eden betref�ende zijn werkzaamheid in ��t tiaat
schappelijk èn het politieke lev.m, zijn eventueel con-tact net 
o.f rei�en naar het b i tenäand en zo înogalij'R het· v.erblij<f op
Gurrehue zelve zal ik zeer op prijs stellen. 

Gaarne zal ik daarbij.nog vernemen, wa.nnee� betrokkene 
van hèt vcrb11jf in Denemarken te Ui7ent is teruggekeerd.: 

1 

' Het Hoofd vàtt,ae • 
CENTRALE VEILIGHÉIDSTIIEliST 

dezèi 

Aan de Heer 
Districtscommandant der Rijkspolitie 
Kenitemerat:r-&0+ 253 

�ILOO. !i. J, I f I
J.G. Crabbendam. 
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Communistisohe aotiv:i!ait 
onder ex-politieke gevangenen. 

Hff 
schr. ID Den Haag no 22520 

De Deens oud-illegaliteit, waarin het communistische 
element èterk vertegenwoordigd is, heoft in 1946,het initiatief 
genomen om ex-politieke pevengenen en andere oorlogsslachtoffers 
uit voormalig door de Du.itsêrs bezette landen, mede tot herstel 
van gezondheid, een vacantiev�rblijf van 1 à 2 Jp.aariden aan te 
bieden op het landgoed "Gui�rehus" in Denemarken. 

De transporten va.nuit Nederland warden verzorgd door het 
Nederl.04dse Rode Kruis, in samenwerking met haar Deense zuster
organisatie, ternijl de voor de uitzending in aanmerking komende 
personen werden aangewezen eensdeels door de Stichting 1940-1945, 
anderdeels �oor de Nederlandse Vereniging van ex-politieke gevan
genen. 

Uit u,,, gemeente werd aan zulk een reis deelgenomen door: 
Hubertus Antonius Henricua ltOMii:îGS, geb. 25"9"1920 te Helmoni,
wonende aiaaar WiÏlem Prinsenä-traat 12, l.antoorbediende, no pas
poort 37,4590, vertrokken 11 October 1946. 

Daar verschillende feiten en omstandigheden aanwijzingen 
vormen, dat.het vacantieverblij� op Gurrehus mode heeft gediend 
dan wel geleid tot het leggen, c.q. voortzetten van inte:rnationaal
communistische contacten, ter .ijl bovendien is gebleken dat de sa
menstelling der deelnemersgroepen mede onder communisti che be
invloeding heeft �estaan, wordt een nadere ori@ntatie omtrent de 
extremistische acht�rgrond van het v rblijf op Gurrehua v·n groot 
belang geacht. 

Ik �or-e U derhalve ver3oeken naar bovengenoemde persoon 
(buiten hem om) een nauwkeurig onderzoek te willen doen instellen,
in het byzonder aangaande zijn openlij�e dan wel bedekte activi
teit op politiek gebied. 

Byzonderheden betreffe�de zijn werkz�a.Diheid in het l!lBa.t
schappelijlte en het politieke 1even, zijn eventueel contact met of 
reizen naar het buitenland en zo mogelijk het verblijf op Ourrehus 
zelve zal ik zeer op prijs stellen. 

Graag zal ik daarbij nog ve:niemen, wanneer betrokkene van

het verblijf in Denemarken te Uwent is teruggekeerd. 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te r·.HEL.\lOND. 0t, l J>fP 

Het Hoofd van da 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

:!Jk'
namens deze: 

J.G. Crabbendam. 
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Comrr,.unis�ischP. activiteit 
onder ex-politieke gevangenen. 

' ' 

27 Januo:ri 

De Deen3e oud-illega.li tai t, waarin het· conµnunistische ele
,ment sterk vertegemtoordigd is, ,h .eft in 1946 het initiatief ge
nomen om ex-politieke gevan�enen en andere oorlogsslachtoffers 
uit voornalig door de Duits�ra bezette landen, mede tot hers el 
van ge�ondheid, een vaQantieverblijf van 1 à 2 maanden aan to 
bied�n o:p h!Jt lándgoed II G·u.rrehus n in Denemarken. 

De transporten vanuit Nederland werden verzorgd door het 
Nederlandse Rode Kruis, in samenwerking met baar Deense zueter
organiaatie,.�er,ijl de voor de uitzending in aanmerking komende 
personen \7ero.en a.E!-ngewezen eenodeel.fJ door de Stichting 1940-1945, 
anderdeels door da Nederlandse Vereniging van ex-politieke �e
vangenen. 

Uit U'ïl gei=i.eente \'1erd aan Eu1k een :reis deeleênOI!len door: 
Charles John H.U. KUYJ?ERS, geb. 31.1.1911 te •s-Herto�nbosch, 
,enen.de aiaaar, Jan He ins tra· t 32·9 bankbediende, no. paspoort 
4.70341 , vlîrtr.olc}(en 18 Augt.1;st, s 1947. 

Da •r ·verschillende .feit �n on .omstandigheden aan11ijzingen 
vorme�, dot het vacantieverb1ijf op Gurrehue mede heeft gediend 
dan vrel geleidt· tot het le.g,,.an, o.q. voortzotte.:1 vru:i. inte�
nationaP1-communistische contacten, ter 1î�l bov.cndien is tteblo
ken dat d-e m:.mènstellinp; dor deelnemersttroepen mode onder com
munistische be!nvloefling heeft 6estaan, �ordt een nadere orilin
tatie omtr nt de �xtr mistischc achterrn-ond van het verblij� op 
Gur�ehus VPn tttoot belang rceàcht.

\ 

·' 

. . 

Il� moge U derhalve v ·r..;oek.1n. nae!' bovenç:enoemde -persoon 
(bui ten b:on om} een nau\Ykot1.rie: onderzoek te wfi len do.en instel
lrn, �n het byzond�r a�ngaqnûe zijn openlijke dan wel pedekte 
activiteit op politi�k g·bied • 

l3Y'li"nderhcden betref' •Jhde zijn werkzaamheid in het maat
echappeîijko en hot politieke leven, zijn eventueel eontact met 
of :reizen naar het buitenland en zo mog� ijk het verblijf o:p 
Gurre'hus zelv� zal ilc. zeer op prijs stellen. 

x Gaarne zal ik daarbij nog v0rnernen, wanneer betrok.lc.ene van 
h�t 7erblft.j-f in Denetiarken te Uwent i� :teruggel�eerd •

. , 
Het Hoofd van ao

CENTRA.:.LE V.EÎLIGHEil)SDIENST 
.� namons deze: 

Aan de He�r Commissaris van Politie
te 

�. · y 
•s-HERTOGENBOSCH.

(l Jl. d1 J.G. C:rabbenclam. 
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Communistische activiteit 
onder ex-politieke gevangenen. 

De Deense oud-illegaliteit, waarin het communistische ele
ment sterk vertegenwoordiP,d is, heeft in 1946 het initiatief p,e
nomen om ex-11oli tie,ke gevangeu<'tien andere oorlogsslachtoffers uit 
vool'1118.lig door de Du.i teers bezette landt-m, liied.e tot hers tol van 
gezondheid, een·vacantieverblijf van 1 à 2 maanden aan te bieden 
op het landgoed "Ga.rreh4s" in Denemarken. 

De transt1orten vanuit Nederland werden verzorgd door ·het 
Nederland.se Rode Kruis, in samenwerking met haar Deense zuster
organisatie, te�ijl de voor de uitzending in aanmerking komenae 
personen werden aangewezen eensdeels door de Stichting 1940-1945, 
anderdeels door de Nederlandse Verenieing van ex-politieke .gevan
genen. 

Uit UW C!;emeente werd aan zulk een reis deelgenomen door; 
Albert'Us BRI,w'JAN, geb. 6.1.1924 te Tiilver�um, wonende aldaar, 
Wauweg 409

.z. 
bakker, no paspoort 12()039, vertrokken 20 Maart 1947; 

Hendrik HAGEN, geb. 11.12.1�11 te Eemnes, wonende te Hilversum, 
v.d. Weterinc.;stra.a.t 19, controleu1�, no paspoort 120096, vertrokken
20 Maart 1947;
Tobias DE JONG, geb. �1.7.1903. te •a-GravenhaG'.e, wonende te Hil
veraum, AaOiostrant 78, tekenaar, no paspoort 48387, vertrokken
20 Maart 1947; . .
Hendrik RRÖBBn, geb. 24.11.1897 te Amsterdam, wonende te Hilversum,
Sta�ionsstraai 4a, bontwerker, no paspoort 48337, vertrokken 20
Uaart 1947" 

])aar verschillende feiten en omstandigheden aánwijzingen 
vornen, da� het vacantieverblijf op Garrohus mede· heeft gediend 
dan wel golcid tot het, leggen, c.q. voortzetten van internationaal
communistische contacten, terwij� hóvend1en is gebleken dat de sa
menotelling der deelnemersgroepen mede onder communistische be-
invloedin_g hee:ft geste.an,· woI"dt een nadere oriêntatie omtrent de 
extremistische- achtergrond van het verblijf op Gurrahu.s van groot 
belang geacht. 

Ik moge U derhalve verzoeken naar bovengenoemde ·personen 
(buiten hen om) een nauwkeurig onderzoek te willen doen instellen, 
in het byzondar aangaande hun �pen�ijke dan wel bedekte activiteit 
op politiek gebied. 

Aanide Heer 
Commissaris van•Politie 
te 

? D " HILVERSUM. Cl � !f J) J>.

- Byzondarheden -
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B��onderheden betreffende �un werkzaamheid in het maat
schappe::lijke on het politieke leven, hun eventueel contact met 
of reizen naar het buitenland en zo mogelijk het verblijf op 
Gurrehas_ze!l..�e zal ik zoer op prijs stellen.

Gaarne zal ik daarbij nog vernemen,. wanneer betrokkenen 
van het verblij� in Denemarken te u�ent zijn teruggekeerd. 

,, 

Het Hoo.fd van de 
CETITR:ALE VEILIGHBIDSDIENST 

7
.namens deze z

• 1 

J.G. Crabbende.m. 

s.



•• 

B 

III 

22520 . GEIIE'II:4 

IIIc 3 

Communistische activiteit 
onder ex-politieke gevangenen 

13 Januari 8. 

n.a.v. SGbr. I'.J Den Jiaar: no 22520 

De Deense oud-illegaliteit, waarin hot communistische 
el.ement sterk vertegenwoordiijd ie, heeft in HJ46 het 'initiatief 
genomen oo. ex-politieke gevangenen en ,endere oo:rl0Rsal0.chtoffe1�s 
uit voormalig do.or de Du.i tscrs bezette lenden, mede tot herstel 
van ,gezondheid, eem vnca.ntiever-bilijf van 1 à 2 maanden aan te 
bieden op het landgoed nourrehue" in Denemarken. 

De transporten vanuit Nederland Tierden verzorgd door het 
Nederlandse Rode Krui.s, in saoenwerking uet ha.ar Deense zuster
r;rrganiae.tie, ter\;ijl de voor de uitzending in aanmerking komende 
personen werden aangewez·en eensdeels door de Stichting 1940-194 5, 
anderdeels door de Nederlandse '\f�reniging ven ex-politieke gevan
genen. 

Uit. Uw gemeente werc1 aan zulk een reis deelgenomen door: 
�. HXKS, geb. 24.2.1926 te Hoogeveen, \'lonende ald,aar Oranjestraat 
30, no panpoort 727579, vertrokken 5 Mei 1947• 

Daar verschillende feitçn en omstandighèden aanwijzingen 
vormen, dat het vacantieverblijf op Gurrehus mode heeft �eàiend, 
dan wel geleid tot het logp-en, c.q. voprtzetten vo.n inter1.1atio
na�l-communistische coutacten,ten1ijl bo�endien is gebleken+ dat 
de samenstelling der dei.nemersgrocpcn mede onder com�unistische 
be!.nvloeaing heeft gosta�n,�wordt eon nadere oriëntatie omtrent de 
extremistische achterRrond van het verblijf op Gurrehus van groot 
belang geacht. 

Ik mol!è U derhalve verzoeken naar bo-vengenoemde persoon 
(bui ten hem om) een nauwlceurj g onderzoek to willen doen instellen 
in het b:,,�onder aan�aande zijn openlijke dan ·uel bedekte e.ctivi
tei t • 

Byzonderheden betreffende zijn werkzaamheid in het maat
scha.p})Clij1�e en het politieke laven, zijn eventtteel contact' met 
of r·ei ... cn naar het bui tenla.na en zo r.iogelijk het verblijf op 
Gu.rrehus zelve zal ik zeer op prijs stellen. 

Gaarne zal ik daarbi·j nog vernene?\, wanneer betrokkene van 
het verblijf in Denemar1cen te Uwent is teruggekeerd • . 

Het Hoofd van de 
CEITTr� VEILIGHEIDSDIENST 

�
namens deze: 

Aan de Heer Korpschef van Politie 
te 
HOOGEVEEN. {),_ ,Ui cl>I

,.,.

J.Go Crabbendam. 
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Den Haap.: no 22520. 

Comm1uliotiocha activi tei-'.; 
onder ex-politieke gevangenen. 

Da Deense oud-illegaliteit, wearin het col!lI!lunistische 
elenent storkvertcgenwooraiee ia, heeft in 1946 het initiatief 
P,enomen om ex-pol:i.tieke gove.ni;euen e1.1 and.are oo�lo ""Golaclito�fers 
uit v-oorne.lig door de. Dû.i tse1.·s hez:tte le.nden1 mede tot he=cs·cel 
vs.n r:ezonfü>e · d, een ,raoa.n"hieverbli.Jf ven 1 à 2 mam:1dcn ·aa.n te 
bieden op het landgoed "Gurrehus" in :J.)ànenar�en. 

De trnnsporten vanuit NederJ.and werç.en .ver.zorr;a door het 
Noderlandoo Rode Kruis, in se.m1nwerk-:.Lng met ha.ar Deonse zuster
orga.nisatie, ter ijl de voor de uit�anding in aanmerking komende 
personen werden aan�cwezen eensdeels door de Stichting 1940-1945, 
e.ndez,deela door de l'federlandse Veren:lging van ex-poli tiekc ge-:a::ige-
nen. 

Uit U\1 gemeente ".ïerd aan zulk eé:n reis dee1.p:enoi m!1 door, 
Je.n -Ohristof:fel JART.:'.;;13.i.:M�, ,geb. 22.4-.1916 tf 's-Graven'·a�e, \Vonen
äe �o Laren (N.H.) Noolseweg 25� schilder, no paspoort 544301, 
vertr.ok:.en 31 October 1946. Uit mijn ,.administratie blijkt, dat hij 
in 1947 de candidatenlijs-t, van de C.P.N. onàertelrnnde voor de ge-
oecnteraaa; 
oárl Willem FISC!lli"'R, geb. 30.11.1920 +,e Ji-1nsterdam, v;onende Verleng-
de �1gorrne 1Ö te !is.ren, C'OVernf.'lon:t of -�icial, no :pa.spoort 7181 59, 
vertrok1'"en 21 Januari 194 7. 

