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POLITIE NAARDEN 
NAARDEN, 14 September 19 49 . 

DIENSTGEHEIM 

Doss. VN 33 No. 2'713.1949 
Aan den Heer Hoofd � a.e Binnenland$ 
Veiligb.eidsdionst, 

Onderwerp: J' .H.Cohen Stuart. 's-Gravenhage. 
. 19 C:·l=P \949 

Bijlage: geen 
Antwoord op: U\'T schrijven van 12 dezer 

\ 'I. l 

111�
1 

) 

l,�- /' 

-

In antwoord op Uw schrijven van 12 dezer, holldende rappel niet be-
antwoording van Uw schrijven van 2 December 1948, no. 482'70, betreffende 
J'acques Henri C0HEI.f STlJflRT, heb ik de eer U te berichten, dat dit schrij
ven op 1.5 Decembelf 1948 w��ff�4 · 

Dit antwoord/had tevens oe re ing op het DIB nu.nnner 38248 dd. 16.9. 
1948, 

/ /f_,u Pfl,-<-
1/6',

{' /$ 3 '/- ..,..,.,..-J De Inspecteur van Poli tie Korpschef. 



' 

�o.: 48270 .1 . ' 
:tlT-r3-Gravenhage, 2 Dece!'.lber 1948 •

• 

• 

J.H. Cohan Stuart 
IIIIi 3 

---� G_�_.!L�_l_g 
� n.a.v. schr. r,ro. 48270. v .ID.

Hiermee heb· ik de e.er U te berichten, dat de in Uw achrij'1en
v.�./3971-47 ddo. 19-11-1947 geroemde Jaogues Tienri com1 STTTART, 
geb. 9-1-1$83 te Semarang, wonende Gr.WÏlîëi"'°ae-öUO:ëïään-�rtë
uwent, volgens hier �erustend� gegevens ts �eabonneerd op ver
schillende I1ussisone dagbladen en (of) tijdao!lrif.ten. 

Ik moge U verzoeken mij, zo mo{3eli,jk, wel te willen doen
berichten omtrent naam en aard van dez,e Russische goscllriften. 

Indien betrokkene <le Russische taal niet r:ocht beheersen, 
z-al ik tevens e;aarne vernemen, voor welk doel de bladon door 
he� ontvan�e� worden. 

Aan de neer 
y·orpscnsf v�n 'Foli tie, 
te 
NA!iRDl::N • 
.......,. ___ _ 

Het, rrooi'á. van de Dierist 
ll. narïens de ze: 

J.G. Crabbendam 

?,l!IN!STETTIE VAN 
BIUNEI�.i\:NDSE ZAKEN 

,· 

's-Gravenhage, 12 Septemb�r 1949 

B 482?0 

Rappel 

III h- 2 DIENST GE HEI� 

Hiermede moge ik u·mijn schrijven no. 482?0 dd. 2 De
cember 1948 in herinnering brengen._ 

Met een spoedige beantwoording zult U mij zeer ver-
plichten. 

De Heer Corps�hef van Politie 
te 

NAARDEN

Het Hoofd van de Dienst 
namens deze z 

;r .a.crabbendai7l. 



V E R B I N D I N G nr 15 

No. G 224/49 

ONDERWERP: Inlichtingen omtrent Piet SCHIPPER

geb. 18.3.28 te Haarlemmermeer 
i<p van oeroep landarbeider 

AMST�RDA1'1! Uil�np_µrgstraat 50II 
Antwoord op schrijven 
Min. v .Alg. Zaken dd. 1 Dec.48 nr.4827O V 

22 JULI l949 

BERICHT. ll. /' 
A ... -,p'fjO 

---------·-

. ,,.. ,. 

-. -1 .b� 

26. Ef.49

['il_ 

In veroand met nevensvermeld schrijven 
wordt bericht, dat op 16.9.48 oekend werd dat aan ene Schipper 
verblijvende op het Rode Kruis Sanatorium in de gemeente Bloe
mendaal communistische lectuur door middel van de posterijen 
(Post Santpoort-Station) werd ontvangen. 

- Hieromtrent werd contact opgenomen met de I.D.Bloemen

J;. a'� � daal,waarbij werd vastgesteld dat deze lectuur werd afgegeven
f,iJ -..: 1 aan Piet Schi_pper

J' 
geb. 18.3.28 te Haarlemmermeer, van beroep 

landarbeider, wonende te Amsteruam, Uilenourgstraat 50111• 
Bedoeld persoon werd vanaf 3.1.47 tot 23.11.48 in voren-

gemeld sanatorium verpleegd. 
Bij de I.D.Bloemendaal waren ten aanzien van de ontwi�

keling of politieke overtuiging van betrokkene geen nadere ge
gevens oekend. Evenmin kon OV6r de soort der lectuur bijzonder
heden worden verkregen. 

Einde. 

v 
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r 11 , fJR. 1949 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Onderwerp 

GE H Jl I M �A 

I 
Vol, ó!J 1"' 11 

no. 48270. 
no. 402/48 I.D. Datum: 9 April 1949. 
V.d. Werp.

., 

-------------i,;4(-------r,;;.ç,-----------

��&-
;;.. 

1--....----:-:--1 -- In verband met Uw schrijv.,a...,;;.,,.!O!"l"'I.-,-� 
December 1948, heb ik de eer U mede te delen, 

. dat 

• 

-,c.,.
l

GERRIT v.a. V7EHP, geboren te Schiedam, 22 
April°"T921, op l5 Juni 1945 gehuwd is met 

:----. ANTONIA PHOZENKO, geboren te Juryeuwska, 3 
• Maart 1924 (Rusland)." Voornoemde v.d. 1,/erp werkt als gereedschaps 

� maker bij de N.V.Philips te Eindhoven. Hij 
belijdt de godsdienst Hersteld Apostolische 

Zending in de Eenheid der Apostelen en is 
• 1 woonachtig aan het adres Boschdijk 452, te

1 Eindhoven.
In de bezettingsjaren heeft v.a. Werp in 

/Duitsland gewerkt en heeft na de bevrijding 
bovengenoemde Prozenko medegebracht naar Ne
derland. 

Volgens bekomen inlichtingen zou bij v.d. 
Werp regelmatig per post een Rusruche 9AJl
rant woraen bezor@. Vermoedelijk wordt deze 
toegezonden via Pegasus uit Amsterdam. 

Verdere gegevens hieromtrent ontbreken mo
menteel nog, doch een en ander zal nog nader 
worden onq_erzocht. 

Volgens de inlichtingenbro n is van der Werp 
geen links extreme richting toegedaan. Betref 
fende �ijn v.öûi z.;L.Jn hiêrn.mt:r;e nt ge.en gege
vens bekend. 

-- Il e i Il d e Il 

Î .,,, -

[ 



2 Maart 1949. 

Uw Nm. 482?0 d.d. 4.12.1948. 
50116 dd. 27.1.1949. 
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bonnÓ's op Russiso
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OPlMRT 

ACO/ 
� , ,, 

DAT: ' () 

PAR: 1 
-

�i,r✓-:�y
�7r?·· 

In antwoord op Uw vorengenoemd(, tJ ri e·ven 
volgende worden bericht 

1 19 

kan het 

De door U genoemde personen zijn respectievelijk 
genaamd : 

le. �rt?BLÜMER, geboren te Tanjong Poera-Bindjei, 20 
April 1910, van beroep journalist, wonende Albert 
Cuypstraat 2?4-II te Amsterdam; 

2e. Bertus � OOL LE-, geboren te Amsterdam, 20 Januari 
1924, van beroep metaalbewerker, wonende IJssel
straat 46-III te Amsterdam; 

/ f 3e. Isor FIRI'EL, geboren te Krakau (Polen), 19 Juni 1911, 
van beroep lompensorteerder, wonende Amstel 21 te 
Amsterdam ( N .I •. Jongens Weeshuis ) ; 

· � t 4e. Jacobus KAANDORP, geboren te .Amsterdam, 2 Mei 1924,
zonder beroep, wonende Lampongstraat 13-I te Amster
dam ; 

.,,,,,.., 

�, 
.. f.,,,,_. 

v..,.: 

f.. 

5e. 

�-

�-

80. 

Szulim Kraïden, geboren te Chelm (Polen), 11 Novem
ber 1919, van beroep kleermaker, wonende 1-\!D.stel 21 
te Amsterdam ( N.I. Jongens We eshuis ) ; 

Jacob PRESSER, geboren te Amsterdam, 24 Februari 1899, 
van beroep �raar G� wonende Maasstraat 150-I
te Amsterdam ; _, ,. ' 

t· 
. . . 

