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No. 351. G e h e i m

Aan: de heer Hoofd B. Y .D. te Den Haag. 
In afsch.rift a.b...Yl: Bureau In.lichtingen Leeuwarden. 
Onderwerp: "De Dood zit op het Vin:eetouw 11

• 

iui-rnoord op: Uw schrijven id. 19-8-'48, no. 41414. 

In antwoord op Uw bovenver.neld schrijven heb iic de eer 
U de gevraagde ge6evens aan te bieden o�trent de personen, die 
hebo en ingetekend op het te verschijnen boek "De .Dood �i t op het 
Yinketouw": 
Johannes SChuLT?L, geöoren .:,-5- t79 te Dalen, van beroep landbo 
wer, wonende .d.eindersdijk 11 te Dalan, stond in de b �zetting als 
zeer pro-Du.i ts bekend. Hij is geen lid geweest van de .1LS .B. of 
een harer neven-or6èl.nisatit:s. Zijn in•.1onende �oon Gerrit SCJ.OL
iEN, 5eboren 2-8-'19 te D�len, l1ndbouwer, is lid 6eweest van d€ 
Landwacht te Coavorden en de IL ó .B •• De huidige poli tiekb instel 
ling van .::,\.MOLT�{ Sr. E-n Jr. is aij niet bekend. 
Lute;erdina :;;,.tJEEL�iAN, geboren 2-9-'14 te J,..st:erbor.1.t, wonende te 
Nei:.terbork A. 101, is ge'b.uwd met Laîlbcrt DOL"'ING, geboren 15-3-
-'09 t� ;festerbork. Laatstg:...no�•'l.de is ... ;:ort;;; �ijd geleden ont 
e,en pls poli tiette gevanl,,.m 9. Zowel de 11:1.n ..:i.1.s de vrou.w waren in 
de b�zettingsjil.rell fanatieke .1.LS.B.-ers. Ook de vrouw is gein
terneerd geweest. De b1.Udge politieke ia 1ielllng van beiden is 
nij niet bekend. 
Wi11 r,rtien VEDDEH, gèboren 2-9- 'U4 te Anloo, wonende te Annen 
L). 1v 3, gemeen te Anloo, is gehuw 1 ,,1et Derk S�EVENS, geboren 
10-)-ül te Borg0r. Stevens i;J no&; steeds clls poli bieke 0evane;en 
t;eînt L'1.1eerd. In de beze-ttin5stijd was hij lid van de S.s. en 
de be1·oepe-Lo.ndwacht in welke kus.litei·ton hij in de GeJ1ocnte � 
loc berucht wus. '1illenrtien VEDlJEH. :Jtabl:li in de é;;emecnte A�loo 
niet oepualJ. oó.

i:;,
um.itig, bekend en - voo1· zover b elcend -· bemoeit 

zij zich niet met poliliiek. 
De 1cinderen V{i).l'.l he� gezin S'.cl!.:T�biS, allen irmonend bij de moeder, 
zijn gcnuumd: 
Gerrit, c.:,el>or1::n 1-6-'28 te 130:rga:r:, tijc1eno de Jezett;i��sjar�n 

we1·k:za::.i.m b'L j c.i.e O. 'l!. ; 
Ever :Lnu, c,eboron 30··7-' 25 te Bol'ger, t:Ljdeno éJ.e bo�e tt:lm s.i 1· ... r 

· v:cij\Jilli� werlrnaun, l, Lj het lJllL toe Rode .. {ruia;
.�elof, geoorBn 21-2-'32 te �uidlaren, eu 
Gx·Ie-Gi.nu.s, goboren 21-·6-'34 te Anloo, hetJben ci,jdurn.J de bwzet4i-· 

tineujo.ren te Valk.e11uu.rg ee.t'l Dt.:l.itue school bezocht en 
hub ben ver noedoli,jlc nc.!.dien oolc in D!.l.i t 1 u1d onde:r.·wije; 
,eno·l;en. 

Do overige kinleran ziJn ben,wLd: 
111:l.rlcu.s tlindo:t·i.cy.ti, � ho1·en 14-9-' 36 te Anloo; 
G-rie tje, i:s0boreu 7-11.-' 40 te Anloo• 
Jacob, gebot·en 4-9-' 42 te A"lloo. 

. . 
De b eru:i bwoo:rding v�11 cli I; oor ri ;]ven is door o nst . .ndii;;hede21

em.gsz1.11s gestagneerd.
Assen, 10 Ovtober 1949. 
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E 
en v_riend bracht o eim. boekje, 
dat hem in een v 1• dre 1 
!!:J.zender voorziene enve oppe 4

toegewnden. De titel luidt: ,,De dood 
îll" bp lteT vinketouw" de schrijver 
heet "Niels Jacob van· Heeme". Het 
boek is uitgegeven te Antwerpen bij 
de ons onbekende uitgeverij "De 

Duindoorn" en het is de tweede druk. 
Al deze bijzonderheden staan op de 

omslag venneld i11 een kader va11 
prikkeldraad, E11 ge denkt meteen: 
"Ah, weer ee11 verhaal over het leven 
in een kamp".• 

Het begin van de lectuur bevestigt 
dit vennoeden. Het is de bekende be
schrijving van het gruwelijke bestaan 
der gevangenen in een concentratie· 
kamp. Maar dan komt ge aan enkele 
passages, die u een vaag gevoel van 
onbehagen g-even. De beschrijving van 
het kamp doet sterk aan Duindorp 
den/Een, en als ge dan plotseling leest. 
dat een der geïnterneerden aan het 
Oostfront was, weet ge 'het plotseling: 
dit betreft de kampen van vandaag ... 
En ge weet ook, dat dit clandgtie.zi. 
ui Be ië eïm orteerde lecluu 

1e vermoe e 11 gr g a . e vi:n 
bi.1 de ex-geïntenieerden. 

Het boek geeft ee,v. bedroevend beeld 
van de mentaliteit 'der geïnterneer
den. Bewakers en behandeling wor· 
den met grof geschut aangevallen ... 

In het gehele boekje ontbreekt het 
inzicht van de noodZaak dezer inter-. 
nering. Het is niet ànders dan een 
verongelijkt ge pruil en het eindigt 
met ·de dood op de vlucht van drie 
"dappere kerels" door kogels van een 
jeugdige bewaker ... 

Zo hebben we dus weef illegale lec
tuur ... met dit verschii: zij, die toen 
ill.egaal drukWerk uitgaven, deden het 
met onberekenbaar gevaar voor eigen 
leven voor. een edele zaak - zij die 
het nu doen,. lopen hoogstens het risi
co van een lichte straf. voor een on-

.Jl!':1!.T {J�OOk. _ __.:.. 
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Jijg, .nrl doe :i.k U toekomon ee·- v J..n l'Qlat:i.e 
ontvan...,en ërul::uerl::je :Ï.i.1Z'"'.Ye II De dood zl t o_J het V:1.nJ.:e
tou-.ï • 11 

>C" De ::eer G. BOS blee1 - niet in de 'as.sstr� .t le te ··:onen, 
doch :.n het er 1nast >elez;en p .no tijdens ö.e bezett5.ng 
te lleobei1 gewoond. 
::etre:':.'ende de af'zende::."' kon niets "1)' Jrs cntdel:t ïlorè.en 
dan Postbus 12 te DGn .,,. .e. , .• { e :!.nd- • ) 
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verzoekt onder rembours te .willen zenden .............. , ............. ex. van "DE DOOD 
ZIT OP HET VINKETOUW", á f 3.75 per exemplaar 
Naar zijn mening zullen ook onderstaande personen belangstelling voor deze 
uitgave hebben. Handtekening 

NAAM 1� Adres Plaats 



Vrijwel elke menselijke belevenis vindt na korter 
of langer tijd haar weerklank in de literatuur. En zo 
was het te verwachten dat ook het leven der póli
tieke delinquenten in de na-oorlogse Bewaringskam
pen vroeger of later in romanvorm beschreven zou 
worden. Dat is dan ook geschied. Nadat de eerste 

. druk reeds binnen enkele maanden w;is uitverkocht, 
is thans bij de Uitgeverij De Duindoorn te Antwerpen 
een. tweede druk verschenen van de roman "De Dood 
zit op het Vinketouw" door Niels Jacob van Heerne. 

Deze keurig verzorgde en geheel op houtvrij papier 
gedrukte roman bevat het onopgesmukte verhaal van 
een groepje politieke gevangenen, geïnterneerd in 
een van de bekeódste Nederlandse kampen. De be
kwame auteur, die zelf geruime tijd geïnterneerd 
was. schreef het .Boek gedurende zijn kamptijd met 
onmogelijke ·stompjes potloqd op onmogelijke vodjes 
papier, en voerde, het grceiende manuscript v;;in 
kamp naar kamp · met zich mede. Hij had geluk, 
ondanks talrijke visitaties slaagde hij er steeds in om 
het tegen inbeslagname te beschermen. 

De schrijver zag in, dat alleen een objectieve 
beschouwing der belevenissen voor hemzelf en voor 
anderen enige waarde kon hebben. Hij begreep dat 
slechts de werkelijkheid de basis mocht vormen voor 
een boek als "De docd zit op het vinketouw" en dat 
hij willens en wet�ns afstand moest nemen van de 

'\ 

situatie waarin hij verkeerde, zonder zich te laten 
verleiden om de ware proporties uit het oog te 
verliezen door de ogenblikkelijkheid die altijd des 
te feller treft. 

Hij' is daar in geslaagd. De angst, de onverschil
ligheid, de hoopvolle verwachtingen en de daarop 
onverbiddelijk volgende bittere teleurstellingen, de 
dikwijls wrange, humor, het onderlinge wantrouwen, 
de kameraadschap ook, die het leven in de ,kampen 
behêersten, vormen de elementen waaruit dit boek is 
opgebouwd. Eenvoudig, schijnbaar onbewogen, ver
telt de auteur zijn verhaal, en in al zijn eenvcud 
werd "De dood zit op het vinketouw" een aan
grijpend boek, dat gekocht en gelezen zal worden 
door een iedsi;., die, direct of indirect met deze Be
warings· en Verblijfskampen te maken heeft gehad. 

"De DOOD ZIT OP HET VINKETOUW" is 
niét in de boekl\andel te verkrijgen. De oplage is 
klein. Maar als U de ingesloten bestelkaart even 
invult, en U geeft daarop tevens de namen en adressen 
op van hen, waarvan U redelijkerwijze kunt ver
wachten. dat ook zij belangstelling zullen hebben. 
komt het toch waar het zijn moet, dit boek. En mocht 
U het zélf om de een of andere reden niet kunnen 
aanschaffen, zend ons dan in ieder geval de kaart 
even terug, voorzien van adressenmateriaal. Mogen 
wij op uw medewerking rekenen? 



Uw kenmerk: 
No.41414. 

J 

Ons kenmerk: 
no .192/ 48 I.D. 

Datum: 

l 
r· 

--r. 

- ,JAN. 1949

l�:JJ.1J 8

3 Januari 1949. 

In antwoord op Uw schrijvén d.d. 19 Augustus 
1948, heb ik de eer U mede te delen, dat omtrent
ELISABETH HUBERTINA LOUISA VAN GENNIP, geboren te 
Venlo, �December 1908; godsdienst R.K.; Nederlandse 
nationaliteit; zonder beroep; wonende te Eindhoven,
Binnenwiertzstraat 29, het navolgende bekend isi 
Betrokkene heeft van 21 November 1933 tot 19 November
1943 in Eindhoven gewoond aan het adres Kerkakker
straat 49 en van 19 November 1943 tot 23 Juli 1945 
te Cuijk c.a., Stationstraat A.249a. Sedert 23 Juli
1945 woont zij op bovenstaand adres. 

Van haar politieke antecedenten is hier niets
bekend. Zij heeft een paspoort, hetwelk geldig is 
tot 14 September 194S. -.... 

Misschien zoudt U bij de Politie te Cuijck c.a.
meer inlichtingen kunnen bekomen. 

Van haar man is het navolgende bekend: Hij is 
genaamd: Christiaan Johannes Wilhelmus Hermanus Sta-

1 kenborg, geboren te Venlo, 10 Augustus 1903 en was 
vanaf midden 1943 burgemeester van Cuijk a.d. Maas. r
Na de bevrijding·van Cuijk is hij nog burgemeester g,l< 

weest in een gemeente bij Gouda. 
Voornoemde Stakenborg is nog geinterneerd te 

Vught. Deze zaak ia nog niet voorgeweest. Van hem
te Eindhoven verder niets bekend. Vermoedelijk is 
zijn dossier bij de Politie te Cuijk aan de Maas. 
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10 December 19�t3 • ...-

onderwerp: Uitgave van het boek "IJe Dood zit op het Vinketouw" 

tjt;'&qt;" rn aansluiting op dezerzijds schrijven Ag .1181 d. a.

9 september 1948, wordt hierbij toegezonden een lijst, ver
meldende de namen en adressen van personen, die hebben in
getekend op het boek "De dood zit op het Vinketouw". 
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No. 41414 d.d. 19.8.1948. 

Onderwerp: "De Dood zit op het Vinketouw 11

G E H E I M. 

.._ACD/ 4 j � -s- 1 l 
15 November 1948. 

In antwoord op Uv bovenaangehaald schrijven kan het 
volgende worden bericht: 

De v0lledige personalia van de vermelde personen luiden 
als volgt: 

J.!• Hillardus Jan Doorten, geboren te :&nm.en, l? Maart 1922, 
vermoedelijk wonende te 's-Gravenhage. 

�. Antonius Geerlings, geboren te Amsterdam, 22 October 1914 
ex-opperwachtmeester Marechaussée, wonende Archimed·esweg 
34 huis te Amsterdam. 

�- Adriaan Maria dé Kort, geboren te Dongen, 2 Februari 1921 
van beroep ke1Iner;""'wonende Tilanusstraat 18 huis te 
.Amsterdam. 

�- Frans Adolf Fronczek, geboren te Groningen, 9 April 1921, 
van beroep grondwerl<:er, wonende Prinsengracht 132-II te 
Amsterdam. 

�- Johannes Jacobus Nieuwhof, geboren te De.n He+der, 10 
J"uni 1913, van beroep chauffeur, '\A.onende Hijttenbachstraat 
54-I te Amsterdam. 

6e. Wilhelmina Cornelia Klnt, geboren te Den Helder, 23 Mei
l8??, zonder beroep, e v Pieter Sparenberg, geboren te 
.Amsterdam, 6 Augustus 18?4, wonende Middenweg 51-III te 
.Amsterdam. 

7e •. Maximiliaan Beek, geboren te Rotterdam, 1 Augustus 1917, 
- wonende te 's-Gravenhage.
8e. Lena Adriaantje Groenveld, geboren te Norg; 23 November

l920, e/v Jacob Jan Kollé, geboren te Amsterdam, 4 Juli 
192;3, wonende Wiiliël.minastraat 63 huis te .Amsterdam. 

9e. Nicolaus Mulder, geboren te ID:nmerich, 3 December 1898, 
van beroep typograaf, wonende Van Woustraat 161-I te 

-.1uns·terdam p/a Wed. Heeren. 
lOe Wilhelmina Maria de Bie, g� boren te Den Helder, 12 Mei 
--- 1897, zonder beroep;- gescheiden e/v Johan Kroon, gebo

ren te .Amsterdam, 21 .April 1892, wonende Riouwstraat 
117-I te Amsterdam. · 

De onder ten le genoemde is gehuwd met Elizabeth Lena van 
� Berge, geboren te fürnmstede, 18 .April l92l, kindervër
zorgster, wonende Geulstraqt 21 huis te .Amsterdam. Zij ves
tigde zich in December 1943 te Amsterdam, komende van Han
nover (Dld). Zij leeft gescheiden van H.J. Doorten, die ver
moedelijk te 's-Gravenhage woonachtig is; beide zijn poli
tieke. delinquenten en zijn nà de bevrijding gein terne·erd ge
weest; 
A. Geerlings WélS tijdens de bezetting bij de Marechaussëe; 
liij is thans on,slagen en is nà de bezetting geinterneerd 
geweest; hij was lid van de N.S.B. en groepsleide:r N.V.D.; 
.A.M. de Kort werd in Mei 1946 in het Bevolkingsregister te 
.Amsterdam opgenomen, kom.ende van Steenwijk. Hij is gehuwd 
met Hilde � Kol?s, geboren te Hamburg, 22 Juli 1920. De 
�nam tijdens de bezetting dienst bij de Duitse Wee�ht 
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!) 
en is nà de bevrijdjng geïnterneerd· geweest� hij is thans 
zonder nationaliteit; 
.l!'.A. FT'onczek kwam in April 1941 van Groningen nAar .Am
sterdam. HiJ WEiS lid van de Nederlandse s. s. en heeft 
dienst genomen bij de ,laffen a.s. Hij wes nà de bevrij
ding geïnterneerd en heeft zijn Nederlandse nationaliteit 
verloren; 
J.J. Nïeuwhof is eveneens zonder nationaliteit; hij ver
ToOr ZJ.Jn Nederlanderschap wegens dienstneming bij de 
Waffen s.s. en is nà de bevri jdjng geïnterneerd geweest 
d.C.\Klug�Sparenberg'ondenging in 1923 een vonnis van
5 maanden gevongenisstraf terzake het gelegenheid geven
tot het plegen van ontucht;
fu. Beek, genoemd onder ten 7e, is een zoon van Engelbert

ïrénarnë Beek, geboren te Den Haag, 11 Mei 1888 (overleden)
en Cornelia Francina Geertruida de Goede, geboren te
Den Haag, 20 September 1887. Deze is woonachtig. te Am
sterdam op het adres De Rijpstraat 145-I. Zij kwam in
�uli 1944 naar .Amsterdam, terwijl haar zoon Maximiliaan
te 's-Gravenhage bleef. Nadere gegevens omtrent hem ont
breken.
L.A. ffroenveld e/v J.J. Kollé vestigde zich in Februari
·rg�a te Amsterdam, Ifomende van Aalsmeer. Zij was tijdens
de bezetting sympathiserend lid en later lid van de
1'T .s. B. Zij zelf werd niet geïnterneerd, doch versc);lillende
van haar familieleden wel.
N. Mulder vestigde zich in Mei 1948 te .Amsterdam, komende
van Amersfoort� Hij is gehuwd geweest roet Maria Dortlànd,
geboren te Gouda, 20 November 1899. In 1931 is hij ver
moedelijk met de strafrechter in aanraking geweest, in
verband met het vervaardigen en afleveren van Duitse ta
baksbtinderolles; deze .zaak diende voor de rechtbank te
Winschoten.
vv.M. de Bie werd enige malen geverb8liseerd terzake dief
stäl ván geld uit muntmeters en terzake oplichting voor
geld (onrechtmtitig steuntrekken); vonnissen hiervan zijn
niet bekerrd.
De in Uw schrijven genoemde J. Riedij}c Ph.1 mej. E.M. van
Scheppingen, Jacob van Lennepkade l40-II te .Amsterdam,
is op dat f1dres niet bekend. Nadere gegevens kunnen om
trent hem niet medegedeeld worden.

De onder 1 t/m 10 genoemde personen, voor zover zij te 
Amsterdam woonachtig zijn, zijn momenteel geen lid van 
een politieke PBrtij. Zij onthouden zich Hngstvellig von 
iedE;lre politieke uiting •. Hun interesse voor het boek 
11De Dood zit op het Vinketouvr", waarin de schrijver een 
beeld zou geven van het leven in de na-oorlogse in terne
ringsk�impen voor politieke delinquenten in Nederland) kan 
in het algemeen verklaard worden uit het feit, dat zij 
zelf en/of familieleden met dit leven hebben kennis ge
maakt. 

H.2.
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ADRIAAï: .BA.I'.::Eli., 5e�oI'en te Z.A ... L 8Ii.sG 11 October 
lo95,6ehu•:rà. ,arbeider, ·,-ïoont te iA..�--�l.G EenflracM;pol
der c.136 • 

.Bij een. d. z. vertrovt•.relijk in5esteld onderzoek naar 
de antecedenten va..r1 bedoeêll.d persoon, is he·i, v0 .. __;,.L .. 3

:Jet:;.0ok ene is op JO Jan. 1913 ge?·mrrd net CO ...... !ELiii. 
BARE.,.A1 •• :n Z.A.1...!i.:li.AG heeft hij de openoai"'e 19.gere 

scl10ol cloorloijen, doc:1 V8!'(1er ee:üoot b.ij geen onder':iij s. 
Voor en na de cai)i tulatie was hij landarbeider, 

en ook: thans is d"'t zij __ einig midl"e::. ·.-...... i.. · ..  �c..a.--• 

:n he" verzets·:rerk was hij een onbekende, eve:1als in 
het vere:ó.i0in0sleven. Omtrent zijn politieke richti:ag 
is :!.1e� 7L rsc:,ïj .• lijk dat hij linl:s i 0? geo1•ient;eerd. 
Ze rnaarschijnlijlc P.v.1.A. Ofschoon A.3ii:·""E�l zelf 
geen politiek c1.elinqy.ent is .::,e·.reest, ke.:1 dit nie·t" ge
zei::;,l �rnr -en. v-an zijn zoon CO.î:f3:LIS PIETE.t. l3AIITER. 
�eze he ft is de bezettingstijd dienst 3en0men bij de 

.kriegsmarine,en verblijft daarvoor thans nog in een 
kamp. ::Sen dochter van hem, genaamd SUZAlL.A CORNELIA 
BJJ.D::ER,:1eaft ve:rder een kind, dat vei·7reld zou zijn èoor 
een Duits sold�at. 

Op zedelij1: gebierl staat zijn cezin ongunstj_g bel;:end. 
Op politiek en criDineel gebied zj_jn verder ,geen fei
ten vai.1 betrokkene,zijn echtgenote of zijn kinderen 
bekend. A.J3.A.KZ:ER, werd door zijn vroegere vre::ckgever 
beoorde�ld els zeer dom. In ieder geval is van onge\lens
te politieke ac:'!ïivi tei t tot op heden van hem. niets 
� gebleken. 

IIIIJ)DEL:BURG, 2 November 1948. j.
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Aan: /. fit; 
Van: B VII. 

Ondanks herhaald zoeken bij A.C.D.(o.a. op 2 - 11 - 1948), 

is niet kunnen blijken , dat het schrijven van de Heer Comm.v.Politie te 

Bergen op Zoom, d.d. 14 September 1948, No. 1502-A.M., door onze Dienst 
.:,}' \�\,·:" 

is ontvangen. 
2 November 1948. 

tB VII, 

fu LtfJ a 1tD ·---
l/ 
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In antwoord op Uw hiernevensvermeld 
schrijven, heb ik de eer U hierbijgevoegd be
leefd aan te bieden het rapport nr.1502A d.d. 
8.9.1948 mijner administratie, aan de inhoud 
waarvan ik mij refereer. 

De wnd. Corpschef, 

w.g. Andriessen. 

Voor eensluidend afschrift 
Bergen op Z om,16.11.1948 
De wnd. C scbef, 

de heer Hoofd C.V.D. 
Javastraat 68 
's-Gravenhage. 

bijl.l 
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" De Dood zit op 't Vin�entouw". 

geen. 

RAPPORT 

Naar aanleiding van opgemeld schrijven
heb ik, Pieter Johannes de Neef, hoofdagent van gemeente
politie te Bergen op Zoom en onbezoldigd rijksveldwachter,
de eer UFdelGestrenge beleefd nader te rapporteren, dat 
bedoelde onbekende vrouw, genaamd:. GRHARDDINA WILHITLMINA 
LUCIA VAN LOON, geboren te Breda, 11 September 1913, wo
nende te Bergen op Zoom, Noordzijde Haven 79, verklaarde: 
11 Ten tij de dat ik bij U de lijst met namen en adressen 
bracht, was ik van mening, dat ik de pe rsoon, waarvan de 
lijst afkomstig was nog wel nader zou leren kennen, doch 
dat is mij niet gelukt. De lijst kwam mij in handen toen 
ik per trein reisde van Heerlen nèar-Eindhoven. De persoon
zat toen bij mij in de trein en gedroeg zich zeer vreemd. 
Hij deed zenuwachtig en bij ieder station ging hij even 
uit de trein, doch wat hij dan gin6 doen, kon mk niet na
gaan. Tijdens de treinreis gin5 hij verschillende malen 
naar de w.o., wat mij ook bevreemde. Toen hij weer naar de
w.o. was, ging ik ook. Toen hij e.t"uit kwam en ik naar bin
nen ging lag de lijst in de w.o. en deze was waarschijn
lijk uit zijn zak gevallen. Ik r�apte hem op en ging te�ug
op mijn plaats zitten. Ik bemerkte toen, dat hij de lijst 
vermistte en terug naar de w.c. ging. Nadien was hij uite�
mate zenuwachtig. Ik zeide hem echter· niets over hetgeen i
gevonden had tegen hem. Op �en station voor Eindhoven is 
de bewuste persoon uit de trèin gegaan en er niet meer in 
teruggekeerd. Bedoelde persoon was ongeveer 1. 75m lang, 
had donker haar en knap uiterlijk. Hij had over zijn costu
een �ilitaire regencape üan en droeg aan een zijner vin
gers een ring, voorstellende een doodskop, zoals die vroe
ger veel door s.S.ers werd gedragetl. Ik had gehoopt de 
persoon nog eens te ontmoeten, omreden ik maanäelijks naar
Limburg ga, doch de laatste tijd heb ik de persoon niet 
meer gezien. Meer kan ik niet verklaren." 
V/aarvan op ambtseed dit rapport. 

Bergen op Zoom, 8 September
1948w.g. P.J. de Neef coll.am 

typ.am.14.9.48 
Gezien, 14.9.1948 
De wna. CorpBchef,
w.g. Andriessen. 

V0or eensluidend afschrift,
Berge

1t::?��
' 16.11.1948 

P.J. d'Ji-e�eÎ:
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Gegevens i
9

v
4
m, schl'iJven nr, 414141 dd, 19 Augustus 1948 

- t ,, ,,,'/ ••.., J.. - llJ1.., • � ') .� .l ..,_. G .!>/ _1.l ,.Î... � :., -.,1 .:,l•.1.J
Onderwerp& Inlichtingen omtrent Klay ZWART 

. , �·•·t • t.... ,,,,, .v • J, • .. g§lbQrniL2 lul-1":i�.?.O" tgl;�iW ,lf,;.Zee�
wonende Annastraat 30 te Velsen

"""u

'

'!!}- en ai'schrÜvillgens 
Vo!;.,o. --- • ..: 1., · .... . .c, •• v \ 

1 �2 NOV. 1948 t, jJ J .,1_1t, t1:. ... 1cn::i .. &d 

)>�,-:J'-lól; t·•• J, ... ,.o, Jo" r.a. o{J 
1 , , . .;- r -

-.. - "' _ , ,... vJ"' " � ..,.., -1.:J _ , _ 

Woont vanaf 11 Nov.1946 te Velsen, afkomstig 
uJ.t .... Wijhe.DQGf atg�B�v9�� der gemeente Velsen
op die datum ambtelijk ingeschreven i.v.m. ves-

ligi.ng, v� ... �i •ill"'in al.�. 1 c, .... , 1. 0 

• "·� - .:, -:=,l II ttOl.:. ,J ..i u8 1. L-.i L .Ï.::i .'1 ,ia,.. - 0 ., 
In verband met nevensvermeld schrijven wordt be-

• -- •'-J. i ...... ..,,....t..l-:J( "' U .,.L4 , tt... � _ 

··richt, dat 'betrokkene, volgens bekomen inlichtingen in Mei 1940 in mil
J-"".i.t l, O -J 1,J.J "1111 ,s.;: >( .J., �..,. .,,tJ 4.,.. J., . V J °"' "" ..;.. ... ..., - d, 

tai.re dienst; was. Na de capitulatie van het Nederlàlldse leger was hij
... ...  ,o\, J-� 1., ni'"- ..... ·• ....d .. .. - ,.., , ""a .. ., LJ.l _.;.1. « -'"'· .JJ •l • .;)1.1 

enige tijd in de Opbouwdienst werkzaam. Vanaf Juni 1941 tot Juni 1942
...... - - - 4" 

werkte hij iD Frankrijk vermoedelijk als betonwerker.Omstreeks Maart 
- J. a.1 ... - bt !.. _ -.# .... �..,. OJ ... l_ "' • - wr _ • .., lJ (; 

1942 werd hij sympathiserend lid der N.S.B. en tegen het einde van dat

jaar lid van de w.A.
C .l,. 1 • t.1.. � - J J 

Nadien tot ongeveer Augustus 1943 was hij als burger-werkman
\ 

werkzaam op het Wehrmachtve.rflegungsamt te Deventer. Vervolgens was

hij van Augustus 1943 tot Februari 1944 als nachttelefonist bij het

Departement van Financien te Schalkhaar in dienst.

In Februari 1944 werd hij ingedeeld bij de Staatspolitie

kreeg te Schalkhaar een politieopleiding, waarna hij de rang van wach

meester bekleedde. Van Mei 1944 tot September 1944 was hij als wacht

meester gedetacheerd(te Zwolle en te Dev2nter) bij een Kontroll Kom

mando van de A.K.D.( Arbeits Kontrolle Dienst) in welke betrekking hij

deel nam aan fietsenvorderingen,en razzia's op onderduikers, waarbij

door hem verschillende personen werden gearresteerd.

Tenslotte was hij van September 1944 tot Mei 1945 Ober Wacht

meister bij het Polizei Frei,d.lligen Batallon "Nederland".

Op de dag van de capitulatie van de Wehrmacht werd hij door de

Canadezen aangehouden en nadien als kriJgsgevangeae beschouwd tot 18

Mei 1945. Op 18 Mei 1945 werd bij geinterneerd te Scheveningen en na.

verbleef bij in verschillende bewarings-en verblijfskampen.

