
Uit In Uit In Uit In Uit In 
D� J Aan ,_D _atu_m_- �D_a;_um_-_,,_Aa_n-_Î:>_at_um

-i-
_l _D_a _tu-_m _J_À_an_D_ a_tu _m ___ :--_D _atu_m--+--�A_ a=n 1--Da_tu_m_ 

•

• 



DOSSIERNo.: ..... OP .. , ... 8. 42. NAAM: ....... .Re.l.a.tie. .. s . .BVD ... '.':: .... Mini.s.t.er1� v.e,.n.J.:µst . .i.t.ie 

Uit I In I Uit I In
Datum I Aan Datum I Datum I Aan Datum 

19,/fi)
� 

4/ 

1« 

\�� '!.. )'5"2.,-

/2.-1-0 

' L,1· J 

. �-� "l . 

�-�v 

' <'!
-h

., 
� �1

'f -"-P 

�t �-,. 

'l� p 

/1. ua/ 

/Î 

Il 17; 

?;:Jl: 
,l . 

-

k'1=J fl-/ -1�n 

k5� $IJ 

.s .z::L. IJ/
� IJ\.. -r: ;-J-J�'/

:>j) <- 2<-'-7

(\'l-

'! 

�/e,,i lf- s-77

1 � 1 In 1 � 1 ·In
Datum I Aan Datum Datum I Aan Datum 

• 

.. 



MINUTENBLAD 

DOSSIER No. . .Oij � �4.l§l . NAAM: ... Relaties . .BVD ............ Minl.s.te.r.i.e ... -v.an--.J:usti.ti e 

' 

l. SD(Hr. Veldkamp): op Uw verzoek ter inzage i.v.m. 94336.
ACD/PA, 19.12.52.

)t JJc. �� .4di Il�-� r;e� � � � f..,c?.ry. f,JJ/..P. î><,,J, 

�, &.'c/._i �07 �"!' J',o. v » � 70,:tj o 1 �p ..t�-.r.s ,� 
3. Bovengenoemde stukken(ACD 91859, 93379 en 94336) gevoegd

in 1.51/01.152. ACD/PA(AH); 16.6.53. 

(.J.-/-,' • 

� � .. � r--.,,C ,..,._ M.. ��r-.� � z.� .1�
� ..t 7; r L.. 1; ,(. ��- .-lL7 c!J-;;i 

4 JJ 7 {? t.r<- �� �� / 



• \ 1 0.. 1 � ,..-
AAN: PHBVD 

V .AN: HC 

BESPREKING met Mr v.d·.MINNE op 17 Februari 1953
betre�fende de verbinding BVD - Directoraat
Generaal van Politie. 

(/, 
/.t--t,. J.,,,,,{ t!t � � 

jL. (<
7 ' 

Uitgangspunt was een door mij aan Mr v.DOORN 
gerich t schrijven (CO 171252) in antwoord op 
een schri,<f'ftelijke vraag van "Het Hoofd van
de Visadienst. 11 

"( '(.;'. ,lil�- it..../� t.,: ,,(

[ _.w /. ,,� De Heer GREVELINK bemerkende dat zijn brief 
,.�t.-tUs. µ t1+i./t.wt!.r- middels Hr v. DOORN beantwoord werd, heeft 

1t/. � � /,,,tl. � • hierop telefonisch aanmerking gemaakt en ge-
,, ... � ... steld, dat hij het onjuist achtte dat een 

,.,-�' · -:.'"v�, !,....,.,. h.-u door hem als Hoofd van de Visadienst ( en als 
· I .1- � ,;; L 4 _ î 

zodanig onder het Ministerie van Buitenlandse 
� .� M< -"" - Zaken ressorterend) verzonden schrijven via 

dl. 1�����,{,,,.,,..:, �� Mr v.DOORN werd beantwoord. Laatstgenoemd ver-
. �-4.; �.,,A_, .. 2·:� .J .. _ _  ,.;. 

zorgde een concentratie van Justitie zaken en 
r L �

r---� ·-----.... stond geheel buiten de Visadienst.
ffn.,...,_ Hem is toen geantwoord, dat de in de onder� 

{# I werpelijke zaak gevolgde werkwijze aansloot 
f4/ bij de gev�e praktijk toen Mr GOOSSEN nog 

. · /,,., als chef van het Kabinet aan de Afd. Poli tie 
� was verbonden en dezerzijds getracht zou wor-
/vl/, den nadere klaarheid over de onder de gewijzig--

/ de omstandigheden te volgen werkwijze te ver-
,LJ-<-, Al--'yt-- t-.. -L � · krijgen. 

� Ä,,1-
î 

� , Ik heb Mr v.d.MINNE naar aanleiding van de reac-
Vv ·-�

r.
- , 

. tie van de Heer GREVELINK gevraagd naar zijn 
tv. � ��z:::, standpunt, daarbij betogend, dat een rechtstreeks 
� ,r c:.. � � contact tussen de Afdeling van de Heer GREVELINK 

� ,t..n,..d-f-· en diverse medewerkers van mijn A�deling, zoals 
zich dat practisch in de loop der laatste 2 jaren 

I
� 

I 
heeft gevormd, bezwaarlijk kan worden gemist.

\ /-v Mr v.d. MINNE bevestigde met nadruk dat Mr v.DOORN 
� , 

de verbindingsman is tussen BVD en zijn gehele bu-
'I � reau inclusief de Visadienst; hij heeft geen be

J' lH,,, tvjt tu>j l�'J, ,.;i,. •"1 zwaar tegen het practisch bestaande rechtstreeks

,,,;_1 "1 u.-,·.d· l'i...
(

/cn.,.4 contact tussen wederzijdse ambtenaren voorzover 
a..r • . zich dat beperkt tot 11 kleingoed 11 • 

I .. - A.1.u, 1� 
� �LI ��-1 v.d.· Alle correspondentie en alle besprekingen behoren

� met Mr v.DOORN te geschieden met uitzondering van 
)-n·1-J.· .. -, ,1,-� · . J/.o..C hogerbedoeld contact over "kleingoed" en zaken van 

,.,.,L. •.t..-", 
1 

tl-. meer algemeen belang die met Mr v.d. MINNE persoon-
,. ·u� tl"'- � "1,4,A ,d,, ç,.. 

('f'l;l,r/ -v-- / :' t..-4 �f !,..;-, ttf"�/· t ""' JX L" 1. ,...�t i' ,,.,,,
>4

. 
I' /f ,p',t:; r ._ I 1,#... � ..., /p. . {/V t..tfi . 

�� f172
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lijk moet,\ worden behandeld. 
Om het anders te zeggen: de bedoeling is dat
de verbind°ing blijft bestaan, zoals die was 

�
ten tijde van Mr GOOSSEN. 

�� I Mr v.d.MINNE zegde mij toe dat hij Mr v.DOORN 
l M- f �, /. en de Hr GREVELINK bij zich zou ontbieden en 
� � / hen nogmaals evenbedoelde regeling onder het 

. .J � 
oog zou brengen. Het bezwaar van de Heer GRE-

� ....._ ·� 4-- VELINK ( zie boven) deelde hij allerminst, daar

J(A.... 
�-:z;� ,.� . een vreemdeling met een visum eventueel toch 
• '-'· door Justitie als ongewenste vreemdeling kan 

� 
� A worden behandeld en juist dit is de reden dat 

4 �J � �ooÎ� Vreemdelin��ndienst.en Hoofd Visadienst 
;:. .. �.,.,... ' 1n een :persoon z1Jn verenigd. 

�.��� � IJ t 

,J Lt(. 'l'l�� • 18/2=53 
Y.,t,- //t ! /l ,r r 

,6JÎ/ ./�

• 
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Bespreking met .J • •  van der ·nne, ·recteur -Genemal, 
Hoo.fd van de A.fdeling Politie van het ·nisterie van 
Justitie, op "oenedag 30 Januari 1952, te 14.00 uur op 
zijn bureel Ra..a.mweg 4? te • s-G:ttlvenhage. 

1. lacht .BVD over samerr1erking met orps
Rijkspolitie op I terrein. 

2. Betaling van door het Corps Rijkspolitie te
lezen extremistisehe pe.riodieken.

Aanpez±s warent Mr.J .c. van der .áinne; 

w.de C'"ä.st, Dirigere-nd orrieier der Rijks
politie }e kl namens de Algemeen Inspeoteu.r 
d-er i.ijks.1..JOUtie" die ziek is. 
c .H. Koning, .Dirigerend Of t'i.eier der • j 
politie 3e kl.van het Bure3u ersoneel en 
Organisatie der i:.fdeling olitie; 
�u:-. H ••• lielderhof; i van de B.v ...
J.G.Cmbbendam.. 3 

leidt de bes reking in. Hij zegt dat er Klachten zijn over 
de wijze waarop doo.r het corps Rijkspolitie de I -i18l?k-

zaam.heden wnrdim uitgevoerd, en over de e;erince belan.g
Sialling die ove� het algemeen bij dat eorps voor die wer -
zaamb.eden wordt geconstateerd. Dez.e geringe bolangstelling 
is gebleken o.m.. bij de lagere politie-ambtenaren, die 
waren aane;ewezèn om de V cursuo te volgen. an de 22 
die de cursus hadden gevolgd, troJrJten allen op 7 na zich 
terug voor he-t ami. de cursus verbonden verplichte examen, 
terwijl van. de 7 die het examen aflegden ·lechts 3 slaagden: 
vok bij de Politie-0.f.f'ieie-ren.. de mst.ricts-Cormro.ndanten. 
die een voor hen bestemde cursus hadden gevolgd, o.s de 
bel.angstelling niet groot, blijkende o. uit het feit, 
da·t o.fschoon z.ij 2dch vrijwillig hadden opgegeven voor deel
rui.me aan d-e p.raeti.9che o�feni.ngen• de zgn. volgoefeningan, 
z.ij zich de dag voordat deze oafeningen zouden rorden. ge
houd en en na at d-ez.e dus reeds geheel 1a..ren voor-bereid,
plotseling terugtrokken" zodat de oefeningen niet komen
doorg�an. Spreek.er zou gaarne �ien dat wat meer bela stelling
-i.-verd 01,eebr.1cht door de top ,mn het corps, nn.t dan zou
deze vnnzel.fnprekend ook afstralen op de lagere ambt-en.aren.
Zijn bedoeling Jas door gezamenlijke besproli tot ver
be-tering te kom.en. Hij- verzoekt de .H.r.Orabb dam e details
te behandel en.

Dhr"Cr�bbendam zet uiteen, dat de toestand bij het Corps R.i.-. z6 is, dat
0._p. een enkele uitzondering na" praotisch in geen enke1 
District een D.i.stricts-rechereheur volledig met de r�taak 
is belast. Er schijnt v1el in elk i>istri-ct een rechercheur 
voor de r '7erkzo.amh-eden aange, czen te ziJn, doch practizch 
komt hij er nooit aan toe. Hij mag dit werl:: slechts .ver
richten als el!' geen andere arbeid is, d •.• z. dat elite cri-
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minele zaak voorga.at. �en en amer is gebleiren zo 'lel ·t 
eigen verklaringen vo.n de rechercheurs op de cursus. als 
uit de ervm .. �van de Heer de Gree! bij zijn bezo�a.an 
de Rijkspoliti-e. liet weinige dat aan I erk 'lOrdt ge-, 
àaan, geschiedt dan nog in hoo.f dzaak door de sco 
mandanten. Het is dan ook geen wonder" dat de R •• in het 
al.gom.een slecht is geinf'o.rmeerd ov-er het e-xtre smo in 
haar gebied. Dit is aan de BVD herhantdelijk gebleken, 
maar het is ook gebleken aan de R •• zelf op geza!!lenlijke
besprek.1:ngan die gehouden zijn -tussen de R.... • en de � 
méentep:oliti-e van ve.rschillende gemeenten. gelegen in 
een zelfde Ot11f-district • met de BVD. Op der . lijke be
sprekingen werd het öuidélijk, dat de Gemeente litie 
veel b$ter i.ma ge �,nf o.rme-erd over het extremis in haar
:s.eme.enten dan dê- R • .1:.... en zelfs dat de Gan.eentepolitie 
nog beter as geinforme.erd . over naburige ge.llleenten et 
R • .P., dan. deze R • .t)

. zelve. Het behoe.ft geen betoog, dat 
de.ze toestand voor de BVD onhoudbaar is. Dez.e ienst is 
voor zijn informatie aangewez en op de bestaande polit1e
organen en er zijn vele districten van de R.l?. die uit 
een oogpunt van het «ctremisrae z.eer bélang:rijk ziàn. 
( b. v� llistri.-et; Amsterdam me-t de Zannstreek; het -ext e
mi.stisch landelijk gebied in h,et Noorden enz.) 

merkt op. dat toen hij Distrietseommandant as te .,in-
schot.en, iu zijn Distrièt steeds één reeho:i:-cheur niets
anders dan. BVD-werkzaamheden deed. 

z-egt.,. dat inde-rdaad het Dist-riet :inschoten een der:, uit
z-onderir�en was ,- evenals het .Distriet Amst-erdam. aar de
aange '.ezen man. echter uitsluitend ID-administratie doet, 
wat ook niet da bedoeling is� 
�preker ,rijst e.r vervolgens op

:,c dat do toestand zoals 
déze tb.ons bij d-e R.F. 

�- dt aangetroffen. in strijd is
· met de afspraken. die bi en v.orige bespreking met de 

Directeur-Generaal vrerd gemaakt. Bij deze bespreld.ng 
·waren 'behalve hi;Jzell' aanwezig do toenmalige waarnemend
Algemeen Inspec-teut', de Kolonel van Evcr-Jingen, met de 
toenmalige Chef Staf van de R.P" de Hr.&rmsên,zo · :de 
Mr.-V"..m Mannen van de BVD. 

'bevestigtfl:ï.t.Hij herhaalt, dat toon inder-daad af'gesp1oken
as, dat in elk District tenni.nste êên rechercheur geheel

voor de Il)....taak zou worden aange\'1-0zen. 

v.ervQlgt
_. dat als gevolg van la.a:ts1füedoelde besprek�. 

in overeenstemming met de BVD door de Alg.Inspecteur een
;tnstrnct:ie is opgesteld en uitgevaardigd, die na: kauri·
de taak en ve1."a.ntwooroelijkheid van bedoelde Di.stricts
rechercheu:r (D.I.R.) re lt. even.als de verplicht en 
v.an de n.c., en die voorts ook aJ.genene reg ls gae.ft voor
d-e administratie .J.;rpreker leest vervolgens voor do .t: unten 
I, II* III van genoemde Instruc-tie d.d. 10 Jan.1951 n •
9. De BVD vraagt niets a.n ers dan dat dez-0 Instructie 
1ordt uitgevoerd. Uw zijn we �1 aan eind op de goede 

weg� iel zal dan a oedig blijken, dut in enkele Ui.svric
ten met één man niet zal kunnen wordon vols an. 

- ;; -
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Db.r.de Gast 

_,_ 

hel'."ino:ert zieh uit zijn ervaringen van de ID bij de 
Geme&ntepolitie. te Leiden, waS1.' hij vroeger Inspec
teur w.aa

-. 
dat daat> een r-echercheur was, die voo het 

oog van Ne�erla.nds volk bi.;j de Vra-emdelingendienst 
was ingedéeld. Dat was é·en soort •1cover0

• � at deze man 
precies deed• wist eigenlijk nie� and in h t cor ... >s _.

Hij had echter volkomen vri,jheid van bewe · ng. Zo zou 
he.t ook moeten zi, n met de a-anf.:,"e ezen Distriets-re
chercheur. Hij moet vrij zijn, er op Uit kunnen,zijn 
ini·tiatie.f' ku.m:ien ontplooien en daarin niet vorden 
gehinderd doordat hij volgestopt wordt. et opdracht

betoc>gt dat het de bedoeling is• die ook tot Uit.
drukking gebracht is in de vorige bespreking met de 
Dlrectaur-Genertl.al, dat de ro. de verantwoordelijke man 
blijlt voor hetr I -e�Hij immers is de door de -
ntste.r aangewezen verbindine. Zijn assistent, alo het 
ware zijn rechterhand� is de D.LR.- .. De W bepaalt 
wat aan een zaak 1n00t worden gedaan,hoe i t moet wor
den gedaan en door wie. en zeer belangrijke za.ak 
zal hij b.v. geheel door de D.I.R. persoonlijk laten 
behandelen, Zeer eem,.oudige ...taken, als eenvoudige 
antecedenten-o:nderzoekeni door- de Groepscommandanten;
weér andere z.aken ten dè': e door de D-.I.R., ten dele 
door de Groepseomm.andant�n, die dan als 'verbindingen" 
in het Dis-tri.et door d� D.I.R. worden-ingeschakeld. 
Alle z.tlken echter lopen ovèr de D,I"11., die OGÖrdi
:cerond optreedt. Deze �g van. zak.en komt ook tut 
uitdrukking in d_e Inrrt-uct.ie 'Wl:n de Alg.Impooteur • 
.Dat er zo weinig belangst-IHlil'Jg ia bij de llistric 
recher..cheu.m.:,die de cursus V"ll.gén,komt omdat deze 
mensen eenvoudig zonder meer �jn aange1.• ezen en niet 
zijn ge.Polst over hun belangstelli:ne; voor dit werk • 
Bel!lgstelling is het voomaam.ste; als deze o�ËR+:�ekt 
wordt ��l.fs de politieman m.et aanleg voor dit 1:l'td'!'k, 
:nooit een goede !l)...man. 

wijst er op* dat het I 1erk door de olitie nog te 
vaak wordt gezien als werk voor de BVD. Dit is niet 
juist. Het b$hoort als eig.en taak to worden beschou!ld. 

bevestigt ._ dat dit soort ·t.rerk· wel degelijk tot de taak 
der �oli�ie behoort.He

t behoort zelfs niet eens tot 
de politietaak in ruimere, doch in engere zin,want 
het hee!'t- tenslotte allemaal te maken met de op 
haro ·orde en vei1igheid.Hij vindt het niet juist.dat 
de Distriets-:r,echercheu.rs dle waren nange,-rezen vooi· 
het volgen van do :SVD-eurs-u.�, . .zich hebben kunnen te
rugtrekken voot- het examen. J.tJ:t had niet mogen gooou
ren. 

ver1üaart hoe het mogelijk werd1 d•)t de stric ts
eomruandanten die de cursus volgaen, zich torustroic
ken voor de p::-actisc:tie oe{;eni.ng n" Er was • ·•
ge zee.et.die b.ez rJa.u h.'1d e;emaaltt t en zijn deelname 
aan deae oe.teningen"Hij bmcbt zijn bez aren ter kennis 
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• van z.ijn {{ewest--Oomi:nandant, die ze dooz-gai' s.an de 
Inspeeteu.r.Dèze heeft toen bepaald, da geen der 
Diat-.rictscom:nsndan.-ten aan de o-e.feningcn zou d eelne n. 

kan ook dc;z.e hand elwijz.e niet goedkéurên. 
Hij bcpaa't, dat men.bij het Cor,s • J• nu ook m�et

overgaro1 t�t het aanvrljzen �er District v een man 
voor het ]J)...r�k als volledige taak.Deze man zal do.arvoo 
belangntelling moetenîïebbcn en dat zal em dus ev rem 
moèten wordtm gevraagd. tien kan terstond be innen met 
de, die thans voor het BVD-examen gaslaa.gd zijn. 
nieuw ar.mgewezênen zullen dan eerst de V ursus vol
gen en examen· mo.eten doen, zodat ook de BVD zich een 
oordeel o-ver hen kan vormen. lha.rna zullen zij defini
tief voor de ID-taak worden ingezet. 

merkt op,dot het moeilijk blijft d 2e es. cialis e e 
mennen steeds als .o.I.R. te houden.Alo zij nog promotie 
moeten maken, en daarvoor moeten orden beoordeeld• 
moeten zij weer · ar de norm.ale politiedienst terug. 

zegt. dat het eigenlijk z6 zou moeten zijn. evenals 
bij de ID' s in de grote Gemeentep litiecor-i}sen, dat de 
D" I.R.sin deze fJmctä:n hun norma.le promoties moeten kun
nen l!l:lken. 

merkt op, dat als zij ouder· worden en d�a.rdoor liielliriht 
mimer geschikt voor hét I �erk, zij dan niet kunnen 
iordon ann-gewe�en. voor d� voor hun leéf' ijd .gemakkelijk 

t.,.alc vo.n Groepscommandant, omdat zij daar\roor de prak
tijkopleiding nog .niet hebben gehad. 

� volgt dan enige discussie hoe lli t deze moei
lijkheid te kom.en. :Je R.P. zal deze kwcoti na.der on
derzo eken_.,. 

brengt vervolgens tersprake de betali van door hét 
-corps R.l'. te le�en mrtremistische riodieken.Hij 
heeft n.l" een verzoek ontvaugen van de Ge astccm.'1W.n
dant der r" te Groningen om I 900.- voor uitgaven · 
voor 1952 o.a. ten behoeve ven a.bonuémenten, nieuwe 
ka?..rten en mappen.Alleen reeds voor abonnementen wordt 
J 685�- aangevraagd.In het ver-leden heeft de BVD Gr -
ningen steeds geldelijk geholpen., maar hij kan danrme e 
niet' blijven doorgaan.De gen.ai .fo sen van de Blr , 
tJ"ruu'U.it hiervoor moet ir'JOrden geput

! 
zijn n.l. uitslui

tend be-stenrl voor operationele doe einden en niet voor

d<;, betaling van dagbladen.Spr.aeht bovendien het kenn.i 
n . en van d-e inhoud van extremistische periodieken, 
zeker van de voorna.amstG daarvan, te b horen tot de 
politietaak als zod·,.nig. zodat de hier;3.an verbonden 
kosten dan ook door de R"x .zelve moeten . :r.den ge agen. 
fpr. ver•�1aart; dat het h bekend. i.s, dat het o.m. in 
C'en enkel .District voor omt dat zelfs ·.:.1e : arhcid 
niet uordt gnleze.n. omdat de Dict:r.Co • zegt hiervoor 
geen gelden los tekunnen krij 0011 van zi�jn Ge1. •• Co " 
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, •ES der §ig merkt op, dat esn en ander vanzelfsprekend door de BP
behoort te orden bekostigd en meent dat dit ook in die 
zin geregeld is. 

• 

beveat-igt .s.ulka en zegt dat hl.erover correspondentie 
m:Jet zijn... Hij $al deze op:zo en en madplege en de 
Hr. Cr:abbendam inlichten. 