Joseph � SANTEN, geboren te Rotterdam, 7 Maart 1908, 
van beroep boekhoud�r, wonende Herengracht 28 huis te 
Amsterdam ; 

l. 
•--(" 

Dedde van WIJK, geboren te 's-Gravènhage, 20 Juni 1920, 
van beroep huisschilder, wonende Nieuwe Kerkstraat 18 
IV achter te Amsterdam ; 

9e. Kyrill Vladimir GORDON, geboren te Moskou, 18 Mei 1925, 
-- van beroep kantoorbediende, wonende Uiterwaardenstraat 

144-II te .Amsterdcam en 

� I lOe. Hans NANNEN, geboren te 's-Gravenhage, 5 Augustus 
1928, student, wonende Brahm.sstraat 16-IV te Amster-

�-
dam. 

l
�

I, 'J, 

r 

Blümer is bezoldigd medewerker van het dagblad "De VJ� 
A.l�/�s' tl" heid" en lid van de o.P.N. Hij is Nederlands onderdaan en

\. ,.. kwam op 21 December 1945 van Engeland te .Amsterdam. Hij �

l\ ,_. 
is tevens medewèrker aan het blad " Wij Bouwen " en zou 

j 
f; ,i.il'- in Rusland geweest zijn. 



> No.6863-48.J
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• 
' 

' 

Op het adres Albert Cuypstraat 274-III te Amsterdam is woon
achtig Margaretha Anna Elize WIESSING, geboren te 1W1sterdam, 
6 Januari 1912, beedigd translatrice Frans; zij was eind 
1946 als redactrice in loondienst bij het dagblad II De Waar
heid "• Zij is lid van de u.P.N. en van de studentenvereni
ging "Pericles 11 ; pij de in 1948 gehouden 2e Kamerverkiezingen 
maakte zij, door middel van een raamaffiche, reclame voor de 
C.P.N.

Van Colle is gehuwd met Alexandra Iwanorowa WOLKOWA, geboren 
te Sewsk (Rusland), 28 April• 1922. Zij leerden elkaar tijdens 
de oorlog in Duitsland·kennen en zijn op 6 Februari 1946 te 
Amsterdam gehuwd. Betrokkene is lezer van het dagblad "De 
Waarheid" en zowèl de man als de vrouw zijn sterk communis
tisch gezind. Van Colle is werkzaam bij de Amsterdamse Droog
dok Maatschappij te Amsterdam en hij staakte op 24 Maart 1948 
in verband met de motie van wantrouwen tegen de u.P.N.-wet
houders te Amsterdam. 

Zowel Firtel als Kraiden kwamen, met hun gezinnen, op 29 De
cember 1947 van Duitsland naar Nederland. üij behoren tot 
de z.g. "displaced persons" en verstaan practisch nog geen 
Nederlands. De familie Kraiden is inmiddels naar Israël ver
trokken, terwijl de familie Firtel thans woonachtig is aan 
de Nieuwe Keizersgracht 112-116 te Amsterdam.. �ij worden 
politiek betrouwbaar geacht en van enige activiteit op dit 
gebied .is niets kunnen blijken. In verband met hun zeer ge-

. brekkige kennis van de Nederlandse taal, waren zij op Rus
sische lectuur aangewezen. 

Presser is de bekende�- Presser, momenteel buitengewoon 
hoogleraar in de faculteit der politieke en sociale weten
schappen ( de z.g.7e faculteit) aan de gemeentelijke uni
versiteit te Amsterdam. 

Omtrent KaandoÎ} en .Y..ê8, Wijk is gebleken, dat zij communis
tisch gezind zi n; zij zijn lezers van het dagblad ",De 
Waarheid " en lid van de Vereniging, "Nederland-U.s.s.R. 11• 

Zij zijn de Russische taal niet machtig. 

Gordon is kantoorbediende bij '11 Pegasus" en b:i:j U overigens 
genoegzaam bekend; hij is momenteel woonachtig op het adres 
Vechtstraat 98 huis te Amsterdam. ,J.,. �(M. . 

� cJ.li, . Qi r 
� Omtrent Hans Nannen kan nog worden bericht, dat..d'.'jn ouders 

vermoedelijk woonachtig zijn op het adres Mispe1straat 10 
te 's-Gravenhage; hij st�at niet in het Bevolkingsregister 
te .Amsterdam ingeschreven. Hr:f"Ts bestuurslid van de�
�e Vereniging "Nederland-u.s.s.R.11; secretaris van ae 
studiegroep studenten in deze vereniging en hij w erd op 17. 
12.1948 gekozen als secretaris van het uomité van Actie voor 
de Vrede. Hij is voorts lid van "Pericles" en staat in stu
dentenkrfungen als communist bekend� Betrokkene studeert eco
nomie aan de gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. 
Vorengenoemde personen zijn of lid van de verenigin& ''Nedel'
land-U.s.s.R." of geabonneerd op het maandblad N, u.;De Rus

,r. l sische bladen en tijdschriften worden door genoemde vereni- . · ging verzonden of zij worden aan het kantoor Frederiksplein 1'8'v�;:1 46 t� Amsterdam �fgehaald. De titels van deze bladen en tijd

rf.�' 
schriften zijn niet bekend kunnen worden, daar zi� in het



Russisch gesteld ziJn. Het waren tijdschriften op het gebied 
van architectuux, industrie en landbouw en bladen op het ge
bied van sport en kinderopvoeding. De tijdschriften en bladen 
worden weer aan de vereniging Nederland-u.s.s.R. teruggezonren 
die ze blijkbaar onder haar leden laat circuleren. 
Verschillende van de hiervorengenoemde personen zijn de Rus
sische taal machtig; voor zover zij deze taal niet beheersen 
is niet kunnen blijken, w0arom zij deze Russische blf1den en 
tijdschriften ontvangen. 

Tijdens het onderzoek is voorts gebleken, dat, onder auspiciën 
van de vereniging Nederland-U.S.S.R., regelmatig bijeenkomsien 
worden gehouden door te Amsterdam verblijvende vrouwen, die 
van Russische herkomst zijn. Deze bijeenkomsten worden ten 
huize van die vrouwen � houden waar in het Russisch over veI'
schille.h·de onderwerpen wordt gesproken. Bovendien is hieruit 
voortgekomen een zang- en een dansgroep. 

H-2.



Aan ACD. 

s.v.p. e.o. 48270 bijvoegen (volgens B sinds 12/7-1949 Op ACD)
en retour aan c.

Secr. c., 14/7-1949. 



�o/STJI:iUE Y AN .ALGEt"EtxE ZAY& ·

,No.:B 482�0 7 s-Gravenhaflo, 2 December ig4a. 

Ond.: c. de Rover, Ton v. Stral
�

n � GE HE r n 
L, Hinfelaar, K.C. Schuyt. , -�(_)'f, 

. --------

IIIe/rIIi 

J
l]Î · 

$�·•-•.schr. �'o. 48270 -v,IDBotterdmn

1•1e te Uwer informatie heb ik de eer U te berichten, 
dat volgens hisr berustende gegevens, L. HINFELl\AR, ·wonende 
Trompstraat 91 Oornelis DE ROVER, geb.7:4-8-1896 te R'dam, 
wonende l�axwellstraat 8, Ton v'.Ar �TRALfil:, wonende J?aus .Leó
straat 12 en !L.Q� SCIDJY� Postbus 11,ailen te Haarlem, .ge
abonneerd zijn op éên of meer Russtuhe dagbladen of. tijd

• 

• 

sch;r.iften. 

Omtrent c. D� ROV'..E.a werd mij Uwerzijds re�ds eerder 
gerepr,,orteerü, terwijl met Ton VAN STR.AUJ:T mogelijk "be
doeld is de mi) eveneens eerder• gemelde J\nthonius P"arinus 
VAH STRALIDf, §;'.eb. t5-6-l 928 te HaarJ..en, wonende Schreude..r 
van·der Kolkstraat 19 bis te Uwent • 

Ik moge U verzoeken mij wel in kennis te willen doen 
., stellen :,;net de nolitf�ke antecedenten en de r:eraonalia van 

de miJ niet reàda e�rder gemelden, terwijl ii tevens J zo 
:mogelijk, gaarne zal worden, ineelicht over de naam en de 
aard van de Russische bladen, waarop elk der vorengenoamden 

, is �eabon."l.eerd. ·

Indien betrokkenen de Russische taal niet mochten be-· 
heersen, zal iK tevens gaarne vernenen, vóor welk doel de 
bladen door hen ontve.ngen worden. 

Aan. de Heer 
Hoo:fdcommissaris 
te 
HAARL1Y. 

a 

1 

van Politie 
• 

Het noof'd vart de Dienst
g .:iar.rens deze: 

J.C. Orabbendam 

' ( . 



No. =o 482'70 
IJ 4 DeoembQr 1948. 

F' .Q_lLff_J;_!.J.: Ond.: Abonné' s op Bussi.scha bladen 
IIIe/.IIIi 3 n.a.v.sc:!;!r. Po. 48270 v_,ID.1otterda!î'

Pede te Uwer informatie heb ik de eer U te berichten� 
dat volgens hier berustende pegevens, ds hierna t� noemen, te 
1Twent �onende, personen zijn geabonneerd op één of meer Rus-
sische dagbladen of t1jds_chri1'ten. 

. 