Per 25.7.48 werd betrokkene door het Bijzonder G'rechtshof te

Arnhem tot 6 jaar gevangenisstl'af veroordeeld met a.ft1·ek va.n preven::-'
l 
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! !'_\-..1),..:.....Q 
f.i,eve hechtenis. Volgens een in het, bezit. van ZiJn vrouw zijnde Minis-

-.:.:_.. .J..,;..;L ,.t\ .•J.. .VJ.., .1. .. t...L- •-� ./...,�i._w_ •. u.J l.l :- -•"'" 
-,;,n

triele beschi.ltldng van de 2e afd. C nr. 17004 is hij thans voorwaarde
_ ... -.., •• ,.,_ �..; -l.h .11,.1.tJ-10 ·--� •Li• l l:;.:, _.11"n_Q 

li�k ... in wij.heid" g'esteld .• J'J/en�niJ.êO:t.� trachten op eau der Mijnen te 
. "! _;, ' .; :JoJ (K; ,, - J ,. ,.,uuA ,._ v, 

wer�esteld te worden vertoeft hij thans in Limbui·g. 
-.i.� 4 J t :.... .. l�/ .J {,.J. v.J, .J. •..,; .. _.J J4,.0"'' 1�.l..J_!.l�Jw�!:.;,-�.! 

l : J1 ! ! ''"Bli�ken.,Slee•ilJ/airest wnJ2J., .J� .. 1047 van de Bijzondere 
a i. �, - � WO:. u.,_, .!.J.. --tC 

Raad van Cas sa tie, -,'.r;ld,ti 81-e-- Duti:ise- St;aátsdi.enàt beschouwd, dienst bij 

het Poli.zéi Freiwilligen Battallon 11Nederland". Gezien het vorenstaande 
') J.b w ./"\,.._l.t • ........ ,._ �- • •JJl Uw �' 1

heeft Zwart zijn Nederlanderschap verloren. 
- -'� j 1 , • .1 L.,.· l .:.., .: .... .:. Jl . j •.. J -' 1 t sl.,;1 V.L.,_a ,.lJ ,Jn•). 1 

Betrokkene staat onder toezicht van de Stichting Polit;iek.e 
L __ J ..., i,.) ·-·l·:_ ... ...,�1 . .i �-., ... ..; ...,. 11"'!..;· JCJ .,l,,,J• .�-" J-.... --lj,,. ""1.J...:,ij 

delin�uenten, welke in verband met zijn verblijf in Limburg zal worden 
u.:,.,._ .:_ ... L, ;O.J J .:.l ;._ __ (: J. • ,.,.1 .•:z\>� .., .. .,,-4.--i.._u.., d tl .JJ,.,, •ll aJ,lJ �_.,,.1.;;;J 

ingelicht • 
. �t.d J': t • .., :..., •-'-' ... (l .l .. ............ JI ..,; �..: )lit...,.:'1 ,.j "J.� �J_.1'! .. 

Omtrent zij11 huidige politieke constellatie is niets ten na-
' • " ...0 �- � - l 

dele gebleken. 
.A . t1 �'"" -1 1., .. • •• �!:! l• 

Velsen, 6.11.48 
'1 m��f�. -"Z- WJ ,c.j� "li1 rl.-...,'t �!,.J t� ... Jc.!-J .:t.,•\ ·1-�v_.. __ h, .. "OJ ' ,.  l,t,J� 

\ . .:.,,., .•• 1�_Jc.·.., ' • _J 1� t�(f _.J J �Î'
"'
' "'ö�l�.t' • ..i'l.1,1 J ..... :.,1::1,1 .t.Jn 10

-1."' 
,u.); 

-l l.h -- ,...J C' ,. 
. .

l r 1, tl Jj.._ • J ! 

l.0 uA.>" C. ! 

-er.

. .. 

_,\f ·- ,-..,J.J ...... ""l. d 'i.;,,,._• ___ a.

• .J.(.lt) J) 1 l-u .... -

. . / 

..•..... o J 'i CC..JJ 

.!:d • Jc.i.� 
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•



. ,,. 

Betreft: Mevr. Wed. H. Kruizinga-Moorlag, 

wonende te Mussel, I 94, Gemeente Onstwedde 

9 November 1948. 

Antwoorä op schrijven No.: 41414, d.d. Augistis 

betreffende: "De Dood zit op het Vinketouw", 
1/t 

� yl

Genoemde vrouw is iemand, die de laatste jaren niet meer op de 
voorgrond t:eeedt. Er is weinig van haar te zeggen. Zij is ziekelijk 
en komt niet meer van huis. 

Voor haar huwelijk stond zij op zedelijk gebied ongunstif be
kend. Ze beeft een oneèht kind. Ook tijdens haar huwelijk werd er van 
h�ar gezegd, dat ze omgang had met andere mannen. Zij moet meerdere 
malen met andere mannen in het veld zijn aangetroffen. 

Toen haar man nog lee!de, is de door hen bewoonde woning ánder 
enigszins verdachte omstandigheden afgebrand. 

Hoewel geen lid der N.S.B. zijnde, stond zij daar niet geheel 
onsympathiek tegenover, gezien het gezegde van haar tegen haar zoon 
HENDRIK KRUIZINGA, die landwachter was, dat hij zich klaar moest ma
ken voor de vergadering, daar hij anders te laat zou komen. Er was 
toen een vergadering van de N.S.B.Im.mers '.•rnnne�r zij niets moest heb
ben van de N.S.B., had ze dit niet tegen hem gezegd. 

Verder is pmtrent haar niets bekend. Voor zover kon worden nage 
gaan is zij nog nimmer met de Justitie of Politie in aanraking gewee 

Omtrent haar kindérén kan nog worden medegedeeld, dat haar zoon 
BRUNE KRUIZINGA zwarte handelaar is, altaans is geweest. Gedurende he 
laatste anderhalve jaar gaat hij geregeld aan het werk. 

•

HENDRIK KRUlZINGA bovengeneemd, was lid der N.S.B. en landwach
ter. In 1946 is tegen hem proces-verbaal opgemaakt wegens diefstal

,. 
,, 

c.q. verduistering van een portefeuille, inhoudende ongeveer f 17,--,
welke diefstal werd gepleegd in 1942 en waarvoor hij is veróordeeld.

Haar dochter HARMKE KRUIZINGA heeft ook een onecht kind. Van de 
overige kinderen is niets bekend. 
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x Met :'petrekking tot .. het gesteld.e-,in u,1 terzijde

vermeld,schri3ven' deel ik U medo, dat on�nks'her

haald en diepgaa.µd onderzoek bij mijn adl!linistratie,

niet is gebleken1. 
dat het ocbl'ijven van .de Hëer wnd.

·,commissaris van .t'olitie te Bergen op Zoom d.d. 114 

September i948 no. 1;02/A.U. door ?!lijn, diet1st we:rd

' , .0ntvangen. . · . ,y 

. . .. . � ' ' . . .. 

ifaar mijn menillg moet· het zoekrA1ten van stukken,

• nadat zij b�.�" 1µijn' Dienst zijn bezorgd, uitgesloten· 

norden geacht, gezien de mnat,::-egelen, uelke ten op• 

zichte van de behal'ldeling der correspondentie zijn• 

getroff�n. 
' · · 

Het ligt in mijn bedoe1ing dàt d�c;rz:l·jcls nader

mondeling contact m�t de .Heer \;�d.Corru:niss�is v�n 

Polit:ie te. Bergen op zoom hieror,trent zal îiOrden op-,_
V 

A � 

genonen. 

llt ;hob er ge�n ��zwaar'tegen1. il).dicn U dit

laatste ter 'kennis van de Heet- mic:t.Commissaris van

Politie to. Bergen: op Zoom TJenst t� b�engen. 
. ' ... 

.. \ ' 

. HET'. HOOFD vAN D� nm�rsr, 
votr· ûezo: 

J'..G.Crabbendan • 

Aan de Heer B.Wijlhuizen 
· P.Avontuurstraat, 24

B 'Il e d êt *� 

< • 

,. 

•
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No:.122f-48-Geheim. 

Onderwerp:"Dienstcorrespondentie van 
wnd.Com.v.Politie te 
Bergëil2_E Zo2B!'1 .- -

Breda, 20 October 10548.

In verband met nevensvermeld onderwerp, moge 
ik U.H.E.G.het volgende berichten: 

"Bij mijn bezoek aan 4.eibureau van de Heer $metsers 
Uw�F·�dministratie, op 1 October j.1.,werd mij d0cr dezen 
medegedeeld, dat op zijn afdeling;van de wnd.Oommissaris van 
Politie te Bergen op Zoom, een lrjst was ontvangen, vermelden 
de:11 0pgave van namen en adressen inzake een organisatie, zich 
noemende "De dood zit op 't Vinketouw", welke lijst vergezeld 
ging van een door genoemde wnd.Oom.v.Politie getekend rapport 
op dezelfde aangelegenheid betrekKing heboende. 

Aangezien in bedoeld begeleidend rapJ_.>Ort, iedere 
mededeling betreffende de herkomst van ge�oemde lijst ontbrak 
richtte de Heer Smetsers, via U, aan de wnd.Com.v.Politie te 
Bergen op Zoom, omstreeks medio Augustus j.l.een schrijven, 
waarin dezen werd verzocht, zo mogelijk, nadere inlichtingen 
te verstrekken omtrent de herkomst van bedoelde lijst. 

De Heer Smetsera deelde mij voorts mede, dat hij 
daarop nog steèds geen antwoord had ontvangen, in verband 
waarmede hij mij verzocht, bij een eventueel bezoek aan Ber
gen op Zoom, deze aangelegenheid den wnd.Com.v.Politie aldaar 
in herinnering te brengen. 

Heden - �oensdag - voormiddag, 20 dezer, had ik te 
Bergen op Zoom terzake een onderhoud met genoemde wnd.Com.v. 
Politie, de Heer Th.J.M.Andriessen, waarbij deze mij mede
deelde, dat het antwoord op de van U ontvangen brief, reeds 
geruime tijd geleden door hem aan ü was ingezonden. 

Bij controlering van de administratie, bleek, dat 
de door de Heer Smetsers aan de Beer Andriessen verzonden
en door U (de Heer Cr.) ondertekende brief, ia gedateerd op 
19 Augustus 1948 en genummerd:No:41414� 

De Heer Andriessen toonde mij de doorslag van een 
rapport, ter beantwoording van Uw vorenbedoeld ach.rijven, 
hetwelk bleek genummerd en gedateerd te zijn: No:1502-A.M., 
d.d.8 September 1948, opgemaakt door de Brigadier-rechercheur
De Neeg, en gericht aan de Com.v.Politie te Bergen op Zoom,
waaraan was gehecht de doorslag van een door de Heer Andries
sen daarbij gevoegde kantbrief, eveneens genummerd 1502-A.M.-

A a n \ en 
De Heer Hoofd ven de Q.y.g.

Ja v a  s t r a a t, 68. 
's-G RAVE N HA GE. 
==�==================== 
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en gedateerd op 14 September 1948, geadresseerd aan de C.V.D. 
Javastraat 68, •s-Gravenhage. 

l 
De Beer Andriessen ve rklaarde, met stellige zekerheid 

te weten, dat het origineel van rapport en kantbr!ef, op 14 
September j.l.door hem aan U is verzonden. 

Wellicht vindt U in 't vorenstaande aanleiding, om 
bij de afdeling registratie binnenkomende poststukken, te 
doen nagaan, of uit de aldaar op 15-of 16 September j.l.in-
geschreven binnengekomen brieven, kan blijken, dat bedoelde 
correspondentie van de wnd.Commissaris van Politie te Bergen 
op Zoom, al- dan niet werd ontvangen. 

Indien zou blijken, dat bedoelde stukken niet werden 
ontvangen, moet m.i.aan zoekraking daarvan,op een tot nu toe 
onverklaarbare wij�e, worden gedacht, waaromtrent ik dan 
gaarne nader bericht van U tegemoat z..ie .... -

w.-
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No. 41414, dd. 19/8 1948. 

. ...._ ____ =�� V 
Volg no. '-'1 

/ 

1 At l,lt� 

Jan Hendr:):k van der Liu, geboren te Amersfoo2·t, 
7 Mei 1914, is in het bevolkingsregister te Nijmegen 
nimmer ingeschreven geweesv. 

Hij is een zoon van Jan Hendrik Cornelis van der 
Lip, geboren te Ut:t:echt·, 30 April 1885, onderafdelings
chef seinwezen N.S., en van Pieternella Julia Lumpje, 
geboren te Utrecht, 13 Juli 1904, die aan het adres 
Johannes Vijghsti·aat 73 wonen en alhier zi �n ingesclrre
ven op 28 Januari 1947. 

Beiden bezitten de Nederlandse national iteit en 
behoren tot de Nederl. Hervormde Kerkgemeenschap • 

Jan Hendrik van der Lip Jr zou, volgens bekomen 
inlichtingen, in Suriname verblijven ; zijn politieke 
antecedenten zijn alhier niet bekend. 

Jan Hendrik Cornelis van del' Lip is alhier en pen
sion en sta at gunstig bekend. Hij doet niet aan politiek 
en zou rechts georienteerd zijn. 

Nijmegen, 1 October 1948 • 
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ID/323. 
Uw schrijven No. 41414 dd. 19/8 1948. 

Jonkvrouwe Heilwi Charlotte Ida van S en ler, 
geboren te Zuid-Scharwoude, 25 5 1919, van beroep kantoor
bediende, wonende te Nijmegen, Burghardt v.d. Berghstraat 
No. 128, werd op 28/7 1941 ingeschJ:·even in het bevolkings
registe1·, alhier, komende v.::n Zuidscharwoude, waarna zij 
op 26/1 1944 werd afgeschreven n�ar Groesbeek en 4/6 1948 
weer werd ingeschreven, komende van Hilversum. 

Zij bezit de Nederlandse nationaliteit en behoort tot 
de Nederlands Hervo1·mde Kerkgemeenschap. 

Zij is een dochter van Jhr. Albertus Laurens van 
Spengler, geboren te Bemmel, 21/2 1885, en van Heilwig 
Charlotte Ida Luden, geboren te Rheden, 7/12 1896. Omtrent 
hen zijn geen nadere gegevens bekend. 

In crimineel opzicht is omtrent baar geen nadeligs 
bekend. Bij de Politieke Reche1·che Afdeling te Nijmegen, 
alwaar zij opgeeft genaamd te zijn "Ida Charlotte Heilwig", 
hetgeen volgens de Burgerlijke Stand te Zuid-Scharwoude 
onjuist is, komt zij als volgt voor : 

Voor 1940 sympathiserend lid der N.S.B., vanaf Juni 1940 
lid der N.S.B. Vanaf medio 1943 lid N.�.K. en van&f begin 
1943 lid N.A.F. 
Zij werkte van 1941 tot einde 1943 in het N".S.B.-Kinder
tehuis te Nijmegen; van&f 1/1 1944 als kantoorbediende 
op het Kz.ntoor N.A.F. tot 17/9 1944. 
Zij was g1·oepspropago.ndiste van de N.S.B. 
Getuigde tegeade Dominé van Groesbeek, die wegens anti
nationaal-socialistische uitlatingen door de S.D. was ge
ar:restee:rd. 
Op 17/9 1944 week zij uit nc.i.ar Dumtsland tot einde Februa
ri 1945, waarna zij wederom te werk is gesteld op het kan
toor van het N .A.F. te Groningen tot aan de be,n:ijding 
van Groningen. 
Colporteerde neermalen met Vova en collecteerde voor �in
terhulu Nederland. 
Na de bevrijding van Groningen werd haar meldingsplicht 
opgelegd, waarna zij half Juni is gear1:esteerd en op 12/10 
1945 werd overgebracht ndar Nijmegen. 
Op bevel van het Tribunaal 17/8 1946 op vri.je voeten ge
steld. 
Uitspr�ak Tribunaal Uijmegen dd. 16/8 1946: 
internering met compense�ing; 
ontzetting beide kiesrechten; 
ontzetting recht openba:re ambten te bel:leden. 

Haar vader was Burgemeester van Broek op Langendijk 
en Noord-Scharwoude. Volgens haar eigen verklaring was zij 
als kind al revolutionnair en haatte ten �eerste het sta11-
denverschil. Haar vader en ,�oeder waren tweemaal geschei
den en zij genoot geen goede opvoeding. 

Volgens bekomen inlichtingen is zij van plan te trou
wen met W. B. Eerha1·dt, bij wiens ouders zij ininoont. Zie 
bijgaande inlichting omtl'ent hem. Nijmegen, 1 October 1948 

� 
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ID/323. 
Uw schrijven No. 41414 dd. 19/8 1948. 
Bijlage bij Inlichtingen H.Ch.I.v.Spengler. 

\ 

� (J)
WilhelL.J.us Balthazar Eerhardt, geboren te Nijme

gen, l Jtui 1915, van be1·oep kantoorbediende, werd bij 
geboorte in het bevo�kingsrebister alhier ingeschreven, 
waa:rna hij 29/7 1939 VJerd afgevoerd naar .u:nhem om op 
1/4 1944 weer te worden ingeschi·even,komende van Brussel. 
H.1.j is 25/11 1947 uit 'n interneringskan p ontvlucht en 22/1 
1948 uit het bevolkin6sregister alhier afgevoerd, onbe
kend i.•1aar heen. 

Hij is gehuwd met Petronella .-,ntonia Theodora Roe
lofs, geboren te Herwen en Aerdt, 11/ 4 1915, welk huwe
lijk is gesloten te Doetinchem, 17/3 1945 • 

Hij bezit volgens de gegevens alhie1· geen nationali
teit en hij belijdt de R.K. godsdienst. 

Tegen hem 1;1erd in l933 onder No. 777 proces-ve1·baal 
opgemaakt wegens overtredin6 v-2n �ttt. 261 Sr., belediging, 
en in 1938 dd. 10/6 onder No. 333/174· wegens overtreding 
van Art. 322 Sr., verduistering in dienstbetrekking van 
geld. of uurwerken. 

Bij de Afdeling Politieke Recherche komt hij als volgt 
voor : 
lid 1'T.S.B. van ..... ei 1933 tot einde, lid .'.;;,... van 26/7 1940 
tot einde. Volgde een cm·sus bij de Duitse Rijksa1·beids
dienst. ads�ir�nt-kaderlid bij N.�.D. van Jan. t/m April 
1942. Vrijwilli6 gewerkt voor het ll "S .K.K. van Mei 1942 
tot April 1944 en w as Districtscommandant van de Hulp
landnacht in Gelderland. 
In September 1944 is hij naar de Achterhoek vertrokken 
en was e.ldaar belast met de leiding van de LandVJacht. 
Verdachte trad op als n.A.Commandant en Instructeur te 
Oss en Te1·borg. D:roeg Duits uniform en was bew.::i.pend. 
Hij ,?as stxeekcommandant van de Landwacht, Gewest Nijme
gen, Tiel en Betuwe. Droeg twee ste1·1·en op zijn uniform
kraag, g&f opdrachten tot het controleren van persoons
bewijzen, Ausweisen enz. en nam deel aan fietsenvordering 
in Juni 1944 te Nijmegen en Beek. Arresteerde eigenmachtig 
personen. Nam deel aan razzia's op onde1·dU.Lkers, ve:n:icht
te huiszoekingen en heeft gearresteerde personen mishan
deld. 
Uitspraak Tribunaal : 
internering 10 jaar met aï'trek van 17/7 1945 tot 19/11 
1947 ; 
ontzetting kiesrechten; 
ontzetting recht te dienen bij ge�upende macht en openba
re ambten en functies te bekleden. 

Hij is 25 November 1947 uit een interneringskamp 
ontvlucht. Zijn echtgenote zou, volgens zijn verklarin · 
in 1946, ,:1erkzaam zi: n te Brussel op een inkoopafdeling 
van medische goederen voor de Nederlandse Regering. 

Nij�egen, l,October 1948, 
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!l. à. /l-067/ r,. I22 I4 �ept��,; �(t.r7.

Uw nota 40.099/D.S./.30 v:.in 2j.7.48 betreffende 
de ui1.,geverij "De Duindoopn� til..ntweri:,en. 

Te Antwerpen bc!r!Jaat geen enkele 
geverij met öie naam.-en. �aent aldaru:- dat 
nne Duindoorn" mogelijk een. l�ederlanäse firma 
zou zijn,meer bepaalàclij� uit Amste�dam • 

He·c boek nlJe dood z:lt op het Vi.Dketouu· 
is nog .ei.et in omloop to .n.twer .en. ,el toudcn. 
personen bij boekhac.delcoi-o er naar gevraagd 
hebbell. 

l)e schri.jver, Ulificls Jacob v� Heerne" 
is te Antwerpen ook niot cokend.

1oesten nieuuc GOGevens betrefferule 
deze :aaa)r kun11en bekom.on -r1orden,dan zullen ttij , 
niet nalaten ze ü ter 1;erutls te bre.ngen. 



NOTITIE KB. ' \ 

Bijgaande brief is op 18-10-48 aan Hr,Wijlhuizen 
verzonden, overeenkomstig het verzoek dd, ?-10-48 van B VI. 

KB, 18-10-48. 



46850 lb-10-48 

Hierhij d-:.il,�n wij D l!lede, dat. do gegevens 
als door lJ ontvangen v1"cn de :politio te Breda 
butruf'i'euje het bosk "De dood zit op het vinketouw" 
gere._ppo1·t,Y:::..•d bij Uw schrj_ jven dd. 24-9-48 no. 
4bB/4[ juist zijn. 

':'evens 'ku.ma::i viij U mcdedolen, dat wij geen 
nodt:1·e g.;g0ve,n.; be:ütte11 omt.rt:nt de herkomst 
van de dvstijdo bij de RGcborcbc te Bargen op 
2oon be ZO:.'.'gd..! lijst. 



C. V. D.
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======= 

No:458/-48-Geheim. 

i .
,.,..

Breda, 24 

.,. J 

September 1948 • 

\ Volgno. 

1 . 
- 4·0Cî. l94

Onderwerp:"Brochure "De Dood zit 

_2.E � Vinketouw". - 1��, f L/6 tP �r�\

Bij lagen één. 

Aa n 

f) 

Hierbijgaand heb ik de eer U.H.E.G.te doen toe
komen, een gisteren, 23 dezer, van "Spil" ontvangen schrijven, 
No:B.D.À./1-067/W.122, d.d.14 September 1948, in antwoord op 
een onzerzijds rechtstreeks (niet via mij ) g�r icht verzoek 
om inlichtingen, gedaan bij Uw schrijven,No:40099/B.S./30,d.d. 
23 Juli 1948, betreffende de uitgeverij "De Duindoorn" te Ant
werpen,waarvan gemeld werd dat aldaar de brochure "De Dood zit 
op 't Vinketouw" zou worden uitgegeven. 

Naar U uit de inhoud van bijgaande nota van "Spil0

moge blijken, is genoemde uitgeverij te Antwerpen tot nog toe 
niet ontdekt, terwijl ook de schrijver der brochure, een zich 
noemende Niels Jacob� Heerne, aldaar niet bekend is. 

Blijkens de door mij heden van de Hoofdinspecteur van 
politie, dhr.Greve, te Breda, ontvangen inlichtingen, zou be
doelde brochure zijn uitgegeven door: 

Arend Willem DIJKMAN, geboren te Voorschoten, 24 April· 
1916, wonende te Voorschoten, Leidseweg 254, lid der Comm.Ven
nootschap A.W.Dijkman, Drukkers en Uitgevers. 

De brochure zou in opdracht van Dijkman zijn gedrukt 
ter drukkerij "Waltman", van A.J.Mulder, Koornmarkt 12 te 
Delft. 

Dijkman verzorgde de verzending aan de intekenaars, di 
merendeels bestaan uit ex-politieke delinquenten. 

Deze inlichtingen werden door de Commissaris van Poli
tie te Breda ontvangen van de Hoofd-Commissaris van Politie te 
's-Gravenhage. 

Ik moge U verzoeken, mij wel te willen doen berichten 
of deze laatstvermelde gegevens juist zijn, teneinde 
ken dienst te Antwerpen ermede in kennis te stellen, zodat dez 
de nog steeds voortgezette nasporing ten aanzien van de drukke 
rij "De Duindoorn" kan staken. 

Indien U bereids in het bezit zoudt zijn van nadere 
gegevens betreffende de herkomst van de destijds bij de recher 
che te Bergen op Zoöm bezorgde lijst, vermeldende een 124 -tal 
namen en adressen van personen, verband houdende met de brochu 
re "De Dood zit op 't Vinketouw", zal ik daaromtrent tevens 
gaarne enige inlichtingen ontvangen."-

W.-

De Heer Hoofd van de Q•Y•Q• 
J a v a  st r a a t, 68. 

's-G RAVEN HA GE.======================-



( 
GE,,EST GRONINGEN der RIJKSPOLITIE 
DI8TRICTS-C0Iv,IvjANDANT vHNSCHO'l'EN Winschoten, 28 September 1948 

Onderw: "De Dood zijï op het Vinketouw": t Vo'-:"�. 
Antw.op: Uw brief dd. 19 Augustus 1948 l� 

no. 41414 GEHEIM J ·2 7 SEP. l94S, 1 
- ! 

Aa n: de Hee� HOOFD van de CENTRALE VEILIGHEIDSD:f'�/-

� 
\;( Javastraat 68 te 's G R A V: E N H �/ � �1 .

©1 \\) 
Ter voldoening aan Uw verzoek, vervat in nevensaangehaalde 

brief, moge ik U berichten dat de in Uw brief bedoelde weduwe is 
genaamd: RIJNNA van VFIJK, geb: 10-12-79 te Slochteren. Op 21 Octo 
ber 1899 is zij te Sappemeer gehuwd met Jacob Derk Tempel, geb: 
te Sappemeer-, 12-11-77, die op 17 Nov. 1912 te Sappemeer is over
leden. zjj is dus geen Wed. L., doch wed. R. Tempel - van Wijk. 

Uit dit huwelijk zijn vier kind.eren geboren. Na het overlij
den van haar man, z�n uit die vrouw hog vier kinderen geboren, 
die allen de naam van de moeder dragen. 

Een van deze laatste vier kinderen, genaamd Daniël van 
Wijk, geb. te Sappemeer, 4 September 1918, moest tijdens de bezet
ting in Duitsland gaan werken en is toen vrjjNillig in Duitse 
krijgsdienst gegaan en is om die reden veroordeeld tot vijf jaar 
gevangenisstraf. 

�och de moeder, noen een van de kinderen, is, voor zover 
bekend, met de politie in aanraking �ewee§t. Tijdens de bezetting 
hebben z� zich, met uitzondering van Daniel, goed �ehouden. Hoe
wel als vaststaand kan worden aangenomen dat zij bi� de verkiezinge 
hun stem öp de C.P.N. hebben uitgebracht, merkt men niets van 
enige politieke activiteit. Geen van allen v orden op politieke . 
vergaderingen van de C.P.N. of E.V.C. aan�etroffen. 

De DISTRICTb-COivJJ\JtAlrnANT
De Off. der ldjkspoli tie le klasse 

C. G. van KUIK
b/a De Bureauchef: 

'-J}� 
-��



w.no. 436 Geheim. 
/ Yolçn<" 

Antwoord op schrijven d.d.19 At�sit,ÜS -··· 
1948,no.41414,Geheim. J 1 ·2 7 SEP. 194a

'\\) 
Betreft: K.de Jongh. CFJ l Ä(D/ 4 l y (. IJ 

Ter voldoening aan het schrijven d.d.19 
�ugustus 1948,no.41414,Geheim,wordt het volgende ver
meld: 

De volledige personalia van de in dat 
schrijven genoemde de Jongh,luidt alsvolgt: 
KURT de JON G H ,geboren te Neckarsulm (Dtld) 3 
April 1914,zonder beroep,voorheen wonende te Winscho
ten. 
De Jongh is politiek delinquent en verblijft momen
teel nog in een interneringskamp.In welk kamp hij ver
blijft kon alhier niet blijken.In het bevolkingsre
gister te Epe staat betrokkene niet ingeschBeven. 
Daar hij te l"i:inschoten woonachtig is geweest zal hij 
vermoedelijk aldaar nog staan ingeschreven. 

Betrokkene is gehuwd met:Louisa Theodo
ra van der Wijs,geboren te Winschoten 4 Mei 1915. 
Deze is sedert kort inwonend ten huize van haar scho 
ouders genaamd D.de Jongh,wonende te Epe,Zuukerweg 
c.345

Zowel K.de Jongh als zijn echtgenote 
zijn te Epe onbekend,zodat omtrent hen ook geen ver
dere inlichtingen konden worden verkregen.Te 11inscho
ten zullen meerdere gegevens omtrent hen bekend zijn.

-d 
Apedlioorn 23 �ptember 1948. 



---------------
--------------- \. "':j HAARLEM, 11 Septeinbe<. 1;?Wll'l4

� 
• POLITIE-HAARLEM.

.. 
� . - . 'ii,,..11Hiermede doe ik U toekomen rapport ,No. .. 1 002-59,-11 van de 

I.D.-Haarlem, betreffende Pieter Gerrit Duive�steyn, Rotterdam,
7-1- r96, zulks naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 19-8-•1+8,
No.: 411:i-14.

Aan: 
Het Hoofd van de Centrale 
Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n  h a  ge • 

• 

De Hoofd-Commissaris van Politie, 

J. Fontijne.



r 

DISTRICT 's-GRAVENHAGE 
D:EE RIJKS1-0LITIE 1's-Gravenhage, 14 September 1948. 

• 

C OMiv:AT.ilANT 
-0-0-0-

' l'i: ·'· 

No. 237 Geheim Pers.
. .� 

:tnlichtingen, � . 
•· 

{K) � . ·��-.; _4±�
:� In antwoord op Uw schrijven 

No.41414,dd.19 Aug. 1948 � gelieve 
U hierbij de gevraagde inlichtingen 
in tweevoud aan �e treffen. 

AAN:. 

de Heer J.C. Çrabbendam
Javastraat 68 

's-Gr.avenbage 

r 



• 

• 

De naam P.VISSER is op het adres Tuinstraat 110 te 
Krimpen a/d IJssel onbekend. 

Op bedoeld adres woont wel de familie Visser en in aan
merking kunnen komen: 
le. Gerrit Visser,geboren 4-7-28 te Krimpen a/d IJssel; 
2e. Cornelia Visser,geboren 28-9-21 te Krimpen a/d IJssel; 
3e. Eldert Visser,geboren 28-11-22 te Krimpen a/d IJssel; 
4e. Arie Visser,geboren 15-12-23 te Krimpen a/d IJssel • 

Deze personen,wonende op bovengemeld adres,zijn allen 
geinterneerd geweest (.N.S.B.). 

De vader,genàamd Gerrit Visser,geboren 12-11-92 te 
Gapelle a/d IJssel,is geen lid van de N.S.B. geweest. Het is 
niet uitgesloten,dat hij ook op bedoeld boek ingetekend kan 
hebben • 



" 

• 
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GEHEIM 

GEMEENTE POLITIE HOENSBROEK 

No. 3383/48 ��
v, 

AAN de Heer Hoofd v.d. 
�entrale Veiligheidsdienst 

Ber. OJ? schr. van 19 • 8 • 1948 
No. 41414. r ')

Onderwerp Inlichtingen.
f�����GE. 

B1Jlage(n) twee. 1 '. 17. Sçp 19�! · 
48 HOENSB�OÈ� 1 'J '1Se PJ..ELm..be r 1 9 • 

füt,Tel.K4448---2'�. Dj ,_ o-t\

� \\ \ A�.' 4 l9 l) �J.J 

Naar aanleiding van Uw hierboven ver
meld schrijven heb ik de eer U te doen 
toekomen de door U gevraagde inlichtingen 
van de in bijgaand schrijven genoemde 
persoon" 

De 

W . 

