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Uit 

Voor 

Ag. nr: 

PD 17257 

OD 2036 

139361 

Aard van het stuk : 

Naam: KLJJN3l'RA Rinske 

Naam: VAN MILITAIRE TERREINEN GEWEERDE PERSONEN 

Afz .. : ID Enschede 

VERWIJZING 

Voor gegevens van: KLIJNSTRA Rinske 
alias COVERS Margaretha 
alias COVERS Mac 

e·eb:9-4-33 
te:Lonneker 

Datum: 16-5-52 

adres:BORCULO, Julianastraat c.107, voorheen: 
ENSCHEDE, Buljsweg 238 en Lage Bothofstr.8 

beroep:conductrice G.T.W. 

zie PD 17257 

Haar werd de toegang tot de onderdelen van de Luchtmacht ontzegd • 

Uitgetr. door : ACD-4a J Op aanwijzing van: CS 

Datum: 28- 7-52 
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Sectie: L.2. 

MINISTERIE VAN OORLOG 

LUCHTMACHTSTAF 

Bureau Veiligheid. I Men wördt verzocht bij het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurl1 te vermelden 

AAN 

Hoofd B.V.D. 

Javastraat 68 

Den Haag. 

uw kenmerk uw brief van 1 ons nummer I Scheveningen, 

bijlagen: 
h:.2.02/3019/3 colnt. a ei 195 2 

onderwerp: H.E.Lubben
J. Smit" 

b U f -f,-µ._/_,_i_ rt- 15f::._ t. tl L 

� ��7[ .. � 
;· 0 E, 1952

.,..

, f �� 

Sn/vE 

� . 
1 � 

! 4 .. . 

rot 
\ • /_;, f ;/1,1,

7 
,,,,_, ___ - -�-} � ....;;;..- /.)(/ 7/'�� ? 

l. �e Uwer informatie moge dienen dat van:
1 la). LUBBEN, Harm Evert. geo.te Appingedam 24-11-

1922 en wonende Patrimoniumstr.32 
te Appingedam, van beroep schilder; 

)( , 
b) SMIT, Jan, geb.te Appingedam 18-6-17, wonende

Gerrit Raapstraat 58 te Appingedam, 
van beroep schilder; 

de volgende antecedenten bekend zijn geworden, 
a). 1947: lid E.v.c. en c.r.N.; bezoeker van 

vergadering C.P. ·., ondertekende in 1949 de 
candidatenlijst C.P •. l. Gemeenteraadsverkie

�AI /zinöen, ondertekende in 1950 lijst 1tVerbod 
lfV'-, Atoomwapens • 

b). 1948: lid C.P.N., as candidaat Gemeenteraad
in 1946. ls lezer van de aarheid. 
24-11-51: rol.Appingedam: mishandeling. 

2. In verband met het bov nataande is hun d 
toegang tot de onderdelen van de Luchtmacht ontzegd.

NA ..u:..i: S DE CHEF LUCHT CHTSTA ,
Het Hoofd ,ectie L.2., 
voor deze: 
Het Hoofd 3u.reau Veiligheid,

h�-7 
B, J. %, J�en:� 
Majoor-Vlieger- aarnemer. 

\ 
\ 
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MINISTERIE VAN OORLOG 

LUCHTMACHTSTAF 

Sectie: L. 2. 
Dlreau Veiligheid. Men wordt verzocht bij het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurl& te vermelden 

uw kenmerk 

bijlagen: 

OP KAART 1 
A(D/ '1� 
0:-: J,�/l{/,b'l. 
1 PAR: f'-1-\JJ,� ,,..... 

AAN 

uw brief van 

Hoofd B.V.D. 

Javastraat 68 

J J 1952 

Den Haag. 
_/)�-

1 
ons nummer 1

L2.02/2086/4 C�. 
Scheveningen, 
28 - l 195 2. 

onderwerp: Gesignaleerde burger • 

1. Te Uver informatie moge dienen dat van:
\ )l....f a).I V1\N .RIJS IJIC, Hendrik Cornelia Arie

geb.25-5-1921 te Rotterdam, 
Rademakerstraat 26 te Soest rb�rg, 
Bedrijtsleider-uitvoerder-achi1der-ta.v.d.Ham. 

,. \ 

K. f b). VAN BEEK, illem, eb. 7-2-1898 te Do lt
Nieuwstraat 16 te Soestdijk,/ 
MetsaleeP- • ?.iwolsman 

/'c). S�INX. Joanes, Theodorus, g_ .7-10-1909 t 
Amersfoort, wonende Bolder&tr.49 te Amersfoort,
straa� 

de volgende politieke(criminele) antecedenten bekend 
zijn gewordent 

a). September 1947 - Abonne,tt aarheid
.._mgu.stus 1948 - Lid E.v. a. 

b). Ondertekende eandidatenlijst C.P.N. gemeente
raadsverkiezingen 1949. 

e). 1932-1940: 4 vonnisaen .egens diefstal
1948: Meineed 
19511 Diefst l; 12 mnd.gev.strat', arvan

· ,. . 4 mnd.v.w. 
'/-- 1 1949 f (Vrouw tekent candidatenlij at c. . N • 

. . /�. -�-6��� ,��d.ll..('1· a-1:Jgeme nt raadsverkiezingen. 
: 

/ 2. In verband met het boven.staande is bun de 

0 1( � toegang tot onderdelen van de Luchtmacht ontzegd. 

' l . 
Voor de Chef Lucht ��. 
Ret Soofd �ectie �.2., 
voor deze:ilet H otd 



MINISTERIE VAN OORLOG 

LUCHTMACHTSTAF 

Sectie: L. 2. 
"'!:eB!""u-re-au-v�e-i .... l""'i ... g..,,.h-e""'i-d. Men wordt verzocht bij het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurlc t• vermelden 

AAN 

Ho of d B. V. D. 

Javastraat 68, 

's-Gravenhage. -

uw kenmerk uw brief van b ons nummer I Scheveningen, 

bijlagen: 

onderwerp: J_. Frieawijk. 

L2. 2/2904/2Conf. 25 Januari 195 2. 

r -o
r 
K;:ÄRT · 

i ACD/ ·, ., 
DAT: J 'S'L 

��
�/ �.IL/ -----

. 2 8 JAN 1952 
../� 

A I / � ��/ J J � .

. - --- �/� Te Uwer informatie moge dienen dat van: 

J :ÇiFRIES IJK Jan, geb. 2-6-1920 te Oastellingwerf,
q.{P f.-;r wonend : Anna Paulownditraat 22 te Tilburg 

r ./' rt /'van beroep: constractiewer er. 

� 
volgertrle politieke antecedenten bekend zijn geworden, 

Inl.dienst gemeentepoliti !ilburgt FRIES X i 
politiek uiterst links georienteerd. In December 
1951 was hij toegetreden als lid van het o.v.B.

)' In verband met het bovenstaande is hem de

I 
toegang tot de onderdelen van de-Luchtmacht ontzegd. 

?!L/Sn. 
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·MINISTERIE VAN OORLOG 1//.<)k
LUCHTMACHTSTAF 

L. 2.Sectie : 
'Bllreau Veiligheid. r Men wordt verzocht bij het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurl1 te vermelden 

uw kenmerk 

bijlagen: 

DAf: 1. \ m-{ 

1 PAR: n.w.----

AAN 

uw brief van 

Hoofd B.V.D. 

Javastraat 68 

Den Haag. 

• 2 d J 1952� 1
/,t' tP .f' &. 

/��---�� 
1 L2���/2 rtonf. 2ie�i in:en , 2.

l 195 

onderwerp: F • van Ge stel.

Te Uwer inform tie moge dienen dat v , 
/ 1 VAN GESTEL, Franciscu.a, geb.19-4-1924 te Oist 

wonende 3oomstraat 116 Tilburg, 
beroep: opperman, werkzaam bij D.F.v.d. ink fa. 
Hogevest, Krommeatr.54b, erafoort Bou ond rneming, 

de volgende criminele- antecedenten bek nd zijn g 
19-10-193, Proè.verb.opgemaakt egens dieft.
geld en· divers voorwerpen.
4-7-1935 proc.verb.o gemaakt weg ns dief t.rij iel

13-11-1935 proc.verb.opgemaakt 
diefstallen. 

pl tje. 
gens diverse 

31-7-1985 veroordeeld tot 6 mnd.tuchtschool.
8-9-1936 proc.verb.opge t gen overtr.va art. 
42 en 43 Spoorwegwet • 
28-8-1938 proc.verb.opgema.akt egens stroperij.
28-1-1942 proc.verbaal opgemaakt wegen diefst.v n
een horl�e en pór'témonai
8-11-1942 dief$tal gepl egd van een hor nr-ij i 1.
18-,-1942 proc.verbaal opgema t wegen dieft.in
vereniging.

-.1.,.._ lS J 1942 J>
t

'"'"l>aal. opge""::,l::t è�ene dle<'st.l

r;:�î�i2
ë
:r�ver�aal opge kt egens dieft.in 

vereniging. 
20-3-1942, proo.verbaal opg
in vereniging. 

di tst. 

25-6-1942 veroordeeld tot l jr.en 3 d gevang. traf
}1-12-1948 proo.verb.opgemaakt wegens overtr.va
art.453 etb.v.str.recht.
31-1-1949 proc.verb.opgemaakt wegen overtr.v
art.453 etb.v. trafr.
21-3-1949 proc.ver .opge kt wegen overtr.
art.453 �etb.v.Stratr.

-2-
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24-3-1949 proc.verb l opgemaakt wegens oTertr. 
van art.182 Wetb.v.Stratr. 
20-10-1949 proc.verb.opgemaakt wegens overtr.v 
rt.426 Wetb.v.Strafr. 

24-7-1950 �eroordeeld tot 2 weken gevangeni atr t. 
4-11-1950 proc.verbaal opgemaakt wegens overtr. 
van art.453 Wetb.v.Strafr. 
13-3-1951 pree.verba 1 opgemaakt wegens overtr. 
van art.26 Vegen Verkeers Reg. 
12-2-1951 proces verb.opgemaakt wegens overtr. 
van art.300 Wetb.v.Str fr. 
26-6-1951 veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf. 

/ 

In verband met het bovenstaande is hem de 
toegang tot onderdelen van de Luchtmacht ontzegd. 

GR/vE • 

Voor de Chef Luchtmachtstaf, 
Het Hoofd Sectie .2., 
voor deze: tiet Hoofdr 
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c:rJb.K/ f 
Richtlijnen Ng 71. 

I.D. l'rn 34/5:?.

Onderwerp: A.C.Snelders.

e A.P.J. van de Rijt. / <A? 

Antwoord op: Schrijven Ng 128686 ,. d.d. 7 Februari 1952. 

V ertr ouwelijk. 

In verband met Uw verzoek, vervat in Uw hierboven aangellaal 
schrijven, heeft de I.D. alhier de eer U te doen toekomen, twee 
op de in Uw schrijven genoemde personen betrekking hebbende in
formatiekaarten. Einde. 

26 Februari 1952. 

I.D.



• 

• 

Nat.: Ned. s.: 

Geb.: 12-8-1923. 

Te: Tilburg 

Beroep: text ie lar beider 

.:fili.asic R I J T , van d e
Antonius, :Petrus, Joannes, 

� 

Adr.: Tilburg, 

Iange Nie�straat 6. 

Volledige informatiekaart: I. D. T I L B U R G.

Inf.*: Hij was in 1948 lid van de EVC. Dezerzijds is
geconstateerd dat hij in Maart 1951 geen lid meer

was van de EVC. Blijkens een mededeling, op 25-2-
52 ontvangen uit geheime bron, was hij op laatst
genoemde datum geen li d van de EVC en zou hij ook 
niet meer aan politiek doen. 



e 

e 

Nat.: Ned. s.: 

Geb.: 14-5-1 91 6 

Te: Tilburg 

Beroep: timmerman 

� S N E L D E R S 

Adrianus,Co:rnelis, 
� 

��je 

Adr.: Tilburg, 

Nieuwstraat 102. 