Uit de discussiè blijkt dat de Gew.CoI!lm.':lndanten 
èen geheim potje hebben op een. aparte girorekening•
dat zij ontvangen van het Kabinet van de · ster V'd!l
Justitie. D-lt potje is echter uitsluitend bestemd voor 
tips in erj.minêl,e zaken. De nvo is bereid hiernaaat 
zo nódig een apart potje voor B truten tê stellen, 
ooh'I}� dan uitsluitend voor operationele doeleinden. 
Bovendien kan men voor bijaond.ere operaties ge al voor 
geval gelden aanvragen. Overigens maken de . .Co 
mandanten elk jaar hun begroting op en en. de o -
zûé.lijke gelden aan bij Justitie. Zij behoren dus 
daarin ook op te nemen de kosten van abonne enten, 
e-..ctremistisehe bladen en uitgaven. voor de I mini-
stratie. 

da.nkt de Hr. van der ioné voor d-e geboden gelegenheid 
om opênhru>t-ig te kunnen sp.rakeu over enkele zaken met 
d� Rijkspolitie. voor welke de BVD overigens stellig 
waarderinS heèft •• 

J.a. De flr.d-e Gast meldt nader• �at de !tl.g.Inspecteur
·êier Ri5kspolit1e 'bij brief d.d. 10 Febr.194? de Ge •
Commandanten hea!t gemachtigd om Jl.. t:en 'behoeve van
de Gow"Commandanten an�. ten behoeve van de Distr.
Connnand :tea. abonnementen te n-e.m,en op het dagblad
n.oe \18a:t'he-id 1

' • 

Vow wat betreft abcummnenten OJ.? -o.laatseli,ike tijd
sehr�ten hee.ft de Alg.InspeeteU%' voorts op een
des'6être1'.rel'lde vraag sehritteli;jk geantwoord, dat hij·
het niet t,e m.otive-.ren achtte de.zee te laten voldoen
door de BVD.
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NOTA voor CO 121790. 

Aan: Plv.H-BVD 

Voor de B.V.D. m.i. "afwachten"! 

KA, l-ll-51. 

Aan: KA 

Ik zal binnenkort een onderhoud met de heer Tenkink 
hebben over de P.G. Amsterdam taak, wellicht komt dit ook 
ter sprake. 

1-11-51 •

9-11-51 door Mr. F. heden met dhr. Tenkink besproken.



• 

�·

Aan: H-BVD 
Van: IDV II (via ED) 

tn. //3
.?/ 

r 

n . .u-; - /. n 

P.!�. 

ACD / /.!IJ!(/ 

De BVA van het Ministerie van Justitie deelde mij 
heden mede, dat de afdeling Organisatie en Efficiency 
van zijn departement o.a. taak en werkwijze van de afde
ling politie in studie had genomen. 
Bij het onderzoek zou gebleken zijn, dat door de afdeling 
politie in niet geringe mate de BVD-taak was gedoubleerd. 
Tal van politieke gegevens zouden er zijn aangetroffen. 
Het Hoofd van de afdeling Organisatie en Efficiency, de 
heer van der Kley, zou over dit verschijnsel reeds met 
het ministerie van Financien gesproken hebben • 

Thans zou een nota aan de Secr.-Generaal van het 
Ministerie van Justitie gereed zijn gekomen waarin door van 
der Kley wordt voorgesteld de afdeling politie te bevelen 
iedere activiteit op politiek gebied te staken en alle 
politieke stukken over te dragen aan de Binnenlandse Vei
ligheidsdienst. 

De EVA had sterk de indruk dat de heer van der Kley 
de heer Goossen voor de huidige situatie verantwoordelijk 
stelt. De desbetreffende autoriteiten van het ministerie 
van Financien zouden dit standpunt delen. 

Van de Vreemdelingen-administratie zal binnenkort 
een fiL111 worden gemaakt. Een voorstel om een exemplaar van 
deze film ter beschikking van de BVD te stellen zou eveneens 
ter aanbieding aan de Secretaris-Generaal gereed komen. 

Op mijn vraag of Justitie zich terzake reeds met 
de leiding van BVD had verstaan, deelde de EVA mede dat dit 
voor zover hij wist, nog niet was gebeurd. 
Hij vermoedde, dat de voorstellen bij de heer Tenkink een 
goede ontvangst zouden hebben, mede omdat de waardering van 
de heer Ten.kink voor de heer Goossen niet bijster groot is. 

DOV II, 26 October 1951. 
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN NR 4672 AFD. Kabinet

BETREFFENDE

antecedentenonderzoek.

•• 

AAN: 

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEU IG 
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN ET / - l' .. �-/ 
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMEL EN 

ACD / I/J7f; 
l-:----:�:""'!!'"---Naar aánleiding van het gestel e op 

blz. 3 én blz. 4 van het verslag van de ver
gadering met �e Procureurs-Generaal van 7 Juni
jl., waaruit blijkt: 
le. dat criminele onderzoeken in de verdruk

king dreigen te komen door het grote aan
tal anteoeàentenonderzoeken ten behoeve 
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en 
van militaire instanties 

··2-e-.--aai,-er---geme-enteJ:1 jke-·-pul!ti ecorp-sen· zi·jrr, · 
die maanden achter·zijn bij de onderzoe
ken voor de B.V.Do, 

verzoek ik U mij mede te delen, welke maatrege·
len zijn o� kunnen worden getroffen teneinde 
aan deze ongewenste toestand een einde te ma
ken.

IlE V!CE-MINISTER-PRESIDENT 
MINISTER ZONDER PORTEFEUILIB, 

/�

de Heer Hoofd van de Binnen
land§e Veiligheidsdienst.

(Si 9H4·51 
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AAN: Plv.HBVD. 
VAN: HB.· 
----------

Ter bevestiging van mijn aantekening in het 
CO 89528, betreffende een verzoek van de Advocaat
Fiskaal voor de Land- en Zeemacht om inlichtingen aan
gaande de antecedenten van zekere G.Loenen, moge ik 
U berichten, dat Mr.van Gilse door mij persoonlijk 
daaromtrent op de hoogte werd gesteld. 

Bij dit onderhoud, dat op 5-8-1950 plaats had, 
maakte Mr. van Gilse mij de wens kenbaar, dat te zij
nen behoeve eenzelfde regeling zou worden getroffen 
als - in verband met dergelijke verzoeken van de zijde 
der Officieren van Justitie e.a. - ten aanzien van de 
Procureurs-Generaal wordt overwogen. 

Een zodanige regeling zou insluiten, dat de Ad
vocaat-Fiskaal, evenals bij verzoeken van de P .G. 's 
geschiedt, telkenmale persoonlijk en vertrouwelijk 
wordt ingelicht en verder geheel verantwoordelijk 
blijft  voor hetgeen met de verstrekte gegevens ge
beurt. 

HB 
1 

?-6-1951. 

Q 
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INI-,TE.RlE VAN 

BINNE�SE ZAKEN 
No. 104425 
Betreft; Ontvangstbewijzen 
Bijl. 5 

/t? 
•s-Gravenha , 6 aart 1951
Javastraat 68

Z R G:E.itill 

et vernijzing r U opmerking betref� de d 
ondertekening bij de .D. van d ontvangstb wijz 
van gehei stukk , voorkomende op blz. 3 (onde ) 
v de notulen van de ver�dering et de Procur ur 
Generaal op 15 ruari jl., heb ik de er UEdelGroot-
chtba.re het navolgende mede te delen. 

Het st lsel van ontvan stbewijz n is te beschou-
wen als �en hulpmiddel de juiste ont gat van gera-

••
br1oeerde stukken te eontroler Omtr nt de juistheid 
der ontvangst zal i:n de eerste p ts et!n vraag r jz n, 
indien de ontvangstbe jzen niet of te l t worden te
rug ontvangen of indien de "jze van verzending (geb k
te dienatenvelop"e etc.) aanleiding g eft tot een oon
clusie, dat het geru.brieeerde stuk in andere handen dan 
die van de geadress orde ia ger t. De ond rtekening 
van het ontvangstbedjs speelt hierbij een onder0esc1ik
te rol en dient voornamelijk om in ge l van g rezen 
twijfel een nader onderzoek mogelijk te aken. 

• 

./. 

ln dit verband kan no , worden opgo er t, d t 
een k anddllige, die een gerubricee-rde postzending 
wen t t onderscheppen, eerder de toepna-ing van sub
tielere methoden ( .v. openstom n. fotooipil3ren en door
zenden) verwacht zal kunnen 1orden d het bou weg ach
terhouden van d@ betrokken stukken en bat retourneren 
van lselijk ingevulde en u tekende recu'so 

Om evenwel mi.jnerzijds tegemoet te komen aan de 
behoefte aan grotnre zekerheid omtrent de onderte ening 
van de door mijn dienst geretourn�erde ontv ngstbo ijzen 
is een stempel verva.t..rdigd van de handtekening vane n 
ambtenaar van mijn dienst, die met d verz nding der 
ontvangstbewijzen na ontvangst der des etr f nde stukken 
is bel st. Voo1:·taan zullen du.a alle van deze dienst t

komstige en voor U bestemde ont gstbeiijzen m t dit 
handtekening-stempel worde fgetekend. Voor Uw controle 
wordt U hierbij een foto rafisohe afdru.k van de handte
kenins a eboden. 

tenslotte moge n r aanleiding v e ij door 
U ter h d gestelde re9u•s, �elk U hi�rbij worden terug
aangebo en, nog onder U aandacht worden gebracht, dat 
het onder rp van het geru.brieeerde stuk niet o. het 
ontvangstbevr· js mag worden vermeld• a.ngezien het ont
vangstbev js daardoor ook tot een gerubriceerd tule zou 
gerekend dienen te worden. 

1 a.n de W}EdelGrootAchtbare eer 
t:r. n.I.A.A. er Veer 

Het Hoofd van de · nst, 

r. �1;elderhof.Proeur ur-Gener 1 fgd Dirac e 
van Politie 
bij bot Gerechtshof te 
ARN • 



• 

• 

./. 

Aan de WelEdelGrootAchtbare Heer 
Procureur-Generaal fgd Directeur 
van Politie 
te 
AMSTERDAM 
1 s-GRAVENHAGE
ARNHEM 
LEEUWARDEN 
's-HERTOGENBOSCH
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NOTA voor Mr. Felderhof 

Betr: ondertekening ontvangstbewijzen. 

· .. ..... ..,--

---

�jg,;;iand ruoge ik U do 6ei.vraakte entv:ilngstbewi jze:r;;i wedeP àoen 
toe.karnen. Aan de belanghebbende :ware als volgt te berichten: 

1 

� 

-

1. Ontvangstbewijzen zijn .slechts eer f'iilbcta:r hulpmiddel om
de juiste ontvangst van gerubriceerde stukken te controleren. Zij
zijn vooral belangrijk: 

a) wanneer zij niet terug worden ontvangen
b) wanneer zij te laat terug worden ontvangen
c) wanneer zij blijkens de wijze van verzending (dienst
envelop, etc.) blijkbaar in verkeerde handen zijn geraakt •

2. Deze drie punten verdienen voornamelijk de aandacht van
degeen die de ontvangstbewijzen terug wenst te ontvangen. De
ondertekening @eelt hierbij s.leehts een� ondergeschikte rol
en dient vooral om, indien in een bepaald geval twijfel rijst, 
een nader onderzoek mogelijk te maken. 

3. :W.St s1:weele'i, sro12 a;eJ f è.a�,en kwaac!.w:i,,llige, die een gerubriçee�r-
de postzending wenst te onderscheppen�ot subtielere methoden

_?�!n 
toevlucht� nemen ( openstomen, fotocopi�ren en doorsturen)

�,û--� te�-het boudweg achterhouden van de betrokken stukken en het 
retourneren van valselijk ingevulde ontvangstbewijzen. 

4. Om evenwel tegemoet te komen aan de behoefte aan grotere
zekerheid 'Z4it(J. een handtekening-stempeltje we14ktn 1 ontworpen, waar-
mede alle ontvangstbewijzen zulle�_worden gemerkt.

� 
5. t':��=1�4�;;:Et;��;:::�;;r er-ûp
te wijzen, dat bet anàerwerp::, heb ge1crlwleeeî'ö.e §lak nnmner

Oi> het ontvangstbewijs mag 1roo;pkarnMü • 

Hoofd A..CD 

T.F. Noyon 
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Nota voor P/HBVD. 
/!h,vl,, �..<::. � t,.n.. 0-Lt.,.., l-LPk i..,,;�4_

Betr: Ontvangstbewij_�en BVD.� �A-,.._ ,-r .. - &L ·_ -
er 1/Yl. � tP. f � ·o � �� .-c4 � �=- t!--<�� 

� tl �4� - ' lti,z.,,{. (À. µ,,, ;tA..(.. � ,1-&.-.� �
Ter voldoening,aan Uw verzoek deel ik U het volgende � mede: 

__ . __ eJ'e:.A, � � � � r � á.- .IP?-.,�

.i...- Zoals uit bijgaand blanco-ontvangstbewijs blijkt wordt 
verzocht het bewijs op de gebrlikelijke wijze te retourneren aan 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Javastraat 68. Deze 
tekst is met opzet zo gekozen om niet op àen formuliertje 
dat in veler handen kan komen (drukkerij, personeel van post
kamers van grotere diensten) het geheim van onze dublmle 
adressering prijs te geven. Een goed verstaander weet wat 
hem te doen staat en een slecht verstaander kan geen kwaad. 
Ook al stuurt hij het rechtstreeks dan is er nog niets ge
beurd. Het ontvangstbewijs zelf heeft geen enkel 11intelligence" 
belang voor buitenstaanders. 

,2. Ik zie dan ook geen enkele aanleiding om dzz. tot een 
andere regeling te komen. Wel vestig ik Uw aandacht op het 
volgende. Als reliek uit de jaren 147 bestaat nog het gebruik 
de politieverbindingen (en naar ik tot mijn verwondering be
merkte thans ook de PG 1 s) als briefhoofd te laten gebruiken 
hun 11Verbindingsnurmner 11 • Dit heeft, gezien het feit dat deze 
stukken per dienstenvelop worden verzonden, geen enkel nut en 
is aangezien het een vals gevoel van veiligheid geeft, zelfs 
schadelijk voor de security. Het is slechts lastig voor onze 
postkamer, die aan de hand van lijsten deze codenummers weer 
naarstig moet vertalen en op de brieven ve�beteren aangezien 
anders niemand er mee werken kan. Mogelijk heeft de afzender 
het idee dat zijn stukken in óns archief naamloos zouden blijven 
en dus minder gevaar kunnen •. Door hieraan toe te geven, geven 
wij onszelf een brevet van onvermogen, terwijl het bovendien 
struisvogelpolitiek is. Deze regeling werd destijds ingevoerd toen 
de dienstpost wederzijds gefrankeerd werd verzonden, en had toen 
wel zijn nut. De frankering stuitte echter op zo vele bezwaren, 
zwwel van technische als van security-aard, dat weer op de 
dienstenveloppe wel!!l teruggegrepeh. 

3. De bezorgdheid van PG Arnhem voor het uitlekken van ziJn
codenummer is m.l. tekenend voor de gevaren van de regeling, 

e aandachtt voor de hoofdzaken wordt afgeleid. De ralatie 
tussen PG en BVD is bij KB geregeld en op zichzelf niet geheim. 
Er moet slechts voorkomen worden dat geheime stukken in verkeerde 
handen komen en hier kan een codenummer volgens mij slechts 
aanleiding zijn in een verslapping van de waakzaamheid bij de 
redactie van de tekst en bij de wijze van verzenden terwijl tevens 
bij afzender en ontvanger een bron van fouten·en vergissingen 
is geschapen. 

4. Ik moge U dan ook adviseren deze regeling te doan herzien.

ACD, 29 Septemben 1951 H/ACD

� 
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Rapport voor : 
van 

Betreft 

HB en HC (cp. aan Heren Felderh.of en Van Maa.nen) 
H BVD 

Bespreking op het Hoofdbureau van Politie te Rotterdam op 
Woensdagavond, 13 December 1950.

Aanwezig de Heeen STAAL, MELLES en KRUIT van de I.D., 
STARRENBURG en CANTERS van de rivierpolitieî ZOCK en ROOS 
van de vreemdelingendienst en nog enkele andere jongere inspec
teurs van beide laatstgenoemde diensten. 

Inleiding tot deze bespreking was het bekende geval mt 
de Roumenen. Staal en ik vonden het beter om de interne Rot
terdamse zaken niet te bespreken op de bijeenkomst op Maandag, 
18 December, in het bijzijn van inlichtingen- en vreemdelingen
diensten van andere gemeenten • 

De bespreking verliep bijzonder plezierig en bleek uiterst 
nuttig te zijn, o.a. omdat behalve de inspecteurs van de I.D. 
de andere aanwezigen geen flauwe notie hadden van de inhoud van 
het K.B. over de I.D. 1 s. Ik heb dus een uitvoerige uiteenzetting 
gegeven van de belangen die niet alleen de B.V.D., maar ook 
B.I.D. en G II konden hebben bij vreemdelingen, die hetzij aan
de doorlaatposten door de rivierpolitie, hetzij op straat of in
hotels door de vreemdelingendienst, werden aangehouden. Het ge
zichtspunt B.I.D., GII en Marid was voor de Heren een openbaring,
ook voor de I.D. en men zeide, dat indien men dit standpUIJ,t eerder
had gekend, wellicht het geval met de Roumenen anders zou zijn
behandeld.

Duidelijk bleek hieruit ook al weer, dat een veelvuldig 
contact op hoog niveau met politie-autoriteiten uit de grote 
steden uitermate gewenst is. Uiteraard wordt door de Heer Crab
bendam, als hoofd B., de nadruk gelegd op het B-aspect van de 
relaties tussen politie I.D.'s en B.V.D. en wellicht is daardoor 
het C-aspect en de intelligence-kant in het gedrang gekomen. 
Staal verzocht ons dan ook om meer voorlichting en nauwer con
tact met anderen dan alleen de Heer Crabbendam en nodigde een 
aantal leidende figuren van de B.V.D. uit om een dag naar Rot
terdam te komen om de organisatie van de rivierpolitie, vreem
delingendienst en I.D. te komen bezien en bespreken. Ik heb 
deze uitnodiging met beide baden aanvaard en wij moeten hier-
op zo sn:il. mogelijk terugkomen. Mij dunkt, dat behalve de heren 
Felderhof en Van Maanen, enkele medewerkers van B en C van de 
partij moeten zijn. Laten B en C mij hieromtrent een voorstel 
doen. 

Op miJn gezegde, dat wij van de grensbewaking van de Mare
chaussee steeds een grote hoeveelheid gegevens ontvangen, terwijl 
wij die uit Rotterdam nagenoeg nooit kregen, werd mij geantt 
woord, dat zelfs €\gt de wetenschap, die men thans dus had over 
onze belangstelling, in de toekomst toch slechts een gering aan
tal gevallen van belang voor de B.V.D. en B.I.D. zou kunnen 
worden geleverd. Het aantal vreemdelingen uit landen van achter 

het 
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het IJzeren Gordijn was nl. in verhouding tot het aantal v66r

de oorlog bijzonder klein. Wel moest men toegeven dat de moge
lijkheid bestond, dat lieden met medeweten van hun kapitein 
clandestien aan wal gingen en achterbleven met bepaalde subver
sieve bedoelingen. Contrêle op deze mensen is echter bijzonder 
moeilijk, omdat zij niet in hotels en pensions, waarop in Rot
terdam streng contrêle wordt uitgeoefend, verblijven. 

De rivierpolitie zeide alle gevallen van ongewenste vreem
delingen door te geven aan de vreemdelingendienst en de vreemde
lingendienst beweerde een zeer nauw contact te hebben met de I.D. 
Men noemde mij een geval van een Luxemburger en van een Tsjech, 
die aan ons zouden zijn doorgegeven. Dit zouden echter 2 gevallen 
in 6 maanden tijd zijn en ik heb volgehouden, dat wanneer men 
thans elke vreemdeling beziet in het licht van mijn mededelingen, 
het aantal, dat aan ons zal worden gesignaleerd, waarschijnlijk 
veel groter•zal zijn • 

De rivierpolitie gaat aan boord van elk binnenkomend en uit
varend schip, doch zij geven toe dat dit niet betekent, dat zij 
daarmede een volledige controle hebben op binnenkomende en uit
varende bemanningen, aangezien geen app�l wordt gehouden. Dit 
laatste is onmogelijk omdat de zeelieden niet allemaal van hun 
posten kunnen worden afgehaald gedurende de vaart van het schip. 

Ik heb nog even over de Wollweber-affaire gesproken, om 
daarmede een voorbeeld te geven van onze belangstelling voor 
o.a. Scandinavische en Duitse zeelieden, waarop de vreemdelingen
dienst onmiddellijk reageerde door te vragen of zij dan namen
van door ons gezochte personen kon doorkrijgen, opdat zij ons
onmiddellijk kon waarschuwen. Ik heb dit voorlopig afgewimpeld.

Starrenburg van de rivierpolitie verzocht inlichtingen 
over de rol van de Marechaussee. Hoewel dus de gemeentepolitie 
in Rotterdam de grensbewaking uitoefent, blijkt in Rotterdam 
bovendien nog een detachement voor de grensveiligheid te zit
ten van de Marechaussee. Men vroeg of dit niet heel inconse
quent was, omdat uiteraard de Rotterdamse I.D. functionneert als 
grensveiligheidsdienst en alle gegevens van de rivierpolitie 
doorkrijgt. Bij discussies met de Marechaussee werd steeds een 
vaag beroep gedaan op militaire grensbewaking. Niemand be
greep wat daarmede werd bedoeld. 

Na afloop van de bespreking heb ik Roos onder haden ge
nomen en hem gezegd, dat het mij niet interesseerde of hij in 
17 talen schold en vloekte tegen stow-away 1 a, maar dat ik er 
niet van gediend was, dat hij in het Nederlands vloekte tegen 
mijn medewerkers. Hij ontkende dit pertinent en zeide dat het 
gesprek gevoerd was in het bijzijn van getuigen, waarop ik ant
woordde, dat hij z6 gewend was te tieren, dat noch hij, noch 
zijn kamergenoten zich deze ruwe bewoordingen realiseerden. 
Aangezien ik hem nu zo vele jaren kende, was er voor miJ geen 
reden om aan te nemen, dat hij op dit gebied zijn leven had 
gebeterd. 

15 December 1950. HB� 
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Bota vansplv.H.B.V.D. 
aan: H.A.c.».

/ 

Op de laatst gehouden vergadering van de Pr.Generaal kwam de 
geheimhouding bij verzending 'VBn poststukken ter sprake • 
fer verduidelijking volgt hieronder een ui treksel van het 
gesprokene • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
P.G.Amhem heeft dit punt niet op de agenda doen plaatsen i.v.m. 
de :"Qbriceruig der stukken ina geheim, zeer geheim, enz., maar i.v.m. 
de geheimheuding van de verzonden stukken op zichzelf. 
Door de B.V.D. ia op 4 April 1951 een aanschrijving uitgezonden inzake 
adressering van poststukken aan de B.V.D. De stukken moeten in duvbele 
enveloppe verzonden worden. Op de buitenste enveloppe::Binnenlandse 
Zaken, :Binnenhof, op de tweede:B.V.D., Javastraat. Op het ontvangst
bewijs, dat moet worden teruggezonden, moet het codenummer vermeld word 
en dit bewijs mo.et rechtstreeks aan de JavasU"aat verzonden worden. 
Spreker acht deze gang van zaken niet volgens de voorschriften, ter
wijl bij onderschepping gevaar bt:stsat, dat kan worden nagegaan wie 
houder van het codenummer is. 
:ltû'o Felderhof zegt toe deze kwestie na te zullen ga.an. 
••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Verzoeke verslag ove� dit punt. 
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uur� Javastraat 68. 

OD 672 - Algemeen. 

1. AANWEZIG: Mr. D.J. van Gilse. Dordrecht: 

2. OPENING:

Adv.Gen.Den Haag Ip. L.L.Spaanderman. 

