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S.T. 
No. Gr.V.D. 379/51 Conf.

!!)!!; 8 Juni 1951. " j·11) 
" - --J..-J�'J- . .( 
Jf-�� ! 

Bijlagen: e 2. L� ;4f!'/_.'!, _ ·

Onderwerp: overbrenging Comm •. lectt(ufll JUNI 1951. J van Nea. naar België. l · (/''-" 

CONFIDENTIEEJ ACO/. I�� - .!
. . 

Hierbij moge ik U een verkort 
uittreksel van een tvJeetal rapporten 
doen toekomen betreffende het over
brengen van Communistische lectuur 
van Nederland naar België, naar de 
inhoud waarvan ik U kortheidshalve 
moge verwi,jzen. 

Eventueel nadere gegevens zal 
IkU t.z.t. zo nodig rapporteren. 

S.T. 

AAN: B.V.D. 

10.
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1.urTTREIIBEL VEILIGHEIJ:SRAPPORT 
BERICHT 

Datum van bericht: 26 Mei 19.51. 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: Brig. Cdt. Kon.Marechaussee 

te Roos teren. 
< Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar. 

Betrouwbaarheid bericht: Betrouwbaar, 
• Welke acties zijn ondernomen: Onderzoek ingesteld. 

Brigade Kon.Marechaussee 
teren. 

Met welke ins�anties samengewerkt:

BERICHT: 

• 

__.1 

k 

==' 

Dd. lO Maart 1951 werd aan de Brigade Cdt. van de Kon. 
Marechaussee te Roosteren door de Cafe-houder MARTENS e�_g in 
het Ehgels gedrukt blad getoond, getiteld 11SOV JET UNI0� 11• 

De cafe-houder MARTENS heeft een cafe na.bij de D.P.-R00STER3N, 
woont te Roosteren, &chansberg no. 2, is een oud politiek 
delinquent en wordt politiek niet vertrouwd. 

In het achtergebouw van bovenvermeld cafe woont de fam. 
BROEKMANS, die de eigenlijke eigenaars zijn van dit cafe en 
achtergebouw. Broekma nsexploiteerde vroeger -tot de bevrijding
zijn cafe zelf. 

Hij heeft de Belgische nationaliteit, op politiek gebied 
is omtrent hem niets bekend. Zijn zoon is beroeps-kapitein 
in het BELGISCHE leger. 

Bekend is verder dat de Heer Phillips van Belgische 
national iteit, tijdens de Duitse bezetting burgemeester van 
MAASEIK (B) van oudsher bevriend is met de Fam. BROEKMANS vnd. 

Bij navraag en nader onder3oek naar de herkomst van 't 
in aanhef genoemd blad 11SOV JE1' UNION�'' bleek het volgende: 

Op verzoek van de Heer PHILLIPS vnd. was dit blad besteld 
en gekocht aan de Stationskiosk te Sittard door de auto-bus 
chauffeur v.d. VADAH, geheten :0IRCKS, Antonius Hubertus, 
alias "T3UN 11, Nederlandse nationáliteit, wonende te Echt. Dirc 
staat als een guns·tig persoon bekend, en moet deze handelihng 
van hem beschouwd worden als een Diepst, die hij Heer P.H. 
wilde bewijzen. Zijn onschuld hierin moge ook blijlren uit het 
feit dat hij dd. 9 Maart het bewuste blad niet rechtstreeks 
zoals afgesproken was met de Heer Ph. naar het çafe ''Martens" 
bracht, doch er mee naar de Marechaussee aan de �.P. ging 
met het verzoek het verder te willen doorgeven aan Martens. 
De Hr. Ph. zou het daar dBn wel t.z.t. komen ophalen. Bij 
deze gelegenheid maakte hij er het dienstdoend Mar. personeel 
op at tent dat het blad een RUSSISCH embleem bad en sprak daar
over zijn verwondering uit. 

Volgens verklaring van DIRCKS ontving hij dd. 10 Maart 
via Martens f.1.-- voor het blad dat f. 0,75 had gekost. 
Bij deze laatste gelegenheid zag hij, dat de Hr. Pn., die met 
hem stond te praten nog een zelfde blad bij zich had. 
Laatstgenoemde deelde heem daaromtrent mede, dat hij het had 
gehaald op het station te ROERMOND. Ph. is daarop naar België 
gegaan, zonder echter eerst bij Martens het door hem bezorgde 
blad af te halen. 

Dà. 25-5-1951 kwam de Hr. Ph. vergezeld van zijn zoon, 
per luxe auto merk 11CITROEN11 vanuit Maaseik via de D.P. tlOOSTE
R..1!:N, Nederland binnen. 

