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ACD 4A. 
Gesaneerd door H.Dis sept. 1964, stukken vern. per P.�. 012. 
Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het schutblad 
aanwezig was dit bijgevoegd. ACD/ws. oct. 1965. 



MINISTI:.i IE VAN 
NNENLANDSE ZAKEN 

B.V.D.

. 120954. 
�tleft: G.v.Blitterswijk. 
0 

•s-Gravenhage, 21 Februari 1952.
Javastraat 68.

VBRTROUWELIJ
°

K/PERSOONLIJK. 

· Naar aanleidine van Uw verzoek o� inlichtinJen omtrent 

�n: 

G. van Blitterswijk, gericht aan de Centrale Perooncclsdienst,
moge ik U berichten dat omtrent de vader van betrokkGne,
Johannes van Blitterswijk, geboren te Delft, 26-12-1895, be
kend is dat zijn naam in 1947 vnorkwam op de lijst van lezers 
van "De Waarheid" en leden CPN. Het is niet bekend of hij 
thans nog lid CPN is of lezer van "De Waarheid". 

I 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
namens dÎze

.J ... :.stall 
Hoogedelgestr.Heer L.J.Poelman 

nisterie van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting 

tl Alkemadelaan 
-Gravenhage.
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•tecedenten- N dossier v '
l 
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VERTROUWELIJK 

" Betreffende de huidige politieke gegevens van :tf 
�� G.v�m ..... �:.1� ........... _ ....... _., ................... '.'.::7 ............................ .JA .. . 

'tfej.
geb. . -9-?-l(;.J.,�- ................ te .... -�.n1. ... t 
wonende ::i.agi jnhr, B' ... ::-·.0-1.f.t ..... 

heb ik de eer U het navolgende mede te delen: dat de naam Geertrui.da van BLITTERS
WIJK,geboren te Delft,g Februari 1934,wonende Bagijnhof 82 te Delft 
niet voorkomt. Wel komt hier voor de naam van haar vader die ge
naamd is: 

.!. I Johannes van BLITTERSWIJK,
geboren te Deltt,26 December 1895,m�taàlbewerker,eveneens wonende 
Bagijnhof 82 te Delft. Zijn naam komt alhier voor op een lijst,

z.o.z.



.· 

opgemaakt in 1947,waarot:�c�rkomen de namen van persoHe� 
die lid waren van de C.P.N� en lezer van het d�gblad 
"De Waarheid." 
Of hij momentee1·nog lid en lezer is,kan hie r  niet blijken. 
Zie omtrent hem,bericht No.1160/1949,dd.8 Juli 1949,van 
verbinding 6. 

Einde. 

Kaart van Blitterswijk J. van,geb. 26-12-95 gelicht en vern • 
overleden 10-7�56 zie PIX'.Y/CD 436023. 

ACD/ws. apr. 66. 
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Betreft: J.C.Braggaar, 
Parallelweg 8,
Delft. 

• 

oi- KAART 

AêO/ 'f4_ 
D4î: j()./·

� Personalia: 
l\. - . 

/ Johanna Catharina BRAGGAAR, geboren 19 Mei 1907 te Delft, secre
taresse, Ned., Remonstrants, ongehuwd en wonende Parallelweg t, 

l•. Delft. 

Bet.rokkene is geboren ui+. het huwelijk van: 

Dirk BRAGGAAR, geboren 10 December 1872 te Delft, zonder �er�ep,
Ned., godsdienst N.H., en 
Theodora Maria OTTO, geboren 6 Maart 1874 te Delfshaven thans 
Rotterdam, Ned., Remonstrants, 
beide wonen Parallelweg 8, Delft. 

Be+rokkene heeft één broer . 

Hendrik BRAGGAAR, geboren 12 April 1,14 t.e Delft, fototechnicus Ne
derl. Gist en Spir. Fabriek, Ned., godsdienst N.H., gehuwd met: 
Johanna Margaretha BALKESTEIN, geboren 19 Maart 1904 t,e Roosendaal
en Nispen, godsdienst N.H., beide wonen Thorbeckestraa+ 5, Delft. 

Betrokkene komt uit een ne+ gezin. Haar ouders zijn rustige, klei
ne burger mensen, die sedert. 1903 in Del�t woonachtig zijn. 
Haar vader was vroeger sigarensort.eerder en verricht nu allerlei 
kleine werkjes voor de kerk en een ziekenhuis. P�lit.iek zijn zij
nimmer op de voorgrond ge+.reden en �•k �P hun gedrag tijdens de 
bezettingsjaren viel niets aan te merken. 
Kerkelijk behoren zij tot de Vrijzinnig Hervormde Gemeente. 
Hun politieke gezind�e�is waarschijnlijk C.H.U., d®ch het is niet
onmogelijk, dat zij hun stem op de V.V.D. uit.brengen. 
Zij wonen in een volksbuurt, dech deze is volkomen rus+ig. 
De broer van be+rokkene werkt bi}de Ned. Gist en Spiritusfabrie
ken als fototechnicus en staa+ daar goed aangeschreven. Hij behoo
tot de V.V.D. 

Betrokkene heeft van 1 Juli 1924 tot 30 Juni 1945 gewerkt op het 
kantoor van de N.V. F.W.Braat, Koninklijke Fabrieken, Hooikade 13
te Delft. Hier was zij typiste en telefoonjuffrouw. Op haar ge
drag en haar werk viel niets aan te merken. Over politiek sprak
zij nooit. eb ze- lseift'9Rb-emi�;L v� +...änd. n bb.en. 
Bij de N.V. ging zij l:l,fil,-().e -b.evr"jding weg me+ vele anderen. ; 

�J� �n bij de Wederopbouw meer.verdienen. Be+rouwbare menseh uit
Yïre omgeving waar zij woont, beschreven haar als een keurig ne+ 

meisje. Me+. haar �uders gaat zij een enkele keer naar de kerk. 
Daar haar ouders zeer oud zijn en een beetje hulpbehoevend, is zij
veel thuis en leef't ze enigszins teruggetrokken. 
Betrokkene is lid van de Ned. Reisvereniging en van de vereniging 
Kunst aan het Volk. Deze laatste vereniging geeft +.er plaatse to
neelvoorstellingen en concert.en. 
Betrokkene en haa:r{t'amilieleden komen bij de betreffende ins+.an-
t.ies niet voor. 

_;.s-Gravenhage, 14-12-'51. 
69. 
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Antecedenten� 
N 

57687
dossier 0· 

VERTROUWELIJK 

t I) /. /.f/' 

·--;;_;v'/

I 

·· · ,' Betreffende de huidige politieke gegevens van:
xxxxx , .. Dl\""1 ,.,,R"'de Heer ,r • .l.',t,� "' û 

Mej. 1 :;.,�1928 \ Ï:otteràam ··· 

·:.. 7 APR. \951

3 April .... .19 51 

geb.
. Cli�géndääl

e 52 Röttërdam: 
wonende OP çyf./ :.o _rr.spr . met M�.

-# � 

heb ik de eer U het navolgende med te delen: 
,.;;};._yader ve.n betrokkene 'senaPmd: _Ge:r:a:r:d C_or_p. _l_i_s _ _J2ek]re_rs, "> ,,,,, 
",.s,te '1oti;erdam 17-8-1104, wonende c"lin enö.881 52 t ,=; o" '-'"' o , l::o t 

voor: :Pind 194-5 abonné op de" ira8:theid n; 1g47 en l" 8 nor abonn. 

OP.�.1::/. bespr. me: .......... t:..::: .. !.. .. !!.. .. �.1 
c�1@ geg. aarY 

_____ _.. 

\ 1 1951 

l/1( 
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NOTA 

Voor: OD 1592 

Betreft: Uittreksel uit besprekingsverslag Wederopbouw op 
13-3-52.

Aan relatie schrijven van 29 September 1952 No. 
Wederopbouw 32 overhandigd. Daarbij een uiteenzetting gegeven 
van de mutatie "abonne op de Vlam", zulks in verband met de 
door HD geuite wens • 

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

DOV II, 25-3-52. 

) 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

B.V.D.

No.: Wederopb. 32 
Betreft: F.A.Doove. 
CD 

'a-Gravenha�e, 29 Februari 1952. 
Javastraat 68. 

VERTROUWELIJK/PERSOONLIJK 

Naar aanleiding van Uw aan de Centrale Personeels
dienst gedaan verzoek om inlichtingen betreffende F.A.Doove, 
moge ik U berichten dat betrokkene in October 1946 abonné op 
11 De Vlam" was. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
name

i
deze 

,.... 

Ar-- M.J .M.Stall
de .-o:oogedelgestr. Heer L.J .Poelman 
Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting 
Van Alkemadelaan. 
De'll ,iaag. 
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NOTA 

Aan: SD 
Van: HD 

De vraag rijst of in '46 "De Vlam" een extreem 
blad was. Was dit toen niet meer dan een normale P.v.d.A. 
publicatie,dan doen wij eoed dit niet door te geven. Ik
weet van de historie van dit blad te weinie. Kunt U licht 
verschaffen? 

