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Onderwerp: Abonnti•s op "Vrije Katheder" 

Bijlagen: 

GEHEIM. 

Aan 
Hfd. c.v.n.

te 
's-Gravenhage. 

1000-4-47 

In verband met bovenaangehaald schrijven, d.d. 20 Mei 

1947, hetwelk door Uw dienst is verzlinden naar de Di

strictscommandant der Rijkspolitie te Amsterdam, doch 

op wiens verzoek de behandeling van dat stuk door de 

Hoofd-Commissaris van Politie,albier, werd overgenomen 

wordt het volgende bericht: 

Betreffende s. Goslinga, 

Zijn personalia zijn als volgt: 

Simon Sicoo 10SLINGA,geboren te Amsterdam, 16 Juli 

1921, zonder beroep, wonende Sloterweg 782,huis, te 

Amsterdam. 

Hij is student aan de "Vrije Universiteit" uitgaande 

vab de vereniging voor hoger onderwijs op gereformeer

de� grondslag en ingeschreven in de faculteit der klas

sieke letteren. 

Omtrent hem, is niets nadeligs bekend. In de Politie

administratie,alhier,alsmede in de cartotheek van de 

Politieke Recherche Afdeling Amsterdam,komt hij niet 

voor. 
--------------------�-------------------�--------
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CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST •s-Gravenhage1 
Javastraat 6ö.
tel�; 182730, 1

No,

Die t. +7456• Typ• 1 SvD •

OnderVJePp-,. Rappe 1.
� E HE I M, 

Hiermede moge ilc U mijn schrijven no. dd, 

in herinnering brengen, waal'bij ik U verzocht mij te willen

doen inlichten omtrent :.',1 .... .. .... ., u. � .47 

A.MTS 

V ,... 
... • "" .. C f";._"'1· ,. 9 3- • .., - i _.. . t;._!Zc' T"f"' • 

Met spoedige beantwoording zult U mij zeer verplichten.

do lI�r EO::>,!)SchOf. van 'Politie 
te J!ar.rden. 

HET HOOFD VAN DE CEIIJ""TRALE

VEILIGT:TuIDSDIZNSTt

Namens dezes 
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2 Juni 

B.l.74SG. G I:.;I • 

R. .3

does.1tab.l7l4.l147• 
13 Jwu. 1 47. 
Pettaonalln obonn e 
ffdc Vr e X thederu . 

t �vem1j · n ne r lr1. ter:." jclc ver. ld soh.riJven" 1-!cb 
ik e r � te �� o ten, dut dn r D äo r n ·et �erden o ee;even 
de n.,on 11a va de vol.....,en(r" erco!lGfli c . _ oo voorko wnäe o 

�a b 31 f""e BêVOegü. bij mi· .n briof v � .::. '9 "',.. i7 no.'B.14172. nl • 

G. 1�,p/a ngnerlru:m 3.

,tP�-=�!=!:�!:·�• stu·· enla n 2 

VA/ill��llJJ;dbou�stren.t o.1-82• 

-----e.P Port Oad-:fiolc.n0 allen te m.cnt. 
/ 

Ik ó � U veTüo �n mi� de ge�evens bet�"C2fende de_ 
11erconen atsno9 t� on toe·oi:o.n0 wa.:-..rbij ik tOVQOS bét�ffe de 
alle ._rson13n� zowel van dlo senoc:ld in UW in arginc cen9emü. 
ecfo::ijven .al�vnn bOVeJl.Lanoc ....... er.:. r .rne d? poli.t1.eke ori@nter nc 
zal Verne e.q., uit."c�onderä. .LI •, • U\l R en J J "6:ntre t 
�ic be�oeld� eicvens roeá.e eerder door U \?érden vet-trekt. 

1 
r 

E>et Hoofd van de
C:cil � tAl..t.. bILl. 
Un!:�ll:J aezet

r 
te /., 

olitio 

---
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o.c. Soaters. 

/ 
"� 

_van Distr. Comm. Leeuward�n 
1.a.o. ons schrijven no 127134 

\ 

Te Uner..c<inforrn;3t10 mogê i1;, U be:riqhteii, da-t. Gerard Corne1J 
80E'.fiiRS, geb. 2·,'. 3 .1915 t.e Hoorn, van ber'oep arts� wonen,1e te Nel 
(Ar10land) ,:_<

.
�ic •tijdens de- mobilisatie 1939-1 ":)40 '1,1� reserve-o�fi

i 
cier hij lle-i, EeRiment G-reûadicrs dieade, gaa bosmeerd is op het \ 
links-georiënteerde weekblad 11 de Vrije Katheder 11 , al3uede op ver:
sca.illende anp�re bladen, zoa ... s "De Waa.rheid 11 en n11et Parool". 

Tijdens de Du.i-t�e bezettiug is hij elli •re tijd op een n;Let 
bekend go,rn:rden adreu ond,1rgedolcen ge·;1eeàt: Op 23.3.1946 \·1erd hij 
-van Gronin�n overgesc.,;1reven naar .A.meiand. Aldaar werd hem ver
zocht zitting te nemen in eon 11 Oranj e-co:.ni tJ 11, rrnll� verzoek hij 
af-;e,es met de ,oorden II Ih: �eh resp{.:èt en achting voor de per�-oon 
van u.H. de Kouinrin 1 :-iia<+r fe:i.t.Jlijk beri ik 11rcpublikein11 en- ik 
kan duo niet meedoen aan acti� voor het Vorstenhuis''. 

Naar is gebleken zou G .• c. Soeters bevriend zijn tiet ve� 
Il: \ ' .. 

\ 

schillende VQOraanetriande leden va.n de .Par-tij van de Arbeia te · 
Ameland, o.m. met de Burgeme:ester Walda aldaar. 

Het Hoo:Cd van de 
CENT1l.ALE VEILIGilT]IDJDIBliST 

namens deze: 

-·!/:).
L. L. v:nn Iaere.

de Heer Hoofd der Afd. III 'B 
de Generale Sta� 
anakazerne, Clingendaal 

g e • 

,. 
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Verzoeke bij beantwoording dotum en nummer aan te hole 

Onderwerp: Personalia abonné' s 
op de nvrije Kathedern

Bijlage: gene ''•�•1. ·"IC : 1----- -·---· � 
Uw schr. dd. 1 Mei 1947 
No.B.14172 

l ,t.,- l 'flJ ; 
.._ .......... _...... .. ·-·- - - "' ��----------

A-

• 

• 

Aan 

Ter voldoening aan Uw verzoek, vervat in Uw bovenaange•* 
J haalà schrijven, heb ik de eer UEdelGestrenge hierbiJ te doen· 

toekomen de personalia van de door U opgegeven abonne's op de 
nvrije Katheder" 

'�\t §art Pftili;êtJliB '90PaPàus 13A. A.�UT, geboren te Rotterdam 25 Nove 
" er 1874, zonder beroep, wonende alhier Burg.v.Hasseltlaan No. 
� Willem Swinnas BOOOH, geboren Dordrecht 11 Februari 1882, zond 

beroep, wonende al:!:îier Jan Steenlaan No.6; 
IJv PIETER DIRK EDEL geboren te N?arden 22 Februari 1913, van 

beroep adj.com. ter Secretarie, wonende alhier Huizerstraatweg 
No.103·; 
Johannes Martinus Phili us UI'.DMAN , geboren Zeist 3 November 

O , van beroep seer. ui geverij, wonende alhier Jan ter Gouw•• 
weg No.14; 

..i"-•/ Leendert �FKElRK, geboFeB: te Naarden 12 Maart 1884, van 
\'� beroep architect, wonende alhier Turfpoortstraat No.12; 

Friederika Oh:riS't=ïina Wilhelmina SOIIAAP•MOOIJ, geboren te Amste 
N�/ dam lO Februari 1892, zonder beroep, wonende alhier Flevolaan 

No.36; 
/[.. V Robbert de la Rive BOX, geboren te Amsterdam 30 Januari 1913,
r ,, van beroep bedrijfs-organisator, wonende alhier Pr.W .van Oranje 

laan No.21; 
J / Jan Lambertus OBBES, geboren Amsterdam 2 November 1909, van 

beroep correspondent, wonende alhier Jan Toebacklaan No.39; 

NW' 1Jakob 14-it·z Mf�:OOAbl, e;eboreiJ. te IC�ulen Dld. 14 Maart 1890, vreem
�eling zonder nationaliteit, van beroep koopman, wonende alhier 
P.Potterlaan No.37;

1
1
_ ,��J. Wilhelm LieHER, geboren te Amsterdam ;1 Maart 1917, van beroep 
V kantoorbediende drukkerij, secr. van de C.P.N."de Waarheid" afd 

Naarden, wonende alhier �ussu:mmerstraat No.48; 

J r Ivan Johannes LEIJ, geboren te Bandoeng N.I. 13 December 1921 
van beroep tecblli<ms, wonende alhier Meentweg No.13; 

�,. 11 • .i;cllfe Cernelis �GaTRA F geboren te Nieuwer Amstel· 25 October 
·,_,:,,, 1891, van beroep reclame-adviseur, wonende alhier van Ostade-

d u_ 
- laan No.70

el!IX=emc: ...... c·entra.1·e·-V-eiU.gheidsdienst
Javastraat No.68 

··••·••.,., •••••••••••·•••••••••••••••••••••• o .. ,,,,,., •• •• 

...... . ' s..J},.RA. ... Y E.Jf a .. A G E 

Wan de doorgestreepte namen zijn de 
de kartoth�ekkaarten gelicht en verm.

1 
aug;!- "67 
n ...... D . 

VJ ilrkgr. S!!I), 



POLITIE 'HAARDEN 
TELEFOON 5.5.5.5 

No ........ Doss .. Kab. 1714.1947 

NAARDEN, ...... 1,3 .... J:uni ......................... ..... 19.4.

Verzoeke bij beantwoording datum en nummer aan te ho 

Onderwerp: Personalia abonne' s 
op de"Vrije katheder" 

Bijlage: 
gene 

• 

Aan 

J ✓ 

' V' 

J V 

Pieter KREUGER, geboren te Weesperkarspel, 23 December 1917 
van beroep chemicus, wonende te Bussum 's Gravelandscheweg No. 

Menno Robbert MULDER, geboren te Rijswijk 22 Januari 1923, 
student biologie, wonende te Amsterdam Plantage Middenlaan No. 

Pieter KIEFr, geboren de Rijp, 15 April 1897, van beroep lera 
wonende alhier Rubenslaan No.21; 

1 

Jelle JANSMA, geboren Amsterdam, 23 Juni 1923, studerend, wou 
de alhier Alb.Grootlaan No.5; 

Bernard van HESSEN, geboren Amsterdam, 20 Maart 1910, van be 
roep Dir. N.V., wonende alhier Godelindeweg No.42; 

Jan Hendrik JANSisN, geboren te Groningen, 15 Maart 1900, 
beroep, gezagvoerder bij de Mij.de Ocean, wonende alhier 
Amersfoortschestraatweg No.36l 

De Inspecteur van Politie, 

Aug.Jacobs 

den Heer .... .................................... ............. . . 

.. ······••·• .. ············•··········•·• ...................... ................ . 
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R a p p o r t. 

heeft de eer UEdelGestrefige 
schrijven dd.20 Il, ei 1947 No .B.12734 ,be-

Onderstaande personen zijn abonn� op "De Vrije Katheder11 ; 

Hermanus Korrelboan,�eboren 6-4-06 te MlSterdam,onderwijzer 

wonende Krueerstraat 16 te Den Helder; 
-Hend-r::k Lael!J01t.us �oaj.n;:,:ebapen é 3 81 te Sneok,BondcF be 

roep,woncnde Van der Duin van Maasd�unstraat 25 te Den Helde 

---Mar11inuc nendrilrnî:. K:l:eF¼E, ,:obo P@n 6 9w9.5' te Den Helder, bank 
directeur,wonende Timor.laan 15 te Den Helder. 

��ÉJls,je Maria Margaletha Groosman'tSipon,.t.reboren 28-12-85 te
l\msterdam,zonder teroep,wonende Kijkduinlaan 4 te Den Hel-

der. 
�\l>Cesar Jacobus Car<lus Groosman,.e:eboren 2-1-77 te Hoordplaat 

1 

kantoorbediende,wmende Kijkduinlaan 4 te Den Helder. 
H.Korrelboom,moet als communist worden aangemerkt en

trent L hem werden reeds eerder inlichtin.e;:en aan de fJ. V D. 

verstrekt. 
De overi.e:e persmen traden tot du sver op politiek �ebied 

nimmer op de voor�ond. 

i Den Helder,17 Juii 1947. 

de adju dant van politie, 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 

te 
Den Helder. 

V-,annie doorgestreepte nqmen zijn dek.kaarten gelicht en vern.

aug. '67 
1 ... �..., ..., 

1., 
. � 1 '-'-.... , : .... S::1� 



Onderwerp 

· 2"

• GEHEIM. i-,,J V .,. ._. : L -si · l Volgno /,i,Gru:�ï
fi, .__ .,l �- ..,J _} 0 �---- -

: Schrijven dd. • ;-lf. '13-r.--- J • ••. ._, • ·• 
, l'm!.!·· i;:;� - ;i 2 0 JUNI 1947 

: Abonne':s op "D.e Vrij Aa'tnede_:i,-·•••-------..-..<j ·I ______ _ 
�:·Jm 

-'� �-J- 14z . _1 f ACD/ 1/<)J:i. / 

In antwoord o_p Uw aangehaald sohrijTen, betreffen>a.e 1i"ë'.'t-Ver ...,
melde onderwerp,moge ik U het volgende berichten.

1. S.joera de V R I E s, geboren te V�nwouaen,14 .Januari 1·872,
voorheen reiziger, thans zonder beroep, wonende. te Veenwouden ho, •. 11 

"',..@ 328 ,gemeente nantumadeel,Nederlander,godsdienst Doopsgezihd-,la, 

a � 
vanaf 16 April 1939 weduwnaar.Hij is gekomen Tan .Apeldoorn op 15-

� 5-'56 naar Veenwo�den no.116; op 12-5-'39 naar Veenwoud�n 312,� 

) 
op 14-10-42 naar 'Driesum 51 ; op 20-6•' 44 naar Veenwouden 287 ·; 1 

' 
\ o:p 13-10-'45 naar Veenwouden 286a en op 3-4-'47 naar Veeh'wouden• 

, ir/ 328. In Apeldoorn hàld hij een handel in boter en kaas;thans ve-r- 1 

f richt hij geen werkzaamheden meer en wordt vermoedelijk onderhou
den door de gemeente Dantumade•el en zijn zoon.Zijn zoon is de be
kende schrijver Theun dè Vries,die o.a. ook stukken plaatst in 

\ 

- �

© 

• 
3 • 

© 

4. 

�ne Vrije Kathedertt.ne vader is zeer wijs met deze zoon,zijn 
enigst kind,en is daarom vermoedelijk ook geabonneerd op dat blad.
Hij heeft weinig verstand en wordt op politiek gebied volkomen 
ongevaarlijk geacht.Als hij a.l tot de C.P.N. behoort,dan is dit 
meer om zijn zoon,die hij blindelings volgt,dan uit beginsel. 

Gerard Cornelis SOETE R S ,geboren te Hoorn (N-R),29 
Ma.art 1915,arts,thans wonende te Nes (Ameland),Nederlander,gode
dienst Remonstrant,gehuwd met .Anna Abelina Smits,geb.�e Leeuwar
den,29 December 1913. Op 5-9-'45 werd hij overgeschreven naar 

Groningen en op 23-3-'46 naar Ameland. Tijdens de mobilisatie 
1939/40 heeft hij als Officier gediend bij het Regiment (irenadiers. 
Tijdens de bezetting ishij eenige tijd ondergedoken;verblijfplaat
sen onbekend.Hij is gesloten van karakter;op Juneland is echter nie 
gebleken,dat hij voor enige partij politieke propaganda maakt. Hij
ia geabonneerd op "De Vrije Katheder"', "De Waarheid• , "Het Parool 
en andere bladen.Bij zijn komst op Ameland werd hem aangeboden om 
zitting te nemen in het "Oranja-Comi t;" ,doch dit werd door hem , .. 
geweigerd onder ongeveer de volgende woorden :"Ik heb respect en•-· 
achting vo.or de persoon van H.M.-cle Koningin,maa:tt fei teli,jk ben, ik 
�replublikein• en kan dus niet meedoen aan acties voor het Vorsten 
huis.�Hij is goed bevriend met vooraanstaande leden van de Partij 
van de Arbeid te Ameland,o.a.met den Burgemeester Walda. , � 

. ' . � 

Hmnannus WA s SIN' G, geboren te Zeerijp,gemeente 't Zandt 
(Gron.) ,30 Augustus 1890,frui t-en groentenkweker, tevens pJ.uimYee-
houder,wonende te Noordbergum no. 420,gemeente 'Tietjerksterad'eiel, 
gehuwd,Nederlander,geen godsdienst,werd op ,27-4-'26 te Noordbergum 
ingeschreven,komende va.n Westdongeradeel.Hij behoort tot de C.P.,!;,. 
is daarvan e�n actief lid,vervult hiervoor spreekbeu�en en isvoor 
deze partij lid van de gemeenteraad van 'Tietjerksteradeel.In de 
laatst gehouden vergadering heef't hij medegedeeld als raadslid ,te . 
zullen bedanken,wegens zeer drukke werkzaamheden.Voor de oorlo� 
was hij ook reeds lid van de gemeenteraad voor de s.n.A.P. In de 
bezettingstijd is zijn houding goed gewe�st,hoewel niet overctreven 
Hij zat in geen illegale beweging,doah men kon wel op hem aan.· 
Voor zover bekend kwam hij niet met .Justitie o:f Politie in aan�a
king;hij staat dan ook gunstig bekend en niettegenstaande hij tot 
de CPN behoort,kwalificeert men hem als een prima vent.Vermoede
lijk heeft hi,j zich in de raad vergalloppeerl en acht het nu meer 
wenschelijk om als raadslid a.1' te treden. 

Jur,jen HOOGE V :E :EN, geboren te Appelscha,28 October 
1899,onderwijzer U.L.O.,gewoond hebbende te Makkum,Ble€kstraat 3, 
Nederlander,gehuwd met 



met : isa.beth Petronella DREI.TER,geboren te Haarl.em,6 Augustus 
' 

. ' 

1903.Rij belijdt geen godsdienst en werd op 15-5-' 36 ïngeschrev·en 
te Makkum,Bleekstrae.t 3,gemeentie Wonseradeel. Hij werd op 18 Aprál, 

11�Q 1947 overgeschreven na.ar Krimpen aan den I.Jss�l,Noorderst,raat !39-. �, .. 
V' 1 Rij heeft tw,ee kinq.eren,resp. geboren 22-8-'32· en 14-9-'3'7. Rij. was 

-�
te Makkum voorzitter van de afdeling der C.P.N.;hij werkte intensief 

,:?' voor deze partij.Door zijn meerdere ontwikkeling had hij grote in-
1-<' vloed op zijn partijgenoten.Hij kan dan o,ok worden aangemerkt als ...... 
,,,P- · , e-en fel en consequent communist,die een vooraanstaande pJ.aats be·� r['; kleedt.Hij is gesloten van karakter en idealist.Hij colporteerde te 

�i'ÏJt• 1 · J!akkum met "De Waarheid" .Na zijn vertrek uit Makkum is het aantal 
f"nsfr · il,� lezer va.n"'De Waarheid" te Makkum gedaald van plm.180 tot plm.40.
V 1 -rw/�/6

Het zal niet ondienstig zijn om Krimpen a.d.I.Tssel mededeling te

� 

doen van deze "aanwinst". 

9.., 7J5. Marten J) 0 U MA ,geboren te Beets,22 Maart 1914,m nufa.ctu.rier 

-

wonende te Grouw no.-491,gemeente Idaarderaderel,Nederlander,geen, 
godsdienst,gehuwd met .Tantje van Zwcil,geb.�e 18 .Tuli 1915.Hij heeft 
drie kinderen,resp. geboren in 1940,1944 en 194?. Hij heèft te Beets 
gewoond tot 29-9- 1 45, op welke datum hij werd overgesolr even na.ar 
Grouw.Hij staat bekànd als oommunist,doch treedt niet op de voor-

© grond,misschien wel vanwege zijn zaak in manufacturen.Hij is geen 
spreker voor de CPN.Hij staat niet ongunstig bekend en kwam,vo-0r 
zover bekend,niet met Justitie en Politie in aanraking.Van enige 
politieke activiteit is niets gebleken. 

6. Joost van der V E E N , geboren te Wolvega,25 .Tanua.ri 1903,
boekhandelaar,wonende te Jrraneker,Jl:is-e Jl:isingastraat no.19,Nederlan
der,Ned.Herv.,ongehuwd.Hijwerd op 21-11-'38 te Franeker ingeschreven
komende van Harlingen. Hij sta'\ bekend als de "s•ocialistische11 boek-

� handelaar,kalme bescheiden figuur,gematigd smcialiet,vrè4elievende© ·persoonlijkheid.Moet nie� in staat geacht worden leiding te kunnen
, of zullen geven bij woelingen.Vermoedelijk geabonneerd uit hoofde 

•r van zijn beroe1> al.s boekhandelaar. 

�. 1/

• 
a. 

/ 
T,jeerd T U I N S TRA ,geboren te Franeker,18· September 19l6, 

kunstschilder,wonende te Franeker,Lae-ne no.16.]).,Nederlander,Ned. 
Herv.,gehuwd met Riltje Velthuis,geboren te Rarlingen,2:3 Maart 1920. 
Hij heeft twee kinderen,resp, geboren in 1944 en 1946. Hij heeft�al-

\ 
tijd t.e Franeker gewoond .• Hij wordt aangemerkt als een goed ontwik
keld idealist en een zeer reactionnaire persoonliJkheid;hij ontwik
keld groote activitei� op· politiek gebied.Hij is eèn der weinige 
communisten in Franeker met "hersens" .Moet zeer zeker in sta.at g-e

Jacht worden om leiding te kunnen geven bij politieke woeling:en:• 
1 '

Enne van der 'ME :m R, geooren te Akkerwoude,30 A:pril 19-013, 
van beraep ar�ct,wonènde te .Akkerwouae no.36,gemeente Dantuma
deel,Nederlander,Ned.Herv.,ongehuwd.Heief't altijd te Akkerwoude g,e ... 
woond. Is w,ethouder in de raad van 'Dantumadeel voo.r de Par'tïj van de 
.Arbejd.Van huis uit is hij liberaaJ.;komt niet of zeer weinig in de 
kerk.Hij staa.t gunstig bekend.He't is voor vele een ra'êi.sel,waarom. 
hij tot de P.v.d.A.behoort. en da.arv-0or wethouder is;in die pa.rt1,·3,:,
waren wel betere candidaten voor die functie.Zijn vader is no�.libe
raal en behoort tot de P.v.d.V • .Aangenomen kan worden,dat E.v •• Me-er 
niet links extremistisch of communistisch georï"énteerd is en op dat 
gebied in het gehe,el g-een politieke activiteit- ontplooit. 

Leeuwarden,20-6-'4'7. 
F.
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I� Î�ST AMSTERDAM 

District .. , .. Jq,..lcmaat> ........ . 

� '-l
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. ......... A.lk.maar ........... .1.9 .. J.uni' .......... 194 ... 7. 
Afdeeling \. ................................. . 

COMMANDANT lVolgno. OP ! 
No. 132 C. V.D. Geheim Persoonlijk. . _ 

· 
Bijlagen: 1 l, 0 JUNI 1947
Onderwerp: Abonne IS Op 11De Vrije Ka_ the r1 • 

� � 
1-A-CD-/; J-�-:s1-• ...

• 
Typ:. 

Coll: 

Ter voldoen ing aan het gestelde 
. in Uv,r schrijven dd. 20 Mei 1947 Ho. 
B.12734 Geheim,onderwerp als in margine
vermeld,heb ik de eer UH00GEDELGEST.REN
GE de gevraagde inlichtingen hierbij
aan te bieden •

De Districtscommandant, 
De Kapitein, 

Lir • .;r.P. v.d. Steur. 
� � 

_ _:'...::::::::::::::::::.---:::-:-: ____ _ 

6=2-� :':��
L
-)---l 

��:·-,-,�. ' b-(�M'..,..;l-� __ 1 
Afsch.il-:rt. aan den Heer Procureur-Generaal 
fung. Dir. Gen. van :Pol. te Amsthérdam. 

AAN 
den Heer Hoofd c.v.D.

te 's-Gravenhage. 
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.,. GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIB 

District ................ Alkmaar .................. '. ............. . 
........ Alkmaar. .................... , .... 1.2. ... J.urli ......................... 194 7 

Afdeeling ......... Alkmaar. .. . ... . ................ . 
Groep ...... '. ............................................... ....................... . 

COMMANDANT 

No. 45 '-CVD. Geheim Persoonlijk. 
' • 

Bijlagen: J 

Onderwerp: Abonné' s op "de Vrije Kathéder". 