Na een Jrort bezoek aan de eerdergenoemde fam. BRO�KivffiNS 
�ap hij weer teru� met 2 grote grijze envelonpen iQ zijn ez t, waarmede hiJ regelrecht naar het aan dê D.P. dienstaoeiro
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Mar. personeel liep met de mededeling: "Hier hebben jullie 
een paar mooie tijdsch�iften om te lezen, wees er zuinig mee 
want ik kom ze dadelijk weer terughalen". Daarna vertrok hi,j 
met zijn zoon in Nederlendse binnenwaartse richting. 

Kort daarna keerde zijn zoon alleen met de auto ,terug. 
1 s-Avonds (23.00 uur) vervoegde zich de dienstbode v.d •

Hr. Ph. zich aan de D.P. om de tijdschriften op te halen. 
Deze waren echter door het afgeloste Mar. personeel mede
genomen en dus niet aa anezig. 

De betreffende dienstbode verklaarde vervolgens dat zij 
de tj_jdschriften de volgende dag zou lwmen halen, daar de Hr. 
Ph. dan naar ANTWERPEN ging en ze graag wilde meenemen. 
Op 26 Mei omstreeks 11.00 uur kwam deze dienstbode de tijd
schriften ophalen en deelde opnieuw mede dat de Hr. Ph. naar 
ANT\ifü"BPEN ging. 

Omtrent de tijdschriften zij nog het volgende opgemerkt. 
Formaat en omvang als het Amerikaanse blad 11LIFE'' ihhoud 
economisch-cultureel • 

In de tijdschriften lagen enkele in de Nederlandse taal 
gestelde verklaringen betreffende de betekenis van de foto's 

.,,.....tzie bijlage). De enveloppen waren geadresseerd aan:
c::;::: 1 Mr. F. BROEKMANS, MA.L\SBRUG-ROOOTERBN. 

en als afzender: A .s"B. ROERMOND. 
Postzegelstempels g

�

ateerd 31 Maart 1951 eb 9 Mei 1951,
inlichtingen omtrent Ph. verzocht aan een der ambtenaren van 
de Belgische Veiligh id van de Staat leverde nog het volgende 
op. 

Ph, ltwam niet v, or op· de ledenlijst van de Co!llm. partij 
District EISDEN (B).1Wel werd medegedeeld, dat de Hr. Hl. een 
uitgesproken 11LIBERAnL" is. 

Voorts is ook nog bekend dat PH. voor zijn burgemeesters
schap tijdens de bez�tting gestraft is. 

r �
l 

11/�� 

l 

Coll.: f 



G .,:; E E I I!i, 

ve:t:binding: _fo.12 

Doss .10·3/750 
onderwerp: G.A. TEVEN en "r.DALZ.J GIL!füIJS. 
Datwn ontvangst bericht:--
Betrou.wbaarheid berichtgever:--
•7aardering bericht: ---
ievens bericht gezonden aan:--
·::edewerllrende instant ics: --
onäernomen actie:---

:s •. o.s. van 3 Jov.1948 
./o.48

:r 
i....v.A.Z, 

r� 
11 Januari 1949. 

l Yo' 1 • �, 

1 14 JAN. 194q 

1_0__-� s-J l/ob 

naar aanleiding van nevenyerraeld se hri jven \'terdt 
/ 

gedeeld, dal; de volledige personalia van G.A.:fEl.TE:;.;r en 
...\J.DALEN GILH JIJS luiden alsvolFt,: 

r1ede-

t;tw:_ 1. Gerrit .Adriaan 1�"3VEN, 5eboren te Amsterdam, 2 r.ei 1898,

van beroep kunstschilder, wonend.e GoereesestraFJt 39 te 
1 s-Gravenhage; 

- \ 2. Hic olaas DALJsiT GILHUIJS, geboren te Barnau.l (Rusland),
19 December 1903, van beroep-expeditiechef, wonende Van den
Berghstraat 52 te 's-Gravenhage. 

van betrokkenen is niet be:rnnd geworden, dat zij lid 

zijn van een politieKe partij, of activiteit ten behoeve van 

�

nige politieke partij ontplooien, (Eind� 
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Verbinding: 32 

No. CV/G 856-48 Datum: 1 6 • 1 2 • 1 9 48 • 

Onderwerp: Leesbibliotheek fiîatser • 

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

Datum van ontvangstbericht: 4.11 .19L�8 

Betrouv,baarheid berichtgever: zeer betrouwbaar 

Vaordering bericht: idem 

Tevens bericht gezonden aan:, geen 

Medewerkende instaaties: 

Ondernomen actie: 

) 
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Aan de Centrale Veiligheidsdienst 

te 
1 

s- G r a v e n h a g e • 
-----------------------

In antwoord op uw schrijven dd. 4 
November 1948, no. 48681 wordt het volgende 
medegedeeld: 

De leesbibliotheek Mat ser is eigen
dom van MATSER, Hendrik Cornelis, geboren, 
21.3.1917 te Arnhem, wonende te Arnhem, Oranje
:straat 33. 