Däer verschilleµde feît�n en o�staudi�heden aanvijzingen 
vormen, dat het ve.nantieverblijf op Gu..�r.ehus mede heeft gediend 
dan wel c;el,eid. tot· het le_gc,;an, c.9. voortzetten Vi!n intI:rnationaal
coamunis'tische contacten, ter.1ij1 bovcndie11 is geblel,en dat de 
samenstelling der deeln�mersgroepen .mede onder co1nmun_istische 
be!nvloe.ding 'f oeft gestAa.n" word.t een na.êi�re orifln-tat:.e omtrent de 
extr?.,àsi:1sche ,achtergrond van het verblijf op, Clurrellua van groot 
belang gea.chtw 

Ik l!lOP:e U del'hJ.ave verzoe1·en naar bo:vengonoemde personen 
(bu1.t-e:q hen om) een nauwkèuri.g onderzoek te \"lilJ en doen instellen, 
in het b�jzonaer aangaande hun openlijke dan vrel b edekte activi
teit op pol�tiek aabied. 

Aan de Heor Burgemeester 
van 
LAREN (N.H.). 

4&. 1. 7 J J'/..

- Byzo11derhed.en
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By�onderheden betreffende hu11 'Nerkzarun.heid in. liet mant
schappelijk en heJi.; 1>01:ttieke leven, htm eventueel contact Lie-t of 
reizen naar het buitenlaua en zo moge-ijk het V3rblij� op Gurrehus 
zelve, zal ik zoer op,prijs stellen. 

0-..r.."aag zal. ik daf rbij nog ve!'nómen, wanneer betrokkenen 
va11 het verblijf in Denemnrken te Uwent zijn tJru.ggekeerd. 

Il 

Het Hoofd ven do 
CENTR�L'E VE!LIGHEIDS�IENST 

1ft namens deze:

,,. 

J. (h Crabbenëlam..

,.
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Co.mt1unistische activiteit. , 
onder.ex-politieke gevangenen. 

. 
. 

De Deense oud-illegali'teit, w<larin het commuiüstische 
element sterk vertegenwoordigd is, heeft in 1946 het initiatief 
genonen om ex-politieke �vnngen en anders oorlogaslachtoffers 

·uit �oormalig äoor de Daitsers bezette landen, nede tot herstel
van eezondheid, een vacantieverblijf v�n 1 à 2 maanaen aan te
bieden op het landgoed ".Gu.r!'ehu.stt in Denemarken.

De transporten vanuit ·rrederlanà werden verzorgd door het
Nederlandse Rode Kruis, in ea.me,uwerking met haar Deense zuster
organisatie, ·�er·1ijl de voor de uitze�ding in aanmerking komende
personen werden..aangewezen eensdeels door de Stichting 19'40-1945,
anderdeels door de Nederlandse Vereniging van ex-J)olitieke ge
vangenen.

Uit Uw d;Lstrict verdaan zulk een reis deölu.enomen door:
Jan Willem van d .• KOtr,JE, geb. 26.2.1924, wonende te 'i7anawerd,
Streek 75, Gem. li'er,ieraeraaecl, no paspoort 673321, ver:\irokken
27 ,Aug�etus 1946.

Dä�r v-erschillende feitei1 en omst-a.ndi�heden aanwijzingen
0 vormen, dat het vacantieverblijf op Gurrehus mgde heeft gediend
dan wel geleid tot het legi17en" c.q. voortzetten van internatio
naal-communistische contaoten, �ervijl bov�ndicn is gebleken dat
de s8J!lensteliing der deelnemersgroepen mede onder communistische
be!lnv:.toeding .heeft gestaan, •1ordt een nadere oril!ntatie omtrent
de extremis\is,che achtergrond van het verblijf op Gurrehu.s van
�oot belang fteacht. ·

Ik moge U derhàilve verzoeken .na.ar bovengenoemde persoon.
(buiten hem om)' ee11 nauwkeurig onderzoek te 'willen doen instellen.1

in het 'by�onder aangaande. zijn openlijke dan m:il .. bedekte acti-
viteit op politiek gebied.

Byzo�derheden betref:ende zijn werkzaamheid in het
maatschappelijke en het politieke leven, zijn eventueel contact me
met of r�izen naar het buitenlanà en zo mogcl+jk het verblijf op
Gurreha.s 3elve zal �k zeer op prijs stellen.

Gae,rne zal ik daarbij nog vernemen, wa.nneér betrokkene
Yan he't verblijf in Denemarken te URe:è1l is terug5ekee:rd.

Het Hoofd vaa de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIEUST 

Aan de Hee,r 

�amens deze.:

Districtscomnandant der·Rijkapolitie 
. te 

LEEUW ARDEN• 
J.G. Crabbendam • 
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Oommur..is'tis ... he activiteit 
onder ex-pp1itieke gevangenen. 

30 :Januari 8. 

De Deense oud-ille�litéit, waarin het communistische 
element sterk vertegenwoordigd is, heeft in 1046 hp,t initiatie! 
genomen on ex-politieke geyangenen en andere oorlogsslachtoffers 
uit voorma.ltg door de Du.it2èrs bezette landen, J:1ede tot nersteI 
van eezondheid� een va�antievorblijf van 1 à 2 maanden aan te 
bieden op het lande;oed 11 Gurrehns" in Denemarken o 

De transporten vanuit nederla.nd �erden verzorgd doqr het 
Nederlandse Rode Kruis, in sanenwerking met hW:'r Deense zuster
orsanise.tie, ter.iijl de voor de uitzending in annne:rking komende 
personen werden e;ange.ezen eensdee1-s door de Stichting 1940-1945, 
anderdeels door àe Neder�nds�·Vereniging van ex-politieke ge
vangenen. 

Uit UYi district we'Z'd aan zul·k eon reis deel�nomen door: 
Jan Antoon MûLTIER, geb. 22.2.1915 te Schinnen, wonende te�Schin
nen, Honne.rteF;ë'g E· 1a, beambte·� no ,paspoort 560428, ver=trokken 
21 Januari 194 7. 

Daar verschillende feiten en ometapdighedon a�.nv1ijzingen 
�ormen, dat het vacan.tieverblijf op Gurreb.µs mede hee!'t .gediend 

· dan wel gele:ia tot het leg�en,. c.q. voortzett'en v�n internatio
naal-coilI!lunis-:.1sche conta.cteD, ter ·i;:1. bovend.ien is gebleken dat
de SSJ;1enstelling der deelnemersgroepen mede onder ooilll!lun.isti�che
be!l.nvloeding heeft z::;estaan, V1ordt een nadore oriëntatie omtrent
de extremistische achtergrond van hot verblijf op Gu.rrehus Väll
groot belang geacht.

Dt moga. 'U derhalve verzoel,cen naar 1:?ovengencem,de :Qersonn ·
(buiten hem om) een na�wkeurig ónderzoek te willén doen instel
len, in h�t byzonaer aangaande zijn openlijke dan wel beqekte
activiteit op.politieK �e�iede

'

l3yzonderhedcn 'böt:reff,cndc z_ijn werkzanml1�:id :J.n het naat-
sche.p.,.elijke en het politieke leven, zijn eventueel contact met
of reizen naar het bui tenlam1 en zo nogelijlr het verblijf op
Gv.xrehus zelve zal ik zoer op prijs stellen�

Gaarne zal ik daarbij nog ver11emen, wanneer betrokkene
van liet v.e::rbl.ijf' ilt De.ne�arl;;en te Uwent is tnruggckeerd.

Het Hoofd vnn de 
CENlffiALE VEIL!GHEIDSDIENS'T · 

� namens d��e: 

Aan de Heer r 
Districtscommandant der Rijkapolitia 
te 
MAAS TRICHT. J.G. Crabbendam. 
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Cont�u.ntstieche activiteit 

onder ex-politieke gevangene�.

De Deense oud-illegaliteit, \Plaarin het communist:i . .sche 

element sterk vertegen�oordigd is, heeft in 1946 het initiatief

gono�en om e�-politieke gevangenen en andere oorlor,sslachtoffers

uit voormalig�oor.de Duitsers bezette landen, made tot 4erste1 

·l 1 

,van ,-ezondheid, oen vaca.ntiever.b1ijf va.n 1 à 2 ma.and.en aan ta 

bieden op het landgoed nGurrehus" in Denemarken.· 

D� tTansp�rten vanuit Nederland weraen �erzorra door het

Neàerlandse Rode Kru.is, in sa:menworking me--t haar Deense z1.'lstor

orgnnisatie, ternijl de v-0or de uitzending in aanme!king komende 

personen werdon aangenezen e�nsdeeJ.s door de Stichting 1940-1945, 

anderdeels door de Nederlandse Vereniging vnn ex-1H)1itieke gevállge-

nen. 

U:tt UW gemeente werd o.an zulk een re.ia èieelp,enomen door: 

Maximiliaan Joliannes A.E. SCm1IEBEaT. geb. 25.3. 1 914 te st. Pieter,

wonende te Maasiricbt, Teciame-telienaar, no paspoort 5758454 Ver

trok}·en 27 Aug-J.stus 1946• Q:;d;rent hen blijkt u.it r.rLjn administra

tie, d[.lt h'ij de oanc1ida.tenlijst van de c.�.u. onde1�tekende voor de

verkiezing van ae 1�aen der P�ovinciale Staten. 

DaPI" vèrsohill-ende feiten en omstandigheden aanwijzingen

'Voroen, dat het vacantieverblijf op Gurrehus nede hoeft gediend· 

àan �1el ge1eid -tot het leggen. c .q_. voo.rtzetten van in't.:rrnationaal

communistische c0ntacten, t�r11ijl povendien is gebleken dat de sa

menstelling aer deelnemersgroepen. me�e -0nder communistieche be

înv'loedi.ng heeft gestaan, wordt een n&dere oriëntP.tie otntrent de 

extremi�tische achtergrond van het verblijf op G�rrehus v�n groot

b=dang t;eacht. 

Ik uo.L""e U ae-rtalve verzoeken 11aar bovçn0er�oenac persoon 

(buite� hem om) eet nauw�evrig onderzoek te nillen·aoen instellen,

in ·het by_z-0ndeT aeng(;)..f}Jlde zijn openlij1te aan wel bedelt.te activi-

teit op politiek eobied. 

'nyzonderheden' 

Aan de Heer 
Commieaaris van Po1itie 
te 
J&J,..ASTRICiiT. 3 J L:f f1) ' 

1 
I-

t 

i 

1' 

. . 
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· Byzonderhe<'!en bet,..affend ij . 

ecb�appeliJk en het poli ti;k leve 
e z . j werkz�emhe1.d in het maat-

reizen naar het buitenland en z�
n

�o!!if 
even�ueel c�ntact met of 

zelve zal ilc zeer o:p prijs stellen. 
jk he 11 \rerl>li:j-f op Gurrehus 

GraLJg zal ik daarbij non V 

het V·8r'b11.jf in 1)enemar1"Em .._e U�-n!�e1,•t
en, W!U1Il.eCr µetr.okkene ven

••• " i:::: " .LS ·eruggekeerd. 

' . 

liet HoDfd vnn de 
CEll'rF.ALE VE ILICl·REIISDIEHST
J1' nariens deze: 

J.G. Oravbendam. 

/, 



•• 

B 22520 · GEHEIM 

27 Januari 

III II!c 3 

Communistische activiteit 
onc1er'ex-politieke gevnngencn. 

De Deens oud-il·legaliteit, waarin het coIDI!lunistieche ele
ment sterk vortegenwoorg.igd is·, heeft ïn 1946 het initiatief ge
nomen om ex-poli t·ieke gevangenen en andore oorlo.gsslachtoff ers 
uit voormalig doon de Du.i tsers bezette landen, me de tot hersïel 
van gezondheid, een vacantieverbliji' van 1 i:. 2 mas.n&en aan te 
bie�en op het lartêfgoed 'JGurre-hus11 in Denelliarken. 

De trans:porten vanuit Nederland werllcn verzorgd door het 
Nede:tl�ndse lloèie Kruis, in samenwerkiXl.g met haar Deense zuster
organisatie, ter1ijl de voor de uitzending �n aanm�rldng komende 
persone11i werden aangewezen eensdeels door de Stichting 1940-1945, 
anderdeol& door de Nederlandse v�reni:':"ing, van ex-politieke ge
v:c.1ngenen. 

Uit. �w gemeante werd aan zulk een reis delgeno�en door: 
Marmiretha EVERiTJIT, geb. 21"3.1924 te Middelburg, wonende alde.ar, 
,,ilhêliiinastxaat J;, no paspobrt 620362, vertrokken 2 Juli 1947; 
,Tozina KOOMAN, geb.· 2.9.1923- t� Middelburg, wonende aldaar, Veer
seweg 153, klerk, no pasp9ort 21309g, V$rtro.kken 2 Jttli 1947 * 

Daar ve1:schillende feiten en omstandigheden ao.nwijzingen 
vormen, dat .het vaco.ntieverblij:f.' op Gurrehus mede hee:ft gedi.end 
dan we1 geleid tot het legpen, �.q. voortzetten yan internatio
nanl-co1"'.Illlunistische contacten, teJ'.'Wijl hovenàien in �ebleken dn� 
de samenstelling der deelnemers�oepen mede onder communistische 
bein:\7'1.oeding heeft gestaan, wordt een· nadere orilintatie omtrent 
de �xtrenistische achte�g.r:ond van het verblijf op Gurrehus van 
groot belà.llg geacht •. 

Ik moge U çlerhalve vexzoeken naar bovongenoemde personen 
( bid ton J,ien o:tn) �er1 nam·;lteurig ond�r.zoek te willen doen instel
len, in h�t.byzonder aangaande hun openlijke dan wol bede�te 
activiteit op politiek p.;ebËi.. 

:a�zonderhedcn betreffende hun werkza.amhe;ld in hP.t maat
scha.ppe ijke en het pol.1tieke leve�, hun eventueel contact met 
of rei�en·naar het buitenland, en zo n�-,gelijk•het vcrblij� op 
("riirre ... us zeive zal ik zeer. op prijs stellen. 

Gaarnè zal ik daarbij nog vernemen, wannef)r betroklnmen 
van het ·verblijf in 'DanemarJ;:en te Uvent zijn ·teruggekeêrä.. 

. Het Hoof� van de 
CENTRALE V.EIL!GBEIDSDIENST 

namens deze:: 

Am1 de Heer 
Commissaris va..� Politie
te 

/MIDDELBURG• {) g 1 C/ lJ_t . J.G. Ora.bbcndam. 
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Coma:u.n"'iatische activiteit 
onder ex-politieke gevangenett. 