Volledige informatiekaart: I.D. T I L B U R G • .lt-.t-n .. , 

Inf.*: In December 1951 was betrokkene, blijkens 

een door de I.D. alhier gehouden controle, geabon 
neerd op 11De Waarheid 11• Volgens een op 1 9-2 -52 
uit geheime bron ontvangen mededeling, was hij 
toen nog Ab.op "De Waarheid" en is hij links geer.het is 

* Datum vermelden. niet bekend of hij lid is v.d. CPN



MINISTERIE VAN 
JINNENLANDSE ZAKEN 

n.a.v.schr.Min.v.o0rlog 128686 z.CO / fJ:B 1 952
•s-Gravenhage, 6 Februari 1952

No .. : B 128686 
. 

O�tv. iy ·r· ...... .

Ond.: A o C.SIIBLDERS /i(a>:-el . I._ '!;; .. _· ..
,.,.----,

1 
A.P. J. v.d. RIJ�/�:_, , ,v,rcord. ... (Î1 ii"'rt;' · V ·E R T R O U W E L I J K ·

I1.lt3s 4: I
j··-

h�\S
"' 

, �· Hiermede moge ik U berichten,dat volgens een mede-

�.4.6 -�î/� 
<ieîing van militaire zijde van onderstaande p�onen op poli-

v'·:�- ti'ik gebied het achter de naam van elk hunnel}'"bekend is ge
worden: 
1. Adrianus Cornelis SNELDERS, geboren 14-5-1916 te Tilburg,

wonende te.Uwent, Nieuwstraat 102, zou uiterst links ge-
oriën teel', ,, · bonné van "De Waarheid II zijn. Of betrokkene
lid- is v· .P.N. kon niet worden vastgesteld.

2o ·Antonius Petrus Johannes van der RIJT, geboren 12-8-1923 
te Tilburg, wonende te Uwent, Atelierstraat 17, zou uitersi 
links georiënteerd en lid van de E.V.C. zijn. 

Ik moge U verzoeken mij per informatiekaart met 
vermelding van bovengenoemd referentienummer te willen doen 
inlichte , .,, rent de volledige politieke antecedenten van 
bovengerrd· e personen. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris 
te 
T I 1 BURG.

van Gemeentepolitie, 

./ HE
� 

HOOFD VAN DE 
r j namens deze: 

� � 

DI.t::HST 
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MINISTERIE VAN OORLOG 

LUCHTMACHTSTAF 

Sectie: î,.2; 
»ure Voiligh�id: 

OPIC 

A(JJJ.M 
DAT·u 

• ' J 

PA� .., 
...., ·�-' 

AAN 

Hoofd B.V.D. 

Javastraat 68 

Den Haag� 

Men wordt verzocht blJ het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurlc te vermelden 

2 4 JAM 1952 

Id t-JJt -

uw kenmerk uw brief van hevenJngen, � 
• - � 195 '"'·

bijlagen: 

onderwerp: Ges:i.gnalee1-de burgers. 

ïe 'Uwer irï '.:nrmati-0- .o�'"ê , iene aat van: 

oJX, 1) 111..ti o�r.:·TRL. Henricu.., Oom9liu.o, geb. te il burg 
op 26-9-1895, Yonende to 'lilburg. l'rimus van 
·Gi1sstrae.t .3 • an beroep: b tonwricor-;

P
a.1;v.· 11 ·t! J/ 

1 
2�SE_l.".LD•RS1 Adrianus Com li.s, geb.te Tilburg.,· l1'bV, 0 �� 14-5-191.{l, w?n de te Tilburg, i str.102,

� 
van. beroep:timmerman; 

� l,�A 
�-, '} } •. , V.J. 'I DER RIJT

_ , 
Ant�ni us Petrus Johann a,. "'�t'° kK. ____..-geb • .l'�.,lc-J._23 to :.i:ilburg, •.i1on nde te Tilburg

�"""'
" 

'"",..� A"t-elier.:rèr�l7 • van beroep;at .... c:lh.ouuar, 

� . de volge���ppl1tiako antecedenten bekend zijn geworden

�- �/A- 1)./zou uiterot link 
_
seortent Grd zi;jn.In 19 9 

J 1. fJÁ·tr 
uas hij propagandiot v/d comm.Partij Nederland 

V. v ·  I 
if' 

t I-toewel hij in 1946 en enkele jaren daarna 
p, i ge-abonn.wao op ane Waarheid' , kon n niet 

- � 2eker zeg.gen of hij nog cteeds abonne vas. 
i-
3 3 

b 'i Z:tjn po1 i ti ke ori nt.;.eril!g zo neg st eds 
terct' links. zij 

�
.,2)

�l ''·
Is uit$� linke gcor:.nnteerd en oedert 1951 
a.bermeo ven " e ,aarheid n ;ot hij lid_ v.d -C.P.f. 
ie wiot meE niet te vEp:-tei 1 n. 
Ie uiterst 1inks georient ar. edert 1948 ia 
hij lid van ae �M.�,.,,��-Zijn 
vader ts eveneens ui temt links goorient # r 
en li van de "'• v.c.

/ 
"In verband met het bovenstaando is hun de 

0 / gang to-t de onderdelen van de Luclitmacht ontzegd.
Voor de Ohef uch-t " tstai', 
Het Iloofd oec·;;ie L. 2. , 
voor deze:Ilet Hocf'd ure u Veili 

B.J.M.Koenen 
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MINISTERIE VAN OORLOG 

LUCHTMACHTSTAF 

Sectie : L" 2. 
BUl'eaU Veil1gheid. Men wordt verzocht bij het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurl& te vermelden 

uw kenmerk 

bijlagen: 

onderwerp: B
J 

• 

AAN 

uw brief van 

Hoofd B.V.D. 

Javastraat 68 

Den Haag� 

Te u�er informatie moge dienen dat van: 

X\ Bos. Car�l� geb. te Gieten op 5-2-'13
wonende:.BorgerderstraatT.iég 19 te Gasselte 
bel!"Oep� ma.oàinist b/d fa.Tichèla • 

do volgentle pgli tieke antecedenten be nd eijn 
g8lTOrden: 

1948 - aommunintisch georienteer � 
Werd geaigr.:aleerd dat betrokkene tot eind 
1947 regeloutig "De Waarheid• ontving. 

I11 verband Illét het bovanstaande is hem de 
toegang tot de onderdelen van de Luchtmacht ontzegd� 

-,, JM l952

(: / � &ifJf 

J�t.-?�·(X,;? 
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MINISTERIE VAN OORLOG o':ólb 

LUCHTMACHTSTAF 

Sectie: L. 2:
Dureau Veiligheid� Men wordt verzocht bJJ het.. antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurlc te vermelden 

uw kenmerk 

bijlagen: 

�-

OP KAART 
ACD/r.JP 

D.�.f: l�/1, ·t
1 PAR: 'Il .\..v.

AAN 

uw brief van 

Hoofd B.V.D., 

Javastraat 68 

Den Haag. 

1 
ons nummer 1 

L2�02/2830/4 Cqn:f.
Scheveningen, 
21 - l.;95 2. 

onderwerp: G.. · lt:'1....-.1; 

'2e ï.lwer infortllltia m ge dienen dat 'V'an: 

; \
,/ \ DE WAAL t · Gerrit, geb. 21-6-1935 te Amersfoort, 

1 f\ wonende1Fw::hsiastraat 67 te 'foort, 
beroep:hul.Jnonteur b/d fa.Deerns te 
Ar.Jlhem.. • 

de w1gende politieke antecedenten bekend zijn 
geworden: 

� 

c>'" van de c.P • •  \
�

� In 1950 tekende zijnJmoeder de ca.ndidatenlijat 

( betrokkene woont in bij zijn moeder) ; 

In verband met het bo� nstaande is hem de 
toegang t('t èe onàerdel.en van e Luehtmach.t ontzegd: 

V("lor de Chef Luchtmaoh·tsta:f', 
Set Hoofd Sect· 
voc,r deze: iki !Ioo 

2 3 .1* 1952·. 
1-----

(. ' i ï.. rY r11 

v���/.U-..;1 �---'�./-� 
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MINISTERIE VAN OORLOG 

LUCHTMACHTSTAF 

Sectie: L..2. 
aireau Ve111ghe1d. Men wordt verzocht bij het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurla te vermelden 

AAN 

uw kenmerk uw brief van 

bijlagen: 

Hoofd B.V.D. 

Javastraat 68 

Den Haag. 

.-

·, JAN 1952·
..

1 
ons nummer l_ .. Scheveningen,

L2.02/2884/2 c<fll 16 Jan. 1952. 

onderwerp: Gesignaleerde burgers • 

Te Uwer informatie moge dienen dat van: 
"f.-. la). MINNEGAL,V pP. geb.15-6-28 t G1anerbrug,

'.von nde te Enschede, BD.l taweg 367 
beroepi tegelzetter; 

,l.. b). ALTENA,· J., geb.26-7-28 te Enschede, 
t onende te .Enschede, zw ering g 29 

beroep:grondwerker; 
X e} .. G.ERJ3ERIIiK, � J.·; .. , geb.6-11..;95 to 1:llschede, 

wonende te Enschede, 7eldstraat51, 
beroep: grondwerker b/d ra.te Fas; 

X d). LEI3SEN,. 'Joh .• y geb.16-7-25 te Borger(Dr.), 
wonende te Enschede, Ibl.tsweg 206, 
beroep: schilder, 

de volgende politieke antecedneten bekend zijn 
geworden: 

a). Van 10-5-46 tot 22-7-50 lid E.v.c.

Op 22-7-50 bedankt, reden onbekend, 
komt uit communistisch milieu. 

b). In 1948 ontving hij E.V.C.-orgaan 
In 1950 lezer van de aurheidn 

c). 1-2-50: lid E.V.C.(!3ouwvak)sedert 10-11-45 
Zijn vad�r ia sedert 10-11-45 lid E.v.o.

d). Op 1-2-50 lid v/d E.V.c. sedert 11-1-47.

ln verband met het bovenstaande is hun de toe
gang tot onderdelen van de Luchtmacht ontzegd. 

voor 

t_ 
:s. J. Ko-enen·

Ma)oor-vileger- ·1aarnemer. G. Ruitenbeek
ge Res. 1'.apt. 
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MINISTERIE VAN OORLOG i2o><:. 
LUCHTMACHTSTAF 

Sectie: L. 2 • 
"lBu.reau Veiligheid. Men wordt verzocht bij het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurla te vermelden 

uw kenmerk 

bijlagen: 

OP KAÄRfl 
A(0/1-l� �--! 

10:-: Q \ttl,. 
i P.A.R: f'l. VJ J

AAN 

--

Hoofd B.V.D. 
. , 7 

Javastraat 68 �Pf o/J 
Den Haag. 

A.({ 

'--�������---,,--�,.......-�����....,..J '"'1 
���-�'-< 7 

uw brief van 
1 

ons J!Ummer. l
L2. 02t 277ii/l CTn.t. 

Scheveningen, 
16 Jan" 

195 
2. 

onderwerp: »renth., Pr• 
Ludolpby. m •

/ 

}(., \ a} 

'fe Uwer informatie oge dien n dat va.nt 

DRENTH, Freerl geb.te Emmen 9-7-1910 
wonende te Groningen, Barestraat 98; i/ 

LUDOLPHl, Meindert, geb.te Groningen 1-6-1910 
wonende te Groningen, .Almastraat 7, 

de volgende po1itieke antecedenten bekend zijn 
geworden• 

a) 1950: Lid E.V.C. Afd.Bouwvak.
b).1948: Ma.akte in 1946 door raambiljet reclame 

voor de C.P •• voor de verkiezingen. 
Was in Jan.1947 lid van de E. v. c.Afd. Beu

�. ().c.vvvv --- was in 1950 l.id van de E. V.C.Afd. Boun:. 

