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Men wordt verzocht bij het antwoord nauwkeurig nummer en dagteekening van den brief te. verme e� 
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Y. anio

afdeeling: :M:ar inestaf 
. 

. Bureau Intelligentie. 
class: Aan den Hoogedelgestrenge\ fre�:L,' ...... ;.L-.' . 

L. Einthoven, ,- , · 

uw kenmerk 

onderwerp: 

bijlagen: 

@ 39497 - '46 

1 
uw brief van 

Kolonel in Algemeenen :Dienst 

's-G r a  Ve n h a  e e • 
.Javastraat 68 

ons nummer 

2546 

's-Gravenhage, 
den 17 December 

Ik heb de eer UHoogedelgestrence mede te deelen, 

dat ik met ingang van heden den dieast als Sous-Chef 

Marinestaf ( In tel. ) overgeef. 

Mijn opvolger is nog niet beschikbaar. Tot aan zijn 

optreden wordt de dienst geleid door den Luitenant 

ter Zee der lste Klasse K.H. Schilp, Hoofd van de 

lste Sectie. 

Ik moge U danken voor de aangename en vlotte 

samenwerking, die ik van U altijd mocht ondervinden. 

De Ka.:oi t ein ter Zee, 

1-'�. Salm.
Il 

194 G. 
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Ik moge U v�rzoeken mij wederom te 

doen toekomen de verslagen van politieke 

vergaderingen e.a. welke vanaf l Januari 

1947 gehouden zijn en zullen worden, voor. -

welke toezending ik U bij voorbaat dani-c 

zeg. 

Typ. :NB 
Coll.: 

Hoofd Sectie III M.I.D. 
Marines taf. 

o/1 De Majoor der Mariniers 

�-� 

______-:_ M.A.Kaub.

Hoofd Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68, 
te 
1 s-G RAVEN HA GE



NETHERLANDS MILITARY MISSION, 
SECURITY OFFICER, 

GEREI {L.

c/o Camp Officegt HQ Allied Liaison Branch CCG (BE), 
Bad S alzuflen - B.A.O.R. 
Tele.: 2261, ext. 17. 

No.: 4027 B. 

31 Maart 194 7. 
� 

Onderwerp: Beveiligingsrapporten sectie III M I :oi..·""'----.----

/ J .• • ?;���z1 
Bijlagen: diversen. 

Kabinet Minister 
Javastraat 68, 
' s-G RAVENHAG E. 

l'resident, 

t'f 

VJ.. 

/' l. ACD/ lft,9f. Î

Bijgaand schrijven was geadresseerd aan den Neder-
landschen Verbindingsofficier te Minden, waarmede zeer waarschijn
lijk de Nederlandsche Marine Verbindingsofficier bij de Britsche 
Naval Staff te Minden bedoeld wordt. 

Aangezien de Naval Staff en dus ook de betreffende 
Nederlandsche Verbindingsofficier zich niet meer.in Minden 
bevinden is deze brief gaan z�erven en mij tenslotte geopend 
in handen gesteld. 

Ik moge U voorstellen dit schrijven op te stureri 
aan de M.I.D. en deze dienst er op te wijzen dat dergelijke 
stulcken op deze manier mogelijk in verkeerde handen komen. 

H.W. KEHRER. 
Kapt. A.D. 
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MINISTERIE VAN MARINE t)D HC:0� 
Telegr.-adres: Marine, Den Haag ------

Lange Voorhout 7 Tel. no.: 1 1 1880 
Lange Vijverberg 8 ,, ,, 183880 

Men wordt verzocht bij het antwoord nauwkeurig nummer en dagteekening van den brief te vermelden 

afdeeling: Marinestaf. 
Bureau Intelligentie. 
class: Aan den Heer A. Kuipers, 

Javastraat 68. 

uw kenmerk 
1 

uw brief van 
1 

ons nummer 

's-G r a v e n  h a  g e. 

's-Gravenhage, 
den 16 Ar��no. 19 4� 7.

onderwerp: Verkorte cursus
Marine Intelligentie
dienst - Maart 1947. ,��::::;./ bijlagen: 

Het zij mij vergund na afloop van de verkorte cursus 
van den Marine Intelligentie U mijn dank te bectuigen voor 
Uw welwillendheid-voor deze cursus als docent op te treden. 

Het zai U zeker niet ontgaan zij n, welk een aandacht 
er bestond onder Uw gehoor tijdens Uw lezingen, en dit 
is zeer zeker een waardemeter zoowel voor de interesse die 
er bestond voor de door U behandelde onderwerpen als wel 
voor de uitnemende wijze waarop U de cursisten heeft weten 
te boeien. 

Ik spreek de hoop uit, dat de tij dens deze cursus 
ontstane relatie bestendigd moge worden in een goede 
samenwerking. 

De Intelligentie-Officier Opleidingen, 
De Majoor der Mariniers, 
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de Hoogedelgesti-enge Heer
K.H.SCHILJ'; Lt.Kap-ti.t/Zee K.MR 
Ministerie van M�rine, 
Lànge Vijverberg 7, 
' s-GRA VE1'IBAGE. ·' 
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ijet ,Hoofd ·van de .. 
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Mr. L. Eint"hoven. 
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Afschrift 
MINIS�IE VAN MARINE 
. lffaëê.lini:.; :Staf. 

1 p-GrQvonhage, 23 April 1947 •
Lru1ge Voo:rhout 7. 

No. 29280 
Onderwerp: Wijziging·no.D!ll 
Intellig(,ntiedienst in 
Inlie htingendiens t. Volgno. 1 

1 

. 
. 

2 MÉI 194'?i 
. DE MIH.::::JTER YlJJ MARINE 

' 

ACD/;�J-l-.7 
,G e z i e n, 

de nota MS No. 377/6/2/47 betrofJeuéle de wc.mschelijkheid om den naam Marine 
Intelligentiedienst te wijzigen in :Marine Inliehtingc:ndienst, 

G e 1 e t , o p, 

de beschikkingen vnn 2 November 1945 No. SD 309/11/1/45, van 15 I<'ebruari
1946 No.SD 309/11/2/46, von 27 Mei 1946 No. SD-309/11/7/46, van 1 Juli 1946 
No. SD 309/11/10/46, van 25 ]'ebrun.ri 1947 No. 6668, Clo.ss SD 309" SD 389, 
en van 3 Maart 1947 No. 741+6, 

B e p a o. 1 t, 

dat overal vfüetr in bov0ngonoemde beschikkingen on aanvulJ.in1.,on of wijziginge 
van deze beschikkingen gesproken wordJG van Marine Infolligentie Dienst" deze 
ui tdrulddng wordt vervang on door Marine Inlichtingendienst on dat hot woord
of woorddeel Intelligcmtio of wa;.,.r afkortingen êlaarv.::m wol;'c1en gebruikt" dit 
woord of woorc,à.oul en derz,üver afkortingen ,vorc1en vervm1gen door Inlichtin� 
gen, 

GE.El"T HIERVi1.N DOOR MIDDEL VJ;N EEN AI<'SCîffiH'T(EN) V1iN DE� BESC:-.tITKKING KEN
NIS AfiN, 

de autoritc:iton gunöomc1 in bovonaangohao.lde beschikkingun, 

S tel t Va S t1 

Bokendinaking No. 458. 

Do J:1..aam 11marine- intellfgenticdienst" wordt gewijzigd in 11rnarine inlichtingen
dienst" on het met die beteekenis gebezigde woord "intelligentie" on afkor
tingen daarv.:m worden vervanscn o.oor 11 in.1ichtingcn"., resp. "M.iiRID" 

... . 

DE MIHISTER·VOORNOEMD, 

w.g. J.J.À.Schagen van Leeuwen
Voor eensluidend afschrift
De Secretaris-Generaai,



Onderhoud met de Overste SCHILP van de Marine Inlichtingenûienst 
op Woensdag 1 April 1948 van 14.50 tot 16.00 op zijn kamer i .1948· 
gebouw van de Marine Staf �ange Vijverberg 8 Den aaag 
----------------------------------------------------------�- -

1. Op 12 Maart j.l. ontvingen wij van Schilp een rapport waarin in
vage bewoordingen gesproken werd over de smokkel van wapenen
van Nederland en Belgie naar Duitsland.
Mijn vraag aan dHr. Schilp was of er via de bro!lli welke hem dit
bericht geleverd had nog nadere gegevens te verkrijgen waren.
Hij beantwoorde dit ontkennelfhd. Het contact met zijn bron
de Inlichtingendienst van de Engelse Admiraliteit was op dit gebied
niet zo vlot.Dit lag voornamelijk aan het feit dat hij zelf omtrent
áit soort zaken zo slecht ingelicht is en hierdoor aan hen weinig te
bieden heef't.
Ik heb hem aangeboden dat wanneer hij nog eens ruilmateriaal nodig hee:
ons dit maar moet vragen,mogelijk dat wij hem dan iets kunnen verstrek•
ken.

2. Verder heb ik hem gevráagd of' hij nog nadere gegevens omtrent de sabot1
aan boord van de fROMP.Buiten een koDt rapportje van de ID A�dam
had hij niets meer hieromtrent vernomen.
Het schip was thans klaar.Bij een inspectie was verder niets gebleken
van sabotage-pogingen •.

3. Hierna begon hij nog eens over de SUNETTA kwestie. Hij bleef het nog
maar vreemd vinden dat we verder nooit meer iets van de Engelsen ge
hoord had. Hij dacht dat hier meer achter stak en dat de Engelsen
wel degelijk meer van deze zaak wisten dan ze aan ons wilde loslaten.
Verder las hij mij een stukje voor uit een rapport wat de Amirikaanse
Mil. Attache Kol. Johnson gezonden had aan het Hoofdkwartier in Fraluk
fort over deze kwestie.
Dit bapport bevat geen gegevens die wij zelf nog niet weten.
Intressant alleen is het advies wat Johnson op het eind van dit rap
port geef't,nl. om onder geen beding HEYER nog aan de Nederlanders
iit te leveren voor een verder verhoor.

4. s. begon over het rapport van LANDREE Inlichtingen Off'icier in Rotterd,
betreffende de slechte staat van de grensbewaking in Zeeuws Vlaanderen
Hij beklaagde zich erover dat hij wel hierover gerapporteerd had1 maar
dat hij nog nimmer enige reactie onzerzijds hierop gezien had •

• 5. Ook kwam get rapport van Philipsem I.o. Yinuiden betreffende de Poolse
Vissersvaartuigen hog ter sprake.Ph. bleef nog steeds attent op deze
zaak. Het rapport was door s. nog niet doorgegeven aan de Engelsen
en/of Amerikanen.

6. s. vroeg mij of ik eén zekere van HOUTEN kende. Bedoeld werd Piet
BRIJNEN@ van HOUTEN. Hij vertelde mij dat van HOUTEN voor de Engelse
gewerkt had onder de oorlog en vroeg mij of' wij wistèn of' hij thans
nog voor de Engelsen werkte.
Ik heb hem verteld dat B. voorzover mij bekend op het ogenblik jour
nal�t is,maar dat ik niet weet of hij nog in het geheime leven
werkzaam is.

7 .... Verder vroeg s. waarom hij nooit het beloofde rapport omtrent 
de werf HOLLAND NA.UTIC ontvangen had. Hij noemde dit als een voorbee 
van slechte samenwerking met de CVD. Ik heb hem beloofd dit te zulleJ 
onderzoeken. 

s. Ik vroeg hem hoe het afgelopen was met het geval van die codemachine
welke een medwerker van v.d.KRA�TS (vm. hoo.fd radiodienst BNV)
in Apeldoorn in zijn bezit had was afgelopen.
Hij vertelde dat de Kon. Marche deze zaak nog in onderzoek had en
dat de machine bij de K��. March. was.

03 



MINIST�IE 
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ONDERWERP: 

Toezending 1 ex. "De Prinsenstad". 

Y. ' ' -�G�
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Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen 

•• 
AAN: 

1 exemplaar "De Prinsestad", met verzoek dit 

exemplaar, -zo het kan spoedig, te doen terugzenden, 

voorzien van enige nadere inlichtingen. 

Typ. :NB 
Coll.: '· 

> .  

Hoofd Sectie III 11ARID.

De Majoor der Mariniers, 

M.A.Kaub • 

het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

t.a.v. de Heer Franse,

Javastraat 68, 

te 

• s-G R A V E N H A G E



MIN l STER IE VAN MARINE 
Afdeling :Marine-Inlichtingendienst. 
Lange Voorhout 7, Tel. no. 182210 

1{/) Z. 2 l �.

Telegramadres: Marine, den Haag nummer van deze brief ..nauwkeurig te vermelden 

PERSOONLIJK. 

VERTROUWELIJK. 

uw kenmerk 
1 

uw brief van 

onderwerp: 

bijlagen: 

/ 

' } .. 
/ 

AAN 

De Hcx:gedelgestrenge Heer
Mr. L. Einthoven, 
Javastraat 68, 
•s-G r a v e n  h a  g e.
=====================-= 

1
ons nummer 

s.no.Marid
2270 /1198 Conf. 

's-Gravenhage, 
de 23 Februari 194 9.

Waarde Einthoven, 
Mag ik met het \Volgende

zoek tot je komen: 

1 Vcl�n�. 
1 

,�, OCT. 194;- I
·- -- .. ...,,l 

i � t i 
' ___ :: ,, 1J-'f j �---1

ondershands ver-

In verband met de agitatie van Indonesische 
studente�, daarin gesteund door de Studentën
vereniging "Pericles", vroeg mijn Minister 
opgave van de namen van de Amsterdamse 
hoog-leraren, die communist zijn of als 
"fellow-travellers" beschouwd moeten worden.

Zou je deze gegevens voorzover bekend
ondershandsaan de Luit. ter Zee Ie.klasse 
J.Nieuwenhuyzen willen geven, die deze 
brief aanbrengt. 

n..u��Á��-

Het Hoofd Bureau Inlichtingen
van de Marinestaf, 

�. 
De Kapitein ter Zee, 

J.F.W. Nuboer. 
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'l'ERIE VAN ALG:mJiNE ZAKEN 
J'avastraat 68. 

's-Gra venbage, 18 Maart 1949. 

No. !)6712. 

Uw No.: A/263. 

GEHEIM. 