De Dc�nse oud-ille�al1teit, waarin het couo.unistische 
elüJ"I�nt stnrk verta!Ten •oordi,gd is ,he"'?:et in .194-6 het initiatief 
genor:n".?n om ex.-politieke revan1fei,.en en andere oor.logsslacbtoffflrs 
uit voorm?lig door de Du.ïtsers bezette landen, mede tot herstel 
v..,n gezond�e·;.d, een vacantieve!'b ijf van 1 l 2 l!la"lnden nnn te 
bied n op het land.goed "Girrrehus" i·n Dene:oarken. 

D3 tr�eporten vanuit Nederland werden verzor�d door het 
Nederlandse Rode Kru.is, iu sa,i 1enwerking met llaer Deense zust ·r
organisatie 7 te:rwijl de voor de uitztnding in a.enm.rkin� komende 
pere.onen werden aanga 1ezen: ec-11sd�els do-Or de S'çicht.t� 1 q40-1 '345, 
anderdeels door de lfederlandsè Vereniging v�in ex-politi;uke rr.e

va11.genei:. 

Uit UH district werd aan zulk een reis deelgPno�en door: 
Joost FR,VHJ':E, geb. 11.4.1925 te �orssele, wonende aldaar, Plein 
2, beambte P"R.A., ·no paspoort 78021 , vert:nokken 21 Jal'1itari 1 'l41. 

Daer verecbillemde �eiten en omstandigheden aanwijzingen 
-vormen, dat het vacantieverblijf op Guxrehus �ede hecft.�ediend
de.n wel geleid tot het le[$re�l c.Q.. voortzetten v,;n interrratio
naal-communistiuc�e contacten, tel'\lij l bovendien is p;eblelran dat
de. àamenstellinp; der deelnemersgroepen mede onder comm.u.niatische
beinvloediRg heeft geat�en, woràt een nadere oriGntatie omtT€nt
de extremistische achterg.t'.ond v�n het veröïijf op Gurrehus ven
groot belµ.n� �eacht.

Ik moge· U derhalve �erzoe".ken naar bover.geuóem.de persoon, 
(buiten hem om) een na.uwkeu:r· � 011derzoek te willen doe11 i.nst�l-
1àn, in het b;zon.der ae.np:aande zijn openlijke àan wel bedekte 
actin tcit op po_li tiek e;ebied. 

Byz nderhede11 betreffende· zijn ,verkzaaml1.eid in het lllaat
schappeli�ke en hP.t p·oli tieke leven, zijn evèl1tueel contact met 
of r�izrn na.nr het buit nland en zo mogeliJk het VE�blijf op 
Gurraht.1e zelve zal ik Z!'er op prijs stellen. 

Gaarne zal ·;i.� daurbij nog vernemen, wanneer betrokk:ene van 
het vorblijf in Denemarton te U ent is teruggekeerd. 

liet Hoofd van de 
CENTRALE VJ:ILIGHEIDSDrfilWT 

namens deze: 
A:m dé Hee-r 
Diotrictaeonu::ianàant der Rijkspolitie 
te 
liIIDDEL.130RCh J.G. Cra.bbendam. 
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Communistische activiteit 
onaer ex .... poli tielrn gevangenon. 

13 Januari 

De Deense 01.1..d-illega.li tei t, W'ae.rin het colI!lllunistische 
element atork varte.·c;en.·"looraigà is, heeft in 194G het initiatief 
genomen ora ex-poli tiel..:e gevangenen en o.nd f?re oorlogsslacM;offers
uit voo:r·nalig door de :Duitsers bezet·�e landen, mede tot herstel 
van r::ezondheid, een vacnnticV'arblijf van 1 è. 2 maanden aan te 
bieden op het landgoed "Gurrohus" in neneoarken. 

:De transporten va.nuit Nederland werden verzorgd door het 
Nederlandse Rode R.ruis, ill samenwerking me·ë baar Deense zuster
organisatie, te:..'11ijl de voor äe uitzending in aanmerking komende 
l)er.sonen werden aangewe�rnn eensdeeJ'.s door de Sticht;tng 1940-1945, 
anderdeels door de Nederlandse Vereniging van ex-politieke ge-
vangenen. 

Uit U" gemeente werd aan zulk een reis óeelgenomen doors 
Qstharj.na. BvS:Lf\., geb. 15.10.1922 te Sassenlîeim, wonenàe te Naald
wiJli:, Molenlaan 4 r Hcmrnlersdijk, telefoniste, no paspoort 224395, 
vertrok1 en 2 Ju.li 19'1-7. 

De.ar verschillende feiten en omstandigheden aanwijzingen 
vormen, ûat het vaca.ntieverb2ijf op Gu.rrehus mede heeft gediend 
dan wel geleid tot het leg:-en, c.q. voortzetten van internri-i:ionao.1-
communist��che contacten, te�.ijl bovendien is gebleken dat de 
sarinnst��ng der äeelnemersgroepen mede onder coro'!i.nniatische be
invloeding heeft �estaan, wordt een nadere oriëntatie ontrent de 
extremistische acht-ergrond van het verblijf op Gurrehus van groot
belang geacht. 

Ik mor:e U dei"halve verzoeken naer bo"lengenoeoc1e perso·on 
(bui ten he.ar om) ee1i nauq1keurig onderzoek te willen doen instellen,
in het b�1!.JO.J.i er· ae.ne.:a.ande haar openliiijke dan wel bedekte activi-
tei,t op poï.tiek gebied. 

Byzonderheden betreffende haar werkzaamheid in het ma.at
schap.t,elijke ��1 het politieke leven, haar eventueel contact met
of reizen nae.r het buitenland en zo mo�elijk het verblijf op 
Gu.rrehus zelve zal ik zeer op prijs· steilen. 

Gaarne zal ik daarbij nog vernemen, wanneer betrokkene van
het verblij� in Denemarken te u�ent is t�ruggekeerd. 

Het Hoofd van de 
CEUTR.hL'E VEILIGlfilIDSD1EHST 

Aan de Heer Korpschef van Politie
te' 
Naaldwiák.� tl lf'JV t

w
namens deze: 

J. G-. Crabbe11dam.

/ 
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Oommunistiscbe activiteit 
onder ex-politieke gevangenen. 

De Deense oud-illegaliteit, waarin het communistische ele
ment sterk vertegenwoordigd i�, heeft in 1946 het initiatief 
ge�omen om ex-politieke �ev�ngenen en andere oorlogsslachtoffers 

. u.i t voormalig door de DuJ. tsers bezet·te lenden, mede tot herstel 
van gezondheid, een vacantieverbli'.jf van 1 à 2 maanden aan te
bieden op het landgoed "Ourrehus" in Denemarken. 

. . 
' 

De transporten vanuit Neder�ana werden verzorgd door het 
Nederlandse Rode Kruis, in eamem-wrking met haar Deense zuster
or�isatie, terwijl de voor de Uitzending in aanmerking komende 
personen werden aangewe3en eensdeels door de Stichting 1940-1945, 
anderdeels door de Nederlandse Vereniging van ex-politieke �c
vnngenen. 

Uit Uw gemeente �erd aan zulk een reie deelgenomen door: 
Antonius J.U. BEEK, geb. 25.1.1921 te RotterdaJ?1, wonende aldaar, 
Prins Hemirikeiraat 23-b, ass. accountant, no paspoort ·ao143, 
ve!'ti:;okken 21 Januari 1947; 
T. BOER-LE COCQ, geb. 3.1.1916,te Rotterdam, wonende aldaar
Heenviletstraat 13-a, no paspoort 170266, vertrokken 5 Mei 1947;
Paulus BROUWER, geb. 22.1.1905 te •s-Gravenhage, wonende te
Rotterdam, Frankendaal 129, boekhouder, no �aspoort 124319,
vertrokken 20 Maart 1947. Hij is bestuurC'lid afd; Ro+terdam van
de Landelijke Vereniging vanex-politieke gevangenen;.
Antonia VAN EYK, geb. 28.8.1893 te Rotterdam, wonende aldaar,
van C!tterstraat 49-a, onderwijzeres, no paspoort 216393 1 ver
trokken 2 Juli 1947;
Johannes l:IOEK,, geb. 7 "8.1.918 te Rotterdam. 11 wonende aldaar,
Siaghekstraat 63-b, vishandelaa�, no paspoort 124146, vertrokken
20 Maart 1947;
.Leendert Machiel MOL, geb. 9.5.1919 te zv,ijndrecht, wonende te
Rotterdam, BÛre" Meineszlaan 71-b, enqueteur, no paspoort 124104,
vertrokken 20 Maart 1947; 
Johann Reinrich Carl UIQUERT, geb. 23.1.1911 te Rotterdam, wonen
de aldaar futaebociît 43-b, gg.=eödG"hapsslijper, no pa.spoort 
273885, vertrok}�en 18 Augu.s tus 194 7; 
J) hna Ma.ria Catharina V'N RAVESTE"YN ... SMlJI.iDERS, geb. 16.1.1921 te

o ter am, wonen e a aar aan, no paspport 216392,
vertrokken 2 Juli 1947J

- R.Scbilperoort-Wijntje

Aan de Heer Hoofdcommissaris van Politie 
te 
ROTTERDAJJ:. 

.. 
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H. SCHILPEROORT- "IJJJTJE, geb. 22. 5·.1915 te Oud-J3eijerland, wo
nende te Rotierd8.lll, Mijnsherenlaan 80-a, no·paspoor.t 170267,
vertrokken 5 Mei 1947; 
Aukàe WAGEMAKER, geb. 22.11.1895 te Gulpen, wonende te Rotterdam, 
Wieuwe Binnenweg 198-b, onderwijzeres, no paspoort 216394, ver
trokken 2 Juli 1947. 

Daar vers�hillende feiten en omstandigheden aanwijzingen 
vormen, dat het vacantieverblijf op Gurrehus mede l:Eeft gediend 
dan �el geleid tot het leggen, c.q. voortzetten van internatio
naal-communistische contacten, ter�ijl bovendien is gebleken 
dat de àam�nstolling der deelnemersgroepen mede onder communis
tische betnvloed�g heeft geetaa�, wordt een nadere oriëntatie 
omtrent de extremistische achtergrond van het verblijf op 
Gurrehus van groot bel.a.ng geacht. 

Ik moge U derhalve verzoeken :na.ar bovengenoemde personen 
(buiten hen om) een nauw�eurie onderzoek te willen·docn instel
len, in het byzonder aangaande hun openlijke dan wel bedekte 
activiteit op politiek gebied. 

Byzonde�ijden betreffende hun werkzaamheid in het maat
schappel±jke en het politieke leven, hun eventueel contact met 
of reizèn naar het buitenland en zo mogelijk het verblijf op 
Gurrehus zelve zal ik zeer op prijs stellen. 

Gaarne. zal ik daarbij nog vernemen, wanneer betrokkenen 
van het verblijf in Denemarl,en te Uwent zijn teruggekeerd. 

, t 

I 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

vnamens deze:

J.-G. Crabbendam. 
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De Deense oud-illegaliteit, waarin het co!D11lunistische 
element sterk vertegenwoordigd is, heeft in 1946 het initiatie� 
genomen om ex-politieke gevangenen en andere oorlogesle.ct1toffers 
uit voormalig door de Du.itsers bezette landen, mede tot herstel 
van gezondheid, eenvacantieverblij� van 1 à 2 maenden aan te
bie.den op het :1:-andgoed 'HJurrehus tt in Denemarken. 

�e tra....�spnrten vanuit Nederland werden veraorgd door het 
Nederlandse Rode Kruis, in sa.menwerk�g met haar Deense zuster-
organisatie, terflijl de voor àe uitzending in aan,"ll.erking komende 
personen werden aange.'7ezen eensdeels door de Stichting 1940-1945, 
anderdeels door de Nederlandse Vereniging van ex-politieke ge
vangenen. 

Uit Uw gemeente \'lerd aan zu.lk een reis deelgenomen door: 
Bernard Willem MEYER, geb. 24.10.1922 te Deventer, wonende te 
Rijswijk, :Na.3sa1"äiliae 12, student, no paspoorii 66804, vertrokken 
21 Januari 1947. 

Daar verschillende feiten en omstandigheden aan.wijzingen 
vormen, dat het vacantieverb1ijf op Gurrehue mede heeft gedj_end 
dan wel geleid tot het legp.;en, c.q. voortze·tten van internationaal
comrnunistürnhe contacten, terrlijl bovendien is gebleken dat de 
ae.mcnetelling der deelnemersgroepen nede onüer communistische be
invloeding heeft gestaan, wordt een 1iad&re oriëntatie omtrent de 
extremistische achtergrond van het verbl.:.jf op Gurrehv.s van groot 
belang geacht. 

Ik moge U derhalve verzoeken naar bovengenoemde persoon 
(buiten hem om) eon nauwkeurig onderzoek te willen doen instellen •. 
in het byzonder aangaa.nàe zijn openlijke dan wel. bedekte -activi
teit op politielt gebied� ·' 

Byzonderraien betreffende zijn we::ckza!!heid in het maatschap
pelij1te en het pol�tieke leven, .zijn eventu.eel contact met of rei
zen na.ar het bllitenland on zo mogelijk het ve:i:blijf op Gurrehu.s 
zelve z�l ik zeer op prijs stellen. 

Gaarne zal ik daarbij nog vernemen, wanneer betrokkene 
van het verblijf in Denemarken te Uwent is teruggekeerd. 

Aan de Heer 
Korpschef van Politie 
te 

,r:RIJSWIJK c_z.H.). CtJ..J""I 

Het Hoofd vw;i de 
CENTRALE VLILIGHEIDSDIENST 

.Jfl:namens deze: 

J.G. Crabbendam. 



.. 

B 
III

�2520 
IIIc 3 

Colll:Ounist:ische a.ctivi tei t 
011der ex-politieke gevangenen 

. 9 Je..ni.ta'ri 8 • 

xx:xx 
XXX 

scr�r. ID Den Haag;, no 22320 

De Dee�1se oud-illegaliteit, wanrin }).et <;or;ira1;lliat:i.sc1:te element
sterk vertet?envooräi '""Ü is, beéf't in 1946 het 111� tia-t,i�.f'. r;enonen, o� 
ex-po1i t:Le!·� geve.ng�n� ... en aridere oorlo i:;ssla..chtof rera u:i:t voo1·�ialig
door de Dtli tners it:Jezctta la�den, mec1e tot heret�l va.n n:ezond�1eid , 
een vacuntieverblijf va.'1 1 è 2 ni.anndcn �:>n te bieden op het .Landgoed 
"Gu,rrehuo" in Denemarken. -.. ' 

De t:cansuortl;!n vanni t Ueci.erla:nd werden verzorgc1 tl.oor bet, li'e7 derlandsc Rode �Kr\1:ts, in SB.l!lemrn:i:.·läng I'l<'rt han.r Deense zus-'l;erorgeni
satie, ter ,ijl àe voor ae uitzending in aanmerl'.;:�g 1comende personen 
\Vért'en aangencmt:\n oenndeels doöl" do St�ctl�ing 194{)-1 <145, .. anderdeels 
a.ooT de Nade:;:·landcè V'areni�in(! v.en ex-poli tiehe gevangenen. 