1 +..t 
In verband met het bovenstaande is hun de 

L
egang tot de onderdelen van de Luchtmacht ontzegd.
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MINISTERIE VAN OORLOG 

LUCHTMACHTSTAF 

S . L. 2; ectie: urea.u Veili.ghei.d; Men wordt verzocht bij het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurl& te vermelden 

uw kenmerk 

bijlagen: 

OP Kt .. Rî 
ACD/ �� 
D1\': 1 'tif.;'L 

, PAR: l1YJ. 
. .........,.�--

AAN 

uw brief van 

Hoofd B.V.D • 

Javastraat 68 

Den Haag. 

l 52 

onderwerp: I ."Btm �1 

Te Uwr informatie moge dien-en dat van: 

\ BOS, á-Ohan:n&s, geb.1-2-1926 te Rellkum 
/ wonende "k-e.nlaan l te Soest, 

werk.saam gave-est bi 3 Verschuu.r Zeiot • 

de volgende eriminele antecedenten beken zijn 
geworden t -.. v. : 

l-2-51" Pol.Soest, valeheid in ,geschrifte en V 

va�pog.t�t oplichting. 
3-.2-51

.-
Pol.Soest, dfst.v.flessen melk 

23-4-51, Pol.Soest, di'et" v.lompen. 
ne-trokkene is -sedert 8-12-51. g-edetineerd in 
het Huis van ewaring I te Utreeht t:a:v�dfst. 

In verband met het bovenstaande is hem de 
toegang tot de onderdelen van de Luchtmacht ontzegd: 

af, 
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Sectie: L. 2 

MINISTERIE VAN OORLOG 

LUCHTMACHTSTAF 

Bureau Veiligheid. Hen wordt ver%0cht bij het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurla te vermelden 

AAN 

Hoofd Marid, 114 J 
.,._ 

. j 1

1952· ..;v
Lange Vijverberg r

DEN HAAG. _({\/2/y6r 

uw kenmerk uw brief van 
1 

ons nummer 1 Scheveningen,
L202/2863/2aont. 3 Januari 195 2 

bijlagen: 

onderwerp: gesignaleerde burgers. 

/ 

Te Uwer Informatie moge dienen dat van: 
Kotterink, Hermanus Hendrikus geb.11-3-'09 Lonneker 
wonende Bultsweg 363, Glanerbrug. v 

Snijders, Andries· geb. 6-5-1915 te Emmen 
wonende Transvaalplein 41, Enschede.� 
Doze, Willem geb. 27-6-1910 te Lonnek�rv 
wonende Eekmaatweg 41, Glanerbrug. 
Meester, Hendrik geb. 24-4-1915 te Lonneker

wonende Violenstraat 15, Enschedewv

de volgende politieke/criminele antecedenten 
bekend zijn geworden; 
a) Sinds 1945 lid E.v.a.
o) Van 1948-1950 Lid E.V.C.
b) 1933 10 maanden gev.straf terz.diefstal

1936 12 " " " " "
1944 p.v.terz.heling van fabrieksgaren •
In 1943 korte tijd lid N.S.B. Op 5-9-1946
onvoorwaardelijk buiten vervol�ing �esteld.
B.V.D. 1948 en 1949 lid E.V.a.(Atekl Oct. 1 49 bedankt.

d) 1942 p.v. ter zake economische overtreding
1944 Il " Il tl " " 

1945 " 11 " " diefstal 
1945 " 11 " " diefstal van boom 
1946 " " 11 11 diefstal van gezaagde bomen 
1948/49 lid geweest E.v.a. 

/ 

1950 Een kind van betr.naar A.N.J.V. kamp te Uchelen. 
In verband met het bovenstaande is hun de

toega?g tot de onderdelen van de Luchtmacht ontzegd. 
r 

Voor de Chef Luchtmachtstaf, 
Het Hoofd Sectie L.2, 
voor deze:Jfe-t"" Hoofd Bureau Veiligheid, 

t. "j f-, / /' / G Ruiteobee\< 

/ ., ",L, J/ \(a:p\. . 

\)e Res. 
B. J. M. KoeJ).e 
Majoor--v:fieger-waarnemer. 
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Sectie: L. 2.

MINISTERIE VAN OORLOG 
0
/

ei

µ�

LUCHTMACHTSTAF 

�eau Veiligheid·. Men wordt verzocht blJ het antwoord datum en 

nummer van deze brief n:auwkeurl& te vermelden 

AAN 

uw kenmerk uw brief van 

bijlagen: 

Hoofd B.V.D. 

Javastraat 68 

Den Haag. 

1. ons nummer .1 Scheveningen,
I..2.02/2752/3 qonf. 9 J n. 1_95 2 

J�-·�d 
onderwerp: l?. e. de Haan. ,� 

Te Uwer informatie moge dienen dat van 

� 1 DE HAAN, Pieter Cornelia, geb.10-2-1909 te ,;Loon op ZS!ld" wonende Achterweg 7, 
Tilburg, eroep; grondwerke-r, werkzaam 
b/d Ned.-Heidemaa�schappij, 

·de vo1gende oriminele e. q. politieke antecedenten
bekend aiJn geworden, t.w.:

4--8-43 - Pol.Tilburg, diefstal van rog�, 
8-1-48 - l?ol.' s-Grevelduin-Gapelle, poging tot 

zware mishandeling, 
9-g..49 - Pol.Keatsheuveli eenvoudige miahandelin

[
:Betrokkene is uiterst links georienteerd.Geon 
bewijs dat hij 11d is van cle C.l>.N. r hij be-
zoekt vaak vergaderingen en laat zich bij andere 
gelegenheden niet onbetuigd uit. el lid van de 
'.$. v.c. sedert 1949. 
, In vè:-band 'met het bovenstaande

\\ 
t-e-egang tot onderdelen o-nd rdelen van de
ontzegd. --- -

1 hem de 
Luchtmacht 
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MINISTERIE VAN OORLOG ()(2b:Hb 
LUCHTMACHTSTAF 

Bureau Veiligheid. Men wordt v:en.ocht bij het antwoord datum en 

nummer van deze brter nauwkeurl& te vermelden 

OP KAART 
ACD/4P. 
DA!: \�h 1,&'\. 
PAR: l'\,W · 

AAN 

Hoofd B.V.D. 

Javastraat 68 

Den Haag. 

uw kenmerk uw brief van 
1 

ons/:ummer L L2.02 2829/3 Cynf.

bijlagen: 

onderwerp: G.J.van Kampen. 

2 • 

� 
Te Uwer informatie moge dienen dat van: 

á'l - i.-l Gerrit Jan van KAMPEN, geb.te Zwolle, 3-1-23,
? wonende in een woonschip "Miniatuur", liggende 

in de kanaalhaven te Enschede, 
iil6-ienst b/h Assurantie_en Passagekantoor KLM, 
Fa.W.R.Laponder, te Enschede, Oldenzaalsestr.82, 

de volgende politieke antecedenten bekend zijn geworde 
Was tijden de bezetting lid van de N.S.B., 
Germaanse S.S.; Rechtsfront, en heeft zeer ver
moedelijk gewerkt voor de S.D. Hij kwam tijdens 
de bezetting via Schalkhaar b/d Politie. 
Hij is geinterneerd geweest van 27-4-45 tot 
14-4-1948. Het kiesrecht mag hij niet uitoefenen
en hij is ontzet uit het recht�� het bekleden 
van ambten, beide voor het leven. In 1950 is 
door de politie te Borne µaces-verbaal tegen hem
opgemaakt terzake verduistering in dienstbetrek
king. Hij reisde toen voor een fa. uit Borne. 

In verband met het bovenstaande is hem de 
toegang tot de onderdelen van de Luchtmacht ontzegd.
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Sectie: 

MINISTERIE VAN OORLOG 

1;2: 
Bureau Veil:i,gheid�

OP KAAin 
A'CD/1./� �DAf: l·lit/. z. 

! PAR: r ).JJ. ---.,Jo 

LUCHTMACHTSTAF 

AAN 

Hoofd B.V.D. 

Javastraat 68, 

Men wordt verzocht bi) het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurl& te vermelden 

's-Gravenhage� J'� v-7 

uw kenmerk uw brief vah l ons nummer 1 Scheveningen,
202/2859/20onft 3 Januari 195 2 

bijlagen: 

onderwerp: gesignaleerde burgers� 

o{ �la�1 

tJi 1' \b:·

Te Uwer informatie moge dienen, dat van. ' '-'u '\Á.. 
Zwierzina, Hendriklgeb:1-10-1901 te Barneveld 
wonende Mareonisïraat 4, Zuilen�_Functie timmerman. 1/ 

Jess rum d'Oliveyra Ja1;,fob; geb;20-4-H}08 Amsterdam 
wonende Kr.Mi·j·drecli�str.'13 III, Amsterdam. Fotograaf .,v 

de volgende poli tieke/eriminele antecedenten bekend zijn 
geworden: 

at B.V.D. 1950 lid E.v.a. 
18-6-1925 Rb.Den Haag, di�fstal d.m.v.br�:'lk in ver;2j.g.
24-12-1925Rb.A •dam, diefstal· d.m.v. inklim in ver. 1 j. g.
6-4-1939 G;A•dam. miaha11.deling, 6 w.g:voorw. 3j.prft.

en bijz;voorw; en /10.- o� 10 gd.o.v. 
6�11-1939 PR;.Utre-cht, mishandeling F1;i:""' of 10g.h;o.v. 
5-5-1941 n;utrecht·, mt,dhandel�ng 3m. g. 
26-2-1948 PR.Almelo,pog.t.fraud. in en uitvoer 1 w.g.
Van 26-7-48 tot 2-8-48 ingesl�gèw;-i.a.v.overtr;grensverb·

b: B.V.D. Betrokkene is uitem link.a georiënteerd; 
Zijn familileden, waarvan er verschillende 

in het buitenland vertoeven, zijn eveneens 
uiterst links georiënteerd: 

In verband met het bovenstaande is hun de toegang 
tot de onderdelen van de  Luchtmacht ontzegd. 

v.d.·

Majoor-Vli -Waarnemer. b 
1 

De Res. KapL G. Ruiten ee11 
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Sectie : L" 2 

MINISTERIE VAN OORLOG
j (.). rP.,c�

LUCHTMACHTSTAF 

Bureau Veiligheid. Men wordt verzocht btJ het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurl1 te vermelden 

AAN 

uw kenmerk ·uw brief van

Hoofd B.V.D. 
Javastraat 68, 
D E N H A A G. 

1 ons nummer 

J 
Scheveningen, 

L202/286l/3Co • 
b
3 Janue"l'i 195 I

bijlagen: /. vl� 
/� �-b-15 onderwerp· �, � '1 

· gcaignal.eerde burgers. �j � r:,,·,., 

Te Uwer informatie moge dienen dat �P} 3 6.fJ, 
� 1 a) Koninf, Mie.hel Ni�laas geb. 3-2-1912 te Utr cht
./ wonen ó·Wafn-0otstraaï Îb t Utrecht • 
.- lb) Verwoerd1 Pieter g b.11-1-1914 ·te Soest. 
c:c wonende Birkstraat 23 te Soest. 

de volgend · politieke / C.l"imin le antec den ten 
bekend zijn geworden: 
a) B.V.D. 1950 lid E.v.c.

b} 6-4-1948 Pol.Soest,dfst.kist spinazie en heling van
een kist met 52 ledige flesien (pv) 

1-4-1951 Pol.Soest. art 199 Sr. {pv.)
24-l.0-1926K.Amerafoort, stroperij, flO.- of ·2w. ts.
13-}-1931 Kr. Utrecht, e. nv. belediging, 6 ia. ts. 
21-9-1936 PR.Utr�cht, stroperij in ver. 1 m.g.v.Y •

Jj.prft. n bijz.voorw. 
4-1-19}8 RB.Utrecht, dtst.4m.·g.v.v.
28-}-19:59 RB.tJtrecht dfst. 8 •• g. 

