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Burgerbevolking. 
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Opmerkingen: 

. , Gao-rne een ond. 2 0 MRI 1952 
R . gunstig A \.Cpport bmnen 9 ;:. iA-.1 

� 
• ._ 

1�opie�erz. aan
/r cpie/rés. verz. aan /5 � 2 1 APR. 1952
: ,r E,.:ecr J-..CD 2 1 à PR 1qs2 •-,--"'?Zt"�=-..... =�=�.&":.I�,::1.=.,.'l..=·��-==--'"'"""'=�-... �·-. .;,.i:·�i..:4-··· ' 

Na�esl. door: � dat: 1 � - � - �z._

- -- - - - --·--- -·--.:._ --- -"='--""'=°-·��� - ---- -...; 

MODELB afz: S.BBB 

V
volgnr: 8 

datum afz: 12-3-•5

functie: 
4Jolame-chei' 

Zie: OD � /2017 

� lfbO _.�(/?� 
J(ti d�l-i;JEJB 

� 10191/1 - 51 

achtern: _;=:.van Eeghen p( 
d 

voorn: Maui:1 ta Perdinand 

geb: 21 Sept. 1920 

te: At'lSterdam 

adres: 1Ueuwers luis (Gem.
Loenen) 

Woonschip Mijndeneedijk t/o 
A 54 Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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• 

• 

VERTROUWELIJK

No.-V-SBBB 8. 

Betreft: M.F.van Eeghen • 

® 
EEGHEN, Maurits Ferdinant van, geboren te Amsterdam. op

. 21 September 1920, woonachtig te Loenen aan de Vecht, op het 
woonschip "De Driem" liggende in de rivier de Vecht aan de 
Mijndensedijk aldaar is een zoon van Hendrik van Eegben en Johan
na Hendrika Bijsterus Heemskerk, welke laatste is geboren te 
Sjanghai (China). 
Hij is op 6 Mei 1946 te .Amsterdam gehuwd rnet !,fartine Cornelie 
Drabbe, uit welk huwelijk 2 kinderen zijn geboren die de leeftijd 
van respectievelijk 3 en ruim 1 jaar hebben. 
Op zedelijk, maatschappelijk en politiek gebied is van hem en 
zijn echtgenote te Loenen niets ten nadele bekend. Op geen enicele 
wijze treedt hij op de voorgrond. 
Hij komt in de administratie v,3.n de Politie of de P.R.A. te Breu
kelen of Loenen niet voor, evenmin z,ijn echtgenote of zijn familie 
of aangehuwde familie, 

De  Bilt, 3 April 1952 • 

=='"" __ ..,.... __ ......... _ -----------=<'=
: -= �;; j , bas:er. fflL' §.0v_ 
t OP lL. ... _."C'.t. ... �-ie,L.Iés.··-ään·····...... ............ .. ............................... . 
Il � - . =-.=,:\ 
b .. .=-� 
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-No-. 19 Vertrouwelijk. 

Betreft : M.F. van Eeghen, geb. 21-9-20, 
won. woonschip "De Driem",te Loenen 

.;;;;.;;;..;;.:;;;;;.;;.;;;;;.....;;;;t...;=--�==.::. 

o.Dis -V-SBBB-8, nd. 26-3-52.
---

EEGHEN" M.AURITS F.ERDINANT van, geboren te Amsterdam op 
2i September 1920,woonachtig te Loenen aan de Vecht, op
het woonschip "De Driem" liggende in de rivier de Vecht
aan de Mijndensedijk, aldaar.

� Zijn tB
i
e woordig beroep is on ekend. Voorheen was hij 

achteree olgens werkzaam als ankemployé, bediende op
een boe andelskantoor en Kapitein der lVIariniLer s. 
Bij een d�zerzijds vertrouweli&k ingesteld onderzoek 
naar 