Uit tlw gemeen-to werà aan zulle oon re1s· deelgenomen aoori 
Joh:1:nnes .A.l1.J;onius DE Btnrm, 1cb.· 9.9;11.')13 �e Utrecht, vrnnende 
alo.aá:r , AbsteÎ:1erd--;jkZ11inforxaation-olficial11 , ?o paspoort 10226" 
Vertrok1ten 31 October 1946; . Willem Ja6ob v.d. BURG, geb. 23.6.1916 te Utrech1i 1 .won.ende aldaar, 
'ötide Molotrae.t G, ana!:vst, no:�:Pasp?ort 22�439

7 .
v�ri;ro:d::en .10 Augu.s

t1.1s 1947. VOllîens r.ujn s.dminist�at:i.e woono.e hiJ in Feo�rn1; i � 947 
te osa waar li.ij werkzaP...m. was bij de l'i. V. Organen en is niJ lid van 
de o.P.N •; 1-

· ht Hendrik Vüi 71(.mcr.t,reb.� .6 .19!J_ te 1u11ersf.o.ort, wonende te Uteec 
�esseîscEadestraat 5-bis, kantoorbedi0nde, no paspooTt 10222. Ver-
trokken 31 OctobGr ·1 �46; . _ . .,__ _ Sascha Jacoba KOJT

1 geb. 24.11,1914 te Leiden, wonende 1:e Utrechlï, 
J .:i. Kemf)erntr'äa'h 6, secretaresse, ·rto -pa.opoo:rt 32359 • Vc:1:·trokken 
2 Juli 1947f 
Pieter PhA!fi'IlîG-A, geb. 14.3.1914 te Honnaarderadeel, v10nende ·te 
otrecnt, Uroeeeàtra�t 108, rechercheur, no paspoort 10221. Ver-
tr.oklten 21 Janua1•i 1947; 
Gerard Tir�AN, geb. 1.3.1926 to .Am�terde.m, •vonencle te Utrecht, 
�rof. Wenth�.an 20, no p�sp0ort 37756" Vertrolü,en 31 9ctober 1946. 
LE>..I!lbertus HandrJ.kus UUB!NKt geb. 17.9.1922 te Utrech:G, i:ionende 
á1ëiaar l.1aje1lo_park 49, nra'Dtcnt-ur l?.R.,A., no _paspoort 673320. 
Vartroltken 27 Augustus 1946., 
Cornelio Joh3.nb.U:sA• VALEESTIJN, geb. 24.5.1896 te Utrecht, wonende 
äidaar, �arg. v.a. WeteringstrBat 83, bebanger1 no paspoort 269540. 
Vertrokken i\8 Augtl.Stus 194 7. 

� .A..�ton Johan WTT, geb. 23.12.1923 te Utrecht, �onanae'aldaar'lU·oeze-
stre.at 45-bis, administrateur, no ï)S.SPO(?rt 10201, vertrokken 3i 
October 1946. 

-·De.ar -
Aan de Heer Hoofdcommisea.ris van �olitie 
te 
tTTF..:ECHT 

Of }_ f ):;.3.
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. 1)a.ar verschilLende feiten en omstandigheden aanwijzingen 
vor�en, dat �et yacantieverblijf op �urre�us mede heeft ge�iend 
dan wel geleid tot het leggen, c.q. voortzetten van internationaal
colllillunistische contacten, terwijl bovendien is gebleken de.t de 
samenstelling der deelnemersgroepen mede onder communistis<;he 
be!nvloeding heeft gestaan, wordt een nádere oriêntatie ontrent de 
extremistische achtergrond van het �erblijf op �urrehus van groot 
belans geacht. 

·Ik moge U derhalve verzoeken naar bovengenoemde pa�sonen (buiten hen om) een nauwkeurig onderzoek te willen doen instellen,in het byzonder aangaande hun ope�lijke dan wel bedekte activi-teit op politiek gebied.· 

Byzonderhedei:i betreffende hun werkzaamheid in het maatschap
pelijk en het politieke leven, hun·eventueel contact met of reizen 
.na.ar het buitenland en zo mogelijk het verblijf op Gurrehus zelve 
zal ik zeer op prijs stellen. 

�àarne zal ik'daarbij �og vernemen, wanneer betrokkenen van 
het verblijf in Dene;'.!le.rken te Uwent zijn teruggekeérd. 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

,
1)amens deze: 

J.G. Orabbendam. 

,. ' 
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De Deense oud-ill'egeliteit, wa •rln het corur.u-
ni st1sohe elem,:3nt sterk verte;o-t:nwoord5-r;d is, ·11eeft i11 1946 
het initiatief eenomen om ex-politi.ske gevangenen en 
andere oorioesslachtoffers uit voorm�lig door de Duit
sers bezet.te lenden, ··nede tot h$rstel van gezondheid� 
een v�canti"everbli jf van eén, à 2 r:aanden aan te bieden 
op het landgoed ":Jurrehus" in Denemarken. 

De transi:,orten vanuit Pede1,1anè. werden ver
zor6(1 door het red�rle.ndse ode Kruis in samer.iwert-:in? 
net haar neevse zusterorganisatie, :t·eruijl de vobr de 
uitzendin� in a-rinmerkirtc lpomanö.e personen worden a�nge
wezen �ensdeels door ae Stichtin� 1940-1945, anderdeels 
door de· ! ederlandse verenieinr van Ex-rol i tieike r..evan-

'_Jr.enen. 
Daar verschillende feiten en omstandigheden 

aanwijzin�on vörnen, dat het vacant�evcTblijf op 
''"'urrehus" mede heeft e:ecliend dan wel p.:eleid tot hot 
lelî"'er. -c.q •. voortzetten v.an int.erna.tionaal-co�unis'Gische
contacten, terwijl bovendien is p·ebleken, dat de sa'"'len-

. ,at,ellinrr tler deelnemer�,Ç;-roepen .1Tede. onder cormunistisclle 
beinvloëdint heeft "'estaan, wordt een nadere orientutie 
o�trent de extre�istische achter�rond van het ver�lijf

. op· "Gurrehus" van g:.:oot b'el$'\.nP;: ooeacht.
. ·· ::en of T'lGBr van de hierboven bedoelde transpor':" 

ten stonden onde1• leidin(I' v::rn :a�onetta ;fel tssina r,oss
!::��eïi·, r-eboren ,:e Iro_penha-=ta� !V-J uli l9Itf;-\.'nneno..e re
u,,ren , Taan v.a,n "'ieuw Oost "'{inde 21::3 B. 

I,n verband me·t,, het vo1·enstaande moge ·1k U ver
�öel:'en naar haar - even�.el zonder naar p�,:rsoorilijk nierbij 
te betrekkeµ - een nauw,reurig o.nderzoeJ-- te willen doen 
instelJ.en, -in .h.6t b1.j2on0:er ai:mgnande haar openlijl(e dan 
1ve.l bedekte activ:i.teit .pp Tolitlek gebi.ed. Bijzonderheden
betreffende haar wèrkzam"'lb.eid in het rn:.aatschap:pelijke en 
h-0t politieke leven, haar eventueel cont�ct net, of reize;n 
naar ·liet b•\itenland en zo mogelijk .het verbli.j.f 011. ttGur-
rehusri zelve zal ik zeér op .'PTijs ste:ï;len. 

Gaarne zal ik daarbij vernemen., wanneer bet1·ok-
1rene ·va.n ,liaa't v er'bli jf in Dene�ar-ken te Fw;:;nt is t,erug-
gekeerd. l 

m�� H()@f'P Vtti1 D-3 C"!lJ �.mAtE 
de !-iee1· Kor�schef 
van Gemeentepolitie• 

· v .-:.n.ro·n ·rnsnt�!\3T·
Jfämens- deze:·

te �· 
V001, '81111G. 

' >  
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Coomunistischc activiteit 
onder e�-politieke gevangen·:n. 

f 

De Deense oud-illegaliteit, waarin het co·.l!llunistische ele-
ment eterk vertegenwoordigd is, heeft in 194.6 het initiatief ge-· 

' no:t�n oo ex-)oliticke "eve..i -.men en �nderc oorlogsf:?lachto�fera 
uit voormalig door ae Duitsers bezette l�nden, mede .tot her�tel 
van gezondhoia, een vacanti�vcrb�ijf van 1 à 2 maandon aan te 
bieden op het lanae;oed "Gurrehus 11 in Denemarken. 

.De transporten vanuit lîedexland , eréien irerMo::cgd doo:r het 
Ned�r:andse Rode KJ:uis, in a�men·:1e:r-ld.11g ;met haar Deénse zua�,cr
organioatie, terTijl do voor de. uttzanäing in annme:rking ko:monàe 
personen werden aa11�ewezon eensdeels door de Stichting 1940-1J45, 
anderdeels door do NGderlandse Vereniging van ex-politieke gevan
ge11en. 

Uit Uw geoeente werd aan ztcl.k -een reis �ea:l..gano1I1en do·or: 
Fenje ,J.L. sr:r,,�is, geb" 2a.9.1q23 te Meppel, uonenéie te V/a;�·
n:1.neen,"1Vilheiminaweg 6, no paspoort 632808, ,vertrotken 5 1rei 1947• 

' , , 

Daar· ve:r::rnhillende feiten en o.mstandighetien aanwijzinrcen 
vorm.an, dnt het vacunti-everblijf op <;urrehu:s ,mede he0ft ged1.end 
dan ml geleid, tot het le-e,en, c.q. Vöortz�i;1;en yan interna.tionaa1-
co�u.nist"Ls'c4e contacten, (ter,7ijl bovenaie11 ie geb:i ekon dat üe 
Sfl!;len:::tellîng der' deelnoç1crogroepen ueae onder coirulrimistiséhe 
be!nvloe11ll"': heeft gestaan, WO!'dt een 11adere or?-6ntatie or1trerrt 
de e�trc�istinche achter.grond van het verblijf op Gurrehus van 
groot belang g�acht. 

Ik more U derhalve verzoBken naar bovengenoemde pe�aoon 
(bui ten he. om) een nau:.1kcuri - •:mde:rz iek te ,,;iJ lcn doen instellen, 
in het b; 2.oncler aang:mnde zijp. opèn:'..ijke dan wel bedekte acti"Ti
tëit.op politiok gebied • 

l3yzonderliedc-m ·betrcffencle zijn ,1erkzantnheià in h ... t maat
scbappelij:::e en h�t politicJrn lcvnn, sij.n evontue�l (?Ontact met 
of relzf"n naar ::tet bui tcnlm.ul en zo no _:-elijk het v rbl.ij:f op 
Gu.rrelms zclvo zal i'k zeer 01) prijs si.tellen. 

Gaarne zal ik daarbij nog verneoen, wanneer betrokl-:.ene van 
het verblijf in Denemarken te U':lent is tcrt!ggekeerd. 

Het Hoofdvan de • 
CTI'.iîTRk:.i'2 VEI:.IGUEIDSDIEHST 

de;.je: 
Aan de Heer Korpschef van :Politie 
te 
WA<'.-ENINGBN. itzr6 

,!(namens
J)? 

J.G; Orabbendam •
• 1 
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Oo.mmunistische activiteit' 
onder ex-politieke gevangenen. 

De Deense oud-illegaliteit, waa+'in het communietische 
element sterk vertegenwoordigd ie, heeft in 1 q4(i het initiatie,:f 
genomen om ex.-politieke P.evangenen en andere oorlogesla.clltoffers 
uit voormalie door de Duitsers bezette landen, mede tot herstel 
vau gezondheid, ee.n 7aca.ntieverblijf van 1 à 2 maar•den aan te 
bieden op het landgo�d "Gu.rrc.hus n :in Denemarken. 

· .De transporten �anuit Nederland �erden vcrzro�d door het
Nederlandse Rode L""'llis, in saEenwerking mett haar J)é�<3 zuster
organisatie, ter ijl de voor de uitzending in aanmerking koI!lenàe 
personen w:e.rden aangewezen e-ensdeeH: door de Sticlit;i.ng 1940-1945, 
anderdeels door de Nederlandse Vereniging van ex-politieke ge
vangenen. 

Uit Uw f'eneel'lte werd aan zulk een reis dcelgo1�omen door: 
Wil1 zlmir.a Elise.bett IJ.U:.:.:.LBR-E.Ol"J!rs�, geb. 4.12.1904 te 's-Gre.
veîiliage, woncmû.e te Wa.asena.ar, Jonker laan 21 , no :paspoort 2�4oa6, 
vertrok1:on 2 Juli 1947. 

. 

Daar verschillende feite11 en omstandigheden aa,nwijzingen 
var.men, dat het vacanti�verblijf op G:.i:rrehus mede heeft gàdiend 
dan wel geleid tot het leggen, c. L• voortzetten van internatio
:na.e.l-communist,ïscl1e contacten, t-e:c :i.j1 bovendièn is gebleken dat 
de samenstelling der deelnemersgroepen mede onder com.unistische 
be!nvloe'ding hee:ft gestaan, wordt e-cn 110.dr!1·e 0.1.:i�ntatie un+.rent 
de extremistische achtergrond van. het Vf.:rblijf op Gurre.hus v� 
groot belang geacht. 

lk tno("e U derhalve verzoel::en naar bovene-cnoe)Jlde pera9on., 
(bui ten }}.aar om) .. een naµ\71�eurig onderzoek te willen doen inst.el
len, in het byzoncler aangaande haar openlijke dan wel bedekte 
activiteit op polttiek ge'biea. 

�yzonderheden betreft.ende haar werlczaa:mheld in het 'riuiat
schc.ppelijke en liet politieke leve;n, ha.ar evrmt�.;.eel :contact· mst 
of. r.eiz ... n naar 11et buitenland en zo mogelijk het verblijf·op 
(t.trre1 s zelve zal ik zeer op ;prijs stcl:..en. 

