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I 
No. 615 a - 14 - 1951. 
Onderwerp: "de Tribune". 

VER T R.O UWE L I 1952. 

derstaande personen werd in Maart 1952 het orgaan "de Tribune" 

/~ r<__p~"t~~je~ondez;,: 

J .A.RONIUS, Andries, geboren "!!. ::fTjimahi, 1.3 Juni 1926, zonder beroep, 
Nederlander, wonende 2e Steenstraat 105-I; 

Jt1BRUIJN de, Emilia Mar ,,~:,:geboren te Amsterdam, 29 November 1916, zon-

~
. der '-6,roep, Nederlan ~ e, won~de Gove.rt Flinckstraat 84-I achter ; 

COHEN 1rà, .Aron, geboren te Amsterdam, 8 Maart 1921, van beroep cou-
peur, ·<Nederlander, wonende Willaerts*raat 4-III ; · 

IDELFT van, Herman, geboren te Amsterdam, 12 Mei 1921, zonder beroep, 
) ~ JJ. NGea

1
erlander, wonenbda Nieuwe Kerkstraat 1

1
15-

1
1 ·; -~~.-

1889 
b 

1 '1'1 R FT, Harmen, ge oren te Nieuwer-Amste , 9 Ju.rJ.~' , van eroep ·1 
,grondwerker, Nederlander, wonende Krugerstraat 25-II; 

"fHEIDEN van der, Aloisius Jacobus, geboren te Nijkerk, 17.December .. 
1923, zonder beroep, Nederlander, wonende Kalkmarkt 6 hu~s; ! j 

1
./~4KIPS, Jakob, geboren te Mülhei'~, .17 Juni 1915, van beroep corrector, -~ 
~~ Neaërlander, wonende Nieuwe Kerkstraat 89-I ; 1 

r lKIRSCHNER, Ludwig Ernst, geboren te Charlottenburg, 26 Januari 1898, '1 
J van beroep houder e_etsalon, Nederlander, wonende Kerkstraat 459 huis;_l 
"~ORPER, Louis, geboren te Amsterdam, 2 A~gustus 1919, van beroep neo~ 

monteur, Nèderlander, wonende Molenbeekstraat 7-I ; ·! 
· J 1\l.OllPER, Wolf, geboren te Amsterdam, 4 Maart 1895, van beroep huis- ~ 
Vf schilder, Nederlander, wonende Jodenbreestraat 15TII ; · 

. l~~KUOHLER, Janke, geboren te Amsterdam, 2 Januari 1904, echtgenote van l 
~David de Jong, van beroep verpleegster, Nederlandse, wonende Alexan

derplein 7-I ; 

" LlJKUI.JT, Maartje, geboren te Westzaan, 20 Juni 1889, zonder beroep, 
-~ .. V Nederlandse, wonende Hortusplantsoen 8-III ; \ 

/_ __ ~~OAS, Jacob, geboren te Kampen, 7 October 1902, zonder beroep, Ne--
~· der!ander, wonende Danie Theronstraat 29 huis ; \ 

~JfLUTERAAN, Elisabeth, geboren te Amsterdam, 18 Juli 1912, echtgenote 
V _van Roelof Wilhelm Melche-rs, zonder beroep, Nederlandse, wonende 
.J'Prinsengracht 845 huis ; 

#;.PENNINGS, Jozef Franclscm.s, geboren te • s-Gravenhage, 24 Ja~uari 189L~ 
Yan beroep lichtdrukke~, Nederlander, wonende Javastraat 66-II ; 

fPONSB, Pieter, geboren te Amsterdam, 1 October 1890, van beroep onder 
brandlneester, Nederlander, wonende Palmgracht 7-III ; 

•VtRODRIGUES, S~ue.·l, :géboren te Amsterdam, 28 December 1905, van beroep 

;;

V 'vertegenwoor~ ,.)lH Nederlander, wonende Hartenstraat 12-I ; 

tROOVBR de, · r Franciskus, geboren te Essen, 3 April 1911, van be-
roep SJouwe .. n, Nederlander, wonende Spaarndammerdijk 85 huis ; 

2. -
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j' 

JJ'.scHOUTEN, Antonius Johannes Swibertus, geboren te Bussum, 19 April 
"'1908, van beroep vertegenwoordiger, Nederlander, wonende Hygieaplein 

41 huis · 
! ' • 

JJtsTEGMA.N, Pieter Pouw, geboren te Rotterdam, 26 Februari 1921, van 
J~' beroep vloerbedekker, Nederlander, wonende Tugelaweg 143-I ; . 
~./sTRICKER, .Arend, geboren te .Amsterdam, 10 Juni 1910, van beroep 
'lfhoutwerker, Nederlander, wonende Tasmanstraat 89-I Jt , c ; 
~~IVBLDEN van der, Emma Anthonia, geboren te Amsterdam, 27 Juli 1917, 

·\riëhtgenote van Johannes Spruit, zonder beroep, Nederlandse, wonende 
an Spilbergenstraat 63-II ; . 

VEBMEUL, Peter Kain, geboren te Eindhoven, 1 Maart 1927, zonder be-
. roep, Nederlander, wonende Churchi1l-laan 191-III ; 
J.JzWJ.LE'f, Willem Jan Frederik, geboren te Amsterdam, 20 Juli 1885, 
V~van beroep bewaker, Nederlander, wonende Rozenstraat 78-II • 

Bovenstaande personen zijn allen woonachtig in de gemeente Amst~"'iiiiiir" 
I 

No. 13 ~ M - 3.,. 

I 
• 
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fi.JllfDIB VAJI 
1l1UEI'LADSB UDll 

a-Q:raYeahase, 23 October 1951. 

~i1~1~ Jo. ; 110042 

Betr.' "De !l:'ib1Ule" 

IV AV j2 _ 
Ill een rap,ort van de »i•triot•co..-,adant van· 4e RiJkqoli-. 

t1e ~e Zwol-le, waa~i.Ji :OH•llO•e• _Uw seh:ri.JYea 4 •. ~ •. 17 ••-1 1951 · 
ao.- 361 aaa- de•e, hetretf'ea4e 4e .41ueweigeraar Berea4 ~ 4.
Wal ( 23~3-25) wor4~ h-é~ olal "De '!rilrcme11 · genoead als sijllM - . 
ee)l lfeek.l»lafl uitgege.-en clt;tol" •• ''fr13• Socialietische lht'lfêgifll. 
ia •f.erl.Qd. · .· · _ -· 

- lk ao,ge eJl' Uw &a:l\4acht op •••ti«••• da-t -tt])e ~i~une8 U.t _ 
or~ iá .._. de R••olli'U.Qld\&41" Co-»1at$.eche P..-'tiJ (LC •. P .. ), 
we·· . partij ia aauceslo-ten M.J 4e lTe (frotakistische) Iàt . ..--
!nati.ou.l.a. ·· · · · · · , · ·. - · 

· ADarébiatisoll süleu.rà sl~n 4e •vriJe soc1aliatea Verel\1.• · 
ciDc" (V.s.Y.) .. t het oq-a.8Jl •»• Yr1Je soo1a11at" en de •-•tt&w
laa4a• ·~toa4 Y&a 'n-13-• $0Qialiatea" (B.:J.V .s.) aet -als or~ 
"Sociali.a•• T&ll_ Gitder Op". . . · 

BEf! B.~ 'fd l>E DID~!. 
N~eîaaeas dese, 

Au de.heer D1atric'tscollli&Jl4&nt 
4er RiJkepolitie , · 
te 
W 1 J S C H 0 ! E J. 
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110042 

UITTREKSEL 

Naam: PRINCIPI:ELE DIENSTWEIGERAARS 

Naam: ttDE TRIBUNEn (Abonne 1S) 

Afz. : Rp.Zwolle Datum: 

Aard van het stuk: Betreft: Berend van der WAL • 

•••••• 

"Berend van der WAL, geboren te Finsterwolde, 23-3-'25,timmerman, 
thans wonende te Emmeloord C-31, is een zoon van Ha.iko van der Wal (overleden) 
en !lberdina SLAGTER,wonende te Finsterwalde 0.145. 

Op politiek gebied staat Berend van der WAL alhier bekend als zijnde 
ANARCHRIST.In het gezin van der WAL alhier werd de "Tribune" gelezen, zijnde 
een weekblad, uitgegeven door de "Vrije Socialistische Beweging in Nederland"• 

Uitgetr. door: T .G. Op aanwijzing van : 

Datum: 21.11.51 

D38-10000 ~ 10204 ·SI 
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Verslag 3'~ Congrlhs :..,·.de }i9P.te A'dam op 16, 17 e'n ·1e;r~pri~,l 
1949. · · I' 

' -.'· 

. r 

Amsterdam ligt vrijwel plat~ dat moet veran4itren. In ~·~:'. -'· 
~gin werden er op de hoek van de Albert cuyp. :al ~·na:~< · 
nummers yerkocht; ~ is dat afaetakt tQt •· eM~ t!en.d$ &!.• 
áeeTI~, Vergeet niet he.t verl:iea . aán · ptopagand'1~\1s_ctii · 

. ardè. · · ·. . · · '·' ·· ·- :~ o:· · · 

4---fe afdracht van contr.!'butie•ts 'Öhregelmattc en·(ir~act.ee~ 
· · romJileli~ k!lre.kter •. Dit geldt -~~eo1aal YQ.2t..A.ms:ter4~ > ·L 

Rotterdam en_ D.en Hap.g. In kJänere afdelingen ala S . ~d"'·' 
lJelft, is het heel goed, in ?rott1~~n;. Sliedrecht:, 1. J .• I 
-Dordrecht efl Eindhoven gaat het ·naar.om.standigh.aen 

,f-fnd!'!!~!;dam is de. enveloppenactie voór de vérk1••1Jl.gen \.: 
druk gaande. De couverts zijn al uitgezet en een hon4è;r~-

. ,;_v·Q:, t~ü i~ weer binnengekomen. Rotterdam is bezig .ae_t ut~z·t~ . 
,.Ä~ ~or ten, Den Haag moet er nog aan ~~1nn~:.~ ~ bi,f1n'ènkomenä .~ 

Wt"'~).~ elden moeten· per Se VOOl' het d06ll W()lldeD· })fJetemd. . _,c , ,·· 

~: Sprekèr stelt voor om, eveQals op het vorige oongt'e•, ••n 
~t , . -,/ . · fonds in het leven te roepen. om de scbuld op de krant ver-. 
1
) );1. .... 1.. mtnderd, mogelijk verdwenen, te krilgen. Het vorige ·r.QQd •. 

' .o.'.o- is in de soep gelopen. Elke keer als de krant ui~koalt, ~- . 
o hou je je fiart vast; met kunst- en vliegwerk ~t je er . 

uit zien te komen om teri minste geen kwaad drukk~rscezioht 
\ te zien. Die zorg wordt een nach~tmerri• •. Als· 8'5' paftijJ•- · 

· ·. noten ·int-ekenen op dit fonds,. boV• f 2o50 of~ ~1· 
1~aar dr~agkracht, dan kan de krant zioh bedruip•n. 

DISètJSSlE. • 

Harry COMBRINK zegt f 2. 5'0 per week toe, merkt dJL~btj op · 
dat DE TRIBUYE nooit met hsar prlja van 10 epi~ -.1 uitko
men. Dit is beneden·het gangbare niveau. Laten we daar . 

_gauw 15 cent van maken. Dat scheelt 5o%._ ·. . 
. .J-EIKMANS van Schiedam waarschuwt tegen prijs-verhogin« ~ Er .. 
~ l moeten meer abonn~' ~ geworven worden·.· Als de partij n1et · 
'l~ · tot .. de kleine dingen koint, da. n zal .~e nooit tot d_e grot_·.· •_ ... · :._ 

· · . in staat zijn. In SchiQdam·hebbtp·we 65 abonntf's. Er,_aijn"· 
· z·errs stalinisten onder,. die. ••n kwartj:e· voor. de k:rant· ,,_ 

~ven. Dat zu~len te w~l niè~ tegen P~ul de Groot zeg~en. · 
Max PLEKKER zegt dat de interessè ondèl' de partijgenf)te~. · 
em.werk te verrichtennihil is. Praetiseh allt werk btr:U.at 
op die paar ,schouders, die zich gereseld inzetten. ln 4•-
sterdam is het teleurstellend. · ·. ··- · · 

Ab HOFLAND brengt voor·Rotterdam deze.lfde:IÏt:>eilijkbe.den: 
naar voren a~s in Am.steróam bestaan • 

SAL SANTEN beaamt de organisatorische· Zwakte in dt ·l?~ide· 
·grote steden; in kleinere .. :plaa~ten f'unctionn,eert ~·én· an-

. der veel beter. Hij brengt FERARES hulde .voor de· ~1er 
waarop hij weer· een jaar door de partijzorgen is ~l'tse• 
worsteld. Die zo1'g moet hem worden ontnCîm.en, dap kah hlJ 
z:1.ch beter aan ·ander .. werk wijden. Spreker stelt voor, dat 
Dries DOLLEMAN zic,b voortaan met de f1n~nc:11le kan~ vari: 
DF. TRIBUNE gaat_bezighouden. Hij wekt verder op tet inte• 
kenen op het .Tribunefonàs, · waarvoor stra_ks een lijj·t~ tal." ·.•· 
circuleren. De achtergebleven Tribune' s.. meeten worden ~. 
verspreid. · · · · · -~· 

Arpn~ül",·:. · 
' .... ' 
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114 xxxxx verzamellijst 

tut-Wijt 

Helena Christina 

Bergen op Zoom, 2.10.1~26 

Den Haag Naaldwijkstraat 99 

Helena Christina WIJT, geb. te Bergen op Zoom, 2.10.1926, 
wonende te Den Raag, Naaldwijksestraat 51, 
was in.1946 geabonneerd op "De Tribune", arsaan van de Re
volutionair communistische partij. 
Echtgenoot Leenderd tUT, geb. den Raag, 1.2.1927 

1944 proces-verbaal overtr. art. 8 van de Prijsvoorschriften 
i.z. htrisbrand enz. 

1945 propes-verbaal terzake diefstal (plunderen). 

Aan Hootd Beotie III Marid. 
14.4.1949. 



\ 

r--_ 4}~PR. 1949 

Form, V 2 a ACD/ !JI!f 
Datum 

Ondorwo~p!Inlichtingcn 
1Se Meer Hoofdcommissaris van. 
"" •, - Poli tie 

GEHI::IM 
te -
1 s- GRAVEN HA GE 

Hiermede moge ik U vc:rzookcn, mij ton behoeve w.n hot

Departement vun Marine t0 willen berichten of in de Politio-
i 

administratie ten Uwent i~ts bokend ia - speciaal ook op 

politiek gebied - ten nadele van ondorotuando persoon, dé 

ledon van hot eozin waaruit h'ij stamt {on dü loden van do 

familie), w~rbij hij inwonend is. 

W TI!IBEVOUD S.V.P. 

~"l).A!M~t LUT-Win, Helena Christina 
G _;T:B: Bergen op Zoom 2-1 0- 1 26 
WON: Den Haag NNaaldwi\)kltra~~-s-1 

'\ 

' ,-v\· 

t\ 

) 

,I 
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3 0 MRT 1941. 

Helena Christina WIJT, Eergen op Zoom, 2-10-1926, N"aald
wijksestra-at 51, Den Haag. -

·\·l<J46 geabonneerd op "De Tribune 11
, orgaan van de Revolution-~~ nair Communistische Partij~ 

Echtgenoot: 

Leenderd_ LUT, Den ·Haag, 1-2-27. 
1944 proc~s-verbaal overtreding art.B van de Pr~jsvoor-

& ,' ' -
schr~ften, i .z_ ... huisbrand enz. 

1945 proces-verbaal terzake diefstal (plunderen). 

( 

l ;. -. ' 
·; 

' I -- . 
I ( ' I .:V 

,' j • 

) ' 
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NAAM: LOT-WIJT, H'lena Chr1st1na 
r' G 'B: Bergen op ZJ:>om 2-10- 1 26 

WON: Den Haag N~aaldwit}k~traat 99 
. I 

i 

/ 

I 
f 

I 

i 

! 
I 
f 

/ 
t 

/ 

l 

I 



VIII (II) TV.4. 

Gebrs.Rompa.a. 

27 Ju1i 9. 

Tertrouweli3k• ..... ,_. . ,..." ____ ......,.. ......... __ 

" Ilierae4e heb ik de eex- UHoogBdel.Geetrenge 
te berichten, dat op 17-1-1~49 van Rotterd• naar 
Indoneail zijn vertrokken Alexander Bareiacua Raeyll 
geb.l9-lû-1905 te Kakas (lf .o.I.), poli:tie-,ambteaar ~ 
Indisch GouYernement, en zijn ech:\genote Ca.r:La Leonie 
.Qi!, geb.9-5-l919 te Xampoftg-JlinjaJt. 

Het gezin was geabonneerd op het 4a.gbla4 "De 
Waarheid•. OVerigens is niets 'ten nadel.e T&fl het 
echtpaar gebleken. 

Op 19-1-1949 vertrok van Rotterdam naar Indo
nesil -•n broer ·van bovengenoel'llde A.N .:&ompaa_, gen.aa.Dul 
S'tani.elaus Rompaa. geb.2l-6-l904 te Kaka...,.Jkmado, 
muaiekl•raar, en zija echtgenote Frederika'Jlatje, 
geb.l6-3-l910 te Rotterdam. · 

Dit gezin• Tan de leden waarvan overigens niets 
ten nadele ie gebleken. was in Januari 1947 geabon
neerd op •ne Tribune", het orgaan van de Revolution- · 
nair-Sooialistische Partij. 

; : 

l /fA 

»e H•er Procurèur-Generaal 
bij het Hooggerechtehof 

'te lJA'f A. VIA. 
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INLIC~INGENDIENST. 

ROTTERDAM. 
ACD/1/ J 119 \ 

I~D· No: 881. t Rotterdam, 4 Augustus 1948. 
GE:ijEIM. 

I 

Hierbij wordt bericht dat: 
.-------\ Lu.bbers,Harm,geb. 17-5-1897 te Vlagtwedde,zonder be-

roep,gehuwd met Parnik, hier gewoond hebbande Bellevoys- _ 
/l straat 14b, op 13-7-1948 werd afgesohreven,gaande naar 

Tco Apel _(Gem. Vlag1iwedde} wester-etra.t 59 •. 
_, Op 16-1-194 7 was hij abonn6 op "De Tribune" • 

Verzonden aan: Hoofd Centrale Veiligheide Dienst 
td 

t s-GravenJaage~ 



I.D. Velgno.~ ' D E N H A A G .. • 
BUREAU 8 
b A?R 1948 

])oss.l5/121 .. 