• 

Onder verwijziDg naar Uw brief� genummerd 
A/263, d .d. 2 Maart 1949, kan U het volgende worden medege
deeld: 

1. Dirk V I S S ER, kapitein a/b van het kustw.artutg "strijpe",
komt in mijn administratie voor. Hij wordt ervan verdacht,
gedurende de oorlog voor de Firma v.d. OEVER als kapitein
op een g81J16pende kustvaarder te hebben gevaren" Volgens zijn
eigen opgave zou hij in 1944 naar Frankrijk zijn gegaan, al
waar hij tot aan de bevrijding niets meer heeft gedaan.

2. Van Hendrik Carel B O L L, kapitein afb "Lena", geboren
24-2-190'1 te Oldenzaal, is niets ten nadele bekend.
In de P.R.A.-dossiers te Almelo komt voor: care! B O L L,

NK X geboren 26-7-1883 te Oldenzaal, wonende Prins Hendriklaan
66 ha

> 
Oldenzaal, van beroep importeur, vermoedelijk de vader

van Hendrik carel.
Carel BOL L heeft openlijk blijk gegeven van i�enomenheid
met de vijand. Hij was werkzaam bij de Duitse Fokkerfabrieken,
las "Volle en Vaderland" en "Storm" en was lid van de Neder
lande•Dui ta e CUl tuur Gemeenschap.
Op 27-4-194'/ werd hij door het Tribunaal te Amsterdam veroor
deeld tot Fl. 5000,- boete en ontzetting uit beide kiesrechten.
Hij was geinterneerd van 26-5-1945 tot 29-12-19145.

3. .rob.an W I E G M A N, kapitein ajb "Heerengrachttt. Niets bekend.

4.. Hugo P L O K K ER, kapitein ajb "Bree Helle". Niets nadeligs 
bekend. 

5. .ren T E E K M A N, kapitein ajb "Bestevaar". Niets nadeligs
bekend.

6. Pblkl rt T U I L, kapitein eigenaar "Badzo". Niets nadeligs
bekend.

'1. Wiebe van der Z E E, kapitein. ajb "Arie Scheffer", is te Schi� 
dma onbekend. Bij navraag bij de Inspectie Scheepftart bleek 
echter, dat van der z E E sinds 22-6-1948 bij aanmonstering 
bij de waterschout te Rotterdam als adres opgeeft waranda 59 
te Schiedam. Dit zal nog nader worden onderzocht en het resul
taat hiervan zal aan U worden medegedeeld. 



• 

• 

8. 'l'itus Wllhelmos H. v.d. A B E EL E, geboren 10•2-1892 te
Bogzmm, adres: Parkweg 3, Bloemendaal, vaart momenteel niet
op het s.s. "Euterpe". De tegenwoordige kapitein van de
"Dlterpe" is P. R E I T S E MA, geboren. 4 Februari 1899 te
GronlDgen, adres: Volkera.kstraat 7 • knsterdam, gemonsterd op
cle "li.Uterpe" 19"1-1949. Het onderzoek naar bovengenoemde 1s
nog gaande en zal U evene8DS te Zijner tijd worden. medege
deeld •

De diverse bemanningen zullen nog worden nage
gaan en eventuele schokkende ontdekkingen worden gemeld • 

Aan de we1«
r

elgestrenge H.eer L.t.z. s.D. II K.M.R.'l'.Y. 
lt. Raitenberg, 
weatpleln 12 
ROTTERDAM. 



MINISTERIE VAN MARINE 

Telegramadres: Marine, Den Haag Men wordt verzocht bij het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurig te vermelden 

uw kenmerk 

onderwerp: 

bijlagen: 

,, 

@ 17779 - '47 

AAN Ministerie van Algemene Zaken, 

Javastraat 68, 

1 s-GRAVENHAGE.

1 
uw brief van ons nummer � R.o:t.t�,

r 1 
A/263 de 2 ,de .Maart •. 194 9. 

-3MRT1�9

,. -
06 'f 1.z. 

rTer attentie van den Heer c. de Graai'. -·

Naar aanleiding van onze mondelinge afspraak, ddo. 
23-2-1949, zou ik gaarne, kan het zijn spoedig, inlichtingen
ontvangen, omtrent de politieke betrouwbaarheid en antece-

denten van onderstaande coasterkapiteins. Ook byzonder
heden, die U bekend mochten zijn, omtrent verdacht perso
neel aan boord van een dezer schepen, zou ik gaarne ver
nemen. 

�I Dirk Visser, kapt. a/b 11Stcy:pe" (P.A. van Es) 
geboren: 15-12-'98 te 's-Gravenhage 

;,. gehuwd met Ludovika Augusta Overmann
,.... adres: Dirk Hoogenraadstraat 65, Scheveningèn. // 

� .. Hendrik Earel Boll, kapt. a/b "Lena" (Vermaas) 
1 geboren: 24-2-'07 te Oldenzaal 

j(rcn_ /�.a.Ad _JA c$t 

� 't d)3 /1,u �Ct,t,1.-.,c-l..R. 
_ _, gehuwd met Corry Koebergen 
- adres:· Nassaukade 320 I, Amsterdam. V i" L'/ 

::: Johan Wiegman, kapt. a/b 11Heerengracht11 (Spliethoff) / 
geboren: 24-3-'13 te Hedel 
adres: Rijckevorssel van Kessellaan 39 b, 's-Hertogenbosch.v 

� Hugo Plokker, kapt. a/b "Bree Helle" (P.A. van Es) 
/ geboren: 23-9-'15 te Vlaardingen 
�ehuwd met Petronella Cornelia Berkhout 

adres: Bleekstraa t 20 Vlaardingen. i/ 

1 Jan Teekman, kapt. a/b "Bestevaer" (Wagenberg) 
geboren: 30-1-' :Ili- te Koevorden 

.,,. gehuwtl met Lummigje Dekker 
� adres: Delfzijl 0Vagenborg).V 

-2-

( 



Aan: Min. van Alg. Zaken Datum: 2-3-194-9 Nummer: A/263 Blad: -2-

-"""'I Folieert Tuil, kapt. a/b "Badzo" (Wagenberg) 
,,,,. geboren: 22-11-' 08 te Hoogkerk 

adres: Cornelius Houtmanstraat 55 Delfzijl. ,/ 

�hriebe van der Zee, kapt. a/b "Arie Scheffer11 

geboren: 4--4--'97 te Den Helder 
gehmrd met M. van der Vlies 

,../.,,,,..adres: Verande 59 Schiedam.� 

ÄTitus Wilhelmus H. v/d Abeele, kapt. a/b "Euterpe11 (K.N.S.M.) 
""'nadere gegevens onbekend. 

:M.ARil'JE INLICHTINGENDIENST, 
De Luitenant ter Zee SD II, 

M. Rui tenberg.



lUNISTBRIE VAN A!G� ZAXEN 
J'avastraat 68. 

's-Gravenhe.ge; 1 .April 1949. 

No. 57504. 

Onderwerp: Inlichtingen coasterkapitei.DS •. 

• ER EI M.

Te Uwer informatie diene, dat het naslaan der namen 
van de bemanningen der schepen, genoemd in Uw brieven A/263 d.d. 2-3-19'9 
en A/265 d.d. 10-3-1949, geen nadere bijZótlderhedên aan het licht heb
ben gebracht. 

Betreffende de kapitein van het m.s. "strijpe" • J"ohan 
Frederik Carel W I. L H E L U Y - D A lA S T E , geboren. 2'7"ll-190S te 
Zend100rt, wonende ven der l!;Yndestraat 21, Den Haag, kan ik U mededelen, 
dat te onzent niets nadeligs omtrent hem bekend is. 

de Weledelgestrenge Heer L.t.z. S.D. II K.M.R.T.V. 
M. Buitenberg•
Westplein l.2
ROTTER DAM'..



MINIS�IE VAN .AWEMENE ZAKEN 
1avastraat 68. 

•s-Gravenhege, 30 Maart 1949.

No. 5'1504. 

� No.: A/265. 

d.d.: 10-3-1949.

erwerp: In11chti.Dgen eoasterkapiteins.

GEHEIJL 

• 

Omtrent de personen, genoemd 11'1 bovenvermelde 
brier, is op politiek gebied niets ten nadele bekend, met 
uitzondering van Wessel 1 AN S EN, geboren 5-12"1904 te 
Rotterdam, kapitein a/b van de "V1oletta Erica". 

van Wessel Z AN s EN is hier bekend, dat 
hij destijds heett gesollio1teerd bij Warzee. Hij is politiek 
del 1nquent. 

Van de in mijn brief No. 56'112 d.d. 18-3-1949 
genoemde P. R E I T SE ll A, :momenteel gezagvoerder van het 
s.s. "Euterpe", is op politiek gebied noch crimineel gebied
iets nadeligs bekend.

Uw aandacht wordt erop gevestigd, dat de tot 
dusver aan U gemelde inlichtillgen het resultaat zijn van 
kartotheek-cheekingen bij diverse instanties. I?ldien U in 
bepaalde gèvallen Crotere zekerheid nodig mocht oordelen, 
moge worden geadviseerd, een meer uitgebreid onderzoek te doen 
instellen" hetgeen 1Uteraard meer tijd zal vragen. 

Gebleken is• dat op 3 Maart 1.1. kapitein 
D. V I S s E R het gezag over het m.s. "Strijpe" (zie uw
brief' A/263 d.d. 2-3-1949) heeft overgedragen aan J"ohan Frede
rik caral W I L H E L I4 Y-D A M S T E. Van laatstgenoemde
zullen nadere bijzonderheden word'en gevraagd.

A1J1! de WeledeJ.aestrenge Heer L.t.z. S.D. II K.M.R.T.V. 
Jl. RU1tenberg, 
Westple1n 12 

ROTTERDAM. 



• 

Aan 6 
Van Dis 

Haring Abma komt in de politie-administratie en P.R.A. te Rotterdam niet voor. 

Sietze Jongeling komt in de politie-administratie en P.R.A.te Haarlem niet voor 

Derk Buining niets nadeligs bekend 

Cornelis Johannes de Boer, niets nadeligs bekend op politiek en crimineel gebied. 

Wessel Jansen, Zie o.n. 229, O.D. 198 en O.D. 1012 

P. Reitsema, niets nadeligs bekend in P.R.A. en politie-administratie

Wiebe van der Zee, komt in de politie-administratie te Schiedam niet voor. 

22-3-49



• 

MINISTERIE 

Telegramadres: Marine, Den Haag 

.., 

AAN Ministerie van Algemene Zaken, 
Ter attentie van Den Heer C. de Graaf, 

Javastraa.t 68, 

's-GRAVENI-IAGE. 

uw kenmerk 
1 

uw brief van 
1 

ons nummer ·�. Rotterdam,
A/265 de lOe Maart 1 94 9. 

onderwerp: Inlichtingen coasterkapiteins • 

bijlagen: ��,, r� ,.. 1

(j �il lll.;.,..I f�I 

I 
_ t{�-?- 1_ 

,,i In 1aansluiting op nuJn geheim schrijven, Nr. A/263 ddo. 
2 Maart '1949, moge ik U verzoeken mij tevens inlichtingen te 
verstrekken omtrentJ dc politieke betrouwbaarheid en antece
denten van onderstaande coasterkapiteins, 

Ook byzonderheden die U bekend moc�ten zijn, omtrent 
verdacht personeel aan boord dezer schepen, �ou ik gaarne 
vernemen . 

.,, s:
Haring Abma, kapt. a/b 11Keizersgracht11 

geboren: 8-2-1908 te Amsterdam
(Spliethof) 

/"," gehuwd met Melania Antje Boelstra 
adres: Lange Hille1veg 92a Rotterdam. 

!Sietze Jongeling, kapt. a/b "Prinsengracht" 
geboren: 7-5-1906 Terschelling 

,,,, gehuwd met: Leijte Janke 
adres: Cl�erlaan 26 Haarlem. 

(Spliethof) 

/.
t

Derk Buining, kapt. a/b "Ton S" 
geboren: 30-3-1889 Groningen 

" gehuwd met Rika F .A. Mein 
" adres: Parkweg 131 Groningen 

(D, Buining) 

�
Cornelis Johannes de Boer, kapt, a/b "Van Gclder 11 (Vcrmaas) 
geboren: Jl�-8-1907 Vlieland 

1: gehuwd met Antje Houtman 
adres: Oostenstraat 27 Harlingen, 

F.,;_,,,
�

Wcsscl Jansen, kapt, a/b "Violetta Erica" 
geboren: 5-12-1904 Rotterdam 
gehuwd met C.ïfi. de Leeuw 

/ adres: Buys Ballotstraat 18 Utrecht. 

® 17779 - '47 

(Terwogt en Lagers) 



• 

• 

r ... ü, :Î·R f K·(·_.1-l Uit���-; =�J· .. -- • ... {:;) ... . 
Ag.110.; .... --�-- ...... .
Voor :. _!:)_ .V�"J?. ... . 

•s-Gravenhaee, 1?..4.1949.
No. 58670. 

GEHEIM - PERSOONLIJK. j f,i �J839111ll 

Aan �oofd Sectie III Uarid 

Luitenant t.zoe I, 18.J. Renaud 
Lanr,e Vijverher1; 8 
• s-ll-RA VEMHAGE.

Ingevolge telefonische afspraak dd. 
11.4.1949 doe ik U hierbij toekomen het 
schrijven van Marine Inlichtingendienst 
Den Helder dd. 15.3.49 aan Politie •s-Her
togenbooch, betr. M.G. Beekwilder, en het 
daarop betrekking hebbende politierapport, 
dat mij door de Politie te Den Bosch met 
bovengenoemd schrijven toegezonden werd. 

Gaarne verneem ik Uw zienswijze in 
deze • 

D I s , 



DEPARTEMENT VAN MARINE 

�.� 11�ol�� c ._ -i

� 2 t-,H:., lÇ}4Syv 

: �......, 
.1 

�,\. lt11.ir 1 

No ... L.Jg.P/.,..$EC/ A.. 09661 c 
ONDERWERP 

AAN: 

; H 1 
1 s-GRAV.ENHAGE, 28 A!rr.1::1:____ . ! .. ......... ..... . 

Lange Vijverberg 8. 

f/i? 

Verwijzend naar U�chrijven d.d. 

12 April 1949 nr. 58€'70, heb ik de eer 

U te berichten, dat verzoeken om benodigde 

inlichtingen van Uw dienst slechts via mijn 

bureau zullen worden ingediend. 

