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in :L.A.NIDl'...A.CHT - Personeel
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Ge0eaneerd door H.D:iie oktoll)er 1963, stukken vern. 
Voor zover van,de geagendeerde stukken (in dit OD 
aanwe)Zig was dit bijgevoegd. 

f 

per P.V.012. 
geborgen) het schutblad 

AGD/ws. aug. 65. 
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RAP.J:QR_T / 

Van B8V: 

BSV-no.: '..-t7P

fäjlagen: nota van HD 
d.d. 23-8-51

Bezocht: Gem. Pol. Weert
12-9-51 

Betreft: 

_eg. ___ ----·-· ____ CDno. ----------··--· . 

ia BSV doorgezonden aan: Agllll.{DA, 

an: HD DIS 

an: 

an: 

aarna terugzending aan BSV, en �el� 
oor rapporten, ter kennisneming van 
ventuele verdere actie; 
oor nota 1 s, ter afwerking, 

_. _____ -----------------------------· ·--

opieën in: OD 672-ieert 

=-�----------------------------- -------------------------------------

Gesproken met de Korpschef. 
Aan het verzoek van H.D. is voldaan. Voortaan zullen de infor
maties rechtstrP.eks aan de verbindingsofficier van de 3de mili
taire afdeling worden verstrekt. 

13-9-51.



NOTA aan H/B

van H/D.

73,.5 y 

t.9. n

Onder toezending van het schrizyven van ID Weert 
1094 Afd. III.4 met bijlage moge i k  U verzoeken via BSV ID Weert
er nogmaals op te doen wijzen, dat inlichtingen als in bijlage 
bedoeld rechtstreeks door ID Weert aan de 3e 1'.dli taire afdeling
verstrekt kunnen worden. 

Het duplicaat van het schrijven van ID Weert en de
lijst met namen zijn door mij spoedbalve doorgezonden naar de 
Sectie 2B van de Generale staf met verzoek neb Hoofd der 3e r i
litaire afdeling te doen inlichten. 

23.8.51/1,

J4,
/ 
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jl.p;._ ____ _ I.D.WEERT.
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1170 Afd. III. 4. 

1 
,'31 Al& 1951�· 

. A'DI ll? 1cJlo 
1

JU� .. ,tU-t. "". �. 
Onder toezending van een lijst met namen, gevoegd geweest1-ZI 

bij een brief van het Hoofd van Sectie G 2, Staf 3 Militaire 
Afdeling, d.d. 17 Augustus 1951, I.D.C. Nr. 2024 Ant., wordt 
bericht, dat de verschillende namen, voornamen, geboortedata 
en woonplaatsen van de op deze lijst vermelde personen in over
eenstemming zijn gebracht met de gegevens in het bevolkingsregis 
ter. 

Ten aanzien van de hierna te vermelden personen zijn de vol
gende antecedenten bekend: 
P.J.BRUNENBERG werd op 23.5.1940 geverbaliseerd terzake van 
diefstal. 
P.A.H.BOEKHORST werd op 29.1.1948 geverbaliseerd wegens dief
stal en heling van missiebusjes met inhoud. Zijn vader was tij
dens de bezetting lid van de NSB en de Landwacht Nederland. 
L.Heugen werd in 1947 geverbaliseerd wegens diefstal.
G.HOLZKEN was lid van de NSB van 1938 tot 1944 en lid van de
WA. Hij werd enige malen geverbaliseerd wegens openbare dronken
schap en het verhandelen van textielkaarten.
J.Th.KNEEPKENS was tijdens de bezetting bij de SS aangesloten en
heeft na de bevrijding in een kamp gezeten.
L.M.KNAEPEN is als volgt geverbaliseerd en veroordeeld:
10.9.1934 1 maand tuchtschool wegens diefstal;
18.5.1944 pv. wegens diefstal in vereniging (3x gepleegd);
20.5.1944 pv. wegens diefstal van textielgoederen;
F.H.SCHEFFRS werd op 31.12.1941 geverbaliseerd wegens rijwiel
diefstal en op 17.5.1949 wegens diefstal.
P.J.VLEMMINGS werd op 13.4.1944 bij vonnis van de Arr. Rechtb.
Zwolle veroordeeld tot 9 mnd. gevangenisstraf terzake van ver
duistering in dienstbetrekking.

Van de overige vermelde personen is niets nadeligs bekend. 

Verzocht wordt een en ander ter kennis te brengen 
Sectie G2, Staf 3 Militaire Afdeling te Breda.=---------Einde---------

I.D.WEERT.
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Onder toezending van een �st met namen, geveegd geweest 
bij een brief van het Hoofd van Sectie G 2, Staf 3 Militaire 
Afdeling, d.d. 30 Juli 1951, I.D.C.Nr. 2013 Ant., wordt bericht 
dat de verschillende namen, voornamen, geboortedata en woonplaat 
sen van de op deze lijst vermelde personen in overeenstemming 
zijn gebracht met de gegevens in het bevolkingsregister. 

Ten aanzien van de hierna te vermelden personen zijn de 
volgende antecedenten bekend: 

L.BERBEN is reeds in 1940 verhuisd naar Nederweert. 
M.H.HOUBEN is niet in weert ingeschreven.
J.H.KUCGER is te Weert niet bekend en het adres Nieuwstraat 7

bestaat niet te weert. 
J,F,CLEMENT geb. 1-10-1915 werd een keer wegens diefstal, een 

keer wegens verduistering en een keer wegens heling geverbali
seerd. 

J. de GRAEF was in 1941 lid van de N.S.B. en werd in 1946
voorwaardelijk buiten vervolging gesteld. 

P.R.HAEX was in 1941 lid van de N.S.B. en werd in 1946 on
voorwaardelijk buiten vervolging gesteld. 

G.A. van KIMMENADE idem als voren. 
W.A. de LEEUW was in 1941 lid van de N.S.B. en werd in 1946

onvoorwaardelijk buiten vervolging gesteld. Hij werd geverba
liseerd wegens diefstal, verhandelen van distributiebescheiden 
en het wegmaken van inbeslaggenomen goederen. 

A.R. van MIERLO werd geverbaliseerd wegens heling van een
rijwiel en wegens heling s_ubs. diefstal van een rijwiel. 

w. van POL was in 1941 lid van de N.S.B. Hij is gescheiden,
en leeft dan met de ene en dan met de andere vrouw in concubi
naat. Hij werd geverbaliseerd wegens verduistering en mishande
ling. 

J.G.H.SAES was lid van de N.S.B. en van de W.A. Hij is in 
dienst geweest bij de s.s. en verbleef in een opleidingskamp in 
Duiysland. Hij werd drie keer geverbaliseerd wegens diefstal 
en verder wegens verduistering, oplichting, mishandeling, heling 
huisvredebreuk en dronkenschap. Hij is een harde werker, doch 
op politiek gebied onbetrouwbaar. Hij is zeer links georienteerd 

J.SILKENS werd geverbaliseerd wegens het hebben van vleselijke
gemeenschap met minderjarige meisjes, wegens mishandeling en 
wegens mèdeplichtigheid aan brandstichting. Hij is Belg. 

J.M.STEEVENS werd geverbaliseerd wegens diefstal(2x), bedrei
ging, ontucht met een minderjarig kind en enige malen wegens dro 
kenschap. 

Van de overige vermelde personen is niets nadeligs bekend. 

verzocht wordt een en ander ter kennis te brengen van Hoofd 
sectie G 2, staf 3 Militaire Afdeling te Breda. 
Einde. -------------

I. D. WEERT.



3e IULI'.i.'AIRE AFDELING' 
S'.L'AF. 

BREDA, 30 Juli 19 51 
= = = = = = 

Sectie G 2. 

= = = 

I.D.C. Nr. �013 Ant.

Onderwerp: Informaties burgerpersoneel.

Bijlage(n): 1.

8AAN: 

Teneinde op de hoogte te worden 
gebracht van de criminele en politieke betrouw
baarheid van de in de bijlagen genoemde personen, 
die alle in het bezit van een toegangsbewijs tot 
kazernes en verdere militaire gebouwen en terrei
nen ziJn gesteld, moge ik U verzoeken een onder
zoek terzake te willen doen instellen. 

Uiteraard en spoedshalve wordt 
geen volledige antecedenten-rapport gevraagd, 
doch slechts signalering van ernstige belaste 
personen. 

voorbaat dank. 
Voor Uwe medewerking zeg ik U bij 

Het Hoofd van Sec ie G 2, 
Staf 3 Militaire deling, 
De Ma·oor, 

J.v..d.Breemer.

/ 
Kor�ef �van Politie 

! 

der Gemeente 
W E E R T. 



Betreft: N • .ah.N�hT. VERTHCU,...,LIJK. 
Uw schrijven G2.B/ö9/0onf. 1.10.52. 

Van Nijs A�g, geboren 13.8.1903, wonende te Hardinxveld, 
Rivierdijk 393 A, is bekend, dat hij wegens zijn gedragin
gen tijdens de bezettingsjaren, krachtens 'i'ribunale uit
spraak, voor 10 jaar, eindigend 24 .iJecember· l�;;.), 
uit de kiesrechten is ontzet. 
Betrokkene beschouwt men op politiek gebied als ie1�nd 
zona er ruggegrc.1a t, i..en meent van hem. te kun nen verv,ac nto11, 
dat hij met die partij zal medegaan, welke hem het ueest 
belooft. 

- - ------........ �-- ,, __ _ 

's-Gravenhage, December 19.52. 

r---&-41
·--------



Gl:'SANEERD 

BEPERKT ONDERZOEK 

No.DIS 18831 A Gebouw 

Betreft:--� 
AilTEN:, Nij s 
13-8-1903
HARDINXVELD, Rivierdij� 393 A.

" . • 

VERTROUWELIJK 

's-Gravénhage, 27-10-1952 

Aan de Heer Districtscommandant 
va.p. de Rijkspolitie 
te 
DOR D.R ECHT 

Hierbij moge ik U verzoeken mij door middel 
van·invu.lling van dit formulier (in tweevoud) te willen be
richten of in Uw administratie iets ten nadele bekend is van 
1. Bovengenoemde :persoon;
2. zijn(haar)echtgeno(o)t(e),kinderen, ouders,broers,zusters,

schoonouders,zwagers of schoonzusters voor zover te Uwent
woonachtig;

3. die4e.d..en � d:e 4am' ie,waarbij hij {zij) inwoon� (welke
hl:-j- hem (haar) inwoont).

NASLAGRESULTAAT. 

1. Deze persoon staat politiek ongunstig bekend. Krachtens Trihu
nale uitspraak is hij voor 10 jaar uit het kiesrec�t ontzet,
welke termijn eindigt op 24 December 1955. Tijdens de bezetting
heulde hij met de Duitsers. Hij is op politiek gebied een slap
peling en gaat met die partij mee, die hem het meest belàoft.

2. S�ord�g gezin. Lop:en-:politiek met man, c.q_. vader mee. De ove
rige in deze gemeente woonachtige f8milieleden behoren vermoe
delijk tot de linkse groepering van de P.v.d.A.

3. 

Datum van vestiging van betrokkene, 
komende van Dd. 

Is steeds te HHrdim;:veld woonachtig 
I' 19 

geweest. : 

- 6 NOV.1952/.
1 1 



Opmerkingen: 
5195 

• 

� !'�agesl. door: dat: 

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

' 

\10DE1l B afz: DOV

V
volgnr: Disl883l 

datum afz: 24-10-52 

.functie: 

"Op Hoop van Zegenn . 

adres: HARDIN"'1CVELD 

Rivierdijk 393 A. 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Uw schrijven G2B/69 Conf. 
d.d. 1.10.52

VERTROUWELIJK. 

Van Cornelis van Aken, geboren te Rotterdam 13.1.1915, wonende

te Rotterdam Adria.naetraat 124 b, ia bekend dat hij in September 
1947 abonnl "De Waarheid" was. 

'e-Gravenha.ge, Maart 1953 

COPIE Vff\?. 
AAN,� 



R til'I' ORT V A.N D 

Vuor �· #LJ tb.9 yj4. �

Naar aanleiding van het door G2B

verzochte betrouwbaarheidsonderzoek

naar

.geb.

w, .. mende

te 

is 

AKEN, Cornelis van 

�otterdam 13-1-1915 

Adrianastra.a.t 124 b 

ROTTERDAM 

c. relatie het aangehecht ra,,port verstrekt

Datum 20 Maart 1953. Sectie DIS.,t,J

B-fiche 

, 



BEPERKT ONDERZOEK 

No.DIS 1 �1 Gobo 

Betreft: 

Corneli an · · 
.. �,. ..... /3,-1-15 

,, 

• 00,�\� ..,. 1 ... 
L\d/1.io.� 11. 4/ j A�

16.6-f.gSJ. 

VERTROUWELIJK 

GESANE 

's-Gravenhage, �7_1

n d he 

Hoofd Co 
t 

19.-:- ') 

V 

Hierbij moge ik U verzoeken mij door middel 
van· invulling van dit formulier ( in tweevoud) te willen be
richten of in Uw administratie iets ten nadele bekend is van 
1. Bovengenoemde persoonr
2. zijn(haar)echtgeno(o)t(e),kinderen, ouders,broers,zusters,

schoonouders,zwagers of schoonzusters voor zover te Uwent
woonachtig;

3. d ibecëfen :van de, f'..am:i:1--ie,wa:a�bij hij (Z'ij) inwoont (welke
ti� hem (haar} inwoont<}.

NASLAGRESULTAAT. 

1. Komt bij Uw dienst voor. Niets naders bekend geworden.

1 
2. 

Dat.�..,:'.'��van betrokkene,
kO�cill ' 

l}à--;-

/ 



Opmerkingen: 

• 

Nagesl. door: /1' dat: 

MODEL B afz: DOV 
s. 
V

volgnr: Disl8831 

datum afz: 24-10-52 

functie: 
"Op Hoop van Zegenn • 

• 

Zie: OD � 

5195 

,tv! 
p, UJ tt. 

adres: R OTTERDAivl 
Boom.gaardstraat 131. 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



,, 

j 
1 

�-

Betreft: J. Bakker. 
OPfa/ó' n """P'· .,., -1 Jj t,

cop1e geg. aan , 

Johannes BAKKER, geboren 6 April 1893 te Amsterdam, los 
arbeider, wonende te Makkwn, Slotmakerstraat 36, gemeente 
Wonseradeel, behoorde voor de tweede wereldoorlog tot de 
linkervleugel van de toenmali6e S.D.A.P. 
Daar Bakker gedurende de jaren 1946 - 1947 meermalen met zijn 
echtgenote werd gesignaleerd opvergaderingen en spreekbeurten 
van de C.P.N., heeft hij blijkbaar de omschakeling van de 
S.D.A.P. in de P.v.d.A. niet goed kunnen keuren.
Gedurende voornoemde jaren was Bakker vaste abonnó op "De
Waarheid".
De echtgenote van Bakker, Cornelia van Dijk, 6eboren te Am
sterdam op 25 Augustus 1892, heeft een uitermate critische 
en recalcitrante àanleg. Haar man heeft slechts de mening 
die zij voorstaat. 
Cornelia van Dijk, mengde zich enige malen in een debat op 
vergaderingen van de C.P.N. en de - vlak na de oorlog - ac
tieve Nederlandse Volkspartij (doorbraak-gedachte). Uit de 
woorden van Cornelia van Dijk viel destijds op te maken, dat 
zij minstens sympathiseerde met de communistische ideeën. 
Doordat Cornelia van Dijk aan een chronische ziekte lijdt en 
geen vergaderingen kan bezoeken, beweegt zij zich de laatste 
jaren niet meer op politiek terrein. In verband hier�ede kan 
haar politieke instelling gedurende de laatste twee jaren 
moeilijk worden bepaald. 
Johannes Bakker past zich geheel bij de gewijzigde 

0
ezins

omstandigheden aan en bezoekt - nu zijn vrouw door haar 
ziekte daarin wordt verhinderd - eveneens geen politieke 
bijeenkomsten meer. 
Aangenomen kan worden dat Johannes Bakker en zijn echtgenote 
geen lid zijn van de C.P.N. Wel is Bakker lid van het N.V.V. 

26 Mei 1952. 



I.].�Noo�d-Friesland. 
No.103. Vertrouwelijk. GESANEERD 

Onderwerp: Inlichtingen betr.J.Bakker. 
Antw.op:Uw schr. d.d.9-4-52, no.Dis 17275, Vertrouwelijk, 

J 

Ter voldoening aan het gestelde in Uw boven aange
haald schrijven, moge ik U het volgende berichten. 

Johannes Bakker, geboren 6 April 1893 te Amsterdam, 
lps arbeider, wonende te Makkum, Slotmakerstraat 36, ge
meente Wonseradeel, behoorde vóór de 2e wereldoorlog tot 
de linkervleugel van de toenmalige S.D.A.P. 

Daar Bakker gedurende de jaren 1946-1947 meermalen
met zijn echtgenote werd gesignaleerd op vergaderingen 
en spreekbeurten van de C.P.N., heeft hij blijkbaar de 
omschakeling van de S.D.A.P. in de P.v.d.A. niet goed 
kunnen keuren. 

, 
Gedurende voornoemde jaren was Bakker vaste abonné 

op "De Waarheid". 
De echtgenote van Bakker, Cornelia van Dijk, geboren 

te Amsterdam op 25 Augustus 1892, heeft een uitermate 
critische en recalcitrante aanleg. Haar man heeft slechts 
de mening die zij voorstaat. 

Cornelia van Dijk mengde zich enige malen in een
debat op vergaderingen van de C.P.N. en de - vlak na de 
oorlog - actieve Nederlandse Volkspartij (doorbraak-ge
dachte). �it de woorden van Cornelia van Dijk viel des
tijds op te maken, dat zij minstens sympathiseerde met 
de communistische ideeën. 

Doordat Cornelia van Dijk aan een chronische ziekte 
lijdt en geen vergaderingen kan bezoeken, beweegt zij 
zich de laatste jaren niet meer op politiek terrein. In 
verband hiermede kan haar politieke instelling gedurende 
de laatste twee jaren moeilijk worden bepaald. 

Johannes Bakker past zich geheel bij de gewijzigde 
gezinsomstandigheden aan en bezoekt - nu zijn vrouw door 
haar ziekte daarin wordt verhinderd - eveneens geen poli
tieke bijeenkomsten meer. 

Aangenomen kan worden dat Johannes Bakker en zijn 
echtgenote geen lid zijn van de C.P.N. Wel is Bakker lid 
van het N.V.V.

Einde. 

Noord-Friesland, 18-4-1952 • 

[I/·-�--v-,-i 
I /Y. "'· tl ----..::.__ - . - /.)! --

._____,, !.. , ._
�--" 

. F.
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� il .\KX.ER, J ohanne a / 
AMSTERDAi1, 6-4-1893 

9 pril 1952. 

Aan de Heer Diatrictacomoand 
van de Rijkapoli ie 
te 
L .;.:JEU • 

MAKKUM, Slotmaltereatraat 36. 

Tot op heden onbekend in 
de administratie van de R.I.D. 

2 1 APR 1952 

Hoofd R.I.D. 
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1727:,. 9 April 1952. 

'.f
Aan de Heer District commandant 
van de Rijkapoliti 
te 

' 
' 
1 ': 

BAKK.BR, Johannes 
AMSTERDAM, 6-4-1893 

I 

MAKKUM, Slotmakersstraat 36. 

LEEU ARDE • 

De toeg311g tot m litaire objecten ia oetro�kene geweigerd op 
grond van .onderstaande gegevens: 
Politiek zeer links. 
Destijds abonné "De \Vaqrheid." 
Bezochr met zijn vrouw vergaderingen van de C.P.1 .,waarbij 
de vrouw aan het deba deelnam. 
Lidmaatschap van de C.P.N.ie niet vastgesteld. 
Bqkker zelf zegt lid te zijn van het N.v.v.



--

NOTA 

Aan: DIS 
Van: DOV /I 

Betreft: J. Bakker. 

- 3 APR 1952
------1 

Gelieve een V4e onderzoek te akkum in te stellen naar: 

BAKKER, Johannes, 
Amsterdam, 6.4.1893, 
Makkum, Slotmakerstraat 36 

De toegang tot militaire objecten is betrokkene geweigerd 
op grond van onderstaande gegevens: 
politiek zeer links, 
destijds abonné ttDe Waarheid", 
bezocht met zijn vrouw vergaderingen van de C •• N., waarbij 
de vrouw aan het debat deelnam. 
Lidmaatschap van de C.P •• is niet vastgesteld. 
Bakker zelf zegt lid te zijn van het N.V.V. 

Het onderzoek is t.b.v. Hfd. G IIb (OD 1694a). 