In verband et het bovenstaande is hun de 
toegang tot de onderdelen van de Luchtmacht ontz gd. 

Voor de Chef Luchtmaohtstaf, 
Het Hoofd Sectte L.2, 
voor deze, et Hoo� Bureau Veiligheid • 

.!3.J •• Koenen
s Majoor-vlieger-waarnemer. 

De Res. Kapt. G. Ruitenbeek
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MINISTERIE VAN OORLOG 

LUC TMACHTSTAF 

Sectie: L. 2 

() {' . ,.,,() _ 

.Bureau Veiligheid. Men wordt verxocht btJ het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeuri& te vermelden 

AAN 

Hoofd B.V.D. 
Javastraat 68, 
Den Haag. 

uw kenmerk uw brief van 
1 

ons nummer 

bijlagen: L202/2B5o/l 
Conf. 

2 Januari 

onderwerp: Gesignaleerde burgers • 

Te Uwer informatie moge dienen dat van: 
van Hasselt, Johannes Cornelis, geb.12-1-1933 
wonenaeH.Duifstraat 1$ te Zuilen. 
Van beroep ijz�rvlechter bij het I.B.B. Oegstgeest 

if ·�tb) Nagel à Adriaan, geb. 26-7-1925 te Utrecht.
o�· � wonen e Koolsiráa.t 25 te Ut:recht. 

Van bero p ijzervlechter bij het I.B.B. 
� fc) v.d. lioff, Geurt, geb. 25-5-1916 te Zei·st.
y. WO!H�nae Javalaan 99 te Zeist. 

Van beroep timmerman bij het I.B.3.
de volg nde politieke/criminele antecedenten bekend zijn 
ge..vordena Insr,ec.v.Pol.te Zuilen d.d.1-11-1::151 
a) Omgang m. t Comm.unis·ten, zelf vermoedelijk Communistisch

georienteerd.He,ft 11 fhebberij voor wapens.De grootv d 
van betrokkene was in de oorlogs- en bezettingstijd tel 
N.S.B. en is ter zak gedetineerd g weest. Het gezin
behoort niet tot een kerkgenoo�schap. 

b) 1?.-1-1)48. Pol.Utrecht, feit.annr. der erb.heid. 
28-3-1951 Pol.Baarn, dfat. 4 kieurenpotl od. 

( 
P.R.A. Utrecht, thans 3.C.A.B.R., O.T. en Kriegsmarine.
van 14-5-45 tot 24-8-46 pol. ged. gew. 
n.c.A.B.R. Den Haag. Voorw. buiten vervolgingstelling 
P.F.A•dam d.d. 22-S-46 
1-1-1948 f 100.00 boete.
Ontzetting u.it de eêrste 4 rechten.

· c) P.R.A.Utrecht, tnans B.C.A.B.R •• Lid •• B., h e:f't
its uniform en apens gedragen. Bet okkene ie politiek 

gede ti11eerd ge 11eeet. · 
B.C.A.B •• Den Haag. Voorw. buiten v rvolging stelling
P. 1 .A'dam d.d.28-2-47 Verbeurdverklaring van radio. 
Ontzetting uit de eerste 4 rechten. 

n verband met 
nderdelen van 

-

tot de
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Sectie: L. 2 

MINISTERIE VAN OORLOG o� 
LUCHTMACHTSTAF 

Bareau Veiligheid. I 
Men wordt verzocht bij het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurl1 te vermelden 

AAN 

Hoofd B.V.D. 

Javastraat 68, 

D E N H A A G. 

1 -_ 7 JAN. 1952 .•

uw kenmerk uw brief van 
1 

ons nummer l Scheveningen, 
1202/2855/200�. 3 J a.nuani 9 5 2. 

bijlagen: 

onderwerp: Gesigna.l eerda burger • 

�t 
�,�) 

�fb)

!Je> 

Te Uwer informatie moge dienen dat van: 

;pn:o1H.. geb. 24-4--1916 te Amsterdam
wonend$ te Utrecht, Kèrkweg J8 
arbeider in dienst van N.V.U.A.�.Dordrechtse 
Asp-haltmaatacllappij, J3a.nka lein 3. Den Uaa.g. 
Remkes, K. g&b. 8-11-1921 t� Utrecht, 
wonenëie te ·utreeht9 J'u:pit.erstraat 3, 
arbeider in dienst van N.V.U.A?P.Dordrechtse 
Asphaltmaatschappij, .Bankaplein 3, Den Raag. 
VQnk1 J. geb._J@l2-1922 te Jutphaas.
wonende te Utrecht, Draaiweg 4. 
arbeider in dienst va.n N.V.U.A.F.Dordrecht e 
Asphaltmaatsch�pij, Bankaplain 5, Den Haag • 

de volgende. politieke c.q. criminele antecedenten 
bekend zijn geworden. 

a) ,-2-19}0. door de kinderreêhter te Utrecht veroor
deeld wegend diefat. tot f15.- boete of een maan
hecht.
5-.6-1930, door de kin�chter te Utrecht. w g ns
verni$ling, tot ter beach.stelling v.d. Re ring.
zonder toepassing van strat.
19-7-1938, door de Arr.Rb. te Utrecht, vero�rdeeld

egenà diefst. in ver. tot 8 mnd. gevangenisstaat
m�t aftrek van voora:trest.

-2-
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2-44 door e Economische b.� t cht 
d ld we.gens het in· 11oorraad he bb n te ti 1 
goederen, tot f 200�- boet� of 2 • h chteni
met ,-erb&utdver l rittg van d: inbe lag no en 
voorwerpen. 
31-7-45 door n:o�Rb:te Utrecht 
vegen di. fst.in _ :· • door dd 1 
en inklimming tot 2 jr.geva.ng;straf, o.v. 
aftrek van voorarrest-: 

� ,e) 7-10-41 de r de Arr.Rb.;te tJt�cht roordeel 
7 "t1ege,n$ !äclep icb.tigheid · an d 1 f t. in mAf1rrn. 

ge-plee� ., �at ,- mncl.gévang. tr.met a'ftr•11Îl"'l11n11'1 
woranest" 
16-2-46 do()r d Pol.Rechter te Utrecht,. veroor-
deeld v gen$ at f t,. , voot-a� gaan m t l d 
tegen eflige perso11en, l!cht.lich lijk 1ot 1 
tengevolge h bbenae, tot 4 mnd.gevan. tr.o;v.
18-J-46 door de Pol. neeb.tar Utr cllt roordee 4 
we�ne diefst.tot f 25.- boet� of 10 d cht. 
20-12-46 tl.oor de Pol :seoht r tTt <:ht roo è a 
wegens di fst.il'l r.tot 4 mrt.d. van.etrat v: ;
met �en proeft.van , jr •. 

� il:) Rij W$S in 1950 114 v$1tl & �. v;o.
,.s ... 49 door de Po-l�Reehter Utrecht veroorde.1ld 
weiieJtS die:fst,tot 6 mna"gavmig; tr;met aftrek 
van voera�at. waa� , mnd.,r.,w; met een oeft:. 
\?an '.3 3�: 

J 

In wrbattd me--t het b.@ven tae.n e 1s hun �-r toegang tot onderdel n van de Luchtma�ht ontzegd. 
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Sectie : L" 2 • 

MINISTERIE VAN OORLOG 

LUCHTMACHTSTAF 0 

Bareau Veiligheid. l Men wordt venocht blJ het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurl1 te vermelden 

AAN 

uw kenmerk uw brief van 

bijlagen: 

Hoofd B.V.D. 

Javastraat 68 
l2t�J. Den Haag. 

t/1���---J 

1 
ons/:111mmer L Scheveningen, 

L2.02 2821/2 C
y

n.t. 22-12-
195

1. 

onderwerp: Gesignaleerd burger� • 

(il 
J 're uw.,.. i�ormatie moge dienen dat van: 

� 
X l):3JtaOF, B.13.., geb.S-4-1913 te 2nachede. 

wonende J;enneweg O :te .Enschade, 

f/.� beroep:stucadoo?; 

1Jt ,_.:. .. xl2)va.n EK, Eillem, geb.12-4-1930 te Enschede, 
� f\i wenende Rijksweg 71 te Glanerburg, 

beroep: dakbedekker; 

��/. 3)ter JIORS"J.G., geb.19-8-1904 te En.schede, 
r/J'V"' t wonende Meet,wstraa:t 27 te Enschede, 

�
_..., 

beroep:eba.ui'feur; 
•�4)STRl��NJill,Roelof, geb.31-7-1930 te Losser,

wonende Zwan.ensteeg 9 te ..Enscn.ede, 
beroep:grendwerker; 

JJ5)v.d.WEIU',.A.J.', geb.25-9-1928 te Ensoh de, 
wonende Galvanisstraat 41, te .Enschede, 
beroep;dakbedekker; 

<i6) OLSINK, G.J., geb.10-11-1913 te Greven(Dld), 
� wonende Deurninger traat 539 te schede, 

beroep; grondwerk r; 
;17).MEIJER, B.O.,. geb.24-11-1918 te Lonneker, 

wonende te Enschede, Oostbu.rgweg 63, 
beroep:Opperman, 

dé Vi>lgende politieke en criminele antecedenten bekend
.zijn geworden: 

1) In 1947 verm.lid c.P.N.;1947-50 lid E.v.c.
2).was van 28-8-47 tot 3-7-50 lid E.V.c., bedankt wegens

vertrek, meerdere gezinsleden eveneens lid E.v.c.

3) Li·d NSU:
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3) Lid NSKK, geinterneerd van 30-10-45 tot 2-10-46
vonnis Trib. Enschede dd.15-7-46 lt jr. internerii
en ontzetting uit de kieareohter.,.1934 miahandeli.
NSBex, vonnis RB Almelo dd.19-2-,� 14 dgn.gevangt
nisatraf. 194,2 diefstal en verbreking d.m.v. vals
sleutels bij herhalîng gepleegd vonnis RE Almelo
dd.29-4-42 8 mnd.gevangenisstraf.Diefatal van
oement en hout in 1950.

4)Sinds 1946 lid E.v.a. Komt uit comm.georienteerd 
gezin. 

t.z�rijwieldiefatal5) 1945 p.v. 
1946 " " poging tot inbraak,diefstal van paling 

en chocolade 
1947 tt tt diefstal d.m.v.braak 
1950 " '' dief stal van lood 
Komt uit een zeer links georienteerd gezin. 

6) 1932 diefstal van �ouden en zilveren voorwerpen
1948-49 lid E.V.C.{AT�K)

7) In 1948 lid E.v.a., stond op het bedrijf' waar hij
in 1949 werkte ongunstig bekend. 

In verband met het bovenstaande is hun 
tot onderdelen van de Luchtmacht ontzegd • .,..._ 
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MINISTERIE VAN OORLOG 

LUCHTMACHTSTAF 0 

Sectie: L • 2. 
au-eau Veiligheid. Men wordt venocht blf het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurl1 te vermelden 

uw kenmerk uw brief van 

bijlagen: 

Hoofd B.V.D. 

Javastraat 68 

Den Haag. 

1 ons nummer 1 
f2.02/2838/2 Coff. 