Rijksvreemdelingendienst: Vlissingen: 
H.c.v.Rp.·J.Grevelink; 
c.v.Rp. P.Meijer; 
c.v.Rp. C.G.v.Balfsen; 
Maj.Rp. A.Oosterveld; 
H.Comm. J.A.M.Boudewijn; 
Comm. Mr. H.C. Fraay. 

I:I.Insp. Q van Vugt. 

B.V.D.: 
H. BVD;
Plv. H.BVD; 
Coörd.Hfd. B, C & D; 

Rotterdam: H.B; 
B II; 

H.c.v.P.H.M.C.A.Staal; B III; 
H.Insp� P�Kruit (Id.); R.C; 
H.Insp. H.A.Roos (Vr�d.); Plv. H.C; 
H.Insp. P.Dijkshoorn, C.I (nieuw); 

(Riv.Pol.);- BSV l; 

Schiedam: 
Insp. D.R.Stuitje; 

v. Du.ijl.

V:.laardingen: 
H. Insp. H.Hartman;

Pootje. 

BSV 2; 

H.BVD. opent te 14.35 uur en heet allen welkom, 
in het bijzonder Mr. van Gilse, die aanwezig is 
namens de Procureur-Generaal, fung. Directeur van 
Politie Den Haag. 
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3. INLEIDING H.BVD.: H.BVD. deelt mede, dat een bepaalde gebeurte
nis de P.G. Den Haag gebracht heeft tot de sug
gestie, een bijeenkomst als deze te houden, om
dat het noodzakelijk bleek, het contact en de 
samenwerking tussen Vreemdelingendiensten en 
Inlichtingendiensten te stimuleren. 

Het KB van 8-8-49, 
No. 51. 

Artikel 2 v/h D. 

Bu.itenl.mogendheden. 

staatsgevaarlijk. 

Wil - met het oog juist op de wenselijkheid van 
versterking van dit contact - graag het een en 
ander mededelen uit het K.B., waarin o.m. de 
taak van de BVD is vastgelegd. 

Dit KB n.l. is geru.briceerd als "Vertrouwelijk", 
maar blijkt veelal als "Geheim" te worden be
handeld. Waarschijnlijk werkt dit in de hand, 
dat het te weinig bekend is bij diegenen voor 
wie de inhoud mede van belang is. De BVD overi

gens, heeft bij.de totstandkoming van het KB aan
gedrongen op publicatie, omdat er, althans wat 
de BVD betreft niets geheimzinnigs in staat; 
maar men heeft dit niet willen doen, meer in het 
bijzonder met het oog op de bepalingen betref
fende de militaire inlichtingendiensten. 

H.BVD citeert het eerste lid van art, 2 van het
KB:

"De taak van de BVD omvat," (o.m.) : 
"het inwinnen van gegevens omtrent alle per
"sonen, die van een staatsgevaarlijke activiteit 
trof neiging daartoe ten opzichte van Nederlandl 
''of met Nederland bevriende buitenlandse mogend
"heden blijk geven of hebben gegeven." 

Met dese buitenlandse mogendheden worden be-
doeld de geallieerden, met wie ons land is ver
bonden, o.m. in het Atlantisch Pact. In dit op
zicht valt een belangrijk verschil te signaleren 
met de situatie van v66r 1940. Toen was Neder
land "neutra.al"; er bestond - ·officieel - geen 
samenwerking met de buitenlandse mogendheden. 
Gevolg was, dat deze hier zelf inlichtingendiensten 
hadden georganiseerd, o.m. ter observatie van 
anderer activiteiten. 

Dat is nu anders: Er is nu wèl een overeen
komst en wil men dus iets weten omtrent bijv. 
hier vertoevende vreemdelingen, dan komt men 
bij ons. 

Het begrip 11staatsgevaarlijk" heeft dus 
nièt alleen betrekking op de Nederlandse staat, 
maar ook op de andere mogendheden. staatsgevaar
lijk is, wat wij onder "vijand" verstaan, d.w.z. 
het complex van Ruoland en zijn satelliet-etat�n; 
daarenboven ook Joego-Slavië. 

- 3 -
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Het ia belangrijk, dat ook de Vreemdelingen
diensten dit weten, omdat voor hen de hoofdvraag 
is, hoe een "ongewenste vreemdeling" zo snel mo
gelijk kwijt te raken. lfot doel is uitsluitend: 
uitwijzing. 
De BVD wil echter in de eerste plaats geïni'or
meerd zijn over (niet de dngewenste, maar) de 
staatsgevaarlijke v�eemdelingen. 

Twee categorieën: 1. Van hen wordt een groot aantal hier opzettelijk
naar toe gestuurd. 

2.

�Noodzakelijke samen
werking: 

Ad.l:

De belangrijkste zijn wel diegenen, die deel uit
maken van het Russische spionnage-stelsel. 

Ook de categorie van hen, die afkomstig zijn 
uit landen achter het "IJzeren Gordijn" is van
grote betekenis. omdat deze mensen kunnen be
schikken over wetenschap, die voor de BVD, of
voor Leger of Marine zeer belangrijk is. 

Voor de oorlog zijn deze aspecten verwaarloosd.
Nu is het anders. Waar gegevens voorhanden lig
gen, mogen deze voor het land en de internatio
nale verbondenheid niet verloren gaan. Dit maakt 

,
. het noodzakelijk, dat de Vreemdelingendiensten 
alle gevallen, waarin deze gegevens kunnen worden
verkregen .- doorgeven aan de Id. 

De organisatie van de Russische spionnage-
dienst hoor je nu eenmaal niet op straat. Wij 
moeten stukje voor stukje opbouwen. �ok een klein
� kan bela."'1.grijk materiaal leveren. Denk aan 
de vele koerierlijnen, zoals beschreven in het 
boek van Jan Val tin, ("Out of the Night 11 ). 

Ad.2: H�BVD vertelt van het bezoek van een Deen, 

Art.19 & 26 v/h KB.

Inschakeling Kon.
Marechauss-ee. 

die veel refugié's had ondervraagd. Zo was in 
Denemarken uit verhoren gebleken, dat de hoofd
verbinding_ tussen Rusland en Oost�Dttitsland nog
slechts uit enkelspoor bestond. Overigens was 
men nu hard bezig aan de verdubbeling en aan ver
sterking van wankele bruggen. Een dergelijk be
richt is vanzelfsprekend goud waard, vooral wan
neer het door verklaringen van anderen wordt be
vestigd. 

De Militaire Id. en de Marine Id. hebben 
de BVD verzocht, een nauwkeuriger ondervraging 
van vreemdelingen te bewerkstelligen. Dit ver
zoek steunt op de art. 19, 2e lid en 26, 2e lid
van het KB. (H�BVD leest deze bepalingen voor).

Ingevolge dit verzoek is met de Marechaussee
een regeling gemaakt, op grond waarvan een goede 
samenwerking is ontstaan. 

- 4 -



/ 

Inschakeling. Id. 

Geen onderschatting! 
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• 

Stakingen. 

Von Clausewitz tegen
over Lenin. 

4. GELEGENHEID TOT
VRAGEN: 
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De Marechaussee kan e chter slechts gpvangen: 
daarna gaan de vreemdelingen als regel door 
naar de diverse gemeenten. En daar ligt een veel 
ruimer mogelijkheid tot ondervraging en obser-l vatie, dan de Marechaussee bij eerste contrOle
had. Maar dit vereist dan, dat de Vreemdelingen
dienst tijdig de Id. waarschuwt. 

H.BVD komt\terug op zlijn toelichting op het
begrip nsta.atsgevaarlijk". Het leek wellicht wat 
overdreven, daarbij 1. van "vitand" te spreken. 
Maar het heeft g�en.zin en s bepaald gevaarlijk, 
formeel vast te liouden, aan de rechtens bestaan
de verhouding, waJ;I.Ileèr de feiten zo liggen, dat 
Rusland met alle 4enkpare midd,elen vijandschap 
bedrijft. 

De propaganda\\is ènorm en lang niet altijd 
op zijn herkomst te\ herkennen. Zo is het plan 
voor de zg. "derde)$acht" niets anders dan een 
door de Russen ingeblazen plan. Het ligt voor 
de hand, dat een 11troi$ième force" een reusachtig 
voordeel voor de R�ssische tactiek zou betekenen. 

Het allerbest, sabotage-wapen is nog steeds: 
de staking! De grote stakingen, die'onlangs 
.E'rankrijk en Emgeland hebben geteisterd, hebben 
milliarden gekost,.die bovendien ni�t meer te 
remplaceren zijn. ! '\ 
Wat er aan de ene tant aan Marshall-�ulp wordt 
ingepompt, ;oopt et op deze wijze aan\de andere 
kant weer uit. ·, � 

i)uiise(frJisisd.e-\ 
,. 

Deze ,Buasie he� strate�g heeft als'\ agressie
regels aanbevolen: térst het leger verslaan, dan 
het land in en dan q.e verzetswil van he'l; volk 
breken. \ 
Lenin echter draait'pet om: Eerst het land in en
de volkswil tot ver�et breken. De militaire macht 
gaat niet voorop, maar achteraan. V�orop gaat de 
ondergraving. /

i: 

;1 H.BVD besluit'1inet de wens, dat ·de ambtenaren
van vreemdelingendie�sten hun werk tlegen de ge
schetste achtergro�d'; het zal dan ni�t moeilijk 
zijn in een praktijk geval de vraag �e beantwoor
den, of er voor de td. iets wetenswaardige in 
kan zitten. Deze inieiding wil niet alarmeren, 
maar slechts nuchte� opwekken tot doelmatige 
samenwerking. 

Na de theepauza, geeft H.BVD gelegenheid tot 
het stellen van vr�n. Er meldt zich daartoe 
echter niem�d. \ \ 

ll - 5 -
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. H.EVD gedenkt dit blijk van eensgezindheid 
en vraagt dan aan de diverse vertegenwoordigers 
van politie-corpsen, of er veel vreemdelingen 
van de doorlaatposten doorkomen, die - van Id. 
standpunt bezien - de moeite van het bekijken 
waard zijn. 
Hoe liggen in die gevallen de contacten? 

Hoofdinspecteur Hartman antwoordt, dat de pas
poortcontr6le in zijn geme-ente in handen is van 
de douane, dus van ambtenaren van de invoerrechten 
en accijnzen. De samenwerking met de politie is 
goed; deze krijgt onmiddellijk een seintje, wan
n�er zich iets bi-j zonders voordoet. Stelt de 
vraag, of het niet beter zou zijn, wanneer - even
als in andere plaatsen - de Marechaussee deze 
passencontrOle verricht. 

H.BVD acht dat inderdaad beter ., omdat de inte
resse van de douane een geheel andere kant op
gaat; het as hun vak niet, doch slechts bijzaak.

1 

De heer Grevelink zegt hiermee niet te kun-
nen instemmen. De douane-beambten krijgen een op
leiding ook t.a.v. passe�ontr!le. De Rijke-

' vreemdelingendienst heeft ervaren, dat zij minder 

\

fouten maken dan de Marechaussee. Daar staat de 
militaire opleiding voorop� Eerst de opleiding 
tot soldaat, daarnà pas de politie-vak-opleiding. 
De douane krijgt een algemene scholing, waarbij 
ook vrij veel talenkennis wordt gevraagd. 

Dat de BVD van de Douane geen rapporten ont
vangt, acht de heer Grevelink logisch, omdat er 
nooit om gevraagd is. De BVD immers heeft - even
zeer logisch - de verbinding gelegd met de Mare
chaussee. Dat neemt niet weg, dat ook van de 
Douane veel gegevens verkregen zouden kunnen worden. 

t 
De meeste doorlaatposten �ijn n"1. inb:m.den van de
Douane; slechts de grotere zijn voor dit doel 
door Marechaussee bezet. 

H.BVD heeft ervaren, dat de Marechaussee
scherp en vakkundig controleert. Memoreert, dat 
hij tezamen met de heer Grevelink persoonlijk 
heeft geconstateerd hoe oppervlakkige� onvolle
dig de pasaencontrOle van de douaniers in z'n 
werk ging. 

De ervaringen met de Marechaussee op dit 
punt zijn uitstekend. De Marechaussee kan theo
retisch en practisch tot specialist gevormd worden. 
Voor de ambtenaar van de invoerrechten en accijn
zen moet het echter een bijvak blijven, dat in 
wezen buiten zijn eigenlijke taak ligt. 

6 -
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Bij binnenkomst van een schip wordt de po-
li tie st-eeds gewaarschuwd .• Bij bijzonderheden wordt 
de Id. ingeschakeld. Tot nu toe is daax ec ..... ter 
nooi·b iets van betekenis uit te voorschijn ge
komen. Is van mening, dat er bij grotere attentie 
wel meer uit te krijgen zau zijn • 

Inspecteur Spaanderman deelt mede, dat de 
contrOle in handen is van de Marechaussee. Id. en 
Vreemdelingendienst vorm.en., er één afdeling. 

Il.BVD wijst op de voordelen van deze com
bi11atie. Brengt het geval in herinnering van een 
Tsjech, een vrveger bediende van de Engelse am
bassade, en wijst in dit verband op het belang 
van spoedige waarschuwing van de BVD. 

Ook hier - aldus Hoofdinspecteur van Vugt 
is het de Marechaussee., die de passencontr61e 
verrichtr Noemt het geval van de vier Russen in 
zijn gemeente. 

H.BVD herinnert aa.11 de mensensmokkel per
loodsboot naar Antwerpen. De loods is nog rustig 
in dienst. Hoofdinspecteur van Vugt ll)evestigt dit. 
Van de vrouw van de loods staat vast, dat zij com
muniste is; van de loods zelf is het wel waar
schijnlijk, maar bewijs is er nog niet. 

Hoofdcoillill.issaris van Politie Staal meent 
ovE:r de Rotterdamse situatje niet veel te kunnen 
vertellen, dat voor Il.BVD nieuw sou zijn, hoewel 
er wel enkele dingen zijn veranderd. 

De verstekelingen komen de laats·i:;e tijd meer 
uit de richting Spanje, een kant, waarbij de BVD 
nu niet zo véél belang heeft. Zegt toe, dat de 
samenwerking tussen Id., Vreemdelingendienst en 
Rivierpolitie zowel onderling als met de BVD zal 
worden opgevoerd. 

H.BVD vestigt de aandacht op het gemak, waar
mede iemand, die hier per schip aankomt ongemerkt 
kan achterblijven. Controle is hier vrijwel niet 
mogelijk. De remedie is wel: het kweken van con
tacten en informateurs in de havenkwartieren, zoals 
Rotterdam die bijv. vroeger had onder de Grieken. 

H.BVD brengt als zeer bijzondere groep ook
de Chinezen tersprake, niet in het minst met het 
oog op k�erierlijnen. 

B III merkt op, dat de laatste tijd steeds 
meer meldingen binnenkomen 9 die de Chinezen aan
wij.zen als overbrengers van lerichten. Zij komen 
ook aan de Partijgebouwen. 

De heer Grevel.ink werpt vragenderwijs tegen, 
dat deze mensen toch gemakkelijk zijn te gerkennen. 

- 7 -
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H.BVD antwoor� dat de Chinèzen, zonder scher
pe maatregelen te nemen, zeer moeilijk te identi
ficeren zijn. Het penetreren van de Chinezen
gemeenschap, bijv. in Rotterdam, is ook daarom 
zeer belangrijk. 

De heer Grevelil).k vraagt, wat nu het tijd
stip is voor het nemen van maatregelen, welke dan 
ook. Hij heeft practisch nooit een voorotel ont
vangen, om hiertoe op grond van subversieve ac= 
tiviteit over te gaan. 

H.BVD antwoordt, dat de BVD zich in die ge
vallen in de eerste plaats tot de Procureur- Ge
neraal w,endt. 

H.c. noemt als voorbeeld het geval van een
Chinees, die in Amsterdam een blad uitgaf. Daar
over is uitvoerig met de PG aldaar gecorrespon
deert 

De heer Grevelink merkt op, dat den Chinees 
van wie enige malen is geconstateerd, dat hij een 
Partijgebouw bezocht, er toch 11u.it kan". 

H.BVD wijst er op, dat de onopvallende ob
servatie zeer moeilijk en tijdrovend is. Bestaat 
eenmaal het vermoeden dat een bepaald persoon 
als koerier fungeert, dan kan het nog heel lang 
du.ren, voor er bewijzen zijnw En mogelijk ver
dwijnt de ma..� voor het zover is en neemt een an
dere� voorlopig onbekende Chinees zijn plaats in. 

Naar aanleiding van de opmerking van HB, 
dat er een lijst is van extremistisch-actieve 
Chinezen, vraagt de heer Staal, of deze lijst ook 
bij de gemeentaioekend is. HB antwoordt, dat de 
heer van der Most een opgave heeft van deze mensen. 

De heer Grevelink merkt.t. op, dat de PG. dus 
van twee zijden in deze gevallen wordt betrokken, 
n.l� vanuit de gemeenten en door de BVD. En wat
is nu de doelstelling? Toch seker om deze �ensen
uit te wijzen.

Il.BVD antwoordt, dat hij er v66r de oorlog 
als HC.v.P. ook zo over dacht. Nu is dat wel 
a,1ders. Onze eerste gedachtellt is bepaald niét: 
Eruit met die vent! Wij willen in de eerste plaats 
gegevens over hem hebben: identiteit, van waar en 
hoe gekomen, van wie krijgt hij de over te brengen 
berichten, welke contacten, enz. enz. 
Du.s geen huiszoeking of arrestatie, maar precies 
het omgekeerde van hetgeen het grote publiek var.. 
onze dienst denkt. Wij hebben niet eens de bevoegd
heid tot dit politieël optreden en wij willen die 
ook niet. Het doel is: observeren en aldus de ge
gevens te verzamelen. 

- 8 -
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Coördinatie-punt. 

Art. 32 v/ KB. 

• 

6" SLUITING: 

- 8 -

De heer Grevalink constateert, dat er in 
dit opzicht geen verschil van opvatting bestaat. 
Er moet evenwel een punt van coördinatie zijn. 
Komt terug op de opmerking van RC, die zich tot 
de P .• G. wendt. Maar er zouden dan veel meer rap
porten en voorstellen tot het nemen van bepaalde 
maatregelen, op grond van subversieve acties bij 
hem (Hoofd Rijkavreemdelingendienst) moeten bin
nenkomen. 

H.BVD antwoordt., dat het coördinatie-punt
aanwezig is, n.l. de Procureur-Generaal. De In
lichtingendiensten rapporteren aan de BVD en 
deze stelt zich, tin de persoon van HC) in ver
bindigg met de betrokken PG. Dit contact berust 
op de bepalingen van art. 32 van het KB;(leest 
dit voor). 

H�BVD wijst nog op de grote groep diploma
tieke vertegenwoordigers, over wie geen stukken 
bij de Rijksvreemdelingendienst zullen binnen
komen. 

De kern van de zaak blijft het contact en 
de samenwerking tussen de Vreemdelingendiensten 
en de Inlichtingendiensten. Daarna volgen de 
BVD, de PG, en de Rijkavreemdelingendienst. 

H.BVD sluit te 16.f uur, na Mr. van Gilse
te hebben verzocht zijn dank over te brengen 
aan de P.G., voor het initiatief tet deze ver
gadering. 
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No.1617 R.P. 's-Gravenhage, 8 Decèmbér. 19..I 50. 

• 

Betreffende Contact 

�olitie - B.V.D. in 

vreemdelingenzaken. 

Bij J.age : l • 

1 Verzoeke bij beantwoording datum 1 
en nummer dezes te vermelden 

Hierbij heb ik de eer UHoogEdelGe

strenge te doen toekomea een afschrift 

van mijn schrijven onder datum en num

mer dezes aan de (Hoofd)Commissarissen 

van Politie te Rotterdam, Schiedam, 

Vlaardingen, Dordrecht ·en Vlissingen 

betreffende bovenstaand onderwerp. 

De Procureur-Generaal., 

t'gd.Directe� van Politie,

D Q rJ,,a � 
I 

Aan de Heer Hoofd van de Binnenlandse veiligheids Di 



AFSCHRIFT. 

" PROCUREUR-GENERAAL 

,,_ bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage, 
fungerend DIRECTEUR van POLITIE 

's-Gravenhage, 1 

1 
Verzoeke bij beantwoording datum 

1 
en nummer dezes te vermelden 

(w.g.) Versteeg. 

•
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RAPPORT voor: HB en HC 
van: H BVD 

Betr.: Bespreking bij de P.G. in Den Haag met GREVELINK van de 
Rijksvreemdelingendienst, Hoofdcommissaris STAAL uit 
Rotterdam, in het bijzijn van advocaat-generaal VAN 
GILS:EN en de hoofdambtenaar JUCH. 

De P.G. heeft een uiteenzetting gegeven van de onbe
vredigende wijze, waarop het geval met de Roumenen is behan
deld en aan de heer Staal verzocht of hier niet wat aan te 
doen zou zijn, teneinde dergelijke voorvallen in de toekomst 
te voorkomen. 

Staal was, zoals gewoonlijk, geweldig agressief en ver
dedigde door dik en dun zijn ambtenaren. Hij kon echter onmo
gelijk ontkennen, dat de Rotterdamse Politie het intelligence
en counter-intelligence aspect van deze zaak volkomen verwaar
loosd had. Wanneer de Amerikanen, zo betoogde ik, de zaak 
zo belangrijk vinden, dat zij een vliegtuig hiervoor zenden, 
dan ligt het voor de hand om te veronderstellen, dat deze lie
den ook wel wat aan de Ned. autoriteiten zouden kwlnen vertellen. 

Ik heb voorgesteld om een avond naar Rotterdam te gaan en 
daar voor de politie-ambtenaren van vreemdelingendienst en 
inlichtingendienst, tezamen met de politie-ambtenaren van de 
riviérpolitie, die de passen-controle uitoefenen, een korte 
uiteenzetting te geven over ons werk en dat van de B.I.D., 
G II en Marid. De P.G. heeft toen, om Staal te helpen, om n.l. 
te voorkomen, dat alle aandacht uitsluitend op Rotterdam zou 
vallen, voorgesteld deze bijeenkomst uit te breiden met in
lichtingen- en vreemdelingendiensten van de andere havenste
den in zijn ressort (Schiedam, Vlaardingen, Dordrecht en 
V�issingen). Ik heb mij hie�tegen uiteraard niet verzet en 
er is afgesproken, dat de bijeenkomst, die dus van de P.G. 
uitgaat, zal plaats vinden op Maandag, 18 December, om 2.30 
uur in de Javastraat. 

De Heer Van Gilsen vroeg of hij deze bijeenkomst mocht 
bijwonen, teneinde meteen ingewijd te worden in de verschil
lende geheimenissen van de B.V.D. 

De �iteeftHebtitig voor de bijeenkomst zal uitgaan van 
de P. G. f.A-.A � .. °0 j

Na afloop van de vergadering heb i� nog enige tijd met 
Staal doorgepraat en wij zijn daarbij tot de conclusie ge
komen, dat het misschien nuttig zou zijn om v66r deze grote 
bespreking nog een aparte Rotterdamse bijeenkomst te hebben, 
teneinde de typische Rotterdamse moeilijkheden niet in de 
grote vergadering te hoeven etaleren. Ik wacht hierover be
richt van Staal af. 