DOV/I, 3 April 1952. � 
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/' No 2554/1950 29 Juli 1950 

Form V 1 

V e r t r o u w  e 1 ij k. 

In antwoord op vorengenoemd schrijven kan het volgende 
worden medegedeeld. 

In het Bevolkingsregister te Amsterdam staat,sedGrt ge-
fboorte,ingeschreven,August Bernhard Lourens B 1 e s s i  bg 

geboren te Amsterdam, 28 Maart 1931, wonende Vondelstraat 
162 hs,te Amsterdam. 
Hij komt in de politie-administratie noch crimineel noch 
politiek voor. 

i Ten name van zijn vader,August George B 1 e s s i n g , 
geboren te Amsterdam,25 November 1893,wonende op boven
genoemd adres,berust in de politie-administratie een dos
�ier terzake van collaboratie. 
"De betreffende stukken1'-aldus een in het dossier bevin
dend schrijven-"geven geen inzicht in zijn gedragingen 
gedurende de bezettingstyd.Een onderzoek zal niet meer 
worden ingesteld". 
Het betreffende dossier,dat gegevens bevat over zijn op
treden als "Verv,ral ter", is ter afdoening doorgezonden aan 
de Zuiveringsraad voor het Bedrijfsleven afdeling Amster
dam. 
Of op grond hiervan enige- maatregel·· tegen hem is genomen, 
is dezerzijds niet bekend. 
Crimineel komt hij in de politie-administratie niet voor. 
-------------------------------------

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

C 3.



BLESSING, August Bernaf-d LourensAmsterdam 28-3-1931
Amsterdam, Vondelstraát 162 hs.

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie
te 
A M S T E R DA M.
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Zie bijgaand Politierapport. 

steegatreat 23. 



i GEWEST 's-HERTOGEN.BOSCH 
0 DER RIJKSPOLITIE 
DISTRICT MAASTRICHT,., COMMANJJANT 
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,.,-;; ;J-t:J j <{ v:; _, 

Scharnerweg 
--

25 Septe11:J+,�91*>947. 
103. l

· 2 7 SEP.1947

;�':�' t foor ,1
j 

No.94 Geheim. 

•• 

Bericht op: Uw_schri1ven van_9-9-'47Lno.Dis.7 
Onderwerp 
Bijlagen 

AAN: 

Inlichtingen. 
1 in duplo. 

Naar aanleiding van het gestelde in Uw hier
boven aangehaald schrijven betreffende het onderwerp als 
in margine genoemd,moge ik u.H.E.G.hierbij het resultaat 
van het terzake door mij gelast onderzoek beleefd in 
duplo aanbieden. 

De der Rijkspol.3ekl., 

R • 

de Heer Hoofd van de Centrale 
Veiligheidsdienst,Javastraat 

's-G r a  Ve n h a  a e. 
-------------------�----



G-,_;:vJ:e;:jT r s-IGRTOGE.'" OSCH 
D::..L PJJL)POLI':'..'P 

� CRO · ,C L, l.L. lJ.ttGT 
r H :'.ii ER 

Letter V.Geheim. 

'" 

Onder rerp: lnlicl1tin,r·en J .tl. 1"Erael:en 

-C r
7 

'3 ..)eptE; e� - �?.

· Ter voldoeniI:lfE aen Ui.r:l sclJr'ij;en l- .-.... 16 .::iep te l>er 194.7 1 o. _ 
Geheim, heb ik de eer U Hoo['" clel<.rer ·'·,;. er, �e beleefd. te :.>er:::.('._·i,e.1, 
dat door mij een onderzoe';: is iTI[ ecteld, narbij h t nc.vo: ende 
is [;ebleken: 
JOH..�1� HUKi!LTUS . /ILli�Li lIS BRL'...EK.R. , e 01�e:.1 t,e T, :3 
Juli 19l2, ehu'rd, ·rnnende te I-rr:::I, .... tee stru:.t -O·"'�' ::.::. on 1 
,,ug.:ustus 1934 te neer koraen rronen'.::!l, ::omenc.:.e van , c. ast.ric1 t·. 
Op l9 1. u0ustus lÇ:,36 is hij ehu rd. 
Voor de oorlo vras hij re1::us de zo ·ena&Inde :nieuwe orc..e to uc. ...... 
Vol,0ens bekomen inlichti11._:en . as hij i:n 1935 of l936 lid v"n de 
1• .. S .. B.,, doch later weer r;eschrapt. 
Vanaf l94 ·;as hij lid van de 1 .u.B. Dij ueze partij he ft nij de 
ns.vol ·ende functie r s bekl9°d: 
Lid va.n het i .S "L.r •• van 2 ctober 1S44- tot 5 ....aart l9<i.v; lid 
v&--i de 1 «L ... van .. :ei lS4 tot de bevrijding ona r o "l9G ; �id 
r. .. V .D " olYJ.er Lu"2l077; lid trs.nsportactie; lid � -�-· '. onaer � o. 
235167 .. , 
bij de .J .A. hee:ft hij de ran'--·en beLleed v&n ac tmee..,ter, er-
·,..-achtneestE'r en Opper-Va2.n6ri� .... is Jen elcorm,.u 1 � nt ·é. 'f hij 
instructie r s aan cle ,,.J:_., door eht�l Li bur " 
Hij heeft medegewerkt aan de evacuó.tie van de ........ J.,ers. 
Gedurende de bezetting vras 1ij ir edeeld bij de ürt&colllL &I1d.an
thur. Joor zovPr bekend is ·e.·orden heeft hij : i .mand verr �en 
of· aan ·ebracht" hoe,'lel hij. daarvoor ·1el in de ele enhefid i.., e
vreest. 
Braeken is van 9 l1ei 1945 tot ? Juli 194.6 einterneerd e ee.-:,"'..,

en rrnl te Jutphaas, I.Jsselstein en Laastricht. Op l'"'atste en;:el e 
datum is hij voorwaardelijk in vrijheid esteld" 
liij is thans Statenloos, omdat hij vrij° ·ü.li · in vre r-de ... rij 
dienst.is retreden op rrond van artikel 7 lid 4 let �eJ rl:1d
schap. Volr·ens Linisteriele aanschrijving vordt het lid.""!a&.tschap 
van �:.s"K"K .. , in '{!elke �iei�st hij vri.;'1illi ua& et1·eden edu-
rende de Duitse bezettinc, als vreende Krij sdienst beschoill ct. 
Aan hem is een verblijfsver [Ul1I1Îng uit ·ere· �t voor ec.erl md. 
Hij is anbel:end in het straf're .... ister. 
�1�aeken is thans ,rnrkzaam bij ·t:.andarts Lot·::e, reedestraat te 
12�stricht. 
Omtrem.t zijn teffern--oordi e politieke richti: is :ii ts bE. e .Cl

.:. e,rnrden" rol ·ens bekomen inlicnt1.TI{:en schi�nt r...i.; zich veel ver-· 
beterd te hebben en hou6t hij zich niet meer met alitie- op.

Aélil de Heer 
Districts-CoL1I112nd&nt der :lij"rnpoli tie 

te 
A A S T R I C H T 

De 0pper achtr,1eest,er 
\!11d. Groenscom. .ar.n(;.l.nt 

L.Pc t rs •.
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BRUINSMA, 

Roelf Johannes 

Marum, 9-$-0S 

Gen. Star Sectie 2 B 
29-2-1952,

16444 

2277/51 DG 

2-1-1952

1951. 

ASSEN, Stationsstraat 14. 

Zie bijgaand afschrift politierapport. 
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VERBINDING2NUMIJER 61 

Form. V 4 b. 

Agnr. 2-52 G 
/ 

Onderwerp: Inlichtingen R.J.Bruinsma. 

) 
ÏAJ\it',/N\ 1 

();' t., !\,i'.Î 

A([if 

�� 
!..::!!.f L_jI

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

In verband met het schrijven d.d. 3.1.52, No. 
Dis 16 4�, houdende een verzoek om inlichtingen 
omtrent: 

.J ( ROELF JOHANNES BRUINSMA, geboren te Marum, 9.8.08, 
V- wonende te Assen, Stationsstraat 14, kan het vol

gende worden gerapporteerd:
Blijkens zijn persoonskaart in het bevolkingsre 

/"". gister der gemeente Assen is betrokkene d.d. 10.12. 
f. 1930 te Rünthe in het huwelijk getreden met Klara

�ache, geboren te Rünthe, 20.6.1912. Uit dit huwe-, lijk zijn 9 kinderen geboren. Op 16.9.50 is betrok
kene ingeschreven in het bevolR1ngsregis-ter der 
gemeente Assen, komende van Marum. Aanvankelijk 
woonde hij op het adres Groningerstraat 91, alwaar 
hij alleen in pension was. Op 15.6.51 is hem per
ceel Stationsstraat 14 te Assen aangewezen, alwaar 
hij met vrouw en kinderen in is getrokken. Omtrent 
politieke activiteit te Assen geple:gd, is niets be
kend. Betrokkene staat bekend een drinker te zijri en 
in het gezin zijn dan ook meermalen moelijkheden ge
weest. Meerdere kinderen van hem zouden niet geheel 
toerekeningsvatbaar zijn en in een inrichting zijn 
verpleegd. R.J.Bruinsma voornoemd, is een driftig 
persoon die zich niet ontziet brieven t� schrijven 
om een ander g;wart te maken. De recla�ringsambte
naar van het �eger des Heils te ssen heeft het toe
zicht over bedoeld gezin. 

Tijdens zijn verblijf te Assen heeft hij -
/r ..• � voor zover bekend - zich niet a2n e n strafbaar

'1 ��r,_) feit schuldig gemaakt. 

�<i�,�,.J} <4" 1952. 
Hiervan opgema

:
kt

/

, /i t rapport, 20 Februari

•r) (}./" �7 'jl i � 
E DTD.ó. - /. 

,u1L wy .Vl... 
C . .

( (11{ < r, u atum van ontvangstb Yr i cht: 4 .1. 5 2. 
Betrouwbaarheid berichtgever: --
Waardering bericht: vermoedelijk juist. "·egevens 

volgens pers onsk� rt. 
fuedewerkende instantie: 
Onderno .. 1en actie: ---
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BRUINSMA, Roelf Johannes 
Marum 9-S-OS 
ASSEN, Stationsstraat,14 

3-1-1950

Aan de Heer 
Comm1sBar1s van Politie 
te 
ASSEN. 

Stond in vorige woonplaats (äarum) onder invloed van 
C.P.N.-raadsl1d. Verspreidde Oomm.lectuur.

��as in April 194g lid E.v.c., afd. Agrarische Bedrijven. 
,, l 
. \ 

' 

' 
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16444 

ongedateerd 

xxxxx 

2 Januari 195f. 

HOOFD SECTI ;' G II B 

BRUII SirA 

Roelf Johannes 

Harun 9-8-08 

· ASSEN, Stationsstr,1at 14.

2277/51 D.G. 

[ 
Stond in vorice woonplaats ( Jarun) onder invloed van C N-r·2ads-

1 lid. Verspreidde Co1T·: ., lectw1r o 

"as in April 1948 lid EVC, afd. Aerarische Bedrijven, 

Betro het ant. onderzoek wordt U to z.t. bericht. 

DIS. 



'HOOFDKWAR'fIER. 
GENERALE STAF 

Verzoeke een onderzoek cat.C.form.VfR
te stellen naar onderstaande personen 

Sectie G 2, bur .B :BeaD;t_woo1�.ëLing_ zo mo_geli_jk aan 
No. 2277 /51 D G. ommezijde 

Nr. NAAlVI VOORNAivlEN 

BRUINSMA Roelf Johannes 

GEBOOR'rE 
PLAATS DATUM 

9-8-08

Datum 
i951. 

IDIG ADRES 

Assen, 
Stationsstr.14 

ai.AN: 
'W',l" · 

AantGkeningen: Paraaf: 
"- Onderwerp: Burgerpersoneel 

B.V.D. GAARNE VOORRANG 



Betreft: A.BUNT 
. r No.: G2B 19.1?7/10?2/52 DG. 

Vl:..rl TRO U . .iELIJE.. • 

t. 

Van _.IJlt.je Bunt, geboren te Groningen, 14-3-1930, wonende te 
Groningen, Gr .. Adolf straat 61 b, is in politiek- en criL1ineel 
opzicht niets nadeligs bekena. 

Van baar schoonzuster fuargien Buser, geboren te Groningen 
31-1.0-1923, · echtgenote van Heinrich Theodorus Bunt, ·geboren te
Groningen 30-5 -1925, is evenwel bekend, dat zij van begin 1940
tot kei 1941 lid van de �ed.Jeugdst�rm was. �ij was werkza�m
op het kantoor van de rea.volksdienst. a de bevrijding was
zij geinter neerd van 20-6-45 tot 25 -8-45. üp 10- ? -49 werd zij
voorwaardelijk buiten vervolging gesteld met een proeftijd van
3 jaar en ontzetting uit de rechten voor de tijd van 10 jaar.
Zij stond onder toezicht van de dtichting �olitiek Uelin-uenten.

's-Gravenhage, Gctober 1952. 

OP. .. _.- �--O�g,· 12 'f / copie geg. aan 3 
�- :f'J., 
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GESANEERD 

No, iJIS V-G 2 B-1072 A 's-Gra venhage, 30-9-52. 

Be treft� 
I° BUNT, Antje 

Groningen, 14-3-1930 
GRONINGEN, Gr.Adolfstraat 61 b. 

Aan de Heer 
Hoofd Commissaris van Politie 
te 
G RON IN GEN.

Hierbij moge ik U ver zoeken mij do or miëlélel van in
vull:tng van cl.it formulier (in tweevour'I) te w illen berichten of 
in Uw aé!ministr a tie ie ts,--be·B--nac'l.e le bekenrl is v an 
lo :Sovengenoernr1e persoon; 
2-; zijn (haar) echtgeno(o)t(e), kinrleren, ouêl.ers, broers, zusters, 

schoonouder's, zwagers of schoonzuster.a voor zover te Uwent 
woonachtig; 

3,.., de ler1en van c1e fa milie waarbij hij (zij) inwoont (weU{e bij 
hem (haar) inwoont) • 

' 

NASLAGRESULTAAT 
-.-....·-- ...._ .. 

Politiek onbekend. 

2. ë�onzuste�'l\JJ.argien BUSER, geb. te Gron. 31-10-23, echtgenote
van Heinrich Theodorus BUNT, geb. te Gron. 30-5-25, 
was van begin 1940 tot Mei 1941 lid van de Ned. Jeug 
storm. Zij was werkzaam op het kantoor van. de Ned. 
volksdienst. Na de •evrijding was zij geinterneerd 

X. van 20-6-45 tot 25-8-45. Op 10-7-49 werd zij voorw.
buiten vervolging gesteld met een proeftijd van 3
jaar en ontzetting uit de rechten voor de tijd van
10 jaar. Zij stond onder toezicht van de Stichting
Politiek Delinque.nten. 3. Politiek onbekend. 

J.Ja turn van vestiging van betrokkene, 
��omen de van 
Betrokkene is in Groningen Dd Q 7 October 19 52. 
geboren. Van 27-10-47 tot 28-2-48 
woonde zij. te Heemstede, 4Chter-
weg 5. Van 29-ll-51 tot 17-3-52 
te Rotterdam, Bergweg 80 • 

• 



... 

-... 7

Tot op heden o!"lbekend In 

de administratie van de R.I.D. 

2 oer 1952 

Hoofd R.l.D. 
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'MODEL B.· afz: Bur .B-G2
[ . 1 G2B 1 9 • 17

DIENSTGEHEIM ' volgnr: 1 072/ 52 J) • G .achtern, BUNT, 
datum afz: 3_9_1952 voorn: Antje

sollicitant Milva .

Zie:,�

1 10213 • '51 • 125 

geb: Groningen

te: 14-3-30

adres: GRONINGEN, 
Gr.Adolfstraat 61 b.

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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No.12 
V�RTRCTJ"TELIJK 

Verbinding: 2 

· Ag.no.1692

Onderwerp: C. BURGiJ;RMA.N.
Datum ontvangst berich-c: 1� April 19�1.
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
'.Vaardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:---
Ondernomen actie:---

• 

-

Van een be -ct:rröoüuwwmtm:'ïMrnm,�:W�!'Wl,...l,� ... 
nomen betreffende: 

Cornelia BURGBIDMN, geboren te 's-Gravenhage 3.L Janua
ri 1918, ongehuwd, van beroep sociaal werkster, wonende 
Loosduinseweg 877 i;e 's-Gravenhage, ten huize van haar 
moeder: 

Johanna Maria VAN DER STEEN, geboren 19 Januari 1890 
te Haarlem en haar stiefvader: 

Leendert Casper VAN RIJJ'.lî, geboren te 's-Gravenhage 
20 December 1891, van beroep loodgieter. 

" Me j .BURGERMAN is tot Mei 1940 werlrnaam geweest als 
secretaresse bij de commandant van de "Vesting Holland" 
te 's-Gravenhage. 

Tijdens de bezetting is zij lid geweest van Nationaal 
Front en lid van de Ned.Volksdienst. 

Van 16E'ebruari 1942 tot 10 September 1943 was zij 
werkzaam op het stedelijk kantoor van de :ifed. Volksdiens1, 
als assistente op de afde.Ling Kinder- en I11oederui ,:;zendin
gen en heei't zij kindertransporten begeleid naar Duitsland'. 

Na de oorlog werd zij secretaresse van IColone.L 
DOURNBOS van de Genie. 

Il Thans zou zij ongeveer 3 maanden werkzaam zijn aan
het huisvestingsbureau van

. 
het 1Iinis uerie vau Oorlog, ge

vestigd Bachmanstraat 29 te 's-Gravenhage. 
Hoewel �ds mei; is gèbleken, dalï ZiJ aan 

po.Litiek doet ot· met extreem gerichte personen zou sym-
pathiseren, acht men haar, mede gezien haa� verleden, -cot 
alles in staat en niet bepaald betrouwbaar. 

-----r
n 

de administratie van a
e voormalige P.R.A. te 

's-Gravenhage berus-c een vermoedelijk uit de administra
tie van de Nederlandse Volks Dienst (N.V.D.) aixomsGige 
kaar-c, waaruit b.LijKt, dat zij op 16 ]'ebruari 1942 bij 
genoemde organisatie werd te werkgesteld als assis-cente 
Kinder- en Koederu:ikending en dat zij een maandsalaris 
oni;ving van !'.11'.).-- en dat zij deze betreki:_ing op 10 
Septemoer 1943 heert verlaten. Voorts staat op deze 

{ kaart de aanduiding 11 Natd'ront". 
Ook is in die adminisi;ratie aanwezig een tweetal 

lidmaatschapskaarten van de N.V.D., waaruit bliJK't, dat 
][.ej .BURGEilliIAIT op 27 April 1942 zich aanmeldde voor het 
lidmaatschap van eerdergenoemde organisatie en dalj dit 
lidmaatschap is ingegaan op 1 Juni 1942, onder no.6b2J. 

Op politiek gebied uroK ZlJ -coi; dusverre niet de ,l'f a7acht. (einde) 



CARMIGGEL'.f, 

Jan 

Brummen, 4-S-1912 

Gen. Staf Sectie � � 
1-4-1952. 

16323 

17023/51 

12-12-51

28-11-51 

. 'S-GRAVENF.AGE, Morelstraa t 59 

Zis bijgaand afeohrif't politierapport. 

I 



VERTR01I'7EL1JK. 

Betreft: Dis 16323 
dd. 1':,-2-M 2.

Onderwerp: J. Carmiggelt. 

Medegedeeld wordt dat omtrent: 

CARMIGGELT Jan, geboren te Brummen 4-8-1912, wonende te 's-Graven
hage Morelstraat 59, in de politie-administratie alhier - ook 
op politiek gebied - niets nadeligs bekend is. 

Bij de P.R.A. te Arnhem werd destijds een klacht tegen hem 
ingediend. In deze klacht werd hij beschuldigd iemand (een buurman) 
met de S.D. gedreigd te hebben. Uit het door de P.R.A. ingestelde 
onderzoek bleek, dat er burenvete bestond, waardoor betrokkene 
zulk een uitlating gebezigd zou hebben. Verder dan een bedekte 
bedreiging is het nooit gekomen. Het desbetreffende dossier werd 
dan ook door de Officier-Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te 
Arnhem geen nader onderzoek verklaard. 

Carmiggelt woonde van 19-5-1936 tot 11-11-1936 te Rheden 
en van 11-11-1936 tot 3-1-1950 te Arnhem, terwïl hij op laatst
genoemde datum naar 's-Gravenhage vertrok. Hij is gehuwd met 
Bertha Kelle, geboren te Huisen 4-10-1913. 