t-/ 

1 6. APR.1948 - ' -· 

AC~ J~ '113 
.· I • 

F:EVOLUTIOl~UAIR cm~~U1USTISCI1E PARTIJ (De" Tr~bune). ~-L 

Iw"'" lP 
A.V.AlT DEE BERG, voorzitter Vf-ln de Onafhankelijke Vak-

~~~ beweging (0. V.J3.) te Rotterdam, zond een brief aan het lid 
van het Centraal Comité van de Revolutionnair Communistische 

)(.J Partij (R.C.P.): IIugo ~I.DRENTB alhier, waarin hij zijn 
abonnement op het weekblad '~de Tribune" opzegde. 

Als reden van het bedanken gaf hij op, dat de Revolu
tionnair Communistische ?artij getoond had "noe gemener" te 
zijn d~n de Stalinisten. 

~ ~- \,~ o-u- ~k~()U M. 
verzonden op 16 April 1948 b. ~ ~- ~~-~_ .. ..J 
aan: c .. V.D. 

\ __ 

( 

/ 



J 
GEMEENT POLITIE 

MAAST ICHT 

La 

No, 

DICT. 

BIJL. ~~~~~~~~~~~eJT~~~~--~ 
oNDERWERP, W. V eenstra ea. 
ANTWooRDoPscHRIJVEN, àd. 12-3-1947, B No •. '10200, Gehéiil 

~ .• Q .. t<W 

Naar aanleiding van Vw bovengenoemd 
f. ··~ schrijven, heb ik de eer u het navolgende te 

berichten: 

I 
I 

I 

Watze VEENSTRA, geboren te Leeuwarden, 
15-12-1887, depothouder van een wasserij, 
Nederlands~ gehuwd met Margaretha JORNA, is 
alhier woonachtig Brusselsestraat 34. 

Voor de oorlog was hij lid van de Film
liga, Communistische Organisatie, die nacht
voorstellingen gaf van Russische prppaganda
films. Hij bezoekt steeds de>vergaderingen 
van de C.P.N. en is geabonneerd op "De Waar
heid". Het staat niet met zekerheid vast, 
of hij lid van de C.P.N. is. 

Hendrikus Matheus EIKPANS, geboren te 
Boïmeer, 23-11-1886,' zadelntaker~bij de N.S., 
Nederlander, gehuwd met Everdina Judith 
GRAVEN, is alhier woonachtig Stadhouderstraat 
no. 4. 

Hij is lid van de C.P.N. en bestuurslid' 
van de afd. 1~1aastri·2ht der E.V.C. Hij is ge
abonneerd op 11De Waarheid" en bezoekt bijna 
regelmatig de vergaderingen der C.P.N. 

Andreas ENGWIRDA, geboren te Leeuwarden, 
16-12-1917, statenloos, gehuwd aet Clara 
Antonie OrT~~NS, is alhier ingeschreven 
aan het adres Heugeaerweg 35b. 

Hij is oud-:,Spapiestrijder,. ~oor de oor
log was hij lid van e C.P.N. Geaurende de 
oorlog verrichtte hij spionnagediensten voor 
de SD te Maastricht en was hij lid van de 
N.S.B. Enige dagen voor de bevrijding is hij 
met de Duitse legers teruggetrokken. Hij is 



nog steeds voortvluchtig, althans heeft de 
P.R.A. ~lhier nog geen bericht ontv~ngen, 
dat hij ~~e.a.rres.-teerd is geworden. Zijn vrouw 
is com..rllunistisch geörienteerd.c ,. : 

.. 

· Ado'J.f SCHOBBE, geboren te Maas.P·richt, 
7-8-1905, kraanmachinist, is alhie·r· waqmachtig, 
Hoogfrankrijk 6o, en gehuwd met Elisa A.HITZ. 

H·j is bestuurslid der Afd. Maastricht 
der E.V.C. Aangenomen kan worden, dat hij 
links geor :Lenteerd is. ,/ 

/ 
De Cormissaifs~~n Poli tie, 

.//'/ •'\ 

// 't'~ ~ 
r .~ 

Coll. 

r 
I 

Aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdie~J 
_DEN HAAG. 

I 1 

:'( 

/ 

~1 
: 
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Inlicptipgendienst . 

.. ... OÖFDCGNJ·M ISSARIAAT 
VAN POLITIE 

UTRECHT 

LrA/..l.Nr 11 9 ' 4 7 • 

UTRECHT, den . 8 JuYi 
OPGI:l.EGD 
1947. 

~ Volgno 

0 JUL/1947 
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Naar aanleiding van het schrijven van de Cer:.trale Veilit;heidsdienst 
no. B.9893, dd. 4-2-1947, onderwerp "opgave abonná's'', kèn, ten aan
zien van de daarin genoemde personen het navolgende worden gerappor-
teerd: / 

Boekenst~ke, Mariastraat 30: Dit moet z~n: 
OV"E11S'l'~"~'1-EN, Georc;e, geb. te Ar:::Jterdam 31-1-1902, cebuwd met Aal
tje Bijl, e;eb. te Hilversum 2'3-2-1908, boekhandelaar (''Boekentoko"), 
godsdienst Ned .. Herv., won. Mariastraat 30 te Utrichto · 
Vonnis Tribunaal Utrecht, deis. no. 4452, dd. 24-7-1946: 7 maanden 
internering met aftrek,· einde internering 14 September 1946 en.ver-
beurdverklaring tot een bedra6 van f.750.--. 
Zie voor verdere gegevens het schri.iven van de T.D.Utrecht B/2 no. 
136, dd~ 4 Maart 1946. 

2~ .A.J.Burger, Marnixlaan 138 bis a; Dit moet zijn: 
r.T.SURS, Aagje Johanna, geb. te Amsterdam 24-10-1903, weduwe van 
Dirk })arciël Burger, 'Non. Morr:ixl~nn 1:8 bis a te Utrecht. 
Voor en tJjdens de bezetting stond D.D.Burger als-cómmunist bekend. 
In de bezettingsti.id \'Jerd Burger g~arresteer.d om zijn communist zijn 
en overgebracht naar Auschwitz en1'aldaar ~~jl op 16 November 

. 1942. Zijn vrouw heeft heden. veel omgang met C.P.N.mensen en aan 
haar uitlatireen te oordelen is zij communistisch georiänteerd. 

I 

3. Red. "De Gids", Stadhouder slaan 45 te Utrecht~ 
"De Gids" is het ereaan van het Clumstelijk Nationaal Vaktlerbond 
in.Nederland. Het hoofdkAntoor hieivan is gevestigd Stadhouders-
IRan 45 te Utrecht. · 

4. W. van Ingen, Balistrhat 46; Dit moet zijn: 
INGEr, ·.7ijnand, van, geb. te Utrecht 22-7-1886, van beroep sigaren
m~ker, won. Balistraat ~6 te Ut~echt. Deze staat bekend als een fel 
le communist. 

5. A.Jager, Maliebaan 95; Dit moet zUn: 
JAGER, Anne, geb. te Franeker 6-10-:-1878, van beroep pianoleraar·, 
~ehuwd r.1et Johanna Mat;dJ!:lena van Hurk, geb. te HF<rlingen 5-2-1884, 
godsdienst Remonstrants, won. Maliebaan 95 te Utrecht. . 
Hij gaf op 8-9-1946 te Utrecht e~n pianovoordracht in eeri vergade
ring van de vr:jdenkersvereniging "De Dageraad" en werd mee,rmalen 
gesignaleerd in vergaderingen van dez~ vereniging. Op 24-10-1946 
was ~ij aanwezie in een ~ergadering van de C.P.N. te Utrecht. 
3ij beschikking var. de Pr ocure ur-P is caal te Amsterdam, dos a-., 276, , 
dd·. 12-3-1947, werd hij voor 10 jaar ontzet uit de kiesrechten. 

6. G.Orsel, Meriastr~at 39; Dit moet zijn: 
ORSEL, Gelmer, t:;P.h. te Mep_r:Jel 16-12-1904, gehuwd met Zwaantje 
Gelderman, geb. te Ruiren 15-11-1904, van beroep winkelier, gods
dienst ~ed.Herv., won. ~ariastraat 39 te Utrecht. 
Hij is lid van de C.P.N~·, penningmeester van de Vrijdenkersvereni
ging "De Dageraad" afd. Utrecht en een op de voorgrond tredend per.:.. 
soon van het "Huoanistisch Verbond". Hij verkocht kaarten voor een 
vergadering van het Instituut voor Volksontwikkeling en van de 

red!J:lan~ 
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Nederlandse Bond van Militairen. Bovendien is h~ abonné van het 
weekblad "Indo~esia". 

7. I~1evr. A.Teeken, "Ss-e-Bdoornstraat 15: Dit moet zijn: 
INGEN, Adriana Anthonia, geb. te Utrecht 17-7-1908, weduwe van 
Jacobus van Teeken, vvon. E~doornstraat 15 te Utrecpt. 
Zij is de dochter van de onder no. 4 genoemde Wijnand van Ingen. 
naar de gehele familie van Ingen communistisch georignteerd is, 
kan aangenomen worden, dat Adriana Anthonia van Ineen ook commu
nistisch geori~nteerd is, temeer daar zij verschillende C.P.N. 
mensen in haar woning ontvangt. 

3~ C.v.d .. Ve.lde, Lange Smeerstraat 20; Dit moet zijn: 
VEJ~DE, Cornelis, van der, geb. te Utrecht 15-11-1895, gehLJ.vvd met 
Jacoba van Dllllren, ceb. te Utrecht ~-4-1899, van beroep manden
maker, godsdienst ned.Herv., won. Lange Smeestraat 20 te Utrecht. 
Hij is eeQ actief lid der R.C.P. · 

, POMPE, Cornelis Arnold, geb. te Njjmegen 21-11-1925, ongehuwd, 
9.1C.Pomp~, Alex.Numankade 29: Dit moet zijn: 

· ·s~udent, godsdien~t ~.K., won. Ale~ander NLJ.manka~e.29 te Utre~ht. 
ZDn vader, (Prof.fur,q,P.J.Pompe), lS rector magn1f1cus. der RDks
universiteit te Utiecht. Hij is in het bezit van een paspoort noJ 
447952, geldig tjm. 20-12-1947. Zijn politieke ori~ntering is 
niet beleend. 

10. lïlevr. de Vries, Sonoystraat 72; Dit moet z~jn: 
NIJS, Wilhelmina Geertruida, de, geb. te Utrecht 24-2-1900, ver
moedelijk weduwe van Johannes de Vries (o~erleden art. 81 1e lid), 
won. Sonoystraat 72 te Utrecht. 
Johannes de Vries stond voor de oorlog bekend als communist en 
wera als zodanig gearresteerd in de bezettingstijd. T~dens het 
transport,of in een kamp te Duitsland zou hij zijn overleden. 
Zijn vromv bemoeit zich n::o de bezetting met zeer weinig mensen en 
laat zich over politiek niet uit, zodat haar politiek standDunt 
momenteel niet bekend is. 

11. Z. v. 'Vijk, Kape lstraB t 78 bis; Dit moet zijn: 
VIJK, Izak, van, geb. te Leiden 7-~~1831, gehuwd met TrDntje 
Ket, geb. te Aalsmeer 23-10-1395, van beroep machinist, gods
dienst Ned.Herv,, won. Kapelstraat 78 te Utrecht. 
Zie voor verdere gegevens het schrijven van de LD.Utrecht E/1 
no. 301, dd. 9 November 1946. 

12 Boezeman, v.d.Kolkstraat 19 bis: Dit moet zUn: 
BOEZT<;I';T.A~J, 1eter Albert, geb. te Utrecht 30-6-1910, gehuwd met 
Anna Kappelman, tjeb. te Utrecht 11-9-1911 ,geedcodsdienst, won. 
SchrHder v.d.Kolkstraat 19 bis te Utrecht. ReJ~ctielid van 
''De ';'laar he id 11 ~ 'Hij is lid van de C. P. N. (voorzitter van de cul tu
relè afdeling), een op de voorgrond tredend- persoon van het "Hu
manistisch Verbond", lid van het dagelijks bestuur van bet Insti
tLJ.ut voor Volksontwikkeling afd. Utrecht, secretaris van de afd. 
Utrecht van Radio ~erkend Nederland, onderteke.naar van de candid~
tenlijst der C.P.N. bij de gemeenteraadsverkiezingen. Voorts stelde 
hD zich beschikbaar voor het verkopen van toegangsbe\'v'ljzen van 
vergaderingen van het InstituLJ.t voor Volksontwikkeling en de Ne
derlandse Bond van·Militairen. 

13. M. de rleus, Sumatrastraat 1 bis; Dit moet zUn: 
HEUS, Mattheus, de, geb. te Wilnis 9-3-1978, zonder beroep, won. 

sumatrastr8at 
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Sumatrastraat 1 bis te Utrecht. 
Bl~kens verklaringen van omwonenden had de Heus tUdens de laatst ge
houden verkiezingen pamfletten van de C.P.N. voor de ramen vaQ z~n 
'.'\IOning. Van an.dere z.ijde wordt medegedeeld, dat h~ aangesloten is b~ 
de C .. P. N • .---

14.W.Heekman. Billitonkade 89; Dit moet zUn: 
HEKM.AN, Jo.an Coenraad, geb. te Hei en Boeicoop 26-5-1879,. zonder be
roep, won. Billitonkade 89 bis te Utrecht. 
Voor de oorlog stond Hekman, die toen in de Sumatrastraat woonde, 
bekend als een fel S.D.A.P,er. Volgens verklaringen van buurtbewo
ners bezoekt Hekman thans regelmatig de communistische vergaderingen 
en naar zijn uitlat in gen te oordelen is hij communistisch georiënteerd. 

15. J.A.Mi3sler, Kapelstraat 37; Dit moet zijn: 
MISSLER, Jo~annes .Andreas, geb. te Amsterdam 31-12-1888, gehuwd met 
Helena .Anthonia Gruys, geb. te .Utrecht 30-5-1903, van beroep timriler
man, geen godsdienst, won. Kapelstraat 37 te Utrecht. 
Zie voor verdere gegevens het schrUven van de T.D.Utrecht E/1-301, 
dd. 9-11-1946. 

16. H.Overeem, Oudekamp 4; Dit moet zijn: 
0"1TEREm~t1, Hendrik, geb. te Utrecht 5-2-1914, eehuwd, van beroep 
radio-monteur, geen godsdienst~ won •. Oude Kamp 4 te Utrecht. 
HU is ~id van de L.O~Ex Politieke Gevangenen en was gedurende de 
oorlog aangesloteB bij een niet erkende illegale organisatie te 
Utrecht. Op 5-1-1945 werd hij te Utrecht gearresteerd wegens ille
gaal werk o.a. koerier van VrU Nederland en het verbergen van Duitse 
deserteurs. Hij verbleef o.a. aan het· Wolvenplein (gevaneenis) te 
Utrecht en in het concentratiekamp te Amersfoort. Op 4-5-1945 werd 
hij in vrijheid gesteld. Vermoe del~k· is hij communistisch georiënteerd o 

17- G.Sbhreuder, Spinozaweg 71! Dit moet zijn: 
SCHBETIDERS, Gijsbertus Fredericus Coenradus, eeb. te Brielle 2-1-1886,. 
gehuwd met J.M.C.Voorham, geb. te 's-Gravenhage 11-3-1890, van beroep 
tabak·sorteerder (thar:s grondwerker), geen g"odsdienst, won. Spinoza
weg 71 te Utrecht. 
Hij is communistisch georiënteerd en deelàfo.a. bij een vergadering 
van "De Dageraad" te Utrecht op 21-9-1946 buiten de zaal pamfletten 
uit van het Landelijk Comité der Vrije 'Socialisteq~roep. 

18 • .A.Mulder, Nachtegaalstraat 52 b: Dit moet zij~: 
MUJJDER, Albertus, geb. te Utrecht 14-6-1896 1 gehuwd met Maria Lith, 
geb. te Utrecht 29-11-1905, van beroep auto-instructeur, geen gods
dienst, won. Nachtegaalstraat 52 bis te Utrecht. (niet 52 b, zoals 
in het schrijven van de e.v.~. vermeld). · 
Hij is een geregeld bezoeker van ·ver~aderingen van ":De :UagerBad". 
Op 16-1-1947 was h~ aanwezig in eenyergadering van de Internatio
nale Vereniging Bellamy te Utrecht en kaD geacht worden lid te zijn 
van deze vereniging. 

19. F.WeidemR, p/a. Maliebaan 95; --~-: .. , 1: 

20. 

Deze persoon komt niet voor in de bevolkingsregtstets te Utrecht. 

Th.Lavoir, Bonistraat-2· Dit moet zijn: 
LAVOOR, Theodorus Johannes, geb. te Utrecht 
draaier, won. Bonistraat 2 te Utrecht. 
Lavoor staat in de omgeving waarin hij woont 
maakt over het geheel een goeden indruk. Hij 
C.P.N. 

' 28-2-1902, van beroep 

zeer gunstig bekend en 
is aangesloten b~ de 
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21. Bastiaanse, IngenhoQsstxaat 65~ Dit moet zUn: 
BASTIAAHSE, HendxikQs Johann·es, eeb. te Utxecht 15-10-1396, 
eescheiden, van beroep kellner, gee~ godsdienst, won. Ingenhoooz 
stxaat 65 ~e Utrecht. Gegevens bekend. 

Utxecht, 8 JQli 1947. 
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Nat.: Ned" m. 

Geh.: I3-9-I9IO 

Te: Spijkenisse 

Beroep: grondw. aanm. 

bedr. 

Volledige informatiekaart: 

WA LEBOER 
Jacob Matthi~}, (\) 

Alias: Jl~ ~ 

Adr.: Rotterdam 

Inf.*: Opgenomen in cart. ID R 1 dam. 

* Datum vermelden. 

,_. -~-- .. -= ·-'-=='-='-'-'-=~---'----',----------------------___JJ 

() 
Nat.: Ned.· ' ' m. STUIJT 

Cornelis Adrianus 
Geh.: 29-I2-I90I Alias: 

Te: Rotterdam "~'1' .. ·- . . ~ ~ .. ,, 

Beroep: Laborant olie Adr.: Rotterdam 

Mij 

Volledige infoon;lçiekaart:_ ... 

Inf.*: Opgenomen in cart. ID R 1 dam. 

(_ 

* Datum vermelden. 

--
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. .. Ik_,. o·ndergetekend~, HAID!.S~t~Ï;ÉNGÀ.'; .ag~~~~ 

v~n Pol}.:t; 1.e te ·11ns oho ten, tevens onb~z~1cng~ R}J~lil _ _:.;-y 
. velchlllachter, h~h d~. eer u-, naar aaJ:lle~dlnfF. va.n- eerr- ~1 \ 

binnengekomen s chrl.·Jven van ge. Hee;r D1s trJ.cts...-Oo:qun,alj.jt . 
dant der HijkS})o_litie te ilinschoten, d.d. 20'-3-:-'47; ·A- \ 
no. 66, be~reffende e-en lijst met namen van perS.on~n~_ ~ 
die geabonneerd zijn op - of een proefnurpmer hebbe~ '~ 
aangevraagd van - ~è Tri burie ", h!!t wekel~Jka~ orgg;:ai;i; 
van. de Revolu tionna.ir 3o.-cia.liS:tischiPa.rtij, het. v.<?lg~_Ff· 
de t-e rappo:rteren: . - - _ · ·: j 

'HA.RM HINDRIK BLOE3MA,. g'eboren 14 Mei· 1920. te '\Vin . 
·.- 1>cho ten, wOnende Sint" V i tua holt, 3e laan no •.• u,· word] 

verdac:~ ;::~:·d::J:Pv: ::j::P:::..eld staat ko~t nr6t \ 
voor in het bevoikin~sregistèr der g~ineente Winschót6.r~;\ 
te:rwi~l hij oek bij de.· p.~li.tie_ te ~vinscpot. en .ni~.t b.-e. _- .• 

1 
kend l.S. Wel 1s bekend: · · . · . . . 

· -HENDRIK BEREND FENS, geboren 2.7 November 1914· te ,1 

\fedde, wonende Sint-Vitueholt 2e laan no. 29:; [Itj---t'~ 
lid van de c •. P.N· •. èn stond bij d~ laa.ts te g'emee-nte~ ~ \ 

r::::~~;:;. ;; .. ;; ~;:;;~:;:~: ;;;; ~~ ;~;: :! ::?;;; ;:. ;~~\ 
. l.S. le.zer van de ~~aa.rhe1.d 11

• .· •. . , •. . .-·: .. · j 
HARM BOSBOOM, geboren 1 April 1907 te ':~inschoten, ·j 

·vT.onende Graaf-Ladewijkstraat no. 43, is gea.bonnee.rçl op ·. 
de "Waarheid." • 

.TOH.lUT BEIDJABJJIJS van der :BORG, geboren 27 December 
1919 te Winschoten, wonende Venne no. 74, ia-beatuurs
lid van de E.v.c •• 

- jOlfANNES HE~RIK MHlLLIDMA, geboren 22 Au~stu-s 19~~) 
..te Wedde, ~onende Ludens\veg no~ ~45, ~was ·*'enl!~ngme:eater_;

1 van de E.V6C. en zal vermoedel1Jk nog 11 Zl.Jn-van de . E.v ... c.. . - ___ -
. ') - . . . I 

_ KORN.EDJS BAAS, geboren 31 Oèto~er 1.92~ te Ollcle-~ .. · I 
Pekela, wonende Trek:.v:eg no. 2, is l1d .van de E. V .C. en .. 
waarschijnlijk lid van de C.P.N.. - .c· I 

·Aan ~ Heer Inspecteur van ·Poli tie 
te -

~TmM IDW~,-/4 
'IINSCHOTEU. 

' ' 
' . ' 

- . 
.I 

·~·.} 
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·TU]!. IDLOFS., ·gebo-ren -26 Mei· '1914 te Vfinschot.eri, 
··Grint"veg·nè. 73, i~ '0-estuuralid van- de E.-V.C• -en·waar-
achij'ril~jk 1icî van. de C ~P.N .• • ~•. . , 

.... ' ~- .. 

.. 
, -Aldus" naar ~:aarheia:··o:rfg~maakt d_ti -r.a.pport~ te .Win-

schoten, op q .Juni .1947~ · - . · ·_-,.:~";ç:::{ · 
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c. V •/ G. 157-47. ARNHBM, 22 Mei 1947 • 

Aan de Cent ral a 

Javastraat 68 

~~g~~~2"!.! 

GEHEIM _____ ... 

fi> 1-V ... ol-·g-no_. ___ -1 

•, 'l] 7"i\ : ··-~I 1947 

ACD/ /6~ .t6'. 

In antwoord op Uw sc~iJvan No. B.10200, Ge m, dd. 12 
Maart 1947, betreffende abonne' s 11 De Tribune" wordt het volgende 
medegedeeld: 

· De personalia en de verder bekende gagevan's van de in de bijlage 
van genoemd schrijven varmalde personen luiden als volgt: . -

1. TER MAAT, Hendrik Bernard, geboren te Hengelo (o.), 15 Juni 1898, 
nachtstoker bij de Nederlandse Spoorwegen, wonende tè Arnhem, Oude 
Klarandalsahewag 2• · 
In zijn omgeving staat hij bekend als communist~ Hij treedt echter 
op geen enkele wijze op de voorgrond • 

. / 2. WILLEKSEN, Gez'rit Hendrik, gaboren te Arnhem, 21 December 
V nende te ·Arnhem, Crautzbergstraat 30. . 

I 

I ,, 

Van hem is op politiek gebied niets naders bekend. 

3· SMITS, T., moet zijn: SCHMITZ, Johan Willam Theodoor, geboren te 
Arnhem, 21 December 1918, Nederlander, wonende te Arnhem, 2e Nij
verheidstraat 9. 
Hi·j staat als zeer links georienteerd bekend,· doch treedt niet op 
de voo rgron d. · 

JAGERS, Albertus Johannes Fradericus, geboren te Arnhem, 8 
1895, arbeidér, wonende te Arnhem, Cridar de Linden 113. 
Hij was vóór 1940 lid van dé R;.S.A.P. Na de bevrijding was 
·abonneerd op 11 Da Waarheid". 

Januari 

hij ge-

5• VAN GULIK, Onder de Linden 117 te Arnhem, komt in de bevolkingsre
gisters dar gemeente Arnhem niet voor. Bij controle vm zeer racen ... 
te datum is gebleken, dat gaan bewoner van het pand Onder de Lin- ~ 
den 117 te Arnhem op de ~rlbuna is geabönneerd. 

6. BEEK, Darkje, geboren te Arnhem, 25 November 1912, naaister, wonen
de te Arnhem, Akkerstraat 56. Zij is gehuwd met RLIJNHOUT, Christi
anus Mart1nus, geboren te Dinslakan (Dld.), 29 Mei 1912, Nederlan
der, wonende te Arnhem, Hovenierstraat 43. Zij laven gescheiden. 
Van Derkje BEEK1s bekend, dat zij omstreeks Nieuw-jaar 1946 f. 2.50 
heeft gastort in het "Postma Pars- en Propagandafonds1 van De Waarhi.d 

'/ 

Ook advarteerde zij in dat blad. 

7• BOSMANS, Jacques Antoine Jean, geboren te Utrecht, 2 Maart 1879, . 
collecteur Ned. Staatsloterij, wonende te Arnhem, Ennnastraat 43a-en
BOSMANS, Jacques Antoine Jean, geboren 6 Novrunbar 1902 te Arnhem, 
wonani a te Arnhem, Cbrechtstraat 4-· (zie schrijven, betr. BOSlfANS 
Sr. en Jr. dd. 13.5.1947 No. c.v.ja. 156-47>· 

• 



l.: 
8. Gebleken is nog, dat een proefnummer van "De Tribune11 fs ontvan-

r/ 
gen door: 
MOLENKAMP, Joehannes Casparus Nioolaas, geboren te Rotterdam, 12 
Augustus 1884, kantoorbediende, wonende te Arnhem, Amsterdamseweg 
19a. 

J 

Hij was voor 1940 lid van de R.S.A.P .; is thans waarschijnlijk 
lid van de c.P.N. 

Tevens volgen hieronder de personalia en verdere bijzonderheden 
van de te Arnhem wonende abonnét s van "Spartaousn, het weekblad 
van de gelijknamige oommunis:tenbond. 

1. ~~ Marinus Cornelis, gebo.ren 18 Deoamber 1890, stoker., -of
~~ Marinus Cornelis, geboren te Arnhem, 27 Deoamber 1917 (zoon} 
monteur, beiden wonende te Arnhem, Pinksterbloemstraat 46. 
Van beiden is op politiek gebied niets bekend. . 
Tegen de zoon is in Januari 1946 proces-verbaal opgemaàc t terzake 
diefstal. Hij is op 12 Juni 1945 te Maagdenburg {Dld.) gehuwd met 
een Duitse vrouw genaamd GROTE, Elfriede Johanna, geboren te 
Borsigwerk (Dld.~, 19 Augustus 191B, De vrouw is nog vreemde~nge. 

2. HERMSEN, Johannes, geboren te Arnham,11 Mei 1893 sigarenmaker, 
wonende tè Arnhem, Wilgenlaan 22 .Hij was vóór 19Îio lid van de R.S. 
A.P. en trad op de voorgrond in de vakbeweging. Hij was federatief 
georganiseerd (N.A.S.) Ook thans laat hij zich zeer 11 communistisoh11 

doch anti C.P.N. uit. 

PERFORS, Gerardus, geboren te 's-Gravenhage, 1 Januari 1890, In
specteur Verzekerings-Maatschappij 11 Aurora 11 , wonende te Arnhem, ve
luwestraat 51. 
Hij is hier ter stede een zeer bekend comm~ist, over wien al enig 
malen met Uw dienst is gecorrespondeerd. Thans is hij leider van a 
spreker op door de c.P.N. te houden sobolingsoursussen van nieuwe 
leden. Zoo goed als zeker is hij dus op 11 Spartaous11 geabonneerd 
om zich op politie.ij: terrein te oriente;-en. 

4. SPIJKERS~Franoisous Matheus Christianus, geboren te Sreda, 8 No-

i/
. vambar 1ö94, reiziger, wonende te A~em, Paul Krugerstraat 25 

(zie Uw schrijven No. B. 12611, Geheim, dd. 9 April 1947>• O.t(. ·
trant genoemde-spijkers; .diens gezin en zijn optraden op pol~u~ek 
gebied is hier nog niets naders bekend. 

Wat betreft het aantal en de namen der abonné' s op 11 De Tribune" en 
"Spartacus", "!foràt vermeld, dat dit de toe stand aangeeft van de 
weekTvan 27.4.1947 t/m 3.5.1947. 

~.De Hoofdcommissaris van Poli ti~, 

• 
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ZAANDAM Z A A N D A M, 21 Me 
Telefoon ,.7,.1 

l7'\~Elï947 .;. . 

1 ,ACD/16 r6 J. 
Dict. C ./J • 
No. 935/ '47 
Doss.: C.I.D. 

Bijlage(n) 

GE HE I M. 

Naar aanleiding van uw schrijven No. B.10200, d.d. 12 
Mei 1947, betreffende J. Blees, T. Bo~ en P. Hopman, wo 
nende te :L.aandam, heb ik de eer U mede te delen, dat de 
personalia van genoemden luiden: 

j Jan BLEES, geb. te L;aandara, 2 December 1913, los werk 
man, IP.'onende J.c. van Wessemstraa.t 68. 

Fokke BOSlviiUil, geb. te: Zaandam, 22 N ovE.mber 1893, van V beroepftru.kinktmaker, wonende P. Latensteinstraat 39. 
Pieter HOH.ILAN, geb. te Amsterdam,, 26 December 1902, 

van beroep opperman, wonende :Z.uiddijk'290, allen Zaandam. 
-<j2_ ~ 11 Genoemde personen behoorden vroeger tot de R.S.A.P. 
f,J ~~r~ en thans tot de R.S.P.(Revolutionnair 8ocialistische Parti 

1"-T1 coll. 
~ 

de Heer Hoofd van de 

CENTRALE VEILIGBIUDSDIENS• __ r·_.;._:m_.m_,._'·._:_ --·-·· 

Le _'_s_-.G-~-~-A_V_E_N_H_A_G_E_.,.·~-i..--.. ~·;-:-·c_·_-_-_-_~._fl_:_.~_~--_~ ... ~_-_,:• :::=--~ 
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Onderwerp : llll1.iohtingen omtrent H.B.BluiJllllers te Hal~1Volgno. 'I 

Aantwoord op • Schrijven dd. 12 Maart ~947 ,B.n.10200. } ~P6LJ:lv~ L 

o.o.~ iACD/;~nr. 
jv·r ~ Ik heb de eer U het volgende te berichten • 