·-,



Ik heb op de bijeenkomst bij de P.G. er wel op gewezen, 
dat wij van de Marechaussee, die de grensbewaking uitoefent 
over geheel Nederland, behalve in Rotterdam, een grote stroom 
van gegevens kregen, terwijl wij van Rotterdam practisch 
nooit enig bericht kregen. Ik heb er aan toegevoegd, dat het 
mij uit eigen ervaring bekend is, dat Rotterdam de invals
poort is voor een zeer groot aantal vreemdelingen, die onge
twijfeld van belang zijn voor B.V.D. maar ook voor B.I.D. en 
G II. 

De bespreking verliep, wat de P.G. en Grevelink be
trof, bijzonder plezierig, alleen Staal voelde zich gegrepen, 
zodat ik om tactische redenen gemeend heb hem zo nu en dan te 
moeten bijstaan, wanneer hij al te zeer door de P.G. werd aan
gevallen. Staal vertelde mij na afloop, dat de P.G. het op hem 
voorzien had en dat hij voortdurend standjes uit Den Haag 
kreeg. 

Bij de bespreking op Maandag zal ik het op priJs stel
len, behalve de lieren Felderhof en Van Maa.nen, ook de heren 
Crabbendam en Serraris aanwezig te zien en eventueel nog en
kele heren van B en c.

11 December 1950. R BVD 



AFSCHRIFT 

N O T A 

AAN: HC 
VAN: C 10 

Betr.: geweren aan militairen 

UITTREKSt� 

u:t . /-0 ,.,7 . . .... fä,� .... !'. ... ./ ..... 

�!��o . �- �····�2,· 

.. ?.?2-..... µ� ..

Mr GOOSSEN wilde het onderstaande graag 
met U bespreken: 

De dienstplichtigen, die nu een geweer mee 
naar huis hebben moeten geregistreerd worden als de
genen, die een jachtgeweer of pistool in hun bezit heb
ben. Deze hebben een vergunning van de plaatselijke po
litie en komen dan·ook nog voor in de kartotheek van het 
bevolkin§sregister van de plaats waar zij wonen. Gaan 
dus mensen me� een vuurwapenve:rgmning verhuizen, dan 
gaat hun kaart mee. 

� II is met Justitie van mening, dat iets 
dergelijks voor de ge,w.;;.len, die de militairen mee;if 1l,aar 
huis krijgen, opgezet�wordi-n/ 

Nu worden door G II aan de BVD lijsten ge
zonden met namen van dienstplichtigen, die een geweer 
mee hebben. de BVD moet die namen nu checken, is nu 
iemand fout, dan zorgt G II weer dat het geweer op de 
een of andere manier weer ingeleverd wordt. 

·Nu zou dus in samenwerking met Justitie,
G II en de BVD zo'n kartbtheek opgezet moeten worden. 



INIS'.l.1 ERl;:.. VAN 
BU NElU.A.NDSE ZAK q 

AAN 

ts-Gravenhage. 28 Februari 1950 
Javastraat 68. 

DI ,.,NSTGJt:HEJM STRI 

• 

zeer Geachte Heer Van der 1nne, 

Ik had gehoopt U persoonlij k bij Uw optr den als 
Direateur-Generaal van Po11tie de hend te kunnen drukken 
teneinde op die �iJze mijn blijdschap en mijn geluk
wensen tot ui tdrukktng te lcunn en brengen.

Helaas moet ik op l �aart voor eni e tijd naar het 
. buitenland, zodat 1k U �as in de tweede hetrt van aart 
ke.n ontmoeten . 

Ik ben er van overtu1�d, dat de �emenw·rking tussen 
onze beide diensten van essentieel belang is voord 
veiligheid van Qns land en u kunt er van verzêkerd z1Jn, 
dat 1k van mij n kant �l het mogelijke in het erk zal 
stellen om een goede gang van zaken te bevorderen. 

Inmiddels verbiijf ik na beleefde groeten et ge
voelens van hooga.chting. 

tlw dw. 

Mr. L. Einthoven 

de lioogEdelGestrenge Heer 
r. J".c. van der " inne,

Directeur Generaal van Politie 
te 
's-GRAVENliAGF.. 



MINISTERÎE VAN 
BIN!\TENLANJJSE ZAKEN 

's-G�avenhage; 30 Januari 1950. 
Javastraat 68. 

DIENSTORTIER. 

Iedere ambtenaàr van de B.V.D. draag ik op indien 
gegevens bij hem binnenkomen welke zouden kunnen leiden 

a. tot het instellen van een strafvervolging

b. tot het treffen van administratieve maatregelen in
verband met de toepassing van de navolgende wetten s
1. Vreemdelingenwet
2. Wet op de Grensbewaking
3. Vuurwapenwet
4. ��apenwet
5. i�et op de weerkorpsen
6. Wet op de vereniging en vergadering,

deze onverwijld via zijn afdelingshoofd mede te delen aan 
Hoofd C, opdat deze - aan wie door mij is opgedragen het 
contact met de Procureurs-Generaal te onderhouden - na over
leg met het betrol::1::an afdelingshoofd zo nodig de Procureur
Generaal hiervan mededeling kan doen. 

Het zal U duidelijk zijn, dat het voor de zo hoog 
nodige samenwerking met de Procureurs-Generaal noodzakelijk 
is, dat deze over de voor hen ter uitvoering van hun taal{ 
benodigde gegevens, onmiddellijk nadat ze door ons zijn ont
vangen, worden ingelicht. 

Anderzijds is het van belang voor de goede gang van 
zaken bij onze dienst dat reeds in het allereerste begin 
overleg kan worden gepleegd met de Procureurs-Generaal opdat 
optreden van de zijde van Justitie 'of Poli tie op ongelegen 
momenten voorkomen kan worden. 

Ter vermijding van misverstand zij er met nadruk op 
gewezen dat het vorenstaande niet impliceert, dat bovenbe
doelde aangelegenheden ook verder door Afdeling C worden 
behandeld. Na kennisneming zullen dezelve door Hoofd C zo 
spoedig mogelijk naar de betrold{en afdeling worden terug
gezonden. 

Het Hoofd van de Dienst, 

: ' 

( - ,,I - -- ----·
.,,· f .

Mr .L. Eint hoven 



Aan plv. Hoofd ACD. 
Van Dis. 

Ingevolge Uw verzoek dd. 30.6.49 doe ik U hierbij 

de verlangde &fschriften toekomen. 

. 
f 

1.7.49/Dis/ 
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Gedeeltelijk 
Afwchrift van het versl�g van de zg regionale A-bespreking met 
de Districtscommandant der Rijkspolitie van het District Utrecht,
gehouden te De Bilt op 4 Juni 1949 door Dis 2. 
-----------------------------------------------------------------

Naar &anleiding van het behandelde deelde de Distr. Commandant 

(Laverman) nog het volgende mede: 

a. De P.G. krijgt op zijn uitdrukkelijk verzoek afschrift vizil alle
rapporten etc.,bestemd voor de C.V.D.
Tevens is door de P.G. aan de Distr. Cdt. verboden om een I.D.
kaartsysteem op te bouwen en bij te houden •
(Het ligt voor de hand,dat een dergelijke kartotheek wel op
het Districtsbureau aanwezig is en bijgehouden wordt, zonder dat
de P.G. hiervan kennis draagt).

b. -----

20.6.49 
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Gedeeltelijk afschrift van het verslag van de regionale A - be
spreking op 16.6.1949 gehouden met de Distr. Commandant der 
Rijkspolitie Breda (Majoor Canter Visscher). Mede aanwezig was 
plv. coillPlandant Rijks�olitie, Kapt. Bekker. 
---------------------------------------------------------------

Alle I.D.kartotheek-gegevens van dit district zijn doorgegeven 
aan de c.V.D. De Distr. Cdt. stelt het echter op prijs, dat ook 
in de toekomst de aanvraag-formulieren, wa&rin slechts om een 
administratieve controle wordt verzocht, aan hem worden toege
zonden. De kartotheekgegevens van de Rijkspolitie zijn nl. nog 
niet compleet te noemen, zodat veelal, ook al wordt er slechts 
een administratieve controle verlangd, toch een onderzoek ter
plaatse wordt ingesteld • 

·1vat betreft de samenwerking op I.D. gebied tussen Rijkspolitie
en bev. Gemeentepolitie Breda was Maj. Canter Visscher geenszins
tevreden. Er doen zich gevallen voor waarbij de Rijkspolitie in
teresse heeft voor nadere gegeMens betreffende inwoners van Breda,
die in de buitengemeenten (ressorterende onder R.P. Breda) ageren
of de aandacht op zich vestigen, bv. door de adressen, welke
zij bezoeken. Hoewel de R.P.bij voorkomende gevallen de I.D.van
Gemeentepolitie Breda regelmatig van een en ander op de hoogte
houdt (schriftelijk), is dit omgekeerd niet het geval.
Het bovenstaande was voor maj. Canter Visscher aanleiding om op
te merken, dat zijns inziens tevens de berichtgeving van rijks
recherche ('s-Hertogenbosch) aan CVD veel te wenseL ovBrlaat,
zodat de c.V.D. meerdere malen verstoken blijft van de gegevens,
die reeds lang aan de rijksrecherche bekend waren; spontane be
richtgeving hunnerzijds is zeer noodzakelijk.

Inzake P.J. van der Ban, eertijds loco burgemeester van Oud en 
Nieuw Vosmeer, waarover door de R.P. Breda aan de c.v.D. was 
gerapporteerd (CO 43910, sinds 31.5.49 in behandeling bij B), 
wist maj. Canter Visscher te vertellen, dat hem vanwege de 

rijksrecherche bekend was geworden, dat bij een huiszoeking een 
aantal paspoorten en een aantal onbedrukte vellen bankbiljetten
papier (waarschijnlijk identiek aan een papiersoort v�n de fa. 
Enschede te Haarlem) was gevonden, benevens een aantal vellen 
postzegels uit een der satelietstaten achter het ijzeren gordijn. 
Hij (Canter Visscher) meende er goed aan te doen ons dit in ver
trouwen mede te delen, daar de rijksrecherche nog wel niet dien
aangaande gerapporteerd zou hebben (telefonisch aan B doorgegeven 

Dis 24.6.49 



Aan plv. Hoofd ACD 
Van Dis. 

Volgne. 

Op Uw verzoek doe ik U hierbij toekomen afschriften 

van de verslagen betreffende gehouden besprekingen met Korpschef 

Gemeentepolitie Winschoten, Distr. Commandant Rijkspolitie Win

schoten en Distr. Commandant Rijkspolitie Groningen in Mei 1949. 

27.6.m949/Dis/ '1-
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Afschrift verslag bezoek aan Korpschef Gemeentepolitie 
WINSCHOTEN, Inspecteur Gool , op 9 Mei 1949.

Naar aanleiding van mededelingen door I.v.P. Gool gedaan op de 
regionale Dis-bespreking te Groningen werd hem verzocht ons uit
voerig te willen inlichten. 
Gool deelde mede, dat door hem een en ander was gerapporteerd 
aan de P.G. Leeuwarden, terwijl ook van de Districtscommandant 
Rijkspolitie rapporten dienaangaande bij de P.G. waren binnen
gekomen. 
Gool voelt er weinig voor deze zaken weer op te rakelen doch 
zegde ons bij een volgend bezoek inzage van deze rapporten toe. 
In de afgelopen twee jaren hebben zich de navolgende gevallen 
voorgedaan. 

Een tweetal beruchte s�okkelaars, waaronder zekere Broekema uit 
Winschoten waren in 1947 gearresteerd en veroordeeld. Zij zaten 
hun straf uit in Veenhuizen. Lang voordat hun straftijd om was, 
werden deze figuren plotseling weer in Winschoten gesignaleerd. 
Gool liet een onderzoek instellen waarbij bleek, dat deze lie
den met behulp van de Marechaussee uit Veenhuizen waren ontsla
gen en hun medewerking verleenden om te penetreren in een organi
satie, welke communisten en SS-ers naar Duitsland smokkelden 
en wapenen van Duitslana naar Nederland. 
Zij waren door de Marechaussee voorzien van grenspassen en smok
kelden braaf verder. Van enig penetratie-resultaat is niets be
kend, terwijl een tweetal Engelse grenspassen, volgens bewering 
van dP. smokkelaars ontfutseld aan een K.P.D.-organisatie, gesto
len bleken te zijn vanuit een bureau van ce EnGe:se grenscontrole. 
Gool - van een en ander op de hoogte door een vertrouwensma� 
Jan WEERT genaamd, (een smor�elaar, thans niet meer voor heE werk
zaam) - is gaan praten met de Officier van Justitie te �roningen, 
bij welke gelegenheid hij de naam Weert noemde. Enige tijd later 
!kwam Weert hem melden, dat hij door Goal verraden was, de smok
kelbende was op de hoogte van zijn dubbel spel. Waarschijnlijk is
een en ander uitgelekt via rijksrecherche en marechaussee. Nadat
duideiijk gebleken was, dat van Broekema c.s. geen behoorlijke
resultaten te verwachten wqren, zijn deze lieden wederom in Veen
huizen ingesloten, waar zij hun str�ftijd uitzaten.
Naderhand is door de marechaussee in samenwerking met rijksrecher
che nog een poging gedaan om te penetreren in een wapensmokkel
organisatie. Een aantal smokkelaars kreeg grenspassen, de rijks
recherche vervoerde de smokkelwaar (microscopen) per auto van de
grens naar Groningen om goodwill te tonen. De pentratiepoging mis
lukte totaal.

Gool vindt deze w1Jze van werken volkomen verkeerd. 
Samenvatting van de door �em naar voren gebrachte bezwaren: 

1. Samenwerken en overleg tussen Marechaussee en Rijksrecherche e
nerzijds en gemeentepolitie en rijkspolitie in de grensstreek an
derzijds is zijns inziens zeer gewenst. De Inspecteur der Invoer
rechten en Accijnzen dient bij dergelijke stunts enigszins te
worden ingelicht, waardoor vermeden kan worden, dat de douane bij
controle roet in het eten gooit of prestige verliest door der
gelijke smokkelaffaires, na controle te moeten laten passeren.

2. Door het gebruik maken van al.om bekende smokkelaars, waarvan ter
plaatse een ieder weet, dat ze hun straf uitzitten, komt er�
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2. 

veel opschudding onder de "insiders" in de smokkelwereld, waardoor 
a priori de zaak stuk is. 
Men raakt daardoor verwikkeld in smokkelaffaires; werkt weinig 
bedekt, �onder goede bronnen. 

3. Gool heeft de overtuiging, dat de smokkelaars, waarvan de mare
chaus.see z.ich bedient bij hun penetratiepogingen hun bevoorrechte
positie slechts gebruiken om rustig te smokkelen.

4. Indien de marechaussee niet in staat is grotere geheimhouding te
betrachten bij hun penetratiepogingen doen ze beter er geheel van
af te zien.

Opmerking.

a. Mijns inziens zou Gool niet zoveel woorden hierover vuil maken
indien hij mee mocht spelen. Hij erkent, dat het grootste gedeel
te van de genoemde activiteit der marechaussee en rijksrecherche
buiten zijn gemeente ligt.
Aangezien hij in vriendschappelijke relatie staat met de Inspec
teur van r. en A. te Winschoten heeft hij echter gelegenheid te
over om een vinger in de pap te houden •
Dat de rijkspolitie (Distr. Winschoten),gemeentepolitie Vlagtwed
de en Invoerrechten en Accijnzen bezwaren hebben tegen deze gang
van zaken is duidelijk.

b. Het is bekend, dat Kapt. Lameris (Marechaussee Groningen) en Mul
ler (Winsm'hoten) zich beijveren om contacten te leggen in het
Noorden ten behoeve van de in opbouw zijnde inlichtingendienst
van de Marechaussee.

c. Aangezien Gool over deze materie uitvoerig heeft gerapporteerd
aan P.G.Leeuwarden,van welke rapporten wij binnenkort kennis kun
nen nemen, is het zijn wens niet verder in deze brestie te w'Orden
betrokken.

Dis • 
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Afschrift verslag bespreking met Distr. Commandant Rijkspolitie 
Winschoten op 17.5.1949. 

Betr. Samenwerking Rijkspolitie - Marechaussee. 

Onder verwijzing naar het verslag van bespreking met Korpschef 
Gemeentepolitie te Winschoten, volgen hieronder enige mededelingen 
van de Distr. commandant der Rijkspolitie te Winschoten. 
Hij bevestigde, dat door hem aan de Procureur/Generaal te 
Leeuwarden gerapporteerd was omtrent de zijns inziens totaal ver
keerde en ook mislukte pogingen om te penentreren in wapen- en 
mensensmokkel-affaires in de Noordelijke grensstreek, ondernomen 
door de Marechaussee en Rijksrecherche. Bezwaren zijnerzijds zijn 
è.e volgende. 

1. Door het gebruik maken van de �diensten" van twee beruc�te en
bekende smokkelaars Broekema en Beeuwen, met hulp van de mare
chaussee en rijksrecherche uit detentie ontsl�gen voordat hun
straftijd om was, is een dergelijke penetratiepoging bij voor
baat tot mislukken gedoemd •.

2. Beeuwen is, nadat zijn straftijd om was (na de eerste mislukte
poging waren Beeuwen en Broekema wederom ingesloten te Veen
huizen), van een grenspas voorzien, zod�t hij weer rustig kon
gaan smokkelen, terwijl de rijksrecherche assisteerde bij het
overbrengen van de smckkelwaar vanuit het grensgebied naar Gro
ningen. De Inspectie der r. en A. werd, van een en ander niet
op de hoogte, voor een voldongen feit geplaatst, waarvan presti
geverlles het gevolg was.

3. De grAnsstreek ls veelal op de hoogte van de "privilege-smok
kelaar", waardoor penetratiemogelijkheden zeer gering zijn.

4. Door het niet inlichten van Rijks- en Gemeentepolitie langs de
grens, zowel als de douane, is een zo soepel mogelijk werkende
penetratiepoging onmogelijk.

De Districtscommandant is er van overtuigd, dat de Rijksrecherch e 
{die graag met belangrijke zaken thuiskomt) de marechaussee acti
veert en assisteert bij de opbouw van een "inlichtingendienst", om 
dat zij zowel van Gemeente- als Rijkspolitie niet los kunnen krij
gen wat ze graag zouden willen hebben. 

Opmerking. 
D.C. Winschoten heeft, n.a.v. inzending van rapporten aan de P.G.,
inhoudende bovenvermelde bezwaren, van laatstgenoemde een monde
linge terechtwijzing ontvangen. Volgens de P.G. ligt het niet op
de weg van een D.C. om op deze wijze zijn bezwaren naar voren te
brengen.

Reden te over voor D.C. Winschoten om ons te verzoeken van deze 
inlichtingen vertrouwelijk gebruik te maken zonder brondvermeldin 

Dis 20.5.49 
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Gedeeltelijk afschrift van de bespreking, gehouden eind Mei 1949 
met Distr. Commandant Rijmspolitie Winschoten. 

Bij een voorgaand bezoek aan D.C. Winschoten waren reeds verschil
lende problemen besproken. 
Thans deelde D.C. Van Kuik mede, dat hem van de kant van de Distr. 
Commandant der Marechaussee het verzoek had bereiktom wederzijds 
de speciaal voor r.D.-werkzaamheden aangestelde krachten bij 
Rijkspolitie en Marechaussee te doen samenwerken. 
De Distr. Commandant der Marechaussee, Kapt. Mttller stelt zich 
nl. op het standpunt, dat inlichtingen op politiek gebied, welke 
van waarde zijn voor de landmacht, absoluut aangevuld moeten wor
den met alle andere gegevens op I.D.-gebied, welke volgens hem on
afscheidelijk met elkaar verbonden zijn. 
D.C. Rijkspolitie Van Kuik ziet hierin absoluut een begin van een
I.D. der Marechaussee, welke op alle terreinen werkzáam zal zijn.
Ten opzichte van samenwerking staat hij dan ook afwijzend. Hem
is echter bekend, dat de Korpschef der Gemeentepolitie Ninschoten,
Gool, enige toezeggingen dienaangaande a&n MUJ.ler, op diens
verzoek , heeft gedaan.

Dis 
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Afschrift verslag bespreking met D.C. Rijkspolitie Groningen 
op 27 Mei 1949. 

Betreffende de verhouding rijksrecherche - marechaussee -
rijkspolitie, werd van D.C. Groningen het navolgende vernomen. 
P.G.Leeuwarden kan zich door zijn drukke werkzaamheden slechts 
zijdelings bemoeien met het werk van �e rdgksrechercheurs: 
Inspecteur Kuilman, rechercheur Gewald en enkele anderen. 
Deze rechercheurs zijn vanzelfsprekend er o p  uit met "belangrijke" 
zaken aan te komen bij hun P.G. Hoewel de samenwerking tussen hen 
en de gemeente- en rijkspolitie goed is zal er steeds een zekere 
animositeit blijven bestaan. Om zich van trouwe berichtgevers te 
voorzien is de door de marechaussee op te richten I.D. in het 
Noorden koren op hun melen \ 

Aangezien D.C. Groningen, Römeling, enkele jaren bij de P.G. te 
Leeuwaràèn werkzaam is geweest mag hij stellig tot oordelen bevoegd 

geremend worden • 

Dis 2 • 
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Ik heb de eer U onderstaand een opgave te doen 
toekomen van het personeel van de zuivel-en melkpoederfabriek ''DeLi,jempf" 
te Drachten. 

Kuipers Oebele, geb. te T,vijzel .28-8-1894, Directeur, vton. te Drachten, 
Stations"1eg no. 67 • Hij behoort tot de Ned. Hervo kerk. Is politiek niet 
�einteresseerd,doch georiënteerd op de Po v.d. A., 

Bekkema Bonne,geb. te Smallingerland 19-6-1930,zuivelarbeider,won. te 
SieJers·1oude no.15, gemoOpsterland.Hij behoort tot de Ned.Herv.kerk en is 
georiënteerd op de P. v.d.A. 

Bekkema Jan, geb.26-12-1905 te Smallin3erland,chauffeur,won.te Drachten, 
Moleneind 214. Hij behoort tot geen der kerkgenootschappen en is ge
oriënteerd op de P.v.d.A. 

'Bloem D __ geb.4-3-1905 te Smallingerland,zuivelarbeider,.,.on.te Nijega 
B.?5.Hij behoort tot de R.Ko kerk. Is op politiek 0ebied een onbetrouw
baar persoon, r'lie met alle 'linden, .... ,aar hij van kan plukken, meezei lt.Hij 
was voorheen, onàeran�ere ook lid van dec. P.N. 

Boonstra Heere, geb.21-8-1922 te Smallin5erland,zuivelarbeider,won. te
Drachten, Tramlaan21 imronend. Hij behoort tot de Baptisten gemeente en 
is georiënteerd op de C.H. Unieo 

Bos Johannes, gèb.11-5-1894 te Smàl lingerland, poedermaker, ,10n. te 
Drachten, F·abriekslaan 99. Hij behoort niet tot een kerk;enootschap en 
is lid van de P.v.d.A. 

�·Brander Tamme., geb.5-1-1903 te Smal.lin.Jerland, zuivelarbeider, .. ,on. te 
�Drachten, Kerkstraat no. 26. Hij behoort niet tot een kerkgenootschap 

en is lid van de E.v.c •• Is voorzover bekend, geen aangesloten lid der 
C.P.N., doch verbreidt de communistische ideën wel onder het personeel
van de fabriek. Hij politiek echter slecht onderlegd, is niet 5eliefd en 

- heeft weinig aanha ng. 