Scheveningen, 
27-12- 1951. 

onderwerp: Gesignaleerde burgers.

� 1). 
i,.... 

KJ 2). 
;it... 

t<.13) • 
� 

�14). 

T'e Uwer informatie moge dienen dat van, 

30a.BL?ENS, Jan, geb.21-6-1891 te Appingedam, 
wonende �jamsweer I, 1�3; 

J J:i.fGS.M, Hendrik, geb. te Appingedam 15-5-1924 
wonende Molenhorn 62 Appingedam; 
.KROL, Aukoi geb�te ppingedao, 21-12-1904,·
wonende So werderstr.95 Appingedam; ..._.-----.... _,.. 

van der LAAN, ·M.geb. te Termunten 28-9-1898, 
wonende Molenhorn 16 te Appingedam. 

de volgende politieke en criminele antecedenten 
bekend zijn geworden, 

1) • 

2). 

:5). 

l>RA· .. Alkmaar, lid N.A. F., N.V. D. ( thans 
van 23-4-45 tot 9-8-46 pol.ged.g • 

P.RA.•s-GraTenhage, v.w.buit nv rvolging 
stelling P.F.L'warden dd.25-10-46 ontz tting 
uit eerste 4 reohte�/met verbeurd verkl. f 25 
per 31-12-46

,,
����- • ·�. 

Is afkomstig uit en comm.georiente rd gezin. 
is 11d v/d E.v.a. en heeft de lgeno en aan 
de staking op de scheepswerven Doornbos in 
1948.Is ook b/d Oostlandafdeling 103 van de 
:J. A. • .D. geweest. 
23-1-51, Pol.Appinged m. mishandeling.
28-2-51, --id-- • vernieling kippenhok

1946: trouw vergaderînghezoeker der .v.c.

PRA.'s-Grav nhage: V.w.buiten vervolging 
stelling P.F.den Haag, dd.8-10-46 - ontzetti 
uit eerste 4 rechten. 

-2-
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2-7-41, Pol.Den Haag, art.184 r.
7-10-40, Pol.den Haag, art.JlO r.
24-5-4:,, r • .Diemen, art. 311 Sr. 
24-6-47, Pol.Appingedam. v rduistr.c.q.dtat.hout

14-5-47.,
14-6-46,
12-8-48,

in dienstbetrekking. 
Pol.Apping dam, eenv.miah. 
Pol.Zevenaar, df t.en verduistr.Y.ltledin 
Pol.Apping dam, dfst.v.lood n v  mi l. 
st4!nen stoep uit en door oorlogshandel. 
besch. gebouw. 

17-1-50, Pol.Groningen, wed rsp.h id.
Betrokkene komt ook voor bij de Pol.A'dam en Rda
PRA d:.o. Haag, werll:zaamhed n v rricht b/d O.T.
Speer.VriJw.dienst genomen bij het .s.K.K.

2>-12-15, llb. Gron1ng n, d!st., 6 m. t • 
11-11-24, P.R.Groningen" w dersp.heid, 2 m.g.v.v.

3 jr.prft. n bij�.voorw. 
PR.Groningen,mish.ambt.in :tunctie, 14 d 
PR.Maaatrioht,dfst., l m.g.o.v/o.v. 
PR.Groningen,dtst., l m.g.o.v. 
PR.Dordrecht, eenv.beled.ambt.in t"unoti 
t 10.- of 10 d.h. o.v. 

20-1-31,
19-4-33,
8-10-34,
11-2-38,

3-5•40 , PR.Utrecht, miah.t 20.- of 10 d.h.o.v. 
17-8-58., K. i insohot n, art.45} sr., 3 d.h. 6 

tn. R. ,. I. 

10-5 .... 50, Rb. G�o11ingen, w dersp. h id, 3 w.g. 
van 22""6-46 tot 14-10-46, polaod.gew. 
vln 14-8-46 tot 12-11-48, g d.ge .t.z.v.dfst. 
van 18-9-50 tot 17-3-51, ged.g w.t.z.v.art.453 Sr 
van 17.� l tot 7-4-51 g d.gew.t.z.v.w derep.h id 

4), Sept.1948zltd E.v.c., is commu.niat, doch ver
moedelijk geen_lid C.P.N. 

In verband m t het bovenstaand is hun 
ond rd len van de Luchtmacht ontzegd. 

�------- .......___ 

Vo:0:t" 

voord 



• 

-è 
"' .,. 
0 
0 
cl 

0 

MINISTERIE VAN OORLOG 

Sectie: L. 2. 
tu.rea.u feiligheià. 

AAN 

Hoofd B.V.D. 

Men wordt verzocht blJ het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurl& te vermelden 

Javastraat 68 r / lttf.�/S

/}���/ 

uw kenmerk uw brief van J oÏ nummer 1" Scheveningen, 
�,Z.02 2842/2 COIJI • �7-12- 1951 .. 

bijlagen: 

onderwerp: H.:Maat.er en 1(.Ja.ger.

r-

2.). 

f \ \,Cl,QJ, J\, .J k,t,., !,� 
i� -t -� [b-f"WVv, 

1 

Pol.In1.Dienv� �e A'foor�, 30-11-511 
1946 · Vaderfli4 E. V .c. Qe.zin zeer waar chijn
lijk n�g co Uldst.isob georient.etQ"d. 
19�1 114 <;.P.N. en R. lr:.fl. 
Deo.1949 t..z..b.zi.jn lma�en ver4riJ t,a. r voor 
s.v.c.cabaret..a•ond.Oet..1951 b ank e in 3e
lolarta 1 l9pl • lid van rtDe Met.aal .
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MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No.: B126.614 
.. 

4tti .,,d'Î 

n.a.v. schr. v. !{in.v.ODrlo3
• s-Gravenhage, 28-1-,

Hiermede moge ik U berichten dat Rinse VISSER, geboren 
31-12-1905 te Leeuwarden, wonende te Noord Bergum 424
volgens een mededeling van militaire zijde tot medio
1951 lid was van de C.P.1. en zioh als zodanig uitgaf.
Tegenwoordig beweert hij te behoren tot de Partij van
de Arbeid.
Ik moge U verzoeken mij per informatiekaart met vermel
ding van bovengenoemd referentienummer te willen doen
inlichten omtrent de politieke antecedenten van Visser
voornoemd.

. .. 

/HET HOOFD VAN DE DirïNST

� 
namens deze: 

Aan de Heer 

1 . 

Districtscommandant der Rijkspolitie 
te 
L E E U W A R D E N 

'J, G. CrabD n lam 
,=.., 

co 
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MINISTERIE VAN OORLOG 

LUCHTMACHTSTAF 

Sectie : X.. 2 • 
Btlrea• Veiligheid. Men wordt verzocht bi) het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurlc te vermelden 

AAN 

Hoofd B.V.D. 

Javastraat 68 

Den Haag. 

uw kenmerk uw brief van 
1 

ons nummer 1 Scheveningen, 
27-12- 1951.L2.02/2844/3 Cqrrt. 

bijlagen: 

onderwerp: a.· Visser -en
P.van der Velde.

Te Uwer informatie moge dienen dat van1 

,,,� /. _j a) • VISSER, �nse • geb. 31-12-1905 te Leeuwarden, 
� /" wonendetloord Bergum 424 

beroep: g:rondwerker(in dienst fa.Hogenbirk) 

1 I � b). VELDE, Pieter van d r, geb.18-6-24 te P.' dam.
wonende: Yredesstr.26 te Sas van Gent, 
beroep: schilder{in dienst J.ä-: Ke1 en JCra er) 

de volg n.de politi ke en criminele antec denten bekend 
Zijn geworden: 

a).PRA.Draehten, thans B.t.A.B.R., verdacht van een
bij verdachte ondergebrachte jood bedr 1gen met 
d S.D. 
was tot medio 1951 lid v/d c.P • •  en gat zich 
als zodanig uit.'regenwoordig be eert hij te be
horen tot de Partij van de Arbeid. 

b).1-9-41. Pol.R'dam, dfat.en verduist. 
6-8-41. Pol.R'dam, df t.en verdu.ist. 
18-12-41, Pol.R' dam, verduistr. 
31-3-41, Pol.R'dam, dfst.
11-6-42, �ol.R'dam. verduist.in dienstbetrekk.
24-7-42, .ol.R'dam, dfst.in ver. 
29-10-41, KR.R'dam, le dfst.m.m.gepl., 2e verduie
in dienstbetr., 3e v rduietr. ter beschikk.v.d. 
regering v.w. met 3 jr.prft.dd.16-9-42 tenuitvoe 
18-2-42, KR.R•dam, verduist.1n qienat- last
betr., 2 m.g.o.v. maph.en onmidd.in vrijh.s e •
1-6-43, .KR.R'dam.., d!st., ter beschikk.v.d.Reg. 

gest.v.d.met 3 jr.prft. 
20-11-47, Kr.R.t.V. Den .Haag, desertie 1n tijd v.

Oorlog, 3 w.g. ph. 
23-9-48, E.R.R'dam, buitell8.besl.arbeidsverhoud., 

f 75.- of 1 .h. 

-2-
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!n verban4 met h t voren taand is hun de
toegang tot onde�delen v n de Lucht oht ontz gd. 

-----
-

Voor de Chef Luchtmachtat t• 
Het Hootd $ectre .2. , 
voor tl zea-1Iet lloó d · au Veiligh id, 
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Sectie: L. 2.

MINISTERIE VAN OORLOG 

LUCHTMACHTSTAF o'4 5

Bureau Veiligheid. Men wordt verzocht bij het antwoord datum en 

nummer van deze br1er nauwkeurl1 te vermelden 

uw kenmerk 

bijlagen: 

AC0/ 4h 
DA'i:M-1'1.�'l 
rPÄR: n.w·
1--· 

AAN 

uw brief van 

Hoofd B.V.D. 

Javastraat 68 

. 1 
, 2 9 DEC. 1951· 

\ . r I iu.tf/3 _!

1 
ons nummer 

J 
L2.02/2819/4 C nf. 

Scheveningen, 

27-12- 195 1.

onderwerp: J. Visser. 

.. .. . . 

Te Uwer informatie moge dienen dat van: 

_;lvrss.ER, Jan, geb.7-8-24 te Utrecht,
wonende .Boisotstraat 38 te Utrecht, 
beroep: timmerman, 

de volgende politieke anteced nten bekend zijn 
geworden: 

Volgens r"n.te Utrecllt werd op 14 Dec.1951 
bericht ontvangen, dat betrokke.ne lid ia van 
de E.v.c� en geregelde bezoeker is��lëaen;-
oes· :urs-en kad"rvergaderingen(o.m. met Blokzijl) 
v.d.E.v.c. De.Laatste gegevene zijn per Dec.1951
verkregen• 

In verband met het bovenstaand is h m d 
toegang tot onderdelen Tand Luchtmacht ontz gd. 
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Sectie: L. 2. 

MINISTERIE VAN OORLOG 1"·�Yw:> 
LUCHTMACHTSTAF 

:au-eau Veiligheid. Men wordt verzocht bTJ het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurls te vermelden 

uw kenmerk 

. OPKAARÏ1 
ACD/l{� 
DA î :lf,J!'l. • 'l 

L�: h.w. 

AAN 

uw brief van 

Hoofd B.V.D. 

Javastraat '68 

Den Haag. 

rii 9 ;ë 195 \

-� (0/ 1d
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1 ons nummer 1 
L2.02/2738/2 Co.b:t. 

Scheveningen, 

27- 12- 1951.
bijlagen: 

onderwerp: 3.Chr.Oostveen. 

Te Uwer informatie moge dienen dat van, 

7/�00STV.BEN, Jan Christiaan, geb.19-10-1899 te
wonende:den Bl.icklaan 19 te Soest, 
beroept Jachtopziener 

de volgende criminele antecedenten bekend zijn 
geworden: 

22-9-28 x Pol.den Haag, bedreiging tegen het 
leven. 