V. D. 

• I 

.j 1)1., N . . / H e n d r i k B e r n a r d u s B L U M M E R S, geboren 
te Akkerwoude,21 Juni 1902,:Nederlander,van beroep winkelier in 

k.ruidenierswaren,wonende 'te Hall.um,Langebuurt 309,gemeente Fer

werderadeel,werd op 30 November 1923 te Hallttm ingeschreven,ko

mende van Akkerwoude. Rij heeft geen godsdienst. Hij is gehuwd en 

heeft drie zoons,resp. geboren 16-6-'25 ; 6-8-'31 en 23-4-'35,. 

allen te Hallum. Hij is een z\ger van den Heer IQok,laatstelijk 

benoemd tot Burgemeester van de gemeente Het Bildt. 

Hij is een zachtaardig mensc.h.,al tjjd voorkomend en ook in 
I 

den bezettingstijd is hjj zeer goed geweest .Hij heeft een goede zaa• 

( 

vermoedelijk wel de beste zaak van HallUJD. en .hjj heeft iedereen tot: 

klant. 

Voor den oorlog behoorde hjj tot de ll.evolutionnaire Socialis 

tische Partij van Sneevliet,thans bij de Partij van den Arbeid,doch 

dan bij het m.east ~inks georilnteerde gedeelte .Hij maakt echter 

geen propaganda voor zjjn. part:ij.Toen hem na den oorlog gevraagd 

wefd om mee te wwrken voor de socialistische ljjst,wenschte hij 

dit niet te doen, omdat hij meer links georHfnteerd was ; hij is 

echter geen anarchist .Hoewel ruj het financieel zelf zeer goed 

heeft,acht hij deze maatschapp:ij,wat structuur betreft,niet goed. 

Een tegenstander van hem op politiek gebied noemde hem een "mo

del rmensch" ,en had niets dan lof over hem. 

l 

I 
[3' tr--,: 1 c 

I ~ 
1 ....... .: • '' i ·, ,_) 

------
~.(. r:.ï.. , 

/.-.=-~~~-I D~.~,,·n. . __ .J 

l 



V. D. 194 7. I f'l ~J 
Onderwerp ~ Inlichtingen oatrent J.v.d.Wal te Murmerwoude. 
Antwoord op: Schrijven dd. ~2 en 17 Maart ~947, Nos.B.10200 enB.9164. 

Kf~· Ik heb de eer U het vo1gende te berichten • 

./"' J o h a n n e s :!!!! ill W A L ,geboren te Dantumadeel, 18--
0ctober 189-7,Nederlander,van beroep houthandelaar,wonende te Mur
merwoude no.97,gemeente Dantumadeel,godsdlenst Doopsgezind,heeft 
vanaf z:ijne geboorte steeds in de gemeente Dantumadeel. gewoond. 

( 

Hoewel. hij b.ehoo.rt tot de Partij van den Arbeid,behoort hij to't 
het meer uiterst linksch~e gedeelte vaa d~e partij. Bij de !aatste
lijk gehouden verkiezingen voor de leden van den gemeenteraad van 
Dantumadeel kwam hij voor op de lijst van het Democratische Kiezers
bl.ok,en wel vermoedeljjk a].s nummar 2;hjj werd echter niet gekozen, 

~ 

daar deze part:ij sl.achts ~\n zetel. verwierf .Men beschouwt hem. j;.c" ~ 
te behaoren tot de Communistische Partij. Door de bevolking wordt 
hij niet vertrou•d. Ook in den bezettïngstijd heeft hij een twijfel
achtige rol gespeeld;hlj stond o.a. ook in contact en was bevrind .. 
met Verganet, een Nede.rlandschen verraàer, die voor den Vijand we:rk-~ 
te en op.last van de illegaliteit is gedood. Hij is een eigenaardi 
type en als men hem hoort,is hij zeer godsdienstig,doch de mensche 
mogwn hem niet,omdat ze hem niet vertrouwen. Hoewel dit niet met 1 
zekerheid kon worden vastgesteld, schijnt h]j in den bezettingstijd 
ook geld te hebben verdiend met" duistere practjjken" ten opzichte 
vaJ:L. Joden. 

I UITGEBOEKT ].f. 
~ 

! 
I 

J 
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3 0 APR 1949 

ACD/I'I~Y/ 

Ter voldoening aan Uw verzoek,gesteld in Uw schrijven 
àd.l2 Maart 1947,No.B.l020t,onderwerp als in margine,heb ik 
de eer UHoogEdelgestrerlge eleefd de gevraagde gegevens om
trent de personen,genoemd in de bij genoemd schrijven gevoeg
de bijlage te doen toekomen. 

le. DANIEL J.ANSEN,geboren te SINT-MA.ARTENSDIJK,l2 December 1894, 

/
van beroep Adj.Commies-titulair der Directe Belastingen,In

.. voerrechten en Accijnzen, wonende te SAS V.AN GENT, Tramstraat 
No.l3.Hij is gehuwd met SARA K.AAN,geboren te TERNEUZEN,l5 
J'ul:ii. 1901. 

2e. 

Hij heeft 2 kinderen,l dochter van 22 jaar en 1 zoon 
van 2 jaar. 

\ 
JANSEN was bij 0e jongste gemeenteraadsverkiezingen 

candidaat toer den Raad op èe Communisctische lijst. 

CORNELIS MARINUS SNIJDERS,geboren te MIDDELBURG, 17 Januari 18\ 
89,gehuwd met AGATHA MARIA 30SEPHIN.A DETELDER,geboren te BRUrn 
GE,l9 Januari 1889. 

SNIJDERS is van beroep schilder en werkzaam op àe CoOp! 
Beetwortel-en suikerfabr:itk te S.AS VAN GENT. ; 

Van beiden is bekend dat zij communist zijn. 
Noch J.ANSEN,noch SNIJDERS agiteeren of provoceeren. 

De .Adjudaribvan Rijkspolitie, 
wnd.Districtsoommanàant, 

~.~-~ 
-------· tr~cr··;DEURLOO. 

den Heer Hoofd C.V.D. 
te 

's-G R A V E N H .A G E. 



. 'R~POLITIE 
DISTRICT ASSEN 

COWANDANT 
Assen, 21 April 1947. 

-~-· .. :.~~~-·- I 

\ 

No. 29. I.D. GEHEIM Volgno. L. 
I 

J 

ka; r;·.u···:r : j 
~------

"f~-7'- ~~ 
Aan den Heer Ho~ .. ---- / 
v.d. Central en Veiligheids·d~nat 
te 'a - G r a. T e n h a g y. 

7 
(In afschrift aan den Heer Procureur-Generaal 
Fgd. Directeur van Politie, te Leeuwarden.) 

Onderwerp: abonn''s Tribune. 

2 9 APR.1947 

ACD/ 1 Y~j..j 

f U\IGtSOtK(I 
l -

Antw. op: Uw schrijven No. B. 10200 Geheim, dd. 12 Maart '47. 

J 

Ik heb de eer U onderstaand de bij Uw bovengenoemd schrij
ven veraochte inlichtingen te verstrekken. 

Harmannus van der SLEEN, Nederlander, ongehuwd, geboren 19 November 
1920 te .Oosterhesselen, wonende te Hoogeveen, Krakeel 43, gemeente 
Hoogeveen. Godsdiensta Chr. Gereformeerd. Politieke richting: Anti
Revolutionair. 

Jantinus van NUILt Nederlander, gehuwd, geboren te Hoogeveen 11 
ySeptember 1921, wonende te Hoogeveen, Krakeel 29a, gemeente Hooge- 1 

veen. Godsdiensta Ned. Hervormd. Politieke richting: Chr. Histo
risch. 

Lucas GILS, Nederlander, gehuwd, geboren te Westerbork 21 April 
1 

1917, wonende te Hoogeveen, Emmastraat 16, gemeente Hoogeveen. Geen! 
godsdienst. Politieke richting: C.P,N. ; 

;Roelof ten CAAT, Nederlander, weduwnaar, geboren te Hoogeveen 8 
V Augustus 1884, wonende te Hoogeveen, Kanaalweg 52 1 gemeente Hooge

veen. Geen godsdienet. Politieke richting: .C.P.N. 

V 
Derk KNEGT, Nederlander, gehuwd, geboren te Hoogeveen 26 September 

1 

1901, wonende te Hollandscheveld 24, gemeente Hoogeveen. Godsdienst' 
Ned. Hervormd. Politieke richting: Chr. Hi&toriach. 

Wieher JONKER, Nederlander, gehuwd, geboren :te Hoogeveen 4 Juni 

V 1908, wonende te Hoogeveen, Wolfboschstraat .23, gemeente Hoogeveen. 
Geen godsdienst. Politieke richting: Partij v.d. Arbeid. 

, Jan BIEDERS, Nederlander, gehuwd, geboren te Hoogeveen 9 September 
~ 1914, wonende te Hoogeveen, Schoolstraat 9, gemeente Hoogeve~. 

Godsdienst: Ned. Hervormd. Politieke richting: Partij v.d. Arbeid. 

/ Albert van der !EST, Nederlander, gehuwd, geboren te Op.aterland 28 
V Augustus 1886, wonende te Hoogeveen, Zuiderweg 33, gemeente Hooge

veen. Geen godsdienst. Politieke richting: Partij v.d. Arbeid. 

/Roelof de JONGE, Nederlander, gehuwd, geboren te ::Be.ilen 10 Februari 
L/ 1905, wonende te Hollandscheveld, Riegshoogtendijk 11, gemeente · 

Hoogeveen. Godsdienst onbekend. Polièieke richting: C.P.N. 
~ ......... 

Jans LOK, Nederlander, ongehuwd, geboren te Emmen 30 Maart 1920, 
v/wonende te Hollandschev-eld 3le Wijk 45, gemeente HoogeTeen. Geen 

godsdienst. Geen politieke richting. 

t;~Roelof OLDE, Nederlander, gehuwd, geboren te Hoogeveen 10 November 



( 

2. 
I 

,j 1898, wonende te Hollandscheveld, Rechtuit 5, gemeente Hoogeveen.; 
Godsdienst Ned. Hervormd. Politieke richting: Chr. Historisch. 1 

;Hendrik van der VEEN, Nederlander, geboren te Scheemda 24 Decem
t/ ber 1903, wonende te Elim, Caretenedijk 50, gemeente Hoogeveen. 

Godsdienst: Gereformeerd. Politieke richting: Partij T.d. Arbeid.' 

J 
Hendrik SIEBERING, Nederlander, geboren te Borger 9 Juli 1912, 
van beroep transportarbeider, Toerheen wonende te NieuwBuinem, 
Zuiderdiep S 98 a, sedert 10 Mei 1946 wonende te Heerlerheide, 
Elandstraat 20, gemeente Heerlen. Hij was te Nieuw Buinen lid 
van de C.P.N. en bekleedde een ondergeschikte bestuursfunctie. 
Hij staat in zijn omgeving bekend als een persoon, die zijn mede 
arbeiders graag mocht opruien, doch, indien hij Toor beslissingen 
of feiten werd geplaatst, niet consequent was. 

j Jacob OVERBERG, Nederlander, geboren 16 November 1894 te Onstwed~ 
de, van beroep grondwerker, wonende te Nieuw Buinen M 68. Hij is 
lid van de C.P.N. en voert Teel propaganda. Twee gehuwde zoons 
zijn eveneens lid van de C.P.N • 

.. Johannee Hendrik FOLKERS, van beroep glasmaker, geboren te Borger 
' 26 November 1916, wonende te Nieuw Buinen M 6. Hij is lid van de 

C.P.N. en voert actief propaganda. Hij treedt in het openbaar en 

~
op besloten vergaderingen op als spreker. Hij werd op de Glasfa
briek te Nieuw Buinen ontslagen wegens herhaaldelijke opruitng 
tot wilde staking (zonder dat de bonden gekend waren) en vermoe
delijk wegens gedeeltelijke verzaking van zijn plicht of overtre-, 
ding van de reglementen der fabriek. I 

(/ 

Willem de JONGE, geboren te Oosterhesselen 25 Mei 1920, wonende 
te Hoogeveen, eoevorderstraatweg 165, gemeente HoogeTeen. Gods
dienst: Ned. HerTormd. Politieke richting: Anti-ReTolutionair. 

A. KNOL, wonende te Niuweroord B. 80 ie aldaar onbekend. 

Wolter DEKKER, geboren te Westerbork 3 NoTemher 1907, wonende te 
HoogeTeen, CoeTorderetraatweg 96, gemeente Ho~geveen. Geen gode- , 
dienst. Politieke richting: C.P.N. 

J. van Polen, geboren te Smilde 28 October 1905, gehuv d, van be- , 
roep landarbeider, wonende te 2e Exloermond H 423, gemeente , 
Odoorn. Hij is uitgesproken communist, actief en niet te vertrou
wen. Hij staat niet gunstig bekend. 

L. Arents, geboren te Odoorn 25 September 1892, gehuwd, van be
roep landarbeider, wonende te 2e Exloermond H 407, gemeente 
Odoorn. Politieke richting: C ;p .N. Hij is actief, niet gevaarlijk 
en staat gunstig bekend. , 

t) 
A. Breider, geboren te Odoorn 22 September 1904, landarbeider van 
beroep, gehuwd, wonende te 2e Exloermond H 406; gemeente Odoorn. 
Politieke richting: C.P.N. Hij is eecre~aris der plaatselijke 
afdeeling van de C.P.N. en actief propagandist. Hij is niet ge-
vaarlijk en staat niet ongunstig bekend. 

J. NIEMIJER, geboren te Borger 9 Juni 1888, ~an beroep landarbei-. 
der, gehuwd, wonende te Exloerveen F 31, gemeente Odoorn. Hij is : 
lid en Toorzitter der E.v.a., schrijft brochurea in "~-!aarheid"! 
Politieke richting: C.P.N. Hij is actief propagandist en feî'të', ·· · 
strijder. Hij was zeer actief bij de staking in de herfst van 
194û bnder de aardappelkrabbers. Hij dreigde de nog werkende ar
beiders het werk te verlaten. Hij staat niet gunstig bekend. 

Harm MOOK, gehuwd, geboren 19 Februari 1910 te Nieuwe Pekela, 



\ r \ 

3. 

[;r arbeider, wonende. te Gasaelter:ttijveenscQ.emond No. 217, gameen-E 

G::::::a~~:~:.~::: ::::::::d~915 te Anloo, van beroep 
rbeider, wonende te Gasselternijveenschemond No. 8, gemeente 

Gasselte. Politiek links georil!nteerd. 
. . . 

J Gerhardus de VRIES, geboren 1 November 1912 te Emmen, gehuwd, van 
beroep arbeider, wonende te Gasselternijveen, Hoofdstraat 85, 
gemeente Gasselte. Politiek links geori~nteerd. 

Jan van der SLEEN, geboren 17 Maart 1918 te Hoogeveen, gehuwd, v' van beroep arbeider, wonende te Nieuw Balinga L.63, gemeente 
Westerbork. Hij is eenigen tijd lid geweest van de E.v.c. Hij is 
geen lid van een politieke partij. Staat gunstig beken~. 

Koop van ZWOL, geboren 29 April 1913 te Westerbork, gehuwd, van 
beroep arbeider, wonende te Nieuw Balinga L.ll2, gemeente Wester-

I bork. Hij is eenigen tijd lid geweest van de E.V.C. Hij is geen 
lid van een politieke partij. Hij is niet zelfstandig, niet stand-
vastig en excentriek aangelegd. · 

Arend HARTLIEF, geboren 10 Januari 1905 te Eelde, gehuwd, van be
V roep bouwvakarbeider, wonende Vennarstraat 44 te Paterswolde. Do

litieke gezindheid: communistisch georiënteerd. 

Jan BRINK, geboren 8 October 1901 te Peize, g~huwd, van berot~> 
arbeider, wonende Eekhoornstraat 26 te Eelde. Politieke gezindheid: 

V links geori~nteerd, doch niet uitgesproken en duidelijk bekend. 
u J Alberts PIETERS, geboren 23 November 1904 te Ede (Gld.), gehudd, 

, van beroep landarbeider, wonende Hooiweg 25 te Eelde. Politieke 
gezindheid: communistisch geori~nt eerd, do eh niet uitgesproken • 

. /Henderikus WOLTERS, geboren 4 December 1903 te Haren, gehuwd, van 
~ beroep werkbaas, wonende Luchtenburgerweg 1 te Eelde. Politieke 

gezindheid: communist. 

jfan JAGER, geboren 5 Februari 1883 te Haren, gehuwd, van beroep 
~grondwerker, wonende Hooiweg 32 te Eelde. Politieke gezindheid: 

links geori~nteerd, doch niet uitgesproken. 

· 1 / Harm BOEKHOLT, geboren 15 Augustus 1902 te Odo orn, van beroep lo a t/ arbeider, wonende te Valthermond K. 592 g of plaats No. 60 Noor
derdiep, gemeente Odoorn. Politieke gezindheid: communistisch 
georiënteerd. Niet bekend, of hij aRngesloten lid van de C.P.N. is 
Hij is onverschillig en ontevreden. Geen politieke activiteit • 

.. otto EBERHARD, geboren 2 Januari 1894 te Odoorn, van beroep los 
{/arbeider, wonende·te Valthermond K.370, gemeente Odoorn. Hij is 

lid van de C.P.N. en candidaat gesteld voor de gemeenteraad. Hij 
is bestuurslid der E.v.c. en zeer actief. 

/Jan van KLINKEN, geboren 30 December 1912, van beroep los arbeider: 
V wonende te Val thermend K.377, gemsent e Odoo:rn. Hij is lid van het 

bestuur van de Afd. der C.P.N. te Valthermond en omstreken en is 
secretaris van de Afd. der E.V.C. te Valthermond en omstreken. Hij 
is actief, maar staat niet ongunstig bekend. 

Oetae van der HEIDE, geboren 17 Maart 1912 te Odoorn, van beroep 
los arbeider, wonende te Val thermend K.339 of plaats 77 Zuiderdiep 

_, gemeente Odoorn. Hij is .lid van de C.P.N., voorzitter van het be
stuur der E.V.C. van de Afd. Valthermond en omstreken. Hij ia een 
voorganger bij werkstakingen. Staat als onbetrouwbaar bekend. 



' ( ""'·". ·-:---\. 

' In de bijlage van Uw schrijven komen voor de namen J. v. 
~Klinke en -v. Klinken, beiden aan hetzelfde adres. De hiervoren 
genoemde Jan van KLIN:KEN heeft een vijftienjarige inwonende zoon, 
die mogelijk bedoeld wordt. ,- . 

r '· 

De Majoor, 
Districtscommandant, 

Jhr. W~/" Deynoot. 

0. 

( 
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I.D. AMERSFOORT 

OnderwerP: Antwoord op schrijven d.d. 12 Maart 1947, No.B.10200. 
om inlichtingen betreffende K.J.J.West, Spaarnestraat 71, 
Amersfoort, die een abonnement heeft op "De Tribune"• 

VffiST~ Klaas, Jacobus, Jantinus West, geboren g November 1S94, 
te Utrecht, machinist N.S., wonende Spaarnestraat 71, is zeer links 
georienteerd, lid E.v.a. Het is niet bekend dat hij lid is van de 
c.P.N. . 

Hij wordt beschouwd als een zeer slappe figuur en al~ iemand 
die geen vaste politieke overtuiging heeft. 

Verder is niets van hem bekend geworden • 



,EAU. 
Velgno. · . 

. --------· ~·--
1 .~ a----~~-t--.· .... : . .. : I 

Inlichtingendienst Zeist. L:.:cd;:,: .. rr~:_· _-_·-.:......\ _J::.:.,P __ · ·~~--·~~;.L.------_ ...... i . 2 5 APR 194·7 

GEHEIM 

/ 

I "" <-.. .. 

J 
J 
J 
/ 

I 
V 

V 

V 

J 
I 

Aan het Hoofd van den 

Antwoord op schrijven dd. 12 
Onderwerp: Abonné' s Tribune. 

7, No.B.l0200. 

In verband met Uw bovenaangehaald schrijven 
heeft de I.·D. Zeist de eer U omtrent de personalia \l&n 
de daarin genoemde personen het navolgende te berichten: 

Ir.Cornelis Gijsbart van STEENIS, geboren 17 
April 1886 te Noordeloos,electrotec~niscb ingenieur, 
wonende Griffensteijnscheplein 10 te Zeist; 

Wil1em DEN BESTEN, geboren 18 Januari 1917 te 1 

Rotterd.am,vleeschbouwer, wonende Voorheuvel 15 te Zeist; I 
Gerrit DE BOER, geboren 26 Januari 1899 te Am- · 

sterdam,w~rkmeester,wonende Nepveulaan 14 te Zeist; 
Huberta Cernelia BROUWER, geboren 27 October 

1902 te Culemborg,huis- en echtgenoote van H.Koetsier, 
wonende Roemer Visscharlaan 17 te Zeist; 

Hendrik VAN DREGT, geboren 15 Februari 1877 te 
Hilversum,zonder beroep, wonende de Wetlaan 57 te Zeist; 

Jan Antonie VAN RAVENSWAAIJ, geborem 10 Augus
tus 1921 te Zeist,hulp-chauffeur,wonende Noordweg 59 te 
Zeist; 

Johan GEMMINK, geboren 9 October 1908 te Arn- , 
hem, pub11cist,wonende Reelaan 12 te Den Dolder, gemeen-' 
te Zeist; !I 

\ Cernelia Johanna POERSTAMHR, geboren 5 Juli , 
1923 te Vlissingen,leerling-verpleegster,wonende in de · 
Stichting Willem Arntszhoeve te Den Dold.er, gemeente 
Zeist,Dolderenscheweg 164. 

Ir.O.G.van STEENIS,voornoemd, is aangesloten 
bij 11 de Oude S. D, A. P • 11 • Van de overige personen is de 
politieke orienteering niet met zekerheid bekend. Om
trent van Steenis werd U bij dezerzijds schrijven dd. 
14 Maart 1946, met betrekking tot de 11 0ude S.D.A.P.tt 
gerapporteerd. 

Zeist, 2~ April 1947. 
De I.D. Zeist. 

0fo' 
"/ 

f 
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" 

van den Centrale Veili~heidsdienst,No.10200 Dict.R.,betref
fende een aantal personen die een proefnummer op het weka

lij ksch or~aan van"d e Tribunen van de Revolutionnair Soc ial.., 
istische Partij,hebben aangevraa2d,heeft onder~eteekende 
de eer UEdelGestren~e het navolgende te rapporteeren. 

Pi eter Gerardus Visser ,~eboren 6 Juli 1899 te Den Helde~ 
betonwerker,wonende Rozenstraat 4 te Den .Lielder; 

Will~ JoBiepier,~eboren te Middelbur~ 7 ~anuari 
behan~er,wonende Goudsbloemstraat 20 te Den Helder; 

1911 

Leendert Cornelis Hokke,~eboren te Hellvoetsluis 23 Oc
tober 19o6,sjouwerman Rijkswerf,wonende Anjelierstraat 9 t 

I 

I Den Helder; 
I 

Gerardus Jacobus van Wees,~eboren te Heenstede 29 April· 
1911,~rondwerker,wonende Ooievaarstraat 25 te Den ftelder; 

Miehiel Illider ,~eboren te Den !ielder 23 Mei 1923 ,metse
laar,wonende Ruyghwe~ 317 te Den Helder; en 

Wieger de Valk, ~eboren te utin~radeel(Oldeboorn) 21 
Juli 1916,~rondwerker,wonende ~elierstraat 2 te Den ttel

der,staan bij de politie alhier bekend als personen die 
er ~een vaste politieke overtui~ing op na houden en steeds 
zoekende zijn. 

L.C.Hokke,teekende in 1946 de candidatenlijst der c.P.N 
\f voor de Gemeenteraadsverkiezin~en te Den Helder. 

Indien mij,rapporteur,bekend wordt dat zij zich voor 
een bepaalden politieke~ partij als lid opgeven of opgese- I 

en hebben zal ik hiervan bij een .rapport mededeeling van 
oen. 

Den fteluer, 19 April 1947. 
de adjudant-rechercheur van politie, 

Aan den Heer A~~· 
®;/tl 

Ge zie,.,: 

Commissaris van Politie 
te 

Commik"éf.is va:;._ Poli tie, 

~.~ (K.Rijpma) 

·---:~.~--2-



~\'lt~r AMSTERDAM 

District ... .AJ..kma.a,r ......... . ......... Al.maar. .................. 24 ... Apr1L ... t94 ... 7. 
Afdeeling .................................... . 

COMMANDANT 

.{No. 95 c.v.n. Geheim Persoonlijk"~----~.-
·' Bijlagen: 4. · S APR f94J 
~ .. Onderwerp: Abonn' 1 S 

ACD/1 ~212;. 

(). 

Ter voldoening aan het gestel

de in Uw schrijven dd. 12 lVIaart 

1947 No. B 10200 Geheim, betreffende 

het in margine vermelde onder-werp, 

heb ik de eer UHOOGEDELGESTHENGE de 

gevraagde inlichtingen hierbij aan te 

bieden. 

Datum: 

Afschrift aan den neer 
Procureur ~eneraal fung. Dir. 
Gen. van Pol. te Amsterdam. 

Ct AAN 
Den ~eer Hoofd C.V.D. 
te s·• -Gravenhage. 

PATRIA-AMERSFOORT 
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RIJKSPOLITIE GEWEST AMS'JE RDAM 
AFDEELING CASTRICUM 

No.11-C.V.D.Geheim Persoonlijk • 

--~Jastricum, 20 Maart ·1 '94 7. r- '.. . . ' ' ' ,, 
• • ·- l 

. Onderwerp:Inlichtingen. .. ...... ·- .. 

( 

( 

\ 
1 
L 

Ter voldoening aan Uw schrijven d.d.19 Maart 1947,No.95~ 
c.v.D.GEHEIM PERSOONLIJK,heb ik de eer u WelEdelGestrenge de I 

navolgende opgave te doen toekomen: 

j 
.. 1e.ZONNEVELD Simon,geboren te Heemskerk 24 September 1916,elec

trisch lasser bij de Hoogovens te Velsenmwonende te Heemskerk i 
Maarten van Heemskerkstraat No.34.Hij is Voorzitter van de Afd~ 
ling Heemskerk der E.V. c. en steunde de candidatenAoor raads- I 

lid der C.P.N. 

1 V 2e.RIS Klaas,geboren te Wormerveer 27 Augustus 1899,van beroep · 
.. · fitter, wonende te Uitgeest CastriJD.ummerweg No.13,i~ lid C.P.N. 

3e.BEDEKE Jan Simroe Godfried,geboren te Amsterdam,Machine-bank
werker,wonende te Castricum Duin en Bosch No.?6.Hij is lid van, 

~ den Raad der gemeente Castricum voor de C.P.N. 
4e.BAKKER Pieter,geboren te Castricum 19 Juli 1921,Machine-bank

'V werker,wonende te Castricum Mr.Ludwigstraat No.37,lid C.P.N. • 
./5e.ROOT Adrianus,geboren te Zaandam 15 Ma.rt 1906,Tecbniker,wo
V nende te Castricum Wilhelminalaan No.28. 
,J6e.VEENSTRA Ate,geb~ren te Castricum 10 Augustus 1913,terreinwer, 
Y ker P. W.N. wonende te Castricum Groehelaan No. 50, is vermoedelij] 

lid der C.P.N.,doch treed niet op de voorgrond • 
• I 7e.GROOT Thijs,geboren te Wormerveer 3 Augustus 1903,bloemist,wo~ 
y nende te Heiloo Zevenhuizerlaan No.75,was candidaat Raadslid~ 

voor de C.P.N.en is Voorzitter Afdeeling Heiloo der.E.V.C. i 

v!Be.KOEKOEK de Hendrik Leendert,geboren te Mldwoud 20 Mei 1910,t~ 
merm.an,wonende te Heiloo Rijksstraatweg No.S29,is Secretaris : 
van de Afdeeling Heiloo der E.V. C. ' 

J 9e.DEGENHART Ludovicus,geboren te Amsterdam 26 Augustus 1893, 
transportarbeider,wonende te Heiloo Kerklaan H.59,zoekende, 
door armoede gemakkelijk te winnen. 

10e.MOLENAAR Oerrit Jan,geboren te Alkmaar 3 Januari 1909,metse± 
f.,l laar, wonende te. Heiloo Holleweg No. 39, hij st:unde de cabdicta

ten voor Ra.sdisl~d der C.P.N.,leest de WaarheJ.d. 
11 e. Zijn Echtgenoote Hendrika Clasina BLOIG-<:ER,geboren te Heilof v/ 10 Februari 1913,steunde eveneens de candidaten voor raadslid 

I\ 
. \ . der C. P. N • 

/ 11e.KOEKOEK M.J.is geheel onbekend. 

Aan 
en Heer Districts-Co~nandant 

der Rijkspolitie 
te 

ALKMAAR 

De Adjudant, 
Afdeelings-Commandant. 

H.Wesseling. 

c)IÇ~ 
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Af.dë:eli:ng :Hoo,:r'1l· 

r
1
Groep· Enkhuizen. 

Datum: 

Enkhuizen, 27 Maart 1947. 
~ss: Kab. No. 657.47o Geheim. 

c 

In antwoord op Uw schrijven d.d. 12-3- 147 No. B. 10200 ge
heim, heb ik de eer U.H.E.Go beleefd het volgende te beric~en. 
le. Kaagman, komt reeds voor op de aan den Heer Afd. commandant 

· der RijksJI»>litie te Hool'n gem nden 11 j st van leden der C .P .N. 