Typ.: IW. 
Call.: Il' 

Hoofd Sectie III MARID. 
De Luit�nant ter zee I, 

M.J.Renaud. 

Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, 

Javastré3:at 68, 

's-G RAVEN HA G E. 



No. 61854 

/"if11G(B. 

• 

VE?!J
Onder verwijzing naar Uw brief no. A/272/1, . 

d.d. 10-5-1949, deel ik U hierbij mede, dat dezerzijds,
voor zover is kunnen worden nagegaan., op politiek gebied
niets ten nadele bekend is van de in Uw bovenvermeld
smirijven genoemde pprsonen, met uitzondering van
Dirk HERREVELD, kapitein a/b van het m.s. "Marsdiep",
die lid is geweest van dé N.s.B. en van het Zeemansfront. 1

Nopens de bemanning van de door U ge�oemde 
schepen, diene te Uwer informatie� dat zich bevinden ajb 
van het m"s. "'Toornvliet": 

l. Jacob van DONGEN, geb. te Maassluis� 7-9-1903,. stuur-
man, die vrijwillig voor de Duitsers he.eft gewerkt.

2. Herman van DONGEN, geb. te Maassluis, 23'-9-1925, ma
troos o/g, die een brief schreef aan Militaire Zaken
ten stadhuize te Rotterdam, met een voor de Koni.nging ,
en Prins Bernhard onterende inhoud, welke was getekend
met de na.men Mtissert en Hitler; hou zee.

3. A.M. TEUNIS, geb. te .Amsterdam, 24-3-1898, lid ge
weest van de N.S.B. (stbno. 94709) en lid van het
Zeemansfront {no. 194).

a/b van het m.s. "Eems": 

E,ppo �lejo SC:HUURMAN, geb. te Delfzijl, 25-11-1922, 
stuurman, die vrijwillig voor de Duitsers heeft ge
varen. 

2-6-1949.

Aan de weiedèlgestrenge Heer 
Ltz. s.D. der 2e klasse, K.M.R. T.V. 
M. Ruitenberg
westplein 12
te . .
R O T T E R D A M •



MINISTERIE V·AN MARINE 

Telegramadres: Marine, Den Haag 
Men wordt verzocht bij het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeurig te vermelden 

AAN Ministerie van Algemene Zaken, 
Ter attentie van Den Heer C.de Graaf, 

GE; JEïM 
Javastraat 68,

&s-GRAVENHAGE. 

uw kenmerk 
1 

uw brief van 
1 

ons num
.
mer ·� Rotterdam,

A/ 27(2./ G:-. de lOe Mei 1 94 9,•. 

onderwerp: Inlichtingen coasterkapi teins. 

bijlagen: ·•.· � .. - -- i1• 
9' . 

·� 
2 �y ;far(I. 

1 ;� 

Q 

bt. bf' � "r!J� ;� · · f}, \ _ • " · , � 1ls-:!_..

� . . 

• ' ·. tin· ,'·: sl�iting op mijti gcllem: schrijven, gemmmerd 
A/2 3 en A/ 5, gedateerd 2 en 10 Maart j.l.,, moge ik U ve.r
g;oek7n i;tµ,j tevens inlichtingen te verstrekken omtrent de poli
tieke betrotn'lbaar4eid en antecedenten van onderstaande coastel'
kapiteins •. 

Tevens byzonderheden die U bekend mochten zijn, omtrent 
verdacht personeel aan boord dezer schepell1,l zou ik gaarne ver-
nemer1; •. 

/ 1 Kiaas Heina 
� ®3menk�, kapt •. a/b "Eems" (c.;sos, Delfzijl) ,..J 

geboren: 16-10-1920 te Delfzijl 
ádres : Kerk;pad l2 Delfzijl.' 

tl I Teunis Kamsteeg, kapt._ a/b "Oud Beijerland" (Venna.aa?) 
geboren•: 19-4-1897 te IJsselmonde 
adres : Veerhaven 17 Rotterdam..< 

/ Coenraad Bos, kapt, •. a/b "Wester Eems'; (C._Bos, Delfzijl) t/
geboren 21-4-1899
adres : Wm •. de Zwijgerlaan 30 Schl.e�/ 

/ Mayeltje Oldenburger, kapt. a/b "Eemshorn" (Wagenborg, Groningen) / 
geboren: 15-9-1914 te Beerta 
adres : Delfzijl, p/a Wagenborg.-:- V 

),' Dirk Herreveld, kapt. a/b "Marsdiep11 ( Gruno, Amsterdam) 
geboren : 13-6-1904 te .Ambt.Doetinchem / 
adres : Sloterkade 43 III Amsterdam.' .  / 

z.o.z .•.

@ 17779 - '47 
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� 1' 

·t· 
. .  · .J..i.'l . �- - - . - ... ..... .  - ... -· .. - .. -- .... - - . - -

/ Izak Frank Thomanse, kapt •. a/b "Toornvliet" / 
geboren 18-12-1918 te Rotterdam V 

/ 

.fl 

adres : Hoogerbeetsstraat 22 c, Rotterdam_.. -

Sytze de Vries, kapt. a/b "Katwijk11 (Erhardt en Dekkers) 
geboren : 28-3-1895 te Ameland ../ 
a_ore,s : West F�enJ.ands�straa� ,lf3, Schiedam_. . 

..) l 

' ..

... 
� ..... 

., 

..: J 

• ..J. • 

-. . -: . ' . ·� ' . .11ARJNE INLICHTING:B.Nilll!NST
. 

'
J-. 

:: · · · '.'. 
1 :

·�·.·., .. Lµ;ite��\er Z�e S.D., rÎ,

� . ' 

: . . ;'>> �_;;'. L '-z -

.1 � ... t 

· .. • 

·'- '
t - ' 

:i . •. ' 

,._ 

--

M._ RUITENBERG. 
..:_• . .. .J. r 

..... 

. �' .. 

[1 



Notitie voor C/6 
Van Dis 

,--------1 

Vo!:;··- t'f3 J"b l 

itt : i 7 JUMI 1949 

?; r;/ 1-A-CDÏ-·--··· 
In de :politie-administratie te .Amsterdam komt voor Dirk Herrevq�Ja....,.,�g�g�b.,,__J�3�=�P�aO-...� .... 
te Doetinchem, won. Amsterdam., Sloterkade 43/III. 
Van beroep 2de stuurman. Opleiding Mulo en z.v.s. 

Dossier P.R.A.: 25149. Lid N.S.B. No. 49913 van 14-6-35. Heeft na November 1942 
geen contributie meer betaald. Was aangesloten bij: Zeevaartfront van '39 tot 
Nov.'42. De Proc. Fiscaal bij B.G. te .Amsterdam stelt hem bij schrijven No. 25149 
d.d. 10-3-48 voorwaardelijk buiten vervolging met een proeftijd van 3 jaar voor
wat betreft de onder punt 1 genoemde voorwaarde (goed Nederlander). 10 jaar ont
zetting uit de 4 rechten. Hij is niet gedetineerd geweest.

De overige� personen genoemd in schrijven 61854 komen in de :politie-administratie 
en P.R.A. niet voor. 

Voor wat betreft P.D. 4ry34 t.n.v. Kam.steeg deel ik U mede dat deze niet identiek 
is aan de gevraagde Kamsteeg, Teunis, geb. 19-4-9? te IJsselmonde. 

Dis 19-5-49 





• 

• 

Notitie voor O VI 
Van Dis • 

Geen der personen genoemd in schrijven 64137 d.d. 15-6-49 komen 

in de politie-administratie of P.R.A. voor. Zij staan allen gunstig bekend. 

Dis 4-7-49 



MINISTERIE VAN MARi·NE 

Telegramadres: Marine, Den Haag 

'--- b '-1 I 3 'f
-

JUNl-1949 ' 
Men wordt verzoc�t'l"bif:'he

,
t mtWêord datum en 

nummer van dtze�:f:>rle'tr wkeurlg te vermeldenj 

--------

AAN Ministerie van Algemene Zaken, 
Ter attentie van Den Heer c. de Graaf, 

G EIM 
Java.straat 68, 

's-GRAVENHAGE. 

uw kenmerk 
1 

uw brief van � Rotterdam, 
de 14e Juni 1 94 9 •.

1 
ons nummer 
A/275/G_._ 

onderwerp: Inlichtingen coaster-ka:pi teins: 

bijlagen: 

In aansluiting op mijn geheim schrijven A/272/G, ddo, •. 10-5-1949, 
moge ik U verzoeken mij tevens inlichtingen te verstrekken omtrent de 
politieke betrouwbaarheid en antecedenten van onderstaande coaster
kapiteins. 

Tevens byzonderheden die U bekend mochten zijn, omtrent verdacht 
personeel· aan boord dezer schepen, zou ik gaarne vernemen. 

"DOLFIJN" 

kapitein: Pieter de Leeuw van Weenen 
geboren : Kueknitz 7-7-1910 
adres Lange IJzerenburgstr._ l Dordrecht 
gehuwd met Elizabeth Korporaal. t 

rr 
"DRACO" 1,-/ 
kapitein: Johannes Willem van der Hert - ,< ' -
geboren : ' s-Gravenha.ge 8-4-1901 

i
,.r

• 

adres Oaen van Necklaan 191 Rijswijk 
gehuwd met P.L.M. Kuijpers. 

"J1lLIA MARY" 
::t ka.pi tein: Edzo Smid 

geboren : Groningen ll-2-1916 
adres : Nassauplein 37 Groningen 
gehm"fd met H.M. van Leeuwen._ 

"KWIEK" 

:: ka.pi tein: 
geboren 
adres 

@ 17779 - '47 

Lucrui Eeftingh 
Gasselte 9-3-1919 
Gasselternijveen 143 •. 

"STIENTJE-:MENSINGA" 
3 kapitein: Berend He.r:manus Willen Visser 

geboren : Maassluis 19-12-1909 
adres : Politeshofstraat 56 Antwerpen 
gehtmtl met Hilda de Bie •. 

"ZEELA.l1D" 
3 kapitein: Pieter de Jong 

geboren : Terschelling 2lt.-5-189l 
adres Nolensstraat 21 Rotterdam 
gehuwd met A •. Kaspers •. 

:M:ARINE JJ'U.ICI-ITINGE.'IDDNST,
De Luitenanr)e S.D., II,

��L {_/ 
-- - t 

M. RUITENBERG.
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/, 

• 

j, 
• 

,.'

15 Augustus 

:Betreft: Doornb.os, Au.lj:o 
geboren 13-11-1918 te Slochteren 
wonende te Delfzijl, Landstraat 17. 

E·oots.man Ton.nis. 
geboren ê-8-1914 te Delfzijl
wonende te Delfzijl, Marcus Busstraat 103. 

Antwoord op 
-�i:-R? 1 verzoek DIS No�Form. V2e, d.d. 9 A,u�stus 1949.

Auko DOORNBOS, Nederlander,geboren 13 November 1918, onge
huwd,van beroep kapitein Kleine handelsvaart, wonende Landstraat 
17 te Delfzijl. 

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

Auko Doornbos,is van 10 September 1941 tot 21 Maart 1942 
woonachtig geweest te Groningen,· Oosterhoogebrug A.220. Vanaf Maart 
1942, is hij woonachtig te Delfzijl, ten huize van zijn zwager SIKKO 
ROELF E'ISSENS,van beroep winkelier en handel in scheepsvictualien,
Landstraat 17 te Delfzijl. 

Doornbos is voor zijn vestiging te Delfzijl, slagersknecht
geweest.Te Delfzijl is- hij gaan varen als matroos kleine vaart.Na
dat hij een cursus o_p de z:eevaartschool · te Delfzijl had gevolgd, is
hij thans varende als kapitein op het M/S "Limfjord", eigendom van 
zijn zwager S.R.EISSENS. 

Doornbos staat in de gemeente Delfzijl gunstig bekend.Hij 
komt niet voor in de admi:g.istratie van Poli tie en P.R.A. te Delfzijl 

=i ·--------

Tonnis EOOTSl\mN, Nederlander, geboren 8 Augustus 1914 te 
Delfzijl, gehuwd, van beroep reder, kapitein kleine handelsvaart, 
wonende Marcus Ji3usstraat 103:. 

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

T.Bootsman, is gehuwd met Antje KOPER, geboren 6 December
1917 te Slochteren. Het dit huweli.jk zijn drie kinderen geboren.

Het gezin :Bootsman staat �stig bekend in de gemeente 
Delfzijl, terwijl zij de Nederlands Hervormde geloofs overtuiging
zijn toegedaan. 

In de administratie van de Politie te Delfzijl, komt Tonnis 
:Bootsman voor, in verband met een door hem op 19-12-47, gepleegde 
overtreding van Art.3 van de Uitvoeringsbeschikking Hout 1941.I. 

Op politiek gebied is niets ten nadele van B-ootsman bekend
geworden. 

Verbinding No.g,.

E I N D E' • 

No. 7582. Datum: 15 Augu.§tUS 1949. 
Onderwerp: á. Doornbos en T .Bootsman. ,,. 

Datum.van on angst 'beric t: 
Betrouwbaarheid berichtgever;
Waardering bericht. 
Tevens bericht gezonden aan.
Medewerkende instanties: 
Ondernomen acties: 

verschi -ende. 
z.eer betrouwb ar.
zeer· betro�wbaar.
geen. 
geen. 
geen. 



Büsstr �· ;t 
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Rapport 

Aan Hoofd c •

Van Dis 

De coasterkapiteins 

H� Westers, geb. 10.11.1908, won. te Groningen 
J. Bosma, geb. 4.8.1922, won. te Groningen
H. Karssies, geb. 15.12.191?, won. te Groningen
D. Veenma, geb. 19.6.1911, won. te Groningen

komen in de politieadministratie te Groningen niet voor. 

De coasterkapitein 

J.w. Zuidema, geb. 8.2.1910, won. te Haarlem

komt in de politieadministratie te Haarlem niet voor. 

2?.9.49/Dis/ 



.. MINÎSTERIE VAN 
BINNENLAIIDSE. ZAKEN 

' 
�, ..