Aan: HD 
Van: SD 

Volgens B moest ook in 1946 reeds het abonne zijn 
op "De Vlam" worden gezien als een indicatie dat de betrokken 
persoon behoort tot de links-proeressieven. Zij vormen een 
samenraapsel van links-socialisten, christen-socialisten, 
anarchisten etc. 

Leden van de Vlamgroep hebben als potentieel gevaar
lijken de aandacht van de B.V.D. 

M.i. is het doorgeven van de mutatie vrnl te rechtvaar
digen. Het zou alleen aanbeveline; verdienen dat de !Ir. Hos 
zich er eens van overtuigt dat de Hr.Poelman geen onjuiste 
conclusies uit de rnededeline trekt. 

28 Februari 1952. 

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

Accoord onder he t voorbehoud in de laatste passage vermeld. 

HD, 28-2-52. 
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VER TROUWELIJK 

Dict.: 
Typ.: 

Onderwerp: INLICHTINGEN 

Soll. bij: Wedero b. en Volkehu av. 

In antwoord op Uw verzoek d.d. 
deel ik U mede, dat betreffende: 

11 october 1951 

'} Naam: 

Voornamen: li'rnnciscus Arnoldus, 

geboren 

wonende te 

9-5-1916

Den Haag 
volgende

de-- -
geen 

te-
Den Haae; 

, (straatnaam) 
\7eimarstraat 96. 

gegevens bekend zijn: 

f 

l 
o. 

A.O. 60629. 
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Antecedenten- r•c ,.. r;; 
No . . )d:.>9,,. dossier 

VERTROUWEqJK 

Betreffende de huidige politieke gegevens van: 
n,2: ,}'1 H7' �s 

1 .-, 

'.�IJ

lr 1,I //tJJJ!"Q) 

; � îî /. t--o' -�----�� ·"' -JJ� 
�-ie 

Geleen 4 Juni 

J@R�h
Mej. 

··---=�---�-=�-�=�-�� .. t ......... --�---·························································· 
-------

geb: . 4�::q':':'.;� ?2 . . te.... . U',1�:r.'.:.l.?l::l� . .  ..... . .. 
n:.:100:.'dijkva:r."k 15-I! Aos·terrioo wonende . . .................... ......... J .. ___ .. ... ............. ........... .......... . .......... ........ _,.. 

heb ik de eer U het navolgende mede te delen: Betrokkene is dochter van ELBERS, 
endrik, Nederlander, �eboren te Genemuiden, 4 - 12 - 1886, gepensionneerd mijn

opzichter, wonende te Geleen, Rijksweg-Zuid no.85. Van laatst�enoemde is bekend: 
Lid C.P.N. Abonné op "De Waarheid". Lid der E.v.c. Ging als·afgevaardi�e hiervan 
naar Moskou. -Hield. aldaar spreekbeurten via radio Moskou. Gaf hij terugkomst brochure 
uit: "Drie weken in de Sovjet-Unie". Te zijnen huize werden propa�andistische 
films ve�toond voor kernleden der C.P.N. afd Geleen. 

OP �di.:..r?. 
btspr . rnet ;��

-p· � 
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NOTA 

Aan: DIS 
Van: DOV II 

Verzoeke naar Dirk Lambertus van HARRE\VIJN, 15-3-1917 
Den Haag, wonende Den Haag Wesselsstraat 218, een R.-onder
zoek te willen doen instellen, met verzoek of er iets naders 
over betrokkene bekend is geworden. (Zie ook ACD 71662, in 
OD 1592.). Gaarne Dis.no. 5795 aanhouden. 

DOV II, 17 Mei 1951. 



J 

11 Cctober ir�f9. 
BetreÏt: H RREWIJN, Dirk Lambertus van, vo ne de f. 1949 

i'Tesselsstraat No.218 te 1 s-Gravenhage. 

Antwoord op A( ,- , l,t, J... 
verzoek Dis.No� d.d. 8 A.ugustus 1949:--

;::::;;;,-

)( � \ Dirk Lambertus VAN HARREVTIJN, geboren te 's-Gravenhage 

,,ç,. � 15 Maart 1917, als arbeidscontractant werkzaam bij het Mini
sterie van Wederopbouw, woont Tlesselsstraat Ho. 218 
venhage. 

Hij is gehuwd met: 
Margaretha Elizabeth VISSER, geboren te Delft 27 ïJei 

1918. 
Van Harrewijn is de zoon van: 

·Nicolaas Jacobus VAN H R�WIJN, g eboren te 's-Graven
hage 23 Januari 1887 en 

Geertje VISSER, geboren te Delft 30 October 1887, wo
nende Wesselsstraat No.232. 

Van Harrewijn Sr. sta-at bekend als communist. Bij de 
verkiezingen in 1948 had hij een propagandabiljet van de 
C.P.N. aan zijn woning aangebracht. Ook bezorgde hij pro pa
ganda-lectuur bij de bewoners van de ��sselsstraat.

Zijn zoon: Nicolaas Jacobus, geboren te 's-Gravenhage 
9 Juni 1913, wonende 'i7esselsstraat Ho .433, is eveneens com
munistisch geori�nteerd. 

Of echter genoemde Dirk Lambertus communistisch is ge
ori�nteerd is niet kunnen blijken. Dit ligt viel voor de hand 
daar de familieverhouding met zijn ouders niets te wensen 
overlaat. 

Hij laat zich echter over zijn politieke idee�n nimmer 
uit. 

Zijn naam wordt in de administratie van de lolitie 
niet genoemd. 



5795 

HARREVIJN, Dirk, 
geb, 15.3.1917 
won., Den Haag, Wess 

van 

218 

8.13.49. 

De He�r oof<lco issais van 

tP 
Politie 

•s- G RA V R N rr AGE

Bovene;enoemde pers on zou .Co!lllYlunistisch gP.orH!r tP.e-rd zijn. 
' 
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NOTA 

Voor: DIS-CO 11110 

Betreft Uittreksel uit besprekingsverslag Wederopbouw op 
24-10-1951.

BVA ingelicht over Daniël van Harrewijn, 26-3-1915. 
Medegedeeld dat niet positief is kunnen blijken of betrokkene al 
dan niet sympathiseert met de communistische ideëen. 

DOV II, 26 October 1951. 



Doss.109/2664. 
16 .ugustus 19Jl. 

Betreft: IIA"L,::r.fIJN, DanHll van, v,onende 
Jesselffitraat 253 te 's-Graverü1a�J.

Antwoord op 
Dis.ITo�d. 24 Lei 19Sl.

_xJ Omtrent Daniël V A.I. H RB'/IJH, g" bo1·en te 's-Graven-
hage 26 r.iaart 1915, i;:on,., 1de :esselsstraat 253 te 's-3-ra
venhage, wordt onder verwijzing naar dtJzerzijds bericht 
Doss.109/2664 d.d. 11 Lctob8r 1949, in a�Tioord op DiGT 
No.5795 d.d. 8 'ugustus 1949, medegedeeld, dat ni�t posi
tief' is ku.ni�en blijken oi: betrokkene al dan niet s" illpa thi
seert met de communistische idee�n. 

IV 
J,RL, 

Y'· J'l 



Fota v�o H.B.(B.o.V.}. 
Var. L. J. ( Jis). 

me t s lis 5795 en 11110. 

Bijlar•en: vier. 

Onder ver,· ij zins u ::.r bij_ evoel7d afsc riften "oee 1 
U verzoei�en het a nvraap.for.r::i.ulier om e n uitr,ebreid onder
zoele naar: 

Dani ·1 van H rrewi,1n, geboren te 's-G avenha e, 26- -1 
uonende essalstract 25� te 's-Gravenhape, �et een �ort 
toeli.chtine: ati.n J •• ). 's-Gr venh'l ·e te "'een over en iren. 

Uit cle reeds toor l Lap:se :politie i (:ezon en rar or-
ten is 1e _..,oli tieke instelling r_iet ... �a en vast te st�an. 
t,ie tterenstalinde 1 ij in .i.jn functi van ccrn les b;.j het 
Ministerie van ,,ederopbom, thans slecht. niet gerubric er e 
st;u'<:ken _nder Ofen k.riJrt, ucr t en het z�, enseliJ te 
,·eten in hoeverre hij zich met te corn.r_unistische id. lo • ... e 
kan vereni··•en. )erhslve ·1ordt een herniem·d 1. i erzoe na r 
zlJn rolitieke instelli r zeer o rrijs festeld. 

24-5-51/Dia/R.



5795 R 

Ri H :e, lJt , Daniel van/ 
's-Gra venhage, 25-�.,-l,5 
•s-Grt1ver,ha[ e, ,esselst.1:aat 250.