V' Personalia: Volkart Antonius Gerardus Kaagman.a. geboren 7-2- 197 te 

Enkhuizen, rangeerder N.S., wonende Koffiernstraat 9 Alhier. Hij 
was vroeger voorstander van de. Bellamy-beweging. Hij komt uit een 
streng katholieke familie en is de eenigste u~t die familie die 
uiterst links is. Hij maakt veel propaganda voor de co:rn.rrJUnistisch 
idee en werd verleden jaar geverbaliseerd terzake het verspreiden 
van een voor de Regsering beleedigend geschrift. (Weg met Beel en 

~2e. A. Masker. Dit moet vermoedelijk zijn: Arie Mu~~ee, gemboren 
3-5-22 te Odoorn, betonarbeider, wonende Noorder Boerènvaart 14 
alhier. Hij is lid der C.P.N. en komt uit een uiterst links geo-

1 ~rienteerde familie. Hij komt reeds voor op eerdergenoemde lijst. 
V' 3e. D. v.d. Zee. Dirk Hessel van der Zee, geboren 18-3- 195 te 

Amsterdam, meubelmaker, wonenáê Visschersdijk 79 alhier. Zijn fa-
miliemis hier niet bekend. Hij is een rustig iemand, die naar 
iets beters zoekt, stond tot op heden niet als uiterst links be-

. )énd. Er is hier niets ten nadeele van hem bekend. 
V4e. C. Bakker. Cernelia l2ak..l{er, geboren l0-9- 105 te Andijk, land

arbeider, wonende Kruis1fäïr"1\ alhier. Oold deze man treedt op .. 
politiek gebied nimmer op den voorgrond. Zijn familie is in het 
geheel niet rood ge.tint en staan bekend als rustige aanhangers 
van de Partij van den Arbeid. 

Aan het Hoofd van den Centralen 

te 

's-Gravenh.age. 

d.t.k. Chefs. 



RIJKSPOLITIE AFDEELING HOORN• 

GROl!P WOGNUM. 

No-20-.zeer Geheim• 

Opgave gevraagd biJ Uw sohriJven dde20 Maart 1947,No~ö9-C•V•Do-Geheim-Persoonl1Jk, 
betreffende abonnlls ~ribune• 

------~--~---------------------------------------~-------~------~----------------------------~-------------------~-

Naam en voar·namen. Geboortepla.a ts. Geboortedatum• 
..... 

Bero:op• Woonplaa'&s en adrea• Opmerkingen. 

~~-~-~-~----------------------------~----------------------------~----------~-------------~-~----------------~-~----

DOORN-van der URS.EJ[ Nh• 
HENDR ICUS CORNELIS 

j 

11 September 
1910· 

landar
der• 

OBDAN Nh. A•l3-• 

~ 
® 

Is op 4 Maart 1946 ver
huisd vsn.. Hensbroek A-54-~ 
n~r gemeente OBDAK Nh•A• 
13. 
Is niet genaamd:A•van •-
DOORN,doeh n.o.van der •• 
DOORN• 
Is op 22 Juni 1940 met zij 
gezin van Amsterdam naar 
Hensbroek gekomaa,nammtiJ• 
dens bezetting passieve ... 
houding aan. 
Algemeen is men van oor
deel.,da.t hij de communisti 
sahe ideeän is toegedaan• 
Heeft thans agentschap vat 
het dagblad"Het Paroolno 
Op politioneel g~ ied is 
niets ten nadee1e van hem 
bekend. 

·-------~---~---~--~--~------------~---------~-------------~--~--~--~-------------~----------~------~----~----~--~-

AAN: 
den Heer AdJudant; 
Afdeelingsoommandant der Rijkspolitie 
te 

:1;1: 0 0 R N e 

Wognum,26 Maart 1947• 
De Opperwaohtmeester-Groepsoommandant: 

G•H•ASSINKo 
J. 

, 

u 
7 



~' RIJKSPOLITIE. 
/ ~M:S.i:ü.x 

GEWEST AMSTERDAM 
AFD~EUNG Den Helder. Den Helder 17 April 1947. 

COMMANDANT ---~~~ 

~o. 33-c.v.n.-Geheim-Persoonlijk. . . ,.r:-: .. 

l ------------ --__ , 

Bijlagen: 
1----L:-...:~~-m-: - .J/- ~ -:_4/j_ _j 

Onderwerp: Inlichtingen"Tribune-lezers". 

( 
' 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12o 

Ter vo~doening aan het gestelde in het schrij
ven· van den Centrale Veiligheidadienat dd.l2 Maart 1947 Nr.B. 
10200 voorzien van Uw onderschrift -dd.l9 Maart 1947 No.95-c.v. 
D.-Geheim-Persoonlijk,betreffende het in de margine aangebaal 
de onderwerp heb ikde eer UWelEdelGestrenge hierbij de gevraa~ 
de personalia en politiekeorienteering van de in dit schrijven 1 

J genoemde personen aan te _bieden: ! 

WILLEM,SMIT ,geboren 15 September 1919 te Oude Niedorp,van be 

J 
roep landbouwer,wonende te Lutjewinkel B.55.gemeente Winkel;on-! 
gehuwd; is een vurig en actief communist; 
ABRAHAM MELLENAAR -(niet P. Vlerrelaar-onbekendtgeboren 6 ~eptem-

jEer 1890 te Ijzendijke (Z)~an beroep landbouwer wonende te Win
kel A.No.286;is gehuwd;ia een zeer gematigd communist; 
JAN SMIT.geboren te Winkel,29 Maart 1905,van beroep landarbei
der,wonende te Lutjewinkel C.47,gemeente Winkel.,is gehuwd;is 
een zeer actief co~ist; 
HERMANNUS FI.TNHEER,geboren te Winkel,l6 Februari 1893,van be
roep timmer.man,wonende te-Winkel A.233;is gehuwd en ia een zeer 

Jactier coFJmunist; __ -
DIRK WIEDIJK, geboren 2 December 1915 te Winkel, van beroep landSJ 

eider,wonende te Winkel A.92;ia gescheiden;gematigd communist;· 
KLAAS HENDRIK KUIK,geboren 20 October 1912 te Spanbroek,van be 
roep werkbaas,wonende te Winkel.E.l6;is gehuwd;gematigd commu-
pist• · 

VJAN MEELDIJK,geboren te Nieuw ielvoet,l7 September 1900,van be 
. koep melkalijter,wonende te Barsingerhorn,A.39 a; · 
\IARIEN NIEROP,geboren te Hoogwoud,21 Juli 1887,van beroep land• 

J arbeider,wonende te Baraingerhorn Waardpolder C.29; 
SIETSE HIELKEMA,geboren te Opsterland,9 October 1903,van be-

oep an ar e er,wonende te .Barsingerhorn A.No.95; 
· J N KNOL,geboren te Venhuizen,l ~uni J.894,van beroep grondwer

eza,wonende te Barsingerhorn 0.97; · .... 
JAN OOSTINDilm, geboren te Rumen, 23 Mei 1914, van beroep la.ndarbtd 
der,wonende te Baraingerhorn A.94; 

De personen genoemd onder no.7 tot en met 11 zijn allen lid 
van de Eenheidsvakcentrale, bezoeken regelmatig de VePgaderingen 
doch treden in geen enkel opzicht op de voorgront en het is niet 
bekend of zij officieel als lid zijn aangesloten van de Commu-

v, nistische Partij Nederland. 
HENDRIKUS JOSEPHUS BART,geboren te Abbekerk,20 F'ebruari 1922, 

AAN van 

den Heer Kapitein Districtscommandant der Rijkspolitie 

te A L K M A A R. 

® 6602-'44·K983 



i j 
•) 

14. 

16. 

17. 

18. 

c 19. 

~·~an beroep slager,voorheen gewoond hebbende te Schagen,Rooe
. straat C.l60,afgeschreven naar de gemeente Heer Hugowaard Ao 
No.40;is communist,heeft veel praats; 

~ ~S DOORN,geboren 2 April 1913 te Oude Niedorp,van beroep ex 
~Itiekriecht 1 gehuwd,wonende te Schagen,Roosstraat C.55Jis 
.een nogal act1ef communist; · · 

./PIETER DIRK GROOTES,geboren 8 April 1916 te Winkel,van beroep 
V landbouwer,gehuwd,wonende te Lutjewinkel,gemeente Win:;tel,B. 

No.l;is anarchist; 
RINZEDE VRIES ,geboren te Koudum (Fr.)l2 November 1918,van 
Öeroep landarbeider,gehuwd;is niet bij eenige politieke par
tij of organisatie aangesloten.Woomachtig te Wieringlfrwaard 

I Zuid-Zijperweg No.A.52; 
JACOBUS PERESTAM,geboren te Tholen 12 September 1911,van bero4 
landwrbeide~,gehuwd;wonende te Wieringerwaard.Molenweg No.F. 
19.Links georienteerd.Plaatselijk voorzitter van de eenheide 
vakcentrale.Heeft in de gemeenteraad van de gemeente.WieringeJ 
waard zitting voor de vereeniging "Plaatselijk ~elang"Alhoe
wel deze vereeniging niet behoort tot een bepaalde politieke 
partij is zij links georienteerd en behooren haar .leden tot 
de Communistische ~artij tot de voormalige S.D.A.P. en partij· 
loozen.Perestam .is vermoedelijk geen lid van de c.P.N. aange
zien hij op verschillende politieke vergaderingen heeft ver 
klaard zich niet met het program van deze partij te kunnen 
vereenigen.Staat terplaatse zeer gunstig }3ekend. 

J, PIETER KWAK,geboren te Wieringerwaard,26 ecember 1919,van be· 
roep los werkman,ongehuwd,wonende te Wieringerwaard Molenweg 
No.F.l9.Voor zoover bekend ia Kwak geen lid van eenige poli• 
tieke partij of organisatie en vergaderingen van dergelijke 
parti~en worden door hem nooit bezochteStaat terplaatse zeer 
gunstig bekend. 
HENDRIK LUKKIEl gebor~n 8 Februari 1B97,van beroep grondwerk~ 
wonende te Wierlngen ~remerweg No.l4.Personalia en bericht om 

1 trent Lukkien werd U ~oegezonden biJmijn schrijven dd. 3 A• 
pri1194'7 onder No.34.c.v.n.-geheim Persc,onli.jk naar den in
houd waarvan ik U wel moge verwijzen. · 
HARM BODDE,geboren·te Beerta, 5 October 1904,van beroep land
arpeider,wonende te Wieringen Westerlanderlaan No.3. 

ersonalia en uitvoering bericht over genoemde Bodde werd Y 
'I. toegezond~::n bi .i mijn schrijven dd. 11 December 1946 onder No.o 

7-c.v.n •• Geheim-Peraoonlijk. 

I 
De onder No.9.en 11 genoemde Sietse HIELKEMA en Jan OOSTIN

DI!N blijken bt4de wel lid te zijn van de c.P.N.en zijn als 
zoodanig reeds eerder aan U opgegeven terwijl van beiden een 
kaart werd ingezonden. 

Van de overige in dit achrijven genoemde personen zullen 
voor zoover zij lid zijn van de c.P.N.de gebruikelijke kaarteJ 
worden bijgevoegd. 

De Adjudant. 
w.n.Afdeelingscommandant. 

I .Adria:anse. 

~ 



9.·JACOB VERHAGEN. is geboren te Alkmaar,op 26 November 1912,van beroep 
~ouwvakarbeider,wonende te Sint Pancras,Bovenweg 278 B. Is gehuwd met 
.. ~ena Hoogland en heef't twee dochtertjes. Hij staat bekend als te behaoren 

tot ·de C.P.N. 
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fi~WEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 
• ... JUkmaa.r ........................ , ... .3 .... ~pr.u ........................ 1947 
Dist_rict · ....... Al.km~~ ......... J ............................. . 

Afdeeling Al.kmaàr ....................................... . 
..::..::·-·". ·,--=--=·~ 

~· Groep ............................................................. .. 
:·/ ;I 

. --- ---·-··-- /--------\ l~--·-·· 

( 

COMMANDANT 
t V 

1 ____ ----i Numm&;~: 

No. 23 .. c;.v-.D. Geheim ......,D_•_tu_m_: --l . ~ 1- .t/- o/l_ 1 

Bijlagen: 

Onderwerp: '·a bonn~ ', ~ 
i'\. \. 

Ter voldoening aen het gestelde in Uw schrijven 
dd. 12 Maart 1947 B No. 10200, voorzien van het onderschrirt van 
den Heer Kap i te in, Districtscommandant der Rijkspolitie te .AJ.k ... 
maar, dd. 19 Maart 1947, No. ~5 c.v.D. Geheim Persoonlijk, heb ik 
de eer UHoogEdelGestrenga hieronder de verlangde gegevens te ver
strekken. 
1. Degenaar Nierop, geboren te Hensbroek, 19 Februari 1917, kaas-' 

J maker, gehuwd, Ned. Herv. godsdienst, wonende 'e Rustenburg, 
gemeente Ursum, Drechterlandscha dijk R9. 
Nie~ aangesloten bij eenige extremistische vereeniging. 
Trééd in geen enkel opzicht op de voorgrond. Was S.D.A.P. •er. 

2. Pieter Volger, geboren te Zuicl en Noord.;.;.Schermer, '21 .April 
1923, landarbeider, gehuwd, wonende te Ursum, Drechterland

.) sche dijk no. U 75. 
Is communist en secretaris van de E.v,o., alwaar hij ter 
plaatse actie voor voert. Hij belijd~ geen godsdienst. 

3. F. Wezel, geboren te Jisp, 23 Februari 1918, kampbewaarder, 
wonende te Schoorl, Omloop no. 255 o. 

V Communistisch candidaat voor gemeenteraadsverkiezing ~946. 
Heeft veel omgang met communisten~ -

~ 4. Roe~~f Gerardus de Rover, geboren 13 Januari 1920 te Alkmaar, 

J 
voorheen werkzaam· in het Interneeringakamp te Schqorl, wonende 
te Sohoorl, Ragenolweg A 133a. 
Commun:Utisah candidaat gemeenteraadsverkiezing 1946., 
Heeft veel omgang met communisten. 

5. s. Stapel, geboren 8 Maart 1902 te Obdam, destijds wonende te 
~ Sohoorl, is 9 ootober 1946 vertrokken naar Krommenie, Mi~i-

ta iranweg 123. 
6. Jan de Wit, geboren te Oudkarspel, 13 October 1926, tuin
J bouwer, wonende te Oudkarspel, Butterlaan B ~. 

Is lid v~n de c.P.N. 
?. Meijert Plakman, geboren te Oudkarspel, 14 Februari 1915, 

J tuinbouwarbeider, wonende te Oudkarspel, Butterlaan B 21. 
Is lid van de G.P.N., ongehuwd. 

s. Pieter de Ruijter, geboren te Wormerveer, 15 Augustus 1917, 
\ van beroep huisschilder, wonende te Oudkarspel, Dorpsstreet 

\J A 223., 
Is lid van de C.P.N. 

10. Jan de JoDg, geboren te Heerhugowaard, 20 Augustus 1926, inJ strumentmaker. Ten zijne huize is het secretariaat van de 
_____ ____,Eii!JauVua~C:.a.•--!JIPrrn, 4 :/..1. f1 ~ ~~ 

1 
V, d, ·j/ q/~ /t t_ /, (!/ 

1 

AAN' htet ,HooGtd van de c. V.D. f 
7 

e s- ravenhage 
d/t van den Heer Kapitein, 
Districtscommandant Rijkspolitie 
te Alkmaar. 

PATRIAwAMERBFOORT 



J 

I 

11. Laurentirus Oornelis Bijl, geboren te OUdorp, 8 Juli 
metselaar, wonende te Oudorp, Molenkade C 7. 
Is lid van de E.v.o. Beweegt zich weinig öp politiek 

12. P. Koo~~lijn is onbekend. 

'------"--·"·· ·--~~--1; 
.:~~(} i 

c" 

De Adjudant, 
Afdee1ingsaomma~d~~· 

H. de Groot. . ~:U~ 

t/1 __ / ··, 1)'\) 
( \ '._ 

( •" 

(" 

(. " 

. ' 

1~12, 

terrein 
't. 
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CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
GEHEIM, 

4 s-Gravenhage, ~- ~'*.~ l9_47" 

No. B. 10200. 
Bijlagen ; 1. 
Die~.: R. Typ. Disb. 
Onderwerp ; 
abonné's Tribune. 

Aan 
Den 

11 

11 

" 

Hierbij heb ik de eer U een opgave aan . 
te bieden ( zie bijlage ) van personen, woonachtig 
in Uwe Gemeente /District, die geabonneerd zijn 
op,of een proefnummer hebben aangevraagd van "de 
Tribune",.het wekelijkach orgaan van de Revolution
nair Socialistische Partij. 

rk moge U verzoeken mij de personalia en 
politieke arienteering van deze personen- te Willen 
doen verstrekken• 

IillT HOOFD V.AN n.:.;N CENTRALEN 
VE ILI G·H.i..iiDSDILNST 

Namens dezen ; 

Heer H•C• van :Pol. te 0 11 Distrs. Cdt. :;r. Rijkspol .. te 
n Comm. v. :Pol. te 
" Korpschef v. Pol. te 0 



RIJKSPOLITIE. 
DISTRICT GRONINGEN. Groningen,22 April 1947. 

COMMANDANT~ 

C.I. No: 37 • GEHEIM. BUR:J\U C l_v_o_lg-no_. ___ ... i 
A.AN: het Hoofd van den Centrale 

Javastraat 68, te •s- G R • .tN.Jf ~ · G E ~------- J ? 4 APR 1947 
-----

ONDERWERP : Abonne 's Tribune, . ... c ..... ·· .. "~-·)l. ___ _.._--.Jl ACD/It"/lJ. : 

l ' 

Ter voldoening aan het gestelde ~n het schrijvèn 
· d-,-d,l2 Maart 1947, No: B 10200 ,GEHEIM, met onderwerp als in 'rnar
gine,heb ik de eer U Hoog Edel Gestrenge beleefd het volgende 
te berichten : 
G,Doelen. P. Schuttershuizen Zuidwolde. 
Zijn :personalia luidt : 
Geert Doelen,geboren te Hoensbroek,ll December 1915,mijnwerker, 
gewoond hebbende te Schottershuizen A 265a,gemeente Zuidwolde (Dr 
thans wonende te Heerlerbaan lll,gemeente Heerlen,Hij belijdt de 
Ned.Herv.Godsdienst.Vrij zeker is hij communist, 

Spieker Glimmen 50 Glimmen. 
Zijn :personalia luidt: 
Klaas Spieker,geboren 12 October l890,te Zuidbroek,Nederlander, 
landarbeider,wonende te Glimmen Meentweg No: 15,gemeente Haren. 
Zijn echtegenoote is genaamd Geertje Bosscher,geboren 12 October 
1890,te Oude-Pekela. 

Uit dit huwelijk,hetwelk is gesloten op 3 Juni 19ll,te Zuid
broek,zijn 6 kinderen geboren,waarvan er één is overleden, 

De namen van de nog in leven zijnde kinderen zijn: 
l.Antje Spieker,geboren 24 September 19il,te Zuidbroek,gehuwd 

met Johannes Schipper; 

2.Hillechien Spieker,geboren 25 October 1913,te Zuidbroek,afge
schreven op 2 December 1933 naar Sáppemeer; 

3.Derk Spieker,geboren 1 Maart 1920,te Zuidbroek,melkknecht,in
wonende bij zijn ouders; 

4.Geertje Spieker,geboren 30 Maart l924,te Zuidbroek,gehuwd met 
Heisenberg; 

5.Anna Spieker,geboren 10 September 1926,te Zuidbroek,afgeschre
ven op 18 December 1946 naar Alkmaar. 

Mij is gebleken dat Spieker Sr, inderdaad is geabonneerd op 
het weekblad de "Tribune",zijnde het orgaan van de Revolution
nair Socialistische Partij, 

Spieker beweegt zich ook wel op sportgebmed en is penningmees
ter van de Supportersvereeniging Haren.Over het algemeen is men 
in die vereeniging niet erg tevreden over Spieker,vanwege zijn 
eigengereid optreden.Hij sluit soms overeenkomsten zonder zijn 
medebestuursleden hierin te kennen.Hij alleen weet het en wil 
steeds zijn wil doordrijven. 

Spieker is in 1938 of begin 1939 met zijn gezin van Haren naar 
Duitschland vertrokken als melkknecht,Hij is daar tot aan de be
vrijding gebleven en toen naar hier teruggekeerd. 

Het is een zeer slordig gezin,Spieker is lid van de C.P.N., 
doch treedt niet bepaald op den voorgrond, 

De Majoor, 
:0.'-~· ict·soo~dant: 
1 J .B .. )J>A'fömelih~ 
·, · vl<ttl:t.t.f,~.,r~ 
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----., 
Ü Inlicht'ngen over J .van lviaasak-

ker te ouda. 
~---------·-· --

1\:~: ........ ,: 
Volgno. 

Z 2 APR.i94l 

ACD//~99_~ 

~,raar aanleiding van e.:.:n inge~schrijven van 
het Hoofd van den Cen~ralen Veiligheidsdienst te 's-Gra
venhage d.d. 12 llaélrt 1947, waaraan c:e.h,;cht een opgave 
dat J .i.aasa}::ker, v,rone:·1de te Gouda aan de Turfraarkt J\'o.57 
een abonnemer;t op ::_De Tribune 1

' zou hebben, heb ik, 
Jan Sosef, hoofdagent-re cherche1..1r van poli tie te Gou
da, tevens onbezoldigd rijksveldwachter, een onderzoek 
ingesteld naar de personalia en de politieke ori~ntee
ring van bedoelden persoon, waarbij mij het volgende 
bleek· 

Johannes van .::"::aasakker is geboren te lîtrecht, 
3C Juni 1899, was vroeger caféhouder en woont te Gouda 
aan de Turfmarkt ~o.57. Volgens zijn persoonskaart be
hoort hij :aan de H.K.Kerk. Hij is twe•.,maal gehuwd ge
weest en wel ten eerste met: 
Wijntje b~rgaretha van der Lee, geboren te ~otterdaa, 
16 Januari 1905. Uit dit hU'Nelijk is op 3 JJecer;:1ber 
1928 een zoon t:;eboren. Het huvl'elijk is op 12 Januari 
1932 door echtscheiding ontbonden. 
Ten tweede huwde hij op 4 LTei 1938 met· 
~leuntje van ~rooijen, geboren te Rott~rdam, 15 hlaart 
1916, uit vvelk huvvelijk op l Juni 1938 een meisje ge
boren is. Het huwelijk is op 3 October 1940 te Rotter
dam ontbonden. 

I.:aasakker heeft zich op 19 J:ei 1908 komende uit 
Utrecht te 2otterda gevestig6, werd op 26 October 
1942 te Gouderak ingesch1'8Ven en op 26 i .aart 194? te 
Gouda i::1geschreven. 

Bij de 1 .E.A. te Go cla berust van her:1 een kaart 
waarop hi~j als volgt voorkomt: 
,".dministrateur en plsatse1ij,k bureaUhouder van den 
Nederlandsehen Volksdienst afdeeling G-ouda. 
Administrateur van de Nationaal-Socialistische Volks
we1vaartkeuken. Geinterneerd geweest van 10 ~ei 1945 
tot 7 Se~tenber 1945. Voorwasr~elijk buiten vervolging 
gesteld met een proeftijd van 1 jaar, in welk jaar hij 
zich als een goed :~ederlander dient te ged.ragen. 

Hij staat te Gouda niet bekend als lid van de 
C .l;. t. Hen kaart is thans van hem aaèlgelegd. 

Gouda, 16 ~pril 1947 
De Hoofdagent-recherchetU' v .P 

Gezien en doorgezonden aan J. Sosef. 
het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 te 
's-Gravenhage. 
Gouda, 18 April 1947. 
De 1 C . . p v. ommlssarls van 

.//~ ., -=. 

----~--~------------------------------------



GEMEENTEPOLITIE EINDHOVEN 

\"61§\1~ 
~ z 1 1\PR. 1947. 

\ ACDJ/4 IJJ 
GEHEIM: 

Onderwerp 

AAN: 

den heer J.G. Crabbendam, 
-=-----,, 

J vastraaibtiij.Et\U 0 ~ 

~~"i?~VEI~GE. ~--··. I 
C'--~m: \ 1:J- .;- ~4/) I 

I 
Uw brief I Ons kenmerk I EINDHOVEN 
12.3.1947. I.D. 35/47. 17 Apr.l947. 

Inlichtingen omtrent personalia 
contra A.v.d.Broek en L.v.Dalen. 

Naar aanleiding van Uw bovenaan
gehaald schrijven, heb ik de eer U de navolgende 
gegevens te verstrekken contra: 
l. ARNOLDUS FRANCISCUS VJUJ jJJ::;N BBO:DK, geboren te 

Stratum, 12 Maart 1889, gehuwd, van beroep 
sigarenmaker, wonende te Eindhoven, Gesteleehe
straat 162. ' 

Bedoelde van den Broek is zeer fanatiek 
communist en reeds jaren lid der C.P.N. Hij is 
abonné van de Waarheid. Zijn bijnaam is "de Rol". 
2. L.AMBBRTUS VAN DALEN, geboren te Helden, 13 

November 1907, van beroep bankwerker, wonende 
te Eindhoven, Sweelinckstraat 14. 

Van Dalen is lezer van de Waarheid en is 
gehuwd met een dochter van vorengenoemden van den 
Broek, genaamd Maria Antonetta van den Broek, ge
boren te Gestel, 23 September 1914. 

Typ. 
Coll. 

Bijlagen 

:t~e Hoofde 



GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 

( 

·~~.t•~.4•m ...... .1.7. ..... Ap.r.il ..... I94 7. 
District .. .AIIS.t.•r.dam .•............ 
Afdeeling: ....... ---.............................. . 

Groep ............. _._ ............................... .. 

COMMANDANT 

N~ 65.Geheim.Persconlijk. 
BiJlagen: 'I i j f • 
Onderwerp: abonné f B Tri bUJle. 

I 
; I 

Volgno. ./ 
~ z 1 APR.ï947 

ACD/;J 9()1/ 
i 

Ter voldeemillg aan het verzoek vervat ia 

Uw sohrijvea vaa 12 Maart 1947, NQ.B.l0200, 

4ee ik U lagesloten toekomen een rapper~ om

tremt de bevraagde pers••••. woonachtig in de 

afdeeling ~aamdijk, alsmede eem viertal sta

ten öetreff•ade de personen, w~nende in de af-

deelilag Dielle:a. 

Aa• dem inhoud dezer stukken veroorloof ik 

mi j r e f er t • • 

BURE.AU 0 ·l De Majoor, 
D etricts-Commamdaat, 

1--t ... u_nu_, .. w_: ________ , u~ 

L ".,,. ,!/, "'/- o/~ St 
~ H.A.van · eemis. 

AAN 

bet Hoofd van den c.v.D., 
J•vastraat No.68. 
's-Gravenhagt. 



RIJKSPOLr.riE GEWEST AmTERDA.M. 
Ddstrict Amsterdam. 

J. / M'deeling Zaandi.ik. Wormerveer,14April 1947 
No.27 Zeer Geheim. 

OnderwerptAbo~s Tribuna. I~ 
Ter vo~doening aan Uw opdracht,vervat in Uw schrijven· 

dd.l.9 Maart 1947 No.65 Zeer Geheim.,heb ik de eer UHoogEdelGestren
ge de gevraagde inlichtingen omtrent de in dat schrijven bedoelde 
personen te doen toek~. 
le.Da;vids,llanning,geboren te Beemster 31 Maart 1919,van beroep op- . 

zichter L.C.O.thans wonende te Castricum,Jul.ianastra.at No.20, ~ 
Nederlander,Ned.Herv.Godsdienst.,gehuwd met Gerr1:t.je Blom,gebore!l 
te Egmond aan Zee, 11 Aûgustus 1920. 
Daviàs is in militairen dienst geweest,doch hier is niet na te 
gaan bij welk onderdeel en in welken rang hij gediend heeft. 
Voor zonver hier is na te gaan, is hij geen lid van eenige poli
tieke organisatie. 
Hij kwam nimmer met den strafrechter in aanraking. 
Ontrent zijn gedrag en politieke activiteit kan niets worden me-~ 
degedeeld, omdat hij in Beemster niet op eenigerlei wijze op den ~! 
voorgrond trad.Hij is op 23 Augustus 1946 vanuit Beemster ver- · 
huisd naar Castrieum.Het is te Beemster niet bekend geworden, 
dat hij lid is,~ was,van eenige politieke partij. 

2e.Evers,Cornelis1geboren te Nibbixwoud NH. l.O Juli 1B92.van be
roep schilder, tpatroon)wonende te Landsmeer, Dorpsstraat No.23. 
Nederlander,Doopsgezind,gehuwd me~ Elisabeth van Noord,geboren 
te ? op ll Februari 1.893. 
Hij is in militairen dienst geweest en diende bij het 18 R.I. 
3e.Comp.2e.Bat.. 
Is lid van het Fanfarekorps ttAmic.itia" te Landsmeer. Overigens 
geen organisaties bekend. 
Hij kwam nimmer met den strafrechter in aanraking. 
Gedrag is goed,heeft. behoorl.ijke vakbekwaamheid,van politieke 
activiteit is tot nu toe niets gebleken.staat al.s rustig bekend •. 

3e.van Veen,Rudol.f Gustaaf'.geboren t.e Alpsterdam 1.5 December 1912, 