Brinksma Hendrik, 5eb.20-3-1912 te Opsterland,zuivelarbeider, won. te 
SieJerswoude 135, 1em. Opsterland. Hij behoort tot de Jereform•erde kerk 
en is georiënteerd op de AoRopartij. 

van der Brug Pieter, geb. 14-5-1902 te Smal lingerland,poederrna.ker,aon. 
te Drachten, vogelzang 62. Hij is lidmaat van de Ned.Herv. kerk en lid 
van c.H. Unie. 

�van Bru�3en Auke, geb.27-1-1906 te SmallinJerland, zuivelarbeider, 3on.
��e Drac tent zëf.tderdwarsvaart 58. Hij ts geen lid van een kerk.genoot

schap en lid van de C.P.N., Hij treedt in kleine kring op de voorgrond en 
draa5t de communistï"Sche 3"edachten vooral onder het personeel uit. 

Dupon Klaas, geb. 7-9-1889 te Smallingerland, melktappar, �on. te Drachte1 
Oudeweg 108. Hij is lidmaat van de Ned. Herv. kerk en aangesloten bij de 
c.H. Unie. 

van Dijk Ale, geb.11-10-1905 te Smallin1erland, melkcontrole�r, won.te 
Drachten, Oudeweg 99. Hij behoort tot de Geref. Kerk en i lid van de 
A.R. partij. 
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Dijkstra Dirk, geb. 8-3,-1897 te sm�llingerlandt machinist won. te 
Drachten, Vogelzang G7. Hij behoort tot de Jeref. kerk en is lid van de
AoR. partij. 

Dijkstra Johannes, geb,31-12-1896 te Smallingerland tkaasmaker, won. te
Drachten• Molenei�d 62" Hij behoort tot de Ned. Herv. kerk en is lid 
van de C.H,o Unie .• 

de Haan Oene, geb. 3-6-1893 te Opsterland, zuivelarbeider, on. te ure

térp 335, gem. Opsterland. Hij behoort tot de N�d. Herv. kerk en is lid 
van de P. v.d. A. 

�Herder Jan,_geb.9-12-191� te Smallingerland, �elkpoeder builder, won. 
�)4te Drachtsteroompagnie, 3ervitsenwijk o. 6. Hij is niet lid van een kerk

genootschap en georiënteerd op de .c. P.N. Hij treedt niet op de vool"-
grond en is vermoedelijk niet aangesloten. 

e 

e 

van Houten Klaas, geb. 2-2-1891 te Smallingerland, melktapper, won. te 
DPachten, Moleneind 185. Hij is geen lid van een kerkienootschap en aan
gesloten bij de P. v.d. A. 

v&n der I st Sietse, geb. 3-3-1897 te Opsterland, zuivelarbe:der, •r,on. te
Siegerswoude 150 gem. Opsterland. Hij behoort tot de Ned. Herv. Kerk en 
is georiintee�d op de P. v�d. A. 

de Haan Berend Jaoob, geb.10-5-1929 te Opsterland, zaivelarbeider, won. 
te Beete• iem.Opstarland, no. 77• Hij behoort tot de Ned.H�rv. kerk en 
is georiënt2erd op de P.. v.d. ·A• 

de Jager Jan• geb. 27-3-1932 te Opsterland, zuivelarbeider, won te Drach• 
ten,. Het Noord 8. Hij is geen 1 d van een ker��enootachap 8n Jeori�nteerd 
op de P. v.d" A. 

de Jong Jan, geb.9-7-1892 te Sma1lin3erland, zuivelarb�ider, �on. te 
Drachtstercompa�nie, Berend Bordzes1>1ijk o.no.4" Hij is .5een lid van een 
kerkégenootsobap en is georiënteerd op de P. v.d� A. 

de Jong Renze. •geb. 2?•1-190? te SmallinJerland; zuivelarbeider? won. te
Drachten" Seboolst:raat 7. Hij behoort tot de �Ted. Herv.Kerk en is geori
enteerd op de P. v.d. A. 

de Jong Johannes, geb.18-6-1902 te OpsteTland,melkvaarder,won. te Ureterp 
nç,.373; gem Opsterland. Hij behoort tot de !Ted. Herv. kerk en doet in

het geheel niet aan politiek. 

Keuning Jacob, geb.14-S-1897 te Smallin;erland, botermaker, won. te 
Drachten, Moleneind 41. Hij is 3een lid van aen kerksgenootschap en is
ge0riinteard 0p de P. Vod• A• 

Kuperus F<.>p:f>e, geb.6-5-1924 te Opsterland,zuivelarbeider, won. te 'Nijn
jeterp 1881 gem Opsterlando Hij is lid van de Ned. Herv. kerk en geen 
lid van enige politieke partij. Heeft 3een interesse voor politiek. 

van der Laan Dirk, Jeb.12-3-1912 te Smallin:rerland, machinist, ·Non. te 
Drachten, Stations·!feg 241.Hij behoort tot de 3eref. kerk. Is doorbraak"
man en geortënt0èrd op de P. v.1. A. 

van der Laan Hendrik, geb.4-4-1885 te Sma.llinge�land, botermaker, won. te
Drachtent Vogelzang 61. Hij behoort tot de 3eref. kerk en is lid van de 
A.R" partij. 

van der Meulen Fedde, geb.24•1•1933 te Smallingerland, zuiv•larbeider,
wonende te Drachten• �oleneind 216. Hij behoort tot de Ned. Herv. kerk
en is georiënteerd op de P. v.a. A. 
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van der Me.ulen J.an, geb.23 ... 9-1931 te Smal lingarland, zi.livelarb:dder 
',11on. -t.e Drachten, Moleneind 21.6, Hij behoort tot de .fed. Herv. k rk ' 

, ,en is geori!nteerd op de P. v.d,A. 

Miedema Willem, ieb.8-9-1903 te Smallingerland, melkoontroleu�,won. 
te Drachten, Fabr1eksl'lan 71. BiJ is geen lid van een der kerkgenoot
schappen .Is uiterst links georienteerd op de p. v.d. A. 

Numan '.Je:rke, geb. 19-2-1928 te Opsterland9zuivela.rb9ider, ·11on. te 
Tel"'1ispel 18, iem. Opsterland. Is lid van de Herv. Kerk en politiek 

niet geinteresseerd.Vermoadelijk georiënteerd op de P. v.d. A. 

Otter Albert Willem1 gebri28-3·1921 te Smallingerland 1 boekhouder, on
te Drachten, J.\.�o lene:i.nd 27 I • Hij behoort tot de Ned. Herv"' kerk en 
is lid van de P. v.d .• A" 

Pietersma Tjeerd• gebo27-9•1900 te Opèterland,zuivelarbeider, 90n. to 
Drar.füten, La.ng�mijk 8. Hij is 1aen lid van een kerk5enootschap en is 
Jeoriënteerd o� de P. v.d. A" 

��Pos,l .�q,, geb. 29-11.-1896 te Opsterland,zuivelarleider, .von. te · Siegers\tfoude 9, -îem Opsterland. Hij is geen lid van een kerkgenoot
sehap en �eoriënteerd op dec. P.N. Hij is vermoedelijk geen aa.n3e
sloten lid, doch draa::;t, de id.een 1.n kleine kring uit.Treedt verder 
niet op de voorgrond. 

�Postma Aalzent geb.16-6-1909 te SmallinJerls.nd, zuivelarbeider, 1on-
�t.e Dt"aanten, Fabrieksl1;Hn 73 • Hij is geen lid van een kerk5enoot

achap en is uiterst links georiënteel'*do Is geen lid van de C.P.N •• 
doah voelt hie·rvoor wel sympbatie " 

Ronner Anne ,..- geb. 15-5-1914 te Sma lltn1erland, botermaker, von. te 
Draehten• Oude�eg 155. Hij behoort tot de Ned. Herv. kerk en is 6e
oriënteerd op de P. v.1..A. 

van Smeden Jacobus� geb.15-9-1931 te Smallingerland, zuivelarbeider, 
won. te Drachten, Zuide-rdwarsvaart 31. Hij behoort niet tot een kerk
genootschap àooh is· geo:ri�nteerd op àe P. v.d. A11 

van Smeden Yke, .geb" 25-!0-1929 te Smallingerland, Z\livelarbeider, 
•uon� te Draehten 9 Zuiderd:!larsvaar-t 31. Hij behoort niet tot een kerk
genootsahap an is .geori�nteerd op de P9 v,d. A• 

Spoelst-r-a. Hennie, gebo 1?-3-1927 te 5mallin.�erland, �verkster, :>ton. te 
Drachten, Bergsingel 25. Zij behoort tot de Ned,Herv. kerk en is g� 
oriënteerd op de P, v.d. A. 

Speelstra Luitzen, ·geb. 15•12-1900 te Smallingerland,stoker, won. 
te Drachten, Bergsingel 25 .Hij behoort tot de Ned� Herv. kerk en 
is lid van de P. v.d. A. 

�V32ieksma Sjirlç+ geb.21•11-1916 te Tietjerksteradeel,zuivelarbeider,
.XV wo.n. te Suameer ;- �em. Tietjerksteradeel. Hij is geen lid van 

een kerkgenootscha� en vermoedeli.jk 9.an'.$esloten bij de ,C.P.N.Hij 
draagt zijn communistische ideën onder het personeel van de Yabriek 
uit. 
Tjepkema Pieter, geb. 17-1-1898 te Smallingerland1zuivelarbeider, 
won. te Draebten9 ?,lioleneind 91 • Hij behoort tot de N�d.Herv" kerk 
en is lid van da Po v�d. A• 
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îe;nw.a. J;}e�end_, geb. 27 ... 5"1006 te Sma-llin�erland,. zuivelarbeider., 1Yon. 

e DI'acb .stercompagnie , Vaaî'.t,weg 2 ·•- Hij behoort niet tot e"n kerkge
nootscha� en is lid van dec. P. N. In kleine krin5 hee�t hij enige aan� 
ha�, doch treedt niet op dê"voorgrond. 

Visser DouNe, geb. 6-12-1902 te Smallingerlandt melkventer1 won. te 
Drachten, Stations,..,,eg 135 • Hij 'behoort tot de !led" Herv. kerk en is 
gaoriënteePd op de P. v.d. A. 

Visser Jeert, geb. 27-1-1903 te Sm.all.ingerland , zuivelarbeider, 16on. 
te Drachten1 Fabriekslaan 89. Hij behoort niet tot een kerkgenootschap
en is georienteerd oo de P. v.d. A. 

Vos Dirk, geb. 15-8-1881 ta Smallingerland, zuivelarbeider,· on. te 
Dl-achten, Moleneind 150. Hij behoort niet tot een kerk6enootsohap en is 
�i� yan de P. _v.d. A� 

de Vries Fokje, geb. 20-3-1927 te Smal.lingel'land, kant.oorbe 'iendet won. 
te Oudega B. 2. Zi,j is lid van de :r:ed. Herv. kerk en geoI'iënteerd op de 
P. v.d. A.

de Vries 3jalt, geb.3-5-1901 te Opsterland, melkvaarder, won. te UJ!terp 
no.357, gem Opsterland. Hij behoort tot de Ned. Herv. kerk en is ge
oriënteerd op de P. v.d. A. 

Weima Aalzen, geb. 20-1-1901 te Smallingerland, zuivelarbeider, won. te 
Drachten, Fabriekslaan 97 .Hij behoort niet tot een kerkgenootschap en 
is lid van de r. y,d. A" 

Wieling Wijbe, geb. 26-2-1903 te Smallingerland, zuivelarbeider, won. te 
Drachten, Moleneind 179. F..:iJ behoort tot de Ned. Herv. kerk en ia be• 
stuurslid van da P. v.d.A, , afd. Drachten" 



!IOTr.fIE voor H<>ofd o. V.D. 

'V1,.a Be. 

-··'

Hedenmiddag werd ik bij de R.v.n. verwelkomd et 
het bericht, dat ik miJ in de toekomst behoorde te wenden 
tot öe Heer Goosse-n" die als contact was aangewez.en voer de 
verbinding van o.m. de R.v.n. met de.ç.v.n. 

De e1:fiQ11!le edecleling werd mij getoonä. welke 
hieronder in a:f'schrift volgt: 

"Hiermedé heb 1k de eei- u.h.e.g. te herichten, 
dat de Keer secretaris-Generaal miJ bij schrijven van 19-4-
1949 het volgende bericht. 

Het komt miJ wenselijk voor, tlat in dè- gevallen, 
waarin de 4ienaten van UJr afdeling zich ter verkr�jging 
dan ·ei verstrekking van inlichtingen 'tot de c.v.n. zouden 
wensen" c.q. tienen te, wenden, het contact loopt Id. talm.
'ten4 over een bepaald persoon van ttw af"delin&• 

B1e:rbiJ rijs ik blj deze aan. behalve ui�eraard 
1n de gevallen, waarJ.a Uael.t het contact zoudt willen .op
nemen - het Hoofd van het Bureau Kabine"l van Uw Mdelitlg, 

Goossen. 
Ik moge tJ verzoeken de &aa:rvoor in aa.nmerld.Dg 

kom.enie :sureaux Tan Uw afdeling dienove�enkomsti.g te in
strueren. 

V gelieve et het vorenstaande wel rekening te 
willen houden en doen houden. 

De Directeur-Generaal..- 11 

De Heer Grevelink heei"t 4.e Jleer Croise'\ van 
UChelen aa»gewezen om als schakel. te d;ienen 1;useen R. V .D" 
en de Heer Goossen. 

Het bovenstaande ts �en lelijke etre�p door de 
r.ekeni.Dth aangezien ik op de prettigste manier sa.me.uerlde 
m.et de Beer BOudewiJn. HiJ was steeds even 'behulpzaam en gaf 
miJ clikwiJls stukken mee om te behoud-en of � doen copilfren. 

In af'wachtir.rg Yan nadere orders beschouw ik,ai3n 
taak, als schakel tussen R.V.D. en o.v.D., belJindigd. 

2-5-1949.
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'e-G'ravenbage, 21( Januari 1949 

1.n antwoord op Uw schrijven No I 2/48-00/vP/BG van 
4 Januari 1�49 waarln U mij verzocht U alles te willen be
r1cbten hetgeen omtrent J.P,M. IJSSELMUIDEN bij mijn dienst 

__ 1 bekend is� deel ik U DHtde. daj- deze v� dool" mij slechts 
r gedeeltelijk. kan worden beantwoord. 

l Op crimineel gebied 1 mij omtrent bovengenoemde bekend, 
\ dat hij in 1945 uit Frankrijk 1s uitgewezen" na wegens het

schenden van de openbare eerbaarheid tot drie· maanden gevang e
l nisstrs.t �e zijn ve-roordeeld •.

. \ Voor 1n11cht1ngen liggend o� politiek terrein wordt door 

1

\m!Jn diens-t een rechtstreeke contact me
_
t de . P;-oc1JFeur' Gener-a"1 

�e 111,ematad ond, :rhouden. die dan ook ne.a:r aanleiding van

1
1jn verzoek een sobr1j�n van

_ 
mj bee�t ontvangen •. 

\ Ik moge tenslotte nog verwijzen naar· U. br-1 r I 2/48 
1 �/vP /BG van 29 Decetb'er 1948 inzake eenzelfde aangelegen

eid die door mij op 3-1 December 1948 bij mijn schrijven No 
f 2567, geJ:t1cbt aan het Hoofd van bet Bure�u Kabinet, de Beer 

oosa:en,1:,- afgedaan. 

Hft HOOFD VAN DE DIENS'!' 
0J voor deze: 

L 
-

(Jlr .Dr. J .Hazenberg) 

Het Ministerie van Justitie 
Bureau Rijk$1dent1î1catiedienst 
Raamweg 47 
•s-Gravanba15e.
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'rer voldoening aan het gestelde in Uw sohrjjven dd. 
9 Mei 1947, Geheim, betre:ffènde inlichtingen omtrent verschil
lende groepen van personen, heb ik, aang�ande punt 2 in ge
noemd schrijven, da eer U te beriehten, dat het personeel der 
�T te WEBRDINgE; gem@�nt� F.MMEN, hestnat �it de navolgende 
l·�:t·s()nent 

PI3!ER ALBERTUS MIDDELV.ELD t geboren 31 Januari 1893 tü Emmen,
ven beroep hollttP.ller i:TT; wonende Dorp.sstraat 57 te
EMMEN. Hij belijd� de Nad.Hervormde Godsdienst, is li
vai" Q.a Algemene :Bonri va.11 PTT-ambt.ene.ren, aangeslote
b j het NVV..., Hij :i.s niet bij ��n politieke pe.rtlj aan
gaalotên en ie ge�n bepaalde richting toeged a.n; 

1INA POL, geboren .31 Au.gu.stua 1900 te Emmen, eohtgenote van 
P.A.:Middelveld, van b�rl)et? stationhoudster FTi?, wo
il:&nde Dorpaatra.-l't 57 te EMî.:iE,!f. Zlj beljJdt de Ned.H r
vormde Godsdienst, is niet bil een vakorganisatie of
b� een politieke parttj aangealoten en ie geen bep 
de riol1t;ing toegedaan; 

HRNDRlK 

HENDRIK: 

'!!Oi.J'!!, geboren 17 Äu.gllst-..is 1896 te Emmen; van beroep 
hu.lp-besteller Pr'l!, wone-nde Hol tstraat 2.4 tè EMMEN.
Hij belijdt de Nad-Hervorm<le Godsdienst _, ia aeen lid 
va..11 een vako::·ganisatie en is J!iet aangesloten 'bij 
een poli tiek.a partij sn güen bep3.0.lde richting to.oge
daan; 

POL, geboren 7 November 1903 te Emmen. van beroep ma.-
nu.fa.eturiar en hulpbeeteller '.l?TT, wonende Dorps
straat 56 te EMMEN. Htl bel\}dt de Med-Herv-ormde God 
dienst, ie niet aangeslote.l_L blj een vakorganisatie 
en geen lid ven een politieke p.3,rtij e.n ook geen be
paalde richting toegedaan. 

Alle vorengenoemde personen ku.noen als_yolkomen be
trouwbaar worden aangemerkt. Er bevinden zich geen oommuniS:-

__.tioch georiënteerde elem nder. Geen der�hierboven ge-
no&m. e personen ia terzake van entg misdrijf mei: de l?olitie of

4
�ustitie in aanrakins geweest. 

/ 



MINISTERIE VAN ALGJ!Wi'NE ZA.Km. 

îGEBÖ:Kî 1 
Uw No.: 9 Geh. Pers • 

.. d •: 11-1-1949. 

Onderwerp: A. G.H. van G E N D E R B ll. 

GEH EIJl. 

- -

Naar aanleiding ftn Uw nevenvermeld schrijven 
m.oge�ik U beriohten, dat bovengenoemde :persoon niet bij mijn 
dlénst bekend is. 

Aan de Heer Districtscommandant 
der Rijkspolitie 
te 
•s-G RA VEN HA GE.

HE' HOOl'D VAN DE DIENST, 
Namens deze, 

L. Pot.



• 

DISTRICT 's-GRAVENHAGE 

DER RIJKSPOLITIE 

COMMANDANT 

No ..... 9 .... G.eh .... Pers.

's-GRAVENHAGE, 

Kon!nginnegracht 46 
T eleloon 183430- 183431 

11 Januari 1949.

Onderwerp, Inlichtingen A.G.H. v.Genderen.

Bijlagen' Gene •
r 

Ik heb de eer U te verzoeken mij wel te willen

\
berichten of de wachtmeester der Rijkspolitie Anthonie

Gera d H dr._ik van Genderen, geboren 3 November 1918 

te Amsterdam, wonende te Lekkerkerk, Emmastraat 31,in

in Uw cartotheek voorkomt.

In voorkomend _geval zou ik het zeer op prijs

stellen de bij Uw Dienst bekend zijnde gegevens betref

fende Van Genderen van U te mogen ontvangen.

De Districtscommandant,

De D.ir. Off. der Rd>jkspolitie 3e kl •

• 

AAN

het Ministerie van Algemene Zaken

t.a.v. de Heer POT

te 's GRAVENHA GE.

Javastraat 68.

(A.Wolters).





INLICHTIN�NDIENST. 

GRONINGEN. 
12 JA!' .. 1'}19 

• 

i_'_· 
R A P P O R T • 

\l In verband met de inhoud van het schrijven van de 
lHeer :Frooureur-Generaal, fg(i.Directeur van .t'Olitie te Leeuw

, arden, d.d. 27 December 1948, No. 40..13, betretrende com
munistische activiteit t.a.v. voormalige politie-officieren, 
kan als volgt worden gere.ppor�eerd: - - - - - - - - - - - - -

Uit een inge�teld onderzoek is gebleken, dat 
F �a n o ! s oa Mar i a. V R 1 N s, geboren te Klundert
ll. April 1 �88, .gehuwd met K. VERSLOO'l', van 29 November 1945 tot
20 September 1947, hee;ft gewoond te Groningen, Coehoornsingel 
No. 71. (niet 171, zoals in vorenbedoeld sollrijven staat ver
meld.} Volgens hun persoonskaart is zij met haar echtgenoot 
op l !t.\aart 1944 gekomen uit Duitsland en hebben zij zich ge• 
vestigd te Rot·t.erdam. Daarna hebben zij van 3 Juni 1944 tot 
29 November 1945 gewoond t.e Nijmegen, vervolgens heeft zij vanaf;,
l�atstgenoemde datum tot 20 September 1947 gewoond te Gronin
gen op voormeld adres, waarna zij is verhuisd naar Utreoht, 
'wijnstraat No. 38ois. 

Bij de administratie van de Justitie, P.R.A. en de 
Politie te Groningen, is ten nadele van bovengenoemde personen 
niets bekend. 

Gedurende VRIN8 haar verblijf te Groningen, is van 
enig activiteit,als bed06ld in bovenvermeld sehriJven, niets 
gebleken. 