24 i 1951. 

e •• er 
OOf'.l i3 ri V n !Oliti 



Doss.109/2664. 

� 

15 �ebruari 1951. 

Betreft: HA.RRr.�\'lIJ!T, Dani�l van, v. onende 
./esselsstraat no.253 te 's-G-ravenhage.

Antwoord op

Dis.10.11110, à.à. 9 februari 1951. 

Omtrent DanHll VA.l'. H rlRB TIJN, geboren te 's-"raven
hage 26 l11aart 1915, van beroep commies bij het 1 inisterie 
van ·1ederopbouw, wonende .iesselsstraat no. 253 te 's-"raven
hage, wordt verwezen naar dezerzijds bericht Doss.109/2664, 
d.d. 11 October 1949 in ant�oord op Th. schrijven Dis.no.
5795, J.d. 8 ugustus 1949. Nadien is niets te zijnen na
dele bekend geworden.



11110 

Daniel 
' s-GllAVENIH\GE 
253,· 's-GRAVENHAGE

! 
9 Februari 1951 

Aan qe Heer
Hoof·dcomr.iissar1s van Poli tie
te 
1 s-G RAVE RHA GE

Afd. "Jur.Zaken" van het Dept. 

Alhier bekend : betrokkene•s broer en vader communist; vader had 
tijdens verkeizing in 1948 raamaffiche C.P.n. en verspreidde propa
gandalectuur. 



Mints·erîe van V!ederopbouw c.

-. 

en Volkshuisve;tinql!INISTERIE van 
vaD. /.lkemad�'::mn (in te vullen met schri jfmachi-ne of blokl·e-t-ters}

-- ·s..:.::. ny rs�---------------------------------------------------------
Naam:�� :' Van H a r r e w 1 j n 

�'
Gehuwd 

-
met:

-------------------------------------- -v- ----- -:,1-/J 

(-alle-en voor vrouwen) · 
//J

Voornamen (voruit): Daniel

Beboorteda-tum (dag,ma:a-nd, jaar): 26-3-1915

Geboorteplaats: 's·-Gravenhage

Woonplaats: · · : ·· 1 s-Gravenhage

Adres:- - · Wessels-straat 253
---- - --------------------------------------------------------------

Functie: le Adm.Assistent Afd. "Jur.Zaken" 
fduidel±·jk -omschrijven-}

�,,,Ï)-;��;-;;h�;d;��;��;-;;i;j;;�;�--------------�;=;;;;;�h;;;:2ö=ïö1950 
2) Komt in aanmerking voor benoeming

in vaste Rijksdienst. 



.. "' 

11 October 
' �o��\ 109/2664. 

0P KAART Betreft: HARRt!iWIJN, DanHll van, wonende 
Wessel�straat No.253 te 's-Cravenhage. 

!\ 
( 

ACD/� (� 
'0 ;;\ -'5-

l!!R: 2� 
I 

Antwoord op /�
verzoek Dis.No.579:>, d.d. 8 ugustus 1949. 

>< , .. / 
Daniël VAN Ht.1.Rl1GWIJN, geboren t e  's-Gravenhage 26

maart 1915, commies bij het riinisterie van "ederopbouw, 
woont 1.resselsstraat No.253 te 's-Gravenhage. 

Hij is gehm,;d met: 
\'lilhelmina Frederika VAf1 DEN BOSCH, geboren te 's-Gra

venhage 19 Juni 1915. 

\ 
Van Harrewijn is de zoon van: 

'f,. IJ-1\.. f .lhcolaas Jacobus VA.N HARREWIJN, g eboren te 's-Graven

J hage 23 Januari 1887 en 
Geertje VISSER, geboren te Delft 30  October 1887, 

de Wesselsstraat No.232. 
Van Harrewijn Sr. staat bekend als communist. Bij de 

verkiezingen in 1948 had hij een propaganda-biljet van de 
C.P.N. aan zijn woning aangebracht. Ook bezorgde hij propa
ganda-lectuur bij de bewoners van de 1.lesselsstrat. 

Of zijn zoon Daniël ook communist is, is niet vast ko
men te staan. Hij laat dit nooit b lijken • .fel is bekend, d at
zijn broer: 

Nicolaas Jacobus, geboren te 's-Gravenhage 9 Juni 1913, 
wonende Wesselsstraat No.433, communistisch is geori�nteerd.

De naam van betrokKene wordt in de administratie van 
de Politie niet genoemd. 

. fJ.V 
{!..� ( 

' 1 I t 
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HARR�WIJN, Daniijl van 
geb. 26.3.1915 
won. Den Haag, Wesselstraat 253 

8.8.49. 

De Heer Hoofdcornnis�aris van 
P litie 

GE 

Bovengenoemde persoon zou Com�unist·sch georiMnt�, rt zijn. 

�-



N O 1' A 

Voor: '!:>is 
Van : D II 

No.2/4 

Betr.: V 4 e onderzoek. 

Verzoeke een V 4 e onderzoek te willen instellen naar 
de ondervolgende rersonen� 

Daniel van HARRE'.IIJN (or Jur.L.aken), eeb. 26-3-1915 � "f.1b6tJ.. 
Adres: 1.esselstraat 253, 's-Gravenhage, f 

Dirk Lambertus van HARRl!.l·IIJN (archief), geb. J5-3-J,917, Jen Haag. 
Adres: vesselstraat 218, 's-Gravenhage. /À« JIM, . 

Van beide rersonen gaat het gerucht, dat ZiJ corrur,unis
tisch geori��teerd zijn. 

Bij ACD komen zij niet voor. I 

/, 

:J rrf 5-8-1949 



1,l. ,P, /. /.S-/. 1.'9J ;e

-�---- '1/. 4L
; 1 J

/// JJ'P

Antecedenten� N 
dossier · o. ·------ .... ,,,.-<� ... ' �;

10 Juni 195), . 

VERTROUWELIJK 

. x�A , ·� Y?Tr. 

�; �èHeni!l�'dé-'-t.i11idige politieke gegevens van:
� 

Mej. -�?.t;;-a-2-2917 · ·· ··for-rte:rdaa;
geb. . ............ IJ.!l.G9. .. ':J.� .... Ç::/r.lte:;;;1c.in .. 9 ... !!.., .... J\l;is._'.i;e1�c1re 
wonende 

heb ik de eer U het navolgende mede te delen: 

da t bovengenoemde persoon in de a dministr atie voor
komt,met de mutatie$ 
"0ctober 1946 tid van de C.P.N.bedrijfsa dfdeling 
"19verheid". 

OP .. 9# __ !.(7 bespr. rllf't ;l&.��-1 ' --"f'J·· �n 

C 
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RAPFORT van D. 1 \, DEC. 

Betreft: J.H. Lohstroh 

Hr. de Winter (CPD) deelt mede dat L. als ambten,ar,bekend met de schudeverFoe
dingsnormen, zich tevens onledig had ge.houden met het geven van adviezen aan 
lieden die schade hadden geleden. Hierdoor waren deze in steut om hun claims 
zodanig te formuleren dat de meest gunàtige financiele uitkomst kon worden ver
wacht. Het tepen betaline bekend make� de� normen werd door de politie als 
"schending van geheimen" beschreven. 

/ 
D/IIb, 12 December 1949 'i 

l 



A F S C H R I F T. 

:MINISTERIE VAN VJEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING. 

VERTROU;JELIJK. 

Afdeling: Personeel. 

De Heer Minister van Binnenlandse Zaken, 
t.a.v. de Directeur van de Centrale
Personeelsdienst, 
Binnenhof 4, 
ts-G R A V E N H A G E. 

ons kenmerk: 
Kabinet. 

's-Gravenhage, 
Van Alkemadelaan 350, 
Telefoon 72 38 Bo. 

Onderwerp: Datum 
Ontslag J.H. Lohstroh. �29 October 1949.

• 

Onder verwijzing naar Uw circulaire van 17 December 1947, 
Geheim No. P.7, bericht ik U, dat ik aan de Technisch Ambtenaar 
J.H. Lohstroh, werkzaam bij het Districtsbureau Gelderland be
neden de Rijn te Tiel, ingaande 25 October 1949 om dringende 
redenen ontslag heb aangezegd. Ge�d ontslag is gegrond op 
een tegen betrokkene opgemaakt proces-verbaal, wegens overtre
ding van de artikelen 

363, gift of belofte aannemen, 

272, schending van geheimen, 

310 c.q. 321, diefstal c.q. verduistering, 

322, verduistering, onder verzwarende omstandigheden, 

van het Wetboek van Strafrecht. 

Onderstaand gelieve U enige gegevens omtrent betrokkene 

X 
aan te treffen. 

_,/'j Naam en voornamen: Lohstroh, Jan Hendrik
Geboortedatum : 10 oètober 1916 

Geboorteplaats : Rotterdam 
Huidig adres : Tiel, Grote Brugse Grintweg 36. 