Voor de oorlog was hij als rijkswerkman werkzaam in de '7illems
kazerne te Arnhem. Ook gedurende de bezetting, toen de Duitsers 
deze kazerne bevolkten, was hij daar nog in dienst. In hoeverre hij 
vriendschappelijk met Duitsers omging, kon niet precies worden vast
geste�d. Hem niet erg goedgunstig gezinde vroegere buren vonden 
dat het wel wat te vriendschappelijk was. 

Na de oorlog1had hij in dienst bij het Gealliëerde leger, 
volgens zeggen bij een Canadese afdeling. Daarna is hij overgegaan 
in het Koninklijke Nederlandse Leger, waar hij ook thans nog als 
korporaal dienst zou doen. 

Hoewel er niets positiefs nadeligs van hem bekend is geworden, 
stond hij in zijn omgeving niet onverdeeld gunstig bekend. Omtrent 
zijn huidige politieke inslag, konden hier geen gegevens verkregen 
worden. 

BV 541-52 
dd. 14-3-1952.
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15-2-J.952

Aan de H-3er 
Hr,. ..,::�!c��;,rr.1 i•.#,.�t,.r1 s ,,:.r.. Politie 
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Gen. Staf Sectie 2 B 
15-2-1952. 

CARMIGGELT, 

Jan 

16323 

17023/51 

Brummen _. 4-S-l9l2 

•s-GRAVENHAGE, Morelstraa.t 59

Z1e bijgaand afschrift politierapport. 
Dezerzijds is reeds te Arnhem geinforme.rd. 

12-12-51 

2$-11-51 
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AFSCHRIFT RAPPORT. 

Dis. no. 16323.

Betreft: CARMIGGELT, Jan 
Brummen, 4-8-1912 
•s-GRAVENHAGE, Morelstraat 59.

Jan Carmiggelt, geboren te Brummen 
4 Augustus 1912, woont Morelstraat 59 te 
• s-Grav enhage.

/.i Op 1 Februari 1939 is hij te Arnhem 
\. V -� gehuwd met Bertha Kelle, geboren te Huis

/ .J. sen 4 October 1913. 
· OiJ'i \� Betrokkene, die als koerier werk�aam 
r � l i 

zou zijn bij het kabinet van de Koningin, 
�� is op 3 Januari 1950, komende van Arnhem 

ingesch�even te •s-Gravenhage. 

• 
Aangenomen kan worden, dat hij poli-

tiek onverdacht is. 
Op politiek en crimineel gebied 

komt zijn naam in de politie-administratie 
te •s-Gravenhage niet voor. 

{.. 
7 
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Doss.l09/61Jl. 

• 

19 Januari 1<::152. 

Betref�: CA •IGGELT, Jan, wonende 
bore�suraat 59 te 's-Gravenhage. 

Antwoord op 
No.Dis 16323 d.d. 14 Decemoer l�Jl. 

Jan CARMIGGBLT, geboren te Brummen 4 ugustus �912,
woont More.Ls craa·c; "?9 te 's-Gravenhage. 

Op 1 Februari 1939 is hij te Arnhem gehuwd met: 
Bertha k LL�, geboren te Huissen 4 October 1�13.
BetrokKene, die als koerier werkzaam zou zijn bij heu 

kabinet van de Koningin, is op 3 Januari 1950, komende van 
Arnhem, ingesch:reven te 's-Gravenhage. 

Illijkons de administratie van bet Bureau YaJ:J. I3evo.!. .. a!lf, 
te 's-Grav�11bag€l gou hij de Hcdc:rlandswfün � ormde godsdienst 
l;).elijden. :BetFokE'.elle leeit ecnLer buiuen e±k kerkelijk fe:r
� 

t..iäa ,._,.rouw en flijn -owee lrindoFcn belijdoR àe no�ms
Katnolieke godsdienst. 

Bedoelde lünde:i:'e11, die ee:eo'6 het on.dei enj s op een open 
bare scbouJ hebben gevolgd, gaan na OJ een uoums=Katholieke 
sohool. 

Vermoed wordt, d�t J,CaFmiggelt is georien�eerd op 
de J?, V, d • Jr.• 

Aangen?men k aü wo�d�n, �at h�j polit ie�.o�verd
Î

cht.is. 
Op po.L1t1ek en cr1m1nee.L gebied �omi;J.�iJ� de aam1n1-

st:ratie te 's-Gravenhage ni8t voor. (��---)� 
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CA.RJ'.cIGGBL'l.', J"an 
Brummen, 4,..8-12 
DEN HAAG·, Morelstraat 59 

14-12-1951. 

A13.r,. de Heer 

Roofdoom.m.i�saris van Politie 
·t1:,
n. F. i: H A A-2.:_



• 
FOTA 
Voor Co. 

�

. / 0·-- . .,,.,,,,,.,_ ,,. � '� � 

_/ /C,� -PjJ';t., �'ï- .r J?/(JT).3
132858 

Betreft: Uittreksel besprekingsverslag r'let 1.aj.v.,,eben en l.é:tpt. 

Franx dd. 23 lei 1952. 

rota o verhandigd betreffende G. J. Dekl·er, cornües I in. v. 

Oorlog. 

DOV I; 23 I,iei 1952. / 
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NOT A 

Voor GIIB (O.D.1694A) 

Betreft: Gerrit Jan Dekker, geb.12.10.06 te Natergraafsmeer, 
wonende Aucubas traat 50 ·t;e 's-Gravenhage. 

W�s in Aug.1947 secretaris van afd.Den Haag van de Lande
lijke Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen. In April 1948 
werd hij als zodanig herkozen. 

In Februari 1952 betuigde hij zijn instemming met het 
11Februaristakingscomité 11 • 

4' 
's-Gravenhage,10.4.1952.-



• 
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,, 
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Betreft: L.H.van DEENE 
No.: G2B/16 -1065/52 DG 

Van Leonardus Hendricus van Deene, geboren te 's-&ravenhage 
24 Februari 1925, wonende aldaar Hobbemastraat 69', en 
van zijn echtgenote, is op politiek- en crimineel gebied 
niets nadeligs bekend • 

Van de schoonvader van betrokkene, wonende op hetzelfde 
adres als betrokkene op de 2de etage, is bekend, dat 
zijn naam in 1948 voorkwam op een ledenlijst van een vak
vereniging, aangesloten bij de E.v.a.

Hij is evenwel in politiek opzicht nimmer op de voor
grond getreden. 

's-Graven.bage, October 1952. 

lnP, ___ -_______ bespr. met () _ ('i) · 1
��] lA?, '� l. __ c_o_pi.:_!_eg. llan -- � ....:�



Doss.109/7707. 

. , 

• 

• 

GESANEERD" 
11 OctoJ�.i· � 

Betreft: DuJ�îl!,, Leonardus Hendricu·s van, \ onende
:obbefuastraat 69 I te 's-Grav nhage. 

Antwoord op 
No.Dis V-G 2 jj-1065 d.d. 18 veptember 1952.

Leonardus Hendricus VAl'î Dt.: ·'.l'T 1, ge boren t '..,-Grav n
hage 24 �&bruari 1924, 1oont Hobbemastraat 69 I te 's-Gra
venhage. 

Hij is op 31 ctob r 1945 gehu� met: 
Getrtruida ó �ING, geboren t� 's- ravenhac� 3 
Uit dit huwelijk is in 1946 �én kind gebore1. 
Van Deene is Eed ar lands .: .... rvo ... 1rnd, doch voor .:iov r be-

kend is geworaen, bemoeit hij zich niet m � godsdienstige 
of kerkelijke aangelegenheden • 

Hij was electricien van beroeJ, doch is op 1 ugustus 
1946 als oorlogsvrijwilliger in militair di-nst uetreden. 
I, omenteel is hij nog in militaire dienst e.'1 gelegerd in de 
:.:lieuwe Prederikskazerne te 's-uravenhaL,e. 

In de naaste omgevin0 staat het gezin Dee�e zeer 
gunstig bekend. 

Twee versdhillende personen, die hem go d kenn n, v r
klaren niillliler te hebben ÏB11e1·kt, dat hij zich 1 1., t politiek 
bemoeit. �ij hebben �eer zeker niet de indruk, dat hij 
comrtlunistisch of uittrst links georiënteerd is. 

Het 6ezin Van Deene is geabonneerd op "De Haagsche 
Courant 11

• 

Op de 2e etage van h�tzelfde perceel, Hobbemastraat 
69, zijn woonachtig de schoonouders van Van Deen"-, ge
naamd: 

Joha11i1es ,/ilhelmus �i!!RING, g.., boren te 's-Gravën.hage 
19 Januari 1896, van beroëp straatmaker, gehu;d met: 

I:iaria SCROUTti:N, geboren te 's-Gravenhage 25 ... e bruari 
1902. 

Uit de administratie blijkt, dat J • ./.t:,�ring in 1948 
voorkwam op een lijst van i.!i.V.C.-leden. 1 ij is sinds 1925 
als straatmaker werkzaam bij Gemeentev, erken te 's-r 1·aven-
hage • 

iowel bij zijn superieuren als in de naastd omgeving 
van zijn woning staat J. W. t:iering gunstig bekena. )ericht
gevers hebben "nil'.Ililter bemerkt, dat hij op politiek gebied 
op de voorgrond treedt. 

J • .l.C:ering en zijn echtgenote zijn ooms-Katholiek, 
doch zij bemoeien zich niet met godsdienstige o k rkelij
ke aangelegenheden. 

In 1947 werd door de politie te 's-uravenhage teeen 
Van Deene voornoemd proces-verbaal op�enaakt terzake van 
heling. 

J.W.�ering werd in 1945 door de politie te 's-Graven-
hage gehoord als verdacht van diefstal. 'nig bewijs hier
voor werd echter niet öevonden. 

Van Deene woont sinds zijn geboorte te 's-Gravenhaee. 

Leonardus : -rendricus V.A. f Du 'ïIB 
Geertruida J� ING 
J ohan.i.le s · vilhe lmus u • _ I1 G 
I!.aria SCHOUT N 

24-2-1924
3-5- 92a

19-1-1096
25-2-1902.



• 

... 

Tot op h�den onbekeftd tn 

de dministratie van de R.I.D. 

2 4 SEP 1952 

Hoofd R.1.0, 



dat: Il- IJ- f '-" 

--.--· -�----�-------------------------,,..-������----..,,---�-

V 
fun» 

afz: Bur.B 
Sectie G 2 

volgnr: G2B/16-1065 
52 D.G. 

datum afz: 2-9-1952• 

Chauffeur G 2. 

Zie:� 

DIENSTGEHEIM 

achtern: DEENE 

voorn: Leonardus Hendrikus, van 

geb: 24-2-1924

te: 1 s-Gravenhage

adres: 1 s-GRA VENHAGE
Hobbernastraat 69 I. 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot : 



• 

• 

tJÇ} 1/f f Il /(.L VER.TROUWELIJK
Betreft: J.Vl.Dubbeldam. 

Jan Willem DUBBELD.Má, geboren te Ammerstol, 31 Juli 
1907, wonende te Culemborg, Helling No. 10 is gehuwd en 
heeft 5 zoons, waarvan de oudste thans 17 jaar oud is. 
Van betrokkene is bekend, dat hij in de jaren 1946, 1947 of 
1948 werkabonne op het dagblad "De Waarheid" is geweest. 
Sinds eind 1951 of 1952 ontvangt hij dit dagblad echter niet 
meer. Hij zou bedankt hebben o�dat het lezen van dit blad 
voor hem schade zou kunnen betekenen voor de uitoefening van 
zijn nevenberoep van riviervisser waarvoor diverse vergun
ningen nodig zijn. 

Enige activiteit op politiek gebied, in welke 
richting ook, is van Dubbeldam nimmer opgemerkt. Zijn aanwe
zigheid op een vergadering van een politiek extreme groep 
is nimmer geconstateerd. 

Op crimineel gebied is van hem het volgende bekend: 

le. In 1941 is tegen hem proces-verbaal opgemaakt ter 
zake overtreding van Artikel 300 �etboek van Strafrecht 
(Mishandeling) ----------------------------------------

2e. Bij vonnis van de Politierechter te Utrecht, d.d. 
12 Januari 1948, is hij veroordeeld tot f.40.- boete 
subs. 20 dagen, ter zake opzettelijk met vereende krach
ten geweld plegen tegen personen of goederen. 

Betreffende zijn echtgenote Johanna Mina Pieter
nella Siben, is bekend, dat zij op 24 Januari 1951 als be
zoekster aanwezig was op een gehouden bijeenkomst van het 
genootschap "Jehova's Getuigen". 

Het gezin Dubbelda.m-Siben als zodanig, staat niet 
ongunstig bekend. 

20 Juni 1952. 



I 
/lezen 

VERTROU:lELIJK. GESANEERD 

No. : 58 g. 
!-'ormulier : V 4 b - no .dis .17 .602 - dd.26 Eei 1952. 
Onderwerp : Inlichtingen. 
Verbinding: I.D.Culemborg. 
Waardering bericht : Betrouwbaar. 

B�j�mijn po�itieadministratie is het navolgende 
bekena �en aanzien van:-----------------------------

1 DUBBELDAM. Jan Willen. 
geboren te mmerstol,31 Juli 1907. 
neder lander. 
van beroep �akhuisknecht. 
wonende te Culemborg,Helling no.10. 

Hij is de zoon van Lambertus Cornelis Dubbeldam 
en van Adriana 22��,beiden overleden.------:-::-::-:�::-:

Zij1;1 onderwijs heeft bestaan uit het volgen van 
de Lagere School,te Culemborg.---------------------

Zijn gezin bestaat uit man-vrouw en vijf zoons 
respectievelijk oud 17-15-12-7 en 4 jaar.----------

Hij heeft het beroep van riviervisser uitgeoe
fend tot ongeveer 1949.-----------------------------

Daar dit toen niet meer lonend scheen te zijn, 
is hij na enige tijd als los arbeider in dienst te 
zijn geweest van diverse werkgevers, in 1�50 als pak
huisknecht in dienst getreden bij de firma J.M. 
Driessen,groothandel in lompen enz.,te Culemborg,bij 
welke firma hij nu nog in dienst is.----------------

Hij is voor zover bekend geworden,in deze gemeen 
te niet aangesloten bij enige politieRe partij en is 
nimmer zijn aanwezigheid bij in deze gemeente gehou
den vergaderingen van een extreme groep,geconstateer 

Hij is sinds 27 Februari 1950 lid van het -�.v.v.

en wel bij de Centrale Bond van Transportarbeiders. 

\ 
In de opgave van de B.V.D.-dd.20 pril 1951-no. 

93231,komt hij voor als weekabonné op het dagblad 
11 de '/aar he id. 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Blijkens inlichtingen, bekomen uit zeer betroun
/ bare bron,is hij vanaf einde 1951 of begin 1952,geen 
lezer meer van dat dagblad.-------------------------

Tegenover deze bron, een buurtbewoner, is destijds 
door Dubbeldam verklaard aan het lezen van 11 de v/aar
heid 11 een einde te hebben genaakt daar dit/een grote 
schade voor hem kon betekenen in verband met zijn 
nevenberoep als vis ser,met name als riviervisser, 
daar hiervoor verschillende vergunningen nodig i:1a.ren 

Sinds die tijd zou de plaatselijke bezorger van 
dat blad nimmer meer in de omgeving zijn opgemerkt. 

Enige activiteit op politiek gebied en in vrelke 
richting dan ook,is van Dubbeldam nimmer gebleken. 

Op crimineel gebied is van hem het volgende be-
kend:-----------------------------------------------

le. In 1941 is tegen her:: proces-verbaal opgema3kt 
ter zake overtreding van rtikel 300 ,,etboek van 
Strafrecht.-----------------------------------------

2e. Bij vonnis van de �olitierechter te Utrecht,dd. 
12 Januari 1948,is hij veroordeeld tot F.40.-bo�te 
subs.20 dagen,ter zake opzettelijk met vereende krac 
ten geweld plegen tegen tegen personen of goederen, 

ge:il�_"'qd 



" .. 

_gepleegd te 8chalk,1ij k.-------------------_ ---_ 
Betreffende zijn echtgenote Johanna ldna 

1 Pi_§_tern_§]:.la SIBEU,naarmede hij op 19Januari
1934 te Culer.iborg is gehuwd, is bekend, dat zij 
op 24 Januari 1951, als bezoekster aam,ez ig was 
op  een in deze gemeente gehouden bijeenkomst 
van het genootschap 1 Jehova's Getuigen. 11 -------

Het gezin Dubbeldam- iben als zodanig,staat 
alhier niet ongunstig bekend. 



., 
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' �' ,,, .

DUBB ITiDA.M, Jan Willem 
mnnersto1, 31-7-1907 
C"QI.Et.m RG, Helling 10. 

26 Mei 1952 0

Aan de Heer 

Korpschef van Politie 
te 
C U L � � B C R G. 

Zie Uw informatiekaart dd. 5-9-1951. 

Tot op heden onbekend in 
de administratie van de R.I.D. 

3 0 MEI 1952 

Hoofd R.I.D. 

/ 
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f/1 NOTA 
Van D(]!V I 
Voor DIS 

1115 

ii6\ l]W 9' t

Verzoeke nader onderzoek in te stellen naar Jan Willem 
)(_ Dubbeldam, geb.31.7.07 te Ammerstol, wonende Culemborg, 
/"' Helling 10, waarvan bij ACD bekend is: 

• ID Culemborg 5.9.1951 Weekabonne op de Waarheid in 1946_,,
1947 of 1948. 

� /-1) /6 t y t:i_ 

's-Gravenhage,15.5.1952. 
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Oen.Staf Sectie 2 3
11-2-1953.

18647 23•1Qm1952 

7 D.G. 22-9-1952

GENNISSE!l 

Gerrit 

TIEL, lîieuwewag 101 

Zie bijgaand afschrift rapport. 



Betreft& GeGennissen. 

Disno.: 18647. 

VERTROUWELIJK. 

Gerrit GENNISSEN, geboren te Tiel 22-6-1922, wonende te 
Tiel Nieuweweg 101, ondertekende in 1946 de candidatenlijst der C.P.N. 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Bij een kort geleden ingesteld onderzoek is vastgesteld, 
dat sindsdien van hem op politiek gebied niets meer is gebleken • 

• 

,, 



No. 1268/B.2. 

� AAN:

!1 

,1 

Naar aanleiding van Uw brie� d.d. 

27 October 195,2, No. Dis, 18647/GIIB, 

heb ik de eer U te berichten, dat mij 

omtrent Gerrit Gennissen, geboren te Tiel 

22 Juni 1922, wonende te Tiel, Nieuweweg 

101, na 1946 niets meer bekend geworden 

is. 

Tiel, 26 Januari 1953. 

Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68, 

's-G r a v e n  ha ge� 



• 

• 

18647/GIIB 27-lO-

1 de Heer 

GENIISSEN, Gerrit 
Tiel, 22-6-22 
Tiel, Nieuwe Weg lOl 

Korpschef van Politie 
te 
Tl EL. 

Ond rtekende 1n 1948 eandidatenlijst C.P.N. 
gemeenteraadsverkiezirigen. 

52 

Is na 1946 nog iets omtrent hem @ekend geworden? 



Opmerkingen: 

Uitgebreid onderzoek uit 27-10-1952.

Kaart gelicht en PD gevormd
Gevoegd in PD 

.. 

" 

N agesl. door: dat: 27-_ '0 - n ....

�---- \ ____________ ,_ ---- - - - - -- -.... ..- - - - - ---- --- - ------- -------- -- - - ---- - - ... -

MOl>EL ]IC C afz: G II B 

V
volgnr: 

datum afz: 

functie: 

Zie: OD 2500- C 

Disl864

22-9-52

achtern: GE 

voorn: Ge

�b: 22-6-

�iel.

adres: Tiel

Nieuwe \eg 10

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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Anteced�nten-
N o.!;i.9z2f.

dossier :;> 1
h I ' I 

'V "' 1 

/ J 

,,)-

VERTROUWELIJK 

� .;- Betreffende de huidige politieke gegevens van:

df�y-.L.R ..•. m,o �:�.,�:s.l' :c·A .. . . 
·� Mej. 

geb. . 20�!'. ... 193:,: ..... te . I r.onncnle 
ende Por.r.onnplein 3 te "JElî.1 ;1:-.:a@,, 

·--------- ·/pl i(J

..• J,IYJ ?;µ;% 
· �-,s JUU �s1
,..._. 

' 

1, i À(./ // 3J,1_1-

· J� � .� �/
Ensched. . .. 12 Juli 1951/..A'.-I 

heb ik de eer U het navolgende mede te delen: 
Omtrent haarzelf is in mijn administratie niets ten nadele bek!Dld. 
Betreff.ende de antecedenten van haar vader,Albertus Johannes GROENE_ 
STE+N, geb.J-3-96 te Harderwijk, moge ik U naar bijlage dezes ver
wijzen. 