Matser heeft inderdaad diverse 
lbpeken gekocht bij 11 .l:'egasus". Deze boeken zijn 
bestemd voor z1Jn uitleen-bibliotheek. Hij 

/TJJ heeft echter ook anti-communistische boeken 
vl voorradig. 

• 

Voor zover is kunnen worden nage
gaan is H.c. rfatser geen lid van de C.i'.N. Hij 
staag' echter zeer sympatbiek tegenover de c.�.N. 

Volgens zijn eigen verklaring heeft 
hij. in de bezettingstijd gewerkt in de commu
nistische illegaliteit en zou hij o.a. Gerben 
·.'Jagenaar persoonlijk zeer goed kennen •

�en kartotheekkaart van genoemde Matser gaat 
hierbij. 

.uinde. 



DISTRICT 's-GI:.AVENHAGE 
DER HIJKSrOLITIE 

COMMANIJANT 
-0-0-0-

•s-Gravenhage, 30 Nov.1948.

\ I 1 

-· No.
Onderwerp:

Geheim Pers. , r..- ;1-

:itikiox:lrlr:i:�lt N .Roos. .. . 
. ..,, 

Bijlagen: � • \',,,.-V_I 
-SOcP!f> 0

• 

Aan 

-_,.�-,.� ......... 

In antwoord op Uw schrijven 
dd.3 November 1948,No.48681 , gelieve

U hierbij de gevraagde .inlichtingen·
in tweevoud aan te treffen •

het Ministerie van Alg.Zaken 
.Tavastraa.t 68 

•a-GRAVENHAGE.
-----------------
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ROOS Nicolaas,wonende 
OUd-Nieuwveenseweg 240 
te Nieuwveen. 

. 
. 

Datum,30 November L948. 

Antwoord op 
verzoek No. 48681 dd. 3 November 1948. 

• 

• 

GEHEIM 

rpV Nicolaas Roos ,geboren 20 Se tem r 18 3 te den Helàer,
-:1 zo nder beroep, inva 1 e WDnende te Nieuwveen,OUd-Nieuwveense-

' 
weg 240. 

Bij een dezerz ijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek naar 
antecedenten van voornoemd persoon,bleek het volgende: 

Genoemde Nicolaas Roos,is gehuwd met Barbara Kastl,ge-
fj? ren te Neubau (Duitschland),8 April 1907,(Ie vrouw overleden). 

Roos voornoemd,woont sinds 30 October 1946 te Nieuwveen, 
komende van .Amsterdam,Rîouwstraat 38 r.

Hij staat als volbloed communist bekend,treec!,echter niet 
op de voorgrond,ma.akt geen propaganda,maa.r is geabonneerd op 
het dagbl,'ad u De Waarheid "· 

- -

Einde • 



1 Vol9no J 
--�. Ingevolge Uw verzoek, vervat in Uw brief dd. 3 Novem-

. ber 1948, no. 48681, betreffende L. Alblas en Watermulder, 
2 2 NOV. 1948 �oge ik U het volgende berichten: 

• 

• 

-

\rD/ �, De door U bedoelde Luiten Alblas, is genaamd Luiken 
· · {OOS-f

l
ABB.AS, geb: 20-11-05 te Bellingwolde, landarbeider, wonende

1 ee Bellingwolde, Remkeslaan, B. 237. ABB.AS is lid van de C.P. 
en voorzitter van de afd. der EoV,C. en is daarvan de z.g.n. 

� tt�fê.ekJ:>uîS". Van :celat1es met a:e-communistische uitgeverlf 

� 
en boekhandel "Pegasus" te .Amsterdam, is mij niets bekend. 

- , Hendrik WATERiv:ULDER, geb: 23-3-01 te Sappemeer, fabrieksar
beider, won: te Sa.ppemeer, Slochterstraat

! 
103, is gehuwd 

� met Hinderkien Ballema �@•R�leHemJ Uit dit huwelijk 
zijn elf kinderen geboren. 