De Minister van 'rederopbouw en Volkshuisvesting 
voor deze, 

Het Hoofd van de Afdeling Personeel, 

w.g. L.J. Poelman.
Voor eensluidend afschrift, 
ts-Gravenhage, 1 November 1949. 
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12 DEC. t(}49 \ 

-
_/cf't> �lf 

Betreft J.H.LOHSTROH ex-ambtenaar van het Ministerie van �ederopbouw 
en Volkshuisvesting.-

�, 

Met betrekking tot het Kabinet schrijven van 29 Oct. 1949 

van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting betreffende 

1-/ "'1het ontslag van J .H.Lohstroh kan als nog het navolgende gemeld wor

den: 

-

Betrokkene was als ambtenaar bij de Finanoiëring Schaderegeling 

Hij heeft zich toen geassocieerd met een ander en hadden gezamenlijk 

een adviesbureau voor de schade-regeling. Betrokkene misbruikte 

hierbij de wetenschap die hij als ambtenaar bij het Departement ver

kreeg (art.272 w.v.Sr.) Ook is het voorgekomen dat aannemers, die 

hun rekeningen indienden van het meerdere bedrag dat zij verkregen 

door bemoeiing van de combinatie waar betrokkene werkte een be

paald gedeelte moesten afstaan ( art. 363 w.v.Sr.) 

Wat betreft de overige aangehaalde wets-artikelen, deze zijn 

naar alle waarschijnlijkheid uit de tenlastelegging overgenomen en 

houden verband met de eventuele schade aan het rijk berokkend.-

8 Dec. 1949/dW/GL.-

Ä��--� �À.���� A::. a:; �

--�-������7�Án,�-
1.fz-? 

�/-V_/f 



NOTA 

Aan: HD ter kennisneming. 
Van: DOV II 

Te oordelen naar het rapport zal Poel11an wel nooit 
een van onze sterkste BVA 's worden. Voor Wederopbouw is dat ove
rigens niet zo'n bezwaar. 

Gaat U ermede accoord dat nu met de toezending van 
personeelsrapporten een aanvang wordt gemaakt? (Deze rapporten 
werden destijds in overleg met P-HD ingehouden in afwachting van 
het B.9 onderzoek). 

14 Februari 1952. f 
.j 
'( 



Opmerkingen: 

B.9: Zie atschrift Dis-rapport 11110.

Gçarne een B.IX ond. uitgebreid B. 

gunstig 
Rapport binnen ongunstig J 1- ,V-.z.
Orig. copir,,/rés. verz. ��n} 

:·,.·. ��.
0; ig./-:.cpte/rés. verz. aan 

Rapr on n.::or fi. CD � - t _ s�. 

Nagesl. door: dat: 

---- .------- "--- ,,,_,..,,.. -.::-= - -...:- -.... -- -- --�--- --- - -- - - --. ----- ---- ... -------- _.,. 

MODELB afz: Wederopbouw.

volgnr: 21 
(boek) V datum afz: 20-ll•fil

functie: Bt4.Atd. l?eraonéel
l!intsterie van 
Wederopbouw. 

� 10191/1 - 51 

achtern: 

voorn: leem.art 1ohl:ln

geb: 6-11-1888

te: Amsterdam 

adres: DEN HAAG 
Be.emmmstraat 27 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Betreft: L.J.Poelman, 
wonende Bachmanstraat 27 te 's-Gravenhage. 

) 

u /- ',.; 1 � ,� 1-

,,�-,!/ 1 
Personalia: 

Leendert Johan Poelman, geboren 6-11-1888 te .d.l�sterdam, 
Nederlander, geen kerkelijke gezindte, ambtenaar, is op

30 April 1914 te Amsterdam in het huwelijk getreden �eti 
Gerardina Maria van der Hoeven, geboren 2-2-1883 te .Am
sterdam. 

Hij is de· oudste van de twee kinderen die zijn geboren 
uit het huwelijk van: 
Johan Philip Poelman en Antonia Joanna Paesi. 
Deze beide echtelieden zijn overleden. 

)1 
\ Poelman Sr. was beroepsofficier bij de Koninklijke Iarine 

}I f �- � en voor zijn pensionnering bekleedde hij de functie van 

, � Ji J 
�Marinecommandant te Amsterdam.

"
J 

{ � � � �
�

� �Betrokkene bracht zijn jeugd hoofdzakelijk te Acusterdam 
..., J • , 1. , i' I\. door. Hij volgde daar het lager onderwijs en volgens door 

· j �, \ hemzelf verstrekte gegevens ten behoeve van een sollici-

Hij is op 1 October 1907 in dienst getreden bij de Konink
lijke Hollandse Lloyd te Amsterdam. Hij werd tewerkgesteld 

1 t '\; op de Passageafdêling en klom in de loop der jaren op tot 

j : 4 � 

chef van deze afdeling. 
-�· Î . 

9

1�. 

In deze functie heeft hij verschillende reizen naar het 
, _ buitenland gemaakt. 

)' � r 
Wegens reorganisatie en inkrimping van de K.H.L. moest 

-t:'f\, I , · 
betrokkene met ingang van 31-8-1936 worden ontslagen. 

�\ 1 �
Hij stond bij de K.H.L. goed aangeschreven. Men kenschetste 

�\ 
� 1 hem als een rechtschapen man, met een prettig en open ka

rakter. Hij was resoluut in zijn optreden en kon over het 
algemeen goed met zijn collega's opschieten. 

� 
Op politiek gebied was hij georienteerd o de toenmalige 

· Bond van de Vrijz.Democraten. Hij is tot op zekere hoogte 
conservatief, maar heeft een open oog voor vernieuwingen. 

Op 1-9-1936 is betrokkene in dienst getreden bij de K.L. i.

Op dato werd hij tewerkgesteld op de passageafdeling op 
het vliegveld "Schiphol". 
Na het uitbreken van de vijandelijkheden met Duitsland in 
Mei 1940 werd hij door cemiddeling van de K.L.-. tewerkge
steld op het kantoor van de Gemachtigde voor de ,7ederop
bouw, het latere Ministerie van {edero_:?bouw en Volkshuis
vesting. 
Na Mei 1945 heeft betrokkene er de voorkeur aangegeven om 
niet meer terug te keren naar de K.L.;. 

Bij de K.L.�. stond hij goed aangeschreven en was een ge
ziene figuur, die het vertrouv,en genoot van de personen uit 
zijn naaste omgeving. 

4t I��,

r�": " \, :. .,�1 
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Hij woont sedert September 1940 te 's-Gravenhage, eerst 
aan de Paramaribostraat 11 en sedert 9-10-1945 aan het 
huidige adres. 

Een vroegere collega aan het Ministerie van ,7ederopbouw 
en Volkshuisvesting oordeelde als volgt over hem: 
11 Poelman had voor de oorlog een betrekking bij een Scheep
vaartmaatschappij te Amsterdam. Uit dien hoofde bezocht hij 
o.m. de Balkanlanden om passagiers (emigranten) op te zoeken.
Hij moest hierbij onderhandelen met verschillenue plaatse
lijke autoriteiten en een zeker representatief optreden
werd hierbij vereist. Hij heeft dan ook een vlotte, zake
lijke inslag.
Wegens reorganisatie van de Scheepvaartmaatschappij moest
hij worden ontslagen. Hij kwam toen bij de K.L.ü •• Tijdens
de oorlog ging hij over naar het Ministerie van dederop
bouw.
Poelman is een aardige an. Hij heeft ·vlotte omgangsvormen.
Hij is meer zakenman dan ambtenaar. Hoewel hij een goed
plichtsgevoel heeft, voelt hij zich toch niet gebonden aan
ambtelijke voorschriften e.d •• Hij stelt zich daarbij dan
op het standpunt V!:lll: Ben je gek, allemaal flauwe kul.
Verder is hij eerlijk en correct en rechtuit, rechttoe.
Hij is innemend en kan goed met superieuren, collega's en
ondergeschikten overweg. Hij weet een vertrou�elijke sfeer
te scheppen.
Hij is een sterk sociaal gevoelend mens. Aan hem is te
merken, dat hij zelf eenmaal bedreigd is geweest met het
spook van de werkloosheid. Hij wekt wel eens de indruk
iemand te willen sparen, wanneer er overigens redenen te
over zijn om kordaat op te treden. Ook bij misstanden
treedt hij niet altijd doortastend genoeg op. Hij stelt
zich op het standpunt van: Moet dat nu wel gebeuren, is
het nu wel nodig om iemand brodeloos te maken.
Hij vermijdt spanningen. Hij is ook geen geschikte figuur
om voorschriften uit te vaardigen, vooral niet wanneer
hij zelf het nut er niet helemaal van inziet. i/anneer de
controle op deze voorschiften door hemzelf moet worden
ingesteld, zal hier evenredig ook niet veel van terecht
komen.
Hij heeft evenwel genoeg verstand en plichtsgevoel om
zijn betrekking niet in de waagschaal te stellen, temeer
ook daar hij vlak voor zijn pensioen zit.
Hij heeft een rijke ervaring en beschikt over een goede
mensenkennis. Op zijn oordeel kan men wel afgaan.
Verder is hij een nette fatsoenlijke man. Op politiek ter
rein is hij volkomen betrouwbaar te achten.
Enige activiteit op dit gebied ontwikkelt hij niet. Daar
doet hij niet aan. Hij zal waarschijnlijk georienteerd
zijn op de V.V.D.
Verder is hij iemand die van gezelligheid houdt. Hij heeft
een keurig gezin 1'. 