. �· , ·1 . , " � , ";r . . ,.. 
\ 

. · Omtre�t .de in Uw. brie� ,No'.� A/260/G de'd<29:..7.�1949 · 
·geno�mde personen.is voor:zover is ��en worden nagegaan 
. �iets ten nadele .bekend, met. uitzon'de.ri..1:lg van,de hieronder 
genoemden;" · . .. , . · · " ·' 

j l 
• e , 

.t .· .; f, 

Edo; ·geboren 13-10-1910 te..,Slochteren; 
. werd. op l4-5-1938·aangehouden en·overgebracht n��r 
. de Officier van Justi:tîe te Rotterdam t.z.v. 3 we-

ken gevangenisstraf. � ·· :-: .,. 
. ' '· � )" . 

POSTM.A, Hein• .geboren 30-3-1904 te .Leeuwarden.
, • ,' •• •' : • ' ' ! .. ' 

''l 9�X 

SCII�m:NBROEK, J�jen,. g�bore�··s.:.4-1923:' te· �o.�
' 

:. ,,. Inlich=ti�gen omtrent. de �ée laatstge��mden>.ont-
U in de hierbij �ngesloten bijlagen. 

· · 

Aan de \'ieiedelgestreng� Heer · 
., Luitenant ter zee s.D.II K.M.R.T.V. 

· M. Rui tenberg,
·westplein 12 

, R O T T E R D A M.

•• 
� 

. ' { ' 

·: .. HET HOOFD YAN DE DIEN�T,
, Iia,mens deze, · · · " 

• ' 1 '• 

· Jh; �, W.J·.Th.'· Ser;aris •
. " 

:; .

. ' 
.l 



MINISTERIE VAN MARINE 

Telegramadres: Marine, Den Haag 
Men wordt verzocht bij het antwoord datum en 

nummer van deze brief nauwkeuri&: te vermelden 

AAN Ministerie van Algemene Zaken, 
Ter attentie van den Heer L. Pot, 

Javastraat 68, 

' s-GRA VENHAGE • 

uw kenmerk 1 uw brief van 1 ons nummer 1 �. Rotterdam, 
.A/280/G •. de 29e .1ruli 

T7oJg, 
• 

onderwerp: Inlichtingen Coaster Kapiteins. 

bijlagen: 

1949 
....__ ···---
/ Arr t ; ,,,._._.- }t0/'0 

In aansluiting op mijn geheim schrijven, genummerd A/275/G, 
dd. 14-6-1949, moge ik U verzoeken mij tevens inlichtingen te
vertrekken omtre�t de politieke betrouwbaarheid en antecedenten
van onderstaa:nde coaster-kapit�ins.. 

r Tevens byzonderheden di� U bë°kep.d mochten zijn, omtrent 
vel:'d.acht personeel aan boord dezer schepen, zou ik gaarne veri:iemen. 

11HOUTMA1'T11 

1 �Kapitein : E. '.Meertens 
geboren : 22-11-1893 te Veendam 
adres : Rosener :Manzstraat 6 Rotterdam tl 
gehuwd met J. Hujeu ( onleesba.ar) • 

"LIUFJORD" 
1 j kapitein : Auko Doornbos 

1 
geboren: 13-11-1918 te'Slochteren 
adres : Landstraat 17 Delfzijl 

"ORION" 

ka.pi tein : Engel de Bie 
geboren : 12-11-1894- te Den Helder 
adres : Hofdijklaan 68 Velzen . 
gehuwd met A. Bas. 

''PRnJA'' 
1

-?
kapitein 
geboren 
adres 

"ALGARVE" 

. 

�,/:> 

Gustaaf Mart..en in 't Veld 
27-8-1922 te Rotterdam
Adrianalaan 76 Rotterdam. i/ 

1 �kapitein : Arend Hoogeveen 
geboren 24-10-1905 te Rotterdam

/10. ?J� J 'ó>l
tl el - / ó - fP -'tJ 
rt.;._ � i S1,iJ2.

tt.J..' 1 �-c)-'-{9

adres Wm. Buijtewechstraat 218 Rotterdam i/ 
gehuwd met P. Schaarman. � 

-2-



• 

X 

Nunnner: A/280/G. Da tlun: 29 Juli 1949. 

"BIERVLIET'' 
f ..,., ka.pi tein : Hendrik Edo. Blaauvr

' geboren : : 13-10-1910 te Slochteren 

X. 

adres : Polslandstraat 7 Rotterdam '/ 
gehuwd met M.S. Numeijer. 

"BILL S" 
� kapit�in : 

geboren 
adres 

"BRilülA" 
�kapitein 

geboren 
adres 

Hein Postma 
30-3-1904 te Leemwat'den
T\�eede Parkstraat 7 Huizen

Jurjen Schok.kenbroek 
5-li--1923 te Anloo
Mauritsweg 32 Rotterdam

Blad -2-

/ 
"CORNELIA B" IJ , 

1 j ka.pi tein ; Roelof Booij
} � 1J \, ö T r) l� geboren : 5-10-1912 te Jutphaas J _J d)-l./9 · adres : Saxenburghstraat 4 .Amsterdam <J..- , Cl • :l 3 -

v 

J 

gehuwd met D.A. Elsinga. 
/ 

"PROGRESS" 
�kapitein : H. Westers
-,,,,. gebo.l'.'en : 10-11-1908 te Groningen 

adres Graaf Adolfstraat 69a Groningen 
gehuwd met B .P. Uilenbroek •. 

V "REMMERT" 
/\ 4 ?Icapi tein : J •. Bosma v 

geboren : 4-8-1922 _te G.l'.'oningen 
adres : Rosensteihlaan l Groningen 
gehmvd met GJA:. Lever. 

"WI!vl:'' 
_)kapitein : L.c. Klooster.man 
;, geboren : 26-8-1909 te Nisse 

adres : Ooievaarstraat 47a Rotte.l'.'dam , 
gehuwd met J.E. Blooij. 

"HERTEL" 
Jka,pitein : Jacob Vinte 
-, geboren : 7-5-1900 te Arnemuiden 

V 

adres : Mijnsheerenplein 20a Rotterdam 
gehuwd met Leentje Mathijsen •. 

\. / 

/ 

X 
J 

11.AFIENA" 
kapitein: Mal:'tin Groen 

�- geboren : 25-12-1911 te Groningen
adres : Roggeveenstraat 22 .Amsterdam 
gehuwd met Geertruida Oldenburg 

"BELLATRIX" 

�kapitein: Tonnis Bootsman 
7 geboren : 8-8-l9Jli- te Delfzijl ' 

adres : :Mal:'tus Busstraat 103 Delfzijl / 
geh1nvd met Antje Kuper. 

-3-
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J 

J 

Nummer: A/280/G. Datum: 29 Juli 1949. 

"HHOP OP ZEGEN" / 
.,-\k:3:Pitein : Harmen Karssies 
_,,, geboren : 15-12-1917 t'e Groningen 

adres : Paterswoldscheweg 105a Groningen 
gehuwd met D .A. dé Boer. 

"JACOBA" 
kapitein : Jan Wes·sel Zuidema t/ 

' geboren : 8-2-1910 te Groningen 
\ adres : Vergierdeweg 199 Haarlem)

gehuwd met J. de Boer. 

''VAN�'' 
i,1kapitein: Cornelis Ree 

V 

geboren 14-11-1897 Terschelling / adres Insulindestraat 225 Rotteraam 
gehUïvd met Cornelisje Schol. 

"JACOBA CATHA.."RJ:NA" 
..-ikapi tein : Harmen Heiaa 

geboren : 4-11-1913 te Amsterdam 
adres : Binnenbofstraat 26 Amsteraam 
gehuwd met Sophia van der Lind1· 

1.
. 

"KUNLABORI"

l; kapitein : Reint Kunst 1,,, 
geboren : 23-l+-1908 te Bremerhaven 
adres : Vroezenlaa.n 17 Rotteraam V, 
gehuwd met Helena Bonninga 

,JI "NIEUWAAL" 
X kapitein : Coi-nelis Rab !/ 

geboren 23-12-1896 te V1issingen
adres Emmala.a.n 67. Rottei-dam \:, 
gehuwd met Johanna Ma.ria Zevenhuizen. 

11TINDA11 

1 � kapitein David Veenma / 
geboren 19-6-1911 te Groningen
adres Westerbi�nensingel 44 Groningen 
gehuwd met Egertina Frederika Kampstra •. 

Blad -3-

MARINE INLICHTINGENDIENST, 
De Luitenant tei- Zee S.D., II,

M. RUITENBERG.
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Nr.G. 218/49. , ..:. 

Onderwerp, Inl. omtrent lngel d.e BIE, geb.12.-11-94 te 
Den Helder, le stuurman, wonend.e HofQijk
laan 68 Driehuis., gem. Velsen. 

In- en afschrijvingen: Ingeschreven op 17-Q-32., komen
de van Den Helder. Krachtens Besch.Secr • 
Qen. Dep.Binnenl.taken d�d. 4-3-41 Nr.8997 
Birmenl.Bestuur van 4.-3-41 tot l-2.-46 inge
schreven geweest in het Centr.Bev.Reg. te 
•s-Gravenhage, daarna weer te Velsen.

Antw.oord. op verzoek 

DIS V2e nr. 5:782 dd.. 9-8-49 . 
. ___;;;, 

B E R I C H T. 

Gegevens uit de administratie, 

13-8-49.

a. betreffende betrokkene s niets ten nadele.
b. betreffende gezinsleden, niets ten nadele.
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Form. V 2 e 

No. Dis Datum 9.8.49. 

Ondorworp: Inlichtingen. 

G:i=HEIH 

De Heer Hoofr'lcomr1issaris 
van Politie 

te 
m O T T E R D A M 

Hiermede moe;o ik U vurzockon, mij to willen berichten

of in do Poli tio-adminis tra tic ton- Uwun t io ts bekend is -

spociao.1 ook op politiek gobiod - ton no.clolo van onderstaan

do persoon, do loden V8Il hG t c;cz in wao.ruit hij s tarnt ( on do

loden van do fo.mil ic) waarbij hi;j inwonend 

I:N TVLEVOUD S.V.P. 

j, MEERTENS , E. 
i geb. 2?.11.1893 te Veendam 

won. Rotterdam_,_Rosener Manzstraat 6. 

• &l!. VELD, Gustaaf,Martfn, in 't. 
geb. 27.8.1922 te Rotterdam 
won. Rotterdam..,_Ar'lrianalaan__lQ 

HOOGEVEEN,Arend 
geb. 24.10.1905 te Rotterdam 
won. Rot+;erdam..,__Wm.Bui.jtewechstraat 218 

BLAA1Ji.1�Hehdrik,Edo 
geb. 13.10.1910 te Slochteren 
won. Rotterdam, PolslandstrAat 7

SCHOKKENBROEK, Jur.jen 
'geb, 5.4.1923 té Anloo 

-

wofu_Rotf.erdam.,_]_1:anritsweg,_-3.,g 

-

REE, Cornelis 
geb. 14.11.1897 te Terschelling 
�on. Rotterdam,Insulindestraat 225 

KUNST, Reint 
geb. 23.4.1908 te Bremershauen 
won. Rotterdam, Vroe:zenl::1·rn 17 

KLOOSTERHAN, L.C. 
geb. 26.8.1909 te Nisse 
won. Rotterdam.,_Qoievaars�r��t 42 a 

ic, ..., .



VINTE, Jacob 
geb. 7.5.1900 te Arnemuiden 
won. Rotterdam, Mijnshe0renplein 20 a 

Gaarne binnen een week bericht terug. 

Rab, Cornelis' 
geb. 23.12.1896 te Vlissingen 
won. _B.Q t te rd am

_,__
Emm a iha a n...22_· 

Betr.Dis No.5782. 16 .Augt.rntus ·1-949. 

• 

-:, 

• 

Blaauw, Hendrik Edo, geb:13-10-10 te Sloohteren,wera 
op 14'=5-38 aangehouden en overgebracht naar de Offi
cier van Justmtie te Rotterdam t.z.v. 3 weken gevan- ' 
genisstraf. 

In 't Veld, Gustaaf Martinus, geb:27-8-22 te Rotter
dam, .fsvän 8-7-43 tot 10-7-43 te Rotterdam voor de 
Sioh.Polizei in arrest geweest en daarna ov.ergebracht 
naar Arnhem, verdere bescheiden hierop betrekking 
hebbend zijn door de Duitsers vernietigd. 

De namen van de andere personen komen in de admini
stratie van de Politie te Rotterdam niet voor • 

• 



• 

• 

Form. V 2 e 

No. Dio �' 

Ondorworp: Inlichtingen • 

G:r:::HEIH 

Datum 9.8.49. 

De Heer Ko�pschef van Politie 
te 
HUIZEN 

Hiormodo moge ik U vorzol:kön, mij te willon borichton 

of in do Poli tio-adminis tra tio ton Uwun t io ts bekend is -

speciaal ook op politiek gobiod - ton n�àolo van onders taan

de per soon, do lodon van hut 0oz in waaruit hij stamt ( on do 

loden van do fQmilic) wcnrbij hij inwonend is. 

. IN TVv�rnVOUD S • V. P • 

POSTMA, Hein 
geb. 30.3.1L904 te Leeuwarden 
won. Huizen, Tweede Parkstraat 7

Gaarne binnen een week bericht terug • 



.. 

• •  

·, 1 

ZEER VEEL SOOED 

5782 

,. 

' ,, 

ZE.ER VEEL SPOED. 

POSTMA Hein
geb: 30-3-04 
won I HUIZUM, 

Gaame 

. . 

16 Augustus 

I' 

.. 
/ 

De· Heer Oommiaea.rls van Poli tie ·· 

.. 

t ' ./ . 
L

e 

E E U 'W A R)D · ·E N 

,,,• 

eeuwa.rden , f· 

ede Parkst:raa t 7. · 

week ·,n t1.·,oord. 

'··' 

. ";-. 

' , 
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No. 53.78- '49 

Form. V 2 e. 

No.Dis.�.9.B.1949. 

Onderwerp: Inlichtingen. 

GEHEIM/ 23 Augustus 1949. 

t 
r 

In antwoord op bovenvermeld schrijven wordt het 
volgende bericht: 

Op 20.11.1947 werd vanuit het Bevolkingsregister te 
Amsterdam miar l!:ngeland uitges chreven: 

Harmen H E I D .A, geboren te Wijmbritseradeel, 4 Ner 
vember 1913, van beroep stuurman kleine vaart, ge
scheiden echtgenoot van Sophia Catharina Egberdina 
van der Linde, ge boren te Delfzijl, 18 Mei 1921, ge
woond he bbende Je Amsterda m, Binnenhofstraat 26huis. 
Heida bezit de ederlandse nationaliteit en wa s niet 
bij een kerkgenootschap aangesloten. 