De moeder van Watermulder had vroeger een kroegje en 
dit heeft zijn stempel gezet op zoon Hendrik. Deze raakte aan 
de drank verslaafd, met het gevolg dat hij in een krankzinni
gengesticht is opgenomen geweest. 

L 
Een zoon van Hendrik Watermulder, n.l. Johannes, geb. 

, .l -"'Îl3-l-21 te Sappemeer, landarbeider, wonende te Sappemeer,

,t1,f,+"" 
Slochterstraat 49-2, is gedurende de bezetting geruime tijd 

vr 
werkzaam geweest in Duitsland. Na de bevrijding kwam hij terug 
niet alleen met hamer eµ si.kkel getooid, doch tevens in ge

-lzelschap van een Rm.ss��s meisje, genaamd Nadja Houden.snik, 
geb: te Orrenburg (Rusland) 17-8-22. Op 9 Juni 1945 ia hîj"te 
Sappemeer met dit meisje gehuwd en in dit gezin is één kind. 

Deze Johannes Watermulder is communist en is zijn partij 
trouw gebleven. Hij is nimmer met de politie in aanraking ge
weest en of hij in relatie staat met de communistische uitge
verij en boekhandel ''Pegasus" is mij echter niet bekend. 

I.D.Oostelijk Groningen.18-11-48 //

� 



·, 18 NOV. t�48

A[Df vg.&t_;

.i.n._;c.1vol0 •.:; !iGt rc.ir.:.�v3n vJn ,, ..:; r --oo"a v n 1.h.: J.V • ..J. 

do. 3 ove.1b3r 19,,8, 1::i.49uS1,o1·0"'r 1er9 �.i octar,• 1alk :;;cbrl�ven is 
voorzien v· n :,; oni n' •::üri"t ,,J.u ove, .. u.:::r 19'i�,<J�b ilc de "er U

._,1..: lrJl-..r1:.,s t cn6o tJ J t n vol..;0nue tv l", p JO:t t aren. 
J"lt.i. ent .; 2 vrc,c. :_ J ,. ,J .L.o..., te:..· in rvl'J t h.1 E.�� at ".J t; 

r:i�tücne ,,·L_ovJrjj t:ri b'.)0k\1·nà,--:Jl'..t!e..,ar,us'' t0 .-1.1.1:'t,:cda:n,c.::tn , ... en 
'10f1j Ue" 1.t ooru ,oraon _:-e..., oven .. • Jt is: _Jz�on 1H poU ticl<:e ori-n
�JrL·� v·"n Ko�t0r zJer ·ol .io_:eli.jk,,hch 2ëJk-.::.c'1eir] t<on l11G:co.ttl.'Jnt 
r i r: t ·orv di.î ver ter J.,.·en. / 

_f .JG p "CL'.)l1 lia v:.n buuoelCu ÁJf' t ,r l'..,i,J0n 1::.v::il_;t: 
/, .i',,.,.,-

Kll
:-''�nclii-> Ko:..�Jr, _, fr ... �r<m te �dve1·,·J..jk 3,, ,i��-i� lS.�4,vtn '..:)..)ro-.::p ..11.·-

�- i.,.;:.J.Q...}r r vr6nè8 G3 .L1Jt'll't10Il, J..,t_,r,1e_; ;.10.8.-ll,1 lS llJ v..,r. r:.Z CO"l..aU-
, iL ti::c1,8 P< ::tij . 1:'lu0l'l n,j •.m 11Ï,) .i,:::cft bij •l.; la.�1 t;;;.t 1_;hoLG-:'ll1 . � 
.. ,e211t.::r <:1.asv0r,.;:iezin._,,;;:m ..,lG CEJlLlt.<, c.t v,::io1' o�r, J.'tij op .J.J_ U.j�t 
_.:;;;;t·an.,_J� iE- -=>lLl uI' ,§,!m v::in (l;, V)Oi.';.1 nneîlv r. lc) l'tJ.i,'.,00,, . .;1 
��,;n 11oliti0ke · ctiviteit to� nu to'3 ni it 1,c":il ;_1.Jl.',(b�ar is. 
h0st0r is een :l1Jioeri� ::J..:rso0n,àie ie.Luc nh:t 1.'..Jc;t1C in à0 J en 
z_et. 0_ . ..,ni;�ül-i, �iLi erkzae.11:1 en da :1Jo .ovens 1;e V-::lsen. 