Een vroegere chef van betrokkene aan het t:inisterie van 
Wederopbouw oordeelde als volgt: 

- 3 -
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11Poelman is een door en door fatsoenlijk man en volkomen 
betrouwbaar. Hij is over het algemeen wat emotioneel en 
overigens zonder fantasie. Hij is iemand met weinig ini
tiatief; en moet steeds opdrachten hebben en liefst zo 
goed mogelijk omlijnd. 
In dit geval voert hij deze opdrachten dë:l.11 wel uit. 
Hij heeft een normale intelligentie, niets bijzonders. 
Zijn algemene ontwikkeling is vrij laag. Hij leest aan
dachtig de kranten en bv. 11 E:isevier 11 , maar de moeilijke en 
meer ingewikkelde stukken slaat hij over, dat gaat te diep 
vo.or hem. 
De maatregelen die allerwege genomen worden op het gebied 
van de burgerlijke verdediging zal hij bestempelen met 
HFlauwe kul 11• Wat heb je d'r an, zal hij zeggen, één atoom
bom erop en de hele boel is weg. Voor een leidinggevende 
functie op dit gebied is hij niet geschikt. Hij is teveel 
koopman en bovendien is hij te zacht. 
In zijn functie van personeelschef van het 1.:inisterie van 
Wederopbouw is het wel eens voorgekomen, dat hij beslist 
had moeten doorbijten en in bepaalde gevallen ambtenarenbad.' 
moeten ontslaan. Hij kon dit echter niet over zijn hart 
verkrijgen. 
Bij razzia's van de Duitse politie tijdens de oorlog was 
hij maar zo een hele dag van streek. 
Op politiek gebied is hij overigens volkomen betrouwbaar 
te achten •. Hij is pertinent anti-communistisch". 

Betrokkene en zijn echtgenote staan in de omgeving van hun 
woning goed aangeschreven. Ook in de omgeving van hun 
vroegere woning in .Amstelveen herinnert ,.en zich betrokkene 
en zijn gezinsleden als keurige nette 1,ensen, waarop niets 
valt aan te merken. 

Betrokkene is reserve-officier en deze plichten heeft hij 
steeds met toewijding vervuld. In zijn directe omgeving 
liet hij zich altijd waarderend uit over zijn officiers
schap. 
Hij vertoonde tot nu toe geen activiteit op politiek ge
bied�maar vrij algemeen deelt men hem in bij de V.V.D.

Uit zijn huwelijk zijn twee kinderen geboren, t.w.: 
1. Johan Philip Poelman, geboren 10-8-1915 te sterctam, 

gehuwd met Maria Cornelia Flikweert, geboren 29-11-1911 
te Zierikzee • 
Genoemde J.P.Poelman was eveneens werkzaam aan het 
Ministerie van Vederopbouw. Hij stond uitstekend aange
schreven. Op 30-7-1947 is hij met zijn echtgenote naar 
Indonesië vertrokken. 

2. Hetty Eoelman, geboren 12-2-1920 te Breukelen. Zij is
verpleegster aan het Groene Kruis Sanatorium te Delft.

's-Gravenhage, 30 Januari 1952. 
__f. - 22 -
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15 Haart 1951. 

Betreft: POELMAN, Leendert Johan, wonende 
Bachmanstraat 27 te 's-Grayel}hage�

l 
. 1 ML Antwoord op 1 • J ' '/.J-.f">

Dis.No.11110, d.d. 9 Februari 1951.f Î · 1 #uk-
/.

-�/
Leendert Johan POELMAN, gebore� te /tmsF.P."�0�--f-r-"'flîolo'l�m

ber 1888, woont Bachmanstraat 27 te 's-Gravenhage. 
Hij is gehuwd met: 
Gerardina Maria VAN DER HOEVEN, geboren te Amsterdam

2 Februari 1883. 
Betrokkene is referendaris en hoofd van de Afdeling 

personeel aan het Ministerie van ,.'ederopbouw en Volkshuis
vesting. 

Het gezin POELM�N leeft buiten elk kerkelijk verband.
L.J.POELMAN was tot voor twee jaar voorstander van de

P.v.d.A. Zeer waarschijnlijk is hij dat nog, hoewel het 
niet uitgesloten is, dat hij meegegaan is met de heer OUD
als aanhanger van de V.V.D. 

Zijn naam komt ook op crimineel gebied niet voor. 



, 
POEL!�AN, L1::endert Johan
6 ... 11-18�8t A·l�STEHD1\i.� _, 
Bachm�n.str. 27, • s-GRAVEUI!A.GE 

9 Fehrnari 1951 

Aan de Heer 
HoofdcoMmissaris van Politie 
te 
's-G RAVEN HA GE 

Betr.· i.s Hoofd Afd.1"Personeel" v.h. Min.van ederopbouw

,: 
1 , .. , • 

\ ,',, 



t,,A,n,sterie van Vv ederopbouw MODEL c. 

en Volkshutsvasting MINISTERIE van
van Alkemadelaan (in te vullen met schrijfmachine of blokl·e-t-ters} 

's-C"r.a an.li 0-------- ----·-- -------------- --- ------- · --------------- - ---

-� ;i;:�������::�:::�-�---------------------------1��-�/l 
------------------------------------------------------------------

�· 4 Voornemen (vol-uit) : Leendert Johan 
. 

-. 

Geboorteda-t-um (dag,ma-and, jaar}: 6-11-1888

Geboorteplaats: Am-sterdam 

Woonplaats � · ·'--s-Gra-venhage 
-------------------------- ·---------------------------------------

Acires :- -Bachmanstraat 27
- ·---- ------------- ---------------------------------------------

Functie: 
fduideli·jk --omschri jve-rr} 

H0ofd Afd. 11 Pers one el" . 

1
2

) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam 
) Komt in aanmerking voor benoeming 

in vaste Rijksdienst. 

's-Gravenhage,20-101950 

1102/.50 



Aan: B.9 
Van: DOV II 

'- u·TG�",r " i , il
l t.Dü.:. LJ % t

Verzoeke naa r Cor nelis RAUV!S, geboren 19 September 
1899, een uitgeb reid onderzoek te willen in stellen, 
Nadere gegevens over betrok kene kunt U vinden in bijgaand 
DIS-Co 11110. 

DOV I I, 17 Mei 1951. / 
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Betreft: C.Rauws, 
wonende Copernicuslaan 

1 

l 
Personalia: 

Cornelis Rauws, geboren 19 September 1899 te 's-Graven-
K hage, Nederlandse nationaliteit, godsdienst N.H., rijks

ambtenaar bij het Ministerie van Wederonbouw, wonende 
Copernicuslaan 6 te 's-Gravenhage. 

Betrokkene is op 26 Maart 1924 te 's-Gravenhage gehuwd met: 
Emelie Christina Bluemink, geboren 4 October 1899 te 
(s-Gravenhage, Nederlandse nationaliteit, godsdienst 
Evangelisch Luthers, wonende Soestdijksekade 858 te 's-Gra
venhage. 
Dit huwelijk werd op 15 Juli 1948 door scheiding ont
bonden. 

Op 11 Augustus 1948 is hij te 's-Gravenhage opnieuw ge
huwd met: 
Maria Josepha Dijkman, geboren 11 Maart 1917 te 's-Gra
venhage, Nederlandse nationaliteit, R.K., voorheen steno
tyuiste, wonende Copernicuslaan 6 te 's-Gravenhage. 

Ouders betrokkene: 

Cornelis Rauws, geboren 15 Juli 1873 te Rotterdam, Neder
landse nationaliteit, godsdienst N.H., kleermaker, ge
huwd met: 
Maria Hendrika van Seben, geboren 7 December 1874 te 
's-Gravenhage, beiden wonende Copernicuslaan 6 te 's-Gra
venhage. 
Uit dit huwelijk werd nog één dochter geboren. 

Ouders echtgenote: 

Everardus Cornelis Marie Dijkman, geboren 9 November 1886 
te 's-Gravenhage, Nederlandse nationaliteit, godsdienst 
R.K., markiezenmaker, gehuwd met:
Wilhelmina Geertrudis Lauran, geboren 17 Maart 1882 te
Nijmegen, beiden wonende Hazelaarstraat 73 te 's-Graven
hage.
Uit dit huwelijk werden nog acht kinderen geboren.