BLti!-i'i:IB, bouwkundige. wonende álbert_,$uypstraat 274III , 
ll •.• COLL'E 

1 
,wonende IJsselstraat 46.L..L, 

FI'JRTEt, vmnende Amstel 21, 
j'ac. KA°i!NDCRP; wonende Larnpongstraat 13I , 

, 1<Jt1'1D2N • wonende J1mstel 21, kamer 6, 
� 71 llr: J. ffiESSER, ,10nende r aasstraat 1501 • 

I Jose� V.A!'J o.ANT!lli, �eb. 7-3-1908 te Rotterdam, wonende Heren-
i t> ;- ./ gracht 28 hs, 

i.:' <, .. VAN WTJK, wonende Nieuwe Kerktr�raat 18, 
[.Xrill Vladimir GORDON, geb. 8-5-1925 te Moskou, wonende 

UiterwaBräenstraat 144II en' 
H. l\' ANfilfil.:.

, . De beide laatstgenoemden krijgen de bladen niet tnuis 
bezorgd, maar zouden deze aan een onbekend adres afhalen. 

Over J:. V.A'rr SANTJiln an K.V. oonDON werd ·ik lJWerzijda 
eerder int;eliêht. In mfjii° administratie J"omen verder voor 
Albert BLth'ER, geb. 20-4-1910 te Tandong Poera :Sindjei, ver
slaggever ven "De vra.arheid", wonende :Albert Kuypstraat 274II • 
met wie eerstgenoemde BLÛ1"ER mogelijk identielt is en ze}:ere 
R. r.ANNEN, die volgens het maandb.lad �Nutt van $eptember 1947
fid ;;as7van het voorlopig bestuur von de afd. A' dar1 van de
V.eren1€ing "Nederlanö.-U.G-.s.R.n. De�e i·s vermoedelijk identiek
aa.n ae ill mijn d.ö... 20-11-I048 aan U verzonden schrijven :Ho. 

• 4'7535 eenoemde Hans WANlraN. Omtrent d'eze w.er-0 mij kort gele-
den het nav�lRenae geme1a: 

Hans 1-ANim?-�·, on,�eveer 22 à 24 jaar oud, wonende Bràtu!là
str-0at 15Iv te AM.Sterd�� ·verd in net begin �an zijn stude�ten
c-eriode lid van "Ferlclés''. îllj hl-enk uit door orogressiv iteit 
en ,.. ist in deze vereniging op de 'Vc,orgrond te kor1�n. Daarna 
-werd hij lid va� ae C .P .N., wat hij nu al één jaar is. 

Bij komt uit een Christelijk .g�zin on de eerste tijd
had hii net �egenwerkint vaij zijn ouders te kampen. Z!jn va
der zou echter dit jaar ook op de Ç.P.ï-:. Hebben gestemd. 

Hij vertel<le, dat µit• Rusland en do Russische zone
ven Duitsland afkomstige "l:·etensohaJ)rielijl:e, po!Htieke en econo
mi<sche :Lectuur in de Nederlanàse vertaling teeen gereduc-eorde
prij·s aan het C .1' .r:r .-partijbestuur ter boschild·ing \1erd ge
st:eld.

- �· 
' 

Aan d-e Heer 
EoofdooI!Î.li'rl-ssaris van Politie
t'e 
Al !'STER DM •

·\
t· ,,.

-2-



'.n. ê: • 'V • s.c 1.l' • 1, o • l.l,S,2'70 v.. • TD:. Soit.erdc.m 

. Hij zou de h'"f:3.derscho1.ing van de .C .P .u. hebb�n gevolgd en
nu aan de herhaling b9zig zijn. ijierna ZÇ>u h,;ij q.e 11 To.nscho1ing• 
gf:lan volgen. Fij is \,e1:ast ;mot de sclloliµ� van .d� studenten. ·. 

· In Haarlem ,iorät hij !1:De \.'ahdelend.e Encyclopaedie van
� ë!e C.P.N. 0 gel'1oomd. 

. 
. 

.van de overigen is mij �iets.naders bekend. 

Ik moge U verzoeken mij r.el te wtllen doen inlichten. 
omtrent de politieke antecedenten en �ersonalia van de mij 
nçg onbekenden, waarbij ik, indien mogelijk, tevens gaarne 
zàl worden ingelicht over naam en eard van de Russische geschrif
ten, waarop elk der vorengeµocmden is ç,eabonneerà. 

Indien betrokkenen de Russische taal niet mochten l)e
heersen, ze.l ik tevens ·gaarne vernemen, voo:r welk doel •.de bla
den door hert ·ontvang�n wo1•den. 

.f 

Het Hoofd van de Dienst 
e,na:m.ens de�e: 

J.G. Crabbend.am 



J.§ t 10 
GEWEST ARNHEM DER. RIJKSPOLITIE -�

DISTRICT APELDOORN 
COMMANDANT 18 l<'ebruari 

ó':rg / '1
No. =631, 
Aan èen-Heer ,het MINI GT� 
Onderwerp ,B • .KJ�JfPHUIS. 

GEl':ENE ZAKEN• 

Antwoord op :Uw schrijven van 4-12-48-·, ·no. 48270, Geheim. 
BIJiagen ; - - - -

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven 

,Y 
rno6e ik U het navolgende berichten. 

\ � 1 Hermina KAJ\,:PHUIS, geboren te Voorst, i::2 Ju
li 1913, wonende te Twello, Duistervoortsewe 
no.57, gemeente VoorGt, oefent geen beroep 
uit. Zij is haar moeder behulpzaam in de huic 
houding. 

Zo,�el haar familie als haar verloofde, zij 
allen vooraanstaande communisten te Tv�ello, 
en over vvie reeds rneerm2.len is gerap: orteerd 

Hermina Kamphuis voornoemd, laatstelijk ge 
noemd in dezerzijds schrijven van 28-12-48, 
onder no.681, Geh., heeft alleen de openbare 
lagere school maar doorlopen. 

Uit haar, via de posterijen gevoerde corre 
pendentie, is niet gebleken dat zij als cor
respondentie van de Vereniging "Nederland -
u.s.s.R." optreedt. 

iel heeft zij voortdurend contaot met ander 
te Twello wonende, corrununisten. 

De 



,No.: 48270 
l3 

Ond.: l:t. Kamphuis en 
. H.R.v.d. l-folen 
IIle/J:IIi :3 

t. 's-Gravenhage, 4 December 1948.

G_EHEJl-1' 
,...,..-:'t 

,,..� ��.. �� . r \ • 
.. , t .

n,.a.v.schr. 1,0.482'70 v.ID.1Pdam
nede te Th'Jer ini'.ormstie heb ik de eer � te berichten, aat, 

volgens hier berustende voor Octo�er 1948 geldi�e gegevens, lli?!.: 
r1i.na KAl'PJ!UIS, ?eb. 29 of 22-'7-1913 te Voorst, wonende Duister
vöOrtS:eweg te Tv1ello, o;ptreedt als correspontle.nte van de Vereni
ging "Nederland-U.J.S.R . tt en dat de 'llij Uwerzijds o.ls abonné op 
het r:'laandblad "Nu� gemelde Hendrik Röolof Vi\N DER :'.:OLEH, geb. 
13-12-1907 te Groningen, arts,-wónëria.e tà 'l1e1·wolde, ge:m. Voor:;it,
bovendien ia geabonneerd op een 'Russisch'dag_blad of tijdschrift •

.Aán H • .KA!!PHUIS word en l'laondelij.ks 11 exem!)lare� vnn ":Uu".
verzonden. 

Ik zal het zeer op nrijs stallen, indien mogêlijk, te 
worden ingelicht over de naam en de aard van het Russische blad, 
waarop voornoemde H.R.'V.d. MOLEN is geabonn�erd. 

Indien betrokkene de Russische taal niet mocht heheP-rsen, 
za1 i_k tevens gaarne vernemen, voor welk doel het bl�d d.oo:r �em. . 
ontv�n.gen wordt.·. 

Het �oofd van de Diènst 
enemens deze:· 

Àan de Heer � · ' ,.,J)/· 
\\ \h

,., 

· · 
Districtscommandant der Rijiç�politie

v1' 
ó

D
�: • P.

· ;;El.DOORN

. . ;< ?'2 _ � 
'J.r"' 

. J .n. Orabbendom 

{).. �y· 
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��9 
Datu.m: 8,-2-49 

' 

s-s-17.1.., Onderwer.E.:_ Verenigin�""HoêoèM-!!and-USSR" --
Uw schrijven no. 48270 dd 2-12-46 

V 

Ten vervolge op het U op 3 dezer toegezonden rapport A/14 
no 931'48 kan met betrekking tot bovenvermeld onderwerp nog 
het volgende worden gerapporteerd. 

