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NOTA
Voor: CO 131445
Betreft: Uittreksel uit besprekingsverslag Marine op 3-3-52.

· In veirband met hot schr'ijven van relatie, dd. 12 Febr.
1952 (CO 131445) hem medegedeel.d dat vertraging van het onder•
zoek naar de Wormerveerse Aamiemillgs A-1. werd veroorzaakt door
een pereC\neelalid van Mar-id. Het desbetreffend bericht van ID
Wormerv�jp1s 140671 aan hem ter lezing aangeboden. Relatie
deelde mede· dàt dit zeer waarsohijnlij 1s gedaan door de I.o.
AmSterdam. de Ltz. Ga.illard. Hij zal maatregelen t:J."ef'f'en �
situaties al.s door ID �rmerveer ver,iteld i te voorkomen.

•
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!

•

DOV II , 13 "Maart 1952 •. 1 '
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MINISTERIE VAN MARINE.

Afdeling:

Sectie III Marid.

Lange Voorhout 7, Tel. no. 182210
Telegramadres: Marine, den Haag

•

uw kenmerk
onderwerp:
bijlagen:

1

uw brief van

Men wordt verzocht bij het antwoord datum
en nummer van deze brief nauwkeurig te
vermelden

s

I

numm .:_
l
�... �
--...
, "'"'......:.Ml!R

6tsifa3 3 3r
de

's-Gravenhage,

12e Februari
1952
Betrouwbaarheid.se
onderzoeken:
Wormerveerse Aannemi.ngs J.illj te Wormerveer
en Honhoff en Bruins Slot�Westzaan 29,A'dam.

.

•
Indice:

/. �J"-·
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Met verwijzing na.ar· mijn schrijven van &
�8 Juni '51 en 14..,. December '51 resp" oo.
51<}0/3.333 en 6266/3333 heb ik de eer
UHoogedelgestrenge te verzoeken het onde:r:"""
zoek t.a.v. de bovengenoende firma's te be
spoedigen.
Ik m:>ge Uwe aandacht vestigen op het
feit, dat het lange uitblijven van dergew
lijke betrouwbaarheidsonderzoeken stagna�ie
in de Marine werkzaamheden zou kunnen ver
oorzaken.

No.2777- 1 51.

OP KAART
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19 Februari 1952.
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N o.Dis.14.057,d.d.31 Juli 1951 en
d.d.16 Januari 1952.
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Ter voldoening aan het gestelde in Uw bovenaangehaald schrijven,
wordt het volgende medegedeefd.Aan het Handelsregister te Amsterdam staat niet ingeschrevèn de
fa. HONHOFF en BRUINS SLOT,gevestigd te Atnsterdam,Westzaanstraat
no.29.-Wel staat ingeschreven Fa. Bruins Slot,gevestigd te Amster
dam,Westzaanstraat no.29.-Enige firmant van deze firma is:
l§:!! �RUINS SLOT,geboren te Amsterdam,14 Augustus 1908,van beroep
aannemer,kerkgenootschap Nederlands Hervormd,van Nederlandse natio
naliteit,gehuwd met Elandia RIDDER,geboren te Weesp,24 Maart 1907,
wonende te Amsterdam,Westzaanstraat no.29 huis.-

@

�ruins Slot staat gunstig bekend in de omgeving van zijn woning en
daarbuiten.-Na de oorlog heeft hij zijn zaak op grotere voet voort
gezet.-Daaevoor was hij timmerman en uitvoerder van kleine werkzaam
heden.-Volgens betrouwbare informanten,heeft hij zijn werkzaamheden
kunnen uitbreiden met behulp van een persoon,die voor hem als geld
schieter fungeert�-Officieel staat deze persoon echter niet als fir
mant van Bruins Slot bekend.-Dezerzijds kon dan ook geen onderzoek
naar deze.persoon worden ingesteld.
�!uins Slot bemoeit zich openlijk niet met politiek.-Uit betrouwbare
bron werd bekend,dat hij de politieke richting van de PVDA.is toege�
daan.-Hij leest ook het dagblad "Het Vrije Volk".-Van enige sympathie
voor extreme,linkse richting bij hem,is tijdens het onderzoek niets
gebleken.-Betrokkene komt politiek niet voor in de administratie van
de Politie te Amsterdam.-Op crimineel gebied zijn geen vonnissen van
hem bekend.-
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31 Juli 1951.
Aro de HeAr
Hc,ofd Comr:issariR van Politie
te
AMSTERDAM

Fa. HONHOFF en BRUl!rn SLOT
AMSTERDAi•1, �'1eRtzaanstraat 29

In de documentatie alhier kor.1t voor:
BRUINS..SLOT, Karel
Avereest,10-�?.0
ENSCHEDE, H.v.:in Hoevelstraat 2.
Aannemer.
1g4� Ab. De Vlam 0
'B'RUINS SLOT, G.
Enschede, 9-3-09
Geïnterneerd in Vught,
gearresteerd in Duitsland.
HONHOF 1 D'lK.
Amsterdam Haarlemmerstraa.t 38.
i'1MátRJ Af.'S'l'ERDAMl.. Eip.:enaar:
Firma "Deka" HaarlemmerF:tra.at 3q
Kanrts,rste�m Eö. 11·ront •
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VERTROUWELIJK.

DatuM:21-1-52.

Onderwerp: Jntwoord op Dis No 14057 dd 30.7.51 en dd 16.1.51.
Datum ontvangst bericht:21-1-52.
Betrouwbaarheid berichtgever:Betrouwbaar.
Waardering bericht:Betrouwbaar.
Tevens bericht ge�onden aan:Geen.
Medewerlcende instanties�Geen.
Ondernomen actie:Geen.

0

In antwoord op boévenvermeld DIS-schrijven No 14057 dd
30.7.51 en dd 16.1.52 (rappel),kan de:,;er7ijds het navolgen
de worden medegedeeld:
Ko�te tijd nadat alhier bedoeld DIS-schrijven was ontvang

...

en vervoegde zich aan het bureau van politie alhier een
persoon behorende tot de IJARID,die inlichtingen in kwam
/& winnen omtrent de Wo:ic;merveerse Aannemings lily alsmede de
�, daarin genoemde personenJ.SPRE.ë;U\ï,wonende Oost-Indische·/..1 kade lJo 23 en C.KLUJKENBERG, wonende Voltastraat No 6 al

•

'

hier.
Aan bedo eld lid der MAHID is medegedeeld dat genoemde maat
schappij en personen alhier,zowel op politiek als crimine

f

gebied gunstig bekend stonden, terwijl in overleg met hem,
werd besloten dat hij de betref'fende mededeling ter plaat
se zou doorgeven,dit ter voorkoming van dubbele werk:;,;aa m
heden.
Aan bedoeld schrijven is dezerzi'jds verder geen aandacht

1...

I)

besteed,hetgeen bij nader inzien niet juist is geweest.

J•'Á

i't.