�er voldoening aan tiw opdracht gedaan bij Uw onder
schrift dd. 23 Mei 1947, No. 132 c.V.D. Geheim Persoonlijk, be
treff'ende de onderwerpel,ijk� aangelegenheid, heb ik de eer UW.EL
EDELGESTRENGE omtrent de .in mijn Afdeling woonachtige onderwerpe
lijke abonné's het navolge�de te berichten. 

1. Trijntje M!NK, geboren 6 .Januari Hll8, te ,,armenhuizen, van beroep
v oor.r:ectrice, is woonachtig te .Amsterdam, Reguliersgracht No. 126

IIhoog. Zij is links geori�nteerd en .behoort vermoedelijk tot de
Partij van 'de Arbeid. Zelf komende uit een katholieke streek is
zij ant-i-katholiek. Voorzover hier .is na te gaan heeft zij nimmer
van politieke activiteit blijk gegeven.

2. Johannes Jacobus KLANT, geboren l Maart 1915, te ·•/armenhuizen, van
J beroep tuinder,- is op 24 April 1946 van ,/armenhuizen naar Zuid

Afrika vertrokken. Hij was c.,2..rnm •. Jllll� en maakte bij vergaderingen
propaganda voor de C.P.N. 

r { 3. ✓Gerrit GROET, geboren 19 Maart 1891 :te Warmenhuizen, is op 14 
t\ kh / Januari 1947 te Amsterdam overle�en. 

I'• �· 4. Kla�s Lambert� mTSEN, geboren 22 November 1920 te Den Helder, 
.;· �, � jeugdleider, voor Maatschappelijk werk, voorheen wonende Heereweg 
.) 4 c. 25 te SChoorl, is in Mei 1947 gehuwd met Johanna Hendrika van

f Alphen, oud 26 .jaar, jeugdleidster, voorheen woneno.e te Ha�rlem, 
j.Jf6"" woont thans te �ergen (N.H.) Hoflaan no. l.Otsen heert tijdens df 

zomermaand�n meestal toezicht en contr8le over de Vrijzinnige --.._ 
Jeugdorganisaties, terwijl hij thans voor de zomer 1947 de leiding 
zal krijgen over ee.n-jeugd-herberg te Schoorl, uitgaande van de 
Nederlandse Jeugdherberg Centrale. Op'politiek gebied trad hij 
tot heden nimmer op de vóorgrond en toonde ook geen politieke ac
tiviteit. 

Omtrent zijn uit Haarlem. afkomstige echtgenote zijn mij geen 
gegevens bekend. 

5.J Cornelis .JONKER, muziekleraar, geboren 28 Augustus l9Q1. te Alkmaer�
wonende te �choorl, Heereweg B 69, is gehuwd met BeelTI"je Egberdint 
Bok. Jonker is een bekwaam muziekleraar die te Schoorl gunstig 
bekend staat. Over politiek laat hij zich nimmer uit; hij �chijnt� 
neutraal standpunt in te nemen, mogelijk omdat hij voor diverse 
verenigingen als dirigent optreedt. Hij is, voor zover bekend, 
niet werkzaam in een politieke vereniging. 

6. Pieter üornelis Constant WIEGMAN, kunstschilder, geboren 18 April
18�, wonende U Molenpad A No. 199a te Groet (gemeente Schoorl),

AAN den Heer Kapitein 
Districtscommandant der Rijkspolitie 

te 
�!�@��r._ 

PATRIA•AMEHl!l,OOIIT 



is gehuwd met Janna Alleta Cornelia Fermijne. Wiegman heef't veel" 
o�gang met personen aangesloten bij de C.P.N. Het vermoeden be
staat dat hij uiterst links geori�nteerd is, hoewel daartoe geen

J directe andere bewijzen zijn dan zijn omgang met Communisten.
Politieke activiteit gaat er van hem niet openlijk uit . Hij komt
in de politie-administra tie te �choorl niet voor en maakt een
gunstige indruk.

7. Cornelis $MIT, adjunct-commies ter gemeente-secretarie, geboren 25
Maart 1924 te Anna-Paulowna, wonende Nieuwe-Niedo�p, Dorpsstraat
B 91 is aldaar van Mei 1940 tot 1 Hei 1946 werkzaam geweest als

J 
ambtenaar ter secretarie. Op l Mei 1946 is hij benoemd en aange
steld als adjunct-commies bij de gemeente-administra tie te
Wieringermeer, waar hij thans als zodanig werkzaam is. Hij staat
in Nieuwe-Niedorp gunstig bekend. Hij is {el anti-militairist en

Lstaat kan zich niet met het regeringsbeleid verenigeng. H1Jl15ekend als 
links geori�nteerd, doch treedt op politiek gebied niet op de 
voorgrond en maakt als anti-militairist geen propaganda. 

8. .Jan .Jacob EEOEN, -houthandelaar,, geboren 22 •Octoóer 1900 te Oud
kars�el, wonende aldaar A.345, gemeente La ngedijk; was in de be

j zettingsjaren fel anti-Duits. Hij doet niet aen politiek. Is .__ 
ieder geval geen communist. Hij is zeer kapitaalkrachtig en h 

r • , een grote houtza_.ger-ij {Oudkarspel). 
9. Pieter du BURQK, geboren 13 Augustus 1912 ,te Zuid-Scharwoude, ge-

11/
meente Langedijk, landbouwkundig ingenieur, is �n dienst bij de
Landbouwvoorlichtingsdienst en woonachtig te �uid-Scharwoude B 69, 
gemeen te ·Langedijk. Omtrent z-ijn politieke inzichten moet hij ge
rekend worden tot het Communisme • 

.i:..ijn.vader is communist, komt daar echter niet openl,ijk voor
uit. In de bezettingsjaren waa hij pro-,Duits. Zowel vader als zoon 

j ·werk,en zeer bedekt, zodat ,men in, Langedijk niet precies weet wat 
me� aan hen heeft. Uu Burck �r .. 1$ kassier van de Boerenleenbank 

. te, Langedijk. 

( it -� De A
<
d ju dan t, 

AfdelingsQommandant, 
,tJ. van .oreuke;i_en., i • - ·r
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} ·d 
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GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 

Disttict ..................... AJ�l!!:�.�··························· 
................ Hoo.rn ................... , ....... ... 9-... Juni ............... 194 7. 

Afdeeling ........... Jl:9.g_:r:.1-1, .. ·····························�·
Groep ................ ......................................................... . 

COMMANDANT 

No. 76-CVD-Geheim-t'ersoonlijk 
Bijlagen: 
Onderwerp: Abonn.é 's op "de Vrije Ki rtheder''. 

• 

AAN 

Ter voldoening ..1"n het �·esteld � in Uv, sclreijven d.d. 20 Mei J.94? 
Nr.12734, betreffendf; � ... ngebi"ld onderwerp, voorzien V'1n het onder-
schrift wn de He�r Z:;q:>itb�in, Districtscomm:-nd�nt der Rijkspolitie 
te .Alkma/ilr, d.d. 22 Mei 1947, Nr.132-0VD-Geheim-.Persoonlijk, heb ik 
de eer UlfoogEdel.Gestrenge het navoleende t� berichten. 
1. MOL, Cornelis, p-eboren te � ijäenes op 8 April 1902 is .Burgeme --ste

vim de &:�meiente .-üjdenes en i.ld • .r woon:,,chtig 01? het adres B.129. 

J 
Hij is �bo�né op de Vrije x�theder. Hij is volkomen betrouwba�r
en t'tond tijdens de bezétting 8�n de zijde der Binnenl.ndse strij 
krtchten en WüS sterk "nti-Duita. 

2. Kb.ACHT 
5 

Coriieiis, eeboren te \Jognum op 2 Februari 1911 v.m beroep

J 
smidsknecht, wonende te \Üjdenes, Lek�rweg; D. 30. Hij is til.bonné
op de Vrije K;itheder. Pij stt.10·t;,1gunstip· b�kend en van enige poli
tieke �cti vi t;e it is ru et a be kend. 

3. V«ln de.r ,1{!JtJ.Ji,'N, fiend:rikus � E"'boren te Dordrecht op 11 Juni 1919,
v�n oero�p onderwijzer g�n de Openbare L�gere School te wervers-

J 
hoof, oonende te •�rvernhoof, J."fl"',ijk O 67. Hij sta1�t te 'ler
vershoof niet ongunstic bekend. i,ijn politieke richting is niöt 
b.ek.end. 

4. v.m. a.er óLJlJ ,, ,foh,m G·errit, get,oren te A.r·.cmh�m op 24 Juni 1907 
artg, wonende te Verlhui:1,en, Kerkvmg IT 25'+. ts_ vri,j zeker �bonné
on J� Vrije l th<..:<!.r. t..:omenteel v.,ilt v.,n politieke ..ictiviteit 
ni ts i-� bca:�rl:en. Hij Pt-?at "!el bekend �ls e�n actiet persoo n 

U en heeft blij1<.b.iir neigiilf.'1'll om vlue; over te g:atiln na;:ir e·im nieuwe 
g1.'0epering indi1m hij gel'!n he:ï.l mee-r 1.iet in een vereniging WQ�-· 

v"n hij lid is. Zeer w:r.orschinlijlt is hij ver voor de oorlog lid 
sen��st v�n de N.B.B. 1.b.j hec.f.t dio.i'l.'Voor befürnkt en heeft zich 
in d� beze·ttingstijd tot Jll!·t uiterste gegeven ;13n de ondergrondse 
ntrijdlcro1chten. �en :pr.tssief lid�;ltscruip ener ve-renii;r:i..ng best�Pt 
VOO r hem niet. 

5. 'WRV.&R, Jan, geboren te !ormcr op 31 Oc tobe-r 1915 is Hoofd der
Openb.ire Ldgere Schoo1 te tvfidwouá en woon.1cht ig te Alddwoud MlOa. 
Tot h�lf ]'ebruiilri 19'+6 w.,s hj_j �ls onderwijzer w�rkza:im op de

j PB.ilipsschool te �indhoven en aldaar het lr,.:.tst woonachtig él�n 
h�t �dres Bosdijk 890. Betrokkene tre�dt te 'äjwoud op politiek 
gebi�d n iet op de voo 'grond, hoewel volE;ens betrov.-�vb!ilre inlich
tingen hij wel �eer links georientecrd is. 

6. �>LUIS'11ER, Simon, g�boren te Obdam op 12 November 1913, musicus, 
wonende te Medemblik, Ooste:rruiven 18 st.til�t güns tig bekend. Hij 

J wor:lt r!'�.acht lid te eijn v&n de r'liiirtij van de .Arbeid. 
7. v-n 2IJK, Arie, geb oren te Gouda op 6 April 1918, w..n beroep

vernles:ër (,.,rov.tieko.nhuis) won,nde te f,ieaemblik, Oude Hliiiven 27

d� Heer Hoofd Vlilll de Oentr�le Veiligheidsdienst 
te 1 s - Gravenhage, Javliiistr·a;.t 68 

d.t. Chefs.

PATRIA,�,o,eA8f'OORT 



., 

J staGt te Medemblik gunstig bekend. Hij is secretaris van de Af�
deling Medemblik VQn de C.P.N, 

8. JJ\N$MA, Gerrit, geboren te Lemsterlo1nd op 4 December 1918 van 
be roep Ambten�ar ter Gemeentesecretarie te  Hoogwoud en -ldaar 
wonende Burgem!est er Hoogenboo mlaan 0.30 is anti-militairistisc h 

J 
gezind. Is ge�n lid van enig Kerkgenoorsch,p en houdt er een vrije
meningsvorming op n:;1. Is lid v.n de Piu•tij V2Il de .Arbeid. Overi
gens is er v.n hem nog weing bekend. Voor �ige m;;.anden was hij 
te v�e<!sp 11.erk2�am ter gemeentesecretarie. 

9. de Vrias, Ger1•it, geboren te Andijk op 18 Maar t 1903 V9n beroep 

j 
tûinbouwer, wonende te Jndijk Kerkbu7ll't 356 sta.;:t niet ongunstig
bekend. Hij is ra�dsljd voo r d� C.P.N. in de gemeente Andijk. 
Is uitgesproken fel comm1mi st. 

10. TIELÓ'{00Y, Nillem .Fr...,ae.1.•ik, .:�boren te 1-iIDEterdPm op 1 Nove mber 1917,

J 
. lerR,:,r li�n de tl'.ijks-H.B.s. te ,;nklmiz,en en wonende ·-1d.�r Semeijn

str- ;;;,t 1. Op ,politiek gebied trs dt hiJ niet op de: voor grond en 
kiest vermoedelijk de richt ing v�n de ?aitij van de rlrbeid. 

ll . FLEDJ)l!iRUb, lJirk, e,-eboren be C�stricum. op 5 Novemoor 1908, bouv1-
kund1ge, mnende te .1.nkhuiien, é,nouck vun Loosen ;�rk :no.1 . 
Bta,-t te Ji;nkhuizen gunstig b�ke:r1d. Tre�dt niet op de voorgronq� 

J polittiek cebied. Is vermoedelijl{ voorst�nd:::.r v.in a� .l?:;,rtij v21JIII""!!" 
de l\rbeid. 

12. Ter .fillliQ, ',d.llem, g�boren t� Utrecht op 10 April 1914, IIIIÏl.sicus, 
wonende te 1�nls.huiz:en, esterstr.::i.-t 126. Noont sed�rt kort in d� 

J g'em.e�nte Gnkhuiz.en komende van B��rn. Treedt niet op de voorgrond
o-o politiek gebieä en sti? at te "";o.."l.c:huizcn 5unotig bekend. I!l ver
mol"!èelijlc vocrst�nder v.cri d" P.;irtij v;m de Arbeid. 

13. Nn BRDGG-ENi�ATE
fü

v:m. ic,ffa.3B.iu!iRKl!., Ann� .islisabeth, gebor�n te Bus-
j sum op 15 J\u2_us s 1909, "'° fümde te .c,n"\cb.uizen .,csterstr:aat 185. 

Is sedert November lS)L!-6 t� ...,nkht.iz,en woom"chtig komende Vlln Vliigt
w�dde. �ij is de echbc-e-nobe �ri .1'. ten BRUCC.:::NK4TE, Hervormd 
.Pre,ik· nt (V"rijzinnii:-;) te nkl'.i iz,en.rt1-�t cum:tig· bek . ..,nd. 

De ond�r· 10, 11, 12, en 13 v,..rrr�ldA _per-i?on--n l)ebor�n tot de intelligen
tia d<'"r p:em.eente .t,nkhlli zen. 
1+. Y"n RF!-<K, 1.lirk Cos,..vrijn, geboren te lkm:.lf> r. op 28 J;;nU8I'i 1908, 

J bo .... r_rbouier, wonende te Andijk, heline c�ouw 67 st� �t nie;t ongunstie;
bek"!nrl. Hij voor de Co.1:,.N. raadslid in de gt-IJW.ent� .,ndijk. Is uit
g�sproken f�l communist. 

De onder 7, 9 en 11+ v-�rmelde persow·n werden retds in het kQrrtsyn
teem OPt:1:•n.omen.  D� .ftdjud unt,v,nd. Afdelingscommmidant, 

b. r.. De O,:,p� rw�chtmee ster, 

aild� 
✓_;------



• 

F!TJKSPOLITIE. 
�< �(i�

GEWEST AMSTERDAM 

AFDEELING Den Helder. 
Den Helder 16 .Juni 194 7 • 

COMMANDANT 

No. 
l} 43- eheim.c.v,D. 

Bijlagen: -

Onderwerp: Inlichtingen abonnè I s op 11 de Vrije Katheder'! 

-
1. 

J 

J 

-

�er voldoening aan het gestelde in Uw schrijven 
dd. 20 Mei 1947 No.B.12734,Geheim,onderwerp 11Abonnè$s op11

de Vri
e Katheder", voorzien va n het ende rs chrift van den heer District
commandant der Rijkspolitie te Alkmaar dd.22-5- 1 47 No.132-C.V.D
Geheim-�ersoonlijk,heb ik de eer UHoogEdelGestrenge het volgen
de te berichten:

11Dr.Nicolaas Spits is geboren te Amsterdam 9 April 1908,van be 
roep arts,voorheen wonende te Wieringerwaard,Noord Zijperweg 
No.A,23.thans te Haarlem Hazepaterslaan No.24. 

vr.Spits is een in zichzelf gekeerd persoon die zich in het 
geheel niet met politiek hemoeid en voor zoover hier bekend bij 
geen enkele politieke partij of organisati,, is aangesloten; 

Frits Hirsch is geboren te �romberg (Dld) 29 October 1903,van 
beroep meubelmaker, wonende te Wieringervrnard,Noord-Zi jperweg 
No,A,30. 

Hirsch is hij de opkomst van het Na.tonaal Soci�1isme in Duits 
land gearresteerd en heeft ongeveer zeven mi anden in het concim 
tratj_ekamp norani�nburg 11 gevangen gezeten.Enige maanden na zijn 
invrijheidstelling werd hij wederom gezocht wegens zijn activi 
teit tegen het Hitler-regiem.In 1934 wist hij met enige vriende 
naar Nederlimd uit te wijken en is hier sindsdien woonachtig ge 
weest. 

Tijdens de bezettinp; hield hij zich te Amsterdam op waar hij 
zich belastte met het verschaffen van onderdnikadressen aan Jo
den.Hi:i werd voor ondergrondse activiteit doo� een Duitse recht 
bank hij verstek ter doo.d veroordeeld. 

Hirsch was in Duitsland lid van de Duitse Sociaal Democrati
sche partij doch doet thans niet meer aan politiek en is voor 
zover hier bekend bij geen enkele politjeke partij aangesloten. 

Hirseh die nog steeds Duitser is staat met zijn gezin alhier 
terplaatse zeer gunstig hekendf 

ffan Cornelis van Blijenburgh,geboren te Amsterdam 12 October 
1903, socia"¼l verzorger werkkampen Wieringermeer, wonende te Wie-· 
ringerwaard,Zuid-Zijperweg No.A.75. 

Bli.ienburgh was voordat hi:i bovens·taande functie aanvaardde 
Godsdienstleraar in de gemeente Wieringerwaard. 

Voor zover bekend is hij geen lid van enige politieke partij 
en treed op dit te�rein niet op de v�orgrond.Wel heeft hij eni
ge tijd geleden een lezing gehouden met lichtbeelden voor de le 

-------�d_e_n_v�a�D� de E.v.c.doch deze lezing had geen politieke strekking 
AAN en 

den heer Hoofd C.V.D. 

te I s - G R A V E N H A G E.

d/t Chefs. 
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en was gewijd aan het leven en sterven van Jeanna d'Arc. 
Teunis Weij ,geboren 14 ianua ri 1916 te Callantsoog,van beroep 

typograaf,gehuwd,wonende te Schagen,Laurierstraat E.28 is voor 
zever bekend bii geen enkele politieke partij aangesloten en 
tr.§edt op - geen enkele wijze op de voorgrond. 

«elena Maria Rijswijk-Ligthart, echtgenote van M.P.J.Rijswijk,
ge oren 19 Augustus 1888 te Zijpe,wonende te Schagen,Laagzijde 
B.43 is aangesloten bij de Communistische Partij en een actie�
partijlid;

�ennox Victor Poldervaart,geboren te Oostvoorne 25 Juni 1917, 
directeur van het dagbladnde Nieuwe Schagercourant11 ,geen Gods
dienst,gehuwd,wonende te Schagen Landbouwstraat c.182 is ..&_ange
sloten bij de Corrtr'c"tmistische Partij en een vurig Communist; 

J:t't'1ts Krult,geboren 25 April 1918 te Oude Niedorp,zonder Gods
dienst,van beroep winkelier,gehuwd,wonende te Schagen.Laagzijde 
B.17;zijn politieke ori�ntering is twijfelachtig te noemen en of
hij 'bi .i de Co:mmunistische Partij is aangesloten is niet bekend;

Pieter Arsen,geboren 11 .Juni 1917 te Zijpe,van beroep landarbe 
der,ongehuwd,geen Godsdienst wonende te Zijpe 1 t Zand I.15;om
trent zijn politieke origntering is niets bekendJ 

Mr.Johannes Arnoldus Oosterbaan,ven beroep dominee,geboren 15' 
lllei 1Pló te Hilv e1°sum, gehuwd, e;e en kinderen, wonende te Barsinger
horn A.24;is in geen geval communist;bi.i is lid van de Partij 
van de Vrijheid en verrnoedeli._jk geabonneerd op de "Vrije Kathe
der om ook van dien kant iets te weten te komen; 

Hermanus Antonius 'ffeijnen,geboren te Emmen 27 Juli 1915,van be 
roep loonrforser, �ehuwd, wonende in een noodwoning aan de Indus tri, 
weg te Mid<l.enmeor,gemeente Wieringermeer;behoort vermoedelijk 
tot de �artij van de Arbeid doc.h treedt op polttiek terrein op

geen enkele wijze op de voorgrond; 
Pieter de Vries,geboren te Andijk 7 Maart 1911,Vader in een 

jeugdherher.g te Wieringen,gehuwd,wonende te Oosterland,No.82; 
staat gunstig bekend en is·voor zover bekend bij geen enkele po
liti�ke partij aangesloten. ermo-edelijk links ge ori�nteerd. 

Catharina Petronella Klimp,geboren te Texel 9 Juni 1914,ongek� 
huwd,van beroep onder:1i:izeres RRn de u.L.O.school te '-'oster land, 
wonende te Den Oever, esterweg No.25;geen Godsdienst,staRt gun
stig bekend,is aangesloten bij de Partij van de Arbeid. 

De Adjudant. 
wn.Afdelingscommándant. 

� 
,-4�
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VRIJKSPûLIPI�
� GEWEST AMSTERDAM 

.............. Beemster, ...................... 

,

. 9 Jut .v,•';:u71 

• 

District .. �.Y>.$.�.�.M!. .................... . 
Afdeeling .. .Zfü.NDlJ..K ................ . 

� 
Groep ..... .D.&.�-ÁS.'l� •...................... 

Y J ACD/;fr/Z; 
COMMANDANT 

No. 408 

J 
_b 

Bijlagen: een 
.,, , 

Onderwerp: Inlichtingem. ( Gehiltim.) 
omytrent J. Schippers te Oosthuizen. 

[),.--·-i BU�� ! .. 1_, t. 
11--------··---------- l 

1 
__ 1-._u_rr_1rl'._.·_•._,_ ! . _ ------··· _ -�î 

C.� �--, IJ /. y7 ( - . : L • 

Gevolg gevende aan Uw schrijven,d.d. 27 .1l.ei 1947, No. 50 

geheim,heb ik de eer U�dele beleefd mede te delen,dat door mij een 

onderzoek is ingesteld naar J. Schj�pcrs,geboren te Bierum,Gr. 31 Juli 

1906, Ned. Hervormd Predikant, wonende te Onstbnizen, IDtersheim, No.25, 

waarbij mij het volgende is gebleken: 

Hij is aangesloten bij de lartij van de Arbeid en als zodanig Voorzitter 

van de afdeling Oosthuizen. iY.Let andere partijen bemoeit hij zich niet, 

althans niet in het openbaar. Gedurende de bezettingstijd was 

goed Nederlander,hij verborg joden in zijn woning, kortom hij werkte te 

volle mede aan de verzetsbeweging, 

�ijn echtgenote is ten gevolge daarvan nog een pijdlang van haar vrij

heid beroofd,terwijl hij zelf wist onder te duiken • 

Hij staat voorts beleend als een geleerde.Ook zijn vrouw heeft behoor

lijk onderwijs genoten en is nu de �chrijfster van kinderboeken. 

AAN 

De Adjudant Groepe Commandant 

J • luoes. 

de Heer .11.fdelings Comm�ndant 
der Hijkepolitie 

te 
¼ A A 1-f D IJ lC • 



COMMANDA Th;;mrr.:·r: 

No. au / 4 7 6f.�-.tffi, 
l3ijlagen: 1. -----------'----...,.: ....... _ ___,: 
Onderwerp: .Abonnéts "Vrij e ka�hèder 11 

Ter voldoening aan het gestelde in Uw 
schrijven dd.23 Mei i947 No.115 (geheim persoonlijk)

·�tref:(ende bove;nste,ánd onderv e�p,heb ik de ee r U 
.... E.G. beleefd als volgt t� berichten • 

• :'IERRE l:!ElfRI OLilvJ..ANS geboren te lrntworpen (B) 19-3-
04, van beroep ziekeni'ondsbode ,wonen de te Hoofddar p 

11 Kruisweg 899, Ge.tn..Ha...rlemmermeer .Godsdienst R.K. 
PIET=R Th..,l'f.DERT V.aN DRIEL ge boren te Iü.e-r lem.Her.l:J.(; er 
1 fua�rt. 1921,is student gew�est aan de Economische 

, Hogeschool en werkt in de zuak van zijn vader (land
bouwwerktuigen) wonende te Hoofddorp N�uweweg No .42 
Gem.Hna:rL:;.ro.mermee:r;. Gereformer:,rde God<Sfil,cnst. 
LEi:..W.uE;RT \ IJ.LEJ.vi :!)EN BOEF. geboren te D.trkoland 18 bu

' gustus 1874 ,gepensioennee rd indisch militair ,wonende
Kruislaan 7 te Hoofddorp,Ge�.Haarlemmermeer.Geen 
Godsdie-nst. 