:. �. I CORNELIS JOHANNES DE BRUIN, geb. te Utrecht 26-11-24, 

) 
wonende Hooft Graaflandstraat 79 te Jutphaas, wordt in de 

{_� '"9" omgeving van zijn woning "Kees" genoemd. Verleden jaa:r kreeg
hij ongeveer gedurende drie maanden elke week een pak Russ:iEche 
kranten toegezonden, onder de naam K. de Bruin. De Bru.in, die 
dit vervel�nd vond, begreep niet - en begrijpt nog niet -
wie zijn adres bij de Vereniging "Nederland-U.S.S.R." bekend 
heeft gemaakt. Na verloop van tijd kreeg hij een kaart toege-

.. 
zonden als toegangsbewijs voor een filmvoorstelling in Amster
damt daarna n@g eens een kaart voor een toneelvoorstelling. 
Hij gaf echter-geen antwoord op deze uitnodigingen. Later werd 
hem verzocht/ 4,- te storten als betaling voor de kranten; 
ook hierop liet hij niets van zich horen, met het gevolg, dat 
het toezenden van kranten ophield. 

De Bruin, (die aan Verb.19 bekend is) deelde mede, dat hij 
niet begreep wie �ijn adres te Amsterdam bekend gemaakt heeft. 
Hij vermoedde, dat èf een CPN-er u.it zijn onmiddellijke omge
ving, die weet dat hij met een Russische vrouw is getrouwd, bf 
een communist uit de 2e Jaco� van Campenstraat te Amsterdam 
zijn adres had doorgegeven. De vrouw van De Bruin was n.l. eens 
op bez?ek geweest bij zekere W.de_�9.��, die met een Russische 
vrouw is getrouwd en woont in---a:e-2e J.v.Campenstraat 98-II te 
Amster·dam. Bij die gelegenheid kwam eveneens een andere RusslÏl.
sche vrouw, wonende in diezelfde straat op bezoek. Na kennis
making is De Bruin daar met zijn vrouw op bezoek geweest, 
waarbij hem bleek dat hij met een communist te doen had, daar 
Stalin's pJDrtret aan de muur hing. Deze man was nogal fel i'n 

� zijn uitdrukkingen. Na dit bezoek heeft De Bruin geen contact 
meer gehad met deze familie. Volgens De Bruin kan De Jong poli
tiek betrouwbaar zijn; hij kre'eg in dezelfde tijd als De Bruin 
kranten toegezonden. 
(Bij eventuele informaties bij genoemde De Jong over comr.1unis
ten in de J.v.Campenstraat mag onder geen voorwaarde de naam 
van De Bruin worden genoemd.- Verb. 19) 

Van derden werd nog bekend dat De Bruin bij de laatst gehouden 
verkiezingen stemde op de P.v.d.A. en dat hij regelmatig verga
deringen van het N.V.V. bezoekt. Hij is lid van het N.V.V. afd. 
Tram- en Spoorwegpersoneel. 

De vrouw van De Brui�, die nooit iets van haar familie hoort, 
wil niet naar Rusland terug. Haar vader werd i� het begin van 
de oorlog naar Siberië gezonden, daarna zou haar moeder zijn 
gearresteerd en een broer moest i� het leger dienst nemen. Zij 
zelf kwam door de oorlogshandelingen in Duitsland, waar zij 
De Bruin leerde kennen. 

'-J-,1..r 

GËZIEN: 

/ 
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Onderwerp: Vereniging "Nederland-U.S.S.R." 

3-2-49

Uw schrijven no. 48270 dd 2-12-48 
0e:ee-___..-.,.----

Naar aanleiding van Uw bovengeqoemd schrijven wordt het 
\volgende gerapporteerd. 

"-0 '\ De personalia van K. de Bruin luiden: 
O,t. CORNELIS JOHANNES DE BRUIN, geboren te Utrecht 26-11-24, 
· fv.J 'arbeider N .s., wonende Hooft Graaflandstraat 79 Jutphaas.

De naam K. de Bruin komt aan dit adres niet voor. C.J.de 
Bruin is op 23 Mei 1945 te Wentorf (Dld) �ehuwd met ANNA
CHECHOLOWA, geboren te Charkov (Rusland)3-12-19, un-
welk huwelijk 2 kinderen zijn geboren, die thans 2 en 3 
jaar oud zijn. Voor zover is gebleken, kent De Bruin de 
Russische taal niet en zijn abonnement op een dagblad of 
tijdschrift in die taal is zeer waarschijnlijk ten behoeve 
van zijn vrouw. Zijn vrouw heeft, voor zover is bekend ge
worden, geen contact met andere landgenoten. Zij is zeer 
beangst zich op enigerlei wijze te uiten over haar vroegere 
vaderland, daar zij vreest last te krijgen met de Neder
landse autoriteiten. Zij wenst onder geen voorwaarde naar 
Rusland terug te gaan. 

· Op een besloten vergaderin
9 

van de C.P.N. te Utrecht,
gehouden op 22-12-4'/ was bericht binnen gekomen van "De 

.1 v/; Bruin - Hoograven - Jutphaas" (7,eer waarschijnlijk de hier-
\ 1. 

�
voren genoemde C.J.de Bruin) waarin deze verzocht, te wor-. den ontheven van zijn werkzaamheden bij de Inlichtingen-

7.j!}.Y,
2 \dienst van de C.P.N., daar hij liever weer aan zijn gewone

� werk ging. Hij is sedert Jan. 1946 werkzaam bij de N.S. 

t>:/i .i De personalia van ��I'��an luiden: 
,i.l

.1,�.JAN CORNELIS BREGMAN, geboren te Pijnacker 23-11-24,
student, wonende Johan de Witstraat 4 te Utrecht. Bregman 
werd 19-9-46 te Utrecht ingeschreven, komende van Pijnacker 
Vlielandseweg 76. Hij studeert sinds 1945 theologie aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht, is ongehuwd en belijdt de 
N.H.godsdienst. Hij is lid van de studentenvereniging 
11Unitas 11 en in het bezit van een paspoort no 279024, dat 
geldig is tot en met 28-9-49. In O.P.S.J,-kringen te Utrecht 
beschouwt men Bregman als een geestverwant, in verband 
waarmede men het voornemen heeft hem binnenkort aan te 
zoeken om toe te treden als lid van die organisatie. 

Bregman is een zoon van de in Pijnacker zeer gunstig 
bekend zijnde tuinder Pieter Bregman,, geboren te St9mp
wij� 7-9-84. Deze zou o.m. zitting hebben in de gemeente
raad van Pijnacker voor de C.H.U., lid zijn van het Veilings
bestuur alsmede v2n meerdere plaatselijke comité's. 

Het is niet gebleken, dat Bregman Jr. de Russische taal 
beheerst of met welk doel hij die bladen ontvangt. 

In de administratie van de P.R.A. en de gemeentepolitie 
te Utrecht en Jutphaas komen de namen van De Bruin en 
Bregman, in verband met tegen hen gewezen vonnissen, niet 
voor. 

-2-



-2-

Omtrent de overige personen, genoemd in het schrijven 
vermeld in de aanhef van dit rapport, is bekend, dat zij 
geabonneerd zijn op de hierna achter hun namen vermelde 

�• dagbladen of tijdschrift�n, t.w.: 
·"·0� i'fl L.D.E.J. KRAMER - "NU", orgaan Ver. "Ned-USSR"

v.-_· J11,.:.,f G. W. MORTIER - idem 
J,.,, ; tevens "Tie Nieuwe Weg", orgaan E.V.C. 
•1 Af R.v.d. VELDE - "NU", orgaan Ver. "Ned-USSR"

"De Vx ije Katheder" 
,(..1 G.L. LE ROY - overleden (zie schrijven A/1 no 95'49

CPN dd 31-1-49)

GEZIEN: 

�. 

,/ 



Ho.: 462'70_ 
� 

•s-Gravenhage, 2·Decetnber

Ond •• Vereni�ne; 

IIIe/II::Ei 3 

"l!cderlan
\-=tJflG11,ji

t
}li,'.f. _J · '} 'l !1 E I.!!

• � •• n.a.v.schr. 48270 v. ID

Hiermede heb ik de eer U, mede te Uwer in�or.matie, te 
richten, dat volgpns hier berustende Begevens op l-ll-1Q48 van
het bestuur ven de afd. Utrecht van da Vereniging '1Nederland- ·
u.s.s.a.•� o.a. deel uitmat1.kten: 

Lucr�s Dekema Ebbo Jo!illn KRlll'ER, g.eb. 27-4-1889, te Vreeswi'jk, "' ,
wnd. secretaris, 

Gpillaume Louis le ROY, ge�. '21.-4-1�81_ te .Am.st.ardam, pentiingro.ce.stor
en · 

Gerrit ·:''i.lhclrnus !-'ORTIER, geb. 26-1-1896 te ·Gorincb,.etn, ·propaganda-
. leider. ( Zij :werden :raea.s meermalen gen�eld) 

Aan de afdeling Utrecht wq1'den thans- ,maandelijka 137 exem
plaren ·van "Nu" toéee:,;onden. I�ieronêi,er zijn bee;repon d.e voor col
portage besteodo nl.lr.lrlers. 

De hierna te noemen, in ·uw �e�e.ente v:-oonachtige p<;>rsonen
zijn· aoonné op een fîussisch dagblad of t-�jdschrift. 