van beroep pianist.tmu.ziekleèraar, is werkzaam bij de AVRO. , wonen
de te Landsmeer,Zul.deinde No.2a3.Nederlander,-JJ. R.K.Godd&. 
dienst1~ehuwd met MfU~er,Mar:tA. Geertruida.,geboren te ? op 5 
April .1.913. 
In zake eventueel.en militairen dienst is hier niets bekend. 
Inzake opgelegde straffen is hier niets bekend. 
Is vermoedel.iJk lid van de C.P.N.,doch geef't. geen blijk van een-. 
ige politieke acti.e.Zijn geë!r'äg "1s zeer goed.Zijn vakbekwaamheid 
is Zeer goed,over activiteit zijn geen gegevens verkregen. 

4e.stroo,Jaaob,geboren te ~tzaan 2l. December l.890,van beroep vee-: 
houderaknecht,wonende te Landsme~,Zuideinde No.lOl,Nederlander, 
Doopsge~ind,gehuwd me~ Y~l.s 1~1tJe,geboren te ? op 29 November ' 
189~.RiJ is waarschiinJ.iJk .Ud van de C..P 1 N.en de E. v.c.doch 
van poJ.itieke activiteit bliJkt niets. 
Inzake militairen dienst is hie:V niets. bekend.Inzake opgelegde 
straffen is hier niets bekend.HiJ is werkzaam bij de Gebr.Dijs
selho:f'f,veehou.ders te Landsmeer.Zijn gedrag is goed.Hij is een 
goed werkman,van activiteit op pol.itiek of ander gebied is niets 
gebleken. · 

5e.Vals.llsbrand,geboren te Landsmeer 9 Februari 1909,van beroep 
veehouder,doch hiJ is thans werkzaam bij de Ned.Scheepsbouw en 

Droogdokmaatschappij te Amsterdam, wonende te Landsmeer, Noordein
de 135,geen kerkgenootschap,gehuwd met WaJ.s,BregJe,geb.-te ? op 
1 Februari 1S13.IS vermoedelijk lid van de ~.en E.v.c.doch 
van politieke activiteit b~ijkt niets.Inzake mi1itairen dienst ~ 
is hier niets omtrent hem bekend evenmin inzake. eventuee1 opge-



1. I 

legde straffen.Zijn gedrag is goed,hij is geen vakman o~~~ge . 
gebied,verder is hij een actief &&&& persoon en doet vermoedelijk 
wari:,zooals ledenwerving voor de q.P.N.en v.oor "De Waarheid". 
6e.Jonker,Gerrit Cornelis,geboren te Amsterdam 18 November 1923 

van beroep vischrooker,wonende te Monnickendam,Zuideinde No.57 
Nederlander,Ned.Hervormden Godsdienst,gehuwd met:Posch,Hendrika 
geboren te Beverwijk 20 Mei 1925. 
Hij heeft gewoon lager onderwijs genoten en is niet in militai
ren dienst geweest.Hij oefent thans ook het beroep van viseh
venter uit.Hij is lid van de JL.P.N.Bekend is,dat hij tijdens 
de laatst gehouden verkiezingêff ïSropaganda maakte voor de C.P.N .:, 
Zijn vader was in 1946 candidaat voor de Gemeenteraad voor de I 
C.P.N.Hij heeft zich in 1940 schuldig gemaakt aan mishandeling 
In 1941 Of 1942 maakte hij zich schuldig aan diefstal van gerook 
te paling ten nadeele van zijn patroon en werd door_~e Arr.R.B. 
te A-dam veroordeeld tot f.40-boete.Hij deed ook aa~warten 
handel(visch)Hij is actief lid van de C.P.N.Hij is een ijverig 
werkman,doch zeer onb~trouwbaar. 

7e.Stander,Christiaan,geboren te Purmerend 23 December 1916,van 
beroep ~ Centrifugist-botermaker a.d.Hollandiafabrieken te 

L wonende te Purmerenèil;Nederlander.R.K~ gehuwd met Lips ,Hendrika Maria,gebo
u~~rend.Wil- ren te Schiedam 16 October 1915.Is lid van de C.P.N.Diende als 
~lL _nalaan 2b. gewoon dienstplichtig soldaat,onderdeel onbekend.Het is niet 

bekend van welke organisaties hij lid is.Voor zoover bekendJis 
hij niet met den strafrechter in aanraking geweest.Omtrent acti~ 
vi te i t en opleiding is hier niets bekend. • 

- I 

8e.de Vries Pieter,geboren te Leeuwarden 19 Januari 1904,wonende 
te Purmerend,Lindenplein No.l8,van beroep Metselaar,tegelzetter 
Nederlander,Ned .. HerY.gehuwd met de Vries Marie,geboren te Beem
ster 13 Augustus 1906.Is lid van de Q,EJ[.Opleiding onbekend, 
Was buitengewoon dienstplichtig smldaat,onderdeel onbekend. 
Voor zoover bekend geen lid van andere organisaties.Omtrent 
straffen is hier nietsbekend,doch hij heeft vermoedelijk een 
schoon strafblad.Werkt waarschijnlijk in Amsterdam,werkgever is 
hier niet bekend. Deed illegaal werk. Is ongevaarlijk. 

9e.Stolker,Cornelis Simon(staat vermeld als Stakker,hetgeen op een 
fout berust. )geboren te Alkmaar 5 Mei 1908, van beroep meubel
schilder,wonende te Purmerend, Vooruitstraat No.99.Neder1ander, 
Ned.Herv.Gehuwd met:Hovestad,Jakoba Kornelia,geboren te Ober
hausen(D.)24 November 1909.Heeft een opleiding als huisschilder 
gevolgd.Is in militairen dienst geweest,onderdeel en rang niet 
bekend.Onbekend van welke organiàaties hij lid is geweest.Is 
thans lid van de C.P.N.Doet thans dienst als bode in het Dis
trict Waterland vàn aëmC.P.N.Is niet met den strafrechter in aan 
raking geweest.Is actief op politiek gebied,heeft geen bijzon
dere capa~iteiten en op zijn gedrag valt niets aan te merken. 

tl JlOe.Brasser,Jan,geboren te Uitgeest 2 Maart 1908,is thand werkzaam 
' •. fi'{ . I: I bij den çentra;ten msiorinitsd;j.e~t vi~andeli~lf. v~m<i?~~n.Heeft 

f::}''c{lv:, i ;. ,, ' een COmm~SSJ.~ a1tff?~OÎUJ.g~ fhjksve (Ïwachter, WOnen e te 1\rom-
J ,~..,j·r·•· \\ menie, VIietsend No.5l.Geen kerkgenootschap, Gehuwd met:Leeuwerik,, 
Pf· f,j IJ~ Johanna geboren te Gouda 25 November 1907.0pleiding gewoon lager 
r· 1/~'Î. ' onderwijs.Niet in militairen dienst geweest.Is lid van de Q,.,f.W •. 
1JJ.df.. '1 en raadslid voor deze fractie. Gedraagt zich in deze functie on': 
· berispeÎJ.JK en bescheiden.Hij woont pas sedert 28 Mei 1945 te 

Erommenie en kwam uit de gemeente Uitgeest.Omtrent opgelegde 
straffen is hier niets bekend.Hij is een actief werker op poli
tiek gebied.Deed veel en goed illegaal werk en werd daarvoor 
door H.M.de Koningin gedecoreerd.Overige organisaties hier niets 
bekend. 

De Adjudant. 
wnd.Afdeelingsco*mandan • 

R.C.v.d.Bosc • 
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Gemeente~ 

Lid van(:functie) s 

Naam a 

voornamens 

0eboortedatum: 

Geboorteplaats: 

woonplaats a 

Adres: 

Nationaliteit: 

Ker~enootschap~ 

Burgelijlcen staat a· 

Kaam echtgenoot(e): 

Voornamen: 

Geboorteplaatst 

Geboortedatum~ 

Beroep a 

Opleiding: 

lfl:ili tair geueestt 

Lid gevreest van: 

r.~et rechter in aan
raking ge ·r.;.reest: 

j. 

Dienstbode 

niet bekend 

niet bekend 

niet bekend 

niet bekend. 

/~ 

z.A. zeer actief. 
A. !lC ti of. 
M. meeleeper. 

1 
---··· --~~~~~~~·tlllii·llilt'-Dr.liiitfMrt-' !MITIIiilo·' tliiiiiiWIIIiiiHS'illll#th-· ·, ~~~'''~11Jo1-•l<o:.o.."...,""'-~>,"'••'· .__~..,·'"-·'' ...... _....,..,.."'"'"""'" ..... "..,._. ··~·~· .~ . .-:. ....... ...,-1.._,_,._ ....... , -~_. ~-~- ~-~"'"---~··"'--~---«···'"" .. ~ ,_ .. ,__ ., ......... ~ • .,l."!.;.~ 



~ ......... ' .......... -...... ~ ...... -.. -- .... .... ~~-· '• '... .j- r·~ •' ·-···-· • - - .... ' ' 

Gemeente~ 

Lid van(f'unctie): 

Naam a 

voornamen: 

Cteboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Adres: 

Nationaliteit: 

Kerkgenootschap~ 

Burgelijlcen staat l 

Kaam echtgenoot(e)r 

voornarL::.en: 

Geboorteplaatst 

Geboor te datum: 

Beroep a 

opleiding: 

Lid geweest van: 

r.~et rechter in aan
raking ge -.,·,reest l 

O)mer·.tc::..ng z 

LarentN-H) 

JONG de 

Adriaan Johannes 

ll !Vei 1914 

Hilversum. 

Laren(N-H) 

smeekweg 20 boven. 

Nederlander. 

Geen 

Gehuwd. 

DII.G 

Janke 

Amsterdam 

11 Februari 1916 

1~taalbewerke·r. 

Onbekend. 

Alhier niet beken à. 

Niet bekend. 

Niet bekend. 

Niet oek.end. 



( 

Gemeente: 

Lid van(:runctie): 

Naam a 

voornamens 

0eboortedatwn: 

Geboorteplaats: 

~.'loonplaats l 

Adres: 

Nationaliteit: 

Kerkgenootschap~ 

Burgelijlcnn staatt 

Naam echtgenoot(e)t 

Geboorteplaatst 

Geboortedatum: 

Beroept 

opleiding: 

Militair geueestt 

Lid geweest van: 

Met rechter in aan
raking ge·weestl 

~.~'rkz3am bij i 

~ ... _ ···- .... -- ... ~.··-···-··· _......_. .... 

Ouder....J\Ills te 1. 

' ónbekend. 

I BEKKEmS. 

j Jacob. 

I 
21-12-1902 

Amsterdam. 

Duivendrecht(Gem.Ouder~tel) 

Rijksstraatweg lll 

Neder~ander 

Vrije Katholieke kerk. 

Gehuwd. 

! Zurc:ner. 

Magdalena. 

Amsterdam. 

1.4-12-l.ö93 

Inspecteur-Distributiedienst 

Buitengewoon dienstp.Lichtige. 

Onbekend. 

In het arrondissement AmSterdam niet. 

Districtibutiedienst. 

Familie IBKKJ:<mS leest de"Waarheidtt doch ook 
"de Tijd", "Vrije Volk" en. bet Handelsblad"• 
Mogelijk krijgen zij de Vtaar~id toegezonden 
van Communistische famîlieleden. 
Een zoon van hen, genaamd Jaap B3kkers, geboren 
22 Februari 1927, bevindt zich als oorlogsvrij
williger in Ned. -Indie. 
Uit brieven die hij naar huis stuurt blijkt, dat 
hij vrij C'ommunistisch is aangelegd. 
Van e enige C'ommunistische ~ctivi teit van deze 

f"amilie is niets gebleKen. 



( ·--

Gemeentes 

Lid van(functie)s 

u aamt 

VoGrnamen: 

ete boor te daturn r 

Geboorteplaatst 

woonplaatss 

Adres; 

. Nationaliteit: 

Kerkgeriootsc hap; 

Burgelijken staatt 

Kaam echtgenoot(e)t 

Voor namen : 

Geboorteplaatst 

Geboor te datwn: 

Beroep a 

opleiding: 

Militair geueestt 

Lid geweest van: 

Met rechter in aan
rakir:~g ge\·Jeest& 

Opmer k::.ng z 

~- ....... ~ -..... -.#~.•·..,.00·~·-· -· --~ 

JJ..a lsre er. 

~.P.N.(sympatiseerend) 

JAOOBS. 

Johan. 

1 Januari 191} 

1\mSterdam 

Aalsmeer. 

\'/oonschip "'De 3wervertt achter percee 1 25 aan de 
Uiterweg • 

Mederlander. 

Gehuwd. 

KITSZ 

Lena , Vfimpje. 

18 Mei 1913 

àmSterdam. 

Ge ene. 

Uitvoerder bij bouvvwerken. 

Neen 

Onbekend. 

Neen. 

I 

J. Ytalch. Hadleystraat 75 AalsiiEer. 

Doet zich voor als een beschaafd iemand, en 
werkt momenteel nog niet actief mede, 



• ··~OMMISSARIAAT VAN POLITIE 
'\ 
1
,) VEI.SEN 

TE IJUUIDEN VELSEN, / J. Y, "(-

'No. 7' 19 
Bijlagen: 

Bericht op schrijven 

Lr. 8 · No. ;n.,n d.d.' /1.. j,y; 
Onderwerp:~ }/IN·~ 

/·hr 
Naar aanlei~g · _ r 
O~d.~t'f tel'lt!~llel'tdttt~ lle'f Jilijla~e(l't~ vaul Uw tez:zijde vernielde brief, heb ik de 

eer U hierhij te doen toekomen. het pr&ees 'ex baal N ' o. rapport 
... /f ...... . 

· mijner administratie. 

~----------------·------· 

Aan c ... ~um; ·1 
den Heer & t?. /< )'), ..._ ___ -..!...--..:;(~/--.:,~_-V~'J_. ---.J 

r/~. 



P 0 L I T I E VELSEN 
I, 

Geheim Nr: 

Onderwerp: B.O.S. B. 10200 dd. 12 Maart 1947 

,r\ 

Abonne "Tribune" A.Meijer 

RAPPORT. 

Naar aanleiding van nevensvermeld schrijven ingesteld 

onder.zoek omtrent de politieke orienteering van oude1·staand persoon is het 

volgende gebleken~ 

"De naamsopgaven in opgameld schrijven genoemd, moeten zijn: 

Antoon MEIJER, geboren 16 Mei 1922 te Assendelft, van beroep landarbeider, 

wonende Genieweg 22 te Velsen. (.i.lj~~~~~~5é-f:~) 

Bedoeld persoon stamt uit een politiek gunstig: beKend staa.nd Ned.Her

vormd gezin. In afwijking met zijn gazinsgenooten sympathiseert hij_ ~?.t de 

Communistische doelstellingen, doch is, voo1· zoover is kunnen bliJken,-"~ 

als lid bij de C.P.N. aangesloten; ormtren-& /l. S.""F'. nt.d 6ekent:Jf · 

In 1945 gaf hij zic.h voorts op als lid van de E.V. c., afdeêJ..ing tand-

bouw, tijdens een aldaar gehouden oprichtingsvergadering van gendemde vak-

organisatie, waa~van hij thans nog steeds lid is. 

Velsen, 16 April 1947. 



~ DISTijiCT's GRAVENRAGE DER RIJKSPOLITIE. 

COWÁNDANT. 's GiiAVRNHAGE, 16 April 1947. 

No. :;:6 <ieheim Pers. 

Onderwerp: Abonné's Tribpne. 

ter voldoenin~ aan Uw schrijven dd.12 ~aart 1947 

No. B. 102)0 heb ik de eer U hierbij de ~evraa~de ~e~evens 

aan te bieden. 

De wnd.Districtscommandant, 

--.De Kapitein der Rijkspolitie, 

·--· -· --· ·-----------......... Namans dezen, 
~. , .. ,,., ,. ; 

......,. __ ---- -- ··-· ·- ----~-

AL 
den Heer J. C. CRABBENDAM 

te's G RA V E N H A G E. 

JAVASTRAAT no. 68. 

De Opperwachtmeester, 
Volgno. /'~ 

1 7 APR.l947 

ACDV; }t9f. 



'Corps Ri.ikspoli tie Gevvest 's-Gravenhage.-

V.m. Gemee.uteli,jk Politiecorps Maassluis.-

-o-o-o-

La: Inl. No. 336b/'47.- Maassluis, 26/8-184.7.
Tel. K-18SE:-300 
Postbus 4. BijlageH 

( 

Ter vo-lèioer.dng aan het verzoek vervat in 
uw schrijven vau 1~- dezer, 1~0. 26-Geheim Pers., 
heb ik de eer bet volgerJoe te bericbte.LJ • 

./ Gerri t BOER, geboren te Maassluis, 26 De
cember 1811, VarJ beroep schilder, woont vanaf 
zijn geboorte te dezer stede. Eij is gehuwd en 
heeft één kind. Momenteel is hij te Arnhem werk-~ 
zaam bij de ·wederopbouw. ' 

BOER is communistisch georéenteerd en was 
jare.u lang lid var.~ de S.D.A.P. en plaatselijk 
verslaggever van het dagblad 11 Voorwaarts11 

Na de bevrijding vau ons lad werd hij lid 
vru .. de E. v.c. Als zoodanig treedt hij echter 
niet op den voorgrond. 

Hij ~wam nimmer met poli tie of justitie 
in aanraking en staat hier als een rustig in
gezetene bekend. 

1dant var• het v.m. 
Poli ·0iecorps Maassluis, 

I, 

--~ 
Aan de Recherche-groep 
van het Districts-bureau 
der Rijkspolitie 

E ~lootheer.-

te 
·' s-Gravenhage.-



€orps, Rijkspolitie Gewest 's-Graveuhage.-

, V.m". Gemee.üteli,jk Politiecorps Maassluis.-

-o-o,...o-

La: Inl. No. 336a/'47 Maassluis, 25 Maart '47. 
Tel .• K-1899-300 

Bijlageu. : postbus 4 

( 

Ir.l a.utwoord op Uw schrijven vac .. 19 Maart · 
j .1. No. ~6 Geheim Pers., heb ik de eer het vol
gende te berichten. 

/" Jacobus van STRATEl:{, geboreu te Vlaardingen 
16 Januari 1903, van beroep te~tielarbeid~r, 
vestigde zich hier op 23 Januari 1914, komende 
uit Vlaardingen. . 

Hij is gehuwd en heeft twee kinderen. Vóór 
Mei 1940 was hij lid van de Textielarbeiders
vereerdging 11 De Eendracht11 • 

Nà de bevrijding van ons land trad hij toe 
als lid vru1 de E.v.c.; eenige maanden later werd! 
hij bestuur.slid eu neemt de functie waa:s var.. , 
pe.uningmeester. 

Van Straten, die werkzaam is bij de ~.v. 
Vereenigde Touwfabrieken alhier, staat bij de 
directie aa.ugescnreve:u als een goed en rustig 
werkman. 

Hij kwam tot op heden nimnîer met pol:i.tie 
of jus ti tie irl aanrakii.lg. 

De Cammand l van het voormalig 
Gemeentelijk tiecorps Maassluis, 

Aan fie Recherche-groep 
van het Districts-bureau 
der Hijkspolitie 
tè' 

--~\-

~- -.·ravenhage.- ·---~,........_ _____________ , 



( 

CCorps Ri.ikspoli "tie Gewest 1 s-u-ravenhage. 

V.m. Gemee.üteli.i k Poli tiecorps M:aass1uis. 

-o-o-o-

La: Inl. Ho. 336/'47.-

bijlagen : ---

Maassluis, 85/3-1947.
Tel. K-1899-~00 
postbus 4.-

Verwijzeude naar Uw schrijven Va.D 19 aezer, 
ho~ 26 Geheim Pers., heb ik de ~er het volge~de 
te berichten. 

~ Izak Gor:L .. elis V.t:;H.EERK, gebore.n te Gouàa, 
18 Januari 191~, vestigde zich te dezer stede 
op 30 Januari 1920, komeHde uit Ro Gterda.m. 

V.2;RKERK belijdt geer.l goàsaienst; is gehuwd 
en heeft drie kinderen. Hij is als textielarbei
der werkzaam bij de N. v. Vereenigde Touw1'abrie
keJ.l alhier. 

VÓÓr Mei 1940 bemoeide hij zich niet met 
politiek. Nà de bevrij di.iJg va.u ons land werd 
hij lid vau de E.V.C. Als zoodallig treeat hij 
echter niet op de:.. .. voorgror:~d. 

VERKERK is bescheiden ir1 zijn optreden 
en staat bij zij.n patroo.u in ieder opzicht gun
stig aangeschreve.n. 

Hij kwam tot op heden nimmer met poli tie 
of justitie in aaurakL.~g.-

De Comma.~. .. aar vau het v. rn. 
Gemeeutelijk Po i · ecorps TJaassluis, 

Aan de Hecherchegroep '~' 
van het Districts-bureau 
der Rijkspolitie 
te 
' s-r· "'ave.uhage.-



R I J K S F C L I T I E 
Groèp Kriffil) en a/d IJssel 2C Lc.art 1947. 

Commandant. 
Lett.A.Geheim. 
Cndel'"'~N er;p: Abonné 1 s Tribune. 

/2e 

typ en red:Z 
3/vd • 

. '1.811 

Ter beanwJoording van Uw schrijven 
van 19 I1Iaart l947,no.26,Geheim,betref
fende bovent;enoemd ondervver}?,heb ik de 
eer U beleefd het navolgende te Berich
ten. 
CC:HI:JELIS KALiüAN,g:Jboren te Capelle a/d· 
IJssel ,den 4 Februari l906,gehuwd,fa- · 
brieksarl:::e ider, vw:oende Schi_:.ardijk 110 
te Krim:[Bn a/d IJsse1; 
·.JILLELl HElmHIK VOGELENZANG DE JONG,ge
boren te Ouderkerk a/d IJssel,25 Febru
ari 1913, gehuwd, kraandrijver, vmnende 
Nijverheidstraat 12 te Krimyen aan den 
IJsse1. 

Beide :personen zijn lid van de C. 
P .N. en waren bij de laatste verkiezin
gen candidaat voor den Gemeenter2ad. 

Over it:,'B ns zeer actief voor de C .l • 
N. 

r,.Kalkman is hier niet woonachtig 
er:. boveni ien behoort de ze tot de St. 
Ger.richting. 

De Cpperv;achtme es tar, 
Groe:ps corr11nandant, 
J. v! .Lijlstra. 

Recherchet,Toep .Staf District 
der Rijks}?oli tie J:l 
te 
-' s-Cr R _)j_ 'I E 

(:---- ~ 

~ l·:ummv" : 

l Dah;t-n-: 

~I \ 'l ~J- ---! 

:---· --------~ 
! /f- ~1- "'' •. . J 



RIJKS.i?OLITIE 
GhOEl:' LEKKE:i:lliERK 

COMlviAH.L: .AN T Lek:kerkerk, 28 lviaart 1947. 

Li tt. K. G SHEIM 8UR~AU 8---, 
Onderwerp: Abonne Is rri bune. 

~----·........_.....~--·--·---··--:_ __ , '. 

j" ----·--- --- ------
r ..... . ..... _. .. 

ln?evolge Uw schrijven dd. 19 Maart 1947,no.26 
UEHEIM., betreffende inlichtingen omt:rent d;; da.a.rin genoemde pe:r 
sonen, J.va.n VEEN; G.lf:~NF enG. van NIJZ:EN,heb ik d.e eer UWei
EdelGestrenge beleefd .het volgencle te berichten: 

1. ~egevenè J.v.Veen; 
Johannes VEEN, geboren te Krimpen aan de Lek op 28 Juli 1395, 
lied ·3rland er, va.n beroep fabrieksarbeider, is gehuwd met Amnig je 
Johanna S~OUT, en woont te Krimpen aan de Lek,llorps::;traat 22. 
Yeen .voornoemd is een eigenac:a,rdig iemand. i:lij drinkt nof)al een 
glassje bier. Gtaat ve,üal te praten met mansellen uit zijn orn
gsving over de politiek. up v~rgaderingen komt hij graag in de
bdi, doelt is dan moelilijk te volgen wat hij nu eigenlijk wil. 
nij heeft ook wel eens lectuur verspreid op politiek gebied. 
l.s niet kwaad van o.t::trd. uij ziet er meestG-1 erg s1ordig û.it, 
terwijl zijn gezin op dat gel,ied ook niet uitmu.:Jt. }jij de on
langs gehouden ca.nà.ida~ .. tstelling voor leden van den geme:mte
raÇid te Krimpan aan de Lek, behoorde Veen voornoemd tot de on
aerteekenaars op de lijst van C.P.H., zoodat wel :nag worden aan
genornendat hij die partij is toeged"':m. 

2. ~egevens G.Neef; 
i.l-errit HE3F, geboren te Rotterdam, op 8 Juli 1919,l~ed 'rlc.tnder, 
V5.n beroep expeditieknecht, ongehuwd, en wonende te :t,_rimpen a.a.IJ 
de Le k, i•io 1 end i j k ho • l 32 • 
J:f~ef ge1ft zich uit als te bahoeren tot de C • ..t'.l~. GoK hij he.sft 
bij de laa;::st gehouden candida Ltstelling voor leden vsn den 
Uemeenteraud te hrimpen aan de Lek, de lijst onderteekend van 
Conl.lllUnistisc.b.e partij. hij staut V'rder niet ongunstig bekend . 
... at hij propa.g3.nde zou maken voor de C.P.ll. is tot heden niet 
gebleken. 

3. G. v • lJi j z en; 
Deze persoon is ten geme-3ntehuize te .li.rimpen a.an de Lek niet 
b:>kend. Op het opgegeven adres te hrimpen aan de Lek,Doord 92 
is bedoelde persoon niet woonachtig,zoodat dit vermoedelijk wel 
op een foutieve opgave zal berusten. 

L'en Heer lJistrictscommandant der :H.ijkspolitie 
te 

I E-G rt A V E N H A GE 

bestemd voor recr.u:!rckegro ep ,.)taf .... !strict) 

ue Opperwachtmeester 
"'roepscommandant, 

A. Ti elernans. 



RIJKSPOLITI3 
~ RO~LOFAruNDSV.D~N. 

COMMANDANT. 

Geheim. Pers. 

Aan 

Hoelofarend sve en, den 25en L'Iaart 1947. 

Ter voldo&ning aan het gestelde in Uw schrijven· dd. 
lG :tvîaart 1947, Ho. 26, Ge he iEl Pers., heb ik de eer mlele delge
strenge beleefd het volgende te berichten: 
Albert Bouvnand is geboren te Onstwedde,den 4en Febr.l893, 
hij is gehuwd en grondwerker van beroep .Hij woont te LeiLmi< 
den,aan de Dorpsstr.Ho.242.Hij heeft een zoon,Sietse ge
naamd welke eveneens te Onstwedde is geboren,op 31 Aug.l918 
en is ev·3nals zijn vader grondwerker V8.l1 beroep.A.Bouwland 
staat te Leimuiden als communist bekend. Van zijn zoon Siets~ 
kan men dit niet voor de volle lOO% ve .;.~klaren, doch aangeno
men mag worden,dat Sietse ook wel met het connunisme besmet 
is. 
Jan Fieter van den Hoek,geb.te Haarler:mermeel,,7 Jan.l913, 
gehuwd,landarbe ider van beroep en wone :1de te Leimuiden, 
Dorpsstr.1Jo.222,staat te Leicmiden eveneens als comnunist 
bekcnd.Dezen van den Hoek is volgens nüjn zegsua.n een 
groote praatjes maker en een beterweter.Een vent waarop 
men tromvens weinig op aan kan. Veel geschreeun en weinig wo~ 
Jan Swier,-Swier wordt geschreveE net een S en niet met een 
Z zooals in Uw schrijven staat vermeld - is gecoren te 
Ouder-Amstel op 11 April 190l,hij is gehur.;;d en eveneens 
grondwerker van beroe p.Hij woont te Leinuiden aan het 
Oosten No.425.Dit is een persoon die zich ger:1al-cJ.~elijk met 
anderen 1 aat mee slepen en rJ.en zou hen kunnen bestetlpelen 
als iemand die niet op zijn eit,-eL beenen tart staan.Hij ver
toefd dan oolc veel in gezelschap van Bouwland en van den 
Hoek,die hen blijl<:baar geheel iE zijn nacht hebben.Aangeno
men mag word.;n,dat de twee eerrstgenoer:Jde zuller: trachten, 
Swier tot het communisme over te halen, waarvoor hij met 
eenige mooie voor spiegelingen· gemakkelijk toe overgaat.· 
Overigens doet Swier weinig aan politiek,aldus mijn zegs
man.In dit geval raoet dan ook word0n aangenowen,dat Swier 
op aandringen van Bouwland en van den Hoeh.,het bald 11 De 
Tribune " als proefn·J.nr:e r heeft aangevraagd. 

Ten opzichte van Bouwland en van den Eoe:"' is mij verde-r 
gebleken,dat deze beide hesren rret alle Vîinde:n 11ee draaien. 
Zoo hebben zij zich gedurende de bezetting van ons land 
dap:r::er geweerd vaar den bezetter,omdat hun inziens daar het 
meest was te vsrdienen.Dit zouden zij ook doen,wannesr b.v. 
de Russen of Polen ons land ZO Lid en bezet ten .Het gaat hun 
hoofdzake lijk or:l de verdiens ten .Een en ande1· neer:lt niet 
weg,dat men met deze hesren toch moet uitkijken. 

Voorts is mij te Ie imuiden gebleLen,dat Adrianus de Vos, 
geb. te Le inuiden, den 15en Liaart 1898, gehuwd, monteur van be
roep,wonende aldaar,Bilderdam,No.558 bij de laatstelijk ge
houden verkiezing van de Prov.Staten van Z.Hol:~and, communis 
tisch moet hebben gester:1d.Dit is mij uit zeer vertrouv~bare 
bron medege~eeld. 

Verdere gegevens omtrent 
breken mij thans,doch mocht 
litiek blijken,dan zal ik U 

de bovenE:,"e noemde personen on t
mij iets naders omtrent hun po
zulks onve rvli j ld doen toe komen. 

De Opperwmr. Gr.Comnandant, 
P.de Bil. 

den Heer Districts-Commandant 
der Rijks:poli tie te 
&s-GRAV.;.gNHAGE. 

____ B_U_REAU 8--....... 1 
Nu I --·------" ·· mma:- , ;.r-L_ . 



poii tie-Katwijk. 

Onderwerp;A:bonnè,s Tribune. 

R A P P 0 R T. ----------------
Naar aanleiding van het Geheim schrijven No.26 van den Dis