Betrokkene is behoorlijk algemeen ontwikkeld. Hij heeft 
Mulo A. gehad en bezit het diploma boekhouden. Door zelf
studie heeft hij zich daarna verder ontwikkeld. Bij het 
Ministerie van Wederopbouw heeft hij met goed resultaat 
de cursus "Verificatie" gevolgd. Hij is jaren boekhouder 
geweest bij de Joodse firma Carl Loeb, destijds gevestigl 
aan het Noordeinde te 's-Gravenhage. In de oorlog 1940-1945 
kreeg 1 eze firma, omdat de eigenaar een Jood was, een 
Duitse Verwalter. Betrokkene, die de conse�uenties van 
ontslagnemen toen niet durfde te aanvaarden, kNam door 
deze Verwalter in een moeilijk parket. Uiterli�k huichelde 
hij sympathie voor de NSB en de Duitsers, doch volgens per
sonen, die hem privé goed kenden stond hij in feite af
wijzend tegenover de Duitsers en de NSB-doelstellingen. 

·-·OP i/_.., k)_d hne�� 1J���-� L�
ffl/
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In het algemeen was hij echter te laf om hier voor uit 
te komen. Na de bevrijding kreeg betrokkene moeilijkheden 
met de Politieke Recherche, daar hij verdacht werd sym
pathiserend lid te zijn geweest van de NSB, doch het be
wijs hiervan kon niet geleverd worden. Inmiddels was hij 
als schrijver in dienst gekomen van het Evacuatiebureau 
van de gemeente 's-Gravenhage. Op grond van bovenbedoelde 
verdenking werd hij per 1 Maart 1946 oneervol ontslagen. 
Bij wijze van rehabilitatie voor dit ontslag zou hem later 
de betrekking bij het Ministerie van Wederopbouw gegeven 
zijn. 

Godsdienst en uolitiek: 

Door de bovenbedoelde personen uit zijn naaste omgeving 
werd verder medegedeeld, dat betrokkene v6 r 1940 aan
hanger was van de SDAP. Na de bevrijding werd hij aanhanger 
van de P.v.d.A •• Hij is lezer van 11Het Vrije Volk", doch 
zou niet actief deelnemen aan de politiek. Hoewel hij zich 
vroeger wel eens op een felle wijze kon uiten tegen de 
handelingen en de politiek der toenmalige regering, wordt 
toch door ingewijden niet aangenomen, dat betrokkene ooit 
communistische sympathieën heeft gehad. 
Voor godsdienst toont hij geen belangstelling. 

Aard en karakter: 

Betrokkene is tamelijk gesloten van aard. Met buitenstaander 
zal hij nooit over zijn werk nraten. Hij is zeer precies, 
soms op het vervelende af. 
Zijn houding na de oorlog wordt volkomen loyaal genoemd. 

v's-Gravenhage, 22 September 1951. 
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Wederopbouw 23 
1._ 

C .Rauwe. 

20-10-1950 

Cornelis Rauws. 

het Ministerie van Wederoubouw 
.:. en Volkshuisvesting. · 

t.a.v. de HoogEdGestr.Heer A.J.J.M.Jüjsencle

v.Alkemadelaan 
1 .J-Gravenhage. 

12 October 1951 



Doss.109/4598. 

;_ 

� I 

-

7 Maart 1951. 

Betreft: RAUWS, Cornelis, wonende 
Copernicuslaan 6 te 's-Gravenhage. 

Februari 1951. 

ornelis RAUWS, geboren te 's-Gravenhage 19 September 
1899, woont Copernicuslaan 6 te 's-Graven.hage. 

Op 11 Augustus 1948, nog geen maand nadat zijn eerste 
huwelijk werd ontbonden door echtscheiding, huwde hij met 

Maria Josepha DIJKMAN, geboren te 's-Gravenl::Bge 11 
Maart 1917. 

C.Rauws is v6ór en tijdens de bezetting werkzaam ge
weest in het bedrijf van de joodse firma LOEB in het 
Noordeinde te 's-Gravenhage. 

Tijdens de bezetting ontstond een verhou�ing met zijn 
tegenwoordige vrouw. 

Door iemand, die C.Rauws goed kent, werd hij geschil
derd als een onevenwichtig persoon, voornamelijk waar het 
politiek betreft. 

V66r 1940 liet hij zich ergens uit als een vurig 
communist, terwijl tijdens de bezetting van hem werd ge
zegd, dat hij sympathiserend lid van de N.S.B. was. 

Omtrent zijn huidige ori�ntering kan niets met zeker
heid worden verklaard. Ook in zijn naaste omgeving is dat 
niet bekend. 

Zijn echtgenote voornoemd is Rooms-Katholiek opge
voed, doch komt nu haar kerkelijke plichten niet meer na. 

Betrokkene is aanvankelijk werkzaam geweest aan de 
afdeling Comptabiliteit van het Ministerie van Wederop
bouw en is thans kamerbewaarder van de inister van ge
noemd Ministerie. 

Enige tijd geleden is hij aangesteld in vaste dienst. 
Tegen C.Rauws werd door de voormalige P.R.A. te 

's-Gravenhage proces-verbaal opgemaakt wegens sympathi
serend lidmaatschap van de N.S.B. 

Betrokkene, hierover gehoord, heeft ontkend, terwij'l 
voldoende bewijs ontbreekt. 

/C' :-/•;j:S7 ---=- ,46<#,
- - -



RAUW.S;' Cornelis" 
19-9-189_9

9
· 's-rm��VENHAGE

Cóp��rnJeuslaan 6, .1 s-GRAVEJTHAGE

van Politie 

T! GE 

is werkzaam als Kamerbewaarder bij het Dept.van Wederopbouw 
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Aan D II 

Van B.St. 
\ 
i' 
1 
' 

' 

( 

p..\-
E\ 1950 \ 
"_::f J. lB Maart 1950,

A""'""" u 1 

Bijgaand kan�worden toegezonden een exemplaar van he� 

Volksweekblad van 4 Maart 1950, waarin het artikel "Hans en Grietje" 

op blz. 9 wel speciale aandacht verdient. 

Alvorens tot actie in deze over te gaan, gaarne eerst over

leg met B.Staf • 
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M1nt�.te:·i0 van Vver1e-cpbouw MODEL 

e.·. ··.:o\:.s, �·.;·,d'.;l .
r

MINISTERIE van
}':!-? /;�,;� ·-·"1 

- (in te vullen met schrijfmachine of blokletters)
�- '· _:·.:!. _______ ------------------------------------------------------

Naam: 1 ) R a u w s "' .,, 

' 

''\ 2) ÎA""f -------------------------------------'------------- -'\J�- .....:...--::_-.,/P.p • .ro

Gehuwd met: · · fiJ �.f'-1�. _,�//-;:-
(alleen voo11 vrouwen) · �.1 
-------------------------------·------------------------_-_-__ -_...:_�_-________ ,;..,_.;..._......J 

Vo-ornamen (voluit): Cornelis

Geboortedatum (dag,maand,jaar): 19 September 1899

Geboorteplaats: 1 s-Gravenhage

Woonplaats: 

Adl"'es: 

- � 's-Gravenhage

·Copernicuslaan 6
------------- . ---------------------------------------------------

Functie: 
(duidelijk omschrijven) Kamerbewaarder 

1) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam
2) Komt in aanmerking voor benoeming

in vaste Rijksdienst.

1102/50 

1 s-Gravenhage, 20 Oct}95 0



•erbindin� 84, � 8 Augustus 1951. 
Nr •• /St. /1951. () Onder,verp. .: J • van RINGEN. 1 / ,Çq �
--------------------�---------------------------�-------

r 

Naar aanleiding vari Uw schrijven, Form. V 4 e, 
No. Dis • 9 Februari 1951, betreffende

1 J. van RI EN, heb ik de eer UEdelGestrenge het volgen-
1/ de te ber�chten : 

· J RINGEN 
gebore� te Norg1Drf,

a
�5 A;��l 1894, Nederl�nder, werd 

op 24 �ovemb.er l.941 in het bevol.kingsregister al.nier 
ing�scnreven, komende uit vegstgeest, alwaar hij sedert 
24 �ovember 1932,gevestigd was. vanaf zijn geboor�e 
tot laatst genoemde datnm woonde hij in de gemeente 
Norg. 

ue ouders van�. van �l�u�� zijn genaamd 
rienderikus van .L.�.i.Alo"':'�

1 
geboren te Vries, 17 Sie:ptember 

1863, en Jansien ZON.1.1aG, geboren te Vries, 1 �aart 1802. 
Betrokkene is Nederlands·Hervormd gedoopt. 

Thans is hij 11a·van de Nederl.a.ndse Protestanten Bond. 
Op 10 November i922 is J. van RINGEN te Norg 

gehuwd met Uatharina Geertruida WIJD�VELD, geboren te 
Slochteren, 19 September 1896. Uit dit huwelijk werden 
te Norg twee kinderen geboren, te weten op 16 September 
1923 een· zo·on, genaamd Henderikus, en op 22 Juni 1927 
een dochter, genaamd Frida. 