X. D3 BR11JN', H. Graaflandstran.t '79
.;f. tiREG :AI1(, Joh. d<� '."ittstrtlat 4-
Lycris DofGIT�·Ebbo Johan VR��, geb. 27-4-1889 t� Vreeswijk,

·,. , Hobberaastraat""'ïb {mee:r;-malcn gemeld) 
Ri9h!!_rd v.d. Vf�I.DJ;, geb. l'l-l-1��0 te ,4msterda·m, Oude Cra.oht 325

· . (meerfllO�Oll gen�ld) 
�drianus Chriatiunus de W.TE3, geb. 2f>-2-l915 te Del�t, Zuilem-

stragt �5 (moer.malen gemeld) • · . 

Ik o,oge U ver,z-0ekën mi,j te c1oen inlichten omtrent de poli
tieke a_nteceèientan en personalia van Vüornoemde 'K. DE BRUIN en 
J. BRE�AN, waEtrbij ik, zo mogeJ.ijk,' tevens gaarne nade1· zal wor
den in�elicht ovor de namen en de aard van de öagbladen of tij�
sohriften, v:oarop alle voornoen:de personen zijn geabonnoera.. 

. .. 

·,

,I' 

In,1ien betroJr�enen de 'Russlsc.he taai niet moohten beh�er.sen.
zal ik tevens gaarne :vernemen, voor -i.•mlk doel de bladen door hen 
ontvEtngen worden. i.. •

Aan de Heer· '' 

Hoofdcoi.missaris van Politie
te 
1!J 'l! 'R :l]l. C IT ,T. 

, 
. 

Het Hootd vun de Dienst
lnru:iens deze : 

�-. 
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Onderwerp: Inlichtingen betref'fende - --
.JJ Jan van der Valk, geboren 15 April 1919 te Arnhem,
T' wonende Otterlaan 11 te Apeldoorn. 

.... -----� 

Met betrekking tot Uw terzijde vermelde 
brief heb ik de eer U te berichten, da: Jan 
van der Valk, geboren 15 April 1919 te Arnhem 

"'<Top 26 Maart 1929 in deze gemeente werd inge
schreven, komende van Arnhem. 

Op 30 September 1946 werd hij af'geschreven 
naar Amsterdam, van welke plaats hij op 20 No
vember 1947 wederom in deze gemeente werd inge
schreven, aan het adres Otter�aan ll. 

Hij is bankwerker van beroep en staat in 
de af'deling Bevolking alhier als Christelijk 
gereformeerd ingeschreven, doch hij is kerke-
lijk niet meelevend. 

1 Op 20 ffiei 1948 is hij te Apeldoorn in het 
i huwelijk getreden met Marie Jozefa Nathilia 
_Hendrika De Buc1r, geboren 12 lVIaart 1925 te 

Eekloo (België), voordien onderwijzeres aan 
een school te Poperinge (België). 

Zoals reeds•gemeld is bevraagde Van der 
Valk lid van de C.P.N. en lezer van het blad 
"ru. " -- � - - ""' 

,__ Tot op heden is dezerzijds echter niet 
vastgesteld kunnen worden of van der Valk ge
abonneerd is op een Russisch dagblad of 
tijdschrift. 

De aandacht blijft dezerzijds op bevraagde 
gevestigd. 
"einde". 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken 
te 

's -G R A V E N H A G E • 
----------------------
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ZAKEN 

's-Gravenhage, l Deceober l948. 

G � H E I y.i: 
----------

n.a.v .• schr. ro. 48_ 270 v ID R t • . • 0 •

. . 

Te Uwer ini'.orr"etie lrnb :i.k de eer U te berichten, dat 
volgens hier berusters'k3,v.001· October 1948 feldi_ge e-egev9ns, de 
mij Uwerzijds eerder .... 1s C.P.N.-er eemelde Jan ilillem VOSYA?.T, 
geb. 7-6-1891 te Almelo, wonende Nièmvstraat'""'.'30-'tê�went:-op::
treedt a.ls correspondent van de Verenig.ing ''Nederltntd-u.s.s.R." .. 

' -

Aan de Heer 
Com.Tlliasaris van Politio 
te 
'&l:l �-EL O � . 

- -- ,
. 

Hot Tioofd van ·de Dienst 
t-,n 3mens· deze: 

J .G. cr·abhendam 



1 
I HINISTERIE VAN .ALGEMENE ZAKEN . � I 

, ..... �O's-Gravenhage, 1 December 19¾8.No.: 48270
B 

Ond.: J. vun der Valk ,*(�- _GE·HJlI!l 

IIIe/IIIi 3 ""'· n:. a.v. schr. No. 4.$2'70 v. ID Rotter.d 

Te Uwer informatie heb ik de eer u te berichten, dat�
volgens nier berustende voor October 1948 geldigö gegevens, 
de mij reeds aerder door uw dienst gemelde Jan VAN DER VALK, 
geb. 15--1-1919 te Arnhem, wonende Otterlaan7'.'.I te u•.ven.t, ge
abonneerd zou zijn op ee_n Russisch dagblad of tiJdschrift. 

Ik moge U verzoeken, mij, indien mogelijk_, wel te wil
len doen inllcntèn ◊mtrent de naam en de aard ván dit Russische·
geschri1't. 

Indten betrokkene de Russische taal niet mocht b�heersen,
zal ik tevens gaarne vernemen, voor welk doel het blad door hem 
ontvangen wordt. 

Aan de neer 
Commissaris van Politie
te 
APELDOORN'-

' ., 

. a -:t:3 �'IJ-�

�-

Ret �oofd van de Dienst
f!. '1nmens deze: 

J.G. Crabbendrun, 



ALGJIJ1'1ENE �NIBN , tt_[f1 ,/ 
(J i 's-Gravenhage ,. l December 1�48.

· G E Iï E 'I 11
--

n.a"v.schr. 1'"o. 48270 v.ID.Rotterdam,

. 
' 

.. To Uwer inf'órmatie hob i,k de eer U te berichten� dat, 
vol�ens hier berustende voor October 1948 geldige gegevens, 
de bekende .Andreas Eatthias TSCUtm, ,geb. 9-12-1900 te Amster

, dam, wonende Vlaldeck Piermontl-aan 9 te Soestdijk• optreedt als
correspondent van da Vereniging "Nederla.nd-u.s.�.R.". 

Aan de Heer 
�Korpschef' der Poli tie ' 
te 
�- O E S"T.:. . 

' 
' ' 

Het �ootd van de Dienst 
t, nal!l.ens deze: 

' 

� J'�G. Crabbendam 

... 
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--- In verband met de'ïnhoud van het schrijven van het 
Î Ministerie van Algemene Zaken, te 's-Gravenhage, d .d. 2 

December 1948, No. 48270, betreffende verschillende perso
/'j nen die geabonneerd zijn op één of meer Russische bladen, 

A,k Vj•�rmet verzoek om inlichtingen en volledige personalia van 

/1)1"" tl/' ,î} 'l deze personen, kan, na een ingesteld onderzoek, worden 

fr. gerapporteerd, dat : �c Pieter Harmannua BEKKERING, geboren te 8appemeer 23-8-18,
huisEchilder, thans wonende te Groningen, Ooftstraat 5, 

/ gehuwd ;i:-s met Katarina TUNENKO, geboren te Scholina (Rusl) 
13-10-22, en: 

� xA Andries BENNINK, geboren te Groningen 28-10-23, brood-en 
· f banketbakker, wonende te Groningen, Concordiastraat 36, 

/ � gehwwd met Nina SKRTPKA, geboren te Taganrok (Rusl) 12-8-22
en: 

JC..jf Jacob HOEKSTRA, geboren te Groningen 26-7-21, draaier mach.
� fabriek, wonende te Groningen, Fivemstraat 15, gehuwd met 

,..,,... Anna Podoleka ,ja, geboren te Kursk '(Rusl) 21-11-19, en: 
Pieter Arjen LüCKEN, geboren te Groningen 30-3-18, stuca-

� 
door, wonende te Groningen, Langestraat 36, gehuwd met 

'<5) Natala Petrowna HURKO, geboren te Teodosia (Rusl) 16-9-26,
- 11 no 'een of meer Rmssische bladen zijn geabonneerd in 

verband met de respectievelijke echtgenotes. 
P� Van deze personen is te Groningen bekend, dat 

Jacob HOEKSTRA, bovengenoemd, uiterst links georiënteerd 

is terwijl hij vele malen gezien is op vergaderingen van 
de C.P.N. De overige personen,bovengenoemd, komen in poli 

,A tiek opzicht tot op heden niet op de voorgrond te Groningen
?_)(;." Verder is Gooszefus Johannes TAJ,UELING, geboren te 

Groningen 29-11-24,studerend, wonende te Groningen, Van 

Speijkstraat 22/a, eveneens op eon Russisch blad geabon
neerd, doch men neemt aan dat deze waarschijnlijk een stu
die volgt in de Russische taal. Van hem is tenminste niet 

bekend dat hij uiterst links georiënteerd is, evenmin als 
van een der andere gezinsleden . 