Bij een schrijven d.d. 2ó Sep ember 1947, cv. No. 
5505, heeft de Heer Hoofd-Commissaris van Politie te Utrecht,
de Vreemdelingendienst te Groningen een verzoek gedaan om 1n
liohtingen betreffende genoemde VlUNS, aan welk verzoek door 
de Vreemdelingendienst, alhier,is voldaan. - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Groningen, 7 Januari 1949 • 



INLICMINGEimlENS! 
:E Eli 

No.193 ID" 

- In afschrift - aan het Ministerie van Alge
mene zaken te •s-Gravenhage.

fer vo1doening aan het geste1de in Uw sahr.ijven dd. 
9 ei 1947, Geheim, betreffende inlichtingen om.tr-ent Y&rsahil 
l. nde groepen van personen" heb ik,,. aan,gaande punt 2 in Be
noemd schrljven, . de eer U te berichten t dat het per.sonee1 der
Pl!T te BIE -DORDRECH�, gemeente E&EB, bestaat uit de navol
gende personen: 

!IDNDRIK DE VRIES, geboren 11 Januari 1896 te :Emlnen, van be
roep kantoorhouder P.fT, wonende VU'tenow 170 te R.ieuw 
Dorürecht. Hij beljjd-t dé Ned.Bérvorm.de Godsdienst, 1.s 
lld van de Algemene :Bond van Ned"Ambtenar.en, aangealo, 
ten bjJ het BVV en is cle politiek van de Partij van de 
Arbei.d toegedaan, zonder evenwel lid van deze partij 
t zijn; 

JAN'tINUS DUJVER, gebaren 1 September 1916 ,e Emmen, van be
roep besteller, wonende Oranjedorpstrae.t 60 te Ni uw
Dordreeht. HJJ belijdt de Ned, Hervormde Godadie.nst" is 
lid van de Alemene l3ond v" Ned. Ambtenaren, aan.geslo
�en bU het NVV en is de po1itiek van ae Partlj van d 
Arbeid, doch is hiervan geen lid.; 

G.Emrl? POST, geboren 16 Augustus 1916 te Emmen, van bero�p be
s'te1ler, wonende Vas'tenow 215 te Nieuw-Dordrecht. Hij 
belijdt de Wed.Hervormde Go.chuli.enst, is aangesloten bij 
de Algemene Bond v. Bed. A1nbtenaren, aangesloten bij 
het NVV en bes1nluräU.d van de afd.Nieutr-»ordrecht van 
de Partij van de Arbeid; 

GERRI'l l?OS'l, geboren 8 Augustus 1927 t.e Emmen, van beroep be
s'tell.er, wonende 13rugstra.a.t 75 te llazi.enave.en. Hij belijd� ile 

Red"Hervormde Godsdienst, 1-s lid van de Algemene Bond 
van Red.Ambtenaren, aangealoten :b.ij het NVV en is d 
politiek van de Partlj van de Arbeid toegedaan; 

EmraR'T BRimtS, .geboren 29 September 1912 te Emmen, van beroep 
hulp-besteller, enen.de Vastenow 51 te lUeuw-Dord
recht. Bij belijdt de Bed.Hervormde Godsdienst., is niet 
bij een vak-organisatie aangesloten en ia, zonder bi.er
ven lid te zijn, de politiek van de Partij van de Arbeid 
toegedaan. 
Geen der bi.erboven genoemde kan ala onb trouwbaar wor

den aangemerkt of is terzake van enig misdrijf met de Poli tie 
of Just.1 tie in aanraking geweest. 

�� Emmen" 23 December 1948. 
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•!MINISTERIE VAN JUSTITIE 

AFDELING POLITIE 

BUREAU: Kabinet. 

No. A. 76/48 Geheim. 

Bericht op brief van 

. _. 

's-GRA VENHAGE. ' .JJeceniber 1948.
Raamwe11 47 

Tel. 183980* 

Men wordt verzocht bij aanhaling van deze brief dag

tekening, afdeling en nummer nauwkeurig te vermelden 

Volgnc,. 

betrelfende ronselen van personen 
-·-1

• 

• 

voor nationalistisch China. 8 DEC: 1948 1 

ACD/ 5/0jO 1 

Hierbij heb ik de eer UHoogEdelGestrenge een afschrift 
te doen toekomen van een mij vertrouwelijk toegezonden rapport 
betreffende het ronselen van personen voor het Nationalistische 
China, naar de inhoud waarvan ik moge verwijzen. -

- --

DE MINISTER V AJ.if JUSTITIE,
Namens deze, 

Het Hoofd van het Bureau Kabinet 
van de Afdeling Politie, 

� 
(Mt-. J.P.G. Goossen)� 

{ ';) 
,. 

AAN: het Ministerie van Algemene Zaken, 
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst. 
Javastraat 68, ·�·�tàvenhage. 
t.a.v. Ref. L. Pot



• 

• 

In het ha.ven.gebied van Rotterdam werken versch!llenae personen, die mensen 
ronselen bm te gaan v.aren op z,g. zwarte schepen, d.w.z. schepen, die ge• 
oamoufleel"d" 1r,t· dit gevel onder Engelse vlag vex,en, en wier bestèuming 
het nationalistiaohe China is. 

Bekwaamheid doet in het �eheel niet ter zake, zelfs worden bij voorkeur 
zulke mensen gemonsterd, die nog nooit geval:'en hebben, en die dus ook 
niet in het bezit zijn van een monsterboekje. 
Aan deze mensen wordt een belastinsvrije gage betaald. van f 300.- per maand. 

De geronaelde persönen worden voorzien van papieren van vreemde nationáli
teit met gefingeerde ·namen, en worden onder die valse namen o_p de monster
rol geplaatst, waarna het sdhip uitvaart. 

!n China aa.ngeloomen, worden de papieren, die zich sinds de aanvang van
� reis onder beJ."Usting bevinden van .de kapitein, verkocht voor prijzen van
plus mim.te 5.000. - dollar, waarna het sohip weer zee kiest en d.e geronsel
de personen in China achterlaat, térwijl de zodoende opengevallen ple.a:tsen
z1.jn ingenomen door zulke personen die er .5.000 .. - - dollar voor over hadden
om China te verlaten •

Uiterlijk is de zaak dan geheel in orde1 daar er volgens de monsterrol 
niemand van de bemanning in Ohina e.ohtergebleven is, er in China niemand 
bijgekomen is, en alle insoh:r-ijvingen op de monsterrol gedekt z:i,.jn do.or 
monsterboakjes, die nog steed� in het bezit zijn van de kapitein. 

N81!1en van ronselaars of geronselàé personen �ijn nog niet bekend. Zodra 
hierover iets vernomen wordt; zal dit wo�den bericht. 

tJ(_ 



,1 PROCUREUR-GENERAAL 

fgd. Directeur van Poljtie 

te 

's-HERTOGENBOSCH 

No.: Kab .-382.

Bijlage: 1.

's-HÉRTOG?OS.ÇM 
Oranje Nassa aan !4 

Vo ,...,.,_ 

1948. 

Onderwerp: Politiek verdachte

• 

• 

· '.I.1er kennisneming en be schikking in
handen gesteld van den Heer Hoofd van den 

Centr1lèn Veiligheidsdienst, Javas-traat 68, 

te, 's-G.tl.AVENHAGE . 

De Procureur-Generaal, 
:fgd. Direc �e, 

J C. van der Minne • 



• 

• 

RIJKSRECHE C�E 's-RERTOGENBOSOH. 
�µ 'r.3�3 

's-1!ertogenbosoh,4 November 1�48. -----------

No:109.geheim. 

Pro�ur-Generaal 
Fgd. Directeur van Politie 

Betreffende:folitiek verdachte personen. lngeko�e) --· f...-.J.l •. ..1-f </j}
1 Afd ............ 2f..J N b ... i..�� ........ . 

Bijlage(n): 

Ik moge UEdelGrootAchtbare hierbij beleefd 
do n toekomen de personalia van ,en drietal Belgen,die m.i. 
voor signalering in aanmerking komen • 

l .{I
0

Leo MlOHIELSEN,geboren te Capelle (B) ,23 ,._:� 
1911,leraar gesehiedenis aan de Koninklijke Academie te 
Antwerpan,wonende te Antwerpen. 

Miohielsen,voornoemd,h�eft een hoge tune • 
bij de C.P.B •• Bij een laatst eehouden vergadering der C.,n..,..,_� 
afdeling Antwerpen,heeft hij o.a.gezegd,dat ,bij een even 
conflict tussen de Westerse Staten en Rusland de politie 
tijd of kans zal he�ben om tot arrestatie van de communi 
over te gaan. 

2e.-f Jan Baptist de FROFT,geboren te Antwerpe� 
12 Februari 1895,wonende te Antwerpen,Paardenmarkt No:42 •. 

De Proft,v�ornoemd,verrioht bewaking aan. 
Buitenlandse schepen.Hij zou lid zijn van de An lo Sovie 

!" 
Assooia.tion, Ook zou hij lid zijn van een geheime sabotag . , 

l/ 
organisatie. en acht het on.iet uitgesloten,dat hij belast 
met het uitvoeren van sabotage opdrachten. 

,, 3e.-
, Julien Hendrik GOOS3ENS,geboren te Etterbeek(B_ 

C9. Y-/ l aart 1907,wonende te Duffel. 
/' Goossens t voornoemd,is werkz8am bij een filmbu-

reau te Brussel.In de uitoefening van zijn beroep gaat hij 
veel naar het buitenland o.a.Nederland.Hij wordt er van ver
dacht opdrachten uit te voeren voor de C.F.B •• 

De Rijksreohercheur le.kl. 

Aan ten Heer 

Prooureur-Generc::�l ,. fgd.Direoteur 

van Poli tie 
te 

's-H ER TOGEN BOS OH.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



.. 

Volgno. 

[; NOV. 1948 

NOTrrIE ACD, ACD /if fOoa 
-Betr: P,G, 1 s-Gravenhage.

Bijgaand stuk is een fotocopie van een abusievelijk bij 
ons ontvangen schrijven van ID Rotterdam aan P.G. Den Haag, 
hetwelk inmiddèls ondel3hands aan afzender is geretourneerd. 
Stuk spreekt voor zichzelf. 

5 November 1948 T.F. Noyon 





I.D. 
D :Z N H A A G. 

Doss.13/498. 

• 

G :S H 3 I I1. 

' Vo!:no. 

f� 
0 OCT.1948 

.-. �/Ç;7éfJj 
Dezerzijds wordt de aandacht geves�'ï5' wee 

die zich op 12 Augustus 1948 vervoegden aan perceel Bachman
strbat 12 alhier, i4 welk perceel het Centraal Bureau voor 
de statistiek, Afdeling Culturele Statistiek, is gevestigd. 
Beide mannen gaven zich uit voor Rijksrechercheurs. Zij ver
telden, dat door de �ederlandse Rijksrecherche te Berlijn 
naamlijsten van leerlin{;;en van :Tederlandse lagere- en :J.J.J.0. 
scholen waren ond�rscheot, rnardoor men fJ.ad voorkomen, dat 
deze lijsten naar de Russische zone van Duitsland gesmokkeld 
werden. �e leerlingen, voorkomende op deze lijsten, zou men 
geteld hebben. Aan de hand van het huidige Rantal leerlingen 
en dat ven 1939, waarvan de 11 rechercheurs 11 (?) gaarne een 
opgaaf hadden, zou men kunnen nagaan, of de onderschepte 
lijsten, nieuwe of oude lijsten waren. 

Aan bedoelde personen, die niet naar legitimatiepapie
ren is gevraagd, werd het aantal leerlingen over 1946 ver
strekt. De opgegeven cijfers waren voor lPerlingen van de 
lagere school 1.201.328 en voor leerlingen van û.L.0.-school 
124.588. 

�ijde�s het onderhoud, dat bedoelde personen in genoemd 
bureau haaden, legden zij speciaal de nadruk op hun anti
connunistiscfJ.e gezindhgid. 

ook vertelden zij, dat zij kort geleden op Texel een 
geheime zender hadden uitgeschakeld. 

Niette6enstaande het gedrag van deze mannen enige be
vreemding wekte, werd toch verzuimd hun naar legitimatie
papieren te vragen. 

Bij onderzoek is gebleken, dat beide mannen zich die
zelfde dag vervoegdea aan perceel Prinsessegracht 15 alhier, 
in welk perceel het 3ureau van het lager onderwijs is :eves
tigd. Ook daar gaven zij zich uit voor RijksrechPrcheurs en 
deden het verhaal van �et onderscheppen van lijsten van �e
derl�ndse l0erlin�en te Berlijn. In dit verband vroegen zij 
naar lijsten van namen en adressen van de Inspecteurs bij 
het lager onderwijs. �eze lijsten zijn hun verstrekt. 

�e leeftijd van bedoelde mannen is naar schatting 30 
jaar, terwijl beiden middelmatig van lengte waren • 

omtrent hun kleding konden geen gegevens worden verkre-
gen. 

3en onderzoek betreffende de identiteit van.deze twee 
personen bleef zonder resultaat. 

Opgemer�t wordt, dat �et onderzoe� is beperkt tot de 
gemeente 1 s-Gravenhage. 

verzonCen op 18 october 1948 '!-f -'1,-,� � tlfë

� /� Cf.cv�� � 
aan: ,..q.·;inisterie van Algemene Zaken. 

-��h�.

uri� � 



Pff 
PROCURBUR-GBNBRAAL 
PGD. DIRECTEUR VAN POLITIE LEEUWARDEN, den 

ÎAAILAND 
9 Juni 1948.

RP. No. 64-3.1948 rEL. 3345 .,LiJ.OQ. . · 

Aan: 

- GEHEIM -
.. \! ·--=·· I 
,.� --·-. 
• i 

de Heer Hoofd van de CE��4§HEIDS-
DIENST - Bureau B, '··- _ . -� 
te • s-G r a v e n h a d !:à ( .. 0/ 1 

. . Javastraat .68 1 " 't""° \�
-... --.ei 

Onderwerp: toezending lijsten, gemeente Haren. 
.. .Bijlagen: ll. 

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge hierbij 
te doen toekomen een 11-ta+ lijsten met gege
vens" welke o etwi"feld/ook voor Uw dienst 
van belang kunnen zijn. 

Aan de inhoud hiervan moge ik mij kort
heidshalve referte veroorloven. 

Voor wat de op lijst no. 11 genoemde S.Th. 
SCHRODER betreft, moge ik verwijzen naar mijn 
brief van 1 Juni 1948, R.P. No. 64-3/4.1948.

Typ. :HT 
Coll.:t 

L-, �'1�'
.., .... .., /-

De ·Procureur-Generaal, 
fgd.Directeur van Politie, 

De Zaaijer. 



MINISTERIE VAN JUSTITIE 

AFDEELING POLITIE 

BUREAU, KABINET. 

I , 

·s-GRAVENHAGE,

No. 3026. 

Onderwerp: 

Bijlage(n) 

H.Dijkstra
D.van Ree.

Met verwijzing naar het te efonisch 
onderhoud met Mr. J.P.G.Goossen van de 
Afdeling Politie van mijn Ministerie 
moge ik U conform de afspraak verzoeken 

,-v -� de heren H .Dijkstra en D. van Ree, met
..-,,-- ingang van 22 September a.s. weder in 

dienst te lat�n treden bij het Bureau Cri
minele Voorlichting van de Afdeling Poli
tie. 

Het 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 
Nam, ns deze, 

Hoofd van het Bureau Kabipet 
van de Afdeling Politie,�� 

Mr.J.P.G. GOOSSEN. 

Aan: ·het Hoofd van de �entrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68,
te
's-G RAVEN HA GE.
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•INLICHTINGENDIENST , E M M E N. 
- In afschrift - aan de Heer Hoofd e 
Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage.'ff"',w...._�,1..1w�,.s.._,,, 

No.113 ID. 

• 

• 

lan: 

vv'cd�. 

i . 2 1. � A 11948
......._....____.. 

.� ------

A lJ J d UJ 
Ter voldoening aan het gestelde in Uw ··ve. Mei 

1947, Geheim, betreffende inlichting.en omtrent verschillende· 
groepen van personen, heb ik de eer. aangaande punt 2 in ge
noemd schrijven, U te berichten, dat het persone�l der P.T.T., 
werkzaam op het Postkantoor te 11.MM.EN • bestaat uit de navol

gende personen: 
Directeur: ROTGER FREERK MULDERt geboren 23 October 1883 te 

A.ppingeäam, wonende Hoofdstraat 4 te imAEN. H:ij be
lijdt de Ned.Hervormde Godsdienst en is lid van de 
Vereniging van -Hogere l?TT-ambtenaren. Lid van de 

Commiesa 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 
GRI:&PJE STEENHUIS, geboren 21 Mei 1905 te Viildenia 
vank, wonende Molenkam:p 20 te�. Lid voo. de 
Protestants-Christelijke bond van PrT-ambtenaren. 
Zij belijdt de Gereformeerde Godsdienst en is lid 
van de Anti•Revolutionna:ire Partij. 

Adj .com:nies: HENDRIK WILH il HERf.&AM JOHANinl"S BODEWITZ, gebo-
ren 16 December 1900 te Emmen, wonende Sterrekamp 
22 te liMMEN. Lid van de Prot.-Christelijke &>nd van 
PrT-ambtenaren. Hij belijdt de Gereformeerde Gods
dienst en is lid van de Anti-Revolutionn;,ûre Par
tij. 

Kantoorbedienden; 
BEREND BOER, geboren 15 September 1896 te Emmen, 
wonende Noordeinde 4 te BJ'IMEN. Lid van de Prot
Christelijke Bond van PET-ambtenaren.. Hij belijdt de 
Gereformeerde Godsdienst en is lid van de Anti-Re
volutionnaire Partij. 
HENDERIKUS HOEKMAN, geboren 27 Februari 1921 te 
Sleen, wonende Noordbargerstraat 98 te llMMEN. Lid 
van de Algemene Bond van Rt'T-ambtena.ren, aangeslo
ten bij·het NVV• füj blijdt de Ned.Hervormde Gods
dienst en is lid van de Partij v:an de Arbeid .• 
JAN ANDRIES MANDE\ltA, geboren 8 November 1921 te 
Emmen, wonende Meerstraat 18 te EMMEN. Hij belijdt 
de Ned.Hervormde Godsdienst, is niet geo:t'ganiaeerd 
en is niet bij een politieke partij aangesloten. 
PIETER VAN DER VEJtN, geboren 25 December 1921 te 
Rotterdam.• wonende Wilhelmina.straat 4 3 te E'4MEN. 
Hij belijdt de Ned.Hervormde Godsdienst, is niet ge
organiseerd en niet aangesloten bij een politie:te 
partij� 
LOKEN KENTER, geboren 3 April 1922 te Wedde, wo
nende Buitenweg 36 te E',f,'fEN. Hij belijdt de Ned-Her
vormde Godsdienst en is lid van de Algemene Bond 
van FTT ... ambtenaren, aengesroten bij het NVV. Hij is 
niet aangesloten bij een politieke partij. 
JANS DE VRIES, geboren 23 September 1926 te Emmen, 
wonende Dordsestraat 241 te Eiv�iEN. Hij belijdt geen 
Godsdienst, is niet georganiseerd en niet aange
sloten bij een politieke partij. 

HET BUREAU INLICHTINGEN 

te 
L E E u w A R D E H· 



• 

• 

... 2 ... 

JA.KOBUS ROELOF DIJKS, geboren 5 Augustus 1924 te 
Odoorn, wonende Veenkampenweg 5 te Fl.l!MEN. Hij belijdt 
dé Ned.Hervormde Godsdienst, is niet georganiseerd 
en niet. bij een politieke partij aangesloten. 
BONNE AANS, géboren 29 December 1925 te Assen, wo
nénde Dordsestraat 241 te Emmen. Hij belijdt geen 
Gedadi�nst. is niet geo�ganiaeerd en is niet bij 
politieke partij aangesloten. 

Bureguambtenaresse m.:

HW.IDERICA.' ENGBERTS, geboren 20 Augustus 1909 te 1!.m
men • wonende Burgemeester Tymesstraat 30 te Emmen.
Zij belijdt de Ned.Henormde Godsdienst en is lid van 
de .Prot-Christelijke Bond van PRT-ambtenaren. Zij is 
niet bij een politieke partij aangesloten. 

Kantoorknecht: 
JÄNTINUS STURRE, geboren 2 September 1903 te Emmen, 
wonende W armeenveg :, te Emmen; Hij belijdt de Geref or
meerde Godsdienst t is lid van de Prot-Christelijke
Bond van P:eT-ambtenaren en l;i.d van de Christelijk Hi. 

Bestellers: 
torische Unie. 

GRITINUS HENDEBIKUS HILBRANDS eboren 24 Juli 1893 
te Emmen, wonende Sterrekamp 29 te Emmen. Hij belJjdt 
de Ned.Hervormde Godsdienst, is niet georganiseerd 
en niet aangesloten bij een politieke partij.
JAli HILBERT MIDDELVE:W, geboren 9 September 1896 te 
Emmen, wonende Wilhelminastra.at 15 te Emmen. Hij be
lijdt de Gereroxmeerde Godsdienst, is lid van de Prot 
Christelijke B9nd van P:rT-ambten�en en aangesloten 
b� de Anti-Revolutionnair� Partij. 
GERRIT H.ILBRA.1{00, gebo:r.,en l4 Juli 189Q te Sleen wo
nend , Kapelstraat ;· 'be Emmen. Hij b lijdt dew Ned.H�r
vormde Godsdienst en is niet georganiseerd, Hij is li
van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 
GJ!:RRIT GRAVERS, geboren 22 Januari, 1901 te-Emmen, wo 
nende Westenesscherstraat 137 �e.Emmen, Hij belijdt de 
Ned,Hervormde Godsdienst, is làd van de Algemene 
Bond van J?TT-ambtenaren 9 aangesloten bij het NVV en 
lid van de Partij van de Arbeid. 
JANlOO Nll:DERHOED, geboren 14 September 1901 te Bei
len, wonende Kapelstraa.t 9 te Emmen. Hij belijdt de
Gereformeerde Godsdienst, is lid van de Prot-Chris
telijke Bond van Pl'T•amb-tenaren en lid van de Anti-
Revolutionnaire Partij. 
KLAAS HENDRIKS, geboren 23 Januari 1909 te Emmen• 
wonende Warmeerweg 12 te &men. Hij belijdt de Ned
Hervormde Godsdienst, is lid van de Algem�ne Bond 
van FTT-ambtensren, aangesloten bij het NVV en lid v 
de Partij van de Arbeid. 
KLAAS SIERSJ!'.MA, geboren 2 October 1903 te Emmen, wo
nende Sterrekamp 11 te Emmen. Hij belijdt de Gerefor
meerde Godsdienst, is lid van de Prot.Christelijke 
Bond van Pl'T-ambtenaren en lid van de Anti-Revolutio 
nm.re partij. 
JAIDlES JANTINUS ME]:RTENS� geboren 19 Februari 1912 
te Emmen, wonende Warmeeri.veg 119 te Emmen. Hij belijdt 
de Ned.Hervormde Godsdienst, is aangesl.oten bij de 
Algemene Bond van P.l'T-ambtenaren en lid van de Partij
van de Arbeid .•
HEIIJDRIK MEER.TE.NS, geboren 9 November 1917 te Emmen, 
wonende Minister Kan.straat 11 te E:nmen. Hij belijdt de 
Ned.Hervonn.de Godsdienst; is lid van de Algemene 
Bond van P.fT.,.,ambtenaren en lid van de ... ·artij van de 
Arbeid. 
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JOHANNES OLDENBEUVING. geboren 23 november 1919 te 
Vlagtwedde, wonende Esweg 6 te Emmen. Hij belijdt de 
Ned.Hervormde .Godsdienst, is lid van de Algem.ene 
Bond'van PfT-ambtenaren en niet aangesloten bij een 
politieke partij. 
JA.N BRINKS, geboren 10 Feb:t'l.l.ari 1901 te Emmen, wonen
de Westenesscherstraat 117 te Emmen. Hij belijdt de 
Ned-Hervormde Godsdienst, is lid van de Algemene 
Bond van Pil'l'-ambtenat?en en lid van de Partij van de 
Arbeid. 
HARMA.NNUS JEURINK, geboren 21 Aue.ustus 1898 te Emmen, 
wonende Dordsestraat 242 te Emmen. Hij belijdt de Ned. 
Hervormde Godsdienst, is lid van de Algemene Bond 
van PTT-ambtenaren en lid van de Partij van de Arbeid. 