Verzoeke beleefd bij beantwoording datum, nummeren onderwerp van dit sc:hrijven te ve,rmeJdeo. 



Vertrouwelijk. 

Betreft: HOBOKEN van Cornelis Paulus Lodewijk, 
wonende te Hoensbroek, Kouvenderstraat 95. 

Antwoord op schrijven 
C.V.No. 41414 dd. 19 Augustus 1948.

lcornelis Paulus Lodewijk van HOBOKEij, geboren 
te St.Michielsgestel 1 Juli 1917, woont alhier Kouven
derstraat 95. 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek 
naar de antecedenten van voornoemd persoon bleek het vol
gende: 

Voormelde C.P.L. van Hoboken is de zoon van Cornelis 
Albertus van Hoboken en Louisa Jacoba Johanna Hoijnck 

• 
van Papendrecht. Op 29-8- 1 47 is hij te Roosendaal c.a. ge
huwd met Cornelia Bertha .Adriana Schalken, geb.te Roosen
daal c.a. 9-6-1922. 

.,, 

Omtrent voornoemde van Hoboken, zijn de volgende afmel
dingen, in het bevolkingsregister, van de plaatsen waar hij 
voorheen woonachtig was, alhier bekend: 
27-8-37 Warmond, komende van Heemstede;
30-6-39 afgemeld naar Oudenbosch,Stev.Bernaertsstr.6;
12-6-43 afgemeld naar Hoeven A. 124;

1-7-43 afgemeld naar Oudenbosch,Stev.Bernaertsstr.6;
21-9-46 afgemeld naar Breda, Prins Alexanderlaan 11;
23-9-47 afgemeld naar Valkenburg-Houthem, Grootestr. 41;
13-1-48 afgemeld naar Hoensbroek, Kouvenderstraat 95.

Cornelis P.L. van Hoboken behoort tot de R.K.Kerk.
Hij is vermoedelijk voorheen werkzaam geweest in één of 
meerdere hiervoren genoemde gemeenten als ambtenaar ter 
secretarie. Ook zou hij in Noord-Brabant reeds hebben me
degedongen naar de functie van burgemeester in een aldaar 
bestaande vacature. Nadien is hij voor sociale vorming 
als sociaal verzorger te werk gesteld in het kamp voor 
politieke delinquenten te Valkenburg-Houthem, welk kamp 
tijdelijk naar Hoensbroek werd overgeplaatst en later 
weer te Valkenburg-Houthem voor voormelde politieke de
linquenten, in het voormalig klooster "St.Ignatius", werd 
ingericht. Op 1 September 1948, is van Hoboken aldaar op 
grond van inkrimping van het personeel ontslagen. Vol
gens bekomen inlichtingen stond hij aldaar gunstig bekend. 
Hij werd aldaar beoordeeld als een persoon, die capacitei
ten bezit, doch "sloom" in afwerking van de hem opgedragen 
arbeid. Gedurende zijn kortstondig verblijf trad hij op 
politiek gebied niet op de voorgrond alhier. Vermoedelijk 
verblijft hij momenteel te Roosendaal c.a. doch is te 
Hoensbroek thans nog aangemeld. 

Hoensbroek, 14 September 1948. 



COMMISSARIAAT VAN POLITIE 

B U S S U M. 

ONDERWERP: 

Inlichtingen nopens V. HUYBEN, 
wonende te Bussum, Adelheidstraat No.5. 
----------------------------------------

• 

• 

R A P P O R T. 

Naar aanleiding van het schrijven van de 
Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage dd. 19 Augustus 
1948, No.41�14, houdende het verzoek om inlichtingen be
treffende bovengenoemde, rapporteert ondergetekende, Willem 
Gerrit Reinierus KOPPE, rechercheur van politie te Bussum, 
het navolgende: 

Blijkens gegevens uit het Bevolkingsregister van 
Bussum is betrokkene volledig genaamd: 

VOLKERT HUYBEN, geboren te Bussum, 6 Mei 1931, 
scholier, wonende te Bussum, Adelheidstraat No.5.-

Betrokkene is de wettige zoon van Gregorius Johannes 
HUYBEN en Duisie van KOUTRIK.-

ijij is opgevoed in een zeer nationaal-socialistisch 
milieu.-
Zijn vader was een fel en agressief N.S.B.er, die tijdens 
de bezetting in Bussum vele moeilijkheden heeft veroorzaakt. 
Kortgeleden is laatstbedoelde tot een langdurige gevangenis
straf veroordeeld, in verband met zijn politieke misdragin
gen tijdens de oorlog.-
Hij was o.a. lid der Waffen s.s., lid der W.A., lid van de 
Landstonn en heeft dienst gedaan bij de N.S.K.K.-

Ook zijn moeder was tijdens de oorlog op politiek 
gebied een gevaarlijke vrouw en ook zij wordt ervan verdacht 
meerdere personen bij Duitse instanties te hebben aange
bracht.- Zij is momenteel nog geïnterneerd.-

De politiek verdorven omgeving, waarin VOLKERT . 
HUYBEN is opgegroeid, is niet bevorderlijk geweest voor zij 
opvoeding, ofschoon geen ernstige feiten van hem op politie 
gebied bekend zijn.-

Betrokkene is sinds de internering van zijn ouders 
in huis bij een oom van hem, welke laatstbedoelde politiek 
onverdacht is en nimmer enige nationaal-socialistische sym
pathieën heeft gehad.-

HUYBEN be zoekt momenteel de ambachtsschool te Bus
sum en staat daar bekend als een ijverig en rustig scholier, 

-DIE-
------------

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

DE HEER COMMISSARIS 
VAN GEMEE!ITTEPOLITIE 
TE 
B U S S U M.-

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



• 

• 

blad No.2. 

die zich nimmer met enige politiek bemoeit.-

Het feit, dat zijn ouders zich momenteel in een 
interneringskamp bevinden, zal zeer vermoedelijk de oor
zaak zijn li dat hij heeft ingeschreven op het te verschij
nen boek 'De dood zit op het Vinketouw".-

Zo dit van belang mocht zijn, kan dezerzijds nog 
getracht worden na te gaan op welke wijze de aandacht van 
betrokkene op dit boek is gevallen.-

Waarvan door mij is opgemaakt dit rapport, gesloten 
en getekend te Bussum, 13 September 1948.-

)
De ree 



) 

Dordrecht,14 September 1948. 

!o.11)_- Geheim.

Betreft: Uw no.41414 - Geheim dd. 19 Augustus 1948. 

De inlichtingen gevraagd bij Uw hogergenoemd schrijven 
worden U Hoogedelgestrenge hierbij in duplo aangeboden 

•



-,!Ro c l{a nj e

1 

Ter �oldotning aan Uw schrijven d.d. 21 Augustus 1948, 
Ko.113 Geheim, betref:'ende J. Hi!U"Vland, wonende te;��ne, 
h bben �ij Je e�r U tloogedelg strenge bel�efd het n�volgende 
te be:richten; 

Op het opgegeven a.dr�s zijn woonachtig J" 1üeu,.lland e:. n 
J'. j" .1.�ieu'vland. 2e'kerh� idshal ve zullc.n lH�iden worden ver!!li::: ld. 
Jacob .Nieuwland, geboren te 1:<.ockanje, 4 .i.llovember 1893, gehuwd, 
van beroep landarbeid er, ,.,onencle te .Hockanj e, Kade 2. 
Jacob Johannes J-'lieu·,'Jland, geboren te tlockanje, 3:ib Januari 19r:.l, 
ongehuwd, van beroep landarbeider, wonende te Rock" nj e ,.L\.ade. 2. 
Eerstgenoemde is lid van de .i:�. ö • .tj en landi"lach ter ge wee:.. st. 
i..aatstgenoemde is lid van de N.b.B., \,.A. en land,?1achter ge
weest. 

�eide ?ersonen staan ongunstig bekend, doch zulks in ver
bs.nd met hun politieke houding tijdens de bezetting. 

�r wordt ter plPatse aangenomen, dat zij lid zijn van de

u,r'"e;rwolf", de z.g.n" naoorlogse .N.b.b" organisatie • .uefini
ti�ve be�ijzen ontbrc��� �chter. 

Jaco-b .Nieuwland bezoekt regel.aatig oud-politieke delin
quenten die woonachtig zijn in zijn naaste omgeving. uf hij 
C�r-N. en �.v.u. vergaderingen b�zoekt is nog niet gebleken. 

Beide pers9nen zullen nauwkeurig worden gecontroleerd, 
daar er mo�ent��1 op politiek gebied niets ten nadele te ver
me 1 , en v,, 1 t • 

11 September 1948. 
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COMMISSARIAAT VAN POLITIE TE 

VERZOEP-E BIJ UW ANTWOORD 
DATUM EN NUMMER AAN TE HALEN 

AAN de Heer 

Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

� 
Javastraat 68, 

0·t, 
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I_ _I 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN 19 Augustus 1948. 

ONDERWERP: 

BREDA. 10 September 1948. 

No. 8940. BIJLAGEN : --

MODEL 50 

(I ,• 

In antwoord op Uw schrijven d.d. 19 Augustus 1948, No.41414, Onder

werps "De Dood zit op het Vinketouw", heb ik de eer tlEdelGestrenge het navol

gende te berichten, 

Op het adres Amerstraat 14 te Breda is woonachtig het gezin van Wan

ner Cornelis KLIJN, geboren te Nijmegen, 2 Augustus 1893, van beroep grond

werker. 

Het gezin bestaat uit man, vrouw en 10 kinderen. 

1
Een der kinderen, Jacobus Hendrikus KLIJN, geboren te Teteringen, 

f 1923, is tijdens de bezetting bij de ss geweest en verblijft nu in het inter

neringskamp te Brunssum. 

Van een tweetal meisjes uit dat gezin is bekend, dat zij veel omgang met 

Duitse militairen hadden. � 

Overigens is op politiek gebied van de andere leden van het gezin niets 

ligs bekend. 

Aan de Middellaan no.147 te Breda woont Jacob Wilhelmus MEIJER, ge

boren te Am.�terdam, � October 1873, zonder beroep. In politiek opzicht is 

niets nadeligs van hem bekend. 

Zijn zoon Jacob MEIJER, geboren 7 :Augustus 1909, ie bij de SS geweest. Hij 

sneuvelde op 4 November 1942 aan het Oostfront. 

Louis Antonius Hendrik Cornelis VERSCHURE, geboren te 's-Hertogen

boaoh, 28 October l?;ll, is gehuwd met Gerardina Sophia SCHREURS, geboren te 

Brrda, 31 Maart 1903. 

VERSCHURE is lid geweest van de SS. Hij verblijft thans in een der 

mi.inkampen 



- 2 -

mijnkampen in Limburg. 

Zijn echtgenote woont met 3 minderjarige kinderen aan de Ginnekenweg 121a, 

alhier. 

Nopens echtgenote en kinderen is op politiek gebied niets nadelige bekend 

gev,orden. 

DE PLV. COMMISSARIS VAN POLITIE, 



�o. 288 - Ge.h.Pers. 

� 

Betreft P.v.d.Laan,
won. Zuwe C.58, Baambrugge.

11 September 1948, 

1Volç11� ' 

�; SEP. ,948· 

Il 

Antw. op: No. 41414, dd. 19-8-48. 
,)·�i [[.:v1v1J 

• 

• 

1 �1) / 

PIETER van der L.J.!N, geboren 26 Januari 1890 te BAARN, 
woont aan de Zuwe no. c. 58 te B.A.AMBIUGGE in de ge�eente 
ABCOUDE. 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek naar 
de antecedenten van voornoemd persoon bleek het volgende: 
PIETER van der L..L\N is een z.oon van .iULEM van der L.l.-ili 
en GEERTRJI van ,tOUDENBERG en is sm.id van beroep " in dienst 
betrekking bij C • ten BRIJNK te B...W!BIUGGE. 
Het gezin van PIETER van der LÄA.N bestond uit 5 kinderen, 
en wel 3 dochters en 2 zonns. 
Van deze dochters zijn er twee gehm�d er. 1 or..gehu· ·d. 
De twee zoons zijn voor zover bekend ongehuwd, doch een van 
deze verblijft reeds sinds 1938 in .Aaerika. 
Wat de politieke antecedenten van PIETER van der L..illî en 
zijn gezin betreft, hierover het volgende: 
Met uitzondering van de zoon �illem die in 1938 reeds naar 
Amerika is vertrokken en de oudste doohter Geertrui Maria · 
die in 1948 is gehuwd is het gehele gezin lid van de N.S.B. 
in Nederla:n.d geweest en in 1?45 in verband daamede geinter._ 

neerd._ Met uitzondering van· Ernst van der Laan zijn zij thans 
wederom in vrijheid gesteld. 
Roe groot de politieke actoviteit van het gezin van der LA.AN 
in de bezettingsjaren is geweest is niet bek.end, aangezien 
het gezin pas op 9 December 1947 in de gemeente ABCocrDE is 
komen wonen. Voorheen woonde dit gezin op de volgende adres� 
sen: VELSEN Bloem.straat no. 84 en Wi·jk aan Zeeerweg no. 66, 
AMSTERDAM; Frenerikstraat no. 39 �II. 
PIETER van der LA.AN is ontzet uit het actieve kiesrecht tot 
25 September 1956. 



• 

• 

Betreft:Adewij Cornelia 
ZEELENBERG, wed.Kruijthof, 
Geleen,Pr.de Lignestraat 6. 

Antwoord op ,./'l..,..,schrijven no. 41414.

1. Volgno. -�11
. �SEP. t948 

10 September 1948. �D/ t-/ S-/ JJ 1 
--·- r 

À 
,:; � 

Adewij Cornelia Z e e  1 e n  b e rg, geboren te �ijs
wi jk, 10 NoveI!lber 18'B, weduwe van Andries Krujjthof ( + 24.11. 43) 
woont alhier, ten huize van haar gehuwde dochter �an der Put -
Krwjthof, aan de Prins de Lignestraat no. 6. 

Deze vrouw Zeelenberg verbleef ten tijde der bevrij
ding bij haar zoon, die"politiek onzuiver" was, te Haren (Gr.) . 
Deze zoon is dan ook ver9ordeeld tot 4 jaar internering en ver
blijft momenteel in het int�Eneringskamp te Valkenburg (L). 
Zeelenberg is toen gearresteerd en gedurende 3 ïJJ.aanden C±) ge
interneerd geweest. Deze internering was ten onrechte en is 
deze zaak dan ook door Procureur-Fiscaal te Heerlen g.n.o. 
verklaard dd. 21 December 1946. 

Zeelenberg heeft het boek "De dood zit op het Vinke
touw" besteld voor haar zoon uit Baren (gr.), welke momenteel 
verblijft in het kamp te Valkenburg (L) en die vermoedelijk 
Jganaamd is Cornelis Kruijthof, geboren 24 Juli 1906. 

Zowel van Zeelenberg als van het gezin van der Put
Kruijtho f is alhier niets nadeligs bekend

� 



GEWEST ARNHEM DE R RIJKSPOLITIE ioETINCHEM, 9 September 194 6..
�· 

• 

District DOETINCHEM 
COMMANDANT 

Dr. Hubernoodtstraat no. 5 

Telefoon K 40 Nr. 223 

No. 

Aan de Heer 

Onderwerp 

In antwoord op : 

Bijlage(n) 

112/48-doss.c.v.D. 

Hoofd Centrale Vei1.dienst 
te •s-Gravenhage. 

In:n.ichti:ngen. 

Geheim. persoonlijk. 

Uw schr.,d.d� i9 Aug. I.&48,n�. 
'10 SEP. 1848 

een rapport (in dup1o). 1� 1;dq9'

'.eer voldoening aan het gestelde in Uw bovrenaangehaa]d 

sçhrijven,heb ik <ille eer Uhoogedelgestrenge hierbij het 

gevraagde rapport te doen toekomen • 

Typ:H. 

Coll:\l 

De Districtscommandant, 

De Officier der Rijkspol.1e klasse, 

H. W. Offers. 
\ 



� GJJ:\\rEST .A.RBH..t!J.M DER RIJKS10LITI.ill. Doet irichem,8 September 1948. 
,,,,,, Distrm.ct tO.iTINCHclM. 

Districtsrecherche. 
---------------------------------

-

lîo:293 GE.HEIM. 

Onderwerp 

Bericht op 

"De dood zit op het vin ketouw". 

Het schrijven van deCV.D.,dd.19 Augustus 1948,No: 41414. 

• 

• 

de .t1eer 

RA PPOR T .  

Waar aanle iding van de il:'.lhoud van het hi erboveri 
aangehaalde schrijven,werd door mij:-----------------------
Gerrit .!§& �ruggen,upperwachtmeester der Rijkspolitie,irge
deeld bij de Di?.trictsrecherche te Doetinchem,teveris oribezol
digd rijksrechercheur.-------------------------------------
na een deswege verkregen opdracht,een onderzoek ingesteld en 
moge ik,als het resultaat daarvan,U Weledelgestrenge het vol -
gende rapporteren:------------------------------------------

THEOtORUS ANTHOFI� LA..M.ERS,geboren te 's-Hertogenbo�ch,23 
.Maart 1906 trad op 12 November 1930 te Arnhem in het huwelijk 
met .A/FTOI�ETTE JOHA1"fTITAMARIA JACOBA 8C HOLTE1T,gebore n te Arri
hem, 24 Juli 1911. 
Uit het huwe lijk zijn acht kinderen, te weten vier zo ors e.n 
vier d..ochters,geboren. 
Hlijkens het HevolkingsregiRter van Lichtenvoorde kwam het 
gezin Lamers op 27 Februari 1942 Val'\ .M.ook en Midd elaaD raar 
Lichtenvoorde. 
Voor 1942 zou J.Jamers iri�pecteur van een levensverzekeri11g 
zijn geweest.Te Lichtenvoorde werd hij,lid var de N.S.B. etc. 
zijnde,N.s.B.-Hurgemee�ter.In laatstaal"lgehaalde kwaliteit 
heeft hij zich terdege laten gelden met het gevolg dat hij 
tha.n s, geintern eerd zijn de, nog op zij ri veroordeling wacht. 
De echtgenote van Lamers woont �et zes van haar kindere.n(twee 
verblijven eldersJte Lichtenvoorde,� 265 b. 
De familie belijdt de R.K.-godsdierst;de daaruit voortvloeien
de verplichtingen worden, althar s .ou, door re mensen te Lichten
voorde behoorlijk waargenomet'l. 

GERRIT KLEIP HESsELn1K,geborer te �elhe m,25 Maart 1896,wonen
de te Zelhem aan de Slakweg B 118,voorheen varkenshandelaar, 
trad op 1 2  Augustus 1920 te Zelhem in het huwelijk met Arnol
da Janssen.geboren te :t.elhem,16 tluli 1894. 
Uit hun huwelijk zijn zes kinderen geboren. 
Blijkens de aanteken in gen op fiet.Bevolkingi'1kaarte.n wordt door 
de mensen de Ned.Herv.Godsdienst beleden. 
Gerrit Klei n Hes8elink was o.a. t ijden.s de vijandelijke be
zetting lid van de N.s.B. en werd deswege �a de bevrijding ge 
interneerd.üp 24 December 1945 werd hij losgelaten en voor-

Aan 

DISTRICTSCO:MJLAvDANT 
der RIJKSFOLITIE 
te 
D0ETI1'TCH.EM . 



• 

• 
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waardelijk buiten verV!lDlgi�g ge�teld onder de intrekking van 
rechten.Hij is uitge�loten van de kiesrechten o.a. tot 24 
Dec em b er 19 5 5. 
t.ijn zoon,.tiendr ik .i a n  Klein tlesselin.k, geboren te l.elhem, 6 
cember 1920,eerder bij zijn Ouders inwonende,was tijden� de 
vijandelijke bezetting o.a. lid van de W.A. en ai� zodanig 
blijkbaar verbonden aan het "hoofd.lc ·arti e.r"van de .N. ei .H. te 
Utrecht.11ij is nog geinterneerd en verblijft,al� zodanig,in 
de mijnstreek. 

�('�De zoon,Ja n Gexrit Klein Hes�eli1:1Ic,gebo ret1 te :6elhem,ll Ja
\:!) ;./Jff'\ nuari 1923,was evenee�s politiek delin�uent.uok te diens op-

/'�� zichte werden maatregelen genomen;immerR i� hij tot 24 Juni 
1957 uitgesloten va n de kiesrechteri. 
De v rouw var, Gerrit Klein .HesAelink er de aridere kinderen 
zijn blijkbaar nergens bij aatigesloten geweest, j ege-q hen 
werden geen maatregelen genomen."--------------------------

Waarvan door mij,op afgelegde ambtseed,is opgemaakt, 
getekend en gesloten dit rapport te Doetir>cb em op de 8-ate 
September 1948. 

de u;�wacht meester, 

7/ëJJB_,�'-



t No.120 Geheim. 

Onderwerp: Inlichtingen. 
Bijlagen : -5-

v 
( ' 

· 10 SEP. 1948

t�ffi�-��:Z 
Naar �f/nfeiding van het gestelde 

in Uw brief van 19-8-'48,No.41414 Geheim,moge ik U hierbij 
de personalia en de politieke antecedenten van de in Uw 
hierboven genoemd schrijven bedoelde personen �anbieden. 

• 
AAN: 

de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 
te 's-G r a v e n  h a  g e. 

-------------�--�--�-----



Onderwerp: 11 De dood zit op ' 
het Vinketouw. 11 Datum 24 Augustus.1948. 

<";eheim Letter I. 
------------------ Naar aanleiding van schrijven 23-8-1948, No .120 Geheim be-

• 

richt ik U,dat �evrouw Dautzenqerg in het Parkhotel als dienstbode 
werkzaam is.H�ar patroon Rooding is uiterste tevreden over haar. 

H�ar man Dautzenberg was vroeger opzichter op een mijn,vermoede
lijk te Kerkfade,waar ook hun woonadres is.Haar man is politieke 
delinquent en is nog in bewaring.doch zou eerstdaags vrij komen. 
Hij zou tot 2 jaar veroord2eld zijn.- - - - - - - - - - - - - - -

Haar meisjesnaam is Bekker. - - - - - - - - - - - - - - - -
In mijn admin�stratie is o ok niets nadeligs van haar bekend.- -



GE,'/ES'r 's-HBRTOG�1.:rBOSCH 
, DER RIJKS'..:'OLITIE. 

DISTRICT - Jfi.A.11.STRICHT. 

GRO:�.z - AliiSTEN .A.D'S::. 

No.22/48.Geheim. 

01ID.I:rf.r:fü.I : 11 Inlicl1tingen 1'.AJK�REAN te .Amstenrbde. '' 

Ter voldoening aan het gestelde in Uw onderschrift, 
d.d.23 Augustus 1948,lJo.lGO �eheim,moge ik U H oog:�delge
strenge beleefd het volgende berichten �

Blijkens de gegevens uit het Bevolkingsregister der 
gemeente Amstenrade,vestigde zich alhier op 7 :tei 1S47,ko
roende van r.O.I.de 2ersoon van: Jose_ph ACK.3::1,,u'.:i:J,geboren te 
Kerkrade,23 Maart 1900,beroepsmilitair(ziekenverpleger)met 
zijn echtgenote,genaamd Elisabeth 3TI.:>..t>K'3Iu.A.,geboren te 
DLOCJA,7 Februari 1919.Zij vestigden zich aan het adres 
1-'ä.rallelstraat Ho.14 alhier. 

Reeds op 13 Juni 1947 heeft genoemde Ackerman zich 
bij de bevolking weer afgemeld als vertrokken naar Indiè!. 

Omtrent zijn Jolitieke antecedenten is,mede gezien 
zijn kortstondig verblijf in deze gemeente,niets bekend. 

De Groeps-Jow.mandant, 
b.a. De Of)perwachtmeester,

de Heer Districts-Commandant 
der Rijkspolitie 
te 

k A S TRICHT. 



Letter F. Geheim. Datum, 31 Augustus 191+8. 

Onderwerp: De dood zit op 
het V_inketouw. 

• 

Naar aanleiding van Uw onderschrift van dd. 23-8-48 No.120 
veheim, gesteld op �chrijven van dd. 19-8-48 No.41414 Ueheim, 
moge ik U berichten, dat de in dit schrijven genoemde R.J. Bleij
levens, genaamd is, 
Andreas, Joseph BLEIJLEVENS, geb. te Bocholtz, 6 Juli 1907, Ned. 
gehuwd, machinist op de mijn, wonende te Bocholtz, Waalbroek K.4. 
Bleijlevens staat in alle opzichte gunstig bekend, zowel op poli
tiek·als politioneel gebied. 

\ 



no. T.20 GEHEIM 

Gevraagde inlichtingen. 
Ter voldoening aan het Rgevraagde in het schrijv 

voorzien van uw onderschrift,d.d.23-t-48,No.120 GEiillIM,moge ik u
beleefd het navolgende berichten: 

Op het adres te \,AU�ACH,Kerkstraat.No. 20,zijn woonachtig de ech
telieden I\1Iathys Leonard l IJSSEN en zijn vrouw:A.nna Maria NIESSE 

M.L.NYSSEN v,as tijdens 9-e bezetting een actief N.s.B-er.Hij was t 
YIAUBA.CH leider van de Nederlandse Volksdienst en vervanger van d 

N.S.B-burgemeester SIMONS te 'vtAUBA.CH. 
Ook was hij belast met aanwerving van vrijwilligers voor Duitsla 

Buiten deze uitgeoetende betrekkingen werkte hi;j op de mijn: 1tJULI. 
te EYGELSHOVEM.Ongeveer twee maanden vóór de bevrijding was hij

benoemd tot Burgemees�er fier gemeente N1JTH.Door de komst van de 
Amerikanen is zijn i�stif;J.atie als Burgemeester achterwege geble

ven.Ongeveer gelijk met de komst der 1\.merikanen in deze omgeving, 
omstreeks 18 September 19411.,is hij naar Duitsland gevlucht en is 

da.ar ongeveer ruim een jaar gebleven, waarna hij vree1• torug kwam n 
naar ',IA.UBACH en is aangehouden om te worden overgebracht haar ee 

ka.mp van politieke deliquenten te J�MSTE1IBADE,waar hij nu nog ver
bli 'ft J •rn datzelfde huis te ViAUBACH,Kerkstraat 20 is nog woonac

tig, zi jn,:i;iet een grenskommies KLEYNEN, gehuwde dochter Mathilde 
FillYLIGERS.Die grenskommies is volkomen betrouwbaar en een recht-

geaard Hederlander. Volgens mededeling van die gr,enslwmmies gebeur
het vaker dat hij studieboeken besteld,soms om verzonden te worde. 

onder Bembours,soms gewoon.Het geval,de bestelling van dat boek:
11De dood zit op het vinketouw�door een postambten' ar aan het 
adres van zijn schoonmoeder,A.l\l.l'f.iSSEH-KLEINEN, was niet verzocht 

of besteld,maar werd door e en postambten�·r aangeboden tegen be
taling van F.5,80 of F.3,85,en wel op het moment dat de geadres-

sciarde niet thuis was .zoals hierboven omsc:b.reven, is het adres we 
niet geheel juist,maar het boek is in ontvangst genomen door de 

dochter die het bedrag ook heeft betaald aan de postambtenaar. 
Na terugkeer van die ambtenaar aan zijn woning,deelde zijn vrouw 

hem de ontvangst van dat boek mede.Alstoen werd ontdekt dat het 
boek,noch 1!1:oor hem,noch door zijn gRJrnkmoeder( schoon}besteld was 

en dat boek mogelijk door de uitgever rechtstreeks en zonder 
voorafgaande bestelling aan genoemd adres was verzonden. 

Bij navraag aan de vader" NYSSEN in het kamp te JIJVIS'rhr !.ADE door 
zijn huisgenoten,bleek genoemde JITYSSEN,dat beek niet besteld of 

gevraagd te zijn,zodat dezerzijds veronder steld mag worden en 
aangenomen wo1"dt,dat dit boek op geraffineerde wijze de geadresx.x 

seerde in de �hand is gespeeld.Datum 26 Augustms 1948.



GE HEIM 

® 
• 

Datum 4 Sept ember 1948. 

Ter voldoening aan het verzoek, VPrvat in Uw on

derschrift dd. 23 hugustus 1948 no.120 Geh. moge ik U 

HoogEdelGestrenge het navolgende mededelen , 

''J .Dijkstra en ,J .Hoogendoorn zijn alhie:b niet 

v1oonachtig • Dijkstra voornoemd is van 15 tot en met 29 

Augustus 1948 bij v.Scheenen, wonende Hunnecum no.16, g� 

me.ente Nuth, op vacantie geweest. Hij heeft gedurende 

de bezettingsjaren als oorlogsvrijwilliger 6ediend bij 

de Duitse Kriegsmarine- is daarvoor vexoordeeld en werd 

1 ,�ugustus 1948 ontslagen • Hij is thans werkzá.am op de 

o.N. III en verbiijft te Hoensbroek- vermoedelijk

gezellenhuis.

W .Hoogendoorn is politie�delinqent en verblijft in het

kamp te Brunssum.Hij is wer kzaam op de Staatsmijn Emma.

N.Houban, wonende te Nuth-Pastorystraat 26 is als stut

meester werkzaam op de St�. Emma en heeft het toezicht

over W .Hoogendoorn e.a.

Circa 2 mao..nden geleden heeft Houben een paket ontvangen

bestemd voor Hoogendoorn.Hij weet echter niet wat de in

houd daarvan was. Voor het paket, dat onder rembcM.rs was

h�eft hij f.3.50 of f.3.70 moeten betalen .

De gezinnen v.Scheenen en Houben staan alhier op politi

oneel- en politiekgebded gunstig bekend.



r.n.

D E H' H A .A G.

Ag.1181. G :8 H E I 11. 

op verzoek van de Procureur-Generaal bij het Gerechts

hof te •s-Gravenhage, werd door de Politie alhier, een on

derzoek ingesteld naar de drukker en uitgever van het boek 

"De dood zit op het Vinketouw". 

Afschrift van het door de Politie alhier, terzake opge

maakt en aan de Procureur-Generaal voornoemd, toegezonden 

rapport, gaat hierbij. 

op 9 september 1948 

c.11.n.

'V, 

/:10 SEP. la4B 

fièw:; � s-1 � r



L I 'f I "3 
te 

's-GRAV�.""HAG:3. 

A f  S c h r i f t. 