Getracht zal worden uit te vinden welke bladen door 
de respectievelijke personen worden gelezen, waarna hier-
�� :a�p�r

j
1
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g

:
m

�
a

�
t

� = _ _  = = = =

1/; Groningen 4 Januari 1949, 
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tyid. Abonne' s 

IIIe/IIIi 3 

Russische 

J:ede te rwer in:roI'l>Jatie '!'leb 1 k de eer 
eens hier beruste�de �e�evens, de hierna te 
de personsn zijn· ,ç;pabonnee:rd o.ri é·6n oi' meer 
.of tijdschriften. 

P. BE' .. f"!'CR!f"Cl, w�nende �elderstraat J..9,

1...., 
U t.� beriohtP.n" 
noemen te TJ ,e"' é, 
Ifossisctie 

.B::tllin�, Ji!'Ö�ènde C011cor<....: r::.st'rfül_t S'7a, � 
Tir� �ro�6ph_:'.}.1J' )a. ...-eb. 27-12-1909 te R'a.am, wanende !eizt�rwog 65"RÖ ;Wdl:U\ f , orenûe Viofelstraat 15, 
�Ik�'m�, eb. 3-11-,1.!'.3821.,�/,ssen, wqnE;ndefr.W·. i3esdacstr. 68a, 
P., •• LUCK.-.N wonende ! u...Ut iJt,tr .. � t 38, · • 

'neridiTk�:!'oh�r r...e.s I OL 'O, P,O�. 22-5-1887 te iilçie-rvan1c, \,onen�a
Tenes-:attst*t ,i.$ �Il , ' 

' 

J .F. T�t\Li!.,�I:,rr:2.. \tvneride van �"p0ijkatraat 28a. \ 

Dr. J. E:r-1G"19 0n F. i -".:A traden bovendien, op 1-11-1148, 
respec-tiev-elijk op els secretaris en voorzitter van de afcle�ing 
Groningen van de VereniRi'ng •tt"ederlancl-U�S.$.R." 

� aandalijks v.•ordtn aan de afû<!!ling '310 ex
_ 
ê'"lplaren wm '�u" 

verzonden. lüeronder zi;n begrepen de vcor colportace b�stem� 
nummers. 

� 

J. !l!'G 3, H. J,-u''r'r en '!::.J. ro:v
o r:or.don r.iij door Uw

dienst reeds eerde.r {'Ori.cld;. 
' 

I1c rDee U VC:trzo13ken r:iJ ;Hl te willen dosn ·111ich'Gon om-
trent d"1 nolitte1:o ant.ecedent-n en de nersonali.a vr>n qé overig� 
_personen. �o noeelijk za].. il!- daarbij tsvo:ns ea.arne n:3.am en aard 
van de Rus$ische reschriften vernemen, waarop :elk dei· vorsnee- \ 
noemden i.s ";eabn.nneercl. ' · 

· \
1 

Tnr len betroklcenen. de RJ.1ssis.c!re tual niet : oen ten· behee:;:- \ 
sèn 1 zal 11e: t-ev ns f'Oarne verne"'!en, voor 1elk doel de blad�n \ doqr hen ontvangen worden. 

\ 

,. 

P. · de ·Heer
Il dcommissaris !�n ro1it1e 
t 

F e'f. ·r .>n :"d van dé :li e-ns t 
.f 1r.ens deze: 

"· 

J.G. Crabbendam 



G R lT E r� N T T).p O 1 I T 

T I L B U R G. 

Afdeling: I.D. 
Richtlijnen no. 79. 
Ond�rwerp: Inlichtingen J.B. Bolmers. 

Na. 3 

1� ,, 1 .. 
-

.,1 _____ I 6 .. J.N. 1CA9 
OP KAART

ACD/ .. , 
DAT: 

PAlt 

' --

RAPPORT. 
D 

Naar aanleiding .va� schrijven van het llliniaterie van
lt.lgemeno Zaken lfo. 48270 d.d. 1 Decercber 1 948, b�tref:fende 
l3olmers, heb ik rapporteur no. 3 de eer U Edelgestrense 
het navolc;ondo te .:rapporteren: 

f Joh.ci.nnes Benedictns Bolmers, geboren te Tilburg 11 Sep-
tember 1901, koopman in chamicaliön, ongehuwd, wonende te Til
burg Boerhavest.raat 53. 

Hij st�.s.t alhier bokdnd als vurig aanhang�r van de O .P .l�. 
e.::_ is secretaris van het LY..-0. alhier. Hij is een. tij dj� v16rk
zaam geweest op r.et bu:raau van de �.V. C. alhier. 

Alhoewel hij koopman� in cb;m:tcaliÊin is h1j als broeken
peraar werkzaam op �en kledingfabriûk alhier. 
Hij is een vrij �oed ontwikkeld persoon en is in het bezit van 
einddiploma B.B.S. en spreekt verschillende t�len. Of hij ook 
de Russische taal beheerst is mij niet bekend. Men neamt echter

wel aan dat hij van de Russische tanl studie gemaakt hee:ft. 
lfa de bevrijding van ha-t Zuiden van ons land is hij gerui

me tijd apgetreden als tolk bij het Engelse leger. 
TijdE.ns de bezetting kwum hij veL.l in een filis.al van een 

zgn. waa.rheidswinlcel en nam dan S'Gtieö.s communistische lectuur 
mee na?-.1· huis • 

.Het is mij niet mogen 6elukken on inlichtingen te verkrij
een over de naam en aard ve.n de Russische 5esohri:f'ten waarop 
hij geabonneerd zou zijn. 

Wel is geconstateerd c1at ,aan btrn1 geadresseerrd
t 

een bundel
tje van 5 of 6 exempla.'t'en van "1:;u" wo.rà.en toegezlb�_den.

W�arvan door mij n�ar wa�rhei6 i� opgemaekt dit rapport. 

Einde. 

Tilburg 3 Januari 1 948. 



V JJ. 1948. No. 2-58. G e h e û. m " 
Antwoord op:Uw schr.dd.2-12-1 48"No. 
Onde:n-rerp : Ds. J. de Ruyter. 

��· � �' In antwoord op bov·���f- fehÇi��R mo�e ik
U het navolgende berichten. , ,/.- f Ds. J. de R u y t e r "Ned.Herv'ormd Predikant te
T e r h o r n e "gemeente UtingeracYeel,-b,geboren op 15 
Juli 1919 te r s-Gravenhage.Hij heeft van 16-12-1935 tot 
12-2-1946 te Den Haag gewoond.Op 12-2-1946 kwam hij als
beroepen predikant te Terhorne en binnenkort gaat hij naar
H a 1 1 u m (Fr. )alwaar hij een beroep als predikant heeft
aangenomen.Hij behoort tot de Vrijzinnig Hervormde rich-

•

• 

ting. In Den Haag woonde Ds.de Ruyter in de lohengrinstraat
20.Zijn ouders wonen te Ioosduinen,nader adres onbekend.
Zijn vader is vermoedelijk Kapitein in het leger geweest.
De ouders van de echtgenote van Ds"de Ruyter hebben te
Den Haag,Meloenstraat 134 gewoond"doch wonen thans "s:i.n@s
l½ jaar,bij hem in.

Ds.de Ruyter is geabonneerd op 11Moskou Nieuws", He&
renveensche Koerier "Hepkema1 s Courant, 1'De 'E:imes11 ,de 
Kampioen.,De Ned..Hervormde Kerk,en de Haagsche Post.Het 
blad 11 Indone$ia11wordt waarschijnlijk niet meer door hem 
gelezen,daar zulks niet is gebleken.In de bezettingstijd 
is Ds.de Ruyter opgesloten geweest in een concentratie
kamp in Duitsland" vermoedelijk dat hij mede daardoor de 
Russische taal is machtig gwworden.Waa.r1Foor hij juist 
naar een concentratiekamp werd gevoerd is niet bekend. 
Ds.de Ruyter heeft buiten zijn gemeenteleden,veel omgang 
met een zekere P o s t m a te A k k r u m ,die ter plaatse 
als anti-communist bekend staat.Te TERHORNE is nimmer ge
bleken dat Ds.de Ruyter enige sympathie koestert voor het 
coumnioi$D.e.Bij de laatstgehouden jubileumfeesten trad hij 
nogal op de voorgrond en had toen zelis nog een woorde 
twist met enige personen,die het communisme waren toege
daan.Voor welk doel de bladen o.a.het 1'Moskou Nieuws11dool!' 
hem w-c,rden ontvangen en gelezen is hier niet bekend. 

Noord..;i;'riesland,24-12-1948. 

!