Gaarne zal ik daa1·bij nog ve�n tien, wanneer batro!tlcen van 
het verblijf <in Denemar:h.0n te Uwent is teru.ggelceerd-

He.t Hoofd van de 
CENTRALE VEI'.LIGllEIDSDIEMST 

,na.mens deze;
Aan de }ieer 
Commissaris van 
te 
WASSEN.AAR. J.G. Orabbenda.m. 
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5/48 en 35/48
23-1-48 en 19-3-48 

G. van ?"'erle-'Klopmap.

"

Onder verwifzing nesr n.i�n ... brieven d.d. 12 !a
nuari 1948 en 10 raart l 9'1S, b.eide génummera !io. 22520 
en 'C'W terzijde vermeld e antwoorden daarop, moge ik F 
berichten, dat Oeertruida Perendina Jchanna van l'arle -
�·ionm� aeboren te ',",aena'.äm-m;J-,;,--aarf-:19�Ï en wonanQ.ê-:rë
Toênt0oievaorstraat 5f.; eveneens door bemiddeling va-n 
het 'Tederlendse 1ode 1rruis enige tijd he.eft doarcebracht 
op het Deense landgoed "Gnrrehç.sn . 

0aarne zal ik omtrent haar eveneens de.in 
hoe.erver�elde cor.res�ondentie verzochte inlichtingen
ontvanGen. 

ill!!T H''OFn VA''..; n-;:; c:;r'ïl{�UJ!!
tr.EII IGH :ID3DI"31W;$T 
;Namens deze: 

? • de reijer • 

• de ij.ee1· C.:;romissaria 
van :?olitie 

te' 



10 !taart a" 

B 22520 GElillThl 'XXX 
Y..XX 

III IIIc 3· n.a.v. schr. van.Amsterdam no
29273 en notitie van III b 

c. ,/48
23.1.1948 
D.li. van Onselàer.

,/ 
· · Ton vervolpe op mijn aç),tTÏjvcn.vnn 12 Januari 1948 no

22520 en met verwijzing naar �t'f'brief van 23 Januari 1948 no 
C.5/48, �cge ik U verzoeke?J.,mij tle inlichtin!"én, vcrz1cht in 
mijn eerstgenoemd schri',iY;óh, ook te willen doen verstrek'-en be
treffende Dirk Hendricus van ÖJSElJ)ER, geb. 6.10.1906 te .AillSte:r-
dam, •onenê!e" te za-:,n.dam, Jo'Ä: �e. Arnoldstraat ?9·. 

Hij verti'0k 21 Januari 1è.l47 voor .een vac"ntieverblij'f
op "G-qrrehus" naar Denema.r1cen. 

. Het Hoofd van de · 
C:C:UTRii..uî� Vc;ILIGHEIDS1JIE1IST

Aan de Heer
�-'Ssa.ris
te..,. 

'namens aoze:

ZAAUDAM. X:X��
L .L. van La.ere. 
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Coom:unistische activiteit 
onder ex-politieke gevangenen. 

12 Januari s. 

na.v. schr. ID Den Haag no 
22:.,20. 

:Oe :oeenne oud-illegaliteit, waarin het comm.unie·tieche
element sterk vertegem1oordigd ia, heeft in 194ó het initiatief 
genomen 01:1 ex-politieke �evangen en andere oorlogsslachtofferd 
uit voormalig door de Duitsers bezette landen, mede tot herstel 
van gezondheid, eon vacantieverblijf van 1 à 2 maanden aan te 
hieden op het landgoed "Gurrehus".in Denemarken. 

De tranàporten vanuit Nederland werden verz�rid door het 
Nederlandse Rode Kruis, in samenwerking met haar Deense zuster
organisatie, ter,ijl de voor de uitzending in aanm.érking komende 
personen v1e:rdcn aangewezen eensdeels door de Stichting 1940-1945, 
anderdeels door de Nederlandse Vereniging van ex-politieke .ge
vangenen. 

Uit uw gemeente werd aan zulk een reis deolgenonen doorz 
SierdÎe $iàIT-HOMMA, geb. 2 .. �.1914 te Sn�ek, wonende te Zaandam.,
Vergi iusatraat 2, no paspoort ·120322, vertrokken 5Mei 1947. 

Da.ar verschillende :feiten en omotandigheden aa.n·1ijzingen 
vormen, dat het vacnntieverhlijf bp Quxrehus mede heeft gediend 
dan wel geleid -tot het leggen c.q. voortzetten van internationaal
communistische contacten, ter,ijl hovendien io ®bleken dat de 
samnestelling der deelnemersgroepen meue onder communistische be
invloeding heeft gestaan, �ordt een nadere oriijntatie ootrent de 
extremistische achtergrond v&n het verblijf op Gurrehus Vtm groot 
belang geacht. 

Ik moge U derhalve verzoeken naar bovengenoemde persoon 
(bui ten haar om) een nam1ketu·ig onderzoek te �illen doen in
stellen, in het byzonder aangaande haar openlijke dan wel bedekte 
activiteit op politiek gebied. 

·Byzonderheden betreffende haar werkzaamheid in het maat
schappelijke. en het politieke leven, ha.ar eventueel contact met 
of reizen naar het buitenland en zo mogelijk het verblijf op 
Gurrehus zelve zal ik zeer op prijs stellen. 

Gaarna zal ik daarbij nog vcr·nemen, wanneer betrokkene van 
het verblijf in Denemarken te Uwent is teruggekeerd. 

Het Hoofd van de 
CEN�RALE VEI1IGilEIDSDIENST 

, 
.. namens deze:

Aan de Heer 
Commissaris van �olitie 
te 
ZAANDAM. J.G. Crabbendam.. 

/ 

/ 
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Communistische activiteit 
onder ex-poli tie ka gevangenen. 

De Deen$e ond-illep;alit"'.i.-li, waarin het corm1unistische 
elemen·t sterk vertegenwoordigd is, hoeft in 1946 het initiatief 
eeno en om ex-politieke :,-cvan�enen en an9ere oorlop,sslachtoffers 
uit vo0rmalig door de :01.litaers be�ette lanqen, ,mede tot herstel 
van t"'l'.'ezondfüüd, een vaco.ntieyorblij:f van 1 à. 2 maanden aa11. te 
bia<lcm op he-1; landgoed "Gttrrehu.s 11 in Denemarl>;en. 

Da transporten ·va:nui t Hederland werdC
;,,.
verzo?'g'd door het 

!iederlanaae Rode Krnia, in saMenvrerking niet haar Deense zusJlier
organisatie, tPr ijl de voor de u.i tzendinp; in amu:ierking '"ttooencle 
personen werden nn.n!î8V1ezen eensdeels door de SticMiing 1 �40-1945, 
anderdeels clnor de Hederlandse Vereniging van ex-politieke ce

vangenen. 

Uit Uw gefl.eente >w1erc1 aan z1.tlk een reü; dealienomen door: 
H.G. H'"ri�.1mTS-IDtAN.''NBORG, a.(?b. 6.1?.1914 te iwollo, womende 
al<Iaar� Kerkstraat 18-;--:rio paspoort 140192 � vertrokken 5 Mei 194 7. 

Dafl.r verschillende feiten en onatamlîgheden aanwijzingen 
vormen,- dai; ?let vaGanti"e.vc.:,rl) · j:f op Gnrrehus mede heef"i; gediend 
da.n wel r,eleid tot )v�t lHgp-en, c. ,, • voortzetten van interna·tio-

' ·naal-commWtistiache contacten, ter'1i;l bovendien io r.eblc1cen, 
dat de sa...meustelline; der deelnemerscroepen meêle onder oorn:1unio
t:Lache he:!hrvloeding heeft geatem1., wordt een naè.cre orifü1tatie 
o:rQ.trent de extrm1.istir;che e.eh"'.;erfl]'.'ond vc.n het v rblij:f op Gurre
hus van groot b"!lane geach"c;. 

Ik mo�e U derl,alve verl'.�oekcn na.ar boveng<moemde perso�n · 
(buiten. haar om) een. nalu.7keurig onderzoek te ,ilJ.en él.oen in
atellen, in het. b�:3onder aan�ande haar openli0,ke dan wel be
dekte activiteit op politiek gebied. 

Byzonderf1edeh · betreffende h!?.ar werkzaamheid in het ma.at
schapi.,e_ ijke en net �olitieke leven., haa1: eventueel contact met 
of rej_zen n'"a1� het bu..itenland en :c;o mogelij'· het verblijf op 
�urrepus zelve �al ik zeer op prijs stellen. 

Gaarne zal ik daarbij )log vernemen, wanneer betrokkene vsn 
het verblijf in Denemarken te Uwe.p.t ie teruggekeerd& 

!en de Heer Oommissaris van :Poli tie 
te zco-,,x. � Lllf )1. ' 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

namens deze: 
� 

J.G. Cra.bbendam. 
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Communistische activiteit 
onder ex-politieke 1�vangenen. 

De Deense oud-illegali telt, waarin hat communis·i:;ieche 
element sterk vertegenwoordigd iS, heeft iu 1946 het initiatief 
genomen, om ex-politieke gevangenen en andere oor1ogsslachtoffers 
uit voornalia doqr de Duitsers bezette landen, nede tot herstel 
van gezondheid,. e·en vacant-ieverblij"f van 1 à 2 maanden aan te 
biede� o'p het landgoed "Gurre};lua n in Denemarken. 

De transpo1.�ten vanuit Nederland werden ·verzo1·gd door het 
Nederlandse Rode Xruio, in samenwerking met haar Dee�se zuster
organisatie, -terwijl dè voor 'de uitzending in aanmerking komende 
personen wG.rden aangewezen eensdeels door de Stichting 1140-1945, 
anderdeels door de N�derlandse Vereniging van ex-politieke ge
vangenen. 

Uit Uw district werd aan zulk een reis deelgenomen door: 
Bernardus Johanne.s \1IDIER, geb. 20.5.1916 te Avereest, wonende
�e H�ino, Huize 11Sonnevanckn, rechercheur N.S., 110 paspoort
428221, vertrokJ�en 18 Augustus 1947. 

Da.ar verschillende 'feiten en omstandigh..e·den aanwijzingen 
vormen, dat het vaca1.1tieverblijf O.i) Gu.rrehus mede heeft gediend 
dan wel gelei4 tot het lega�n, c.q. voortzetten van internatio
naal-communistische óontacten, terw:ij1 bovendien: is gebleken dat 
de sanenstelli:ng der deelneme�sgroepen meda onder communistische 
ibe!nvloeding heeft gestaan, wordt een nadere ·ori�ntatie omtrent 
de extremistische achtergroAd van het verblijf op Gu.rrehua van 
groot belang geacht. 

' 
Ik moge U derhalve verzoelcén; naar bovenganoamde persoon, 

(buiten .hem om) een nauwkeurig onderzoek tè willen aoen instel
len� in het byzonde:r aangaande' zijn openlijke aan wel bedekte 
activiteit op politiek gebied. 

Byzonderheden betreffende zijn werkzaamheid in het maat
schappelijke en het politieke .leven, zijn eventueel contact net . .of 
reizen naar liet buitenland en �o mogelijk het verblij� op �ur,re
h�s zelve z�l ik· zeer op prijs stellen. 

Gaarne zal ik daarbij nog vernew.en, mumeer betrokke.ïlo 
van h�t verblijf in D�nemarken te �:rnnt is t�rug�ekeerd. 

· Het Hoof'd va.12 de
OENTRAJ'.ill VEILIGHEIDSDIE1îST 

na.mens dezei 

Aan de Heer 
Dist±ictscomma.ndent der Rijltspolitie 

7 

te 
ZWOLLE. 

,J. G. Ora.bbendam. 
' 



No 22520 
Aan; K.B. 

behoort bij c.@. 17975 11 Gurrehus"

Hiermede verzo.efc ik U het de Franse vcrbi�ding. kennis 1,e. br.J'1"" n v n 

Door äe J)oensc v ·rzetsó ... ··'f�ani, ... atio werd, in so.r.iernve:dcing net het D'J risa Rode Ki.'uis, vin P.rino Geo;r� vm Dene iar en de be �11..J�ïin�vcrJrreri-en over diens lnndrroed "<?urrohus" om alduar v n Sqrj; mbor 1946 tot September 1947 o_n vac� tioverblijf·vn111 à 2 maa1d.na::ta1 te bieden een oud-illemle \ ,, r1, ro ti.L t de meest ,r,;o'trof "'en iandcn. 
r • 

He' Nedcrl�ma.oe Rode K..T"U.is, da.t het vervoer vd:1 de :tredor"J un<le:rb naar en van Donemurkon v ,r3orri;de, : 1.et de aarn1-.1;j•ünr: der , it tê ze den 't)eJ: ... onon over aa..� de' Stic.h.tü1g 1940-1 �45 en de Koderla.ndseBond V'n ex-politieke �evnngenen. 
' 

. ' Beke;nd \n\.:l r eds, c1at in de Deense oud-ïllege:li tei t het oo,l!U1utilo" 1
ti.3<.��:e 01'.em1Jnt s�- .:rl; verte1�em1crnrdi$d was. Onder de wit Meider.:rnci uitgezondu1 pcrso11en, v0:or�1 onder die, aftnr,e ezûn door de Neaerlanuoe Do:nd Vl'n ex-poïi.tieko, gev�ug non blcl on ziel oeèrilère .co!J,,,mu�ist .ach geori�nteè'rdç perrom;m to bevinden. 
Rege:tlatip was op II Gu.rrehus i' '9:ln internationaal r:ezeloohap "TOor.nof;:1.li.;ik Fransen, !;0lr:jln, Nederl-!> {dcrs, Danen, :rî'.'lr .n e?'l chr·n. De ge.st .n warsn ge�urt.:nde hun verblijf op "Gu.rr hu·s 11 vc ,· konrPn vriJ �-11 h.in doen en 1a.ten, terwijl V'Jor l;len reisjes in i ontr,ak en feastav-onden \verden p;eor��n,iseerd. Ook konden àe op "Gu.rr.e 1t.s" verblijvende .ParHonen - met l!lede\1€rten ,va:o de dh· 1 0' -gasten ontv ngen en bui ton .het lanclgoec1 over.nacht-en. Een en n r was voor àe nan 1ezige oornmunisten zeer r,,emakKeli:jk om in cont· te k.m.-1en mot Deonse partijr;enoti.:n en met hen beaprc1--..intTen t� �-.ren. Do or -de dd.r .ctie 'voh II Gurreht1.a11 ,1crp, op �eon enl·.-0le '1i iZEf aan politiek P.:eda:an. Zij had, eobtez· t;ö-hoopt me�r z:l;e}:cn to .1u.kri,1 gc?l?Jl doGh .had de indruk, dat- 'er vele patienten onder ,10.r'? die f!let andere oogmerken waren uitgezonden. � 

� 

7 Voor ,.zover b.e1q�nd is geworden hebben de hirlrondcr p-enoende l!:.i�a_ns-en in Au�,.rstu� en ·se:i;;t-e:riber 1 l47 op 11 Gurrahus" vertoe 'd, r..erard 'de la: Bret�nnurie,� 27 föie Jasrd.n, .Paris xvn ; ];i!la.u�.r1 Jean, 9 Ru.e q;es Vertugard!ns,,. !Jeud.on (S ·ine -et �1sé) ;( /Bernard Jacques, S.1'. 50.J68-.}3:.J?.,J. ')QOA, r,i/uv�=-no::1ent '"al .... ta; l·ra.ncais de ne·v11in • • Lavolet,. Ll,l.c:�an, 1 j Rne .de �ante:;3, .Pari's 19"me, aprt:Js '10" JO \Qotob�e 1947; 175 RU.e.S1fü.enne filarcel,·rlontreuil Seine; Caron,H.enri, 3'3 Rue. :Parmeritier, :Pierre itto Sol.na; Zarb,' Relimond, Rue au :.Iartro;;, Ere· en So.mme; .1.'ranco.is l'fadnud, 3� Ru.e du l:3ec, Paria VIIci sorr.e iiiier, '2:52 Rue St. no nor", .l?a1.?in !Ieme; Yves Rousacare, · 2c:, llue de � a Vaxenne -:; Unur. �cs-i'�ss,.;�, ·s�lne 
Indien nadere l"'ermv ns r:oc'tten w-0rd-.n ve:rkr.e ""n ontrent hot v.orbll,jf en do h0ndelinr;cn van <ic -r.onouofü� pa.r�oncn o:p "�roh4a11�,.,of drrtrent ev-ntu�el aldPar !:;-le ·cle contacten r'let r.oder:I:c>nd� com unist.:;n, za.I het op prijs ,10.ed.J?l ,:;es te1.d dc�o tt:? 9.r-°fV':'il'P,en�.· �H,, . 