tricts-Commandant der R~ksspolitie te S-Gravenhage,d.d.19-3• 
47.betreffende een drietal in de gemeente Katw~k woonachtige 
personen,die een proefnummer zouden hebben aangevraagd vBn 

"De TRIBUNE" het wekelijks orgaan van de Rev.Soeialistische 
part~ 1 is door ondergateekende een onderzoek ingesteld,waar

bij is gebleken; 

1e. ~~~~!~~-~RP§gSHQ~!1 geboren te Valkenburg (Z.H.) 2 Februari 
19ü7,landarbeider,wonende te Katwijk aan zee~zuidstraat 75.k, 
Deze man trad nimmer politiek op den voorgrond.Van communis
tische of revolutionaire neiging is nimmer gebleken.Hij kWam. 
nimmer met de Politie of Justitie in aanraking.Een inwonende 
zoon van hem ging na de bevrijding vr~willig in militairen 
dienst.Een dochter van hem is met een Engelsch solda~t ge
huwd. In het algemeen is op den man niets aan te merken. 

Jan van DUUVENBODE,geboren te Katwijk 15 october 1908,van be~ i 

roep schilder, wonende te Katwijk aan zee ,De waal !lila lefjjtstraa~ 

30.Deze man is als wispelturig aan te merken,doch treedt ni~ 
mer politiek op den voorgrond.Tijdens de bezetting werkte hij 

bij de Duitsche weermachtewerken langs de kust.Hlj staat niet 
ongunstig bekend.Kwam ook nimmer met politie of Justitie in 
aanraking. 

3e. Nicolaas ZWAUENBURG-,geboren te Katwijk 3 September 19üO,'NOnen,.i 
de te Katwijk aan Zee,Sluisweg 78. Deze man is gedeeltel~k· 
invalide (d:r:agt een bult) Hij is een fanatiek persoon.rs be 
stuurslid van de ploatseljjke Afdeeling van de Eenheids vak
centrale (E.V .c.) Hij staat echter niet. ongunstig bekend. 
Kwam nimmer met de Politie of Justitie in aanraking. 

['_·:- ~: ,·,_; ~j . Kitwijk 4 April 194 7. 

t--~~-~.~-nwr.-.o-r .... : --~----- nd Rechercheur v~n Poli tie o 

L.de JONG<) 

- (~7--



Gewest 's-Gravenhage der Rijkspolitie 
voor&.geme~tel.politiecorps Noordwijk ·. 

BUREAU 0 
No. r.J 

Naar aanleiding van een ingekomen schrijven dd.l9 Maart 
1947, No. 26, van den Heer Commandant der Rijkepoli tie, District 
's-Gravenhage, betreffende abonné 's Tribune, kan door mij, 

Hendrikus Theodorus VAN DEURSEN, agent-rechercheur van politie 
te Noordwijk tevens onbezoldigd rijksveldwachter, het navolgen
de worden gerapporteer1. 

De in bedoeld schrijven genoemde personen zijn genaamd: 
1. Cornelis Hendrik H e e m s k e r k, geboren te Leiden, 20 Juli 

1899, van beroep loodgieter. Bedoelde persoon is gehuwd met 
Johanna Jacoba Josephina de Heiden, uit welk huwelijk 4 kinde
ren zijn geboren, respectievelijk 22, 20, 17 en 2 jaar oud. H~ 
is op 19 December 1945, komende vanuit Leiden, Hyacinthenlaan 1& 
in de bevolkingsregisters dezer gemeente ingeschreven, op het 
adres Schoolstraat 15. 
Aldaar woont hij samen met een gescheiden vrouw, Abrahamina van 
der Niet. De echtgenoote van Heemskerk woont met de 3 jongste 
kinderen op het te Leiden genoemde adres. 
Heemskerk,van wien verteld wordt dat hij te lui is om te werken, 
is uitgesproken communist en heeft geen godsdienst. 

2. Jan van B e e 1 e n, geboren te Noordwijk, 31 Augustus 1916, van beroep los-arbeider, wonende te Noordwijk, Jan Kroonsweg 1. 
Bedoelde persoon is gehuwd met Pouweline Bosma en heeft een 
kind van 2 jaar. Hij heeft sedert geooorte in Noordwijk gewoond 
en belijdt volgens het bevolkingsregister de Gereformeerde Gods
dienst. Hoewel de politieke ori.ënteering van hem niet is vast 
komen te staan, heeft hij vermóedelijk communistische neigingen. 

3. ~ 0 r a n j e, geboren te Noordwijk, 15 Maart 1920, van 
beroep pottenbakker, wonende te Noordwijk, Scholsteeg 11. Deze 
persoon is gehuwd met Petronalla Koemans en heeft 2 kinderen, 
respectj_evelijk 2 jaar en 10 maanden oud. Hij heeft sedert ge
boorte in Noordwijk gewoond en belijdt volgens het bevolkings
register geen godsdienst. 

Aan 

Hoewel de politieke oriënteering van hem niet is komen vast te 
staan, is hij vermoedeltjk uiterst links socialistisch. 

Genoemde personen komen in de politja-administratie der ge
meente Noordwijk niet voor. 

Aldus Op6emaakt te 
Noordwijk, 29 Maart 1947. 

den Heer Inspecteur van Politie 
te 
Noordwijk.-

Gez1e.tu 
De Inspecteur van Politie, 



·EMEEitTEPOLITIE DOETINCHElt4. 

Afdee1ing Recherche. 
Litt. Id.Ino. ///)"'" 

ONDERWERP; 

.btwoord op schrijven 12 Maart 
1947 no.B.l0200, betreffende 
abotmees "Tribune".-

Doetinchem 15 April 1947. 

GEHEIM. 

Volgno .. · - .. , 

~ 1 7 APR 1g~? ·':~.,·:f 

I Aco'/~.m.l 
.... .._., 

i ' ' : .. 
~------------··-

In antwoord op nevensvermeld schrijven heb ik de eer U het 
navolgende te beriohten;-

Theodorus BAUSEa, geboren 12 October 1909 te Rotterdam, van 
beroep edelsmid, wonende Loolaan 45 te Doetinchem, is in het be
zit van het eind:!rloma H .• B.s., 5· jarige cursus en heeft bevoegd
heid om als onde jzer in handenarbeid les te geven. Hij heeft 
ongeveer 10 jaren als clubkampleider dienst gedaan in het Zuider 
Volkshuis te Rotterdam. Vervolgens heeft hij aldaar twee jaren lèS 
gegeven in handenarbeid aan werkloosen, terwijl Ptj ook gedurende 
2i jaar tijdelijk onderwijzer te Rotterdam is geweest. Voorts is 
hij 3 jarem belast geweest met de leiding v~ een jeugdherberg te 
Winterswijk, alwaar hij tegelijkertijd les heeft gegeven aan ki~ 
deren in handenarbeid {Nut van het algemeen). Van 1 September 1938 
tot September 1944 heeft hij gedurende een bepaald aantal uren 
les in handenarbeid gegeven aan de Rijkskweekschool alhier, ter
wijl bij vanaf 10 November 1941 tot aan den dag der bevrijding 
als arbeidscontractant in dienst is geweest van het Rijks-opvoe-
dingsgesticht "De Kruisberg" alhier.- / 

Momenteel oefent hij zijn beroep als edelsmid voor eigen re
kening uit. Gedurende de.bezetting heeft hij zich als een goed 
Nederlander gedragen en heeft hij actief deelgenomen aan het i11~ 
gaal verzet.-

Ofsohoon niet bekend is, dat hij aangesloten is bij de R.s.~ 
wordt algemeen ver.moed, dat hij niet vrij is van communistische 
ideeën.-

De Corpsoommandant van Pol tie, 
~-/.~o 

Aan het Hoofd van den Oentralen Veiligheidsdienst 
te 

's-G RAVE N HA GE,-

I 



POLITIE VEENDAM 

(/:;v:· No. 
GEHEIM. 

VEENDAM, den ll April 194'7. 

BIJLAGEN: Volgno .. 

f 
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Mede naar aanleiding van een vertrouwelijKe mededeling 
van den heer Districtscommandant der Rijkspolitie te \1\cin
schoten, heb ik de eer u mede te delen dat de navolgende 
personen, alle wonende te Veendam, een proefnummer van de 

4 "'Tribune", het wekelijks orgaan van de Revolutionnair 
~ ~cialistische Partij, hebben aangevraagd. 

J'f'',.M~· Arent Hendriksen, geb. 14 ~ecember 1893 te Veendam, 
r (/ fabrieksarbeider, wonende .öorgerconpagnie 123, Veendam. 
I -- 2. Jan Jager, geb. l~ November 1914 te Veendam, kweeker, 

f V'onende Schol thuizen 2.4/I te 'v eendam. 

... , /3. Tonnis ûmi t, geb. 31 Augustus 1907 te Veendam, uit-
V voerder-voorwerker Ned. Heide Mij., wonende Boven 

Westerdiep 123/I te Veendam. 

~ 4. Harm Kleinhuis, geb. 19 Januari 1907 te Veendam, land
arbeider, wonende ~oorderkwartier 45/g te Veendam. 

De sub 1 genoemde is raadslid te Veendam voor de C.P.N. 
en tevens plaatselijk voorzitter van de E.V.C. 

De sub 2 genoemde staat ook als communist bekend, ter
~~jt de personen, genoemd onder 3 en 4, hoewel niet aange
sloten bij een politieke partij, toch zeer revolutionnair 
gezind zijn. 

De .inspecteur vanPolitie, 
Corpscommandant te Veendam, 

Aan de Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 

DEN HAAG.-

' 
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INLICHTINGENDIENST 

I 
G E H E I fu • ~"·~~=- :-d-.. ~~~ --t I ~:0~;;;2: I 

tot het ~chrijven van den Ceutralen Ihlich
tir~sndien~t te ·~-Gravew1aie, dd· 12 Maart ~»47, No. B·l0200, 
GEHEIM, houdende verzoek om iRlicht:ill.i en betreffende de in de 
bijla~e van i&:no.emd achrijven vennelde periione:n., bericht de 
Inlichtilliendienat te Hilver~um het vol~ende: 

l• Barend COSTER, i6b· te Amiiterdam, 5-9-1885, wonende Elzen
J.laan 42, alhiero ~ze i~ iepeniiioueerd leeraar wiikunde (Dep. 

p Lfv•n Koloaiän). Thana ia hij tijdelijk werkzaam ali voormeld aan 
het Chr• LyJieum. te Hilverilum• Voor zoover iii ku..a.:nen blijken, i~ 
hij de meeni~ van de Partij van de Vrijheid toeiedaan• 

l 
! 

2. Petru.a Loui~ SPBONG, geb. te Hilveriiwm, 24-4-1912, iitucadoor, 

/

·wonende chrp.lilanthen~traat 1· alhier• Deze peraeon ia, evenals 
p meerdere leden der familiea SPRONG, alhier, lid v~n de Partij 

van den Arbeid, doch enkele dezer familieleden zijn nog al eenig& 
zinli "li:nk:.ch" (in deze partij) a;eorienteerd· Waarlichijnlijk 

•'> 
/ 
! 

zal zu.lka ook het iev-al zijn met voorntemden SPRONG· 

3 • HLèlke van der BRUG, i eb· te Smallingerland, 9-8-1879, van 
. beroElJ koopman in papier, woont Orionlaan 6, alhier. Zijn naam 

./ia reeds eerder door~aieven aan den Centralen Veiliiheidsdienst 
V zulki> in verband met de po&initOt oprchtin~ van de ''Oude s. n. 

A·P·" in den la~tliten verkieziJ1iiltijd, waarbij hij ala voorloo
pi~e Ifdeelin~~voorzitter fu.n&eerde. 
4' Geori WEINBERG, ieb, te Berlijn, 4 December 1885, zouder 
beroep, wonende Eike~a~n 25, te Hilver~um. Deze van Joodache 
afatmmin~ zijade vreemdeli~ , zonder nationaliteit, kwam ala 

c·J evacuee uit de kulilti>trook op 9-9-1940 te Hilver~um. Zijn echtie
• J~oote iliii een zuater van de bekende indu.~trieel van LE5R, die mo
l/mente~l een wereldvlucht ma~kt per vlieitU.ii· Weinberi heeft zi~ 

te Hilverawn nimmer met eeni~e politiek inielaten. 
5· "STAAL- p/a Bach' :oo Boekhandel Leeuwenlijtraat, ~lhier. 
Deze ieieven• zijn te onvolledig, om hierop van antwoord te 
dienen. In de boekha~del XI~ , die than- weer onder den voormel
den naam van PA.CH(niet Bach) wordt i edreven, i-. niemand inwonen-

c,_, de. De chef der zaak draai;:t dezen ll.3b.m niet. Te voren wa~ de vro~ 
iere eiienaar (Pach) ~~u ~ctief lid der S·D·A·P· ter plaat~e, 

t/ doch hij we~rd al:a Jood uit zijn zaéák wegeewerkt en overl "96d 
kort daó~rn'! t a Hil v erliii urn· Tijd ~-nji) de b-ezet tin~ wa~a het een N. s. 
B--boekhande1 en than~ wordt de zaak weer op de ou.d'n vost 
voort~ezet. Bi~enare~~e da~rvan i~ than:a uOi: 

;'(. 6. Stisn.tje BOAZ, ieb, te A.m:aterdam, 3-9-1888, weduwe van in · ~ . J :aub 5 bedoelden boekhandela:ar P.ACH· Zij woont llOi; alhier op het 
(!)./ · adre:a Koni~•t ra~ t 9. Zij i :a geo ri ent eerd in de richt ir~ van de 

P~rtij van den Arbeid· 
7· Hendrik Willam KAT, ~eb· te Za?ndam, 29-8-1902, ~chrijver 

,.. t/Reiü;;tratie en ijUCC&iiiÜerechten, woont Hermelijnlaan 67, alhier .. 
t"'J .Deze bewee~t zich niet op politiek terrein en ii• ~eerienteerd 

in de richting vau de Partij van den Arbeid· 
7• Peter T;an BREUKELEN, ~eb· te Hilversum, 12-5-1920, schilder, 
woont Vaartwei 149, ~lhier· Dit i• een zeer onbenalliie persoon, 
die afkomatig i:a uit een commu.ni•ti~ch iezinde familie· Voor 

rY zoover i~ kunnen blijken, bezocht hi~ nimmer politieke bijeen
\) kom..: ten. Hij ia een ZJC'~en hier ma &•:aoemden A, van BR.XUXKL.SN. 

a. 

I 
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Onderwerp: abonné 1 s Tribune. ~~-··...:._~-- ,. 
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1 6 APR.1q,1?! 

ACDII!#-1 

( 

AA"~ 

'J \ 

- - J 
Naar aanleiding van Uw schrijven, dd. 12.3.1947, No.B.10200, 

houdende verzoek om inlichtingen omtrent de navolgende personen, 
die geabonneerd zijn op, of een proefnummer hebben aangevraagd 
van "de Tribune", heb ik de eer, UEdelGestrenge het volgende te 
berichten. 

Hendrik GOORHUIS, geb. te Enschede, 22.4.1885, grondwerker, 
won. te Enschede, Annastraat 26, was voor de oorlog S.D.A.P.e of 
O.S.P.-gezind, althans zeer links geori~nteerd. 

Tijdens de bezetting werd hij politiek betrouwbaar geacht 
en uitte hij zich pro-S.D.A.P. van voor 1940. 

Op politiek gebied sprekend is hij "niet op zijn mondje ge-
1 

1 " vallen", doch hij treedt op dit gebied niet op de voorgrond. 
v Momenteel acht men hem nog uiterst links. 

Dezerzijds wordt het zeer aannemelijk geacht, dat hij de 
Revolutionnair Communistische Partij is toegedaan, aangezien hij 
zich, evenals de aanhangers van deze partij, zeer kantte tegen 
een fusie van de E.V.C. met het N.V.V. 

Op politioneel gebied is niets ten nadele van hem bekend. 
Hij behoort niet tot een kerkgenootschap. 

Bernard Goorhuis, geb. te Lonneker, 6.12.14, boekdrukker, 
won. te Enschede, Gronausedwarsstraat 20, is een zoon van H.Goor
huis voornoemd. 

, I Hij treedt oP politiek gebied evenmin op de voorgrond en is, 
Llvolgens zijn uitlatingen op politiek gebied, een volgeling van 

zijn vader. Tot Mei 1946 - in welke maand hij trou~de - woonde 
hij bij zijn ouders in. 

Pieter SCHANS, geb. te De Wijk, 24.5.96, krassenarbeider, 
won. te Enschede~ Putterstraat 5, werd reeds genoemd in mijn 
schrijven, dd. 1ö.12.1946, No. P/48-46. 

Zoals gemeld, is zijn echtgenote Alida Adriana Nijhuis, geb. 
te Enschede, 20.1.00, de Bellamy toegedaan en is zij lid van de 
Nederlandse Vrouwenbeweging. · 

P.Schans is uiterst links geori~nteerd. Tot heden is niet 
bekend geworden, of hij bij een bepaalde groep of partij is aan
gesloten. 

V00r de bezetting zou hij de S.D.A.P. zijn toegedaan en 
anti-m1litairistisch zijn geweest. Thans critiseert hij, evenals 
zijn echtgenote de Regering om haar grote uitgaven voor militaire 
doeleinden. 

j 
Enige tijd geleden werd hem per post een aanmeldingsformulier 

voor "de Tribune" toegezonden, waarop hij, blijkens Uw schrijven, 
een proefnummer van dit blad moet hebben aangevraagd. 

Momenteel is hij geabonneerd op "De Waarheid", De Vrije 
Twentsche en Achterhoeksche Courant (een plaatselijk blad -P.u.d~ 
en "De Vlam". 

Hij treedt op politiek gebied niet op de voorgrond en omtrent 
hem is bij mijn administratie niets ten nadele bekend. 

Zijn gezin staat overigens gunstig bekend. 

Het Hoofd van de 
Javastraat 68, 
1 s-GRAVENHAGE. 

Centrale Veiligheidsdienst, 
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Nijmegen, '12 April 194 7. 

: Il>/82. 

Onderwerp : a. barmé 's Tri "bune • 
-1 

Aan: 
het Hoofd van den 

Bijlagen Centralen Veiligheidsdienst 
te 

Antwoord op: Uw schrijTen dd,. 12 
Maart 1947,nr.B.l0200. DEN HAAG. 
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\ Volgno. 

1 a APR 19-47 
4t&~ ·~dif v . 

\ ACD/l:}.r 
In antwoord op Uw boTenaangehaald schrijTen, heb ik 

TIEdelGestrenge het volgende te berichten. 

_I 

Eduard Geert Louw VONK, geboren te Gouda, 3 Maart 1911, 
Tan beroep adjunct-commies bij de Gem. Gasfabriek en Water
leiding, wonende te Nijmegen, Sikkelstraat nr. 24, Testigde 
zich den 6en Augustus 1931 te Nijmegen, komende van Almelo. 

Voor zoover kan worden näge,gaan, bemoeit hij zich niet 
met politiek, althans liet hij zich daaromtrent tot op heden 
niet uit. 

Theodorus JANSSEN, geboren te Ob,rhausen(Dld.), 6 Decem
ber 1902, van beroep ijsbereicler, wenende te Nijmegen, Weezen
laan nr. 1'85, Testigde zich den 23en NoTamber 1912 te Nijmegen, 
komende Tan Kleef(»l4.). · 

Hij was Téór 1940 lid Tan de c.P.N. en staat als reTo
lutionnair bekend. 

Willem TEERINK, geboren te Gelsenkirchen(Dld.), 25 Mei 
1907, van ber.e.ep kc>~, wonende te Nijmegen, Oude Nonnendaalscha
weg nr. 309, vestigde zich den l5en Juli 1911 te Nijmegen, 
komende van Breda. 

Hij is secretaris van "Vrij Spanje 11 en Tan de us.D.A.P." 
afdeeling Nijmegen en staat bekend alszee~ links georienteerd. 

TypL~~-· Colljt 
Jlne.Commissaris ~an Politie, 

~· 
Par: (J.'fh.Yeltman). 
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11.) 
Corps Rijkspolitie - Gewest 's-Hertogenbosch 

vm. gemeentelijk politiecorps Hoensbroek. 

;~ •I; /; . GE!IBillo ... i! !t!. ~· 12 11ae.rt 194? 
Onderwerp: abonné S Tribune 
Bijlage(n) : Ge en • 

J 

tl~~ 

AAN 
het Hoofd van de Centrale 
Veili~heidedienst 

te 
s 'Gravenha.~~ 

HOENSBROEK. 3 1 ){aart 19 4 7 • 
TEL. K 4448 • 210 

Waar aanleidin~ van bovenaan~ehaald schriJ
ve• mo~e ik U beleefd berichten dat bedoelde per
soon ~enaamd is: 
JO~ ~ der LEBDE,~eboren ~ Januari 19t9 te 
R&riaweiler Duitsohland,Kederlander,mijnwerker, 
~ehuwd,wonende te Roensbroek K&$tanjelaa.n 58. 
Rij ie werkzaam op staatsmijn Emma• 
Bij is nimmer politiek op de voorçond ~etreden 
en op ziJn verder levens~edra~ zijn ~een bemerkin
~en te m&ken. 
Tot heden is uit niets ~ebleken dat hij bij eeni~e 
or~isatie is ae.n~esloten• 
Bij is Waarheidleser. 

De Inspecteur van 

G! ~~~ #.! I fJ 
L • ···----·U .J 

Verzoeke beleefd bij beantwoording datum. nummer en onderwerp van dit schrijven te vttmelden. 

---~----------~ ·---~-----------~----- ----



POLITIE HEEMSTEDE ó1J 7·~ hl-,~~ 

RAPPORT 

Volgno. I 
ACD/;jrlf I Doss.: 

Onderwerp: Inlichtingen: 
J.v.Geelen; 
H'.F.Zwarter; 
H.J.v.Uantvoort, 
te Heemstede.-

allen 

_ ... r..t._. 

Naar aanleiding van het schrijven 
van den Centralen Veiligheidsdienst te 's-Graven
hage, GEBEIM, No. B. J.üZOQJ. d.d. 12 Maart 1947, on
derwerp abonné's Trib~, rapporteert ondergeteeken-

i 

J 

J 

de, H.Brouwer, inspecteur van politie te Heemstede 
bet navolgende. 

JACOBUS VAN GEELEN, geboren te Den 
Helder, '1 Maart lt5':;18, van bereep ambtenaar P.T.T., 
wonende te Heemstede, Rijnstraat 26 is gehuwd en 
vader van vij~ kinderen. Hij is bestuurslid van de 

afdeeling Haarlem van de B.o. der ~.T.T. Deze B.u. is ge:t~seerd 
met de E.V.C. Hij bezoekt geen vergaderlngen van de ~arij van 
den Arbeid. 

JOHANNES FRANCISCUS ~VARTER, geboren te Haarlem, 
lj uctober 1901, van beroep chemigraaf', wonende te Heemstede, 
Timorstraat 42, is gehuwd en vader van 2 kinderen, godsdienst 
R.K. ~warter is communist, gezien de menschen waarmede hij om
gang hee:t't. 

HElffiiCUS JOHAN VAN SANTVOORT, geboren te 's-Herto
genboscb, '7 :r:.A:ei 1;!21, redacteur in dienst van de Katholieke 
Actie "Voor God", wonende te Heemstede, Herman He;ijermanslaan 
No. 7. Is gehuwd, beert geen kinderen, goe1.sdiens't R.K. Hij is 
geabonneerd op de Tribune met het doel een inzicht te krljgen 
in extremistische en communistische stroomingen. IIij is volgens 
~ijn zegsman een goed vaderlander en werkt in opdracht. 

Waarvan naar waarheid opgemaakt dit rapport te 
Heemstede, d.d. jApril 1;!47. 

De inspecteur van.~olit1e, 

c1~ 
( R. Brouwer) 

Gezien, 
De Hoo!'d-Inspecteur van .r>oli tie, 
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DIS,ICT OORDRECHT 

--~~ANT 

No. 36 - G&HKIM. 

l\1':> 
DORDRECHT, 8 ApJil 1947. 
Buitenwalevest 8, 
Telefoon 3500. 

ONDERWERP: Abonnát s Tribune. -· Volgno. 

· C' ·------~u e ·-----~• 

,~ •••.. , •. er: l- ... !, ACD/ I~ ~11 
t C.1~ .. m:. /1- .V· fy}l 
. -· ~---!n antwoor~ opnët gestelde in Uw rJ r;: 

schrijven dd. 12 Maart 1947, No. B 10200, 
' bied ik U HoogEdelGestrenge hierbij de ge- l. 

vraagde gegevens aan. 
Omtrent Mos BLANKEN, Havendijk 9 te ZALT 

BOMMEL, bericht ik U, dat ZALTBOMMEL valt bui 

'AAN: 

ten het mij o.h. District, zoodat door mij 
hierov~r geen inlichtingen kunnen worden ver
strekt. 

De Districtscommandant, 
De Officier der Ri kspolitie 1e Kl~, 

-----;-~. A.J. van THIEL. 

het Hoofd van den Centralen 
Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G RA V,& N HA GE. 
==========~======~====== 

I 
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QEWE ST ' s -GRA VENHA GE • 

Brielle, 31 Maart 1947 
Voorstraat No. 61 

AFDBELING BliiELLE. Tel. 132. 

GEHEIM. 

ONPER~~: Inlichtingen. 

Ter voldoening aan Uw schrijven d-.d. 21 Maart 
1947, No.36 GEHEIM, betreffende de personalia en politieke 
orienteering van een 26 tal personen, wonende op het eiland 
Voorne en Putten, hebben wij de eer U WelEdelGestrenge be
leefd het navolgende t~ berichten: 
1. Leendert Martinus Moerland, gebore~ 28 November 18ffi8 te 

Stavenisse, gehuwd~epensionneerd gemeènteveldwachter, 
wonende te Spijkenisse, Groene Kruisweg No.312. 
Moerland is vroeger gemeenteveldwachter geweest te Spijke
nisse. Wegens een door hem gepleegd zedenmisdrijf veroor
deeld tot gevangenisstraf en deswege ontslagen. Is een 
fel communist die iedere gelegenheid aangrijpt om als zoo
danig propaganda te maken. Hij kiest hiervoor bij voor- 1 

keur politiek zwakstaande personen uit. 
2. Arie Kindermans, geboren 29 October 1906 te Spijkenisse, 

gehuwd, van beroep fabrieksarbeider, wonende te Spijkenis
se, Kerkweg 312p. 
Kindermans staat bekend als communist. Hij.is bestuurslid 
der E.v.c-:· Afd. Spijkenisse. Maakt veel propaganda op het 
eiland·Putten. Overigens niets terzake dienende van hem 
bekend. ·! 

3. Jan Maarten van Hamburg 2 geboren 25 Juli 1909 te Spijkenis• 
se, gehuwd, van beroep metselaar (knecht), wonende te 1 

Spijkenisse, Vermaatstraat No.137R. 
V~n Hambu~ is een zeer net iemand en heeft zich tijdens 
ae bezett~ng behoorlijk gedragen. Het is eenigszins onbe
grijpelijk dat hij iets voor het communisme voelt, doch 
mogelijk laat hij zich misleiden door zijn vrienden, waar
onder enkelen lid der E.v.c. zijn. 

4. Arie Cornslis ~an Bodegom, geboren 2 I\1aart 1920 te Spijke
nisse, ongehuwd, zonder oeroep, wonende te Spijkenisse, 
Voorstraat No.25. 
Van Bod~om is een bijzonder iemand. Is een fantast en ge
makkelijk door een ander over te halen. Hij komt uit een · 
familie, waarin verschillende zwakzinnigen voorkomen. Om
trent politiek is niets terzake dienende van hem bekend. 

5. Cornslis Gravelijn, geboren 31 Augustus 1903 te Kerkwerve 
(Z), gehuwd, van beroep landarbeider, wonende te Spijke
nisse, Kerkstraa~t No.l99. 
Gravelijn is een fanatiek communist en maakt als zoodanig 
veel propa~anda. Is lid der E.V.C.en gaat veel met Moer
land (No.1) om. Overigens staat hij vrij gunstig bekend. 

6. Pieter van den EngeB' geboren 12 Februari 1897 te Hoog~ 
vliet, gehuwd, van eroep havenarbeider, wonende te Spij
kenisse, Vermaatstraat No.137j. • 
Van den Engel is een ontevreden persoon, die erg revoluti
onnair is. 1s steeds daar te vinden, waar het meeëte te . 
halen is. Hij heeft een groot gezin en zit er financieel • 
slecht bij. Omtrent politiek is van hem niets bekend, doch. 
wel gaat hij veel met leden der ~.v.c. om. . 