. .
-�Deze 3 personen zijn van onbesproken ge drag en-tre

den op politiek terrein niet.op de voorgrond. 
JJIN TROMP�geb�ren te Haarlemmer.meer 6 Maart 1910,van

��beider,wonende te Haarlemmer.mee r Kruisweg 

i)
1\J"o.1120.Hij woont sedert 27-3-4.6 weer op dit adres 
kom.ende van Roogwoud (N-H). Hij is- re zorger van het
dagblad "De V,aarheid". Zijn -politieke gezindheid îs 
Communist doch hij treedt niet op de voorgrond.In de 

AMpuurt. noemt men he.m. een bij zonder soort communist. 
den Heer Majoor, De 1,djudaht, 
Dis tr_ictsco1D.116 ndant wnd • .Afdelingscommandu.n 
der RIJ"K&PvLITIE L.P.Bolijn.
te A M S T E R D A M •
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RIJKSJ?OLÏ'.l:IE. 
GEWEST 11.MS'.L'BRDAM. 
DIS'.1:RICT AMS'.i.BRDÀM. 
C o m m a n d a n t. 

.. ) 

No. 115. 

Geheim. Persoonlijk. 

\ I 

.. v'l ' 

Gerien en doorgezonden aan het Hoi-41111111, 
.van de CVD., zulks in antwoord -op- d'i.� 
schrijven dd. 20 Mei 1947, No.B.127·34, 
alleen wat betreft füt per1;1qneq,· �WO/lende 
te Hoofddorp en Vij:fliuizrn� Omj:ire�t- de 
ovérïge genoe

c

ide personen zal U nog nader 
berîcht sewor.d.en, met . .tlit?lonçJ.e.ring .van de 

L p.er.soo.n S.Goslinga,·wonende te Slóten, 
w�lk verzoek ter behandeli ng is- dborge-

f 
zonden aan de Hoofdcommissaris van Poli-

. J' · ·. I;tie te Amsterdam, a.a°'5ezien ä.e Vtll',.i,"emeente 
Sloten onder .A ms"terdam ressorteert. 

. A msterda-m, -17 Juni 194 7;
t . 

• l • 

r l)e Majbor-, · 
: Districts::.c9mmandant� 

<. 

' J 

J 

i . r 

u J



���=:���ERi''C � 
�L�fflL• . � J l�,:�Z:,:J ..·

AfdeeHng .k,Jll!�lJlL. ......... f{;l,\ l _, r l a 
Groep ···········:ap;.!\�'.Îê.r:c.e.B................ \?;V'U'rr ;l·'A·-c-D-/1_)5_'7/-=�-, 

COMMANDANT /' C...., � _, ' ' 
� � 

/4. 
No. 409 

Bijlagen: een 

Onderwerp: 
Inlichtingen(Geheim) omtrent 
H. K8llis te i.o. Beemster.

•-

Gevolg gevende aan Uw schrijven d, d 27 11ei 1947, No. 50 

geheim, heb ik de eer U�dele beleefd mede te delen, dat door mij een 

onderzoek is ingesteld naar H. Kol]is, geboren te Beikbo12t.,� Februari 

1915, arts, wonende te Benrnater,Purmerenderweg N'o 178,waarbij mij het 

volgende is gebleken: 

Voor zover ik kon nagaan is hij bij geen enkele partij aangesloten. 

Hij treedt nimmer op de voorgrond,doch wordt geheel in zijn werk(dokter) 

opgenomen. 

In de bezettingstijd werkte hij mee aan de verzetsbeweging,hoewel hij 

äaarin niet direct op de voorgrond trad. Hij staat overigens als een 

keurig net persoon bekend. 

1>e Adjudant Groeps Commandant 

J. k<.oes.

AAN 
de Heer Afdelings Commandant 

der �ijkspolitie 

te 

Za a n d ijk. 



RIJKSPOLITIE. 
GE\'TRS!ë .Al.iS1ERD.AM. 
DISïRICrt: MISî"ERDP6. 
c o rr1 m a n d a n t. 

Mo. 117. 

Geheim. Persoonlijk. 

Gezien�en doorgezonden aan het Hoofd -van de ovn.,,
zulks in an�\7oord op diens schrijven van 20 Mei 

'194Tt No.B.12734, alleen voor .mt betreft· de personen 
vrnneride te oosthu.izen en 3uid-vost-Beems-ter. Omtrent
de overi3e Jenoaruden volgt no0 nader bericht.

Amsterdam, 17 Juni 1947, 
De t-iajoor, 

Diotrv�-

H.1' .van Steenis. 



DµSTRICT's GRAVENHAGE DER RIJKSPOLITIE. 

194J Volgn.........---
1 

COMMANDANT. 's GRAVENHAGE, 17 Juni 

No. ,o Geheim Pers. 

pnderwerp: Abonné 's op ''De Vrb.1�
î

a theder".
�� 

I.1!0JNl1949 f
j ACD/ / faJJo. f

• '-=Aan 
---

.,.,..-- .��,� I 

- �\\\_.� .. i) �
\� Ter voldoening aan het gestelde in Uw schrij-

ven dd. 23 April 1947 no. B.12434 heb ik de eer U 

bijgaand de gevraagde inlichtingen aan te bieden. 

De wnd.Districtscommandant, 

Namens dezen, 

De Opperwachtmeester, 

·e� Heer J.C. CRABBENDAM.

te's G R AVE N HAG E. 



, /IJ K SP O L I T I E. 

1/ -����-��=����-v .i, CO.MM.AND.ANT. 

·No. 2 - Geh.

Onderwerp:
Personalia abonne 1 s 
"De Vrije Katheder". 

LEIDERDORP, 6 Mei 194?. 

® 

Ter �oldoening aaB het schrij 
ven van den Heer w/n Districtscommandant te 

·•s-Gravenhage, dd. 26-4-'4?, no. 50 Oeh.Pers.
� ,onderwerp als in margine, hebn ik de eer U 

hierbiJ de gevraagde gegevens te doen ;oe
komen: 

le. v. Meelen, woBende Kastanjelaan 10 te Leider-

6 dorp is alàier onbekenè, dit zal moeten zijn: 
"�� VEBMEULEN, .Andries, Philippus, geboren te 

Arnhem, 14 December 1901, van beroep aarde-

- werk.fabrikant, gehuwd met de GRAAF, Johanna
Gerarda, geboren 14 bril 1910 te Leiden, 
wonende te Leiderdorp Kastanjelaan 10. 

Bedoelde VERMEULEN is vermoedelijk lii 
van de Partij van den .Arbeid, een broer van 
hem heeft als zoodanig zitting in de gemeen
teraad van Leiderdo:rp. 

Van eenige politieke activiteit is ven hem 
niets bekend. Macht iets naders daaromtrent 
van hem worden Tern�men, zal dit alsnog wor
den gemeld. 

2e.LAVERMAN, Tjitze, geboren te Stavoren, 18 
November 1912, van beroep controleur land
bouwcrisiswet, gehuwd met de RIDDER, Geer
truida, geboren te Haarlem, 22 Maart 1907, 
wonende te Leiderdorp, Kom van .Aaiweg 1;. 

Het is dezerzijds niet bekend bij welke 

• politieke 
' =..,n Heer 

Recherchegroep te 



politieke partij hij is aangesloten. Zijn 
neigingen gaan wel uit naar de c�mmunistisch 
partij, al thans hij is ook al:!onné op "Ji)e 
Waarheid", zulks is door mij bij schrijTen ... 
van 22-l-'47 gemeld aan den Heer Di�tr.ct. 

Van eenige p0litieke actiwiteit is dezer� 
zijds niet gebleken. 

De aandacht bl'i.jft ep een en an.der geves
tigd. 

De Opperwachtmeester, 
Groepscommandant, 

Kranenburg. 



GEWEST 's-GRAVENHA.G'E DER RIJKSPOLITIE 
AFDELING-DELFT WATERINGEN, 12 Mei 1947. GROEP - WATERINGEN 

" COMMANDANT 

No.260 - Alg. 

ONDERURP:: Abonné•s "De Vrije Katheder" @ 

AA.N 

In antwoord op uw schrijven d.d. 26 A_pril 1947, No.50 -
Geheim, onderwerp als in margine, heb ik de eer U beleefd 
te berichten, dat de daarin genoemde de BRUIN is genaamd: 
CORNELIS JACOBUS de BRUIN,-geboren te WATERINGEN,6 Juli 1894, 
van beroep tuinder en wonende te WATERINGEN, Hoenderparklaan 
31. 

Genoemd persoon belijdt de Rooms Katholieke Godsdienst, 
is lid van de Katholieke Volkspartij, doch treedt op poliiek 
gebied niet op de voorgrond� 

De Opperwachtmeester, 
Wnd.Groeps-commandant, 

dfABeer commandant 
vaP'de Recherchegroep 

H,deJ;Jf 

te r-s-G R A V E N H A G E 
Koni.nginnegracht 46. 



R I J K S ? 0 L I rn I 3

GROEP s-Gru.v-�:ru.:mE 
C OI r ;_ rn fî•.r 

No.6-Gebeim Pere�onlijk 

� ONDERtfE:•�P: Abonné "De Vrije Katheder". 

s -G:m venz ande, 2 I:ei 1947. 

In antwoord o:z:, Uvr '""cl.rijven, 1. d. 26 April 194 7 
�To.50 Geb.Pers., betre.:.::enJ.e i.et in r:.argine ver1 elde onder-
1,fer-" 1 1:...06e iL F ':.'el:Jdel'.}e!ëf trenge ';eleef d. berichten dat de 

't.an 

personalia van de door U bedoelde :persoon is: 
JOHANi'TA CTIISTINA VAN RIElVISDIJK,geboren te Dordrecht,15 
Januari 1910,echtGenote van Carel Ferdinand Geest,geboren 
te Gouda,l I1Iei 1910,arts 1 \\0l1ende te Maasland,Heerenstraat 
A.4.

Zij is een nette persoonlijkheid en treedt op politiek
terrein niet op de voorgrond. Bij Jiet onderzoek is van 
extremistisch streven 11iets gebleken. 

:Sn4.ueteur in deze was de Op;ier1;1:::..cl tmeester B.J .Huiskes 
te �:r.e.sland. 

:Je O mer1 c...chtmeester, 
Pnd. Gî·o <.: __ s-Commanda.nt-, _,.,,

A.roole.
den Eeer DI'3T:iUCTS-COU.:ANDl1_:îT � ,., 

� 
der ::.1-ijks_politie 

te 
�-G RA V � N HA G � .  

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

t.a.v.de RechercL�.;roep-



Gewest 1 s-Gravenhage der Rijkspolitie. Zoeterwoude 17 Mei 1947. 
Noordbuurtseweg no.27. 
Telefoon no.57. 

Afdeling-Zoetermeur •• 
Groep-Zoeterwoude. 
co��nAn. 

No. Geheim. 
Onderwerpi .Abonne 1 s 11 De Vrije Katheder" 
Bijlage(nJ ;leen. 

© 

• 

In antwoord op Uw schrijven dd.26 .April 1947,no.5 
Geheim,betreffende het terzijde aangehaald onderwerp,heb ik 
de eer U te berichten,a.at de personalia van de abonne 1 s op 

11 de Vrije Katheder'J Hansen en Hageman,wonende te Zoeterwoude, 
luiden; 
1 • 

2 • 

Bastiaan Hageman,geboren te Leiden,17 Juni 1890, 
procuratiehou.der,wonende te Zoeterwoude,Hoge-Rijn 
dijk no.40 • 
Guatave Marie Hansen,geboren te Batavia,10 Febru
ari 1•93,tuinder,wonende te Zoeterwoude,Roge-Rijn 
dijk no.122. 
Beideh zijn.lid van de Vrijheisbond. 
Hun activit�t is niet meer dan normaal. 

.JIAN - �f" 
A Heer Dietricts-Commandant h,-,H� x-�� "' / 
�r Rijk�politie,te t,� V•�e Op:perwachtme6sterT�oepsco�mandant, 

1 s-G R _Ly_E N H_.A G � .!.-·--- 1K.v.d.V�� 

t,a,v, Opperwmr,Zoer, 

fa� 



.ttIJKS.?.OLITI.J.l 
J"fdeeling - �oetermeer 
Groep " �oetermeer 

-'Îoetermeer 3v 1 ... pril 1947 
Dorpsstraat .tw.92 
Telf • .No.2UU 

COMMANDt.\NT 
� hetter-C .1947 

GERiilM 
Onderwerp; 

� Antecedenten van H.Chabot, wonende 
te Berechenhoek. (Abo.nn� op de 
Vrije Katheder. 

• 

• 

-

• 

AAN 

�aar aanleiding van Uw schrijven d.d.26 !.Pril 
1947 No.su Geheim Pers. met verzoek in kennis te 
worden gesteld van de personalia enz.,van de nader 
te noemen abiSon� on II De Vrije r ... atheder11 heb ik de 
eer U 11eledelgestrenge beleefd te berichten,dat doo 
mij dienétflngaande bij onderzoek het volgende is ge
bleken • 

Genoemde Hendrikus Chab0t van beroep kunstschil
der-beelhouwer,geboren te 5prang .N.B. wonende te 
Berschenhoek,Rottekade No.95 is de persoon in Uw 
schrijven genoemd. 

Chabot is i�n van 1�ederlands,heáendaagse groot
ste kunstschilders. 

�ijn beeldhouw werken zijn minder bekend,doch 
niet minder begaafd. 

Het is een eenvoudige stille werker,die in zijn 
kunst geheel opgaat. 

Een ext.ritm.istisch figuur is Chabot niet. 
Zijn politieke oriëntatie,zoo hij die mocht voeren, 
ligt meer op humarui-socialistisch terrein. 

Tijdens de bezetting,was hij een tegenstander van 
het u .Nazi Regiem''· 

hij wilde zich,op principie�le gronden niet aan
sluiten bij de cultuurkamer. 

Chabot is gehuwd met Antonia Tolenaars,gebo��en 
op 26 cJ uni 1901. 

Ook zij is een vrouw welke haar levenswijze aan 
die van haar man paart. 

Het �chtpaar bezit geen kinderen ••••••••.•••...•• 
De V-pperwachtmeester üroeps-Commandant, 

'./deR� 

de �echerchegroep bij de 5taf 
van den Heer Districts-Commandant 

der .ttijkspolitie 
te 

s- G R .� V � H H .tá- <J �



GE r .;s�t ••••• s-GRAVENHAG-1! 

AFIEJ,I,u ••••• L�IDERJ)()fil' 

GRCI.EP ••• NOûPJ)' !IJl BREOl:T 

No .1 Geheim Pers. 

Ond�..:',ierp: Abonnès 11De Vrij� Katheaer. 

-

• 

Aa n 

Naar aan leiè inr v an Uw schrijven d 

26 hp r il 1947,Yo.50 Geheim,Pers,kan ik C 
mededelen,dat omtrent dez:e p�rsoon niets 

te nad�le bekend is. 

Omtrent zijn politieke �ctiviteit 

gaa t er niets ve...'1 hem uit, 11unt zover ik 

hom heb nag�gan n,gae. t hij nii:: t om m�t 

extre�isti�che �l��enten . 

De 0pperHac h tra� ster: 

··.na. Groe. ns-Comman dm t: 

G. 8 e e n.

f/�-
de Rechc::ch� Groep 

der .Ri�k!=:OOli tie 
te 

s- GRAVEN 2 AGE.
-----

•



,. 

l,udwi6 Oswald ,tENCK.c.l3.1-1CR, geboren te 'le-1:.rlen 16 Juni 

1895,van beroep be�ldhouwer,wonende te Hoordwijkerhout, 

-4:rO 'YVUf 40 • 



• 

R IJKS POLI TIE 
GROEP LEIDSCHENDAM 

COMMANDANT. 

No.6/47 - Geh. Pers • 

Leidschendam , 16 Juni 1947 . 
Kon.Wilhelminalaan.Tel .x.1761-223. 

Onderwerp: Abonné1s 11ne Vrije K atheder" 

-

• 

• 

le. 

2e. 

Ter voldoening aan Uw verzoek,vervat in uw 
schrijven dd. 26 April 1947,onderwerp als in margine dezes,heb 
ik de eer UV'eledelgestrenge beleefd het navolgende te berichten: 

GERARDUS KILJ.AN,geboren te Hoorn,26 october 1891,van beroep 
tekenleraar,Nederlander,won.ende te Leidschendam,voorburgse weg 5 

Gaat met niemand hier ter plaatse om.Leeft met zijn vrouw 
geheel voor zich zelf.Is een kunstzinnig iemand.Hij is leraar 
aan de Academie voor Beeldende Kunsten te ,s-Gravenhage. 

Hij laat zich �ooit uit O.llltrent zijn politieke opvattingen. 
Politieke activiteit gaat hier ter plaatse niet van hem uit.Wel 
gaf hij :.tpiix tijdens de bezetting blijk fel anti-duits en anti
N.S.B. te zijn.Hij gaar nimmer ter ke.rk.Staat ook in het bevol
kingsregister ingeschreven als niet tot enig kerkgenootschap 
behorend. 

Hij woont hier ter plaatse ongeveer 10 jaar en staat als een 
zeer fatsoenlijk burger bekend. 

ADRIANUS ALEXANDER �,geboren te Menado (N.o.r. )15 Mei 
1917,administratief "a'.'ffl"1'�,wonende te Leidschendam,Prins 
Hendriklaan 19. 

Woont hier eerst sedert 17 Mei 1246.Er is weinig van hem be 
kend.Gaat met geen mensen hier ter plaatse om,behoudens een 
een enkel praatje met de buren.Zijn politiekefrichting is niet 
bekend.voor zover hij zich wel eens tegenover buren heeft uit
gelaten,zou·men kunnen zeggen,dat hij de Partij van de Arbeid 
toegedaan is.verder heeft hij zich uitgelaten,dat hij van mening 
is,dat het beleid van de regering inzake Indië te slap is. 

Staat in het be volkingsregister aangetekend als niet te beho
ren tot enig kerkgenootschap. 

overigens is op zijn houding en gedrag niets a an te merken 
en staat hij als fatsoenlijk bekend • 

De Opperwachtmeester 
Groepscommandant, 

c.ph.Reij.

AAN 

De Heer Districts-co.mmandant 
der Rijkspolitie 

te 
's-G R .A V E n H A G E. 



Gewest 's-Gravenhage der Rijkspolitie 

Voormalig Gemeentelijk Poliliecorps 

Hillegom 

-1 
7 

Aan de Heer 

P. No. 1056.
Onderwerp: 

wnd. Districtscommandant 
der Rijkspolitie 

t.a.v. de Recherchegroep
Inlichtingen betref�ende 
J.W. de Haas. te 

Dossier: 19 • 
Bljlage(n): 

GEHEIM! 

: •• 10, 

,. 
I 

• ' j• 

L 
's-Grávenhage. 

_I 

Hillegom, 24 Mei 
T�leloon 5555 (K 2520) 

Met betrekking tot Uw schrijven dd. 26 April 
1947 No. 50 Geheim,Pers., houdende verzoek om inlichtingen betref
fende de in mi-j.Q. ressort woonachtige abonné op "De Vrije Katheder", 
d;e }j:ee.lï de HEhaS, Y(O'n-en,de Hoofdstraat 100 alhier, 'heb ik de eer U 
het volgende te berichten; 

Blijkens de Bevolkingsadministratie dezer gemeente is betrokke
n�, ge.n.a�d Jan Wiebe de HAAS, geboren 14 December 1914 te Hillegom 
Nederlander door geboorte, van beroep fotograaf, wonende Hoofdstraa 
100 alhier. 

Van zijn geboorte af tot 1934 was hij in deze gemeente woon
achtig. In laatstgenoemd jaar heeft hij zich uit de bevolkingsadmi
nistratie van Hillegom doen afschrijven naar Alkemade (nader adres 
onbekend). Op 10 Februari 1936 vestigde hij zich te Bennebroek, 
Eikenlaan 1. Zijn domicilie in .Bennebroek houdend, heeft hij van 
12 Januari 1939 tot 5 September 1939 in Engeland vertoefd. Voor wel 
doel is dezerzijds niet bekend. 

Gedurende de tijd, dat hij van 1914 tot 1934 in deze gemeente 
woonachtig was, genoot hij alhier een gunstige reputatie. In poli
tiek opzicht trad hij toen niet op de voorgrond. �ijn ouders stonde 
eveneens in Hillegom gunstig bekend en hadden geen bepaalde poli
tieke neigingen. 

Op 6 October 1945 trad hij te Heemstede in het huwelijk met 
Ilse Rechtnitz, geboren 13 Januari 1920 te Sloten; uit dit huwelij 
werd op 14 September 1946 een kind geboren van het mannelijk gesla 
Op 15 October 1945 vestigde hij zich met zijn echtgenote in Hilleg 

komende van Bennebroek, Eikenlaan 1. 
In deze gemeente oefent hij in perceel Hoofdstraat 100 het 

beroep van fotograaf uit. Voor zover dezerzijds bekend, heeft hij 
goed renderende zaak. Hij is geen bepaalde godsdienstige richting 
toegedaan. 

Op 7 December 1943 werd hij in Hillegom aangehouden door de 
S.D. agenten Krist en Berkelaar, beiden dienstdoende bij de Sicher
heitsdienst te Haarlem, terzake van het reproduceren en verspreide
van foto's van Leden van het Koninklijke Huis. Voor dit feit werd
hij door het Landesgericht te Utrecht veroordeeld tot 6 maanden ge
vangenisstraf, welke straf hij heeft ondergaan.

Tijdens de Duitse bezettingsjaren was hij anti-fascistisch en 
anti-Nationaal-Socialistisch georiënteerd. Omtrent zijn politieke 
oriëntatie en activiteit in de afgelopen jaren is alhier weinig be 
kend. Hij heeft namelijk een gesloten karakter en hij heeft geen 



'e 

omgang met bepaalde vrienden of kennissen. Zijn vriJe tijd besteedt 
hij hoofdzakelijk aan fotografie, terwijl hij verder in huiselijk� 
kring verblijft. . •

Hij is een prima vakman en hij heeft zodoende veel klanten, 
die in omliggende·gemèenten woonachtig zijn. Ondçr deze omsta�dig
heden is het dan ook vrij moeilijk om na te gaan of mogelijk ook 
personen van eèn verdachte politieke richting te zijnen huize 
plegen te �omen._Hij,is in het bezit van een zogenaamde Perskaart. 

Na·October 1945 is hij in Hillegom in politiek opzicht niei 
op de voorgrond getreden. Uit een dezerzijds ingesteld onderzoek 
is voorts gebleken,dat de Haas in Bennebroek geen politieke ver
gaderingen heeft bezocht en dat in politiek opzicht evenmin iets 
ten'nadele van hem in Bennebroek bekend is. 

Voor zover dezerzijds bekend, is hij nog nimmer terzakë van 
enig strafbaar feit met de Nederlandse Justitie of Politie ·in aan
raking geweest. 

� .

. , ' 

• J 

De Commandant van het voormalig 
Gemeen e ijk �olitiecorps Hillegom: 

{M. J. Oosting) • 

(., .( 
' ' ) 
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1 
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GEM E E M TE-POLITIE 

NOORDWIJK Noordwijk, 21 .Mei 194 7. 

• No. 730.

"- Onderwerp: 
.... 

Bijl. 

-

• 

K1824 

1 

L 

G e h e i m.

7 
A a n  
den Heer Districtscommandant der Rijks

politie 
te 

_j 

In antwo ord op Uw schrijven dd.26 
April jl., No.50 Ge he'.ID. Pers. be tref fende 
Abomné 's "De Vrij e Ka theder", doe ik U 
hierbij de ge gevens to ekomen van de alhier 
wonende abonné Frans Krau, geboren te 
Noordwijk, 10 Juni 1923. van beroep bouw
kundige, ongehuwd.zonder go dsdienst.wonende 
alhier, Duin weg 4 7. 

Genoemd e Krau heeft zeer waars chi jn
li jk communistische neigingen. Van activi
teit op dit terrein is to t op he den alhier 
niets gebleken. 

De Inspecteur van Politie • 



• 

-

-

• 

�ewest •s-Gr�venhage 
der Rijkspolitie 

v.m.Gem. Politiecorps
Voorschoten

Voorschoten, l Mei 1947.

No &-S-2.., 
Onderwerp: Abonneé 's "iJe Vrije Ka theet er 11 

Naar aanleiding van Uw schrijven, No 50 ueheim 
Pers .d.d. 26 April 1947, met daarbij over·gelegde naam
lijst, gel i_e..re U hieronder aa.n te treffen de personalia 
van bedoelde abonnee 1 s t.w. 

le YTil1-e.m Schoenmakers, gei1oren te Rotterdam, 17 Ne.vember 
191-1, :fabrikant v.:..n parfurmerieartikelen, wonendee te 
Voorschoten, \!illem de Zwij0erlac.n No21. Geloof N.H •• 

2e Ii�artinus van der Stoel, geboren te \Jassena,;..r, 13 :i\lei 
1887, ar.;s, wonende te Voorschoten, Veurscheweg No20. 
Geloof l'T .H •• 

3e Cor.nelis IJoser,geboren· te Rotterdam, 20 November 190i, 
hahdwever, wonende te Voorschot�n, Ha gweg Ifo20.Geloof 
N.H •• 

4e Annie Elizabeth de i\'loor, gebo·,, .,nte 1 s-u-ravenhage, 18 
Juni 1924, 1.1.Menschendieck, wonende te VoorschQten, 
Veurscheweg No 20. 