JU::3'�l"�IeLE POLITIE 
CENTRALE RECB�RC IE 
Bureau I 

;-: A P P O R T. 

i 
01JDERYTERP: 
onderzoek naar 
de drukker en 
uitgever van 
het boek 11 TIE 
:;JOOD ZIT OP H3T 
vnrCETOUW" • 

war aanleiding van een schrijven van de Procureur
Generaal bij het Gerechtshof te 1 s-Gr!wenhage, .Jo. VII/19 :a. P.
d.d. 29 Juni 1948 en de daarbij �evoegde bescheiden, �aarin
wordt verzocht een onderzoek in te stellen naar de 'lruH::er
en uitgever van het boek "DE DOOD ZIT OP HST VDîKE'l'OU'N", heb
ik, ondergetekende, Johannes Jacobus Bartholomeus Hendrik ts
WIJSM.AN, hoofdagent van Politie-recherche�te 's-Gravenhage,
een onder-zoek ingesteld, waaromtrent ik het volgende heb te
rapporteren:

Bij onderzoek aan het Hoofdpostkantoor te •s-Gravenhage 
is gebleken, dat de machtiging Jo.813 tot het in ontvangst 
nemen van ongefrankeerde stlücken op naam staat van A. :l. Dir{
r,1AN, wonende Lange t=Ioutstraat 32 te 's-Gravenhage. Blijkens 
van het personeel der Posterijen bekomen inlid�tingen, is 
deze machtiging verle,,,nd op 26 Augu.stlls 1946 en 'i'1ordt :::edert 
omstreeks begin Juni 1948 gebruikt tot het ontvangen van <le 
groene inte�enkaarten, als waarvan een �xemplaar is gevoegd 
bij vorenvermeld schrijven van de Procureur-Generaal. 

Ik, rapporteur, heb mij vanaf 9 Juli 1948 dagelijks aan 
het -roofdpostkantoor te 's-Gravenhage op de hoogte e;este ld 
van het aantal ingekomen intekenkaarten. In de eerste dagen 
van dit onderzoek varieerde dit aantal dagelijks van ongevee 
30 tot 40 stuks. 0it aantal zakte geleidelijk af tot dat aan 
de datum van heden het �antal kaarten niet meer dan 4 à 5 
stuks per dag bedr·-:.agt. De kaarten werden afgez'.mden uit al
le delen van het land. 

Speciaal voor wat betreft bet aental intekenaars uit 
's-Gravenhage en omstreken heb ik eeP nP.t1wkeurig onderzoek 

ingesteld, door de namen van laatstbedoelden bij het Eevol
kingsregister te laten a?.nvullen en de daardoor verkregen ge 
gevens bij de Politieke Recherche Afdeling te 's-Gravenhage 
te laten onderzoeken. 

7it de in deze tot op heden verkregen inlichtingen is 
gebleken, dat van 49 verkregen namen, waaronder zij begrepen 
de namen van personen, die blijkens de ingezonden kaarten 
naar de mening van de intekenaars belangstelling voor de 
uitgave zouden hebben, er 41 bij de P.R • .A. te 's-Gravenhage 
voorkomen als politiek delin�uent. 

Ge bleken is, dat de juiste �egevens vsn A.W. DIJ'{LlAN 
voor.,...,meld zijn: 

Arend 'lfi llem DIJKI/lAN, ge,)Oren te Voorschoten, 24 A pri 1 
1916, uitgever, wonende Leidseweg 254 te Voorschoten. Genoem 
de DIJKHAN bleek bij informatie bij de P.R • .A. te 's-Graven
hage en Leiden niet voor te komen. 

rren aanzien van het adres Lange Hol.l.tstraat 32 te 
's-Grave1hage, waaraan de intekenkaarten via de machtiging 
813 werden verzonden, is gebleken, dat daar is gevestigd de 
commanditaire Vernnootschap .A.W.DIJKMAN, Drukkers en 'Jitge
vers. Uit een nader onderzoek, dat naar dit bedrijf werd in
gesteld bij het Handelsregister en het Nederlands Beheers 
Instituut te 's-GrAvenhage, is geb�eken, dat dit bedrijf 
v66r 1940 was genaamd: :1. V.Boek- en Steendrukkerij S.VISlCO
PER. �irecteuren waren S.RATZENDORFER en S.VISXOEER (Israë
I!ëten). Als adjunct-directeur was aan deze onderneming in 

-die-



-2-

.,.�ie tijd verbonden: 
(75] Antonie Hendricus Ludovicus ZEEM.AN, geboren te Zutphen, 

24 1rovember 1876, thans wonenê.e Edisonstraat 130 te 's-Gra
venhage. 

Op 27 November 1941 werd aan het Handelsregister te 
1 s-Gravenhage kennis gegeven, dat krachtens Par.7 der Veror
dening van de Rijkscommissaris voor het bezette rlederlandse 
gebied van 12 Maart 1941 Verordening 48/1941 Z3EM.Alif voormeld 
gerechtigd was tot alle handelingen uit het beheer der onder
neming voortvloeiende. 

Op.15 Juni 1942 werd aan het Handelsregister kennis ge
geven, dat ZEEMAN' tot directeur van de Iif. V. VISTCOPER was aan
gesteld. 

Op 17 December 1943 werd aan het Handelsregister kennis
gegeven, dat de naam van de onderneming is gewijzigd in de 
N.V. Boek- en Steendrukkerij A.H.L.ZEEMAlif. Deze N.V. is opge

richt blijkens. afkondiging in de Nederlandse Staatscourant 
van 2 îlecember 1943 Ho.253. ;o:taris A.C.VJN l110URIK BROEKVI.AN. 

OP 26 Juni 1945 werd Z:E�lilf:AN te 's-Gravenhage aangehou
den en als politiek delinquent geïnterneerd. De drukkerij 
b,am onder beheer van het !Jederlandse Beheers Instit1J.ut. 1*' 
dit Instituut werden daarna achtereenvolgens vier bestuurdEl"s
·benoemd, namelijk:
le. G. J. !.!OLEP.AAR, wonende Ananasstraat 126 op 12 Februari' 46
2e. op 6 December 1946 IIr. B.H.LI.GRANSJEAN en H.SCHOONB3RG,
die in deze domicilie kozen ten kantore van het Jederlandse
Beheersinstituut, �oninginnegrach� 9S te 's-Gravenhage;
3e. Adriaan STOPPELAAR, die eve�eens domicilie koos ten kan
tore van voormeld Instituut op 1 November 1947.

Op 29 Maart 1946 werd de inventaris van het perceel Lan
ge Houtstraat 32 te 's-Gravenhage van het Nederlandse Beheers
Instituut gekocht door:

Arend Willem DIJKM.AN voormeld voor de som van f.12.450.
Het perceel op z1chz·et±' is een huurpand.

Blijkens inlichtingen uit het Handelsregister is daar o
10 .Augustus 1946 ingeschreven de .A.W.DIJKMAN Commanditaire
venrrootschap Drukkers en Uitgevers, met als beherende vennno
A.·v.DIJ;CM.AN voormeld en een vennoot bij wijze van geldschie
ting. Het bedrag der gezamenlijk ingebrachte gelden is f.400

Blijkens bij de Raad van Arbeid ingewonnen gegevens, 
ken bij dit bedrijf momenteel negen man personeel, waarvan 
drie bij de P.R.A. te 's-Gravenhage voorkomen. 

Teneinde een onderzoek in voormeld bedrijf te kunnen in 
stellen, zonder dat de indruk gegeven zou kunnen worden, dat 
omtrent voormelde aangelegenheid een politie-onderzoek gaand 
was, heb ik, rapporteur, contact opgenomen met ambtenaren va 
de Fiscale Recherche te 's-Gravenhage, naar aanleiding waarv 
door deze ambtenaren op 30 Juli 1948 een onderzoek is inge
steld in dit bedrijf, waarbij ik tegenwoordig was. 

In het kantoor1okaal trof ik ongeveer tachtig grote ge 
sloten enveloppen aan, waarin zich, nadat ik er met toestem
ming één van had geopend, exemplaren bleken te bevinden van 
het boek "DE DOOI> ZIT OP HST VINK:3TOUW11

• 
Al deze enveloppen 

waren geadresseerd en voor verzending gereed. Aan elke enve 
loppe was een ingevuld postwisselformulier be�estigd, geadr1 
seerd aan A.W.DIJIG1MN, postbus 12, Den Haag. net op de post 
wissels ingevulde bedrag was f.3,75. Verder werden in het k. 
toor aangetroffen twee gesloten pakken, waarop vermeld ston 
100 exS"mplaren en een dergelijk pak, dat was aangebroken 
waarin zich ongeveer 50 exemplaren van het boek"DE DOOD ZIT 
OP EET VINICET OUW-t-b-e-v-ott<ten • 

-In-
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In de administratie werd een factuur aangetroffen, be
stemd voor "Drukkerij Dijkman", Lange Houtstraat, Den Haag 
en afgezonden door de Drukkerij WALTMAN, A.J.LHJLDER, Xoorn
markt 62, Delft. Op de factuur stond vermeld 1000 exemplaren 
"DE DOOD ZIT OP HET VINKE'.COU'll", totaal bedrag f .884.18. Deze 
rekening was gedateerd 14 Juni 1948. 

Arend '.'fillem DIJKMAN voormeld, door de ambtenaren en mij 
rapporteur, gehoord, verklaarde, dat de opdrachtgever tot 
het drukken van het boek is, de uitgeverij 11DUINDOORN 11

, ge
vestigd in het Torengebouw te Antwerpen en dat Directeur of 
eigenaar van die uitgevérij zou zijn ene VAN DE BERG. Hij 
verklaarde verder, dat hij met "De Duindoorn" was overeenge
komen, dat hij, DIJXM.AN, de druk van de boeken zou verzorgen 
en dat de druk in een soort licentie zou geschieden, waar
door hij verplicht was vijftien procent van de verkoopsprijs 
aan de 11Duiridoorn11 te Antwerpen over te maken. 

Volgens zijn verklaring is zijn bedrijf niet geheel inge 
richt voor de verzorging van zulk soort drukwerk, reden waar 
om hij het drukken, inclusief de levering van papier heeft 
opgedragen aan dé Drukkerij WALT1UN, Koornmarkt 62 te Delft. 
Hij verklaarde, dat de eerste oplage duizend exemplaren be
draagt en dat de factuur, in dit rapport vorenverme!d, be
trek�ing heeft op de levering van�ze duitend boeken, waar
van hij er momenteel nog ongeveer 250 verklaarde te hebben. 
Hij betwijfelde, of er een tweede oplage zou kunnen volgen, 
gezien het feit, dat de laatste dagen zeer weinig inteken
kaarten binnen kwamen en hij zeide gelukkig te zullen zijn, 
als hij de resterende 250 stuks zou kunnen plaatsen. 

DIJKM:AN verklaarde, dat hij bij het begin van de uitgave 
zo hier en daar eens had geinformeerd, of personen belang
stelling voor het boek hadden en dat verder de verkoop door 
aànbeveling van intekenaren had plaats gehad. 

De oprichting van de Commanditaire Vennootschap is vol
gens zijn verklaring meer op formele gronden geschied, om aan 
verschillende bepalingen voor de grafische vakken te voldoen. 
Zijn vader zou de stille vennoot zijn. 

zen exemplaar van het boek �rnE DOOD ZIT OP HET VINKE'l'OUY 
werd met goedvinden van A.W.DIJKMAN medegenomen en wordt bij 
dit rap�ort gevoegd. 

Uit een door de Politie te Antwerpen ingesteld onder
zoek is gebleken, dat de tli tgeverij 11De Duindoorn 11

, alsmede 
de naam VAN DE BERG in het Torengebouw te Antwerpen niet be
kend zijn. 

·l{aarvan naar waar he id is opgemaakt dit rapport te 's
uravenhage en gesloten de lle Augustus 1948. 

De Hoo fdagent van Politie-rechercheur, 

Gezien blz. 1 t/m 3 
w.g. J.J.B.G.Wijsman.

DE HOOFDINSPECTEUR Vi1N POLI CIE 
CHEF BUREAU I CE]"TRALE RECH3f:CHE 

1 s-GRAVENHAGE,

w.g. J.Kalf.

"Waarvan afschrift conform" 
De Adjudant van Politie, 

.•
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Inlichtingen betref�epde ë.if:i��OEK.
( 

' 
ti(Dl�,r.:bfl �· \ 

Antwoord op schrijvenl� !,hHt ,d.d. rl Au
gustus 1948 inz�e het onderi'l'èrp; J"I)e Dood 
zit oo het Vinketouw". 

i) ÏJJ
Omtrent C.A. HAZENBROEK , wonende te Haaks
bergen, Varkensdijk No.C 4 wordt bericht: 

Personalia. H' A Z E N B R O E K ,CORNELIS 
ARIE, geboren te Delf't,14 Juli 1913, zie
kenverpleger,thans aJ.s politiek delinquent 
verblijvende in een kamp te Valkenburg (L). 

· Hij huwde op 12 Mei 194$ met Josephina Be
rendina OVERBEEKE, voormalig echtgenote van
de beruchte in - en uitbreker Willem Libbers.
Deze vrouw verb---li,jft thans ten huize van
haar vader op het adres Varkensdijk No.C 4
te Haaksbergen.

Verwacht wordt, dat HAZENBROEK na zijn vrij
lating, vermoed�elijk October 1948, eveneens 
op dat adres zijn intrek zal nemen. 

Aaangezien hij niet te Haaksbergen woonach
tig is en aJ.elaar ook niet staat ingeschreven 
konden dezerzijds geen verdere inlichtingen 
omtrent zijn persoon en politieke anteceden
ten worden ingewonnen. 



Litt.G.no.258/48. 

Betreft: P .J .W .zwerus,wonende Schaes
t� bergerweg 194 Heerlen. 

Antwoord op:brief Hoofd c.v.D. 
ddo.19.s.1948 no.41414. 

/ 

Yo!� o. 
.

_, 
� 8·SEP.•1948 

-

Bij een dezerzijds ingesteld onderzoek bleek,dat de door U bedoelde per 
soon genaamd is: Dirk 'Willem Jan Z'Vlerus .Hij is geboren te Apeldoorn,30 Sep" 
tember 1922 en is thans woonachtig in de gemeente Schaesberg aan het adres: 
Moltweg no.6. Op 20 Mei 1948 ia hij in het huwelijk getreden met Hendrine. 
SUKKEL,geboren te Rhenen,20 April 1920,thans eveneens woonachtig te Schaes
berg,Moltvreg no.6. Betrokkene zelf heeft nooit te Heerlen gewoond.Hij lcv:8.m 
in 1946 van Rhenen naar Schaesberg en wel vermoedelijk op 19 December van 
dat jaar .Zijn schoonvader ,Jacob Gerrit SUKKEL,geboren te Ede, 19 Januari 
1899 VJoont echter te Heerlen aan het adres Sche.esbergervreg 194.Van deze is 
zeer weinig op politiek en sociaal terrein bekend. 

Ik moge U adviseren nadere inlichtingen te doen inwinnen bij de Politie 
te Rhenen en Schaesberg. 

3 September 1$48. 



Inlichtingendienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

t VAN POLITIE

GEHEIM ----

.v UTRECHT UTR.ECHr, den 30 Augustus 

Bijlagen: 
.Q 

Bericht op schrij11en No. . .. 4 1..4 :14!' 

110n ··1·9-· ·Augu·stus ··1-9-48

Onderwerp: 

19 48 

In antwoord op Uw nevenaangehaald 
schrijven doe ik U hierbij een rapport toekomen, 
bevattende, voor zover mogelijk, de door U ge
vraagde volledige personalia van enkele inteke
naar1s op het boek "De Dood zit op het Vlnketouw". 

De Hoofdcommissaris van Politie, 
' 

\�0"0�\ /

Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
' s G :r a v e n h �-_g� • 

• 

(R. W.



INLICHTINGENDIENST 
UTRECHT 

J B/2 no.584'48 Int.k. 

• 

•· 

Naar aanleiding van het schrijven van de 
Centrale Veiligheidsdienst d.d. 19-8-1948 no. 41414 kan 
het volgende worden gerapporteerd. 

1. H. HULSMAN, p/a Fam.v. Eijok, v.Alphenstr.33 te Utrecht.
De volledige pefsonalia zijn hier niet bekend.
Hij is geïnterneerd in de ST.Ignatiusstichting in Val
kenburg en van daaruit tewerkgesteld in de kolenmijnen.
Hij is verloofd met Everdig�§�oelder, geboren te Am
sterdam 14-12-22, wonende v. Alphenstraat 33 Utrecht.
Spoelder is eveneens politiek delinquente .

2. G.J. DE VINK, p/a J. Veenman.
De volledige personalia zijn: GBRABDUS JACOBUS DE VINK,
geboren te Hazerswoude 13-9-15, van beroep tuinman, ge
interneerd in de St.Ignatiusstichting te Valkenburg.
Hij is verloofd met: J�9oba V���g, geboren te Utrecht
10-3-21, wonende P. Nieuwlandstraat 56 te Utrecht.

3. J. Eliveld, Takstraat 1 Utrecht.
De volledige personalia zijn: HARM ELIVELD, geboren te
Emmen 10-9-09, van beroep stratenmaker, gehuwd met
Grada Krul, geboren te Amersfoort 23-9-12, wonende
Soesterweg 525 (?)te .Amersfoort.
Hij is tot 8-7-48 geïnterneerd geweest en zou nu als
stratenmaker in Enschede werken.

4. J. Katter, Houtplein 3 Utrecht.
De volledige personalia zijn: JOOP KALTER, geboren te
Dwingelo 24-8-13, fabrieksarbeider, gëhuwd met Wilhel
mina-1.:ohanna JU]ijn, geboren te Utrecht 15-2-20, wonende
Houtplein 3 te Utrecht.
Hij staat wel op bovenvermeld adres beschreven, doch is
geïnterneerd in de St.Ignatiusstichting te Valkenbure.

5. H.L.v.Loenen-Rowaas.
De volledige personalia zijn: JOHANNA HENDRIKA 1üUISA
ROWAAN, geboren te Utrecht 16-11-05, gehuwd met Arie
van Loenen, geboren te Utrecht 23-12-02, wonende
BemÜurdeWeerd o.z. 39 bis te Utrecht.
�ij is geïnterneerd in de St.Ignatiusstichtine.

Utrecht, 30 Augustus 1948. 
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GE'.;EST _lÎ'..NBEL DER RIJRS.?OLITIE" 
DISTRIC'.r • NIJ1,:;EGEN" 
GR0Er· LY.aiNDEN. 

C\.1J..lu1�J:.J) .:FT • 
( Gehe:i.m. ) 

Lienden 31 Augustus l948. 

-�-----------!�!2�------------------

AAN de ;reer DISTl:u.C'rö-Cv1J',.:\l�.i.JITT 
der RIJKS20LITI� 
te 
lt I J lC EG E N. ---------------

-

Onderwerp: 1 'De Dood zit op het Vinkentouw" • 
BijlaQe.n: - - - - - - -

r A-.,: 1t� ��) 
Anti oorc.. op: Uvi onderschrift·;�," u.,uetus 1948 No.142 Geneim. 

.. 

• 

Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald onderschrif 
heb iK de eer tr/eleèelgestr-enge het navolgendë te rapporteren: -

Jan_y§_g_J�.J.L!..b, (niet van 'I't.r ... L!feboren te l..:.1-1ll""RlK,30 Juli 1922, 
staat in he.t bevolldn<;rsre�ister te .111n'CJRL .• no5 in6eschreven als 
te wonen piá H.J.van S.t\NDIJK(niet van �IIDDLT.l:()llo:.noetsettraat

-.

2�,t 
Volgens ingewonnen inl1chtin,;en is J.van TUIL in de bezet-W.ngs 

tiijd bij de S .s. geweest in Duitsla.nd en z:ou ook gevochtt:i.n heb
ben tegen de Russen,aan het vostfront.- - - - - - - - - - - - - · 

Hij zou na de bevrijding van Nederland als politie� deliqt;nt' 
zijn gearresteerd. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De laatste tijd zou hij zijn geinterneerd in het kamp te L.1.REIJ 
,vanwaar b,.ij zou zijn uitgezonden naar een Kolenmijn in Limburg 
om te arbeiden. - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aangezien iK mijn onderzoek niet heb uitgestreKt tot H.J. van 

SANDIJK 4,iverband met het 11Geheim 11 heb 1iC niet te weten kunnen 
.l;{Omen in wel.:{e Kolenmijn en waar lin Limburg hij thans verblijft. 

vp het gemeentehuis te lviauriK was daarvan mok niets bekend. 
Mij werd oo.K nog mede_gedee.Ld dat hij op politiell. terrein 

11 geen bE:ste" is ge,.,eest tijdens de bezettiP""<;,). - - - - - - -

In het opsporingsregister No.3 met aanvullingen komt hij niet 
voor.- - - - - - - - - - - _ - ________________ _ 

De OppertJachtmeester, 
. ,• 

Groepscommandant. 
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POLITIE DEVENTER Vo 

No. :3188. 

Bijl. : 

DEVENTER, 30 Augustur �!\f:8\tJ48

Aan de Heer: 

\ AC"!" 1 YS-J 1 y
l "'""' -.,l _, ca 

Verzoeke bij de beantwoording van 

dit schrijven no. en datum aan te halen. 

hwo. 
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 

Javastraat 68

•s Gr a v e n h a g e.
L � 

Naar aanleiding van Uw schrijven nrJfll+-14, d.d.19 dezer, on
derwerp :"De Dood zit op het Vinketouw", heb ik de eer U het volgen
de te berichten, 

De in voornoemd schrijven vermelde H.S1nke, wonende te Deventer, 
Br.Schuylingstraat 2, staat noch in het bevolkingsregister alhier, 
noch in de documentatie van de politie -en de voormalige P.R.A. te 
dezer stede vermeld. 

Aan genoemd adres woont Anna Elisabeth FLORIJN, geboren te Winters 
wijk op 16 Mei 1906, echtgenote van A.J.BAL, die op 17 October 191+-7 
in het bevolkingsregister dezer gemeente werd afgeschreven naar 
N.o.r. Mw.Bal vnd. maakte tijdens de laatste verkiezingen d.m.v.een
raambiljet propaganda voor de A.R.-part1j.

Aan het ad,es Enkstraat 22 alhier woont Egbert Johan MENTINK, gebo 
ren te Deventer op 9 Februari 1894, gehuwd met Hendrika Johanna 

\ 

ARENDS, geboren te Almelo op 31 October 1895. H.J.Mentink-Arends vnd 
� is eerder gehuwd geweest met een zekere WENSINK, wiens personalia 

� mij niet bekend zijn. De door U bedoelde H.Wensink is vermoedelijk 
· haar zoon, die onder nr.7669 in oel 46 van de Cellenbarakken te

Scheveningen is ingesloten. Voor z v mij bekend meert hij deel uit
gemaakt van het Wapen der Koninklijk Marechaussee en is hij in voor
arrest als verdacht van het tijd4:tI1St• e bezetting arresteren van een
Joodse familie. /. 

Wensink vnd.is nimmer in deze /geme nte gevestigd geweest. 
coll. /. 

� 
..1> Co issa

� -----

2000 • 41 • Febr. 1948 (0) 



GEMEENTE-POLITIE 

DOETINCHEM v 
* 

Doetinchem, 31 Augu.stus 1948.-

utt. ra 

Onderwerp: . .... .  J Vc'-,·� 
-In1ichti�g�n betreffende 

J. H. LAMMERS te Doetinchem.-

__ lagen: -

3 SEP. 1'.'J48 

i ,..\;__ ... , �--s-j ;t 3 ...1

In antwoord op Uw �chrijven, d.d. 19 
Augustus 1948, no.41414, bericht ik U, dat 
Johanna Hendrika LAMI'.ERS, geboren 12 Novem
ber 1928 te Doetinchem, wonende IJsselkade 
no.l alhier, voor zover is kunnen blijken, 
geen deel heeft uitgemaakt van een politieke 
organisatie. Haar vader, Gerrit Willem LAM
MERS, geboren 2 December 1900 te Dinxperlo, 
was gedurende de bezetting lid van de Y.S.3.
lid N.A.F., lid Hulp landwacht en leider van 
de Technische Noodhulp.-

Door het Tribunaal te Jû'nhem is hij 
d.d. 4 Juli 1947 veroorde�la tot de tijd 
doorgebracht in internerine (2 jaren en 6 
maanden) en ontzetting ui·t l-1et actief en 
passief kiesrecht voor de tijd van 10 jar 

sterhof)r 

J 

Aan de Heer Hoofd van de Centrale 
Veiligheidsdienst te 

's-Gravenhage. -



GEMEENTE-POLITIE 

WAALWIJK ��----. 
WAALWIJK, Je 'Auv,. 1948. 

Nr. 

TELEFOON Nr. 100 
/ 'trZl.9 

i . 
.

. Aan-- .J

het Hoofd -centr. Veiligheid;
dienst 

's-IIage. 

BIJLAGE(NJ 

�RICHT OP SCHRIJVEN VAN 19 Aug�1948 No.41414 
Onderwep: "De Be o(t zit op het Vinketouw". 

Ter voldoening aan Uw ve'.!.'zoek ge
daan in bovenvenneld echrijven deel i lic U het 
volgende mede: 

Het �ezin van Antmine Collard,geboren te !Jaae
tricht 25 Juli 1895.woont �lhier Hoogeinde 6oa.

Collard Snr. was destijds lid van de N.S.B., 
pl�atselijk cor.unandant van de W.A.,plaatselijk 
commandant Tan de Landwacht en lid ve,n de SS. 
Hij werd geinterneerd en op 20 Aug. j.l. veroor
deeld tot 6 jaar·gevangenisstraf. Zijn vrouw, 
Adriana Collard-Kelder en oudste kinderen waren 
lid van de "î. s. B. terwij 1 de jongste kinderen 
bij de jeugdstorm waren. 

De oudste zoon Jacob is Landwachter geweest, 
de 2e zoon,Theodoor, wae bij de W.A. en N.S.B. 

De eerstgenoemde zoon is voorw. in vrijheid 
gesteld; de tweede is nog geinterneerd. De oudste 
dochter was bi.j het Duitse Rode Kruis,haar huidig 
woonplaats is o nbekend. � 

De moeder met de klein5te kinderen,wa�rv�n het 
oudste is genaamd:Antonius Adrianus geboren te 
W:;1.alwijk 3 Aug.1934, verblijven aan eerder ver
meld adree. 

De In�pecteur ,an 



� GEMEENTE�POLITIE 
BRUNSSUM 

No. p / 2265. Be h e im. 

Bijl. een. 
Onderwe<p inl . H.C. Eggen. 

AAN 

de Heer Hoofd C.V.D.,

Javastraat 68, 
's-Gravenhage. 

• 

Naar aanleiding 
U bijgevoegd doen 
typ:e.m. 
coll: j

BRUNSSUM, 30

•. 

Augustus 19 48. 

l Vo', ... �·--� 

1 

,�·· 2 SEP. 1948 
1 __ 

,� - �s--2&:r

van Uw brief van 19 Augustusl948, No�l414, moge ik 
toekomen rapport No.P/2265, houdende de gevraagde gegeven� 

De 



1� 
G�ME NTB-POLI'rI.8-BRUNSSUM. 

Onderwerp: 
R A P P O R T • 

Betreffende inlichtingen over: 
H.C.EGG�N,wonende te Brunssum,
Kerkstrast Nr.l�O.

• 

0ndergetekende,J0S�F CONlARD CLAES8 N,brigadier van poli
tie Uwèr·Adminlstrat1e,heeft de eer UEdelgestrenge beleefd 
te rapporteren: 

�aEr aanleiding van het schri;ven van het Hocfd ven de 
Centrale Veiligheidsdienst te 's-GravQnhage,d.d.19 Augustus 
1948,Nr.41414,betreffende ihlichtingen omtrent de pe�sonalia 
en antecedenten van H.C.EGGE'H,,,onende te Brunssum,Kerkstraet 
Nr.120,is mij bij onderzoek gebleken,dat ait betreft: 

HUBERfINA CHRISTINA EGG8N,geboren 26 September 1910 te 
Brunssum,zcnder beroPp,vonende te Brunssum,Kerkstraat Nr.120. 

H.C. FGG �N is op 13 November 1930 te Brunssum gehm,d met:
ArtYAN B01.1N,geboren 30 1',ei 1905 te Krommenie,vi::.n ber0ep

monteur, thans als politieke delinqu "'nt gedetineerd, van t"lie 
zij op 17 April 1948 is gescheide.n. 

agens dienstnemin� bij het N.S.K.K. heeft A.BOON,zijn 
Nederlanderschap verlonen.Zij zal om deze reden wel echtschei 
ding hebben gevraagd om zodoende kennis te kunnen geven,d�t 
zij weer Nederlandse wilde worden,zödat zij thans v,ee-r N'eder
land se is. 

F.O.EGG3N was tiidens de bezetting der Duitsers pro-Nazie 
gezind, terwijl haar man zeer fanatiek pro-Nazie wr s gezind 
en zich ook als zodanig heeft gedragen. 

Zij h eft zich vóór de bevrijding van Brunsswn,die op 19 
September 1944 plaats vond,foor de vlucht aan arrestatie we
ten te on-t;trekken en is naderhand - gezien de mild ere toepas
sing van het Besluit Buitengewocn Strafrecht - niet gearres
teFrd ge�orden,ofscbocn dit een groot deel van de bewoners 
van Brunssum veel ergernis heeft gegeven. 

Vier broers van H.C.�·3G�N waren ook pro-Duits gezind en 
waren lid V8n de N.S.B.,waarvan er ��n nog is ge�etineerd. 

t.C.EGGEN stamt uit ePn familie die 3lhi�r minder gunstig 
bekend staat en mi.ins inziens is zij nog niet van de sympha
tie tegenover het Nazie-dom genezen.Van haar is te verwachten 
dat zij een dergelijk aangekondigd boek wel zal willen gebrui 
ken om dit in haar familie en vroegere partijgenoten en ook 
aan andere bekend te maken en "!ie laten lezen. 

\1ar rvan door mi ,j op afgelegde a.mbtseed is opgemae kt dit; 
rspport,gesloten en getekend te Brunsswn op 29 Augustus 1948. 

Coll: � 

Aan 

de Heer Inspecteur van Politie 

te 

B R U N $ S U k • •  
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Betreft : R. MOMi'.iIERS. 

GEHEIM. 

\ Volctno. 

�--1 ··;E;;;�� \ 
' ---· 

\!lol ���1 ��-J 
Naar aanleiding van het schrijven dd. 19 Augus

tus 1948, No 4-11+11+,0nderwer:p: "De Dood zit o:p het Vin.ketouw:n bericht 
de Inlichtingendienst te Maastricht, dat het in deze betreft: 

Raymundus MOM M E R  S, geboren te Maastricht 8-9-1917, 
ongehuwd, voorheen van Nëderlandse nationalitait, thans statenloos, 
zoon van Petrus, i1illem MOllllMERS en van Maria, Josephina �lILLEMS, al
hier wonende aan de Bloemenweg No 9, van beroep behanger. 