.NISIJ.lî!:RIE VAN AI.G 'P.1� ZAY.E:U 

48270 

:1d • : � ':· • 'J • d e 
IIIe/IIIi 3 

�uyter, 

•s-Gra.venhaee, 2 December 1948.

n.a.v.schr. No. 48270
!�ede te Uwer informatie heb ik de eer U te berichten, ûat,

volgens hier bor:u,8t nde gegevens, Ds. J. DE IWIJTER, 'Ned. 1-ferv. 
�redikont te Terhorne, gem. Utingeradcel, gëàBOnneêrd is.op één 
of meer nuasische dagbladen of ·t!jdschriften. 

In I i,1n administratie komt voor Ds. DE RUIJTEH, die in 
194G abonné was op het blad "Indones1a" en toen woonachtig :'ias 
te 's-Gravenhage. 

Ik 'T.Ogc U verzoe'.-on, ni,j Wel te willen doen inlichten om ... 
tre,nt de politieke anteoedenten en opvattinsan van voornoemde 
Ds. J. DE P.UIJT��, waarbij ik gaarne bekend zal vorden se�oakt 
met zijn re�aonelta en vroegere woonplaatsen. Tevens zal :i.k hièr
bij, zo mo13elijk, e;aa:rne worden 1n&i:c1icht over naam en aard van 
de Russinohe ge�cnriften, viaorop hij geabonneerd is. 

Indien betrökkone do Russische tae.l niet 1 ocb.t beheersen, 
zal il<· tevens gaarne vernemen, voor W-Olk doel de bladen d:::,or hem 
ontvana:en worden. 

Aan de Heer 
1J1striotsconnundant del· �ÎJkspoli,�ie 
te 
LEEUWARDEN. 

• A t� � VJ 

•. ; 

Het r�-:> td ven da Dienst 
f, .. mens deze: 

JV' 
J .G. ·crabbendam 



�-� 

Bértrert: Kwaadsteniet dà, J. Datum 16 December l_,48 • 
AntWO©îrd op 
Verzoek Dis No: r dd. 

G E H E I M. OP KAART 

. . ,iJ. 
ACD/ ., , -v 

� 1 DAT:fb ' 

I �,; 11';,?1 ' PAR: / J 
'ij�y._ JAN de KWAi-\DSTENIET, geboren 2 Januari 1919 te Gouda,

van beroep metaalbewerker, wonende te Boskoop, Badhuisweg 
No.18, gehuwd met ANTONIA SOSLAWSKA, geborén 21 Juni l 922 

te Berditschen (Rusland). 
Is communist. Leest de Waar4eid. Is aangesloten bij E.v.c.

� 
-

-

Treedt op als correspondent van de vereniging 11Nerlerland 
u.s.s.R. 11 Werkt bij constructiebouw Haring te Bosl,_;;oop.
Komt in politieadministrgtie niet voor.



è.'llb1ISTERIE :Vi\N' -ALGE!IBl'!TJ5 ZAK:BH ', · ��
--

.. _, 
�!ttl · , · llo,: ll 48270
\ �\,.�?i�e-G,·avenhage; 1 December 1.948,

, 0nd.: · J. de Xwaasteniet. 0 E H E· I M 

� IIIe/IIIi 3· n.a.v.schr. "1o. 4f:327Q v.ID Rotterdam

!\�ede te Uwer informatie heb ik de eer U te berichten, 
dat, volgens hier berustende voor Ootober 1948 geldige gege
vens, zekere J. de W'lAASTENIET, wonende Badhuisweg 18 'te Bos
koop, optreedtais oorresponaent van 'de Vereniging "Nederland
u.s.s.R.". 

Ik 1noge U verzoeken mij wel te willen doen inlichten 
omtrent de �ol1tieke antecendenten en fersonolia v�n deze per�
soon •. 

Aan de Heer 
Districtsco�iittandant der niJkspolitie 
te 
�-GRAV'NHAGE. 

� (lf JJ 
1- -_ _.,,,.,-

1 \ ..,--

Het Tîoo:t'd van de Dienst 
&n,mens deze: 

JJJ, 
J �Ó. 'C�abbendam 

' 

/' 



'A 

@I�
' 

No.: B 482'70 ·-�� '_
s-G-ravenhage, l December 1948�

��io�� GEHEIJ1 · Ond.: J.B. Bomers 

ITie/IIIi 3 ..,. \)\\� -------� 

\� n.a.v.sc.hr. 1;ro. 48270 v.I;:J.Rotterdam.
Hede te _Uwer informatie heb ilc de eer U te berichten, dat, 

volgens hie:,r berustende voor October 1948 g_eldige gegevens, zeke-
re Ll�fil!!Ifil!§

.i 
-wonend<:'! Boerhaavestraa� 53 te Uwent, eeaöonneerd 

zou zijn op een Russisch dagblad of tiJdschrift en in .Ootoper 1948 
optrad als correspondent van de "Vereniging '1Mederland-U,S.S.R.". 
nem worden màandelqks 33 exemplaren van "Nu" toegezonden, waaronder 
begrepen eventuele col�crtage-nummers. 

Ik moge U verzoeken, mij wel in kennis, te Willen doen stel-
len ..met oe politieke antecedenten en. narsonalia van voornoemde 

.B011ERS, waarbij ik, zo mogeltjk, tevens gaarne za,l worden ingelicht 
ovel\ naam en ra:rd -;vnn ae Russische gesc>iziften t ·waarov hij geabonneerd 
is.· . . . . 

. ··Indien betrokkene de Rusalsobe taal niet ,ocht behéersen, 
Zfll ik tevens gu1;1rne vernem<m, voor well:: d-001 do bladen door hom 
ontvangen worden. 

'.Aan d1:3 l{ee1· 
Commissaris van �olltie 
te 
TILBURG 

Fet Hoöfd van de Dienst 
Jname�s d.eze: ,, 

J.G. Crabbendam 



Nr. 36G Geheim Persoonlijk. 
Betreft: Inlichtingen JONKER 
Antwoord op nr.458/222 - 1948 -
Bijlagen: Kart�otheeistaten. 

Geheim persoonlijk. 1°�9 

u� OP KAARf \
A / :;-6 ha 3 

1 

/4 /1 /']l I 
' 

. I✓ / 
/,,-?,o / -tl <"""- if\.fa", 

I 1..7·1-. J / o 
? -tw,r-, 

�,:, �.,,, 

� · j ACD/ Lj � '- J 
� ;, DAT; !!11( X / PAR: 1 }. l_.,,---..A '.) � .Y--l-5!_ 

�-�\Cl� 

N Dezerzijds is bekend geworden dat ranciscus 
,f "r-(I t/ ,Il .1 Joseph Matthieu van de PAVER_T, geb. 31-3-1915 te PUR-. 

MER.END, wonende Neckerweg 48 te BEEMSTER en ---------
r1 f._ ..-Marten van der ZEE, geboren 30-7-1918 te VELSEN,wonen-

?t•1
0 de Dubbelebuurt no.13 te PURMEREND, lid zijn van de 

Vereniging 11NEDERLAND u.s.s.R. 11 • De personen zijn o.a. 
verspreiders en lezers van het orgaan "NU 11• Daarom
trent is over M.v.d. ZEE reeds eerder gerapporteerd. 
( F.J.M.v.d.PAVERT is woonachtig in de gemeente BEEM-
STER)J------------------------------------------------

Niet is gebleken, en het �s ook niet waarschij
'/ iJ:jli t� acht..��-dat genoemde personen Russis"clië"'ciägo"Ia

den, of tijdschriften , gedrukt in de Russische taal 
verspreiden. Eevenmin kon worden vest�gesteld of bei
den ,of een hunner op Russische dagbladen of tijdschri 
ten zouden zijn geabonneerd. In ieder geval worden bij 
hen dergelijke geschriften of dagbladen niet door open 
bare diensten van vervoer (P.T.T.) bezorgd.------�----

Van de PAVERT en Van der ZEE zijn de Russische 
taal niet machtig. Het blad 11NU 11, dat door hen wordt 
verspreid, is in de Nedetlandse taal gedrukt.--------

.2..-tP-r,,1 Niet is gebleken dat G.JONKER, wonende te Pur
merertd, Kanaalkade 26, optrad als afdelingssecretaris 
of correspondent van de vereniging "Nederland - u.s.s.

Kartotheekstaat (iR àrievonà) van G.JONKER 
gaat hierbij. 

Purmerend , 21 Februari 1949. 
w 

No. 458/222 - 1948 - Geheim Persoonlijk. 
é,,::, 

Gezien en in tweevoud doorgezond en. 
heeft betrekking het schrijven No. 4827Ó d.d. 
December 1948. 

Amsterdam, 28 Fe bruari 1949. 

Hierop 
2 



1mJ TERIE V:i!N ALGID-.!ENE ZAKllli , 
'1 i b j�, N'o.: 482'70

B 
v✓,_,,.y, '· ' -Cravenha_ge, 2 Dece111ber 1.948 •.

i'�·Ä.C.D. 
F.J .J-r�v.d.Pav�Nerkqr.Vern GE HE I M Ond.: G., Jonker,

1 • - en U,._ v.a.. Zee
I]Ie{IIIi 3 11,r· ·  .o. 482?9 _v.ID Rptter

• 

• 

' - . ,· 

', 1-:ede te Uwer inforrmtie heb ik de eer U te berichten, <liü7
volgens hier ,berust.ende gegevens op 1-11-194$ zekere G. JO:t1KER, 
wonende Kanaalschans 26 te Purmerend; optrad als afäeliiigss'ëërë
taris of correspondent van de Vereniging "ili�derland-u.s.s.R." 