5e Earinus Kutterink, 
teekena�r, wonenie 
Geloof N.H •• 

Geloof geen. 
geboren te Losser, 21 liov0I.1ber 1907, 
te Voorschoten, �eidscheweg 201. 

6e Hendrik Coenra d Blöte, geboren te Leiden, 12 Februari 
1900, conservator Rijksmuseum. v.Nat. Historie, wonen
de te Voorschoten, Wilgenlaan No8. Geloo.f Geeen•

7e Jacob Albronda, geboren te Hoogezand, 3 Januari 1905, 
Hoo.fdinspectaur Bureau Ned. Au:beursrechten, rionende 
te voorschoten, Beatr:iXlaen No 1. Geloof N.H •• 

Bij onderzoek is gebleken, dat geen der geno�.mde 
personen politiek op den voorgrond treden. 

Den Heer Districtco.llllI!andant De Corpsco
t
mrnd""nt van poli tie 

der Rijkspolitie te Voorschoen. 
te •s-Gr� .. venhage De adjucl n 

TI.G.BRUINS. 



�IJIÇSPOLITIE. 
DJB'1'RiéT GRONINGEN 

.J, boMMANDANT. 
:')' GRONINGEN", 13 Jüni 1947/ . Volg��--

No: a2 • C.I. GEHETI11. Î\l\1 r. f ")���j r�UN/194? 

AAN: het Hoofd van de Gentrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68,te 's-G RAV E N  HA G E .  

1-- ---.;: j
t�CJ//fa� l 

ONDERWERP: Abonne's op "De Vrije Katheder". @ fi1J 
, ( ' - r, ;�A. Ter voldoening aan het gestelde in Uw schrijven d.d. 
✓ �r 20 Tu10i 1947, No: B..J2734,met onderwerp als in margine,heb il(" de

eer UHoogEdelGestrenge beleefd het volgende te belichten: 
le. ARNOLDUS MARIDUS NORTIER,geboren 25 Augustus 1916(N.H.Predikant, 

/Djimbang (N .I. )v10nende te Den-Andel No: 61,gemeente Baflo, is gehuwd met Eleonore 
1 

Wiggelindam,geboren 29 Augustus 1916,te Utrecht.Uit dit huwelijk 
is een zoon geboren Christiaan Willem,geboren 19 October 1946,te 

• 

Groningen. 
Nortier is o:p 20 Juni 1944,van Eindhoven naar Den-Andel gekomen. 
Er was niets bijzonders omtrent hem bekend,doch in verband met 

zijn abonnement op "De Vrije Katheder",is bij onderzoek het vol
gende gebleken.

Hij is vrij lange tijd Predikant ge�eest in het internerings
btm]? "De Slikken" ,gelegen te Westernieland,gemeente Eenrum,waar
van hij een sälaris van F 1600.-.per jaar genoot. 

Aldaar was zijn politieke zienswijze moeilijk te beoordelen en 
de Directeur van dat(kamp(thans Strafgevangenis) kreeg de indruk, 
dat hij lid van de Partij van de Arbeid vms .Nortier kwam daar 
echter niet recht voor uit.Hij liet echter doorschemeren,dat hij 
sympathie had voor de bekende Dr.Busker.. 

Het bleek de Directeur echter,dat hij als Predikant in dat kamp 
9nder de gedetineerden "De Vrije Katheder" versnreidèe.Dit deed 
h1.t èchter zonder voorkennis van de Directeur, terwijl hij alle 
andere lectuur in overleg met hem uitgaf.Op grond van het voren
staande,werd hem in overleg met het Departement van Justitie te 
's-Gravenhage,onmiddellijk ontslag gegeven als Predikant.Een paar 
weken na het ontslag als Predikant,ontving de Directeur op zijn 
bureua 3 bladen van de Vrije Katheder met een begeleide�1 briefje 

• 

van genoemde Predikant,waarop stond vermeld: 
� 

· 

1 "Ik heb bijgaqnde bladen in het kamp laten verspreiden en zou 

I 1 , . � gaarne zien, dat U dit thans voor mij zou 1i'l'illen doen .Naar mijn

� 
J oordeel is het wel goed,dat de geinterneerden deze lectuur ontvan-

@. 1 gen,o:pdat zij geestelijk bij blijven." 
20: Ic.AREL JOZIAS van DORP,geboren 5 Juni 1900,te Dantumadeel,sociale

verzorger in het kamp "De Sli}rJ{en "te Westernieland, wonende Hoofd
weg B 122, te Pieterburen,gemeente Eenrum,is gehmrd met Johanna 
Margaretha Nela Ypma,geboren 23 Februari 1908 ,te Haastrecht.Uit 
dit huwelijk zijn drie kinderen geboren respectievelijk op 13 Octo 
ber 1941,16 Maart 1943 en 11 Februari 1947. U-enoemde persoon is 
lrereformeerd en leest dat blad alleen om als schrijver op de hoog
te zijn,wat daarin wordt vermeld.Zijn vrouw is een schrijfster en 
beiden zijn zeer betrouwbaar en tegen extrimistische handelingen." 

3e. HENDRIK FLUKS,geboren 27 November 1896,te Slochteren,landbouwer, 
wonende Oudeweg No: 90,te Vlesterbroek,gemeente Hoogezand,is een 
rustige landbouwer,die zich niet met :politiek bemoeit.Hij staat 
gunstig bekend en is niet extremistisch aangelegd.Hij heeft één 
zoon,genaamd:Hednrik Fluks,geboren 25 Augustus 1925,die werkzaam 
is in het bedrijf van zijn vader.Ook deze bemoeit zicJ7 niet met 
:politiek en staat evenals zijn vader gunstig bel:end. 



) 

".1 

• 

4e. 

5e. 

2. 
EKKE ABEL KLEID.11.A,geboren 13 Mei 1899,te Aduard,Leeraar H.B.s. 
Werktuigkundig Ingenieur,wonende te Warffu_m,Oosterst�aat 58,is 
gehuwd met Alberta Johanna Sipkens,geboren 5 Juni 1899,te Aduard 

Uit dit huwelijk is geboren een zoon genaamd Dirk,geboren 23 
Augustus 1923,te Groningen,leerling H.B.S.,inwonende bij zijn 
ouders. 

Abonné treedt niet op de voorgrond.In een eigenaard�ge figuur. 
Heeft geen godsdienst.Volgens bekomen inlichtingen ontving hij 

terstond na de bevrijding van War1'fum iemand aan zijn vmning, 
die aan de B.S.vroeg v,aar hij woonde.Deze persoon vervoerde met 
zijn motorrijtuig Communistische lectuur .In be:paalde kringen ·te 
·warffum is men van oordeel dat hij communist is,alhoevrel zijn -e
echtgenote dit stellig ontkent."

C.iofieringa v.d.Vall< Toe Pilversuid te Aduard is genaamd:
"Cornelia Jantina Hilda Geertruida van der VaU:,geboren te
Boxtel,(N.B.),l October 1903,inwonende echtgenote van Jan Tonnus
Wieringa,landbouwer,wonende te Den-Ham,C.58,gemeente Aduard.Zij
is in 1943 van Den-Haag in Den-Ham,gemeente Aduard komen ·wonen
en in 1944 gehuwd met Wieringa.Deze vromr is 1111eester in de
Rechten en belijdt de Gereformeerde Godsdienst.Treedt op poli
tiek gebied niet op de voorgrond.Tex har�nadele is niets bekend

De Majoor,Districtscommnnddnt: 
J.E.S.Römelingh. 

J 
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- ' GEMEENTE POLITIE HOE��OÊ�j
�heim. . , 1 w�· i- '(l � JUNlîS4� J 

N. 1'3/'i? . ·· �N · '• Aro!J�' 
Ber. op schr. van 1 ���t,� ��e Veiligheidsti;nst

No .B.12 32 o. .. . · · Java.straat 6 8 

� 
Ond•rwe\p Abo eé op de S 'Gravenhage · t 

'8'.V1 r-f.je Katheder. 

l 
1) oge(n) • 

HOENSBROEK, r3, Juni 1947. • 
Tel. K4448-210 

Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven heb 
ik de eer U te berichten dat� de abonné's de navol
gende personen zijn: 
NIJHGLT HEINE,geb.24-8-1893 te Weststellingwerf,ge

. huwd,muziekhandelaar,wonende Hoensbroek Kouvender
straat· 184 .Bedoelde persoon is fraotievoorzi tter 
der C.P.N. van de gemeenteraad te Hoensbroek,Seore
taris der C.P.N.Afd.Hoensbroek. 

,
Hij wordt ernstig v�rda�ht mede betrokken te zijn 
in het smokkelen van vuu.._'l"U{apens.Hij is een geslepen 

. 
�

r persoon,die zich weet :llil�mgx:IJ9'.mlJbt bemind te 
ken. 

./ 

Ds.Ph111ppis Fstederikus Faber,geboren 20-5-1911 te 
Sloten,gem.Amsterdam,gehuwd,wonende Hoensbroek Aker 
straat 9. 
Bij onderzoek is gebleken dat Ds.Faber lid van de 
P.v.d.A.is.Rij is sterk van plan wederom uit deze
partij te treden en terug te keren naar de Criste
lijk Histor1•se richting.Hij leest ook'ae VLAJI':
Hij zou bedoelde bladen lezen om met het wereldge
beuren op de hoogte te zijn en daardoor beter de
extremistise groepen te kunnen bestrijden.

De Inspecteur va.n Pol1t 

J B 

&-;�-
(]►. ... · ·- .. !!-(.��. 1 

Vcnocke beteeld bij bcantwoo;a:lng datum, nÜ�cr en onderwerp van dit schrijven te vermelden. 



, f 

Telefoon 8444 

V,ï 

POLITIE VUGHT ./7 
�;. 

tr 

AAN: 

1 ,I Volgno._,.... 

het Hoo.fd van den
dienst, 
Ja.Tastrt.:.at ó8,

eentralen Veiligheids-

te 
t s-Gravenhage.

Uw nummer (letter): Uw brief van: Ons nummer : Datum: 

B.1�434. �3/4-1947. Ká.b.No.ll3. 11 J'Uni 1°47. 
Onderwerp:

�bonné•s o� De Vrije Kathedern. 

No..:1.r aanleiding van uw bove-naangehaald schrij-ren heb 
:( de eer UHoogEdelGestrenge te ber icht�n, 1�t de daarin 
genoerude Ir. M.Cohen genaam d is: Y..ax Ceh?.n, 3eboren 26 se
t, rnber 19C.5 te , s-Eertogenbosch, v n beroF-_ Inspecteur y•
het J"ooèls NijverheidsondeX-Wijs, ronend'-' te Vught ,Marggra 
straat nr.14. 

Op deze persoon blijft de ûlld�cht gevestigd en zodra 
nadere gegevens omtrent hem b, \.e "'1orden, :2.al hiervan 
stond bericht aan lJ'Wen .t.Ji"nst .-·c1 en ingezonden. 

nte;iolitie, 
,Ins_.., 

-
der Leij . 

s..,:: _; 

Bijlagen : ge en 



Ter voldoening aan Uw schrijven 
aa. 23 April 1947, No. B.j2434, betref 
f
1

nae bovenvermeld onderwerp, heb ik a 

fèr UHoogedelgestrenge hierb� te doen
Voekomen 5 rapporten in du�lo, dd. 10 
Juni 1947 opgemaakt door de Adjudant 
A.C.Vissers van het mij o.h. District. 

Kortheidshalve moge ik U naar 
de inhoud van dèze rapporten verwijzen. 

Typ: vdH. 

De 

H. W. W e e 
Het Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst 
te 
1 s-Gravenhage.

-



GEWEST 1 s-liERTOGBIIBOSCH 
DBR RIJ1fr.iPOLITIE 

lJIST:ctICT Eilf.DiiOVEN EINDHOVEN, 10 Juni 1947. 

Oï'ilh.;J:1WEJtl>: .Abonne' s op "De Vrije Katheder". 

(F.1Joedee te. st.Oe6enroàe). 

BiJlagen_:� 

·

• 

r 
.AAN: 

Ter volaoening aan Uw .mondelinge opdracht, gegeven 
naar aanleiding van een a oor Ui ontvangen sch.djven van de 
centrale veiligheidsdienst, dd. 23 April 1947, No. B-12434, 
Geheim, onderv1erp als in de margine dezes vermeld, moge ik. 
UWeledelgestrenga het navolgende berichten. 

Uit een door mij terzake ingesteld onder�oek omtrent de 
identi tè·i t van de persoon F, D o e d e e te st .Oedenrode, 
o • .m. genoemd in de bijlage van bovenvermeld schrijven,
navolgende gebleken •

Test. Oedenrode is een persoon genaamd F.Doedee niet 
woonachtig, noch woonachtig geweest. 

De familienaam 0Doedee 11 of een daarop gelijkende naam 
komt in het bevolkingsre5ister test.Oedenrode niet voor 
en is daarin nimmer ingeschreven geweest. 

Ondanks een grondig ingesteld onderzoek, is niet ach
terhaald kunnen worden of de naam n Do e a e e II door 
iemand als een pseudoniem wordt of werd gebezigd. 

Typ: vdH. 

De Adjudant der Rijkspolitie, 

i s s e r s • 

De Heer Districtscommandant 
der RlJkspoli tie 
te 

Ei n d h o v e n . 
=====----=---=-----



� 
G.LilliEST 's-HEllt'.1:0GENBOSCH

DER,rtIJKS�OLITIB 

DISTrlICT EINDHOVEN EUIDHOVEiif, 10 Juni 1947. 

01ID.BR,ffil1P; .Abonne ts op 11de Vrije Katheder". 
(Sj. de Vrij te. Eindhoven".) 

Bijlagen: 

Ter voldoening aan Uw mondelinge opdracht, gegeven naar 
aanleiding van een door U ontvangen scb.njven van de centrale 
Veiligheidsdienst dd. 23 .April 1947, No.B.12434 Geheim, onder
werp als in de margine vermeld, moge ik UWeledelgestrenge het 
navolgende berichten. 

Uit een door mij terzake ingesteld onderzoek is gebleken, 
dat de in de bijlage van bovenvermeld schrijven genoemde persoon 
is genaamd: 

-
• 

- - - - - - - - - - Sjoerd de V r � , - - - - - - - - - - - -
geboren te Haskerlana (Fr.) 'T7 Decem er 1913, nationaliteit 
Nederlander, gehuwd, geen Godsdienst, van beroep journalist, 
sinds September 1944 oorlogscorrespondent, wonende te Eindhoven 
Floresstraat No. 12. 

AAN: 

ID.j is de zoon van Klaas de Vrij en Trijntje Holkema. 
Op 25 Jugi 1935 trad hij te Haskerland (Fr.) in het huwe

lijk met Tietje Hendrika Lanting, geboren te Hasker land (Fr • .) 16 
Juni 1909, dochte± van Jan LLnting en Maaike Hidinga. 

Aanvanlcelijk Vt.;stigde genoemd echtpaar zich te Haskerland, 
Jolue, .tijk A. No. 167, doch waren vanaf 12 .April ·1938 tot 16 
Mei 1947 te Best (Parkstraat lifo,9 en ,,ilhelminakanaalstraat No. 
17) woonachtig.

Thans wonen zij met hunne kinderen te Eindhoven, Flores
straat lifo. 12. 

Uit bovermeld huwelijk zijn drie kinderen (dochters) gebo
ren, welke thans respectievelijk 11 - , 8- en 6 jaar oud zijn. 

Aan Sjoerd de Vrij en diens echtgenote is een geldig bui
tenlands paspoort uitgereikt, res1iectievelijk geldig tot 6 Sep
tember 1948 en 24 April 1948, onder de nummers 746384 en 586041. 

v6ór en gedurende de bezetting was. Sj. de Vrij aàministra
tief werkzaam bij de N.V.Bata-farbrieken te Best en stond bekend 
als iemand, die links-extremistisch ge�riënteerd was. 

Alhoewel hij bij geen enkele partij openlijk was aangesloten, 
waren zijn gesprekken dienaangaande van propagandistische in
slag. 

In de verzetsbewegi.ng had hij een indirect werkzaam aan
deel, doch moest - wetende dat op hem in verband met zijn poli
tieke oriëntering werd gelet - int.:i:igerend te werk gaan. 

Als oorl�gscorrespondent vertoeft hij thans veel in Duits
land en aangenomen kan worden, dat hij van de aldaar heersende 
toestanden gebruik zal maken om zijn politieke leerstellingen 
ingang te doen vinden. 

concrete feiten dienaangaande konden door mrj niet worden 
achterhaald. 
Typ: vdH. 

De 

De Heer Districtscomrua�dant 
der Rijk:spoli tie 
te 
E i n d h o v e n • 

-----------===-----=



GE,l'E&T 'á-ID.m!rOG.riiNBOSCH 
DER-�IJKSPOLI1IE 

DiöTRICT EINDHOVEN EINDHOVEN, 10 Juni 1947, 

OlillER\IERJ?: 

' 

• 

BiJlagen: 

-
• 

r 

AAN: 

® 

Abonne's op "De Vrije Katheder". 

(A.F.Coolen te Waalre). 

Ter voldoening aan Uw mondelinge opdracht, gegeven 
naar aanleiding van een door U ontvangen schrijven van de cen
trale Veiligheidsdienst dd. 23 April 1947, No. B.12434 Geheim, 
onderwerp als in de rnargine vermeld, moge ik Weledelgestrenge 
het navolgende berichten. 

Uit een door mij terzake ingesteld onderzoek is geble
ken, dat de in de biJih.age van bovenvermeld schrijven o.m. ge noem 
de persoon is genaamd: 
- - - - - - - - Antonius Franciscus C o  o 1 e n , 
geboren te Wylre (L) 17 April 1897, nationaliteit Nederlander, 
Godsdienst Rooms Katholiek, gehuwd, van beroep letterkundige, 
wonende te �laalre, Blokvenlaan Ho. 20,

Hij is de zoon van Johannes Hendrikus coolen en Maria 
Gerardina Swinkels. 

Op 5 Juni 1929 trad hij te Rotterdam in het huwelijk m 
Gerarda Petronella de Jong, geboren te Amsterdam 7 september 
1901. 

Aanvankelijk vestigde bovenvermeld echtpaar zich te 
Hilversum, daarna te Deurne en is vanaf 14 Januari 1938 te 
Waalre op het reeds vermelde adres woonachtig. 

Uit ait huwelijk zrjn vier kinderen geboren (jongens), 
waarvan thans nog arie in leven, respectieveltjk 16- , 15- en 
14 jaar oud. 

Aan Coolen is een z.g. familie-buitenlanas paspoort 
uitgereikt, geldig tot 4 October 1948 en afgegeven onder num
mer 26804,

A.F.coolen is geen enkele politieke richting toege
daan en volgens zeer betrouwbare inlichtingen is hij niet het 
minste links-extremistisch georH!nteerd. 

Geau.re11ae de bezettiJ:ig was hij uitgesproken anti
Duits en woest geruimen tijd onderduiken om aan de arrestatie 
van ae s.D. te ontkomen. 

H� is iemand, die gedmsillusionneerd is over de be
rechting van collaborateurs, waarvan hij in diverse bladen 
heeft doen blijken. 

Daar coolen een alom bekend schrijver is, heeft iedere 
uitlating of activiteit van hem, op welk gebied dan ook, on
middellrjk de publieke bel�ngstelling en op politiek gebied is 
hiervan tot op heden niets gebleken. 

Typ: vdH. 

De Heer Districtsco .. .mandant 
der Rijkspolitie 
te 

E i n a h o v e n • 
-=-=-============== 



GBWE$T�-· S'-:i:IBR'fOGElIBOSCH V 
,/DE:i RIJLCSPOLIT IE 
. :nsî.tUCT �Il-J'"JJHOVEN. EINfü-fOVEN, 10 Juni 194 7 • 

J 

-
• 

: 

AAN: 

OlillJ:r.1E.:a:P: Abonne' s op ttDe Vrije Katheder 11
• 

(H.J.A.Batenburg te Waalre). 

'Bijlagen: 

Ter voldoening aan Uv! mondelinge opdracht, gegeven 
ua�.r aanleiding van een doe;r U ontvai1gen schrijven van de een 
trale ve.iligheidsdienst d<.i. 23 April 1947, lio.:s.12434 Geheim, 
6�derwerp als in de margine dezes vermeld, moge ik UWeledel
gestrenge het navolgende berichten. 

Uit een door mij terzake ingesteld onderzoek iJ:l ge
bleken, dat de in de bijlage van bovenvermeld schrijven o.m. 

� genoemde persoon is genaamd: 
(Ji, - - - - - - Henricus Joannes Antonius BATENBURG, - - - - - -

geboren te •s-Gravenhage 16 Maart 1896, nationaliteit Neder
lander, geen Godsdienst, gehuwd, van beroep schoenfabrikant, 
wonenêe te Waalre, iillebrorduslaan No. 80. 

Hij is de zoon van Albertus Batenburg en Albertina 
Heijmeriks. 

Op 16 Se�tember 1926 trad hij test.Marie de R�
(Belgi�) in het huwelijk met Bverdina Margaretha Anthonia de 
vos, geboren te Utrecht 11 October 1901. 

Uit dit hL1welijk zijn twee kinderen geboren (dochters) 
welke thans respectievelijk 11- en 4 jaar oud zijn. 

voor zover is kunnen worden nagegaan vestigde ge
noemd echtpaar zich, komende uit Amsterdam, op 5 November 
1937 te Eindhoven, st.c�tharinastraat No. 15 en verhuisde op 
15 December 1943 naar Waalr�. 

Op 29 Augustus 1944 werd het gezin Batenburg-de vos 
van.w.;3.alre afgeachreven naar Amsterdam, Nieuwe Prinsengracht
No"41huis, vanwaar het op 10 November 1945 wederom verh1.üàde 
naa"r Wa.:i.lre op het hiervoren gemelde adres. 

, Batenburg en diens echtgenote zijn beiden in het be-
1 1t -z.i-t van een geldig bui ten.lands paspoort, respectievelijk gel

dig tot 31 hei 1948 en 2 Jll.tj.i 1948, afgegeven onder de num
mers 629386 en 571899. 

momenteel is Batenburg directeur van de in de Hof
straat te Valkenswaard gevestigde schoenfabriek 1:r. v. 11 De 
Komeet 11• 

:Satenbu.rg is een persoon, die te Waalre, noch te 
Valkenswaard met iemano vert.rouwelijke omgang heeft. 

Over het algemeen wordt als een vaststaand feit aan 
genomen, dat Batenburg een beduidend bedrag aan geld heeft 
vergaard met de zwarte handel. Dit worElt afgeleid van het 
feit, dat hij na zijn faillissement bi) machte bleek te zijn om 
twee bouwterreinen te kopen en wel eén nabij het station Aalst 
V/aalre en een gelegen aan de Lissevenlaan te ',/aalre. vol5ens 
zijn mededeling waren deze terreinen bestemd om op het eene 
een fabriek te bouwen voo.r de vervaardiging van zoetstoffen 
e,n het ander voor een voor hem bestemde villa. Een en ander 
zou zijn beslag kriJgen zodra het benodigde bouw.materiaal 
krrjgbaar zou zijn. 

De Heer Districtscommandant 
der Rijkspolitie 

- Te Waalre -

te 
E i n d h O V e ll • 
===�========-=------
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Te ,raalre heeft hij de bijnaam van 11 de Puddingkoning", 
welke wellicht is afgeleid van de producten, waa:cmede hij in 
het zwart handelde. 

Alhoevrel niet is kunnen worden achterhaald of hij al 
dan niet is aangesloten bij een politieke partij, wordt hij te 
Waalre over het algemeen beschouwd als een links-extremis
tisch geori�nteerd persoon. 

Meerdere malen komen aan zijn woning te Waalre perso 
nen op bezoek met een personenauto, voorzien van het provin
ciaal kenteken GZ, doch het provinciaal nummer kon mij ·niet 
worden medegedeeld. Op de achterruit van die auto was een 
embleem aangebracht met het opschrift 11nt Vlam", ver)'!loedelijk 
dus leden van de Vlarngroep. r 

Een feit van algemene bekendheid is, dat Batenburg 
ten zeerste verontwaardigd is geweest over de inhoud van de 
vastenbrief 1947, welke werd voorgelezen in a1le Rooms Katho
lieke kerken en waarin ten sterkste stelling werd genomen 
tegen het links-ex-�rernisme. 

Batenburg is een bespraakt iemand en hoewel hij niet 
openlijk voor zijn links-extremistische leerstellingen uitkomt, 
laat hiJ ·toch op gepaste wijze blijken, dat hij een tegenstander 
is van de thans zittende regering. 