. 
.de ah..t.ecedenten van voorn:p-emd persoon, 'bleek het

v. lgende: � 
H&HEN-;-Mil'YRTT'"' FNRDINANT van, is een zoon van Hendrik 
van Eeghen en Johanna Hendrika Bijsterus Heemskerk, welk
laatste is geboren te �janghai (China). 
Hij is op 6 Mei 1946 te Amsterdam gehuwd met Martine 
Cornelia Drabbe, uit welk huwelijk 2 kinderen zijn gebo
ren die de leeftijd van respectievelijk 3 en ruim 1 jaar
hebben. 
He-t-,ge z±n-"m!i'i jdt-de 1fITT't. ffervtYT1'nfflf-UW�e1I"St. 
Op zedelijk, maatschappelijk en politiek gebied is van 
hem en zijn echtgenote te Loenen niets ten nadele be-
kend, ��· � · gBd.T-a:§·nieiYs is aan t mB:rken. 
Op geen enkele wijze treedt hij op de voorgrond. 
�e · l-9f3 stond hij i'f'Igeschreven te A:mste:1tdam op 
het adres val Breestraat 179 hs. Tot 30 Mei 19�7 vertoef
de hij te So�rabaja, waaxna hij weer ingeschreven was 
op genoemd adres. Op 22 December 1950 vestigde jhij zich
te Loosdrech-clj aan boord van het woonschip nne Driem" 
�elk gedeeltef,-.o�.l Januari 1952 door de gémeente Loenen
1.."' � a o e,ex.e erld. 
,Gmtre.n..t-�icjn genoten onderwijs is tre LoBnen n±et's bBkend
Hij komt in de administratie van de Pol�tie of de P.R.A.
te �eukelen of Loenen niet voor, even� zijn echtgeno
te "/) zijn familie of aangehuwde familie. 



.J 

V-SBB:B-8 26 Maart 1952. 

A.a.n de Heer Dj_atrictsoommm dant 
van de tlijk�politie Diatr.UTiECE� 
te 
D E )3 I L T • 

EJ:GHEN, Maurits Ferdinand van 
�sterdam, 21-9-1920 
NIEUW:CidSLUIS, (Gem.Loenen) ? Woonschip Mi jndensedi jk t/o A 54. 

·forkzaa.m bij de Stichting Bescherming Burgerbevolking.

Tot op heden onbekend i n 

de ;.dministra'tie van de R.1.D. 

3 1 MRT 1952 

Hoofd 8.,l.D; 
.... -----.:.;:,,.,. 



5: aart 1.9:.i�. 
Dos;.:,.lv9/6461 • 

...,etri;; ... t: .iL-.J•�n.IC::, Zo.o.aruL s Co.ene lis Julius 9 

.bazai·laan 7b ·1,� 's- ravenhag.J. 

• 

• 

wone: o.e 

\üt' ·oord op 
Lo.Dis V-8I3BB-J d.a. J-4 .i;\.b:i.0uari 19':>2. 

Johaimcs Jornelis Jl<lius GC...:J.!Ldi:; 9 
geboren ,,1;;. 

en �Tispen 17 �'·�bruari 1912., ,0;0 ont Bazm:laan 71::J te 
i1ag�. 

Hij is in 1937 gehuwd m_t: 
Cornelia La_·ia IA1. _:_ïOOi.uOHK, geboJ:en te "-wosenctaal 2ü

ï ei 191v. 
Uit dit huwelijk zijn ctrie kinderen geboren. 
Betrokr.Ane is van b·:3roep journalis c en thans 1°1e.rkzaam 

als pvi·schef bij ·de s 1,ichtinb Bescha::i.•miilb :JurgJrbevolking. 
Hij behoort to� de �ooms-hatholicKe kurk. hij is geori�n
ta3rd opa� �atholiJka Volkspartij. 

up crimineel an politiek terrein is niats in zijn na-
deel bek'dnd • 

(()P. .1 .. ··--·i'-.. �.. . ', � I:·. � ,,, - _..Er"" ! �E:'=-
:J -eng. ,. � . .  

· ...............• � ... : ...... . 
.1 

---------
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V-S.BB:.-:-2 

�_g .R -� V J J:L, H A G E. 

GODE..�l
i

.�; Joh2ru,es GM�nells tîulius 
Roosendaal., 17-2-12 
:OEN HA!iq.p :Ba.zarlaan 78 ;; 

Tot op heden onbi!k•nd In 

de administratie yan d� R.I.D. 

1 9 FEB 1957. 

Hoofd R.I.D. 



© 

,f:j •• 

VERTROUWELIJK

Betreft: J.M:.Hartogh te Naarden. 

No-V-SBBB 3. 