In de administratie van het Loofdburea u van Poli tie 
te Amsterdam komt betrokkene, ook politiek, niet voer 
Einde.----------------------------------------------

P.3 • 



� Gaarne 



No. 537.8-' 49. 

Form. V 2 e. 

No.Dis.5782,dd.9.8 .1949. 
'< " 

Onderwerp: Inlichtingen. 

GEHEIM . 

• 

23 Auguêtus 1949 0

In antwoord op bovenvermeld schrijven wordt het voJ:. 
gende bericht: 

Sinds 2 4.5.1947 werd vana f het Centroal Bevolkingsrer-, 
gister te Den Haag in het Bevolkingsregister te Am
sterdam ingeschreven: 

Marten GROEN, geboren te Groningen, 2 5  December 
1911, van beroep gezagvoerder grote vaart, gehuwd met 
Geertruida Oldenburg, geboren te Groningen, 19 Mei 
1915, wonende te Amsterdam, Roggeveenstraat 22huis. 
Groen bezit de l�ederlandsè nationaliteit en behoort 
tot de Nederlands Hervormde .L1.erk. 

In de administratie van het Hoofdbureau van Poli tie tl 
Amsterdam komt betrokkene, ook politiek, niet voor. 
Einde.----------------------------------------------

�\}/� 



No.53?8-'49 
--...,_� V Form. 2 e. 

• 

• 

No.Dis�.e.8.1949.

Onderwerp: Inlichtingen 

G E H E I M. 23 Augustus 1949. 

Cb 

In antwoord op bovenvermeld schrijven wordt het vol
gende bericht: 

In het Bevolkingsregister te .Amsterdam stond tot l?.6. 
1949 ingeschreven: 

Roelof Booi.j, geboren te J"utphaas, 5 October 1912, van 
beroep stuurman, gehuwd met Dirkje Anna Els:Lnga, gebo
ren te .Amsterdam, 8 December 1914, gewaamd hebbende te 
Amsterdam, Saxenburgerstraat 4 te Amsterdam. 
Booij bezit de Nederlandse nationaliteit en is aangeslo
ten bij de Gereformeerde Kerk. 
Op eerdergenoemde datum vertrok hij naar Amersfoort, 
Woestijgerweg 128. 

In de administratie van het Hoofdbureau van Poli tie te 
.Amsterdam is omtrent betrokkene ·bekend, dat op 8.5.1943 
de Inspecteur Prijsbeheersing te .Amsterdam hem een schik 
king oplegde van f.40.- terzake overtreding van het 
Prijsaanduidingsbesluit.Ingevolge èèn Tuchtbeschikking 
van eerdergenoemde Inspec·teur werd hem op 1.6.1944 f. 20C.. 
boete opgelegd met verbeurdverklaring terzake diverse 
overtredingen van de Prijsvoorschriften. 
Dezerzijds is niets omtrent hem bekend.Einde.---------

P. 3 • 



Betreft: H. Post�a, 
uonenc'� 2e rarkJif..rÛ
Leeuwa ... a.en. I----.... ____ _

.L�ntwoo1°d op: 
Ve:;_ zoek :;,, is 5782 
Form, V 2 e. 

o.. d. 16-û-1949. 

f, 
r 

Als antwoord op Uw bovenaungehau.ld 
schrijven, neb ik de eer U het volóenC:"e 
t bei ichten: , 

Hein l")0;.> ... 1Ld'1., 0eb 01 en te L1.;: emrc..rc.en, 
bk.L.rt 1904, wonende 2e ?a1-ikstrac..t 7 

te Leeuwardi.::;n-, t1·ad op 30 Juli 1929 te 
Leem,m'.'L en in het J.rnuelijk met .t:.aria 
Catharina Speclcmann, 6eb 011...n te Leeuwar
den, 7 Januari 1904. 

�ijlens de bezet�ing vertoefde hij 
in En

-"
aland. Hij "Grad duc,r op 14 October 

1940 te Southampton in het huwelijk met 
1J1ary r"rnold. D&t..r zijn hmrelijk met � .c.
:::,peckmmrn niet ontbonden. is, plec6c1e hij 
dus bigamie. E:ij bevindt ·zich op het o

..._
en 

blik op �ee, zodat hiJ hierover nog niet 
c,,oor de ._;eme�n tE.poli Lie te Leeuwarden 
is 

0
Lhoord. 

Op ci·imineel 6ebied stû.at H. Postma 
te Leeuwarden s:techt bekend. 

Hij we:d v roordeeld: 
1. door de Ar1ondissementsrecntuank te
Leem,�raen op 2� October 1919 tot f. 25-
boete ;;,,uos. 1 rnarnd cuchtschool,ve, 811S

mi shunéte 1 ing;
2. door d.e foli tierechter te Leemr rc1en
o 6 Jarn1u.ri 19 )2 tot :t'. 10- boete .. mb s.
10 da�en hechtenis, ï,3, ens eenvoudi',e



II 

b eled.i, .ine.;; 
) • door d � · ... r:,:ondL:,sementsrechtbank te 
Leeuwarden op? Tecember 1934 tot f. 40-
boete '.mbs. 40 d&

0
en hechtenis en 4 maan

den gevangenü,straf voorwacrdelijk we,_;ens
verduistering; 
4. door de Ar�ondissementsrechtbank te
Z rnlle op 7 :U'ebrunri 1935 tot 4 maE1.nden 
gevan.;_;enisstraf vre0ens verduisterin6;
5. door de Ari ond.issement:s1--:chtbank te 
Lecuwc.rc1.en op 17 April 1935 tot 4 rna-::..nden 
gevunè..;;enisstraf we

0
ens oplichl,in.__; en ver

duü,terinc; in é.ienstbetrekkin, ; 
6. door de .rrondissementsrechtbi:..nk te
Leeuvru.rclen op 5 ,Jeptember 19j8 tot 4 mau.n ... 
den 6evan.;1...,nisstr&f ï·,egens het opzettelijk 
een vrouvr in behandeling nemen, te kennen 
0evende en Le v,rwacnting oprekkende dat 
daardoor z .. �.n6erscnap kon , orden ve1·stDorè,
handelenu.e uit winstbt-jag. 

Op poli·l,iek L,ebiec":. is nL;ts nadeliLs 

�
n ... iem beL:t:.nd.

, 

\):,ecmr._,1�den, 19-o-1949. 



' " . . .
' . 

lf.TIITSTERIE VAN . 
BIN? ENLA:NDSE ZAKEN 

's�Gravenhage, 15 September 1949 

III. d/III h 3

. . 
n .• a.v. schr. v.an �apport :J 68664

, . Hiermede- moge ik U .vèrzoekên mij in kennis te· doen 
st'el'len mét de personalia, politieke o.rientel',ing. c.q. ij.Ctivi-

. teit en met �erder van belang zijnd� gegevens.betreffende 
L.OEUERKERK, Kanarilstraat 43 hui�, A_?Psterd�.

. ,. , .Als correspondentie-vriendin zond zij aan een 
'als niet. onbetrouwbaar bekend staand mllitair in Indonesi! 

· e,e.-n brief,' waarbij een D;5.tgave van ,de.: é.P .• N •. :was, g,evoegö..
. . . , · �· ,. ··. , r "' 

· Ee·n _apoe<lig, antv.ioor.d' �al �P ,prijs 'Vierden gesteld.

f• 
1 

, . .  

), 

. . . 

/• 

t �.et Hoofd van ·ae Dienst
namens deze! 

J.G.Crabbendam!

. 'De Heer Hoofdcommissaris van, Politie 
te , ' · · · ' · 
@ft.STERD.f\M 

l 
,\ 

.' ', 



RAIFORT van D. 

Betr.: Iieter Flaizier. 

l\�arid deelde mij mede, dat de in Indonesië (-,1elte-@- vreden-Bata via) verblijvende .:radio-monteur der I<:oninklijl<:e
':/ larine, Pieter FLAIZIER, woon_adres in Nederland, Gijsing

straat 56a te Rotterda�, van een correspondentie-vrien-
din, die hij niet kent, ongeveer einde A ril_ 1949" een brief 
ontving, waar in een uitgave van d�F.N� Adres afzender: 

{ 1 L. Oedekerk, Kanaalstraat- 43 huis, Amsterdam ',lest. 
Ilaizier heeft het blaadje op eigen ihitiatief bij 

de le officier :rv.arine hazerne 'Jeltevreden ingeleverd, om
dat hij wist, dat bet een verboden blaadje was. 

Volgens de Int .off .K .K:W. is }Uaizier niet onbe
trouwbaar. Hij is een echte Rotterdammer, onverschillig in 
zijn praten, doch niet ongeschikt. 

V.ar id vraagt:
a) Wat is van dergelijke pamflet-verzending"4"bekend,
b) wat is bekend van de afzender.

D II, 24-8-1949 

/ 
t 

/ 
/ 



f 
:• 

Uw brieven nos 63603 · 'dd. 27-6-19·4ren 68664";
aa. 15-9-1949. 

18 

. ' 
. 1 

Onderwerp: L. OEJ.,EHKEHK. ' 

JJIEN ST G:F.JIE Th . ..!

\ 

• 

, Î. 
Ál, N:VW". 

• 

• 

; l 
. t 

.r .. .,,... 
,.. \,

f 

' .. 
T' 
.- ,.(. 

Naar aanlcièing van bovenaangehaalde brieven kan het 
volgende worden bericht • 

i ' 
In het Bevolkingéregister te Amsterdam staat ingeschre-
ven op het adres)ranualstraat 43 huis, ten huize van 
haar ouders: 

Carolina Hendrikd
.
OEiEKEfut, geboren te Amsterda�, 15 

Juli 1926� van Neäerlandse nationaliteit, ongehuwd, 
kerkgen ootschap: 'Leger àes Heila. 
Haar vader is de -in Uw schrijven van 27 Juni 1949 be-

-doelde Coenraad QE�EKEHh, geboren te Nieuwer M11Stel,
17 Iha.art 1691. -- . .

Betrokkene behoort tot een groot gezin, dat in de -om
geving van de woning gunstig staat aangeschreven. be
ouLlers z�n trouwe leden van het Leger des Heils; ZQ
bezoeken geregeld· cJe godsdienstoefeningen àezer !.µ
stelling en hebben ook een vrnrkzaam_ aandeel in de ver
schillende werkza�mheden,. die van deze zijd� uitga.an.
In het gezin wordt het c.agblad "Het Parool" gelezen •.
Van politieke belnn�stelling of activiteit in dit ge
zin is tot dusver: niet kunnen blijken.· .. .
In tegenstel ling �et de ouders bemoeien de kindëren
zioh niet met de godsdienst •.
M'en kent bed oelèeJ d ocl)ter als een ·keurig meisje. Zij

,:werkt momenteel op een atelier, voordien op een -fabriek.
Gedurende de laat

i
te tij_d is zij enké le keren gezien met .

' een mat1·oos van a Tûarine. Gezi�n haar vrij laag ont-.
· wikkelingspeil wo dt het niet onmogelijk geacht, dat

z� onder invloed van anderen extremistische idee!n over
neer.:.t, doch voor •nige politieke activiteit a-cht men
haar ·onbekwaam� i

l Bij dezerzrjds schr
1
·ven no. 2165a-4/49, dd. 17 Mei 

(antwoord op Un5 712 L, dd. 23 April 1949) werd U om-
trent haar een vo ledige informatie-kaart gezonden,· 
v.1 asrop als enige utatie: Lid E.V.C.-Grafische Indus-

. trie. ! 
· ·· · 

In Le poli tie-administratie te Ams te1·dam koart zij overi
zens op criminee1J en politiek gebied niet voor. 



V 

ló_z_' � ! T. 949·

Rapport van D. 

Betreffende:Beantwoording brief Marid. � 

D.8a

Naar aanleiding van het schrijven:S.no.Marid,2270/1198 
conf,van het Hoofd Bureau Inlichtingen van de Marinestaf,de 
Kap.t.zee,J.F.W.Nubo�r aan het Hoofd c.v.D.,d.d.23 Februari 
1949,(zie bijlage)is overleg gepleegd tussen de �fdelingen 
B en D,resp.BIII errD.8.a 

Ter beantwoor,ding van de gestelde vraag werd bijgaande 
lijst met namen van professoren der Gem.Universiteit te Am
sterdam samengesteld en in overleg met Hfd.D,in Mei 1949,door 
D. Ba per::rnonlij'k aan de heer Nuboer ter hand gesteld. 

Vermeld werd a.aarbij, dlil.t de bijgevoegde opmerkingen be
trekking hebben op hetgeen de professoren in woord en ge
schrift �ls hun politiek inzicht hebben laten blijken. 

October 1949 



· -

Professoren aan de Gemeente-Universiteit te Amsberdam. 

(Geen der protessoren aan de Gemeente-Universiteit te 
Amsterdam zijn lid van de c.F.N.) 

i ten Cate - Jasper, 
. Geb. 10-1-1887 te Petrograd 

adres: Merwedeplein 15 III te 
Amsterdam. 

Faculteit: \.is- en Natuurkunde. 

X Boer - Jan de 
Geb. 29-6-1911 te Heerlen 
Adres: Bunsenstraat 98 te 

Amsterdam 
Faculteit:· Wis- en Natuur�unde. 

� Dantzig - David van 
'Geb. 23-9-1900 te Amsterdam 
Adres: Niersstraat 17 te 

Amsterdam. 
Faculteit: Wis- en Natuurkunde. 

j... 1Pos - Hendrik Josephus 
Geb. 11-7-1898 te Amsterdam 
Adres: Wilhelminastraat 30 te 

Haarlem. 
Faculteit: Letteren en Wijsbegeerte, 

en 7e Faculteit (Poli
tieke en sociale Wete.aa.chappen). 

,'4Becker - Bruno Oscar. 
Geb. 15-3-1885 te St. Petersburg 
Adres: Merwedeplein 11 te 

Amsterdam. 
Faculteit: �etteren en Wijsbegeerte. 

�!Romein - Jan Marius 
Geb. 3Q-10-l893 te Rotterdam. 
Adres: Victorieplein 21 a te 

Amsterdaqi.. 
Faculteit: Letteren en Wijsbegeerte 

e 7e Faculteit (Poli
tieke en sociale Wetenschappen). 