De coalitie van de Katholieke Volks Eartij met de 
Partij van de Arbeid is naar zijn oordeel verkeerd en volgens 
hem, zijn de zijns inziens verkeerae regeringsmaatregelen, aie 
remra.end zouden werken op de goede gang van de industrie, het 
gevolg van de samenwerking van de K.v.�. en de P.v.d.A. 

Eveneens is gebleken, dat b� Qa inrichting van zijn 
kantoor te Valkenswaard in àiverse kisten een hoeveelheia 
links-extremistische lectuur was geborgen. 

concrete feiten, waaruit links-extremistische acti
viteit zou kunnen worde ,n afgeleid, zijn .mij niet ter kennis ge 
ko.men. 

Ondanks het negatieve resih.l taat van dit onderzoek, 
blijft de aandacht op Batenburg voornoemd gevestigd en b�zon
derheden dienaangaande zullen U onverwijld worden gerappor
teerd. 

Typ: vdH. 

De Adjudant der R�kspolitie, 



GE\IEST '�-'HER'.i:OGENBOSCH 
� �ER-RIJKSPOLITIE 

ilISTRICT EilIDHOVEN EUWHOVEU, 10 Juni 1947. 

ON°.DERWERP: A bonne' s op 11De Vrije Ka the der". 

:Bijlagen: 

• 

'I 

' 

AAïlT: 

(J.M.A.stevens te Aarle-Rixtel). 

Ter voldoening aan Uw mondelinge opdracht, gegeven naar 
aanleiding van een door U ontvangen schrijven van de Centrale 
Veiligheidsdienst aa. 23 April 1947, No, B.12434 Geheim, onder 
werp als in de margine dezes vermeld, moge ik UWeledelgestreng 
het navolgende bericht�n. 

Uit een door mij terzake ingesteld onderzoek is gebleken, 
dat ràe. in de bijlage van bovenvermeld schrijven o.m. gei1oemde 
persoon is genaamd: 
- - - - - - - - - Joseph Matheus Augustinus STEVENS, - - - - -
geboren te Helmond 21 September 190'/, nationaliteit Uederlande
Godsdienst Rooms Katholiek, ongehuwd, van beroep bouwkundig
tekenaar, wonende te Aarle Rixtel, Wijk B.no.146.

Hij is c1e zoon van Franciscus Arnoldus stevens en Anna 
Maria Allegonda Helsper (beiden overleden). 

Sinds 1934 is J.M.A.Stevens woonachtig geweest te Laren 
(N.H.), Amsterdam, Helmond, Stiphout en Aarle Rixtel. 

Afkomstig zijnde Llit een gegoed rniddenstandsmilieu, is 
hij door niet te achterhalen omstandigheden aan lager wal ge
raakt. 

Een broer van hem reist als dierentemmer de kermissen 
af en geniet een niet al te beste reputatie. 

Momenteel is meergenoemde stevens werkzaam voor de Wede 
opbouw en heeft op een minder faire wijze gedaan weten te lcrij
gen, dat hem van het kasteel croy11 te. Stiphout een kamer ter 
beschikking werd gesteld als werkkamer. Ondanks het feit, dat 
htj verschillende malen is aangemaand om die kamer te ontruimen 
voldoet hij daaraan niet, doch neemt te dien aanzien een arro
gante houding aan. 

Omtrent de politieke oriëntering van Stevens is niets 
kunnen bltjken, daar hij door zijn gesloten karakter met niemand 
ter plaatse omgang wenst te hebben. 

Door het Oranje-comité te Aarle Rixtel werd hij aange
zocht om op de Nationale feestdag (5 ïiiei) zitting te nemen in 
het bestuur en leiding te geven b� de straatversiering .in ver
band met zijn architecto�ische opleiding. Hij nam dit verzoek in 
be�aaa, doch enige dagen nadien onttrok hij zich aan die uit
nodiging onder mededeling, dat de inwoners niet in een bepaal
de richting moesten v10rden geleid btj de versiering hunner wo
ningen, doch dat een en ander geheel aan het persoonltjk initia 
tief van het individu moest worden overgelaten. 

:Personen uit de onmiddellijke omgeving van Stevens be
schrijven hem als een persoon, van wie men - gezien zijn eigen
aardig gedrag, gesloten karakter en levenswijze - alles kan ver 
wachten op Godsdienstig en/of staatkundig gebied. 

Typ: vdE. De Adjudant der �kspolitie, 

,, 

De Heer Districtscommandant 
der Rijkspolitie 
te 
�.i n ah o v e n .  
---==-=============== 
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POLITIE HAARLEM 
Afd.Inlichtingendienst 
No. l. D. 46/1947 

R APP O RT -------
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� ,�-- --. . _!_'(-�' ·.1//. . .1 
, ln verband met den brief van het Hoofd van den Centralen Ve�ligneids-
� dienst te 's-Gravenhage, dd. 21 Me± 1�47, .No. B 14172, houdende verzoek 

om inlichtingen betreffende O. KAT en 3 anderen, allen nader te noemen, 
rapporteert de ondergetekende, CORNELIS PlERRE LODEWl��S NEUTEBüüM, agent 
van gemeentepolitie te Haarlem, tevens onbezoldigd rijksveldwachter, het 
volgende. 
1. OTîO BOUDEWIJN DE KAT, 
geboren te Dordrecht 7 Juni 1907, van Nederlandse nationaliteit, kunst
schilder, woont te Haarlem, Houtmanpad ba. Hij is op 24 April 1930 te 
Haarlem gehuwd met JOANNA MARIA JANETïE V.AP ZIJL, geboren te Haarlem 5 
Augustus l�lu. Blijkens de registers van het Bureau van Bevolking, alhier, 
woont het echtpaar sedert 24 September 1�4 0 te Haarlem, komende uit 
Brussel. Blij·kens bekomen inlichtingen van de R.K. geestelijkheid, 

• moet De Kat niet in staat worden geacht lid van de C.P.�.te zijn of daar
mede te sympathiseren. Hij is praktiserend Katholiek. Op politioneel
en op politieK gebied is alhier te zijnen nadele niets bekend.
2. WLADIMIR CO.NST.AJ.�:i:11� VAN DER BELLEN, 

b geboren te Alexandrowa, 29 December 1�92, van beroep procuratiehouder, 
��nt te Haarlem, Noorder Tuindorplaan ;1. HiJ was genuwd met THERESE 
r""�IE MATHlLDE DIECKMA}J, geboren te Leipzig 31 Juli lb97 (overleden te 

Devos (Zw.) 7 April 1927). Op 28 Januari 1Y32 is hiJ te Amsterdam gehuwd 
met CATHARI�A VREESWIJK, geboren te 's-Gravenhage,10 November l�Oû. 
Hij heeft 3 kinderen, genaamd: \'TLADIMIR CO.NS'.rA.N'.J:ll'l, geboren te Amsterdam, 
22 Juli 1932; DIMITRI CO.NSTA.NTIN, geboren te Amsterdam,2� Juli 1935 en 
GEORGE .ALEXAlIDER, geboren te Amsterdam, 31 Augustus 1�3b. Blijkens bekomen 
inlichtingen zijn de voorouders van VAN DER BELLEN, voornoemd, van Neder
landse a:f.lrnmst. Zijn voorouders zijn in de 17e eeuw, met Cz.aar Peter de 
Groote, naar Rusland vertrok.ken en kwamen daar tot grote welstand. Zij 
zouden een groot buitengoed·., ten .N.W. van Moskou gelegen, bewoond hebben. 
Na de vernietiging van het ïsarisme, vl uchtte ·van der Bellen, eerstgenoemd, 
naar Nederland. Blijkens de registers van het BUFeau van Bevolking te 
Haarlem, is hij op 30 December 1Y24, Staatsblad '611, als .N'ederla,tider gena
turaliseerd. �n doen en laten zou hij nog een echte Hus zijn. Zo ziet hij 
de vrouw als een slavin, die ondergeschikt is aan del! man, waardoor een mi 
der goede verstandhouding tussen het echtpaar is ontstaan. Blijkens bekomen 
inlichtingen is de echtscheiding tussen het echtpaar zoj�ist Uitgesproken. 

��Rordt geschetst als een zeer ontwikkeld persoon, di� ontzaggelijk veel 
,�st. Wordt hem op den man af gevraagd of hij communist is, dan antwoordt 

�J ontkennend. �n zijn uitlatingen huldigt hij echter het huidige Rusland. 
Voorts is hij lezer van het dagblad 11De Waarheid". Hij zou op wachtgeld 
staan van de Internationale Handelscontr61e Maa�schappij te Amsterdam, Kei
zersgracht 256. Voor deze firma zou hij eenmaal naar Rusland ziJn gereisd om 
haar zaken te behartigen. Bij navraag aan de daartoe bevoegde instanties 
is gebleken, dat VAN DER BEL.LEN niet in het register voorkomt, dat wordt 
aangehouden van hen, aan wien een paspoort is uitgerei1et. Oorspronkelijk 
bezochten zijn Kinderen de openbare school. Umdat, naar beweerd wordt, zij 
op deze school echter werden geslagen, volgen zij thans onderwijs aan de 
Christelijke school te Overveen. Op politioneel gebied is alhier te zijnen 
nadele niets bekend. 
3.· ALBEH.ïUS MAH1A JOSEPHOS JOHANNES LUUTS, 
geboren te Haarlem 2b April 1905, van Nederlandse nationaliteit, kunst
schilder, woont te Haarlem, Vfagenweg 244. Op 22 Augustus 1�29 is hiJ te 
NiJmegen gehuwd met CORNELIA JOHAl�N A BOSSARD, geboren te Delft 13 Febru
ari 1908. BliJkens de regis�ers van het Burea u van Bevolking alhier, is het 
gezin sedert � Juni 1�31 te Haarlem woonachtig, kome1Lde uit ftijmegen. �iet 
is kunnen blijken, of LOû�S voornoemd, lid is van enige politieke partij of 



beweging. .. 
Blijkens bekomen.inlichtingen van de R.K. geestelijkheid is ech�er de 
mogelijkheid niet uitgesloten, dat Wu'.J:S sympathiseert met de· heginseien 
van de c.P.ri. Hij is R.K. gedoopt, doch neemt ziJn plichten niet meer' 
waar. Op polii;ioneel gebied ziJ vermeld, dat alhier geen vonnissen te 
zijnen laste bekend zij� geworden. Uit d� administratie van de Puliti� 

t te Haarlem blijkt echter, dat de volge�de processen-verbaal tegen hem 
zijn opg�maakt. 1n 1�4u terzake van het plegen van oni;ucht met meisjes 
van 9 en lU jaar (depot); in 1Y44 ontucht met minderjarig meisJe en 
in 1946 terzake van vermoedeliJkerjltiiefstal van een radio. 
4. FREDERlK DE VRlES, 
geboren te Zaandam 31 ·Maart 1926, van .Nederlandse nationali tei i;, kantoor..!

bediende, woont ten huize v.an ziJn ouders Dickmanstraat 21 a�hier. 
HiJ is de ongehuwde zoon van HANNES DE VRIES, geboren te Purmerend, 
2 Maart 1898 en HENTIRIKA VENEMA, geboren te Sappemeer �5 December 1898. 
Blijkens bekomen inlichtingen sympathiseert DE VRIES, alsmede zijn huis..:

genoten, met de begi�selen van de Partij van den Arbeid. Op P.Olitioneel 
gebied noch op, ROlit

\

·ek gebied is alhier iets te zijnen nadele bekend. 
Typ: R\1 
Coll: 

� 

Gezien: 
Haarlem, 11 Jqni 1947 

��e Commissai;is van Politie, 
wnd.Korpsche:f, 

�----
W.J.Gorter. 

Haarlem, 5 Jqni 1947 �� �I De rapporteur, / �, 

( ��/{)� __, � t. �------ . � 
' 
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Antwoord op: Uw schrijven, .20-5-47,No: 

-

-
Uw bovengenoemde schrijven beantwoorden

de,heb ik de eer U hierbij te doen toekomen 
een bij mij ingediend rapport,betreffende 
de in"de bijlage van Uw schrijven genoemde 
personen. 

Ik moge mij aan de inhoud van dit rapport 
refereren. 

Typ./Ooll. AWH. 
De Districts-Oom�ndant, 

AAN -

de HEER HOOFD CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
te 

1 s - G R A V E N HA G E • 

L ;LJ s:=J 

--J 
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:..ecnex cnegr oef' 

l�o. A 3.

Aan 

® 

'I'er voldoening Ben Uv, cl/dracht, vervat in 
u� schrijven van 22 �ei 11. no. b7, oetreffende
aoonne' s op ·•De rrrije .c..Ft.o.eder'', ".leb ik de eer Ltloog
.i:.,delGestr en€,_e belee1d net volt.·ende te bericnten.

le, .l.&T.ci3 :...LIN..w!':.ctT, Hoofd 0penb<1re 1�geceschool te vver
dinkel, t,eborer te :)alfsen, 4 Juni 19u3, v.onende te 
Losser v. ?30. st�at te CVeröinkel (gem. Losser)óoed 
aangeschreven. 3ehoort vermoedeli7k tot dd L�rtij van 
de Arbeid • .1or<"t niet t .... t extremisme in s't 0t 5ea0ht. 
Treedtniet op de voorgrond. 

2e. JOB.AN .,AJ\�WOY, Ambtenar-r :;emeente secreterie te .i: .... erke
lo, geboren te Larkelo, 29 Augustus 1908, wonende 
-arkelo s. 218 B. Is aen epert type. Lid �artij van
de Aroeid. Áomt uit een te LarÁelo �oeà oeKend staan
de doktersfamilie. �ordt niet tot extremismd in st=et
geacht.·

3e. sl�,.Ku 1.�Il DJ11_-.T HüL1:1.0:E, Kunstschilder, 0eooren te 
nengelo ( o), 14 i'ovember 1914,, \.onende .1,erkelo s.1.13. 
Is overtuigd communist. Leest''de ,veer heid'', Geen lei
dend figuur. Geat veel ore met oovengenoemde Jonen 
··,,anrooy.

4e, b'OI.U.�T .IIA.ANST:U, onde:nijzer, geboren te Goor, 13 
1.-ert 1920,, v.onende karkelo S.84. Staat gunstig bei-..end 
Is geen communist. Doet niet aan politiek, ri.veft ech
ter een broer in Goor die communist is en wa!='rschijn
lijk door diens bemiddeling op''de Vrije Katheder'' ge
abonneerd. 

5e • .HENDRIKUS D,l GROOT'; onderwijzer, gebóren te -1.ilversum 
?3 Januari 1910, wonende "De Leemakkersn :W.arkelo 
!-.c, 41 c. Steet gunstig bekend, Heeft enieszins commu
nistise idetfü • .deeft vermoedelijk "De lrUe LBtheder''-r 
ge�re�en door middel VPD zijn broer (P�ul de Groot?) 
die een leidende functie heeft in de J,E,N, Geen lei
dend figuur. 

6e. ïl!LLEJ,. JO.AN BLIJD..!.NST.rl:IN, fabr ikent, geboren te .d:nsche
de, 22 Kei 1905, wonende te LosQer Z■L,no. 12 ■ Is 
een rijke groot industrieel te J:nschede. rreedltte 
Losser niet op de voorgrond. SteBt gunstig bekond, 
Behoort vermoedelijk tot de Partij vPp de Vrijheid, 

7e. ENGEL.BERT .1ILL�M H.ARRY BLIJD:ENSTEIN, fabri.K.ant, gebo
ren te Enschede, 19 April 1905, v;onende te Losser L.. 
528 a, �ijke groot industrieel te �nschede. Vertoefde 
in de bezettingstijd als gijzelaar enigen tijd in 
Duitsland. Treedt niet op de voorgrond, Behoort ver
moedelijk tot de partij van de Vrijheid, 

8e. G.i:.:.&tiT SL!:i.,.vN �v.lliRH.ArlDLS l.ti:G'l'.i!..R., dierenarts, geboren te 
Sappemeer, lv Iuei 190�, v-onende te .tlolten A,2O■ 
Start gunstig bexend. Nas een fel illegaal �erker. 
Behoort vermoedelijk tot de rartij van de Aroeid. 
Treedt politiek niet op de voorgrond •• vodt niet tot 
extremisme in staet geacht. 

den heer Districts- Commandant der dijkspolitie 

te 
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9e. 

lOe.

lle.

12e.

l 3e.

14e.

. 2.

JOH4.N iiEND:.UR. HA.Ar�STR4, kunstschilder, �-eb oren te 
Holten, 8 Januari 1914, vonende te Goor, Dl'. Schaep
manstraat n. 35, .• �s CP.ndië',.,.�t voor de C ,P.!''. bij de
gemeenteraadsverkiezingen te Goor. deKend communist.
GPet veel om met de communist ,,illem . .:!'rederik ten 
Broek ( zie no. lvJ • .t:1ij is zeer goed ontv.ikkeld en in
staat om leiding te 5even, ,,rnràt niet tot ex�isme 
in ?teet..,.eeacht. det is tv,ijfelacntig of hij met zijn
gezin Jean leven van hetgeen''de kunst"nem oporengt. 
�i!LL...t:1, .l!'zllifä,.:UR Tmr B3ü;i;K, kunstschilder, geboren te
.Amsterdam, 2 Januari 1905, \\onenèe te Goor, Linden
laan n. 58. \,es cendide.at voor de C.!',N, bij de ge
meenter�adsverkiezingan te Goor. Is eën leidend fi
guur, zeer rustii,s,d.och v.ordt wel tot extremisme in
st�at gee.cht. tlij gaat veel om met bovengenoemde
Heanst�a en met de communist Jornelis Gerrit 
Broekman, geboren te .,.on ster z • .a •• 12 Januari 19u7.
\\Onende te Goor, Iarallel\,eg no. L 
Ju.1:J.AN �nLn ..... 11.. DJ!; r_,1.a:s, .noo1donderv..i,j zer aan de open
bare latSere1sc.hool te Ypelo ( gem. ,,ierden/, 0eooren te
Zr andam, l<.., ll-,ebruar i 1 �ûl, v,onande te "ierden, Ypelo
sestr et'ijveg no. 3. St&at te .• ierden bekend als ''fel
rood" doch niet e 1 s comu unist. Voelt zich tussen de 
ree.hts georiënteerde oevolkL g ven Ypelo en .,ierden 
niet thuis. Geat d'·arom binnenkort, als gev,oon onder
\vijzer, naar een school te J::lilversum. l'oekomstig 
adres noë niet bekend. dij is in sta6t om leiding te 
geven. 
.c.GB.ri!_�T JAI BRC.c..Z,1,, kunstschilder, geboren te 1:arkelo,
29 November 1896, v,onende te 1"erkelo i:., 145. 
ueeft communistise ide�n doch is niet �angesloten bij
de C.P.r. ttordt els idealist en niet geveqrlijk be
schouv.o.. Geen 1 eidende per soonli -ikheid. 
.t:DDA.:W .rI!!.Ti:!\ JOIIP.m-Es J.J!;BBI:t\'K, F.FI. predikant te 
Denek91llp, geboren te Smilde, 26 ·-ovember 1911, tonende
N.h. pastorie te Denek�mp, houdt zich, voorzover na
te gaen, Duiten alle politieke partijen. 3tPat in 
Denekamp tunstig bekend en,�niet de hoogschtinë ook
van andersdenkenden. 
WILLEM Lu:).it,HJR DU..:"1.1!'.c.,LS, mac.n.inist, geboren te Amst..er
dam, Z� Lrert 1912, �oonde van 01 Juni 1946 tot 14 
Meart 1947 te Delden, VossenbrinkV1eg 79. r.hans is nij
woona-;htig te .dengelo ( 0), .Kettingstraat no. 6. 
locb te Delden noch te uengelo (o; �Ps op politieK ge
bied iets omtrent nêm oeKend.

G�IEN, 
Almelo, 12 Juni 1947 
de opperv,-echtmess1.er,

ALMELO, 12 Juni 1947, 
De Tiistricts-Commandant,

'N.J.BIJL8:MA..
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Bijlagen:· 

Bericht op schrijven No .................. . 

van ........... . 

Onderwerp: _A bonné IS op Il .i)e Vrije 

Hierbij doe ik U toekomen een lijst met na
men van personen, welke Beabonneerd zUn op het 
,.,eekblad II Je Vrije ,{atheder", naar de inhoud 

-

waervan ik U moBe ver�e�en. 

:Je wnd. 
� 

IIoofd-CommL3Sar is van 'oli tie,.n �, 
1 

� ..,/"' 

'Y� .1\ / 

� �--

, �, 
---

------
(1L J. v . .Jjjk). 

Aan de Heer Hoofd van de 
centrale Veili�heidsdienst, 
Javastraat 68, 
1 s-G- "R .A V g ,- F A '� B •
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JAGER, Cornelis, de, geb. te )Jer . .BLlrg (Texel) 29-4-1911, won. Kanaalwe 
120, zonder beroep, godsdienst Doopsgezind. 
JOFGH';' Jan, geb. te Zélendarn 11-11-1916, won. Vleutenseweg 40 7 bis, ge
huwd met Grietje Maij, geb. te Zaandam 24-9-1917 •. H� is nooit in het 

''bevolkingsregister te Utrecht ingeschreven, doch zUn vroLlw �el. 
KEMPE, Gerrit Theodoor, van, geh. te Utrecht 16-6-1911: won. Mariahoek 
7, van beroep assistent v/h Criminologisch Instituut der R�ks Universi
teit, geen godsdie n.3t, ongehuwd. Lid van het comité voor Actieve Demo
cratie. 
KOOIJ, Jacob, geb. te Amsterdam 20-3-1900, won. Spinozaweg 42, van be
roep kunstschilder, eodsdienst Nect.Herv., gehuwd met 1�ria Geertruida 
Johanna van den Bosch, gel). te Brielle 30-10-1902. Is in het bezit van 
een paspoort no. 735080, geldig t/m. �0-9-1948.
KOPl'ERT, Petrus Cornelis, geb. te Utrecht 24-11-1901, won. Kanaalstraat 
135, ·van beroep arts, godsdienst Ned.Herv., gescheider van Adriana Theo
dora van ·11oudenberg, opnieuw gelmwd met Antonia Clasina van Hussen, geb. 
te Tfijmegen 16-4-1920. Lid U.P.N. 
MINHAERT, Prof.Dx. Marcel l}illes Jozef, geb. te Bru.e,ge 12-2-1893, won. 
Zonnenburg 1, van beioep directeur van de sterrewacht, buitengewoon 
hoogleraar in de Sterrekunde, 5een godsdienst, �ehuwd m�t Maria Boureon
je Coelingh, geb. te Amsterdam 16-2-1906. Lid va� het Comité voor Ac
tieve Democratie, vereniging Nederlen,d-U.S . . R., Vrij Spanje, C.P.N., 
Instituut voor Volksontwikkelin8 Utrecht (lid Raad van Toezic�t). 
ONNEN, Ella, geb. te Baarn 12-10-1919, won, Herenstraat 48, var beroep 

•
, vërpieegster, geer godsdienst, oneehuwd. 1s,in het bezit van een paspoor' no. 447918, geldig t/m. 16-12-1947. � 

OOSTROll, Jules ?hilip, geb. te UtJ:echt 5-11-1920, won. L'jnmarkt 41, 
van beroep koopman in reclame-artikelen, godsdienst Ned.Herv., ongehuwd. 
'JATER, î?rans, geb. te laarden 2-:S-1-1919, won. Spoorstraat 15 bis, van 
beroep ambt. bij' de LandmeetK.undi�e .Jienst der :H.S. 
PAULSSEN, I'ilaria �.iathias Paul, geb. te Valkenburg 29-6-1920, W..v..u.-.>.<.:o<..-._

gracnt}OS, stu.derend, godsdienst :a.K., ongehuwd. 
�ACKé, Willy, geb. te Amersfoort 14-4-1926, won. �ozartlaen 33, stude
rend, geen godsdienst, ongehuwd. (foto). 
REITSi.IA, Cornelis Jan, geb. te Utrecht 30-4-1919, won. l'Tieuwegracht 51,
var beroep koopman, geen goasL1ier.st, gehuwd met Joanra Arnold r1:aria ivlar 
garetha van �oorsel, geb. te Arnhem 1�-9-1923.
R"2IJS, ''Jillem Jan, geb. te Hengelo 9-4-1927, ,von • .3erkelstraat 61, zon
cteroeroep, godsdienst :-:-ed,i-ierv., ongeµuwd. 
RIJPMA, Sijbrand, geb. te ·vagèt,ingen 24-12-1920, ·von. Balije]aan 67 bis 

Y student, geen godsdienst, on:�ehuwd. Vader comr.1, 5eor iëntee:r. d. 
��j2>'�S! IT, Hendrik, geb. te Oudendijk 19-6-1922, won. Mijdrechtstraat 5, van 

beroep agent van politie te Utrecht, goasdienst led.He�v., on6ehu.wd. 
SON, ri:ir jam Louise, van, geb. te Amsterdam 12-5-1921, won. Nie uwet.,racht 
·as, van beroep _piar.iste, �.,odscJier,st Ned.Isr., ongehuwd. 
SORB3R, Ir. Jan, Hendrik Christiaan, �eb. te Tegal (N.l.) 5-11-1913, ·
won.7'.;essinglaan 24, van beroep inçer.ieur, godsdienst Ned.Herv., ��ehuwd 
met Catharina Estella Agatha van Vliet, geb. te 's-Gravenhege 27-1-1915
·rederlander vol�ens art. 1 A let, '92. Secretaris var de Ver. 'Kederland
Indon8sië" afd. Utrecht.
STOFKOJPER-de RID.JER, Jaenette carolina Geert je, geb. te G-.roningen 2-
7=19Du, won. Spoo:rsîraat 2 bis, gehuwd met Alfred Stofkooper, e;eb. te 
snschedé 23-9-1893. Echtgenoot vermoedelijk overleden in Au.schwitz (iilld.)
Lid C.P.H.
STUN1'f'8FBERG, Johannes, geb. te Amsterdam 3-2-1919, won. AsselijnstraBt 
is bis A, van beroep ass. accountant, godsdierst 1ed.Lerv., ongehLlwd.
SUCl..fT"-:LZN, Jonkvr. Eva :Elisabeth, van, deb. te Amsterdam 16-1-1924,
won. Qudegracht 201 bis (studie-adres), van beroep studente, geen góds
dienst, ongehuwd. Vice-preases van de Utrechtse Socialistische Studenten 
vereniçing "Synthesis". Lid 1

1::ederland-Indonesië 11 • (foto reeds toegezon
è.e r,) • 
TRI'.i:'T�l'I, Bartholomeus Hermanus, geb. te Gorinchem 1-9-1921, won. J 1rni:L1s
�-:--r-P, stn" t 1, van beroep chemicus, godsdienst l eà .Herv., ongehuwd. 

y� l ��[!,ÈE_!,g 



In�})chl,1.ngendienst
Utrecht. 