�etrokkene waa van l �ecember 1932 tot l �ep
tember 1939 werkzaam als administrateur van het acade
misch �iekenhuis te �eiden. Daarvoor was hij boekhouaer 
bij de nijkswerkinrichtingen te Veenhuizen. �ai �ep
tember L939 bekleedde hij een functie bij het departe
ment van Sociale �aken, afdeling "Werkverschaffing". 
omtrent de opleiding van J.van RINGEN is alnier niet.s 
bekend geworden. 

Uit net ingestelde onderzoek is niet gebleken, 
dat J. van HINGEi'f zich op politiek terrein beweegt. 
hij leest twee dagbladen, namelijk de N.R.C. en het. 
iiaags Dagblad. 

Betrokkene is voorzitter van de stichting 
�tlet Vierde �rinsenkind". Deze stichting biedt oorlogs
wezen, -b.alf'Wezen en lichamelijk door de oorlog getrof
fen kinderen, ontspanning in vacantie-oorden, alwaar 
mede aandacht wordt besteed aan de geestelijke en medi
sche verzorging. Blijkens een desbetreffende folder 
wordt door de stichting Het Vierde Prinsenkind beoogd 
de hulpverlening van de Overheid, welke hoofdzakelijk 
van materiële aard is, voor zoveel nodig, aan te vullen 
met morele-steun. In het bestuur hebben een aantal 
vooraanstaande figuren zitting, onder wie een R.K. 
Geestelijke, een N.H. predikant en drie doktoren. Sec
retaris is F.HOFSTEDE, Hof 13 zw. Dordrecht. 

Voorts is J. van RINGEN commissaris van de N ••• 
tot uitvoering van weg-, waterbouw, grond- en betonwer
ken "PRORI", gevestigd aan zijn woonadres. De inwonende 
zoon is mede-directeur (H. van RINGEN" voornoemd). De 
andere directeuren zijn: B.J.PROPER, wonende te 
Oegstgeest, en J.B.PRUPER, wonende alhier. Commissaris 
is voorts G.W.PROPErl, wonende te Oegstgeest. 

J:Sedoelde 



L194ö 

Hedoelde N.V. werd, na ministeriële goedkeuring, op 
31 December 1948 opgericht. het maatschappeliJk kapi
taal bedra.agt f. 125.000.-- ll25 aandelen van f.1.uOO. 
Ieder van de vijf genoemde deelnemers verplichtte zien 
tot het nemen van·5 aandel.en, zodat bij de opricnting 
25 aandelen waren geplaatst en volgestort. Het huis 
wa�rin betrokkene woont is zijn eigendom. Zijn finan
ciele omstandigheden werden gunstig genoemd. Op 13 
SeptemberLwerd �ij onderscheiden met de benoeming tot 
Officier in de �rde van Oranje Nassau. 

De zoon, rt. van RINGEN, studeerde tot Juli 
1948 aan de M.T.S. te Dordrecht. De dochter F. van 
.RINu-E�, wo·ont sedert 20 Januari l.95.l te Rotterdam, 
henegouwerlaan 72. 

-riet gezin van rtINüEN werd degelijk genoemd
· en ook-verder gunstig beoordeeld. Op politiek en

crimineel gebied is valhier niets ten nadele van be
trokkene en zijn gezinsleden bekend. rtun namen komen
in de .administratie niet voor. t Einde "

J 
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I
r RIJT.nrm�. Jan VRn 

15-4-lö9".·, TC'RG
Bur�htpillein 10, VJ J\;>3ENAAR .

9 Februari 1951

Aan do �er 
Comnissa:ris van Polit:i.e 
te. 
lt..A S_'; E ·: A A R 

. / . Betr. is werkz�an, als Hfd.Afd. "Financion" D. U.\1. 

. '-

I 

1 

/ 
; 



l\11..iI!isterie van W e�eropbouw M O D E L C. 

• 

l:)'1 ',fo•b:l'JtS\''3·:'irîINISTERIE van 
Ya.n Al!:l macl..,l·"·n · - (in te vullen met schrijfmachine of blokletters) 

'�·',,dCTV�.il .: :: 9 ____________________________ --______ ------ -- -- --_ --____ _ 

' 

.,. 

Naam: � � van R i n g e n · . 
� 

G
ehuwd

-
met,

-------------------------------------- -�� 
_

--;-
____ •J--V

(all:een voo11 vrouwen) · · · il--. � 

Voornamen ( -voluit) : Jan 

Geboortedatum (dag,maand, jaar):. 15 April 1894 

Geboarteplaa-ts·: Norg 

Woonplaats: · - Wassenaar

Adl"es: Burchtplein 10 

Functie: 
(duidelijk omschrijven)

Hoofd Afd. 11 Financiën II D. U. W.

1) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam 
2) Komt in aanmerking voor benoeming

in vaste Rijksdienst. 

1 s-Gravenhage,19 Oct�950



Checkresultaten. Wederopbouw·. 23-10-1950

A 1 

A 2 

A 3 

C 4 

12 
abonne Waarheid 

ur. 

aulownastraat 87 
C. systeem

B 5 KAT Ir.J.o. 

benoemd tot alg.dir. van werkverruiming 
NSB 

A 6 ROOS Laurens 
3-5-00 Bergen-Ambacht
Wassenaar Laan van Koot 37
civ.Ir.arnbt. Min.Openb.werken
April 48/71433/PD 9427 verleende als ambt.
bemiddeling bij verkoop v.Oostenr.l'ont.
woningen in Nederland.



UITTREKSEL 

Voor .. OD . . . .  Jf.Jt Naam ..... ... f.e..r..s.one.e..l. ... 1.:.ed.e.r.opbo. 

Volgnr .. . ..... Ag.nr ... 

• 

Uitgetrokken door ... 

Op aanwijzing van . 

� 5074 - '48 

. ... Naam ................ :S..e.:v.� .. i.l.i.g.i.ng ... 1/fe.d.erop1fö.uw: ................. -..................... . 

......... Aard van het stuk . ... :v.ers.lag .. b.esp.r.eking .................................... .

. Afz .................... .D. .• Ilb ................................................................... Datum ... 2.Q . .,,,4,,, .. 1.50 

. . . . . . 

De aandacht van de beveiligingsambtenaar 
gevestigd op het nummer van 4 Maart 1950 (no.9) 
van "Het Volksweekblad", waarin op blz. 9 een 
artikel voorkomt, dat betrekking heeft op enige 
personeelsleden van het Jviinisterie van Wederop
bouw �onder het hoofd: "Hans en Grie tje" • 

. . . . . . . 

........ Th .... .-Afd,/Sectie .. ... D. Ib . .. . .............. Datum ... 24.::�.4.::: .. ' . .5.0 ............. . 

. .......... D. .• IIB ............ . 



·ST�K (PERS)VERHAAL

Hans en Grietje 
Kneukel uw vingers nu maar niet in de verwachting, dat ge de 

beste "love-story", de gezelligste liefdesgeschiedenis van het ja.ar onder 
de neus krijgt. Het is een verhaaltje om er misselijk van te worden, 
maar dat toch geschreven moet worden om er lering uit te trekken voor · 
volgende oorlogen en om beter op onze hoede te zijn voor de allerge
vaarlijkste kronkelwegen, waarin men ten tijde van oorlog verstrikt kan 
geraken door personen, wier mond druipt van vaderlandsliefde, doch 
wier handen gulzig grijpen naar het laatste kwartje uit uw porte
moJlllaie. 

De 'kranten hebben volgestaan 
over een zekere mijnheer Meyer 
Schwencke, een pers-rat, die in de 
oorlogsjaren laveerde tussen de 
hoogste puitse perschef, Dr. Die
trich, en Pieter 't ·Hoen van het 
progressieve ( destijds ondergrond
se) dagblad "Het Parool". Enfin, 
die "mijnheer" (laat ons correct 
blijven) zag· in de oorlogsdagen, 

---�·ij_ thuis de aardappelen stuk 
stuk natelden, kans om 

/ 's morgens een conferentie te be
leggen met de S.D. en 'savonds 
een vergadering bij te w;men van 
de Illegaliteit. Eerst zocht hij z:ijn 
fortuin bij de Wehrmacht, waar
voor zijn persen niet stil stonden, 
en later even v�olijk bij het ille
gale "Parool", onder welks vaan 
hij, met bloemen omkransd, op de 
bevrijdingsdag Amsterdam bin
nenrukte als · 14-karaats illegale 
held. 

