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Verbindingt 10

No. DIS 14.212 A 

Onderwerp: Inlichtingen.

Datum van ontvangst berichtt 8.8. '51 
Betrouwbaarheid berichtgevert betrouwbaar
Waardering berichtt betrouwbaar
Tevens· bericht gezdmden aan: � 
Medewerkende instanties: -
Ondernomen actie: -

Il 

� 1 
.Tan ALDEHLIESTEN, geboren 13 .Tuni 1893 te Rotterdam,

�-� · 
woont alhier Onderdijkse-Rijweg 89.-

'�7-· 
Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek 

naar de antecedenten van voornoemd persoon bleek het volgende:

Voornoemde persoon, van beroep schipper. is gehuwd met

Adriana de MAN, geboren 29 November 1923 te Zwijndrecht.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren genaamd:

Gerrit .racob. geb. 27.1. '25 en Cornelia Hendrika, geb.

20.11. '28. 

Tegen de vader, Jan Alderliesten, is op 24.5. 145 p.v.b.

opgemaakt terz.overtr.art. 175 W.v. S.

De zoon, Gerrit Jacob, heeft dienst geda&n bij de Ned.

Arbeidsdienst welk feit met goedvinden van de Off.Fiscaal,

d.d.12.5. '47 werd geseponeerd, dosaier nr.P.R.A.205.180.

EINDE.-
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DIENS'lGEHEIM 

Betreft: J.w. van Baaren, geboren te 
Lienden, 28 Juli 1923, wonende te 
Veenendaal, Hondzenelleboog no. D. 

No. Dis. 14.982 A. 

IOPKÁAAî 
ACD/ t[: 
D,, r;/;/1, '(J, 

35• PAR� -�-
/ 

Uit de gehouden politie-administratie blijkt, dat 

bevraagde d.d. 12.6.1950 door de Politie hechter te Vtrecht, 

wegens het plegen van het misdrijf gen oemd in art . 237 van.het 

� etboek van Strafrecht, werd veroordeeld tot 6 weken gevangenis

st raf. Onvoorwaardelijk. 

Gedurende de Duitse bezetting is bevraagde in Duitsland 

werkzaam geweest. 

Extreme lectuur wordt in het gezin niet gelezen. 

� . .  ·--:OP ... ..U.:/'/ ........ ;�� ··o�,;��
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No. Dis. 14.982 A. 

Onderwerp: Inlichtingen. foPKÁMT 
Ar D/ f/. 

D I E N S T G E H E I M • 

Bericht op schrijven van: 8 November 1951,No.Dis.14.982 
Betreft )( r JAN WILLEM VAN BA.AREN, gebore.l:il 

te Lienden, 28 Juli 1923, wonen 
de te VeenendCTal, Hondzenelle-
boog No.D.35. 

�evraagde staat 
Uit de gehouden 
vraagde d.d. 12 

te Veenenda�l ongunsti_g bekend� 

politie- administratie blijkt, dat be
Jut�i 1950, door de Politie Rechter te 

Utrecht, wegens het plegen van het mijsdrijf genoemd in 
.Artikel 237 van het Wetboek van Strafrecht, werd veroor
deeld tot 6 weken gevangenisstraf. Onvoorwaardelijk . 

Gedurende de Duitse bezetting is bevraagde in Duitsland 
werkzaam geweest. 

'f:,_et gezil'1. waaruit bevraagde stamnt staot te Veenendaal 
o�gunstig bekend.
De opvoeding van bevraagde is zeer slordig gewees.,f;i
Extreme lectuur wordt in het gezin niet gelezen.-
---· 

,6 December 1951. 
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13A!',.RBN, J. W. Vo

2B-7-23 
VEt.2rn.·mA;i L 

vP/JK. 

In óe adm. van ae n.I.D. komt voor: 

BAAREN van, Jan �illem, 28-7-23 Lienden. 
7-9-46 Politie Veenendaal, bigamie.

8 November 1951. 

A.!m de Heer· 
Korpschef v�n Politie 
te 
VEENENDAAL. 

12-6-50 Politi-erechter Utrecht, opzettelijk een du bbel huwelijk aangaan,
6 weken gev.str.
Van 18-8-50 tot 29-9-50 ter zake van bovenstaande geaetineerd geweest.
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Form. V 2e. r · 
No .Dis 14562 A. - Sliedrecht, 27 September 1951. 

� Af Cornelis Bakker, geboren 1 7 Juni 1889 
� drecht, wonende Adm.de Ruijterstraat 81 alhier, 
� met Teuntje 't Jong. Uit dit huwelijk werden 10 

geboren, van wie 4 jongens en 6 meisjes. 

te Slie-
is getrouwd 
kinderen 

De betrokkene is georganiseerd in het N.V.V. Bij 
het vervullen van zijn stejplicht brengt hij zijn stem ver
moedelijk uit op de P.v.d.�. Hij is ee,n zwakke figuur. 

} Zijn zoon Pieter Bakker, geboren 5 April 1918, 
is zeer onverschillig en van links extremistische of commu

_nistische gezindheid. Hij werd in 1937 geverbaliseerd 
terzake van diefstal van lood. 

Een andere zoon, Bastiaan Bakker, geboren 25 
N9vember 1925 werd in 1942 geverbaliseerd terzake van heling 
van stalen meetbanden en een foto-etui. 

Een dochter, Lena Bakker, geboren 17 Juni 1926, 
werd in 1949 geverbaliseerd terzake van afdrijving. 

De overige gezinsleden komen niet in de politie
administratie dezer gemeente voor. Ten nadele van hen is 
hier niets bekend. 
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24 September 1951. 

Aan de Heer 
KorpAohef van Po11t1a 
té 
S L :t ED RECHT. 

BA.XKER � C • 
geb.17.:.6-89 
SLIEDRECHT, Adm. de Ruyte�straat g1. 
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No. 1618. 

No. Dis. 14.030 A. Sliedrecht, 15 Augustus 1951. 

� 
,-,,...:iJ Adriaan Bons geboren te Sliedrecht, 17 Januari 1916, 

·l.!;J' dekknecht, wonende te Sliedrecht, B 321 huwde op 21 Juni 1941 te
Sliedrecht met Jacoba Bakker, geboren teSliedrecht, 27 Januari 1922 

Tot omstreeks 1949 was Adriaan chauffeur in een huur
autobedrijf alhier. Zijn patroon zag zich genoodzaakt hem te ont
slaan wegens het misbruik maken van alcohol. Thans is Adriaan een 
regelmatig cafébezoeker; zozeer, dat hij er zijn gezin (vrouw, 
3 zoons, 1 dochter) door te kort doet. 

Inzake de politiek is hij onverschillig. Hij is geabon
neerd op "Het Vrije Volk 11

, echter niet georganiseerd in enige 
politieke partij of vakorganisatie. 

Terzake van misdrijf of openbare dronkenschap komt zijn 
naam niet in de politieadministratie voor; ljetgeen :w:exxkR:t even� 
zeer het geval is ten aanzien van zijn vrouw, kinderen en de leden 
van zijn familie. Een uitzondering hierop vormt zijn broer Aard 
Cornelis Bons, geboren 8-2-1910, die in 1931 werd geverbaliseerd· 
wegens vernieling en diefstal van verkiezingxreclame (afd.Slie
drecht Vrijheidsbond), en in 1937 wegens oplichting en poging tot 
oplichting van de werkelozensteun. Deze Aart Cornelis is thans 
Chr.Geref. en waarschijnlijk op de S.G.P. georienteerd. 

Van Adriaan Bons'vrouw kan nog worden gemeld, dat zij 
niet van aanpakken weet, waarom het in de woning wanordeli 'k en 
vuil is. 

;lQp_ l�-�� __ _ g_t'__j c"':' ,. geg. lt, n
�

.. --�---.... - � ---·· 
----



BONS, A. 
17-1-16 
SLIEDRECH , ? 

/ 

27 ��·19510 
.-.� ... •V 

Aan de Heer 
Korpschef van Politie 
te 
S L I E D R !.JLlLl..:. 
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Betreft: A.Boot. VERTROUWFJJJl{

Naar aanleiding van het schrijven dd. 16-7-1951 No. 13419 
wordt U bericht, dat Boot, Arie, geboren te Zuilen op 8-10-25 van
a:tfzijn geboorte te Zuilen heeft gewoond ten huize van zijn ouders, 
K6ppestokstraat 83. 

Kwam niet met Politie of Justitie in aanraking en op maat
schappelijk en zedelijk gedrag werden geen bijzondere aanmerkingen 
gemaakt. Gezin is Ned. Herv., doch leeft kerkelijk weinig mee, de 
Moeder komt vrij regelmatig ter kerk. 
De Vader, Cornelis Boot, is architect. 

In het gezin wordt het Utrechts Nieuwsblad gelezen, doch 
men had er ook lange tijd een postabonnement op "De Waarheid" en op 
het blad "Indonesia". In gesprekken met de Vader bleek, dat hij meer 
rechts dan links georienteerd was. De kinderen lieten zich wel on
tevreden uit over maatsch. verhoudingen en toestanden, doch of dit 
wijst op comrn.orientatie wordt betwijfeld. 

11-2-1952.

-...... 



ll'ï.LIC}l'l'HTG:.SN OVBB � 
A\. BOOT.

DIENSTGEHEIM. � Q�', 
0 

20 December � 951 • 
F o • 6 5 8 G/• 51 • 

1':aar aanleiding van het schrijven dd .16-7-
1951 no. 13419A wordt U bericht 9 dat� 

xd BOOT. Xrie---
iZeb. te Zuilen op 8-10-' 1 25 
achtereenvo.lgens woonde te� 

· vanaf zijn geboorte te ZUILEN, 19 
ten huize zijner ouders,Ko:ppestchkstr.83 

f t./ ;r.; IJ ÛM.M .. ('YI, 
t ,11. t, ··�IMCUi, 

f1'i &<41, Gj JZ � { IV • 'h-.. 7.e,� et-� m;::rr 
In de bijgehouden cartotheken komt gm'loernd 

persoon tot heden niet0Bjlj,/17)l� voor� 
Crimineel� 

Kwam niet met Politie of Justitie 
in aanraking en op maatschappelijk 
en zedelijk gedrag werden geen bij
zondere aanmerkingen gemaakt. 
Gez.in is Ned.Herv. ,doch leeft kerke
lijk weinig mee;de Moeder komt vrij 
regelmatihg ter kerk. 1<t- ,,-- 8 
De Vader,Cornelis BOOT s architect • 

. , Betreffende hem wordt verwezen naär 
�et rapport dzz.opgemaakt,dd.7-7-'49 

f no.21·, G/49-en dd.�-6- 1 48. en dd._25-1.l. 

;._lf: 
opm. en inl.� 51 betr.AaltJe BOO 

In het gezin wordt het Utrechts Nie· 
blad gelezen,doch men had er ook lan 
ge tijd een postabonnement op "De 
Waarheid" en op het blad 11 Indonesia". 
In gesprekken met de Vader bleek, 
dat hij meer rechts dan links geo-. 
rienteerd was.De kinderen lieten zie 
wel ontevreden uit over rnaatsch.ver
verhouddngen en toestanden,doch of 

, dit w��st op comm. orienta tie wordt 



13419 A 

BOOT, Arie 

Zuilen, 8-10 1925 

ZUILEN, KoP,.elstadstraat 83 

16-7-1951 

Aan de Heer 
Hoofd Ins�ecteur van Politie 
te 
Z U I L � N 



y Betreft: JJrénthe, 28 September 1951. 
�/ 1Frederik BOS, 
l,\..lge.boren 7.2.1911,. wonende 

�[)>''>°'-
te Valthermond, Valtherblokken
gemeente (;doorn. 

Noord 14 

.antwoord op; 
Dienstgeheim • 

No. Di� dd.24.9.1951.

rö'PKAART 
ACD/t.f4 
DAT: t',vvQJ� 

• PAR: r' N.

• 

Frederik Bos voornoemd fomt
niet voor in de politieadministratie 
van de gemeente vdoorn, evenmin als 
de leden van het gezin, waaruit hij 
stamt en waarbi-j hij inwonend is. 

Volgens bekomen inlichtingen zou 
hij lid zijn van de E.v.o. Het was mij
niet m ogelijk hierover verdere gege
vens te verkrijgen. Dezerzijds is 
niet bekend en wordt ook niet vermoed
dat hij lid is van de u.E.N. 

Hij treedt nimmer op de voor
grond en staat niet ongwistig beken� •

[öïp /�_4?, _____ ;? ___ 1 :__ •1 , -��-� -; -/ 

�p _·· ·---�,.,,.e,, 
-----
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BOS, F. . / 

I 

geb. 7-2-11 ! 
ODOORN, Valthermond/blokken lI.N. 11�. 

l 

?4 September 1951.

Aan de Heer Dietrictsoommandant 
van de Rijkspolitie 
te 
A S S E: N. 



Antwoord op schrijven 
.. .. 

No.Dis 14562 A V 2 e "Dienstgeheim" 
d.d.24�ber 1951.
DOSSIER 2 No.91. 
"DIENSTGEHEIM" 

>(f BRUGER,Willem,geboren te Rheden,17-3-1928,staat 

/ 

Q 

\ 

� 

ingeschreven Karel van Gelderstraat no.18 te Velp,gemeente 
Rheden 

Htj is afkomstig uit een hier op politioneel ge
bied niet gunstig bekend staand-en uitermate slordig gezin. 

Contra hem werd hier op 26-11-1944 proces-ver
baal opgemaakt terzake van diefstal van een vloerkleed en 
een damesrijwiel uit een door Duitse militairen bewoonde 

villa. 
Contra een broer van betrokkene,genaamd Bruger, 

Johan,geboren 27-8-1923,werd hier op 30-9-1941 proces-ver
baal opgemaakt terzake van diefstal,op 8-12-1950 terzake van 
diefstal onder verzwarende omstandigheden en op 26-2-1951 
terzake van opzettelijke heling. 

Contra een andere broer,genaamd Bruger,Jan,ge
boren 19-6-1921 werd hier op 18-11-1943 proces-verbaal opge
maakt terzake van overtreding van artikel 8 sub 2 van de 
Distributieregelingsbeschikking 1941. 

Contra een zuster,genaamd Bruger,Anna,geboren 
10-9-1925 werd hier op 14-9-1945 proces-verbaal opgemaakt
terzake van diefstal.

De naam van deze zuster komt voor in de admini
stratie van het Bureaa. Bijzondere Rechtspleging,Plein 2b à 
costi.Zij werd voor tien jaar ontzet uit de kiesrechten. 

Ho·ewel mag worden aangenomen,dat betrokkene 
uiterst links georiënteerd is,komt zijn naam op politiek 
bied in de politieadministratie dezer gemeente niet voor.Hij 
trad tot op heden niet op de Yoorgrond. 

Verzonden aa.n:B.V.D.Den Haag. 
D/ l/ J). 

j KAART Velp(G),17 October 1951. 

.1/,> . 

-{_J ___ -------- li-#� 
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Betreft: Bouw-en Montagebedrijf, 
Wijnhaven 3a te Rotterdam •

. � .. f/:.i!.. -�-� 
= -�OÇ; I� 1�g cl:, 1 

q..zz _,6Voornoemde commanditaire vennootschap werd
gevestigd op 15 Maart 1930. 

Er zijn negen vennoten, die gezamenlijk een
bedrag van f 65.965,79 inbrachten. 
Beherend vennoot is: 
Klaas Bijker, geboren 4 Mei 1903 te Zwolle, wonende

1,1 te Rotterdam, Kleiweg 443. 
Deze is gereformeerd. Hij is op 2 Februari 1928 te
Haarlem gehuwd met Aafje Klasina Sluis, geboren 20
Januari 1909 te Enkhuizen. 
Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren, nl.: 
1. Henriëtte, geboren 13-7-1928 te Rotterdam, gehuwd 

met Nicolaas Robert de Graaf, geboren 31-7-1926 te
Rotterdam. Beiden werden op 9-11-1950 afgevoerd 
naar Vlaardingen, Parallelweg 106a. 
N.R. de Graaf is Ned.Hervormd� 

2. Sylva Emma, geboren 7-7-1931 te Rotterdam (Geref.). 
3. Kornelis Wiebe, geboren 26-6-1934 te Rotterdam (Geref.).
4. Eva Alida Theodora, geboren 29-6-1943 te Rotterdam 

(Geref.). 
5. Emma Anna, geboren 11-9-1946 te Rotterdam (Geref�).

Noch van K. Bijker, noch van één zijner ge
zinsleden is bij de daarvoor in aanmerking komende in
stanties iets ten nadele bekend. 

Procuratiehouder is: 
Wiebe Bijker, geboren 18 April 1907 te Zwolle, wonende
Rotterdam, Statenweg 175c. 
Deze is een broer van eerstgenoemde. Op 14 Maart 1935 
trad hij te Haarlem in het huwelijk met: 
Nicolette Everdina Kempff, geboren 8-7-1904 te Haarlem.
Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, waarvan 
de oudste thans vijftien jaar is. 
W.Bijker is gereformeerd. 
Omtrent hem en zijn echtgenote is bij de daarvoor in 
aanmerking komende instanties niets ten nadele bekend. 

W.Bijker heeft volmacht om zijn broer te ver
tegenwoordigen en te dien einde alle handelingen, zowel
beheers- als beschikkingshandelingen te verrichten ten 
aanzien van de Commanditaire Vennootschap. 

/,·s-Gravenhage, 2 Juli 1951.
- 32 -
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Betreft: 
/j)'l'\1 1 '()'_3> 

Q. \ IH ,. 1
I l / 1>.co, c:.>;.c.-

Bi j kers Aannemingsbedrijf N.V., öAT: IS.:.�
Krinkelwinkel 6 te Gorinchem. 1 PÁR. � -- ---

1
{CJP.�-�1_��---········· ' 

cor \i' 5>eg. il.?.n �.-ii:" � . 
Voornoemde 

13 Mei 1933. 
vennoui7Efëlîap-Wérd opge�icht op

Zij stelt zich ten doel: 
"Het verrichten van alle aannemerswerkzaamheden, met 
name ook het monteren van ijzerconstructies en hetgeen
met een en ander verband houdt of daarvoor bevorder
lijk kan zijn". 

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 
f 200.000.-, verdeeld in 200 aandelen, elk groot 
f 1000.-. Dit bedrag is geplaatst en gestort. 

Commissarissen zijn: 
1. Hendrik Carel Wesseling, geboren 24-12-1879 te 

Wijk bij Duurstede, wonende te Vlissingen, Boule
vard Evertsen 26. (Oud directeur nDe Schelde"). 

2. Eppo Niemeijer, geboren 17-4-1897 te Hoogezand, 
wonende te Vlissingen, Boulevard Evertsen 32. 

3. Isaac Carel Klink, gèboren 22-2-1888 te Amsterdam,
wonende te 's-Gravenhage, Laan van N.O.Indië 254. 

4. Arie Smit, geboren 9-5-1898 te Gorinchem, wonende 
te Vlissingen, Eiland 1. (Directeur "De Schelde").

De directie bestaat uit: 
1. Eppo Huizinga, geboren 9-4-1905 te Sappemeer, wonen

de te Gorinchem, Huize "Op Dreef". 
Op 21-8-1930 huwde hij te Apeldoorn met: 
Aukina van Alteren, geboren 31-8-1891 te Hoogezand,
Uit dit huwelijk werd 1 kind geboren, namelijk: 
Gerrit, geboren 17-12-1931 te Hengelo. 

2. Anton Bijker, geboren 23-12-1909 te Zwolle, wonende
te Bilthoven, Hercules Segherslaan 8. 
Deze huwde op 1 Maart 1940 met: 
Anna Heybroek, geboren 28-1-1918 te Amsterdam. 
Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, waar
van de oudste thans zeven jaar is. 

Omtrent de beide directieleden en hun gezin
nen is bij geen der daarvoor in aanmerking komende in
stanties iets ten nadele bekend. 

Wel werd een P.R.A. C-dossier samengesteld 
na de bevrijding, hetgeen echter niet tot maatregelen
tegen de directie leidde. 

E.Huizinga heeft in het begin van de oorlog
bij de Montage Inspectie van de N.V.Stork te Hengelo 
gewerkt. Hij wordt sympathiek genoemd. Politiek wordt
hij geacht tot de V.V.D. te behoren. Hij is humaan 
tegenover zijn personeel. 

Betrokkere is niet kerkelijk.
A.Bijker is gereformeerd. 

\
,• s-Gravenhage, 30 Juni 1951.

J - 32 -



VERBINDING 34
No. 43/52. 
Onderwerp: 

...,n 
� 

DIBNSTGEHEIM. 
�

-
l 
&» 7 Maart 1952. 

Inlichtingen betreffende:IBertus Bijl, geboren te Heen
vliet, 30 Juni 1919, wonende te Ede, Verlengde Maander
weg no. 39. 

Betreft Uw schrijven No. Dis 16715 A, d.d. 4 Februari 1952 •
• , Form. V 2 e • 

Bovengenoemde persoon woont sedert 17 Januari
1941 in deze gemeente. Daarvoor woonde hij te Losser, 
Overdinkel o. 180. Hij is op 8 Januari 1942 gehuwd met
Anna Antonia Jacoba Vink, geboren te Uitgeest, 11 Juni
1923. Betrokkene was gedurende de periode van 17 Janu
ari 1941 tot het einde van de oorlog, agent van politie
te Ede. Tegen hem na de be·,;rijding genomen zuiverings
maatregelen hadden zijn ontslag bij de politie ten ge
volge. Hem werd onder meër ten laste gelegd, het ar
resteren van joden en in verband daarmede is hij enige 

_1 
tijd geinterneeral,geweest. Vermoedelijk wegens gebrek 

; J 1 ui\ aan bewijs - Bljî ontkende de ze feiten - is hij terzake 

• 

L"'w,11, �J-IJ·>tf"J,>(/c-J-..,uJ nimmer strafrechtelijk vervolgd. Sinds zijn ontslag uit 
de internering, is hij werkzaam bij de wegenbouwer 
Bruil te Ede en zijn patroon is bijzonder goed over hem 
te spreken, reden waarom hij Bljl als voorman heeft aan
gesteld. Er is dan ook geen enkele reden om Bljl 1 -op po
litiek- of criminAel gebied te wantrouwen. i 

= e,uasa1e11st. MeàvIIu:sP11ui. 
1 

/ (; . OP ... �.,.,.',(.,,, .. ;��-... 7espr. .��-�--- �� -rr � 
·1'Einde" ·

/<U . lf/.if.11.r.,, 
L 

7... ...�;g rcopie� aan -�7�··········· .. ···:········... li. <1tt
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BIJL, B. 
30-6-1919
EDE, verl. ·.�aandcrweg 39.

/· 
vP/Jï:. 

Eij oe �.I.L. komt voor: 

4 Febr.1952 

Aan de Heer 
Oomnissaris van P olitie 

te 
EDE 

BIJL 9 Bertus, 30-6-19 Heenvliet. 
Lossier P.R.L. i.rnhem (B.C.J.-:il.:'.:..): art. 26 11.B.S. 
á. d. 31-5-45 oneervol ontslagen door de "Tinister van Justitie 
bij besluit dd. 30-8-46 als wachtmeester bij de �en.Tol.te 
He9nvliet. 
Van 21-11-45 tot 10-1-46 politiek gedetineerd geweest. 



No. :. 354/51 Geheim. 

Olqderwerp 
) 

Bijlagen 

�Antwoord op: Uw schrijven d.d. 16 Augustu� 1951,
No. Dis 1:4.129 A. 

D I E N S T G E H E I M • 

(Á J Willem COENEN' ,. geboren 4 Juni 1905 te
Valburg, wonende te Zetten, gemeente Valburg, 
Steenbeekstraat 22, komt in de politie
administratie van het District Nijmegen der 
Rijkspolitie niet voor. 

( 
Politiek is hij geori�nteerd op de uiterst 

linker vleugel van de P.v.d.A. Hij ontplooit 
geen politieke activiteit. 

W. Coenen bewoont met zijn vader .;;;.;;..ao.;;.;.;..;.;�,_
Joannes COENEN, geboren te Valburg 14 
hetzelfde �uis aan de Steenbeekstraat 

· tl 'zetten. 

�f>'ll.J.11) � �, J. L.J. Coenen is geabonneerd geweest op het

�M,U..N l�d)� dagblad "de Waarheid". 

·� . ,.,---
7

""' /, 

� 

Ten aanzien van Lijsbertus Joannes Coenen 

t, moge verwezen worden naar mijn schrijven �.d. 
1 t,U,-, -" 10 April 1947, no. 31 Geheim, met bijlage.-

• Van de overige gezinsleden is politiek en 
crimineel niets ten nadele bekend. 

NIJMEGEN R.P., 23 October 1951.

c; 

1-0 p ;,.P._;;-;:_;� ..... tf.k..f._ .. ,_ 1 
cop:c geg. éi,,n 

-t!.-.-. 
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COENEN, w. ./ 

I 

/ 

4-6-05 , 
ZET�EN, Steenbe�kstraat ?2 0

/ 

16 Aug. 1951�

Aan de H�r Distriotscomoandant 
van de i.,kspolit!e 
te 1 
N I �MEGEN. 

/ 

I 



• 

Betreft: w.P.VAN D.AM 
Uw schrijven:G2B/6384/52 Conf. 

d.d. 11-9-52

0L)lt933 

VERTROUWELIJK. 

Van i.P.van Dam, geboren 9-12-1912, wonende te Uithuizer
meden, B 174, is bekend, dat hij destijds lid van de N.s.B., 
de W.A., de N.V.D. en het Agrarisch Front is geweest. Hij 
is deswege na de oorlog politiek gedetineerd geweest van 
21-4-1945 tot 10-12-1946 en door de Minister van Binnen
landse Zaken bij besluit d .d. 3-10-1946 ontslagen als wet
houder der Gemeente Uithuizen .

Overigens is van hem in politiek- en crimineel opzicht 
niets nadeligs bekend. 

's-Gravenhage, Oc tober 1952. 



• 

I 

• 

'h <;-'. c{ ,,,z �
,._ 

t) -----
r;n. West Groningen. d / 
No: 274�R;1952� Datum,22 october 1952 

Betreft s D A M W o 1 t e r P o p k o van' 
geboren 9 December 1912tte tr;th.mee 
wonende te Uithuizermeeden A.363; 

An't!oo�d op yw s��rijven d.d.6-10-1952,No: 
Dis.18.698.A.Ge� • 

In aans1uiting <lJJP bovengenoemd 
ven,betreffende Wolter Popko van nam is 
het vo1gende te me1dea s 

1'Was · tijdens de bezetting lid van de N;s;B·; 
W ;A�; ,N';v;u;.,Agrarisoh Front� 

Is 1l jaar werkzaam geweest als Oost1and• 
boer in oekraine� 

Is van 21 April l9f5 tot 10 Decemebr 1946 
geinterneerd geweest; eroordeling 1Interneri 
gelijk aan voorinternering·;ontzetting uit de c.

kiesrechten tot 19 December 1956; 
Hij was de laatste tijd werkzaam a1s admi 

nistrateur."bij het Aannemersbedrijf zanen
Verstoep N;v; Surinamestraat No l 29,te 
• s-Gravenhage;

}tij verblijft in verband met zijn werk
zaamheden geregeld buiten de gemeente Uithui 
zermeeden;(v8:l.'11loede1ijk momenteel in Olst;) 

EINDE; 



e� 

,, 
, 

• 

VERTROUWELIJK 

BEPERKT ONDERZOEK 

6-:)_0-52. No'l' DIS l�Geb"

Be treft: 
DAM, \JF.P. van 

Aan de Heer Districtscommandant 
van de Rijkspolitie 

9-12-1912
UITHUIZERMEEDEN, B 174.

te 
G R -ID N INGEN. 

Hierbij moge ik U verzoeken mij doort mifü'lel van in
vul ling van dit formulier (in tweevou<'I) te Willen berichten of 
in Uw administratie iets ten na<'l_e le bekend is v an 
l o :3ovengenoemcte persoon; 
2 o zijn (haar) echtgeno(o)t(e), kinneren, ouaers, broers, zusters,

schoonouder·s, zwagers of schoonzusters voor zover te Uwent 
woonachtig; 

3 o de lenen van de familie waarbij hij (zij) inwoont (welke bij
hem (haar) inwoont) • 

NASLAGIIBSULTAAT 

1° Betrokkene:Qp politiek en crimineel gebied niets ten nadele bekenn. 