A/2-594 '47.

Onderstaanàe erson,._,n z"jn eeabonneerd op het weekblad "De Vrije
Katheder·": en zijn allen woonachtig te Utrecht: 

ALMA, Jacques Adriaan, [;eb. te Hilversum 20-12-1886, won. Mariahoek 2 
van beroep ainbt. Dep. van vtaterstaat, c;e"'n eodsdienst, gehu.wd met Marie
Nijland, geb. te Ukkel (België) 12-5-1903. Is in het 

�
zit van een pas

poort no. 447955, geldig t/m. 22-12-1947. Z�n zoon isgenaamd Jacques 
Arthur Alma, geb. te Rotterdam 29-11-1926, zonder be oep, geen gods
dienst, eveneens wonende l.lariahoek 2. De moeeLjkheid bestaat, dat deze
als abonné moet worden aangemerkt. 
BALV:S�S, Joannes Carel, geb. te Utrecht 6-6-1899, won. Goethelaan 27, 
vanoëroep ambt. Ifed.Bank, goàsdienst Yed.rerv., ge11uw,1 met Gesina. l\"ia-
ria Villemina Ingenhoven, geb. te J'ijmegen 18-12-1901. H\i is bestuurslid
van bet Humanistisch Verbond, afd. Utrecht . 
.filillM.1.. Karel, geb. te N:ijmegen 2-6-1924, •von. Croesel�Pn 259 bis, student,
godsdienst Ned.Herv., ongehuwd. 

' BOZZ::<;ilIAN, Petrus Albert, -,geb. te Utrecht 30-6-1910, won. Schr.v.d.Kolk
straat 19 bis, beroep onbekend, geen godsdienst, gescheiden van Anna 
Koppelman, geb. te Utrecht 11-9-1911. Lid C.P.N., lid Hu�anlstisch Ver
bond, penr:ingmeester Instituut voor Volksontwikkeling Utrecht, .secr. 

�adio ·rerkend Hede:rland afd. Utrecl-tt. 
��OSCH, Petronella Augusta Gerritdina Catharina Bertha Theodo�a, ten, geb.

te Diepenheim 9-12-1910, won. Potterstraat 10 bis III, van beroep lera
res, godsdienst 'îed.1:erv., ongehuwd. Is in het bezit van een paspoort 
no. 653770, geldie t/m. 11-7-1948. 
BROliKHOl�ST.1.. Cornelis, geb. te Apeldoorn 7-5-1924, won. I,lariahoek 12 
studerend, godsdienst R.K., ongehuwd. rs in het bezit van eeftpaspoort
no. 569761, geldig t/m. 20-5-1949. 
:ï3USI:NGBR, Joost Aloi.S, geb. te Haarlem 29-3-1924, won. Jansdam 5 bis a,
studerend, eeen goàsdie•nst, ongehuwd, lwitserse nationaliteit. Lid 
Utrechtse Socialistische Studentenverenigine 'Synthesis''. (foto). 
DSANA, Arie Gioachino, geb. te l.en&elo 17-12-1913, won. Spoorstraat 2. 
bis, van beroep kantoorbediende, godsdienst Ned;Herv., gehuwd met Jaco-
mijntje v.d. Brink, geb. te Utrecht 17-1-1915, Italiaanse nationaliteit, 
Lid C.P.N!? en abonne op het weekblad "Indonesia". -irerkza�m red, 11 ✓a2rheid�
FICK, Reinoud, geb. te Haarlem 14-�-1917, won. Springweg 71, van beroep 
radiotechn. r .S.F., godsdienst R.K., gehuwd met Josepha Anna Helena r.�a
ria Bloemen, eeb. te J�chen 26-2-1920. 
G�Rt�TSON, Prof.Dr. Frederik Carel, geb. te Kralirgen 9-2-1884, won. 
:r.� "skerkhof 11, van beroep hoogleraar, godsdienst Ned.Herv., gescheiden 
van Christiaa: E. van Daalen: geb. te Koetaradja 9-1-1997, opnieuw gehuwd 
met Christina Elisabeth Harmsen, geb. te Petrograd 18-6-1894 .• "/aarschijn
lijk leeft hij niet samen met zjjn echtgenote, daar zij r:iet te Utrecht staat
ingeschreven. Lid van het comité "Indië in nood-geen uur te verlie�en" en
lid van de Stichting 11Het'Contact". 
GROENEVEG, Dr. Willem, geb. te Gouda 24-3-1893, won. Kanaalstraat 124, 
van beroep arts, godsdienst Ued.Herv., gehuwd met Wilhelmina Bloklander,
,geb. te· 's-Gravenhage 2-11-1893.Lid van de gemeenteraad Utrecht voor de 
C.P.N. 
HAM, Lambertus, van den, geb. te Vreedwijk Fi-7-1899, won. Bilderdi,jkstraat 
Çvar1 beroep caféhouder, godsdienst Ned. Herv., gehuwd met Japie n BlDoeke
ma, geb. te Oude Pekela 20-2-1904. 
HOVEN, Nicola8s Aaldert, van den, eeb. te Utrecht 6-10-1911, won. IJieuw
Ravenstraat 1 bis, van'beroep marktkoopman, geen godsdienst, ongehu•vd. 
Pe nninernee ster van de Vrijdenker sverenieing "De Dageraad" afd. Utrecht, 
tevens hoofdbestuurslid; lid Huma�istisch Verbond; bestuurslid van het
Instituut voor Volksontwik�eling Utrecht. (foto). 
HULST, maria Felly, van de, geb. ·te Utrecht· 24-8-1924, won. Rijnlaan 227,
zonder beroep, godsdienst :l'Ted.}ler�., oneehu.wd. Jl1û-::.R 



VALK'�NB-r.;"'\G, Encelma Philomeria Antonia i\1c1ria, geb. te Tilbu:rg 8-5-192 , . 
�îieuwe6racht 3, studente, goosdie11st Tt.:(. t on0el1uNd. Is in het be7'it van 
een paspo0rt no. 713775, geld_it. t/m. 4-8-1948. 
V-SL�E, ::1ichard, v.d., ..-,eb. te Amsterdam 17-1-191O,won. Oudeöracht 326, VR

beroep beheerder rijwielbedrijf, �eer. dodsdienst, �ehuwd 1:1et Hendrika Hen
riette Teffer, geb. te Amsterdam 3-2-1913, Is in het bezit van een paspoo 
no. 654022 geldiL t/m. 1-7-1948. Did C.P.N. 
v��111\ �UL1�N, l'lir. Her.drik Johannes, ( schuilnaam stuart), ._,eb. te Amsterdam 
�-8-1'393, 1.l\lon. NieLJ.·,vegracht 52, van beroep advoc.-.at en procurell.T, gods
dienst vermoedelijk �ed. T{erv., iehuwd met Charlotte Louise Beri;sma, eeb. t 
se.:narane (r.r.) 5-5-1911,. Voor-ütter '1.O.I. :. afd. Utrecht. 
V0011t:OEVE, SonjB Maria, geb. te Territet (Zvr.) :,"iO-6-1921, (schuilnaam Nel 
v'ä:"rlvooxst of r;. van .3ee k), won. Noo:rderstraat 7, studente, geen eodsdien 

on0ehu·,,d. Lid C . .J. .... N.; landelijk bestutulid van de L.O.-Ex-politieke Ge
vanaet.e n; a b-&ctis vr i1 de Utrecht se Socialistische studente nv ere niging 
"Syr.thesis"; bestuurslid van de Ver. 11Tede:rland-Indonesië" afd. Utrecht; 
Secretaresse van het or0at is1:Jtie Comité van abonné's van de Vrije Y.atredë"l' ... 
(foto reeds toegezonden). 
osrrr-rk.--SL, Aart, geb. te Gorinchem 28-1-1927, won. van Hentszstraat 16 bis, 

'9 uderer_d, geen �odsdier.st, ongeJ:u-;,1d. Vice-abactis vRn de Utrech• se Soci
J.istische Stader,.terverenigin�, 1 Syrt.hesis 11

; lid C.P.N. 
'VALS'l'RA, Hermannus f1.erardus, t;eb. te Groriingen 11-10-1898, >/on. Wie11wegrac 
161 boven, van _beroep kunstschilder, go<lsdiet st R.K., gehuwd met Anna Jo

obina Heere, geb. te Ame:rsfoo:rt 2-3-1903. Is in het be�it van een pas-
� ort no. 517623, 6eldie t/m. 25-3-1948. 
WEl1TWIJN, Jar millem, ceb. te Arnste.rdam 2-2-1920, won. Hierony!Tlusplf-lntsoe 
11, van beroep adsp. psychotec�ni0us, Jodsdienst �ed.Herv., ongehuwd. Is 
in het bezit van een paspoort, :;eldig t/m. 31-8--1947. 
WQh�ICH, �lizRbeth Aaltje, geb. te �oordbroek 28-10-1902, �on. Achter 
Eieter5, van beroep kunsthardelaarster, �odsdienst 1 ed.Hexv., 
van lillem BPrtele �genaer, �eb. te GroninGen 19-9-1907. 

voorts nod de navolgende instellingen: 
!LV.Dekker en v.d. Vegt, R.K.boekhardel, Ouci.e:3racht 206.
Genootschap Kunstliefde, Nobelstraat 12 A.
studenten Societeit P.H.R.M. (u.S.C. ), Janskerkhof.
Unitas-studiosorum rtheno Trajectina, Societeit ',ymposion, Lucas
Universiteitsh1lis,Lepelenburg 1.

Utrecht, 11 Juni 1947. 



Gewest\' s:..Herto�enbosch 
deri '. Rijkspolit�e

..• ,trict Maastricht.
!!/ Comm.qn::lnnt. 

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

Nr.34. (GEHEIM). 

,�.arp: Inlichtingen. 

-., _______, 
Maastricht, 7 

Ji.mil V�Jö.--
� 1 2 JUNt194? � f f ' 

i NÄCDJif!R;.--

In antwoord op Uw brief' act. l 1/Iei 1947 Nr.B.12320 
Geheim, heb ik de eer U HoogEdelGestrenge te berichten, ëiat"""" --
Groepscommandant t,e Ubach-0-'Jorms mij desgevraagd h�t navolgen
de rapporteert. 
11 De vrije Katheder1' wordt in deze gemeente slechts bij één per
soon bezorgd en wel bij \/illem BOtm:ni, geboren te Arnhem 4 Oe-

i 
tober 19031 ,,10�-iende te Ubach-0-ïorms, Reeweg 85. Bouman is oud 
Spanje strijder en Communist!' Voor verè.ere bijzonderheden be
treii'en.de hem, moge ik verwijzen n,�ar het ra1,port van Groepscdt 
Ubach-0-''lorrns, U toegezonden bij r.üjn brief dd. 22-4- 1 47 Hr.34 
Geheim. 

Type: H. 
Coll: St •. 

Centrale Veilig-

E. 

De Dir.
cts-Commandant. 
er Rijkspolitie 3e. kl.

0 0 R.

\ 
.. 
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RlJKSFOLl.TIE 

,I 

ûlST.HlC'l.' DOR.:1\ JClIT 
COM1,.1üNDi..NT 

In antwoor d op Uw vervolg schrijven 
dd. 2 Juni 1947,Noi]3.127341heb ik de eer U
Hoo�delGestrenge hierbij de gevraagde in1ioh�
tingen betreffende J.HUISNJ�N aan te bieden,

AAW: 

De Districtscommanda.nt, 
De Officier der rlijkSPolitie le Nlasae, 

==� 

De Heer Hoofd der 
Centrale Veiligheids Dienst, 
Java straat 68, 

�!!.J! A G E.

t_�, 



IJK SPO L I �IE. 
..cFDELE:G - GORII;CII8L1 

,, ctJh:iJ2AlfD�'..HT. 

Eo.13 - Geheim 

GORIHCHEI.,; 10 Juni 1947 
Kleine Haarsel;:ade 78 • 
Telefoon; 2877 

OEDER..7ERP; Abonné' s op de "Vrije Katheder" 
Bijlage; 1 

--

. 

-' 

• 

Ter voldoening aan Uv, onderschri:ft d-d. 
3 Juni 1947, Ho.73 - Geheim, gesteld -ouder een 
sckcijven c1.d.2 Juni 1947 Ho.12734 van het IIoof'd 
van de Centrale Veilighemdsdienst, heb ik de ee1° 

UWeledelgestrenge beleefd het volgende te berich
ten. 

De in aangehaald schrijven genoemde 
J.Alif HlJISMAN, geboren 27 L':ei 1906, komt voort uil, 
een net en erdelijk gezin. 

Rij zelf is van 1936 tot L.ei 1940 vrerk
zaam gey1eest als Chef-boekhouder bij de Vulpenfa
briek "Levon" te Parijs.tijdens de bezettingsjaren 
was hij bij zijn ouders te Parijs. 

Na de bevrijding is hij te werk gesteld 
bij de 1,7ederopbouwclienst in Lir.:i.bv..1°11 en E .Brabant. 
Kort geleden is hij vertrokken naar Eed.Indië om 
te vrnrk te rrorden gesteld bij de Kon.1.i.arine, Afd. 
Scheepvaart voor de tij� van 3 jaar. 

ZoO\:vel tijdens als na de bezet·ting is er 
niets ten zijne nadele bekend, ook niet in politiek 
opzicht. 

.. 

In Vianen staat hij dan ook gunstig bekend. 

AAI7; 
de Heer Ka-pi tein-JJistrictscolrrmandant 

der Rijkspolitie 
te 

D 0 R D R E C H T. 

De w nd".Af'delint;scor.nna.ndant, 
De Opperna.chtmeester, 

✓��
� � J.C.de nidder. 
-



RIJK3� GF."'IEST GRONINGTI:l�î -1?, \ 
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DISTRIST
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gn

�� L--===-COlvlliA v.l\NT �'C\"o.,. 1 1 2 JUNl1947_ • 
:,r.48 Geheim.<�1� i_A( ,Yft;�,--

• 

Aan de Heer Hooi'd VA. "1 de l 'L' 
Centrale Veiligheidsdienst 
te s-GRAVENHAG1<;. 

Onderwerp: Ab onne's op "De Vrije 

Bijlagen: vier. 

Ka
� 

.. 
li/6 �Ï 

; . J' 
In antwoord op 1hv schrijven d.d. 20-5-47, 

nr. B.127�, doe ik U hierbij een viertal
rapporten toekomen over de in de bijlage 
va.n dat schrijven genoende personen. 

1_:___L .> ��·}. [; ·---·-1 De Kapitein,�-- · · ----DistJr'ictscommandant,
L[_ __ , /.i-i-YJ 1 ---· .. ---L-- ���-

/ 

•11. c. Bi,j 1 de vro e.



RIJ �.._Ji-v .... .J. �l..J� ...l.3'l' r;.;;zoYiN\..1�1'1. 
c..i·oep Oos-i..st.1;::llingwe:..':i:°. 

corand..Ilu.eu.J..1.. 

,o. c::.o. J<;;heiru. 

��u, ;u....i ,t:!t!l" lJL:.11.:i.•ictsc:01..u:1anuw1.t u.er 
EiJ"ts1,o.t1 c.ie: t<:: ,.flà!erenvden. 

ONJ).ût ,�RP: oormá 1 8 0.1,1 111.Jt: 1!.,. 1"f:! •• a.tlieûer·11• 

,.,o trt:! . .::'t r,•. Kui t..i:.._•1:, tcl v .1.uc bc:r 1rno 1.,. 

vUó':'.t: t,fü _ __.u.J, ,_'r •. ei 194-'/. 

I�<1"'-r- .... ruJ.le:u:ii:lë VUJ.'1 het. 0C1l.l·:,Lc.1 veu van étE:: L!1;1r... W:'c1.le 
/eilit.:.>,.,.u.Lü.SC.it!UCt ,u.. <.la 20 . .J.ei .J..-j'-r'/ ,1. o • b.12./ j4 __...,HE;, llu,.....iJ 
in & . .t'ëcJ..ti·ix'·c. -i:.Qeè:.ezonut:n oij 1.,W sc1u·iJVen ...... L.... 22 _ .0i J.94'1, 
no.� ... \ • ..:reheil1.,.1f:!o i.k cfo eer· u e.L .,uel Ge"'tr1:;�e 1wt vol
gende \....! r-ax.,�vortt:!1·e11: 

De 1.u ... �eh<Aulc.i sc"u'ijvcn öenoewue P .,.,UJ. tcrs t.c 1.,lue
be1·kooll, <•bolmé op 11De Vrije: J-.at.ri.ecier 11 is genä&Ud: 
Fo);l;re ....._ui.ters,..;eborun 3 J�'Ll,f,,-'U.Stus lb1ó -r.e .JO�. 1,�dt.1üc11te 
1eetst.e.Lli116"'J1:;rJ:.',wonûnd.u te Oluebe1·,;;oo� No.2vüé.i Äeneeutl; 
uos�nte l:Li!1LJi.Je1.·.i:". 

-

" ij is ge.t1U1:Ju. i!le t Liwt;,.m1tj e : e izer èll û.t.:ë:1.'·c .;.:d.n ldllc..i:.!.
r,,m .... taö.t in uet b,;;volx::inJ&regist.er Îll.'_;<:!scnreven al{,. ou,w
renae tut gaen ke:d�enoot.schap. 

voorts stu .. �.-t.. nij il:�escr.u:.•Bven ë..l.S i.:..e zijn van beroep 
aY..yao.:i. t-eur, u.ue.11 ni.j oer'tmt dn t, ueroe:.,., ,uet uit • 

... ie t. 1.s \::H:L" uL.1.::tert! .Ll�UUJ.', '.Jaarvan 1uemand be5-rij ;,, t 
waë;J.:r-van nij le<:!I"l... e:c<t üL ;ul"-11', c..r1.j 1."t voo1· zove1• b(;:.;:;;:nu g 
[';t!e..Ii hanae 1 en ,J...>on-c ::i.1.1. "'en 1.10oi ilUis • 

. Jij vestic.,ûe zic11 JJl ciez� t.,eWt.:e11te O.i:> ld ! ovei]ilil;;)r l�.::�� 
VüUui t :P..aarle1.u eî1 :J..,.;;; tuen van. beroej_J �:i:1:.:.i.,.n: .. 

V.LSC.noon .tuj voor zove1· ue�-.ena n:i.t.1t c.ti:il�tslo-.èll is ü:t.J
de C.J..H.WOl'd.i:. tiJ u.l...è!J.ben t"'E:!é..l.Cnt. COJL.ici.�t "Go.;; ..:;J.J�1,al-

t l. . ., .j.----=,-.. ·.1 ... 1.oüCMlo LU"(.e:C's J..tL:;:S ...;co1·1i:!n1.e�x•o. 01J po .,_ 1.,J.tj,C ,ieul.,;aJ .• 
,as ï.J.Juens ué: oclze..,tin6 .L..J.l. ati-Duits un liu Vill.L ut! 
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Rijkspolitie Gewest Groningen. 
Gro�p Opsterland. 

Gorredijk, 10 Juni 1947. 

Commandant. 

Aan de Heer Districtscommandant der Rijkspolitie 
te 

H e e r e n v e e n. 
Onderwerp:Abonné•e op"de Vrije Katheder� 

Betr.uw onderschr.22.5.47,nr.48R. 
Ter voldoening aan het gestelde in uw bovenaangehaald 

onderschrift gelieve U hieronder aan te tret'f'en de volledige 
personalia van G.Haster,Nieuwstraat 261g te Gorredijk: 
H a  s t e r  Hendrik, geboren 5 April 1917, DJDB% te Amster

dam,lasser,wonende te Gorredijk,Nieuw
straat 261g. 

Omtrent H.Zwart 
verstrekt. 
De � eveneens 
onbek.�nd.. 

��,f!:,tjk -�ange�lote:n lid C.P.N. 
Bezoekt althans vrij geregeld de ver
gaderingen van de c.P.N. 

te Gurredijk werden reeds eerder inlichtingen 

genoemde G.Ebbinga te Gorredijk ie alhier 

De Opperwachtmeest 
Groepscommandant, 

H.Xamphuis

. ( � y-:;;



R i j k s p o l 1 t 1 e. 
07oep 8mall1ng�rlund. 
Co mm D n da ut. 

oeheim. Penoon11jk. 

Mln da lie�r Dist�ictsoom.m.ndrant d,� Rijkspo11t1� te 

• 

n m � n � tl Y $ a l'J. 

N't1ar a.nnl!tidiag van uw EchTij ven, dd. 22 î1e1 1947, no 
48 R.O•h�dm, m�t b!',tl"eJ'1r:1rig tot h-!t f!fch�1j V�t1 van de Cttntrcltt 
Ve:ili{V'll"JidYditmot te •s-Gt"fiV'!tUbafte, ,,d. 20 Mei 1947, !·10 -a.
12734, Geh"im, heb tk de tter U l1ie"Pb1j 'bel!';-;fd te doen tocdco.
men de volledig� p�1."l!e1na lîo w1u <l� hi t"trt>nd """ v.-.-rmel<Je t> "'nopen" 
RlNG.::}�!A, TJ' 1 �». 7an beT"OOl) l\Cl'H)�mak1'1', LJ�bQt"en te U l"i,tei,> 
18-8-09, 'lfOn�nde te D�-ocht"l'l• 2'u1dki!.d� no 66. Ho"tWel bij niet 
n'-:tn poUti�k doet ie ht,1 A.�. ggorlmti,c:rd. 
�'RllllU!.AN, ·ittJ.. J� ,i•j (;�DRIK, �oded1 <metomJ �l"'llij z--r, p: "'bOl"'"-n te 
Zwolle 17-10-,.03, voner,.de ttt .i)'Mcht�n. Q.1d'!�tle! no 131. ''err.u>e
lijk ie b1J geen eengeslot�n Pa-nijlid, dooh hij i& Com.liUni� 
tioeh -�,9..�.ffl.4• ltiJ ie »roy:agandist v<:ior ds ;.:.v.c. Hij wo'l"dt 
aëor d& �.v.c. bS.J hun p'!'oi)a.g&nd't bet, tttld �.1, no. Hrinlmlan. 

Tle Opp11t!"trR,chtmeeete,,.• 
wn<!. Gt'o�psoorn�n�nt. 

� 



Rijkspo}it�� Gewest Groningen. 
Groep: ,Teststellingwerf. 

Commandant. ,volvega, 2 Juni 194 7. 

GEHEIM.x. 

-

Aan de Heer Distriots-Commandant Rijks
politie te HEBRENVEEN. 

Onderwerp: Personalia A.den Bakker. 

Bijlagen:Gene. 

Naar aanleiding van Uw schrijven,d.d. 
22 Mei 1947, no.48.R. Geheim,moge ik U 
Edel Gestrenge beleefd het volgende be
richten. 

De in het schrijven van het Hoofd van 
de Centrale Veiligheidsdienst, d.d.20 
Mei 1947 no.B.12734 genoemde Bakker, is 
genaamd, 
ARIE DEN BAKKER, geboren 16 Mei 1911 te 
NIEUW HELVOET, (Q ZH) , wonende te NOO:Ei.D
\/OL:UE, I,r.Mulderstraat no • .B2. Hij is ge-

huwd met .ANNETJE ZANDDIJK, geb. 8 Dece�) 
1915 te Den Helder. 

Bakker is leraar aan de Nijverheids
school te Noordwolte. Rij heeft een 
spraakgebrek en kan zich moeilijk uiten. 