EINDE.
60421.

30 Juli 1951.

14.057

Aan de Jecr
rorpschef va...� Politie
te
[ 0 R ffi E RVE li.Jl.

/

/

!
\ vfOfü.!ERVE:RSE Aannemings :!ij.
�lORhlERVE:.....R.

//

\,

1
)( A Dir: J Spreeuw, Oost Indisch4.ade .23, 'Wormerveero
C o �linkenberg, Voltastraat�:- Wormerv,�er.
Ten behoeve van het· •,linia rie van !larine.
In de documentatie alhierr.comt vobr:
SPRfä:,UW, Hendrik Zaaró.ij , S-6-28
,·,
îORMERVEER, Franklinstr�t 2.5.
_,.!SPREEUW, J. PURl.lERKD,/Kanaalstraat 1�\.
,,-, Radiovr:i.jstelline,saan7- age.
:
Ln J,,_EtlBERG, C?r!leli$' dormerveer, 2-9-1,� . O ,1ER, Dorpstraat 26
v
/'• Bakker, Fnbr. arb. /
Juni 1948 Opende v gadering CPN te WptDerveero 2(-5-1948 Commis
S c.:.ris der CPN te Wt
rmer. Secr. afd. or!i,\erveer der CPl:. Maakte in
1948 aan zijn won-· g verk. reclame voor,\ de OP''. Trad op als spr�
ker op CPJ verg. ·e Wormer. Kalkte leu�en op openbare weg. Troe
terµg en Indo1,es e vrij. ·Echtgenote maakte in 1948 verk. recl.C
tlei 1949 Ondort telegram verzonden aart de voorz. der Indonesisf
delegatie bij
Veiligheidsraad. 1949.1 Cand. gesteld voor de g1
raad CPI'. 1949 te Worrer. Tiet rekozeno
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V E R T R OUWELIJ K.
Verbinding:
30
No:
1423.
Datum: 18Januari 1952.
Onderwerp: Nadere inlichtingen
N.V.Corodex.(Zie dezerz.schr.dd.3Juli 1951, iü
ver'6anam."ëruw 5rieî,No. DiS
Datum van ontvangst bericht:
12534, dd. 2Juni 1951)
Betrouwbaarheid berichtgever:
tM � I
Waardering berichtgever:
.1,C) �-�'l
Tevens bericht gezonden aan:
\ JAN 195i cl !
Medewerkende instanties:
Ondernomen acties:
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Ten vervolge op dezerzijds schrijven, ddT 3 Juli 1951,No.1257,
kan thans worden gerapporteerd, dat sedert korten tijd, als
-XI directeuren der N.V. 11 CORODEX 11 te Zandvoort optreden de Heren :
IERNST COHN, geboren te Lübeck (D.) 29 December 1893, Nederlan
der door naturalisatie bij K.B. 240,dd. 16 Juni 1950, wonende
te Amsterdam, Titiaanstraat 38 huis en
--.1 HERBERTJAMES PHILIPPI, geboren te Hamburg (D.) 13 November
1898, Nederlander door naturalisatie bij de Wet van 1 November
1951,Stsbl.467, wonende te Amsterdam, Gerrit van der Veen
straat 50/1.- Beide directeuren staan bij de Politie te Amster'j,Jdam gunstig bekend. De vroegere directeur R.H.K.LOCHNER treedt
nu op als onder-directeur der genoemde N.V. Sinds het optreden der nieuwe directie is op de kunsthars
fabriek "Corodex" een reorganisatie i
. n gunstige zin doorgevoerd.
Het ligt in het XMMXNm1[H voornemen een buitenlandse (Duitse)
werkmeester aan te trekken, die de vereiste vakkennis,yoor de
vervaardiging van kwaliteits-kunstharsproducten, bezit. Reeds
zijn stappen daartoe ondernomen en het laat zich aanzien, dat
de vereiste vergunning hiertoe van Regeringszijde zal worden
verkregen.
De nieuwe directie neemt de zaak krachtig ter hand en is
er onmiddellijk toe overgegaan om,in overleg met de plaatse
lijke politie, een alleszins betrouwbare bewakingskern te
vormen.
De topleiding zal worden verminderd en minder bekwaam per
Boneel en onbetrouwbare elementen zijn reeds ontslagen. Er wordt
nu een financieel verantwoord commercieel beleid gevoerd.
Er bestaat thans geen enkel bezwaar meer bovenbedoelde
firma in te schakelen bij de bewerking van geclassificeerde
Marine-projecten.
Einde.
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MINISTERIE VAN MARINE

Afdeling :sectie III MARID.
�.Tel.no. 182210 ,. L"Vijverberg 8.
Telegramadres: Marine, den Haag
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Veiligheidsdienst,
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Met verwijzing naar mijn schrijven no. S MP.RIB 5130/3333

van 28 Juni '51 betreffende de betrouwbaarheidsorrlerzoeken v�-6 .; ./
firma's t.b.v. aanbesteding M.E • .Amsterdam heb ik de eer

-�

----

UHoogedelgestrenge roede te delen, dat ik omtrent de firma:

-

/ \ \'Torrnerveerse Aannemings Mij. te Wormerveer en
'---'

•

/' 1 HONHOFF

en BRUINS SLOT, Westzaanstr. 29, Amsterdam .,

geen i'.nlichtingen van U heb ontvangen.
Ik moge U verzoeken de onderzoeken t.a.v. deze firma's
ten spoedigste te doen ihstellen.
Hoofd Sectie III 1JARID
De Kapitein-Lui
V.d.STRAATEN.

Indice:

300 000 • 12 - '49 � 18404
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Div.20
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E.Gebben en
L.J.teras.

28-6-1951

E.Gebben en L • .T.Te Pas.

de ,;el.Ed.Gestrenge Heer
Ltz .I, J.A.F .! ..Douw v/d Krap
Ministerie van �·arine

Den F..aaf!.

S }:arid

5130/333

30 Juli 1951.
Aan de Hoor
Inspecteur van Politie
te

.!LA Á R .DEN.

I

/
I

Fa. Te Pas en Gebben /
Aannemer: L. tePAS, L./Ho�tensiuf31aa · 43
Aannemer: E. Gebhen,t'Gr. Willem de O dela,3_n 57. NAARDEN.
\
l
i

1

1501

MINISTERIE VAN MARINE

Afdeling: Sectie IIJI: MARID.
Lange Voorhout 7, Tel. no. 182210

CONFIDENTIEEL

Telegramadres: Marine, den· Haag

Men wordt verzocht bij het antwoord datum en

nummer van deze brief nauwkeurl& te vermelden

AAN het Hoofd van de Binnenlardse
Veiligheidsdienst•
t.a.v. de Heer de Wolf',
Javastraat 68•
uw kenmerk

•

onderwerp:
bijlagen:

1

ons nummer
I S MARID .J'"1.2o/J,33 3 1

uw brief van

1s-G r a v e n ha ge.'s-Gravenhage,
28 e Juni

de

Betrouwbaarheidsotderzoek firma I s•
aanbesteding Marine Etablissement A 'dam.

l,

1951.
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Jlk heb de eer '[]Hoogedelgestrenge te verzoeken een betrouw

baarheidsonierzoek te willen doen instellen t.a.v.:

/

.;

V

-1-· Fa.. D.van SCHA.IK
/
v.�
Willem de Ouielaan 62, Naarden. Jl/,

lr

lj<r

Wo:rmerveerse Aannemings Mij., """
Wormerveer.