Bij vonnis van de P.R. te 's- Gravenhage, dd. 27-11-19�0, 
vr.erd hij terzake diefstal veroordeeld tot 6 maanden gev.str.v.v. met 
een proeftijd van 3 jaar. 

Bij vonnis van het Bijz. Ger. Hof te 's-Hertogenbosch, dd. 
22-1-1948 werd hij veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf O.V. met af
trek van het voorarrest, terzake, als Nederlander in Krijgsdienst tre
den bij een vreemde mogendheid, wetende dat deze met Nederland in
log is.

Zijne :politieke antecedenten luiden als volgt: 
Monnn.ers voornoemd trad op 15-9-1943 in dienst der Waffen s.s. Hij 

draagt het bloedsgroe:pteken "9". Na 8 maanden in dienst te zijn ge
weest bij <:le s.s. deserteerde hij toen hij naar het Oostfront vertrok. 
Zijne ouders kregen extra levensmiddelentoewijzingen en een geldelijke 
vergoeding van F1. 45 per maand. 

Hij werd aangehouden door de P .R.A. te Maastri.cht o:p 31-1-:.i.� 
191+7 en overgebracht naar het kamp Valkenburg.Op 14-2-191.q irerd hij 
overgebracht naar het kamp Lindenheuvel en op 30-3-1947 naar het kam;p 
t.e Roosteren. Op 9-4-191.17 naar kamp Sluis XVI te Weert waar hij op 
23-5-1947 ontvluchtte. Op 17-10-19�7 andermaal aangehouden en ingeslo
ten in het kamp te Laren. onder de maatregel 11 Strengere tucht t•. Op 22-
11-1947 werd deze maatregel opgeheven. Op 22-1-1948 werd hij overge
bracht naar het kamp te Vught en op 14-2-1948 wederom naar het kamp te
L1ndenheuvel. Op 2-3-1948 ontvluchtte hij

. 
andermaal uit laatstgenoemd

kamp en werd hij op 6-3-1948 wederom aangehouden en op 16-3-1948 over
gebracht naar het kamp te Laren. Op 3-5-1948. naur Kamp Vught en OJ?
21-5-1948 naar het kaIJ:!P te Vall{enb'lU'g. O_p 28-6-1948 werd hij overge
bracht naar de Rijkswerk Inrichting de Passart te Treebeek.

Zijn vonnis is op 11 Mei 1948 onherroJJ.Pelijk geworden. 
Maastricht 26 Augustus 1948. 

De Inlichtingendienst Maastricht. 
d/ 
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Onderv1erp� De Dood zit op het Vinketouw. 
ltt'I J -s--

. 

voorburg, 25 Aueustus 1�48. 

Eugêne, Johan, Iiiaria de PHEZ, geboren te I s-Gravenhag'3 op 10 
Januari 1921 is te Voorburg ffingeschreven op 10 Juli 1948 op 
het rdres :;J;emwijkstrnat no. 37', komende van Valkenburg-Houthem, 
Kloosterweg no. E.65. Hij is gehuwd met Fenn0g1üna, Hendrika 
de GROOT, geboren te Rijs· i ,i}r( ZT-J:) op 9 December 1918. Uit èi t huwe 
lijk zijn twee :Vinderen geboren. 
-Iet gezin is geen godsdienstige gezindte toegedaan,
E.J .I1 •• de PRBZ is lid geweest vr:. '1 de Nat. JeugdStorm en de H.S. B.
Bovendien heeft hij vanaf Juli 1940 tot aan het einde van de
oorlog gediend bij de Waffen S.S.Op 10 October 1946 is het be
treffende pj•oces-verbaal no. 11207 vcrzonde11 naar het Bijzonder
Gerechtshof. Hij is gedetineArd geweest -tom 15 Juni 1948 .
Aangezien de Pht!,Z, voornoemd sinds korte tijd te Voorburg
tig is, zijn geen nadere gegevens bekend gev1orden.



Gemeentepolitie Maartensdij 
No. 1783/' 48. MAARTENSDIJK U:).2 72A\JS:-ll�tus 1948. 
ANTWOORD OP BRIEF VAN : .U TELEFOON No 205 

dd. 19-8-'48,No. 41414• KENGETALK34ot -
: VERZOEK 86\Wp)� EENZELFDEN BRIEF SLECHTS 

ONDERWERP: lnlilzhtingen betreffende A.v•cn Br

�

�n - l:l:N ON E�tw\.ff 8EHANDELENEN8/J8EANT-
Lohrru.-.nn,wo�1ende te ,,JU.tr'Ger�cdijk,Jrol;'r P.:�,;.1n. e ,eg 64. wooRot &eA"rt1M'-"EN'Nt1MMERvA'1,ï·on scHRu-

©
VEN AAN TE HALEN. --

BIJL.: -----. 
K / 

Ter voldoening aan het gestelde in m, bovenaange
haald schrijven, heb ik de eer U te berichten, dat de in dat schrij
ven genoemde Mevrouw . ..-. .• van Brenk, wonende te .l:1Je.a.rt ensdijk, Groenel(an
s eweg 64, is ge�aamd: 
Alwine LO H MAN N ,  geboren te Haltern (Dld.), zonder beroep, va.n 
Duitse nation&lit�it. 

Op 10 Februari 1941 is zij te l�rl (Dld.), in het huwelijk ge
treden met de Nederlander Cornelis van Brenk, geboren te Maartensdijk, 
24 April 1915, thans geditineerd. 

Als zodanig valt zij onder het gestelde in het I-COninklijk Beslui 
van 17 November 1945, No. F. 278, houdende vaststelling van het Be
sluit gevolgen van het huw el ijk rriat vi,j and el ijke onderdanen lfr. II. 

Eaar aanleiding da�rvan is, in verband met een daartoe geda�n 
verzoek inzake voortgezet verblijf hier te lande, dezerzijds een in
gevulde stáat C.I., dd. l? September 1946 onder No. 958/ 1 46 verzonden 
aan de Commissie voor huwelijken met �rouwen Vél.n VLjandelijke of an
dere vreemde nationc:.liteit, iG.ëinB kzerneatrttat 3 te 's-Gn"venhè..ge. 

Van �et Hoofd van de Rijksvr� mdelingr..m.,ie'1st te 's--Gravenh.:-.ge 
is nog geen bE.elissing beti1effenc...e aet voortgezet verblijf va.n boven
genoemde vre·mnelinge ontvangen. 

-Op 10 J"uni 1941 k\·am zij met haar echt&;enuot, C.van :Brenk,die in 
1937 naar Duitsland \'·,é:i.S vert:rokken, v,t-ar hij werk vond als melkknecht 
en lél.ter als 1'118.é_:á.Zijnbtdiencte, n&ar Nederland en vestigde zich te 
Ma.arten$dijk, aanvhnkelijk aan het adres Ruigenhoeksedijk, later bij 
haar schoonmoeder, Groenekêl>.nseweg 64, uan welk �·dres zij thans nog 
st�at ingeschreven. 

Blijkens het te hc.rer nt.me aangelegde dossier Ho. M.. 147, dat 
zich bevindt in de ké.rtotI1:.eek va!'l de P. R.,à. Vé;;.n de Gemetntepolitie te 
Ut recht, waaront,e r de gemt ente .r.Jé<cntens dijk, v,at betreft de politieke 

4 antecede!'lten der inwoners,res ortetrt J is betI'okk-::ne op 16 December 
1941 syrnpé.thieerend lid Vä.n de W.S.B. gewo.rdc->n e!1 op 5 ,-,._pril 1944 ge
woon 1 id. 

Op 28 J"uli 1942 wi::rd zij lid van het N.S. V.O • 
.alwine vun Brenk-geb.Lohmc.nn is met Ül�Fng van 13 nugustus 1947 

dvor het Tribuna<-1.l te Utrecht, voJrw:;,,Nrcl.elijk buiten vervolging ge
eteld met verlies van alle rechten vo.;r de ti.jd van tien ja ... r. 

Eaar echtgenoot, C.va.n 3renk ,.erd eve!:'J.<'r-ns 1n 1941 lid v"'n de 
N.S.E. en Vbné:lf be;;in 1942 l i.d vc:sn de .i._ .... , Wai.:.rbij hij in 
als m�.guzij nbedi<=>nde. 

Omstreeks hugustus 1944 is hij .tn ctienst getreden van de L.snd
w�cht Nederland, wEarbij hij tot h t einde heeft gediend.:. 

C.van Brenk is bij uits)1aak, dd. 20 J�nu�ri 1948,(Do�s.!'lo. �764)
Vi:.n het Byzonder Ge:ra::htshof tf, .ttJnSterdam, verooroe �ld tot vijf jaar 

eboren bu1-gev;;..!1gcr,isstraf mE.t : ftrek, Jflet ontzetti?1g van alle rechten voor het 
ten echt op leven. Uit .-i.Vc. n Brenk-. .,ohrK nn Z.cjn vijf kina.tren geboren, ,,[.arv- n
14-1Ü-1940, neyoudste kindLnog niet duur de vtder is erkend.

Op criminu 1 gebied. is tnj d; Politie ter pL..c...tse tt,;n nadele 
b troK�ene niet� b�kend. 

AAN 

het Hoofct van de Centr�le
VeiligheiasJienst 
Javastr .. "'t 68 
te 
1 s - G R ... i( E N H �� G E •

De InspectE;ur-Corpschef van Politie, 



INLICHTINGJNDI 3NST HilVl.msm_. 

No. I. 13 5. 

Hilversum, 25 áugustus 

27 AUS.1948 V 
GSIIEni• 

©if 
\�� 't Y", r>

Met betrek.King tot Uw schrijven, dd. 19 Augustus 1948, 
No· 41414, Onderwerp: "De Dood zit op het Vink-etouw", G:t:H5I1i, 
bericht de Inlichtingendienst het volgende: 

De in genoemd schrijv�� vermelde personen zijn genaamd: 
le• Jan KRAA':ER, geboren te rlilversum, 11 Maart 1926, zonder 
beroep (studerend), wonende Sweelincklaan 18 alhier en 
2e. Raoul Gervais Edmond STEENB:ir.GEN, gebor�n te Utrecht, 
5 kei 1926, zonder beroep (studerend), wonende Zonnelaan 13 
alhier• 

Eerstgenoemde was hier vanaf zijn geboorte tot 5 Sep
tember 1947 wounachtig. Op genoemde datWll werd hij hier af
geschreven naar Baai·n. Hoewel hij nog niet officieel opnieuw 
te liilve1·sll!!l werd ingeschreven, is gebleken, aat hij thsns 
weer te rtilverslll!J verblijft, ten huize van zijn ouders,Swee-
linckl:::1a.n 18• 

r, 

Te Baarn verbleef hij als jeudige politiek� delinquent 
in het Jeugdhuis "Uyt enbosch" aan: de Aalst erdamsestraa tweg. 

In Juli 1944 werd hij lid van de N•S·B· en in diezelfde 
maand nam hij dienst bij de Waffen ss. en legde hij dP eed 
van trouw ��- de Fuhrer af. Daarna heeft hij een militaire 
opleiding onder Duitse instructeurs gevolgd. 

In December 1944 is hij overgegaan naar de Landstorm 
"Nederland'', welke organ�isatie in de Wa'ffen ss. was opge
nomen en in o� omstreeks April 1945 heeft hij, ingedeqld 
zijnde bij een stormcompagnie,daadwerkelijk aaa de strijd 
t-egen de troepen der met Nede1·land verbonden mogendheden 
deelgenomen aan het front aan de Waal en nabij Ede. 

Hij is in �en N.s.B. milieu opgegroeid. Ook zijn vader 
was lid van de N.s.B. 

Om8rent zijn huidige politieke gezindh eid is niets kun
n,en blijk"3n• 

De onder 2. genoemde perso�n (ST�JNBERGSN), werd op 11 
Novembe1· 194 7 1 ambtshalve in het bevolkingsregister te Hil
versum ingeschreve n, komende van Amsterdam, doordat zijn 
ouders zich op genoemde datll!n te HilversLll!l vestigden. Uit 
het ingesteld onderzoek is gebleken, dat hij zich op geno erna 
tijdstip als militair in Nederlands Indii bevond. Omstreeks 
April 1948 zou hij uit Nederlands Oost Indii hier te lande 
zijn t erugg ekoerd en sir�ds dien verblijft hij ten bui ze van 
zij.a ouders c.1an de Zonnelaan 13 alhier. Hij zou voo rnemens 
zijn bin. snkort zijn studiën voor stuD.rman op de grot,s V'1.art 
voort te zetten. 

Omtrent de politi'3ke gezindheid van betrokkene of van de 
2�.ti@�s, is hier niets kunrien blijken. ket aan zekerheid gr€l1-
zend e waarschijnlijkheid kan echter wel worden aang eno··n en, 
dat het je��n �TB]NBERG;:;!J niet uiterst links is georïënt::rd 
maar mogeli.;i:'.- instemt r:iet het programma van de VolkspartlJ 
voor Vrijheid en democrätie• 

Verzonden aan het ttoofd van de �entrale Veiligheidsdisnst, 
Javastraat 68 te '�-v r a v e n  h a  g e. 



COMMISSARIAAT VAN POLITIE 

TE VLISSINGEN VLISSINGEN, ........ 24 .... Aug.ust us ............................ 194 ... 8

No.: 1778. 

BIJLAGE(N): geen. 

• 

• 

• 

• 

AAN: 

TELEF. 20 (2 LIJNEN) 1 \' 

1 

'> 6 00. 1948· 

In antwoord op Uw schrijven d.d. 19 dezer No. 41414, berich 
ik U omtrent bedoelde P VE8!!l Weststrate het volgende: 

� y Betrokkene is genaamd;� Weststrate�Pieter, geboren te
· Yrseke 27 Augustus 1895, gehuwd met Kroon,Tona Cornelia, en 

woont te Vlissingen
1
Kleine Kerkstraat 9 • 

Hij is visventer en staat in het seizoen voornamelijk met ee
haringkar brj diverse werkobjecten. Hij is een drinkebroer en als 
hrj beschonken is lastig en een ruziemaker. Hij en zi:A gezin beho
ren tot de laagste bevolkingsklasse. Zijm. enige intresse bestaat 
in het houden van duiven. 

Hij zelf is in 1942 en 1944 veroordeeld wegens het vragen 
van t1hoge prijzen voor mosselen. 

Nimmer is gebleken dat hij zich in enige rich�dng op poli 
tiek.terrein bewoog. Opnpolitiek gebied is dan ook niets te zijn
na4ele bekend. tlem kennede geloof ik niet dat hij enig politiek 
inzicht heeft. 

Zijn dochter had veel omgang met duitse militairen en is 
begin 1945 bevallen van een kind, waarvan een onbekende duitser 
de verwekker was. 

�en zijner zoons Dingenis Pieter Weststrate,geboren te
V�issingen 24 October 1920 is op 23 December 1941 in dienst ge
trden bij het politieopleidingsbatiljon te Schalkaar en daarna 
de politie te Amsterdam ( gesloten formatie politiebat4ljon Ne 
derland). Voor z:ijn misdragingen aldaar is hem in Maart 1948 doo 
het Tribunaal te Middelburg een internering gedurende 4 jaren · 
gelegd eindigende 30 Mei 1949. Als gëinterneerde werkt hij than 
in de m:ijnen te Limburg. 

Ik vermeen dat zijn inschrijving op het boek " De dood z,i 
op het Vinketouw 11 verband houdt met de internering van zijn zoon, 

waardoor hij belang is gaan stellen in een beschrrjving van het 
leven in interneringskampen. 

De Commissaris van Politie 
te Vlissingen, 

XlEJlOSEEIK Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G R A V .hi 1� H A G E. 



GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 

....... A�.ê.Iµ§.�.:r ... .. �4., ,A.:µg:µJftP,$. ....................... 194 8 
District .......... Ams..t..e..+.'.QJ�.m ......... . 

Afdeling: ..... ........................................ . 
Groep ........ ,.À�.1.S.!ll.�.e.;r.: .......... . 

COMMANDANT 
No. 38 PERSOONLIJ K-G�HEIM. 
Bîjlagen : een 
Onderwerp: Inlichtinge. H. C.Keizer. 

AAN 

den Heer Dir Off van 
Di stric tsco1nmane1ant 
van der Vijverstraat 
te 
Am;;:,terdam. 

Ter voluoening aan het ges·telde in Uw scb..rij
ven dd 20 au�vstus 1948 no 258/115 be�refienae het in 
de margine aangehaald onderwerp,heb ik de eer UHOOG
EDELGJSTR�NGE te berichten,dat in de R.Egisters van de 
Burgerlijke Stand v:an de gemeente aa.lsm.eer, de naam 
Mej A.C.Keizer,niet voorkomt.Wel staat d�arin inge-
schreven:--------------------------------------------
H.ELEfü!... CATHARINA.KEIZER, geboren te NIEUW3R .A.,.,1STEL 
27 J·V-Jli 1918,wonende te AALSMEER,KUJJELSfA.b.RTSE�VEG no 
15.---------------------------------------------------

Volgens betrouwbare inlichtingen,heeft genoem-
de H.C.Ke:i.zer,het boek, "De dood zit op het vinketouw" 
sch:r:ijver Niels J. acob van Heerna, 1.,.i tgeverij ''De Duin
doorn II te Antwerpen,werKelijk ontvangen.Bij de ont,i,a
vangst heeft zij dat geweigerd omdat zij dat niet had 
besteld noch daarop had ingetekend.Blijkbaar heeft 
een ander het boek voor haar besteld zonder haar op

dracht of medeweten.----------------------------------
H.C.Keizer meer genoemd 

1
was symphtiserend 

lid geweest van de v.m N.s.B.en is als zouanig enige 
tijd gein terneerd geweest.Van haar is volgens de 
P.R.A.te Amsterdam geen dossier aangelegd en komt 
haar naam �iet voor in de door aie instelling aange
legde ka.rtontheek.-----------------------------------

.al.1.üer,te Aalsmeer,wonen twee famielie,s Kei
zer.Een op het adres Kudelstaartseweg no 15,en een 
op Kudelstaartseweg no 175.Van beide gezinnen waren 
huisgenoi;en lid van ae v.m.N.S.B. of sympbatiseerde,_, 
daarmede.Van de familie Kudelstaartseweg no 175 zijn 
nog enige gedetineerd.--------------------------------

De Op erwach tmeester 

Rijkspolit.ie 3e KL 

no 8 

Gr scoro.·iandant 
der Tang 

z C' .�-
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No. 256/115 - 1948 - Geheim Persoonlijk. 

Gezien en in enkelvoud doorgezonden. Hie·rop heeft be
t rekking het schrijven d.d. 19 Augustus 1948. No .• 41414. 

25 ��1948, 

.J 

• .J 



POLITIE 

VLAARDINGEN 

No. 92 

Bijfage(n): 

La. C. V.

Vuzoeke bij de beantwoording dalum, 

nummer en lellu Ie vermelden 

Typ. B. 

• 

VLAARDINGEN, den ... 2.4e .. Augustus ............. 19 48 
Te1efoon2K 2345 

� B AU8. 1948, 

,. 

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 19 dezer 

No. 41414, betreffende s. Fousert en c. Stolk, heb 

de eer U het volgende te berichten: 

SIMON FOUSERT, geboren te Vlaardingen, 27 Maart 1906, 

mijnarbeider, wonende Twee Vriendenstraat 25 alhier, 

nam op 16 October 1943 vrijwillig dienst bij de 

Waf�en s.s. Terzake daarvan is hij ge!nterneerd in 

het interneringskamp 11 St" ]gnmtiuscollege"te Valken

burg. Zijn internering eindigt op een mij onbekende 

datum in November 1949. Overigens is niets nadeligs 

omtrent hem bekend. 

Aan het adres Richard Holstraat 61 alhier, woont 

BASTIAAN STOLK, geboren te Oud Beijerland, 22 Decem

ber 1885, schipper, Hij vestigde zich in deze gemeent 

op 5 Februari 1948, komende uit 's-Gravenhage. Omtren 

deze persoon zijn hier geen bijzonderheden bekend . 

In de Politieadministratie komt zijn naam niet voor. 

Wel is bekend dat hij een zoon heeft genaamd: 

CORNELIS STOLK, geboren te oud Beijerland, 11 Juli 

1918. Van deze laatste is hier alleen bekend, dat hij 

op 25 October 1936 vanuit 's-Gravenhage werd afge

schreven naar Amsterdam.-

DE COMMISSARIS VAN POLITIE 

a= =->CWWW 

den H
eer ...... HO .0.Ji'P. .. C.i:N.�:RAiii .... n.I.L.lG:�JP..S..:PJ;iJ� S T 

te 
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INLICHTINGENDIENST 
ROTT E RDAM 
I.D. No.937.
G EH E IM

--------··� 

Rotterdam; 23 Augustus 1948. 
. 9 ·l AJG. 1948 
---- -

Als antwoord op Uw schrijven No.41414, d .a.

19-8-1948, betreffende M. Looijen en ·M. Floor, wordt het
volgende bericht:

Looij�, Maria Antonia, gebore� 30-5-1920 te 
Rotterdam, hier wonende Oostkousdijk 17c, is op 16-3-1944 
van echt gescheiden van Vlestdijk,Jóban,, geboren V-8-1917 te 

Ouds hoorn. 
Bij de P.R.A. alhier berust omtrent haar een 

dossier, vermeldende, dat zij ·van Juni 19-44 tot het einde 
van de oorlog als werkster en hulp in een keuken te Rotter
dam is werkzaam geweest in een school, welke bezet was door 

Duitse militairen. Op-28-3-1946 is zij deswege voorwaarde
lijk buiten vervolging gesteld met een proeftijd van een 
half jaar en ontzetting uit de beide kiesrechten voor de 
tijd van 10 jaar. 

Floor, Maria, geboren 13-5-1925 te Rotterdam, 
werkster, inwonende bij haar ouders, Aelbrechtskade 24a te 
Rotterdam, werd hter in 1942 2-maal op last van de Feldgen
d�rmerie_door de Zedenpoli$ie aangehouden t.z.v. geslachts
ziekte. 

Haar vader, Floor,Willem Fredr�k, geboren 13-
3-1905 te Rotterdam, had op 29-5-1946 een verkiezingsbiljet
van de c.P.N. voor het raam van zijn woning hangen.

u 

Verzonden aan: Hoofd Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 te 's- Gravenhage. 



HOOFDBUREAU VAN POLITIE . SCHIEDAM 
f( 

DOSS.: 5248/11557 o 

No. P.I.D. 101/48.

l Vofgno. 

SCHIEDAM, 23 �ustus --- -- 194 8.
Men wordt verzocht bij d• b ant+,9,(os�Yftff921'� 

TYP.: l\liey/vdM.

BIJLAGEN - , ... ;:·;· ··@�]Aêöï'Z� lV1
brief dd. 19.8.1948,no.4144. :1 

·' 
Antwoord op: Uw

In antwoord op Uw bovenvermeld verzoek om inlichtingen be
treffende C.J.M. Bosch en G.H. v.d. Wel, heb ik de eer U hieron
der de gewenste gegevens te doen toekomen. 

CORNELIS JOHANN.ES MARIE BOSCH, geboren 1 September 1922 te
Schiedam, wonende aldaar Dam.laan 33, meldde zich in Maart 1942
vrijwillig voor werkzaamheden in Duitsland. Via het Arbeidsbu
reau werd hij te werk gesteld als betonwerker te Berlijn. Om
streeks Augustus 1943 werd hij na een operatie afgekeurd en werd
te werk gesteld bij "Generale Bauinspektor" in een Nederlands 
lager, alwaar hij tot October 1943 werkzaam was als kok. Vervol
gens werd hij als kol<: overgeplaatst naar een krijgsgevangenl<:amp
voor Italianen. Van Januari - Juni 1944 werd hij teruggeplaatst
naar het Nederlandse lager. Volgens zijn verklaring zou hij ge
waarschuwd zijn, gearresteerd te zullen worden voor zijn hulp 
aan de Italiaanse krijgsgevangenen. Uit angst voor de arrestatie
zou hij zich in Juni 1944 vrijwillig hebben gemeld voor de Duits
Kriegsmarine. Hij werd echter ingedeeld bij de SS, legde de eed
af op de 11Führer 11 , en werd na opleiding aan het Oostfront inge
zet tot aan de Duitse capitulatie. Bosch is nooit lid geweest 
ven een politieke organisatie. Hij verklaarde vrijwillig naar 
Duitsland te zijn gegaan uit avontuur en om meer te kunnen ver
dienen . 

GIJS.BERT HENDRIK VAN DER WEL, geboren 12 Juni 1892 te Delft
wonende te Schiedam., Vlaardingerdijk 311b is een gewezen hoofd
wacht· meester bij de l\Tarechaussee, in de bezettingstijd gesta
tionneerd te Rockanje. V.d.Wel werd December 1940 lid van de N. 
S.B. en bleef dit tot het einde van de oorlog. Hij was waarnemen
groepsleider, tevens was hij lid van het Rechtsfront. Zijn beide
zoons deden vrijwillig dienst bij de Landstorm. Uit de processen 
verbaal van onderzoek blijkt, dat van der Wel fel nationaal soc:ia
list was, hetwelk vooral tot uitdrukking kwam in zijn functie bij 
de marechaussee, o.a. het opsporen, aan.houden en aan de S.D. o
vergeven van personen, betrokken bij de 1 Mei staking in 1943; 
opmaken van proces-verbaal of rapport bij het zingen van Vader
landse liedjes, het dragen van een oranjestrik op 31 Augustus 
door kinderen van 3 en 4 jaar, het vervaardigen van draaginsigres
(leeuwtjes) op de ambachtsschool te Brielle. Door de activiteit 
van v.d. Wel zijn meerdere personen in Duitse concentra·tiekampen
terecht gekomen. 

Voor zover in mijn administratie bekend, zijn beide boven
genoemde personen nog gedetineerd. 

Coll. De ?ommissa
71

s van Politie,

.flan deoc.Heer Hoofd van de Centrale U 
Veiligheidsdienst, � (J .H. van Veen)

Javastraat 68,
1 s-GRA VENHAGE.



Modd Pol. S* .177 • M 

' 

COMMISSARIAAT 
VAN 

POLITIE 

DORDRECHT. 

La.C. v. N°. 109/'48. 

BIJLAGEN; ---

GEHEIM. 

DORDRECHT. den 

POSTBUS 35. 

j--.-
, ,l -��\ � � ., � '-lr.n9 " ... -··11 '1 ' 

Ver:ufë�nt.ulotNding.4fttJ!TII, letter 
en nummer 11an dit schrijven alin te halen. 
alsmede in het adres mijn postbusnummer 
te vermelden. 

Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidádienst 

;;\ Javastraat 68 

\;J� .
's G R A V E N B A G E. 

{'31' In antwoord op Uw schrijven d.d.19 dezer, No. 
4l4i4,Gehe1m,heb ik de eer U het volgende mede te delen: 

l.Bi� onderzoek aan het bevolkiJl8sbureau is

�gebleken,dat Mevr.F.REE van den BERG aldaar niet staat 
ingeschreven,terwijl de "de .Bazelstraat" in deze gemeente 
niet voorkomt. 

@l 
2.GRAAF de,Elisabeth Johanna ,geboren te

· Rotterdam, thans wonende te Dordrecht ,Reinkenstraat 37,
ten huize harer ouders,werd in het bevolkingsregister
dezer gemeente ingeschreven op 24.1.1947,komende van
Alkmaar,Verdronken Oord 69.Zij is gehuwd met ROSKAM,
Berend,magazijnbediende,geboren te Al.kmaar,13.3.1913.

Bij inf'ormatie is gebleken,dat laatstgenoem
de thans nog als politieke delinquent geinterneerd zou
zijn.In Juni 1947 verbleef hij in het kamp "Valkenburg"
Beiden zouden de Nederlandse nationaliteit hebben ver
loren en uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Voornoemde echtgenote is eveneens geinter
neerd geweest.Aangezien het gezin tijdens de bezetting
te Alkmaar woonachtig was,berust bij de P.R.A.alhier
geen dossier,zodat nadere bijzonderheden alhier niet be
kend zijn.

De Colmnisi����litie, 

\ B.G.llleiJer.



MINISTERIE V.AlT
ALGEltENE ZAKEN

No.: B.41414 ·
Bijl.: Gene 

-� VII. RD.3
Betr. : � Rappel

1 -

•s-Gravenhage, 12 Augustus 1949

Hierncde moge ik U nogmaals mijn schrijven d.d. 19 Augustus1948 no.41414 en de hierop betrekking hebbende rappelbrieven d.d. 18-1-1949, 15-3-1949 en 2-6-194-9 (onder hetzelfde nunm:er) in herinnering brengen, 11aarin ik U verzocht l.!lij te rillen doeninlichten ontrent personen1 die zouden hebben ingotekond op hetboek 1�e Dood. zit op hot V1nketouw". · 
Uw antuoord zie ik gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet.

Aan de Hoer 
Districtscommandant der Rijkspolitie 
te ASSEN. 

HET UOOllD V JilJ DE DIENST, J Namens deze, 

J .G.Crabbendam.' 



�î(�t�
voor: B. r:n-a. 

van: B.VII. 

. (/,. 
. 

Met ons schrijven no.�l�l��. 19-8-•�8 r.��d aan de Districts
commandant der Rijkspolitie te Assen verzocht inlichtingen te 
�illefi verstrekken omtrent: 
Joh.Scholten, Rsindersaijk 11 te Dalen (Dr·.) J ·· 
liKevr.L.Dol.fip,g-Sneelman A.101 te Westerbork; en 
Mcvr.w.stevens-vëdder, ê.103 te .Annen(gem.Anlo). 

Genoemde personen zouden hebben ingetekend op het boek "De Dood
zit-·op het V:J.nketouw", geschrevèn door Niels Jacob van .Heerno, 
TiaD.l�ïn een beeld wordt gegeven van het leven in de na-oorlogse 
interneringskampen voor politieke delinquenten in Nede�lond. 

·Dit schrijven nerd in herinnering gebracht op 18-1-'49, 1,-3-'49, 
2-6-'49 en 12-8- 1 49. Evenwel is tot op heden nog geen cntwoord van 
D.C.•Asson binnengekotten. 
- Verzoelte deze zaak met de districtscommandant to �i11en bespreken
en op beantnoording aan te dringen. 

B.VII. 15-9-1949.



M INISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

No.: B 41414 

Onder�erp: "De Dood zit op 
het Vinketouw". 