Politiek is hij aangesloten bij de p. 
v.d.Arb, doch treed op geen enkele wij
ze op de voorgrond. Het is een zeer gun
stig bekend staand persoon, zonder extre 
mistische neigingen. 

De Groepscommandant. 
A/�. 
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GE HEIM . - i

1 2 JUNf19fl f ,. 
Aatwoord op 
Onderwerp 

; �I -����'• 
: Schrijven�. l-5-'47,No�72._ 

Abonn�' s op "De Vrije Katheder 11 • \ 

J
r/&,'Îf ACD/1 //C Il.-_ ;f

• 

In antwoord op Uw aangehaald schrijven,betreffende het ver
melde onderwerp,moge ik U het volgende berichten. 

1. Anthony BLOS ME N DAAL ,geboren te Hummelo en Keppel,
7 April 19o4,1�ederlander ,Nederlands Hervormd predikant,wonende te
Twijzel no.28,gemeente Achtkarspelen,werd aldaar ingeschreven op

6 Februari 1947,komende van Budel,Kom no.101. Hij heeft achtereen
volgens ingeschreven gestaan te UTRECHT ; op 25-11-'35 naar HUMME
LO EN KEPPEL; op 30-11-'35 naar UITGE�ST ; op 14-4-'36 naar HUMME
LO iN KEPPEL; en op 26-6- 1 37 naar BUDEL,Kom no.101. Hij is onge

huwd. Hij staat bekeBè als etisch,of wel als rechts-vrijzinnig
bekend.Hij trekt ook rechtzinnigen in zijn kerk. Hij staat gunstig
bekend,is een goed mensch en een beste predikant;een ijverige,har
de werker. Voorheen behoorde hij tot de Partij van de Arbeid,doch
is daar thans niet meer bij aangesloten;van eenige politieke acti
viteit is niets bespeurd.Hij staat ook nog te kort in Ti.vijzel om
hieromtrent volledige inlichtingen te verkrijgen.

2. �elco Jelle van der BRU G ,geboren te Haskerkorne,7
November 1911,Nederlands Hervormd predikant,wonende te Tjerkwerd

19,gemeente Wonseradeel,Nederlander. Hij is op 12-8- 1 42 te Maas
tricht in het huwelijk getreden met Cornelia Martha Spanjer,geboren 
te Maastricht,23 Januari 1919. Uit dit huwelijk zijn twee dochters 
geboren,resp. in 1943 te Leek en in 1946 te Tjerkwerd. Hij heeft 

achtereenvolgeas gewoond te Uithuizermeeden; op 5-10- 1 34 naar G ronin 
gen ; op 6-4-'39 naar Wolvega ; op 17-10-'39 naar Nieuw Dordrecht ; 
op 2-9-'40 naar Meppel ;op 8-11- 1 40 naar Leek en op 17-10-'45 naar 
Tjerkwerd. 

Hij staat gunstig bekend;van eenige politieke activiteit is 
niets bespeurd.Hij behoort tot de rechtzinnige richting. Politiek 
behoort hij tot de C.H.U.,doch treedt hierbij ook niet op de voor
grond.Vermoedelijk leest hij het blad om zijn kennis te verrijken en 
om volledig op de hoogte te blijven.Hij behoort in geen geval tot 
eenige links-extremistise beweging. Ook in zijn preken is hij alti� 
zeer rechtzinnig. 

3. Herre Meindert BEN DIEN ,geboren te Ambt Almelo, 16
September 1913,landbouwer,wonende te Pietersbierum no.82,gemeente
Barradeel,Nederlander,geen godsdienst,ongehuwd,werd op 3 Mei 1940
te Barradeel ingeschreven,komende van Almelo,B ornschestraat no.110.
Zijn vader _heeft een textiel-fabriek te Alroel·o (0) .Hij is goed

wikkel.,q, 



blz. 2. 

wikkeld,heeft een groote boerderij (zelf gekocht,vermoedelijk vrij 

op naam),doch kan ElP.cht personeel houden. Hij heeft de 5-jarige 

H.B.S. afgelopen en bezit thans ook nog een studeerkamer. Hij heeft 

een grote mond,doch doet weinig;heeft niet illegaal gewerkt,omdat 

hij hiervoor te bang was,vermoedelijk ook,.mmdat hij nog Joods bloed 

in zijn aderen heeft (van grootvaders zijde). Hij staat niet ongun

stig bekend. Hij bezoekt geen vergaderingen en van eenige politieke 

activiteit is dan óok niets gebleken. Wel moet geacht worden,dat hij 

links geot'iënteerd is,hoewel ook weer niet uitgespreken communistisc 

· 4. J-ohanne§ G L A Z E MA ,geboren te Marrum,14 Augustus 1909,

huisschil.d.er,wonende te Marrum no. 162.a,gemeente Ferwerderadeel, 

Nederlander ,I-federlands Hervormd ,gehuwd met Sijbregje Bosch ,geboren 

te Hallum,23 Mei 1912,heeft altijd te Marrum gewoond.Uit het huwelij 

is in 1937 een douhter geboren. Hij staat niet ongunstig bekP.nd, 

doch is een wispelturig persoon.Ook op politiek gebied weet hij niet 

wat hij wil.Hij is wel links georiënteerd,doch niet bepaald communis 

tisch.In de bezettingstijd werd niet veel van hem gehoord,doch hij 

heeft wel omgang gehad met Duitse militairen. Van eenige politieke 

activiteit is bij hem niet gebleken. 



.ln antwoord op het ges·telde in Uw schrij
ven dd. 20 h,ei 1947 wo.B.12734 heb ik de eer 
u Hoog�delGestrenge bijgaànadë gevraagde
inlichtingen betreffende de in Uw schrijven ge
noemde personen aan te bieden.

De Districtscornmanàant, 
De Officier der "Rijkspolitie le Kl. 

AAN: 

De Heer Hoofd de:r 
Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, te 
ts-G R � V & N H h GE. 



IJKSPO�IT IE
-GROh� NlJM.Al�D�ORP KJ.�::isw'-3al,31 .l'.,ei 194?. 

Kerk�strq3.t ee. Telf.16. TE KLAASWAAL 
COMTul.Alrn AN'r 

.l)lo. ?. G . .ill-f.nM. 
Ondf!!'werp:Abonn� s op "De Vrije Katheder" 

-

Ter gevolggeving aan Uw schrijven van 22 läei 194?, 
�o.62,Geheim,heb i� de �er U WeledelgegtrengP beleefd tt? be
richten det de daarin bedoelde !,Koster zeer vermoedeli,ik is 

JACOB NAN KOSTER,van beroep mäs'cus,geboren? October 1912 te 
Kl <ir.:i.sw'3.3.l, wonende te Klaasw9.al Havenwee; No. 336. 'r i,jdens de be
zetting stond hi,j S.!>n de zi,jde v2n h'3t verzet en bij de bevri,j
ding was hij wommand3nt. v0.n de J3innenlandse Stri,jdkrachten te 
Klaaswaal.Hij heeft th2.ns zitting in den Gemeenteraad te Klaas
waal voor de Parti,j van den Arbeid. Op politiek getied kan hi,j 
ges.cht worden te behoren tot de meest links georiënneerden van 
geneemde Parti,j. Van bijzondere activiteit op politiek gebied 
hem betreffende is te !Qaaswqal niets te merken. Ik zou hem niet 
rangschikken onder de extremistische elementen. 

De opperwachtmeester 
Groe:pscor-i.mqndant 

M.den Boer. 

/Jhbi§�-
=

/ � .. 

Den Heer District scommanda.nt 
der R i.i kspol it ie te DORDRECHT. 



_j{ LT K
c S P ro L I T I E' • 

GE1,7EST 's-GRA VENHAGE. 
Brielle, 28 Mei 1947. 
Voorstraat No.f>1. 

Tel. 132 • .AFDELING BRIELJ,B. 
GEHEIM. 

ONDERWERP: Inlichtingen. 

Aan: 

Ter voldoening aan Uw schrijven d.d. 22 11:lei 
194 7, No .62 GEHEH1, betreffende de personalia en noli tieke 
oriëntatie van eeii 5 tal personen, wonende in de Äfdeling 
Rijkspolitie Brielle, hebben wij de eer UWELEDELGESTRBNGE 
beleefd het navolgende te berichten: 
1. aan Sodderland, geboren 6 April 1903 te Rotterdam, ge

huwd, van beroep tonkunstenaar (musicus), wonende te
Rhoon, Kleidijk C 1c.
Sodderland staat bekend als een fel communist. Is een
ontevreden persoon en�_!'.,g revolutionnair. Hij staat bij
de politie terplaatse gunstig bekend.

2.� Smit, geboren 14 April 1884 te Hasselt (0), weduw
naar, van beroep meubelmaker, wonede te Poo-tugaal, Wil
helminastraat No.39. 
Sm�t, raadslid der gemeente Poortugaal, is l.J:.g� der C.�E 
HlJ maakt veel propaganda voor het communisme en de 
E.v.a. Hij staat terplaatse bekend als een net persoon. 

Overigens niets terzake dienende van hem bekend. 
3. Max Plaat, geboren 14 April 1923 te Nieuw-Helvoet, onge

huwd, van beroep ambtenaar der belastingen, wonende te

Nieuw-Helvoet, Molenweg No.C 235.
Plaat is een c.9mmunis_:t;isch _gezind persoon. Hoewel hij
zelf geen lid is der C.P.1

i
f. maalêt hij toch veel propa

ganda volllt'het communisme. Op het belasting-kanto�r te
Brielle, waar hij werkzaam is, wordt hij door zijn col
lega's veel geplaagd omtrent zijn politieke ID!lX�X me
ning. Hij verdedigt zich altijd ten sterkste en maakt
dan als zodanig negatieve propaganda. Overigens staat
hij als een net persoon·bekend.

�� "°07� 4. Adrianus Jan Kwekel, geboren 14 Februari 1921, ongehuwd,
van beroep am'"Dfënaar ter secretarie, wonende te Nieuwe
sluis,gemeente Heenvliet, Havenkade No. 189. 
Kwekel komt voort-uit een gezin dat geheel comm1+ni_stj.sq.h 
aangelegd is. Het dagblad "De Waarheid" wordt-dol!fr be
doel� gezin terplaatse bezorgd. Kwekel zelf kan ons in
ziens be·schouvid worden als een salon-communist. Hij is 
echter een voorbeeldig ambtenaar,�en sTaa'tzov?el iR 
Brielle, alwaar hij werkzaam is, als in zijn wonnplaats 
als een zeer net persoon bekend. 

5. J. Bijl, wonende te Ponmugaal.
Aangezien ons geen nadere gegevtms zijn verstrekt be
treffende bovenstaand persoon, is het niet mogelijk e
nige inlichtingen van hem te verstrekken. In Poortugaal
wonetjnamelijk 12 personen die Bi,jl genaamd zijn.

de Heer Districts-Cornmandant 
der Rijkspolitie

te 
DO R D REC HT. 



R I' J K's P O li I T I E. GORI7CHE1ï; 2 Juni 1947 
Kleine Haarsekade 78 
Telef'oon; 2877 

AFföj:,lN� (,... GORIHCIIEM. 
OOI'=' 1/1.lf.DAHT. 

Ho.10 - Geheim. 

OiIDER.ïERP; "Abonné 's op "De Vrije Katheder" 

Bijlagen; 1. 

-

• 

AAH; 

Ter Voldoening aan Uw schrifven d.d. 22 Mei 
1947, No.62 - Geheim, betreffende aangehaald onderwerp 
heb ik de eer DWeledelgestrenge beleefd het volgende 
te berichten; 

De in Uw schrijven genoemde Dr.Scbnlrking
Kool, geboren 20 December 1909, sinds omstreeks 1937 
arts te en wonende te Lexmond, staat aldaar gunstig 
bekend, terwijl ook in politiek opzicht, zoot1el tij
dens als na de bezetting, niets te zijnen nadele 
bekend is. 

Hij behoorde voor de oorlog tot de Vrijzinnig 
Democratische Partij; thans schijnt hij te behouen 
tot de Partij van_ de Arbeid. 

Aan de hand van de door mij ingewonnen in
lichtingen komt het mij voor, dat hij enkel uit een 
soor-1; nieuwsgierigheid zich heeft geah.onneerd op 
"De Vrije Katheder". 

De wad.Afdelingscommandant, 
De Opperv1:achtmeester, 

�--
�- ---

... 

J.C.de Ridder.

de Heer Kapitein-Districtscommandant 
der Rijkspolitie 

te 
D O R D R E C H_!. 



.. 

AFDELING ,MIPDp.J.l.ARNI S 
der RIJKSPOLITIE 

COMMANDJU'f.1:1. 

MIDDELHARNIS, 10 Juni 1947. 
Hobbemastraat B 118.tel.97. 

14. GEHEIM.
©· 

Onderwerp: Abonné' s op "De Vrije Katheder." 

• 

Ter voldoening aan het gestelde in 1Jw schrijven 
d.d. 22 Mei 1947 Nr.62 GEHEIM,betreffende abonné's op " De 
Vrije Katheder" ,heb ik de eer U WELEDELGESTRENGE beleefd te 
berichten,dat mij bij onderzoek het navolgende is gebleken: 

le. Christiaan Willem K R A M E R S , geboren te ROTI'ERDAM 
10 November 1892,gehuwd,arts ,wonende te OOLTGENSPLAAT Voor
straat 9 staat algemeen onverdeeld gunstig bekend.Hij is al 
jaren gemeente-arts te OOLTGEN"Sl-'LAAT en bemoeit zich niet met 
politiek.Hij staat bekend als een Oranjevriend,die zich tij
dens de bezetting heeft doen kennen als een goed Nederlander. 
Hij was uitgesproken anti-Duits en anti-N.S.B. 
Zowel op politiek als godsdienstig gebied houdt Dr.KRAMERS 
zich afzijdig en gaat er geen enkele activiteit van hem uit. 
Voor zover bekend is hij bij geen enkele politieke partij aan
gesloten,terwijl op zijn levenswijze niets valt aan te merken. 

2e. Gijsbert S T O E L , geboren te AMSTERDAM 10 Januari 
1905,gehuwd,chirurg in het ziekenhuis te DIRKSLAND,wonende te 
DIRKSLAND Staakweg B 65,staat algemeen gunstig bekend.Hij is 
lid van het Wetenschappelijk Genootschap GOEREE EN OVERFLAKKE 
Hij is niet bij enige Gogsd.ienst aangesloten,was vroeger Vrij 
zinnig Democraat en behoort thans tot de Partij van de Arbeid. 
Hij was v6ór,tijdens en na de bezetting vurig Oranjegezind en 
uitgesproken anti-Duits en anti-N.S .B. Op politiek gebied 
gaat geen activiteit van hem uit,terwijl op zijn gedrag en 
levenswijze niets valt aan te merken. 

A a n  

De Opperwachtmeester, 
wnd. Afdelingscommandant, 

J.GRIT. 

11 

den Heer Districts Commandant 

der Rijkspolitie 

te 

D O R DREC H T .  



MINISTERIE van OORLOO. 
CHEF VAN DEN GENER,\LEN STAF ,!"" _______ _·

j Vc'-M OPGE!EGD
XlmlDîXK: Sectie G III B. '•GRAVENHAGE, 10 Juni 194

Î 
,: i:�NJ

19
�, 

1 
No. : 1462/1+ 7 - Zeer Geheim. 

Bijlagen: 

to-.--_cu�.u _c-3 f ACDf(//J/ _J
ONDERWERP: De Vrije Katheder. 

• 

�-•·n:rr.�.-, ï • ___ 
� l1T 

L. ! //- 6- 3/'. ---·-•-. -� 
---- .. --�-�----Y ___ ._l

Na_ar aanle-iding van Uw schrijven d.d. 2 Mei 191+7, No. 
B 12320, •ge• ik U betreffende BEIJER, Bernardus Johannes, geboren 
te Amstedam, 26-1-1912, wonenàe te Amsterdam, Dintelstraat 38 huis, 
dpl. sergeant bij het Regiment Jagers, berichten dat deze. inderdaad 
geabonneerd is op "De Vrije Katheder". 

Blijkens inlichtingen staat BELJER, voornoem, bekend als 
linlas-extremist. 

In �nsluiting op het bovenstaande, werd mij bericht, dat
de sergt. W.F. van HEERDEN, wonende te .Amsterdam, Moerdijkstr. 1+1+/n 
en de S.Y.A. _ JONKER, B, wonende Argonautenstr. 31 te Amsterdam, 
beide behorende tot het Regiment Jagers, eveneeM geabonneerd zouden 
zijn op "De Vrije Katheder". 

Daar omtrent hun politieke instelling mij geen bij11onder
aeden bekend zijn geworden, verneem ik z.m. gaarne hierover nadere 
gegevens. 

. " 

Hoofd Sectie G III B, 
De Kol. '9. d. Gen. Staf,

�� 

A Uj h, l-v, M-t "i, ,tt..,
,1� (( 'al,tt-.,.,,, r 7, J c/1 . 

P.M.H. Tielens.

AAN: 
Hoofd c. V .n., 
Javastr. 68, 
Den Haag. 

hf 1/ 

® 36601 • '"6 
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Corps Rijkspolitie 
Gewest Groningen 

.-5 -r UITGEBÖfrr] ,! Volgno-------

v.m. Gemeentepolitie Heerenveen Heerenveen, den 5 Juni 19JJ 1 JUNl1947 -

No. Ins 'J/ J.. V. / t-+<f
Onderwerp: Abonné' s op 
de "Vrije Kathéder".

B•reou Cr

i

te - Telefoon no, 2260 (K 6280) 

f A(f //�QV--

1 
AAN

-1 

Bericht op schrijven 

d.d. 

Bijlagen: 

-

: het Joofd van de Centrale
Veiligheidsdienst, 

J avas-traat no. 68
's-Gfö\. vi.� rJ.AG.t. 

L
i.a. Procureur-neneraal 
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liaar aenleiding van Jw schrijven dd. 20 Mei 1947, no.
B.12734._betreffende bovengenoemd onderwerp, heb i� de eer
Ohuog�.delGes Jrenge hierbij beleefd te doen toekom�r de 
personalia van de personen, genoemd in de bijlage van Uw
boven vermeld schrijven 

_ 1.

2. 

3. 

4. 

5. 

AALTJh PR .. · 1 G�R, geboren te Anna Palowna 30 AugLlStv_s
1907, wijKVerpleegster, wo nende te het 1\Jeer no.10 ; 
GOJ!1'.l!.!!ó bifü.JL..blhA, geboren te lieeuwarden 25 Februari 
1907, commies ter gemeente-secretarie, wonende te .tlee
renveen, Leltje J.-!albertsmastra.at no.2 ; 
ht.,.1.�fö"IK .MAK!. L.GA, geboren te Heerenveen, 16 -ovember 
1916, stu.derend, wonende te Heerenveen, van .lt1aasdijk
straat no.l9 ; 
ER.�ST .t.LIA�AR .31: U-, geboren te Groningen 26 April 1905,
onderwijzer lJ.L.O., wonende te heerenveen, .1rok no.6, 
FLD.IJJ!, bC . ..-iLJR..c;h., geboren te Bmallinrerland 25 Juli 1898 1 
journalist, wonende te Heerenveen, Burgemeester l!1alkena-
weg no.8'). 

Geen dezer personen behoeft als extremist te worden be
schoawd.

Ty-p.O. De Inspecteur van Politie



• Gewest\•..rnhew. der Rijkspolitie
District Doetinchem 

:, () i1; Doetinchem, 6 Juni' iè4%. __.,..l 

�� �- l �·;:;;; _lc omma.n:lant. 

4Gt�Q�1'\ tu;hil!L. p�(,� "" ·�
110. 28/47-doss. c.v.n·. 
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·- - -·--i / 1Jt te t-- •-· // t s-G R A V E N H A G E. � f @_) /. � . 
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Onderwerp: Abonne 's. op 11De Vrije Kathederu • 

Bij lagen: een. 
l .:i-o,.,��nt·:10ord op uw schrijven,d.d. 20 1:ei 1947,no

_
•r� 

• 

-

Ter voldoening aan het gestelde in Uw bovenaa.ngehaald 

schrijven,heb ik de eer UHoogEdelGestrenge hierbij he� 

gevraagde rapport te doen t.oekomen • 

T'yp:H. 

Co11.dt 

De Districtscommandant, 

De Cl.f'�icier der Rijkspolitie le klasse, 
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GE��T - ARNHEM 't der RIJKS.POLIT.U. 
DISTRICT - DOETINCHEM 

Recherche. 
l'lO: /f' 

onderzoek be�effende personalia en 
politieke orièntatie van abonn� 's 
op •• De Vrije'Katheder 11.----------

• 

RAPPORT 

Naar aanleidi.na; van een binne!}./4ekomen brief van de o.v.D. 
te 's-Gravenh�e, d.d. 2U .Mei J.947, .NO. B. l.2734, betref
fende de in bij boven aa�ehaalà schrijVten over�ele�de bij
lage �enoemde abonnè 1 s op de " Vrije Katheder ••, heb ik, 
MURK WIELINGA, wachtmeester-rechercheur der J:ûjkspolitie 
le klasse, behorende tot op�emeld District, de eer UEdel�e
strenae het navolgende te rapporteren:---------------------

Ui t belcomen inlich tin�en van de afdelin&: .t:Sevolki� der ge
meen te .Neede, Eiber.§Ien en Borculo, bleek mij, dat in die 
onderscheidene gemeenten, stonden ingeschreven de hieronder 
te noemen personen.-----------------------------------------

VERHO�KX 1. JULIA � PAULINA-V E R H O E C K X , 2eboren te
Haarlem, 14 Februari 1894, schilderes, wonende te Neede, A.
No.49 . Zij is gehuwd 14eweest met H.M.J. van OLDEWllLT, welk
huwelijk door echtscheiding; is ontbonden.------------------

• 

Aan 

Ui t fiat huwelij,k z.ijn �een kinderen �eboren.�ij behoort 
niet tot een kerkelijk �enootschap. �inds 2U Mei 1943 is 
mejuffrouw Verhoeck.x te .Neede woonachti�, komende vanuit de 
�emeente 1 s-Gravenha�e. Voordien was zij achtereenvo�ens 
woonachti2 te Rome ( Italie, en Santpoort.-----------------

�en aanzien van ha.ar politieke oriëntatie, c.q. activiteit 
z,ij het volgende gemeld:------------------------------
�owel de desbetreffende ambtenaar van de afdeling .t:Sevolkin� 
als de plaatselijke poli tie te .Neede, konden mij dienaan-
2aande slechts oppervlakki�e inlicht�en verstrekken. 
voor �over is na te aaan, behoort �ij tot de Partij van de 
Vrijheid, doch �ekerheid ontbreekt in deze. Dit wordt afge
leid uit het feit, dat zij �ich meerendeels ophoudt met per 
sonen die bij eerder �emelde partij �ijn �esloten, dan 

Den Heer Districts-Commandant 
der Rijkspolitie 

te U O ET INCH E M • 
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J.llli). HEUFF. 

• 

C.W.N.STRUMPHLER

• 

-- 2 _.,. 

wel. l.iberaal zijn �eorienteerd. In eeen geval treeà.t zij 
t.a.v. de politiek op de voor�rond.------------------------
c,p haar houdi� in de bezetti�sjaren valt niets aan te

merken en in de politie-administratie te Neede komt zij 
niet voor.--------------------------------------------------

2. JOHAN roARINlB HE U F F, 2eboren te üW0lle, 6 Novem
ber 19u5, arts, wonende te Nee de, A.No. 5u. Hij is �ehuwd 
met .!!;liz.abeth Margaretha - KUIJLAARS , a,eboren in .Ned. In
dië , 29 April l.91O, wona�de op eerder gemeld adres te Nee
de, welk huwelijk is �es loten op 16 April 1934. Uit dit hu
welijk zijn twee kinderen �eboren die thans de leeftijd heb 
ben van 11 en 9 jaar. De familie tteuf'f belijdt de rtemon -
strantse oodsdienst. ur. Ileu:ff heeft z.,ich op 7 r;iaart. J.934 t 
Neede gevesti�d, komende uit de �emeente •s-Gravenha�e.---
W:at betreft z.ijn poli tieke-oriëntati.e , c.q. act:ivi tei t he 

navo�ende:------------------------------------------------

uit eerder �emelde bron, vernam ik, dat .heaf'f voornoemd z.ic 
op politiek terrein niet op de voorgrond plaatst en dat van 
activiteit in deze �een sprake is. ttij bewee�t zich hoofd
z.akelijk in de liberale krin.J?;en. Dr. Reuf'f staat te �eede 
z.eer �unsti� bekend en heeft z.ich in de bezetti�stijd als 
een �oed vaderlander �edragen. �n de politie-administratie 
te Neeàe komt hij niet voor.--------------------------------

3. COENRAAD WILLEM NICOLAAS S T R U M P H L E R ,�ebore
te Hengelo ( O) 11 December 1888, practiserend arts, wonen
de te �ibergen, A.- No.692. Gehuwd met üeertruida Johanna
Arnolda .m]2., geboren te Utrecht, 23 Juni 1888, eveneens
wonende aan gemeld adres te ,a-;ibergen. uit dit hu�'l'elijk z.ijn
L?;eboren drie kinderen en wel ; ---------------------------
1. Sara ötrumphler, geboren te .l!iibergen, 22 LJecember 1921,
wonende te Amsterdam. ; --------------------------------------
2. Maria Catharina �trumphler, geboren te ,a-;ibergen, 22 au
szustus 1.925, wonende te AmSterdam, en ten
3. Coenraad &trumphler, �eboren te l!.iberMen, 12 igpril 1928,
studerend, wonende te billschede.----------------------------
Dr. Strumphler vestigde z.ich op 13 December 1912 te .1Sibergen
komende vanuit de 2emeente Amsterdam. ue familie behoort tot
geen enkele kerkelijke 2ezindte.---------------------------
Betreff'ende politieke-orièmtatie, c.q. activiteit van .ur.
Strwnphler, zij het volgende �emeld:-----------------------
ui t �ewonnen inlichti�en bleek mij, rapporteur, dat .ur.