Jules Marie Rartogh, geboren te Amsterdam, 16 Juli 1920, 
woont te Naarden, Heernskerklaan NÓ. 38. 
Hij is de zoon van Jules - en Catharina Anna lfuria Carolina ifu.ssé. 
Hij is op 10 Januari 1945 te Eindhoven gehuwd met Flora Leyenaar, 
geboren te Bussum, e April 1921, .uit welk huwelijk geen kinderen 
geboren zijn. 
Betrokkene wordt ifr zijn omgeving gunstig beoordeeld. 
Hoewel niet met zekerheid kon worden nagegaan hoe betrokkene po
litiek georienteerd is, kan worden aangenomen, dat hij politiek 
goed is. 

De naam van betrokkene komt niet voor in de Politie-
anministratie dezer gemeente. 

•s-Gravenhage. l April 1952.



• 

Betre:t't 
Il • 

J.M. ID1RTOGH te Naarden.
Heemskerklaan No.38. 

Datum, 1 April 1952. 

An.twoorQ_qp verz: eki 
Di S-m3B- , d,,. 1..--4-2 -52.

V E R T R O U W E L I J K. 
------------------------------

Jules Marie ID\RTOGH, geboren te Amsterdam, 16 Juli 1920, 
woont te Naarden, Heemskerklaan No.38. 

Hij is de zoon van Jules - en Catharina Anna Maria 
Carolina Massé. 

_ :Bet,;t:,0-kk,e.ae b.e�i� Ned-e--Fl-and-se nationaliteit, ,e_ 
van or�gine R.lfs IR l:9.et Beveil:-k:i::ngEH?-eg-�r- d-e Geme-em.e 
Naa-rd-en �1,aa-�.:nans i--ngeschrêven al'S' e zi.Jrr -z-onder 
&:i.ens:t. •• Als-b:e:r;&-e-p "8t-aat v:erHre:l:d j,ourna:l:ist. 

Hij is op 10 Januari 1945 te Eindhoven gehuwd met 
Floxa Leyenaar, geboren te Bussum, 8 April 1921, uit welk 
huwelijk geen kinderen geboren zijn. 

Betr.o.kke , Yeatigde zich_ op_ 1..0 December 1949 in de ge_ .... 
m.aente Naarden, komende van Batavia. 

Voorheen woonde hij ook in de gemeente Naarden. 
Betrokkene wordt in zijn omgeving gunstig.beoordeeld. 

Hi · heeÏir-een geslote kl0ra-kt-er-en heeft -zeer we�nig 
omgang et anaere per�onen . 

.de ouders van betrokkene s.taan bekend als"gesloten" 
persone. • De vader leeft gescheiden van zijn echt.g.enote ... 

He �ezin... HART-0.G.H bewoonde tot voor kort een eigen huis 
i.n een gegoede omgeving. Het lt'on zich Iinancieel vrij ruim
a-0.ew.eg • 

Hoewel niet met zekerheid kon worden nagegaan hoe be
trokkene politiek georiënteerd is, kan volgens bekomen in
J.ichtingen worden aangenomen, dat hij politiek goed is. 

De naam van betrokkene komt niet voor in de Politme
adminstratie dezer gemeente. bl..;b�lf:t uit eze �ministra
tie, dat i ctober 1950 tege een broer van betrokkene .door 
<i.e.. Gemeente.politie te Huiz-en, proces-verbaal is opgemaakt, 
wegens verduiàtering van een aut-o. 

Alhier kan niet worden nagegaan of de naam van betrok-

tm,i MÁ C, A 

,.,_. "'t /.J -

� � 
kene voorkomt in de adminstrati&van de Politieke recherche. 

(} 11��ri Hiervoor wordt verwezen naar het Departement van Ju-
stitie, 2e afd. Bur.Centr.Archief, Bijzondere Rechtspleging. 
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Betreft : J.M. HARTOGH te Naarden. natum, 1 April 1952. 
Heemakerklaan No.,a.

Antwoord op verzmek 
Dis V - SBBB-3, dd. 14-2.52. 