- w'



' 
.. 

AF SCH R IFT 
GEWEST ARNHEM D�'R RIJKSPOLITIE
Afdeling •••••••••••• Putten 
Groep ••••••••••••••• Ermelo 
Post •••••••••••••••• Vierhouten

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

No. 1127. 

Onderwerp: Inlichtingen betreffende
A.J. Groenestein. 

-

-c. ·  RELAA S 
;J;.;_, nÁ. ÓJ; -1 31 

/ 
cv�����ar aanleiding van een ingekomen schrijven d.d. 18 Juni 

�V'{IV�VV- r 1947, G.P. öU van de heer Commissaris van Politie te Enschede 
. houdende een verzoei em nadere inlichtingen betreffende: 
�I ALBERTUS JOHANN�S GRO�N�STEIN, geboren te Harderwijk op 
/ 3 :M:aart 1896, van beroep leeraar, heb ik, Dirk Jacobus Dekker 

wachtmeester der Rijkspolitie en behorende tot opgemelde post 
en groep, na daartoe bekomen opdracht,de eer UEdele beleefd 
het navolgende te relateren:---------------------------------

r-- A.J.Groenestein voornoemd, stond hier ter plaatse 
'bekend als zeer communi.&tisch aangelegd.Hij liet zich tegen 
t het publiek en tegen mij -<ffkwijls zodanig uit, dat een ieder 

die hem kemde,hem voor een communist hield. Hij zeide veelal 
1
dat er hier in Holland geen·��nheid was,zoals men dat in Rus
land kende en daaruit alleen maar een heilstaat te verwachten
was. 

W:=,,- Dat hij op zedelijk gebied slecht bekend stond, komt 
voort uit het feit, dat hij zijn kinderen zelden of nooit 
een broekje liet dragen, noch op de openbare weg, noch daar
buiten,ten tweede, dat hij en zijn vrouw bij tijde en wijle 
naakt in de woning rondliepen, waar de kinderen bij tegen
woordig waren. Verscheen er iemand op zoon moment aan de 
deur van zijn woning, dan verscheen zijn vrouw gewoon naakt 
aan de deur, zonder dat hij of zij zich ergens voor schaamde.

Tegenover de N.S.B. toonde hij zich soms erg moedig 
en soms erg bang. L.Hop, wonende Elspeeterbosweg 3 te Vier
houten, waarschuwde hem tijdens de bezetting, voor de Nat. 
Jeugdstorm, hier ter plaatse, dat deze hem in burger een be
zoek zou komen brengen, met het doel hem uit te horen of hij
al of niet communist was. Hij toonde zich tegenover genoemde
L. Hop erg dankbaa#en beloofde niets te zullen laten merken,
dat hij gewaarschuwd was. Die zelfde dag ging hij zelf naar 
bedoeld Nat.Jeugdstorm en deelde hen mede, dat L. Hop voor
noemd, hem van hun voorgenomen komst verwittigd had. L. Hop 
heeft zich daarover moeten verantwoorden bij bedoelde Nat. 
Jeugdstorm, doch heeft zich eruit weten te praten, zodat hij
daarvan geen ernstige nadelige gevolgen heeft ondervonden. 

Waarvan door mij, relatant, op afgelegde ambtseed,
is opgemaakt, getekent en gesloten �e Vierhouten op 

25 Juni 1947

De relatant
D.J. Dekker

AAN:De heer Adjudant-Groepscommandant w.g. 

der Rijkspolitie 
te 
NUNSPEET

Gezien eR doorgezonden. 
De Adjudant,Groepscommandant

w.g. onleesbaar 



. . 

Gen. Stat Sectie 2 B 
11-6-1952 

171so 

· 2266/51aonf

BERMARS, 

&ugustinus Joannes 

Tilburg, 10-3-93 

UEN HAAG, v. Ostadestraa, 36g. 

Zie biJgaand politierapport. 
Dezerzijds is reeds te Tilburg geinformeerd.

:51-3-1952 

24-3-1952.



. � 

/..,
: P'B�treft: A.J. HERMANS.

Dis No. 171-80. 

Augustinus Joannes HERMANS, geboren te Tilburg 10 Maart 
lS93, wonende van Ostadestraat 36S te •s-Gravenhage, is 
gehuwd met: 

Matje MIDDELBOSCH, geboren te Assen 2 Mei lS93.

Betrokkene is op 17 November 1945 te •s-Gravenhage inge
schreven, komende uit Tilburg. 

In de omgeving van de woning staat hij niet ongunstig 
bekend. 

1 Of betrokkene, die in 1948 lid was van de B.N.O.F., thans 
1 nog bij deze organisatie aangesloten is, kon niet worden 

vastgesteld. 

),, 



J. 
Dosm.109/68'.:>6, 

Betreft: H�fü.1.ANS, A.ugustinus Joannes, wonende 
Van Os·tadestraat 368 te 's-Gravenhage. 

Antwoord op 
No.Dis �d. 2 April 19J2.

A.ugusi;inq.s Joannes HE ... fü1.NS, geboren te Tilburg lü 
füaart J.893fen"genuwd mei;: 

Matie ll1IDDELBOSCH, geboren te Assen 2 .wei 1893. � 
Vai:1 Q�,;a eo1;raa"ü 368 te 's UFave1tt1:age. 

Betrokkene is op 17 November 194� te •s-�ravenhage in
geschreven, komende ui"t ·rilburg. 

In de omgeving van de woning staat hij niet ongunstig 
bekena. 

Of betrokKene, die in i948 lid was van de B.N.O.P., 
thans nog Dij deze organisatie aangesloten is, kon niet 
,worden vastgesteJ.d. 

;J;n Jaet gezin Heiman:� weràt è.o "Haagso.h.e OoUFal'J.t" g'3 
l.@Z9fri' 



HERMANS, 

August1nus Joannes 

Tilburg, 10-3-93 

Gen. Staf Sectie a è b

9-7-1952

111go 

2266/51 Conf 

31-3-1952

24--3-1952 

DEN HAAG, v. Ostadeetraat 36g. 

Zie bijgaand politierapport. 



HERMANS, A.J. 

Dis No. 17180. 

Aurstinus Joannes HERMANS, geboren te Tilburg, 10 Maart
IS) gewoond hebDende te Tilburg, woont thans te 1 s-Graven
hage, van Ostadestraat 368. 

H1j is gehuwd met Matje Middelbosch, geboren te Assen, 
2-5-93.

Hij kwam op 29 Juni 1945 van 1 s-Gravenhage naar Tilburg en 
vertrok op 17 November 1945 vandaar weer naar 1 s-Gravenhage. 
Zijn echtgenote heeft nooit te Tilburg gewoond. 

Hij sprak te Tilburg nooit over politiek. 

Bij de gemeente-politie te Tilburg is op politiek, noch 
crimineel gebied iets nadeligs van hem bekend. 

-



lhehtli jnen Hg 71 • 

LD. ?!i ·14'.)/5:-,. 

• 

Botref'"I;: ::ler.G1:::in.e Augustinus, Joannee, 
wonende te 's-Gravonmga, vari OE"!:iadestraat 368. 

Antwoord op: Verzoek Ng Dis 17180, d.d. 9-6�52. 

Vertrouwelijk. 

_ AugQst�.us, Jw.;:!-nes FlGrroa:ns, gE'",0re1:1 ·to TiE1'l?.::-g, 1G },iéart
189�, v\'0::10,-�cte te ':, -1..o·raven.hage, van Ostac:est:r:e.at J68. 

Ei j e0n dezeyz ijds d i.screet en tü txP')reid inge::1·tcld o�Cer
zo:?k r....s9r de :1etrour.,J&arheid van beë'.oelcl perhvori, blo�·k het na
v-clge.-d.e: 

Hij is crn zo.:.m. ven Jor.z&rmes, retrn2 &::cn9.ns on mné1ri1m van· 
Raak �n is g.shL1•..-:d 11ct !�tje l:idd.el.bosclî, gt-Jbû:ren te Assen, Z-5-9; 

Volg'-'�1S de afdeling be,roU..:iDg alhier is ·betrokkene trans
por-l;arbeië..eT vsn ·..;e:;:-0-::.1,1 en hee:et- hij gt.en Geloof. 

Hij kv:arn op 2'.) Jn:o.i 19.1,5 v'a1:iaf 'e-Grè,j_ve1,l•age, Kocks-traat 209 
naar hi6r vrnnen en vertrok op 1 7 Nove.moE-:t· 'l 945 v9ri...s:f hier weer 
naar 'o ··G·-ravenbage. Zijn echtgenote h0eft hier no<Jit gevrnond. 

Tonn hij vanaf' 's-G:.:-aVeEhag-; naar hie1· kwa.!!1 �rn"le:n, zo aeelä.e 
Men onD ve:r-t:r-ou:;.;-eli.ik medê, heeft hi;i enkele dagen verbleven m

een op maat::rnr.appelij:ic gebied ongunstig bekend s-'c&and. volkaloge
ment je alhie:r. aan dr, G:r{m j eE trfta t 2 t en kwatt1 daarna, vie. een re -
latie op zij:c. vwrk, :J..n. c;ontact met a.e familie ve.n Danmelen, Oe-
verst:r.aat 79, alt.ier. 

Bij deze z:rbcide:rsf'at.1il:l.e is hij toen in pension z,egaan en 
gebleven tot aan zijn vertrek vanaf hier. 

Tegen zijn lccstvrouw heeft hij uitgela.ten, dat hij van be• 
roep corveeer was, doch hij.heeft hier &ls losarbeider gewerkt 
op een wollenotéffenfabriek • .AJ.d.oar is hij later ontslagen wegens 
onbekwaamheid. 

Hij ging hier nooit uit en bemoeide z�oh met niemand. an de 
drie welren g!ng hij, n&ar hij zelf' tüt liet, naar zijn vrouw te 
's-Gra':E:n..11�É;e. In zijn kosthuis sprak hij altijd met grote lof
over z 1 Jn . vrouw. 

Op 1,7-11-45 vertrok hij :plot<:ïeling weer naar 's-Gravenbage 
zonder �y:i..jn pensiongeld over à.e laatste ,111eek te betalen, hetgeen 
hi;i naéhen cok nilI:.mer rrïeer 'betaald. heeft. · 

Z,ijn poli tielrn richting en de reden waarom hij hier à.ie kor t 
tijd ,,erbleven heeft, .is alhier niet vastgesteld kunnen worden. 

/; Hij s:park nocit over politiek en over zijn houding tijdens 
de oorlog liet hij zich ook nooi·!; uit. 

Bij de I.D. en gemeente-politie alhier is op politiek, noch 
crimineel gebied iets nadeligs van hem bekend; ncch na onderzoek 
bekend geworden. 

Betreffende de familie van Dorrimelen is bij de I.D. 
politiek gebied evennL� iets nadeligs bekend. Einde. 

18 Juni 1952. 

I.D. ç 
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HERMANS. A ugus�inus Joannes 
Tilburg 10-3-1g93 
DEN liAA�. Ostadestraat van 36g. 

9-6-1952

Aan de Heer 
Hoofdcoill!l11ssar1s van Politie 
te 
T I L BURG. 

Betrokkene 1s tot November 1945 te Tilburg woona.oht1g geweest. 



17180 31 aart 1952 

HOOFD 3',:;QTIE G II 1. 

2266/51 

24 Maa.1"t 1952 

HERMANS 

Augus tin ua Joannes 

10-3-93 te Tilburg

DEN' HAAG
i, 

van Osta.destraat 368. 

1948: Lid van de B.i.T"C. (B.NoO.P.,). 

Betr. b..ot a.nteoedenteno.'1de:rzoe!,. wordt U t.z.t. bericht. 

:; 

1, 

DIS. 

Wtf/d �i� �t-'J. 

kuJ�H1hfY /J

�n-f�,,;,_, M/&1y4
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t;i{JOFDKWÄRTIER 
. eG��:rmRALE STAF 

S0ctie G 2,bur.B 
No. 2266/51 Conf 

• Nr. NAAM 

- ' . .t " C • form • V 4 b 
Verz'oeke een on0lerzoek1 cat � in 
te sj,eilei1 naar ondeTstaanc1e personen 

. 3eantwoordi,ng zo m0g� aan 
Q_Iill118 z:sj_de 

. VOOHNAY.ïEN GEBOORTE 

Datum� 

24-3-52 7 0 6

IDIG ADilliS 
PLAATS 

----��----··-·---- C -· --· -�---

DATUM 

' 

• 

.AN: 

HERMANS 

BVD 

.Augustinus Joannes Tilburg 

Ond�rwèrp: Burgerpers� 

1948: lid EVC 

GAARNE SPOED 

10-3-93
Den Haag,van 
Ostadestr.368 

Páraaf 



17180 31 .ac.rt 1052 

22G6/ol 

Augustinus Joannes 

1948: I,id van do '. V" Co (f.., '.O .P.)• 

tr. hot teoedentonondorzool"" wordt :. t.z.t. oorit'.ht. 

IS. 
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HERMANS, Augus tlnus Joannes 
Tilburg, 10-3-93 
DEI HAAG, Ostadestraat van 36g. 

2-4--19521 

Aan de Heer 
Hoofdc9mmissaris van Politie 
te 
!S-G RAVEN !J �GE.

' ' 
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6304/52 DG 

Jobe.nnes 1'
J

ilhebms Anton1· s 

25-j � ... 28

Zie bij e. rd Pol'it ie-Hapnort. 

Gen.Staf Sectio 2B 
19-G-1952

23 -1952 

21-4-1962



Betreft: J.W.A. HOFMEIJER. 

Dis. 17385. 

HOFMEIJER, Johannes Wilhelmus Antonius, geboren 25-12-28 
te Wisch, staat ingeschreven a an het adres Tuinstraat 7 te vel 
gemeente Rheden. 

Betrokkene is afkomstig uit een onordelijk gezin, waarvan 
enige leden op crimineel gebied minder gunstig bekend staan, 
hoewel te Rheden ten nadele van hem zelf niets is gebleken. 

Op politiek en strafrechtelijk gebied, komt zijn naam, 
in de politie-administratie te Rheden niet voor. 



Antwoord,Öp;sc�rijven • 

Nt,.1,1e 1738:> A v2c nnie11stgeheim 1
1 

• d.d. 26 Mei 1952 •
. ; DOSSIER 2 ïio. 67.
�DI;§NSTGEHEIM:--

Loverige 

HOFME!JER,Johannes Wilhelmus Antonius,geboren 
25-12-1928 te Wisch,s.taat ingeschreven Tuinstraat 7 te 
Velp, gemeeniïe Rheden.

De naam van een broer van betrokkene, llofmeij er, 
Carolus Maria Hendrikua,geboren 12-6-1923 te Wiach(Gld), 
eveneens wonende Tuinstraat 7 te Velp,ge� ente Rheden, 
komt voor in de administratie van het B'u.reau Bijzondere 
Rechtspleging,l?lein 2b te Don Haag.Lai.ts tgenoe.mde is 
6tE1atloos en blijkens schrijven van he t lün. v .Just., 2e 
a.fd.A,d.d.30-11-1946,tot 15-10-1956 uitgesloten van het 
kiesrecht. 

Contra een andere bro er,genaamd Rofmeijer,Theo
dorus .Maria Bernardua, geboren 13-5-1938 te Rheden, v;erd 
hier op 22-2-19Sl proces-verbaal opge.o.aakt terzake van 
diefstal onder verzwarende omstandigheden en op 30-5-
1951 terzake van diefstal.Bij vonnis van de Kinderrech
tex te Arnhem van 23-5-1951 werd hij terzake van e erst
vermeld feit voorwa.a.rdelijk tezibeschikking gestold met 
ondertoezichtstelling.Terzuke van laa.tstvermeld feit 
Y1erd .hij conform het advies van de Ambtenaar voor da 
Kind!�rwet ten .niét vervolgd. 

Contra een Zllster, enaamd Hofmeij er, Geertruida 
Bernarda Maria,ge·boren 30-4-1925 te Wisch,werd hier op 
14-7-1945 proces-verbaal opgemaakt terzake van eenvou
dige mishandeling.

Bevraagde is afkomstig uit een onordelijk gezin, 
hoewel hier t�n nadele van hem overigens niets bekend 
is. 

Op politiek-en strafrechtelijk gebied,komt zijn 
narun,a.lsm.ede die van deLJ.eéten van het gezin,in de po
litieadministratie dezer geraeente niet voor. 

verzonden aan;B.V.D.Den naag. 4 Juni 1952. 
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2 ' MEI 19.� 

Aan de Heer Hoofdinspecteur 
van Politie Rheden 
te 
V '8 T. p 

HOFMEVER, JohannPs Wilhelr:ius Antonius 
geb. 25�1?-2g te 
adres: VELP, �uinstrPat 7.

Naam va.der: Johannes Óorne11s. 

Naam moeder: RIDDERHO�, Sofia. 

Behoort to� het Bewakingskorps Koninklijke Landmacht. 
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lv:-: 'Ä"f 31..C.

t/f//11 � 
/}fJ,AJ_,'3,. � 

i/52/007 
ONDER',ERP: M. HOOGER:ounf. 

, 1 

28-5-'52.

In antwoord op Uw 5AZ/B3 d.d. 23-4-'52, doe ik U hierbij 

toekomen een rapport in2ake M. IlOOGERDUYN. 

Bi.jlage: 1.

l/llt>f>'l-4Af!J�
/$ 1147rd � /oJi/J;i 

dot. 1..,js-; ,!l Û1 c ö ;35 Pt') 



Aan : :&B A. C.D./P.A. 
Van : .B IX Nr. 1093/1952

Bestemd voor: KA.RA
Bericht op schrijven nr.

.,..,- 6c I 1 / A 2.'t 
SAZ/B 3 , dd. 28-4-1952

t:J / . .. / 

, 

1 23 ..,.,._ ...... l95

N.B. 

Mogelijk nog van
interesse voor: 

[- .!..IJ.. 1.1,,
Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een 
rapport =-betreffende: Vv�..,; �M.Hoogerduyn, Holleweg 12, Heiloo. 

� 
Een afschrift van dit rapport is spoedshalve
rechtstreeks aan K.A/Ra gezonden. 
Bijlage: e.o. 137324

/ 

21 Mei 
, 1952.

B IX 
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Betreft: M.Hoogerc1uyn, 
Holleweg 12, 
Heiloo. 

Personalia: 

©11a;ia Ho_?g�rduyn, geboren 31 Maart 1930 te .Amsterdam, Ned., 
n .,:! • , V .H .K. , on[ehuwd. 

Vorige adressen: 
Amersfoort. 
6-9-1935 Heiloo
7-7-1938 Heiloo G 30
1-1-1949 Heiloo, Holleweg 12.

Ouders: 

Jacob Hoogerduyn, geboren 12 Juni 1904 te Haarlem, Ned., N.H., 
controleur 0.0.n., is op 17 April 1929 te 's-Gravenha'e gehuwd 
met: Maria Adriaantje oornelia Tuij:ru::J.an, geboren 13 Februari 
1 905 te 's-Gravenhage, Ned., TI .H., beiden wonen te Heiloo, 
Holleweg 12.Uit dit huwelijk is verder geboren: 
1. Joharm.es Louis Hoogerduyn, op 24-7-1935 te Amersfoort, Ned., 

. N.H., geen beroep, ongehuwd em wonende Heiloo, Holleweg 12 en
2. J.olanda Hoogerduyn, op 2-4-1944 te Heiloo, Hed., N.H., inwo-

nende bij ouders. 

Betrokkene is op 25 Februari 1952 te Heiloo gndertröuwd :::aet: 
Nicolaas Schaap, geboren 14 Februari 1928 te 1 s-Gravenhage, 
Ned., N.H., radio-monteur, ongehuwd en wonende te Scheveningen, 
Amelandsestraat 17. Hij is de zoon van: 
Arie Schaap, geboren 9 Maart 1897 te 's-Gravenhage, Ned., J): .IL, 
magazi jnlrnecht Sierkan, is op 29-1-1919 te 's-Gravenhage gehuv,d 
met: Pieternella de Jong, geboren 25-9-1898 te is-Gravenhage, 
beiden wonende te Schevenineen, Amelandsestraat 17. Uit dit hu-
welijk zijn verder nog geboren: 
1 • Arie Schaap, geboren 1 Mei 1922 te I s-Gravenhage, Ned., 1!" .H., 

brievenbesteller,A.Schaap is gehuwd geweest met: Martina 

Pronk, geboren 31 October 1921 te 1 s-Gravenhage, overleden 
17-11-1945 te 's-Gravenhage. Hij is thans gehuwd met Qornelia
Martina de Zwart, geboren 1-3-1922 te 1 s-Gravenhage, beiden 
wonende te Scheveningen, Amelandsestraat 114.