. \7··.. 1::1. / 
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Naar aanleiding van het schrijven van het 'Hoofd van 
C.V.D. d.d. 19 Juli 1947, No.B.17975, betreffende com
istische activiteit van ex-politieke gevangenen, is de-. zerzijds een onderzoek ·ingesteld, waarbij het navolgende 

bleek: 

fr 

Na de bezetting van Denemarken door Duitse troepen 
(aanvang 1940), was er in Denemarken aanvankelijk geen 
sprake van georganiseerd ondergronds verzet. 

Eerst na de inval van de Duitse troepen in Rusland 
(raedio 1941) werd, hoofdzakelijk door links geori�nteerde 
Denen, ondergronds verzet gevoerd tegen de bezettings
macht, met het gevolg, dat de oud-illegaliteit in Denemar-

lken h<lefdzak�lijk in communistische kringen moet worden ge
'zocht. 

De Deense oud-illegaliteit heeft na de bevrijding het 
initiatief genomen, om oud-politieke gevangenen uit de des
tijds door de Duitsers bezette landen, alsmede andere oor
logsslachtoffers, een vacantie in Denemarken aan te bieden. 

Zo-r,el het J.iederlandse, als het Deense Rode {ruis, heb
ben in deze, gezien hun technische mogelijkheden, hun mede
werking verleend. 

De door het Nederlandse Rode' te trans poa:·teran pers o
nen werden hier te lande aangewez'en, eensdeels door de 
stichting 1940-1945, andersdeels door de Nederlandse vere
niging van ex-politieke gevangenen. 

De door laatstgenoemde veraniging uitgezonden perso
nen zouden zijn aangewezen door het hoofdbestuurslid van 
die vereniging: 

!< 1 
Nicolaas Wïlhelmus WIJl\TEN, geboren te 's-Gravenhage, 

/ 27 November 1916, van beroep journalist, wonende Van Blan-

i;:11� kenburgstraat 26 alhier, die politiek links georiijnteerd �Ç\v I\ is.
V �oor de bepaling, dat ook �ie mensen voor uitzending 

in aanmerking kwamen, die tengevolge van oorlogsomstandig-

y 
heden een 11shock 11 hadden bekomen, was het hem mogelijk ver
schillende men$e� uit politieke overwegingen uit te zendeJ:J 

1--�----���f�ênriften van ae náámli;Jsten van personen door de 
Stichting 1940-1945 en de lJederlandse vereniging van ex-

WJ.," poli ti�ke gevangenen, uitgezonden naar Denemarlcen, gaan
1 / hierbij. 

van äe ï;ë rs-Gravenha5e wonerrde, -ui-tgezonden personen, 
zijn de navolgende lid van de O.P.N.: 

F. H. DONDERWINKEL 2 VI. F. DONDER!/INKEL, .A. C. VAN ;CQERT
IilULDER, J.C. VINK-V.AN DER STAL en G. VINK. 

Jen op 25 October 1947 
het Hoofd van üe C.V.D., alhier. 
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27 Augustus 1946. 
' .l" j /1. Nathani�l Aî,IIESZ, geboren te Hilversum, 8 April 1911, wonen-

V de Den Raag, •Soestdijlcsekade 129, pasno.743666, van beroep re
chercheur van Politie; 

t' f ,/ Willem Harmen BAAKMAN, geboren te Assen, 3 Juli 1917, wone 
v/'a.� Assen, öosterhoutstraat 90, pasno.619526, van bereep onderwij 

zer; 

f /. Engelbertus BRETELER,' geboren te Enschede, 17 April 1908, 
V wonende Enschede, Da Costastraat 25, pasno.673323, van beroep 

vertegenwoordiger; 

K , -� Johan Ernst DIXON, géboren'te Haarlem, 30 April 1928, wo
V nende Haarlem, Tetterodestraat 79, pasno.684888, van beroep ?; 

Kr./ · $. Johannes Herman HOUTSM.A, geboren te Doetinchem, 21 Decem
(b�r 1921, wonende Doetinèfiem, Plantsoen 19, pasno.?, van beroep 

administrateur; 

K ; ,... Jil. Jan Willem VAN d .KOUWE, geboren te Munnikenburen, 26 Februa 
,; ri, 26 Februari 1924, wonende Wanswerd Post Bidaard, Streek 75, 
v pasno.67332+, van beroep?; 

K�/ �� Willem Carel PLEIJSIER, geboren te Den Haag, 18 April 1907, 
l! wonende Den Haag, Citroenstraat 52, pasno.743746, van beroep 

organist; 

� 1� )(; Johan Frederik Willem·VAN PUTTEN, geboren te Leiden, 5 Mei 
v 1922, wonende Haarlem, Veenbergplein 38, pasno.673322, van be

roep?; 
\I 

KI . g.. Maximiliaan. .Johanne.s A.E.SCHWIEBERT, geboren te Sint Pieter 
� 25 l1Iaart 1914, pasno. 5'75845, wonende Maastricht, van beroep 

V clame-tekenaar; 

k�/ f � Paul Johan VINK: geboren te Scheveningen, 13 Juli 1908, 
tl wonende Amsterdam, Kalkmarkt 15, pasno.673350, van beroep woning

opzichter; 

1� ll. Oege Roelof VOLLEMA, geboren te Neede, 10 Januari 1921, wo-v nende Westervoort, pasno.734149, van beroep kantoorbediende; 
I J2': Lambertus Hendrikus UBBINK, geboren te Utrecht, 

(/ 1922, wonende utrecht, Maje1lapark 49, pasno.673320, 
aam.ambtenaar P.R.A.; 
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GURR3HUS GROEP, 31 October 1946. 

KV >/ Jan Christoffel BARTELSM.AN, geboren te 's-Gravenhage, 22 
� April 1916, adres Laren (N.H.), Noolseweg 25, van beroep schil

V der, pass.no.544301; 

K j /1.'. Hendrik Nicolaas BOUKEMA ,' geboren te Appelscha, 23 JtJ.li 
Vl912, wonende Helmstraat 2e., Den Haag, pas no.2649, van bèroep

official; 

K�/ �- Willem Jan BRANDER, geboren te Leens, 24 Augustus 1914, 
· wonende Leens, Nernaweg 17 (Wehe), pas no.721779, van beroep
{/manager employment Office; 

/ ,A(. Johannes Antonius DE BRUYN, geboren te Utrecht, 9 Septem
J/ ber 19!3, wonende Utrecht, Abstederdijk 60, pas no.10226, van 
y beroep information-official; 

-� Hendrik YAN EGDO,M., geboren te Amersfoort, 6 Juni 1919, wo
.,- // nende Utreciît, Tesselschadestraat 5 bis;' pas no .10222, van be

v roep kantoorklerk; 

KN'I ho Jacob!ls Ale;icanoe:r EVERTS� geboren te Tjimahi (N.O.I.), 25 
Januari 1923,·wonende p/a Van Delft, Damlaan 30, Leidschendam, 

V pas no.19762, van beroep artist; 

K d. Ä. Gérard VAN DER HEIDE, geboren te Amsterdam, 3 December 1916 

{/
wonende Amsterdam, P.Lastmankade 95 I, pas no.657379, van be
roep Psychical adviseur; 

K�v ;r: Niek KETELAAR, geboren te Haarlem, 7 April 1921, wonende 

V
Bennebroek, Le1dsevaart 6, pas. no. 440156, van beroep kantoor
klerk; 

K I � Hubertus Antonius Henricus KONINGS, geboren te Helmond, 25
,/September 1920, wonende Helmond, Willem Prinsenstraat 12, pas 
V no. 374590, van beroep kantoorklerk; 

l,,l:'6'. Hintlrik Roelf RICHTERS, geboren te Smilde, 29 December 1917
v wonende Smilde, A.135, pas no.619464, van beroep smid; 

p. Gerard :fIEMAN, geboreµ te Amsterdam, 1 Maart 1926, wonende
V Prof.Wentlaan 20, Utrecht, pas no.37756, zonder beroep;, 

K� / � Jan Willem VERMEULEN, geboren te Hillegom, 27 November 1919, 
11 

wonende .Bäarn, Nieuwstraat 14, pas no.518372, van beroep accoun
fl tant; 

KN. 1/ t p. Anton Johan WIT, geboren te Utrecht, 23 ·necember 1923, wo-
l/ nende Utrecht, Kroezestraat 45 bis, pas no.10201, van beroep 
V administrateur; 

21 Januari 1947. 

(\\IV /. Reinout BAICT{ER, geboren te Barradeel·, 2 November 1925, �o-
V nende Loosduinen, Julianastraat 11, pas no.100754, studerend; 

K�-J � Antonius J.W.BEEK, geboren te Rotterdam, 25 Juli 1921, wo-

v 
nende Rotterdam, Prins Hendrikstraat 23b., pas no.80143, van be-
roep ass.accountant; 

. -2-
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%. Jan BUDDING, geboren te .Amsterdam, 1 Januari 1922, wonende
Amsterdam, Niersstraat 52 III, pas. no.86808, van beroep teke-

V naar; 

� ,� I Á. Té unis Jacobus v AN DIEN, geboren te 's-Gravenhage, 16 Apr i 1 
V 1907, wonende Den Haag, Citroenstraat 14, pas no.589791, van be

roep Inspecteur van Politie; 

� ' !f. Pieter ELAND, geboren te Rockanje, 3 Juni 1911, wonende tl Hellvvoetsluis, Xanaalweg 38, pas no.87706, van beroep kampcom
mandant; 

K� ,/ .,({. Carl Willem FISCHER, geboren te. Amsterdam, 30 November 
[/ 1920, wonende Laren, Verlengde Engweg 10, pasno.718159, van be

roep government official; 

KN/ ;(. Joost lt�AANJE, geboren te Borssele, 11 April 1;25, wonende
V Borssele, Plein 2, pasno.78021, van beroep beambte P.R.A.; 

KHY . .,..{(. Johannes JASPERS, geboren te Enschede, 30 December 1921, 

• Vwonende Enschede, Timorstraat 10, pasno.723962, van beroep in-
stumentmaker; 

' J 
1 

K .JY. Bernard Wiliem MEYER, geboren te Deventer, 24 October 1922, 
// wonena:e Rijswijk, .Nassaûkade 12, pasno.66804, studerend; 

KN'} xcf. Jan .Antoon IIüLLER, geboren te Schinnen, 22 Februari 1915,· 
,! wonende Schinnen, Hommerterweg E.18, pasno.560428, van beroep 
V beambte; 

1(1 ·: 

V 
.){. Pieter PLANTINGA, geboren te Hennaarderadeel, 14 Maart 1914 
wonende Utrecht, Croesestraat 108, pasno.10221, van beroep re
chercheur; 

K�/ )(2. otto TIE l!l.UITER·, geboren te Edam, 28 April 1915, wonende
(/ Kerkelaan 48, Heiloo, pasno.384089, van beroep functionaris; 

' l!.3. Ruurd JANSSENS, geboren te Smilde, 8 Juli 1913, wonende 
(/ Smilde, pasno. '72 7333, va.'1. beroep boer; 

�. Dirk Hendricus VAN ONSELDER, geboren te Amsterdam, 6 Octo

V 
ber 19ö6, wonende Amsterdam, Jonge Arnold�straat 29, pasno. 
63704, van beroep head branch office; 

20 Maart 1947. 

(1'.J il -r. Wouter Frederik BRAVE, geboren te .Amsterdam, 11 September 
r/ 191B, wonende JJen Haag, Mi ent 543, pasno .131577, zonder beroep; 

tl·\ � 
_,,2'. Albertus BRINY..MAN, geboren te Hilversum, 6 Januari 1924, 

V wonende Hilversum, Weuweg 409, pasno.120099, van beroep bakker;

iJ .v?.· Paulus BROUWERt geboren te Den Haag, 22 Januari 1905, wo-
v nende Ro..:tteraäni, 1'1rankendaal 129, pasno.124319, van beroep bowk

houder. 