�Hellinga - Wijtze G. 
Geb. 20-12-08 te Haarlem 
Adres: Rivierenlaan 270 III te 

Amsterdam. 
Faculteit: Letteren en Wijsbegeerte. 

-A Wertheim - Wïllem Frederik
Geb. 16-11-07 te St. Petersburg.
Adres; Stadionk.ade 12 II te 

Amsterdam. 
Faculteit: &'etteren en Wijsbegeerte, 

Economische faculteit en 
7e faculteit (Politieke en Sociale 
Wetenschappen) 

Warm voorstander van 
het Russische commu
nisme 

Warm voorstander van 
het Russische commu
nisme. 

Sterk links georien
teerd. 

�arm voorstander van 
het Russische commu
nisme. 

Genaturaliseerde Rus. 
Sterk links georien
teerd. 

Sympathiseert met het 
Russisehe communisme. 

Link.sa orientering. 
Sterke sympathie voor 
Rusland. 

Warm voorstander van 
het Russische commu
nisme. 



e 

Vervolg Professoren. 

Tielrooy-Johannes Bernardus 
Geb. 7-10-1886 te Texel 
Adres: Jan Luykenstraat 86 hs. te 

Amsterdam. 
Faculteit: Letteren en Wijsbegeerte. 

Presser - Jacob 
X Geb. 24-2-1899 te Amsterdam 

Adres: Mawsstraat 150 I te 
Amsterdam 

Faculteit: 7e faculteit (P0litieke 
en sociale VJetenschappen). 

-2-

Sterk links ge
orienteerd. Vrij
denker. 

Geeft voor geen com
munist te zijn; sym
pathiseert met het 
Russische communisme. 
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V.A
ZAl �:11

I • /(/x 7#.,3.71/�
Bo vi·. r. l,i tt1issoling gegeve. 

's-0:-nv :c.û:.u t"?e, 22 \ovc bor 1949. 
avastru. ... t _,, • 

Het kor,t m:lj rmns J.ijk ... oo:� C'l.1 to ··· :..rl!;:t,n tot. 
eon -:..eter bve:rz:i.cht n een r;r-oh1·r�� !nt�rne coö:rtlinat:ie 
v, 11 de tunscn Uv.· en t1i;jn ti -·nst titre ··ii3:=;clcle· g<:ge
vens. 

Ten<:rna. {.1Jt a<.11 inJstr Vet' __ ogc:lijt te r:al-:en, 
eo • ik U ve1·zoe1.�,;,n U, , zi;jds ua.."1 mijn äi enst go:richta 
bl'icven en� pportf'.n, uitgo:.-.onüe�d cl"(;;' bot1tr.-:1..d voor 
cijn sectie Dis, in de.n vorvolge \'!el in dUplo too te 
·5.llcn zendf'.n.

"-�� 
de Iloog -,:�clCestrcn,·e lfocr 
! tz. ,-. .• A. !'rcsco

1 ·100.î'd ,1·-n de ?.�. I'J.no lnlichti.n"·en D:1 enst
!,·n o \ijvorlic:rg 7-B,
t ��-.J .. V ! ft,<�E e 

............... � e•-

Goli;_ ... 11c::. ,..,nd t:ci r.:i.;ive.n ·nrd gc;:richt on 
Hoof G2. 

iJ:r. � • J"in ,;_11Jvcn 



Rapport van D. 

Betreft: Zenden van communistische lectuur aan 
Marine personeel. 

Marid is met de resultaten van het onderzoek 
in kennis gesteld. 

Behoeft bij D geen verdere behandeling. 

D II b, 12 December 1949. 



ro.: 

.. 

• 

R.D.

- • 'R •

68664 

In i,.ntwoo.rd op rw .rapport dd. 24.8.lf.49 tet.reff'ende P. 
PI 'lr)TER, bericht ik O dat met name het ,., • r. J. V., het zenèîen 
van communisti sche lectuur ..... c'.ln in :i..ndon es ië verblijvende Neder-
1 ndse militaj_ren a1:.nrnoedi17t en tracht te or,ç1_;ei.n iseren • .Jit 
u ite.ra rd met instermning van het rond de c.-.�. �et.roepeerde 
deel der bevolkin�. 

Voorzover «ebleken, beperkte deze acti e z ich tot nu toe tot 
incidentele gevàllen. 

Voor wat betreft de identite it en de antecedenten der ,�f
zendster vc..cn het pamflet, zi .i verwezen n_.a.r ACD n o. 72153 in 
Co. 6360::... 

F.fl.
/, J 2 J\Tovembe.r 1949. !fj 



RAPPORT van D. 

\ __ ,.

Betreft: Lebbe, Helga 

Een afschrift van het op Lebbe, Hel!"a betrekking hebbend rapnort, heb ik aan 
Marid verstrekt. (Lebbe zou p.eplaatst worden in het Marine :;anatoriurn te 
Santpoort). 

D/IIb, 12 necember 1949 



1 

No.: 001234.e. 

Bijlage: 1 

GEHEIM 

Te Uwer informatie deel ik U hierbij mede, dat bij 
schrijven no, 50656 dd. 9.11.•49 door de Directeur van 
de Centrale Personeelsdienst ten Uwent inlichtingen wer-

)< 1 den verzocht over: Helga Lebb e, Barmen(Dld.) 29.5.1915,
gehuwd met Cornelis K 1 a r e n, Havikstraat 35, Haarlem. 

Aan het: 

'De vader van genoemde Lebb e, genaamd Johannes 
Theodorus, Den Helder 16.12.1878, was v66r 194o bestuurs
lid van ftet w.A.c. en maakte communistische propaganda. 
Hij zou in 1931 hebben deelgenomen aan communistische 
vijflandentreffen in Keulen. Op 2.2. 143 werd hij door de 
Duitsers terechtgesteld. 

/} 30 November 1949. 

Hoofd van de B.V.D. 
Javastraat 68 
's-G r a v e n  h a  ge, 

' 



·Persoonl1.1k.

30 November 1949. 

De Heer Directeur van de 
Centrale Personeelsdienst 

· 'Binnenhof 4
•s-G r a v e n  h -age.

. . In antwoord op Uw schrijven 
d.d. 9.11·.•.49 No--; 50656 en onder terugzending der
bijlage bericht·iK u, dat van Helga Lebbe, geb •

. �te Barme.µ(Dld.) 29.5.1915, e.v. Cornelis Klaren, Dan
tumaradeel 1.4,1920, fabriekarb�idster, �hans wonende
Havikstraat 35, Haarlem, niets nadeligs ibekend is.

• ' 
ç • • • Zi,i werd op 13.8. 1 29 te Haar-

lem ingeschreven, komende van·Barmen(Dld.); op 10.10. 
•43 afgeschrev�� naar Dokkum en op 3.9.•49 weer inge
schreven te Haarlem.

. . Blijkens bekomen inli'chtingen 
van de· politiè .Dokkum en Dantumarér.tde.el(hier woonä.e zi� 
van, 11"9. '.45 tot· 2].2. •49) is z1J ·daar nimmer met de 

. politie of -justitie in ·àanraki11g geweest en werd poli-. 
tiek. betrouwbaar . geacht.'

Voor. haar huwelijk op 11. 9 .• '45 
ämbtenares op het Distributiebureau 
thans�gescheiden van haar echtgenoot. 

Haar vader komt voor bij I.D. 

De Hoofdcommissaris van Politie, 



Rapport van D. 

Betreft: Dansschool Smit ("Scheldestroom) 

Marid (KC) overhandigde mij bijgaand :r;amflet. 
Wilde gaarne ingelicht worden over de tttent". Staat 
een beetje wantrouwend tegenover de liefdadigheid 
van mijnheer "Iemand". 

's-Gravenhage, 21 October 1949. 

I 



Wl J KO iviliill l!;br� B �V:t!a.'l :ti.;1!,N (J Ghl!BLI L lViliT u p BAT.EN • 
HET I.S U ONGETWIJFELD BEKEND D.AT WIJ VO.EGG.lli ,J Allli'N .EEN GEZELLIGE 
DANSGROEP HADD.EN G.EroRENDE H.ET WINTERSEI ZD.EN5 NAMELIJK ••••••• 

\)f ·2 f � W w f t 1.).�1,1S G P.ó � P ., 

.,. � � \:{\ \t� \T�J� \�1 ��� 
1 
�u� \Jd@(Q) Ui v /}

� Het i,s de bectoeliDE, van het besttiur dier 
'( fi-\ /.�."" \,, ·1! r.. • gn,e:p_

1
0ok dezen winter weer 0_:h ge:zell;i.'!<; 

/�··r'i� t:n amuss.nte wijze d;..; winter Q�')r:·te kernen. 
J,v, .... .  _, l ... � 
11, , .... 

-., 
Wij wett;D heel g.ed,dat er tegenwoordig zo, 

l. ! 

i \ vaak een ber, .. ep = p ons w:,rdt gedaán en dat· 
•• ' 1 men ni<:;t '1Yeral aa.ri r.at;;e kan deer. •. ' 

-e "'
.,,::..

) �;�) Echter bij de ZJ.J!iî.JWSE DANSCLUB darist U ge-
i i 

zeJ lig in ee,n gedj_ sti.ngeerde sfeer. 
/ U kunt er van de gr nd af leren, d'änsefl, ·en 

). 
ii:-.di0n U· gev:)rà..erde b..:.nt lt;ort Ui de niouw:ste 

/ 
va:t:i a,tie' S o 

,,: ,· 
U bent er 1,:-,vendien eens een a'V.ondje mit, 

J
! 

\ 

wat we .alle:1 tege:··:w ....... _rdig_,met zij?! da:gelijk:s 
"'- � weerkerende zorgen,rneer dan NO.DIGrhebben. 

) 
Het in,gti tuut var. P:tl:T.ER .DE SMJ.T waarbergt 

. 
\) 

U gezelligheil=i en beschaa:f:"dt.: sfeer. 
{, 1 /Nij hebpen ever-als, ve:r:-leden jaar de eigenaar 

} ,...1_;,-1) weer bereid gev,,\1dèn ms ieder� Maandag.avond 

"'-..) te o:r..tYangen en wel Legen dezelfde populaire 

Il 
prijs"namelijk 2lec1:-:lts fLL-- per av..ond-. 

? 
I N

U ligt de werkelijke prijs h.· .. ger 
I 
maar er i .s een LIID,D.ADI G ):.EM.AN.D

die zijn naam niet genoemd wenst, welke het verschil voor zijn rekening 
· neemt$ 

. : ,..., : , 
Herim:ert U zich nog onze gezellige c::ronden,o,a,bij de -'.',péning van· 
het .sei zoen,het St-Niczlaa.sfeest en het .Afsche�d.sbal o 

,. 
Ui MOET OOK Dl T J .AAF.. WJ:'.D5h VAN DE PARTIJ Zl[_JN � 
Ook de zaal en het foyer i.s n"g -wat me6r verf:raaid

1 
�-feer en gêm�ede-

lijkheid k"men bij het betrede::., van de zaal tegem_:et. ,·_, , 
Op on.s verzoek i.s er de ze winter een ·11.ELCK WAT 1ITL1,S 11 en ,er zullen 
weer diverse attractie 1 § gegeven w·Jrd.en. ... . 
Het instituut is gemakkelijk te bereiken met verschillende tr$IJs en 
bussen. Tramlijn. l.J.5.7.8.9.15 en de ::ussen G.R en:T.: 
U weet het adres; PRLNSJi:.S ïvi.ARIESTHAAT 6.B. zij.straat van de FREDlilllK-. -
STRAAT,nabij de ivi..AIJl{[TffiAlJ]l en D�NEWEG. 
AANSTAAND.J!J lviA.ANDAGAVONJJ 8 mrn G.kOOT OPJ:i:NINGSBAL.KOM rus ALLEN ,IN ID.;T 
BI ZONDEH Vl{k'v�ACHT.BN �vlJ ONU OUD-L.El.JBN 1,�T HUN INTRODUCè' s. 
Ook U verwachten 11n.j voor een kennismaking. 
OUDEHS ••••• STUUR G}!;HfJi.ST UW lvilND.bHJAHIG.B h"IND.BrillN •• ZIJ. 2J.JN BIJ D.E 
DANSGROEP IN GO�D.B ÀN V.K1iThOUvvD}!; HAJ.'ü.J.l!;N EN mJ 1ii}i;T}!;N DAT ZIJ . .zo GRAAG 
vvILL}!;N •••••• °" •• LAT H.bl� GAAN •••••• ,. o, • .- •• BH.Blrn ALl,.EN ZOV1illL MOGELIJK 
VRIEND.EN EN KENNISSEN l�1EE. Het bestuur der lJAJ.\jSJ-RO.EP. 
Allen Nl.1 .AAN.STA,.AND.E MAANDAGAVOND 
NAAR Hl!;T DAN SI fü:iTl TUUT 11P ETEH D.:ti: STuIT T" 
.AANVANG 8 UUR. OPENlNGSBAL 1,.1.hANDAGAVOND 17 OCT.19t9 

TOT MAANDAGAVOND DIJ So 
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16 December 1949. 

Betre:t't: De Zeeuwse dansgrl 11 Scheldestroom 11 • 
DEC. 1949 

Antwoar d op 
verzoek Dis.No.6679, d.d. 11 November 1949. -

Naar aanleiding van nevensvermeld schrijven met
wordt het volgende medegedeeld: 

Sedert 1922 bestaat er te 's-Gravenhage een vereni ''ing 
genaamd 11 lielandia 11• Van deze vereniging kunnen personen b af� 
komstig uit .6eeland o:t die met de lieeuwen s,1 mpathiseren' lid 
zijn. Deze vereniging telde plm. 4JG leden. 

In 194$ hebben er zich in genoemde vereniging verschil
lende moeilijkheden voorgedaan met gevolg, dat verschil.Lende 
personen voor het lidmaatschap hebben bedankt. 

Haast de reeds bestaande verenit::,ing "lielandia" werd 
door de uitgetreden leden een tweede verenie;ing opgericht 
onder de naam "Luctor et Gmergo 11• Deze laatstgenoemde ver
eniging telt thans plm. 160 leden. 

Omtrent doel en taak van deze vei,eniging moge r,-o rden
verwezen naar afschr1rt van d e  Statuten en Huishoudelijk 
Reglement, hetnelk als bijlage hierbij gaat. 