1929, Pol.den Haag, poging tot moord. 
1934, Pol.den Haag, art.285 Sr. 
24-8-26, Rb.Utrecht, oplichting, '.5x gepleegd, 9

mnd.gev.stra:f'. 
11-7-29, Gerechtshof den Haag, poging tot dood

slag, ; jr.gev.str.en ter beschikk.st. 
van de Regering. 

21-3-35, Rb.den Haag, bedreiging et misdrijf
tegen h t leven gericht, 5 mnd.gev.etr. 
en ter beschikk.st.van de Re�ering. 

ln verband met het bovenstaande is hem de 
toegang tot de onderdelen van d Luchtmacht ontzegd. 

Voor de Chet Luch_:tmachtataf, 
Het Hoofd Sec�ie L.2.� 
voor deze1B•t Hoof Bureau Veiligheid, 



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, (Slechts bij definitieve opberging in te vullen).
�GEDAAN

Afd./Sect.: � , Dat.: �;; Par.:

Interne aanwijzingen A C D .

••••••••••• L ............................. ••••••••••••••,.•••••••••••••·•••••••"•••••••••••••••• 

1i.t\ 0 i', Dat.: w f U,J L Par.: ® 1,UJ. 
. ..................................................... ........ '.:1./ ... f ........'l, ·r·· .. ··

/ �-" -: 
Aantek ingen (N

µ
ummeren s.v.p.!): f 

/ I 

V /;:.. . / .. ko/� 4!V� 1: .. /:.iM,. .- IJ rJ / 
. ......... IZ.:.Y.:.�\l .......... Q;,,.'f.� ................. .............................. . 

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

�;:z::::�tt���- :: 
�' � .,&.èd�� � .. .. . .. .... .......... .... ..• .. . � < dML� ..&v� � ,=, '� 

. . , . .. .. ·. .. .. �- /.:? -... D/�/� 
........ ...... ..

� 10192 - 51 



• 

• 

Sectie: L. 2. 

MINISTERIE VAN OORLOG 

LUCHTMACHTSTAF 

lbreau Veiligheid. Men wordt verzocht blJ het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurls te vermelden 

�r1 a DEC. 951,
-

AAN 

Hoofd'B.V.D. 

Javastraat 68 

Den Haag. 

uw kenmerk uw brief van 

bijlagen: 

onderwerp: Gesignaleerde burgers: • 

Te Uwer informatie moge dienen dat van: 
../ la). CORNELI�SEN, Marinus Johannes, geb.te Leeste{Dsld) 
� . 30-1-1910, wonende te Oosterhout. teerae eg 54, 

van beroep: grondarbeider; 
�lb). ·VAN NONEN, Wilhelmu.s Theodorus, geb.te Best· 

J0-5-'13, wonende te Oosterhout, Oosteind 156,
van beroep: kwek�; 

<;' Ic). QUIST, Johannes Marinus, geb.te aspik,12-4-1915 
wonende te ;f&SJ.)ik, Vrouwkesvaartaestr.41, 
van beroep: grondwerker; 

� 1 d). QUIST, Cornelis Uarinu.$, . geb. te spilt 19-10-1906, 
wonende te Waspik, earmeli teatr. 38,
van beroep: grondwerker; 

Je). H.EEREN� Petrus, geb.te Rucphen. 14-7-22, wonende 
te Rucphen Vijverstr.34,
van beroep: chauffeur; 

f). OBTEUS• El.igius Paulus, geb.te aspik 15-4-1922,
wonende te Waspik� Spporstr.11, 
van beroep: chauffeur;, 

�lg). FARO, r;.oenraad, geb.te 's-Gravenmoeri 27-10-1891,
wonende te • s-Gravenmoer, ·11holmina aan 12, 
van beroep, grondwerker, 

j�o:�;§;�ita.�1�::�:a�lt!g�ief�ii�����ft�1!1�iv�l1iti:�!a: 
a). ter zake vermoedelijke overtreding van art.310 c.q 

315 van het vetboek van Strafrecht; 
b). ter zake vermoedelijke overtr.van art.310 c.q. 315 

van het Wotb.v.strafr.; 
c). ter zake vermoedelijke vertr.van art.310 c.q. 

c.q.315 va.n het •etb.v.Stratr.;
d). ter zake vermoedeiijke vertr.van art.310 c.q. 

van hlt ·etb.v. Stra.fr. J 

-2-
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e). ter zake vermo delijke overtr.v n art.310 o.q 
,15 van het Wetb.v.Str tr.a

t). ter zake vermoedelijke overtr.van art.310 c.q. 
:n, v n het etli>.v. Str fr" 

In verband met het bovenstaand ia hun &e toegan
l

tot de onderdelen van de Luchtmacht ontzegd. 

Voor de Ohet Luolitmach.istaf, 
!et Hootd SeÓtie L.2,
voor dezeaHet Hoofd tuJ�eau V 1l�gh id,
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MINISTERIE VAN OORLOG 

LUCHTMACHTSTAF 

Sectie · :L..2 • 
aireau Veiligheid. Men wordt verzocht btJ het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurl1 te vermelden 

��-�; .i
:'11 DEC. 195t· l

�CD/ /Lr�J/& ! 

AAN 

. Hoofd B.V.D. 

Javastraat 68 

Den Haag. 

uw kenmerk uw brief van 

bijlagen: 

onderwerp: Blankenstijti,
J
J. D.

Koster.man, 'N. • 

Te Uwer informatie moge dienen d t vans 
�la).BLANKENSflJB, Jan». geb.17-12-1918 t geningen 

wonende, Jacob's Kerkhof 3'bis te Utrecht, 
van beroept Grondwerker b13 N. v. IL B. • Zaandam 

/ .• lb)KOSTERMAif-, W"J •s geb.29-12-1906 te Coten 
, wonende Bataviastra.}4 bia-A te Utrecht, 

van bercep:'fiJDmenan biJ N.V.Ing.Bu.r.Bouwn. 
de volgende crimin�le anteeed nten bekend zijn geworden& 

a). 10-S-42�Pol.Otrecht,pog.t�dtat.in ver.dmv.br.(ma) 
9-9-43 " " dfs-t.riJw.in ver(ma) 
4-2-44 • " dt'st.motorrijw.in ver.dmv br(ma)
l-5-4î _.. A•dam, dfst.v.manutacturen 9Ft') 
1,-10-48�PR.A'dam, heling 6 w.g • 

b). 6-5-42 :Po1.Ut:recht,dts1;.dm.V sleutel uit autobox 
18-7-49 Pol.Wijk b/Duurstede, dfet. 
2-11-31.PR.Breda, Ust.tlO.- of 10 d.h. o.v.
l3-2-40.Bb.Utrecht,ontueh1 v.1emand ben.16 jt,5 mg.

ph.o.v. 
28-3-41 PR Utrecht,dtst.flO.- of 5 d.h.o.v. 
2,-6-42,Rb.Utrech.t,ui t lok.dfst.dmv verbr.8 m.g. 
27-9-49," " first., 5 m.g.maph. /maph.o.v.
van 20�6-46 tot 17-3-47 ged.gew.tzv d:t"at.ln-ver. 
van 20-7-49 �ot 17-12-49 ged.gew.t.z.v.dfst. 
In verband met het bovenstaande 1s hun de toegang 

tot de onderdelen van de Lucht.macht ontzegd. 

Voor de Chet Lu9htmac tá't 
Hst Hoofd Sect�e L.2., 
voor deze:Het Hoofd e 



( 

•

SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, (Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 
NAFGEDAAN . '"'� 

Afd./Sect.: \b 

Aantekenin en (Nummeren s.v.p.!): 

I _1 
//1{/.1'''· ·······························1·············-·.-'Î

i.
······z····· ...................... .

.t..:' A �. f. "-' 

� 

CO/� ..... 
P) ....... ........................

J 

················

·

·······�·······················

·

······
·
··

·

·

·

·

·· ··

·

·

······

·

··

·

·

···

·

···

·

·· .. 
· 
.
.

.

..

.

•....•... ·.· .
. 
·
.
·•·•

·

·

•·•

·

·• 

...................................................... .... !.!1 . .1.. ..........
.
.
..
...

..
. . . ...

. .
I. I 

· ······· ······ · ·················�····-;�-;·z···:··ii··�··········· 

···········t.:··················· .·.··.·.··.J ...... '
.

·

.

tt· 
.

. 

· 

.. 

·
.
· ·

.

·

.

·�

.

·

.
·

.

·

.

· •
.
·
.
· ..

.

• ·

.

·

.

· •

. 

·

.

·

·

·

·

·
·
· --'� ;��· ·�� 

·
·�,� ···�··· � .. ".'.'"'"J���.n<'-". .. ,r. .. ��/:�jf 

. 7 : �-�\:: 
r ;$,,s, l



Sectie : L • 2 •

MINISTERIE VAN OORLOG 

LUCHTMACHTSTAF 

Btlreau Veiligheid. 1 r Men wordt verzocht bij het antwoord datum an 

nummer van deze brief nauwkeurl1 te vermelden 

, 195 

PM.d,

uw kenmerk 

bijlagen: 

AAN 

uw brief van 

Hoofd B.V.D. 

Javastraat 68 

Den Haag. 

1 
ons nummer I Scheveningen,

L2.02/2757/3 cqnf. 6 Dec. t 95 1.

onderwerp: P.J .• l)ig. 

Te Uwer informatie moge dienen dat vana 

'1-., \ DIX. Petl"Ua Johannes, geb. 25-12-16 te Utrecht
. wonende te Utrecht� ere erstraat 97, 

van beroep:lsolateur. 

de volgende politieke en criminele antecedenten 
bekend zijn geworden; t.w.: 

In 1950 lid E.v.c. 
12-10-51 .Pol.Utrecht, art.26 ten I .v.w.

In verband met het bovenstaand is 
toegang tot de onderdelen van de Luchtmacht 

. � Voor de Chr,1" LuchtJll8.chts 
Het Hoofd/Sectie Ll.�., 

hem de 
ontzegd • 

�oor dez�et Hoo!' ./n�-- Veiligheid,
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MINISTERIE VAN OORLOG 
ol J.)):,4 

LUCHTMACHTSTAF 1 

Sectie : L • 2.
atreau Veiligheid Men wordt verzocht btJ het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurl& tl vermelden 

AAN 

uw kenmerk uw brief van 

bijlagen: 

Hoofd B.V.D. 
Javastraat 68 
Den Haag. 

1 
ons nummer I Scheveningen, 

L2 .02/2777/2Corf:t. 10 c. 195 l.

IOPKAÄRT 
onderwerp: J. R. van Aas n el'! 

• G. D .... ollenhorat. 

A(O/f 
DAT:.!' .J f. 
PAR: 

)(la). 
Te Uwer informatie moge dienen dat Tanl 
AJJEN, J&n Hendrik van, geb.6-9-'12 te 

Plantlünne(Dld.), wonende Slan eg 15 
te 1::nsch.ede; van bero p1 schilder 

�f b). MOLLE tl :1.t,<..T, rimls G. n., geb. 7-6-' 14 te
Lonnek r{g m. achede). onende 
Noordbo k eg�treat l te ach de, 
van beroep: schilder, 

de volgende politieke ant cedenten bekend �ijn ge orden 
a). Is �.v.c.-lid aedert 1945 

1940 • p.v. t.z. houtdi fatal 
1942 - p.v. t.z. verboden uitvo r 
1946 - �.v. t.z. verduistering. 

b). 1947 - lid v.c •

1951 - lid E.i.C • 
... .,,,,/ J In 1950 werd op dit adres geregeld
tTI\. �De aarheid" gelezen. 