_ en aa� �r�scus J'o�e:12� .l!�tthieu_:Y_an -de J.IAVi!RT
.J. 

geb. 31-3-11915
te Fur.merena; wonenO:e Uekkerweg 48 te Beemster en rarteg_yan �
�' geb. 30-'7-l918' te Velsen, .,;onende Du,bbele bunnÏ3 te P._Ür
merond geabonneerd zijn op één of meer,Russische'dagbláden of 
tijdschriften. ·' 

F .J .n. ·v·.d. PAV:EhT wordt genoemd ill uw schrijven van
23-6-19.48, terw1Jl op 1: •. v.d. ZEE l;>etrekld.ng heeft Uw brie:f'
Np. 402, ddo lG-3-1948. 

, ' 

. 

Ik mo�e U verzoeken ".!dj wel te ·willen d,oen berichten
_omt,rent da politieke antecedent·en en de personalia van -v.oornoem- . 
. de,G. iom$R, wa�.rbij ik, indien mogeli-jk, tevens gaarne zal- · 
worden ingelicht over naam an aard, vnn d;e Russische g'eschrif-

. ten,· waarop v.d. r�trERT' en v.d. ZEE geabonneerd .zijn •. 

. •Ind"ien betrokkenen de Russische taal nie·t mochten bèheer
sèn, zal ik tevens gaarne vei·nemen voor :y;elk doel. de bladen 
door hen ontyaµgen worden. , . i 

. ' 

Aan de Heer 
Commandant 

, :te 
JfUSTERDA!f

der Rijks_politie / t)

.. ' 'll. 
·J·}_,

· Het Hoofd van de Dienst
p�amens deze: 

j 
J.C. Craboendam



ro. :B 482?0 l Dec�mbex- l �4.0 ·

o,). ! J � D.ijkse,n· en L. Keizer� : l!' II E I 1: 

IIIe/IJii• 3 , , n.a.v.schr. l'To. 482,?0 v.Rotterdam
" • · 1.�ede te u,�èr ; n:f'orl!lat.ie her, il;.: de ec.,r U te barichte�. dat, 

vol•� na hier beru�it> .. nde voor Oot ober 1948 geldige eeP,evens, zek,e-
-� l re J. nr.1�Jl.l!� wnn$nde de Westen op Taxsl, optrc0dt els oorresr,on-

1 i,1 111!, 0 denFvöor do Ya1·enigj,ng "Nederlan<l-u.c.s.R." ,· terwijl 7.ekere 
• L. rEI-�ER, wonende Dninwag b 152è te Den Bure: (Texel), goabonne�rd.

.is op een of meer Buesisch� blad�n. 
Ik moge U verzo�kon mij wel to willen doen inlichten omtrent 

da politieke antecedenten en _personalia van de beide öoveneenoemà.e 
personen, \'1aa·rbi j ik, zo moe;eli j 1-:, tovens gaernc zal :r•ordén inge
licht omtrent naam en aard van het Russische blnd, ·waarop KEI'7,ER 
is geabonneerd. 

Indien betrokkene� p.e Russische taal• niet mochten beh'9ors9fr', 
zal ik tevens gaarne vernemen, voor welk doel do bladen door hem 
ontvangen worden. 

Aen de Heer 
Districtsconm,i.andant der 
in bat district Alkmaar 
Kennemerstraat'253 
te 
R�ILO. 

Rijkspolitie 

'•, 

Het roo:?d van de Dienst 
.e-namens deze: 

, J .G. Crabbenfüun 



r 
LICHTI NGE.L�DIENST. 131-

ï RO TTERDAM. 

I.D. No. 1395. 

� 

:1��. vurr , 

J \/ _,f r C. -..,_ 
i Rotterdam 22 October._194s,._ -· 

·._. ' 1 
� ti' 1 ... ö OCT. 1948 1 

3�� � ,--- ' 
� e � � ' ,,._, , ,L/ d,tL-ri-c: 0 c.. -

��-

Hierbij wordett toegezonden twee lijsten met nieuwe 
adressen ( secr. en corr.) van de Vereniging Nederland-USSR 
resp. met namen van abonné 1 s op Russische blaäen en tijd
schriften. 

Voor zover sprake is van te Rotterdam woonachtige 
personen zijn de personalia van deze personen vermeld op 
lijst twee. 

Verzonden aan : Hoofd Centrale Veiligheids Dienst, 
's-Gravenhage. 



J � at/'vw
o/:_

�1t�cu/J>tdX�. 
,.c _Vereniging N3aerland-u.s.s�R. 

Nieuwe Adressen (secr . en corr.) 

.><Mortier , E.)( Serings traat 77 
x__Kamphuis, A.,)( Duistervoortseweg 
,...-Dijks en, J'. ,x "Elzenhout 11
xTschur , A.M:x. Waldeok Py:tmonilaan 9 
\J'onker, G.,X Ka.na.a.lschans 26 
_tVer heiU-Oudendijk�J'.E" Louise de Colignystraat 55

,>(Hendriks, Th.� Klarenbeeks tra.at 83

xVoskamp, J'. ,,� Nieuwstraat 30 
Bieaa.al', J:. , Qei�a&rs+�-1,ö-l 
� � --Be.ize-'!"weg.. 65 

Abonné•s op Russische bladen en tijdschriften 1

)(de Bruin, K.,X H. GraaflandstraaG 79
----de Jong, o.X Boudewijnstraat 120a
� an Wee ten , H • .X. Dordselaan 135b

Wolf)( W.Frankelandsestraat 60
é:: oho o t s , G • ><. Hoge na t raat 3 7

Ceizer, L.)( Duinweg b 152Q
,..,v.d. Werp ')cX Bosg.ijk 452
....-Adema , H. , H '.A L E N
__.Andriessen; J' X H A L E N
.....-Beeldsnijder,R.?< H A L E N
�ekkering, P. ;,, P.t>q&-8/ Eelders traat 19 
,xBennink)( Concordia.straat ü 67a 1 �BlUmer ..1( Albert Kuijpstra.at 274 III =· 

1d!!�:�J:B�
><

;o!r�a�e�traat 53

% 

,..,..B regman, J )( .Toh de Wi UB t raat 4 
.,....Brongers, E.X H A L E N 
_;Burger)( H A L E N 
xCohen Stuart, J.H-:>( Or.Willem de Oudelaan 22 

,.,.....Colle"YW.)( Ysselstraa.t 46 II 
.)('Engels dr.X Peizersweg 65 
,.,......Fiertel)( Ams t,el 21 

a Gor don)( H A L E' N 
Gra.aff j:r, W X H A L E N, 
msen, G.X H A L E N 

nnink, H.X Driehuizer kerkweg 57 
,.,,..Hinfelaar,L.v� Trompstraat 9 
,....-Hirsch, 'N)( HA L E N 
)(Hoekstrax- Viefelstra.a.t 15 
�Iwema.)( H.W.Mesdagstra.at 68 
......Ka.andorp, Jac )( Lampongstraat 13 I

/Klijzing� HALE N 
�Kramer, L.D.E.J'.� Hobbemastraat lb 
_.-Kreiden fam )( Ama tel 21 kamer 6 
_,,,.de Kwaasteniet, J.X Bathuisweg 18

:<Lauwerier, H • .x H A L E N 
_.L�oken , P.A.X Langestra.a.t 36 
..-,:Ma,yrenz .)( H A LE N 
/V.d. Molen, H.RJ((arts) 
;,eNannen, H.x ---Mispels traat 10 

Nannen, H.){ -H A L E N
1v.d. Pavert, y,( NekkeI"i'Vttg 48
f Polko, J.;;,< �� - J'ames Wattstraat 15 
)(Pr·esser, dr • .r • ..,..-- Maasstraat 150 I

;><'de Rover, C. )1( Max Wellstraat 8 
:,._.Ruda X H A L E N 
• de Ruij ter-, Da. J' Y. Ned. Herv. Predikant te
xvan Santen, J. )( Herengracht 28 \ 

4 Oc tob er 1948. 

---Utrecht 
..-,Twello-».u;Jm:tuTerwol

r
ej 

,-Texel ( de West en). ·t �·
��!!�!�� 2 . :J1 

II.,,.den Haag�. 
j i -Arnhem /J,J,,,._rJ._
,J. � <'"Almelo 
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wonende Boudewijnstraat 120a; en: re,st9q��

& 

� an Westen
� 

Hendrik, geboren 3-11-1911 te Rotterdam';-. wonende /iJq
Dordtselaa�

l 
135b.. / · L

r-,J) ,oftblj 


	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full
	0035full
	0036full
	0037full
	0038full
	0039full