Het dagelijks bestuur der vereniging is als volgt sa
mengesteld: 
Voorzit"ter: 

Cornelis SI.1ALLEGA.NGE, · geboren te Haamstede 1 pril 
1909, van beroep pensionhouder, won ende Jozer IsraÈ!lslaan
7 te 's-Gravenhage; 
Secretaris: 

Edmandus L.ichel ASP...;SLAGH, g eboren te Vlissingen 11 
September 1885, van beroep scheepswerktuigkundige, wonende
Vlierboomstraat 45 te 's-Gravenhage; 
Penningmeester: 

Adriaan DE VOOGD, geboren te Ritthem 3 Juni 1898, van
beroep winkelier, wonende Paul GabrH!lstraat 98 te 's-Gra
venhage. 

Onder auspicH!n van de vereniging "Luctor ·�:t ...,mergo" 
is in 194 7 een dansclub opgericht, genaamd "De :::ic!lelde
stroom'' • Gedurende de wintermaanden werd �ekelijks ê�n 
avond gedanst bij het' Dansinstituut Peter m:: s1·1T, geves
tigd Prinses Larie straat 6 B te I s-GraveEbage. 

Ook dit seizoen wilde men een wekelijks dansavondje 
organiseren, doch vegens gebrek aan belangstelling is dit 
niet doorgegaan. /el hebben de leden van 11 Luctor et •'mergo 11 

in October j .1. een gestencild blaadje gekregen, waarin zij
werden opgewekt om de dansavonden te bezoeken. Het deelname 
daaraan zou f.1.-- bedragen. Llen deed het in bedoeld gesten
cild blaadje voorkomen alsof de werkelijke prijs hoger was 
en een liefdadig iemand, die zijn naam niet wenste t e  noe
men, het verschil voor zijn rekening nam. Dit laatste is 
echter in strijd met de �aarheid. 

De dansleraren zijn onderling overeengekomen, dat zij 
voor dergelijkeèansavonden f.l,2J per persoon noeten reke
nen. Daar de betrokken dansleraar in dit geval i.1,-- per 
persoon rekende, derhalve beneden de vastgestelde prijs 
werkte, heeft men het in het gestencilde blaadje doen voor
komen alsof een lierdadig iemand de rest bijbetaalde. 

Uit het verder ingestelde onderzoek 1s verder niets 
ten nadele van de vereniging 11Luctor et ·mergo" of van de
bestuursleden kunnen blijken. 

-Tenslotte-
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Ar s c h r  i r t. 

STATUTEN "LUCTOR ...:1
1 .:;:CE.--..GO" 

Statuten en Huishoudelijk Reglement der teeuvise Vereniging 
"Luctor et J;mergo 11 te Den Haag 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

STATUTBH 

De vereniging is te Den Haag gevestigd en draagt de naam: 
leeuwse vereniging "Luctor en Bmergo" en omvalï he"t cebied 
van "Den haag en Omstreken". 
2. De vereniging wil de sociale, zedelijke en maatschappe
lijke belangen harer leden behartigen, net ui"ts.Luii:;ing van
elke overweging van godsdienstige of �olitieKe aard.
Verder versterking van de saamhorigheid der leeuwen onder
ling o.a. door het houden van vergaderingen, contactavonden,
feestavonden, toneel, zang en andere bijeenkomsten.
3. De vereniging bestaat uit leden, ereleden en begunsti
gers. Lid zijn kan ieder, die in leeland 01' uit Jeeuwse 
ouders geboren is. Ereleden worden zij, die zich bizonder 
verdienste.Lijk hebben gemaakt. Begunstiger 01 donataur 
(trice) wordt men door het be"talen van een ge.Lijk bedrag of 
meer, dan de geldende jaarcontributie. Leden en donateurs 
neemt het bestuur aan en slech"ts in bizondere gevallen wordt 
ballotage op ledenvergadering overwogen. 
4. Het lidmaatschap vervalt door opzegging, royement, v.an
betaling of overlijden.
J. Geldmiddelen worden verKregen uit contributie, donatie,
gi1ten of baten.
6. Het dagelijks bestuur bestaat uit: Voorz.s�cr. en Pennin
Het gehele bes"tuur za.L bestaan uit minstens 7 en hoogstens
11·1eden, w.o. le en 2e Voorzit"ter, le en 2e �ecretaris,
le en 2e Penningmeester en Commissarissen. Eet dage.Lijks
bestuur ver"tegenwoordigt de vereniging in en buiten rech"ten.
7. het bestuur wordt door de leden gekozen. De vourzi1; t,er
wordt a:t'zonderlijk gekozen, overige Ïu.ncties worden onder
ling verdeeld. �en derde dee� van het bes"tuur treedt jaar
lijks periodiek a:t' en zijn hel°l::iesbaar. Stemming over per
sonen geschiede schrif"telijk en slechts de leden mogen een
stem uitbrengen.
Statutenwijziging is s.Lechts mogelijk me& 2/3 meerderheid.
Jaarvergadering worde gehouden eind September, begin ucto
ber.
Het verenigingsjaar loopt van 1 Jan. to� 31 December.
Het Huish.Reglement mag nie"t strijctig zijn aai de statuten.
8. De vereniging kan met 2/3 meerderheid van stemmen ontbon
den worden. Ook eindigt haar bestaan zodra het ledental be
neden de 20 is gedaald. De nog aanwezige geldmiddelen worden
alsdan geschonken een aen lie:t'dadige instel�ing, welke be
slist in het belang van lee land o:t· de .&eem1e11 v1erkzaam moet
zijn.
Alle schulden behoren eerst te worden voldaan.

---------------NOViillffiER 1947--------------------------------
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HUISH. R6GL3IIBNT 

1. Lid der vereni0ing kan ziJn ieder die in L;eeland 1 01 uit
leeuwse ouders geboren is en minstens 18 jaar oud is.
D:en melde zich bij het bestuur en na betaling der contribu
tie wordt het lidmaatschap geacht te zijn ingeeaan.
2. De leden mogen in woord, geschrift of daad niemands gode
dienstige OI politieke opvattingen kwetsen op voorwaarden
van ro ement.
3. Ieder lid hecrt recht voorstellen te doen en aan de op
bouw der ve1·eniging mede te werken.
4. Het bestuUT neemt leden en donateurs aan tJn g aat slechts
in bizondere gevallen tot ballotage over. �1et bestuur kan
bepaalde personen weiberen, echter alleen om zeer gegronde
redenen.
5. De leden zijn verplicht contributie te betalen. Na derde
aanbieding nota, volgt pas royement.
6. Donateurs(trices) betalen I..INST..;1'rs hetzel1de bedrag als
de 12den en hebben toegang tot alle avonden, hebben GEEN
stemrecht.
7. Ben derde deel van het bestuur treedt jaarlijks ar, maar
is herkiesbaar.
8. De voorzitter hee:t't steeds de algehele leiding, tekent
notulen en wordt bijgestaan door de t�eede voorzitter.
9. De secretaris voert de correspondentie en houdt notulen
bij, geeft jaarlijks verslag en wordt bijgestaan door de 2e
secretaris.
10.De Penningme1::ster beheert de financi�n, ontvangt ccntribu
ti�n en brengt jaarlijks na controle door een commissie, ver
slag uit. llij mag geen uitgaven boven de r.�.-- doen zonder
goedkeuring van het Dagelijks Bestuur. De 2e Penningmeester
helpt hem.
ll.D,3 2e bestuursleden vervangen bij aiwezigheid de leT De
Commissarissen het bestuur in zijn geheel behulpzaam zijn.
I!Iei1 kan een verenigingsbode aanwijzen.
12.Bestuursvergaderingen worden b elegd zo dikwijls de voor
zitter dit nodig acht. Bij meerderheid in het b estuu.r kan
een bestuurslid worden geschorst. Bij vêrkiesingen v, orden
twee leden gekozen voor eventueel tussentijds vacatures. àf
tredende bestuursleden moet alle onder hun berusting zijnde
bezittingen der vereniging terstond aan hw1 opvolger over
dragen.
13. E1'ele den worden door meerderheid ter vergadering aangewe
zen.
14.Stemmen over personen gebeurt schriftelijk. Blanco stem
men heeft geen waarde.
15.Candidaatstelling voor het bestuur behoort door de
te worden g edaan. Elke candidaat moet minstens door J leden
worden aangewezen. Blijven de leden in gebreke, do et het be
stuuI' voorstellen.
16 .fainstens 2 1·eestsavorrlen per jaar worden geor ganiset::rd en
meerdere naar g elang de financie!n of andere overwegingen
zulks toelaten.
17. Elk lid hee:et toegang tot vergaderingen. Tot de 1eest
avonden hebben toegang, de leden met hun(ne) echtgenoten of
verloo:t'den. 'Ereleden met hun gezin, donateurs en donatrices
met één introducé. verigens kan het bestuur introductie
kaarten uitreiken.
18.Het bestuur kan iemand met de leiding der i'et:Jstaonden
lasten of een feestcommissie benoemen.

-;3-
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19. Eens per jaar r;ordt een ledenvergaderin&, E,ehouden en daär 
na zo vaak als het bestuur zulks nodig acht 01· tenoinste lC 
leden dit verzoeken. Klachten o:r voorstellen diene men bij 
de Secretaris in. 
20.Het verenigingsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.
21.Royement worde uiLgesproken bij ledenvergadering en be
hoeft meerderheid van stemmen en overeenkomen met de statu
ten of H.R.
22.Het bestmu· is verplicht de leden van de gewone gang van
zaken op de hoogte te houden, midaels ledenvergaderingen of
maandelijkse mededelingen in rondschrijven oi' orgaan.
81k lid heeft :recht inlichtingen te vragen omtre11t bepaalde
zaken welke bem interesseren of onduidelijk zijn.
23.Het bestuur kan personen, welke schadelijk voor de
ging zouden kunnen zijn, op :t'eestavonden weren.
24.Wijzigingen in dit reglement zijn slechts mogelijk bij
meerderheid van ter vergadering aanwe�ige stemnen.
In zaken vvaarin dit reglement niet voorziet beslist het
bestuur.
De reglementeh mogen niet str�jdig zijn aan de statuten •
Dit reglement is bindend zowel voor bestuur als leden.
25. De vereniging zal de naam 11LUCTOR ET Blü,mGO" dragen. 
26.De vereniging kan worden ontbonden bij 2/3 meerderheid
van �er vergadering aanwezige leden.
27 .Bij ontbinding gaan de financH!n, nadat de schuld is vol
daan, naar een alsdan aan te·. wij zen instelling, ,;elke in het
belang der Zeeuwen of ieeland liefdadigheid verricht.
28. De vereniging kan ook worden ontbond1'lil door sal'1envoeging
o:t' overgang naar een organisatie met soortgelijl::e doelstel
lingen, wa1meer dit in het belang van de ieeuwse samenleving
verantwoord is.
29.De statuten en huish.reglement zijn onvervreemdbaar eigen
dom der vereniging en arschrift gedeponeerd ter besc.r·iluüng
van het openbaar gezag en bevoegde autoriteiten.
30 .Koninklijke G·oedkeuring kan worden aan t:,evraagd •

Statuten en Huishoudelijk 8glement van de leeuwse Vereni
ging: 

"LUCTOR "8T fü.1!:RG0 11 

te 's-Gravenhage en Urn.streken. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

November 1947. 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No.:�79738 
Bijl.: 1 

• 

Waarde Fresco, 

's-Gravenhage, 13 Februari 1950 
Javastraat 68. 

�.. î. 

VERTROUWELIJK-PERSOONLIJK. 
-------------------------

Volgens mijn A"N .p .-man blijkt het geval, \!flarover 
je me gesproken hebt, voDtomen onschuldig te zija. De z in: 
nNow is the time" enz., is n.l. een meermalen gebruikte 
telex-zin van Reuter, omdat in deze zin e.lle verbindingen 
en combinaties voorkomen. 
Zo is de Duitse zin ("Kaufen .:de jede Woche" enz.) bedoeld 
om alle letters te testen. Een andere zeer veel gebruikte 
zin is: "The quick brovm. fox jumps over the lazy dog". 

Met vriendschappelijke groeten, 

Aan de Hoogedelgestrenge Heer 
de Kapitein ter Zee A.A. Fresco, 

e;ofd Marine Inlichtingendienst, 
Lange Vijverberg, 
's-G R A V' E N II A G E. 
----------�---------------

t.h.v.

L. Eint hoven



MINISTERIE VAN 

Afdeling: Mari d • JJ. • 
Lange Voorhout 7, Tel. no. 182210 Men wordt verzocht" IJ het antwoorddatum 

en nummer van deze brief nau wkeurig te 
vermelden Telegramadres: Marine, den Haag 

r
AAN 

het Hoofd van de Bin�-:���n�s'7�-,'.
Veiligheidsdienst�-· --··-
Javastraat 68 · 31 MIL�·

'

's-GRA VENHAGE.
l A(D/ f t tJJ'/'?

uw kenmerk 
1 

uw brief van ons nummer 
1 

onderwerp: 

bijlagen: 

S Marid 4211.

's-Gravenhage, 

de 30 Augustus 19!(). 

Ik heb de eer UHoogedel
gestrenge mede te delen dat de 
�apitein ter Zee A.A. Fresco met
ingang van 26 September 1950 zal
worden afgelost als Hoofd der
Marine Inlichtingendienst. 

De Kapitein Luitenant ter
Zee K.H. Schilp zal deze functie 
tijdelijk waarnemen totdat de 
definitieve aflosser beschikbaar
is.

-� 

Het Hoofd Sectie II Marid,
De Luitenant ter Zee I, 

-

c:v-h� 
Jhr. w.C.M. de Jonge van Ellemee 

200 000 • 12 • ''49 ! 1840'4 



Ministerie van 
Algemene Zaken 

/ ' 

�/� 

Den Haag·, 31 Augustus 1950 
Plein 1813 No. 4 

KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT 

Commissie van Coördinatie van de 
rn1ichtingen- en·veiligheidsdiensten. 