Hulp-bestellers: 
AREÏID MIDDELVELD, geboi-en 28 December 1916 te Emmen, 
wonende Wilhelminast:t1aat 15 te Emmen. liij belijdt de 
Gere.forme1.:rde Godsdienst, is lid van de Prot.Christe
lijke Bond van PTT-ambtenaren en lid va..'rl de Anti-Revo
lutionnaire Partij. 
PIETER GRAV.ERS 1 geboren 5 �1 aart 1918 te Emmen, wonen
de W eerdingerstraat 65 te Emmen. Hij belijdt de Ned. 
Hervormde Godsdienst, is lid van de Algemene Bond va.n 
Pr.T-3.!lbtenaren en lid va..i'l de Partij van de Arbeid. 
LAMBERT JEURINK. t geboren 28 Februari 1919 te Emmen, 
wónende Huizingsbrin.kweg 6 te Emmen. Hij.belijdt de Ned 
Hervormde Godsdienst, is niet georganiseerd en niet 
aangesloten bij een po,itieke partij. 
CHRISTIAAN BROEKHUIZEN, geboren 13 Mei 1915 te Emmen, 
wonende Dresjeslaàn 26 te Emmen. Hij belijdt de Gere
formeerde Godsdienst, is lid van de Prot.Christelijke 
Bond van PrT-ambtenaren en lid van de Anti-Revoluti.01 
naire partij. 
GEESSIENS AALI.lERINK, gebo!:en l November. 1916 te &lln8l 
wonende Wolfsbergenweg 5 te Emmen. Hij belijdt de Ned
Hervormde Godsdienst, is niet georganiseerd en ni.et 
bij een politieke part� aangesloten. 
LUK.AS KLOP1'ElîBURG, geboren 3 Juni 192.3 te Febndorf 
(Dld}, wonende Weerdingerstraat 54 te Emmen. Hij be
lijdt de Rooms-Katholieke Godsdienst, is lid van de 
Katholieke Bond van PrT-ambtenaren en lid van de Ka
tholieke Volkspartij • 

Telefonisten: 
ELSKE VERHOEVEN, geboren 5 Juni 1910 te Rotterdam, 
wonende Weerdingerstraat 55 te :Emmen. Zij belijdt de 
Ned.Hervorm.de Godsdienst, is niet georganiseerd en 
niet aangesloten bij een politieke partij. 
JA.t�JE ROSSING, geboren 11 Februari 1918 te Emmen, 
wonende Schiin :1erweg 8 te Emmen. Zij beljjdt de Ned
Hervormde Godsdienst, is niet georganiseerd en niet 
aangesloten b:ij een po].itieke partij. 
FREDERIKA STROOTMAN, geboren 6 Augustus 1918 te Dn
men, wonende Wilhelminastraat 3 te Emmen. Zij bel:ijdt 
de Ned.Hervormde Godsdienst, is niét �eorgauiseerd 
en niet · bij een poli tit'ke partij aangesloten. 
ROELFIUA ANNA VAlj BERGFM, geboren 3 Juni 1923 te Bej 
len, wonende Wilhelminastraat 25 te Emmen. Zij belijd1 
de Gereformeerde Godsdienst, is niet georganiseerd 
en .niet bij een politieke partij aangeslotenw 
GEERTJE SCHOLTENS, geboren l? Fenruari 1922 te Wil
dervank, wonende Weerdingerstraa.t 64 te Emmen. Zij 
belijdt de Ned.Hervormde Godsdienst, is niet georga
niseerd en is lid van de J?artij van de Arbeid .• 
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GRIN.i'IEN KOOPS, geboren 11 Juli 192:, te· Odoorn, wonen
de.Oude Roswinkelex.-weg 149 te Emmen. Zij belijdt de Ned. 
Hervormde Godsdienst, is niet georganiseerd en niet 
bij een politieke partij aangesloten. 
FROUWKJE DE JONG, geboren 20 November 1924 te, Emmen, 
wonende Noordbargerst�aat 27 te Emmen. Zij belijdt de 
Rooms-Katholieke Godsdienst 11 is niet georganiseerd en
lid van de Katholieke Volkspartij. 
FRITSINA JIPPING 11 geboren 1 Februari 1926 te Emmen, 
wonende Laad.weg 13 te Emmen. Zij belijdt geen Godsdienst
is niet georganiseerd en niet b.ij een politieke partij 
aangesloten. 

1SUSANNA nmL!JM, geboren 12 December 192? te Utrecht, 
wonende Noo:rderstraat'28 te Emmen. Zij belijdt de Ge
doopt Christelijke Gadsdienst, is niet georganiseerd 
en niet bij· n politieke partij aangesloten. 
JAfTTJE WILDEBOER, $eborén 22 Februari 1930 te Em.ï.1en• 
wonende Wilhelmin$Straat 69 te Emmen. Zij belijdt d 
Ned.Hervormde Godsdienst, is niet georganiseerd en 
niet bij een politieke partij aangesloten. 
JANTJE RIEZENKAMP, geboren 28 Januari 1926 te Gronin
gen, wonénde Boskamp 21 te :Emmen. Z:ij belijdt geen Gods
dienst, is niet georganiseerd en niet bij een politie
ke partij aangesloten. 
GE SKE van der VEEN, geboren 26 November 1924 te Rot
te�dam, wonende Wilhelminastraat 43 te Emmen. Zij be
lijdt de Ned.He:rvor.mde Godsdienst, is niet georgani
seord en niet bij een politieke partij aangesloten. 
TRIJif!'JE BOS! gebo;t-en 29 Juli 192'7 te Leiden, wonende 
Parallelweg 27 te Erom�� Zij belijdt geen Godsdienst, 
is niet gè.or.ganiseerd n niet aangesloten bij een poli� 
tieke partij. 
AALTJE NIJHOVING, geboren 3 ei 1926 te Zweeloo, wo
nende Nassau.laan 9 te &nmen. Zjj belijdt de Bed-Hervorm
de Godsdienst, is niet georganiseerd en niet bij eon
politieke pat'tij aangesloten. 
BERENDIENA Jh."'UR!NK, geborea 4 Mei 1929 te Emmen, wo
nende Dordsestraut 242 te !2nmen. Zij belijdt de Ned-Her
vo:t'mde Godsdienst,is niet georganiseerd en lid van de 
Partij van de Arbeid •. 
BERTHA JOHANNA Jo�. geboren 15 September 1924 te 
»nm.en, wonende Allee 21 te Emmen. Zij belijdt de Ned
liervormde Godsdien&t, is niet georganiseerd en niet 
aangesloten bij een politieke partij .• 
ALBERTINA ROELFINA KLOK, geboren 29 December 1918 te 
Er.men, wonende Wilhelminastraat 58 te .Emmen. Zij be
lijdt de Ned.Hervormde Godsdienst, is niet georgani• 
seerd en niet blj een politieke partij aangesloten. 

Alle vorengenoemde personen kunn:en als volkomen 'betrouWbijar 
worden aangemerkt,. Er bevinden zich geen com .. lllllistiseh georien
teerde elementen onder en een zodanige propaganda wordt onder 
hen niet gevoerd. 

Wat betreft het technische personeel• 
den ger_pporteerd. 

��1en, 19 Mei 1948. 

hierover 
* l 
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Aan: 

No. 100 I.D.
T� no,, 

BURfAU B 
t 9 APR 1948 

; 6. APq.1948 

J\C�-! j !J Yót 
Naar aanleiding van Uw schrijven, dd. 9 Mei 194?, 

Geheim, betreffende.in�ichtingen omtrent verschillende groe
pen van personen» heb.ik de eer, aangaande _punt 5 in genoemd 
schrijveq, U te berichten, dat-. het _personeel van de 

coêjPERATIEVE ZUIVELFABRIEK El� KORENUALERIJ "liI�:IBN", se
vestigd Westenessch:erstraat 132 te J!l'litl'..EN, bestaat uit de na
volgende _personen: 

f I MEIJER, -!AN, geboren 16 Februari 1898 te Peize, directeur• 
wonende Westenesscherstraat · 133 te EVli.1E!i t geen Godsdienst, 
lid van de Partij van de Arbeid, niet georganiseerd; 

7 PEP ... JING, LUCAS, e;eboren .3 1Yuli 1908 te Emillen, assistent-di
recteur, wonende Walstraat 6 te EvlMEN, Ned.Herv. Godsdienst, 
lid van de bond van Zuivelbewerkers, aangesloten b� het NVV,
lid van de P-1TdA; 

// TEl� BRiliJK, JAN, geboren 1 December 1902 te Gasselte molenaar,' wonende Hestenesscherstraat 128 te E)Jl.�EN, Ned.Herv.GodscU.enst, 
lid van de bond van Zuivelbewerkers, aangesloten bij het NVV,
vermoedelijk lid van de �d.A; 

Ij N IJENBRINK S, GE'RHARDUB HE!iIDERIKlJS, geboren 16 April 1894 te

Odoorn, machinist, wonende Westenesscherstraat 12 te Et.MEN 11 

lid van de bond van Zuiyelbewer.kers, aangesloten bij het NVV,
lid van de Partij'van de A�1beid; 

,;, MEIJERINGH, KL.ti..AS, ,geboren 15 October 1910 te Em.:1en, zuivel
arbeider, ·wonende Noordl)argerstraat 47 te ENJ.MEN", 'Ned.Herv. 
Godsdienst, lid van de bond van·zuivelbewerkers, aangesloten 
bij he� lid van de PvdA; 

j, KOO.FMJ!N, J AN, seboren 4 April 1919 te :Fio.m.en, zuivelarbeider, 
wonende Stortweg 23 te E!Vl.!i1EN, Med.Herv. Godsdienst, lid van 
de bond van Zuivelbewerkers, aangesloten bjj het NVV, geen po-

- li tiel<:e richting;
· -

/IKIERS, JAN HARM, geboren l Juli 1921 te Emmen, hulp-molenaar, 
wonende Zuidbargerstraat 183 te EM.HEN, Ned. Herv. Godsdienst, 
vo"rzitter van de afd. Emmen van-de Bond van Zuivelbewerkers, 
aangesloten bij het N V V, lid van de PvdA.; 

î. NAKK.Eli, WILLE.vl, geboren 11 November 1911 te Schoonebeek, hulp
� molenaar, wonende L�gg:ra:fweg 3 te &�MEN, Ned. Herv. Gods

dienst, lid van de Bond van Zuivelbewerkers, aangesloten bij 
het NVV, geen _politieke richting; 

Y/ GEERTS, GEERT, geborèn :t5 Februari 1928 te Emmen, kantoorbe
diende, wonende Achter het· Kanaal 12 te E\Jlli-!EN, geen Godsdienst 
niet geÖrganiseerd• _geen politie_!te richting; 

BEUGELING, HEND�"RIKA JANTIN'A; geboren 23 Juni 1928 te Emmen, 
.IA kantoorbediendei wonende Julianastraat 28 te EW\iEN, geen Gods

dienst, niet georganiseerd, geen politieke richting; 

HET B UREA U INLICHTINGEN 
te 

L E E U W A R D E N. 
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// WOLBERS, ANNA MARG.AREI'HA, geboren 11 Februari 1916 te Odoorn, 
boekhoudster, wonende Julianastraat 28 te EMtAEN, R.Katholieke 
Godsdienst, geen politieke richting, niet georganiseerd; 

d REUVERS, JOHANNES, geboren 6 Mei 1930 te Emmen, monsternemer, 
ï wonende Klazienaveensestraat 23 �e NIEUw�DORDRECHT, gemeente 

EMvIBN, R.Katholieke Godsdienst, geen politieke richting, niet 
geÖrganiseerd; 

;,i MIDDELJANS, ROELF, geboren 29 Juni 1923 te Emmen, chauffeur, 
"r wonende Oude Roswinkelerweg 132 te EMMEN, Ned.Herv. Godsàienst, 

lid van de Bond van Transportwrbeiders, aangesloten bjj het NVV, 
geen politieke richting; 

.tl BIJ.L 9 ARIE.fl,geboren 14 :B'ebruari 1916 te Em.11en, hulp-molenaar, 
/ wonende Oranjedorpstraat 56 te NIEUW-DORDRECHT, gemeente Elfw�EN, 

Ned.Herv. Godsdienst, lid van de Bond van ZuivelbEwerkers, aan
gesloten bij het NVV, lid van de . .PvdA. 

Met uitzondering van NIJENBF.INKS zijn alle bovengenoemde 
personen als volkomen betr·ouwbaar aan te merken. 

NIJ EN BRINK$ moet geacht worden te behoren tot de uiterst 
links georiënteerde oe in de dA en kan als zodanig ru.et 

- s vo om • Op politiek gebied
treedt hij echter niet op de voorgrond. 
I Emmen, 12 April 1948. 

r 



GEMEENTE-POLITIE 
WINSCHOTEN 

Litt. No. Kab. 

Onderwerp: Toezending lij sten. 

Bijlage(n): Eén. 

�PGtt'"t;1) 
WINSCHOTEN, 51 December " 19lf/

-------� 

Gl!:HEIM. 

Bureau Marktplein, Telefoon 500 
'·ve!1no. 

I' . 3 ,�w 1q49

IÄCD/tt1Z4 
BUREAU B 

)lr/·�·��'tfJ����� 

Men gelieve bij beantwoording letter, 
nummer en datum dezes te vermelden 

Ik heb de eer U hierbij het resultaat 

van het onderzoek naar de politieke betrouwbaarheid te 

doen toekomen van: 

.. 

Aan 

de ambtenaren der N.S.; 

de houders van een zendinstallatie; 

het personeel van de P.T.T. en 

het personeel in dienst der gem.�inschoten. 

De Inspecteur van Politie, 

S.P.M.GOOL. 

de Heer Procureur-Generaal, fgd. Directeur Vë:.n Poli tie te Le �uwarden; 

Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, Javastraat 68 te's-Gravenhage. 
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iiAAM: VOORNii EN: 

.dbbing J • 
Bootsman. S&ke 

Bultena A. 

Brehen J. 
-1 Dammer 1''. 

Lijkhuis lt. 

Dijkhuis ,A. 

tiaverkamp v .. 

.Haaijer ll • 
.Heikamp , . 

{\ . 

Heikamp H. 
rleikrunp J. 
tloltkamp J. 

.;I Jager F. 
H.T. -.-t ager 

1'.ruizenga K. 
.Kra.ima 
Korsten 1i • .J....,. C. 
Oeseburg u. G.

-=---• rins 
·-• Pieters lu�.dries 

.t-lieger P.. 

Schonewille J. 
Stuttje o. 

Schu.rink D. 
Snijder . 

.,., 1 "�ijkermnn J. 
r =I Tabak ll. 

-1 Tolner Ct. 

-1 Tolner H. 

,. .... , . 
.PERSONEELSLIJST l�D3E-...i1IDS3 SPOO.fü,.._G�U TE WldSCHOT2.i: • toestand 15 December 1947 . 

GEB.PLAATS: 1..L.::B. DATUM: 

13-lU-'91
Lemsterland 8-4-'01

30-6-'96
27-3-'87

1-2-... 02
5""'.ll'."" '14
10-12-'97
16-1-'99

13-5-'07
lu-6-'90

5-9-'88 
30-6-'2'1
7-4-'21

5-3-'99
30-6-'90
19-7-'92
18-1-'94
21-7-'30
3v-8-'95
6-5-'93

Groningen 19-11-'95
17-s-•uv
14-12-'96
1-3-'88
19-ll-'Uü

2-9-'99
6-10-'17
4-9-'96

13-1-'19
2-2-'24

BEROSP: 

... ijnassistent

arbeider 

arbeider 
rangeerder 
wachter 
hulparboider 
arbeider 
arbeider 
wegwerker 
rangoerdor 
arb. rangeerder 
loopjongen 
a.rb. besteller 
arbeide;-
rangeerder· 

stat.-ambtenaar 
4,dj • commies 
arbeider 

adj. comn.ies 
udj. commies 
lijnassistent

stnt.-umbtenaar 
onder ladingxn. 
rangeerder 
COl!:imies 
commies 
beambte 
adJ.oommies 
wegwerker 
ambtenaar 

ADRES: 

bossingel 8 
O�dewerfslaan 56 

' uiderve n 18 
.L.udensweg 35 
Ciarst 168 
ür.Adolflaan 9 
Aohterm.hornderweg 47 

.uandpad 192 
.Ludensweg 82 
1atertorenstrant 28 
.cacialc.an 34 

.Acncitdnan 34 

Partij van de Arbeid 

�
Heeft z;oh cand. g�steld als �em.raadslid van

'de C · .t', N.; lid CJ>, .N., lezer ••aarheid. 
Christelijk 
.r: eutraal 
Partij van de 1,rb id. 
rartij van de .1»rbeid. 
Partij v� de ,,rbeid. 
Christelijk georganiseerd • 
Modern georganiseerd • 
�eu.traal 
Christelijk 
Christelijk lmomenteel 1n militaire dienst) 

�nge�stilstruat 25 odern georganiseerd 
St.-Vitusholt 2elaan 17 · Partij van de 4•rbeid 
-udensweg 19 
Burg.�ngelkenslaan 55 
::.it.-Vitu.s.nolt 33 
Urintweg 92 
St.-Vitusholt 37 
hurg • .c,ngelkenslaan 24 
.iioorderplein 31 

res.-Viëtorstraat 13

lekelderstraat 5a 
"atertorenstraat 29

Garst 18 

1-'artij van de .irbeid 
Gereformeerd 

C... reformeerd 
Ka·tholiek 
Modern georganiseerd 
.Partij van de .,rbeid 
Partij van de 4.rbeid1 J&er ï,aarheid 
Gereformeerd 
Christelijk 

• Modern georganiseerd, onbetrouwbaar.
.i: eu.traal

1 �I Verhoef' G. 24-12-'98 beambte 

�tutionsweg 14a 
Oudewerfslaan 98 
Liefkens'traat 61 
t:.ovenbu.ren 91 
lekelderstrnat 21 
Ludensweg 21 
1oorderplein 10 

Modern georganiseerd
lartij van de Lrbeid
�artij van de .1,rbeid
�artij van de brbeid
�artij van de Arbeid.
l:'artij van de .. ,rbeid

- eldman .,, �. 14-10.!.'21 arbeider Verm. lartij van de �rbeid. 
-----------�----�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

ViBG EN 'i,...;Rn.EN • 

Tolner B. 13-4-'90 ,..,ie ploegbaas 

.Rosing . 9-4--•92 voorwerker
Dammer G. 29-lü-'96 wachter 
Downa E. 4-1-•03 wegwerker 
Cerfontain • 13-4-'10 wegwerker 
Glashouwer s. 4-9-'09 wegwerker 
ooy G. P. 4-7-'l� schilder 

l.il'even .tI. 16-7-15 wegwerker 
-\ trericks v • • 19-12-'93 le amb.man
.,,..., 1'ee1:.ens J • .H. 28-9-'22 schrijver

1-• ..;DBRJ,;\l,DSEi füOORWEGEN. - -

lekelderstraat 21 

beertsterVJeg 42 
cit. -V i tushol t 97 
Dwingeloweg 59 
Sitterstraat 3

Vissersdijk 36 
,�chterm .hornderweg 20

c-andpttd 17J 

.�chterm.hornderweg 41 
burg.Venemastraat 30 

l artij van de .Arbeid, N.V. ( .1.�ed. er. Spoor-
.LrampersoneelJ 

P.C.b . . ( Christelijke spoorweg organisatie)
N.V. (zie aanduiding boven)
·N.V.
..... V.

1-.�V., Partij van de .Arbeid

1-'.C.B. (zie aanduiding boven)
N.V. , Partij van de Arbeid

�.V. , l'artij van de .Arbeid

�.V., 1-'artij van de 1,.rbeid

en 



Uu.ller 
� 1 V\ieringa 
--• Koster 

NAAM: 

--1 Zijlvaart 

A. 
J. . 

Sijbe 
K. 

VOORN.AMEN: GEB.PLAATS: 

Dantumadeel 

-... ___... 
GEB.DJ TUM: 
...... 
26-11-•92
30-7-\90

2-2-'87
15-1-'03

,.f.u! ;:;.;HJ.,f1 l DS . SPOORV7EG.8lf. 

hERO,�P: 

----

a!J).lrnchtsmnn 

hulp-arbeider 
bulp"arbeider •

arbeider 

ADRES: 

N.V .
t.v., Partij van de �rbeid
Lid c.�.N. en verm. �.v.c.

'.V. , Par.tij van de rb-eid
-1 Kiewiet

Sytsema 
..-- 1 Jansen 
--• .Nikkels 

Bennema 
Hoogerman 

._, Drent 

G. L.
J.

5-12-'14 f\l't>eider 
3-12-'13 t'lrbeider 

',o.tertorenstraat 21 
St.-Vitu.sstraat 20 
Beertsterstraat 25 

Dwingeloweg 36· 
Gr.Lodewijkst�nat 44 
Garet 98

� iet georganiseerd; ver oèdell;ä'k .r.;.v.c.

.1.�·iet georg�iseerd; is neu.tre.al. 
H. 1-2-'18
N.J. 6-11- 1 15
G.J. 

{,) 16-J0-'14
• 2-4-'lU

arbeider 

wegwerker 
hulp omb .rnun 
hulp umb.mo.n

· V ·, Partij van de .,rbeid
l. V., Partij vnn de .dr'hei.d
N.V.
P.C.B •

. 11-9-'97
- 1 Uil K. 21-�-·25 

hulp omb.mun 
schilder 

Trekweg 26a 
St.Vitu.sholt, 7e laan 2 
�chterm.hornderweg ll 
-'•Cacinlann 29 
boveaburen 105 
Bosstraat 25 
uihelminastraat. 10 
�ohterm.hornderweg 19

ur.�odewijkstroat 11 
Hoethslaan 52 

Kloosterlaan 106 
'v,inschoterzijl l 
'-'andpad 144 

-Aang sloten bij de Jehoya 's Getuigen
faBtij vwi de .urbeid 

-1-Smit

..-,.\ �ijkhu.is
�. Spittje 
- 1 Mu.ach 
...... t Feik�ns 

- • Kors 
de Groot 
Petru.sma 
de f;1t 
Haven 

J. 
J. 
J •. .a. 

.Altheu.s 
H. 
.Albert 
H. 
J. 

H. 
J. 

2ê:-L. , .. '2<) 
18-3-'96
8-4-' 4 

inschoten 24-1-' 14 
19-2-'99 

ll-l-'o9 
20-6-'ül 
8-4-'87 
8-12-'14
11-11-'17

hulp9.rteidei� 
arbeider 
arbeider 
arbeider 
arbeider 
ploegbuas 
arbeider 
brugwachter 
arbeider 
wegopzichter 

•inschoterzijl 4

�..:igelstilstraat 27 
.blijhamsterweg 4 

Partij van de ärbeid, N.V. 
i.v., �artij van de �rbeid 
Partij van de Arbeid 

•Lid C.f.�., verm. E.v.c. 
_. odern georganiseerd, lezer 

.Partij van de Arbeid, .N.V. 
N.V.

.-!i. V., lezer haarheid
1. v.

l�. V. 