•

c.Klinkenberg, Voltastraat 6, Wormerveer.
Fa. Te Pas en GEBBEN

_,,,.

)y L. te Pas, L.Hortensiuslaan 413, Naarden (aannemer)
�E.Gebben, Gr.Willemie OUdelaan 57, Naarden (aannemer)
WIEDLJK

en VERSTRATE,

-t. w.F.Wiedijk

,:

__.-

Maasstraat 82, .Amsterdam.

t/

� w.verstrate, Riljsdaelstraat 65, .Amsterdam.

:r.
I

/
-::;. Fa. B. van WLJK.a,
Duivenirechtschekade 89, Amsterdam.

-:::::.Fa. c.c.VERZIJDE,
Brugweg 58, Waddinxveen.

Indice:

1.

Fa.HONHOFF en BRUINS SLOT,
• Westzaanstraat 29,- Amstèrdam.

300 000 • 12 • '49 � 1 8404
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vervolgblad no. :

l op brief do.

no. 51.30/333}

28-6-1951

/ *""Mij.. de N"V.de KONDOR1 Duivem.rechtschekade 95, Amsterdam.
�- Dir. A.Geluk, woneale te OVerveen.
Bovengenoemle firma's zullen eventueel worden tewerkgesteld
aan vernieuwing van een wal.muur bij het Marine Etablissement te
Amsterdam.
De iooge UHoogedelgestrenge verzoeken deze betrouwbaa.rheids-

•

oalerzoek:en met de meeste spoed te doen instellen.
Hoofd Sectie III MARID
De Luit.ter Zee I•
J .A.F .H.:OOUW V.d. Krap.

I

Naarden. 15 Augustus 1951.
Betreft: E. Gebben, wonende te Naarden,
Graaf Willem de Oudelaan 57.
VERTROUWELIJK .
Antwoord op
verzoek DIS,
(V. 4e. ) •

•

30-7-' 51.

Engelbertus Gebben, geboren te Enschede, 21 Juli
1887. woont te Naarden. Graaf Willem de Oudelaan No 57.
Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek
naar de antecedenten van voornoemd persoon bleek het vol
gende .
Engelbertus Gebben is de zoon van Engbert Gebben en
van J9hanna Snuverink.
Op 2 Juni 1923 huwde betrokkene met: Hermina Beren
dina Zwerus, geb. te Hengelo, 29-5-'02.
Uit het huwelijk werden geboren: Johanna Hendrika
Gebben, geb. te Enschede , 5-9-'24 en Engbert Hendrik
Gebben, geb. te Bussum, 25-6-'40 .
Betrokkene be.zit de Nederlandse nationaliteit en
hoort tot de Ned. Herv. Kerk.
Hij is bouw-ondernemen en heeft te Naarden een groot
gevestigd bedrijf. Hij werkt samen met: Lambertu s Johan
nes Te P'as, geb. te Ens-0hede. 13 Februari 1909, wonende
te Naarden l:fü r:idellaan No 21. De firma Te :e-as en Gebben
voert overal in het land bo!J!WWerken uit. Hun kantoor is
gevestigd te Naarclen aan de Lambertus Hortensiuslaan No
48.
Betrokkene is sinds 18 Maart 1939 in de gemeente
Naarden woonachtig.
Betrokkene word t in zijn omgeving zeer gunstig be
oordeeld.
Zijn finantiële positie is goed.
In politiek en crimineel opzicht is niets ten nade
le van hem bekend.
Betrokkene komt niet voor in de administratie van
de Gemeentepolitie te Naarden, noch in de administratie
van de politieke recherche.
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VèlD Geluk.
28-6-1951
.v.Geluk.
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Verbinding 97.

9 Augustus 1951.

Ho. 116/Vertrouï,eL·k.
Gntvaiicstbericht no. �is 14.057 Q.j. 31-7-1S51.
vnderv,erp: inlichtingen �.,.v.Ge 1 u..:.�, Zeeue g 2LJ- Gverveen,
gem .ente Lloemenda&l.
Betrouwbaarhe id berichtgev .. r en vmardering ber icht:
zeer betrouwbaar.

•

- 0-0-0-0 -0-

�.1.DHTuS VAI. GE1iUl,.., g,eboren te �-mster-dam
13 _ ove_,1ber- lu88, ci.irectel'r .. V. BetonmiJ .Je
n.ondor, wonende te üverveen, geme�nte Bloe
menda&.l, z,eeweg 24, staat in he v bev-..;l__ings
reg;is1ï1.,r dezer §,emeente ingescL.,:even sedert
2-12-1930, lrnmenae van __msterdam. hl is Lede
lander, beho�rt tot de li.E,'v.Luthe:c·L>G Demeente
en is op 17-2-1921 te La"rlem gehuwd met
.uastiana -.:ornelia van .Jooi·en, geboren te Den
Haog 5-6-189?. uit dit hu,.·elijE zijn 0e ... n Î{inde
ren geboien.
bi.J de politie-aci.1iniscrati1;:; is niets ten
nadele va_.1 hem bekenu, ook niet in politiek
en is gemee
opzicht. liJ is lia van de , .V
terat-.dslid, tevens .ethöu der van "'"ublieke
verken, te �loemendaal.
Van GelUk is stichter van he1., vpenlucht
theater van .,_-· sloemendaal�lid van ae oud-ille
cale werkers VEorenigi% 1 afdelillt:, bloemendaal.
hi: is Riuc1e c· in de urde van Oranje 1.assau .
.t�.van elTu.c staat zet::-'-· gunstig acn6eschreven.
h. heeft een paspoort no. 580 368 5eldi0 tot
2) 5-1�52. �inde.

.J.J.

•

-0-0-0-0-0-
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31 Juli.19-51.
Aan · e HP.er

Ho��a !n��eoteur van Politie
td'
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GELU!� �. Dir. ván de Mij• N. V • (1e KO NOOR.

OVî;;Hvi:;Bli.

De H:1. ,, 0 1 s gevestigd te AMSTERDAM,

/
Dui vendr·é cht s Wade
95.

In de documentatie alhier komt voor:
GELUK, Andr1is van
Amsterdam, t3-11-gS

OVF.RYE1,�N, Réeweg 24.
Dir. ener �eton Mij.

I
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·fo1 194-Î Ab. Vrije Katföeder.