2� Als boven • 

3 <, 

,L/atum van vestiging van betrokkene, altijd gewoona" 
komende van 

19 



• 

17 • 

Lossier P.R.A. 's-Hertogenbosch, thans B.S •..• B.R. ter zake 
van liet 17.S.B.; · .... .,.; H.V.1. en Agrarisch "P.'ront. 
Van 21-4-45 tot 10-12-46 �olitiek gedetineerd geweest. 
Op grond van het Zuiveringsbesluit '45 oó. 21-4-45 ontslagen 
door de Ti1inister van Binnenlandse Zaken, bij besluit dd. 3-10-46, 
als Wethouaer 6er gemeente Uithuizen •. 

. 

HO Oct. 195? 



' !' 

\ . 

C 

v'{f
/i

., • •  11 (i 

( 

T r vo1.a 01:"nin6 ca. _n üt. t g · :J t, .1..a" in 
Uw sc.1.1ricJvt.n do. R .'.i.ugust:.us l�u.1..,.No.�b,), G :i1eirn, 
be tr f'l nd i11.1..l.è.uL,.J..Il0 t.n,H1;.b ik. o. t .. r U 1100� 
r_:o.,.Jtc-;atr·1.;llt,-:: b .L, l.Ü .u-t, llwV0.1.1::, IlUt î, b1:.;r:t.cü-
C.u.ll: 

·�outi..r· D ... rr. ,btbor .n t• H .... ruinxv_.i..a, 
88 , .... rt 19�7 ,won '1d t �1 rainxv�1.a,nivi rUiJh. 
4.1-10. ë0,j, .3·t:. t biJ ons: .i1il1u r t;,û.11::;ti6 b K1-...nu. 

1!.nh .. .1..t.. J ren b . .1. ct n tc.rüJ.1.. niJ in .nü.i-
t ,irc. àicnst w ... s,is lliJ v ... �ra ... c11t g 'Nt: .. st v n 
àie1·st;,, . .L v n r.lili t ... , ire [,Oeèiert>n, in V""l'bunu W<A' r
m o á(o.s-c,i Jds 1,cL _n lLm 1:: n ondt::rzo:•k is ing.-
st ld ,""1.s ziJno.e. hiJ ernstig n.L rv n v,irct •• cn-c,. 

�iJn ouc.iex s .t1�bbLn e n v�rgun.1.lllt,s.Loc ... li
t it ing volge de: Dr nkws::t n d<;ZC:c .loc .1.itt-it 
he -ft nu 001._. Illl;';t b�p "1.d _,_n 6unstit,,t n rn, zo-
dt... t hic.r ... n ook u� r nd .... cllt mo,�t ·�110l'Ot.;;Il best-� 
d n "'4 • .n nd rE: dt!:rg liJ1 e inricnting .n. 

,./ ;,::,ijn v· d<:r i.s ..1..i:.L..c:r V...tll ue J.,..;..I'n id €:Lfi or-
�r)IT',,,... g ... n v n d C.P.N .ho1;.;W 1 -.lhi�r ni t bt.kend is 

of hij lid is v· n de c.P.N. D- mogelijkl1e...id is 
ni t [;l;'lîe,'l uit,61;;slot n,e1och dit. is nfot k:;é!L'.l�id;:t.: 
1.1Jk n ... t1:.. L"' n. 

V·n h"m is op po.i.it.i"'K gebiea nitct Vul. b -
kend ,doch rn n :11 ,g N l nnc-m n a · t, mocnt niJ 
lll t b�tlOr n tot d C.P.�.,��t DiJ dun toen W l 
d\.. richting z J. uitg-,..,n P.v.d.A. 1.il1t.::i 6ro -1J. 

'l'ot op lu"ö.en is a. rv n t.:c��tër nog nit:,t ver 
t .... zeg6 .n.H" �r worctt Wt:inig nind r v"n ll m op ai 
gcb'..LtO ond .1-vondcn. 

14 • ugustus  �· 

/ fc- - ' [- -""'P'� �; ���···· -_$Lj'f, OP ..... éf-j····· .. c�pie ge�. aan ,., 

V 



SPOED. 

7 Aug. 1951. 

Aa.r1 r1.e h�e:" D5: Rtrictacoinmand.ant 
·an de Rijkspolitie



• 

No. 1619 ,--

1 CP .. a .......... __ b):'pr����·· �Z ... .
w· .�p e ge!, 8ón 

f (I <>. 

----- -- -- . ·- ----- l} ! ') ' l,t., 
• 

N1H 0.K. 
�liedrecht, 16 Augustus 1951. 

No. Dis. 14.030 A. A(O/ 

� OAT;··· 

PAR: 
. 

. 

Joost Dekker, geboren te Sliedrecht, 17 September 1915, 
van beroep dekknecht, wonende te Sliedrecht, C 199, is 
gehuwd met Annigje 't Jong. Het echtpaar heeft 4 kinde
ren. Dekker is niet bij enige vakorganisatie aangeslo
ten. Hij behoort tot de Christelijk Gereformeerde kerk 
terwijl hij geabonneerd is op het dagblad "De Rotter
dammer" of het dagblad "Trouw". 

In bezettingstijd was hij lid van het NAF. 
In 1944 werkte hij 3 maanden voor de firma Volders 
(weermach!saanneemster) en nog 1 maand voor een andere 
weermachtsaannemer. Hoewel het hier een vrijwillig 
werken betreft moet bij de beoordeling toch rekening 
worden gehouden met het feit, dat het min of meer 
geschiedde onder economische dwang, omdat betrokkene 
werkloos was en hij weigering van het door het Arbeids
bureau aangeboden werk, van ondersteuning zou zijn 
uitgesloten. 

�e naam van Joost Dekker komt evenals die 
van de led�n van zijn familie, niet in ongunstige zin 
in de administratie van de politie voor. 



.. 

14.030 A 

/ 
I 

/ 
/ 

/ 
D.EKKErt, J. 
17-9-15
SL�DRECH! t C 199

I 

27 Juli 195L 

Aan de Heer 
Korpschef van Politie 
te 
2.,LIEDHEC I 1' o 

1 ..... 



NOTA ACD 

Voor P.C.J. van Es te Voorburg,zie rapport betreffende 
"J.& W.F. Goode N.V.", d.d. 20 April 1951. 

ACD, 4.7.51 



Verbi.nding I.26 
No. : 553. 

29 Septem.ber 1951. 

Dienstgeheim.. 

•Onderwerp: Bericht op Disnummer-l4562 A.rd.d. 24
Septem.ber l951,betre�fende"Th..J.f1orisaen, 
wonende te Didam.,Willibrordusweg 69. 

Theodorus Johannes �lorisaen,geboren te 
Didam.,12 September 1902,metaalslijper, 
wonende te Didam, Willibrordusweg 69,is 
lid geweest ·van de. N.s.B. 

Hij is uitgeslotenrran-'Ahe:iä.i kiesrecht. 
tot 2 5 Maart 19 57'. 

Zijn echtgenote maakte zich in 1950 
schu1dig aan dief.stal van fruit. 
Een zoon van hem heeft zich schuldig ge

maakt aan verduistering, opli.chting en over 
treding van art.l Wapenwet. 
Een andere zoon pl.eegde in l949 dief sta1. 
Overigens g,een bijzonderheden te vermel

den. 

r-
i OP /�--.. �7.d--�-�-r-1·. -,-1 .-e-t -., .. _-/-:-i;;_?_fi_/ __ -,

L_ COl)/e oeo �"'rl .:.;,;.;.;..... ................ .. 
; b b· ,,1.: 

------.--......--� l
...._,____ ___, ....... 
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94/702 

Onderwerp: 

� Antwoord op: 

1)./[. 

l 

16 Mei 1951. 

-- DIENSTGEHEIM --

Inlichtingen omtrent C.GEBERT, geb. 7-9-1920, wonende EMMER 

. np J..11./_ ·

bespc rn@t--�---·· 
COMPASCUUM, We sterdiep Oz emee.i:.te EMMEN. 

1 
No. Dis � dd. 15-5- o/. ······-/S"·a·.ç/ .. copie geg. aan _JJ::,(,. 

In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven betreffende 
C.GEBERT, geb. 7-9-1920, wonende Westerdiep Oz 30 te EMMER
COMPASCUUM, gemeente EMMEN, deel ik U mede, dat alhier in
de ID-cartotheek voorkomt:

CORNELIS GEBERT, geb. te Emmen, 7-9-1920J wonende
terdiep Oz 30 te EMMER-COMPASCUUM; 1950 �id EVC; 

In de PRA-cartotheek komt voor: 
CORNELIS GEBERT, geb. te Emmen, 7-9-1920: vrijwillig 
werkt voor de Duitsers te Den Helder. Tegen hem zijn 
geen maatregelen genomen. 

In de criminele cartotheek komt voor: 
CORNELIS GEBERT, geb. te Emmen, 7-9-1920. Tegen hem 

werden alhier de navolgende processen-verbaal opgemaakt: 
onder no. 494/49 terzake van overtreding van art. 311 sub 

4 van het Wetboek van Strafrecht; 
onder no. 62/50 aanhouding o.l. van de Officier van Justiti 
te Assen; 
onder no. 285/50 aanhouding o.l. van de Officier van Justi
te Assen voor het ondergaan vonnis Pol.Rechter Assen dd. 10 
1-49: 2 mnd gevangenisstraf.

Tevens is hij in 1949 wegens het verkopen 
tien geslacht vlees veroordeeld tot geldboete 
2 mnd gev.straf v.w. met proeftijd van 3 jaar. 



.-

12529 A 15-5-51

Aan de Heer 
Hoofd Inspecteur 
te 
E [MEN 

GEBERT, C o 

EMM.ER 11 Compascum p W,�sterd:1;3p 30/0Z 
Geb. 7-9-1920 I 

van P�l\ft)J.e 

/ 
i 

/_I ' 

I ( 
/ 

;1 

'' 
1 

i \ 
\ 

'\ 

·-l.., 

Zeer veel spoed./oaarne per om�aan�e antwoord. 
Alleen Uw cartotheken (crimineel,I.D. en P.R.A.) raadplep.:en, dus 
geen onderzoek natellen. 

I 



• 

• 

Form" V 2 $ •. 

No" Dls ll+.212 A Datum, 7 Aug. 1951. 

Aan de Heer 
Hoofd Commissaris van Politie 
te 
RO T.TER DA M. 

D IBN.STGEHE!M 
·- ,-----"·-_....-,........-

Hiermede mose ik ïJ verz0eken, m:i,j te willen doen berichten 

of :L."1 de Politie,-ad:r'ain.istré.tié ten Uwent iets bekend is· -

?..1'�1.�.i ook op politiek g!?lbied - te n nadele van onderstaande 

persoon
.t 

de leden van het r:;eziö we . .e.ruit hi-j stamt en de leden 

van de familie� bij wie hij inwonend i.s c 

/ 

IN Tfi'E:ü:VOUD S • V" P • 

----:-/ � 

iJ.. 

1 :2. _; 0 ,, ;c; • ,-{ t;.. lv,r1,•il.U,,('hi..JJ �' , e:Lh. -
GELDER, M.W. van -, -� · «, . u , 

-, J ROTTERDAM, Laurierstraat 13,,. IA Lj /.-,h,-( c&J .... -.,.1. Lvl�--:t, 
� 

SPOED.
_ 

éJ - 8 -t1 ,l, ·' -f
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VERBINDING 34 .
No. 44/52.
Onderwerp: 

DIBNSTGEHEIM 
• �/JJJ

O.

13 MAART 195'2. 

Inlichtingen betreffende:IGERRITSEN , Derk, 
Ede, 20 Juni 1909, wonende te Ede, Elleboog 

Betreft Uw schrijven No. Dis 16715 A, d.d. 4 Februari 1952 .
• Form. V 2 e.

/in de gem. Ede ge
woomd, 

• 

i!!!.=_ ll!!!!!P--' 

Bovengenoemde persoon heeft, behoudens de tijdvak
ken van 20 Augustus 1934 tot 3 Mei 1938 en 8 April 1947
tot 17 Maart 1948/ In genoemde tijdvakken heeft hij res
pectievelijk te Glanerbrug, Rijksweg 60 en te Amsterdam, 
Commelinstraat 84 IIIa en Prinsengrach� 75 II en 1095 hs, 
gewoond. Betrokkene is ongehuwd en woont bij zijn gehuwde 
zuster in. Het gezin van zijn zuster staat in alle opzich
ten gun.-,tig bekend. Gerritsen is gedurende de bezettings-

0 J.... tijd sympathiserend lid van de N. s.B. geweest en hij is 
deswege tot 27 Juni 1956 van de kiesrechten uitgesloten. 
Na de oorlog is op politiek- en crimineel gebied nimmer 
iets ten nadele van Gerritsen gebleken. 
Godsdienst: Ned. Hervormd • 



16715 A 

GE.,.t{RITSE1i, D. 
20-6-1909
EDE, Elleboog 4.

vr/JK. 
I 

Bij de 2.I.L. komt voor: 

Aan de Heer 
Commi,;saris 
te 
E D .b

4 Febr.1952 

van Politie 

G:SRRITSE!�, lirk, 20-6-09 Eae.
Lossier ·1.:1. , . •  rnhera (J3.C ... B.::-�.): symp. lid I .1.D.
Van 16-5-45 tot 16-4-46 politiek gedetineerd geweest.



• 

No. Dis 14562 A 

Betreft: J.W. Goedegebuure. 

}(. ' Johannes Willem Goedegebuure, is geboren te Zierikzee 
28 Augustus 1923 wonende te Werkendam, Zagerij 13. 
In de plaatselijke Politie-administratie staat het volgende 
omtrent hem vermeld: 
Is tijdens de bezetting in dienst geweest bij de Luftwaffe. 
Uitspraak Tribunaal te Dordrecht dd. 3-6-1946. Internering met 
advies aan de bevoegde autoriteiten deze te bepalen op twee 
jaren met inbegrip van de ti.jd door beschuldigde reeds in bewa
ring c.q. in internering doorgebracht en waarvan de tijd van 
heden af tot 11 Juni niet door beschuldigde ·behoeft te worden 
ondergaan, mits hij zich stelt onder toezicht van de Stichting 
Politiek Delinquenten te Dordrecht en zich gedraagt naar de aan
wijzingen van deze Stichting of van de door deze Stichting aan
gewezen personen, zodat de onvoorwaardelijke internering eindigt 
op 3 Juni 1946, terwijl de voorwaardelijke internering 11 Juni 
1947. Ontzetting uit het recht van kiezen en verkiesbaarheid bij 
krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezingen voor 
de tijd van 10 jaar. Fiat op deze uitspraak werd verleend op 2 
September 1946. 

Goedegebuuren wordt geacht met de C .P .N. te sympathise
ren op grond van zijn uitlatingen en gezien het feit dat bij 
hem èrsonen op bezoek komen die als lid van de C.P.N. bekend 
staan. Of hij lid is van de C.P.N. is niet met zekerheid te zeg
gen. 

Betreffende zijn gezinsleden is zowel op crimineel- als 
op politiek e;eb ied niets bekend. 

7-4-52.

1 - , � ,1--,r,,I, i 
�
.
, OP ··zt--.:.:�---···�copie 1

� aan····· .. ·····�·-···: ............... ····· 
Ï 



Bericht op Uv1 verzoek: 
d.d.7 Februari 1952,
Ko. Dis 14652 A. Dienstgeheim 

.. 

•• 

Aan 
B.V.D.

----7------No. 6 .. /52. 

Ter·voldoening aan het gestelde in Uw hierboven 
aangehaald verzoek,moge ik UHoogedelgestrenge berichten,dat 
Goedegebuure

1
Johan nes,Willem,geboren te Zierikzee,28 Augus

tus 1923,gehuwd,van beroep rijswerker,wonende te VTerkendam, 
Zagerij No.13,op grond van zijn uitlatingen en het feit dat 
hij hem als XD!. 1i���ä P N. bekend staande personen
op bezoek komên,� · èie C.P.N. 

1 Of hij lid van de c. P. N. is, is niet met zekerheid 
te zeggen. 

Hij is gehuwd met Jannigje Johanna Oostrom,geboPe· 
ren 15 April 1927. 

Hij belijdt de Ned.Herv.Godsdienst. 
Noord-Noord-Brabant. 
6 Maart 1952. 

h#\.; J..:A,,,,,J v.r1-i d/.11,ot)....� ' I
,�� ·. y� L� 

r:J7,.,;I 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN. 

B.V.D.

No. Dis 14562 A. 

's-Gravenhage, 7 Februari 1952. 
lfavastraat 68. 

-· D I E N S T C· E R E I l�. 

�
te 
's-H 

IJ 

Naar aanleiding van Uw rapport no. 472/51 V.G. van 19 
October 1951 betrerfonde: 

J.W. Goedeg?,buure, geboren 23-8-l923
i 

wonende te \'.'erken
dam, Za.geri j 13 (mijn no. Dis 14562 A), moge ik U verzoeken 
m!.j te doen berichten op grond van v1elke over·wegingen moet 
worden aangenomen, <lat betroklrnne thans lid van de C.F.N" 
zou zijn. 

Bij Uw e.ntv,oord zal ik gaarne tevens in kennis worden 
gesteld met de mogelijke politieke activiteit van 
de en zijn volledige personalia. 

de Beer Dist�rictscommandant 
de Rijkspolitie 

ER TOGEN BOS C B. 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 
Namens deze , 

Drs �uipers, 



Bericht op Uw -verzoek: 
dd. 24 September 1951
No. ])is. 14 562 .A

�EVALUATIE B.2 

I 

Ter voldoening aan het gestelde in Uw hierboven aangehaald verzoek, 
moge ik UHoogedelgestrenge 1:\.e;!chten, dat bevraagde is genaamd: 

n"t:v.,;k.;;J µ� W� �.GOEDEGEBUURE, 
geb�ugustu·s 1923, wonende te WERKENDAM, Zagerij j]_. 

In de plaatselijke Politie-administratie staat het volgende omtrent hem vermeld: 
Is tijdens de bezetting in dienst geweest bij de Luftwaffe. Uitspraak Tribunaal te 
Dordrecht dd. 3-6-1946. Internering mej advies aan de bevoegde autoriteiten deze te 

' bepalen op twee jaren met inbegrip van de tijd door bewchuldigde reeds in bewaring 
c.q. in internering doorgebracht en waarvan de tijd van heden af tot 11 Juni niet door
beschuldigde behoeft te worden ondergaan, mits hij zich stelt ondet toezicht van de
Stichting Politieke Delinquenten te Dordrecht en zich gedraagt naar de aanwijzingen
van deze Stichting of van de door deze Stichting aangewezen personen, zodat de on
voorwaardelijke intennering eindigt op 3 Juni 1946, terwijl de voorwaardelijke inter
nering 11 Juni 1947

i
0ntzetting uit het recht van kiezen en verkiesbaarheid bij 

�rachtens wettelijk oorschrift uitgeschreven verkiezingen voor de tijd van 10 jaar. 
Fiat op deze uitsprak werd verleend op 2 September 1946. 

/'"" GOEDE GEBUURE ,VieJ:rnort xerrnoe'10J.ijk tàa�s to.t...de-G�� :P8'ê!:'t4� *ed-e-ricm.,,,-a:..,..:--

G
Betr_effende iijn gezinsleden is zowel op crimineel- als op politiek gebied niets 

kend.{ f 
___ � �v91J.);-J.MA , .Jlfee:eè. Ne-orà Bra:1'afa;!;-, 

Aan: � � �9,,.,,,G,a� 
B.V.D.
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GOEDEGEBUREl�, J. W. 
211-fs.-23 
WERY.ElU>AM, Zager1 j 23 • 

Aan de Heer Districtscommandant 
van de Rijkspolitie 
te 
• s-H F. R T O G B ï � B O S d H •
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Betreft:/J. &W.F. GoodeN.V.", 
zakkenreparatie-inrichting, 
Schiedam, Overschieseweg 16�,/'

0 P .. �!.Y..: .. f; b��et- ..... J}; . .a. ,& ·-···
cop1e geg. aan 

In September 1923 werd door de Gebr. 
J. & W.F. Goode, wonende te Schiedam, aan de 
Willemskade 7 te Schiedam, opgericht een zak
kenreparatie-inrichting. Dit was aanvankelijk 
een zeer klein bedrijf en hield zich uitsluitend 
bezig met het herstellen (stoppen) van zakken. 
In 1938 werd deze reparatie-inrichting over
gebracht naar de Overschieseweg 160 te Schiedam,
waar het bedrijf thansnog is gevestigd. 

In Mei 194d werd het bedrijf door een 
bominslag vernield. Op 31 Augustus 1940 werd 
terzake door de Regeringscommissaris van de 
Stichting Zuid-Holland een oorlogsmolestcrediet 
aan de Gebr. Goode toegekend. De zaak werd 
hiervan weer opgebouwd en het bedrijf werd per 
24 Februari 1941 omgezet in een N.V. met een 
maatschappelijk kapitaal van j. 75.000.-, waar
van door de Gebr. Goode (ieder) wercl gestort 
f 15-000.-. In totaal werd gestort f 50.000.-. 
Hiervan zou door een zekere C.A. B. Buise, wo
nende te 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 419, 
f 20.000.- zijn geplaatst. Als procuratiehouder 
en boekhmuder trad op P.C.J. van Es, wonende 
te Voorburg, Cremerstraat 10. 

Door het overlijden van W.F. Goode 
in 1949 werd het bestuur der N .v. als volgt 
gewijzigd en wordt thans gevormd door: 
Johannes Goode te Schiedam, directeur (sedert 

'ioprichting); 
r 1 Pieter Cornelis Jacobus van Es te Voorburg,

directeur; 
/ Cornelis Adrianus Berl\ardus Buise te 's-Graven

hage, commissaris. 
Voor de oorlog stond het bedrijf er 

financieel slecht voor. In de oorlog en na de 
oorlog heeft de N.V. echter goede zaken ge
maakt. In 1941 werd de reparatie-inrichting 
uitgebreid met de fabricage van- en handel in 
zakken en aanverwante artikelen. Er wordt thans 
in het bedrijf gewerkt met 30 man personeel, 
waaronder 20 mannen en 10 vrouwen. 

Personalia van het bestuur: 

�. Johannes Goode, geboren 15 November 1896 te 
1 .Amsterdam, Nederlandse nationaliteit, kerkge

nootschap D.G., gehuwd met Johanna Maria Dammers, 
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geboren 8 April 1902 te Rotterdam, van beroep 
zakkenhandelaar, wonende te Schiedam, Marconi
straat 818. 
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, 
te weten: 
Elisabeth Jannetje Goode, geboren 25 November 
1920 te Rotterdam, gehuwd met H.M. Huisman; 
Johanna Maria Goode, geboren 10 Februar� 1926 
te Rotterdam. Deze is gehuwd met B. van Gurp, 
die werkzaam is in het bedrijf van zijn schoon
vader. 

Johannes Goode voornoemd, handelt se
dert 30 jaar in jute-zakken en jute. Aanvanke; 
lijk begon hij met zijn broer Willem Frederik 
Goode een zakkenstopperij in Rotterdam. Als 
eenvoudige arbeiders hebben hij en zijn broer 
door hard werken de zaak in de loop van de tijd 
uitgebreid. Zij vestigden zich daarna te Schie
dam. Door de crisistijd zaten zij voor de oorlog 
financieel aan de grond, doch door de molest
uitkering in 1940 kwamen beiden er financieel 
beter voor te staan. Ook deden zij met hun 
reparatie-inrichting (het herstellen van jute
zakken) in de oorlog goede zaken. De firma heeft 
echter met de P.R.A.C. geen moeilijkheden ge
had. Zij hielden bij hun werk steeds de Neder
landse belangen in het oog. Goode is politiek 
A.R. georiänteerd. In het bedrijf verzorgt hij 
als directeur de technische zijde. 

Op crimineel, moreel en financieel 
gebied is niets te zijnen nadele bekend. 

Willem Frederik Goode, geboren 21 Maart 1899 
te Haarlem, Nederlandse nationaliteit, kerk
genootschap D.G., gehuwd met Jannetje Brehm, 
geboren 20 Augustus 1904 te Rotterdam, van be
roep zakkenhandelaar, laatst wonende te Schie
dam, Rotterdamsedijk 164a, die op 26 Juni 1948 
is overleden heeft heel zijn leven samen met 
zijn broer Johannes Goode zaken gedaan in jute
zakken. 
Uit zijn huwelijk zijn vier kinderen geboren, 
te weten: 
Jannetje Goode, geboren 20 Januari 1923 te 
Rotterdam, gehuwd met H.J. van Hoorn; 
Wilhelmina Federika Goode, geboren 7 Mei 1927 
te Rotterdam; 
Petrus Paulus Antonius Goode, geboren 10 Sep
tember 1931 te Schiedam; 
Johanna Marie Goode, geboren 31 Mei 1936 te 
Schiedam; 

De weduwe Goode, die financieel bij 
de N.V. betrokken is, woont met haar kinderen 
te Schiedam, Rotterdamsedijk 144a. Deze familie 
staat gunstig bekend en is politiek A.R. georiën
teerd. 

/ 
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III .·-c ornelis Adrianus Bernardus :9uise, geboren 
3 April 1900 te Rotterdam, Nederlandse natio
naliteit, kerkgenootschap R.K., gehuwd met Angela 
Jtlia Cornelia de Vos, geboren 25 December 1897 
te Melle (België), van beroep jutehandelaar, 
wonende te 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 419. 
Vroegere woonplaatsen: 
Schiedam, 
30-10-1935,
27- 2-1940,
28-11-1941,

Rotterdam, B. Meinerszlaan 42b; 
11 , Heemraadsingel 207a; 

's- Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 419. 
Uit zijn huwelijk zijn acht kinderen 

geboren, te weten: 
l. Mary Anne Renee, geboren 15 September 1926

2. 

3, 

4. 

5, 
6. 

7. 

8. 

te Hilligersberg;
Jacques Isidorus Maurice, geboren
27 November 1927;te Hilligersberg;
Cornelis Adrianus Bernardus, geboren 8 Fe
bruari 1931 te Schiedam;
Angela Helena Maria, geboren 13 December
1932 te Schiedam;
Frits, geboren 5 November 1934 te Schiedam;
Marcel Adrianus Cornelis, geboren 16 April
1925 te Hilligersberg;
Andre Cornelis Marie, geboren 14 Februari
1938 te Rotterdam;
Wivine Marie Cornelia, geboren 4 November
1939 te Rotterdam.

C.A.B. Buise voornoemd, is een man
van formaat in de jutehandel. Reeds jaren is hij 
financieel betrokken bij de firma N.V. Gebr. 
Goode, zakkenreparatie-inrichting te Schiedam. 
Hoewel Buise zijn "up and downs" heeft gekend 
op financieel gebied, wordt�hij toch gezien als 
een kapitaal krachtig man. Buise verblijft in 
verband met de jutehandel veel in het buiten
land. Hij heeft o.a. verschillende reizen ge
m2akt naar Duitsland, België, Frankrijk, Enge
land en Zuiä-Afrika. In Johannesburg zou Buise 
ook een zakkenreparatie-inrichting en handel 
in zakken hebben gehad of nog hebben. In verband 
met zijn internationale bekendheid op de jute
markt, komen soms grote orders bij de N.V. Goode 
in Schiedam terecht. Buise is sedert December 1949 
commissaris van de N.V. J & W.F. Goode te Schie
dam. In werkelijkheid kan men hem zien als de 
commerciële directeur. Hij brengt de orders van 
het buitenland in. Buise staat onverdeeld gun
stig bekend. Politiek wordt hij in alle op
zichten betrouwbaar geacht. Hij maakt een deugd
zame indruk, ook op handelsgebied. 