, 

Voorgeen v1 .... s : ij srkz. am �l:::, · 0_; · ,rl-:er bi i A.., � • ..:, erl .... nJS-
se tpoor·egen en be1ft in oeze uoedc,ni_;eeid in de b-::zettin'""�tj.jd 
in .Liuitsl&nu c;;e::1.ierlct.V.:>l. ens zijn ze:_;gen is hij voor zijn o6en 
-C..,elceurd •• -et V.;r:noeden bestaat dt�t tlij G"'ens zijn co:.1munistiscbe 
iogen 0ntslclgen is.�ezerzijJs is niet n� te �aan of ait lacitste 
op \.aarueic. berust..-iet is meeruere da.len voor.;eirn::1en u-... � ni,j oe 
k.:.,ntoorliouaer clcr .l:".)s t-I\ole-r� a: E::n L:Jl0foomden,J t _1111,_r Je�: 
[,V0l"vS tClefoni�ch Vl'03_;,:;_� net C2. . .1Llül1:Îl�.t:. Cfle '], ,:,1 L!''oC �-l.'-
1 cid''nii=-:t r.:�zJr; ere:: •. t __ ·.,��\.Ede .:81 u:::,t clit bl...(.• niet rri-
v0erde,dus niet ::!Gt u•..: la.,.tst0 [.,üt. tLe"c_,lling uie ,iç.,.;., !n3áe .... ing. 
Ko 'é.. t er !cl e 1 d e o i t d � n e � n .i e 0 , rd n is t r. t i e v H� 1 i t � L L, à Eal v .., '.) r 
.:.?ve:: l.: �: :-1�'.)o::.-�.01.:à,ar it kon n�· ... :�an i �·1 c.e v�.:"J.1c,.,1·atell:ing u� t 
oit o:-,zJttelijk t...OOl' l tit;,_:·�-noe,ade ,.:,SCld0áde. dt .>lèek ,:e..i l0or
J� t (,6 Jirecteur v0 :1 r,e r.l.:. te ...J-:lV·;rwi,jk hem ó l' ro"trant in
licttin.....;.en vroeg .... ;.ee1"" v lt o ::�.�ent _:J .... t0r 11i�Jt te v....-1\r;,._"l_qen • 

... iloo,lv 
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A/2 no. 115'43 J:.fVB� 
r Á· 

In ant •1oord or Uw bovenver meld schrijven, 
houdende verzoek om inlichtineen omtrent 
Eevr. POSTf.'IA, Croeeelaan 227 bis, alhier, doe
ik U l'J.ierbij een desbetreffend rap:)ort toekomen. 

\\7 
-Utrecht, 9 November 1948. 

/ 



• 
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A/? no. 815'4q N.V.B. 

N8�r eqnleidine van Uw schrijven no.49651 
d.d. �-11-4S, betreffende �evr. Postma. Croeselaan 2?7 bis
te U'hecht' wordt als volgt geraiiro:rî.ëérd:

I�ar juiste personaliR luiden: 
i,(.J.CA'rHA'U�JA JA7\fS-C:N, geboren te Wijk bij 1Juu1·stecle 9-11-03, 
l t;ehuwd. met "'fi_j�e Ba.uke Pos!ma, ;eboren te Dantumadeel 
°" 15-9-10, van 6,Hoer scft!lder� wonende Croeselaan 277 bis, 

aangesloten bij het Ge�eformeerde kerk�enootschap-.--

Van eniee politieke activiteit ten aanzien van Jansen en 
Postma is dezerzijd� niet gebleken. Wel is vast5eeteld, 
dat P�a in I>lei 1948 . .2;eabonneerd v,as op "De Wa;:.rl1ei? 11• 

In de administr8.tie van de P.R.A. en vc1n de e;emeenter,olj·Ue 
te Utrecht komen hun namen, in verband met te::;en hen 0e,;ezen
vonnissen, niet voor, terwijl ook overieens niets ten 
nadele van hen is gebleken. 

9 November 1948 . 
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Novemb.èr 1948. 

N.a.v.Notitie van BIII No.48681
Onderw: · D. c. · �� i>,,. ,.. t, i. 

-------· 
!,, ••· l i , 

\ . .

' . ,/ 

,.. 

Uede te Uwer informatie .heb ik d'e eor U te be.richten;· 
• 

1
• dat D.c. fiOMP.U, · vrouwenarts .:te· .Amste_rda�m_'volgèns· ,een hier

· . berustend" gegeven geabonneerd zoh zijn op hot maandblad,
ttEén'�, van net A.N.J. V •. o! op 11J;)e :Vrije K,athedert•.