Over die "zwenkende" mijnheer 
Meyer, die zijn villa verruilen 
moest voor een gevangenis, en die 
voor 20 jaren uitgesloten is van 
alle �rsbedrj,un�eid zullen w:ij 
heit hier ;era�/

"' . , ? • Ui 
f Ji dat 

nitt hebben. , .• • 

� e 
over aan de dagbladen, 

' .meer kolommen tellen dan
ilcbra:i. -·· 

wellicht niemand, die ooit van hen 
of van hun oorlogsactiviteit heeft 
gehoord en dit zal ook de reden 
zijn waarom na het verhaal van 
Meyer Schwencke nooit dat van 
Hans en Grietje is gevolgd. 

Hans en Grietje dan waren twee 
der intiemste mepewerkers van 
meneer Meyer. Hans was de zoon 
van Grietje, die in lang vervlogen 
jaren eens in het huwelijksbootje 
gestapt was met een zonderlinge 
Oosterling (niet te verwarren met 
Wèsterling), die het in Holland 
niet harden kon en later een raad
selachtige dood stierf onder de 
tropenzon. • 

Moeder Grietje was secretaresse 
van meneer Schwencke {alias 
Meyer) en hield zich, zoals uit het 
verhoor is gebleken, nogal ee·ns 
onledig met het typen � rap
portjes aan de S.D. Tussen de be
drijven door stond ze ook nog wel 
eens Duitse boeken te verkopen in 
een nationaal-socialistisch boek
winkeltje, dat het eigendom van 
meneer Meyer (alias Schwencke_) 
was. Toen meneer op het - einde 
;-qn de oorl"g de, benen nain en 
� t· �- t 'Je'fnd 

zocht zij een onderkomen bij al 
wat er nog aan N.S.B.-persrestan
ten te vinden was. 

Zoonlief Hans verstrekte als 
medewerker van dezelfde meneer, 
jarenlang informaties aan alle 
N.S.B.-bladen en instellingen. 
Toen hij evenals zijn moeder se
dert het onverwachte vertrelc van 
Meyer-Schwencke op de keien 
stond, zocht hij zijn heil in wat 
w:ij het "rad van avontuur" noem
den, een marktkraam, welke lo
ten voor Wmterhulp verkocht. 

Dat Hans en Grietje in hun vrije 
tijd er een paar honderdjes bij
verdienden met. zwarthandel, mag 
geen naam hebben. Wie in de laat
ste jaren van de oorlog niet aan 
zwarthandel deed, ligt nu op het 
kerkhof. En ook wij leven.immers 
nog? 

HET VADERLAND 

GETROUWE .... -. 

Och, over die Hans en dat Griet
je zouden wij nooit 'n woord heb
ben gerept, ware het niet dat zij, 

evenals bun baas, precies op de 
bevrijdingsdag zich met het car
navalsmasker der illegaliteit be· 
dekten. 

Schrik niet: Hans, chef voor
lichtingsdienst van Meyer's duis
tere, Duitse personderwereld, 
·avonturier van Winterhulp annex
zwarthandelaar, wordt prompt op 
6 Mei 1945 (schrik niet) P.O.D. 
(later P.R.A.)-rechercheur. 

Schrik niet: Grietje, S.D.-rap
portentypiste, teven Duitse boe
kenverkoopster, wordt aangesteld 
als administratrice (verslik U
niet!) bij het Beheersinstituut en 
inventariseerde {net woord!) het 
vijandeliJlce vermogen. 

Hans en Grietje vervloekten het 
N.S.B.-tuig, en actief als zij wa
ren, namen zij in naam der Konln
gin de meubeltjes van arbeids
fl'ontmannetjes in beslag. Het 
rood-wit-blauw sierde hun mach
tige armen. 

Maar zoals ook aan Meyer's
Duits bedrijf een einde . kwam, 
moest er natuurlijk ook eens een 
einde komen aan de Beheersinsti
tuterij en de P.R.A.-rara.

Geen nood; noch voor Hans,
noch voor Grietje. Hans sollici:
teerde bij het Ministerie van .... ,. 
Wederopbouw. Referenties? P.O. 
D., meneer; P.R.A., meneer! Ac: 
coord, meneer! En Hans op pad 
voor de oorlogsslachtoffertjes ...... 

En Grietje? 
Als illegale werkster �clu:ijft zij 

voor de opvoeding van de Ned1r
landse jeugd kinderboekjes en 
kinderverhaaltjes. 

Er was eens een prinses, 
veel hield van een Oosterse 
prins ........ . 
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J"J.Lucbl� 
E/K 

Aan 

5 1952 

Door Johannes Jacobus L'UCkel, geboren 24-11-
1899 te Rotterd.sm, wonende e1daar, Bema.rdua Gelrinatraat 
21.c -, van beroep ti,1dGOhrijver ede-ropbouw, werd bij het 
gemeentebestuur ven Rotterdam en berlja van go dr8g 
aaagev:raagd, nodig -voor aanstelling biJ Vw Departement. 

V Luakel voornoemd is bij deze dient beken 
dat hij in September 1947 abonn, "De Waarheid" was. 

HET HOOFD va DE DIERST 
uamens/dez 

. .J •• St&l.l 
d.e HoogEd.Gestrenge Heer L.J.Poel

. r.uniatèrie ven Wedel!'Opbouw en Volkshuisvesting
Den :Era,Qg. 
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I.D.No. 516

VERTROUWELIJK.
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-1 g " 1952· . �1"
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-- '· I :,,i!i/ / '� 
Dezerzijds wordt bericht, dat op 25-4-1952 

door: Luckel, Johannes Jacobus, geboren 24-11-1899 te 
Rotterdam, tijdschrijver� wonende Bernardus Gewinstraat
21 c te Rotte.rdam (bekend) een bewijs van goed gedrag 
werd aangevraagd, nodig voor aanstelling bij het Depar-
tement van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Einde 

Aan :i:3.y.D. 
r J 

h/\1 u i,
1 
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MINIS'l'ERIE VAN 

BINNENLANDSE ZADN 

B.V.D.

No.: 120955 
Betreft: J.1.Luckel. 

' 
', 

.Aan: 

'a-Gl'avenhage ,125 0-Ótobe:r 1951 
J'-avastre.at 68. 

Naar aanleiding van Uw aan de Centrale Personeels
dienst gedaan verzoek om inlichtingen betref'tende 1ohannes 
J'.acobus Luckel" geboren 24-11-1899 te Rotterdam, wonende 
te Rotterdam, Bernard\J,s Gewinstraa-t 21c, moge ik U berichten 
dat omtrent betrokkene het navolgenqe bekend is. 
1947: Komt voor op een lijst van Waarheid-abonne's. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 

namens dez1 

de HoogEdGestrenge Heer A.1.J.M.Eysenck 
Ministerie-van Wederopbouw en Volkshuisvesting 
van Alkemadelaan 

t\ 

Den Haag. 
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n5Ï> KAART 
ACD/' ., 

-
DAT: 1 -11.�I-
PAR: !;.J

1J An\ecedenten- No 

� " , .,.. 
2 2 OCT 1951· 

� 1 ACDÏ 11u 2'5 ,
���t.-o-� 'j . dossier · 60 7 Gl

l VERTROUWELIJK 
Rot.t.e.rdam... .. .. . , 'i-9 ... 0c.tob.er ......... ..... .19. 51 

Betreffende de huidige politieke gegevens van: 
de Heer J .J

;;
lli(.HGL·J .... L .. · · ···-- ··· · ·······················

geb. tl'-11-189"9··· te ·· Hot.t�r{1t-lfl·· ................ .
wonende ·····1.··.·l:',�wins·t·l'·.····Ple····tc::>··--t· ottG:r--<}a.q •................... 

heb ik de eer U het navolgende mede te delen: 

·XXJ! 

•
De n.2am Luckel,Johannes Jvcobus,,eb.24-11-1899 te '(otterdam,wonenàe
Berrn1rd·tls Gewinstrant 21c te Rotterdam, komt in 194 7 voor op een lijst
van Waarheid-abonné 1 s.
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NOTA 

Voor: CO 11189? 

Betreft: Uittreksel uit besprekingsverslag Wederopbouw op 
24 October 1951. 

BVA ingelicht over Mej. A.M.Schoen, 3-8-1928, sedert 
16-6-1951 typiste Prov. Bureau Wederopbouw Haarlem.
(Vader lezer "Waarheid"; crimineel eveneens ongunstig) •

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

DOV II, 26 October 1951. 
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Antecedenten� N-
dossier o. 

VERTROUWELIJK 

XXXX B'ltr!F�fbfiien\5.Jr..�idige politieke gegevens van: 
de Heer . ,f � 

... 

�v-P· t 
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de eer U het navolgende mede te delen: 

.'erd laatstelijk in het bevolkingsregister dezer semeente ing,escl even
komende van �msterdam. _e ha_en nadele is mij, ook in politiek opzicht
niets bekend. ZiJ is inwonende bij hc,ar ou ers. lJe vader werd en:i,.ge
m.e len veroordeeld terzake van het pleg,en van opem.bare schenni de_c
e(rb·,arheid. H�.J i s  lezer van De Jaarheid.
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