April

i

47 Ab. Vrije Katheder.

y

'

6 September 1951.

Div.25
-1A. V.Geluk.
28-6-1951

S Marid 5130/3:333

A. van Geluk (Dir.v.d.N.V.de Kondor)

de \ el.EdGestrenge Heer
Ltz .I, J .A.F .II.Douw v/d Y..rap
Hoofd Sectie III Marid
's-Gravenhage.

Nr.277 8-t .51.
Antwoord op Dis 14.�
d.d.31-7-'.51. -------
Form.V 4e.
Betr.Inlichtingen,

•

27 Augustus 19.51.
VERTROUWELIJK.

Als antwoord op het hierboven aangehaalde schrijven kan het
volgende worden bericht�
De N.V.Aanneming Maatschappij De Kondor werd in 1912 opgericht.
Het doel van de onderneming is het aannemen van alle soorten
bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans F.2.004 • .500,--,
waarvan F.l.3.54,.500,-- is geplaatst en gestort.
Directeur van de N.V.is Andries van GELUK,geboren te Amster
dam,13 November 1888,wonende Huize Middenduin,Zeeweg 24,
Overveen.Algemeen procuratiehouder is Dirk IJPEIJ,geboren
te·Sallingen,1.5 Februari 1889,wonende Govert Flincklaan 18,
Hilversum.De N.V.wordt tot een van de grote aannemingsmaatschap
pijen gerekend en staat in handelskringen gunstig bekend.

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

J� ..,,

\ V 1-�:�; \

K-3.

Betreft:

L.J. te :Eas, wonende te
1aaard.en, Handellaan 21.

Naarden, 15 Augustus 1951.

VERTROUWELIJK .
�ntwoord op
verzoek DIS,
(V.4e).

•

•

.d. 30-7- '51

Lambertus Johannes Te Pas, geboren te Enschede, 13
Februari 1909, woont te Naarden, H&ndellaan No 21.
Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek
naar de antecedenten van voornoemd persoon bleek het vol
gende.
Lambertus Johannes Te Pas is de zoon van Hendrik
Willem Te }as en van Gerritdina Spphia Kelderman.
Op 29 Januari 1936 huwde betrokkene te Enschede met:·
Hendrika Elsken Rommelaar, geb. 22-11-1911 •
Uit het huwelijk werden 1 meisje en drie jongens ge
boren, w aarvan de oudste 14 en de jong,ste 3 jaar is.
Betrokkene bezit de Nederlandse nationaliteit en be
hoort tot de Ned. Herv. Kerk.
Hij is bouwondernemer en heeft te Naarden een groot
gev estigd bedrijf. Hij werkt samen met: Engelbertus Gebbe
geb. te Enschede , 21-7-188;, wonende te Naarden, Graaf
Willem de Oudelaan No 57. De firma Te Pas en Gebben voert
overal in het land grote bouwwerken uit. Hu.h k antoor is
gevestigd te Naarden a an de Lambertus Hortensiuslaan No 46.
Betrokkene is sinds 15 April 19t39 in de gemeente
Naarden woonachtig.
Betrokkene wordt in zijn omgevtng zeer gunstig beoor
deeld.
Zijn finantiële positie is goed.
In politiek e n crimineel opzicht is niets ten nadele
van hem bekend.
Uit de admini stratie van de Gemeen1;epolitie te Naar
den blijkt alleen, dat door de Kantonrechter te Zutphen
in het jaar 194? het rijbewijs van betrokk ene voo r de tijd
van 2 maanden werd ingetrokken. In de administratie v an
de politieke recherche komt hij niet voor.
E IN D E .

V

6 September 1951.

Div. 18
-1-

D. V .Schaik.

28-6-1951
D. v. Schaik.

do WelHiGestrenge Heer

Ltz.I, J.A.F.H.Douw v/d Krap

Hoofd Sectie III ��rid
Den Haag.

s Marid 5130/3333

Betreft: Dirk van SGHfiIK,
wonende te Naarden,
Graaf Willem den Oudelaan No.62.

natura, 20 Augustus 1951.

Antwoord op verzoek
Dis No.14057,dd.30-7-51.(V4e.)

V E R T R O U W E L I J K.
---------------------------------

•
'

,1·,

•

Dirk van SCHAIK, geboren te Amsterdam, 11 Maart 1889,
aannemer bouwwerken, woont te Naarden, Graaf Willem den Oude
laan No.62.
Bij èen dezerzijds vertrouWtelijk ingesteld onderzoek
naar de antecedenten van voornoemd persoon bleek het volgende
Dirk van SCHAIK is de zoon van Jacob - en Margaretha
BEEKHUIJS.
Hij is op 27 December 1917 te Amsterdam gehuwd met
Jeanette Trijntje van SCHAIK, geboren te Noordwijk, 14 Febru
ari 1888, uit welk huwelijk 4 kinderen zijn geboren, welke
thans respectievelijk 32, 30, 26 en 24 jaar oud zijn.
Betrokkene bezit de Nederlandse nationaliteit en behoor
tot de Nederlands Hervorm�de Kerk.
Hij voert als aannemer veel werken uit voor de Koninklij
ke Marine, alsmede voor de Gemeente .Amsterdam.
Hij is lid van de N.A.P.B.(Nederlandse Aannemers Pa
troons Bond), afdeling Amsterdam.
De politieke oriëntering van betrokkene ligt op het
terrein van de v.v.n .
In het gezin van SCHAIK wordt het Algemeen Handelsblad
gelezen.
Betrokkene heeft zeer weinig omgang met personen uit
deze omgeving.
Hij woont in een gegoede buurt, doch in aannemerskrin
gen wordt hij financieel niet hoog aangeslagen.
Zijn levenswijze kan serieus worden genoemd.
Betrokkene staat bij de Politie alhier gunstig bekend.
Zijn naam komt niet voor in de Politie-administratie, noch
in de adminstratie van de Politieke recherche dezer gemeente
/

Einde.

/

14.057

30 J� 1951.

Aan de Heer
Inspecteur van Politie
te
/
f AA :tilD EN.

I

I

/

I

SCHAIK, D. van
Fa.
JAARDEI., Willem de -Oudelaan 62.
Ter. behoeve van b,et ministerie van Marine o
In de docu.mentatie alhier komt voor:
SCHAIK, Willem Dirk van
Amsterdam, 29-11-26
i\AARDE:N, Gr. de Oudelaan 62.

/

22 ... ugusti.ls
Div .-24
1.
G. V.arzijdo.