Ik· moge ,U verio�ken mij !ie 1:1;illen doen berichte� of
bovenstaande bij ond,erzoek kan. blijken ju.ist, t�. zijn, in 
welk: gevaJ:. ik. gaarne omtrent de poli tieké antece�_enten: en
de personalia v-.an voornoemde arts zal wor!ien ·ingelicht. 
· '.:·

·Hèt .Hoofd van èl.'è Dienst 
· · 

· 

fvoor deie:· · 

.. .....\ 

A�n d·e Hêer ·. 1 
Hoofd Commissaris·van folitie
.te 
A�SîI!.RDAlY.. 

,, 

J.G.Crabbendam 

) ," t' 

.., 

. 
. .•



?ITNISTERIE VAN 
ALGm.IBNE ZAKEN 

No.: 48ó81 
Onderw.: n.c. Rompu. 

J, ;t(°\�

1 ·-0Î;GËBÖËKfl .:1r:v:�age, 9 Augustus 1949.

V E R T R O U i'! E L IJ K. 
------------------------

Hiermede heb ik de eer U mijn schrijven, no 48681, 
dd. 3 november 1948 in herinnering te breng n, wr:iarin ik
U verzocht mijfizdoen inliphten omtrent de politieke ante
cedenten en persona lia van D.C,. ROMPU, vrouwenarts te 
Amsterdam. 

Met een spoedige beo.ntwoording zult U mij zeer ver
plichten. 

Aen de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
APS1l'EHbAM. 
------

Het Hoofd.van de Dienst 
'2-namens deze: 

J.G. Crabbendam. 



I.1IH1STEL.IE
·•s-Gravellhage, 3 November 1948.

•, � 

B 48681 
IIIf II;J:h 3 . .. . 

·· A. ? A:: i i:KOEZ:-13AKKER. · 
1 

.. ; .

N.a.v.Notitie �an B!II No.48681
CF t�I".

, De-zerzijd� werd bericht ontvangen, dat mevrouw.
A.• PANJIBKOEK-BAKlrER� wonend e Ewijksluis 39 te st.Arm.a
Parochie,lid zou.ziJn van - qf contact zou onderhouden
piet de Nederland$e V�ouwen l3eweging. 

• J ' 9 

,. . lk · moge U verzoekèn mij te y.rillen ·doen inlichten
omtrent personalia, alomede·omtrent politieke antecedenten 

.en eventuele aètiviteit �an deze vrouw.en eventueel haar 
"ech

,,,
tge1:1�ct: 

. 
Het Hoofd van ,de Dienst 

r 
/voor deze: 

' ' 

Aan de ;Reer , . 
der Rijkspolitie Districtscommandant 

te 

IiEEUWA,RDEN • 
J.G.Crabbendam 
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F.de ROOIJ-BLOM. 

�
' f. \ t..

y°\ \� 
�\ \ 

+.' a-Gravenhage, 3 November 1948 •
\ 

1 

N.a.v.Notitie van BIII No.48681

G E .R E I lJ • 

Mede te Uwer �nformatie neb ik de eer U te bèrichten,
dat F.de ROOIJ-BLOM,wonende Kaasmarkt 14 te Purmerend, 
volgens een bier berustend gegeven lid zou zijn van - of 
in betrekking zou st�an tot de �ederlandse vrouwen Be�eging.

Ik moge u ver�oeken mij te willen doen inlichten om
trent de politieke ori�ntatée,� activiteit en eventuele 
functies van voornoemde vrouw, waarbij ik tevens gaarne in 
het bezit zal worden gesteld van haar personalia �n die van
haar echtgenoot. Ook omtrent de politieke antecedenten van 
deze laatste zal ik gaarne nader van u·vernemen. 

. 

Aan de Heer 

Districtscom.màndant
te 
AMSTERDAM. 

Het Hoofd van de Di�nst
. 

1 voor deze: 

der Rijkspolitie· ., 
J.o.crabbendam
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J.eesoi ,liotheèk MA.TSER. 

(iiû�KÏ] 
: • s-Qravenhage, 4 November 1948.

N.a.v.Notitie van BIII No.48681

Mede te Uwer informatie heb, ilt de eer U te berichten, 
dst'.ult een.hier berustend gegev·en blijkt, dat het hoofd 
van de leesbibliotheek 1ilA.�ER, Oranjestraat 33 te Arnhem, 
i.n relatie staat met de oomrrn;tni·stieche uitgeverij "Pegasus" 
te AlXlsterdam. , · 

. Ik moge ·u verzoeken mij vrel te v1illen doen inlichten 
omtrent do po1i·tieke, antecedenten en d? personalia van· de 
eigen�ar of beheerder van voornoemde leesbibliotheek. 