V E R !t! R O U W E L I J K. 
---------�--------------------

---------·-----------------

Jules Marie HARTOGH, geboren te Amsterdam, 16 Juli 1920 

woont te Naarden, Heemskerklaan No.�8. 
Hij is de zoon van iltu.les - en Catharina Anna Maria

Carol-ina Massé. 
Betrokkene bezit de Nederlandse nationaliteit en ia 

van origine R.K. In het Bevolkingsregister der Gemeente 

Naarden staat hij thans ingeschreven als te zijn zonder 
dienst. Als berá.g;p staat vermeld journalist. 

Hij is op 10 Januari 1945 te Eindhoven gehuwd met 
Flo:i'a Leyenaar, geboren te Bllssum; 8 April 1921, uit welk 
huwelijk geen kinderen geboren zijn. 

Betrokkene vestigde zich op 10 December 1949 in de 
meente Naarden, komende van Batavia. 

Voor�een woonde hij ook in de gemeente Naarden. 

Betrokkene wordt in zj.jn omgeving gunstig beoordeeld.

Hij heeft een gesloten karakter en heeft zeer weinig

omgang met andere personen. 
Ook de ouders van betrokkene staan bekend als"gesloten" 

personen. De vader leeft gescheiden van zijn echtgenote. 

Het gezin HARTOGH bewoonde tot voor kort een eigen huis 
in een gegoede omeeving. Het kon zich financieel vrij ruim 
bewegen. 

Hoewel niet met zekerheid kon worden nagegaan hoe be

trokkene politiek georiënteerd is, kan volgens bekomen in
lichtingen worden aangenomen, dat hij politiek goed is. 

De naam van betrokkene komt niet voor in de Politme
adminetratie dezer gemeente. Wel blijkt uit deze administra
tie, dat in Oetober 1950 tegen een broer van betrokkene door 
àe Gemeentepolitie te Huizen, proces-ve:t·baal is opgemaakt, 
wegens verduiètering van eon auto. 

Alhier kan niet worden nagegaan of de naam van betrok

kene voorkomt in de adminstratie van de Politieke recherche. 
Hiervoor wordt verwezen naar het Departement van Ju

stitie, 2e afd. Bur.Centr.Archief, Bijzondere Rechtspleging. 
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V-SBB13-3

t1 ru: :1 n 11 ;) (·; r·
Ir,._:. _)c.:.:r,'t.(,;l, v '·J .t-o1i·i;i�ttl 
�N /. •• R L � rr. -----

--... � 

li 

HA.1'1T@GH, Ju.les 1lgrie Naarden� 16-7-Jo l�AARDEJ(� H,Jemsker:klaan 38�
Chef Do cumen tati e, Sti oh ti\Og .öesohsrming Burgerbevolking.

Tot op heden onbehnd in 
de administrati� van de R.l.D. 

1 9 FEB 1952 

Hoofd R.1.0. 



•• � ... i�J----.::-
Opmerkingen: 

B. SCBUITJ:SS, Jacobus Hermanus J .l'I.
:EHTDHOV_]'· , Sperwer11:aan 4 ·
Eindhoven, 5-3-1892

e 

Van beroep voorheen Secr. "Tweka-fabriek"
te Geldrop
Zal worden werkzaam besteld bij P.T.T.
censuurkantoor no. 1. van het 11.G.
Is politiek betrouwbaar
Doss 284/0D 1014. � .L:.r.-1;;/ -.-;hv_/�..-;-,--,_,e .. - '

I 

dat: \J\.\ - ':... -Ç,L 

_;-,_ ------- -----·- · -------""'-�Y _. _,. __ ;r..;.:z:.._ __ ""-------

MODELB arz: Sl3BB

V
volgnr: 10

datum afz: 12-,- • 52 

functie: 

9romoto:r 

z'te: OD�/2017 

achtem: 

voorn: 

geb: 

te: 

adres: 

Schutjee 

Jàcobus Hermanus 
Josephus Marie 

5 lilaart 189 2 

Eindhove-n 

Einèihoven 

Sperwerlaan 4 A 
/rj(<: 

,4ttd J1t(!/-JJJ/ � dt!!tuLI------------
Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 

� 10191/1 - 51 



GJ.arne een ond. 2 4 MRT. 1952



Betreft: J.H.J.M.Sç_hutjes. tJ VF "r> °" ,ROUWELIJK 
No.: S.B.B.B. 10 

oJ \..o ' .