2. Pieternella Schaap, geboren 24-9-1926 te I s-Gravenhage, 1Ted..,
N.H., is gehuwd met: Arie Simon Spaans, geboren 18-9-1922 te
1 s-Gravenhage, Ned., N.H., magazijnbediende Vendu.P-uis, beiden
wonende te 's-Gravenhage, Dirk Hoogenraadtstraat 1. 

3. 0lasina Schaan, geboren 26-2-1932 te Utrecht, Ned., N.H.,
kantoorbediende personeelsadministratie Gem.Politie te 1 s-Gra 
venhage, ongehuwd en wonende Scheveningen, Amelandsestraat 17.

4. Geertruida Johanna Schaap, geboren 22-5-1936 te 1 s-Gravenhage, 
Ned., N.H., zonder beroep en wonende bij de ouders. 

Betrokkene bezocht de lagere school te =eiloo van 1936 tot 1942 
en doorliep vervolge·ns de I.Iulo te Heiloo tot 1 946 en behaalde 
het dtploma A. Op 1 November 1947 trad zij in dienst bij het 

-2-



• 

-2-

Jentraal Ziekenhuis te AL�maar en is daar werkzaam ceweest tot 
1 Maart 1952. Zij was aangesteld als typiste, maar verrichtte 
tevens ook kleine administratieve werkzaamheden. :Eaar salaris 
bedroeg J-1591 .- per jaar. 
Omdat haar verloofde in Scheveningen woont en zij in zijn omge
ving wilde zijn, trad zij in dienst van het v.H.K. te Kijkduin. 
Dit was wél de grootste reden,waarom zij ontslag nam bij het 
_ziel:enhuis, -doch een andere reden was ook, dat zij meende te 
weinig te verdienen. 
Op 25 Februari 1952 ging zij in ondertrouw om in aallI!lerking te 

IDIDen voor een huis. Tijdens de periode, dat zij werkzaam was 
bij het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar, heeft zij corresponden
tie gevoerd met een militair in Indonesië. Op deze manier heeft 
zij waarschijnlijk kennis gemaakt met haar aanstaande echtge
noot. 
Omtrent haar karakter i·s het navolgende bekend geworden. 
Het is een stug meisje, ee1� beet je J::rnmeurig en e1J.igszins teruz
getrokken Zij is traag in haar bewe5ingen. Zij weet echter te 
zwijzen en is ook volgzaam. Haar werk verricht zij keurig. Als 
lèerl:Lnge was zij middelmatig. Haar betrouwbaarheid was goed. 
Zij komt uit een ee:!'.lvonrlig doch net gezin. Haar vader, die con
troleur bij de J.'J.D. is (sector zuivel), geeft de indruk enie;s
zins trots te zijn. :2i j was lange tijd S:opm.an van de ·pa:dvinderi j 
te Heiloo. Het gezin heeft niet veel contact met de mensen in 
de omgeving. 
De familie is van orie;ine !T ,H., maar thans vrij Evangelisch. Ker 
kelijk zijn zij zeer meelevend. 
Politiek zullen zij waarschijnlijk tot de J.:2.u. behoren. Yan 
enige politieke activiteit heeft. men nooit iets gemerkt. De fa
milie staat ter plaatse gunstig bekend. 
De aanstaande echtgeno�� van betrokkene komt ook uit een net 
en eenvoudig gezin. De vader van het gezin is magazijnknecht 
bij de Sierkan. Hij voedt het gezin streng op. De familie be
hoort tot de Ned. Herv. Gemeente en bezoekt de kerk trouw. 
Op politiek gebied is ook niets nadeligs van hen bekend gewor
den. WaarschijLlijk behoren zij tot de 0,H,U, 

van betrokkene en haar naaste familieleden is bij de betreffende 
instanties niets nadeligs vernomen. 

J
: s-Gravenhage, 1 9 !/Iei 1 952.



ZEER VEEL SPOED. 
RAPPORT 
VAN: KA-RA 
AAN: BIX 
No.: SAZ/B3 
ONDERWERP: Mej. M. HOeGERDUIJN. 

1. Hiermede moge ik U verzoeken een
naar: 

mejuffrouw Maria HOOGERDUIJN. 
' geb. 31 Maart 1930 te Amsterdam 

wonende Holleweg 12, Heiloo (NH) 

-ÀCDf _l-31-��2.t/ 
.JJ�;_.,�A

onderzoek te laten instellen 

beroep: militair VHK, Julianakamp Kijkduin. 
Haar vader is ambtenaar bij de Crisis Controle Dienst. 

2. Gaarne enige spoed.

28-4-' 5.2 JK.
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Gen. Stat S ct1 2 B

25-9-1952

17595 23-5-1952

16/52 DG 9-5-1952

LuOaa ten 

Arnhem, 29-9-1921 

DEN HAAG. Datheenstrant 50. 

Omtrent betrokkene 1s uit beve111g1ngsoogpunt niets jen nadele 
bekend. 



17595 

KA'fE, Lucas ten 
Arnhem, 29-9-1921 
DEN HAAG, Datheenstraat 50. 

Î'U1ct1e: Ohauffeur. 

26 ... 5-1952 

n d-e Jleer 
B0otdcommissar1s van Pol1t1e 
te 
•s...o RAVEN ij AGE.

B1Jdt voor stafofficieren� 

\ 



7 

• 

VERTROUWELIJK 

BEJ?ERKT ONDERZOEK 

No.DIS 

Betreft� 

KAT·", ucas ten 
-nham

# 
29·9-1921

DE!N 1.rAAG, theenstre.at 50. 

Woonde voor 1-6•1949 tt1 rnh · • 

1 s-Graven�ge,
/ 

Heer 

3 .., 9 • l9 52 
AAN" 

Roo�d Col'JUlll.s ris van Politie 
t 
A R N n j1 1._ 

Hierbij moge ik U verzoeken mJ.J door middel
van invulling van dit formulier (in tweevoud) te willen be
richten of in Uw administratie iets ten nadele bekend is van
!.Bovengenoemde persoon; 
2,zijn(haar)echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders,oroers,zusters,

schoonouders� zwagers of schoon�usters voor zover te Uwent 
woonachtig; 

3,de leäen van de familie, waarbij hij(zij) inwoont (welke
bij hem(haar) inwoont), 

NASLAGRESULT AAT 

L Van betrokkene is alhier noch o_p crimineel - noch op politiek gebied 
iets nadeligs bekend. 

Van zijn echtgenote is alhier evenmin iets nadeligs óekend. Van zijn 
naaste familieleden is alhier ook niet nadeligs bekend, met uitzonde-

2_ 
ring van zijn-zuster, Elisabeth Maria ten Kate, geboren te Arnhem, 
16.3.1924, die tijdens de bezett i.ng omgang had met Duitse militaireh
en vrijwillig naar Duitsland ging. Zij werd op 15.8.1946 door de 
Officier-Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te Arn..Qem voorwaarde
lijk buitenvervolging gesteld met een proeftijd van 2 jaar.� Voor 10 
jaar ontzet uit de bekende rechten. 

\ 

3, 

Da"�uJll van vestiging van betrokkene, Hij. woonde tot 1.6.1949 altijd te 
1;:��=e=::;::;!..eA,rnhem, waarop hij naarl:ld, 5 September 19 52.

's-Gravenhage werd afgeschreven. BV 2531- 1 52.



Doss.l0</7319. 
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28 Augustus 1952. 

K,\TE, Lu.cas ten, geboren ·te Arnhem 29 September 1921, 
gehuwd t�et: 
Johanna uaria GROOTVEiLDp geboren te 's-Gravenhage 1 Maart 
1927, woont Da:theenstraat 50 te 's-Gravenhage • 
l en 2 k.n.v. 
Betrokkene vestigde zich op 1 Juni 1949 te 's-Gravenhage, 
koIP--nde van Arnhem. 

Betreft: no. Dis 17595 d.d. 26 Mei 1952. 



Afd./Sectie.: tf.--(! Dat.: , 

Achtereenvolgens aan:

I -

Par.: v 

--.à,-------------'---11-----� .. Interne aanwijzingen A C D.

Verantw. voor 
'2.dm. afdoenin;--c _S_I ___ ---

H. ACD. namens deze
Dat.:· C '( A C D. 'f'l.$ Dat.: ---!Pp;r; ï1 _JPar.: ;> 

ld'll1 SECTIE 1 BEHANDELING AFZ./PAR. DAT. 
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� 'VERTROUWELIJK

Verb.:19 _-1> 
B/2 no.816'52. 

Uw s.c1i...rijven: no. 146037, dd. 9-9-52 

Betr.Th.W.de Kieviet 
-------------------------------------�------------------

Naar aanleiding van bovengenoemd schrijven 
wordt als volgt gerapporteerd: 

�RUS WILHELMUS DE KIEVIET,geboren te Utrecht 
31 Augustus 1930,van beroep kantoorbediende,wonende Bri
gittenstraat no.16 te Utrecht is een ongehuwde zoon van 
Lammert de Kieviet,geb.te Vianen 10-1-06 en van Theodora 
Wilhelmina van der Sel,geb.te Utrecht 31-5-07 en aldaar 
overleden op 22 Maart 1940.Theodorus ',Vilhelmus is het 
tweede van de zes kinderen die uit het huwelijk van het 
echtpaar de Kieviet-van der Sel zijn geboren,terwijl het 
jongste kind uit dat huwelijk in 1947 is overleden. 

De Kieviet sr. is werkzaam bij de N.V.IJs-Koel-en 
Vriesbedrijven aan de Veilingstraat no.3 te Utrecht,al
waar hij niet ongunstig bekend staat.Na het overlijden 
van zijn vrouw werden de kinderen uit dat gezin voor een 
korte tijd ondergebracht bij familie,waarna zij vanaf 
10 Juni 1940 ter opwoeding werden opgenomen in hèt Evan
gelisch Luthers wéeshuis aan de Wolter Beukelslaan te 
Utrecht. 

De oudste der kinderen ging eind 1944 vrijwillig 
naar Duitsland,wat niet door de vader van dat weeshuis 
werd goedgevonden,doch toen de vader (de Kieviet) hier
mede in kennis werd gesteld,talmde hij zolang,dat dit niet 
meer kon worden voorkomen.De Kieviet sr.ging,nadat zijn 
kinderen waren ondergebracht,in de kost bij een op zede
lijk gebied niet gunstig bekend staande vrouw,met wie 
hij in feite al spoedig in concubinaat leefde. 

De overige kinderen,waaronder Theodorus Wilhelmus, 
kregen hun opvoeding in genoemd weeshuis.Hij verbleef 
hier tot 1948,gedurende welke tijd hij het MULO diploma 
behaalde.Hij was als kantoorbediende werkzaam bij de 
Levensverzekeringmaatschappij 11De Utrecht" te Utrecht. 
Op kosten van het weeshuis kreeg hij inde avonduren de 
gelegenheid zich verder te ontwikkelen,doch tenslotte 
bleek,dat hij de lessen biet volgde en deed alsof dat wel 
het geval was.Theodorv.s Wilhelmus toonde zich gedurende 
de tijd dat hij in het weeshuis verbleef,een jongen die 
zich niet met een tweede plaats tevreden stelde.Hij kon 
goed leren wanneer hij dat wilde en stond graag in alle 
opzichten vooraan.Overeenkomstig zijn opvoeding in dat 
weeshuis was hij koningsgezind en hij uitte zich nimmer 
in die geest,dat men hem van enige politiek linkse sympa
thieen kon verdemkmi.Door inmenging van de vader van
de Kieviet,die zich met de door de leiding van dat wees
huis aan zijtj.. kinderen gegeven opvoeding niet kon ver
enigen,werden tenslotte alle kinderen van de Kieviet 
in 1948 uit dat weeshuis weggehaald en ondergebracht 
bij familieleden en gedeeltelijk in het gezin waar de 
Kieviet sr. in de kost was. 

2 
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Theodorus Wilhelmus was intu.ssen zojá'. oud geworden,dat hij 
in militaire dienst moest en gedurende die tijd kreeg hij 
van zijn vader een briefje waarin hem werd medegedeeld, 
dat er voor hem geen plaats meer was in zijn vaders woning 
en dat hij zelf maar moest zien hoe hij zich redde.Op 
slinkse wijze werden daarna ook de andere kinderen van de 
Kieviet u.it zijn woning gewerkt,wat tenslotte mede voor 
de Voogdijraad aanleiding was om in te grijpen.Door be
moeiing van de Voogdijraad werd de Kieviet sr.per 2 Juli 
1951 wegens grove verwaarlozing van zijn kinderen ge
schorst in de uitoefening van de voogdij over zijn kinde
ren.In een later stadium werd hij vermoedelijk ook uit 
de ouderlijke macht over die kinderen ontzet,aangezien hij 
tevens werd uitgesloten van de kiesrechten tot 21 April 
1957.Deze uitsluiting houdt vermoedelijk verband met zijn 
ontzetting uit de ouderlijke ma�ht,daar dezerzijds niet is 
kunnen blijken dat deze uitsluiting het gevolg is van zijn 
politiek verleden. 

Theodorus Wilhelmus de Kieviet was,nadat hij in mili
taire dienst was geweest,van 9 April 1952 tot 21 Mei 1952 
als schrijver in dienst op één der militaire bureau.'s in 
de Sijpensteinkazerne te Utrecht.Hij gedroeg zich daar zo
danig,dat hij onmiddellijk zijn ontslag kreeg toen hij 
daarom verzocht.Tevoren had hij laten weten,dat hij ziek 
was,doch bij onderzoek bleek dit zeer waarschijnlijk on
ju.ist te zijn en men kreeg de indruk,dat hij reeds ander 
werk had,voor hij in die kazerne werd ontslagen.In een 
brief waarin hij verzocht hem te ontslaan,schreef hij on
der meer,dat hij zich financieel niet veroorloven kon zelf 
ontslag te nemen en dat het werk in die kazexne hem niet 
aanstond.Hij had,volgens zijn schrijven,meer dan genoeg 
van het kazerneleven.Voorts voerde hij als politieke reden 
aan,dat hij zich sterk verzette tegen de bewapening zoals 
die nu. wordt doorgevoerd.Hij deed het hierbij voorkomen, 
alsof hij zich in principe niet kon verenigen met het werk 
dat hem daar werd opgedragen,doch gezien zijn handelwijze 
is het niet onwaarschijnlijk,dat hij zijn ontslagaanvrage 
op een dergelijke wijze deed,om te voorkomen dat hij bij 
eventuele werkloosheid geen uitkering zou. ontvangen,terwijl 
hij wist,dat hij na het tonen van een dergelijke mentali
teit zeker zijn ontslag zou. krijgen.Voorzover is ku.nnen 
blijken was �ij nimmer politiek noch anderszins georgani
seerd. 

Vervolgens was Th.W.de Kieviet van 2 Ju.ni 1952 tot 2 
Augustu.s 1952 in dienst bij de Geillu.streerde Pers in de 
Trans no.17 te Utrecht.Daarna was hij als werkloos kan
toorbediende ingeschreven aan het Gew.Arbeidsbureau te 
Utrecht,doch aan hem gestu.urde oproepingen door dat bureau 
werden onbeantwoord gelaten.Hij zou. thans van 7 September 
tot 24 September 1952 voor herhalingsoefeningen in mili
taire dienst zijn en gelegerd zijn te Soesterberg. 

Behalve zijn uitlatingen in zijn verzoek om ontslag 
bij de Sijpensteinkazerne,werden nooit aanwijzigingen 
verkregen die hem tot een politiek links georienteerde 
stempeld�,terwijl tevoren nimmer enige politieke activiteit 
van hem werd waargêriomen. Höëv1el zijn vader in maatschappe
lijK opzicht niet gunstig staat aangeschreven wordt hij po
litiek wel betrouwbaar geacht,wat eveneens het geval is 
met de overige familieleden. 

Zijn naam komt,in verband met tegen hem gewezen von
nissen,niet voor in de administratie van de voormalige PRA 
en de gemeentepolitie te Utrecht en uoknoverigens is
niets ten nadele vanhem bekend gewora..e 

16-9-52
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VJ; AV 3 VERTROUWELIJK 

Th.W. de Kieviet 

. · Hiermede moge ik U berichten, dat Theodorus Wilhelmus DE. KIEVIET,
geb. 31-8-1930, wonende te Utrecht, Brigittenstraat 16,' op eigen ver
zoek werd o.ntslagen ui-t zijn functie van schrijvefl op een militair 
bureau te Utrecht. 'In de brie�,'waarin hij om zijn ontslag verzocht, 
schreef hij: n • • • •  dat ik mij, sterk verz·et tegen bewapening zoals zij 
11 ?1.U wordt doorgovoerd. Volgens mij kan er geen werkelijke vrede zijn 
"door .met een wapen in de:. hand te staan. Ik zou dus een principe op-

·" zij moeten schuiven door da.ar daadwerkelijk aan mede te helpen".· Ik moge u·verzoeken mij te willen doen·inlichten omtrent 
politieke anteced�nten en verder van. belang zijnde gegevens betref-
fende. genoemde Th.W. de Kieviet. ·, ' 

H$T HOOFD VAN.DE DIENST 
.. Namens �eze, 

�an de Heer Hoofdcommissaris 
van· Gemeentepolitie 

• • " 
q 

Ontv . .  bew: .......... �� ... � ......... , ..... -n ....... -te 
U··T R E. C H T. Rappel : .... �J. .·-�,_. . . s-.� ..... 

Antwoord·: ...................................... .:.._;__ 



Betreft: Th. W. de Kievit. 

t;b-'>P.'!> \

· 1 . 195{)\ 
/qbo"Jf 

Bijgaand afschrift brief van het M.v.O. o.an de C.P.D. 

ontvangen van de c.P.D. 

DOV/I, 5 Augustus 1952 • 
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AFSCHRIFT.

MINISTERIE VAN OORLOG. 

Ons nummer 
DG La  F 227. 

Aan de Directeur van de Centrale 
Personeelsdienst, 
(t.a.v. de Heer de Winter), 
Bezuidenhoutseweg 15, 
's-GRAVENHAGE.-

's-Gravenhage, 18 Juli '52. 

Onderwerp: Beëindiging dienstbetrekking. 

Bij deze deel ik U mede, dat bij schrijven van datum en 
· nummer als dit, de dienstbetrekking van de Heer Theodorus Wil-

�.,....,lhelmus de Kieviet, geboren 31 Augustus 1930, wonende Brigitten-

\ 
straat 16 te Utrecht, op zijn verzoek te rekenen van 21 Mei 1952
af werd beëindigd. 

Betrokkene was als schrijver werkzaam bij het le Regiment 
Verbindingstroepen te Utrecht. 

Indien de Heer de Kieviet voornoemd geen verzoek om be
ëindiging zijner dienstbetrekking had ingediend, zou hij zijn 
ontslagen met inachtneming van de voorgeschreven opzeggingster
mijn met ingang van 16 Juli 1952, zulks wegens onwettige afwe
zigheid. 

Voorts doe ik U nog kennen, dat genoemde werknemer in 
zijn schrijven van 21 M�i 1952 o.m. het volgende heeft opgemerkt 
"Als politieke slag op de vuurpijl moet ik U nog mededelen, dat 
ik me sterk verzet tegen bewapening zoals zij nu wordt door ge
voerd. Volgens mij kan er geen werkelijke vrede zijn door met 
een wapen in de hand te staan. Ik zou dus een principe opzij 
moeten schuiven door daar daadwerkelijk aan mede te helpen." 

DE MINISTER VAN OORLOG, 
Voor de Minister, 

HET HOOFD DER AFDELING 
BURGERPERSONEEL, 

(w.g. onleesbaar). w.h. 



Kieviet 

Theodorus Wilhelmus de 

31.8.1930 te Utrecht 

Utrecht 

Zie bijgaand afschrift politierapporto 

14.12 � 48 

11.12 .48 

Leeuwerikstr. 7 bis 



B/2 no. 1026'48 Rp 

Betreft: Th.W. de Kieviet, wonende 
Leeuwerikstraat 7 bis te Utrecht 

Antwoord op: 
Verzoek Dis no. 3629 dd 17-12-48 

De personalia ziJn: 
THEODORUS WILHELMUS DE KIEVIET, geboren te Utrecht 
31-8-30, beroep onbekend, kerkgenootschap Evangelisch
Luthers, wonende Leeuwerikstraat 7 bis te Utrecht.

Hij is een zoon van Lammert de Kieviet, geb. te Vianen 
10-1-06 en van Theodora Wilhelmina van der Sel, geb.
te Utrecht 31-5-07, de laatste overleden te Utrecht op
22-3-40.