· Sedert December 1949 is in de plaats
van W.F. Goode tot directeur benoemd: 

- 4 -
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Pieter Cornelis Jacobus van Es, geboren 
11 Februari 1909 te Rotterdam, Nederlandse 

)nationaliteit, kerkgenootschap Ned. Hervormd,
gehuwd met Kitty Antoinette van Rijen, 
geboren 8 September 1917 te Rotterdam, van be
roep procuratiehouder zakkenhandel, wonende 
te Voorburg, Cremerstraat 10.
Vroegere woonplaats: 
Rotterda:rp., Libanonweg 8a. 

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen
geboren, te weten: 
Peter Hans op 13 September 1945 te Voorburg; 
Hans Marcel op 23 Augustus 1947 te Vocrburg. 

Van Es is sedert jaren in dienst bij
de N.V. J. & W.F. Goode, zakkenreparatie
inrichting te Schiedam� Aanvankelijk was hij 
aldaar werkzaam als procuratiehouder. Sedert 
December 1949 is hij benoemd tot mede-directeur
van de N.V. Hij is belast met de administratie 
en de hoofd-boe1chouding. Van Es staat gunstig 
bekend. Hij wordt gezien als een man, die poli
tiek betrouwbaar is. 

Op crimineel, moreel en financieel
gebied is niets te zijnen nadele gebleken.

De N.V. J. & W.F. Goode, zakkenrepa
ratie-inrichting te Schiedam heeft in handels
kringen een goede naam. De Gebr. Goode, die
met niets begonnen, hebben zich op een oir-
bare wijze tot kleine zakenlieden opgewerkt.
Hoewel hun financiële toestand niet altijd 
gu..�stig was, hebben zij zich met hulp van 
eerdergenoemde C.A. B. Buise altijd weten te 
redden. Hun houding in de oorlog wordt goed 
genoemd. Hoewel zij wel kleine leveringen hebben
gedaan bestemd voor de Duitse Weermacht, kan 
hen echter geen collaboratie verweten worden. 
Dat zij behoorlijk verdiend hebben in en na de
oorlog vloeit voort uit voor hen gunstige 
omstandigheden. 

De bestuursleden van de N.V. worden
gezien als degelijke en fatsoenlijke handels
lieden. In het bedrijf heerst arbeidsvrede. 
Enige leden van het personeel behoren tot de
familie van de directie. Voor stagnatie in 
het bedrijf wordt dan ook niet gevreesd. De be
loning van de arbeiders is niet ongunstig. Het 
aantal arbeiders is constant , er is weinig
verloop. 

,\_Gravenhage, 20 April 1951.



NOTA 

Aan: B.9 
Van: DOV I. 

UITGEBREID! 
J 

Gaarne een uitgebreid onderzoek B. naar 

GOUWE, Johannes v.d. 
geboren Terneuzen, 8-1-1921 
wonende te Delft, Wateringsebeek, woonschip H 10474 

Bètrokkene komt in de cartotheek niet voor. 

DOV I, 20 Augustus 1951. 



Betreft: J. van der Gouwe, 
wonende te Delft. 

Personalia: 

Johannes van d er Gouwe, geboren te Terneuzen, 
.8 Januari 1921, Jrantoorbediende bij de Rijkswaterstaat, 
wonende a/b van het Woonschip H-10474, staat in het be
volkingsregister van Delft ingeschreven. 

Hij werd op 16 Juli 1951 door de Politie te 
Delft afgeschreven naar 41\rnhem. Hij blijft ecbter in het 
bevolkingsregister van Delft ingeschreven staan, daar hij 
ontheffing heeft verkregen van de plicht zich bij verhui
zing steeds opnieuw te laten in- en afschrijven. 

Hij is een �oon van: 
Johannes van der Gouwe, geboren te Hoek, 10 Juni 1887, 
kantonnier bij de Rijkswaterstaat 

en 

• 

Janna Cornelis Pieternella Bedet, geboren te Terneuzen, 
6 Januari 1890. De echtelieden wonen Nieuwedijk 31 te 
Axel. 

• 

Uit hun huwelijk werden nog vijf kinderen ge
boren. 

Betrokkene trad op 2 Juni 1949 ne Veen (N.B.) 
in het huwelijk met: 
Gov.ertje Antonia Roeland, geboren te Veen, 5 Januari 1927. 
Uit dit huwelijk werd op 6-4-1951 te 's.,.Gravenhage, An
tonia geboren. 

De echtgenote van betrokkene is een dochter van: 
Govert Antonie Roeland, geboren te Veen, 19 Dece·mber 1891, 
rijwielhersteller 

en 
Geertruida Johanna Verbeek, geboren te Veen, 27 Juli 1887. 

Betrokkene behoort tot de Gereformeerde Gemeente, 
evenals zijn ouders, broers en zusters. Zijn echtgenote is 
oorspronkelijk Ned.Hervormd. 

De familie van betrokkem, evenals hijzelf is op

politiek gebied georienteerd o, de Staatkundig Gereformeerde 
Partij, terwijl de familie van zijn vrouw Chr.Historisch 
of Anti-Revolutionnair is georienteerd. 

Betrokkene staat te Delft zeer gunstig bekend. 
Het gezin heeft bij de politie aldaar, wanneer deze ter 
handhaving van de Wet op· de Vloornmgens en ':foonscbepen met 
het gezin in contact kwam, steeds een uiterst keurige in
druk gevestigd. 

Personen die de families van der Gouwe en Roeland 
van nabij kennen, beoordelen hen als uiterst betrouwbare 
en goed Vaderlands gezinde personen, wie elk extremisme 
volkomen vreemd is. 

Een broer van de echtr.enote van betrokkene: 
Jan Roeland, geboren te Veen, 18-3-1920, werd op 16-12-1947 
door het Hoog Mil. Ger. hof veroorde,:,ld terzake heling van

1 OP id/_;;--·:;;. rr,et- ··/:···· JL::!: __ I 
"fT cop1e geg, a2� 

..,i....... 
- - ---a..-
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twee jeèps tot een gevangenisstraf van 1 jaar. Hij was 
van 1-10-1948 tot 1-7-1949 gedetineerd. 

Gerrit van Wijk, geboren te filijk en Aalburg, 8-6-1918, 
gehuwd met een schoonzuster van betrokkene, komt voor bij 
de politie te Heusden. In 1942 werd contra hem proces-ver
baal ongemaakt terzake diefstal en in i949 terzake een
voudige mishandeling. 

Overigens komen de namen van betrokkene en 
diens familieleden niet voor. 

·s
's-Gravenhage, 2 October 1951.

- 35 -
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'HOOFDKWARTIER VAN DE 
" CHEF VAN DE GEN STAF 

BUREAU B SECTIE G .2 

1 s-Gravenhage, 31 Juli 1951. 

1943 

' No. : 88/51 Conf. 
f CONFlDEN • I�EL 1 Bijlagen: 

•onderwerp: Antec.onderzoek

.. 

• 

AAN: 

In aansluiting op mijn schrijven dd.30-7-51 
No.: 88/51 Conf., moge ik U verzoeken een antecedenten
onderzoek in tê stellen naar onderstaande personen: 

1. TIIERJl.'IEIJER, Adrianus Johannes
geb.: Utrecht, 9-3-29 

:=:-- 2 • v . d • GOUN E ·, 

Won.: Utrecht, Wagenstraat 25 

Johannes 
geb.: Terneuzen, 8-·1-21 
"Ion.: Delft, 1Vateringsebeek, woonschip 

H 10474 

e - 3. KUIKEN, Beert 
� geb.: st,Anna Parochie 12-10-28 

'Van.: St.Anna �arochie, Zuideinde 416. 

Ik moge U verzoeken mij omtrent de onder sub 
2. genoemde :persoon zo uitvoerig mogelijk te willen in
Tichten.

Ty:p:ED 
Coll: 

De Luitenant-Generaalt 
Chef v.d.Generale Staf, 
o/1 De Kol.v.d.Generale Staf, 
Sous Chef v.d.Generale Staf, 

(F.H.W.C.J.v.Dun) 

Hoofd B.V.D. 



No. Dis. 16.693 A. 

Onderwerp: I�lichtin�en. 

D I E N S T G E H E I M 

Bericht op schrijven van: 31 Januari 1952,No.Dis.16.693 A. 
Betreft MARTH� BERNARD CORNELIUS TER HAAR, 

�eb�ren te Veenendaal; 21 Febru�ri 
1908, wonende te Veenendaal, Patri-

. � 

moniumlaan,No.100. 
Bevraa�de staat te Veenendaal on�sti� bekend. 
Uit de �ehouden Politie-Administratie blijkt, dat hij we�ens 

oA' lidmaatschap van de N.S.B. van 20 December 1933 tot Sentember 
\ - ' 

1935, Stamboeknummer 20.783, daarna wederom lid �eworden van 
de N.S.B. in Januari 1941. Vrijwilli� dienst �enomen bij de 
Wachdienst.Niedersachsen op 17 Juli 1942;droe� daarbij uni
form en was bewapend. Op 17 Mei 1945 te 1 s-Gravenha�e �ear
resteerd. Door Tr�bMnaal te Utrecht, d.d. 21 Februari 1947 

J veroordeeld tot internerin� van 17 Mei 1945 tot 17 November 
1947, ontzettini van de beide kiesrechten tot 17 November 
1957, alsmede het recht om te dienen bij de tewapende macht. 
Verbeurdverklarin� van f.loo.-. In vrijheid �esteld op 17 

---

November 1947. Bij schrijven van het Ministerie van Justitie 
d.d. 17 April 1951, Afdelin� A.No.V.N.151/058, werd mede,-e-

1 deeld, dat hij zijn Nederlandscha- niet heeft verl ren.
PolitieY. is hi" onbetrouwbaar te achten.
De echt�enote van bevraagde is Duitse van �eboorte, Het �e
zin bewee�t zich in de arbeiders stand •

. r.----- ---�-.. --·-----·-· 



16.693 .\ 

.,rn, 111.c. ter 

2-2-08
/ 

V B1H,'lfD�AL, Patrimoniu.mlaan 100.

To! c;-- � ! n er.bekend in
de aor. rn•straîi1:: v.:in de R.leO,

1 - FEB r·�.

Hoofd R.1.0. 

31 Januari 1952" 

Aan de Heer 
Korpschef van Politie 
té 
VEEN El DAAL. 

\ 
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'l' r vo.Ldot n1nÉ: ...... n .o. • t ic,<· s ti. .i..de in u�,

sc.tiriJvt.n dG. 8 • ugustus l::)o.L, NO,Goo,Gt m im 
b trefi" .ncît in.Licln:,ing,:;n, 11 b lK c1 _ E r U lioo6 
Là l[:1" str "Il[.t bt. ..1.. • f'd ii t n ... vo.1.g na ü. bericn-
t n: 

M ar1 H:..g n.,.· r,g bor -n t H rdü1xvt. J..a,0 No 
� vtennber ,19�3, ,v0n na te 1I...rd1n.xv -l.a ,iüv .i.erciiJK 

B.No.�'±8,komt in onz1., po.1.1ti- dministr· tie.! nüt 
voor n voorzov�r ons b�k.nd is, V1.Lt niets te 
zijne n ... d l te v rmr.l.den. 

Ook op pol1ti k gebi�a is bij ons niets 
J� t zi��e n a . .L b. nd,vo0rzov t b�k�nd i� hij

.. �� ge. n "üd v n d C .P.!IJ. ,doch z 1 niJ politiek 
\i�"' � . w · .l bel1ori n tot a P. v .ct.A. 
��-

\}
r·· µ-� �ijn v der is .Lid v"n d� C.1).N • ..-,n m ..... r 

� 
�

i "lJ... .. w ... rschiJni.i.;kh id ook w· l v.1n d ;:,.v.c. 
rf'

� 
l10ew l hij ew p rsoon is w" rv n c • .. n nindl':'r 

J' wordt 
.. 

ondervono n. Op.vcr�·.d.rin6 f!- v .1:i, d i.,.V.
V)' C .noen v n d C .P.Ïll. lS !llJ aoor In1J IlJ.t t ,..ng" 

J' tro:ff :..n. 
�J\1;_ \,Il 'l'ijûnns d<� bez ·tt.ingsj-...r n 2ijn ge,.:n ct�r 

�-
l. .den v ... n hE:it 6ezin .,. ng,�slot�.n g d .  st bij de

� 1J1 � N.S.B. noen v.n e_n Z.1.cJ� er nev nor·b nis t11:.s.

\\ J , 14 . ugustus l:::101. 

��/ 1
1 
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EAG ; JAAR, A. 
HA�.1'J!/Xil�LD, B 211.�. 

SPOED. 

A?.n 1e Hr-nr n,.F.itriotirnommandant 
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VERBINDING: 10 . . . . -- e/;03, J ()-

, . 
.. ----····-··· 

t CCD/{? ceo -,-.1 
.. .J.?. ..... ,-M,.·-·· 

1 b .o· (,c. 

Onderwerp: Inl. 

� {Jip l.(:_.(�)7 be��f.t 7Z n,-� 
-·-···------- - ___ f 

Datum van ontvangst bericht: 25.9. '51 

Ja11L de HEER, geb. 12 December 1884 te Hardinxveld, heeft 

alhier gewoond tot het jaar 1950, waarna hij is vertrokken 

naar de gemeente H. I .Ambacht, alwaa.r hij met zijn woonschip 

ligplaats heeft genomen in de rivier "De Noord 11
.-

Bij een dezerzijds vertrouwelij� ingesteld onderzoek 

naar de antecedenten van voornoemd persoon bleek het volgende 

Jan de Heer is gehuwd met Trijntje Johanna van Meppelen

Scheppink, geb. 9.12.'89 te Bemmel. Zij hebben zes kinderen. 

Het gezin behoort tot de N.H. Kerk. 

J. de Heer voornoemd, is van beroep schipper. In het

jaar 1947 was hij lezer van"deWaarheid" lijst R. Op 10.7.,51 

werd door de Distr. Comm.Rijkspol. te Nijmegen inlichtingen 

over hem gevraagd. 

Voorzover dezerzijds kan worden nagegaan werd in het 

jaar 1947, 1949 en 1950 p.v.b. tegen hem opgemaakt resp. wegen 

· / l\.J .,. overtr. van de art. 310, 2.59 en 247 W.v.S.-

��� 

Ik moge aan bovenstaande toevoegen, dat onder nr.DIS 

�V,�� � 
14.129 A, d.d. 16 Augustus '51, omtrent genoemde persoon

v; 
j het daarop gelijke inlichtingen werden gevraagd enfverzonden �- aan Uw 

betrekking 
hebbende dienst.-EINDE-
antwoord 
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VERTROU\11.i:LIJK 

Betreft: A.Heida. 

Uw No. 6344/52 Conf., dd. 21-5-52 

Arend Heida, geboren 1-10-1919 te Oosterwolde, ge
huwd, wonende te Gorredijk, Schoolstraat 348 treedt op poli
tiek terrein niet op de voorgrond. Hij is zeer zeker niet 
uiterst links georienteerd. Hij is geen lid van enige orga
nisatie. Betrokkene staat ter plaatse guns,tig bekend. 

3 Juli 1952. 

=----------=-· ....,.,,,...---:;:::: ___ _,_ 
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GESANEERD 
.Antw. op schr. Form.V b, no. DIS 17.764, d.d. 9 Juni 1952. 

' 
In antwword op bovenaangehaald schrijven, betreffende 

.AREND HEIDA, geboren 1.10.1919 te Oosterwolde, gehuwd, van 
roep chauffeur, wonende te Gorredijk, Schoolstraat 348, 
heb ik de eer U het volgende te berichten. 

Betrokkene treedt noch op politiek, noch op godsdienstig 
terre.in op de voorgrond. 

Hij is zeer zeker niet uiterst links georiënteerd. 
Hij leest de Friese Koerier en de Motorwereld. 
Hij is geen lid van enige organisatie. 
Speciale kennissen heeft hij niet. 
Hij heeft een eigen vervoersbedrijf en is in het bezit 

twee vrachtauto's en een luxe auto. 
Zijn inkomen bedraagt plm. f 55.- netto per week. 
Hij is een rustig in zich zelf gekeerd persoon. 
Enige jaren geleden/È:XH hij als motorrijder sterk op de 

voorgrond en was even exg populair. 
Tijdens de bezetting werd hij van II zwarte handel" verdacht 

maar hij werd terzake nimmer veroordeeld. 
Hij staat terplaatse gunstig bekend. 

OP KAAR 

MDJ y �}lnl t; DAl: /. 'J q.; 
-

PAR: 
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17.764 
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� 'i'ïf 

FIEIDA, l\rend X I 
k • 

Q 

GO .R.rIDIJK, ochoolstránt !48. 

vP/JK. 

Bij de R.I.L. komt voor: 

/ HEI DA, Arend, 1�10-19 Ooststellingwerf. 
Adres: Gorredijk, Langewal 420 (1945). 

...,� vl �. '\. G. 

Dossier P.TI .• A. Drachten (B.C.A.B.TI.): betrokkene zou in Rmtland 
gewe:rkt hebben. 
Van 23-6-45, tot? politiek gedetineerd geweest. 
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BetreftT� f Gijs bertus Cornelis Gerrit BENSEN, · 
geboren te Utrecht, 14-4-1917, wonende 
te E:ie, Maanderweg 72. 

Bovengenoemdè persoon is op 15 April 1940 te 
E:ie komen wonen. Rij kwam toen van Beverwijk, waar hij 
op het adres Peperstraat 35 had gewoond. Hij is een zoon 
van Dirk Rensen en Gerritje van Schaik. Op 13 November 
1948 is hij gehuwd met Hendrika de Leeuw, g eboren te Kes
teren, 14 October 1927. Geduren de de bezettingstijd 
heeft betrokkene dienst genomen bij het :�.S.K.K. en des
wege heeft hij na de oorlog zijn Nederlandse nationaliteit 
verloren. Hij is na de oorlog politiek eedetineerd geweest 
van 26-11-�94;, tot 20-11-46. Na de bévrijding is op po
litiek gebied niml"'ler iets ten nadele van he�'ebleken. 
Op crimineel gebied komt zijn naam in de politie-a.d:ntinistra
tie alhier niet voor. 
Godsdienst: N ed. Hervormd • 

7-3-52. 

-',__�.-..r� f#JT,Á. ... 
� . .:_: .. --. --- ··········· � 

OP ij 'i- ' �:; / ,..o-p-i;-� um-i······· 
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VERBINDING 34. 
No. 50/52. 
Onderwerp: 

DIENS'T'GEHEIM 7 MAART 1952 

Be treft 
Form. V 

Inlichtingen betreffende: Gijsbertus Cornelis Gerrit 
Hensen, geboren te Utrecht, 14 Ápril 191�, wonende te 
Ede , Maande rwe g 72. 

Uw schrijven No. Dis 16715 A, d.d. 4 Februari 1952. 
2 e. 

Bovengenoemde persoon is op 15 April 1940 te 
Ede korren wonen. Hij kwam toen van Beverwijk, waar hij 
op het adr�s Peperstr�at 35 had gewoond. Hij is een zoon 
van Dirk Rensen en Gerritje.van Schaik. Op 13 November 

1948 is hij gehuwd met Hendrika de Leeuw, geboren te 
Kesteren, 14 October 1927. Gedurende de be9ettingstijd 

\heeft betrokkene dienst genomen bij het N.s.K.K. en des-lwegex heeft hij na de oorlog zijn NederTandse nationa
liteit verloren:fNa de be�rijding is op politiek gebied 
nimmer iets ten nadele van hem gebleken. Op crimineel 
gebied komt zij�aam in de politie-administratie al-
hier niet voor. �e verhouding tussen Rensen en zijn 
echtgenote is over het algemeen niet gunstig te noeme::.:J 
Godsdienst: Ned. Hervormd. 

"Einde" • 
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16715 A 

li.:.;i.NSEJ, G.C.G. 
14-4-1917
EDE, Maanderweg 72.

vP/JK. 

Bij de TI.I.D. komt voor: 

4.Febr.1952

Aan de Heer 

Commissaris van Politie 
te 
EDE 

HENSEH, Gijsbertus Cornelis Gerrit, 14-4-17 Utrecht. 

Dossier P.R • .A. ;,rnhem (B.C.A.I3.TI.): overtreding art. 1 Trib-rBesl. 
Van 26-11-45 tot 20-11-46 politiek gedetineerd geweest. 
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VTI;RBINDING 34 •/
No. 52/52. 
Onderwerp: 

DIENSTGEHEIM. 10 MAART 1952.

Inlichtingen betreffende:lHEUVEL, Elbertus van den, gebo
ren te Ede, 29 September 1931, wonende te Ederveen, gem. 
Ede, Oudedijk no. 9. 

Betreft Uw schrijven No. Dis 16215 A, d.d. 4 Februari 1952.
Form. V 2 e. 

-

tOP x" t0?T1 
M9f 1./ q_-
OAl: S/').., -1" l 

···� �_) 

Bovengenoemde persoon woont sedert z1Jn geboorte
in de gemeente Ede. Hij is een zoon van Dirk van den 
Heuvel en Jannigje Fluit. Tegen betrokkene is in 1942 
proces-verbaal opgemaakt terzake diefstal. Eveneens is te
gen zijn vader en drie van zijn b�oers herhaalde keren 
proces-verbaal opgemaakt terzake misdrijf (hoofdzakelijk

1 diefstal). Zijn zuster Lutje, geboren 2I+- Juli 1925, had 
gedurende de bezettingstijd omgang met Duitse militairen
en werkte in die tijd vrijwillig bij de Duitse Weermacht
in Nederland en in Duitsland. Ook tegen haar is in 1946 
terzake diefstal proces-verbaal opgemaakt. Het gezin Van 
den Heuvel staat op crimineel gebied dan ook ongunstig be
kend. Op politiek gebied is na de oorlog nimmer iets ten 
nadele van dat gezin gebleken. t· /
Godsdienst: Ned. Hervormd. 

A /s "Einde 11• 

/lu() IJk' 1
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16715 A 4 Febr.1952 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te 
ED 

HEUVEL, E. v.d. 
29-9-1931 
EDERVEEN, Qude�ijk 9 • 

'. 1 

1 
;• 

\ 
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1 ot op hê!den en bekend In 
tie administrati� van de R.l!D� 

- 7 FEB 1952

Boofci R.U), 
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Betreft: Betrouwbaarheidsonderzoek A. va
iï

-Kamnen.

In het bevolkingsregister van de gemeente 1 s4P-ra
venhage staat ingeschreven: 

" Albert van Kamnen, van Neder:J_andse nationaliteit, 
· geboren 4 April 1890 te Steenwijkerwold, gods

dienst Ned.Hervormd, van beroep directeur van een
,annemingsmaatschappij, zoon van Jan van Kam�en, �.
geboren 4 Augustus 1861 te Ooststellingwèr'F"""ëiî
Jantje Uhl, geboren 13 October 1856 te Fledder,
op 19 April 1915 te Emden (Dld.) gehuwd met Mar
garethe Tobine Wibben, geboren 18 November 1887
te Emden. 

Kinderen: 
Jan Dirk van Kampen, geboren 13 Juli 1916 te 
Emden, gehuwd met Hilda de Brey, godsdienst Rem., 
van beroep directeur van een aannemingsmaatschappij 
en wonende van Kijfhoeklaan 2 te 's-Gravenhage; 
Ernst August van Kampen, geboren 4 Mei 1920 te 
Utrecht, gehuwd met H.C. v.d.Heuvel; 
Ilse Engeline Jantine van Kampen, geboren 23 Sep
tember 1925 te 's-Gravenhage. 

Achtereenvolgens was betrokkene op de volgende 
adressen woonachtigf 
op 28- 8-1928 te 's-Gravenhage, Jac.Mosselstraat 64,
komende van Dublin (Ierland); 
op 6-10-1940 te 's-Gravenhage, van Imhoffplein 3. 
Op laatstgenoemd adres is betrokkene nog steeds 
woonachtig. 

Betrokkene heeft een pas, no. 637901, geldig tot 
28 Mei 1952 • 

A. van Kampen is beherend vennoot van de Comman
ditaire Vennootschap v/h Amsterdamsche Aannemings 
Maatschappij, die op 1 �ei 1943 werd opgericht.
Het hoofdkantoor van deze maatschappij is geves
.tigd te Amsterdam, de Ruyterkade 40, terwij 1 een
filiaal gevestigd is in 's-Gravenhage, Nassau Ouwer
kerkstraat 3.
Deze maatschappij heeft tot doel het aannemen en
het uitvoeren van bouw- en waterbouwkundige werken. 
Mede-directeur is zijn zoon Jan Dirk van Kampen,
ter1:ijl zijn 2e zoon, Ernst August van Kampen bij 
dezelfde maatschappij werkzaam is in à.en administra
tieve functie.
Albert van KampeB kan de vennootschap zonder mede
werking van de andere beherende vennoot in alle
hàndelingen vertegenwoordigen en de vennootschap 
verbinden. De heer J.D. van Kampen kan de venncm
schap vertegenwoordigen en verbinden behoudens
in de navolgende gevallen, waarin hij de medewerking
of de schriftelijke toestemming van Albert van 
Kiampen behoeft:

- 2 -



"' 

2 -

le. het s+uiten van overeenkomsten, waarbij aan de 
vennootschap en geldcrediet wordt verleend 
en het aangaan van geldleningen en borgtochten; 

2e. het huren en verhuren van onroerende goederen; 
3e. het aanstellen of ontslaan van personeel op 

een salaris van meer dan f.3000.- per jaar; 
4e. het aannemen van w erken, waarvan de aannemings

som f.75.000.- te boven gaat; 
5e. het voeren van processen en het ter beslissing 

opdragen van geschillen aan scheidslieden en 
het aangaan van dadingen; 

6e. het ontvangen van gelden; 
7e. het in eigendom verkrijgen en vervreemden van 

onroerende goederen en rechten; 
Se. het deelnemen in andere ondernemingen. 

Er zijn 5 vennoten bij wijze van geldschieting, 
terwijl voor het �aatschappelijk kapitaal een be
drag is ingebracht van f.105.000.-
In financiele kringen staat Albert van Kampen 
gunstig aangeschreven. Hij heeft voor de B.P.M.,i 
de Amsterdamse Droogdokmaatschappij en voor de 
provincie Groningen verschillende werken uitgevoerd. 
Op 21 Februari 1941 werd hij in de directie opge-

1nomen van de N.V.Hollandsche Aannemings Maatschappij 
;t Zanen & Verstoep, Surinamestraat, 's-Gravenhage. 

( 

Tevens maakte hij deel uit van de directie van de 
N.V. Beton & Aannemings Maatschappij "Betamy". 
In eerstgenoemde N.V. bleef hij tot 1 Januari 1944, 
waarna hij uittrad. "\[an d�ze N.J[_._is bekend" dat 
ze in de bezettingstijd verdedigingswerken uitvoerde 
voor de Duitse bezetters. 
Bij informatie in de naaste omgeving van betro,kkene,
is het volgende vernomen: 
Het gezin A. van Kampen staat in de naaste omgeving 
bekend als zeer opschepperig en dik-doenerig. Meest
al gaan ze 's avonds uit en de echtgenote van be
trokkene, die nog met een Duits accent spreekt, 
heeft in een winkel, waarin het nodige publiek aan
wezig v1as, zich 11laten ontvallen", dat zij en haar 
echtgenoot altijd naar de "Witte Societeit" gingen 
om daar te borrelen. 
Betrokkene rijdt in een nieuwe auto. Zijn zoons heb
ben beiden ook een auto, evenals zijn dochter, die 
nog studente in Leiden is. 
Het meisje moet geestelijk nog het best ontwikkeld 
zijn. De beide zoons zijn geen hoogvliegers. 
Hun enige kennissen zijn, voor zover bekend, de 
familie Kloosterboer, wonende van Imhoffplein 7 
alhier. Hiermede is de familie van Kampen zeer be
vriend. Het gezin K. bestaat uit man en vrouw en 
heeft geen kinderen. Kloosterboer was voor de oorlog 
planter in Ned.Oost-Indië. Naar men zegt, is hij daar 
zeer onmenselijk tegen de Inla..Dders opgetreden en 
moet daarna door de Inlanders mishandeld zijn, zodat 
hij in Nederland weer op verhaal moest komen. 