1 Van Schutjes, Jacobus, Hermanus, Josephus Marie, 
geboren te Eindhoven, 5 Maart 1892, Nederlander, wonende 
Eindhoven, Sperwerlaan 4a is bekend, dat hij in de Duitse 
bezetting via de N.S.B. vrijstelling heeft aangevraagd van 
de plicht tot inlevering van zijn radio. 
Volgens meerdere personen is betrokkene iemand, die veel mis
bruik maakt van sterke drank. Omdat hij financieel niet meer 
met zijn vroegere standgenoten kan meedoen, probeert hij te 
teren op de zakken van anderen. Zowel op zakelijk als op ze
delijk gebied heeft hij een slechte reputatie. De meesten vin
den hem een onsympathiek persoon. 

Hoe zijn politieke oriëntering is, is niet bekend. 
Dat hij extremistisch zou denken, is echter nimmer gebleken. 
Gemeend wordt, dat hij beslist rechts georiënteerd is, doch 
een slappe figuur. 

9 Mei 1952.
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ÜVi l�"- �.r..erK: L\: schrijven: 
1'0rta. V 4 e. 2ö l.1c;..él.!'t 'l ;;,52 

�o. �is V- b�b-10 

� 

uns 11.. nr,1erk: 
247/52 

U".lS bcl1r�jven: 
�3 ... .r:Jril 1952 

n antwoor·a op w boven b.ane,ehcJb.lä schrijven met verzoek
om inlichtin6en omtrent: 
uGH��-:I�obus 2 H�n,��Josephu�_iü&ri§., t!,eboren te J:.indhoven, 
5 Liaart 1o'::12, î euerlanuer, r .h .• , wonE:nde alnier, öpenverlaan 4a, heb 
ik ae eer U het vol6enàe te berichten. 

In ae ?Olitieadministratie, al�ier, is out1ent bet�ukKene ue
�end, oit h�j in de Duitse bezetting via ae N.S.B. vrijstelling heeft
a&ne,;,EVr;:;,agd van de plicht tot inle:vering van zijn raaio. 

Vol6ens meeroere personen is bbtrokAene iemQnd, aie Vbel misbrui�
mó.akt van sterke drank. ülîldé:!t hij finantieel niE:t mE::er met ziJn vroe
gere standgenoten (middens-cc..nders) ab,n h.an doen, prübt:ert hlj tE- "te
ren op äe zak.ken van anderen • .t.,O'i, 1 op zakelijk c.-ls op zedelijk ge
biea hEeft hij een slechte reputè:...tie. De meesten vinc.en hem een on
sympa"thiek persoon, doorao.t hij zich een van äe vooraè..nst1:,,ande raensen
v �n a e €:,erueente voelt, ï:enüj 1 hij hEt in 't geneel niet is. HiJ is 
vervvaaná en een grote praá.tjesmMer. 

In �odsdienstig opzicht ie hij een lauwe figuur; hij ga·t 1 el 
zo nu en aan nê:iar ae kerk. 

Hoe zijn politieke orië;nt1:ring is, is nié"t be.1:1..ena: lJb.t hij E12nre
mistlsch zou óenKen, is echter nimmer geblell:en. Wij menen, dat hij 
beslist rechts t:,eoriën:teerd is, aoch een sl&ppe figuur. f ·oct1ok
kene de ei6enschap}?en bezit om de .l!rovinciale vropa.[.ê:indl::l. in het .Kb.

der van àe bescherming DUTè,trbevolx�ing met succE-S te vo ren, G.iOt;t in
het lic.at van bovenstaande 6ege

�
w1oen b1:;·1.., iJ:teld. 

"eii e". 

GESANEERD 

•-· 



V-SBBB-10 28 Maart 1952. 

ti.an de Heer 
Hoofd Commissaris van Politie 
te 
� I li D H ü V � N. 

sc·HUTJES, Jacobus Hermanus Josephus Marie 
Bi.ndhoven, 5-3-1892 
Elf'HJl{C VJ:,]� ' Gp 0!'\.VGrl aan 4 a. 

terkzaru:a bi. j de Stichting Besr.:herming Burgerbevolking o

Tot op heden onbekend In 

de administratie van de R.I.D. 

- 7 APR 1952

Hoofd R,l.D.
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