De vader woont op bovenstaand adres met een gescheiden 
vrouw en staat in die omgeving bekend als een nette en 
oppassende man, op wie niets is aan te merken. 

De zoon, die op 10-1-49 naar Bussum als militair bij de 
luchtmacht i� vertrokken, staat eveneens gunstig bekend. 

De juiste politieke oriëntering van vader �n zoon is 
niet bekend; communistisch is deze in ieder geval niet. 

De namen van bovengenoemde personen komen niet voor in 
de administratie van de P.R.A. en van de gemeentepolitie 
te Utrecht. 

24 Januari 1949. 
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IUEVIE:r,,Theodorus Wilhelmus de
' . 

Geb. 31.B.30 te Utrecht 

17 ecember 8 

De lieer Hoofd Commissaris 
van Politie 

U T R:: é .r1 T • 

• 1 

Adres:·UTRECHT, Leeuwerikstraat 7 bis
• 
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RAPPORT V fä D. 

Voor�-�tJ.LJ /b9t.;' /�· 

Naar aanleiding van het door G 2 B 

verzochte betrouwbaarheidsonderzoek (categorie ) 

naar M.!UJ.l!.:R, Hendrik 

geb. Lobith, 7 September 1908 

wonende Kavinksbosch 38 

te SUSTEREN 

is 

c. relatie het aangehecht raJport verstrekt.

Datum, 26 Januari 1954 Sectie DIS/� 
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RAPPORT. VERTROUWELIJK. 

Betreft: H. Meijer. 
No: G2B/363 D.G. d.d. 30-9-1952. (No. Dis 18733). 

BBEré�fende Hendrik Meijer, geboren te Lobith, 7 Septem
ber, 1908, wonende te Susteren, Kavinksbosch 38, werd destijds 
gemeld, dat hij in 1948 lid van de C.P.N. en abonm.é op het dag 
blad "De Waarheid" was. 

Uit een terz�ke ingesteld onderzoek is edhter gebleken, 
dat de bron, waaruit deze gegevens zijn geput, als geheel 
onbetrouwbaar moet worden gekwalificeerd. Ten aanzien van 
Meijer zijn uit het ingestelde onderzoek geen ongunstige 
gegevens bekend geworden. In plaats van het destijds gerappor
teerde dient dus te worden gesteld: politiek niets nadeligs 
bekend. 

26 Januari 1954 • 



Gf.SANf.ElU> 
I.D.ZUID LIMBURG.

No. 47-0/' 53 - VERTROUWELI.TK. 

Bericht op Uw schrijven van 
14.12.1953,no. Dis 18733. w
Bet r: • MIil.TER, He ,;:j'rik, ge b� te Lobith, _ d-, 7.9.1908, wonende te SUSTEREN, 

,,, ,"-\\.\<?>;>� Kavinksbosch no.38. � J� 

Bi-J.l,:. 

AAN 

Ter voldoening aan het gestelde 
in Uw hierboven aangehaald schrijven en in 
aansluiting op mijn schrijven van 9.1.1953 
no.374/'52, heb ik de eer U het volgende 
te berichten. 
Uit het terzake ingestelde ondergoek is 
gebleken, dat de bron waaruit in 1947 en 
48 de toenmalige Groepsoormnandant der Rijk 
politie te Susteren zijn gegevens omtrent 
Meijer vnd. putte, gekwalificeerd moet wor 
den als absoluut onbetrouwbaar. 
Uit dit onderzoek is verder niet kunnen 
blijken, dat Meijer vnd. ooit links-extree 
georiënteerd is geweest. 
Ik moge U dan ook verzoeken het in 1947 en 
48 omtrent Meijer H. gerapporteerde uit 
Uw administratie af te voeren en daarvoor 
in de plaats te stellen; "politiek niets 
nadeligs bekend." Einde. 

Zuid Limburg, 4.l.1Q5� 

ie Heer HOOFD van de B.V.D. 

•s-GRAVENHA.GE.
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Aan: 

nis 1s733 • 
geen. 

14 December 1953. 

i 
•• 

VERTROUWELIJK 

Onder verwijzing naar Uw schrijven No. I.n.374/ 1 52 
ddo. 9 Januari 1953 betreffende H.Afeijer, geboren te Lobith 
7-9-1908, wonende te Susteren, moge ik U verzoeken mij te
doen berichten in.hoeverre U thans reeds over nadere gege
vens aangaande zijn politieke instelling kunt beschikken. 

{; HET HOOFD V !IT DE DIENST//. 
Namens 

J
' 

de Heer-Districtscommandant 
Nan de Rijkspolitie 
» a a s t r i c h t .- 11. J .. M. StalL

;2 

.,· 



No. I.D.374/'52.VERTROUWELIJK. fläii� " 

ONDERWERP: 
tJ_ � i,k � H.MEIJER, geb.Lobith, 47.9.1908,-h:tof..! �rui.f,/u,J;-wonende 1:e Susteren. 
b� &i,. 0...-J}: t 

Bericht op Uw schrijven van 17-f �TOA�toc.) w�
1�:1952, �o.1 8733. bi.!. 

�� �,oW. BlJlagen • geen. � .u.. ,..,,LJ.-1-� ... a"' . 171,, · 
. Q --,,,-. .,.. 

J;._., V .Z fl J-�

• 

' 

AAN 

Naar aanleiding van Uw hierboven 
aangehaald schrijven heb ik de eer U het 
volgen«e�te berichten: 
Huidige nolitieke orientering MEIJER vnd: 

"Er zijn geen ankril• aanwijzingen, dat 
Meijer momenteel enige functie bekleedt 
in de C.P.N., of dat hij lid is van de 
c.�.N., noch dat hij lezer is van het dag
blad 1•de Viaarheid", of c • .P .N .-sympa thiën
heeft.

Resumerend, de huidige politieke orien
tering van Meijer is goed te noemen. 

Omtrent datgene wat van betrokkene be
kend is; 

11 1947 - Ab. Waarheid en lid O.'.P.N. 1• 

11 1948 - Vermoedelijk Groepsleider C.P.N. 'I
blijkt thans bij onderzoek, dat de bron 

waaruit toendertijd deze gegevens geput 
werden als niet volledig betrouwbaar moet 
worden aangëiiierkt. 

Daar het onderzoek in deze nog niet is 
gEl'Sloten zal hierover nog nader en uit
voerig worden bericht. 

deHeerHOOFD van de B.V.D. 

te 
1 s-G RA VENHAGE.



17-lO- 52 

De Heer D 1strictsoommandant 
vnn de Rijks�olitie 

MEIJER, H. 
Lob1th, 7-9-l90S 
SUSTEREN. 

te 

l A is. S 'i1 R l C H T .-

1947 - Ab. Waarheid en 11d C.P.N. 
194-g - Vermoedelijk groepsleider O.PoN. 

xxxxxxx 

Huidige politieke instelling. 
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13 Oc �ober 1952. 

HOOFD SECTI G II B 

363 D.G. 

Betr. het ant. onderzoek wordt U t.z.t. bericht. 

DIS. 



R..llPPOR'.l: van D. 

Voor: OD 1694a 

Betreft: 

••••••• 

·----:7,� �\
t1,f ,�/ -

. �� 4 oc, '951 · '. 

Naar aanleiding van een bericht dat H. Mondria 
geboren 9 Maart 1926, werkman C in de legerplaats 
\Vittenberg, ontslagen is wegens brandstichting, geirûor
meerd of deze brandstichting mogelijk het gevolg was 
van enige extremistische orienteringo Naar mij werd 
medegedeeld is dit niet het geval, doch is Mondria een 
psychopaat • 

• •• • • •• 

DOV I, 2 October 1951. 
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• • Orig. in map P 7 • 
Al!1SCHRIFT .-

MINISTERIE VAN OORLOG. 

Afdeling: Burgerpersoneel Bur. 4 

Aan de Directeur vm de Centrale 
Personeelsdienst, 
t.a.v. de Heer de Winter,
Binnenhof 4,
's-Gravenhage.

Ons nummer 's-Gravenhage, 
233395 7 September 1951. 

Onderwerp: Beëindiging arbeidsovereenkoust. 

'1 
Bij deze deel ik U mede, dat ik de dienstbetrek-

fing van de Heer H. Mondria, geboren 9 Maart 1926 te Barne-
/ veld, wonende aldaar L��t7aat 44, met toepassing van ar

tikel 1639 p van het Burgerlijk Wetboek, juncto artikel 58 
van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, te rekenen van 11 Ju
ni 1951 af heb beëindigd. 

Betrokkene werd op heterdaad betrapt bij het stich
ten van brand in de Legerplaats bij Wittenberg alwaar hij 
was tewerk gesteld als werkman C in algemene dienst. 

DE MINISTER VAN OORLOG, 
Voor de Minister, 

HET HOOFD DER AFDELING 
BURGERPERSONEEL, 

(w.g. Ruitenberg). 



Gen. l3taf, ciectie 2 B, 
. 5-11-51 

f!/16j lt 
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14680 25-9-51 

5699/51 l).G. 31-7-51 

Rel'me.nus 

,�msterda.m, I\ramat�1eg 53 hs. 

Zie bi jcaand afschrift .,_ olitie-.sra::--:rort. 
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No. 3908- 1 51 
For m. V 4b 
Dis No.14680 

19 October 19 1. 

10-10-'51 /6�4�

VERTROUWELIJK 

Ter beantwoording van het verzoek, ver vat in het hierboven aan
gehaalàe schrijven, wordt U het volgende bericht. 

In het Bevolkingsregister te Amsterdam staat ingeschreven: 
@ Hermanus OOSTWAL, geboren te Amsterdam, 4 September 1913, sergeant

majoor, Nederlandse nationaliteit, geen Godsdienst, wonende 
Kramatweg 63 hs., te Amsterdam. 

In de Politie-administratie te Amsterdam zijn geen veroordelingen 
van hem bekend. Op politiek gebied komt hij niet voor. 

OOSTWAL is gehuwd geweest met: Aagàe VAN DE WERKEN, geboren te
Amsteraam, 3 Mei 1912, overleden 3 Augustus 1939. 
Uit dit huwelijk is één kind geboren. 

Op 18 September 1940 is hij gehuwd met: 
Helena Maria Elisabeth MOM, geboren te Nijmegen, 6 April 1918. 
Öp 13 Juli 1944 is hij van deze vrouw wettig gescheiden en op 
20 December 1945 is hij' met haar hertrouwd. 
Uit de huwelijken met MOM zijn twee kinderen geboren. 
Man en vrouw leven de Iäätste viex á vijf maanden gescheiden. 
De vrouw woont op het adres: Christiaan de Wetstraat 62 hs., te 
Amsterdam en heeft de beide kinderen tot zich genomen, terwijl het 
kind uit het eerste huwelijk bij de familie van OOSTWAL verblijf 
houdt. 

De huwelijken van OOSTWAL en MOM zijn vanaf het begin niet goed 
geweest. Beiden geven er een vërschillende uitleg aan. Volgens 
de man omdat de vrouw niet met geld om kan gaan, veel schulden 
maakt en de goederen naar de bank van lening brengt. Volgens de 
vrouw omdat de man onvriendelijk tegen haar is. De man zou, vol� 
gens mededelingen van de vrouw, een venerische ziekte hebben ge
had. 

Over de vrouw wordt ongunstig geoordeeld. Reeds als jong meisje 
had zij al omgang met een gehuwde man. Ook in haar huwelijk had 

· zij omgang met andere mannen. Thans schijnt zij in concubinaat te
leven. 
Volgens buurtbewoners maakt de vrouw veel schulden. Zij verkocht
of beleende meubels en kleren. 
Zij bekommerde zich weinig om de kinderen en zorgde niet dat deze
geregeld de school bezochten.·

Dezerzijds is bekend dat de vrouw meerdere malen is geverbai�eerd 
terzake diefstal c.q.oplichting. Op 16 Juni 1951 werd haar opspo
ring en aanhouding verzocht door de Politie te Breukelen, terzake 

· verdacht van oplichting van geld en het gebruiken van consumpties
zonder betaling. 

In de omgeving van het aangegeven adres wordt over de man gunstig
bladz .2 
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No. 3908-'51 • • 2 ••

VERTROUWELIJK 

geoordeeld. Voor de kinderen was hij goed en hij trachtte de 
zaak nog zoveel mogelijk in goede banen te leiden. 

Wat de politiek betreft beweren buurtbewoners dat zij bij de 
man en vrouw nimmer co.m.munistische sympathieën hebben waarge
nomen.De vrouw is van huis uit Rooms-Katholiek doch heeft met 
de kerk afgedaan, althans zij vervulÎ- niet de kerkelijke plich
ten aan a it ge loof verbond en. 

-·
OOSTWÀL is zo ongeveer op alle dagbladen (behalve "De Waarhei d") 
geabonneerd geweest, dit in verband met het feit dat de vrouw 
niet op tijd betaalde, waardoor het betreffende dagblad niet 
meer werd bezorgd • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B3
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14680 10 October 1951. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van :FOlitie 
..t.e 
A"MrSr] �"RJD�A M. 

OOS·rwAL, Hermanus 
Amsterdam, 4-9�13 
Amsterdam, Chro de '\'.etstraat 62 hs. of 
Amsterdam, Kramatweg 63 hs. 

Vermoedelijke communistische inslag. 
Gelieve dit onderzoek voorrang te verlenen. 

I 



• 

• 

RAPPORT VAN D 

Voor RB::::26:.� a

verzochte. 

naar 

geb • 

wonende 

te 

is 

Naar aanleiding van het door G2B 

betrouwbaarheidsonderzoek ( categorie B.) 

R.AASING, Nicolaas Adriaan 

Amsterdam 16-6-1888 

Lijnbaanstraat 23 I 

AMSTERDAM 

a. �JeXJbe:txmcxs: -���

c. relatie het aàngehecht rapport verstrekt.

Datum, 25 Juni 1953 S_ectie DIS� 

/ 
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RAPPORT. VERTROUWELIJK. 

Betreft: N.A.Raasing. 
No: G2B/2162/1244/52 D.G,i-

Van Nicolaas Adriaan RAASING, geboren te Amsterdam 16 Juni 1888, 
gescheiden van echt, wonende te Amsterdam, Lijnbaanstraat 23 I, is 
bekend, dat hij in 1946 lid was van de C.P.N. In hetzelfde jaar be
dankte hij weer voor dit lidmaatschap. In 1949 was hij de lid van de 
A"lg.Bond van Werkers in de Bouwnijverheid (A.B.W.B.) der E.V.C. Ret 
is niet mogelijk gebleken omtrent de huidige politieke oriäntering 
van betrokkene betrouwbare gegevens te verkrijgen. Nadere gegevens 
op politiek gebied, behalve de boven reeds genoemde, zijn echter 
sindsdien niet van hem bekend geworden. 

Van zijn naaste familieleden is op politiek gebied niets nade
ligs bekend. 

Juni 1953 • 

OP i. f-



No. 5272-1-'52. 

�) 
GESANEERD 

Uw brief; No. DIS V-G 2 B-1244 d,d, 24.11. 1 52. 

Betreft: N.A.-RAASING. 2 Juni 1953. 

V E R T R O U W E L IJ K • 

In antwoord op bovenaangehaald schrijven wordt het volgm de 
bericht: 
In het Bevolkingsregister te Amste rdam staat ingeschreven: 

q] v<' Nicolaas Adriaan RAASING, geborem te Amsterdam, 16 Juni 1888,

� 
van beroep opperman, Nederlander, z onder kerkgenootschap, sinds 

jaren gescheiden, wonende Lijnbaansstraat 23-I achter, aJhier. 

,• 

Omtrent betrokkene is het volgende kunnen blijken:. 
Hijiwoont geheel alleen. In November '52 overkwam hem een onge

val, tengevolge waarvan hij ruim een half jaar in een zieken
huis werd verpleegd. Thans is hij thuis, loopt met krukken en 
wordt niet meer tot werken in staa t geacht. Zijn zusters komen 
hem verz orgen. 
Omtrent de politieke orientering va n betrokkene konden in get 
geheel geen betrouwbare gegevens worden verkregen. Hij woont 
in een smal Jordaan-straatje, waar alle bewoners het voor el
kaar opnemen en waar een vreemde niet tussen komt. 
Van RAASING zijn geen nadere mutaties op politiek gebied bekend 
geworden. Op crimineel gebied zijn geen veroordelingen van hem 
bekend. 
Zijn familieilleden komen op politiek gebied niet voor in de 
.tie-administratie. Op crimineel ge bied is slechts van een zus
ster van betrokkene een veroordeling bekend, n.l. van Engelina 
Hendrika Cornelia RAASING, geboren te  Amsterdam, 27.3.'98. Zij 
werd in 1941 veroordeeld terzake belediging tot f. 6.-. boete. 

N. 3.



V-G 2 B-1.244

î "'! cp h�den onbekerid In
d.J JJ ... inl:.!rëHe van de R f"" . .  .,. 

2 l NOV î ;2

- Hoofd R,I. - ,

/(\ 
RAASING, Nicolaas Adriaan 
J\:ID.sterdam, 16-6-1888 
.'.MSTERDAM, Lijnb,umsttaat 2'3 I. 

Magazijnbeheerder munitiemagaRijn. 

24-11- 52. 

VAll Poli tie 



f 

• 

1 

V-G . 2 B-1244 52. 

De eer 

Hoofd Coramias .ria v,m Poli tie 
te 

/.r,. .11. S T E R D A M.

I 

RAASING, UicolaRS 4.driaan 
Amsterdam, 16-6-1888 
AJ.1STERDAll,,Lijnb�ansttaat 23 I. 

Magazijnbeheerder munitiemag�ijn. 

Zie Uw informatie-k'lart dd. 23-1-1950 : 
'46 lid C.P.N. - Overheid - SR. 
'46 heeft bedenkt als lid. 
'49 lid A.B.W.B. 

I 

Politieke betrouwbaarheid. 



Opmerkingen : 
Zie Uw Dis.No.17530 

•• 

Nagesl. door: uÎt dat: J, -Il . f' ,l 
------------------ --------------------------------�----- I -----

r/ MODEL B afz I Bur • B • -G2 - . 1 �IENSTGEdEIM 1 

V 
volgnr: G2B/2162/ achtern: RAASING 

1244/52D.G 
datumafz: 28-10-1952 voorn: Nicolaas Adriaan 

functie : 

�
D
azijnarbeider 

munitiemagazijn. 

Zie:O� 

o."- 1/. yfa. 

1 10213 • '51 • 125 

geb : 1 6-6-1888

te: Amsterdam

adres: .AMSTERDAM, 
Lijnbaans� 23 I. 

f44di. 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot:



Betreft t STEENBERGEN, J. 

Dis No. 17460. 
-

. ll-6-1952. 

Jan Steenbergen, geboren te Meppel 2-8-1951, gehuwd met 
Wlllempje de Groot, geboren te Ameide 27-7-1915, woont 
sedert 17 Januari 1�42 te Schoonhoven

J 
thans aan het 

adres Wal No. 9 aldaar. 
Voor zover kan worden nagegaan werd hij tijdens de Duitse 
bezetting twee maal uitgezonden naar Duitsland, doch 
beide keren wist hij te ontvluchten. 
De laatste maal werd hij bij de Nederlandse grens door 
de Duitsers gearresteerd en ingesloten. In 1943 werd hij 
wederom in vrijheid gesteld en aangewezen voor dienst op 
een kustvaarder, welke o.m. de ravitaillering van het 
Duitse leger verzorgde. 
Bij de invasie te Normandië bevond betrokkene zich op een 
te Baieux liggende kustvaarder. Hij heeft zich toen naar 
verluidt, aangesloten bij het Amerikaanse leger en werd 
vervolgens in November 1944 ingedeeld bij een zich in 
Frankrijk bevindend Nederlands legeronderdeel. 
Hiermede heeft hij o.m. deelgenomen aan de bevrijding van 
Walcheren. Voorts vocht hij in Noord-Nederland en Duits
land met de geallieerde legers tegen de Duitsers. 
Van November 1945 tot October 1948 verbleef Steenbergen 
als oorlogsvrijwilliger in Indonesië. 
Ten gevolge van zijn dienstname op een voor de Duitsers 
varend schip, zou hem de Nederlandse nationaliteit ontno
men geweest zijn, doch omstreeks 1949 of 1950 zou dit 
besluit zijn herroepen, waarbij zou zijn aangevoerd, dat 
e.e.a. op een abuis berustte.
In Februari 1948 is J. Steenbergen door de Krijgsraad te
Velde te Poerwokerto veroordeeld terzake:
in tijd van oorlog een bijzonderheid of besch. welker
ruchtbaarheid enig krijgsbelang kan schaden, opzettelijk
bekend maken, zonder van ambtswege daartoe bevoegd of
verplicht te zijn, tot 3 maanden gevangenisstraf onvoor
waardelijk met aftrek van voorarrest en verlaging tot de
stand van soldaat.
Betrokkene wordt te Schoonhoven veoordeeld als een avon
tu.url1.�k man.
Op politiek gebied is te Schoonhoven niets van hem be
kend geworden.