28-6-1951
G .verzijd&.
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Mcirid 5130/3333

BETREFT: Gerrit Verzijde,
wonende te Naddinxveen •
.tm..twoord op: Dis.
VERTROU,l ELIJK.
�atum 7 Aug.1951
Gerrit VR.RZIJDE geboren te Waddinxveen 1 Maart 1914
van beroep aannemer,wonende te ';'Jaddinxveen Henegouwer
weg 11 b,komt in de politie-administratie niet voor.
Hij is aannemer en hij werkte tot Juli 1951 samen
met zijn broer L. Verzijde,die geginh Juli 1951 is
vertrokken naar Canada ,v�aar hij zich met ter woon
heeft gevestigd. De zaak is gevestigd Brugweg 58
te 'Naddinxveen.De gebroeders Verzijde staan gunstig
bekend,zijn politiek betrouwbaar en hebben gedurende
de bezettingsjaren niet voor de vijand gewerkt. Na
de bevrijding hebben zij de za ak uitgebreid en de
honinklijke füàrine te Den ielder heeft die gebroerlers
Verzijde veel werk gegund.De zaak betreft nu alleen
Gerrit Verzijde. Deze persoon is betrouwbaar. hij staat
goed bekend. rtij is gehuwd en heeft twee kinderen.
Hij behoort tot de Ned. nerv.kerk. Hij bemoeit zich
niet met politiek maar aan-genomen kan worden dat
hij bij verkiezingen V.�.D.stemt,Partij Oud.
Br is niets ten nadele van hem bekend.
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•
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Aan de Heer Districtscomnandant
van de Rijkspolitie van \EIDEN
t,

EI DB R DOR P.

8 October 1951.

Div.-23.
1.
B.van Wijk Aannemersba:Jrijf.
28-6-1951
B.van Wijk.

de Weledelgestr.Heer
Ltz.I J.A.P.fl.Douw v.d.Krap
Hoofd Sectie III Marid
's-G ravenhage.

S Marid 5130/3333
de firma

•

Nr.2780-t .51.
Antwoord op Dis 14.0.57,
d .d .31-7-' .51.
Form.v 4e.
Betr .Inl ichtingen •

VERTROUWELIJK.

Als antwoord op het hierboven aangehaalde schrijven kan he t
volgende worden ber icht:
De firma B.van WIJ�annera.ersbedrijf van grond-hei-en waterbouwkun
dige werken,gevestigd Duivendrechtse kade 87,Duivendrecht,werd
in Mei 1934 opgericht door Bastiaan van l11IJK,geboren te Wijk
en Aa l burg,23 Fe bruari 1877,over leden te Duivendr echt op 30
December 1948.Het bedrijf wordt thans voortge zet door diens
zoon Gijsber t Antonie van WIJK,geboren te Amsterdam, l Februar i
1909,Neder lamder,wone nde Duivendre chtse kade 87,Duivendrecht.
Het be drijf staat in de bouwwer eld gunstig bekend en van
van vIJK zijn hier geen vonnissen be ke nd.

1

•

27 Augustus 19.51.

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

van ·wrJi st aat in de omgeving van zi.jn woning zeer
gunstig bekend.Voor zover is kunnen blijken bemoei t
K-3.
hij zich niet me t politiek en men neemt aan, dat hij
de beginselen van de P.v.d .A.is toegedaan.Hij leest Het Parool •
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'31 Juli

19Sl.

Aan de HPer

H�ói:d Comn1ARar1s v.en Politie

te.
A M 5 TER DAM-

v'IJK, B. ·van Fa..
AMSTERDAM 1 Duivendrechtsekade g9.

- ..,

Datum:

CIRCULATIE
Niet langer houden dan .................... dagen
AAN
P&B

GEZIEN

dat.

1

par.

1

Volgens geadresseerde
nog t.k. aan

NV "Corodex" te Zandvoort
wordt opgeheven :J>J?E.S
Aan laatste honderd man
personeel ontslag aangezegd
HAARLEM. - De directie van de NV
Corodex te Zandvoort heeft medegedeeld
da t het gehele personeel zich als ont
slagen moet beschouwen,

················1· .

De fabriek, waar voorwerpen van
bakeliet worden vervaardigd, is in 1945
opgericht en heeft in haar beste tijd
ruim driehonderd man personeel geteld.
In de afgelopen maanden is bij herhaling
aan groepen van dit personeel ontslag
gegeven. Thans staat het vast, dat het
bedrijf in de loop van Juni zal worden
gesloten, waarmede de honderd perso
neelsleden, die tot nu toe niet ontslagen
waren, werkloos worden. Slechte be•
drijfsresultaten als gevolg van een
sterk verminderde afzet, noemt de
directie als oorzaken van de liquidatie
van.de groots�e tak van industrie, welke
te Zandvoort is gevestigcï.

Aantekeningen:
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No.2968-'51
Form. V 4e
Dis 14287 dd 9-8-'51
Onderwerp: Inlichtingen .
VERTROUWELIJK

23 November 1951.
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Ter beantwoording van he t verzoek, vervat in het hierboven
aangehaalde schr ijven , wordt Uhet vo lgende bericht.

•

Bij informatie aan het Handelsregister van de Kamer van Koop
handel en Fabri eken te Amste rdam bleek dat voor de N.V.
WIEIIBR & co, mach inefabriek en metaalgieterij, Oostenburger
voorstraat 29-31, te Amsterdam als:
President-directeur st aat ingeschreven: A.M.NIJKERK en als
directeur: M.B.B.NIJKERK.
De person alia van de president-directeur ziJn:
Adolf Maurits NIJKERK, geboren te Amsterdam, 27 Maart 1910,
X fabrikant,
Nederländs e nationaliteit, geen Godsdienst, gehuwd
met:
Margaret Florence PAGE, geboren te Londen, 8 October 1910, wo
nende Sloterkade 150-11, te Amsterdam.

'
'1J
Il�
,

de Politie-administratie te Amsterdam zijn geen veroordelin"tn
en van h em beken d. Op poli.tiek geb ied komt hij niet voor.
[
De geslachtsnaam van betrokkene was v roe ger: NIEU#KERK.
Geslachtsnaamverandering is toegestaan bij K.B. No.25 van
/ 9-10-'50

Betrokkene is Israëliet. In de bezettingstijd vertoefde hij
in Engeland. Daar is hij met zijn tegen woordige vrouw gehuwd.
� /Door dezerzijds betrouwbaar geachte buurtbewoners werd mede1
' · � gedeeld dat betrokkene politi ek volkomen betrouwbaar is . Hij
� -� i is anti-communist.
!
g- NIJKERK is geabonneerd op "Het Algemeen Handelsblad" en "Het
' , u Paroo111•
�
'i.
De personalia v an de d�recteur zijn:
� fMarinus Benjamin Barend NIJKERK, geboren te Amsterdam, 16 Maart
1894, koopman, Nederländse nationaliteit, geen Godsdienst, ge
l
huwd met:
Henriëtte Erna VAN DEN BORGH, gebor en te Rotterdam, 25 October
1901, wonende ólyrnpiaplein 37 bv., te Amsterdam.
c

,,

De geslachtsnaam van betrokkene luidde vroeger: NIEUWKERK.
Geslachtsnaamverandering eveneens toegestaan b ij llB. No.25
van 9-10-' 50 •
NIJKERK is meerdere malen geverbal is eerd terzake overtreding
van de Economische voorschriften. In 1947 is hij terzake ver
oordeeld tot f 40.- boete of �e dagen hechtenis.
Op politiek gebied komt hij niet voor.
Omtrent betrokkene zijn geen politi eke uitingen beken d gewor
den. Communistische- of andere links-extreme nei gingen worden
niet a
,(

':\

)�,,� \

r

v"ezig geacht •......................................B3

9 Aug. 1951.
Aan de Heer
Hoofd Commissaris van Politie
te

A M STER DA M.

l'1IENER & CO , 'N • V •
. AMSTERDAM, Oostenburgervoorstraat 29-31
Directeur. Hr. NIJKERK.
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MINISTERIE YAN
BINNENLANDSE ZAKEN
B.V.D.