� IIIc 2 

•s-�ravenhage, 18 Januari 1949.

''.�,Ci.i�� tW f 1'/r-lY
� �-r--'..;;;---:::.I...;M;; •

Hiermede moge ik U mijn schrijven no 41414 dd. 19 Augustus 
1948 in herinnerin� brenp;en, waarin ik U verzocht ?:lij in .te lich
ten omtrent de volledige pe-sonalia en politieke antecedenten van 
tT. SClillLTBN te Dalen (Dr.), &Ievr. L. DOLPHTG-SPEEIZ.!AN te Wester-· 
bork �n Mevr. W. STEV�1S-VEDDER te .Annen, gem. A.nlo (Dr.). 

:riirot een spoedige beant ·oording zult U mij zeer verplichten • 

' 

Aan de.neer Districtscommandant 
der Rijkspolitie 
te 
ASSEN. 

. m,t Hoo!.d van de Dienst

cJ 
namens deze: 

L.L. van La.ere.



MINISTERIE V AU AWmi.Elffl ZAKEN 
• s-Gravenhage, 15 Maart 1949.

No.; :J" 41414 
� 

Betr.: Rappel. G E H E I M _,....,.,� \ 
.. � op het Vinke- - ,"-l'V; 

toUTI" • \)\ . ·' 

''De Dooc:! zit ��Q'\.: - r

1 VI"!:.. ._-u.:, o 

Hiermede �oge ik U mijn schrijven no.41414 d.d. 19 
Augustus 1948 en 18 Januari 1949 in herinnering brengen, 

. naaxin ik U verzocht mij te Tiillen mlichten omt:î.'ent de 
volledige personalia en politieke antecedenten van 
J .Schulten, �evr.L.Dolfing-Speel-r'an en rev.c.w.stevens-
Vedder. . 

Irlet spoedige beantwoording zult U mij ten zeerste 
verplichten. 

1 
HET HOOlID VAW J;)E DIBMST, 
namens deze: 

Aan de Heer Districtscommandant 
der Rijkspolitie 

�-te 
ASSEif. 1.1.v.laere. 

' 



MIIÜSTERIE VÀH ALGEl:ENE ZAKEN 
B. 

. . . 

No.41414. ' 

Onderwerp: 3e Rappel. GEHEIM 
RD.3 

•s-Gravenhage, 2 Juni 1949.

{lijf tl� 3 

Hiermede moge ik U nogmaals mijn schrijven no.41414 d.d. 
19 Augustus 1940· en de hierop betrekking hebbende rappel
·brieven d.d. 18 Januari 1949 en 1; Maa:rt 1949 in herinnering
brengen, waarin ik U verzocht mij te willen doen inlichten
orotront de volledige pe�sonalia en politieke antecedenten van
J .Schulten, tîevr,L.Dolfing-Speelman en r.1e�.W.Stevens-Vedder.

liet spoedige beantwoording zult U mij zeer verplichten. 

. .) 

Aan de Heer 
Distr.Commandant der Rijkspolitie 
te 
ASSEN. 

,;z::�'.(HOOID VAH DE DII�NST, 
· namen� deze: ,

J.G.Crabbendam. 



• 

CENTRAIE VEILIGHEIDSDIENST. 
-.. ·-----............ -.... -----------.. 

No • . :Î 41414"
Onderwerp: "De Dood zit op 

het Vinketouw0 •
" �.
/. "l · �

t 
19 

s-GRAVENHAGE, Aug.u.stus 1948. 
Javastraat 6?. 

Naar -mij van doorgaans welingelichte z�jde werd 

gemeld zouden de hieronde:r genoemde pers·onen hebben 

ingetekend op het te verschijnen boek "De Dood zit op 
. . -· .. 

het V�nketouw", geschreven �oqr Niels Jacöb,_yan m�erne,

uitgeverij 11De Duindoorn'' te Antwerpen. De schrijver 

geeft hierin een beeld van het leven in de na-oor.log se 

interneringskampen voor politieke delinquenten in Ne

derland, 

Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten omtreut 

HET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGI-IBIDSDIEiiST, 
narnen.s deze : 

J \ • 
' ' �f i 1 / \.,/\ ... <,\.. .J.. .1 .J �...,.. .. '-J......�.:-:. !::=-=:_.,..._ .

J.G.Crabbendam. 
Aan �e Heer Districtsco:mmaná:m.t 
de� Tiijke-çnlit ie, 

1 .1 
te 

Ái�• 



•• 

CENTRA:j;.E .. �ILIGHE IDSD IENST. 
No. :/3 41414. 
Onderwerp: "De Dood zit op 

het Vinketouw". 

t s"GRAVENHAGE, 19 Augustus 19.".
.Javastraat 68. 

/"i�- ('Lj v 

:r:t:t �J GEHEIM 
·urrc;ËiöWl
-------"' 

Naar mii v_an doorgaans we-lirU?:elicgte zijde Wérd _gemold 
zou uev:r • .-.; •• Jt!'.hKElfüORG-'1" .Gennep ,n1nncm1-ertstr .29 ,11ndhovE ri,

hebben ingetekend op het te verschijnen boek ''De Dood zit 
op het Vinketouw"?geschreven door Niels Jacob van Heerne, 
uitgeverij ''De Duindoorn" te .(uitwerpen. De schrijver geeft: 
hierin een bè�ld van het leven in de na-oorlog se interne·· 
ringslrampert voor politieke delinquenten in Nederland. 

- Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten _ontrent
. haar volledige personalia en haar politieke antecedenten. 

Aan ö.o Heer Hoo:fdcommissari;::; HET HOOFD VAN DE cr:WTRAlJ:; 
v:zu1 J)o:.1 �,;.c, VEILIGJ-IBIDSDIZFST, 
te name?1 

deze:
."DHOV.�11 . , 

� \,_: L..,.._,.__,,__ 
·----,�_,,,-.._ 

J .G .crábbendalll, 



.. 

.. 

. /, 

Gl{HBIH

1,,Î 11:tÎguotuo 

�'{.' ·.

� l 

.r: 

n� mij 'VtlJl doo�gaans wel�elichte zi.rrëlo 'f;.ol·d. gomeld 
zouden de hiorondor gC3fi.oemao personen nebben incot�d op, 

· het te verschijnel'i boek 11D9 Dood zi.t op het Vin1-..�o �, � , gese�even do_or 'Niels Jä.Pob Vép. Ueerna, Uitg;evo��4 TI.Dc. t..

I.b:t:ttidoo.rD" te Ah-tuorpen. . • . . 
� � • • 1 "D� schri,ijvor goeft hierin een beeld ·,o;Q?J. r ..... t lev.en in 

dè no�orlonse !ntor.noi,ingskàbpen voer polit1clOC:i Q.el::i.�en-
ton :î:n 1:edêrland. . ... · · · 1 , ·' ·, �

ik . oge 1J v:�rzoek�ll nij to doen inlichten Ó, tr.ent hun 
volledige pertWnnlia en hun politieke antecedentén." 
1!.J'.Doörtén, Xuiperstraat· '77 '.hs., /i.r.tstordro;:-ZJ
A.&oa.rlings ArQh:lfi\odeStJeg 34; Aritsterd,am-P.; 
A.d.e Kort, �ilsnusstraa.t 18 hs., >'/ir sterclom-0; 
t.. Ftonczek11 Prinsongro.cht 132 I·, Anistordoin-C; 
� .�ieutJhcf', �iil,i'frenboohstraat. ;4e, Al'iisterdaln"":O'J
..oVJ:iPQ.\'1, SRtu:tenoerg, UiddQnuog 5'1, Amsterdso-oi ' 

t:.Dèck, vla do,lti�.pstrnat· ·14; .I, Amsterdam; · ..
IC.Groenveld pJa lfüvr.Kollê, tlilbcltlinastrae.i: 61 lt.s � �

. · · ·. . , .. AJ;lstord.em-W,t 
Fot.N�îiuldèr p/a. Wêd"Reeren, v.rioustraat J.61 .1, A 'li�-z;. 
p .. ]:.!.'Krc;,on-do B1e1 Biou11straat 117 I, .Ainstoriian:: ... O;·
3. R1edil�.'!t pfe., t:e� � E .u. v. Sc'"heppinaen, Jaaob väli Lél:lneptp:de

,/ ,. 140 II, !U'Jotardsi • 

., 

·zm HOO El V.Atl DB C"iJ�&In
VEILIGHEIDSDIEI1Sj ... . \'· ,,
nam.ens deze a " 

,. J "o.crrabbcndts.1!1.. 

,De Heer Hoofdoo!!lmicsnris ·van folit1e, 
te 

• A m s t e r ê! n n.
; 

'' 



• 

• 

CT"1Gtiölfl
CENTR.AI.E VEILIGHEIDSDIENST • 19 

.is-GRAVENHAGE, .Augustus 1948. 
Javastraat 68. 

. . . .. , .. 

No.: B. 41414" 

Onderwerp: ''De Dood zit op 

rn 
het Vinketouw11 

• 

.::J]l !�3 
GEHEIM 

. Naar �Hmf���:ld-tP�f�i �.),r.r!eld zou 
hebben ingetBkend op het te verschijnen boek "De Dood 
zit op het Vinketouw", geschreven door Niels Jacob van 
Heerna, uitgeverij nne Duindoorn11 te .Antwerpen. De schr:;.} 
VB1' .. geeft hierin een beeld van het leven in de· na-oor-· 
log-se interneringskampen voor politieke delinquenten ü1 
Nederland. 

· - Ik moge U
zijn volledige 

verzoeken mij te doen inlichten ofätrent 
personalia en zijn. politielce antecedente1 • 

Aan de Uee:r Districtsoommancl.ant 
der Rijkspolitie, 

HET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGBEIDSDIZKST, 
namens deze: te 

MIDDEiaURQ. 

-··· ·-··-· ·- ..

J .G .Crabbenda.m. 
--�------··· 



/, 

. /�41414. ,
B. l 

VII. RU.3 
Kabinet.

. ' 

G E"RE ! I1

19 Ju.1.1'1948. 
'"De �ood si-f? op hêt :Vinltetouw'�.

' ( 

.J 

On.dcr d�eggirig voor d.e toezonciing on��
lei:êiinc; vs.n net gestelde in lîet bij lro nevonvo�i" bld 
s�hl-ijvcn geyóegde rapport net. bijlczen, uogo it: U 
v.crzookcn mij te. 'tillen bo�ichten of de ttour�� di-e do 
dc.al"bij gbvoogdo lijst overhnnèiigde-, .zich bi' 1J bekond
hooft genà.akt, alsnede of .!Zi:3 hoert ,r:bdogcd.eeld,. hoe 
en 11.aar genoemë "".; 3at dn haar bezi.t is gokqcon.: 

� 
îo U�er ir� - 1tiQ ooge tik 'U·hog berichton) dat 

"Do Dood ')Zi.1G op uie,; Vinketoun"· eon .boek is» 1"örr.. ood,e..,
:.u:� van de hand van eon er-politieke do1iitqr.tèht ön · · 
behnndelende het ·1even in do na-oor1��e � intell'D.èri�s
�èll m. Neder1and. Dit boem is niet bi� 4e boolr..h�ndol
'Ve.rkr!;jgbaar.' 
· · Do ,op de l13st voorkonen.de narieu ziµn r é!'en<ieols
politieke deliilquenton. · , · .

EET. HOOFD VAf: DE CB11lRAIE.
VEILIGRE1DSDIE11Lî.f, 
namens doze-' • · 

Hèer COLJ!linsoris ·van Politie
,. 

.. 

' ... .

' "', 



• 
• 

CENTRAT..E VEI1IGHEIDSDIBNST.. t s•GRAVENHAGE·,19 Augustus 1948 • 
D Javastraat 68 • No.: .0, 41414. 

Onderwerp: "De Dood zit op 
he-t Vinketouw", 

'la� 
GEHEIM 

Naarv�ij __ yan doorg�ans��eling_alicnte zijde werd ge
meld. zou �.�ïARJ:, AnnaBvraau JO, IJmu1aen. 
hebben ingetekend op het te verschijnen boek 11De Dood 
zit op het Vinketouw", geschreven door Niels Jacob va;.1 
He·erna, -uitgeverij 11De Duindoorn tt te Antwerpen. De sc:-ir:i:. 
ve:t-geeft hierin een beeld van het leven in de·na:-obr" 
log·s"e interneringskampen voor politieke delinquenten :1.1 
Nederland. 

- Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten on1trent
zijn volledige personalia en zijn politielrn anteceden-� 

� 
Aft de neer Commisoaris 

BET HOOFD VAN DE CEl'ïTRALE 
VEILIGHEIDSDIEJ.\"ST, 
namens deze: vo.n 1.�litie, 

te 
VEI.$ i. 

-- -· --· ··--,·�
--· ------- ' 



CENTRA� .. �ILIGHEIDSDIENST. 

No. :/3. 41414, 
Augustus 191. 

Onderwerp : t'J)e Dood z 1 t op 
het Vinketouw". 

JI!._�j GEHEIM 

Naar· mij van doorgaans, welingelichte zijde werd gemeld 
zou Mevr. ed.H.F.RUIZINGA;-liioorla�, rus:;;Jel I 94,onstv,1edde(m.•.} 
hebbén ingetekend op het te verscnfjnen boek 11De Dood zit •
op het Vinketouw"

1geschreven door Niels Jacob van Heerne, 
uitgever'ij "De Duindoorntt te Antwerpen. De schrijver geeft.: 
hierin een bè�ld van het leven _in de na-oorlog se interne·· 
ringskampen voor politieke delinquenten in Nederland. 

·· Ik moge U verzoeken mij te, doen inlichten ontrent 
.haar volledige .personalia en haar politieke antecedente;.} .• 

HET HOOID VAN DE CZETRAI� 
1
Aar1 de i.-Îet.r Jor.:9Dcl1ef 
� Politie, 
Uv 

VEILIGHEIDSDIERST, 
name?1 deze:

Yl!�k---... _, -ONSrr llE (Gr •. } • 
---------. 

J .G .CTabbendam. 



CENTRAIE VEILIGHEIDSDIENST. 
--·---------�---�-�--------

•s-GRAVENHAGE, Augustus 1948. 
Javastraat 68. 19No • . :B 41414,

, Qnderwerp : "De Dood .zit op 
het .Vinlrntouw 11•

GEHEIM 

Naar mij van do.orgaans welingelichte zijde werd 
. � . ·� 

gemeld zouden de hieronder genoeL'1de personen hebben 
. . . . .. . . . . . . . 

irtget�kend <?P het �� ve':°s?hijr�_en bo�� "De Dood zit op

het Vinlrntouw", ge sc�even �oor Niels Jacob _!an H�erne,

uitgeverij 11De Duindoorn" te Antwerpen. De schrijver 

geeft hierin een be-eld van het leven in de na-oorlog se 

interneringskampen voor politielte delinquenten in Ne-

derland. 

Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten omtrent 

hun volledige personalia en hun p.olitieke antecedente·-,.. 

-- J .v.Sl>IU'{GJ�il, Bu.r.gha.rd v .d.Eergst"r.128 te 1T1jmegen;en 
__. J.H.v .ó..J,11., ;Jr., Johrumes Vije.hst .... 7,3 te Nijmegen.

HET HOCID VAH DE CENTRALE 
VEILIGifilIDSDI:rl:DBT, 
narn.en.s deze: 

' L• 4. . ' 
.\ 11 \ 1 · 1 

'-/ ·::-···�··�-·.�--�-

J .G .crabbendam. 

Aa.IJ. de lieer commissaris 
van Politie, M�· 

to 
.;:.;N,_l.J .... fi;.,.,C;..;..Ff!! .. 



• 

CEWJ:RA� .. �ILIGHEIDSDIENST. , s..ORAVENHAGE, 19 Augustus 194
No.:5.41414. · Javastraat 68. 
Onderwerp: ttDe Dood zit op 

het Vinketouw" • 
r V {J ,�. 3 G E H E I M 

Naar mij van doorgaans weling�lichte zijde wérd gemeld 
zou Wed .!.r.�,L v. HIJ"J.{, Herenstraat 3?, - te Dappemeer, ,, 
hebben ingetekend op het te verschijnen boek ttDe Dood zit 
op het Vinketouw«1gescbreven door Niels Jacob van Heerne,
uitgeverij "De Duindoorn" te AntvJerpen. De schrijver geef\; 
hièrin een bèeld van het leven in de na-oorlog se intern0�·, 
ring slcan1pen voor politieke delinquenten in Nederland. 

- Ik rnog.e U verzoeken mij te doen inlichten ontrent
haar volledige perso'nalia en haar poli tiel�e antecedenter. 

. 

. 
. 

Aan de;'. l)!' 1ÜS'i.:.J: lut,iCOI.J'd..! <}t,._', 
ter nijkspolitie, 

HET HOOFD VAN DE CZNTRAI� 
VEILIGHEIDSDIEFST, 
name�ze:. · 

. \ __ ,. u..�>--._.-_,,___ 1 

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

• J .G .Crabbendam. 



CENTRAT� 11,E!LIGHE!DSDIENST • 1 s•GRAVENHAGE, 19 Augustus
D Javastraat 68. No.: o. 41414. 

Onderwerp: "De Dood zit op 

...fdr �et
. 
Vinketouw", 

� /'1.3 
GE HE IM

Naar mij van door�aans welingelichte zijde werd ge-
ráeld. zou :� .éle Jo:.Km pf e ., ev-r .a.e Jonsh ,,.i't!ulrn:-·1,·.Ar v .34.5 , J:::_>11 (dlö� 
hebben ingetekend op het te verschijn.en boek "De Dood 
zit op het Vinketouw", geschreven door Niels Jacob van 
He·erna, uitgevertj "De Duindoorn tt te Antwerpen •. De schr:ij, 
vet·· geeft pierin een beeld van het leven :i,n de· na-oor;... 

log-se internering skalï1pen voor politieke delinquenten L!.

Nederland. 
· Ik moge U

zijn volledige 
verzoeken mij te doen inlichten on1trent 
l)Brsonalia en zijn po.litielrn antece.dente1.. 

l ... de Eeer Distriotsoammandant 
dl!- tijkB�Oliti�• 

BET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIZ1''.ST, 
namens deze: 

( '\ 
1 ! 

te 
�11:.CUOORN « 

U�Jt -� .,'--l_, i.J-...1------�--

J.G.Crabbendam. 



• 

• 

• 

CENTRAT..E VEILIGHEIDSDIENST • 

. No.: /j. 41414 • 

Onderwerp: 11De Dood z'i t op 
het Vinketouw". 

.�:;;� 
�·\\\1�- .. 

's-GRA.VENHA ;E-,,. Augustus 1948. 
J avastraat 68. . 

t lf-1 
IJ 

:IE ï J 
GEHE. IM 

Naar mij van doorgaans welingelichte zijde werd 6G
meld zouü.�'i·UIVBNS1.I·LY · • Byz.e.a:tu1..l.i1:St:i • ..31, te liu?l' :.et.1• 
hebben ingetekend op het te verschijnen boek 0De Dood 
zit op het Vinketouw", geschreven door Niels Jacob v-an 
He·erna, uitgeverij "De Du:i,.ndoorntt te Antwerpen. De schr:ij, 
ver·· gee:rt hierin een beeld van het leven in de· na-oor-
log·se· internering skan1pen voor politieke delinquenten :

'.
1, 

Nederland,. 
- Ik moge U

zijn volledige 
verzoeken mij te doen inlichten omtrent 
personalia en zijn politieke. anteceden'i:.n • 

A. de !Ioor Roofdcomx:pissaris
I) 1 · t. ' 

BET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGBEIDSDIEJY:ST, 
namens deze: van .. o :.i.: ie, 

te

HAtlR tillM: • 

("\ 

liJtJ .,\; .... t) :\,..,.. __ .. ______ 
.... _•, .. 

J .G .Crabbenda)..n. 



CENTR.AJJ�� VEILIGHEIDSDIENST. 

No.:_ 8, :4"1414.

Onderwerp: une · 
het 

Dood zit op 
Vinketouw''. 

-:,:p. �3 
GEHEIM 

Naar mij van doorgaans welingelichte zijde werd go
meld. zou l?.VISSEn. Tuinstrnat 11-0, Krimpen a/d IJssel, 
hebben· ingetekend op het te verscliijnen boek "De Dood 
zit op het Vinketouw", geschreven door Niels Jacob van 
He·erna, uitgeverij nne Duindoorn tl te Antwerpen. De schr:ïj· 
ver·-geeft hierin een beeld van ·het leven in de ·na-obr:
log'se interneringskampen voor politieke delinquenten :1.ï.i. 
Nederland. 

- Ik moge U
zijn volledige 

verzoeken mij te doen inlichten ou1t:rent 
per·sonalia en zijn politieke antecedefft�"'- • 

• 
Aan de Heer Distriotsoammandant 

EET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGBEIDSDIEKST, 
namens deze: d.Rij�spolitie, 

·te

• s•GRAVi;.NH.AGE •
-·

( '1 

lfJ1J );J....>\ . .>, _ _>-� • ....>,

J .G.Crabbendam. 

I 



• 

• 

• 

CENTRAY.E VEILIGHElDSDIENST. 

No. s b 41414 • 

Onderwerp: "De Dood zit op 
.....rr;· het Vinketouw".

,,,..-···���\'. <<,��-> 
\ "'f\} ... 

's-GRAVENHA�� Augustus 1948. 
Javastraat 6ä':..!.� ."l te 1• ,. 

v..,, "t :) IJ'C f. 

-�7[J 
GEHEIM 

Naar mij van doorgaans welingelichte zijde werd gr-
meld' zou .:, ·" .rcno

8
1�� lll�&-� .zuaoht.ii',liu.- sÁ.8.ar·i:. , st.u1.i.1 t:.... i, hebben ingete�en olf tle't lèe verscfirJnén ooe'.K 'ID'e vooiomisbrJ

zit op het Vinketouw", geschreven door Niels Jacob van 
He·erna, uitgeverij "De Duindoornt' te Antwerpen. De sch.1·�5 
ve:r"geeft hierin een beeld van het leven in de·na-oor-
log·s? interneringskampen voor p'oli t ieke delinquenten i?.:•
Nederland. 

- Ik moge U
zijn volledige 

verzoeken mij te doen inlichten omtrent
personalia en zijn politieke antecedenten.

Ao. •. o .ffcor Cor•psohef 
vnn .Poli tiû, 

HET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIE!':ST, 
namens deze: 

a1 ' 
11}.:..�)j__,.,_� 

te 
H<,� t!�BPOFX. ..._,._,_ .. �,.... 

J.G.Crabbendain. 



• 

• 

• 

CENTRAI� "Y,E!LIGHEID�I?IBNST. 

No.: f3 41414. 

Onderwerp: 1*De Dood zit op 
het Vinketouw". 

Jl1J 7'13 . 

............. .,.
.,,.,.-.-

\ .�ürf GttotKl
-

1 s ... GRAVENHAGE, 19 Augustus 1948.
J aiTastraat 68. 

( 
Q,,/L/Ç�Vi 

GEHEIM 

Naar mij van doorgaans welingelichte zijde werd gc
r.1e1d· zou ';t .HUY.mm, Adclheidstraat 5 to Bussum 
hebben ingetekend op het te verschij'nen boek •'ne Dood 
zit op het Vinketouw", geschreven door Niels Jacob van 
He·erna, uitgeverij "De Duindoornt' te Antwerpen. De sct11•:\J 
ve1-·- geeft hierin een beeld van het leven in de· na-oor�· 
log'se interneringskampen voor politieke delinquenten :i.n
Nederland. 

- ·· Ik moge U
zijn volledige 

verz·oeken mij te doen inlichten ou1trent 
personalia en zijn politieke antecedentm • 

�e Hoer Oomrr..issaris 
van Politie, 

HET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILiqHEIDSDIZ}TST ,. 
namens deze: 

., '

{ o} 1. 0 
te 
BOOSUti. 

\.Á.JLr ).i_.(__>L __ .......,__,_.- .

J.G.Crabbendam. 



• 

• 

J 

• 

CENTRAY.E VEILIGHEIDSDIENST. 's-GRAVENHAGE,:� Augus�up 1948.

No.: g 41414•
Javastraat 68. tJ1 '-ls-<f7,Y . 

Onderwerp: ''De Dood zit op 
het Vinketouw" • 

.:lll 7!J. '1
GEHEIM 

Naar, .. Il1tj YaJ'l: _dooz:ga.si.nsc w�inge].ipp.tr zi�ide werd g,. -
meld. zou.,, .. I.ILU ,r.J.J.:fü, 1"acto 2, ... inf.c ,::..;; .,'!'ieile r 
h�bben ingetekend op het te verschijnen boek "De Dood 
zit op het Vinketouw", geschreven door Niels Jacob vari 
Heerna, uitgeverij "De Duindoornn te Antwerpen. De se;,: 
ver·-geeft hierin een beeld van het leven in de ·na-oor·· 
log·se internering skan1pen voor politieke delinquenten :b 
Nederland.-

- , -· Ik moge U
zijn volle.dige 

verzoeken mij te doen inlichten omtrent 
personalia en zijn politieke antecedente 

� de Heer Distrietscommàndnnt 
d&r Rijkspolitie, 

EET HOO JID VAN DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIEi'ïST, 
namens deze; 

to 
DCRPBf-CilT, 

--- .� . -·-· ··- --·-····�--
J .G.Crabben,dara.. 



• 

CENTRAIE VEILIGHEIDSDIENST. 
--·---�---�·---------------

No • .:.B.41414• 
Onderwerp: "De Dood zit op 

het Vinketouw". 

YJI %l3 

t "I S'l 
8 s•GRAVENHAGE,. Augustus 194 • 

Javastraat 68. {)jlfS-rJi9. 

G EHEIM 

Naar �ij van doorgaans welingelichte zj_jde werd 

gemeld zouden de hieronder genoemde personen hebben 
- - . . . .  

ingetekend op het te verschijnen boek "De Dood zit op 
. , . . ... 

het V��etouw", geschreven �oor Niels J aeob .. !an Heerne,

uitgeverij 11:t>e Duindoorn" te Antwerpen. De schrijver 

geeft h�erin een beeld van het leven in de na-oorlogse 

interneringskampen voor politieke delinquenten in Ne

derland. 

Ik moge U verz-0eken mij te doen inlichten omtrent 

hlll1. v�;t.ledige personalia en hun politieke antecedentü:-1. 
/ K .xr..r .. � . ,. .... ""'BNl'G)'"(:\ft t J.4 �e J:reda; 
,,/" J o .. �:Biv.t,1., ..:,.:iclt..ollattn 14? t,e srea.a; on 
/ L.,rnir<�1Ci:TI1Rt 1 Ginn.ekam1eg l�la te Breda� 

EET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIG!·IEIDSDI:tl:HST, 
namen� deze: 

J '• "· 
\..} . .<.',. �} J.�:.f......,,.�-=--�-

J.G.Crabbendain. 
Aan de Hoor Co:Mn.issa:ris 
van Politie, 
te 

BBL"'Dl�. 



• CENTRAI.E VEILIGHEIDSDIENST• 15 ... GRAVENHAGE,19 Augustus
ó Javastraat 68.No.: Q 41414. 

Onderwerp : "De Dood zit op
het Vinketouw" .. 

J!]1. ,'l3 
GEHEIM 

Naar mii yan_do9rgaans �elingelichte zijde werd�,
meld zou ,.v.a.J:AAI{, Zu°l'ie o.58, Baanbrugge (Utr.), 
hebben ingetekend op het te veri;jchijnen boek "De Dood 
zit op het Vinketouwn, geschreven door Niels J�cob van 
He·erna, uitgeverij rtDe Duindoorntt te Antwerpen. De. se; 
ver·geeft hierin een beeld'van het leven in de·na-oor" 
log·se internering skamp�n voor politieke delinquenteh in 
Nederland. 

-· Ik moge U
zijn'volledige 

verzoeken mij te doen inlichten omtrent 
personalia en zijn politieke antecedento • 

A-a..n de Heer l)istriotsoormnane�ant 
der RijlcSJ,)Olitie, Utrecht, 
Utrechtsewes 139, 

BET HOOFD VAN DE CEFTRAIE 
VEILIGREIDSDIZKST, 
nam.ens deze: 

(" 
l1_ J1J J�__..(_, \,>-� ---

te 
DE BILT •. 

--- . ·-- ··-... _ ._  ___ ., _____ -

J .G.CrabbendaJ-11. 



• 

• 

CENTRAIE VEILIGHEIDSDIENST. 
.. · .. .. 

No.:.� �1414.

Onderwerp: "De Dood zit op 
het .Vinketouw". 

�óool 
. �8 1 s-GRAVENHAGE ,J.9 Augustus 194 • 

Javastraat 68. 
a/ ltS'} 3 3.

:YJ1 �j 
.. 

GEHEIM 

Naar mij van doorgaans welingelichte zijd� werd ge
meld zou �1 �1,r,·1JY;:.,HOJï',p/a c. ,/.v .ä. .l '.t ,l<:: .0e Lienestr .6 ,a.eJ.�...,n, 
hebben ingetekend op het te verschijnen boek "De Dood 
zit op het Vinketouw", geschreven door Niels Jacob va.n
:ae·erna, uitgeverij "De Duindoornu te Antwerpen. De sd11"jj. 
ver·-geeft hierin een beeld van het leven in de· na-oor ;.. 

logse interneringskampen voor politieke delinquenten in 
Nederland. 

Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten omtrent 
zijn volledige. personalia en zijn pol;i.tieke antecedeffGE·· 

HET HOOFD VAN DE CENTRALE 

Aan de Heer Corpschef 
van Politie. 

VEILIGHEIDSDIElY:ST, 
namens deze: 

te 

or::u:mi. 

J .G oCrabbendain. 



CENTRAIE VEILIGHEIDSDIENST. 
-�·---��-------------------

No• .:e_. . 41414 •
Onderwerp: "De Dood zit op 

het Vinketouw 11 •

I � ? ... � 

' s•GRAVENHAGE}9 Au�ustus 1948,
Javastraat 68. 

GEHElIM 

Naar mij van doorgaans welingelichte zijde werd_ 

gemeld zouden de hieronder genoemde personen hebben . . .· . � . . . . ·- - . . . . .. 
ingetekend op het te verschijnen boek 11De Dood zit o:, � . .. . 
het V��retouw", geschreven �oor Niels Jacob. !an H�err:e,

uitgeverij "De Duindoorntt te Antwerpen·, De schrijver. . 

geeft hierin een beeld van het leven in de na-oorlogsc . . . 

inte�neringskampen voor politieke delinquent.en in Ne

derland. 

Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten omtrent 

hun volledige per$Ollalia' en hun politieke antecedenten • 
....- A" L\.,1 �� - ', .:: L'.C::11, .!J.c.hter_voord� 3. :J.� 5 {Gld.) ; en 

�. "' ·"C"r- · •C ir"'LI.l;r <:< 1 , ' ll8 t r: 1h (Cl- ) � .c..:a.,...-,t...:..i;;,.J.�;-.1,1:ó:, ... ,;:;., 11., ,;.,_.c:r. �b ..>. 9 .!..0 eM. a, • 

HET HOOFD· VAN DE CZNTRALE 
VEILIGlIEJDSDDTiliST, 
nan.1ens deze: 

' ,, 
\_ -\ �I 1 1 · }._ ., -< ..... J.J , __ ..i....�-� - -1"•-.:_ o•-•-..-•-.•--::_•--:-�-

J .G.Crabbendam. 
Aan de lieer Distr.ictsco-Jim.wide.nt 
der. P.ijks:politie, 
te 

DO .�J lCfffUA. 
--



CENTRAIE VEILIGHEIDSDIENST. 

No •. :_q_41414. 's-GRAVENHAGE, 1$) Augustus 1948. 

Onderwerp: "De Dood zit op 
het Vinlrntouw". 

Javastraat 68. ;1
/_1/f/S'bb 

J!P. 743 
GEHEIM 

Naar mij van doorgaans welingelichte zijde werd 

gemeld zouden de hierónder genoemde personen heèben 
. . . - . . � . 

ingetekend op het te verschijnen boek t1De Dood zit op 
- . - ·- � ,... . -

het Vinl{etouw", geschreven door Niels Jacöb van Heerne, 
. . . . - . 

uitgeverij "De Duindoorn" te Antwerpen. De. schrijver 

geef.t hierin een beeld van het leven in de na-oorlogse 
. . -

internerings�ampen voor politieke delinquenten in Ne

derland, 

Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten omtrent 

·hun volledige personalia en hun politieke antecedenten .•
- J .DIJ:'\PJ!W, ,:p/a .l)'levr •"� .scheen.en ,Hwmoletm1 15 te M'uth f I..11:.il>.);
.:.---'P .AC!t.SH!:.'U·.i� ,:Pa.•atlelstr .14 te Atnston.r.e.do (I.imb. ) ; 
__ Hevr .DA'tY?tJ,.NB:i:."RG,Pa,1.'kl10tel Roodinz,oud v ,burgseweg,Vallcen-

. b�g: 
.--.Hevr,A.E.UIJSS11'.?1-KLSIUEN, Kerkstr.20 tl;) Waubach (Z,Lir!lb;); 
- w.HOOGM@Oorn, p/a 11.nouben,:Pastoriostr.2�1 te Nuth {:r:i;:�1/))J
_....11.J .DLLTJ;r;.wrus ,l>riokart K.4, te Bocl1oltz f LJ,.mbJ � . BET HOOFD VA1'l DE vENTRALE 

VEILIGI-illIDSDIBliST, 
nal'.iwn.s deze: 

J.G.Crabbendam. 

Aan de Heer DistrictScOiiilllo.ndant 
der Rijkspolitie, 
te 
MA.P.STrdOHT. 
----



. ' • 

. : 

. ' • •

, 

.. CENTRAIE, ��LIGHEID§DIENST. 

No.: 8 41414. • 1

� Onderwerp: 11De Dood zit op 
het Vinketouw". 

:.c-=· IJL 71).J 
GE HE I M 

Naar mij van doorgaans welingelichte zijde werd ge
meld' zou C.A.Hnzenbrook" Va:r.kendijk C 4, Uaalcsbergen {O}, 
hebben.ingetekena op fiet te verschi�nen boek "De Dood 
zit op het Vinketouw", geschreven door Niels Jacob van 
He·erna, uitgeverij "De Duindoornt• te Antwerpen. De sc;w::j 
ver·· geeft hierin een beeld va.n het leven in de na-oor
log·se internering skampén voor politieke· delinquenten in 
Nederland. 

·· Ik moge U
zijn volledige 

verzoeken mij te doen inlichten ofötrent 
personalia en zi,iin poli tielre antecedent;· • 

Aan de �oer Districtscorlll!l.andant 
der Rijkspolitie, 

BET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIEKST, 
namens de,z-e: 

te 
Afl:iELO� 

- .. -·-· ··-· --···---
J .G .Crabbendron • 



CENTRAIÈ VEILIGHEIDSDIENST, 

0 No. i .J • 41414. 

Onderwerp: ''De Dood zit op 
het Vinketouw". 

. I UITGfBLJ· .· �-:-]. , ----_ i.i.-\ l . 
1 s-GRAVEN�GE, 19A'l,lgustus I9�8. 
J avastraat 68. 

fi. 7P:3 
GEH.EIM 

Naar mij van doorgaans welingelichte zijde werd ge
meld. zou .... ;; .\:.�:'l., .... HUS, Soht.esn�r.ge.l·,,\:!t:, 19".1'._ liffurlan

t.:.. hebben ingetekend op net te versèhijnen boeK De Dooa 
zit op het Vinketouw", geschreven door Niels Jacob �an 
ne·erna, uitgeverij ffDe Duindoorn tt te Antwerpen. De sèlu·::_j 
ver·· geeft hierin een bee-ld van het leven in de· na-oor;.

log·se interneringskampen voor politieke delinquenten i:::

Nederland. 
· ·· Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten ot11trent

zijn volleqige personalia en zijn politielce antecedente1.·. 
HET HOO 11D VAN DE CENTRALE 

Aan de Heer. Oor:nlissaris 
van 1?oli tie , 

VEILIGHEIDSDIENST, 
namens deze: 

ci1J�. 
te 
FïE:U-.n:rEn" 

J.G.Crabbendam. 



CENTRAIE VEILIGHEIDSDIENST. 
--��--�---------�-�-------� 

No •. : B 41414, 
Onderwerp: "De Dood zit op 

het Vinketouw 11 • 

,-J.,

/;.i,_ � 

... ......._ 

�Ottf1
19 �h 's-GRAVENHAGE, Augustus 1940. 

Javastraat 68. 

GEHEIM 

Naar �i_j van doorgaans welingelichte zijde werd

gemeld zouden de hieronder genoeride personen hebben - � . . ' . . . ·- . . . 

ingetekend op het te verschijnen boek "De Do�d zit op . . . . .... 
het V�nketouw", geschreven �oor Niels Jacob_;:7an H�erne,

uitgeverij "De Duindoorn" te Antwerpen. De schrijver 

geeft hierin een beeld van het leven in de na-oorlogsé 

interneringskampen voor politieke delinquenten in Ne-

derland. 

Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten omtrent 

/ 1rl'ffinY,?}1�d�%_ 1t�t{��1:, e� .i'i11,�����e t�ffl;<i.i'AmY�� • 
.,.....,o • .r.do T..i.__-�::..,.fl/a J.Vcenman,Pieter lTieJ.andtstr.56 te Utr.ooht; 
_. J .ELDlG!'..iU) 'j?ci<:s1;:r. l te Utrecht; 
..,....J .KN.1. ... ER, Eoutplan 3 te Utrecht; 
..,...n.L. v .LOI.:!r...,1�··RO\',Al»S, Bemrn.unde Weert -O.I";39b" te Utrecht. 

EET HOOFD VAN DE C:isNTR;.U; 
VEILIGHEIDSDIBliST, 
nam.en,s deze: 

' ., 
t ., \_,· J .. 1 .u ,.__ ,,..>....,...._,. . -· --·-- -··- -- •••v:=._ 

J .G .Crabbenda.m. Aan de Heer Hoo1'<1cor.uaissaris 
van J.>oli tie 11 

te 
U'.ffiEOHî• 



I 

•• 

CENTRA!-E VEILIGHEIDSDIENST, 

No.:-� 41414. 

Onderwerp: "De Dood zit op 
het Vinketouw". 
r-, 1

...... �v"'{\ 

0Sic;�ó� .. 
1 s-GRAVENHAGE�ugustus 1948. 
Javastraat 68. 

f �.J 
GEHEIM 

Naar mij van doorgaans weltngelichte zijde werd ge
meld. zou J"v.TUYL p/a fI.J.v.Zundijl,: .. 11om.octsestr.2,12,Eck e.'J.,;i 
hebben ingetekend op het te verschijnen boek "De Dood 
zit op het Vihketouw", geschreven door Niels Jacob van 
He·errta, uitgeverij ·0ne Duindoorn" te Antwerpen. De se·, .. , 
ver·-geeft hieri.n een beeld van het leven in de· na-oor--. 
log·se internering skaraperi voor politieke delinquenten :L 
Nederland • 

· Ik moge U
zijn volledige 

verzoeken mij te doen inlichten omtrent 
personalia en zijn politieli:e anteceden·�. 

Aan de .Heer Districtsoorumandant 
der Rijkspolitie, 

BET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIZI'ZST, 
namens deze: te· 

NIJ?ni':Gf.N • ('i 
\.-Z_JtJ ... -.,"'-,;i....>-_ . .._,__,. __ . 

-�--·----·· 
J .G .èrabbenda1n. 



• 

CENTRAIE VEILIGHEIDSDIENST. 

No • . :.B 41414•

Onderwerp: nne Dood zit op 
het Vinketouw 11•

_JIJ[ 14 s

•s-GRAVENHAGE, 19 
Augustus 1948. 

Ja vastraat 68. ·

GEHEIM 

Naar mij var1 doorgaans welingelj_chte zijde werd 

gemeld zouden de hieronder genoel'lde personen hebben
. . . . ·- . . . .. . 

ingetekend op het te verschijnen boek "De Dood zit op . . . . .. 

het V��etouw", geschreven �oor Niels J0cob._yan H�erne,

uitgeverij 11De Duindoorn" te Antwerpen. De schrijver 

geeft hie�in een beeld van het lBven in de na-oorlogse 

interneringskampen voor politieke delinquenten in Ne-

derland. 

Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten omtrent 

hun volledige personalia en hun politieke antecedenten. 

,.,;" H.W!mS�!K1 !J/E>.. Enkstr. 22 te neven·{:;c:r; en 
.,,,-:: H o3:G�, Dr.Schuylingstr. 2 te Deventer; 

HET H.OCFD VAN DE CE:NTRALE 

VEILIGHBIDSDIJ:WBT, 
namens deze: 

' . 

' .. ( 1; 1.P L 1.,.. . :: ·•• --· t.�:-.':.._ ->- h - , •• -. -

J .G .Crabbendain. 

/Aan do Heer Comt1isaaris 
van Politie, 
te 

� DEVEI�. 



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST. •s-GRAVENHAGE,lg Augustus 19� 
No.:/.) �141�. .Javastraat 68. fr r r/:; vj�Onderwerp : "De Dood zit op -

]LIJ. het Vinketouw•. UdGÉGÓÊKT-
�3 GE HE I }l 

Naar.mij van doorgaans welingelichte zijde werd gemeld 
zou I.lej .-J.LA?.� • IJsselkade 1 te DoetL'1oheu, 
hebben ingetekend op het te verschijnen boek t'l)e Dood zit 
op het Vinketouwtt?geschreven door Niels Jacob van Heerne, 
uitgeverij "De Duindoorn" te Antwerpen. De schrijver geeft 
hierin een beeld van het leven in de n�-oorloBse interne" 
ringskampen voor politieke delinquenten in Nederland. 

· Ik moge U verzoeken ·mij te doen inlichten ontrent
haar volledige personalia en haar politieke antecedente·. 

HET HOOFD VAfï DE CEWTRAL.:, 
VEILIGHEIDSDISKST, 
name� deze:

'�!,4JJJ-l....k._.__.._,_ 
�-----···" 

J .G .Crabbendàl11. 



• 
• 

• 

• 

CENTRAJ..E VEI1IGHEID$DIENST. 's-GRAVENHAGE,ig
No.'·· /3 .�1411• Javastraat 68. 

Augustus 1948 • 

Plf� �/;rut
Onderwerp: nne 

het 

ft M3
Dood zit op 
Vinketouw". 

GEHEIM 
\ ---���@<îl ____ . .-,.,,..,-· 

Naar mij van doorgaans welingelichte zijde werd gG-
m
h

!\e
b
ld
b
. zou

i 
.1.-.,

t
•J.,_,

k
1 J.tili1' l�Rt1el.11cte 60ah( 10.:.:....: .J. b·i 11:;:_; ,�t1.f.l\1ri i.if. (--• 3I' 4e en nge e end op he� ve verse iJnen O�K ·LJe Dóon # 

zit op het Vinketouw", geschreven door Niels Jacob van 
He:erna, uitgeverij 11 De Duindoorn•• te Antwerpen. De scl:u•:ïj, 
ver· geeft h;ierin een b eeld van het leven in de· na-oor-· 
log·sè interneringskampen voor politieke delinquenten �- .'. 
Nederland. 

· · Ik moge U
zijn volledige 

verzoeken mij te doen inlichten omtrent 
personalia en zijn politieke antecedelT.:. · • 

Aan de Heer Cornschef 
van Politie, 

HET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGEEIDSDIEKST, 
namens deze: 

te 

\:AJJ,,JI�{ ,(tl.BT.). 
1 • 

(\ -lJl.9 y...,t__,4_�--

J.G.Crabbendam. 
·- -·-----------· 



• 

• 

• 

• 

CENTRAIE VEILIGHEIDSDIENST• 
1 s"GRAVENHAGE, 1g Augustus 1948 • 

� Ja.vastraat 68. 
,JA

,; _ No.: •_) 41414. 
WV/ o/5").i/S' 

Onderwerp: uoe Dood zit op 
het Vinketouw". 

JIJ 'fl� 
G E  HE I M 

Naar mij van doorgaans welingelichte zijde werd ge
meld. zou i�, ,,; • hGCrlliT, KerkatN e.t l�O, •.,c ..,r1.lll.2�ui:.� 
hebben ingetekend op het te verschijnen boek 0De Dooà
zit op het Vinketouw", geschreven door Niels Jacob va;• 
He·erna, uitgeverij 'tne Duindoorn t� te Antwerpen. De se ,I.I':;.} 
ver··geeft hierin een beeld van het leven in de ·na-oor·· 
logse interneringskampen voor politieke delinquenten: 
Nederland. 

-· Ik moge U
zijn volledige 

verzoeken mij te doen inlichten omtrent 
personalia en zijn politieke antecedent 

HET HOOFD VAN DE CENTRALE: 
Aan de lleur Corpschef VEILIGBEIDSDIEl'ZST, 

namens deze: van Politie, 
te 

aJ.lJ�>L_,.___- . 
- --· ·--- _____ ., _____ ·•-. 

J .G .Crabbendam. 



• 

• 

• 

CENTRA::-.E VEILIGHEIDSDIENST" 

No.: /< 41414 • 
. .... .. 

Onderwerp: une Dood zit op 
het Vinketouwu . 

�

�)� 
,�1r 
---/ 

1 s-GRAVENHAGE; 19 Augustus 1948. 
Javastraat 68. 

;JlI! ,-- s 
GEHEIM 

Naar mij van doorgaans welingelichte zijde werd gc,
meld. zou �� O::.;J.,.:Ertb, Bloeoenwog 9 • :rraastricht, 
hebben inget�kend op het te verschijnen boek 11De Dood 
zit op het Vinketouw", geschreven door Niels Jacob van 
Eeerna, uitgeverij 0De Duindoornt• te Antwerpen" De schJ.•:,j
ver·· geeft hierin een beeld van het _ leven in de· na-oor
log·se interneringskampen voor politieke delinquenten 5..1:. 
Nederland" 

- Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten omtrent
zijn volledig·e personalia en zijn politieJ�e antecedente1·,. 

A�de Reor cornmissa.ris 
van Politie, 

HET HOOFD VAM DE CEI:TRALE 
VEILIGHEIDSDIZ:}:ST, 
namens deze: 

·ie
JMnSTRICîfIT •

J .G.Crabbendal!l. 



• 

•• 

CENTRAY..E VEILIGHEIDSDIENST. 

No.: /3. 41414. 

Onderwerp: 1 'De Dood zit op 
het Vi.nketouw tt . 

1 UlfGEgQEKTl 
19 

1 s-GRAVENHAGE, Augustus 1948 • 
Javastraat 68. 

GEHEIM 

Naar ap.dó �go�it>g.�s-�ltx;g��lcb$evij�jg��l�rd ge-
meld- zou _ " J.'I, ..r�. • - ,f 
hebben ingetekend op het te verschijnen boek 11De Dood
zit op het Vinketouw", geschreven door Niels Jacob Val: 
Re·erna, uitgeverij "De Duindoorn" te Antwerpen. De sc1i:e:;J 
ver· geeft hierin een beeld van het leven in de·na-oor.
log·se interneringskampen voor politieke delinquenten J;: 
Nederland. 

Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten omtrent 
.zijn 

& de Heer Korpsohef
� Politie,

VOOR3G.G (Z.H. ) • 

volledige personalia en zijn politiell:e antecedente··. 
HET ROO ID VA}! DE CEETRALE 
VEILIGHEIDSDIZr:ST, 
namens deze: 

( '1 
U'._J1J.;-i-t_,)._> _ _,....,..__� 

J .G .Crabbendai..n. 



4 

• 

CENTRA:i:,E .. �ILIGHEIDSDIENST. 
No.: B.41414. 
Onderwerp: "De Dood zit op 

het Vinketouw". 
J!JI 71J � GEHEIM 

.Naar mij van doorgaans welingelichte zijde wérd gemeld.
zou . -
hebbJ.b.6l��tik\Wtäli{Ç1) %'.ëfè61è�kft��,MJ?iénttoi!è0iBikï%"d zit
op het Vink.etouwn,geschreven door Niels Jacob van Heerne, 
uitgeverij "De Duindoo;rn" te AntvJerpen. De schrijver geu:;, � 
hierin eep bèipld van het leven in de na-oorlog se in.terre·· 
ringskan1pen voor politiel{e delinquenten in Neàerland. 

Ik m0ge U·v�rzoekèn mij te doen inlichten ontrent 
haar volledige personalia en haar politieke antecedente· • 

HET ·HOOFD VAN DE CZiifTRAJ 1.; 

� de Heer c·orpsche:f 
"vffl oli ti�J; 

VEILIGI-JEIDSDIEFST ,, 
naine

� 
deze: 

te 
:MAAR TENLJDlJK • 

• 

'.,_: '.A..b.J...>..._.k.)_,J--J>_ 
_____ ._ 

J .G .Crabbendam. 



• 

CENTRAIE VEILIGHEIDSDIENST. 

No. :Is 41414, 
Onderwerp,: "De 

het 
Dood. z.i t op 
Vinketouw". 

t s-GRAVENHAGE, ).Ç) Augustus 1948.
Javastraat 68. 

;PL 1� � 
GEHEIM 

Naél;r mi_j v_c:n doorgaans welinge_lic?,te zijde w�rd

.gemeld zouden de hieronder genoemde personen hebben 
. . . . . . . . . . 

ingetekend op het te vers�hijnen boek "De Dood zit op 
. - . . . .. 

het V��etouw", geschreven �oor Niels Jácob._yan H�erne,

uitgeverij "De Duindoorn" te Antwerpen. De schrijver 

geeft hierin een beeld van het leven in de na-oorlogse 
. .• . 

interneringskampen voor politieke delinquenten in Ne

derland.· 

Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten Ollltrent 

h.\lnl'"öV�l.i@di1rn n.ersonalia 1en .,.hun. .n.olitieke antecedente:: .•-J-.Ju,;A '":'-, ,twee.t1n�i-:.u-u.t"'1 lts \Je ur.1.v,,, • w�; ·en 
î?Qoul '"·� .�l.l.'"".t::�.31:.l�GbW, L.on.a.ela<U1 l..1 t.e Hilversum. 

HET HOOFD VAH DE cz:NTRALE 
VEILIGI-�IDSDIBrîST, 
naJüGn.s deze: 

� X �; 1 1 • J ,,. .• c .• _,..,-'�) ... '�-

J .G .CrabbendaJ11. 

Aan de iieer Oomiaissm."l.s van :Poli tie, 

te 



• 

\ 

• 

CENTRAI� ��LIGHEIDSI;>IENST. •s-GRAVENHAGE,19 Augustus 1948 •
No.: B 4+414. Javastraat 68. 

Onderwerp: ''De Dood .zit op 
het Vinketouw". 

1

$ ((43
GEHEIM 

Naar mij van doorgaans welingelichte zijde werd ge
meld. zou ;,.t::CC'IGTf'.ATE, Kleine l�orkntr. �ro te V1.:i.ssingen� 
hebben'ingetekend op het te verschijnen boek "De Dood 
zit op het Vinketouw", geschreven door Niels_Jacob van 
He·erna, uitgeverij "De· Duindoorn tt te Antwerpen. De se'. ... ·:·.} 
ver· geeft hiêrin een be�ld van het leven in de· na-obr�· 
log·se interneringskampen voor politieke delinquenten ;;:..,
Nederland. 

-· Ik moge U verzoeken mij te doen inlic.hten oüitrent
zijn volledige personalia en zijn politieke antecederr� 

BET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIErST, 

· Aan ae Iee-r Commissaris
van Politie f 

namens deze: 
( 'i 
l r.,, t Q .A_;l ., y_.t_��-.......,,.___.-

te
VUSSii:rGEN •

J .G .Crabbenèiam. 



••• CENTRA� .. �ILIGHEIDSDIENST • 
1 s.-GRAVEJ\lHAGE,lg

No.: /141414. · ..Javastraat 68. 
Onderwerp: 11De Dood zit op 

· 1T"t1 o, het Vinketouw".
U...1- r;..,J ' · . G E H E I M 

tjl{�ll' Augustus 1 St. 

Naar mij van doorgaans welingelichte zijde werd gènwld 
zou Mej.A.C.KEIZER, Kuddelstaartseweg 15 te 4alsmeer 
hebben ingetekend op het te verschijnen boek ·'De Dood' zit 
op het Vinketouw"

1
geschreven door Niels Jacob van Heerne,

uitgeverij "De Duindoorn" te Antwerpen. De· schrijver gee:f i.: 
hierin een bèeld van het leven in de na-oorlogse interne" 
ringslcam,pen voor politieke delinquenten in Nederland. 

- . lk moge U ver.zoeken mij te doen inlichten ontrent
haar volledige personalia en haar poli tielce antecedenten. 

'A.'I_ de .deer ui� u1•iotsco:.m1a:r�t"p,'•:i."C
der Rijkspolitie, 

HET HOOEYVAN DE CZNTRAI.E 
VEILIGHEIDSDIENST, 

, name� deze:

� .... � 
te 
Af.'S Tifü.DAll. 

-------·-'-· 

J .G .C:rabbendam. 



·•

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST • 
............. --------.------.. ----.. -.--

's-GRAVENHAGE, lSAugustus 1948. No ... : J 41414, ... Javastr.aat 68. 
Onderwerp: "De Dood zit op 

het Vinke.touw". 
<l':17 7:A. 
)!;-tl- Jl. �

GEHEIM 

Naar mij van doorgaans welingelichte zijde werd 

gemeld zouden de hieronder genoemde personen hebben 
. . . . . 

ingetekend op het te verschijnen l:>oek "De Dood zit op - . .. ... - . . .. 
het Vi�etouw", geschreven �oor Niels Jacob __ yan H�err·e,

uitgeverij "De Duindoorn11 te Antwerpen. De schrijver 

geeft h:lèrin een beeld van het leven in de na-oorlogse 

interneringskampen voor politie�e delinquenten in Ne• 

derland. 

Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten omtrent 

hun volledige personalia�. hup. politieke antee�dentèri. 
[,.,:•·,l_ .. .. , .it,3e ·� :.t1L.-.:_ehst:--.?5 "e. ::.,..,,.rdi:".lGCllj en 
C oLJTO.t� } ·r,icha:11è. S:pelstr�at ó"l te ,rJ.fütrdinsen. 

:HET HOC FD VAH DE CEl\lTRALE 
VE+LIGI-�IDSDIBHST, 
naw.ens deze: 

' . . 

: f •; ; 1 \.,'' _(_. '· JJ / ___ i......,.___._ h -. -- .,._ . - -· ·-=-. - --

J .G .Crabbendro1i.. 



CENTRAIE·VEILIGHEIDSDIENST. 
-·�---�-----�--�--�-�------

No. lf;:. 41414, 
Onderwerp: "De Dood zit op 

het Vinlcetouw". 

t s-GRAVENHAGE, 19 August�s 1948. 
Javastraat 68. 

• ............... �l,,l!t ......... ,lr.'\. "-·-... -

GEHEIM Ui iGf�OEt\, 

Naar mij van doorgaans welingelichte zijde werd 

gemeld zouden de hieronder genoemde personen hebben 
... . � . . .... - � . ._ . . 

ingetekend op het te verschijnen boek "De Dood zit op 
. . . . . .-- ... . 

het Vinketouw0, geschreven �oór Niels Jacöb.!an H�erne,

uitgeverij 11De Duindoornt' te Antwerpén. De schriJver 

gee� hierin een beelq van het leven in de na-oorlogse 
. . . 

interneringskampen voor politieke deJ.inquenten in Ne ... 

derland. 

Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten omtrent 

hun volledige personalia en hun politieke antecedente�. 
· -� ,t; o - "'"I . · , Oost1<:ous<li jk 1 '7o, !".Oî;terd ,m-,r. ;en
?tcj.s oF:iQ\)11, ,'\,elbrachtskt:i.ào 24a, tO�(jterdoon-\1"

HET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGI-Ii1:ID$DiiliST, 
nam.en.s deze: 

J .G .Cra.bbendam. 
Aan ae 11.i'\e,:- lloofclooniuis�a:::is 
v�n Polit,ic, 
te 
HO ?.fiiP.D111i • 



CENTRAIE VEIL!GHEIDSDIENST. 
�-�--�----�-�-------------� 

No .. ,.B. 41414. 
Onderwerp: 'lDe Dood zit op 

het Vinketouw 11•

t s-GRAVENHAGE, 19 Augustus 1948.
Javastraat 68.

YJI r�s 
GEHEIM 

Naar mij van doorgaans welingelichte zijde werd 

gemeld z.ouden de hieronder genoer.ide personen hebben 
- . . - . - , . . -

ingetekend op het te verschijnen boek t1De Dood zit 01; 

het v;�etouw0, geschreven door Niels Jacob. !an HE�erl r.:,

uitgever:i,j "De Duindoorn" te Antwerpen. De schrijver 

geeft hierin een beeld van het leven in de na-oorlog se·

interneringskampen voor politieke delinquenten in Ne• 

derland, 

Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten omtre4t 

hun volledige personalia en hun politieke antecedenten. 
C" J .L. 3', ·vH� .Ja;.uaon 53 te 8oh;tedn:1; 
Q .H.v 11ü o 11:,.t., Vluardingorélijk 311b to �chied.a.Lli 

EET HOO FD VAN DE CENTRAIE 
VEILIGEBIDSDIEl

i

ST, 
nainens deze: 

J .G .CrabbendaJn.. 

Aan de Heer C()lTID.l.ssaris 
van :Politle, 
te 

�CHIEO�,• 



CENTRAIE VE!LIGHEIDSPIENST. 
--�---��-----�---��--------

No .. :.e. 41414, 
Onderwerp: 11De Dood zit op 

het Vinketouw". 

t s-GRAVENHAGE ,1•9 Augustus 1948.
Javastraat 68.

G EHEIM 

Naar mij van doorgaan·s welingelichte zijde werd 

gemeld zouden de hieronder genoe1�de personen hebben . . - . . . . . . -

ingetekend op het te verschijnen boel{. 0De Dood zit or, 

het Vi�etouw", geschreven �oor Niels Jaccb._!an H�er:ce,

uitgeverij "De Duindoori:i" te Antwerl)en. De schrijver 

geeft hierin een beeld van het leVE:ln in de na-oorlogse: . . . 

interneringskampen voor politieke delinquenten in Ne

derland. 

Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten omt't'"A,l�

hun volledige personalia en hun politieke antecedente\ 
.Iavr .F .. :' J/., 7. ä .Jî:RC, d.e i3az.E=Jlstr. 5e te iJordrecht; 
1c1.ej. J.t..o GP.JIJJ"F 2 Reinlcenstr .3? to Dn.,..dT•echt. 

HET HOOFD VAJ.'\f DE CENTRALE �. 
VEILIGI·I�UDSD.D:-:lîST,
nar.o.ens deze: 

, 
' .. 

• { ?; , 1 • j 
\..,,. .. :<.:, � J �}.:.·.-!:.�� .. - • 

J .G .Crabbe.ndam., 
Aan d� Heer C01T.lllliss��1s 
van Politie, 
te 
DORDRECTHT. 
F' , ----

l 



Uw ktnmtrk 

Onderwerp 

GEMEENTEPOLITIE Bij� OP �M 

�Ff ��
0

JUU194�.
Uw brief van On..s kenmerk 

- -
Datum 

toezendin0 lij 11t "De Dood zit op het Vinketouw" 
met rapport d.d.12.7.1�48 

• 

• 

Ik heb de eer U hierbijgevoegd 
belc efd Bé>n w bieden een vijftal f oto copH!n 
van ue in mijn bezit gekomen zijnde lijst 
11 De .J.Jood zit op het Vinketouw11 , vermeldende 
124 namen, VJrmoedelijk van .eomm.u.nisten. 

Het dcJE:i.rop betreltlti.ng heob ... nde ra:p 
port d.d.12.7.1948, Kabinet, ·n duplo gelieve 
U hierbij an te treffen. 

De wnd. 

> 
Th.J .Iv1.Andr±e ssen • 

de heer Hoofd c.v.D.

Javastraat 68 
:._.il-Gravenhage. 

bijl.?. 

afschritt Proc.-Generaal 
�r�_tlertogenbosch.



• 

•. GEMEENTEPOLITIE 

BERGEN OP ZOOM 

Nr. Kabinet 

Referte: 

Onderwerp, lijst "De Dood zit op het Vinketouw11 van vermoedelijke Commu
nisten. 

Bijlage(n} : 

? 