7. Hendrik Hokl-::e, geboren 8 ApïE"il 1910 te Hekel~ngen, gehuwd, 
van beroep fabrieksarbeider, wonende te Hekelingen, Heke
lingschaweg No.133c. (Bedoeld persoon is woona~~:ig.te He
kelingen en niet, zooals staat opgegeven,te Sp~JK~nlsse). 
Hokke is communistisch gezind en m1 1akt als zoodan~g pr?-

Aan: den Heer Di
stricts-Commandant 

_der Rijkspolifie te 

~-~r_~~-·-·. \\\:. 

paganda in zijn gemeen~e. Hij doet altijd ze~~ gewicht~g 
en geheimzinnig en is ~weral tfue in staat. H~J staat ter 
plaatse bij de politie ongunstig bekend. 

f· 
-~-------- ~·--· , __ _:__ ___ / 
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8. Jan Smit, geboren 14 April 1884 te Hasselt (0), weduwnaar 
van O!e'roe:p meubelmaker, wonende te Poortugaal, Wilhelmi- ' 

.
>'/ nastraat No.39. 

§~~t, raadsljà der gem~~nte Poortugaal, is lid der a.P.N, 
H~J staat bekend als Z1Jnde een net iemand. Maakt echter 
propaganda voor het communisme en E.V.C. Overigens niets 
terzake dienende van hem bekend. 

9. Leendart Verhoeve, geboren 2 Mei 1895 te .Abbenbroek, ge
huwd, van beroep landarbeider, wonede te Heenvliet, Moel
dijk No.ll. 
verhoeve is lid der E.W.C., doch een zeer net persoon. 
Overigens niets terzake dienende van hem bekend. 

10. Willem aornelis Geilvoet, geboren 28 Juni 1887, ongehuwd, 
van beroep landarbeider, wonende te Heenvliet, Hollemaar
schendijk No.279. 
Geilvoet is lid van de E.V.C. en als zoodanig propagandist 
Hij staat ter plaatse zeer gunstig bekend. 

11. Jan Smit, geboren 9 September 1910 te Heenvliet, gehuwd, 
van beroep metselaar, wonende te Heenvliet, Mankt No.33. 
Smit is een fel communist. Hij komt voort uit een familie 
ëii'e gehsel communistisch gezind is. Maakt z:·:er veel pro
paganda voor de C.P.N. en E.v.a. Overigens niets terzake 
dienende van hem bekend. 

12. Nicolaas Paulus Heersch~, geboren 26 October 1907,te Rot
terdam, gehuwd, van beroep timmermansknecht, wonende te 
Nieuw-Helvoet, Molenweg C.239. 
HeerschaE is een fel commun~~- Hij is een doorzetter en 
vlug beleedigd. Is lid van e C.P.N. en voorzitter van de 
E.v.a • .Afd. Nieuw-Helvoet. Als zoodanig heeft hij op 22 
Maart 1947 een schrijven g~richt aan den Heer Secretaris 
der gemeente Nieuw-Helvoet, waarvan de inhoud als volgt 
luidt: 

EENHEIDSV.AKCENTP~LE 
Landelijk .Agrarische Bedrijfsgroep • 

.Afdeeling Nieuw-Helvoet. 

NieuwfHelvoet, Secretariaat: 
Molenweg No.239. 

Mhr. 

22 Maart 1947. 

Zooals U wel bekend zal Z1Jn ben ik' 
op 13 Febr.'47 met 3 biljetten E.v.a. op 't secretarie ge-· 
weest en daar mededeeling gedaan dat 1 biljet op 't dorp 
en 2 biljetten(wit en gekleurd) op 't bord Straatweg ge
plakt moesten worden. Tot 8 r.Iaart was er niets van dit al-i 
les terecht gekomen, toen heb ik op 't secretarie aange
drongen om dit als nog te doen, maar nu wij ongeveer 6 we
ken verder zijn is dit nog niet geschied • .Als er met alle 
opdrachten zoo omgesprongen word op 't secretarie, nu dan 
is 't een warboel. In de hoop dat deze biljetten spoedig 
geplakt zullen zijn waarvoor bij voorbaat mijn dank. 

Hoogachtend 
s.v.p. w.g. N.P.Heerschap. 
In Distr.lokaal hang een biljet. 
Maarten Manintveld, geboren 2 September 1911 te Rockanje, 
gehuwd, ~ beroep landarbeider,. wonende te Rockanje, 
Dorpsweg No. 11. 
Manintveld, bijgenaamd "Kanon", is een zeer gevaarlijk 
persoon. Is Lid van de C.P.N. en maakt als zoodanig veel 
propaganda onder zijn gelijken. Tijdens de bezetting heeft 
hij zich voor de Duitsehers bijzonder verdienstelijk ge
maakt als zijnde ~ro-Duitsch. Thans echter tracht hij zich 
door middel van propaganda voor de C.P.N. te maken,te ver
beteren, doch echter met een verkeerd politiek inzicht. 

---~ 
... -- -. - ~' I 

Hij wordt verdacht van wapensmokkelarij, doch tegen hem is 
nog niet terzake kunnen worden opgetreden. 

f ) 
• J / 
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18. 
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22. 

Gerri t Noorde~rnJ~_er, geboren 27 Januari 1907, gehuwd, van 
beroep landarbeider, wonende te Rockanje, Schapengorscha
dijk No.2. 
Noordermeer is vermoedelijk lid der E.v.c. Hij is een 
~lm en-stil iemand en laat zich over politiek nimmer uit. 
Hij staat ter plaatse gunstig bekend. 
Klaas Rietdijk, gebor~n 10 Apeil 1903 te Rockanje, gehuwd, 
van beroep landarbeider, wonende te Rockanje, Duinen No.5. 
Rietdi~ is lià 1ran de c.P.N. Afd. Rockanje en voorzitter 
der E.V.C. Afd. Rockanje. Is een vurig propagandist en 
met hem zijn geheele familie. Overigens staat hij als een 
net burger bekend. 
Vlillem van Dijk, geboren 12 Mei 1920 te Rockanje, onge
huwd, van beroep timm.ermansknecht, wonende te Rockanje, 
Vlielander Heinlaan No.14. 
Var1; _Di i_~ is vermoedelijk lid van de C .P .N., doch positief . 
lid der E. V .c. Hij laat zich omt.rent zijn politieke rich- • 
ting weinig of nimmer uit. Ter plaatse staat hij gunstig. 
bekend. 
Willam Boogert, geboren 17 September 1907 te Rockanje, ge
huwd, van beroep timmerman, wonende te Rockanje, Kerkweg 
No.34.(0p de opgave staat vermeld Borgd, doch dit moet 
Boogercft zijn). 
Boog_ert staat ter plaatse zeer gunstig bekend. Omtrent , 
'ëëii eventueale politieke richting is niets terzake dienen~ 
de van hem bekend. Hij heeft geen speciale vrienden en 
gaat buiten zijn werkzaamheden nooit van huis. In zijn 
familie komen communisten voor. 
Johannes Romers, geboren 2 Mei 1918 te Rockanje, gehuwd, 
van beroep tuinder, wonende te Rockanje, Duinrand No.17. 
Romers is een tel communist. Hij colporteert in de ge
meente Rockanje het communistisch dagblad De Waarheid. 
Maakt veel paopaganda voor de E.v.c., doch staat verder 
als een eerlijk burger bekend. 
Willam Pille, geboren CL9 Augustus 1902 te Oostvoorns, on-·· 
gehuwd,-vän-beroep tuinder, wonende te Oostvoorne, Achter
weg No .A 232. 
Pille is vermoedelijk lid der E.v.c. Hij is een net ie
mänä: Omtrent politiek is niets terzake dienende van hem 
bekend. 
Laurens Kornet, geboren 20 Februari 1913 te Stad aan het 
Haringvliet, gehuwd, van beroep landarbeider, wonende te 
Oostvoorne, Brielscheweg No.A 458. 
Kornet is een propagandist voor de E.v.c. Hij is vermoe
delijk zelf lid. Doet iets geheimzinni~g en is ons in
ziens een gevaarlijk persoon.Hij staat ter plaatse niet 
bepaald ongunstig bekend. 
Fransiskus Rietdijk, geboren 17 Mei 1905 te Den Helder, 
weduwnaar, Vän beroep landarbeider, wonende te Oostvoorne, 
Duinstraat No.B 105o 
Rietditk is lid der E.v.c. Maakt veel propaganda in de 
gemeen e Oostvoorne. Is bestuurslid der E.V.C. geweest, 
doch thans niet meer. Voor zijn propaganda kiest hij bij 
voorkeur politiek zwakstaande personen uit. Staat overi
gerts gunstig bekend. 
Antonie ~~~uyse, geboren 24 April 1912 te Delft, ge
huwd van beroep tr~nsportarbeider, wonende te Oostvoorns 
Noordweg No.A 34(woont in een zomerhuisje). 
Nieuwenhujse is een mindèrwaardig persoon. Me~ zegt dat 
hij lid van de c.P.No is, doch zulks is ons n~~t geble
ken. Hij is lid der E.V.CQ en maakt als ~oodan~g veel pro 
paganda. Was tijdens de bezetting Pro-Du~t~ch en tot al
les in staat. Thans werk hij als propagand~st zeer ge~ 
heimzinnig. Hiji staat ter plaatse niet bepaald gunst~g 
bekend. 



23. 

25. 

26. 

Arie Pieter Groen~eld, gebren 1 October 1921 te Nieuw
Helvoet, gehuwd, van beroep tuinarbeider, wonende te 
Oostvoorne, Voorstraat No.A 483. 
Groeneveld staat bekend als een zeer net persoono Heeft 
een net gezin. Omtrent politiek is niets terzake dienen
de van hem bekend. 
Quak, Abraham Jacob, geboren 30 December 1909 te Nieuw
Rë!Voet, gehuwd, van beroep huisschilder, wonende te 
Oostvoorne, 1e Zandweg No.B 113. 
Quak is een eenvoudig iemand. Houdt zich met niemand be
Zig: Vermoedelijk is hij lid der EoV.C • 
.Jacob Nieuwland, geboren 18 Januari 1892 te Oostvoorne, 
gehuwd, gepens~onneerd kantoorbediende, wonende te Oost
voorne, Achterweg A.76 b. 
Nieuwland is een zeer laag staand persoon. Hij is Jid 
van de C.P.N. en bestuûrslid der E.v.c. Maakt veel pro
paganda in zijn woonplaats voor de C.P.N. Hij staat bij 
de politie ter plaatse niet bepaald gunstig bekend. 
Cornelis van der Vliet, geboren 17 October 1915 te Den 
Haag, gehuwd, van beroep timmerman, wonende te Oostvoor
ne, Duinlaan No.B.8. 
Van der Vliet is een vrij net persoon. Hij laat zich om-. 
trent zijn politieke richting weinig of nimmer uit. Wel 
mag worden aangenomen, dat hij, gezien zijn omgang met 
leden van de C.P.N., communistische neigingen bezit. 
Staat bij de politie als een net persoon bekendQ 

De Wachtmeesters 1e klasse; 

~ . A..,..Mauer. 
_,/:~···/.C ~ 

~ -(013~ 
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GEIVEST RI.JKSPCJ.i~I'HE 'S-G-RAV~~NHAG:E 
DISTRICT DORDRECHT. Slikkerveer, 2 April 1947o 

ONDERWERP: 
ONDBRZOEK Abonné's Tribune. 

Bijlagen: Twee. 

V 

J 

Ter voldoening ae.n Uw schrijven d.d. 21 Maart 1947 
No. 36 GehBim, gesteld op het afschrift-schrijven Cen
trale V8iligheidsdienst Geheim 's-Gravenhage, 12 Maart 
1g47 No. B 10200, Dict.R.Typ. Disb.onderwerp:Abonné's 
Tribune, heb ik de eer UWelEdelGeSTege beleefd als 
volgt te berichten: 

dat de personen,voorkomende op bijgaande bijlage 
respectievelijk zijn genaamd: 
le Marinus de Ree, geboren te Willemstad, 9 November 

1909,gehuwd,van beroep grondwerker,wonende te Baren
drecht, Bak~ersàijk No. 12. 
M. de Ree is se~ert 1929 woonachtig te Barendrecht. 
Is lid van de partij van de Arbeid.Vroeger was hij 
lid van de S.D.A.P. Gedurende de voormalige Duitsche 
bezetting was hij lid van het N.A.F. alsmede sociale 
1roorman.Benigen tijd geleden is over de post hem 
een proefnummer "De Tribune" toegezonclen.Nadien is 
dat orgaan aan zijn woning over de post niet meer 
bezorgd.Overigens staat hij in de gemeente Baren
drecht niet ongunstig bekend. 

2e Nijs Aaldijk, geboren te Oud-Alblas, 9 Juni 1914, 
gP-huwd, var:. beroep broodslij ter, wonende te Barendree 
Talmaweg 55. 
N.Aaldijk woont sedert 30 Juli 1940 in de Gemeente ~J 
Barendrecht.Is momenteel lid van de Partij van de j 
Arbeid.Voorheen was hij lid van de S • .D.A.P. Gedurend 
de oorlog en de voormalige Duitsche bezetting was 
hij lid van het 'N .A.F. en was tevens sociale voorman' 
Vorenvermeld persoon is een proefnumm.er van de "Tri~ 
bune" over de post toegezonden.Voor zoover bekend ; 
heeft hij daarna niet ~eer dat orgaan ontvangen.Is 
politiek links geori~nteerd.Staat in de gemeente 

1
1 

Barendrecht niet ongunstig bekend. 
'3e Gerrit Sinterniklaas,e;~boren te Strijen (Z.H.)29 

September 1900, gehuwd,van beroep verzekerings-ver- : 
tegenwoorcliger, wonende te Barendrecht, Barendrecht -
schestraRtweg No.B. 
G. Sinterniklaas woont sinds 25 F"bruari 1942 in de 1 
gemeen te Barendrecht. Vroeger woonde hij in de gem'~enf.l 
Strijen (Zuià-Holland)ln laatstvermelde gemeente 
heeft hij voor zijn vertrek naar de Gemeente Baren-
drecht lid van oen gemeenteraad 0eweest voor de 
politieke partij S.D.A.P. Toendertjjd had hij een 
adviseerende stem in het Hoofdbestuur van het N.V.V. 
Bij de liquidatie van het N.V.V. van 194l. heeft h:jj 
zich aangesloten bij het N.A.F. In het N.A.F.bestuur 
had hij eveneens een adviseerende stem.Als anti-

AAN: .Den Heer N.S.B.er en niet .Duitsch ge7,ird zijnde in de voor-
Kapitein Distric~s- malige be7,ettingstijd, zijn er vele Nederlanders 
Commandant Rijkspolitie, 
te, 
Do r d r e c h t. 
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door Z1Jn toedoen gevrijwaard voor uitzending en 
tewerkstelling in Dui tschland. . 
Bij de laatstgehouden verkiezingen voor de Staten- 1 

G8 neraal, Provinciale Staten en Ge.uH:snteraad,heeft 
hij nog getracht met een lijst nit te komen voor 
de oude S.D.A.P. De7>e opzet slaagde niet.Hierna 
getracht een nieuwe partij te stichten onder een 
andere naam dan de S.D.A.P. en Partij van den Ar-
beid. Het programr:1a van de nj_euwe op te richten 
politieke partij kwam Yrijwel overeen met het be -
ginselprogramma van de voormalige S.D.A.P. Daarin 
is hij echter ook niet geslRagd.Uit vorenstaande 
blijkt,dat hij zich toendertijd niet kon vereeni6en 
met het programma van de partij van de Arbeid.Hoe
wel het niet vast staat,dat hij momenteel lid van 
de Partij van den Arbeid is,heeft hij toch bij de 
laatsteehouden verkiezingen gestemd op de Partij 
van den Arbeid. Eenigen tijd geleden is hem een 
proefnurnrrJ.er Yan de "Tribune", het wekelijksch or
gaan van de Revolutionnair Socialistische Partij 
per post toeger>;onden.Bedoeld proefnum..11er heeft een 
besteller Y_an de Pasterij en hem persoonlijk over
handigd.Hierop deelde Sinterniklaas dien postbe
steller mede, dat hij in het vervolg geen prijs 
stelde op het ontvangen vaL een dergelijk blad. 
Hieruit ?.Ou kunnen worden afgeleid, dat Sinterniklaa~ 
geen proefnummers van de "Trib~Jne" heeft aangevraagd 
of daarop is geabonneerd. , 
Voorts is Sinterniklaas politiek links georiënteerdo 
In de Gemeente Barendrecht st,:.;at hij bekend als een • 
persoon die in beleefden vorm vrij brutaal is in · 
zijn spreken .Ove:rig~ms is niets ten nadeele van hem 
beleend. 

Voor zoover is vast komen te staan kan vrijwel 
worden aangenomen, dat niemand van voreflvermelde perso
nen van de "Tribune", het wekelijksch orgRan van d~ 
Revolutionnaire Socialistische Partij hebben aangevraagd 
of op dat orgaan zijn ge~bonneerd.Alle drie personen 
lezen het dat;bléi.d "Het Vrije Volk" uitgaande van de 
Partij van'den Arbeid.Vafi de zijde van de R.S.P.worden 
bij herhaling proefnummers van hun partijblad de "Tri
bune" gezonden aan personen,waarva.n zij meenen die daar
mede sympathiseeren .Het toe?.enden ;ran ël.e reeds genoemde 
proefnummers moet üit een propagandistisch oogpunt wor
den bezien. 

Voor zoover is nagegaan kunnen worden bestaat er 
geen afdeeling van de R.S.P. in de Gemeente Barendrecht. 
Indien dat later bli:'kt zaJ daarover bericht worden. 

"' - - - -___ _.;j 
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Af)EELING - GORINCHEM. 
cl COMJ:fl.ANDANT. 

Gorinchem, 29 Maart 1947 
Kleine Haarschakade 78 
Telefoon; 2877. 

No.3 - Geheim 
' . ,. ' 

Onderwerp; Abonné's Tribune. 
Bijlagen; 2 

'I~/.}" 
ifi~ 

Ter voldoening aan het gestelde in Uw onder
schrift, dod.2l Maart 1947, No.36- Geheim, betreffende 
aangehaald onde~erp, heb ik de eer UWeledelgestrenge be-

j
. leefd het volgende te berichten; ·· 
le. FIETER 't JONG, geboren te Giessendam, 17-12-1911, 
dekknecht, wonende te Sliedrecht, :B. 5 91; · 

·-f''" . . 

rArbeidersverkie- 2e. FIETER DE JONG, geboeen te Sliedrecht, 4-6-1908, 
z gsblok (ui ter- tf stoker, wonende te Sliedrecht, Dwarsstraat 15 ;raadslidT" 
ste linkervleugel 3e. BASTlAAN VERHOEF, geboren te Sliedrecht, 15 Januari 
van voorm.S.D.A.P) 1 /1896, dekknecht, wonende te Sliedrecht, Adm.de Ruijter

(/ straat 86; 

./ 

4e. ~IETER JACOBUS GELDERBLOM, geboren te Nieuw-Lekkerland 
(/: Februari 191!, Nederlander, gehuwd, wonende te Pa-

pendrecht, Oosteind 65; · 
5e. JAN DEKKER; geboren te Papendrecht 3 September 1.921, 

(./

' 1 /meubelî'riälêer, ongehuwd, Godsdienst N.H., wonende te 
~ Papendrecht, Oosteind 72; 
6e. CORNELIS VISSER; geboren te Papendrecht, 6 December 
1 / 19ö1, timmerman, Godsdienst n.H., wonende te :Papen
v drecht, Kerkbuurt 130; 

Van vorenstaande personen is niet definitief. 
bekend of zij al dan niet aangesloten zijn bij een re
volutionnaire partij .,Dit betreft de No.s 1, 2 en 3. 

Vast staat echter wel, dat zij bij woelingen, 
enz. zeker tot de eersten behooren, om hun slag te 
slaan 

No.l is in 1938 geverbaliseerd voor het niet 
voldoen aan een vordering om door te loepen. 

No.3 is in 1933 geverbaliseerd voor het ver
spreiden van opruiende geschriften; het aanplakken z.on
der vergunning en het niet voldoen aan een bevel en 

// 
luidruchtig vloeken.In 1934 is door den Brig.Cdt Kon. 
Mar. te Papendrecht zijn aanhouding verzocht terzake . 
het verspreiden van opruiende geschriften.In 1936 is ', 
hij geverbaliseerd terzake art.54 A.P.V. (collecteeren) I 

zulks tweemaal; en het zich bij geschrifte in belee- 1 

A 
den Heer 

der 

J 

digenden zin uit.la.ten contra openbaar gezag, c.q.groep 
bevolking.In 1946 terzake art.l02 jo. art l lid 1 en 
art. 22 B.B.s. 

No.4 is lid van deTro~izistenp Revolutionaire 
Communistische Partij.Hij bezoekt de bijeenkomsten van i 
de C.P.N., doCh is geen lid van deze beweging.Hij is i 
geabonneerd op de Waarheid. Hij heeft veel contact met I 
de No.s 3, 5 en 6. Hij had tijdens de bezetting veel i 
omgang met Duitschers, vooral als er wat te drinken was~ 
Hij is een groote onruststoker. .1 

a n 
Kapitein-Districtscoumandant 
Rijkspolitie 

j 
~ te j 

D 0 R D R E C H T. 
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No.6 

I 

is lid van de Troskizisten, revolutionaire communistisèhe 
partij. Hij .is niet aangesloten bij de c.J?.N., doch is 
wel geabonneerd op de Waarheid en.bezoekt regelmatig de 
bijeenkomsten van de C.J?.N. te Papendrecht.Hij is op
standig en opruiend. 
is lid van de Trozkizisten, revolutionaire communistische 
partij.Hij bezoekt steeds de bijee~omsten van CoF.N. te 
Papendrecht, doCh is daarbij niet aangesloten.Hij staat 
bij de politie zeer slecht bekend en is reeds verschil
lende malen geverbaliseerd.Leden van zijn gezin gaan 
regelmatig naar :Brabant om te smokkelen, vermoedelijk 
naar België. Hij is opstandig en opruiend.Hij is geabon
neerd op de Waarheid.Hij heeft veel omgang met de No. s 
3, 4 en 5. 

De wnd.Afdeelingscommandant, 
De Opperwachtmeester, 

J .C.de Ridder. , 
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INLICHTINGENDIENST. 

ROTTERDAM. 
\I 

I.D. No.249. 
• I . 

G: E H E I M • 

In antwoord op Uw schrijven No.B.10200, d.d.l2 Maart 
l947,houdende opgave van te Rotterdam woonachtige personen, die 
geabonneerd zijn op,of een proefnummer hebben aangevraagd van 
" De Tribune ", orgaan van de Revolutionnair Communistische Par
tij wordt medegedeeld, dat de personalia van deze personen lui
den als volgt: 

J van Et ten, Theodorus Pe trua, geboren 26-9-19efL te 
Rotterdam, broodbakker, wonende Schoolstraat 9 te Rotterdam
Hoek van Holland; 

Boers, Aria, geboren 25-2-1913 te ts-Gravenzande, 
tuinarbeider, wonende 2e Scheepvaartstraat 129b te Rotterdam
Hoek van Holland; (Werd 9 Mei 1946 te Hoek van Holland aange

V houden t.z.v. plakken van propaganda biljetten van de C.P.N. 
en hadeen werkzaam aandeel in de in Mei 1946 aldaar gevoerde 
verkiez.ings-propaganda-actie van de C.P.N.); 

\.) van Dijk, Wieroer, geboren 21-11-1908 te Grootegast, 
los werkman, wonende 2e Scheepvaartstraat 117a te Rotterdam
Hoek van Holland (Zelfde mutatie's als Boers, A. ~oornoemd); 

Snijder, Lambert, geboren 22-3-1903 te Meppel, sup-

J poost gem bibliotheek, wonende Kerkedijk 223 te Rotterdam
I.Jsselmonde (Vèbr 1940 lid OoS.,.Poo; Eind 1945 : "Waarheid"-
abonné); · 

Ignatius, Hendrik W'illem, geboren 17-2-1912 te Rot
c·i terdam, vuurstoker petr. mij., gewoond hebbende lifieuw-Enge-

land 48, thans wonende Verboomstraat l35b te Rotterdam; 

J Stuijt, Cornelis Adrianus, geboren 29-l2-19bl te 
Rotterdam, laborant olie mij., wonende Nieuw-Engeland 7 te 
Rotterdam; 

. de Groot, Leendert., geboren 30-10-1908 te Hoogvliet 
v··,l (thans gemeente Rotterdam), arbeider kunstmestfabriek, wonende 

Voorweg 32 te Rotterdam; 
Kiev·it, Govert, geboren ,14-7-1916 te Ooltgensplaat, 

\.,· havenarbeid19r, wonende Rijsdijk 246 te Rotterdam; 
Wigmans, o., wonende Rijsdijk 24d. Deze naam komt 

in de administratie van het bureau van bevolking alhier niet 
voor; 

. ! Waleboer, Jaaob Matthijs, geboren 13-9-1910 te Spij-
V ken is se, gro ndw. aannemers bedrijf, wonende Dorpastraat 145 

te Rot ter dam. 

Voor zoover achter de namen van voormelde personen 
geen mutatie is gesteld traden zij tot heden politiek niet 
op den ~oergrond. 

Verzonden aan : Hoofd Centrale Veiligheide Dienst, Javastraat 68 
te 's-Gravenhageo 
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RAPPORT. 
',.!. L' I. _. • .. 1. _, 

:.l . : --

-- ~ ... : ~ ~ - •:..i . .) --~-:,.).'. , ~~ ·• ,.._' ·- ./ ~··~- .. ..;_. J .• ...:..: _____ :.:. 

~. · . .'.-: ,_,,.- ~ ,~B;~~}~~l'lg~V.:~~,n~vE!nSV:~~e]_;d ~,~~i_j':en, kan ter aanvulling 
t d.i/.. .. 2-7-l- '-17\ op de verstrekte Înforma~J,_ea ·' ~-~ez:~~r~~; i:-~ s~l_lr~~~eiJ~.<! )l•!?Lder Politie Velsen 
1.-A-iJ;v-.-Ly- (.t.N--j wordE!n ~~q,EI8~4~~1~-! ~Îis..8~V~n~0d~ ~olj~~~e,,~lJi~n~~-:ri.~"'-'-der betrokken pers<*f~'~ 
l~~ het vo~$e~%.J~ q~fLP,<?~~~" a,~~;qis.~ra~~-~ .v<?o:*.g~~: _._; __ ., .. 

:a . .x-. 9 z. Jo 
1 

. 1. S C H E R I N G A , Cornelis, geboren 'iel 1 
Jiin:tl9lÓ t~ ·aaáilem, van beroep beton-

.t: ;.''- wer~~~!JiMe~g0<3f')l~t;-~'~ ~~~,,~e .I)J:J;BlP.4~H·O•,,_geJ!~~n,te .Y~:Ls~n _: ·'·o · ..• H ._ .. ~ . . • _ 
"'"' · Mutatie(Zie schrijven' G 1/47 · . · · .. : - · .· --:---- J Ju!~v~&e~~ ~11ta~~~:. ;OP, :1:.8 ,~n~~9_ ~cem,l?ez:_ ~~4~ :.~~ia~~a~~!n·. 84~ z~~~· ~e~ _ 

: ve:ç~~Jts~Bf e;~~t~!~~- .~~ri~E!g~~J:.d v~n.:e~~: ~~Y~9·~~~~-;: 

\ { 
V 

' i 
0 

avond. .' ' r • ' ' ' ' -' 

194 7. Is een vurig propagandist voor de '--'eo~~t ~~:isÇF~ ):~~~~ e. de 
~ •• _V • Ç!- -· . :-j J - : . . • ~ • • -· 8 • . . _.J -'' 

2. H A36 ·-I jda Il~e~~':. t "~!! ~~:v;~ns'!~~e:J4!_ 'fC~~~v;~~ ~v~~~!d: ,t~ J. de· Haar):, geboren 
2~!'~ •• ~ ~ t~ "OJ?~t~r~~ rBe~~-.(~~~~lang~, .: '!Srlf .. ger~~ ;~e~q~w~?ker, wonende Berken-
straat 21 te IJmmden.Oost,gemeen~e Velsen: · .. ,., 
Muta~~e0~~~ :~Bl'u.iijX~~ip. ~~4~~ t_ __ ·' u _ , _ . · ; V~~ -. ~- . : 

Aanvw.leilde mutatie: · :. ,-,:-, . , ; 1 .... 

. 194'Z t.id.y~,d~ GJ'.~ •. - .. ... . .. , . j ·, ·.__. 
-.--·~·-·>J :êestüuráUd'\ratfdê E.-v.c-~ ____ .)- "'· '· 

~ . - .c:-: - ov:~F!gttBS ,,~~tk;O'!~~~~~. Co~m,~~~~·- d~c~~lll~~~ I ~P~. ~0~- .~e_d_e:'2. -· 
.o.:;i -··-:<~~e~p~~~i~e ~ ... ~tÇ~,_,.:>~,;·:.; ·)·.<:.: •.. ,·, _·,:.,'.- •. , ,J;y,,.J 

5.K .U 1I .~_-:E R~-. ~~j~~.:.~~.:r,t, .~&r~e~ -~.l~'!p7 1t.~ .. J~~un~e4{#-~-Jt-~û~~~~~~ ~ 
ino,S:~~e_'P~d~F. =iE-: ~~C. ,. Ji'q~e_nd~ ~~~~s~~a~ ,~ t~.:~~~~~~.post,ge.meente Velsen 
~~~~~ti:~~~- ""·-~'4\~~~-:~~n.~de __ Ç;.J?:·~~Ld.-: .v.L~ ,.:. L ........ 0L 