•"
1 

1 /. Leendert DE BRUYN, geboren te Dubbeld, 17 Februari 1923, 

V 
wonende Dordrecht, Zuidendijk 249, pasno.68736, van beroep smid; 

-3-



• 

-3-

, /rf.' ' Frederik Hendrik DOlillERWifri<:EL, geboren te .Apeldoorn, 26 
V Februari 1919, wonende �en J{aa:g, Rijnstraat la., pasno.422954, 

van beroep electricien; 

�Jf. 1 Willem Frederik DONTIERWI.N1(EL, geboren te Enschede, 22 Augus 
_,..,, V tus 1913, wonende :Qg_n li.aag, Rijnstraat la., van beroep monteur, 

pasno. 4 2.2955; 

q,:- Hendrik HAGE�, geboren te Eemnes, 11 December 1911, wonende lf: Il! Hilversum, Van d.Weteringstraat 19, pasno.120096, van beroep 
controleur; 

1{1, J .z. Johannes HOEK, geboren te Rotterdam, 7 Augustus 1918, 
/1 de Ro�terdam, S!aghekstraat 63b., pasno,124146, van beroep vis

handelaar; 

Vi1 i, Á. Tobias DE JONG, geboren te Den Haag, 31 Juli 1903, ,.vonende 
/r Hilversum, Radiostraat 78, pasno.48387, van beroep tekenaar; 

',(tl 
V 

.l-6: He�drik KRöBER, geboren te Amsterdam, 24 November 1897, wo
nende Hilversum, Stationsstraat 4a.; pasno.48337, van beroep 
bontwerker; 

fifl J 1 ,)� Willem Johann� LODELZEN, geboren te Amsterdam, 11 Septem-
V'b�r 1909, wonende Amsterdam, Fahrenheitsingel 103, pasno.118782, 

van beroep di:t;ecteur 11St ichting 194 0-'45; P'J.> 
u'NV\' j?. Leendert Machiel MOL, geboren 'te Zwijndrecht, 9 Mei. 1919, 

tf wonende Rotterdam, Burg.Meineszlaan 7lb., pasno.124104, van be
roep enqu�teur; 

(.r;• 
� � Bernardus Theodorus THUS, geboren te Zevenaar, 23 Juli 
tl wonende Deventer, Gr.Overstraat 34, pasno.74042, van beroep 

kruidenier; 
I 

i� 4' .. François Augustijn VAN TOL, geboren te Den Haag, 2 Januari 
tl 1909, wonende Den Haag, Boele v.Hensbroekstraat 14, pasno.737280, 

van beroep kantoorklerk; 

X,. Cornelis VERSCHOOR, geboren te Rotterdam, 11 Juni 1917, 
V wonende Den Häag, Gbudsbloemlaan 54, pasno.129995, van beroep 

beambte; 

5 Mei,1947. 
_./ \ ,j (;lf'1. BOER-LE COCQ, T., geboren te Rotterdam, 3 Januari 1916,

. wonende Heenvlietstraat 13�, pasno.170266; 
f/ 1 i� 

2. �M- EVERSEN, C.J., geboren te Rotterdam, 17 Februari 1905,

V
wonende Baal en Bergselaan, Den Haag, pasno. 76.J.60690;

tif'I\ ' l �y� BOO)l[K.AMP-îdOL, J.G., geboren te Borne, 8 September 1914, wo
V nende Deurningerweg H.58, Weerselo, pasno.344648; 

ft� B�RGDORFFTVAN d.WEYDÈN, D., geboren te Rotterd�m, 3 Maart 
v 1917, wonende Leenenseplein 8, Den Haag, pasno.185218; 

,( ,,; "' J � HUIBERTS-KRAN'ElIBORG, H. G., geboren te Zwolle, 6 December ·v 1914, wonende Ker1ëstraat 1B, Zwolle, pasno.140192; 

-4-
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1
/.w,/ � Ij /!:t�dl 'fa'' fi� /, ''[ f 

� REVERMANN, O.G.MT, geboren �e Urecht, 25 Maart 1919, wonen
,/ de Amsterdam, Roemer Visscherstraat 36hs., pasno.436589, van be-
V roep onderwijzer; . · 

.::t�k RIKS ,G.1, geboren te Hoogeveen, 24 Februari 1926, wonende
.,.. v Hoogeveen, Oranjestraat 30, pasno. 727579; 

K' I I 

I Z. SCHILPEROORT-\1/IJNTJE, H., geboren te O.Beyerl., 22 Mei 1915 t/ wonende Rotterdam, Mijnsherenlaan 80a, pasno.170267; 

& }f. DE SMETH, E., g.eboren te Amsterdam, 16 Februari 1923, wo-
l/ nende Häarlem·, Van d,Meestraat 4, pasno.180652, van beroep klerk; 

J-1. ,'I ' 
.,l'6'. WEipS-BALJON, E.A.M.A., geboren te Soerabaja, i1 Februari

V 1909, wonencte Den Haag. Stalpertstraat 37, pasno. 59t1821; 

j11��· TREJJRNIET M.W., geboren te Den Haag, 26 September 1905, 
V wonenae Amsteráam, Zach.Rans�estraat 5, pasno.137153, van be-

roep onderwijzer; 
y ,/ 

fl�· Josephime KAK-DE JONG, geboren te Amsterdam, 12 October 

{/ 
1919, wonende Amsterdam, Leidsekade 99 II, pasno.463904, van 
roep?; 

J.'3. Anna Gatl'llµ'ina VAN K..OER'r-:MULDER, geboren te Den Haag, 29 

- t1 April 1907, wonende D..en Haag, Johannesburgstraat 43, pasno. 
V V 212164, van beroep ? ; 

/ • !,\ Á'' 
ki\\ , 'A. Elisabeth Johanna MENALDA-ONNES, geboren te Renesse, 12 Oc

. ��� v' tober 1964, wonende Citroenstraat 27, Den Haag, pasno.209006, 
. van ber.oe_p ? ; 

�/ ,tl ' !/ , 
,_.r ,t

1
�V,t XS. Cornelia VAN OTTEN-SNIJDERS, geboren te Nw.Beyerland, 20 Jl 

V 
Januari 1915, wonende Den Ha·ag, Koetsveldstraat 56, pasno. 
191316, van beroep?; 
_L k, •../ f r 

J 4'."b. Helen SCHEFFER-GALIZER, geboren te Osiviecim, 4 November 
V 1918, wonende Dên Haag, Van Alkemade laan 44, pas no. 0022·s6, van 

beroep?; 

.J::i;�VFenje J.L.SIEGERS, geboren te Meppel, 28 September 1923, 
// wonende Wageningen, Wilhelminaweg 6, f8BJUl�ij2$�j, pasno.632808, 

van beroep ? ; l I'\ , 
ht ' 0 1 1 � _y(. Sierdje SMIT-JIOMMA, geboren te Sneek, 2 Juni 1914, wonende {! Zaandam, Vergiliussiraat 2, pasno.120322, van beroep ·?; 

.,_,<)( ,,/ • i rJ/.lf � Cornelia \'lilheihmina VAN DER STOK, geboren te IJsselstein, 
11 30 Juni 1913, wonende Amersfoort, Utrechtseweg 74, pasno.43542, 
V van beroep ? ; 

}( 1,v 'v(� ,; 

� 2ef. Tjitske E.TIELE-MODDERW�N, geboren te Amsterdam, 4 Septem
t1 ber 1901, wonende Arnhem, Bakenbergseweg 197, pasno.61118, van 
{/ beroep ? ; 

V 

Zl�ii/.Johanna c. VINK-VA:t{ DER STAL, geboren te Den Haag, 6 Juli 
1909, wonende Den Haag·, Damastraat 223, pasno·.191stp6, van be-
roep?; 

\ 
72. Maria Chri.A.DE VOS, geboren te Middelburg, 5 Juni 1913, 

�� IV� wonende .Amsterdam, St.Luviensteeg 7 hs., pasno.682300, van be
roep?� 

-5-
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2 Juli 1947. 

/.t ,1 Catharina ]OSMÄ, "geboren te Sassenheim, 15 Oot ober 1922, 
\/ wonenäëï�aaldwijk, Molenlaan 4 Hondelerdijk,·pasno.224395, van 

beroep telefoniste; 
".; , 

' d. Hendereina DEEGE-VAN mm NIET, geboren te Den Haag, 10 No
V vember 1913, wonende Dën Haag, Puttensestraat 1, pasno.224983, 

zonder benDep; 

,A Y. Uargaretha :Ê:VERWIJN, geboren te Middelburg, 21 Maart 1924, 
{/" wonende Middelburg, Wilhelminastraat 35, pasno.620362, zonder be 

roep; 

..r.� Antonia VAN EIJK, geboren te Rotterdam, 28 Augustus 1893, /1 wonende Rotterdam, Van Citterstraat 49a., pasno.216393, van be
roep onderwijzeres; 

4 ,4 ) 
� Maria Catharina HAKXERT-DE OOT, geboren te Rotterdam, 24 v' Septem er, , wonen e Den Haag, �aastrichtsestraat 90, pasnoT
235243, zonder beroep; 

l'('vv 

'%· Johanna Hendrika 
1

HOUTSMAN-DE GRAA:l!,, geboren te Doetinchem, V 29 Juli 1917, wonende Doetinchem, Pàantsoen 19, pasno.223067,
van beroep steno-typiste; .-

1'� �Jozina KOOMAN, geboren te Middelburg, 2 September 1923, 
V wonenae Midcteiburg, Veerseweg 153, pasno.213096, van beroep 

klerk; 

�. Sascha Jacoba .KOOT,' geboren te Leiden, 24 November 1914, 
11 wonende Utrecht, J.M.Jtemperstraat 6·, pasno.32359, van beroep 
V secretaresse; 

,tj,i Johanna Geertruida JANSEN, geboren te Hasselt, 26 Mei 1908, 

{
/ wonende Amsterdam, Raphaelstraat 11, pasno.623198, zonder be

roep; 
, 1 /,, V.1v . 

k# }6. Wilhelmina Elisabeth MULLER-HORNSTRA, geboren te Den Haag, 
,/ 4 December 1904, wonende Wassenaar, Jonkerlaan 21, pasno.224086, 
V zonder beroep; 

/ 1--<'N V 
t n. Johanna Elizabeth VAN RAVESTEIJN, geboren te Rotterdam, g 
., September 1916, wonende Den Haag, Daal en Bergselaan 76, pasno.
v 211671, van beroep secretaresse; 

.);2. Dymphna Maria Catharina VAN RAVESTEIJN-SkmL�ERS, geboren 
· {!� te Roîterdam, 16 Januari 1921, wonende Rotterdam-;-cä'spar Fagel

laanl, pasno.216392, zonder beroep; 
�Á' 'I. �/ . Sara Joganna Adriana TRAPWJ..AN, geboren te Amsterdam, 23 

(/1907, wonende .Amsterdam, teiduinstraat 23 II, pasno.134871, van 
beroep ·�aambte�aresse; 

1 ' , ,hfl Aukje WAGEhIAKER, geboren te Gulpen, 22 November 1895, wo-

V nende Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 198 B., pasno.216394, van be-
roep onderwijzeres; 

-6-
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18 Augustus 1947. 

yl:/11 Willem Jacob VJ,J.'f. DEJ:T :BURG: geboren te Utrecht, 23 Juni 
V wonende }ltr�cht, Oude moistraat 6, pasno.220439, van b.eroep

lyst; 

4i /Hendrikus JIMMINK/ geboren te Utrecht, 28 Februari 1916, 
V wonende Zeist, Jacob Catslaan 10, pasno.217864, van beroep kan�& 

toobediende; 
I 

ï5! · Charles John H.M.KUYPERS, geboren te Den Bosch, 31 Januari 

(/ 
1911, wonende Den Bosch, Jan Heinstraat 32, pasno.470341, van 
beroep bankbediende; 

, lf.fl. '1 Machiel Albert LACOR, geboren te Bergen op Zoom, 22 Novem
ber 1917, wonende Bergen op Zoom, Schoolstraat 28, pasno.586600, 

(/ van beroep . toonkunstenaar; 

rp/'5 .. ' /wiebo LAr/iERIS, geboren te Ui thu.izen, 30 Juli 1908, wonende 
V Norg, pasno.727781, van beroep reclas�eringsambtenaar; 

� --6 •• 'Israel DE LEEUW, geboren te Amsterdam, 25 Februari 1914, 
V wonende Den Haag, pa's no. 284187, van beroep kantoorbediende; 

;:(. � Johann Heinrich Carl NIQUET, geboren te Rotterdam, 23 Ja-
1_ nuari-1911, wonende Rotterdam, Putseboeht 43 b., pasno.273885, 
V van beroep gereedschapsslijper; 
�\ .sf.1o1v Cornelis Johannes A. VALKESTIJ!'f, geboren te Utrecht, 24 Mei 
t/ 1896, wonende Utrecht, Marg.v.d.Weteringstraat 83, pasno.269540, 
V van beroep behanger stoffeerder; 

'0-1 'Gij,bertus VIN!<, geboren te Den Haag, 13 September 1910, 
.,. V wonende Den Haag, Damasstraat 223, pasno.191857, van beroep 

. boomkweker; 
f � 

� �. Bernardus Johannes '!IIBIER, geboren te Avereest, 20 Mei 
r/j wonende He1.no, Huize 11Sonnevanck", pasno.423221, van beroep re
v chercheur :rr.s.; 

·-:· (../ . . 

-11..1 ' Leendert Laurens ZUIVER, geboren te Amsterdam, 5 September 
/; 1908, wonende Amsterdam, Meerhuizenstraat 16 II, pasno.522946, 

van beroep diamantslijper; 1 
;&'.� Lammert ZIJLt geboren te Amsterdam, 19 Mei 1915, wonende 

11 
Amsterdam, Warmond straat 200a I, pasno. 206518, van ber.oep agent 

f/ van P'oli tie. · 



KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 

J. ntwoorrl e M ,t � iln den 
Rr,g��r· ·gs·-om1nissaris in P' 
Q' rr"•enen D enst.

Plein � '"'� '; '1". 4, Des, � '; 

U 5796 a - C 56 F/vT. 

's-Graveohage, 20 August U!l
Plein 1813, No. 4 

t 

A.) 

Naar aanleiding van Uw brier 

• 

19 Juli 1947, No. B 17975 - Geheim -
spijt het mij U te moeten berichten, dat 
er omtrent het daarin behandel de geen 
nadere gegevens in mijn bezit zijn. 

t>ek � fa v.-w4� ?? 

; � 1,, i r .. : 

De Regeringsçomnissaris 
in i

� 
Diens

-
t

_
,
_,,,

' . 

t------·--·- -- . -- ------- -

�.�·.:� .... - �.� .... !�-!-�.Z .. _ .... 

de Centrale Veiligheid sdienst,
Javastraat 68, 
's-G r a v e n  h a  ge. 

@ 40221 - '46 



:!317975

IIIc2

Rappe_l

8. 

Y..Y..1: 

XXX. 

· Hiemede moge ilc U mijn 'schrijven no 17975 dà. 1·5 Juni .1-l:48
in herinnering bren'Ten, waarin ik: U ve-rzocht een onder.zoek te 
willen doen instellen naar de politieke oriente:i;ing van A. c. c. 
KREfil'T, Qhr. Joh. BO::I-mr.JRSEN en Th. LAfî"KE1îS, die voor een ver
blijf va.n on"eveer 2 maanden :,p het- Deense landgoed nG\lrrehus''
hebbèn vertoefd. 

Met een sl)oed:Lge beantwoording z�lt U m;i..j zeer verplichten.

A�n de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie ·
te 
•s-GRAVENHAl},E.

� ..Jf)'{f 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEI!îIGijEIDSD-Iîi!HST

e namens êl,eze:
,,. 

tî • o. Crabbendam.



GEHEitI. 
19 JUli 

E J. 

Comm.sotiviteit von 
F-polit1oke gevangenen.

, 

• 

" 

. Blijkens alhier van betrouwbare zijde in.ge-
komen berichton, uordt Wlii Ilederla.ndso ox-politiekc Gevangenen 
d.o �ogolijkheiëb geboden om eon vaoantie van 1 à 2 mcanden door 
te brengen op het landgoed 11 Gurrohue 11 • in Denemarken. 