•s-Gravenhage, 15 November 1951.
Javastraat 68.

122221.
·��J�
Betreft.: Fa.A.F.van Lierop. �(�'ö'-:
VERTROUWELIJK
\�
·"

N

")

In antwoord op Uw schrijven no.S Marid 5878/3333
2 dezer betreffende de firma A.F.van Lierop te Utrecht
moge ik U berichten, dat bij deze dienst voorkomt:
LIEROP Anton Franciscus van, geboren 4-6-98 te Amsterdam,
wonende te Utrecht, Bolsbeekstraat 6 bis,
van beroep:-vloerlegger.
Was in 1948 abonné van "De Waarheid" en lid CPN.
van

•

Aan: de Weledelgestrenge Heer
Ltz.I J.A.F.H.Douw v.d.Krap
Hoofd Sectie III Marid
Marine Staf
Hoge Nieuwstraat
's-Gravenhage.

HET HOOFD VAN DE DIENST
namens deze

MINISTERIE VAN MARINE
CONFIDENTIEEL

Afdeling:
Lange Voorhout 7, Tel. no. 1 82210
Telegramadres: Marine, den Haag

Men wordt verzocht bij het antwoord datum en
nummer van deze br.ief nauwkeurlc te vermelden

oZ. JJI 1.i �!

AAN het Hoof'd v:·.d.Binnenlandse
Veiligheidsdienst
t.a.v. de Hr. DE Wolf',

;�- -,·NDY �,.. /,y
.. \
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Fa. A.F. van Lierop, ûtrecht.

bijlagen:

HAAG- .1951.

ACO/ P' I{
OAT:/,i ./Jl.

PAR:�

Ik heb de eer UHoogedelgestrenge te verzoeken een.

betrouwbaarheidsonderzoek te willen doen instellen t�a.v.�
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Vloerenbedrijf A.F. van. LIEROP, �.
Bolksbeekstraat 6 bis,
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Bovengenoemle firma zal eventueel t.b.v. de Rijks-

gebouwendie�st worden t-ewerk gesteld op het M.E. te

Amsterdam.
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Verbinding: 30
No� � /3lo
Onderwerpg N.V.Corodex.

Datum: 28 September 1951.

ACD/ 4 �
D.�-·--·1
1: JVA1 ---..-------�--------- ----

,.!]!'.: , 1 rw· 4 Datum van ontvangst bericht g No.116493,dd,2.4 Augustus 1951.
Betrouwbaarheid berichtgever: Ëetrouwbaar.(een ingewijde). rf"..�/'
Waardering berichtgever:
Betrouwbaar.
hi j
_ _ _
Tevens bericht gezonden aan:
IU'f -�-- 1
Medewerkende instanties:
� 1
'951
Ondernomen acties:
--------1

C_:it- G,

•
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------------ ----------- ----��-
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ACO _!!j
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Naar aanleiding van Uw bovenvermeld schrijven,heb ik de
/;
I eer U te berichten, dat bij de N.V.Corodex te Zandvoort, o.m. de
navolgende personen, in die gemeente woonachtig, werkzaam zijn:
Willem van DUIJN, geb.2-8-1906. Lid "E.V.C". Gemeld 22-3-1949.
Jan BOS, geb.25-7-1921.Lid "E.V.C". Gemeld 21.-3-1949.
.
Simon TEROL, geb.5-1-1906. Abonné dagblad "De Waarheid".Gemeld
30-3-1949. Van laatstgenoemde wordt dezerzijds sterk vermoed,dat
hij is aangesloten bij de "C.P.N" en ''E.V.C." Hieromtrent is tot
dusverre niets met zekerheid kunnen blijken en is uit de aard der
zaak nog niet gemeld.
Verder zijn bij bedoelde N.V., o.m. de navolgende te Haarlem wo
nende personen werkzaam.(Over deze personen wwrd vernomen, hetgee
achter hun respectievelijke namen is vermeld doch waaromtrent de
zerzijds �een zekerheid kon worden verkregen.)
HAGEBOUT, î".j. ge'S:��-1893,Roosveldstraat 29. Lid "C.P.N".
DUITS, L. geb. 5-11-1906,Wagenweg .32. Lid "C.P.N". Zonder natio
naliteit wegens dienstneming in Spaanàe Krijgsdienst.
MEULEN, P.J.van der, geb.1-5-1922,Brouwerstraat 55 rood.Lid"C.P.N
HUBERS,J. geb.9-2-1890,Feithstraat 4 en l.VIELZEN,J.F.van, geb.
8-12-1905,Barensestraat 6, die aanvankelijk "E .V.C"-lid waren,
zouden voor ongeveer 8 maandem in verband met een hangende ont
slagkwestie :van personeel, zich hebben aangesloten bij het "N.V.i'
neinde"

OP�l-11.-,>.7_� �
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-----.:._--------...._____ I
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n.a.v. Dis 12534

MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN
I o •: BX 11649;

·À.tT. · t,ew:__ �-� •.• • __
Ràpr: <1!' • - ,U,:,l.L ,·-...·-s-&.ravenba.ge , 24 Augu.s tus 19 51
'new , ,, .•.

_/IJ
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Ond.:

V e r t r o u w e l ij k
In Uw rapport no. 1257 van 3 Juli 19 51 .zulks in antwoord
II ï:\
mijn brief van 2.6.1951 Dia 12534 wordt o.m. gemeld, dat
�;.:./"','
ij de r. V. Corodex te Uwent een aan tal personen werkzaam is,
./,�\,)
waarvan bekend is dat zij lid zijn van de E.v.c. en/of c.P�N.�
waarvan enkele woonachtig zijn te Zandvoort en enige in andere
ge:oeenten.

l.):L.

Ik moge U verzoeken mij in kennis- te willen doen stellen
met de personalia. politieke antecedenten en verder van belang
zijnde gegeve!ls van hen die te Zandvoort woonachtig zijn en met
de namen, ad1,eosen en woonplaats van de overige leden der E.V .c.
en/of c.P.N ••
HET HOOFD VAN DE DIENST
-de Heer
(namens deze: tfit. /,
,hef van Gemeentepolitie
,.dv o o r t.