Àan de Heer � 

Hoofd Commissaris van P�litie 
te 

, AJUtHEM. 

Het Hoofd van de Dienst 
r,:oor deze: 
·.

!f 
J.G.crabbendam 



MINISTERID VAU AL�Dt,:E?tE ZAlam 

Wo.: B 48681 
's-'IJ.ravenha11r , l Hovembor 1 G48. 

nav notitie �an B III no 

�-·il'\'ierp: G.A. lfo't'"eri en 
...,,..., H. :nolen-Gilhuijs. . . 

48681 

. 

·• GE Il. E I M

•• 

IIIf :r·rrc 3 " 
Mede te U,,CI" ifa.for.matio heb ik de eer U to borlchtQn, dat 

o� A. .. NEVEN,· wo11ende qoereesestraa"t 39 en 1T" D!.LEN-GILilUIJS, wo1•en'Qc va.n der Borgstr?-n't 52,' beiden te •u-Gravciihnge, "blijkens hier
bel.."ll.S-tcnde ge ge vena ;L11 re lo.tie zon.éhm atnfln met da uitgeverij 
1tPegaau.s n .. . �' • 

Ik rno,c:;:e U vexf7,oe'ken mij viel te v11i1�n dö�n inlichten omtrent 
�e politieke antecodè�t�n van voonioeode ·porso��. wa�rbij �k 
tevens gaarne in het bezit zal worden gesteld van hwi personalia. 

Aa.n de flé"or . . � 
Hoofdcomniesaria van 1olitie 
te 
t s-GrtAVE!U!AÇE. 

� 

,Het Hoofd·v$n àe Dienut 
voor <leze:

. 

.:: • G.- ,crabbend.am. 
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1INISTBRIE VA!� ALGEMENE ZAKEN 

lfo. . I�Ii ���h 3
Onderwt ..J. ROO' • 

., . .: '

< \ 

. 

rs-Gravenhage, 3 November 1948. 

N.a.v.Notitie van BIII No.48681
G-"' r • 

Mede· te.Uwer' informatie·heb.ik-de eer U te berichten, 
dat N. ROOS,wonende ·te Nieuwveen(Z.H) No.240, volgens een 
hier berustend gegeven, i:n relatie zou staan met de commu
nisti�ohe uitgeverij .en boell,mandel "Pegasus" .te ,Amsterdam. 

· Ik moge U verzoéken, mij'wel te willen doen inlichten
omtrent de politieke antecedenten en personalia van deze 

. ' persoon. Bet Hoofd·v�n de Dienst •: , f �oor dezer •. 

., 
Aan de Heer ., .. 
Districtsèo�andant der Rijkspolitie; 
te . · · '·· 
Den.HAAG. J.G.Crabbendam 

• l 
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L. ALB:........& en 
n.a..;; :i.;,Rm1J LlJ .15.tt. 

' s-Gravenhage, 3 lf ovember 1948. 

N.a.v.Notitie van BIII No.48681

GEHEIM. 

Mede ,te uwer informatie heb ik de eer U te berichten, 
dat volgens een-hier berustend gegeven de reeds eerder ge
melde Luiten ALBLAS,geboren 29-11-1905 te Bellingvblde, 
wonende aidäar Remkuslaan B 237 en zekere·WAT.Ii:RMULDER, 
wonende Slochterstraat 103 te Sappeme�r 1n relatie zouden 
staan met de commwiistiscbe uitgeverij en boekhandel � 
rtpegasusd te Ameterdam. 

, . . Ik moge U verzoeken mij wel te willen doen inlichten
omtrent de politieke antecedenten en pereonàlia van voor-
noemde 'ATERMULDER. g·et Hoofd van de Dienst· t"o�- deze, · · 

Aan de Heer . )1' 
Districtscommandant der Rijkspolitie 
te 'J. G. era b bendam 
ï:INSCIIOTEN. 
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B 48681 
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O • .KOS�. 

's-Grav�nhage, 3 �ovember 1948 • 
. 

N.a.v.mmx.No.48681 Notiiie van

BIII 
GE E. EI M. 

: 

Mede' te Uwer informátie b'ericht ik 1J, dat volgens 
èen hier ingekomen medede1ing c. X:OSTER,wonende Westerweg
·a te Limmen,.in relatie zou staal,). met de communistische 
uitgeverij en boekhondel "Pegasu,al-l te Amsterdam. 

In ·mijn administratie komt "voor e'en zekere KOSTER, 
eveneens woonachtig te Limmen, die mij ,in 1947 gemeld ·werd
als lid van de c.P.N. 