Be\ i,: J.Stee bet"g n.
won n e c S oonhoven. 
J.nt�oo� op verzoek� 
R:f.• No. d • 

• 

D i e n s t g e h e i m 

Jan S�EENBgRGEN, g bo�en \ M pp 1, 2 
gustus 1915,woont te S 'oonhov n, Wàl No. 9. Hij is •• 
zoo va Ro9lof SteeRbe?geD,geboP n e' M•ppcl�26 M�i l87i 
• u igje van der> l e,g boren te Mcpp.i, 28 S.p e•b•? 
18??. Os�PeDt n t ge�in Steenbe�gen- va � Wol�• zijn 
geen geg vens bekend. 

Voorzover beleend doo�liep genoemde Jan s en
b9�g n d� lagere school. Het is niot b�ken of hij ve da• 
onde�wijs genoot. In 1934 nam hij dierlt bij he K.N.I.L. 
en vePblee! tot 1939 in Ned. Oost India.Hij diende als k 
nonniel'-moto�dcl.jve�. Op l? Novembe� 1939 kee�de hij me 
vet>lot na�r NederlaDd iepug en werd toen,doo� e mobili
sat:ie,ingedeeld bij de Geniê,doeh geplaJltR bij e AT' 11-
lePie te Woe�den,wa&r hij ijn militai�e dienst Ye't'V'Ul
de tot de a.pitulatie van ons land in Mei 1940. Na de •a
pitulatie ging hij over naar de Opbouwdien ,to ongevee 
Ma&rt 1941 Op 19 Maart 1941 huwde nij te Amsterd11.m mat 
Willempje de Gf.'Oot,gebo�en te Ameide, 27 Juli 1915. In 
ÀUgustus 1941 is hij a.a.rop op eigen i-isico,sondett de 
ve�eiste papieren,naar F�ak�ijk gegaan en in de m�and No
vambe� v�n dat jaa-t",naa� Ne�arl�nd et"tlggekee�d. Voopzo
ver na •e gaan was hij werkza&k in Frankrijk op een sui
ke�tabriek te o�a11. In November 1941 wei-à. hij - vooP-zo
ver na te g&an door de dien3, van he Gew. A�beidsb ?e� 
te Dot'drecht,uitgezonden n�g� Du1tsland,waar hij we�k•e 
�e Uamburg,w ar hij is weggelopen en nLar Nedel.'land e
ttUggekeard. In Maart 1942 werd hij opniaiw uit3ezon en 
nas:r Duitsland en was hij wet>kzaam -.e Maagdenbur-g op een 
ma hineta.bt-iek. Voorzovet- na te gaan liep hij daar weg 
in December 1942 en we�d hij bij de grens ge&lJIPestee�d 
e.n opgesloten is het Gestapohaus e Osn'ib?"ffek. In Janu
aei 1�43 keerde hij na.ar Nede-rland terug en in Juni 19•3 
we�d hij,�oorzover n& te gaan,door het Gew. APbei sbn�ea� 
t e  Gou 11.,geplaa. n bij de Fa. V&.n den Oevet",dest1jd.s ge
ves'tigd 'ie Rot'terdam, va.n Vcllenhovens�raat 7. In dien 
van deze Fa.. voeP hij op i ve:rse kusivaa?"ders vooP de 
Fpan e kus,,on·dell' meer voor v•aohtvervoet- en ook wel 
de pavit&illering .van het Duit e legep. Het kantoor 
genoemde· Fa. w&s in Fl'ank�ijk gevestigd te St.Malot. Bij 
de invasie op 6 Juni 19 44 vertoétàe SteenbeFgen aan 
boord van het schip .ll. ebapan,één der sehepen van Pa. 
den Oevell',dat teen te Baienx lag. S eenbergen heeft z h 
voorzoveP na te ga.an, aangeslo"ten bij het erlkaanae le
ger, waarme hij ge ui-ende acht weken is opge rokken en 
waaraan hij op�ui ingswerk verri ht•e,tes en me� an e�e 
NederlandePs,die eveneens ·n dienst van de Fa. van den 
Oever voeren in frabkt"1jk . Ingevolge zijn aanmelding 
bij e Nederlan se consul în PaPijs op 12 November 1944, 
werd hij ingedeeld bij he NedePlanda legeronderdeel in 
�rank�ijk 1-3-R.I. Ondermeer is hij met da legerondei-

eel ingezet geweest bij e bevrijding van .alehe�en.



• 

.. 

2 

Hjj roeg o� d?aagt het daaPop bet�ekking hebbende emblee 
op de m:11:l.te,i�e uni:to•m• Steenbet'"gen heett ook in 1-3-R.I. 
met de geal.liee�den in Duits1and ga•o h,en i1sook in Noo� -
Hede-rl"nd,o. a. bj j Coevo:r-den. Na de bevr> j "ing is dit le e 
onde?"deel bli.jkb&&l" ingeze1, geweest in Dili tsl �nd tot bewa
king van k�ijgsgevangenk�mpen. ln NovembeP 19�5 is Steenbe 
�en a.ls m:ilit. ir - o.v.w-er- naa� In onEtsie 3eglii.i.n en va.n
daai-- in Oetobe't' l�'.t8 gerep t•ie€: .. .  In Decembat' 1�48 is 
hij ge�l�atst bij �e Exr,>loit�tie Compagnie de� Pontonniers 
te I);)t""dFoeht. Toen Steanbsrgen in 1948 i-epatr-ieeede,w�s h m 
jntussen Me::· te l&nde zi.in Nedet"l ndse nationaliteit ont
:1omen,tet>zi.lc� èiie'1str,emiL1g bij à.e O.!.,en Watten SS seden 
Juni 1943(di,3ntnero1ng bij de F:i.. Van à.en Oever). Voorzove

bekend :is J.St,Bsnbei:,gen t.h::i.ns not; in militail"e diens • In 
1949 ot J.950 is dt? vettv·ult.·rnve-Pkla�tn!=s van de Neder>l!3.Ddse 
natjonali t�it ·�eee he�r-oepen,op grond dat deze abusievelijk 
zou hebben pl. �:ts uaha.d • 

In Febt:>uu1j 1948 L, J.Steenb0r•gen doot> de Kri.1gs
-ra.ad "e V�lüe tt:3 ;}o_�t>-v,roket>to verooi:>deeld t&t'Zake: in tijd 
v1in oor) or; een bij zo 1dePheHi ot beseh. welka.r, t'UChtba.a.ttheid 
ani g krijg.,.belnng kl:f.n sch}t.den,op zet el ijk bekend ma.ken, :.on .... 
der vM; ..a.'llbtswege aa:rtoe bevoegd of verplicht te zijn,tot 
3 mnd. g,7v&.ng1-:,nis�ti:•a'.î. o.v.,met aftrel.: van vool't1t.'rest en 
verlacing tot rol :ia�t. 

Of hij voot>ts te� z·�-ce m:isdt>ijf met de politie o:f 
Justitie j n i.ilt>;iï.Jüng kwLm :;. s m Gt bekend. J. Steenbel'gen 
behoo r.•t �1i et. tot O';l!l kerikelijke gazind:te. Zijn sta.�tkundig 
over-t iJj.n,; i. r.:ie".-; bekerc. lli,j is ean ··vcntuuvlijk man,van 
·Nie w,2.i:nig d�!.initief bekend is ..

l n het :.:•�zin Steeobel.'gen-de Gt>0o't zijn twee I,;:i n
de�en, �esp. gBboP.en in 19"1 en 19�4. 
oonpl il.a"sen: 

Wie�i ngen. 
14 J�nu�:ri :t93-2 tot 19 l�ovembee 1934 te Meppel. 
19 1'1ovemb�w l.934 tot 14 D 1ve1Jbe<.> 193j t13 Batiwia. 
14 Oeeember 19 39 �-ot 26 Maat•t 1941 te Meppel. 
26 f:1&.�Pt 194:l tot 17 J&nuar-i 15<�2 te Arne:Jde. 
Seder-t 17 Januar-i 1942 t� .>Choonhoven. 

31-,-•52. 



STE:::NBERGEN, Jan 
Meppel, 2-S-1915 
SCHOONHOVEN Wal 9 

. . 

.. 

2 t MEI 1952

Aan de Heer Districtsoommandan 
van de Rijkspolitie 
te 
'S- GRAVENHAGE. 

Werkzaam op vaartu1gend1enst, welke munitie en wapens verscheept. 



Aan : �V) .... 
Van : B. IX. 

Betreft: VINCENT, Officier. 

J�..;���---
Van een te Amsterdam werkzame journalist werd 

vernomen, dat een zekere Henk VINCENT, zich noemende 
officier van de militaire inlichtingendienst te 's-Gra
venhage en woonachtig te Apeldoorn, te .Amsterdam lange 

� tijd omgang had gehad met een mej. Winnie CHRISTIANSEN, 
wonende te Amsterdam, Gerrit van der Veenstraat 113 I 
en werkzaam aan de Valeriuskliniek aldaar. 

Genoemde juffrouw zou gedurende de bezettings
tijd "fout" geweest zijn. Zij werd door zegsman gekwa
lificeerd als van slecht zedelijk gedrag te zijn. Ge
noemde officier, die gehuwd zou zijn, zou haar geregeld 
(met collega's) per dienstauto hebben bezocht en in 
ieder geval diverse malen met zijn chef, een majoor, 
daar zijn geweest. Meestal zou hij dergelijke bezoeken 
veel zijn gedronken. 
Bedoelde verhouding zou thans verbroken zijn. 

Ook zou genoemde officier aan deze juffrouw o.a. 
hebben verteld over dienstreizen die hij naar.België en 
Frankrijk zou maken. Hij zou het nummerbord van zijn 
auto door een ander hebben vervangen voor genoemd adres. 

Zegsman heeft mogelijkheden om deze gegevens 
nader bevestigd te krijgen en wil daartoe zo nodig 
medewerken. 

AANVULLING: 
Bij nadere informatie bleek, dat.hier sprake 

J // is van de lui tenant Hendrik Cornelis VINCENT, geboren
�/ / 10-2-1907, pensionadres: 's-Gravenhage, Sonderdanck-
-� straat 2, ten huize van de weduwe Tielens. 

\ 

Ook bleek, dat de hiervoor gemelde bijzonder-
heden reeds eerder waren gemeld aan de M.I.D. en dat 

�,>J terzake reeds een onderzoek was ingesteld, naar aan
r leidiI:g waarvan de betrokken officier reeds ter verant-

t 
,}P1 { woord1ng was geroepen.

�� 
's-Gravenhage, 14 Januari 1952. 

/· - 52 -
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Rt\.l'I'ORT VA.N D 

Vuor �.ûLJl6f'l/4. 

Naar aanleiding van het door G2B 

verzochte betrouwbaarheidsonderzoek 

naar WEIDE, Egbert van der 

ge b • Amsterdam 13-8-1907 

w,,1nende Ackerdijkstraat 14 

te ROTTERDAM 

is 

/ 

c. relatie het aangehecht ral port verstrekt

Datum 18 Maart 1953. Sectie DIS



J 

. ,._- . 

VERTROUWELIJK. 

Uw schrijven No.G2B/68 Conf. 
dd. 29-9-1952.

Van Egbert va.il der WEIDE, geboren te Amsterdam 13-8-1907

wonende te Rotterdam Ackerdijkstraat 14, is bekend, dat hij 

in September 1947 abonn& 11De Waarheid" was. 

Maart 1953.

1,.. o""'"· p_/_
tf 

__ -
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P
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VERTRDUWELIJK 

BEPERKT .ONDERZOEK 

's-GravenhageZ] Oo ,ob r 19 3J 

nn e &or 
llo c01'..'.Jm1ssar1s 
te 

P. 

ol1t 

Hierbij moge ik U verzoeken mij door middel 
van invulling van dit formulier (in tweevoud) te willen be
richten of in Uw administratie iets ten.nadele bekend i8 van 
1. Bovengenoemde persoon;
2. zijn(haar)echtgeno( o )t ( e), kindere�ud.ers, broers, z,.;i_pt-e.rs,
, ·· schoo,n.oude.J:.S-) . .%Wa.gers.,of s�ters vo-o.r_,Z.oYe-r·te Uwent.

woonachtig; 
)J- -� 11."èYGr m � ,r1�r�ö.vt� wm.mtb ·:i •h:;i.Ji:Jzi:.)t} ... .11..nwoblil.;t "'t è"'ke. 

�,fil. JJ1ei • ,(::1faa!N) .inwo®j 

NASLAGRESULTAAT 

1 ' 

1. Betrokkene komt(bij Uw dienst voor. Niets naders bekend geworden.

2. 

3. 

Datum van ves · ·ging van betrókkene, 
komende v � 

M��')i '(j"3-5 .. !.;i '""' 
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VERTRDUWELIJK 

BEPERK'}! ONDERZOEK 

-N-e-, DIS

------------ · · Hierbij moge ik U verzoeken mij door middel 
van invul�. dit formulier (in tweevoud) te willen be-
richten of in Uw adm atie iets ten.nadele bekend is van 
1. Bovengenoemde persoon;
2. zijn(haar)echtgeno(o)t(e),kinde:re s broers,�t.e.rs, 

--- -,schoon.oud�.s-,_:1�wagers--of_ s.o.ho.o.:n.zusters voor te Uwent- _ 
woonachtig; 

· 

J • .B.e le.d.e:h van de fam:i,J.ii..� ·w;a;a,;rQ,:ij __ h;i,.� ( z.ij ); înw.oont Jwelke 
'fu ij hem ( haa , ) ü1-wo_on tl. 

---- _ ___ NASLAGRESULT AAT 

1. Betrokkene komt lij Uw

2. 

3. 

Datum van ve�okkene, 
komende van--ç---- � 

----

bekend geworden • 



Opmerkingen:

?,{�es!. door:
\ ' 

dat: k..lf fa O � P-

5157 

------------------�-- .------�--------------------------------------· 

MfJDEL B afz: DOV 

V
volgnr: Disl8830

datum afz: 22-10-52

functie:
"Op �oop van Zegen" 
• 

Zie: OD�

'1i 10896 • '52 (6918) 

adres: ROTTERDAM

Ackerdijkstraat 14 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot:
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Gen. e�af sectie 2 B 
5-�-1952.

16170 

f-- 1 \tA'l'ER, 

Lambertus Maria van de 

Vlijmen, JB-7-25 

5-12-51

6-:Ll-52 

HOOGEZAND, Surg. v. Royenst�aat 32 a.

iie t:ijgaami afschrlft poli t1er·a.pport. 



Drenthe,1, Februari 1952. 
Be-treft: 
WATE:R,Lambertus Ma.ria van de 
geb. te Vlij111en 18-7-25' 
gewoond hebbende te Smilde, • 

Vertr ouweli,j k. 

Antwoord op: 
D.1.e.no.16.170 V4b d.d.28 Januari 1952.

• 

�

�I van de V� voornoemd komt niet voor in de politie-
administratie· van de gemeente Smilde.O:r:ficieel woonde hij 
van l-4-1950 tot 26-2-19;1 in de gemeente Smilde;vanaf de 
beVTijding verblee:ft' hij echter in de gemeente Smilde, waar 
hij was achtergebleven als ".arbeidsmap'* bij Sijme.n KJ.aas 
51i!!.1.i: wonende te Sm11de,Kanaatweg <fJ)eze Smidt en zijn ge
zin staat gunstig bekend,staat er financieel goed voor en 
kan politiek betrouwbaar worden geacht .Rij behoort vermoede• 
lijk tot de P.v.d.A..In dit gezin wordt de Prov.Drent,sche 
en Assercourant gelezen. 

van tie W� was op en top "a:rbeidsma.n" en zal dus
wel enigszins Nat.Soe.georienteerd zijn geweest.Smidt 
sahiJnt hem van dat idee te hebben afgebracht en later werd 
hij politiek betrouWbaar geacht.Politieke richting kan hier 
thans niet mat zekerheid worden vastgesteld.Te Smilde viel 
op :zm ziJn gedrag niáts aan te merken;had geen speciale 
vrienden.Hij was geen lid van een bepaal<le organisatie. 

van de Water heeft als vrijWll.ig sol.daat in Indonesie 
gediend.Op 26-2-51 is hij overgeschreven naar de gemeente 
Roogeza.nd-Sappemeer,Burgemeester van P.oyenstraat no.32a. 



16.170 

xxxxx.xxxxxx 

VERTROUW EL l J K.� 

W \TER, Lambertus Maria van de 
Vlijmen, 18-7-25 

28 Jan /52. 

Aan de Heer DistrictscommanQ 

van de Rijkspolitie 
te 
AS S .EN. 

dant 

Betrokkene woonde voor 26-2-1951 te Smilde Kanaalweg 9. 

/ 

I 



Gen. �t!'if eeotie 2 B 
29-2-1952.

16170 

63gg/51 

Lambertus Maria van de 

Vlijmen, 18-7-25 

5-12-51

6-11-52

HOOGEZAJW-Sappemeer, Burgemeester van Royenstr. 32 a. 

zie bijgaand afschrift politierapport. 



Betreft 

No. 

© 

, 

' 

L thuis 

Heege:;3aa:à, 1S Deeen:1be1 1�51. 

WATER, Lambertue Maria van de 
HOOGEZAND, Burg.v.Royenstr. (W) 32a. 

,.. 

Dis 16170. NIET ü K 

�:_:_ 
D.A.Ti,� 

L!�: (,, •J.

Lambertus Maria van de WATER, geboren te Vlijmen 
(N.B.) 1S Juli 1925, woont te Hoogezand, Burgemeester 
van Royenetraat(W) 32 a gemeente Hoogezand-Sappemeer. 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onder
zoek naar de antecedenten van voornoemd persoon, bleek 
het volgende: 

Lambertus M. van de WATER, is een zoon van 
Adrianus Lambertus van de Water en Cornelia Trommelen. 
Omtrent de ouders en verdere familie is ter plaatse niets 
bekend. Zij wonen niet in deze gemeente en hebben voor
zover hier bekend 1s, ook nimmer gewoond. Op 26 Februari 
1951 werd hij in deze gemeente ingeschreven, komende van 
Smilde, Kanaalweg 9. Volgens de afdeling bevolking al
hier, is hij tilll!Iierman van beroep. Als zodtanig heeft hij 
in deze gemeente nog niet gewerkt. 

Uit welingelichte bron is vernomen, dat hij een 
zeer nette jongeman is, die een eerlijke indruk maakt. 
Hij behoort tot de Rooms Katholieke kerk, doch of hij 
ook nog ter kerke gaat, is niet met zekerheid bekend ge
worden. 

Omtrent zijn genoten onderwijs en verdere oplei
ding is ter plaatse niets bekend kunnen worden, omdat 
hij toen elders woonachtig was. 

Betrokkene staat als inwonend ingeschreven bij 
de familie W. Teuben, aan eerder vermeld adres. Zijn vrije 
tijd als militair brengt hij ten huize van de familie 
Teuben door. 

Waarschijnlijk ia van de Water bij de familie 
Teuben thuis gekomen, omdat hij als militair met één der 
zoons van Teuben in Indonesi� heeft gediend. Mogelijk is 
dit een ge�9lg van het feit, dat hij geen thuis meer had, 
aangezien eeander ouders is overleden. 

In de tijd, dat van de Water b!J de familie Teuben L 
is, heeft hij verkering gekregen met een der dochters 
van deze familie, genaamd Freekje Teuben, geboren te 
Hoogezand 31 ��cember 1930, dienstbode, eveneens wonende 
aan eerder vermeld adres. 

"' 



Hoogezand,. 18 December 1951. 

Betreft: WATER, LAl'fil3ERfllS MARIA van de, 
woont te Hoogezand, Burgemeester 
van Royenstraat(W)32a, in deze gemeente. 

Antwoord op 
verzoek:DIS.No: 16170, d.d. 10-12-51. 