•aarheid 

------------------------------�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�---------�-.-

)( Dijk B. ,-6-'U4 rudiohs.nàela ar .deertste1·straat 32 rartij va.n de ,.rbeid 
)( 1 ]'oreman. L. 7-.:,- • 14 rudiotechniker :;;t .-'v i tushol t 66 l:-urtij van de brbeid 

--.......... -----------------------------------------------------------------····-------------------G-:<E::3-------------·---------------------------,------------------------------ q�. �,. . 
. 

-1

Edens 1.A. . 2-12- '19 telefoniste Clrintweg 100-11/ Modern georganiseerd 
turren tl.E. 27-11-'14 telefoniste ûUiderveen 42 �artij van de Arbeid 

Fokkens J. 24-10-'96 telefoniste Grintweg 45 odern georganiseerd 
Veenstra A.G. 
ällJlXllQIJl jf. 
Dijkmeijer J. 
Jager E. 

Verheek J. 

Free E. 
lÜ.jdam ILTj. 
Veenstra A.E. 

ixm •• 
ten lioorn Ji,.. 

Vrieze T. 
horgman 
Gun$ter S • .H.L.

Dijkmeijer j.,. 

"andhof A. 

Vcbs T. 

4-11-'20

17-9-'27
20-6-' 28
13-7-'25

1-.1..-·21
29-12-•27
12-9-'27

21-2-'29
11-11-'23
13-5-•26

:1-1-•2a

14-5-'28
13-9-' :w
25-6-'30

telefoniste Grintweg 34-.l .û&odern georganiseerd 

telefoniste 
telefoniste 
telefoniste 
telef'oniste 
telefoniste 
telefoniste 

telefoniste 
telefmniste 
telefoniste 
telefoniste 
telefoniste 
telefoniste 
telefoniste 

Julianustraat 4 
Lu.densweg 19 
Bosstrao.t 9

L!:.ngestraat 15a 
Dr. D. Bosstraat 8 
Grintweg 55 

.bovenburen.94

Watertorenstraat 27-I 
Langestraat 5a 
Vissersdijk 9 
Ou.dewerfslaan 26 
St.-Vitu.sstraat 61 
.uu.iderveen 16 

·odern georganiseerd
.1.·eu.trf1al
.Neu.tre.al
"eutrno.l

�eu.trno.l 
odern georganiseerd 

.t•eu.troal 
· odern george.niseerd
·eu.traal

J: eutra.al
j. eu.tracü
1'leu.trnul 
fartij van de -rbeid 
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---

.AAM: 

van der Scheer 
de Lange Tj .E. 

VOOR AAM: GEB. PL.AA'rS: 

17-7-'31 
3-2-'' 27 

BEROEP: 

telefoniste 
telefoniste 

ADRES: 

r.A .. J. de Sitterstra.at 4 
Hoogklei 6 

OP 1ERKT GE1 :

Modern georganiseerd 
Neu.treal 

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

Jansen 

Folkers 
Starke 

4 Glazen.borg 
Folkers 

---t Voorz e 
<!'-- e Starke 

&lzen 
.ne�:mr::n 
Begeman 
Lu.bbers 

.Bou.wman 
Leeraar 

_. 1 · arries 
\\eg2:.an 
Eeekhuis 

- 1 Veldman
Schuur 
Stoker 
v n der rruik 
Rosing 
lfanninga 
Drijfholt 

eeres 
Deisz 

=-1 Schaap 

W. 
K.H. 

I::l. • 

/;.. 
P.;i;i. 

J. 

B. 
.J. 

G. 
A. 
s. 

J. 
H. 
J. 
r 

J. J. 
A. 

li. 
H.J. 
' .t1. 

.A. 

Bt.STEl.1.EiRS EN h1JLFB ''ITSLLERS P. T.T •• 

4-4-'oo
19-9-'96
20-9.•e9

·14-l-'93
30-7-'86
25-4-'08
16-11-'ll
12-9�'1,
14-lU-10
13-11-'90
31-5-'97

B-4-'14
5-7-'15

31-10-08

14-3-•94

. 10-2- •oo

24-5-'üO
4�4-'15
27-10-· 19
2-6-'�0
30 ... 10- 1 22
5-9-'24

8-10-'27
b-4-'28
20-12-•79
24-9-'79

besteller voorman 
besteller 
besteller 

besteller 
besteller .... -"'. ' 

be:;1teller 
besteller 
best ller 
b st ller 
besteller 

&!=!teller 
besteller 
bestel;. '9r 
besteller 
bestellèr 
besteller 
besteller 
best 11 r 
besteller 
l.Jestc ler 
hul p1H�steller 
hu.lp-besteller 
hu.lp-besteller 
hu.lp-besteller 
hu.lp-besteller 
hulp-besteller 

Ltidensweg 114 
Gassingel 29 
Burg.�.nge1kenslaan 51

Ster.Ku.iperweg 40 
.Aa.ccialle.n 56 
Watertorenstraat 19 

oorderplein 19 
1 oorderstraat 39 
tloogstro.at l 
Ou.dewerfslaan 26 
Beertsterstraat lla 
Hoorntjesweg 31 
V1atertorenstraat 37 

üasthu.islo.an 13 
Hosstraat 33 
�ovenburen 41 
Vissersdijk 37a 
Dwingeloweg 29 
L>SDdpad 184 
Beertsterstraat 17

Beertserweg 42 
Engelstilstraat 47 

eidoornlaan 3 

·ooràerstraat 7

r.�.J. de Sitterstraat 7

Garst 88 

dern georganiseerd 
Christelijk 
Modern georganiseerd 
rartij van de ·-rbeid 
Christ lijk · 
�artij van de nrbeid 
Partij van de �rbeid 
Christelijk 

odern georganiseerd 
Partij van de nrbeid 

odern georganiseerd 
odern georganiseerd 

Modern georganiseerd 
Partij van de �rbeid 
Christelijk 
Modern georganiseerd 
Partij vo.n de "rbeid 
Uódern georganiseerd 
�odern georganiseerd 
Christelijk 
Christelijk: 
Christelijk 
Cm·istelijk 
�artij van de �rbeid 
.Partij van de ... rbeid 
Partij van de brbeid 

------------------------------------------------------�-------------------------------------------�----------------------------
------------------------------------------

Vegter 
van der ,, oude 

-1 "(Üburg

-1 Glazenburg

.diellwhof 
-...i Vegt. 

douwing 

ve.n Oosterum 
Koolsma 
Glazenborg 

r,ou.dstra 
Kroeze 
Wu.bbena 

J.D.
B.
J.�.

.a. 

!,. J. 

J. 
R.B.I�. 

H. 
J • .a. 

KJ\NTOOR :. JilBQU:;BL , • T. r:1 • •  

22-8-'ü)
25-lJ-\,)J
21-3-'23

11-5-•13

5-3-'27

20-11-'23
18-lU-'UO
22-3-'24
24-3-.28
4-lu-'24

22-2-'23
27-12-'26
3-1-'28

commies 
knntoorbed. le kl. 
kan to orb�<li ende 

bur. -umb • le kl.. 

kantoorbediende 
kantoorbediende 
knntooi·bediende 
kr.ntoorbediende 
kantoorbediende 
kantoorbediende 

kantoorbediende 
kantoorbediende 

kantoorbediende 

.doogklei 11 
r..ngelsela.an 25 
Vissersdijk 38 

Kloosterlaan 18 

vu.tlewerfslaan23 
Grintweg 37 
I cacialarui 21 
.bosetraat 27

Acacialaan l 
�ngelsestreat 29 

Langestraat Sla 

Hofstraat 48 

odern georganiseerd 
�odern georganiseerd 
Partij ven de Arbeid, brslfT 
uwx'tlarblwxinrti 
Partij vfin de brbeid, lezer 
•aarheid
odern georganiseerd

1-artij van de •·rbeid 
odern georganiseerd 
odern georganiseerd 

Christelijk 
odern georganiseerd 

artij van de rbeid 
odern georganiseerd 
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GEB • PLAATS: G.Z:B. Dl\'i'Ob: BBR08P: ADJiES: '/ OP.l-.iERKI GiN: 

Rosier 
-1 Venema

.--f Madhuizen 
Lap 

-:- 1 Reininga 
Brill 
Visscher 

de Jong 
Stutvoet 
van Delden 
van Delden 

-1 Drent 

Baaijer 
.._, Nieboer 

• -----1 Siemens 
-fSiemons
--f Vlieg

Zou.tman 
Olsder 

-, Siemons 
Roelfsema 
Sluis 

�•- iemeijer 
;f-l oogstraten

"'I van Delden 
Schreuder 

Paap 
Reininga 

--1 van der Laan 

-1 eininga.

Zijl vaart 

Flink 

1 Peper 
.._, Dijkema 

Klooster 
""'"" Brocllschmidt 

w. 

K. 

L. 
K. 

A. 

R.:.J. 
Evert 

\\. 

li. 

B. 

G. 

1. 

G. 
) . 

D. 
H. 

M. 

.ä. o. 
J. 

Tj. 
J. L.
J /A.
J.

F. 

Johannes 

P. 
A. 

J. 
R. 
G. 

L. 
L. 
Pieter 

L\1.bbert 

K. 
K. 

B. 

.. 
atteus 

Karel V ilhelm 

22-a .. ,12
6-l0- 1 1G
19-9-'16
29-4-'23
10-9-'85
5-2-•22

inschoten 2-1a-•06

21-10-'08
31-8-'91
2ó-6-'87
23-3-'89

ll-2-'91

28-5-'97
6-11-'93

12-9-'87
29-3-'93
17-2-'93

30-1- 81
13-9-'94
11-11-•11
3-4-'2
28-10-09
16-2-'ll
7-9-'12

Soheomda 2 . ..,-10-1 12

20-3-'13 
25-4-'09 

5-11-'83
4-10-'80
7-5-'9ó

28-l-'82
9-4-'16

Wedde 28-1-'14

Winschoten h-8-'91

4-6- 1 20

21-11-'08
21-}-'92 
19-3-'87

Yt inschoten 24-6-·85 

tec.hD.o.mbtenunr 
opz.-tekenaar 
opz.-teke.naar 
klerk 
op.z.Get11.-werken 
e.dministrnteur 
haven-/murkt eester

chef plüntsoenen 
grafdelver 
grondwerker 

·gron:dwerker
Ç,ondwerker

' , .,\ 

grondwerker
grondwerK.er

grondwerker
t immerr.1 .t+
timmerra. n

grondwerker 

plantsoenwerker 
pltiüsoen erker 

plantsoenwerker 
· pluntsoenwerker

timmerman
timmerman
metseluar

ti.omerma.n 
timmermi n 

metselaar 
timuierlll�n 
los r..rbeider 

voeger 
opperman 
los erbeider 

los arbeider 

t immeroo.n 

los arbeider 
werkm,n 
los werkr.l�n 
los werkmen 

lioogstraat 42 
Vissersdijk 9a 
Burg. Vene astraat 32a 
Langestraat 41 
Ster.Kuiperweg 12 
Vissersdijk 39-I 
Zuiderstrnat 3

St.-Vitusholt 31 
ofstrnat 5} 

Bovenburen 247 
St. -V i tushol t 
St.-Vitusholt,8e 1.7 

loostarlt:an 124 
St.-Vitusholt 4el.24 

oncialnan 8 
St • -V i tu.shol t 57

Gr.Lodewijkstruat 
\ 

7 

Garst 147 
Ster.Kuiperweg 10 

�a.ndpad 136

�chterm.hornderweg 26 
Dvdngeloweg 1 2  
Hofstraat 44 
1.foorderplein 33 
St. -\i i tu.shol t 2e 

ostereinde 19a 
Grintweg 41 

tJrintweg 130 

1.30 

atholiek 
fartij van de ··rbeid 
.Partij van de .arbei·d 

eu.traal 
rartij ven de i�rbeid 

eutraal 
... Lezer •r.arheid, sympathlseerct 

met de C.r. ·,is onbetrouwbaar 
�artij var. de �rbeid 
Portij van de arbeid 
P,artij van de Jirbeid 
1-artij V8Il de 0rbeid 
Sympathiseert'� de C.l.,.; is 

· vermoedelijk lid van de 1.. V. C.
Jodern Eeorguniseerd
Lezer •u&rheid, sym�athiseer�

" met de C • .i:- .1\ • 
h1rtij van de .t•rbeid 
�artij von de hrbeid 

_ Partij van de Arbeid, l:Eer 
•nsar.heid.
:Jeutraal
Neutraal �overleden)
Partij van de �rbeid
Par�ij van de �rbeid
Neutraal
l ertij van de �·rbeid
Partij van de Arbeid

,
Lid C.r.�./�.V.C., abonné Vrije

'Kuthcder bezoekt geregeld verga
deringeL;is een fel collllllunist 
lartij v n de Jrbe1tl 

.... Sympothioeert met de C . 1 • , • , 

doch treedt niet op de voorgrond 
Christelijk - tlistorisch 

tntertorenstraat 33-I �eutraal 
Gr.-Lodewijkstraat 47 - Lezer • 1narheid, doch bemoeit 

zich niet met politiek .. 
'r.-J..odewijkstrnat 9 
St.-Vitusholt 4e 1. 9 
lichterlaantje la 

Hoethr,laan 37 

lnrtij van de rbeid 
L�eutrnr,l 
Lid C.P.1·./E .. \.C., lezer ,,aarheïl 
is een fel-communist 

j Lid C.r.N./�.v .c., lezer i,aar
heid, is een fel communist 

�nn<11md 105 " ls sterk....l:ihk.s-georienteerd_ 
doc.l). treedt nlet op de voor rond 

St.-\'itusholt 2e L 13 l:'a.rtij Vt..n .;.J 1rL�id 
�eertsterweg 40 Fartij ven de hrbeid 
Ludensweg 103 Christelijk 
'i'rckweg 45 .,,. Verm. lid <..).1/.C., lezer •eur·• 

heid, onbetrou.wbaar 
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Wester 
Daanje 

Ni 

--1 Visscher 
Prak 

-1 van Del den
de Bruijne

-1 Speetsiu.s

VOORN 

K. 

F. 

J. 
D. 
C.H.
H. 

GEB.PLAATS: G..:B. DNJ.IUU:

22-3-'06
2-1�-·90

30-8-'93
3-3-'91
9-9- 1 94
7-3-'08
27-10-03

Bt:RO.JP: 

los werkman 
loo werkroun 

los werkman 
los werkman 
los werkman 
los werkman 
los werkman 

ADRES: 

Trekweg 37

Zandpad 42 

Trekweg 30 
Trekweg 75

Oostereinde 36 
Engel sela an 6a 
�andpad 118 

OPJJERKINGEI-: 

Neu.tre.al 
- Sympathiseert met de C • i. . " is on

betrou.wbaa:r
Partij ven de •�rbeid

eu.traa.l 
rartij van de Arbeid 
Partij van de Arbeid 
Partij van de Arbeid l 

l -----�--�----�--------------------------------------------------------------------�--------------------------�-----------·-�----------------------�----�-----------------

SOC IllLE ZAKEN: 

- Oolders H. 6-2-'02 directeur \dlhàminasingel 34 Partij van de "rbeid 
1 -1 Slu.is . 23-10-'08 ad1ünistrateur Boogstraat 58 Partij van de rbeid 

Wubs E. 17-3-'07 n bte.14..0.r 'Hoogstra.at 8 Partij van de lirbeid 
_..-, de Jong B.A. 17-11-'08 mnatschappelijk werk.Grintweg 66 Partij vaa de Arbeid 
-1 ej. Plukker . A. 2-5-'09 " " Dwingeloweg 79 Partij van de Arlteid 

4t_Mej. ter aeegen ' ..A • . 10'5-'25 usa. boekhoudster Oudewerfslaan 7la Katholiek 

...-1 MeJ. Verhoer D. 28-2-'29 typiste Lu.densweg 21 Partij ve.n de Arbeid 
� Ku.iper ·J. 7-9-'�0 Qillbte.nanr Hoogklei 2 Partij van de hrbeid 

llu.gltist G • .A. 30-4-'06 ambtenaar Graohtstraat 11 Christel ijlt 
_, Schel.haas . 17-4:..,00 ambtenaar "-'u.iderveen 10 Fartij van de Arbeid 

van der Laan P.H. 6-1-'14 adm. huisvesting Bu.rg.ingelkenslaan 53 Partij van de Arbeid 
ej. i.toldijk T. 5-8-'08 dir. 'Avond.!.icht•• Gasth\lislaan 39 Partij van de Arbeid 
anninga S.J. 25-3-'93 luiskn. " Bngelstilstraat 47 Gereformeerd 

Mej. bos G. 7-2-'28 typiste Zuiderveen 75 Gereformeerd 
Honings F.J. 12-8-'92 ambt.enrit.r St.-Vit\lsstraat 82 t eu.traal. 

------------��------------------�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

artmana 
-·Meljer
--. 1 .ûilodderman
- 1 ej .' Stijkel

Rozema 
� Groenhu.is 

X 

.._ 

-

·-

1 -

-

de broot 

B\lsscher 
Hamminga 

J.!eis 

Zaadhof 
Molema 
Kees 
Kroeze 

azelhoff 
van Ringh 

H. 
D. 
J. 

• G.
N. 
H. 
F. 

H. 
arin\ls 

Harm 

G. 

Oude-Pekela 

Winschoten 

Pieter inschoten 
/. G.H. (Geert Hinderik\ls) Beerta 

K.M. ,

J. 
W.A. 

G S - t� ,AT.t'RL�lDI G: 
15-7-'92 

27-2-'05 
9-3-'15

17-6-'27
18-2- 1 21 
17-12-'17
18-4-'22

29-11-'83
12-4-'90

a-1-�1u

10-4-08
18-9-'99
2.v-8-'07
6-1-'14

1a-3-•90 
25-2-06

directeur 
boekhouder 
le ·lerk 
3e klerk 
c:eldophn:.t.1' 
muntophaler 
mo.guzljnr!eester 

opzichter 
stoker /ploegbaas ... 

Stoker 

stoker 
stoker 
stoker 
stoker 

le fitter 
fitter 

Gassingel 3 
Gaslttan 28 
St.-Vitu.sholt 70 
oorderplein 25 

Langestrant 98a 
�atertorenstraat 43 

Noorderstraut lOa 

Gassingel 34a 

Partij van de Vrijheid. 
artij van de Lrbeid 

Partij van de hrbeid 
Partij ven de nrbeid 
Partij van de �rbeid 
Partij van de �rbeid 

�t_omt u.1 t een C. P .N. gezin;/ treedt 
persoonlijk echter niet op· de voor
grond.· 

Heu.traal 
. W�tertorenstraat 7-l In 1923 cand. Gem.-raad C.P. •i is 

•anti militslrist; lezer · aarheid.
Oostitrstrae.t 11 

St-Vitusstraat 61

Kloosterlaan 61-I 
Engelses�raat 19a 
Watertorenstraat 71 

Sympathiseer4'met de C.P.H.; treedt
�niet op de voorgrond, Jmer aarheid

Partij van de �rbeid
-Lid E.V. c., lezer '•aarheid
_Lezer huar�eid, verm. lid �.v.c.

Verm. lid �.v.c., treedt niet op de
-voorgrond

Aohterm.hornderweg 42 Partij van de Arbeid 
oorderplein 4 Katholiek 



--==---------==-------�--------:-------�------=-----:--�--=----=-------·---======-==:--=---------------��------=-========-=�==-=-�========-=:=�===-=============-=-rn::�

,.j 

-1 BU...">SChel'

X I Dekker 
-i Brehen 

l Zo11.tman 

NA 

- Roelfseme.
Weri�n

'/... van der Veen 

--1 van Dijk 
van der l;oude 
Kuiper 

VOOR Ai : 

M. 
Hindri.:.t Wedde 
J. 
VI. 

R. 
II. 

Derk Y, inschoten 

-ttdam ,,inschoten 
T. 

H. 

GEI .D .Tu: Lui.-lOclP: 

5-5-•ca fitter 
2?-6-'13 f i ttc1· 
s-5-·1& fitter 
lB-3-' 8 terreinwerker 
23-�-·15 tel!!? i.nwerker 
16-5-' 92 terrcim'7cr ker 
3-8- 02 terreinwerker 

17-12-'95 tclr J;-�i11werker 
30-12-1 24 terreinr.erker 
5-11-'21 terrein ierker 

ADRES: 

Gaslaan 24

St.-Vitu.sstraat 39
Gassingel 2-I 
St.-Vitusstrus.t 21 
V irzinge 6 
I.u.de�sweg 79 
Kloosterlaa� 92 

t.andpa.d 145 
lloogebrug 2 
Trekweg 74

Of ' .iUI GEN : 

Partij van de brbeid 
, Lid C.P .• /E.V.C.,lezer flaarheid 

fartij van de �rbeid 
rartij van de brbeid 
Partij van de �rbeid 

eutre.al 
1 Lid C.P.l"./E..!." . .,lezer e.arheid; was 

vroeger !ie.adslid;maak:t veel propaganda 
voor dec.� .. /�.v.c.; is zeer fel 
Lid E.V. C •• lezer 1,0.arheid 
�artij van de hrbeid 
Neutraal 

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

1P..TIBL1üDilfü. 

Bieseman P. 15-4-'02 opzichter 'i,atertorenstrant 16 Partij van de Arbeid 
- .tülisman J. 28-lü-'ul mt.chinist Vi utertorenstra ut ló Partij van de �rbeid 
• de Rlliter L.J _. 15-4-'09 mr.chinist Oudewerfslaan 88 Luthers 

--, Ottjes G. 12-9-'06 1terr�inw e:r St.-Vitusholt 6e laan 4 Partij van de Êrbeid 
,1 Lich. ll. 4-5-'95 · terreiD.wo:ker Trekweg 76 - I.s communistisch gezind
-J Sieslieng J. 9-1-'89 .terreinwerker Mr.]res.Vietorstr. 18 Partij van de ··rbej,d -

--------------------------------�-----------------------------------------------�------------�-----------------------------------------------�--------------------------

. - Kuiper
j-, 

1 
Deen

-, van der teen 
Brader 

- Dijkhuis
Gringhuis
Huisman
J&gcr

. -1 Kiewiet 
Klooster 

'--.. Kuiper 
-- Vt,.ll der Veen 
-.. 1 van der Veen 

van der .t...olen

Kl .... p 
Edens 

-1 Venema
j._ t J u.rrema

-1 van der Veen
- lioekstra
- Reininga
- Bu.ter

.Aardema

w. 

w. 

K. 

B. 

.tl. 
J. 
H. 
J. 

n. 

P. 

F. 
Pieter 
D. 

B.J. 
D • .ti. 

.h. H. 
lv1. 
Pieter '?-:.

L. 
Tj. 
J't. A. 

J. 
P. 

Scheemda 

1h inschoten. 

BRUG ACH ""R/ G •• ' lE1NI<H fü • 
26-12-'78 bru.gw�chter
26-6-'78 b.ru.gwuchter 
5-3-'88 ·beltbans

· 9-11-• 87 reiniger
28-2-'b� �einiger
9-3-'36 reicige�

28-:-'94
26-6-'93
l-?-'84 
4-12-'82
27-6- 96
14-lü-'88
-8-7':'"'91

6-·1-·06

13-12-·09
27-6-'08
15-9-'15
24-9-•oo

17-5-'20
17-2-' 1·�

23-9-•10

17-7-tlO
13-2-'72

1 chuufff eur
) strnat11 e er
• 

reir .i.ger 

reiniger 
reiniger 
reiniger 
reiniger 
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