· · 

Ik moge U ve.t:zoel:.èn mij in ke11D.is 'te willen doen. stel
len _met de peI·sonaliá va.n C� KOpT'ER voornoemd, waarbij ik 

· tevens gaRrne zal vernemen, of ook het t�e gegeven op 
de�e 'peraoon betrekking heeft. In ontkenne·nd geval zal, ik
gaarne op de b.oogte worden gesteld ,JJ1et de personalia van 
dit lid· van de c.P.'N., alsmede me.t zijn politieke activiteit.

. ' 

.. 
. ' 

'. 

\. 

.• 

Aan de ,Heer 
oom.mandant der Rijkspolitie
in h�t district Alkmaar 
Kenncmeretraat 253 
te 
HEILOO.

Het Hoofd •1an de Dienst
' ·,roox de7,e; 

J1 

J.,o.crabl>endam 
: 
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._evr. J!O. �: 1... 

1948. 

N.a.v.Notitie van BIII No.48681 
G :. 1! I • 

Mede te Uwer ·in,eormatie heb ik de eer U te berichten, 
dat, ·volgens een bij mij ingek.om�n· mededeling, mevr.l?OSTMA., 
Croeaelaan 227 bis te Uwent, lid zou zijn Yan de Nederlandse 
vrouwen Beweging. 

Ik moge U ver-zoeken mij wel in kennis te willen doen 
stellen met de politieke antecedP.nten en de personalia van 
dez� vróuw, waarbij i� tevens gaarne gelijke gegevene om,t;:e� 
trent haar echtgenoot zal"vernemen. 

. Aan de"Heer 
Hoofd Commissaris 
te, 

van politie 

UTRECHT. 

,... ' f } 11'/ ·vt l/ . . tl ;Q. / Ç�r·f JJ_� rn.l� · · 

Het Rootd van de Dienst 
;..voor deze: 

i 

J. G" crabbendam"'. . ' 



/7� - · 2 ·mv. l'.l4a
C 

Onderstaande personen staan in relatie mr.· t·-:::·,· ..._ 
t , ), 'I � 6 rY I 

n�m 
-- ---

ç- , . ,1 Cl-,A. Neven, r,oereeeeotraat 39 Den Haagv oc, /f ,�o
f , ),' 1 �. Perfors, Veluv1estraat 51 Arnhem; - f �. ,·- "'-� 

, ... �, L. Abbas, Remkusle.an B 237 Bellin�rnldeJ-
1 ,,- , Loesbibliotheek Ma.tser, ')re.njestrrat 33 Arnhe·u;� 
� -\4U• Roos, 240 Mieüwveen (Z.H.)-
' kf 'Waterrou.ldsr, Sloch.tere:;trant 103 Sap ,emeer;- ,, 

k'"' 10. Koster, Wester..;eg 8 Limmen (N.H. ) ; "- fl,l 11'(,1�-c

�aJ.F. Bat nburg, van Marnixlaan 21 Amersfoort,- ,, · ., 
• ..... N. Y/P.t�rts, Heemrae.dssingel 185 Rotterdam; ,,. .JJ ::i-S fJJ-. ��· 
. x:IH. Paap, Zeestreat 45 Zandvoort;� <i<l:JJ:; • ..;f - --� elr�·;�.;.� 
, .-i11î• Da.1en-Gilhu.i.js,van der Bergstrel"t :>2 Den Hee�.- ld·'��,n� 

r /tv. I ?� 
RAI IO "ERplID NEDT�E.LAND 

·\ lW. Serlier, Lange Geer 236 'Rotterclam • ..

EEN of VRIJE KATIIEDER 

otJ't, .,. 1 D. c. van Ror:1pu, vrouwenarts, .Amsterdam,.,.--

� 
ALGElfülfä .PfüîL IlIG1rIB1,STER c.P.u • 

, b .
t

if

� ki J. H.A. Klijssen, Deimenstraat 17 Tilburg.�-� e.o. ":J7 i Z)Jj /

t 
(

VERENIGING NEDERLAND-POLEN . ; fH). 1Z

�� �fb�vr] .1fl ....-� J. Rukower, Noordeinde 5Ra. Den Haag • ..--: 
' 

V �REi'TIGING NEDERLANDSE VhOûWEU :BBRE<HNG 

IF. de Rooij-Blom, Kaasmarkt 14 Purmerend;..--: 
tMevr. ,'ostma., Oroeselaan 227-bis Utrechti ,,-
1 A.l>annckoek-Bakker, Ewijl.:sluis 39 Anna Parochie.� 

k. /,q. yf.
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