In verbvnd et het bovenstaande is bun de
toegang tot de onderdelen van de Luchtmacb.t ontze

0
d. 
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MINISTERIE VAN OORLOG 

LUCHTMACHTSTAF 

Sectie: L" 2, 
I Bureau Ve1li eid.

OP KAÄRfl 
ACD/ l-/ P. AAN 

l1en wordt verzocht bij het antwoord datum en 

nummer van de11 brief nauwkeurl& te v•rmelden 

DA 1: �1 °t,\J;'L
1 PAR: t\,W. 

Hoofd B.V.D.

Javastraat 68
-3

r 

uw kenmerk uw brief van 

bijlagen: 

onderwerp: Monrooy, • 

1. Tefu er Informatie moge dien�n dat van:
XI MOfüOOY, tilhelmus; geb.4-3-1902 te Ut� ch�, 
/ wonend8;Tomaatstraat 10 te Utrecht,

i'Unotie:Grondwerker bij B.V • • B ••
Zaandam, 

de volgende politieke en criminele antecedenten
bekend zijn geworden: 

1950: lid E.V.c. 
1"8-11-46, J?ol.Utrecht, heling rijwielen.

) 2. In verband met het bovenstaande.is hemd 
�gang tot de onderdelen van de Luchtmacht ontzegd •
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, (Slecht��� o;e;m� i:t�ullen). 
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VERBINTIING 20 

Betreft: 
Ref. no. 

s. Ising.
124014 dd.

i1 l 

21-12-51.
Rubr.: Vertrouwelijk 
Dat. : 20-1-52. 
No. 127/ 1 52. I.D. 

6' Oo/UJsb 
-1::�;

c 

Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven, deel 
_A(rhk U mede, dat ISING, Stephanus, geboren te Amersfoort, 25 Fe
U� l' bruari 1926, van beroep fabrieksarbeider, wonende te Amers

foort, Lobeliastraat 3, · momenteel nog ongehuwd is en inwoont 
tl bij zijn zwager,gena�d: Hendrik Hendriksen, geboren te Amers

foort, 6 December l91B, van beroep arbeider Gemeente Bedrijven 
(Gasfabriek) te Amersfoort. 

J.\ 

Hendriksen,voorncemd, is door de Gemeente Amersfoort 
�� geschorst, i.v.m. het weigeren van aan hem opgedragen werk

zaamheden. Hendriksen werkt thans bij de D.U.W. Hij was in 
1951 aangesloten �ij de, Bond Nederlands Overheidspersoneel
E.v.a. Hendriksen·heef� een zeer agressief karakter. 

S. Ising heeft ·persoonlijk op een steunaanvrage ge
.l,dateerd 25 Januari 1949,bij de Dienst Sociale Zaken te Amers
d"' foort ingevuld en onder�ekend dat hij lid was van de E.v.a. 

Op de steunaanvragen 1950 en 1951 verklaarde hij geen 
Alflid meer te zijn van enige vakorganisatie. Het is niet geble-

6
r

� ken dat S. Ising de laatste jaren nog de communistische 
ideën was toegedaan, noch communistische vergaderingen heeft 
bezocht. 

1 Zijn vaderPieter Ising,geboren te Amersfoort, 28 Au
gustus i889, gewoondhebbende te Amersfoort, Eemstraat 38 
(thans overleden) was een actief communist, terwijl zijn moe-

r,genaamd:Hendrika Sle�ing, geboren te Amersfoort, 25 De
cember 1890, wonende·te Ame·rsfoort, Eemstraat 38,volgens ei-

11( gen waarneming behoort tot de lezers van de "Waarheid. 11 

EINTIE. 

-�,-- �-,
�21 Mln 1952

7 



MINISTERIE VAN 
n.a.v.schr.Oorlog 124014 z.CO

S
\ 1 

1\Jll.19 
BINNENLANDSE Zll.1.fä 's-Gravenhage, )ff' December 1951

No.: B 124014 

Ond.: s. rsnrn

1IIt/3s 

p 
.. _ /) f. Jt/ V � R T R O U W E L I J K

\ 
\ 

\ 

\ 

Aan de Heer 

Hiermede moge ik U berichten dat Stephan.es 
ISING, geboren 25!.2-1926 te Amersfoort, wonende te Ummt, 
Weisstraat 5, volgens een mededeling van militaire zijde 
communistisch georienteerd is. 
Betrok..'lcene komt uit een communistisch georicn tet::rd gezin. 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen inlichten 
omtrent de politieke antecedenten van ISIFG en de daarvoor 
in aanmerking komende gezinsleden. 

/HET HOOFD VAN DE DIENST
î K 

�

amens deze: 

0ommissaris van Gemeentepolitie, 
te J. G. Crabbendam 
A MER s·F '0 0 R T



MINISTERIE VAN OORLOG 

LUCHTMACHTSTAF 

Sectie: L. 2. 
Bu.reau Veilig�eid' Men wordt verzocht bij het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurl1 Cl vermelden 

AAN 

Hoofd B.'I.D. 

Javastraat 68 

Den Haag. 

uw kenmerk uw brief van 
1 

o� _P.ummer l Scheveningen,
L2.0zt2745/3 Cfzd• 26 - l:L 195 1.

bijlagen: 

onderwerp: §• Isiy.

1�t Uwer informatie moge dienen dat mn1 

u1!_ ·�-
t

-1 Is
_
I :G, Stephanes; geb.25-2-1926 te Ame21atoort 

(T�� wonènde:Weisatraat 5 te Amersfoort, 
-'/ . ber-0ep: Schilder b/d I • .B. B.Mell.Politi 

�1 
de volgende

· · 

politi�antecedenten bekend ziJ.a geworden: 
''Is comm. georiinteerd. Komt uit comm.. ge.zin". 

2. In verban� met het bovenstaande is hem de
toegang tot de onderdelen van de Luchtmacht ontzegd.

. ' 

·. '.·

Voor de Chef Luchtmachtstaf, 
�et Hoofd Sectio L.2., 

� 
oor deze:fiet Hoofd Bureau Veiligheid, 

,_; Bot, Tl, !12uen D� 
Majoor-Vlieger-.aarnemer. 
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MINISTERIE VAN OORLOG 

LUCHTMACHTSTAF 

Sectie : L. 2. 
Bureau Veiligheid. C r l"!on wordt verzocht bij h 

nummer van deze brief nauwkeuri1 te vermelden 

AAN 

Ministerie van 
Zaken 

Javastraat 68 

Den Haag. 

uw kenmerk uw brief van 

bijlagen: 

onderwerp: J .Mantel en 
C.A. Best.

i'JJ Jtl ,;7 1

1. In antwoord op Uw schrijven dd.
1 Nov.1951 nr.167.151 deel ik U mede, dat
voorzover dzz.kon worden nagegaan, 
J.Mantel omstreeks ultimo 1950 wel-eens
is waargenomen in de Prins Frederikkazerne
te Leeuwarden en op de vliegbasis te
Leeuwarden.

2. C.A.Best werd voor zover bekend
nimmer bij onderdelen van de Luchtmacht
gesignaleerd.

Voor de Chef Luchtmachtstaf, 
fiet Hoofd Sectie L.2., 
toor deze:Het Hoofd Bureau Veiligheid,

B,J,M,K�� 
Majoor-Vlieger-Waarnemer. 



co 103.571 
's-Gravenhage, 1 Java. traat 68 November 1951 

No. : 107.151 

Betr. : J. 1t \ !T ... 
ë.,. tr::!5T VERTROUWELIJK 

Mèt �rerwijzing na'.U' 0-w 'brie! van 14 Februari 1951, 
Ho. L2.02/2170/2 zou ik gaarne vernemen, of Jan . TLEt, 
g oeren te Oud- en ·ieu G stel, 29.10.1916, n Oom -
lia �drianus BB�T, geboren te rni.�em, 16.3.1906, el 
eens bij onderdelen o� installaties van do luchtstrijd
krachten .zijn gesignaleerd. 

�an het Hoofd vsu1 de �ectie L.2 
__,...,. van de Luehtm ohtstaf, 

Jeptunusflat 

HET HOOFD V Dü DIE?S 
Nl!llllans l ' 

tir K. E. BRES .. _ __, 

SCHE"vIDHNGEN . Rappel: 
./ 

lJanuari� 



Vertrouweli,ik. 

Onderwerp: Inlichtingen. 
1t12 APR. 1951
,..

Antwoord op Uw schrijven d.d.13 Maart 1951, ACDI .,1 . i J7
no.193571,vertrouwelijk. 

1i · î . 
Vv'"' 

' l/.A "("V'-') 

/ 

.. 

'Û 1 J� Ter voldoening aan de inhoud van het bovenaangehaalde schrij-
'--\:l. \· J 

I ven wordt het volgende medegedeeld.

,. 

t} .._ 1 CORNELIS ADRIAAN B E S T ,geboren te Arnhem 16 Maart 1905, 
van beroep boekhouder,woont te Vierhouten,Elspeterbosweg no.26,gemee 

-

te Ennelo. 
Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld obderzoek naar de 

antecedenten van voornoemde persoon bleek het volgende. 
Betrokkene is op 2 Juni 1942 te Ermelo gehuwd met Maria van 

Vuuren,geboren te Ermelo 5 November 1912.Uit dit huwelijk werden geen 
kinderen geboren.Iiaatstgenoemde was eerder gehuwd met een zekere

K.W.M.Menger,exploitant van het Vacantie-centrum II Saxenheim II te 
Vierhouten.Dit huwelijk werd in 1941,op grond van overspel van Van 
Vuuren met Best,ontbonden.Bij de 6chtscheiding werden de twee kinde
ren,geboren uit het huwelijk.. tussen Menger en Van Vuuren,aan Menger 
toegewezen. Z.edelijk staat Van Vuuren niet onverdeeld gunstig bekend. 

Meergenoemde Best is als boekhouder werkzaam bij een niet van 
naam bekende garagehouder,wonende in de omgeving van de Bovenbeek
straat te Arnhem.Hi--j is de gehele week van huis en verblij� alleen 
gedurende het weekend te Vierhouten.Tot op heden kon niet blmjken 
waar hij in pension is. 

Mede als gevolg van hun houding in de bezettingst�jd staan 
betrokkene en zijn echtgenote te Vierhouten niet bepaald gunstig bek
kend.Zij hebben mtt niemand te Vierhouten of omgeving omgang,hetgeen 
het dezerzijds ingestelde onderzoek ten zeerste bemoeilijkte. 

In de politie-administratie te Ermelo komt betrokkene terzake 
een door.hem gepleegd ernstig strafbaar feit niet voor. 

Hij behoort niet tot een kerkgenootschap en bezoekt ook geen 
kerk.Zijn politieke richting is onbekend.Te Vierhouten ontwikkelt hij 
geen politieke activiteit.Het is niet. gebleken,dat betrokkene lid is 
of sympathiseert met de c.P.N. of een harer neven- of mantelorgani-
satie 1 s. Hij is uitsluiterrl geabonneerd op het "Algemeen Handel<:sblad". 
Het dagblad II de Waarheid II ontvangt hij te Vierhouten positief niet. 
Een gehouden contrale op hetgeen hem per post wordt toegezonden 
leverde geen 'resultaat op. Deze controle vond plaats gedurende de 
laatste veertien dagen.In die t�jd ontving hij weinig post. 

Bij de in 1948 gehouden verkiezingen voor de Tweede Kamer 
werden te Vierhouten op de C.P.N. 10 stemmen uitgebracht.In dit ver
ba.tid moet worden opgemerkt,dat er toen veel pensiongasten waren,die 
aldaar hun stem konden uitbrengen" 

Blij de in 1950 gehouden verkiezingen voor de Provinciale Sta,.. 
ten werd te Vierhouten l stem op de C.P.N. uitgebracht.Deze moet af
komstig zijn van een inwoner van Vierhouten,daar bij deze verkiezinge 
uitsluitend ingezetenen mochten stemmen.Tot op heden is nooit vastge
steld kunnen worden wie dit is geweest. 