RAPPORT 

Ik, Pieter Johannes de Ne�f, hoofdagent van 
Gemeentepolitie te Berge ;:i op Zoom en onbezoldigd rij ksveld ... 
wachter, heeft de er UEdelGestreng€ beleefd het navolgend 
te yapporteren. 
Op 2 Juli 1948 versch"en op het Commissariaat van gemeente 
poli tie te Bergen op Z .Jom e.en mij van naam onbekende vrouw 
die persé rapporteur moe:at $preken. Toen zij mij te ";oord 
stond, wenste zij voorlopig haar naam niet te neemen. Zij 
stelde mij toen ter hand een lijst, vermeldende e�n 124tal 
.m.amen en adressen van peri:,onen met woonplaatsen, 9vl:lr gehe· 
Nederland verspreid. Zij deelde mij mede, dat de lijst haa 
in handen waB gevallen bui ten de stad Bergen op Zoom en 
dat zij gbarne wilde wéten wat de personen, voorkomende op 
die lijst, voorstelden� Zij liet door�chemeren, dat zij 
zelf vermoedde, dat de namen voorkomende op bedoelde lij p.· 

Communisten waren, doch dat zij, voordat zij mij nader u1 
leg gaf, hoe zij �an de lijst kwam, wilde weten, dat de 
gegevens die zij mij verstrekte, van ,;1aarde vwren. 
Bij het tot heden inga�telde onde1zoek is voor mij nog 
komen vast te staan, dat de pers9nen, voorkomende op de 
lijst, inderdaad Commnnisten zij�. 
Inmiddels heeft rapporteur zich in v�rbinding gesteld met 
de Rij ksreche.rcbeur Vlij lhuizen, die ook gaarne een af
schrift van de lijst zou ont�angen. 
U gelieve thans, buiten de originele, een ze�tal bä..a.uwdruk 
ken hierbij aan· te treffen. 
Waarvan op ambtseed dit rapport. 

Bergen op
_ 4

oom, 12 Juli 1948

tyl).am..15. 7 48 YJ 
Dezien, 15 uli 1948 
De wnd. Oor schef, 

T p.. J • fu. An dr i 
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• 
NOTITIE KB • 

f-lfiTGEBOEKT 1 
- . . ----·· ·--·--l 

Op 23-7-48 is bij brief KA 40099 aan SPIL mededeling gedaan 
van de inlichtingen van de Rijkspolitie te Apeldoorn, 
ingevolge het verzoek van B VII dd. 15-7-48. 

KB, 23-7-48 



!) ,) !

AAN: K.B. via A.C.D. 

VAN: B. VII. 

Waar aanleidi:ng van het rapport der R:t�:rs?_Joli·�ie 

te ApelC:.oorn (4CC';9), noge ik:; verzocJ en ü1 oelgië 

inlichtingen te r1illen doer inwinnen O!i trént de 

uit.geveri�g ''De Du.5 ndoorn 11 te Antwerpen. 

Tevens zal ilc gaarne 1·1orcle11 ingel:Lcht o· tre:1t 

datgene, wat in België bekend is over de iütga.ve van 

het boekwerk ''De dood zit op het vinketouw" en de 

schri.�ver daarvan: =�iels Jacob van Heerne. 

15-7-1948 • T ./ 
3.VI�

1 



"�"'.:, � A.hl��._ '.u !J .•• _ 1;IJ r,.Sf-ULI TIL!..
District .1..t- �__,LJ·vu.�,:T. 

.. Distr·icts1·eche1·che • 

.d.r_nQ. 389, }eheim. 
Volgno. 

I n 1 i c h t i n � e n ·, 1· JULI 1948·

hantal bijl5en. g. ,Jo 
,�')1 ...� 

1 ' 

,,.· 

liiei·meu.e heb ik de eer U HoogJdel }estr·enge oele,d'd te be-
,; , :r·icr�'Len, dat door· J .arie de .;uNG, 6eDoren -c.e AJ:Je.1.doo1·n, c..8 

Juli 1916, ::F br·ieksarbeider, ,1onenJ.e te Vaassen, ,ÏJK H. no. 

/. / �\ 31...:, 6ehu,·Jd 1.1et Johc.nna :illelmina HUurlNJ.MAN, geoo1 en t.e .&á:X
8ocholt (Dld), 19 April 1915, welk huwelijk op l? Au6ustus 
1938 te A::-eldoorn is gesloten, bi�gé:land druk\1erkje Jïlet 1;:e11 
een b,gstelkaart voor het boekvverk 11:JL DOOD �IT "'F H . .;;'.I' VIl'KE-

, ... �1 TCU -r• van Niels u"acob van Heerne, uitgeverij J..i: :mnn.x-ORN te 
hi·ÏT ,"H_.:rtPEN', per post werd ontva115en. 

Aan 

1.?zien het poststempel ,,aren deze bescheiden op 19 Juni 
1948 te I s Grnvenhage verzonden, met verme ldit'ld' als afze.ider 

De Jong -voornoemd is ;;>oli tiek de.Linquent an l1eeft, wegens 
het als ïfe1i<2r.lander vrijwillig diënstnernen bij de 1-J.s.K • .K. ,
zijn NeJerlanderschap verloren. Tevens stond op ziJn bevol
Kin6sk,{ar·t no6 vermeld, J.at hi� 111as veroorde�ld met ontzet
ting uit beide kiesrechten to1, 1 1.,ei 1957 • 

.)e r1.djuu.ant der Rijkspolitie, 

"' --...t Feer Distr·ictscom,.,.t.0ni1ant 

>��er RijKspolitie 
te 

,-;::;: r:.:s'r ARNJTc}J D �R RIJKSl OLITIE. 
Jistrict Alh:LDUvRH. 

CGL _tNDA�T. 

G e '7 i e n en met aang3hae.lde biJ lagen doorgazo.1<.ien 
aan het Hoo-Pd van de C.V.:J. te 's Sravenna.;e, Javastr. 68 • 

• °\P �LD00RN, ;3 '" uli 1948. 
0e Distric'tscorrunanJant, 

De Dirig.�f�. der Rijkspolitie 
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GEMEENTE POLITIE 
BERGEN OP ZOOM 

Nr. Kabillfl't 

Referte : 

Onder,werp lijot ·�e Dood zit op het Vin.l«itouw" var1 vermoedelijke Commu
nisten. 

8ijlnge(n) 

RAPPORT 

lk; Pie·:ïe.r Johannes de Net!f • hoofdagent van 
Ge�eentcpolitit te Bergen op Zoom en onbezoldigd �ijksveld
wacbter., heeft de eer UBdelGestrenge beleefd bot navolgende 
te •apporteren. 
Op 2 Juli 1946 verscheen op het Coitlmi�sariaat van gemeente 
politie te Bergsn op ZoO!.ll een miJ van naam onbekende vrouw, 
die peJ."a& 1•apportGu.t:1 motst ;;prali:61.1. !!1oen zij mij te woord 
etond, wenste zij voorlopig haar naam niet te noemen. Zij x 
atelde mJ.j toen ter hand oen lijet• vermelda.nde een l24ta1 

a �i:, P• n t np1$atS n, gvbr sena 
l:Tederland vercprGid� Zij deelde mi� mede, dat de lijst haar 
in hBnnen waa saval1en buiten de stad l3ergen op Zoom en 
dat zJ.j ggarna wilde t"Te·��:'l wat d.e pormman" vo.orkomenda op 
die lijst, vooi.·ctoldsn. Z::.j list doorsunemeren, dat zij 
�el! vermoedde, dat de n�filGn voork9m$nd• op bedoelde lijat, 
OcmtrAWlistsrt war,n" t'.i:,ch dat z1J, voo.rdat ziJ � nador Uit
lag Se.f; ho� zij aan de lijst kwam, wilde weten, dat da 
gegevens d!o z�J mij var$t��kte, van wa&JJ'dE waren. 
Bij het tot heden J.ngastalde ond�P·zoek is voo.t" mij nog 
komen vast to staan; dat de per�onen, voorkomende op de 
lijst, inderd�-aó Oornmun1�ten zijn. 
Inmiddels heeft rapport�ur zich in verbinding gesteld met 
de .R1�k8.recherchemi V.lijlhuizen, die ook gaarne een af-
schioift van de lij.et zou ontvanaan. 
U g91ieva thans, buiten de originele, e�n zootal blauwdruk-
ken hierbi� aan te treffen. 
Vltàa.rvan ov �bteeod d1 t rapport. 

Bergen op Zoom, 12 Juli 1948 
typ.am.15.7. 
:Oazion" 15 J 
De wnd. Corp 1� 



GEMEENTEPOLITIE BERGEN OP ZOOM 

Uw kenmerk Uw brie.f van Ons kenmerk Datum 

Ondcrwup 
!9�'7.40

toaz�.ua.i..titi llje;i; "De Dooa. zit cp bot V.1.nkctour," 
mGt rm por1. a.a.12.·7 .194B 

• 

• 

:îJ· bt."b üG e "r ' h.i. rJ,ii.., otte•l 
0�1�u1� · . i. t;_ �tlan e,:;n v1 ,�tel :J:otcoop..i.ün 
Vv e in tzt,.o .ztt & "O �n · s·1jt,r.l lj.3 .t
0 

.1. o er,.� c.i:t 'I.Ir rm" Vin ltct :inw.'', v.ia1.•mel1.l0nde
124 :1 '., e fh ·r x moe() a JJ. .'.1 k. Vf! , ë o Jl1'1'i.1 e. 't,G;1. 

Ut, t d ü..ti�P ü'?'t��·Wng Ho Jb-náe ,r-�.u 
»oxit ä.d.J.�.7 .1940, li11.l.ltnet, in du»lo galieve
U blerbij "é."ul te tr-l.ff en •

b!.�1.7. 

afochritt Pro()..-Gcne.x-a.al 
1 s.Jlertos�nh"so11. 



va� �o. ��Vl ttV\ Q clro:�'j(t\1 \lo•t' 

.. Oc DoocL 2..i t o� 1 ��"keJo\lw". 

1. l cl(( 'i<oo �ct'1t\en'\ro.o\ 60 . 

2. W. ei.. �""'f'.,
3. {). \J,':l�U
4. (. A, ��2Cf.ll'l�V'OCZ.k. 

Co .. "e\;.,. ch '-'a·'!>\t-ao\ 
Îu�M1\y()e\ '\'\O. 
\l�t\(e"'d �k C 4 

5. "· \Jc.��,vi�
b. î. k u:1\,e�.
l l t\'j �i\i-ei. 

8. 

'f'fc, Et1\\�h-o.o. \ 2'2. 
/\de\ ,.t.:i�tno\ 5. 

pi , 1 '-� '• .,c.� tet , Q; "'I, /> l 

;1 ,l"\l";ct ,(" . • '\ • 
() -6 t"l ;.,. "· i-.c. k 

l>e\H. 
l<ri1/lo\,,e11t 0

� l\"e\, 
f.to.ok \\, tr9e111 ( t 
t) e"e"'\e.Y.
f, uc:..c,, \)1111\ 

". a\r���u'tro.o \ �3. U\te:c\\, 
�- P. AdctrW1cu1. YoM \\e\�\-ra.c.t o\Jt A ""�te-.nd.e- ( �WI'
\ o. l'\�ur. f. ��e "· d. 9.)u,,. ...1,t � <12� \�tw-Q.o. t ai O 'uo.-d.t fee'-'\ 
11. 1. clt \.\u�crl? • 'Ja11�,\to.a\ 1 \,Ji"ttr�·A� "· 
o\'2.. Ncvr. O\lch- �,-YÎtlC} Vabl''\s"1e.«3 �sg El-l�cl,ede. 
o\?I. C. ].N. Sc�-h t)a�laoh :S� 'Sc.�,�d.owi -
U1. ;J.\I. �tc"'�\er 8ut��arci1'�1tr�,\y. -\7.6' MG�ct�ctn. 
1-5. J. H. Vtr\.io.cH l<e.i�\ro.n\ 1,0

• Otf'eclt\ · 
'"· f.i.w.11011\ Nu t-\nctl!»h·oo\ 1b 

]I A\'k�\-e:y-J.o- M. 
�l C, J ·1 a.c.olo, G,1"oca,e111d.a.o.\�\r. 21 ,, \4. 
'\8. 1, \\, ')\;'1\"r Î>e.J\u\raa\ �� A c.l�"' \-\o.o.g 
iq. K-l.î>oor'\t.n. ku,per�\,..ci.a\ 11 (\\r:.) A" cÁo� 7.. to. 6.1{."/d Wel. \l\n6t-d,ft<J�t-cl�k 311 {, Scl-t,�da\-,,,. 
'1.1. :J· v.d. 3ut-13t 0\Ni""'tl�c.�ft <A>ct'.) 6 l\'!l\e"' ( 1'1.�t-.) 
12. } lt"/11 Lip 1"· 1��Q�ht:� Vfl��h. T?> N�""'lt�en 
'1.�. J, �Q�e.1r. �wu\i�c.ld�ctn \'8' \li\\l�r�11�. 
2l\- "'·l ·Oe\«Y'� "tivt\cl�trao\ 1� • \<�o\\.ie:ide, ,e\.14. \(cir�Y'ad c,, 
42. 5. �".c(.L<'.le111 2uwct C. 'i8 9.>�"1o"'V«!CJ.., (U\r.J 
'2�. J. t-lu"wi<;sen A\>t-ik"c,ten'nt<lo\ 1�4 de.-. \\ r. ,u.1. 
17, llt'Vt".'î)Qu-\-1.e\l\lOet"� °Vatk\\oh: \ �ood.,M�. l!> utl \(ltu,·qS�"'-'c-'J, \/olkh1b ur,
18. ti.1tJ,llo"l,\�cu·'.) �')\<!\ kc.cl Cë f �;nc::\,a,""'· '2.C:.\. Ntv\'". �ec:U\ .\(t'\J\2.Ïhf!Cl rho.orlad, N\J!>�Cël Î q-4 1-\owi�'-ll«dch: ( ,�.,, .) �o. '-A·ll,u�cl.:ili.-"o•k v-�\,v,()t-l_•,,dt�rCla'\ S4. de" \\oaci . - 'J.1 
�1. 6. 1- der \J,�\( • •/,. l· \ke10MM\. P,e1ctY �,e\o.,,cihh. S9 l>hec.\.i'\. 
�"2. �avy-. A-�N�'>\ewi�K\e,�cin '<u-\c\\ .. A.&t 2.o \J•uh-� (2. t.. ... \) 
3;, W. \400�111 äoovvi '°k�·"o\l\oelll. Yos\ovic�t"cia\ 'Lb. \'h1\'1.(l:""'1i,·) 

4. t-\el.�.C..\(eha.r " \cudct\�\�ortscrw�q '\-S AQi\fi."Moev 
�S. t1-de Lo"ij11 ".ZWQ:de-hi\t(la'\ � R' do""' 1.. �G. \ç.\ç\i"j"1 A\�tr'\\rcaot o\4 i\�«do �1- � .Gecr\in,� Atc\\i""ecles.1,h,, �4 '\" flo� o. 
5i. 4. clct kot-\ î i\a11\\1\s-\r. Il "'L A · cla'M o. 
":3<;. 1·'·l "crt'lo� lei""' v.E-,c.� ctk Oui"e"' llg chi,, 1\ 0013 . 
A fO. W .'fYo\olCltk \\.i�Uh ,,..•c"\- '\'.,2.1 A.' do""' C. 
41. MctJ. M.l.00'1«.n C00�\ko1111d�I( '1 °· �-cAo"" W. 
42. �- Ho""'�crc-tt lb\oewi.cr.,,we:� 9 NCLo.s\t'ici\t. 

- o " _j \ 2 'o""'"' . A· c:l -i. 4?>. tol/\,\.'\. (oYlll�II. "''Jll'llYOO 11 �\ik • 
"'1'· •·"·cl.Pol \.. �a111 -tq Nu"'s"ee:\ · 
l\ 5. l· "·d· ':J\4v u\",o"dor 



o 011� '1

42, �. IMot:llhcrMJe'l 9 
l\?>. to""'·\. C.ov-\l\"'1Q". �'Jh�Yao\ 211 "0"12"' .

.4't, •·"·cl.Pol L"a\11 1q Nu\ol$}>U�. 
J...-S. l·"·d-�cw 'JuH,o"clor V�111\t1.it9 ILZ.ZJ. 'Qeeu��k. 
"1 '7. l �elowi\�c\.,a_. 6t-ao1ftko"'!>e:weq <\�1. Gtoe111c,1(0"' .( O\ Y.)
47. i l<o�<;,"1o�er, t-lClrco..,,droa.t �1. dek \tflo1.
J.fl. -· (. k:cn·r�' ie..qwt13 2o� 1h:la""'. 
4�. A-�a�lcti\" l:e111dt'oeM-r,lcln C.\}C. 1.�a,.,'\\•9-(2hla ... d
So. \>.,. cle G\"'oot óucle�\,e1r<3evweg 5Co e,er�e111 ("'.l\.)

'51. l N,e11who\ LÎ\\\e"\:»c,.ç\t�\r. '54 41 A do"" o.

-S2. 1· KQan. tfo. A -�ob•1•h 1trvtoot-.\-rao\ 41 der,,, \\�as 
'5�. 'f. �ü\\c\"' "4 ow-•ll'\11,\oin S 1 �a:"' \\ oaca.
'5'1 · A.P. 0. �oel f/

0 
�°'f\�frcu,.\ �� cl� \1 CI.Q.(J • 

5�. l\ .1!,c-44�\\o:'- \.\oo'lacker\o.qY> �a A }'e\tlooYn. 
-5 b. �ur.E .':,\'cil(c"�Ot'�-v. '""'"G,". P..,�hlw,..-·,�h·. 1� t.iMc:\�oJe,,,. 
-Sî. t1e\lt. �\'<1�•111'c>•'"9 M,<ld<tnwe� -s1 A·c:\0111,, o. 
'S8 · 1-" ,1v'f\ · "/ei· H ·lu- lá..,4� '4 · l-lo""-oehcr•<;,h,ciol l.Lt2 te\( e"' \ijie\ Ûo, 

.
. Îiel) 

-S<) · C"' · "·cU>\�., lan 'w"\',h-ei\\t H8 clni "6a.� I Go. C. r. "avw�\i"�cr,., \lonci�\l._a.,, b'\ Sc�;Cl:d 
b f. } A. fli��e �c."11\\-<eY'!.boh,\yc.a\' f,.( 1 t'ti<td«I�:·,.�2. A.lowit,r�.')c\iol\ei,. �lC.h\-Ul\lc,ot-cle S.lbii. (Glc;j.) b�. 6. l\,cl�in�. �c\i""\'· Îi�V1h0111tw,'ät l e.an 6'c. dt111 \\ 4.0'3. 

l\. ,\-.f. k,h P{r.·Îo1111.'3c-c�r· l.e;do;ekC11clri B4r A-�a .... c. 
6'5. �.G. k�iecf. P/"·1-W·"nier. Stow.�u1-,ive9 11 Aal,�Ci'tr. 
G�. l(. lwciYt A111n<u1r�A\ ;o. lJ lkuicl�"'. 
�1. M. '),nk4Z: o�. �c.\tu�l,W',rah·, 1 't:5e"c111\ c-c" 
,, . f-.\.P.,ci:c.k ,J

c.
d.e:. Rïjr�h. iH 1 

A·c:ta""'.
q. T.t�� Î>t111s«\ Vito1Ä\uSICld iq0 · A\k\Maar 
o. �t.L..f.�c""''clt '%,Qu"\c.."'roc.k\aon8'1 cl."' "6cas

11 · M · Vo�.ecr A1t,. l:; "'f ptw-\\ ... '3 "e�"'-'ll\�d e-
1 .. · f.c.1, �r4,t\dt o.an dé- Wa\ lt 11" lh1u1t\\e (Ort.) 
1�. i:q. èl1t"l lt\lctW1� �.-ic.\(civ\' K 'I · 6oc.'-i�\h l t_:, ).
1'1· 

\
�ct�civ- Middci\\aan l'tl �\"ecla. 

1-s. . Eli"�\cl To��\Ye1a! i
. . '4� Jtrc,c\i\.

lb. .Grocinve\d fk·h.e:vr. ".,.l\e:, w,\\,,\�1t10,\r.b, A' do"" W. 

Tl . l kQ\ter �oirl \)lan � vh·ac\i�. 

18. 4.Tto �4;,n �owidnd4"'k"J\l'u11\ 9 dtn \\ (\t\l)· 

1CJ • [ L "> bu� ?th,lu" f\u� u\t. 4 g 4 t 111 \\ t\"'l ·

80. �OJ.Cora k�th,,o" \t.ia\n,t\CJ'<acl« 1� dh \\cu,,. 

81 f. C.�,\or. f'/
1) �t�r.;�,\(or . .,.\lerllci-n. Oo-.tchule 'Z. �c�cl: 

8 · A .1 1\ l, '- "'l tca,.. O«k\(ers. R\KH,of \oavw 23. Cruo1>w'I�'- · R clo ...... 2. '1• Q.h Qt11�n .- C11 ' • 
\Joo 8?. [. 4lo- \\,,c.'2. f •*w�'4-ih. M,. ""'11"'l·

84. 1<i· Mi\o P/0 10-111 \oe'-o.elc�1a<>"' /iö
�:;�� 

8-S. Me\· �.de 6"'':°\f · �eh,\(t�,h·aa-\ �1 � Q.·da: o .·
ll� \\\"I· 1.�.v .t1a\u1. f>ctk\rt'-'c-11\ma\ 1. 

"' \ \\) ) Rl 1oh. ':,ü,.,\tt�. 9.aihdt�i\k '\'\. .vo ti,, t-. 

81. 011.:Dc.\\�t'I A�e\o.�dr.ct'f\tio 4o �.da�-Z.. 

,�. M-1 \t\J\,\e�n C ·C\O 1o\ck\� Q 
�\cr���\'�n (.Gld) 

�o. 'c\.G.�it\�tr.(er1 6u,-�- �hOf�\00.111 2� &o\\,c:c:14""' · 
q1. 'weel. \..Te.Il\,.•·' '1/• �î" "!tUY1'1\,,oo\- 51 $0.n«wnectr 

97.. Î<:lll\l,, G.\(\&,YJ-"c�c\inK �\o.l<"1e9 g, o\-\8 2e.\\ici� (G\ci) 

q?>. fo11111. M. \llu\cle"' P'6· W"d.\ccvo". v. Wo\)�\rc.:Hb1 � A· cl- 'l..

';,'1 • 1-w.,;. Mu'i" '( d'-" -1<.s\t.,-, �.\lou\eh\\l-, 11 �-�""'. 

<)'5. Ntv.- �'-'•a�clevwoerd "041:��odci: 760 _ dhl \o.o.� 

��. l>hr. Y. \J4ti.\'áh,ot� "1-.int: �t.\r�,\�\ O,'° �,;�'!>,��(en. 

<\l \\\tJ. M.t\uo,� Ä<t. \»ttchn,�c,.c\� 24° �.cla\M W. 

oJJ. N"u. S.v.t(itt-kt1�,.�V\\ �5-.w1'.l10•w�q il2 cltk ��� 
99· (..(r"'t�tiof P/. c.w.11/ ... Yu� Wi"s del,1"e,;\r.�. G�\cevi. 
oo. l,\.t>tuh1tl't.'l«Ïj,,t f.. "\"\l""'�\�aci\ �1. \\�t\•""'. 



-

M L 
Q O. lJ �uicl .. .,,.

'!> f · · ':>Ïn11.ci: Ov· �c..�u'(\i ��rah·, 1 Ue\lcw,\ "'
,, . M. P.> ci:c.\< ,J

0 
de Rijr�h. 1 H 1 A · cta""".

q. î.t..vi 0e111!>«l v,�'4!uslcu:l iq0
· A\k""'a4r

�t- L..f.ic\\•iclt 1%, iju,\.iroc.\daar, lf '1 de"' "BClSM · Vo"".n� A1tr. "'f Ptw-\\.-. C:) \.\ee111.�\�de-
1... f.(.1 �r4�Jt o.an de- Wa\ lt 11'- l\avt\\e (Od.)1�· R-1· lt"f ltll•11� f>rïc.'<4v\' �'t. 6oc.\.i<>\bl�'°}·
1't· 

\ 
�ct�<&V' M iddcz \\aa� 11\l · �\-ecla.

1-s. . Eli"�\d To"'�\r4ot i ut'"�"\ 
1&. .G\'oiu,velcl rt�-V(• kollé. wi\\\,\�itlo,\r.bl \t� A do. W. 
7T. l kt\lter �o\f\ pla11 � Jh·crc\i-l. 
18. 4.Ttow•,n �owidt"rd4"'\("1\t-ua\ 9 dtn \l (\(\9.
19' [l,,:,bt.\'� P,ulu,. �"1-.\\t. 49 4t111 \\ t\QC) . 
80 · titJ. Co"a koth,,or, "4CJ\n, ngkacl .- '1 � dh \\ cu,, .
81. f. ��Î\ar. t/o "'tw·c;�'""· ,,.\ler110-n. Oo-,1•'""• '2. �c� .. I. 
82. A- cl,n l\ar\i�n f'/

6t4..,.0«k\(trs,. R\K-t\,ofloov. 13. C"""""'�"·1rflo14,.
8?. t. 4Lcr \\-e'J. f SIIKW'11('ih. 3�. "°°"'-"'"'l· 
8lf. r<i· Mi\o P/

0 
1o-lll \oe,o.c.lc�1u."' ,4?> Mootclt111 

8-S. �h+ i.de 6"'!°\f · �elW11'«"1h·aA-\ :S1 {.
Oo.-d\-ecl.it · 

i� \\\r')-1·�·1/·taa\cn,. Î)c\-h\cihc-1a\n1D\ 1· Q:ciQ"" 0. 

Rî- 10�. {x.� \tt�. 9citidc�i\k '\'\. :Do\t1n \\)\-".) 
8i. b\1-l)c:1\�., A�,\�\'\df.tf\tin lto �.clCl�"I.. 
l�. K-1 """'c-c1n C -<\O "îo\ck\',. "!,\��"'�"�"' (.G\cl:) 
<30. \\-G.�if\�tt\(e" 6u,-�- �"'Gf�\aan '2� Q 50\,,e�W\. 
q1. 'wed. \c.Tc.11\,.•cr\ .,. \tJi\c "nev, .. � 51 $�n«mectr 
91.. 'ftl\1\1\, G .\(\c,n."«�c\ink �\o.l<wctg 6,-\-\8 21t.\\u1� (G\d) 
q�. TQ\M.M.\1'1u\cl�.- ,i·"'"d.,ccvo"· v.Wa��h-c.c.\'\(,1� A·d-..,_
':)'1' 1-w.,;. Mu'(9' 'I

c. 
<1'-'f. t'A'°"!"I �.\lou\G:h\n-.11· �-�""'. 

')S . ?ttv, �"'•owulevwoet-d "ot:H,.odcr 760 _ dt-h \o.o.� 
��. l>hr. Y. \Jt<a\�ot� K\lt,�( \(,�"�,\�\ <\'° �\;�-,,��(en. 
<\l \\\tJ. M.tk,o\· Ä<!.,'ottc\..b�(Ad� l4° �.clo\M W. 
oj/. Î'\'CN, S.".tf-JY'l-kt) .lll\l\<j, 125 w1"bct eeq ,S{fz <lth \\�°'j 
99· ( . .(r\)'t�not f'/. C.W.\1/ ... Yu� ffit;i� dtl,,"esh·.�- c�,O�VI. 
c:,o. \\.Otuivc� .. -\a:ilJ tt"'{2o�\"'11M,\�aa\ �1. \\ Cl<lt\.-"". 

1. 1>. �-"· '>\�tem lli\\t4w«lt\\\t. � �.d.Q.- 2. 
2- "'1.\\\. 't\\"0011\ -"e �i4t �,ouw�\t". 1'\l 4· c:14\111\ 0.

3. f-\cl. \J ,\\. Vo-\2.� 2u,d\JtY�"\cfo'l 18 (.MGt\o\) df\\ "�<Ag 
lt. Hut, A.v. �t'Clll\k 6tO<Mt'4oV\�Wct1 &'t· 6roe"'�\càvi 
S-1:�<�u\hi� \(t,h\�hc3���\-"\q. h \(��kt"cuh.
, . l · \4. L.". locr.-ien�o\Jooc... 6.-IM Ylllu-,de \>.ltcr\'\ e.r. � \>\t-e:á\t 
J- l Nituw\o�d. Kacl! 2. 1i"1e bil �tie\\ q 

f. -to111,o.A.Colla"'d ,.. Lo4,el�c bö (�e1carclw
'1

\c.) -�o\�k .� '"'·
C3· S-1ou\c\'t IWH Vt-ltll\ciell\"'1to.o.t" 2{ V\caca�\

,,
ell\ 

11 o. \\.(.f�')ctn. k&t"k\trao\ "\2.o &\111\e..S\IVI,\ 
1 . L. \lotc,c�uu •il/\1\ct \(u,, w�, '\l 1 ° �Nda . 
2. K.ch \ong\. '�\'Yl,n.clelo�9'- -1u\lliiCYWt, (. ?>4'5 i.�e (G\d.) 
.3. �c11r.l. Oo\ti9'5.S�\""'°n. A.. 1. . Wcr�tn'bat-k
"t. ioou\ 6.(.S\'te"�"- 2.�Aela.nn 1?:, Hïl\lmoWII\ . 
5. \t.i>c,k 1'�Yn �-b'à'l t,•""'·\W<tclcl« ("\'e\l\\vt«;ct"'.) 
b. t-\,,\lf. N .'>tc�t"�-J1tcltl?'" Cl�'?, l\hntn. ,GW\o\, A"r .... lOr�
1, V, �\'o�k"'"Îtctn 1t,tclor,1�\V.C1�. '\o� do \\c)�, 
,. l '2.iecl'i\<.'t'�". l-�. v'l':.c\i«�i..,an,1,v•\..(t�V\4'f\�d• l\o�Ad,un.

g (. �\1,\� . �,,\iotd '>
.-\\\to;\ ,,. \l\caa\'J�-,9cin 

\-1.o� t'.a"".A.c.v ,\lc.rc.i. �\i\ho\\\'oo\ bl. Jc"'\\cia\

\. (.l\{.We�'ic.\s .K\o , ·\Jtld\e: "'\fkC\'1 � leis-\ 
". \'.". J.2"'1,Nt. 1c.'-'a11\bC""CJ•\'""e31qi. Uca-1,,., . 
..:, . c'. -J • "'Cl '00 ,(Cw'\ , (1, let� \Milt./\\; ,, 'I \\(Cl<al'� 'J��"�"<t U(� �411\bW'. ), 
'1· W. S""i1\o�'-\.!�- \\loi.•..,�9 llo Lai.d.cn, · 


	0001full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full
	0035full
	0036full
	0037full
	0038full
	0039full
	0040full
	1600b.pdf
	0001full
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full
	0035full
	0036full
	0037full
	0038full
	0039full
	0040full
	0041full
	0042full
	0043full
	0044full
	0045full
	0046full
	0047full
	0049full
	0050full
	0051full
	0052full
	0053full
	0054full
	0055full
	0057full
	0058full
	0059full

	1600a.pdf
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0008full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full
	0037full
	0036full
	0038full
	0039full
	0040full
	0041full
	0042full
	0043full
	0044full
	0045full
	0046full
	0047full
	0048full
	0049full
	0050full
	0051full
	0052full
	0053full
	0054full