- 3 -
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Zelf zegt hij, dat hij in de bezettingstijd veel 
illegaal werk heeft verricht. Tot dusverre is rap
porteur hiervan echter niets gebleken en.hij is in 
leringen van de Haagse Illegaliteit een onbekende. 
Kloosterboer is nog ambtenaar bij de Visserijen 
geweest en momenteel is hij werkzaam op het Bureau 
van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond in de 
v.d.Spiegelstraat alhier •.
In deze kringen staat hij gunstig bekend, alhoewel
men hem als een opschepper typeert. Hij zou politiek
op de V.V.D. georienteerd zijn.
Met Kloosterboer gaat van Kampen meestal jagen.
Beiden hebben een grote jachtacte, terwijl eerst
genoemde een vergunning heeft om op verschillende
landerijen te jaJen.
Voorts bezoekt vfu'i Kampen met Kloosterboer alle
interland- en semi -interland voetbalwedstrijden.

·Uit hoofde van zijn beroep kan Kloosterboer voor
de kaartjes zorgen, terwijl van Kampen zijn auto
beschikbaar stelt.
Beide gezinnen komen veel bij elkaar over de vloer.
's Avonds wordt dan meestal geborreld.
In het huis van Kloosterboer is nog een jongedame
woonachtig. Volgens buurtgeruchten zou dit een Rus-

. sische zijn, we1�kzaa.m op de Russische .Ambassade.
Bij nader onderzoek is rapporteur echter gebleken,
dat deze jongedame genaamd is:
Willy Beate Rabbinowitsch, van Nederlandse nationa
liteit, geboren 13 Maart 1922 te Eindhoven, tot geen
kerkgenootschap behorende, zonder beroep, dochter
van Paul Juda Rabbinowitsch en Jacoba Wilhelmina
Hoogstraat.
Bij verder onderzoek is rap�orteur gebleken, dat
deze jongedame, evenals haar ouders, in Eindhoven
zeer gunstig bekend staat. Zij was oorspronkelijk
werkzaam op de stofzuigerfabriek van Anton Blieck
en is thans werkzaam op het vliegveld Ypenburg.
Ze wordt meestal thuis gebracht met een auto, en
mede hierdoor en door haar vreemdklinkende achter
naam, is in de buurt vermoedelijk het idee ontstaan,
dat zij wel op de Russische A..mbassade werkzaam zou
kunnen zijn.
Volgens een buurtbewoner, die naar zijn zeggen van
Kampen al 26 jaar kent, is vaJl Kampen financieel
onbetrouwbq:3.r.
Hij vertelde echter niet, op welke gronden hij dit
baseerde. Waarschijnlijk zal het vele "dikdoen"
naar buiten hier wel de oorzaak van zijn. Het ge
beurt dan ook wel, dat er 4- auto's voor de deur
van van Kampen staan, alle eigendom van betrokkene.
_l'\.lhóewel betrokkene behoort -�ot de Eed.Hervormde
kerk, is het gezin van Kampen kerkelijk niet meelevend.
Voor liefdadige doeleinden, zoals diaconie en Leger
des Reils, heeft men geen cent over.
Volgens ingewom1en informaties, moet van Kampen
politiek georienteerd zijn op de V.V.D.

- 4
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Bij de P. R. A. te 's-Gravenhage komt betro�;:kene voor 
als lid van Bestuur van de N.V. Hollands "1annemings 
Bedrijf Zanen & Verstoep, een collaboratiefirma 
uit de bezettingstijd. 
Overigens komt betrokkene, evenals alle andere in 
dit rap,ort genoemde personen, niet voor bij de 
daarvoor in aanmerking komende instanties, noch 
op nolitiek, noch op crimineel gebied. 

's-Gravenhage, 20 April 1951. 

- 30 -



DIENSTGEHEIM. 

No.3944-a. � 
'\; 

Datum, 22 October 1951. 

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 
21 September 1951, Form V 2e, houdende het verzoek om inlichtinge1 
betreffende Gerard van Kampen, geb. te dezer stede d.d. 3 Mei 
1920, wonende Gasthuisstraat 44, alhier, heb ik de eer U te 
berichten, dat betrokkene tijdens de bezetting lid is geweest 
van de N.S.B., W.A. en Landwacht Nederlànd (SS onderdeel)t 

_ Volgens dezerzijds'e gegevens werd hij d.d. 
5 Mei 1945 gearresteerd en d.d. 5 Mei 1948 uit de internering 
ontslagen. Voor de tijd van 10 jaar werd hij van de rechten 
ontzet. Ten aanzien van zijn gezinsleden is niets 
ten nadele bekend, ook niet op politiek gebied. 

Coll: t OP KAART 
ACD/11/l 
DAT: J:;J,'t!J·,z 

PAR: 1-,/.W_. 
-
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KAMPEN, G.van Lgeb. 3-5-1920, 
GORINCHEM, Gasthu1�straat l�4-. 

t 
1 

?l September 19�1. 

Aan de Heer 
Korpschef van Politie 
te 
GOR I H CHE M. 

In de documentat1a1 alhier komt voor: 
van K�}TEN, gebo:r;kn 3-5-20, s.s/-man land;,..racht Nederland. 
Is deze identiek/aan vorengenoemde�? 
Gaarne binnen 10 dagen antwoord. 

1 

/ 



VERTROU WEUJK. 

Betreft: A.van de Kieft, wonende te Barneveld. 

Antwoord op Dis no. 14973, dd. 30-10-51. 

ARIE van de KIEFT, geboren t e  Valburg 6 Juli 1928, 
arbeider, woont te Barneveld, Prins Hendrikweg no. 20. 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek 
naar de antecedenten van voornoemde persoon bleek het volgende. 

Betrokkene is een onwettig kind van Aaltje van de 
Kieft, geboren te Barneveld 8 October 1905, wonende aldaar, 
Valkseweg no. 42. 

Voornoemde A. van de Kieft heeft uitsluitend lager on
derwijs genoten en is daarna in diverse beroepen werkzaam geweest. 
Hij is thans in kost bij Barend Wallet, geboren te Barneveld, 
6 September 1914, wonende aan het bovengenoemde adres te Barne
veld. 

Betrokkene staat op crimineel gebied niet gunstig 
beke�d. In 194? werd tegen hem proces-verbaal opgema akt terzake 
diefstal, in 1949 terzake oplichting en in 1950 terzake mishan
deling en diefstal onder verzwarende omstandieheden. Hij is voor
waardelijk veroordeeld en heeft thans nog een proeftijd. 
De laatste tijd past hij goed op hetgeen waarschijnliji:, nede 
zijn oorzaak vindt in het feit, dat hij nog een proeftijd heeft 
lopen. Omtrent zijn moeder kan niets ten nadele worden vermeld. 

Voornoemde Van de Kieft is lid van de Nederlands Her
vormde Kerk, doch is geen kerkganger. Hij is geen lid van een 
politieke partij of beweging. Op politiek gebied is hij de rich
ting van de P.v.d.A. toegedaan. In het gezin van Wallet wordt 
het dagblad het Vrije Volk gelezen. 

Op de houding van betrokkene gedurende de bezettings
tijd viel niets aan te merken. 

Meer terzake dienenr;e is bij het te Barneveld inge
stelde onderzoek omtrent voornoemde Van de Kieft niet gebleken. 

11-2-1952.



R,P. no, 

Betreft: A.van de Kieft,wonende te Barneveld. 

Antwoord op: 

Verzoek Dis no. 14973,d.d.30 October 1951. 

ARIE van de KI EF T ,geboren te Valburg 6 Juli 192S, 
arbeider,woont te Barneveld,Prins Hendrikweg no. 20. 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek 
naar de antecedenten van voornoemde persoon bleek het volgende 

Betrokkene is een-<>?f!at'rSrlijk'1dJ).d van Aaltje van de 
Kieft,.geboreri te Barneveld 8 October 1905,wonende aldaar, 
Valkseweg no.42. 

e Voornoemde A.van de Kd.ë.:f't heeft uitsluitend lager on
del!Wijs genoten en is daarna in diverse beroepen werkzaam ge
weest. Hij is thans in kost bij Barend Wallet,geboren te Barne 
veld 6 September 1914,wonende aan het bovengehoemde adres te 
Barneveld.[_Het gezin van Wallet staat niet bepaald gunstig be
kend. Het is een rm-1,smerig en zeer onordelijk gez;u;:, 

Betrokkene staat op crimineel gebied niet g,iii1tig be
kend. In 1947 werd tegen hem procesverbaal opgemaakt terzake 
diefstal,in 1949 terzake oplichting en in 1950 terzake mishan
deling en diefstal onder verzwarende omstandigheden. Hij is 
voorwaardelijk veroordeeld en heeft thans nog een proeftijd. 
De laatste tijd past hij goed op hetgeen waarschijnlijk mede 
zijn oorzaak vindt in het feit,dat hij nog een proeftijd heeft 
lopen. Omtrent zijn moeder kan niets ten nadele worden ver
meld. 

Voornoemde Van de Kieft is lid van de Nederlands Her
vormde Kerk,doch is geen kerkganger.Hij is geen lid van een 
politieke partij of beweging. Op politiek gebied is hij de 
richting van de P.v.d.A. toegedaan. In het gezin van Wallet 
wordt het dagblad het Vrije Volk gelezen. 

Op de houding van betrokkene gedurende de bezettings
tijd viel niets aan te merken. 

Meer terzake dienende is, bij het te Barneveld ingestel 
de onderzoek omtrent voornoemde Van àe Kieft niet gebleken. 

Apeldoorn 14 November 1951. 



14.973 A 

KIE?T, A.v.d. 
6-7-28 
B;..R!, i-:V i;LL , •••• 

vP/AW. 

.. 

�. 

Bij de R�I.D. komt voor: 

30 October 1951. 

Aän de Heer DistrictscommqndAnt 
v�n de Rijkspolitie 
te 
�PEL DOOR ]o 

KIEFT van de, Arie, geb. 6-7-28 te Valburg. 
10-12-47, Pol. Barneveld, diefstal v. geld. 
5-9-47, Mar. IJmuiden, diefstal v. een portemonnaie, inh. f.6.10. 
9-9-50, Pol. Ede ·- ., verduistering van een rijwiel. 
11�9-50, Pol. Barneveld, diefstal v. kippen, meerm. gepleegd. 
4-12-47, Zeekrijgsraad Den Haag, at. 310, 350 en 354 W.v.S., 4 maan-

den gev. str. met ontslag uit de mil. dienst zonder ontzet
ting uit de bevoegdheid om te dienen bij de gew. macht. 

26-2-48, Zeekrijgsraad Den Haag,�art. 310 W.v.S., 3 maanden gev. str. 
met aftrek v. prev. hechtenis. 

,r';\Ï. V Aifjp. -49, Rechtbank Zutphen, oplichting, 3 maanden gev. str.

;J'\,�· 'ü
"" G dtS · neerd ge�!,: -

;:ç �r<�� ....:12-47 tot. 8-7-48 tzv. verpiel�ng v. een dier en diefstal.
b �);"-·/;.:". � 1-50 tot 24-4-50 tzv. oplichting. 
J
\
2 �;/�,J��:·. 1

� 9-50 tot 13-11-50 tzv. diefstal in vereniging • 
.,. • .,....,. � .... �-' 5:r '';! ]:> 

l � �r .. � :.--;.t'.J .. , 
. \ � . wt .... . • ., .( .. " �·

,.1,,_'11-v i'-J\,\ ,..,"v 
,.?C:tvr I r- l C �.:\ 

�•\ lSl!Jl 



Betreft. Drenthe, 28 September 1951 
fü-errit van .K.L�li..r:i.EN, 
geboren g.12.i89l, wonende 
melkweg 47 te .h..Lijndijk 
gemeente vdoorn. � t 8>t)

lJienstgeheim. 
Antwoord opi 
rio. Dis 14562 A.-dd.24.9.1951" 

• 

Gerrit van klinkentna perceel 
vernummering wonende op bovengenoemd 
adres) komt voor op een lijst van per
sonen aan wie - wegens het misbruik ma
ken van alcoholhoudende drank - ingevolg 
art, 4a der nverordening op de Tapperij
en in de gemeente Vdoorn" -toegang is 
verb.oden tot de verlofs- en vergwinings
localitei ten in deze gemeente. 

Hij is een persoon met een slap 
karakter, doch staat verder op crimineel 
gebied niet ongunstig bekend. Zijn poli
tieke richting is niet met zekerheid 
vast te stellen, doch ik be�wijfel of 

· hij te allen tijde gezagsgetrouw zal zij
Dit naar aanleiding van het feit, 

O(ldat zijn zoon Hendrik van À.linken, geb. 
23.5.1914, gehuwd en wonende te Valthe·r
mond, Valtherblokken Noord 2 gemeente 
�doorn, voorkwam als candidaat op de 
o.r.N.lijst voor de gemeenteraadsver
kiezing. Deze zoon is verder lid van de
E.v.a. Tegen� laatstgenoemde werd in
1945 proces-verbaal opgemaakt ter �ake
diefstal en in 1947 ter zake valsheid
in geschrifte.



KLINKE, 
9-12-91 

/ 
I 

ODOORN, Kle ndi ,1k D 60 • 
I 

!' 

Aan de Heer Districtscomf'landant 
. van de Rijkspolitie 
te 
A, S SEN. 



Drenthe, 22 Augustus 1951, 

Gerrit van llinken 
geb. te Odoorn, 9�i2-9l, 
won, Klijnäijk, Melkweg 47, 
gem. Odoorn. 

,Á l� a/>DIENSTG]}IEIM fJ Î 
U' 

Antwoord op: 

Dis no. 14.129 A d.d. 16-8-1951. 

• 

�,'_��

K.

( t r_R: _ _,,,_ 

/ GeITit van Klinken voornoemd
sta.at bekend als een dronkaard. Hij 
komt voor op de z.g.n. ''zwarte lijst" 
vsn de gemeente Odoorn. Het gezin Van 
Klinken sta.at bekend als sympathiserell
de met de C.P.N. 

1 Een zoon, Hendrik van Klinken, 
geb. 25-5-14, wonende Valtherblokken 
Noord 2, kwam in 1949 voor (l)p de can
didatenlijst van de C.P.N. voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in de ge
meente Odoorn. 

1 Een inwonende gehuwde zoon, ge-
naamd Willem, geb. 5-2-28 staat ook 
bekend als conununistisch georiënteerd. 

Omtrent voornoemde personen werd 
U reeds eerder gerapporteerd. 



' 
r 

KL!l�Jc:1�, Ger" v • 
9:-1�-91 
ODDORN� Kle1nd1jk D 60" 

16 Aug •• 1951. 

Aan dB Henr DistPictscor·,r.iandant 
van de Ri .,kspoli tie 



1 
" 

/ 
. 2 Augus;tua 51. 

/ 

14129 HOOFD SEOFIIE G II B. 

16 Juli 1951 

KLil!BEN van 

Gor. 

g-12-91

ODOORN, KJ.e indijk D 60. 

' 

1949: Zru volgens gerucht co.:m.nunist zijn. 

88/51 

De overige pa ra onen kanen in de d ocumen ta. tie n io t voor. 

Betr. de antecedentenonderzoeken wordt U t.z.t. bericht. 

DIS, 



VERBINDING 34 . DIENSTGEHEIM • tF\ ""J
'!> 

8 MAART 19 52 •
No• 55/52. 1 I Onderwerp: ;, Inlichtingen betreffende:IDirk Klok, geboren te Groe s-

beek, 23 Mei 1901, wonende te Ede, Poortlaan
.Betreft tiw schrijven No. is 16715 A, d.d. 4 Februari 1952. 
- Form. V 2 e. 

37 (niet 32). 

e 

Bovengenoemde persoon is in 1934 in de gemeente 
Ede komen wonen. Hij woonde daarvoor te Maarsseveen. Op 
17 April 1926 is hij gehuwd met Wilhelmina Maria Antonia 
Demougé, geboren te 's-Hertogenbosch, 14 Maart 1901. In 
1935 is tegen Klok proces-verbaal opgemaakt terzake op
lichting en in 1939 terzake mishandeling. Gedurende de 

· bezettingstijd is hij enige tijd sympathiserend lid van
de N.s.B. geweest, terwijl een dochter van hem in een 
Wehrmach"bl1eim werkte./ Na de oorlog is op politiek- en 
crimineel gebied niets ten nadele van Klok en zijn gezins
leden gebleken. 
Godsdienst: Ned. Hervormd.

.i !'.J,,,;.;.... NA-/ �"4 rr,,M ,�
"f� IN--S·ttt-U ,::;. .. � - �6-

"Einde" 

L1 
OP ... 'r(-. .. H-.-.�� .. ?-.-·-�-r:��-t -

.cf--r-,Á. 
�•n= 

r ... •y•• ,:::g /copieµ.e,:r.-aan··········�····················· ..



16715 A 

KLOK, n. L 
23-5-1901
EDE, Poortlaan 32

vF/JK. 

4 Febr.1952 

Aan de Heer 
Oorumissaria van Politie 

te 
ED .E 

\ 

Dossier }1 .R. A. Arnhem ( B. C.A. B .R.): sympathiserend lid JJ. S .B. en 
r.V.D. Overtreding van art. 27 B.B.S.
Van 24-5-45 tot 18-3-46 politiek gedetineerd geweest.



• 

• 

RA.PPORr van D 

BETREFT: Verslag bespreking Bijkers Aannemingsbedrijf te Gorinchem 
op Woensdag 11 Juli 1951, ten behoeve van OD 183� • 

. .,. 

Aanwezig: Hr. Huizinga 
DMS II 

PERSONEEL 

De heer Huizinga voor zover nodig in kennis gesteld met de 
antecedenten van 
a J.R.I(oerntjes, geb. 4-6-1903, Beekstraat 91, Arnhem, 
i L.G.Roelofs, geb. 18-4-1893, Pels Rijkenstraat 18, Arnhem,(Disl3364). 

In verband met de ongunstige inlichtingen, zal de heer Huizinga 
deze personen niet gebruiken voor de Defensiewerkzaamheden bij Nijmegen, 
maar hen te werkstellen op een "ongevaarlijk" werkobject te .Amsterdam. 

Hij had Koerntjes en Roelofs oorspronkelijk aangewezen, omdat 
zij vlak bij Nijmegen woonachtig zijn. 

Nu dit geen doorgang kan vinden, vervalt hij door hun noodge
dwongen te werkstelling elders (in dit geval Amsterdam.) in extra reis
en verblijfkosten, 

Intussen zullen twee andere voormannen worden aangewezen, 
van welke personen de namen ter checking aan de B. V ,Il zullen worden 
toegezonden. 

D.M.S. II, 16-7-'51 •

ar 



DIENSTGEHEIM. 

Betreft: Dis 13364 A. 
dd. 29-..6..:;'J 951.
---

Onderwerp: J.R. Koerntjes. 

Medegedeeld wordt dat: 
KOEBBTJES Johannes Reindert, geboren te Herwen 
en Aerdt, 4-6-1903, alhier� ongunstig bekend 
staat. 

Hij werd alhier op 9-1-1941 gehoord 
terzake mishandeling en vernieling van een deur 
en op 10-6-1942 gehoord terzake eenvoudige mis
handeling. Hij werd 15 maal veroordeeld terzake 
diefstal, mishandeling, vernieling enz.enz. 

Hij werd op 1-2-1949 door de Officier
Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem 
onvoorwaardelijk buiten vervolging gesteld onder 
punt 2. Hij zou een ondergedoken SS-er verraden heb 
ben. Hij heeft voor de O.T. in Rusland gewerkt, 
naar hij zegt gedwongen. Hij zou vrijwillig in Duits
land gewerkt hebben. 

Hij is geabonneerd op "De Waarheid 11 

1 

(Mrt.'48)1 plaatste advertentie in "De Waarheid"
(11-6-48)�oproep ka.mpgenoot O.T.in Polen), was 
aanwezig op vergadering leden personeel Fa.Eijk
mans met E.V.C.-Metaal op 14-6-48 (lid E.V.C.). 

�
1 

Bedankte als lid van de E.v.c. (Aug.1950). 

BV 1440-51 
dd. 3-7-1951.

r;:;;p.,-L hesp,. met Çf{_._ 
\ \J' ;, 

�--reg_ z..a1.. 
------- ..... ·--� -·-------· ... - h 



13.361.L A
/1 

" 

Aan de Heer 

Hoofd Commissaris van Politie 
te 
AR N H t' M. 

/ 

/ 

/ KOER�TJES, J6Ro 
l+-6-03 
ARNHEM• Berk straat 91 

Alhier is reeds beken : Juni '�$, Lid �VC. Lid contactcommisRie 
v. vergadering nersoneel F'a. Evkrnans.
VEEL SPOED, Gaarne Jier omgaande telefonisch ant� oord.

/ 

/ 



VERBINDING
No. 54/52] 
Onderwerp: I 

I 

DIENSTGEHEIM . � � � 7 MAART 1952. 

Inlichtingen betreffende:IGerardus Jacobus van Kooten,
geboren te Oudewater, 12 October 1907, wonende te Ede,
Harskamperweg 18. 

�etreft 
Form. V 

Uw schrijven No. Dis 16715 A, d.d. 4 Februari 1952.
2 e. 

Bovengenoemde persoon woont reeds jaren in de
gemeente Ede, Hij is op 25 Januari 1938 gehuwd met 

/Reijniera Woutera van Beek, geboren te Ede, 19 Augustus 
1904. Van Van Kooten is alhier op politiek- en crimineel
gebied niets ten nadele bekend. Van ·zijn echtgenote is 
bekend, dat zij in de bezettingstijd omgang had met 
Duitse militairen, Verder is van haar ook niets ten
nadele bekend, 
Godsdienst: Ned. Hervormd. 

"Einde".

� '- ,hesi;;,r. ffiet 
_ __À_ 

L . 

� OP -·T-.. V�---� .... ?��aäri-.......... r-��- . 
�

� 
=-
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16715 A 4 l!"'ebr. 1952 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te 

\ l 

\ \ 
', 

\ i i\ 
KOOTBN, G.J. van 
12-10-19<D7 
EDE, Har�kamperweg 

1 
18. 

' 

\ 

\ 
\ 

\ 

1 ot" op heden en bekend In 

ae adft,inistratia van de R.I.D.

-6 FEB1952

Hoofd R.l.D, 

EDE 



_., 

... 

Betreft: J.de Kramer • 

. In antwoord op Uw schrijven �eb ik de eer UHoogE:lGestrenge 
beleeft te berichten, dat Jacob de KR�MER, geboren l? October 1899 
wonende te Nieuw-Helvoet, Moriaanseweg Oost C. 152, op crimineel 
gebied minder gunstig bekend staat. Op 23 September 1948 werd tegen 
hem proces-verbaal opgemaakt terzake diefstal van hout en een schop. 
Hij heeft omgang met eveneens op crimineel gebied minder gunstig bè
kend staande personen. 
In  1948 was betrokkene lid van de E.V.c.

Hij is gehuwd en heeft een dochtertje van plm. 9 jaar oud. 

9 Februari 1952. 

OP 



,, 

/ 

• 

No. 4 - Geheim. 

No.Dis.16677 A.dd.29 
. .,, 

ANTWOORD op Uw schrijven d.d.31 Januari,No.162 - Geheim,
betreffende J.de Kramer,wonende te Nieuw-Helvoet. 

In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven,heb ik
de eer UHoogEdelGestrenge beleefd te berichten,dat 
JACOB DE KRAMER,geboren 17 October 1899,wonende te Nieuw
Helvoet,Moriaanseweg Oost C 152,op crimineel gebied minder
gunstig bekend staat.Op 23 September 1948 werd tegen hem 
proces-verbaal opgemaakt terzake diefstal van hout en een
scho� 

LOP politiek gebied is niets te zijnen nadele bekend 

I 
Hij heeft omgang met eveneens op crimineel gebied min-

de�.fQ.lllStig bekend staande personen. 
�Hij is gehuwd en heeft een dochtertje van ! 9 jaar oud. 

��· l<-'c:i �e,.,,,.. o4.. 9 Februari 1952. ·,
��""-'1 *'/ól ..PM 

.' t · ;_ <tJ.e. · tk(. · ,141 
�"A tt. 



/ 

16677 A 

1 

29-1-52 

Aan de heer Dietriotncommandant 
van de Rijkspolitie 
te 
DOR)R. ,' OH1' 

KRAMER, Jacob de 
î7-10-99 
UEOW±RELVOET, Moriaanseweg C 152 o.

I 
vP/JK. 

7-10-48 Politie Hellevoetsluis, diefstal van J houten palen 
en een schop. 

1952 



• 

-

OP KAART 

ACD/1..fA 
-· 

DAl: V/,,JtJ'J;t 

PAR: ,· . .

No. 1976. 

Form. V 4e. 
No. Dis. 14.627. 

-

,;,. . 

Sliedrecht, 24 September 1951. 

Adriaan Eliza Kriek, geboren 18-6-1901 te Sliedrecht, 
wonende D 277 alhier, is gehuwd geweest met Jaapje van Trooijen, 
die overleden is. Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren, 
van wie er één gestorven is. De oudste dochter is getrouwd. 

Kriek staat hier ter plaatse zeer slecht bekend. Hij 
maakt veel misbruik van alcoholhoudende dranken. Verschillende 
keren is hij voor openbare dronkenschap bekeurd. Bovendien 
werd hij in 1928, 1932, en 1934 geverbaliseerd wegens overtre
ding van artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht (mishande
ling). In 1935, 1936, 1937, 1941, 1942, en 1948 werd hij 
bekeurd wegens het plegen van v erschillende vermogensdelicten 
(diefstal van eenden? ijzer, kolen, bomen, vernieling en heling
van gestolen metalen;. 

De ouderlijke macht over zijn kindeapen is hem wegens 
zijn wangedrag ontnomen. Zij zijn op verschillende adressen 
ondergebracht. 

Op politiek gebied is er tot heden niets ten nadele 
van de betrokkene bekend. Hij is geabonneerd op het dagblal:d 
"Het Vrije Volk". Vermoedelijk brengt hij bij het vervullen van 
zijn stemplicht zijn stem uit op de �artij van de Arbeid. 

Van 6 Augustus 1951 tot en met 15 September 1951 is 
hij werkzaam geweest bij Zanen & Verstoep N.V. te Ellecom. 
Sinds laatstgenoemde datum is hij werkloos en heeft hij zich op 
de afdeling Sociale Zaken te Sliedrecht gemeld, teneinde in 
�anmerking te komen voor een uitkering krachtens de O.U. of 
S.B. regeling. 

Kriek woont alleen. Zijn getrouwde dochter woont in 
de onmiddellijke nabijheid van hem. Zij verricht de huishoude
lijke werkzaamheden voor hem. In re woning is het ordelijk en 
netjes, ondanks het feit dat het meubilair er zeer verwaar
loosd uitziet. Deze dochter vertelde, dat haar vader indien hij 
in financiele moeilijkheden verkeert, tot alles in staat is 
om zich het nodige geld voor drank te verschaffen. 



D 277.

14 September 1g51. 

Aan d;;, Heer 
Ko:r'J)sOhE.'f van Politie
te 
R L I-� ,f; R � C H T.



• 

Nota AOD 

Betr: &. v.d. Krol 

Voor gegevens betreffende G. v.d. Krol te Bitlhoven, zie rapport 
N.V. Hollands Aa.anemersbedrijf Zanen-Verstoep te 1s-Gravenhage. 
20-4-51· 



Betreft: W.F.J.M. Krul. 

OP. .. ! .. t/t.�i1 � .. f.},.P.;.. t
copie geg. aan 

"!,_ Personalia: 

«l Wilhelmus .D'ranciscus Johannes Marie Krul, 
geboren te Breda, 4 December 1893, bezit de 
Nederlandse nationaliteit, huwde op 16 October 
1819 te Halsteren met: 
So ,lüa l.Iaria Eugenia Burton, geboren te I s-Graven
hage, 21 Augustus 189b, is Directeur vari het Rijks
instituut voor Drin1Dvatervoorziening te 'sfGraven
hage, woont aan het Frankenslag 345 te 's-Gravenhage. 