Dit 1andgoed.. zou ván September 1 946 tot Sep-
tember 1947 ter beachi;klting zijn gesteld van het Decnt1e Roüe 
Xruis·, uelk ins·ti tuut het 1andgoed benut äla va.can.tie-oord voor 
illegale�werkere, a.:fkoll;lstig uit de in de jongste oorl.og meeat 
gctrpffen landen. 

De Nederlandse vacantie-.ga.ngero wo:ro.en uit
gezocht door de Stichting 1940-191�5 on de Nedorlo.ruiEJe Vereniging· 
van Éx-poli tiolte gevangenen, Het vervoer ne.ar en van JJonomarken 
,wor.d.t -verzorgd door het -Ueder1.a.ndse Rode Kru.ia. 

,De .lllij verstrekto :Lnlicht:Lngon, vestigen de 
.indruk, dat zich bij dc·aangewezen ox-po1itieli:o ·gevangenen na.ar 

.(. �erhouding veel conmunioten bevinden, die zowe1 hun verblijf in

DeneaarJten, als reeds hun �eîa daarheen, aangri�pen als een ge
legenheîd tot het voeren Väil communistische activiteit. 

OP.gemarkt werd, dat de ontmoetingen op '"Gur
rehus" van coottnJnisten van verschi1lende nationaJ.i�oit er o.m. 
too geleid hebben, de.t Communistische partijen ilit de Sc�dina
vische landen communistische deelneoera uit andere landon heb
ben uittenodi.gd tot een verblijf in bun le.nd. 

• �ádore in:forna.tioa botroffende het Nedor-
land�o gçd.oelto van de.· ore;onisa.tie van deze vaca.ntio-verblijven, 
ttcht ilc voor mijn dienst van belang.,

Aangenomen moet word.an, dat het Nederlandse 
Rode Kruis - gezier1 zijn medewerking aan het transport van de 
va.ce.nti��gere' - ovor meer ,nauwkeurige inlichtingen beschikt. 

, , 'Ik moge UEG. derha1vc verzoe:lcen, terzake een· 
on4,erzoelt te willen doen instellen, waarvan ilr hot :resultaat 
ga.a.:l.1lO tegomoet zie. 

/ '/". 
IJ 1 'J. 
{\ 

do Hee:L" Hoofdcomt'liesarie 
Politie, 

�Het. Hoofd van do 
CBN�RALE �ILIGIIEIDSDllmST, 
namens deze; 

J.G.Crabbendon. 

,. 



J:J.a.v. sohr. -..rooNlcorunissél.ris :Jen Haan- van 25JCD 22520 in eo 17975. oct. 1�47 

15 Z-ini 
B 179?5.,.. 

IIl, 3:i2, 3x. 

DOf3S. 41/14 
25-lC-1('14? 

Communistische activiteit 
ot.J..er ex-politieke !"Gvangenen. 

Ten ve,rvolge op ni,1n beidG brieven lTo. 179'75 
:.d. 19 .Tuli 194? en No. 22520 d.d. 10 l'aart 1948 en 
met verwî.izing IJ.UU-:· nv nevenvermelde brief, heb ik de 
eer U te berichten,.dat - na-ar nij van niet te contro
leren zijde werd mede�e�eeld - onàergenoeMde personen 
eveneens vooi: een ve.;rblijf ven ongeveer 2 me.e.ncï.e� op 
het Deense lnnà,,.0ed nnurrehus" hebben vertoefd. 

A .c .:.f.: rr_2e'ft, e.:eboren te • s-'3-ra-vennaee 20 October 1-922, 
tr..oenderiosijxaat lO"i:; · , 
C!:u:tstina ;rgg. T'lo;g=!!!ve.;:�e:r; z gebore..11 te Lotterdam 17 '.Fe
'6ruarI 19C5, DaäI en Borpselaan 76; 
Thows I arkens

.1 
geboren te 't:lieruM 3 Juli 1909, chauf

feur. bfflïer-Federlenàse Rode Yruis ( paspoort Ko. 
1597?5� affe�even te 0rroningen op 20 r�art 1943), 
allen \'O ""de t.A à..ezer stede,. 

�ersteenoe�de.n vertrokken respectievelijk 
.oti 5 ·-ei J.\14'7 en 2 Juli 1947 naar Deneirar}cen; L!='irl-cens 
m 1·,1�e in zijn !'U!lctie als chsuffeur een :l'eis .riede op 
31 October l9�e. 

rv. rio�e U -verzoeken naer de politieke orien
tering ven bedoelde peraonen eèn nauv;keurie onderzoek 
te \·Jillen noen im)tellen, zonder hen evenwel hierbij 
te betrelrl:en" Tevens ,zal ik nat .o, prijs stellen te
worden.. in�elioht ontrent ,b.un v:erkzaanheden in het maat
schanpolijke. leven, hun eventueel conta.at :.nett of reizen 
naa1· het buitenland, - zo mogelijlç - het verbl i.jf op 
i1et la,1.1.dp:oed .t1Gurrehus'! zelve en da data van hlm teruf;-
keer, in l"ederland. 

l 
de ,Tteer TTooffloof':"lissaTiS J • de 1 ·0::.jer. 
van Politie 
te 
'B�RA'\rï:l'"FP,GF.. 

--



-

.:a�st.eui.c1 voor l'.l;i:'. L • .J:i,n.t'J;l,o-ven. \. 
Gaarne re·�ov.r e.211 B. 

:e.1.7975. 

III 

"GURREHUS" 
Deneme;rkea. 

19 Juli 

GEHEIM. 

, ·van betrouwbare zijde is mijn.a.a.ndacht Bevestigd op
de volgende aangelegehr1eid1 

He,t landgoed 0 GtJiiHEHUs n te Denemarken zou. van :septem
ber 1946.tot September 1947 ter. baaehiltlc;ng zijn geeteld van be� 
I>ecnse Rode Kruis. Dit instituut biedt ago illegale werkers, af
komDtig uit de in de laatste oorlog meest getroffen landen, een

. vacsntie-vorb1ijf op dit landgoed aan van l à 2 :maanden. 
De Nederlo.ndse vaoa.n:tie-gangers zouden worden lli.tge

. ·zocht door de Stichting �940-'45 en de Nederl�odse Jerenigi.Q:B 
_. , .. van Ex-politieke ge'lange.nen. Hun vervoer naar en van Denemarken 

zou. '\7orden verzorgd door het ?Tederl.andse Rode Krt1is. 
, 

· . Het i� opgevallen dat zioh bij de door de genoemde 
v�reniging �an ex-politieke gev.E.ngenen aangewezen personen naar 
verhoudiDg vrij veel oom�11nt�ten bevinden. Zij voeren in het va -
cap.tie-verblijf �elve, al "'de reeds tijde.na de rais dac.rheen
comi,,...unî�tisohe actie . � . 

tan de buiteul���ae deelnemers .�l4 � ..tl.j bericht, dat 
van lO Noorse vrouwen, er z�ven communiste �il.r, ... , tornijl bij 
een groep van 10 Tsjechische vro�wen $1ob 8 communisten bevoAdene

· De ontmoetingen op "GURRfiliUS" hebben er o.m" toe ge -
le±d, dat de aanwezigep: communisten regelmatig onderlinge verga -
deringen belegden. De Tsj3cbische deelneemsters ontvingen van de 
O�m11n.nistiache Partij Noorwegen een uitnodiging tot een bezoek 
van een week. aan Noorwegen, waaraan zij gevolg ga.ven.

De Deense -Oommu.nistisohe �artij nodigde de Nederland
se communistische deelnemers uit tot een gemeènschaNtelijk diner. 

Gaarne zou ik omtrent het,vaoantieoord GURREHU:3", 
alsmede over de bezoekers er van nadere inlichtingen ontvo..ogan en 
ik zal het z�er op prijs atellen, wanneer U. daartoe Uw bemidde 
liçg zoudt willen vorlenen. 

Het Hoofd van de 
CENTliALE VEILIGlffil])Sll.ll 1.S

!

e 
Namens de ze t 

J.G,Cra.bbenda.m.
' 

Aan: . . · 
De HoogEdelGeatrenge 'Heer U.r*c.L.w.Fock
Regeringeoom issaris in Algemene Die.nat 
Plein 1813 no-4 

t s-G .R ,A V E · N H Ä G E



,,JJ·
/c. v "" oD

Afschrift van schrijven van ID Hilversum no 26679 (�is/788)/dd.
7.10.1947.

� .}\Jacob van den HUL, geb. 21.4.1907 te Kampen, radiotechnicus,
�-/ wonende te Hilversum, Kastanjelaan 10. 

vf 11 Deze persoon is als een wrak uit Duitsland teruggekeerd als een
gevolg 'lian de aldaar in een kamp ondergane mishandelingen. Hij 
is lid v·an de .A.. R.-partij, doch treedt daarin niet op de voor
grond". 



No. 

1. 

J 
4. 

6. 

7 • 

s. 

10. 

11. 

c.o.17975.

Naam en voornamen: 
event.beroe ) 

Geboorteplaats en -dattun: Adres t

van den Hul, Jacob (i i. 
\ V radiotechnicus. 

Roas-Regeur 
S1monetta Jelissina. 
Verbind.off. Rode 
Krui 8 • /.: ,/t/ /1

Van Duureli, "Héndrikus A.J. 
employe N. V.H. 

Hopma�, Gijsbertus. 

�' Feije Christiaan. 
Transp.off.Ned.Rode Kruis. 

Kreeft, A.C .c. j 

Bom-Eversen. Christina Joh. 

Kampen, 21-4-1907. 

Kopenhagen, 17-7-1918. 

Zwolle, 5-2-1917. 

Haerlem, 30-7-1925. 

Amsterdam, 15-2-1903. 

's-Gravenhage,26-9-1905. 

Rotterdam, 17-2-1905. 

Larkens, Thomas. Bierum, 3-7-1909. 
Chauffeur b.h. Ned. Rode 
Kruis. 

v,a.n Marle-Klopman; Geertruida Zaandam, 29-3-1921. 
Berendina Johanna. 

. (; J., ,. )\, 

Kan de Jong, Josephine. 

van West, Meijer. 
gids (verm.b.h. Ro<;e Kruis) 

• 
Amsterdam, 12-10-1919. 

.Amsterdam, 13-8-1897. 

Hilversum, Kastanjelaan 10. 

Voorbur�, Laan van Nw. 
Oost Einde 213 B. 

Haarlem, Joh. de Bruekstr. 
24. 

Haarlem, Westerhoutpark 30. 

Haarlem, Santpoortenrtraat 
13. 

• 

's-Gravenhage, Hoender
lostraat 104. 

's-Gravenhage, Daal en 
Bergselaan 76. 

's-Gravenhage. 

Zaandam, Ooievaarstraat 

Amsterdam, Banstraat 57. 

Amsterdam, Betelgeuzen
straat 3 hs. 



an OORLOO 
CHEF VAN PE GENERALEN STAF 

� SEC'JD:E G III B 

No.: 

Bijlagen: 

ONDERWERP: 

Typ: DK. 
Coll:.Af 

• 

AAN: 

1 . 
• 

2155/47 - Geheim. 
-1-

Comunist sohe acti.ij.Llft·.,.: IJ.. U G

Ik mge U hierbij in afschirft, 
doen toekolIIE>n een melding van !6n der offi
èieren van mijn S ectie, met betrekking tot 
communistische activiteit onder ex-illegale 
werkers fsters), die voor een vacantie-ver
blijf in DeneIMrken worden voorgedragen door 
de Stichting 1940-1945, en de Bond van Ex
politieke Gevangenen. 

Wellicht zou een en an'ier voet
Uw dienst aanleiding kunnen zijn, in casu 
eens met het Ned. Rode Kruis contact op te 
nemen. 

Hoofd Sectie G III B' 
De Kolonel v.d. Gen. Staf, 

o.1. De Luit.-Kol. wnd. Hoofd,

M.P. Kokje.

Hoofd C. V.D., 
Javastr. 68, 
Den Haag. 

" 



·• Milrüsterie van Oorlog
Chef Generale staf 
Sectie G III B. 

's-Gravenhage, 3 Juli '47 

GEHEIM: 

ONDERWERP:Communistische activiteit 

Ned. 

Het Deensche Roode Kruis heeft van Septem
ber '46 tot September '47 het landgoed ·•ooRREHUS .. , 
afgestaan door Prins George van Griekenland e11. bene
marken, ter beschikking gekregen om illegale werkers 
uit de meest getroffen landen een vacantie-verblyf 
van 1 a 2 maanden aan te bieden. 

va.n ieder land komen e·en tiental verzets
mensen; in den beginne kwamen slechts mannen,inmiddels 
werd van 14 Mei -tot 13 Juli het "GURREHUS" door de 
eerste vrouwengroep bezocht. 

De Nederlanders worden uitgezocht door de 
Stichting 1940-1945 en de Bond van Ex-politieke Ge
vangenen,terwyl het vervoer na�r en van Denemarken 
door het Roode IÇ.ruis wordt verzorgd. 

De volgende mededelingen werden my gedaan, 
door een der Nederlandse leden v�n de eerste vrouwen
groep,die ook nog é�n week de tweede vrouwengroep mee
maalrte. 

De algemeene indruk was,dat de Bond van Ex
.politiekè gevèngenen vele communisten afvaardigt. 

By de eerste vrouwengroep waren 11 Nederlan
ders ,waaronder 2 niet aangesloten communisten. 

Deze beièfe vraren v66r de oorlog ·w�l aange
sloten, één is bestuurslid van de Rotterdamse Bond van 
Ex-politieke gevijngenen;"de Waarheid"werd steeds aan 
hen opgestuurd. 

Onder de 10 Noorsche vrouwen waren er 7 com-
munist,by de Tsjechische ploeg 8 van de 10. Laatstge-l n�emden kregen van de Communistische Party Noorwegen
een uitnoodig1ng om een week' in Noorwegen door te bren
gen,waaraan zy gevolg.gaven. 

By d·e Belgische, Fransche en �ensçh� deelneem
sters werden geen communistische tendenzen waargenomen •. 

De to Fransche vrouwen waren alle fel Gaullist. 
Tydena het verblyf hielden de communisten onder 

de deelneemsters regelmat.ig onderlinge vergaderingen. 
By de 20 Nederlan dsche vrouwengroep waren 2 

felle communiaten,die reeds tydens de treinreis naar 
Denemarken Bror1etten verspreidden. 

De communisten by de mannengroep,welke op 

'
1 Mei '47 in Denemarken verbleef,ontvingen een uitnoo
diging van de Deensche Gom.munistische party om een ge
rneenschappelyk diner by te wonen. 

De Reserve 1e lt. 
Heyneker. 
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