• 

1 

• 

-----

LAMBERTO"S MA.RIA van de WA.TER, geboren te Vlijmen 
(N.B.) 18 Juli 1925, woont te Hoogezand, Burgemee·ster van 
Royenstraat(W) 32a, gemeente Hoogezand-Sappemeer. 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderz:oek naar 
de antecedenten van voornoemd persoon, bleek het volgende: 
]AMB.ERTVS M. van de WATER , is een zo on vai Adrianus Lamber

tus van de Water en Cornelia Trommelen. Omtrent de ouders en 
verdere familie is ter plaatse niets bekend. Zij wonen niet ·
in deze gemeente en hebben voorzover hièr bekend is, ook nim
mer gewoond.Op 26 Februari 1951 werd hij in deze gemeente 
ingeschreven, komende van Smilde, linaalweg 9. Volgens de afde 
ling bevolking alhier, is hij timmerman van beroep. Als zo
d�nig heeft hiä in deze gemeente nog niet gewerkt. 
Uitowelingelichte bron is vernomen, dat hij een zeer nette 

jongeman is en d:ie. een eerlijke indruk maakt. 
Hij behoort tot de rooms katholieke kerk, doch of hij·ook 

nog ter kerke gaat, is niet met zekerheii bekend geworden. 
Omtrent zijn genoten onderwijs en verdere opleiding is ter 

plaatse niets bekend kunnen worden, omdat hij toen elders 
woonachtig was. 

Betrokkene staat als inwonend ingeschreven bij de familie 
W.Teuben, aan eerder vermeld adres. Zijn vrije tijd als mi
litair brengt hij ten huize van de familie Teuben door.
Waarschijnlijk is van de Water bij de familie Teube n thuis 

gekomen, omdat hij als militair mat één der zoons van Teuben 
in Indonesië heeft gediend. Mogelijk is dit een gevolg van 
het feit, dat hij geen thuis meer had, aangezien ,,n der ou
ders is overleden. 

In de tijd dat van de Water bij de familie Teuben thuis is, 
heeft hij verkering gekregen met é,n der dochters van deze 
familie, genaamd: FREEKJE TEUBEN, geboren te Hoogezand 31 ·
December 1930, dienstbode, eveneens wonende aan eerder ver_ 
meld adres. 

L een --...... �.._.·�e�amilie Teuben is/groot arbeiders gezin. Vermoed wordt 
dat zij links georiënteerd zijn. Bekenè. is niet, dst zij 
· omrmlnistisch zijn aangelegd. Op vergaderingen van de C.P.N.
iorden zij nimmer gezien. Of de WAARHEID in het gezin Teuben
wordt gelezen, is niet bekend kunnen worden.
In de administratie van de politie; de v/mP.R.A.; of deI.D. 
lhier, wordt noch de fam.Teuben, noch de familie van de Water 

genoemd. 
h j, ·t. ( 

, ÎJJa 



• 

• 

16170 

"\TER, La!1lbertus Maria ia:n de, 

18--7-25, 

10 DEC 1951 

\!>-, de Heer 
!{or schef van Poli tie 
te 
LOOG� • \ N D . 

Hoo�ezru1d, Eurg. V-8.ft Rooyenstraat 32 a. 

Laatste adres. voor' aankomst in Nederland: Lahat. 



IJLSTRA, 

Jtlaas 

Gen. sit S ctie 2 B 
19-u ... 1952 

17957 -------

2lS7/52 16-6-1952.

Haar1em, 23-)-1909 

HAA..�M, Vaartstraat l 7. 

Zie b1Jgaand rapport. 
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Betreft: IJLSTRA., K. 

Dis No.: 17957 • .,.,..,...--

-----

D.I. S.

�.<=h.ov::c 
A� 

I. Datum: 1 4 NOV. 195

7-11-1952

Klaas IJLSTRA, geboren te Haarlem 23-3-1909, gehuwd met 
Adriana Petronella TULEN, geboren te Hillegom 18-10-1911, 
woont sedert zijn geboorte te Haarlem, het laatst aan het 
adres Vaartstraat 17. 

Volgens zijn uitlatingen is betrokkene communistisch ingesteld. 
Hij was geabonneerd op het dagblad 11 De Waarheid11, doch heeft 
dit abonnement opgezegd, naar verluidt, omdîat anders zijn be
�rekking als stoker bij de Ripperdakazerne te Haarlem gevaar 
zou lopen. 

� .. 
Hij heeft regelmatige omgang met zijn broer D. IJLSTPA, geboren 
te Haarlem 23-7-1910, wonende Ripperdastraat 20 te Haarlem 
van wie op politiek gebied het volgende bekend is: 

In 1949 werd hij gesignaleerd als lid van de E.v.a .. ; in 1948 
en 1949 maakte hij verkiezingspropaganda voor de C.P.N.; 
in 1949 ondertekende hij de candidatenlijst der C.P.N. voor 
de gemeenteraadsverkiezingen, in het zelfde jaar werd zijn 
adres genoemd als kaartver�oopadres voor een door de C.P.N. 
geotganiseerde filmvoorstelling en in 1950 werd hij gemeld 
als politiek secretaris der C.P.N., afdeling Haarlem �centrum) 

Voorts heeft het gezin van K. IJLSTRA regelmatig omgang met de 
gezinsleden van Jan JELSEMA, geboren te Haarlem 19-2-191$, 
wonende aldaar, die in 1951 werd gesignaleerd als 2e secreta
ris van de A.B.W.B., afdeling Haarlem en als candidaat voor 
de plaatselijke raad der E.V.C. te dier stede. 
Bedoelde JELSEMA is gehuwd met een familielid van de vrouw 
van betrokkene. 

Klaas IJLSTRA, die bij zijn huwelijk Rooms Kathol.iek is gewor
den, hetgeen later bleek niet meer dan een formaliteit te zijn, 
heeft zich kort geleden aangesloten bij een R.K. vàkorganisatie, 
omdat hij voornemens-is te emigreren. 



• 

No.14232 

Uw no.Dis�
V4b dd. 7.��. 

In tweevoud . 
Vertrouwelijk 

f Klaas IJLSTRA., Haarlem 23.3.1909, Ned., N.B., stoker-machinist, 
huwde op 26.8. 1 36 te Haarlem met driana Petronella TULEN, Hillegom 
18.10.1911, Ned., R.K., uit welk huwelijk vier kinderen zijn geboren, 
waarvan de oudste 10 jaar oud is. 

IJlstra woont vanaf geb ,orte te Haarlem, de laat e jaren aan het 
adres Vaartstraat 17. Hij is bij zijn huwelijk met een R.K. vrou1 R.K.
geworden, doch achteraf is gebleken dat dit slee s een formaliteit 
is geweest. 

Hij is als stoker werkzaam aan de Ripper akazerne te Haarlem. Bij 
onderzoek is gebleken dat IJlstra madtscha_,eliik en politiek ongunstig
bekend staat. Hij is financiee1 een chicaneur en heeft door zijn immo
rele gedrag een zeer slechte naam gekr�n. Hij heeft regelmatig bui
tenechtelijke verhoudingen met buurvrm.rwen, kennissen en zelfs met fa
milieleden. Enkele gezinnen zijn ui V zijn bunrt gaan verhuizen, omdat 
hij het de vrouwen te lastig maakte, zo b.v. het echtpaar C.Boom, waar
van de man zeeva:;..•end is, woonde y,foeger Vaartstraat 13, is verhuisd 
naar Rijksweg 458 te Santpoort ,.en de fam.De:,:1cer, vroe�er wonende in de 
Zuidpolderstraat, thans wonen� in Baarlem Nrd. 
Van de vrouwen, met wie hi;j e n verhouding heeft gehad, zijn nog met nç:1-
me te noemen Mevr. Hoogkame -Elsing, Papentorenvest 8 rd. en zijn 
schoonzuster L.J.Tulen, 0 canstraat 29, Ifuarlem. 

Politiek is IJlstra ommunist, hoewel hij niet actief meer is. 
Uit zijn oomerkingen bl',jkt zulks. Hij was geabonneerd op "de Waarheid 11 

doch omwille van zijn. aan bij de Ripperdakazerne heeft hij de krant 
opgezegd. Hij blijft och op de hoogte door de regelmatige omgang met
zijn broer D.IJlstr , Ripperdastraat 20, die politiek zeer actief is.

Bij geruchte i vernomen dat IJlstra wel eens goederen van zijn 
gading ontvree!Ild it de Ripperdakazerne, zoals wasgoed en rijwielon "' 

delen. De juisth id van dit gerucht is (nog) niet nagegaan. 
Betrokkene ·s kortgeleden lid geworden van de R.K.-bond, omdat 

wil emigreren aar Nw.Zeeland. 
De indruk die verkregen werd van deze man, tijdens dit onderzoek

is zeer sleet. Ook de hierboven genoemde familie Tulen is niet van 
communistis e smetten vrij. 
De te Haar em bekende communist Jan Jels�ma, is gehuwd met A.H.Tulen,
Slachthui straat 101 rd. Deze beide families gaan regelmatig met el-
kaar om. 

In e politie-administratie komt IJlstra voor terzake van over
tredin van de Prijsbeheersingsvoorsc�riften.sfl in 1945 werd door de 
Rijkspol.Haarl.liede P.V.t.z.overtr.art.310 en 311 tegen hem opgemaakt-

/
7 24 October 1952. 

Aan het: 
� � Hoofd van de B.V.D. 

1 ei - '"2.. - 1,-
Javastraat 68 J 

's-G r a v e  h h a  ge. 
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17957. 

xxxx 

1 Juli 1952. 

HOOFD SECTIE G II B 

IJLSTRA 

naas 

Haarlem 23-3-09 

HAARLEM, Vaartstraat 17 

2187/52 D._G • 

Betrokkene was voor de oorlog actief communist• en in 1949 
abonne "de Waarheid*' . 

Betr. het ant.onderzoek wordt U t.z.t" bericht. 

DIS. 
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17957 7-7-1952

IJLSTP.t\ • Kluai3 
Haarlem, 23�3i 9 

/ 

HAARLEM, VaÎstra.at 17 

In onze dOC}lfilantat1e komt voor:
JLSTRA, !)!aas 

Haarlem, ?3-3-09 
HAARLEM, Vaartstraat 17. 

/ 

A?n :1� Hee:r 
Hootdoomm1ssar1s van Polit!e 
te 
U;. AR l,. E H.-

Betrokkene waa voor de oorlog actief communist, en in 1949 Ab. 
"De Waarheid" • 
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ZANDKUIJL, 

Hendrik �b:r-111 

Amersfoort, 30-ll-1922 

Gan. Stef Sectie G 2 B 
16-12 -1�52. 

lS-7-1952 

27-6-1952

-----· 

ZUILEN, Nic. Ru1Jche.verstraat 85.

Zie biJgannd rapport • 



Betreft: ZANDKUIJL
1 

H"G" 

-D1s No.: 18057.

• 

Hendrik Gabriël ZANDKUIJL, geboren te Amersfoort 30-11-1922 
Is niet In het Bevolkingsregister der Gemeente Wijchen inge. 
schreven. 
Wel vertoeft hij nu en dan te Wijchen aan het adres Valen
driesseweg B 248, waar Theodorus ROUW, geboren l-6-lS98� woon
achtig is. · 
ZANDKUIJl heeft verkering met diens dochter Johanna Hendrika 
ROUW, geboren 27-5-1925. 
Het gezin Rouw staat ter plaatse in ieder opzicht gunstig aan
geschreven. 

Van ZANDKUIJL konden te Wijchen geen inlichtingen worden ver
kbegen. Gebleken is, dat betrokkene op 11-11-1925 met zijn ou
ders van Amersfoort naar Kampen is vertrokken; van ll-6-1930 
tot 21-6-1939 te Utrecht woonde en zich op laatstgenoemde da
tum met zijn moeder -zijn vader is in 1935 overleden- te Zui
len vestigde, waar hij het laatst woonachtig was aan het adres 
Nic. Ruijchaverstraat 85. 

Volgens te Zuilen verkregen inlix:htingen was hij in 1946 lid 
der E.v.a. en zou hij blijk hebben gegeven communistisch te 
zijn ingesteld. Nog in de jaren 1948 - 1949 zou hij omgang heb
ben gehad met als communistisch bekend staande personen. 

In het gezin, waaruit hij afkomstig is, is altijd veel armoede 
geleden, wat de oorzaak wordt genoemd van de overwegend com
munistische inslag, welke de kinderen van dit gezin zouden heb
ben, 

De moeder van betrokkene verklaarde, dat H.G. ZANDKUIJL de laat
ste paar Jaar niet meer thuis komt en dat het haar niet bekend 
is, waar hij zich ophoudt of waar hij werkr. 
Hij heeft ieder contact met zijn moeder verbroken, Zijn moeder 
is voor zover bekend, geen extreme gedachten toegedaan en is 
medelevend Rooms Katholiek, evenals een harer gehuwde dochters 
en een inwonende zoon. 

Een andere broer van betrokkene, Pieter Gerardus ZANDKUIJL, ge
boren te Amersfoort 6-12-19201 wonende Marnixlaan 22 D te 
Zuilen, werd in 1948 gesignaleerd als lid C.P.N. en lid I.v.o.
Hij maakte communistische verkiezingspropaganda d.m.v. raambil
jetten. 

Zijn zuster Geertruida Elisabeth ZANDKUIJL, geboren 3-2-1920� 
ls gehuwd met Willem Hermanus HAAK, geboren te Utrecht 24-4-1923 
wonende Balder1kstraat 33 te Zuilen. Laatstgenoemde werd in 19�8 

·'l gemeld ale lid C.P.N., lid E.v.c. en candidaat der C.P.N. voor 
0�0� de Gemeenteraad.
1
� 

Hij voerde het woord op C.P.N.-propagandaavonden. 
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VERBINDING 20 Rubr.: Vertrouwelijk 
Dat. 26-11-52. Betreft 

Ref.no. 
H.G. Zandku.ijl. 
Dis 18057 � B) 
dd.�2.

No. 668/786- 1 52 ID. 

Bron Bev.register.

LU 
ZANDiyIJL� Hendrik Gabriel, Ned, geb. 30 November

1922 te Artrersioort, R.K., is een zoon van Pieter Fre
dericus Zandku.ijl, geb. 30-7-75 te Utrecht, en Wilhelmina 
Gerarda Maria Franken, geb. 16-B-82 te Utrecht. 

Op 11-11-25 werd betrokkene met zijn ouders en ver
dere huisgenoten afgeschreven naar Kampen. 

Zijn ouders woonden vanaf 3-10-17 te Amersfoort. 
Zijn vader was corveeër en gegageerd O.I. leger. 

i ij 

1,1 

EINDE 
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GAARNE VOORRANG.-

1so57 (G 2 B) 

l)e Heer 
Qomm.1ssar1s van Fol1t1e 
te 

A MER SF OOR T.-

ZANPKUIJL. ijenà.r1k fabri!l 
Amersfoort, 30-11-1922 
AMERSFOORT, (��zerne) 

1946 - Lid C.P.N • 

52 
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, �NLICHTINGBN OVER : VERT.R©JJWELIJK. 

Hendrik Gabriêl ZANDKUIJL. 6 No,vember t 952 .• 
No• l2-2 G / '5.2 .• Antwoord op brief.: 

dd. 2-8·:...' 5,i2:.
no.,.Dis 1805.7ï ( G 2 B)

-1 

• 

-1 
-1 

/ 
/ 

Naar aanleiding van het s.ch.ri j_ven dcL 5-8,-1 52, 
no .• Dis 1i8057 ( G 2 B) beri.ch.t ik U het vo,lgende: 

Hendrik Gabri'el ZA.NDKUIJL , 
gebo.ren te Amersfoo...rt op 3.0 NQ,v .1i922., woonde achi.tereenvQlgens 
te Amer.sfo0irt ,Kampen, U-6--' 3.,0 Utrecht ,2.'li-6-' 39 Zuilen, het laa:t 
bij, zij_p Mo.eder aan de Nic.Ruijchaver.straat a5. 

Alhier bekend: in 1:94:6.. lid EVC, camm.u.n.istisch 
geo.ri.enteerd, o.mgang met ca.mmunisten,, O(i};k na,g in 194.8/1,94,.9. 
Go.,dsdienst R.K., niet practiserend;thuis al.tij,d vee,.1.. armoede, 

I_ waar.do..o.r mee:Ste kinderen ca.mm.werden. 
Voigens verklaring van zijn MQeder (Vader is 

reeds in 1935 gesturven) komt hij de laatste paar jaar helemaal 
niet meer thuis, terwijl haar niet bekend is, waar hij zich 
Qphoudt en welke werkkring hij. hee�t; zi1 vermoedt,dat hij in 

Amersfooxt ve:r:bli j;f_t ,dQch hij_ hee·ft het contact met thuis ver
bra.ken. 

Zij,n Vader,Pieter FredericuB -, is overleden, 
z:ij_n MQeder,Wilhelmina Ger.arda Maria FRANKEN,geb...1,6.-8-• 82 te 
Utrecht, woont op bo.vengeno,.emd adres. ZijJ is invalide ,R.K., 
meelevend,z..oNer bekend niet extremistisch. 

Voo)rts woont o.p dit äd,res een dG>Jchter: Maria 
Ger.arda Wilhelmina ZANDKUIJL, geb.21.-tO-' 18,, gehuwd met lb k dM.M.v.MILTENBURG,grondwerker, welke beide persQJUen,z..aver' nietn 

extremistisch zijp.; zij zijn Qo.k kerkelijk meelevend, evenals 
de jongste zQon uit dit gezin,Gerardus Christianus ZANDKUIJL, 
g�b.21,-2.-' 2.4,drukker,wo.,nende o.p hetz..elfde adres, die o.m. mea
werkt aam. het R.K.kerkelijk jeugdwerk. 

Tenslo.,tte zij vermeld, dat uit dit gezin no� 
t,l\'éekend zijn een zoon Pieter Gerardus ZANDKUIJL, geb.6.-1,2-'20 te 

Amersfo.GiI't,zilversmid, wunende te ZUILEN,Marnixlaan 22.II, met 
vermelding: 1;9-4.8, Lid CPN ,,raamaff.iche s bij verkiez..ingen en lid EVC 

.l(,en Geertruida Elisabeth ·ZANDKUIJL, geb .·l-2-' 20, gehuwd met 
Willem Hermanus'HAAK, geb. te Utrecht a,p 2.4-4-'2:3,,instrument
maker ,wonende tè ZUIIBN ,Balderikstraa,t 3.1, van wie bekend is: 
11948, lid CPN,raamaffiches, lid EVC en 1949 na,.4,. van lijst 4(CPN) 
bij Gem.raads�erkiei.ingen, sprak vo�r CPN op pra,P.aganda-avonden . 

De zo..0.n Leonardu.s Marinus Al.bertus ZANDKUIJL, 
geb.26-7r-'25-, is o.ip 5.,-8..-'47 als militair, tengevolge van 0,0,rlogs 
handelingen in Indonesiê Qmgeko..men. 

14-1. 
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." ZANDICtJIJL, Hendrik Gabriël 
Amersfoort• 30-ll-1�22 
U!LEN, Nio. Ruychaverstraat S5 

, ___ _ 

In dienst van het M1n.v.oor og. 

1946 • 11d O.P.B.
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De Beer 
Hoofd.inspecteur van Pol1t1e 
te 
ZUIL E lt.-
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No. 1 226/52 I.D. 

Onderwerp : Inlichtingen Hendrik Ga.briäl ZA.mlrCUIJ'L. 

Bijlagen a -

Antwoord op: Uw schrijven d�d. 21 Juli 1952, No. DIS 18057 (G 2 B). 

V 1i! R T R O U W E L IJ K ·• 

Hendrik Gabriël ZANDICUIJL, geboren te Amersfoort 30 November 

1922, is niet in het bevolkingsregister der gemeente Wijohen 

ingesohreven. 

� het adres Wijohen, Valendriesseweg B. 248 (niet Valen

� drieslaan) ie woonachtig Theodorus !Q!!!, geboren 1 Juni 1898� 

gehuwd. Het gezin Rouw bestaat uit man, vrouw en 4 kinderen. 

Daar Hendrik Gabriël ZANDICUIJL verkering heeft met de oudste 

dochter van Theodorus Rouw, genaamd Johanna Hendrika, geboren 

27 Mei 1925, vertoeft hij nu en dan te Wijchen op het adres 

Valendriesseweg B. 248. 

Zand.kuijl voornoemd verblijft als beroepsmilitair in een 

kazerne te .A»ERSFOORT. Zijn ouders zijn overleden. Verdere gegevens 

kunnen te ïijchen omtrent hem niet worden verkregen. 

Noch op politiek- noch op crimineel gebied is ten aanzien van 

hem iets bekend. 

De leden van het gezin Rouw staan ter plaatse gunstig bekend. 

Op politiek- en crimineel gebied is niets ten nadele van hen 

bekend. 

R.P. NIJUEG� 30 Juli 1952, 
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J.E\057 (G 2 B) 

ZANDKUIJL• Hendrik Gabriëi, 
Amers�oort, 30�11-22 
WIJCHEN, Valendrieslaan B 2�S. 

In d1enat van bet M1n.v.Oerlog 

21-7" 52 

De Heer Dietr1ctscommanaant 
van de R1jkapol1t1e 
te 
NIJ ij EG EN.• 
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