FA 1738/63 
DIENSTGEHEIM 

Ik heb de eer U te berichten, dat van d� ztjde 
van de Minister van Marine is medegedeeld, dat met in
gang van 26 September a.s. de kapitein ter zee A.A.Fresco, 
zal worden afgelost als Hoofd van de Marine Inlichtingen
dienst. De kapitein-Lt.ter Zee K.H�Schilp zal deze functie 
tijdelijk waarnemen, totdat een opvolger beschikbaar zal zijn, 

Aan alle leden 

De Secretaris van de 
Commissie van Coördinatie van de 
Inlichtingen- en-Veiligheidsdiensten, 

Afscfirift aan Hoofd MARID. 

F/8 

\ 
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.lfo. ltl93aoa •s-Gravenhage, 2 Oetober 1950.

Bota aan de Ka.pitein-l,uitenant t.z. K.H. Schilp 

Bijl.: l rapport en 

PERSOOBLIJX 

l foto 

Bijgaand rapport betreft een, aan de hand van de in
lichtingen verstrekt door Kol. Fresco, gehouden onderzoek. 

Zoals dezerzijds reeds werd gevreesd ligt deze zaak 
geheel bui ten de sfeer van bemoeienis va.n deze dienst. Jlet 

de conclusie van het rapport is de zaak voor deze dienst 
afgesloten. De door Kol. Fresco overgelegde foto gaat hierbij. 

Ret Hoofd van de Dienst, 
voor dezea 

l:r'. A. van Maanen 



• 

• 
7 

1.Iej. J .1:.A. van Genk, 
Torenstraat 24, 
1 s-Gravenhege.

Personalia: 
Betrokkene is genaamd Jacoba Laria driana 

van Genk, geboren te 's-Gravenhage 4-ó- 118, zonder 
beroep, van R.K. Godsdienst, wonende Torenstraat 24 
te 's-Gravenhage. 
Zij' is de dochter van Josephus Johannes harie van Genk, 
geboren 10-11-'87 te Bergen op·zoom, voorheen winke -
lier in fruit, thans zonder beroep en van I rc1ria Uarti
na Hoogstraten, geboren 26�12- 1 82 te Naaldwijk, over
leden 25-11-'32 te 's-Gravenhage. 
De vader van betrokkene is op 25-6- 1 36 te De Bilt voor 
de 2e mF1al gehuwd, thans met t=aria Anna Heesen, gebo
ren 22-11- 1 93 te Ravestein. De vader van betrokkene 
heeft van 19-6- 1 25 tot 28-7-'39 te Voorburg van Alphen 
straat 93 gewoond, van 28-7-'39 tot 19-2- 1 4è l:iagnolia
straat 10 en sinds 19-2-'48 woont hij Lijsterbesstraat 
121 alhier. 
Betrokkene heeft op de volgende adressen gewoond: 
België; 
16-2-·'33 Voorburg, van Alphens.traat 93;
15-3-'39 's-Gravenhage, Westeinde 195;

7-9-'39 11 Magnoliastraat 10; 
23-3-'42 Naaldwijk, Heerenstraat 1;
10-6- 1 42 's-Gravenhage, Magnolia.straat 10;
22-9-'45 11 Acacia.straat 146; 
26-1-'46 11 , Daguerrestraat 33; 
22-3-' 48 11 Torenstraat 24. 
Zij heeft een geldig paspoort No.808626,geldig tot 
10-10-'51.
Betrokkene heeft 7 zusters en 1 broer. Een zuster is
genaamd Adriana Johanna Marie van Genlt, geboren 21-
6- 1 17 te 's-Gravenhage, dj_e sinds 4-2-'50 op het adres 
Magnoliastraat 10 woont. Zij is ongehuwd. 

Beroepen van betrokkene: 
Zij heeft achtereenvolgens de volgende 

beroepen uitgeoefend: winkeljuffrouw, costuumnaaister, 
crisis-ai�btenaar C.C.D., thans geen beroep. 
Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het bevolkings 
register van 's-Gravenl1age. Uit niets bljjkt, dat be
trokkene eerder een andere familiennrun heeft gehad of 
een pleegdochter in het gezin Van Genk is geweest. 

/ 

Indrukken en bevindingen bij het onderhoud: 
Naar aanleiding van de mededelingen van 

Kolonel Fresco, dat betrokkene mogelijk gegevens kon 
verstrekken over een zekere Van Doorn, die bij een ge
heime dienst werkzaam zou zijn, heeft ranporteur met 
betrokkene op Dinsdag 19 September 1950, te 15 uur een 
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onderhoud gehRd. De ont1 oeting vondpl2Pts in een 
restaurent hier ter stede. Raprorteur heeft zijn 
identiteit niet prijsgegeven. 
Betrokkene ma�kte een onrustige, abnormale indruk. 
Na een kort inleidend gesprek, dwa�lde ze a.f en 
keek steeds in de richting van een heer, die e.an 
een ander tafeltje zat. Het gevolg van haar fixeren 
was natuurlijk dat deze heer belangstelJing ging to
nen voor haar, die zich uitte7 doordat hij hPar enige
malen observeerde. Na enige minuten bracht rapporteur 
het gesprek op de plaats van ontmoeting. 
Zij reageerde als volgt: "De ontmoeting is uitstekend 
tot stand gekomen, maar de plaats deugt niet. De man 
die iets verder, alleen aan een tafeltje zit, achter
volgt me. Hij is medium.. en behoort natuurlijk ook tot 
de organi.satie die me· achtervolgt 11 . Op de vraag of zij 
deze man vaker had gezien,antwoordde ze ontkennend. 
Later kwam zij op haar ontkenning terug en beweerde 
dat zij hem al eens vaker had-gezien. 
"Nu het toch Prinsjesdag is, vertelde ze verder, is 
bijna iedereen in de binnenstad. Ik ben een uur van 
te voren van huis gegaan, heb een heleboel straten 
dooreewandeld, om eventuele achtervolgers kwijt te 
raken en nu zit hier weer iemand van die organisatie. 
Die lu\.voelen direct wie ze moeten hebben, als ze 
ergens zijn11 • 
Het onderhoud is daarop ergens anders vnortgezet. Zij 
beweert, dat ha.ar ware naam niet Van Genk is, maar dat 
z5j verwisseld is, met een dochter van Van Genk. Haar 
ouders zouden in Ar1erika wonen, rijk zijn, maar zij 
weigert hun nçi.rr.en te noemen. 
Ge.durende de oorlog, zo beweert zij, heeft zij ille
gaal gewerkt en zou 400 mensen het leven hebben gered. 
Zij had dit onder de volgende omstandigheèen geda�n. 
Vanaf het beg:j_n van het jaar 1941, vierden in de Waals
dorpervlakte door leden van de SS,gevangen genomen Ne
derlanders ge.fy.�ileerd. Deze . fusillades zo beweerde 
zij; vondén 1 s-nachts plaats. Tevoren ·werden kuilen 
gegraven, de slachtoffers werden n PSt de kuil gezet, 
een salvo volgde, de slachtoffers vielen neer, de SS 
trok af en de volgende dag, bij daglicht dus, werden 
de kuilen dicht geworpen. Betrokkene ging dan 's nachts 
als de SS was verdwenen, naar de slachtoffers toe en 
wie nog leefde vervoerde ze naar de stad, waar ieder 
zijns weegs ging. 
Natuurlijk werden de volgende dag enige lijken gemist 
door de SS. Het gevolg was, dat ze 'snachts de kuilen 
gingen dichtgooien, maar hierdoor werd haar werk slech!E 

. _gemakkelijker, want ze konden dan ook niet meer zien, 
of er al of niet een lijk in de kuil l?g. 
Namen van diegenen, die ze �dus het leven had gered, 
wist ze niet, want ze had na de bevrijding last van 
geheugenstoornis en bovendien rms alles illegaal en 
kon men geen namen noteren, v•ant dat v1as te gevaarlijk, 
aldus het antwoord op deze voor de hand liggende vra
gen. 
Zij beweerde voorts nog sabotage handelingen te hebben 
gepleegd in het bovenrenoemde "sperreebiet". Zij had 
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in 1941 verschillende malen een telefoonkabel door
gesneden tezamen met een ingenieur. Deze ingenieur 
kende zij niet van naam. Hij haar trouyiens ook niet, 
want in de illegaliteit moest men elkaars namen niet 
kennen, dat was te gevaarlijk. Door haar nachtelijke 
sabotagedaden, was zij er achter g�komen, dat in de 
Waalsdorpervlakte I s nachts mensen vierden gefusileerd,. 
waarna zij daar haar belangstelling op had geconcen
treerd. 
In totaal had zij plm.400 mensen het leven gered, door 
's nachts naar de Waalsdorpervlakte te gaan. 
Later in het gesprek wist zij zich één man te herin
neren, die zij toen het leven had gered. Dit vias Van 
Doorn, die thans een particulier recherchebureau heeft 
in ae·Heerenstraat alhier. Ook hij was door de SS ge-

fusilleerd, d.w.z. er was een salvo op hem afgevuurd, 
maar hij had het leven niet verloren, waardoor zij 
hem met leven had kunnen redden, door hem weg te bren
gen. 
Na de bevrijding had zij Van Doorn opgezocht om hem 
een z3ak voor haar te laten behandelen. Zij was toen 
bezig ziekengeld uitgekeerd te krijgen, hetgeen niet 
gelukte. Later had zij nogmaals contact opgenon.en met 
Van Doorn, die toen zijn bemiddeling heeft verleend 
bij het incasseren van een vordering en tot het beter 
opstellen van een contract, betreffende een geldlening. 
Rapporteur merkt hierbij op, dat genoemde Van Doorn 
tot in 1945 in dienst was bij de Gemeentepolitie te 
's-Gravenhage en nimmer één dag van zijn vrijheid is 
beroofd geweest, door een Duitse of een Nederlandse 
instantie, die voor de Duitsers werkte. 
Zij zegt thans, dat de broer van Van Doorn bij de SS 
is geweest. De foto die zij heeft afgegeven, stelt 
eerdergenoemde Van Doorn voor, of diens broer, beweert 
zij. 
Rapporteur merkt op, dat het in ieder geval G • •  van 
Doorn, de houder van het recherchebureau niet is • 
De man, die op de foto-is afgebeeld, behoort tot de 
geheime organisatie, die haar achtervolgt, zegt be
trokkene en zij neemt aan, dat hij behoort tot de of
ficiele geheime dienst van Nederland. 
Wat de "geheime" organisatie, die haar achtervolgt 
betreft, beweert zij, dat dit om e;eld te doen is. Haar 
zuster A.J .Ji-. van Genk, staat volgens haar in contact 
met de bewuste Van Doorn van de "gehei.::.e dienst" om 
haar geld afhandig te �aken. Dit zou in één geval reeds 
gelukt zijn. In 1949, zo beweert zij, heeft zij een 
spionnagazaak aan het licht gebracht. Via een dokter, 
verbonden aan de Girodie�st, die een kamerlid :n de 
arm had genomen heeft zij deze aff,ciire bij de Linister 
raad aanhangig kunnen maken. Als beloning voor haar 
diensten, had de Ned. Regering toen f.40.000.-- op_ 
haar naam bij de Ned. Bank gestort.Over de �ard der 
spionnagezaak v:•eigerde ze zich uit te laten. 
Haar zuster had toen door gebruik te maken van haar 
(betrokkene's) paspoort dit geld in Londen gekregen. 
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Haar familie(ouders) die in An�erika wonen en rijk zijn, 
hebben, zo beweert zij, onr.eveer een half millioen gul
den op haar naam gestort op een bank in Nederland. Op 
welke bank dit geld gestort was, vist zij niet. Zij ver
moedde dat over dit geld een proces werd gevoerd. Dit 
kon zij niet te weten komen, omdat alles met gesloten 
deuren werd behande:k-:l. Zij beweert, dat iedere getuige 
in dit proces, zij ·Jeet niet wie de aanlegger is, mein
eed pleegt,om hPar het geld afhandig te maken. Zij be
weert voorts, dat haar genoemde zuster, steeds haar tas 
en kleren wegneemt en die later vieer terugbrengt, ten
einde zich voor haar te kunnen uitgeven. 
Zij beweert, dat de geheime organisatie van mediums haar 
steeds achtervolgt en ook met "violetlampen" werkt, waar
door het soms zo'warm in haar kamer wordt, dat zij om 
koelte te krijgen haar kamer moet verlaten. Tijdens haar 
afwezigheid "leent!' haar zuster dan haar kleding enz • 

Conclusie: 
Rapporteur heeft het verwarde verhaal aan.e

hoord en is tot de stellige overtuiging gekomen dat be
trokkene geestelijk niet normaal te achten is. Alles 

·
,

wijst er op, dat zij aan vervolgings wa�nzin lijdt en
psychiatrische. behandeling behoeft. 

's-Gravenhage, 26 September 1950. 
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No. 93808 

Ontvangen van Kol, Fresco verzoek om inlichtingen 
betreffende Mej. J.M.A. VAN GENK, die verloofd zou zijn 
met P. VAN DOORN, Deze Van Doorn zou werken bij een ge
heime dienst.(Zie geschreven notitie Hr. van Maanen.) 

KA 18.9.1950. 
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MINISTERIE VAN MARINE 
Afdeling: MA.RID. Industri�le Heveiliging. 
ba�Jdxmx�x�& P.a. werkspoor Amsterdam. 

il:h:g&w-'.....,...,.�...:--�""'"'-- ""elefOOil 48151• 
Men wordt verzocht biJ het antwoord datum on 

JWl.�AMU\l.l'llialt.A\IEiAI� .L, nummer van deze brief nauwkeurl& te vermelden 

AAN Drs. A. Kuipers. 
Do.ssier No.$ A.5. 

;)k'1
:;.,.,;'�. 

Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

Jtavastraat 68. 
Exemplaar No. : 1)'1- 's-G R A V E N H A G E. 

uw kenmerk 
1 

uw br!ef van 
1 

ons nummer 
1 

's-Gravenhage, 

onderwerp: 

bijlagen: 

0625/I.B./J. S. de 22e December 

Ik wil U er nog even op atten:t maken·, dat 
ik tot op heden nog nimmer een maandoverzicht heb 
ontvangen. zoudt U er nu eens voor kunnen zorgdragen 
dat met de toezending een aanvang wordt genomen. 
Bij voorbaat mijn hartelijke dank. 

Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik 
maken om U een voorspoedig 1951 toe te wensen, met 
de hoop op continuering van de prettige samenwerking. 

2 9 L1f:C. gjü 

l::_r 

' N /JIJ.!/ 

300000· 12- '49 � 18404 

195 o. 
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