0

/Jy\
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ID 2635.
Form. V 4 e.
V E R T R O U W E L I J K.
No. Dis 14.287
Datum: 9 Augustus 1951.
Onderwe�tingen.
Verbinding No. 36.
Ó "'/11�r..
Datum ontvangst bericht: 11-8-19 51.
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OP KAART
I
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A D/ iÎ'
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.4�
_:.,; .:.'?"Ji
'TJ'aardering bericht: betrouwbaar.
�
/
P-,1<: I'' w.

wf

Alewijns en Co's Electrotechnisch Bureau N.V.,
gevestigd te Nijmegen, Wa�lKade 102 is een Electr��
Technisch Installatie Bureau, hetwelk produceert en
handel drijft in vorrnpoeders en voorweTpen, vervaar
digd van indurith, baculith en dergelijke poeders •
Het begin-kapitaal bestaat uit 100 aandelen van
F 1000,�., waarvan er 25 zijn uitgegeven en de rest
in portefeuille is. Directeuren zijn thans:
Bernardus Daniel Alewijnse, geboren te Nijrnegen, 11
December 1892, fabr-ikant, wonende te Nijmegen, , aal
kade 102, Nederlander, ongehuwd en R.K.
Dirk Alewijnse, geboTen te Nijmegen, 1 Januari 1900,
fabr·ikant, w onende te Nijmegen, Sterreschansweg 80,
Nederlander, gehuwd met Anna Elisabeth Maria Timmer
mans, geboren te Apeldoorn, 25 Maart 1908, beiden R.K
Commissaris is: Emil Jerome Lambert Marie Stei jns,
geboren te Nijmegen, 11 November 1897, wonende te
Tiel, Dr. Kuiperstraat 25, nationaliteit Nederlander •

c.

•

•

Van allen is in politiek en crimineel -opzicht alhier
geen nadeligs bekend. Zij zijn rechts geori�nteerd.
De gehele familie Alewijnse staat gunsjig bekend. De
naaste kennissen zijn allen behoorlijke personen en
zijn eveneens rechts georiënteerd. Allen zijn behoor
lijk bemiddeld. Hun levenswijze is netjes. Allen zijn
in alle opzichten ·Jb�trouwti�aEinde.
22 �ugustus 1951.

9 Aug. 1951.
Aan dE;, Heer
Com� ésaris van Politie
te

n 1,fJ MEGEN.
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C • ALEWIJNSE &. C,6 N"V •
Nl.Jl(EGEN, Waa7de 102.

/

31 Augustus 1951.
31 Augustus 1951
Marid
114960
-1-

c .Alewijns

en Co. N.V.
27 Juli 1951

01387/I.B./J.S.

C.Alewijns & Go. N.V.

1

:

ae Wel:i:dGestron�e Heer Ltz.I, J.A.'?.11.Douw v/d Krap
·Hoofd Sectie III Harie
DEN HAAG.
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MINISTERIE VAN MA

Afdeling: MARID. Industriële Beveiliging.
"'
/
��!llml�:if�bcx�:iUl.ilW P.a. Werkspoor Amsterdam.
Men word ver��tWlRrr
m en
nummer van deze brief nauwkeurl1 te vermelden
Tl!beZClllD��t(JlieJrg Telef00Il 48151.
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Betrouwbaarheidsonderzoeken naar Ned. firma's.

�i·

�)o
/'

Ik heb de eer TllioogEdelGestrenge te verzoek en,
mijn schrijven 01258/I.B./J.s. d.d. 2Z Juni 1951 aan te
vullen met een gelijksoortig onderzoek naar de firma's:

c. Alewijnse & Co. N.V.
Waalkade 102.
Nijmegen.

Wiener en Co. N.V.
Oostenburgervoorstraat 29-31-Amsterdam.
Hr. Nijkerk, directeur.
(Reeds telefonisèh d.oorgegeven�.

•

DE BEVEILIGINGSOFFI
DE LTZ (T) I K=• ..--,-

1,00 000. " ....

if> '""'

Verbinding:
No: 1257.
Onderwerpg
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30.

. 1951

.3 Juli 1951.
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Datum van ontvangst berichtg
Betrouwbaarheid berichtgever:
Waardering berichtgeverg
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actiesg

�

'.Datum:

é

�

No.Dis 125.34,1 dd. 2-6-1951.
Betrouw aar.
Betrouwbaar.
- - - - - -

V
-.

f De N. v.corodex, gevestigd ae.n de Noorderduinweg -tè za.n\lvoort, is
een fabriek, waarin kunstharsproducten, zoals lampfittingen en
dergelijke en de perspoe ders hiervoor, worden vervaardigd.
Het bedrijf werkt met een kapitaal van f.200.000.--. Men zou ech
ter overwegen, dit kapitaal uit te breiden tot f. 1.000.000.-.-,
Alle aand elen zijn in handen va.n de Amvih, zijnd e de MaatscJt�.DJ.'iÎI..
voor Industrie en Handel, gevestigd aan de Herengracht 482, te�
Amsterdam, waarvan de Oesterreichische Kreditanstalt te Wenen de
moedermaatschappij is. Zij zi·jn niet op de beurs verkrijgbaar en
hebben d erhalve geen notering.
Het bedrijf staat, gezien het feit, dat met buitenlands (Oosten
rijks) kapitaal wor dt gewerkt, on der beheer van het Beheersinsti
tuut. De beheerders zijn: Mr. C.P.Kulff, kantoorhoudende aan de
Herengracht 286 C en Ir.E.J.IJzerman, wonen de te Aerdenhout,ge
meente Bloemen daal, Langelaan No.7. Eerstge noemde beheerder be
moe it zich nagenoeg niet met de gang van zaken in het bedrijf,
terwijl IJzerman voornoemd een zeer slappe figuur zou zijn, die
zich in zijn optreden in zaken, die het bedrijf betreffen, volko
men laat beïnvloeden door de directeur der fabriek, R.Lochner en
,
d e algemeen be drijfsleider Slijlcerman, welke laatste ierst sedert
/' � kort in die functie werkzaam is.
�
� \Genoem d e Lochner, wiens voornamen zijn: Rudolf, Horatio, Karl,
werd geboren te Wenen, op 25 December 1921. Zijn Go d sdienst is
R.K. , hij is gehuwd en woont te Aerdenhout, gemeente Bloemendaal,
Slingerweg No.4, op welk adres hij werd ingeschreven op 11 Novem
ber 1939, komende van Wenen. Hij bezit de Oostenrijkse nationaliteit. Blijkens bekomen inlichtingen is hij in Duitse militaire
d ienst
, e t e lid van de Nèderlands- uitse Cultuur emeenschap.
e over e N.V.Corod ex sin ds de doo van
c ner voert de dir
zijn va d er, ongeveer ii jaar geled en, d ie vóór hem directeur was.�
De oude Lochner werd een alleszins betrouwbaar zakenman genoemd,
dqch zijn zoon, de tegenwoordige directeur, wor d t een d ermate on
betrouwbaar persoon geacht, dat ingewijden tengevolge van de wij
ze, waarop hij de leiding van het bedrijf voert, verwachten, dat
d e zaak binnen een jaar, althans binnen zeer afzienbare tijd,
''van de kaart is lf , zoals de zegsman in deze het uitdrukte 1 en wel
door een verkeerde handelspolitiek en het leveren van ondeugde
lijke producten. Wat het laatste betreft werd naar voren gebracht,
dat de Nederlandse markt van h�t be drijf goeddeels verloren is
gegaan door de hie rbovengenoemde oorzaken en de Belgische markt
d oor het leveren van ondeugdelijke perspoeders. De verantwoorde
lijkheid hiervoor rust geheel bij Lochner, d ie, zoals werd verno
men, door een der aa� de fabriek verbond en chemici op zekere
-dag-