Te Ermelo was alleen de kiezerslijst van laatstgenoemde ver
kiezingen nog aanwezig.Op deze lijst komt de van Best voor.en 
blijkens àe paraaf van de Voorzitter van het stembureau heeft Best 
destijds gestemd,althans een stembiljet in ontvangst genomen. 

U1t het v�rder ingestelde onderzoek bleek,dat Best uit de 
beide kiesrechten is ontzet� 



- ... 

• 
/ 1939 

• 
f1 

- 2 -

In de bezettingstijd was betrokkene lid vande N.a.a • •  Hij 
di�nde als Wachtsma.n bij de Wache- und Schutmienst,o_.a. bij de 
Wa.che Abteilung van de Intendanz te Zeist.Omstreeks September 1944 
vertrok Best met zijn onderdeel naar Duitsland. 

Tengevolge van het bovenstaande werd hij op 2 Mei 1945 
door de B.s. gearresteerd.Het voormali·g l'ribunaal 3e Kame.r te Zut

- phen behandelde op 6 Februari 1947 zijn zaak waarbij aan betrokkene 
2 jaar en 6 maanden internering weràen opgelegd met ontzetting van 
de kiesrechten en het recht om bij de gewapende macht te dienen. 

· De Hoge Autoriteit verleende daarop zijn fiat op 26 Juli 1947 en op
27 October 1947 werd Best in vrijheid gesteld.

De echtgenote van Beet is geen lid geweest van de N.$.,
doch sympathiseerde daar wel mee.Beiden hebben op grond van art.7
lid 1 sub 4 van de Wet van 22 December 1$92 ( Wet op Nderlander-·
schap en Ingezetenschap) de Nederlandse nationaliteit verloren.
Ingevolge Ministrieel schrijven d.d. l Juni 1949,no.2103 is dit
echter weer ingetrokken,zodat beiden thans weer de Nederlandse nati
onali tei t bezitten.

, Betrokkene woonde tot 1937 te Arnhem.Eerst aan het adres
R:iJistraat 81,daarna Bro�renstraat 37. Op 5 November 1937 vertrok
hij naar Hilversum,Hermelijnl.aan no.149. Vandaai, op 17 Aprilfa.aar
Elburg,Nunspeterweg 51. Vervolgens naar Ioosdrecht c.51 op 2 Juli
1941 en vandaar op 27 Februari 1942 naar Amsterdam,Heerengracht
359huis. Van laatst genoemd adres vestigde hij zich op 7-April 1942
in de gemeente Ermelo, waar hij thans nog woonachtig is.· 

Meer terzake dienende--is bij het omtrent Best ingestelde on-
derzoek niet gebleken.Dezerzijds blijft echter de aandacht op hem
gevestigd.

Apeldoorn 9 April 1951 • 

( 
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�. .f{an Mantel , geboren te Oud- en Nieuw Gastel (M.Br.) op 29 October 
._;,...>"1916, ongehuwd, van beroep monteur, wonende ten huize van zijn ouders 

te Weidum No" 89 gemeente Baarderadeel , was gedurende de bezetting lid 
van de s.s. en Wasserschutzpolizei • Deed dienst als verpleger. 
Is geinterneerd geweest • 

�Heeft krachtens art. 7 lid 4 van de wet van 1892 Stbl. 268, wegens dienst
i�neming bij de s.s. de Nederlandse Nationaliteit verloren• 

• 
'i 

Is een dom en fantastisch persoon• 
Koûtt verder in de politie�administratie niet voor• 

Vader:Jan Mantel, geboren 30 Mei 1899 te Utrecht, arts; 
Moeder: Anetta Helena Dievertje Ritoena, geboren 3 October 1891 te 

,'#inschoten 

en de overige leden van het gezin, staan gunstig bekend 

- I.D!._ 1951. No�2�
!._Vert���elijk. _ ftP 

Antw.op:Uw schr.dd.lJ-3-51.No.103571.Vertrouwelijk. 
N. 28.

Onderwerp:Lnl. betr. J.Mantel te Weidum(Crirnineel- en politiek gebied).

Bovenstaande inlichtingen ontvangen en doorgezonden. 

Noord- Friesland, 24-3-1951 • 

4:2 7 MRT 1951i( ' - ·-1 
ACD/ ��j' �- . 1



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

ê� 103571 
'e-Gravenhage, 10 Maart 1951 

Javastraat 68 
No. : 103571 

� Bijl.: gene 

Betr.: Jan MANTEL VERTROUWELIJK 

Ik moge U verzoeken mij te willen berichten, wat 
bij Uw administratie bekend is - zowel op politiek als cri
mineel ge.bied - omtrent de persoon van: 

Jan MANTEL, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (N.Br.) 
op 29.10.1916, ongehuwd, :vreemdeling, van beroep 
monteur, wonende ten huize van zijn vader te Weidum 
No. 78,.Baarderadeel. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
Namens deze, 

Jhr Mr W.J.Th. Serrarie. 

He·er Districtscommandant der Rijkspoli ti_e 

1 v -bew:-·-· .. ····-··· .. ···············-
�n . -

I 
�appel :___!.).· �-�--�---············

.,

Antwoord =-·" ·· ···T··-· 



M'.LO 

MINIS�ERIE VAN 
co 103571 

13 N,
BINNENLANDSE ZAKEN 's-Gravenhage, lo Maart 1951 

Javastraat 68 
103571 
gene 

Cornelis Adrianus BEST VERTROUWELIJK 

Ik moge U verzoeken mij te willen berichten, wat 
bij Uw administratie bekend is - zowel op politiek als cri
mineel gebied - omtrent de persoon van: 

Cornelis Adri�nus BEST, geb. te Arnhem, 16.3.06, 
wonende Elspeterbosweg 26, Vierhouten, gem.Ermelo. 

Betrokkene zou op verschillende wijze contact zoe-
ken met militairen van de LoS.K. om bijzonderheden te weten 
te komen over de n:lili taire dienst en inzonderheid over de 

· nieuw aangekomen Amerikaanse wapens. Hij wordt gequalif'iceerd
als scherpzinnig en onbetrouwbaar.

HET HOOFD VAN DE DIENST 
� Namens deze, . 

Jh� Mr W.J.Th. Serraris. 

·Aan de Heer Districtscommandant der Rijkspolitie
te
APELDOORN
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ITII�IS 1.n::.'.IE v�-ir OORLOG
LUC��'i.'l �1.;.CH\'::; J· Ali' 

S,:ctie L. 2 •. 
:3ur0au VeiJ i2;hnid 
nr.12.02/2170/2 Conf. 

Aan: 

Schevei1in0en,l4 

1·.rosens poli tiol::e nnbttrouwbaarh-=!i_d ma.c:, aa:;.1 de hierna

te) i1oom8n personen onclcir g<�en voorwaarde toeganc worden 
verloond -�ot ei1i6 011derdc01 van de Luchtmacht, noch op 
enigerl·ei wij ze medewerldn{f vforden 0;esev<:m in de uit oef<J
ning van zijn beroep • 
EAl''f'.CL, cî an; cel;i. te Oud- en Nic"uw Gastel(I'. B.) 29-10-1916, 

onsG11uwd, vroemdelin.;, van beroep mmTceu1°, 
wonende ten huize van zijn vaCer te 1.Icidum nr. 78, 
Gemeente Baardcradaol. 

· · 

Signalement: Dn zo luic:!t alsvolgt: 
Lai1G ± 1. 73 mtr. nJ.anl.� postuur, iJlond haar, c;rocno 
or,r-m, haviksn:>us, b1c1:o 1:;ela.J.tsLlr :mr, ceo,1 oij-
znndere kr-o:ntel':cnen, ietwat cJruJc '3l1 ï1erveu2 bij 
hot praten; laatste tijd sikleod met - bruine 
E,J.e ufhoc:lcl, r�ri j Zl"l tvrnc] -ovor jas, plus fourbroeJ.:, 
0portkousen an lagc zwarte schoenen. 

�Ed�:, Cornrüis Adrianus, g;) 1), t8 Arnlrnm, 16-3-1906, 
.ro110i1do: �lfipoter1Josi:-rc:; 2S, te Vir0rhoL:.tc11, 
Gorno::)nte 3riîlelo, c;e!.1uwd, van beroep bo.:JJ:houclor 
bij do Firma G.D.T-Iarrns,.m, .Auto�)odrijf, V0lper
poortlo,ngstr2.at 1 to -'�rnhom, 

-, .: "l 
l.1 J .. \.., 

Dost trac�1t in opcrnbo.:i.'O vorvoe-rrr1ièdeJ.0.n zo110l ::üs 
op openb�re wegon met miJit�iren v�n do L.S.K. 
in conto.et to komen 0n bijzondorl1odon te wJten 
t0 komcm ovor do ï�üli t:üro rlienst 011 i;'J. zondar-
hoi cl over de nieuw ao.ngoJ-.:orn.cm _:1.mori 1 ·:;:i"'nso 
zomede haar incfolin1�:. 
D8st i -, schorpzim1iG on onl)otromrba ,.r. 

hot qoofa Sectio L.2., 

\-Tl.j) )i18 
1 

v. f. hg�Hoofa Jure .u Yoili�-t\�� ,,,id, 

Il.J .E.Koonen 

V,) rz.mdli jet. 

e�emplaat bestemd voor B.V.D. 
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Cdt. Leeuwarden 
Twenthe 
Transva Nr.l 
298 A.O;P. Sq_n.
Volkel 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

N. S. A. 
· N. S.G.

N.S.N. 
N. S.V. 
N.S.Z. ) 
Centr.Mil.Verkeersleiding). 

) 

d.t.v.k. C.L.V.

Cdt. Gilze Rijen 
- Deelen �.O.I.

Woensdrecht 
� d.t .• k.v. C.L.O. 
) 

Cdt. C.M.l. 
C.M. 2
C. H. 3
C.M.4

) 
�d.t.k.v. C.M.7'1, 

) 

Cdt. 1 LB. Nijmegen. )d t l CL T 2 I B ) . .  e.v. • •. • B, -ussum 

Cdt: O.K. S. 
D.P, Lm.
Meteo 
L.B.K .

. Adm.Cie.acheveningen. 
Hoofd Geneeskundige :Qie.nst Lm. 

i.a.a.:
Hoofd Sectie L.2. 

. ... : . 
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fiII1HS1r:cHIB VAN OORLOG 
LUCHTM1-1.CHTSTAF 
:3ectie L.2. 
Bureau Veiligheid 
Nr.12.02/2078/2 Conf. 

Aan� 

De personen, wier personalia·hierna zijn 

vermeld, moeten word�n beschouwd als ongewenst 
en aan hen moet de toegang tot militaire 
gebouwen en/of terreinen van .de Luchtmacht 
derhalve worden geweigerd: 

/ 
1-

B.i:WNSG5:c;ST, Johannes

geb,4-5-1927 te Leiden
adres: Den Haag, Stalpertst�.108

WIJNBB��EJ-�, c·1ementius
geb. 3D-7-'26 te Woerden 

.)'/)1.<,t,',',.�Jvv-

� 
adres: Den Haa.g, Buys Ballotstr. 30

Beiden zijn agent van de levensverzekerings 
Maatschappij 110ns J3elang i', 

Zie verzendlijst. 

het Hoofd Sectie L.2., 
v.d. het Hoofd Bureau Veiligheid, 

f1�Á� 
B.J .fü.h.oenen 
Majoor-Vlieger-Waarnemer. 
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