Levensloop: 

W.F.J.M. Krul studeerde aan de Rijks H.B.S. 
te Breda, waarna hij zich liet inschrijven aan de 
Kon.Militaire Academie te Breda. Na in 1914 en 
1916 resp. tot 2e en le luitenant der Genie be
vorderd te zijn, kreeg hij in 1921 eervol ontslag. 
In datzelfde jaar trad hij in dienst bij het Rijks
bureau voor Drinkwatervoorziening in de rang van 
ingenieur 2e kl.. Een jaar daaroD werd hij ingenieur 
le kl. en tevens belast met de directie van genoemd 
Rijksbureau. Onder zijn krachtige leiding werd dit 
instituut in de loop der jaren sterk uitgebreid. 
Mede om zijn technische bekwaamheden werd hij in 
1946 benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de 
Technische Hogeschool te Delft aan de Faculteit 
�eg- en �aterbouwkunde met de leeropdracht de 
Watervoorziening. 

Persoonlijke eigenschappen: 

W.F.J.�.Krul wordt getekend als een min
zaam· mens. Zijn omgang met anderen is vlot en 
tevens zakelijk. Ter zake wordt hij een diplomaat 
genoemd. Hij is een voortreffelijk redenaar. Heeft 
een heldere betoogtrant en hij weet in gesprekken 
zijn omgeving te boeien en voor zich te w innen. 
Naar vermeld werd, heeft hij een groot organisatie 
talent dat gepaard gaat aan energie en doorzet
tingsvermogen. Vele zaken worden door hem ge�nta
meerd en tot een goed einde gebracht. 

Zonder zichzelf op de voorgrond te plaat
sen is hij om zijn zakelijkheid, stuvvkracht en 
diplomatie in vele aangelegenheden die hij onder
neemt spoedig de centrale figuur. Naar verluidt 
bezit hij veel mensenkermis, waardoor hij zijn 
zaken steeds voorlegt aan de man bij wie zij thuis 
horen en waardoor hij zijn juiste medewerkers weet 
te kiezen. 

Godsdienst en politiek: 

W.F.J.T.I.Krul belijdt de Rooms Katholieke 
godsdienst en neemt zijn rerkelijke ulichten trouw 
en nauwgezet waar. 

-:-- 2 -
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In kerkelijke kringen prees men ZlJn sociaal 
gevoel dat hij meermalen heeft getoond. In 
zulke kwesties wilde hij dan zelf op de achter
grond blijven. 
Mede door zijn godsdienstige overtuiging en vage 
uitlatingen betreffende politieke aangelegen
heden (hij uit zich naar verluidt over zulke 
bvesties zeer weinig) rekenen insiders hem tot degenen, 
die de doelstellingen van de K.V.P. onderschrijven. 

Zijn gedragingen in de jaren 1940-1945 
waren naar verluidt die van een goed vaderlander. 
Zijn diplomatie vrijwaarde hem in zijn op de 
voorgrond tredende functie voor moeilijkheden, 
waarbij men evenwel opmerkte, dat dit niet ten 
koste van zijn prestige of principe ging. 

Verenigingen: 
Zoals reeds gemeld neemt Krul als 

Directeur van het Rijksinstituut voor Drink
watervoorziening te 's-Gravenhage een centrale 
plaats in op het gebied van de Volksgezëmdheid 

1
, ressorterende onder,H:linisterie van Sociale Zaken. 

Ambtshalve is hij lid van de Centrale Commissie 
voor Drinkwatervoorziening. 

Ook is.hij o.a. Ondervoorzitter van het 
Dagelijks Bestuur van T.N.O. t.b.v. de Volks
gezálndheid. 

Zo is hij ook een stuwende kracht in de 
Ver. "Het Nederlandsch Natuur en Geneeskundig 
Congres" in welke Ver. hij door het Algemeen Be
stuur tot lid ian het Dagelijks Bestuur is ge
kozen van het Congres voor Openbare Gezondheids-
regeling. ,... 

T·evens is hij lid van het Bestuur van het 
Instituut voor praeventieve geneeskunde te Leiden. 

Volgens eigen verklaringen aan derden is 
Krul lid van ongeveer 40 commissies, waarvan hij 
van ongeveer 24 voorzitter is. Al deze commissies 
betreffen volksgezondheid, hygiene en watervoor
ziening. 

Zijn belangstelling gaat o.a. ook uit 
naar het gebied van de taalzuivering. Vooral 
voor de taal gebezigd in de ambtelijke-rstukken, 
vormt hij tezamen met andere prominente figuren 
het Bestuur van het Genootschap "Onze Taal". 

Zijn verdiensten werden naar verluidt be
loond door zijn benoeming tot buitengewoon hoog
leraar aan de T.H. te Delft. 

Krul is Ridder in de Orde van de Eeder
landse Leeuw. 

Bijzonderheden: 

W.F.J.M.Krul heeft naar verluidt een on
besproken levensv7andel. Uit zijn huwelijk werden 
twee kinderen geboren, Hij gaat voor zover bekend 
werd met niemand in het bijzonder om. 

- 3 -
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Onder ziJn vr·ie:nden en kem1issen is niemand die 
bijzonder de aandacht trekt. Krul heeft zeer 
vele relaties, zowel in het binnen- als in het 
buitenland. 

Zijn financiele positie werd gunstig 
genoemd. rfoeilijkheden van dien aard zouden 
zich niet -oordoen. 

Politioneel is niets ten nadele van 
hem bekend. 

Zijn na�n komt bij de betref=ende in
stanties niet voor. 

l: s-Gravenhage, 20 April 1951.

l - 25 -



Datum 27-9-1951 

Antwoord op verzoek 
No� Dis 1� "'� 

d.d. 24--9'=51. -

A�;�

Î

:l_l 
DAT; ' 

P,IR: Il 

1·-

DIEN STG EH EIM 

-LiS �1

�l Tegen Bertus LAMMERTSE, geboren 2 Juni 1899 te 
).m'ot-Doetinchem, wonende Dahliastraat 16 alhier, 
werd in 1942 proces-verbaal opgemaakt terzake mis
handeling. In crimineel opzicht is ten aanzien van 
hem en zijn gezinsleden verder niets ten nadele be 
kend.- i 

In de bezettingstijd heeft het gezin-&1::-e poli
� tiek zeer onbetrouwbaar gehandeld. L.AJ[MERTSE was 

�T lid van de N.s.B., W.A., Hulplandwaqht, N.V.D. en 
N.A.F., zijn echtgenote was lid van'de N.S.B. en 
N.s.v.o. en bezorgde het Nationale Dagblad, zijn

+î,/ zoon Bertus diende vrijwillig bij de Waffen SS en 
iJ,zijn dochter Gerritje Maria Wilhelmina was lid

+ van de N.s.B. en diende vrijwillig bij de Arheids
Jdienst.-

Dat LAMMERTSE of zijn gezinsleden thans extDe
me opvattingen koesteren, is niet kunnen blijken.-

OP ... ;#/�J7 � .. 1_./.: ;c.Z. 
7n cop;\; geg. a2n 

- 4,---= ..... ----- --
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24 September 19s1. 

Aan de Heer 
Korpschef van Politie 
te 
DO� TIN CHE H. 



J, 

• 

}:o. Dis, 14843 

VBRTROU ,JE LIJK 

Hierbij heb ik de eer U het volgende te berichten: 
p( 1 Oscar Lodewijk Liebrechts, geboren te Klaten (Ind,.), 30-4-1921, Neder-

lander, gehuwd, korporaal bij de Landmacht, is afkomstig uit IndonesHl en is 
thans te Goes, IIinckelinr,sestr. 6, vanaf 1 Juni 19bl. 

Hij is een onsympathiek mens, van wie men rrioeili.ik hoogte kan krijgen. 
Is leugenachtig van aard en een bruut voor zijn kinderen. Er is hem reeds 
voorgehouden, dat hem zijn ldnderen door de Voogdijraad zullen worden ontno
men, indien hij hun opvoeding niet beter behattigt. Hij doet geen moeite om 
zich hier aan te passen. Is matie ontwikkeld. De economische toestand van het 
gezin is, mede door het onoordeelkundig beheer, niet al te best. 

Een bepaalde politieke mening zou h±j er niet ou na houden. 

Goes, l�aart 1952 • 

OP 



OPKA� 
ACDWfr 

No. Dis. 14843. DA i ) .. ;) ,i-'61 
lPAR: t) , J ' � 

Onderwerp: Inlichtingen. 

• 

VERTROUYJE LIJK. 

Hierbij heb ik de eer U het vol-:;e.nde te berichten: 
Oscar lodew�k Liebrechts, geboren te Klate.n (I.nd.), 30-4-1921, 

Nederlander, gehuwd, korporaal bij de Ia.na.macht, is afkomstig uit In
donesië e.n is thans te Goes, Hi.nckeli.ngestr.6, vanaf l Juni 1951. 

Hij is een o.nsy.m.pathiek mens, w,ra;x:a va.n wie me.n moeilijk hoogte 
ka.n krijgen. Is leugenachtig van aard e.neen bruut voor z�n kinderen. 
Er is hem reeds voorgehouden, dat hem zijn ktb.ndere.n door de Voogdij
raad zullen worden ontnomen, indien hij hu.n opvoeii.ng niet beter -be
hartigt. Hij doet geen moei te om zich hiei� aa.n te passen. Is matig 
ontwikkeld. De economische toestand van het gezin is, mede door het 

\) onoordeelkundig beheer, .niet al te best. / 
/{ � [§ politiek gebied is bij niet bet!;rotJ.wbaar te achten, hoewel van

I com.mu__�istische sympathieën nog niets is gebleken. Htj draait met alle
\J winden me.;J 

' 1oes, 15 November 1951. 

_s 



14843 

LIEBRECHTS, Oscar Lodewijk 
30-4-21
GOES, Hinckelingeetrao.t 6 0

T.b.v.het l'.1in. van Oorlog.

11 Oct.1951 

Aan de Heer 
Korpschef van Politie 
te 
GO ES 

I 
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Verbinding no. 49 Dienstgeheim. • ·  

H(hw. no • ...:f..!dJ. 

Antwoord op Uw schrijven dd. 27-2-'52 
No. Dis 16924 A" 

--
-�ONDERWERP: 

Inlichtingen·. 

OP KAART
ACD/ � -j, 
D. T: 

i PAR: 

Naar aanleiding van Uw bovenvermeld schrijven heb ik 
de eer UEdelGestrenge het volgende te berichten. 

Sjoerd J"ohannes Lubb e n  (niet Lubbens), geboren 

20 Januari 1931 te Odoorn, van beroep monteur en wonende 

f 
Biezenstraat no. 18 te Almelo, is de zoon van J"ohannes Lubben· 
geboren 23-3-'99 te Onstwedde en van Hillechien Klein, gebo

ren 4-3-'06 te Emmen. 
In mijn administratie is bekend, dat in de Noord-Oost-

Polder contra hem de volgende processen verbaal zijn opge
maakt: 

Op 1-10-tL�8 terzake artikel 310 en 184 van het Wet
boek van Strafrecht; 

op 17-9-'48 terzake artikel 310 van het Wetboek van 
Strafrecht (onrechtmatig gebruik van een auto); 

op 15-9-'48 terzake artikel 310 van het Wetboek van 
Strafrecht en 

op 16-9- r 4g terzake artikel 310 van het Wetboek van 
Strafrecht. 

Verder is in mijn administratie bekend, dat dezerzijds 
in April 1950 contra hem proces verbaal werd opgemaakt ter

zake artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht(onrechtmatig 
gebruik van een auto) 

Verder is in mijn administratie van hem en van de 
leden van het gezin waaruit hij stamt op crimineel en poli
tiek gebied niets ten nadele bekend; 

28 Maart 1952! 
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16924 A 

LUBBENS; S. 
20-1-31 
ALMELO, Boerenstraat 18 ?? 

27-2-52 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te 
AL .1· EL 0 

i o op h der. vnb ke d lrt. 
de administratie van de R.l.D. 

7 ç HS 1952 

Hoofd R.l.O, 



:} 
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Betreft 
Datum, 

..... IJNES, hinse, 
wonende te ....,eiderdorp, Koningstraat 66. 

4 October 19 51. 

Antwoord op: No. Dis. 1456�. 
Onderwerp--: lniichtingen, 
d.d. 24-9-1951.

tuto.K:1 
ACDit.J 

DAT; • ., 
PAR: rJ · 

,, 

D I E N S '11 G E 1 E I Ih. 

Rinse LIJNES, geboren op21 Januari 1903 te Edam, 
woont te Leiderdorp, �oningstraat 66. 

Bij een vertrom:elijk ingesteld onderzoek naar de 
antbcedenten van genoemd persoon bleek het volgende: 

.J:ünse LIJNES is een zoon van Albert .LIJl'IES en van 
1rijntje TULP, die beiden nimmer in Leiderdorp hebben 
gewoond. ümtrent hen is niets naders gebleken. 

Rinse i.IJJ\TES is gehuwd met Jantje HOU'l1ll.cA.1"\J, uit welk 
huwelijk op 13 Juli 19 4 te Edam is geboren een dochter, 
genaamd: Jannie Trijntje. Andere kinderen bezit het 
achtpaar niet. 

LIJNES voornoemd heet a�ngesloten te zijn bij de 
1�ederlands Hervormde Kerk, maar staat bekend als ieilland 
die niets aan godsdiepst doet • 

..t'ol i t-iek is LIJNES georganiseerd in de J!art ij van de 
Arbeid en voorheen bij de voormalige S.D.A.�. Hij staat 
bekend als een uiterst felle socialist, die weinig of 
niets wil weten van het Oranjehuis. 

LIJNES is een los-bouwvakarbeider, maar was 
hekelaar bij de �.V. Verenigde ·Touwfabrieken te 1..,eider
dorp. Als zodanig heeft hij zich op 30 November 1935 te 
�eiderdorp gevestigd. 

Gp 12 Septe ber 1941 is 1..,IJFES in dienst van de 
O.T. als grondwerker vertrokken naar Frankrijk en daar
van op 13 December 1942 teruggekeerd. Sinsdien heeft 
hij als grondwerker bij verschillende z.g. Weermachts
firma's gewerkt tot de bevrijding. 

Vervolgens heeft hij bij versqhillende bouw-firma's 
gewerkt, als laatste bij de 2irma Broekhoven te Leidsen
dam, bij wie hij op 16 Augustus 1948 in dienst is getre
den en voor zover is bekend, thans nog werkt. 

lv ... omenteel zou 1..,IJNES in dienst van deze Pi rma 
bij de uitvoering van verdedigins��rken voor het fuin. 
van C,

'"' 

rl og. 
Als werknemer blijkt .LIJNES georganiseerd te zijn 

in het N!V.V. 
Let gezin van LIJ ES staat te �eiderdorp als keurig 

en netjes bekend, terwij 1 nc@l. op hem, noch op zijn ge
zinsleden iets valt aan te merken. 

Gedurende de be:a:ttingsjaren heeft LIJNES politiek 
geen verkeerde houding aangenomen, zodat op dit punt van 
hem niets ten nadele kan worden gezegd. 

In de politie-administratie komt hij niet voor,even
min zijn gezinsleden • 

.!!i inde·. 

1 OP ;�/ �b_.b�f·C rnç;t: .... �_g;. _____ ?} 
L

_�P-c, p 1e r,�:._ 1 
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LlJNES, R. 
?.1-1-03 
LCIDERDORP

J 
Kon1ng�traat 66. 

J 
' 

24 SeptAmber 1951. 

Aan de Heer D1str1ctacommandant 
van de R1Jkspo11tie distr. LEIDEN 
te 
L. -E l D E R D O R P •



MIH O.K. 

ACO/,/'.' I No. 1700. 
', 

No. Dis. 14.212 A. Sliedrecht, 15 Augustus 1951. 
\ 

Kornelis Middelkoop, geboren te Sliedrecht, 7 Januari 1905, van beroep 
heier, wonende te Sliedrecht, De Savornin Lohm.anlaan 11 was vroeger 
actief lid van de SDAP. Hij betreurde na de bevrijding de"doorbraak" 

_; 
omdat de partij daarmede volgens hem het karakter van strijdorganisatie 

w!'Ju,
verloor. Hij sloot zich daarom aan bij het alhier bestaan hebbend

v
.{

u Socialistisch Verkiezingsbloc, waarvoor hij grote activiteit aan de 

�, dag legde. Tezamen met een ander werd hij in 1946 als candidaat van 

,Y, 
' genoemd bloc in de gemeenteraad van Sliedrecht gekozen. In 1947 of 

'{ · · 1948 nam hij ontslag als l!i:d van de raad. Onenigheid van persoonlijke 
aard vormde het motief hiertoe en aanvankelijk bleef hi� dezelfde 
revolutionnair. Zijn opvat·tingen waren nimmer los van een zekere 
Christelijke gezindte. Thans kan wel worden aangenomen dat hij zijn 
revolutionnaire denkbeelden heeft laten varen. Hij is geabonneerd op 
"Het Vrije Volk". Hij is een goed werkman en in geen geval een laag
staand mens. 

Zijn naam komt, evenals die van de leden van. zijn familie, 
niet in ongunstige zin in de politieadministratie voor. 



..... ---
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14.212 A 

•·

•• 

MIDDELKOOP, Cornelis
7-1-05
SLIEDRECHT, A 6S

SPOED. 

7 Aug. 1951. 

Aan de HP.er· 
Korpschef van Politie 
te 
S LIED R BCH T • 
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N1ET OX. .. 
ACO/ 

No. 317/51. DAT: DIENSTGEHEilVi. Dorlllrecht, 30.8.1951. 
• I

Betreft: Johannes e MIE, geboren 13.5.1902 te Dordrecht. · ·· 
0 Mf / 11' 33 6L

Antwoord op schrijven dd. 7.8.1951, DIS 14.212 A. v, v 
.. ; 

------- ; 
Il' 

---.·> ..,. ' J 
/ : 

� y 
�ohannes de MIE, geboren 13.5.1902 te Dordrecht, 

- van Nederlandse nationaliteit, wanende Nicolaasstraat 30 
te Dordrecht, is op 2.11.1927 te 's-Gravenhage gehuwd met 
Elisabeth LANDA, geboren 22.1.1904 te Bergen op Zoom. Het 
huwelijk werd op 24.12.1935 te 's-Gravenhage ontbonden� 

{ 

© -f Op 16.6.1943 huwde hij te Dordrecht met Klasina van DONGEN,
!� geboren 25.4.1914 te Dordrecht. 

\. ., ., 
� / 
/ 

Betrokkene werd op 13.10.1933 in het Bevolkingsre
gister te Dordrecht ingeschreven, komende van Maastricht. 

J. de Mie werd als volgt veroordeeld: 6.8.1919 Recht
bank Dordrecht, terzake het openlijk met ver.krachten ge:,1 
weld plegen tegen personen, 1 jaar gev.straf, voorwaardelij 
24.3.1922, Rechtbank Dordrecht, mishandeling, 14 dagen 
gev.straf, onvoorwaardelijk; 26.8.1927, Politierechter 
Dordrecht, mishandeling met recidive, fl. 10.- boete subs. 
10 dagen hechtenis, onvoorwaardelijk; 14.9.1934, Politie
rechter Dordrecht, eenvoudige belediging van een ambte
naar in functie, fl.· 10.- boete subs. 10 dagen hechtenis, 
onvoorwaardelijk; 9.4�1943, Rechtbank Dordrecht, diefstal, 
4 mnd.gev.straf, onvoorwaardelijk. 

D�chtgenote van J. de r.Ue, genaamd E.Landa, werd do 
6.5.1931 door de Politierechter te 's-Gravenhage veroor
deeld terzake diefstal, tot 2 mnd.gev.straf, voorwaardelijl 
met 3 jaar proeftijd. 

1 

In de administratie van de voormalige P.R.A. is 
niets ten nadele bekend omtrent J.de Mie. Contra zijn echt 
gehote K.van Dongen werd een dossier gevormd. Wat haar 
ten i1aste werd gelegd, is dezerzijds niet na te gaan in 
verband met de overdracht van de voorm.P.R.A.-administra 
tie aan het Bureau l.,entraal Arch#ief :Bijzondere Rechtsple 
ging te 's-Gravenhage. 

Nimmer is gebleken dat genoemde De Mie en zijn echt 
genote zich bewegen op politiek links extremistisch ter
rein. 

. 
..t:)_... 

\ - - g�-· /'{; -/ . �--- '.'.- .. 'JE-\ �P-� copie geg. aan _ 
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,/ 7 Aug. 1951. 
/.ç· Aan de Heer 

Oorgn{is�atrs van Politie 
t
�9o R D RECHT,

,l 
, ,, 

MIE, J • de 
13-5 ... 02 

/ 

/ 

DORDRECHT, ioola.asatraa.t 30,á 

SPOED. 
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No. 1627.

Form. V 2e. 

lif O • 

• 

NIET O.K. 

ACD/ 

DAT: . 

PAR: 

l 

Sliedrecht, 20 Augustus 1951.

x\ ;(Î Pieter Nederlof, �eboren 19-11-1920, te Sliedrecht, wonende
'...::..I Nliddenstraat 15 a hier, is een zoon van Adriaan Jasper Nederlof 

en Keetje de Jager. Zijn vader is overleden. Pieter is getrouwd 
met Jannetje van den Dool. Tot heden werden uit dit huwelijk 
1 dochter en 1 zoon geboren. Hij is met zijn gezin inwonend 
bij zijn moeder. 

In 1945 is de betrokkene georganiseerd geweest in het 
t NVV. In 1946 heeft hij als lid bedankt. In de jaren 1947, 1948

en 1949 is hij niet georganiseerd geweest, althans niet in een 
der bonafide bonden. In 1950 is hij opnieuw lid geworden van 
het NVV en tot heden is hij dat nog. 

·1 

Pieter was in de jaren 194 7, 1948 en 1949 communis-
tisch georienteerd. Zijn vrouw en moeder waren echter felle 
tegenstanders van het communisme, hetgeen vermoedelijk de 
oorzaak is geweest, dat hij zich niet bij een of andere revolu-l tionnaire partij heeft aangesloten en ook nooit geabonneerd is 
geweest op een door een dergelijke partij uitgegeven dag- of
week- of maandblad, of ander tijdschrift. Vermoedelijk heeft 
Pieter zich ook door z1Jn gezinsleden laten bewegen om in 1950
weer lid te worden van het NVG. 

Momenteel kan niet gezegd worden, dat hij nog commu
n:iE:dd:lmNRX nistische neigingen bezit. In het openbaar houdt hij 
zifh op politiek gebied op de achtergrond. Op dit terrein kan 
er dan ook niet voor hem worden ingestaan. 

In de politie-administratie dezer gemeente komt geen 
der gezinsleden voor. Behoudens van Pieter is er niets ten 
nadele van een van hen bij de politie bekend. 

De moeder van Pieter is geabonneerd op het dagblad 
"De Dordtenaar", een neutrale krant, die in Dordrecht en 
omstreken gelezen wordt. 
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14.030 A 

NEDERHOF, P. 
19-11-20

· SLIEDRECHT, Middenstraat 15.

\ 
\ 
'

I 
/ 

,1 

Aan de Heer 
Korpschef van Politie 
te 
S L I E D R E C H...1• 



I.D.LEIDEN

No-3333 Z • 

. 4111" Betreft:W .NEIJ TEBOOM. DIENSTGEHEIM 

In antwword op Uw schrijven,dd.15-4-52,No.Dis l4982 A, 
wordt dezerzijds medegedeeld ,dat Willem NEUTEBOOM,geboren te 
Leiden,15-8-23,wonende alhier,Koolgracht 6,volgens de Poli� 
tie-administratie alhier communistisch georienteerd is. 

Bij het heden terzake ingestelde onderzake"bleek,dat be
trokkene nog steeds politiek extreem linkse ideeën is toege
daan. 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN.

\ 

'sQGravenhage, 15 April,1952.
Javastraat 68Q 

B.V.D.

• fo. Dis 14982 A_. DIENSTGEHEIM • 

Naar aanleiding van Uw"'{apport no. I.D. 3:333 z d.d. 
28 Maart 1952 betreffende1 

\�illem Neuteboom, geboren te Leiden, 15-8-1923, wonende 
Koolgraoht 6 te Uwent, moge ik U verzoeken mij te doen be
richten op grond va,n welke overwegingen geooncludeerd werd,
dat betrokkene communistisch georienteerd is. 

, 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 
Namens deze, 

Aan de Heer Comm.issaaia 
�:n Politie

u - ,. /.SmA·-·-1u_.t1 • .ta. l. . .L.l.J.
LE I D EN. -·�
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Betreft: W.Neuteboom. 

Willem Neuteboom, geboren te Leiden, 15 Augustus 1923, 
woont te Leiden, Koolgracht 6. Hij is gehuwd en heeft een kind. 
Hij staat te Leiden bekend op politiek. gebied links extreme 
ideeën te zijn toegedaan. Tegen hem werden enige keren proces
verbaal terzake diefstal opgemaakt. Ook een broer en een zuster 
van betrokkene komen voor met een proces-verbaal wegens dief
stal resp. verduistering. Voorts werd tegen een andere zuster 
van betrokkene destijds proces-verbaal opgemaakt wegens over
treding van art. l Tribunaal besluit. 

19 Mei 1952 • 

·•

� ;- Jl.espr. Hlet-
� 

OP ·--�·':J.·····.ettg-;-fcopie/.:Eés; aan
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c,4-C� fi 3 l IJ� J..

Be treft:NEUTEBOOM,Willem, 

wonende te Leiden. 

GESANEERD (. -'1 

antwoord op 

verzoek No.Dis 14982 A�v2e,dd.20-3-52. 

___...... 

DIENSTGEH EilJI 

.. 

iBY 

ACD1ÏT!.-
···" '"'--r 

8.A (, ' ,;: 

!f. ... , ' !' 
.. .. . .... ,� 

I.D. 3333 Z. 

Willem NEUTEBOOM,geboren te Leidtn ,15 Augustus 1923 ,woont 

alhier,Koolgracht 6.Vanaf zijn geboorte staat hij in deze gemeen

te ingeschreven.Hij is een zoon van Willem NHJTEBOOM,geboren te 

:JL.eiden,15-12-93 en Elisabeth BEKOOY,geboren te Leiden,5-6-96. 

Bevraagde bezit de Nederlandse nationaliteit en behoort tot 

de N.H.kerk.Dd.30-9-42 huwde hij te Leiden met Catharina DONGEL� 

MANS ,geboren te Lei den,30"9-23 ,uit welk huwelijk 1 kind werd ge

boren.Dezerzijds staat hij bekend als een communistisch georien

teerd persoon.Door de Folitie alhier werd tegen hem op 4-1-45,2-5 

49 en 10-5-49 proces-verbaal opgemaakt terzake o vertreding van 

art.311 W.v.Sr. 

1 Tegen zijn zuster ,Anna Geertruida NEUTEBOOM ,geboren te Lei den 

11-4-20,werd proces-verbaal opgemaakt terzake overtreding van

l Tribunaal Besluit.

Door de Rijkspolitie te Leiderdorp werd tegen zijn broer, 

Abraham NEIJTEBOOM,geboren te Leiden,4-1-25,proces-verbaal opge� 

maakt terzake overtreding van art.310 W.v.Sr. 

Voorts werd tegen zijn zuster,Elisabeth NEIJTEBOOM,geboren te 

Leiden,2w8-27,proces-verbaal opgemaakt terzake overtreding van 

art.322 W.v.Sr.op 4-11-16. 

De namen van de ouders en de overige leden van het gezin 

waaruit bevraagde stamt komen in de administratie van de Politie 

te Leiden niet voor. 

Leiden,28 Maart 1952. 



14.982 

NEUTE.SOOM, Willem 
Leiden, 15-8-1923 
L11ID3N, Koolgracht 6. 

I 
vI/JY. 

! "' 

20 Maart 1952. 

Aan de ,Heer 

Commissaris van P0litie 
te 
LEIDEL 

2-5-49 �olitie Leioen, Liefst2l c.q. heling VEn wol.

2 5 Mrt. 1952 
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Betreft: G.van NIEUV{POORT 
Uwschrijven G2B/6384/52 Conf.

d.d. 11-9-52

OLJ/83.3�� 
----

VERTROUWELIJK.

\ Van Gerard van Nieuwpoort
e1 

geboren te Lange Ruige ��eide, 29-5-
1895, wonende te Gouda, �urgvlietkade 102, is bekend, dat hij
destijds sympathiserend lid van de N.s.B. is geweest. Ook 
heeft hij gecollaboreerd. Hij is terzake na de oorlog politiek
gedetineerd geweest van 13-5-1945.tot 16-12-1946.