•

-2werd voorgehouden, dat het toch niet aanging, een zeker on
deugdelijk product, hetwelk op dat ogenblik in fabricatie
was, af te leveren, waarop Lochner antwoordde: "Je moet toch
onderhand weten, dat ik geen geweten heb".
A angaande de thans als algemeen bedrijfsleider
optredende Slijkerman, wiens personalia luiden als volgt:
Theodorus Johannes Jozef Slijkerman, geboren te Amsterdam,
27 Augustus 1909, wonende te Zandvoort, Haarlemmerstraat no.
9,werd vernomen, dat deze oorspronkelijk hoofdboekhouder der
fabriek was en voor algemeen bedrijfsleider totaal ongeschikt
is, daar hij van de voor zijn huidige werkkring vereiste
technische bekwaamheden geheel gespeend is en de belangen
van de fabriek, evenals de directeur Lochner, bij zijn eigen
belangen achterstelt.
De fabriek heeft nog zakenrelaties met Bangcok en
Duitsland. Rechtstreeks e leveringen aan Rusland en de satel
lietlanden, hebben, voorzover dit kon worden nagegaan, nim
/mer plaats gehad.
f../
Het personeel, in de fabriek werkzaam, was tot voor
kort ongeveer 300 man groot. Hiervan was nog geen 1oi poli
tiek delinquent, terwijl in het befirijf slechts enkele per
sonen werkzaam zijn, waarvan bekend is, dat zij zijn aange
�loten bij de E.V.c.en de c.P.N.
Omtrent de politieke instelling van de leiding der
fabriek, alsmede van het hogere personeel, is alhier niets
nadeligs bekend.
,., -eindeJ1d,
flA. WU., (&>
L:.--,•. �
Vermeld ziJ nog, dat op de Cflrodex enkele arbeiders
erkzaam zijn, georganiseerd bij de C.P.N. en elders woon
achtig{De directie van de fabriek is niet politie-minded.
Reeds herhaaldelijk is door de politie getracht een vaste
bewakings-kern op deze fabriek te formeren. De directie
toont hiervoor echter geen enkele belangstelling.Zij onder
neemt ten deze niets. Enkele leden van de vrijwillige hulp
politie werkzaam op bedoelde fabriek worden gehoond en dik
wijls uitgescholden voor "W.A".
"einde"

16 Juli 1951

, G:..Orid 161
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Fa. Corodox N.V. en
!'lèdap te Gro onlo.

11 ?tci 1951

S lffiRID 4899/�1333

fa. "Corodex" N.V. en W-.tDAP to Groenlo.

/
r

de ,el..c:!Geatrenge Heer
Ltz. J'.A .F. 11.Douw v.d .lu-a:p,

noofd Dectie III �arid
Den fü êA•

I

2-6-1951
Aan de Heer
Hoofd Inspecteur
te
Z A N D U O O R T

Firma

xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

de
firmanten
XXX XXXXXXXX.XXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CORODEX NoVe

ZA 1�DVOORT, Noorderduinweg 48
Bovengenoemde firma zal in5eschakeld worden bij de
van geclassificeerde Marine projecten.

MINISTERIE VAN MARINE

Afdeling:

CONFIDENTIEEL

Lange Voorhout 7, Tel. no. 182210

Telegramadres: Marine, den Haag
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Zee II B.W.Lefranit op 11 Mei j�. heb ik de
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AAN HET HOOfd van de Binnenlanise
Veiligheidsdienst,
t.a.v. de Heer de Wolf,
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onierzoek te doen instellen t.a.v.:

CORODEX N.V., Zardvçort9

Noorderduinweg 48; tel. 2541 -42.
NEDAP.- (Ned. Apparaten Fabriek) te Groenlo,

Oud� V/inte:rwijkseweg D 1.3.

Bovengenoenrle firma's zullen ingeschakeld worden bij

de bewerking van geclassificeerde Marine projecten van M.

C lassificatie: mogelijk dienstgeheim. (Dit zal nader
worden bepaald).
H.oofd
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Nr. 2779-' .51.
Antwoord op Dis
d.d.31-7-' .51.
Form.v 4e.
Betr.Inlichtingen •

27 Augustus 19.51.
VERTROUWELIJK.

Als antwoord op het hierboven aange haalde schrijven kan het
volgende worden bericht:
De firma WIEDIJK & VERSTRATE,aannemers,werd in Augustus 194.5
opgericht.Het doel van de firma is het aannemen van alle soorten
timmer-beton-en metselwerken.Het maatschappelijk kapitaal is
niet bekend.
De firma heeft 2 vennoten,t.w.Willem Frederik WIEDIJK,geboren
te Amsterdam,2.5 Juli 1918,Nederlander,wonende Maasstraat 82-III,
.Amsterdam en Willem VERSTRATE,geboren te .Amsterdam,27 December
1916,Nederlander,wonende Kinderdijkstraat 39-II,Amsterdam.
Van hen zijn geen vonnissen bekend.De firma staat in handels
kringen goed aangeschreven.Het kantoor is gevestigd Beuling
straat 3,Amsterdam.

---------------------------------------------------------------zowel WIEDIJK als VERSTRATE bemoeien zich
n iet actief met politiek.Zij zijn lid van de
N.A.P.B.-(NVV) en worden geacht de begins elen van de P.v.d.A •
je z\jn toegedaan.Beiden lezen Het Vrije vo11<-
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Aan de Heer
Hoofd Comm1ssaris van Politie
te
A 1M S -T E R D A M,

/·
Fa. '·'IEDIJK en VERSTRATE.
UIEDIJK, 1:1"F.
Amsterc1aro, Maasstraat .1�2
VCRS'i'f}ATE, 1,f.
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A.ämsterd.am, Rui ,js(4telstra.at 65.
Inde documentatie· alhier komt voor:
1,rIEDIJK., Pieter.
Amsterdam, 12-9-11
AMSTERDA:il, Adm1ralengracht 2'31.
SS Suchkarte 1n .rehruber,,rachung be1m: �0-10-44.
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