Lid ·en inèasseérder van de E.V.. c. . . 
·;:1·~~- .•. l":J~~" .. ~ 

. _ . . . _ , , __ qv:e;.rigel}S ~.€1It.:1~f1Uiat.;i~q :~~unifi~ i,~ ,t~g~n~'Ytl:ling met zijn 
_, _, , .. _;~~o-gw 'i;l,z;t~n ·~~j,kl}~~'-J-~e: ~ee~--~~ig ;P.;~pagand~:ste is • 

. ' . . , 
'_;; ·..... .: . 1 1 j / :·; .j . - ~ .) - -~ I. ~ .. ü ! ;._,'.i ... ·~ • • .. - • . ! .) ' J './ ' • l .. .:.: - . 

4. S T E ~. E, L .E N _,B U pft-A . q . ., ,) !~. o_p .-hEt~ ~~s_ ~,~e1f5~g ~pe, _<?::ttbekend, Wel woont op 

~~~ tqi~t: 1r: "i~~"á~i]~~:A. --~~on,~~~~r~Ä~~.;s~,QQ-.t~~~a~~~1~s, vàn beroep fabri~ks-
arbeider, wonendè Zeeweg 184 te IJmuiden.Oost;gemeente Velsen 
M~t~t\e:(~.~--~,(\~'~VE!~'~q v~~7J .f . ,,_ ·, t _;_ .t.·: .:. . ._; ,· ___ --'--~----~ ·-~ 
Aaz~:v.ulJ,.~~d~.:J!lU~~t~~L. ;..,;_ · .,;iJ.:.,.;_: c~.,_.J \ .1 •.• :::.~ .·.·~ ~· .·, _;.:, _: ._;,- f 

, _. ):9~§ •. c~.,~8::;en -~~ -~~e~b~r 1~~ toeglf~~ls~!;'!fe~_.~álfiZ~SJàd:r:~~. ver .. 
krijgbaar ~esteld te~geleg~~~~~~::v~:g. e~~ :E~~' c, ~~st~ va.~~· . 

_,. . : ~.: J9~7 !'.:V.~:gqo~~t;!j_,Jk .. ~~n13 best'il!Dr~l.;(l~~~ ,~. Y~-C~ ~. '.l : ~: ~ :;;_. ;: 

s.s. i ·a'"RJ( ~~~ :L.,'.-((~~~even~~~~ël,(_s~~~J~~n b~ciC::e~~ ·~FJ Iloeten zijn: ) 
S T A ~;.~ § .N --tJ':Q;~n,I!~S R~o+.V:_iR_;qs: _"~ebore,n ~l:l JS:~~l907,'te OnstwE.'dde, van 
beroep timmerman, wonende Spilberge~~~r~t, ~6 ~te _IJ.J!':~de.rt, gemeente Velsen: 
~u~~ti;e(~~ sc:~1:_j~~,J!.~ 1/4_7}.. ~.i _,.:; • _,.. -~. ,, _ .; .. 

J Aal!v~ll.e_r:_de,mutatj,'} ·; _. _ .... .:. :... · .. _ ~---: •.... > >. .. . :, 
. .... _. __ "; ol94,q_ ... 0~ l;t! eE: 19J~~"':l;~~er;_ ~9J4_6_-1to.~e:B.?~~S;à~~.en a~n _zijn adres ver. 

kriJ&l?.~ ge,s_~~l.d, t~,r .. f?:e,J"e.~E(,~id~ ~~:a~ ;~en E. y ._c. feestavond. 
1~4'&. .No:8, niz~t i._s !~f:!,t(e~t,el_d_ ':k~~ .Wf'l4~n .o~ ::SWken lid is van 

de C.P.N., hoewel bij wel me~ de C'oJIIJll~stische idee sympa-
...... .j • . ••' .,/ , ' .... 

tbiseert • 
. . -· .·.;. 



0 0 S T E R H U I S Zondenstraat 14 (Onbekend}. Zendenstraat bestaat te Vel
sen niet. Bij vaststelling adres en persoonsgegevens zal dit worden bericht. 

7. ZW AR~. eyacintenstraat 55 en 

'T • 
.·•.1.-.. 

ZW A R T Kl. flyacintenstra.at • .Hiermede wordt één persoon bedoeld, Yfien~ , 
personalia alsvolgt luid-a-.: .. - _ , ,_ ···:.: ~ · ·· .:. •: '~ _ - ,: : ·~ ' : ~f'..'J _; 

ZW AR T Klaas, geboren 1 April 1915 te Egmo~'--aà:rl·2ee,""lvlázl<~eroep eïèc-:';; :: -' ;· 0 

triach lasser, wonende ayacintenstraat 55 te Santpoort,gemeente Velsen: 
Mutatie(Zie schrijven G 1/47) 
Aanvullende mutatie: · ' ' 

1947. Is bestuurslid(~~i~estelde}-van-de E.v.c. 

~::- .. _) J ·- .: j 
Thans kan worden medegedeeld, dat gezien zijn gedragin
ge~ _deze persoon als Comm~~~t, althans _als sympathise

~"· te-ncr:e~·~tfttc·~-~ixêTet·-lD'oraeri..:b~scho~~: hoewel bij 
Y..i.zî.t!kè'nt- fi .t: van d·..:. e ·'P c'N ~ '-·t.e •z:i;trJ. . . , . - ~ : -c. 1 •· · '*' . ~ ~ .•• '· •• 

c - • • •• • · - :.znrt/ "gaat _.1:ifmie~rt 0 aan· df sa"{e#k;àde te IJ)juiden~ ge-··:·~ l· 
meente =vëi'seri; jwonen en --zal·!·àXtlaàr .Lk'antoor bóudeti ten; - ·
behoeve.~an_de E.V~C· 

- I l ~ -· ..... -~ • ·..,., # '- ,J c;:; t :-: .L..... .1. G ) t -~- _;-__ -- _1 - - -- --- .. - - _;. .. .1---·-
B.K L 0 F T B. Velserduinweg 255(in-"1\e~ensvè-rme+d.':scfir~.Jv'enJ];>edóèld) Bi~r~ 

mede wordt bedoeld: ' \i'\~ • uC ;__.- ;· ·C• .J~,, .. c:-· -~' 

iFt u if-T-' lflendrti' ~ebrirèil'~"iO··lo·te BeveriiJ··.k 'van~béroep~chatlffetlr'-11'0-, e . • • . ,_ ' 
-.rUindè ·Ve1e'èrdtiinwèg 2~51 :te<Lhnddèn:0ost;gèmeente Velseti: 
Mutati~(Zie ~;Jcbrijven _G 1/47} .;:.:.c · · 

,; :Aanvul.ientie Jbiltatfè: ~;' ' ' .. '- ,, : r_' ' .. - .i . . -.. : • \ i 

1946. Lid van de E.v.c. Bezocht verschtllende vergaderingen 
van de E.v.c. _ _ __ ·· · 

· 9P 11at-en.:l9_'pec'émb~zl-+'946 to~g~IlJ.Ska~ten ,aan· z:l.jl'l--8Jkêe--~ · · 
· c,. • 'verktijgbáar·gesteld·t~r gele~en~id_vari een_~.'v.c. rees~ 

avond. : · ·' ~ - -' ' · ,. ' ~- o :. ( "_ ~-- ..: ·- . , · -- -_ · · 

1947. Is waarschijDlijk lid van dé C.P,~N.··althans· hèeft·eoliutl; '-
sympathieen. . , . _: ·.; ·· ..: . ..,:..:::. •J;.;:,;,._ 

Reeft veel omgang m.e~ ~~herin$~'{~~~~-J i~4Óeld} 
• • • .. ,._ , .._ I lo-_ .:. • ·""' ... ,J.J ...,· • .• . 

9.P R E N~E.:.N. ,Hendrik$ Uzióld.ne/·geb&~tin 'l4'Dec@l.ber 1899'---te Haarlem, -ian 
beroep schoenmaker, wonende Schrodef van: ·der KolkWeg-'·22 te Santpoort-Station · 
gemeente Bloemendad: _ _ · 
'lfûtittfltt~ ' li ·c!945 · ·i~s' bi:~---de ·oPl'ic~ng5Verga:cfèrrng "der ~E 'V ê veo~ -at1pèr- · 

· ~;: -· ~~~ : :' ·~~~sonèel(e\1 mogelijk oók voor~and~eri) va~ ~et ,Provtnciaal ~ 
Ziekenhuis te Bloemenda.a:l('Il'ebij . santpó-dr-b) ·voorzi tier der 

. . vergadering; · _ · :· . 
~-- . ~-.. ~li1.r?. ~t:r~:çt ~iJ:nwpo~itfèk~ :rtÇ'~tJ-:1:~ ~ij vemeld, dat deze ui-

. ~- tezl.st eliriks is~ "Niet is·-vàst -lêomen te -staan, of Prenen 
. lid ~~ van de C.P.N.Hij heef~ ov~rigens v~el invloed op 

áiidé±-e ar'bei'deré' ·en ±s· e -n goed ·vakboD4 organisator...,. · · 
Voor de Duitscha bezetting was hij lid-van de-·S.D,;·A;P. en· 
·lid ·van ;;het geórga:Idseerd Ó'\terlèg (iî.v •. v .• ). - ... ~ ' . ~- ·-·· _ 

lOS C H 0 8 1 V E L D, Marinus Gerrit, geboren 1 April; i90l' ·1!8 ApeldOo-rn;: vari 
beroep (Vqlgens de Patriot 4.1.47.~ee,dt S~boneveld _t~:ds:de·funétie -vári 

- } 'II1ispêcteur ·in Al.gelileerien dienst o"fet- de gesti-chtenJSantpè'oPt; ·Medemblik en 
·eastrie)llll); wonende~, te 'Bloemendaal : L -
Mutatie: 1945; Jfàakte á:eèi uit van ~het voor1oopig beStw, ·8J.thans be-

:n 
hoorde tot de le~ding aanwezig tijdens de oprichtingsv~~-

, g~et:fng ·der-~E.-v.c~, welke "v:érgadering :werd bezocht doór-.
·h.!i: ~p,r~óneel,. van h&t Provfn~iaa.l -zi'ëkênhUia te Bl.o.~J~teA-.:0: 
•cîàal{riltbij ~&in'tpoort.) · ~ · . • - . . ··a· ·• 

1946.Is wa.arschijillijk als best'Ullrslid,:afge.t#den iri''ver:~ridJaet 
zijn candidatulll;' als gemee~teraadslii :crér gecombineètcle '•
A;R. ·'en .c.R.; ·fractie- te lll:demendatü, .oP' ll'ièr .E.lij at hij 

. . . . . ·aJ.s nr 0 "5 voor kw~ en gekozen _werd. .:. '. . 
· 19,41.~övèl'{géns :ts f:haruf 1\iet kunneri- blijken , 'Of à nog lid 
. . - . "i'S ván' de E.V-. C~ . - · · ·... · · · . · -- · 

Velsen, 31 Maart 1947. 

,_' J,,_ 



~·GEMEENTE-POLITIE 
BRUNSSUM 

,v<~1.·"-t ·7. 
~~ 

~·"" . BRUNSSUM, 29 Maart 19 47. 

No. Dosa.P. ~ .;.!4 ).t-Jv.. t7..?1 1-J/_ L'l 
BiJl. ·geen. /. _ . . '7· 7 

o,,,~.:ntwoord op schrijven van 12.3.1947 'da,.;o;;; Trib~=~~:-.......,_ ~ 
den Heer hoofd van den Centrelen ) . I Volgno. 
Veiligheidsdienst 1------------~ 

te BL"R:~>~- U E3 ~ ~ 1 AP.P~··. u 7 1 s-Gravenhage. ··----- ·. 7/ 
~~~~~:-::-r, /"""<:" J~~A~CD~//>o~Û'--,1 
Cn~· ... n... 1 - .y- Y}' 

In antwoord op Uw bovenvermelden brief,deel ik U onder

staand mede de gegevens van de in bedoeld schrijven vermelde 

personen. 

~l.Willem BERENDSEN,geb.l8.l.l918 te Nuth,Nederlander,gehuwd,mijn

@ 48605. '45 

werker,woasnde te ·BrunastmJ.,Maastrichteratraat 45. 

2.Pieter van der LENDE,geb.31.10.1895,te 'vlestellimgwerf(gem.Wol-

vega), Nederlander, gehuwd,mijnwerker, wonende te Brunssum, Goor-

straat 3. 

Beide personen zijn links georiënteerd,doch er is niet 

kunnen blijken dat zij lid zijn van een pol1t1e~e partij. 

De wrnd. olit1e, 

.) t 
(f . 
f 