Overigens is in politiek- en crimineel opzicht niets nadeligs
van hem bekend.

's-Gravenhage, October 1952:
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GESANEERD . VERTROUWELfil 

BEPERKT ONDERZOEK 

No s DIS 18.698 A Geb. 's-Gravenhage, 6-10-52.

Be treft: Aan de Heer 

NIEUWPOORT, Gerard v. 
Lange Ruige Weide, 29-5-1895 
GOUDA, Burgvlietkade 102. 

Commissaris van Politie 
te 
GOUDA. 

Bierbij moge ik U verzoeken mij door miclélel van in
vulling van dit formulier (in tweevourî) t e  Willem berichten of 
in Uw aàministra tie iets ten nac'le le beken<'l is van 
1 e :3ovengenoem0.e persoon; 
2" zijn (haar) echtgeno(o)t (e), kinrl�ren, ouá.era, broers, zusters, 

schoonouders, zwagers of schoonz usters voor zover te Uwent 
woonachtig; 

3" de lede.n van de familie waarbij hij (zij) inwoont (welke bij 
hem (haar) inwoont) •

NASLAGRESTJLTAAT 

Komt niet voor • 

Komen niet voor. 

3. Komen niet voor • 

.ua turn van vestiging van betrokkene, 
komende van Lange Ruige ··.7eide.

Gouda, Ddq 

11-4-1923

6 October 19 52. 
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vP/JK. 

Lossier P.R.A. Rotterdam en Gouda (B.C.·\.B.R.): symp. liä 
N.3.B. en collaboratie.
Van 13-5-45 tot 16-12-46 politie gedetineero geweest.

,..--::: . 
, . ,.. 

--

10 Oct. 1952.
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VERTROUWELIJK 

Betreft: R.Nutters • 

Van Rudolph Nutters, geboren te Lunen (Dld.) op 9 Juli 
1913, van beroep los werkman, wonende te Oudehorne 256 in de gemeen
te Heerenveen moet worden aangenomen dat hij uiterst links is 
georienteerd. Hij komt in de politie-administratie niet voor. 

4 Juni 1952. 

No. 6340/52 Conf. 
25-4-52 •

1 OP -1/i�'- � f.zr �
• 

� . -·...-• -. 
·- ...J:..-.;,. 
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VERBINDINGSNUMMER 60 

No. 46 
Onderwerp: Inlichtingeno 
Uw teken: No. Dis 17.544. 

GESANEERD 

o� ,a�.
In antwoord op Uw schrijven d.do 12 Mei 1952, No. Dis 

17.544, betreffende bovenvermeld onderwerp, heb ik de eer U het 

volgende mede te delen: 

Rudolph NUTTERS, geboren te Lunen (Dld.) op 9 Juli 1913, van beroep 

los-werkman, wonende te Oudehorne 256 in de gemeente Heerenveen 

staat bekend als een ijverig werkman. Momenteel is hij werkzaam bij 

wegenaanleg in de provincie Gelderland. Nutters is niet aangesloten 

bij een politieke partij. Wel moet worden aangenomen dat hij uiterst 

links is georiënteerd. Hij komt in de politie-administratie niet 

voor. Nutters is zeer vechtlustig als hij een "borrel" QP heeft. 

Bepaalde vrienden heeft hij niet. Over het algemeen is men 

bang voor hem, ook wegens zijn onbetrouwbaar karakter. 

1 Ei n d e.-
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NUTTERS/ 'Rudolf � 
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9-7-1913' 
HEERZNVEEN ,. �udehonrne 
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Tot op he,t1en onbekend irt 
1 , 

de ai.iminîstratie van de R.I.D.
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',1 9 MEI 1952 
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a.d. vaart 256. 
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No. 377/51. 
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OP ... �%:-��i b€�p:. �et ..... J,�l_ __ ,
copie geg. aan Q · 

Betreft: Petrus Cornelis 
Antwoord op schrijven dd. 

•·

OOIV.IENS, geb. 16.5.1914 te Dordrecht.o
��f

14 Sept.1951, DIS 14.627. 

( Petrus Cornelis OOME S, geboren 16.5.1914 te Dor-
drecht, van Nederlandse nationaliteit, is op 24.11.1943 
te Dordrecht gehuwd met Anna Catrina SCHERMERS, geboren 
8.5.1917 te Rotterdam. Uit het huwelijk is op 18.4.1948 
een zoon geboren. Het gezin woont te Dordrecht aan het 
adres Jacob Marisstraat 50rood. Betrokkene staat s�dert 
geboorte in het Bevolkingsregister alhier inge�o.breven. 

Oomens heeft, voor zover bekend, na de lagere school 
geen onderwijs meer genoten. H�j werd vrijgesteld van mili
taire dienst, om zijn vader - die Rijnschipper was - behulp
zaam te zijn. Oomens is steeds varensman geweest en ver
toeft daarom niet veel thuis. 

Hoewel van huis uit Rooms Katholiek, schijnt hij mo
menteel zeer zelden naar de kerk te gaan. In zijn omgeving 
staat hij bekend als een driftig iemand, met een oneven
wichtig karakter. Over politiek laat hij zich vrijwel nim
mer uit. ken beschouwt hem als te behoren tot de P.v.d.A., 
doch zekerheid heeft men hieromtrent niet. Oomens is ge
abonneerd op een neutraal plaatselijk dagblad • 

Oomens is thans werkzaam aan een defensie-object 
in de omgeving van Nijmegen .Eenige tijd geleden vertelde 
zijn echtgenote in een winkel, dat haar man gezegd had dat 
bij Nijmegen een betonneri weg werd aangelegd, die alleen in 
tijd van oorlog gebruikt zou worden, maar tot zolang onder 
water verborgen zou blijven. 

Oomens zelf wordt beschouwd als iemand, die vveet 
wat hij zeggen of zwijgen moet. z-ijn echtgenote, protes
tants opgevoed, behoort sinds haar huwelijk, tot de R.K. 
Kerk. Het gezin staat te dezer stede niet ongunstig be
kend. Oomens is veelal slechts weekenden thuis; blijkens 
mededelingen uit de naaste omgeving gebeurt het dan meer-
malen dat er onenigheid in het gezin is. 

P.c.Oomens werd dd. 13.9.1948 door de Bijzondere
Politierechter te Arnhem veroordeeld terzake overtreding 
van het Deviezenbesluit 1945, tot fl. 50.- boete subs.10 
dagen hechtenis, onvoorwaardelijk, en 3 weken gevangenis
straf voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, en ver
beurdverkla1·ing. Omtrent Zijn echtgemote is o:::- crimineel 
gebied niets ten nadele bekend. 

In de administratie van de voormalige P.R.A. is 
niets ten nadele bekend omtrent Oomens, zijn e chtgenote en 
de leden van het gezin, waaruit hij voortkomt, evenwel met 
uitzondering van het feit, dat een zuster van hem, An-

--lthonetta Oomens, geboren 29.1.1916 te Dordrecht, werd ge
hoord in verband met h-ar politieke gedragingen tjdens de 
oorlogsjaren. Wat haar ten laste w erd �elegd, is äezer-

t 

,� zijds niet na te gaan in verband 1..1.et d� overdracht van de 
et- O�Jw-Át. desbetreffende administratie aan het .Durealil. ventraal Ar-

r �/ chief Bijzondere Rechtsnleging. 
J�

1

tti I, De vader van bet_i.okkene (Gerarldus Johannes, ge9oren 
- ,4.4.1883 te Beek en Donk) was in 1947 abonné op uDe \vaar

. �\'5 heid 11• Overigens is op politiek gebied niets ten nadele
_,,,.,.. bekend. 
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Bericht op Uw verzoek: 
dd. 24 September 1951
No. 14562 A

EVALUATIE B.2 

xl 

• 

Aan: 

B.V.D.

DIENSTGEHEIM 

No.440/51 V.G

Ter voldoening aan het gestelde in Uw hierboven aangehaald onder
schrift, moge ik UHoogedelgestrenge berichten, dat tegen: 

J. OUWERKERK,
geboren 11 �ecember 1896, wonende te NIEOWElifDIJK (Gem.Almkerk), Rijksweg 22, 
in 1943 proces-verbaal is opgemaakt terzake diefstal van twee rijwielen be
nevens rijwielbinnen- en buitenbanden. Bevraagde is weduwnaar. Zijn gods
dienst is Gereformeerd. Op politiek gebied heeft hij geen vaste koers. Als 
hij voordeel meent te zien is hij spoodig geneigd met een bepaalde politie
ke richting mede te gaan, hetgeen eveneens voor zijn familieleden geldt. 
Op politiek gebied is dme familie dan ook een vraagteken. Op crimineel ge
bied is van de familieleden niets ten nadele bekend. 

Van bevraagde zelf wordt veronderstelt dat hij communist is. 

,,.,�� 
� 

Noord-Noord Brabant, 
dd. 18 October 1951.
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�l� September l9'Sl. 

Aan de Hêer D1st�ictscorooandant 
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Bericht op Uw verzoek: 
dd. 8 November 1951
No. �is. 14982 A

xl 

Aan: 
B.V.D.

DIENSTGEHEIM 

No.539/51 V.G 

Ter voldoening aan het gestelde in Uw hierboven aangehaald verzoek, 
moge ik UHoogedelgestrenge berichten, dat: 

Jan OUWERKERK, 
geboren 1 April 1934, wonende te NIEUWENDIJK, Rijksweg 22, op crimineel
en politiek gebied gunstig bekend staat, althans zijn van hem geen vast
staande feiten bekend. 

Hij is inwonend bij zijn vader, genaamd Jan OUvERKERK, geboren te 
ALMKERK, 11 December 1896, van beroep los-werkman, wonende te NIEUWENDIJK, 
Rijksweg 22. 

Van laatstgenoemde wordt verondersteld dat hij communist is. Deze is 
beginselloos. Gedurende de bezetting was hij Duit s gezind. Hij sympathi
seert met die politieke partij waarvan hij denkt dat die hem het meeste 
voordeel biedt. Volgens personen die hem kennen is hij nu aanhanger van 
communisme; dit i.v.m. zijn uitlatingen. Of hij lid van de C.P.N. is of 
van een neven- of mantelorganisatie van deze Partij is niet bekend. Ook 
is niet bekend of hij "De Waarheid" of dergelijke lectuur leest. 



14.982 A 8 Novembe.i" l,51. 

Alill de. Heer DistriotaC()mmqndant 
v�n d,e Rijkspolitie 
te 

's-H � R TOGEN BOSCH.
\ ( \., 1\ ! ·\ \, 

: \, \, 

OUWERKERK, J,ui 
1-4-34 
NIEUWENDIJK (!m�, Rijksweg 22. 

Tot op heden onbekend in

de administratie van de R,I.D.

- 9 NOV 1'··· 1 

Hoot• R.\.D.
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Betreft: H.L.Pater. 

VERTROUWELIJK' OP :<4,À� i
ACDE'/� 
i DAi: é,Z. --;·-,-

�: j 
Harman Lambertus Pater, van beroep los-werlanan, geboren te  

Renswoude, 20  Februari 1926, voorheen wonende te  Renswoude bij 
zijn ouders, Wijk A. No. 120, thans te Veenendaal, Honzenellenboog 
D.48.

Bij een dezerzijds vertrouwelijk inge·teld onnerzoek naar 
de antededenten van voornoemd persoon, bleek het volgende: 
H.L.Pater, vnd. is op 8 Juli 1950 te Veenendaal gehuwd met Jantje
Willemina van Baaren, geboren te Lienden 12 Mei 192?, na zijn huwe
lijk vertrokken naar Veenendaal, Hondzenelleboog D. 48.

Hij is een zoon van Willem Pater, los-werkman en Jannigje 
Slok,. beiden wonende te Renswoude, Wijk A. No. 120. 

H.L.Pater stamt uit een eezin van negen kinderen, waarvan hij
de oudste is. 

Moeder is een nette vrouw, doch de vader wordt ongunstig be
oordeeld, maakt veel misbruik van alcoholhoudende dranken en zit veel 
in cafe's. Hij is veroordeeld wegens mishandeling, verzet tegen de 
politie en verschillende malen wegens dronkenschap. Na de bevrijding 
is hij ongeveer 15 maanden gedetineerd geweest als verdacht van 
Majesteitsschennis, doch niet veroordeeld. Hij is een man zonder 
karakter en is niet politiek betrouwbaar en er wordt vermoed dat hij 
uiterst links is georienteerd. 

H.L.Pater voornoemd, bezocht de Chr. school te Renswoude
van April 1932 tot April 1938. Na zijn schooljaren is hij bij ver
schillende bazen werkzaam geweest als �onteur en voldeed goed, doch 
hield erg van veranderen. De laatste twee jaren was hij werkzaam 
bij de wegenbouwer de Firma Bruil te Fde. 

Na de bevrijding is hij vrijwillig in militaire dienst ge
weest, doch werd een paar maal door de militaire politie opgehaald, 
daaF hij steeds weg liep. Vermoedelijk wegens zijn slecht oppassen 
is hij z.g.n. afgekeurd. 

Hij behoort tot de Ned. Hervormde Kerk, doch is niet kerke
lijk meelevend. 
Hij maakt veel misbruik van alcoholhoudende dranken. Tegen hem werd 
enkele keren proces-verbaal opgemaakt en wel 
14-9-44 Politie Fde, terzake heling van rijwielbanden·,

9-9-46 Politie Woudenberg, terzake huisvredebrau.k
28-12-49 Politie Leusden, terzake wederspannigheid in vereniging,

?-6-51 Politie Veenendaal, terzake mishandeline; echtgenote.
Tijdens de bezetting heeft hij zich niet onbehoorlijk ge

dragen. 

De Bilt, 11 Februari 1952. 

/ �···�_:__ 
h�m,.---,,+- �/ 
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No. 1840 • 

Betreft 

Antw. op 

• 

Dienstgeheim. 

H.L. Pater, geb. 20-2-26,
won. v.h. te Renswoude.

No.Dis. 16693, aa. 31-1-52. 

Barman Lambertus Pater,van beroep loswerkman,geboren te 
Renswoude 20 Februari 1926,voorheen wonende te Renswoude, 
bij zijn ouders,Wijk A.No 120,thans te Veenendaal,Honzen
ellenboog D.48. 

Bij een dezerzijds vertrouv1elijk ingesteld onderzoek naar
de antecedenten van voornoemd persoon,bleek het volgende:----

g.I:_.Pater voornoemd,is op 8 Ju.li 1950 te yeenendaal gehuwd 
met Jantje V/illemina van Baaren,geboren te Lienden 12 Mei 
1927,na zijn huwelijk vertrokken naar Veenendaal,Hondzenelle
boog D.48. 

Hij is een zoon van Willem Pater,loswerkman en Jannigje 
Slok,beiden wonende te Renswou.de,Wijk A.No 120.

H.L.Pater,stamt uit een gezin van negen kinderen,waarvan 
hiJ de oudste is. 

r1oeder is een nette vrouw,doch de v..ader wordt ongunstig be
oordeeld,maakt veel misbruik van alcoholhoudende dranken en 
zit veel in cafê's.Hij is veroordeeld wegens mishandeling,ver 
zet tegen de poli tie en V·:: rschillende malen we::;ens dronken
schap .Na de bevrijding is hij ongeveer 15 Maanden gedetineerd 
geweest als verdacht van Majesteitsschennis,doch niet ver
oordeeld.Hij is een man zonder karakter en is niet politiek 
betrouwbaar en er wordt vermoed dat hij uiterst links is ge
oriënteerd. 

H.L.Pater voornoemd,bezocht de Chr,school te Renswoude van
.April-1932 tot A1.)ril 1938(Hse:!e3 'i. M c.G.:w;irl,.l,@,l;µq0.ilil,1/Ji;QtB.9B.0,,E,w t 
;ee;;;i S]j)l,Ql� r��jk.a�--4,i,� 

- - -

Na zijn schooljaren is hij bij verschiilende bazen werk
zaam geweest als monteur en voldeed goed,doch hield erg van 
veranderen.De laatste twee jaren was hij werkzaam bij de wese 
bouvrnr de Firma Bru.il te Ede. 

Na de bevrijding is hij vrijwillig in militaire dienst ge
weest,doch werd een paar maal door de militairepolitie opge
haald,daar hij steeds weg liep.Vermoedelijk wegens zijn 
slecht oppassen is hij z.g.n. afgakeurd. 

Hij behoort tot de Ned.Hervormde Kerk,doch is niet kerke
lijk meelevend. 

-Hij i,(ij,r: ,..;lill.l;l!Hill �&Fè:ee3:d ,te-g-en,s-:v:-er-zet regen-fte"-piitie
�maakt veel misbruik van alcoholhoudende dranken. 

Tijdens de bezetting heeft hij zich niet onbehoorlijk ge
dragen. 



16.693 A 

PATER, H.L. 
26-2-26

RENSWOuDE, Dorpsstraat A 120

vP /JI:. 

Bij de R.I.I. komt voor: 

\ 

\ 

31 Januari 1952. 

�an de Heer Districtscommandant 
van de Rijkspolitie Distr.UTRECH 
te 
DE BILT. 

\ 

Pi.TER, Harman Lambertus, 20-2-26 Renswoude. ,� 
14-�-44 Poli tie Ede, heling van rijwiel banaen\L 
9-9-46 Poli tie 'Jouaenberg, huisvrede breuk. '\ 
28-12-49 Poli tie Leusden, we derspe.nnigheid in I vereniging.
7-6-51 Politie Veenendaal, mishandeling van e6htgenote.



i 

• 

No. 1679 • 

Betreft 

Antw. op 

" _.. 

Vertrouwelijk. 

L.H. Pater, geb. 26-4-32,
won. te Renswoude A no. 120.

No.Dis. 14627, dd. 14-9-51. 

� 
© tAI Lambertus Harman

1
Pater,ongehuwd,van beroep losarbeider,

geboren te Renswoude, 1"ijk A. No 120. 

© �, 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek 
naar de antecedenten van voornoemd persoon bleek het volgen
de: 

L.H.Pater is een zoon van Willem Pater en Jannigje Slok,
wonendë te Renswoude,l�jk A.No 120.

De moeder is een nette vrouw,de vader wordt ongunstig 
beoordeeld en is niet politiek betrouwbaar. 

Het gezin bestaat mit man,vrouw en negen kinderen. 
Bedoelde I.ambertus Harman is de vierde van boven af. 
Deze bezocht de Chr.School te Renswoude van April 1939 

tot .AJ>ril 1946(Hoofd A•M•Q.Grundlehner,wonende te Renswoude, 
Wijk,t A.No 48). 

Na zijn schooljaren is hij ongeveer twee jaren als fa
brieksarbeider werkzaam geweest op de Ijzerfabriek van �•.!ê:!! 
Leeuwen te Veenendaal,Sc�Qolstraat No 9.De werkgever was 
goed over hem te spreken;was eerlijk en ijverig.Hij nam ont
slag,daar hij als losarbeider meer kon verdienen. 

Thans is hij reeds enige tijd werkzaam bij de Wegenbou-
wer de Firma Bruil te Ede. 

�.H.Pater,alsmede de ouders behoren tot de Ned.Herv.Kerk. 
Hij is eenmaal veroordeeld wegens diefstal van kippen. 
De vader die ongunstig wordt beoordeeld,maakt veel misbru 

van sterkeidrank en is vermoedelijk uiterst links geori�eteer 

De Bilt, 1 October 

(\_ 

-----� ... ·---- --· ·--------. 

OP;R/J;.-,..'..."•:-,. oer-

!JL.!_, 1//P cc1.,c geg. aJn 
L 

1951. 
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No. 1679. 

Betreft 

Antw. op 

Vertrouwelijk. 

W. Pater, geb. 1-5-02,
won. te Renswoude A no. 120.

No.Dis. 14627, dd. 14-9-51. 

--------

Willem P.ATl!R, van beroep grondwerker, geboren te RENSWOUDE 
1 Mei 1902, wonende te Renswoude, Wijk A-no.120. 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek naar 
de antecedenten van voornoemd persoon bleek het volgende: 

Willem Pater is eenzzoon van Herman Pater en Gijsbertba 
van Assen, Zijn vader is kleermaker van beroep, woont te 
Renswoudei 

WiJ1c A- No.142� Zijn moeder is ovet'leden.
Wil em. Pater voornoemd, is gehuwd met Janni�je Slok.

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren van 8 ot 25 jaar 
oud. 

Hij wordt ongunstig beoordeeld, maakt veel misbruik van 
alcoholhoudende dranken en zit veei in cafe's. 

Hij is veroordeeld wegens mishandeling; verzet, en ver
schillende malen wegens dronkenschap. 

Nij de bevrijding is hij ongeveer 15 maanden gedetineerd 
geweest als verdacht van Majesteitsschennis, doch niet veroor
deeld. 

Hij is een man zonder karakter en is politiek onbetrouw
baar. 

Vermoedelijk is hij uiterst links geori�eerd. 
Hij behoort tot de_Nederlands Hervormde kerk, doch is 

niet Kerkelijk meelevend. 
Van_af zijn schooljaren is hij handelaar geweest in honden 

en kippen. 
De laatste twee jaren is hij werkzaam bij de firma Bru.il 

te Ede wegenbouwers. 
Wanneer hij beschonken thuis komt,is hij vaak zeer lastig 

voor zijn huisgenoten. 
Van zijn weeltloon draagt hij weinig af aan zijn echtgenote 

en bes�eedt veel geld voor sterke drank. 
De echtlgenote van Pater voornoemd staat niet ongunstig 

bekend, doch de oudere kinderen schijnen de voetsporen van hun 
vader te gaan volgen. 

De oudste zoon is gehuwd, woont te Veenendaal en maakt 
veel misbruik van sterke drank. 

De Bilt, 1 October 1951. 

n 

------:---dPt%--R_'�-rc .-,, É j
C � '- [eg. aun ···-·······'
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Leendert l:)()UW, 
geboren 25-12-1933 te Zaandam en 
wonende Pieter Latensteinstraat 43 te Zaandam. 

No. / f, /;-; 
Antwoord op;Dis. 12529 A, d.d. 15-5-1951 

t 
'f; 

DIENSTGEHEIM 

N'\Eï O.K. 

ACD/ �-:
DAT: '9, b .. .1

p". : fit:;. ....... 

Leendert rom1, is op 25 December 1933 te Zaandam 
geboren. 

Hij mä een z0on van Pleun POUvi, geboren 9 Maart 1894 
te Waarder en van Catharina PLOMP, geboren 15 Maart 1895 
te Aarlanderveen. 

POUW Sr. trad op 17 Augustus 1917 te Haarder in het 
huwelijk met Catharina PLOMP. Uit dit huwelijk vrerden de 
volgende kinderen geboren: 

fF 1. Cornelis POUvl, geboren 6-6-1919 te Waarder 
2. Jaantje rouw, geboren 16-7-1922 te 1.Vaarder 
3 •. Heiltje roü1v, geboren 11-4-1924 te Waarder 
4. Pieter POUW, geboren 10-11-1929 te Zaandam 

- 5. Leendert rouw, geboren 25-12-1933 te Zaandam 
' 

Betrokkene woont sedert zijn geboorte op het adres 
Pieter Latensteinstraat _13 te Zaandam en belijdt de Neder
duiüs rtervormde Godsdienst. 

In de administratie van de Politie te Zaandam, komen 
bovenstaande personen niet voor. In de administratie van de 
Politieke Recherche Afdeling te Alkmaar, ,1iaaronder Zaandam 
ressorteerde is niets ten nadele van hen bekend. 

Er zijn alhier geen gegevens bekend, vvaaruit zou 
nen blijken, dat een der genoemde personen communistisch 
oriënteerd zou zijn. 

Zaandam, 16 Mei 1951 

OP �� -' 1-i ............ �.,.�/.. �:::e�. S."�r:::, �Fl'!\!�t��---- '
. cop,e geg. aan .. $� 



12539 A 
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POOW, L. 

15-5-51

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te 
ZAANDAM 

/ 

l 
j 

1/ 

25-12-1933 I 
ZAANDAM, Pieter M

á
itersteinstr. 43 

Zeer veel spoed. aarne per omgaande antwoord. 
Alleen Uw cartot? ken (crimineel, I.D. en P.R.A.) r�adplegen, dus 
�;onderzoek i stellen. 

/ 
f 
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Betreft: H.W.A.v.d.Rest, geh. 21-12-1921 

Antwoo:ro op schrijven dd. 14 Sept. 1951, Dis 14.604. 

Hendrik Willem Aart van der Rest, geboren te Dordrecht, 
21-12-1921, van Nederlandse nationaliteit, wonende Bankastraat 39,
Dordrecht, is op 5-6-1942 te Dordrecht gehuwd met Petronella van
RHIJN, geboren 17-6-1922 te Dordrecht. Op 10-7-1942 werd Van der Rest
uit het Bevolkingsregister afgeschreven naar Beverwijk, Sint Odul
straat 10. Op 10-5-1943 werd hij wederom te Dordrecht ingeschreven.

Van der Rest bezocht de lagere school en volgde in 1941 en 
1942 een avondcursus voor uitgebreid technisch onderwijs. 

Hij staat in zijn omgeving bekend als ieman d met een wis
pelturige aard en wordt over het algemeen niet erg betrouwbaar geacht. 
Hij toonde zich dikwijls lui en onevenwichtig. 

Hij laat zich weinig uit over politieke.aangelegenheden. 
Uit gesprekken is wel gebleken nat hij de beginselen van de P.v.d.A. 
is toegedaan. Hoewel oorspronkelijk behorende tot de N.H.Kerk, be
zoekt hij thans nimmer meer kerkelijke bijeenkomsten. Zijn echtgenote 
is EYangelisch-Luthers, doch bezoekt ook nimmer godsdienstoefeningen. 
De financiele positie van het echtpaar is, hoewel niet ruim, toch 
niet direct ongunstig. Van der Rest is geabonneerd op een neutraal plaat
selijk dagblad. 

Het echtpaar heeft omgang met de familie van de zijde van de 
echtgenote, o.m. met Lammert van Rhijn, geboren 25-1-1915 te Dordrecht. 
Deze Van Rhijn liet destijds in een gesprek uitkomen, dat hij de toe
standen en de regering in Rusland ideaal vond. Overigens is op politiek 
gebied niets omtrent hem bekend. 

De ouders van Van der Rest staan gunstig bekend. Zijn ·vader 
is reeds geruime tijd bedlegerig. Zijn moeder is nogal loslippig en 
kan moeilijk iets voor zich houden. Van links extremistische sympa
thieen is in dit gezin nim..mer iets gebleken. Van een periodiek bezoek 
van een co.m.rilunistisch raadslid is ninmer iets gebleken. Een hiernaar 
ingesteld onderzoek leverde tot op heden geen gunstig resultaat op. 
Mocht hierover iets naders bekend worden, dan zal hiervan bericht wor
den gezonden. 

In de politie-administratie is omtrent bovengenoemde perso
nen niets ten nadele bekend, met uitzondering van het feit, dat de 
moeder van Van der Rest in 1911 en in 1934 veroordeeld is terzake 
diefstal. In de kartotheek van de voormalige P.R.A. is even..min iets 
ten nadele bekend. 

11-2-1952.

.._/ 1 -ee ui. mer

OP --'-7,_----�-:-1 ... � cc _·;·i� !�.;
L,.. ____________ ... ,,. ___ _...... 1--- •.._4 ,j 
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Ifo. 376/51. 

Betreft: Hendrik Willem Aart van der REST, geb. 21.12.1921. 

Antwoord op schrUven dd. 14 Sept.1951, DIS 14.604. 

\ 

/ 

-

� ffendrik Willem Aart van der REST, geboren te 
Dordrecht, 21.12.1921, van Nederlandse nationaliteit, 
wonende Bankastraat 39 te Dordrecht, is op 5.6.1942 
te Dordrecht gehuwd met Petronella van RHIJN, geboren 
17.6.1922 te Dordrecht. Op 10.7.1942 werd Van der Rest 
uit het Bevolkingsregister afgeschreven naar Beverw�k, 
Sint Odulstraat 10. Op 10.5.1943 werd hij wederom te 
Dordrecht ingeschreven. 

Van der Rest bezocht de lagere school en volgde in 
1941 en 1942 een avondcursus voor uitgebreid technisch 
onderwijs. 

Hij staat in zijn omgeving bekend als iemand met 
een wispelturige aard en wordt over het algemeen niet 
erg betrouwbaar geacht. Hij toonde zich dikwijls lui en 
onevenwichtig. 

Hij laat zich weini.g uit over politieke aan.gele
genheden. Uit gesprekken is wel gebleken dat hU de be
ginselen van de P.v.d.A. is toegedaan. Hmewel oorspron
kelijk behorende tot de N .H.Kerk, bezoekt hij thans nim
mer meer kerkelijke bijeenkomsten. Zijn echtgenote is 
Evangelisch-Luthers, doch bezoekt ook nimmer godsdienst
oefeningen. De financiële positie van hetyechtpaar is, 
hoewel niet ruim, toch niet direct ongunstig. Van der 

, Rest is geabonneerd op een neutraal plaatselijk dagblad. 
J ,R)� 1 Czijn echtgenote heeft enkele jaren in een sanato-

rium gelegen (t.b.c.). Omtrent haar is bekend, dat zij 
op zedelijk gebied niet direct gunstig bekend staat. Z� 
zou, tijdens haar huweli

H
"k meermalen con tact gezmcht 

�hebben met andere mannen. 
Het echtpaar heef" omgang met de familie van de 

A zijde van de echtgenote, o.m.· .met L�ert van Rhijn, ge-
boren 25.1.1915 te Dordrecht. Deze'Van Rhijn liet des-

l tijds in een gesprek uitkomen, &at hij de toestanden en
de regering in Rusland i'deaal vond. Overigens is o:p po
litiek gebied niets omtrent hem bekend. 

De ouders van Van der Rest staap gunstig bekend. 
Zijn vader is reeds geruime tijd bedleg".rig. Zijn moeder 
is nogal loslippig en kan moeilijk iets voor zich hou
den. Van li�ks extremistische sympathieën is in dit 
gezin nimmer iets gebleken. Van een periodiek bezoek 

__ van een communistisch raadslid is nimmer iets gebleken. 
Een hiernaar ingesteld onderzoek leverde tot op heden 
gee n gunstig resultaat op. �acht hierover iets naders 
bekend worden, dan zal hiervan bericht worden gezonden. 

In de politieadministratie is omtrent bovenge
noemde personen niets ten nadele bekend, met uitzonde
ring van het feit, dat de moeder van Van der Rest in 
1911 en in 1934 veroordeeld is terzake diefstal. In de 
kartotheek van de voormalige P.R.A. is evenmin iets ten 
nadele bekend. 
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HOOFDKWARTIE R VAN DE 
CHE:ID VAN DE GEN.STAF 
BUREAU B' - SECTIE G2 

•s-Gravenhage, 1 September 1951.

·�� 

No.: 8�1 CONF. 
Onderwerp: van der REST, H.W.A • 

.i9Bijlagen: -----

AAN 

In aansluiting op miJn schrijven dd • .3..Q_Augustus 
1951 onder nevenstaand nummer, moge ik U verzoeken een 
uitgebreid antecedentenonderzoek in te stellen naar: 

,.,,,: van der REST, Hendrik,Willem,Aart, geboren 21-12-21, 
wonende te Dordrecht, Bankastraat 39. 

Naar mij is medegedeeld, zouden de ouders van be
trokkene regelmatig bezoek ontvangen van een communis
tisch raadslid uit de Gemeente Dordrecht. 
Typ.: CB 
Coll. :J-7 

Het Hoofd B.V.D. 

De Luitenant-Generaal, 
Chef v.d.Generale Staf, 
0/1 de Kol.v.d.Gen.Staf, 
Sous Chef v.d. Gen.Staf, 

J',-//A'AA� 
r- /,/'-"V .......... - ·- �-

- (F. H. W. C. J. van Dun) • 



Orig. geborgen OD 1833a t.n.v. J • .R.Koerntjea. 

RAPPORI' van D 

BETREFT: Verslag bespreking Bijkers Aannemingsbedrijf te Gorinchem 
op Woensdag 11 Juli 1951, ten beroeve van OD 1833a. 

Aanwezig: Hr. Huizinga 
mts II 

De heer Huiz inga voor zover nodig in kennis gesteld met de 
antecedenten van 
a J.R.Koerntjes, geb. 4-6-1903, Beekstraat 91, A:!'nhem, 

...-- b L.r..Roelofs, geb. 18-4-1893, Pels Rijkenstruat 18, Arnhem,(Disl3364). -
In verband met de ongunstige inlichtingen, zal de heer Huizinga 

deze personen niet gebruiken vool' de Defensiewerkzaamheden bij Nijmegen, 
maar hen te· werkstAllen op een "ongevaarlijk" werkobject te Amsterdam. 

Hij had Koerntjes en Roelofs oorspronkelijk aangewezen, omdat 
zij vlak bij Nijnegen woonachtig.zijn. 

Nu dit geen doorgang kan vinden, vervalt hij door hun noodge
dwon�en te werkstelling elders (in dit geval Amsterdar.i.), in extra reis
en verblijfkosten •. 

Intussen zullen twee andere voormannen worden aangewezen, 
van welke personen de namen ter checking aan de B.V. 'D zullen worden 
toegezonden. 

D.M.S. II, 16-7-'51. 



DIENSTGEHEIM. 

Betreft: Dis 13364 A� 
dd. 29-6-1951.

Onderwerp: L.G. Roelofs. 

Medegedeeld wordt dat 
ROELOFS Lambertus Gerhardus, geboren te Doetin-

•chem (Stad), 18-4-1893, alhier op 4-6-1945 werd
aangehouden terzake verschillende diefstallen
bij gelegenheid van oorlogsnood.

De volgende vonnissen zijn alhier van hem 
bekend: 
28-9-1923, P.R. Arnhem, diefstal, 6 weken gev.stra
onvoorwaardelijk.
15-7-1938, P.R. Arnhem - openbare schennis - f 15,
sub 15 dagen hechtenis onvoorwaardelijk.
2-10-1945 Krijgsraad Arnhem - diefstal bij gelegen
heid van oorlogsnood - 3 jaar gev.straf onvoorwT
met aftrek.

Hij werd op 21-5-1947 door het Tribunaal 
te Arnhem terzake, het in dienst zijn bij de "Wach-1 und Schutzdienst" en het werken als chauffeur-

. huisknecht op een kantoor van de "Rüstungs und 
Kriegsproduktion" te Oosterbeek, veroordeeld tot 
2 maanden mnternering, ontzetting uit de kies
rechten en ontzetting van het recht tot het be-

• kleden van openbare ambten.
Omtrent zijn huidige politiek is alhier 

niets bekend. 

BV 1441-51. 
lldd. 3-7-1951.f 



13.364 A

ROELOFS, L 11G.
13-4-93 
ARNHY!ÈM, Fels 

V'e�L SPOED. Gaarne 

/ 

?9 Juni 1951. 

Aan de He"' r 
Hoofd Commissaris van Politie 
te 
A R l H E M. 

/ 
/ 

omgaande telefoni ch antwoord. 



,

Dienstgeheim 

Aan de Heer 
Cor.tmiAsaris van Politie 
t'l!n �.ENKUM 
te 
c, iJ S T :ii.: R B ,; S K. 

8 October 1951. 
8(/tJ '> >CL

In antwoord op Uw schrijven No� Dis 14562Jl dd o 24 September
1951, bericht ik u, dat Jerfaas Jan Rustenhoven,geboren i1 
Juli 1905 te Renkum, ar beider, wonende Waldeck Pyrmontlaan 
34 te Doorwerth, gemeente Renkum, lid van de E.Vo Co is. In 
1948 heeft hij verkiezingsbiljetten voor de C.P.N. iö zijn
woning opgehangen. 01

�.:.�.�S7 � ...... A,: .. �p:_.c:.:f., //t? ccp1e geg. aan r -
_________,__ 



Bericht op Uw verzoek: 
dd. 8 November 1951
No. Dis. 14982 A

• 

'". 

Aan: 
B.V.D.

DIENSTGEHEIM 

No.540/51 V.G

Ter voldoening aan het gestelde in Uw hierboven aangehaald 
zoek, moge ik URoogedelgestrenge berichten, dat: 

Mathias Se 1 d e r, 
geboren,te Grave, 13 April 1907, wonende te Grave, Oliestraat 21, op cri
mineel gebied niet voorkomt in de plaatselijke Politie-administratie. 

Tijdens de Duitse bezetting was hij wachtman op het vliegveld Volkel. 
In verband hiermede werd hij tot 23 December 1956 uitgesloten van het 
actief kiesrecht. Van zijn echtgenote is op crimineel- en politiek gebied 
niets ten nadele bekend. 

1 

Zijn vader heeft het Nederlanderschap verloren wegens dienstneming bij 
de N.S.K.K. Oom een broer van zijn echtgenote heeft het Nederlanderschap 
verloren. 

Noord-Noord Brabant, 
dd. l Dece�ber 1951.

OP ·�i-· ·-J?........ .
1

besJ9r. me.1 .... .. .
/ % -....,. 

1 

'l · 

'/ ert"' eo · · ; · .... 4 ... . .--rr-..... ·.� .. -. 
1

/ ., ,·,,.. """".,, •. ,9 .l)�L.tt ... ·4A� _ Y·T p1e �<.: .• :i � 
V""- 111 .,. • 

-A?I.D-



14982 A 

SELDER, M. 
13-4-07 
GRAVE, Oliestrant . 

vP/JK. 

8 Nov. i951 

Aan de Heer Districtsco!:llllandant 
van de Rijkspolitie 
te · � ,, � u- n B N JOS C Ht ,f!-!1 ..., �- ... "' 

Van 23-9-44 tot 25-7-45 politiek gedetineerd geweest. Lossier vermoeaelijk P.H.A. den Bosch (thans B.C.J.,..B.TI.)

2 NOV. 1951



DIENST GEHEIM• 
-------------

Be�refi; Dis 13,@321 A 

dd. 2 .6.1951.

rëPuART 
ACO/ IJ -

DAT:/ 
PAR: 

Onderwerp A.van den Steenhoven:.

Medege-deeld wordt dat :')mtrent: 

VAN DEN STEENHOVEN, Antonie' geboren 16 .1 o;.27
te H.I.Ambaoht, wonende te Arnhem, Jac.Oremer
straat 71. 

en de leden van het gezin waaruit hij /:=i.á=. 

stamt, in de politie�administratie alhier -

ojk op politiek gebied - niets nadeligs be

kend is. 

BV 11.w.3- 1 51 � 
dd. 2.7 .1951•.



13.321 A 

STt�f:�NHOVEN, /.1\nthonie van (len Jr.
16-10-27 / 
ARNHR.'M, Ja , nr�merstraat 71. 

29 Juni lCJSl. 

Aan de Iief':r 
Hoofd Commissaris van Politie 
te 
A R l! H 'E! M. 

Op afdoening wordt zeer veel prijs gesteldo 

/ 



-

Afschrift 

Verbinding: 41 28 December 1948. 

Onderwerp: Antonie van den Steenhoven, 
geboren te Hendrik Ido Ambacht,
16 October 192'7. 
Dis. 3608. 

Antonie van den Steenhoven, geboren te Hendrik Ido 
Ambacht, 16 October 192'7, van beroep varensgezel, is
de zoon van Antonie van den Steenhoven, geboren te 
Eethen (NH), 21 .l!'ebruari 1904 en Aagje Gerritse, ge
boren te Hendrik ldo Ambacht, 26 Januari 1904. 

Hij vestigde zich te Zutphen op 29 October 1948. 
Voor deze datum stond hij ingeschreven in het Cen
traal Bevolkingsregister (waladres Ond. Rijweg 126
te Hendrik Ido Ambacht). 

Op 1 September 1948 trad hij' te Zutphen in het huwe
lijk met Harmina Willemina Fröger, geboren te Zutphen,
1'7 Juni 1928, dochter van Gerrit Hendrik FrBger, ge
boren te Zutphen, 19 Juli 1895 en VTillemina Harmina 
Vluijts, geboren te Deventer, 13 Nov.ember 1895 (laatst
genoemde ecJ1telieden leven gescheiden) 

( 
/ 

De hier bedoelde A. va·· den Ste�.,tlhoven, is met zijn 
vrouw, inwonend bij zij schoon,moeder W.H.Wuijts voor
noemd, in perceel Rijken ge 2fo te Zutphen. 
Hij bezit de Nederlandse ,tiçfaaliteit en belijdt de
Nederlands Hervormde Godsdie.dst. 
In de politie- en r.R.A. adrryi�istratie te Zutphen is
hij onbekend. Omtrent zijn iPo:t-1_tieke orH!ntering is 
te Zutphen niets kunnen blj'.jken\.�. Ook van de familie
Fröger is de politieke gezindheid,niet bekend. 
In 1946 was Frl:5ger abonné" op "De V1'tg,arheid 11

• 

/ ... , 

! ·, 
Tegen de echtgenote van/de hier bedoe1,4e A. van den
Steenhaven werd in het/jaar 1946 door a'è--Politie te 
Zutphen proces-verbaa:y· opgemaakt terzake gepleegde 
overtreding van artil9'el 295 van het Wetboek van Straf
recht (opzettelijk 4é afdrijving van haar vrucht door 
een ander laten ve�torzaken). 
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HOOFDKWARTIER VAN DE 
GENERALE STAF 

BUREAU B - SECTIE G2 

No.: 6308/52 CONF. 

"- Bijla en: -----

1 s-Gravenhage, 27 Maart 1952.

/P6.J/1 

• 
erp: Antecedentenonderzoek . 

:"1 APR. 1952'. 

ACO/ 13 Sl,ZJ 

• Hoofd B.V.D.

Hierbij moge ik U verzoeken een diepgaand antece
dentenonderzoek te willen doen instellen naar: 

STEGEMAN, P., woonachtig te Deventer, Onder de Linden 
4 A, 

dit in verband met inschakeling van betrokkene door 
de Rijkswaterstaat bij nieuw object. 

Typ.: CB 
Coll. :% 

\V 

De Majoor v.d.Generale Staf, 
Hoofd Bureau B - Sectie G 2, 

(H.E.C.van Arneyden van Duym) . 



e 

• 

.. 

VERTROUWELIJK 

Betreft: P.Stegema.n. 

Pieter Stegeman, geboren te Deventer op 12-5-1910, wonende 
te Deventer aan het adres Onder de Linden 4A, is sinds 13-9-1933 
ononderbroken te Deventer gevestigd geweest. Voordien heeft hij ge
durende een onbekend tijdvak te Zwickau in Duitsland gewoond. 

Op 12-7-1940 trad hij te 's-Gravenhage ·in het huwelijk met 
Henriëtte Elisabeth Victorine Snoek, geboren te Beverwijk op 23-11-
1913. Uit hun huwelijk zijn tot dusver vier kinderen geboren, waar
van het oudste momenteel 11 jaar is. 

Stegeman vnd. is adjunct-directeur van de N.V.Overijsselse 
Steenfabrieken. 

Stegeman en zijn echtgenote treden op politiek gebied niet 
op de voorgrond; hun betrouwbaarheid op politiek gebied wordt te 
Deventer niet in twijfel getrokken. 

Zowel uit de administratie van de politie als uit de docu
mentatie van de voormalige P.R.A. is niets ten na.dele van de betrok
kene en zijn echtgenote kunnen blijken • 

19 Mei 1952 • 

OP 

,: ... 

�%-!,-{ � 
-····-�pie/-1-és. aan

� '-·ü 
··1:!·······························J. --- . ' 
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• 

• 

• 

Verbinding nr.46. Vertrouwelijk. 
Nr.141. 
Onderwerp: P.Stegeman. 
Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar. 
Waardering bericht: zeer betrouwbaar. 

22.4.1952 

GESANEERD 

Naar aanleiding van Uw formulier V 4 e d.d. 15 dezer, nr. dis 

17296, heb ik de eer U het volgende te berichten. 

Pieter STEGEMAN, geboren te Deventer op 12.5.1910, wonende te 

Deventer aan het adres Onder de Linden 4A, is sinds 13.9.1933 

ononderbroken te �eventer gevestigd geweest. Voordien heeft hij 

gedurende een alhier onhekend tijdvak te Zwickau in Duitsland 

gewoond. 
Op 12.7.1940 trad hij te 's Gravenhage in het huwelijk met 

Henriëtte Elisabeth Victorine SNOEK, geboren te Beverwijk op 23.11. 

1913 •. Uit hun huwelijk zijn tot dusver vier kinderen geboren, waar

van het oudste momenteel 11 jaar is. 

Stegeman vnd. is adjunct-directeur van de N.V.Overijsselse Steen

fabrieken. Ten tijde van de verkiezingen in 1949 en in 1950 maakte 

hij door middel van raambiljetten propaganda voor de candidaten van 

de v.v.n.; niets wijst er op, dat hij georiënteerd zou zijn op een 

andere politieke partij dan de v.v.n.

Blijkens Uw schrijven d.d. 20 October 1947 nr.B.21814, zou zijn 

echtgenote destijds het Wereld Jeugd Festival te Praag hebben bij
gewoond als leidster van het Scapino-ballet, waaromtrent bij het 

mijnerzijds toen ingeste�de onderzoek evenwel niets is kunnen blij
ken, evenmin als van enige politieke activiteit harerzijds • 

Stegeman vnd. en zijn echtgenote·treden op politiek gebied niet 

op de voorgrond en voor zover mij bekend, wordt hun betrouwbaarheid 

hier ter stede niet betwijfeld. 

Zowel uit de administratie van de politie als uit de documentatie 

van de voormalige P.R.A. alhier, is niets ten nadele van de betrokke

ne en zijn echtgenote kunnen blijken. 

Einde. 
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Aan de Beer 
Commissaris van Politie 
te \ 
DE V E TE R. 

<' 
�/ STtGEl AN, J? ./

DEVfüîTER, Onder de Linden 4 A. 

Betrokkene is werkzaam aan een militair object. 

Tot op heden onbeken·d in 
de administratie van de R.I.D. 

2 1 APR 1952 

Hoofd R.I.D. 
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Dis 14562 A 

Betreft: A.v.d.Stelt • 

f + A. v.d.Stelt, geboren 18 Juli 1898, wonende te Werken
dam, Sleeuwijksedijk 20 maakt zich schuldig aan drankmishruik. 
Hij is zeer onverschillig in zijn uitlatingen, waaruit zijn 
kennissen de conclusie trekken, dat hij communist is, zonder 
hiervoor positieve bewijzen te hebben. Op politiek gebied is 
van enige activiteit zijnerzijds niets gebleken. Hij belijdt 
de N.H. Godsdienst. 

Hij behoort waarschijnlijlc tot de Comrn.Partij Nederland. 
Van zijn inwonende gezinsleden is niets ten nadele bekend. 

7-4-52 •



Bericht op Uw verzoek: 
d.d. 12 Februari 1952,
No. Dis 14562 • Dienstgeheim 

No • . 6$'/52 • 
,. ----------------------

• 

Aan 

B.V.D.

-

Ter voldoening aan het gestelde in Uw hierboven aan-
gehaald verzoek,moge ik UHoogedelgeid.renge. berichten,dat er 
geen voldoende aanwijzingen zijn dat Arie van der Stelt ,gebo
ren te De Werken,c.a.,18 Juli 18981ongehuwa,van beroep rijs
werker,wonende te Jerkendam,Sleeuwijksedijk No.20,lid is van 
de C.P.N. of van ·een neven- of mantelorganisatie. 

Hij is zeer onverschillig in zijn uitlatingen,zodat 
kennissen van hem zeggen hij is communist,zonder hiervoor po
sitieve bewijzen te kunnen leveren. 

Hij belijdt de Ued .Herv. Godsdienst en :f.s inwonend 
bij Leendert Paans,geboren te De Werke c.a.,13 October 1888. 

De familie Paans staat op crimineel- en p6litiek ge
bied gunstig bekend. 

Noord-Noord-Brabant. 
6 Maart 1952. 

,, 



MINISTI.RIE VAN 
BINNl!.NLAN DSE ZAKEN. 

's-Gravenhage, 12 
Javastraat 680 

B.V.D.

No. Dis 14552 A. 

• 
DIENSTGEHEIM • 

Naar aanleiding van Uw rarport no. 451/51 V.G. d.d. 19 
October 1951 betreffende: 

A.v. d. Stelt, geboren 18-7-1898, wonende SleeuwiJkse
dijk 20 te h'erkendam {mijn no. Dis 14562 .A), moge ik U ver
zoeken mij te doen berichten op grond van welke overwegingen 
betrokkene geacht kan worden lid van de C.F.N. te zijno 

Bij Uw antwoord zal ik tevens gaarne in kennis worden ge 
steld met zijn volledige personalia. 

HE'l' HOOFD VAN DE DIENST, 
Namens /deze,

/ 
:J 

Aan de Heer Districtscommandant 
van de Rijkspolitie 

r 

M.J .M. STALL.
te 

·)-H E R T O G E N B O S C H.

13 

\ 

� 



Bericht op Uw verzoek:
dd. 24 September 1951 
No. Dis. 14562 A 

f/1/LUATIE B. 2 
DIENSTGEHEIM 

No.451/51 V.G 

•• Aan: 
B.V.D.

T-er 1roJ doening a..atL..b...e...:Lgesteld�w�--o""'v'""e_n_a_a _ng-eh,-a_a....,l:;-d-.,-v_e_r_..:: 
ZQ.ek.,.-maga_' UHoogedelges tr erJ_g_u eri-cht en- dat-: 

A.v.d.STELT, 
geboren 18 Juli 1898, wonende te WERKENDAM, Sleeuwijksedijk 20, zich 
schuldig maakt aan drankmisbruik.rop polit�ek gebied ist!.):an enige acti
viteit zijnerzijds niets gebleken. Hl.t.tl,.�d.,1(, aP../Y.'H. � �. 

C 
Hij behoort waarschijnlijk tot de Comm.Partij Nederland. 
Van zijn inwonende gezinsleden is niets ten nadele bekend.

1 . . 
· 1,.�· � lfoord-Noord Brabant, 
� 'CT . . 

,;.,.,., 
.. �-� 0 •

·· dd. 19 October 1951. 

r ,.1'"' IJJl-Vl�,.������� 
Hi/�- �ok--��,---· 

��,� 
-t,,.; µ.,_,_, � 

r--:>

\ 
./ -·-··

� besl)r� ··r!J:fC./:J ....... -

OP ....... l ...... ,:.�--
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,, 24 Ser,tember 1951. 

Aen de RAP.r Dic:;trictsoonrriandant 
van de Rijk�nc 1tie 
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Deze Coillill.anditaire Vennèotsen is in verband met het 
Liquidatiebesluit 1941 opgericht ter vervanging van de 
N.v.cornelis Swarttouw's Constructiewerkplaatsen en
Machinefabriek te Schiedam.
De inbreng van de vennootschap bedraagt f.343.6s9.91 •

. -�Beherend vennoot is: 
/��Corn�li� Lodew:ijk Verpoorte, geboren 27 J�nuari 1878 

· te Zierikzee, wonende te 's-Gravenhage, Nieuwe Park
laan 80. Deze is op 16 April 1908 te Rijswijk gehuwd 
met: Anna Margaretga Swarttouw, geboren 31 Juli 1887 
te Rotterdam. Uit dit huwelijk werden geen kinderen 
geboren • 
Omtrent betrokkene en diens echtgenote is bij de daar
voor in aanmerking komende instanties niets ten nadele 
bekend. Kerkelijk is hij Ned. Hervormd. 
Bedrijfsleider is: 

,Gerardus Nicolaas Wols, geboren 11 October 1901 te Den 
Helder, wonende te Schiedam, Louise de Colignystraat 17, 
gehuwd met Geertruida Suzanna Möhlemann, geboren 26 Juni 
1902 te Rotterdam. Deze is Rooms Katholiek. Hij is mo
menteel de ziel van het bedrijf. Politiek wordt hij vol-

·komen betrouwbaar geacht. Hij is prettig in de omgang
en zeer geschikt. Ook omtrent hem is niets ten nadele
bekend.

32 • 
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Betreft: Prof. Ir. J.T. Thijsse, 
wonende OoievaarJ:8_an 22
te 's-Gravenhage. 

OP �f/.ii., hospr m..,. \?j..lE�-·-1 
cop1e geg. aan 

Personalia: 

Johannes Theodoor Thijsse, geboren 
te Amsterdam, 11 April 1893. 

Ouders: 

Betrokkene is een zoon van: 
Dr. Jacobus Pieter Thijsse, geboren te Maas
tricht, 25 Juli 1865, 

en 
Helena Christina Petronella Bosch,geboren te 
Amsterdam, 10 Maart 1867. 

Zij behoorden tot de Hersteld-Evan
gelisch-Lutherse Kerk, doch leefden nauwelijks mee. 

Dr. Jac. P. Thijsse vestigde zich in 
1913 in de gemeente Bloemendaal, waar hij leraar 
was aan het Kennemer Lyceum. Hij heeft vooral 
bekendheid verworven als bioloog. Van hem zijn 
b.v. ook de�eksten bij de plaatjes in de dieren
en plantenalbums van de firma Verkade. Hij woonde
te Bloemendaal aan het adres Parallelweg 3. Deze
weg is, na zijn overlijden op 8 Januari 1945,
uit erkentelijkheid voor zijn persoon omgedoopt
in de Dr. Jac. P. Thijsselaan.

Verder zijn naar hem genoemd het Dr. 
Jac. P. Thijsse Lyceum (de Montessori-afdeling 
van het Kennemer Lyceum) en 'de'· "Dr. Jac. P. 
Thijsse hof" kortweg "Thijsse's hof" genoemd. 
In dezè "Thijsse'_s hof" worden allerleit:0ruiden 
gekweekt, die voor wetenschappelijke doeleinden 
worden gebruikt. Dr. Jac. P. Thijsse was een zeer 
geziene figuur in Bloemendaal en omgeving. Hij 
was Ridder in de Orde vsn de Nederlandse Leeuw 
en Officier in de Orde vm� Oranje-Nassau. 

Op politiek terrein bewoog hij zich, 
naar vernomen werd, in het geheel niet. Hij was 
de liberale gedachten toegedaan; 

Zijn vrouw was op 5 Mei 1938 reeds 
overleden. 

3roer: 

Betrokkene heeft één broer, nl.: 
Jacobus Pieter Thijsse, geboren te A.�sterdam, 
7 April 1896, gehuwd met Anna vari Niftrik, 
geboren te Amsterdam, 3 Augustus 1898. 

L planten en diverse 

- 2 -
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Hij behoort tot de Evangelisch-Lutherse 
Kerk en is van beroep ingenieur. Op 14.0ctober 

1946 kwam hij vanuit Bandoeng naar .Amsterdam, 
waar hij tijdelijk gewoond heeft aan het adres 
Stadionkade 29 III. Op 7 November 1946 is hij 
we12r nac1r Indonesië (Batavia) vertrokken. Op 

10 Mei 1949 kwam hij weer tijdelijk in Amsterdam 
en op 22 Juli 1949 vertrok hij met zijn gezin 
npnieuw naar Batavia. 

Huwelijk: 

Betrokkene huwde op 14 Augustus 19 17 
op Terschelling met Wilhelmina Gerritsen, geboren 
te Nieuw Helvoet, 18 Feb�iari 1895. Zij is een 
dochter van; 
Johannes Gerritsen en Anna Elisabeth van der Wal. 

Haar vader was machinist bij de Neder
landse Marine en heeft met zijn gezin in alle 
mogelijke havenplaatsen in Nederland gewoond. 
Zij behoorden tot de Nederlands Hervormde Kerk. 

Uit het huwelijk van betrokkene zijn
de volgende kinderen geboren: 

1. Johannes Thijsse, geboren te Heemstede, 
24 Juni 1919, gehuwd met Philippina Johanna
Elisabeth Vergeer, geboren te Petoemboekan,
28 September 1923, van beroep ingenieur, 
wonende Julianalaan 2 te Utrecht. Geen 

2. 

3. 

godsdienst; 
Jacobus Pieter Thijsse, geboren te 's-Gra
venhage, 16 Mei 1922, gehuwd met Elvira Sylvia
Emilia Krans, geboren te Madioen, 3 Januari

1922, van beroep leraar Engels, wonende 
Dr. Jac. P. Thijsselaan 3a te Bloemendaal.
(zelfde huis waarin vroeger zijn grootvader
woonde). Geen godsdienst;
Willem Thi�sse, geboren te 's-Gravenhage,
9 Maart 19 6, van beroep stuurman op de 

Grote Vaart, gehuwd met Henriette Albertine 
Karsen, geboren te Pasoeroean, 26 Maart 

1925, wonende Zijlweg 14 1 te Haarlem. Geen 
godsdienst. 

r!dre ssen: 

Prof. Ir. J.T. Thijsse woonde achter
eenvolgens aan de volgende adressen: 
Heemstede, 

3-4-1922, 's-Gravenhage, Maliestraat 14,
Rijklof van Goenstraat 72, Roodborst
laan 12, Laan van Poot 284; 

24-3-1933, Ooievaarlaan 18 b te 's-Gravenhage;
27-5-1943, Hoornbruglaan 35 te Rijswijk

(evacuatie-adres); 
24-8-1945, Ooievaarlaan 22 te 's-Gravenhage.

- 3 -
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Godsdienst: 

Betrokkene en ziJn overige gezinsleden 
behoren niet tot het een of �nder kerkeenootschap. 
Zijn vrouw heeft zich in het v�rleden min of 
meer bezig gehouden met de zg. "Soefi-beweging". 
Thans zou dit niet meer het geval zijn. 

Levensloop: 

Van 1911 tot 1916 studeerde betrokkene 
aan de Technische Hogeschool te Delft, waar hij 
de titel "civiel-ingenieur" verwierf. 

In 1917 en 1918 diende hij als res. 
2e Lt. bij de infanterie en als res. Je Lt. 
bij de Genie. 

In December 1918 werd hij als tijdelijk 
ingenieur benoemd bij de staatscommissie inzake 
hoge waterstanden in verband met de afsluiting 
van de Zuiderzee. Met ingang van 1 Februari 1920 
werd hij benoemd tot ingenieur bij de Dienst der 
Zuiderzeewerken, waarna hij op 1 Januari 1926 
bevorderd werd tot eerst-aanwezend-ingenieur. 
Tevens werd hij toen bennemd tot bedrijfs
ingenieur bij het Waterbouwkundig Laboratorium 
van de Technische Hogeschool te Delft. 

Op 1 April 1932 werd Ir. Thijsse bevor
derd tot Hoofd-ingenieur bij de Dienst der Zui
derzee Werken. 

In 1933 werd hij benoemd tot directeur 
van het W�terbouwkundig Laboratorium te Delft. 

In 1938 volgde zijn benoeming tot 
buitengewoon hoogleraar aan de Technische Hoge
school,te Delft. 

Im 1947 werd hij benoemd tot hoogleraar 
in de theoretische en experimentele hydraulica 
aan de Technische Hogeschool te Delft, waar hij 
thans nog de functie vervult van directeur van het 
Waterloopkundig Laboratorium. Hij is ook thans 
nog adviseur bij de Dienst der Zuiderzee Werken 
en heeft een zeer groot aandeel gehad in de droog
legging van het eiland Walcheren. 

Door de jury voor de prijsvraag uit
geschreven door de Vereniging Bezuidenhout en 
Wijk VII's belang voor Verkeersverbetering tussen 
Wijk VII enfhet Bezuidenhoutkwartier, werd hem 
destijds de eerste prijs toegekend. 

Hij werd bij K.B. benoemd tot Officier 
in de Orde van Oranje Nassau en tot Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Persoonlijke eigenschappen: 

fersonen die Prof. Ir. Thijsse van nabij 
kennen, beschrijven hem als een zeer harde werker 
en een man van buitengewone bekwaamheden op het 

- 4 -
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terrein van de Waterbouwkunde. Hij is zeer re
soluut in zijn optreden en weet zich bij zijn 
omgeving bemind te maken. 

Hij gaat geheel op in zijn werk en 
besteedt zijn vrije .tijd practisch altijd aan 
de studie. Voor zover dit voor zijn werkzaamheden 
niet noodzakelijk is, be�oeit hij zich zeer wei
nig met andere mensen. 

Zijn vrouw, die van het gezelschaps
leven houdt, heeft het hierdoor , naar vernomen 
werd, wel eens moeilijk gehad. Zij heeft echter 
weinig of geen verandering in de gang van zaken 
weten te brengen. 

\ 

Prof. Thijsse zou een vrij gesloten 
karakter bezitten. Hij wordt niet gezien als een 
loslippig iemand. 

Politieke richting: 

Tijdens de Duitse bezetting heeft de 
houding van Prof. Thijsse·geen aanleiding tot 
klachten gegeven. Hij was zeer anti-Duits en 
anti-Nationaal Socialistisch ingesteld, doch 
was aan de andere kant ook weer niet een kracht
figuur, die tot daden is gekomen. Hij was, als 
dit soort zaken besproken werden, altijd iemand 
die de moeilijkheden zoveel mogelijk ontweek. 

Voor de oorlog zou hij in de gelederen 
van de S.D.A.P. thuis hebben behoord. Zijn 
huidige politieke richting is, naar men meent, 
die van de P.v.d.A., waarbij het meest gedacht 
moet worden aan de zg. linkervleugel van deze 
partij. Sympathieën voor het communisme worden 
bij hem niet aanwezig geacht. 

Enige informanten, die 100% anti
Revolutionnair zijn ingesteld, waren van mening, 
dat met het oog op de vrij linkse politieke oriën
tering van Prof. Ir. Thijsse, met hem de nodige 
voorzichtigheid betracht diende te wor&en. 

Antecedenten: 

De namen van betrokkene en ZlJn in 
dit rapport genoemde familieleden komen bij de 
betreffende instanties niet voor. 

Bijzonderheden: 

Betrokkene is in het bezit van het pas
poort 375200, geldig tot 12 Juli 1951 en zijn 
vrouw heeft het paspoort no. 40287, geldig tot 
12 October 1952. 

'· s-Gravenhage, 2 3 April 19 51. 

34. 
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No. Dis 12529 A. -ëf:15�-:- 17-5-51.

� - ,..-&-b-;�i
-1I.Ml'iIBR��S, Franciscus .AfLto��' geboren te Oss, 9 Maart
. 1908, Ned.R.K.machinist, wonende te Oss, Vierhoekstraat 48 

Hij woonde van 20-6-30 tot 16-8-30 te Roermond; 
van 25-2-42 tot 11-2-43 te Eindhoven; van 12-11-46 tot 
10-3-50 te Domburg en overigens te Oss.-----------------
Hij huwde te Uden op 2-11-28 met GOOSSENS, Petronella Lam
berta, geboren te Grave, 22 April 1911. Dit huwelijk werd
door echtscheiding ontbonden op 5-11-42. --�------------
Op 20-7-43 herttrouwde hij te Oss met HARTOGS, Maria Wil-
helmina, geboren t.e. Oss, 21 Februari 1919. -------------
Door de politie werd tegen hem procesverbaal opgemaakt op
30-12-30 terzake diefstal van een hondekar, op 1-9-31 ter
zake mishandeling en op 10-9-40 terzake mishandeling met
voorbedachten rade.-------------------------------------
Door de Procureur Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof
te 's-Hertogenbosch werd hij onvoorwaardelijk buiten ver
volging gesteld overwegende dat gerezen verdankingen niet
ongegrond zijn gebleken.Nadere gegevens hieromtrent zijn 
hier niet bekend.---------------------------------------
Zijn zoon Lambertus J. geboren te Oss, 25 November 1930,
werd door de politie aangehouden op 7-8-46 wegens over
tredimg van artikel 244 van het Wetboek van Strafrecht.
Einde. 88.

OP ... �i:. .. i.1 � �--
copie geg. aan ,_$ t 
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TI RMANS, F. 
9-3-1908 
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Zeer veel spoed. G arne per gmgaande antwoord. 
�lleen Uw cartoth� en (crimineel,2x I.D. en P.R.A.J raadplepen, 
dus� onderzoei instelle�. 
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Dis.no.14562 A aa.s.10.51 

Ter voldoening aan net gestelde in Uw 
sc1irijven dd. 9 October 19Sl, No. 380,Geheir.1, be
treffende inlichtin6en,heb iK de eer U noog Edel
Gestrenge beleefd het navolgende te bericnten: 

Aart Versluis, geboren te Hardinxveld, 
14 September 1Jl8,sc:nipper, wonende te hardinx
veld, Rivierdijk :B.No. 308, komt in onze administ 

/
tratie wel voor. Van hem is daarin opgetekend 
dat hij lid is van de c.P.N.doch dat hij h ier
voor geen propaganda voert. 

Tijdens de oorlogsjaren heeft hiJ groten
deels zijn verbliJfplac.ts gehad in Duitsland. 

lüj heeft dac1.r gevaren éüs schipper en 
heeft da ... r ken 11is gekregen aun een meisje, wadr
mede nij in Hamburr; is gehuwd. 

Met deze vrouw is hij na de bevrijding 
nai.lr ·Nederland gekomen en is atln deze vrouw een 
verb�ijfsvergunning afpPgeven, 

Bij is thans no� ��oonuc.i:1tig aun net boven
genoemnP udres. Geûurencte de tijd dat ziJ,bedoe.u 
wordt .Ul.J met zijn vrouw, ë:uhier woonachtig zijn 
is er niets te hunnen n dele te vermelden. Van po 
litieke activiteit zijnerzijds wordt niets ver
nomen,ook niet van zijn vrouw. 

HiJ noen ziJn ecütgenote zijn lid geweest 
van de N.S.B. of een aer nevenorgunisaties,zijn 
vrouw volgens nclor verklüring ook niet van een 
Nazi Partij.Dit is echter door miJ niet te con
troleren. 

,20 October �9ól. 

�7.)i;JJ_J)_e��----- --i��--l�-r J VI --.,. 
CCf ff'.f;. ê1cî 

:,-...... ___,._ � - . ' �� . . . . ·- ... ·�·"·· 



\ 

I 

! 
;, 

1 ·

vr;nsLu .1..), A .• 
1lh9 ... 1� 
HARDirlXVE:LD, 

/ 

Aar. d.e H8t;r- D gtrif'.tscommandant 
var: ·l e Ri.1h;pOlit1e 
te 

' 

o s-;.; � - 1r



• 

Form. V 2e. 
No. Dis. 14.129. 

8 September 1951. 
Sliedrecht,xk&x&�. 

,;PSTI
�::Îw-t
;, �i ,j' .2 '1. 
PAR: , 

Leendert van er Vlies, geboren te Sliedrecht, 12 Juni 

1910, àrbeider, wonende te Sliedrecht, B 182, bezoekt vrij gere

geld café's, doch werd terzake van openbare dronkenschap alhier 

nimmer geverbaliseerd. Hij is lid van de Centrale Bond van Trans

portarbeiders (NVV)e.,,,sympathiseert met de P.v.d.A. zonder daarvan 

lid te zijn. 

L.van der Vlies laat zich niet met Godsdienst in.

Van 3 October l::;43 tot 13 Eaart 1944 was hij vrijwillig

werkzaam aan "weermachtswerk" in Frankrijk in dienst van de firma 

Groenendijk (collaborateur) te Rotterdam en daarna was hij werk

zaam aan weermachtswerk in Néderland in dienst van de firma 

Volders (gegeven ontleend aan administratie Gew.Arbeidsbureau). 

Terzake van voormelde handelingen vverd Van der Vlies 

geen straf of Laatregel opgelegd. Hij en de leden van het gezin 

en de familie kw�en alhier niet' in onv.uistige zin met poli tie of 

justitie in aanraking. 

:--.......... _...__,_ 

; OP :t-��� 
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No. 1698. 

No. Dis. 14.212 A. Sliedrecht, 15 Augustus 1951. 

Leendert van der Vlies, geboren te Sliedrecht, 12 Juni 1910, 
wonende te Sliedrecht, B 182, huwde op 12 Maart 1932 met. 1\/f.argrietha 

A.Lock. Het echtpaar heeft twee kinderen.
Leendert bezoekt vrij regelmatig café's, doch werd alhier 

nimmer terzake van openbare dronkenschap geverbaliseerd. Hij is lid 
van de Centrale Bond van Transportarbeiders (NVV). Hij is geabonneerd 
op het dagblad "Het Vrije Volk". Hij sympathiseert met de Partij van 
de Arbeid" zonder daarvan echter lid te zijn. Hij laat zich 1'.liet met 
Godsdienst in. 

Van 3 October 1943 tot 13 Maart 1944 was hij vrijwillig 
· werkzaam aan weermachtswerk in Frankrijk in dienst van de firma

rf�Groenendijk (collaboratevx), te Rotterdam en daarna aan weermachts
werk in Nederland in dienst van de firma Volders. Terzake van 
voormelde handelingen werd Leendert geen straf of maatregel opgelegd. 

• 
Zijn naam komt, evenals die van de leden van zijn familie, 

niet in ongunstige zin in de politieadministratie voor. 
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Betreft: B.Wallet, wonende te Barneveld. 

Dis 14973, nd. 30-10-51. 

VERTROUWELIJK 

y.., 1 Barend WALLET, g ehoren te Barneveld 6 September 1914, 
arbeider, woont te Barneveld, Prins Hendrikweg no. 20. 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek naar 
de antecedenten van voornoemde persoon bleek het volgende. 
Betrokkene is gehuwd met Johanna Cozijnsen, geboren te Barneveld 21 
Juli 1914. Uit dit huwelijk zijn 9 kinaeren geboren. 

In de politie-administratie te Barneveld komt betrokkene 
niet voor terzake een door hem gepleegd ernstig strafbaar feit. 
Wallet en zijn echtgenote zijn steeds in de gemeente Barneveld woon
achtig geweest. 

Betrokkene is lid van de Nederlands Hervormde Kèrk, doch 
is geen kerkganger. Hij is geabonneerd op het dagblad "het Vrije Volk". 

Op de houding van betrokkene en op die van zijn echtgeno
te gedurende de bezettingstijd viel niets aan te merken • 

Meer terzake dienende is omtrent voornoemde personen bij 
het te Barneveld ingestelde onderzoek niet gebleken. 

11-2-52.
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R.P. no. 2909 Dienstgeheim. 

Betreft:, B.Wallet,wonende te Barneveld. 

Antwoord op: 
Verzoek Dis.no. 14973,d.d.30 October 1951. 

� 

BAREND W A L L E T ,geboren te Barneveld 6 September 
1914,arbeider,woont te Barneveld,Prins Hendrikweg no.20. 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek· 
. naar de antecedenten van voornoemde persoon bleek het volgende. 

Betrokkene is gehuwd met Johanna Cozijnsen,geboren te 
Barneveld 21 Juli 1914. Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen gebo
ren.(]pvengenoemde personen staan in hun omgeving niet bepaald 
gunstig bekend. Het iseen een ruw,srnerig en zeer onorderlijk 
gezin,;.J 

In de politie-administratie te Barneveld komt betrokkene 
· t voor terzake een door hem gepleegd ernstig strafbaar feit.

is een ruw en onverschillig persoon. Bij hem is in kost· 
n zekre Arie van de Kieft,geboren te Valburg 6 Ju]j_ 192. 

Van de Kieft is meerdere malen terzake misdrijf veroorde� 
Wallet en zijn echtgenote zijn steeds in de gemeente Barneveld 
woonachtig geweest. 

Betrokkene is lid van de Nederlandss: Hervormde Kerk,doch 
is geen ke,rkganger. fil.,j--:hs\Li-€1. �J.J van- e""': rbeM.-0 

n politiek gebied treedt hij niet op de voorgrond. Hij is geabon-
neerd op het dagblad 11het Vrije Volk". 

Op de houding van betrokkene en op die van zijn echtge
note gedurende de bezettingstijd viel niets aan te merken. 

Meer terzake dienende is omtrent voornoemde personen bij 
het te Ba:rrre�eld ingestelde onderzoek niet gebleken. 

Apeldoorn 14 lfovember 1951. 
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o/JtJ:3 ó � 
No. Gr.V.D. 

23 November 1951. Î � 
1728/51 Cont'. / 

Bijlagen: een. 

Onderwerp: Barend WALLET. 

!:!_!HREKSEL f 
U:i : .9.� 220 r 
A. no .1240 .................... J

f �;�or . ;.� ..... }J ................. ,, �- P,;-.ta.H···@···· 

J. 

In vouwe dezes gelieve U aa.n te
treffen een uittreksel uit een vellig
heiàsrapport, opgemaakt door z, naar 
de inhoud waarvan kortheidshalve wordt 
verwezen. 

Dezerzijds wordt verzocht de even
tuele verdere behanàel1ng wel te willen 
overnemen. 

S.T. 

l2yoJJ 
[pu,uc��i] 

AAN: Hoofd Sectie G 2 B 
H.K.G.s. 

I.a.a. Hoofd B • •  D.

Typ: 10. 
Coll.: !L 
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Datum van ber1eht: 20 Novembèr 19,1. 

Contact" 
Rapport-eur: 
Van wle is het ber1eht e.f'ltomstigt 
Betrouw'baerb.e1d bericht: 
htrouwooarneid berichtgever: 

V8il'moedell Jk Juist. 
Idem. 
I.t. 1il.Jkspolit1e 1ngel�cht.
Geen.

elk� acties zijn ondernomen: 
Met wie S8mengewerltt: 
- - - - - - - - - - - - -- ------- - - - - - - - - - - - - - - -

· Door contact werd m1J de aandaent geves t1gd op:
'f. J - - - - - - - .... - - Baroenà W:f:tLET- - - - - - - - - .... ... - -

geboren 16 September l-914 te Barnavelö. wonanöe te Barneveld. 
r Prins Hendrikweg 20, Nede:ttla.nder" van beroep rijffielmonteur. 

welke werk tracht te krijgen bij def'ensiewerken. 
Hij is gehuwd met: 

"' 1 � - - - ... - - - - - .Tobanna C01IJ1t<JEN - - - - - - _ _ _ _
geboren 21Jun11914 te Barneveld. 
Uit cl1t huWelijk z1ja 9 kinderen geboren. 

WJILtL'T staat te BEiraevelr. zeer ongunstig bekend. IIi.j 
is een a.gresste.r persoon. d1e z1eh tegen contact meeroere 
malen heef't geuit als een voorstander ven het commun1sme" 

öl{ is ar volgens WALLitT fllfl.A.r !�n krant. waa.r J·e van op aan 
kunt en àat is. '*De waarheid". 
v7a.llet 1s een t�1 tegenstander. van de h.u1d1ge regering" welke 
volgens zi .1n zeggen geheel naar de :,iJpen va o 1 merilm moet 
de.nsen. 

NaAr sanl.eiàiag van vorenstaande mededeling ve.n contact" 
lleb ik, rapporteur" gesproken Met :C.D. R1.j1Gpolit1e te 
Barneveld. Deze deelde räj 1�e dat Barend WALLET inderdaad 
te Ba:Mlevelö bekeitö s at als een uiterst links georienteerd 
persoon. Hij zou ·echter liä zijn v8n de P.v .d.A. Omtrent 
lidme.atseha.? der c • .l! .N. of een abonnement op het dagblad 11te 
Wnarhe1d tt was te Barneveld niets bêkend" 

-----

Coll.: J:t 
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14.973 A 

\tALLBT, B. 
ló-9-14 

/ 

BLim EV1-:;LD , ••••

30 ûotooer 1951. 

As,n da Heer Districtscomm�md�nt- vt:in de Rijkspcli·tie
te

�PEL DOORN.

:: t op_ �eden onbeke11d -;,.,administratie van de R.t.D.
3 1 oer 1?s1

Hoof• R.I.O.



Verbinding: 40 

No. G 26/52 

:0IEN3 TGEHEIM 
11 Maart 1952 
Bron: betrouwba ar. 

Onderwerp: Inlichtingen betr. W.v.d.Wardt 

� n!ttum ontvm gstbericht:
4-2-52,No.16715 A 

• 

WARDT, Wouter van de, geboren te Rheden 31 Januari 1920, van 
beroep arbeiaer""wegenbouw, wonende Veerweg 71 alhier, is zoo 
van Gerrit va n de Wardt, geboren 18 November 1893 en van 
Janna de Jager, geboren 26 Juni 1901. Hij is op 25 Juni 1943 
te Wageningen gehuwd met Kornelia ffelena van Haaren, geboren 
29 Juli 1914 te MÜlheim a/d Ruhr. Hij b.ezit de Nederlarrlse 
nationa liteit en l:>elijdt de Ned.Hervormde godsdienst. Uit he 
huwelijk zijn 7 kinderen geboren. Op zijn persoonskaart op 
de afde ling bevolking alhier komen de volgende adressen v oor: 
Rheden, 10-5-20 Wageningen, Veerweg 42; 19-11-43 Wageningen, 
Veerweg 43 en vernummering Veerweg 43 in VeerW:Jg 71. W. v.d. 
Wardt is lid van de E. V "c. en geabonneerd op :De waarheid. 
Op crimineel gebied is het volgende omtrent hem bekend: d.d. 
17-2-51 werd onder no.131/51 proces-verba al opgemaakt wegens
belediging.

./ 
Bin de. -� 

, _ /6.t{'. '.\ #� '(;Pfï8älf � //� 
� �, �r. lllE!t 7-r-u-�
� OP ......... -It . .PÄJ· /CÖI=>i;;·�aan-· ............ �---· .... ,.
w 

� - .,.._ .... �� 
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4-2-1952.

-,. 

Aan de Beer 

"' {)--- Korpaohe:t· van 1?011 tie
te 

A G E U I N G E N.
-· 

TAROT, I. v.d.

31-1-1920
liAGBN'IUGEN, Veer'weg 14-3"

Tot op heden Mbekend ln 
• .adr;ninisiratie van de R.l

!
D� 

-6 FEB1952

Jdoofd &J.D, 
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No. 462/'51. 
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.NDERWERP : Inlichtingen betreffende WOLFERINK, Philippus, geboren 
venter, 1-6-1919, wonende te ED�, Nijverheidsplein no. 

te De-
7. 

Betreft Uw schrijven No. Dis 14.973 A, dd. 0 October 1951. 
Form. V 2 e.

-. 

Bovengenoemde persoon is reeds vele jaren te Ede wooR-
--lachtig. Hij is een zoon van Willem Wolferink, geboren te 

Deventer, 19-1-1896 en Johanna Mechteld Veldpape, geboren 
te Deventer, 24-4-1897. Zijn vader werkt op de A.K.u. te 
Ede. Betrokkene is ongehuwd en is inwonend bij zijn ouders.

Zowel op crimineel-, als op politiek gebied is van 
hem alhier nimmer iets ten nadele gebleken. Van zijn vader 

lis bekend, dat hij van November 1946 tot October 1950 ge
abonneerd is geweest op het dagblad "De Waarheid". Op poli
tiek gebied trad hij echter nimmer op de voorgrond. Aange
nomen kan worden dat het gezin thans sympathiseert met de 
doelstellingen van de P.v.d.A. 

Godsdienst: geen. 
nEinde".

OP ''AART 

ACD1 fl L 

DAT: .J.Sl 

rn-;-�;{._f.,,: bespr. met , .. /� .. 6-. -, f ..._,, 1 ··•••· 
cop,e geg. aan 3··- -.. 

jÏ>AR: <!ll..



� 14.S73 A 30 Octobar 1951 • 

WOLFBRINK, Ph. 
1-6 ... 19
ELE,o�•�

.A.o,n de Re:,er 
Co��i�s�ris v�ll Politie 
te 
E L E. 

heden onbekend i�

· op · n de RJ.O. 
de administratie va 

3 1 0(1 J (fj1

Hoo\a R,\.D,
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NOTA ACD 

Betr: G.N. Wols 

Voor gegevens betreffende Gerardus N1colaas Wols zie rapport 11 Swarttouw' 
Co1,stru.ctj ewerkplaatsen en Ma.chjnefabriek" d.d. 5. 7. 51. 

ACD, 6.9.51 
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Betreft: N.V. Hollands Aannemersbedrijf Zanen-Verstoep te 's-Graven
hage. 

� 

, Als directeuren·van de N.V. Hollands Aannemersbedrijf
q�· Zanen-Verstoep, gevestigd te •s-Gravenhage, Surinamestr. 
\ 29 treden op: 

1. Hendrik Zanen, geboren te Ammerstol, 3 September 1889,
wonende te Wassenaar, Buurtweg 18. 
Hij is gescheiden van Dingena Neelt�e Cornelia van Wijnen,
geboren te Krimpen a.a .• Lek, 6 Maar 1894. 
Hij wordt op financieel gebied als zeer bemiddeld aange
merkt. 
2. Gijsbertus Jan Willem Boomstra,geboren te Rotterdam,
12 September 1913, wonende t� 's-Gravenhage, Bazarstraat 
36. 
3. Gerrit van der Krol, geboren te De Bilt, 3 Augustus

-....1908, wonende te De Bilt, Soestdijkseweg 23n. 

Als commissarissen treden op: 
1. Mr. D. Schuur, wonende te-'s-Gravenhage, Waalsdorperweg

157; 
2. L.J. Volker, wonende Oud Bussummerweg 6 te Huizen en
3. Dr. J.J.C. van Dijk, wonende te 's-Gravenhage.

Volgens verkregen inlichtingen was de heer van Dijk voor 
de oorlog 2e Kamerlid voor de A.R. partij. 

Als hoofduitvoerder treedt op: 
- Wouter Hendrik Zanen, geboren te Ammerstol, 10 September

:.... 1911. In September 1945 werd nij vanuit Den Haag afge
schreven naar Dordrecht. 
Hij is een neef van de directeur Hendrik Zanen • 

De N.V. wordt geschilderd als een gezond en kapitaalkrach
tig bedrijf, dat veel voor de Rijkswaterstaat werkt. Veel 
zgn. millioenenwerken worden door dit bedrijf uitgevoerd. 
Zo zouden zij ook de werken aan de Brielse Maas uitvoeren, 
terwijl zij in Marokko (Agadir) een havenwerk onderhanden 
zouden hebben van 17 millioen gulden. 
In aannemerskringen staat het bedrijf en haar directeuren 
zeer gunstig aangeschreven. Ook in de oorlog hebben zij 
de juiste houding aangenomen. Bij de P.R.A.C. te 's-Gra
venhage is dan ook niets ten nadele van het bedrijf of van 
één harer directeuren bekend • 
. Ten aanzien van a_e heren van der Krol en Wouter H. Zanen 
werd het volgende be�end: 
Beiden zijn oorspronkelijk Nederlands Hervormd, doch voor 
zover kon worden nagegaan zijn zij niet kerkelijk medele
vend. 
Beiden staan als bonafide zakenmensen bekend, die welis
waar zullen trachten een zo groot mogelijke winst in de 
wacht te slepen, doch bij de uitvoering hunner opdrachten 
de kwaliteit van hun werk niet zullen verminderen. 

-2-
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O p  politiek gebied worden zij door insiders als volkomen 
betrouwbaar gekwalificeerd. Zij zouden absoluut vrij zijn 
van extreme smetten en zonder meer als goede Nederlanders 
aangemerkt worden. Hoewel hun eventuele politieke ricb. ting
niet met zekerheid bekend is, achten per§onen, die hen 
van nabij kennen hun politieke sympathieen gericht op de
V.V.D. 
De heer van der Krol was aanvankelijk ingenieur bij de 
Rijkswaterstaat. Hij schijnt in het bedrijf een belang
rijke rol te spelen. 
Nader werd nog vernomen, dat van der Krol anti-revolution
nair is. 
Ook ten aanzien van de andere genoemde personen is niets 
ten nadele bekend. 
Voor verstoring van de arbeidsvrede in het bedrijf be
staat volgens insiders nagenoeg geen gevaar. Bij het wer
ven va.n personeel wordt zoveel mogelijk een selectie toe
gepast. Ook zouden de ar.beiders, werkende voor Zanen-Ver
stoep een goede financiele verzorging hebben. 

Geen der genoemde namen komen bij de daarvoor in aanmer
king komende instanties voor. 

\Vk-Gravenhage, 20 April 1951. 
35.
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