�trumphler z.o �een lid v,an de �artij van de vrijheid, dan



.., 

A.H. BAARSLAG. 

-

p, L •. M. GERLACH. 

toch wel syrn.pathiseert met die partij. In eeen eeval treedt 

hij actief - of a�derzins t.a.v. de politiek op de voorgrond 

Rij is een zeer �ea.cht medicus en staat in de gemeente .h;i

bergen hoo� aa�eschreven. wat betreft Zijn houdi� in de 

bezettingstijd, komt hem aJ.le l.of toe,want hij stelde zijn 
woning open voor vele joodSe onderduikers.-----------------

4. ARNOLD HEN"DRIK B A A R S L A G , geboren te Almelo,

24 Februari 1881, �epensionèerd schoolhoofd, wonende te Bor
culo, c.a. No. 40. Gehuwd met p.;n.,gelina Gerdina �, gebo

ren te Slochteren, 21 october 1898, wonende aan eerder ge
meld adres te Borculo. Uit het huwelijk �ijn geboren. twee
kinderen �en.aamd:------------------------------------------

l. � Maria Geertrude - :aaarslag, �eboren te Borculo,

16 Maart 1911, verple·egster, wonende te Amsterdam, en

2. Hendrik Baarslag, geboren te Borculo, 31 Januari 1909,
arts, wonende te Rotterdam.------------------------------

Betrokkene is niet aangesloten bij een kerkelijk genootschap

Sinds 1907 woont Baars la,e te Borculo, komende uit de gemeen-
te voorst.------------------------------------------------

Door de desbetreffende secretarie ambtenaar werd m.ij vertro 

wel.ijk mede�edeeld, dat Baarslag behoort tot de Partij van 

de Arbeid • Hoewel. hij bij die partij is aa.DJiitesloten, treed 

hij daarbij n.iet op de voor�rond. Baarsla.fl staat aldaar be
kend aJ.s het t;;pe onderwijzer die de wijsheid alleen bezit. 

overi�ens staat hij in de gemeente Borculo zeer �w1stig aan 
2eschreven, ook voor wat betreft aijn houdin� �edurende de 

bezettingstijd.---------------------------------------------

Gelijkluidende inlichtingen betreffende Baarslag, werden 

mij verstrekt door de plaatselijke po,litie te Borculo, al

waar tevens bleek, dat hij niet vermeld stond in de politie 
administratie aldaar.------------------------------------� 

LUCIE MA..'itGARETHA - G E R L A C H , geboren te 

Ho.mmelts. ( �em. Wijmbri tseradeel ) 9 Februari l.914, onder
wijzeres te Gelselaar t �em. Borculo). Zij is te Borculo 

woonacht'.i2 en wel aan het adres van de Heer Burgemeester.-
Zij belijdt de l'led. Hervormde Godsdienst en is ongehuwd. --

Komende uit de �emeente .;:;t.Maarten, heeft zij z.ich op 1.5

Juni 1946 te Borculo gehuisvest en aldaar doen.insehrijven. 
Wat betreft haar politieke-orientatie, c.q. activiteit is 

nog niets van haar bekend �eworden,hetaeen uiteraard is toe 

te schrijven aan het feit, dat betrokkene no� maar �eer 

kort in de gemeente tiOrculo woonachtig is.-----------------



-- 4 --

Bi.j de plaatselijke politie is zij een �eheel onbekende 

en derhalve komt z.ij o ok niet voor in de poli tie-admini-

s tra tie te Borculo.---·---------------·-------------------

Waarvan door mij is op�emaakt dit rapport, �es loten en 

get.ekend op ll/laanda� 2 Juni 1947 te uoetinchem. 

üe wachtmee ster - rechercheur 

der .td.jkspolitie le klasse 

lVl. Wielinea. 
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den He er hoofd van de 
. 'V t�tCentrale Veiligheidsdienst• 

Javastraat 68 
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:!; 1----------------------=-�-::-::-:-:-:=�--
ii: UW NUMMER UW BRIEF VAN ONS NUMMER 

� B.12j320 l l1iei 1947 640-47;Ds .120. 
NDERWERP VEENENDAAL, 5 Jwli 194 7 

1111 ::.u. Schurink 

� In antv,oord op Uw verzoek, vervat 
� Uw brief dd. 1 Llei 1947, No. B.12320

2 
Geheim, 

� gericht aan de Heer Commissarisvän Politie te 
@ �de, welke mij een afschrift van die brief ter 
8 afhandeling deed toekomen, heb ik de eer U hier
� bij toe te zenden een rapport No. 30 (Geheim) 
! mijner administratie, houdende inlichtingen be
iii tref'fende Anna Ha.rmina Schurink, wonende te Vee-

nendaal, �ioofdstraat 116. 

De Burgemeester van Veenendaal, 

BIJLAGEN één OICT. -- AFD. P• TYP.We COLL.--



..: vl.. 1 J.' !.ll. V J..JL...,.l!.....,.Da.,u., • 
:l.u ,- p o r t.

underwerp, 

J J.i: .tl .l!., I 1,11. 

aDo�é .O'J ue 11 V1·ij e 1ü1thed�ir. 11 

.tlA Pr l- .li '.IJ. 

Arr::la L.ermina dchurink. lil,.,ir füwleiuin..., Vä.11 e. n schriJven vu.n ue 
Ce.Lltrale Veili..::,heiu.tidic::ut..t te:. .:,--.:rrü.veilha_ e 

../Y'!! ?<:> .;.Ju. l .bi.ei l.9'+7 i;v .u 12J2v, vLmerwe:r ... ,, 4"bv1.1..o..
v.J? o.e 11 VriJe Ao.t.l.1tc.ter" DiJla._.c éé.u. ru-:t ilc,.ç;,ill r.1..uCfü.l.l'in6 .uoofu
;:::;tië::1.ë.l.'t- llb t� v'c<;.üt!.!LIJ.i:.,.dl, u-en�ii.:o., O.d.11 uen .d.ecr .olH'0erue0Bter 
a.er .._,e!ll.cente V�c::.ü.eLJ.i.ldul, tu<:,..,_�zonuen u.oor uen i.l.eèr CO!!Llli;:,óa
rü, va.n rolitie te �ue, n.,o i--.. na Qél. .... rtul:! bt. ..... omen !-J.i:)Qracut 
1..1.e eer LJ ..i.:a.elachtb..J.X·e be...Le c..I'd J.1et vol-ei1ae te ru.pJorteren. 

In j_.)erc eJ. .doufu.straiit llb ,:;e Ve;bl.1.e:..uu,,o.l is ...,evesti...,o 
e:�:n De_i:>Ót- Vél.l'J. üe in r��derlana. uelcenue wi.r1.:.;:els van C. Jw . .ain. 
1Je..i10t.nouder van uie winkel is, J. :3churi.n3:. det de ill 

0
enoemd.. 

schriJven bedoelde A. Schurin,:.,, worci.t vermoedeliJk. beaoeld een 

•
inwonende doch t.er, 

0
enaé1.md: 

A...L.Uä. .r.1.ermina Scnurink, ...,eb oren te 1fife ( J) j ji;;l.!l.uari 
1)12;,, Vè.ill oeroep Kw1toürbeu.iend.e, v-roneuae ..tiOvfdst-rai;J.t llo te 
V eE::ileuuac.l . .6i J ::, 1.,c1,a t i.r1..,escb..ceven i.c1 het o evvJ..ttin.._sre<.Ji::, ter 
u.er ...,erneeii.te vee11eHaa,:..l. v_p u.e üaar betre1·r·ende Ko. ..... rt in net 
.I.Cö. .... I'te.a�e._,ist.er, :::3tèi.ê.ill cilS wovuplaatsen1..,. verro.ela:

tlijè, .nil v e:rsu:n, 12 Ap:ril 19 _;4 diya ( v) n.erÄ.�trfü:i.t 6, 
2 d0pte.n.;er 19)ö, Deven'ter,A.J .D1üJrnh.r véi.11 •J.1,,istBtraat 4v , 
l? liaei 1939, Arnhem, Vdil Niopenstraat )7, lv Juli 1940, Veene 
daal, rtoofdstraat 116, 18 ül8.art 1942, Utrecht UathariJnesin
uel 101, 10 Decemoer 1942, Veenendiial, rtoofastradt 116 . 

.1.>Jationt1.liteit 1�euerlan.use. fa rK<.Jenootscha� Ned.herv • 
.. ,amen uer uders, Joha"n:_1es .L:.1arinus dchurink en Christina 

Teu;.1ÜH:Jen 
.lia.,....porteur Kent haèir J.Jersvo.al iJ.K. e:u vertlaart: 
1�. J. t>ci.l:urirus.., üE:-fent ...1.e oeroepen 1ü t va.n KtUJ.tooroea.ien

(ie en ver.i.üet.._.;:,ter, ulnaar .aet na�r te pas .ko.nt eu is alo zo
uaai__, iu v en"c.üi.1..1.e.w.u.1::: uetre.rud . .L.1..._,en we1·.Kzaarn �ewee,:,t. 

Vovr ,.,over :.!ÜJ OcKeuu, .tltJe!'t- l..iJ te VbeueuC1.ä.ö.l ...,ewei·n:t 

9 
1::t.ls .Ko..ü.tooroed.ienue üiJ Jne..u .c>narmct.c .. labrieK v /n J.J • .U • .1;Lecter 
.,_....a,rallelwe,.:. ·te 1/e _11enc1aal en als ver,:;.1lee0ster in het Yla<->enin 
se Zie.ik:e.uhuis t:oe.o. dat in 1944 en 194� �eévacueerd was te 
Veenenaao.l en tijdeliJk onder..,ebracht was in de faorieK N.V. 
v/h •//ed.. D.J.v.dchuppen & Z..Yl. V'eenendaalse SaJet- en Vijfl:oea 
och.achtfabriek. 

In April l'.;145, heb iic ec-;;n oeroep o:i_; haar .._eaact.n, om c,.,ls 
verpleec;:,ster in h-.:t ez in Drost v,o.uern1e L &lh\lis 1 t0 v' eéuen
O.aèil, ( in wellc ...,ezin tuen '.; _Je.cso..1.en u.0or l'y�hus W,;.1.T8L.1. aan.__,e
ta.st) ae verple._.iu<J vwi ,.tie :.1 ieKen O.;! i:-::i ich te nemen, Wo.0,rdè1ll

ziJ unmia.uell.iJK .neet·t vold.a<l.u. ü1 c1u.t .__.e.4in ziJn toen j .Kin 
ut:re.u aéul 'l'JJ?hu.ti uverleüen. 

v:P hccien is ,i; iJ we1:K:,w.um a.ls kaJ..1.toorbeo.iencie en ....,eeft 
�iano lesse11 uiJ J.b.v.BcK, muziekleer�ar, woneude KerkewiJk 
te Veenendaal. liJ '-'eeft 0Ok ;;,11·ivé .J!iaJ.1olessen ad.Il huis. 
voK is ziJ verbonden ab..Il e,n ra.uziekcluoJe, wadraan oo.n.: ver

oonaen is eell ruiJ biJ naam niet bekenae meneer, die niet i.n 
'veenendaal woont . 

.uet is miJ ra.JJ_.H.>rteur uiet oe.t'-e.n-1, tl.ä.t zij ad.il et:..i po
J.i 1:ie;s:e phrl:iJ verbunueu ü, E::J.J. vcor .. ,uver i.t1iJ oe.&enu., 1,reeut 
,,iJ niet in ewJ. polii:;ieh.e .f:Jä.rtiJ 011 ue vo0r._r0.u.a.. 

1/t.ä.rvw1 c1<,or utiJ i::, u11�emu<.W{t uit 2·a...1.J:i01·t. ..:.u '-"eslote.u 
Veeneuuä�l, 2/ �ei 1�47. 

11.ë..U.1 den üe1,;r .dur<'.,;e:.:aec::,te.c 

�Ler 0embE;u'te VeeüeuClu.ul. 
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nr-=G�EBO-El<r 1 / 9 JUN/1941 l
La.I.D., No: 63/1947. G e h e i m�• �

... 
,. 

r..\ 
Aan het Hoofd van de Centrale Veiliglïeidsdienst, \%/ � ACO//_'fa � / ·.f 

Javastraat 68, te 's-GRAVENHAGE. ·- J
Onderwerp : Abonné•s op "De Vrije Katheder" • 
.Antwoord op Uw schrijven d.d. 20-5-1947,No:B.12734..,,Geheim. 

---

1. 

-

2. 

�-

• 

In antwoord op Uw boven aangehaald schrijven en 
naar aanleiding van een ter zake in mijn opdracht ingesteld 
onderzoek, heb ik de eer U het volgende te beric�ten. 
ROELOF FRANKOT, geboren te MEPPEL 25 October 1911, wonende 
sedert 30 Juli 1942 te STAPHORST, E.39, van beroep kunst
schilder, voordien woonachtig te AM�TERDAM., Nieuwmarkt 252, 
treedt op politiek terrein niet op de voorgrond, terwijl ter 
plaatse niet bekend is of hij aanhanger is van een bepaalde 
politieke partij of gedachte. 

Betrokkene staat, evenals zijn vrouw, die hetzelfde 
beroep uitoefent, te Staphorst gunstig bekend. 

Van een geabonneerd z:ijn op "De Vnje Kathe�der" is 
te zijnen aanzien niets positiefs gebleken. 

FEDDE KALVERBOER, geboren te TIETJERKSTERADEEL 4 Juni 1888, 
gewoond hebbende te STEENWIJKERWOLD, Tuk, Wijk I, No: 67-S, 
van beroep onderwijzer, is op 15 Mei 1947 overleden. 

Van hem was niet bekend, dat hij bij een politieke 
partij was aangesloten. 

JACOB BOUWER, geboren te OPSTERLAND 16 September 1897, wo
nende te STEENWIJKERWOLD, Tuk, Wljk I, No: 8, van beroep arts, 
is voor zover bekend niet bij een politieke partij aangesloten 
en bemoeit zich niet openlijk met de politiek. Hij staat ter 
plaatse gunstig bekend. 

Opgemerkt z�, dat aldaar niemand genaamd J.BliOUWER 
bekend is, zodat vermoedel�k BOUWER, voornoemd,bedoeld wordt. 

JAN SCHREURS, geboren te GRAMSBERGEN 18 October 1880, wonen�e 
aldaar, DE KRIM, Wijk I.278, van beroep koster der Ned.Herv. 
Kerk aldaar, is kennel�k communistisch gëoriënteerd en pro
pageert deze ideëen blljkbaar onder de eenvoudige mensen. Be
trokkene is als koster belast met het ophalen van de vaste 
bijdragen voor de kerk en komt alszodanig met verscheidene 
mensen in aanraking. Overigens valt er op hem niets aan te
merken. 

De personen sub. 1, gen 4 z�n lid van de Ned.Herv. 
Kerk, terw�l de onder sub. 3 genoemde persoon niet tot enig 
kerkgenootschap behoort. 

Alleen omtrent de onder sub. 4 genoemde is geble
ken, dat hij geabonneerd is op "De Vtije Kathéder". 

De Districtscommandant der Rijkspolitie, 
W.:M.WALPOOTT. 

b.a. de Officièr-toegevoegd,
J.RODENHUIS. 

--t'·. 
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Onderwerp: Inlichtin,;?en w. "'ope 

'fo. 65/47 

/. Silezie ? 
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-

�•a. J. van .:2ruten. 

In antwoord op Uw brief d,,. 2C Iei j.1. Geheim 10. B. 
12734 met de dar.rbij,..evoegde bij.la.ge., bericht ik U het vol.;ende: 

P .J:.spen, Lindelaan 19, komt in de oevolkin •srei:isters 
nH!t voor. el is aan dat adres woon·�chtig: • " 

Szper Felicia, geboren te archau/
i

:xmbtK*xl'7 Juni 1833, jodin, 
va.."l Nederlandse natiouali tei t, lerares in feàer

landse tarl en ge;;;ci1ieue 'lis aan het stedelijk f.'."71.n?sium alhiAr. 
Betrokkene werd op 5 Septe1ber 1924 alhier ingesc'1reven 

van 'é-G ave:ihr-ge en op 1 -'iovember 1941 ..-afgeschrt::ven naar A,ster
darn. Vervo��ens vertro} zij op 27 :.i�nrt 1943 �a�r Bc.rneveld en 
werd aldaar- o-p 9 Febrru..ri 1944 :1fgeschrcven naar WesterborJ ( In
te.rnerings1<:a'"P). Op 4 September 1944 werd zij afce ch ·even naar
he:t.�ui_teuland, vermoedelijk Du.itschlanö en .91!. ll 1lovember 1945
v�.s��:qe zij zich metterwoon te "Sneek s. ll bove.a.,e.lrnoe ,c. adres. 

Z,ij WïJlt in J.e 1ioli tie-ad'llini trl:'tie aj.hier niet v0or 
en�.-�t-r,.eedt op poli -t;ie'c ._.ebied niet op de V00I'.gl;.'onÈ. Blijkens be

kome:n inl.ichtingen zo,..t zij links geor.i.ente rd zijn en. iC�alistisc'
zijn a,a..rigel-egd • 

.Z.ij is o=igehuwd. Aanwijzin,.,.ea dat op h,aar bepaaldelijk
de a.ndacht gevesti�d moet blijven zijn totdü�verre niet na�r

voren rrei o"!len • 
. , . ' �îet óetrekl ing tot de 1.i'a. J. van :!)ruteg. alhier in de bij 

la.ç,-e van ''"w bovenaangehae.ld schrijve·n ·renoe 1d, ka.:i worden mede("e
de. ld, dat dit een alhier e.aa het adres :-rauwe ·ic.order •orne 2 ge
vesti,..de boekhanL1el is, ·elke e;odreven v,ordt doq_r: 
Peilre van der îeulen. ,.;eoore-i te Sneek, 20 �-camber 13&2 9 die aoa 
hetzelfde aères woonae'1ti� is. . ,�-

J. van der Meulen is doopsgezind e11 �Z:F--dt op :politiek
gebied ni"t op de voorgrond. Hij staat alhier gun .... tip belrnnd. 

. Opgeme.c <t \ ordt voorts, dat_ de 0 Vt;ije J :• .,ht;àer 11 ter 
lezir;i.g ligt in de Gpenbare leesza�l alhier. 

Snèek, 5-·Juni 1947 

Verzonden aan: 

�.. r., 

De Heer Hoofd van het Bureau Inlichtingen te r.e�üwarden 
De Heer Hoofd van de Centrale Velli1�heidsdienst te 's-Gravenh�e

· ""'· Java�trr, t 68 
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Nijmegen 
b 

1 6 JUNJ 194? . Nijmegen, 4 •''tACDi�óf,? .No.: ID/112 • 
betr. H,H! de Baat. �;.ë: Onderwerp: Inlichtingen 

Bljlage(n) : --

Antwoord ,op Uw sch;ri�en dd. 23/4'47 No. B.�4.

�t� 
,.,,,.,,,..,.,_,., In antwoord op Uw bovenaangehaald

schrijven heb ik de eer U het volgende te 
richten. 

Helena Hendrika de Baat, geboren te R oden (Dl 
28 November 1909, �onder beroep, gescheiden 
echtgenote van Constant Lodewijk Marius La.m
brecrhtsen, geboren te Terneuzen, 5 November 
1909, woont te Nijmegen, (Hees), Kerkstraat
No. 14. 
Zij werd op 30 Maart 1939 te Nijmegen inge
schreven, komende van Maurik. 
Zij heeft vijf kinderen en bewoont een groot 
landhuis in de onmiddellijke omgeving van 
Nijmegen. 
Zij belijdt geen godsdienst en treedt op poli 
tiek gebied op geen enkele wijze op de voor
grond. Het i�et nagegaan kunnen worden welk 
politieke richting zij is toegedaan. 

____ c_<<��-_:�_c____ DE f1fäITSSARIS VAN POLITIE, 

t :t. is: I!:-,_ 

--------

__ 1 ,__ __ f:!.i!' __ �-' 
Typ. : V. 
Coll.: 
Par. :e-

(J, Th, Veltman) 

de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

te 
1 s-G RAVEN HA GE.

Javastraat No. 68. 
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POLITIE 'S-HERTOGENBOSCH 
UHGESOËKl \ 

Volgno/ 
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· . § JJN/ 1947
,_ � 

ACD/lt7P� 

�--; [ �: �_: U C __ ____:_
j
-HERTOGENBOSCH, 4 Juni 19 4 7.

t ' 
1 ___ ___ Ver�ocke bij beantwoording datum en 

C . _ . . 1 ·- LI / , 
nummer van dit schTijven te vermelden. 

- .J. ' :7 - 6 . '.y}' 
-------·· ------✓------

No. 93/ 43-2/1947. GEHEIM. 
AAN 

BlJlage(n) 

Bericht op schrijven van: 

De Heer Hoofd van de

Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat no.68 23 April 1947. 

No.B.12434._ te

1 s- GRA V E N H A G E.

-.., -

Onderwerp: 

Abonné• s op 
"Vrije Katheder". 

In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven,betreffende

enige in de gemeente woonachtige abonné•s op de "Vrije Kathe
der",heb dik de eer UHoogEdelGestrenge l).et navolgende te berich 
ten: 1. 

Ds.cornelis Hendrik HAGEN,geboren te Leiden,20 Maart 
1898, emeritus Ned. Herv.Predikant, wonende te I s-Hertogenbosch, 
Willem van Oranjelaan no. 59.Hij vestigde zich op 26 September 
1914 in deze gemeente,komende van Westwoerd.In 1940 is Hagen 
met emeritaat gegaan en sindsdien is hij als predikant aan de

Strafgevangenissen, alhier, verbonden; ter;'fijl hij tevens inge
schakeld is in het reclasseringswerk.Deze�zijds wordt het uit
gesloten geacht,dat hij aanhanger· is van een links-extremis
tis_cge beweging.Hagen is een dege:i.ijk man,met min of meer con
servatieve ins�ag. 

2.Theodorus Tijs Wiering,geboren te Amsterdam,15 Apr.il
1914,vermoedèlijk in de boekhandel werkzaam,laatst wonende te

's-Hertogenbosch,Lange Tolbrugstraat no.5,werd op 26 Februari 
1943 alhier ingeschreven,komende van Amsterdam,en op 29 Augus 
tus 1946 afgeschreven naar Zutphen,Marsweg no.279.Wiering is 
een ..2.vertui gd communist. Als p_�-g..aat een grote k�ch 
van hem uit.Omtrent hem werd reeds eerder uitvo.erig bericht. 

3.Godefrièro:s7Uftomus-Knèp!Lé,geboren te Dongen,5-Febru
ari 1913,journalist,wonenae te 1 s-Hertogenbosch,Vughterweg 16 
werd op 14 December 1941 alhier ingeschreven,komende van Bred 
Hij is journalist voor het A.N.P.,werkzaam in Duitsland.Voor 
zover bekend, behoeft hij niet als extremist te worden aange
merkt. 

4.Charles Willem Gerard Bakker,geboren te Amsterdam., 29
November 1876,kunstschilder,wonende te 's--'-Hertogenbosch,Ko
nings,•reg no.121,werd op 17 November 1936 in deze gemeente in 
schreven,komende van Amsterdam.Omtrent hem is alhier niets n 
deligs bekend.Hij behoeft niet als extremistisch te worden ar

gemerkt. 
5.Marinus Hubertus Cornelis van de Wouw,geboren te Heez

30 September 1894,onderwij zer, ,·ronende te 's-Hertogenbo sch, 
Prins 
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,. 

PriQs Bernhardstraat no.7,is inmiddels overleden.Tijdensz1jn 
leven behoorde hU echter niet to� de extremistische element 
Iko. 

De Commissa�is van Politie, 

... .

(L. A. BROUWERS.) 
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Inlichtinge�_9P!r�g�-2�§�rstaande personen

� 

' ·ç

• i
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' ... 

'l'er voldoening aan de inhoud van het
schrijven van de C .V.D. dd 20 Mei 1947, no. B._!?731�ueheim, 
h�b ik de eer U WELEDELGESTRENGE beleefd te berichten,dat door
mij omtrent de navolgende personen,die, blijkens aangehaald 
schrijven geabonneerd zijn op het blad "De Vrije Katheder" , 
een onderzoek is ingesteld,waarbij het navolgende is gebleken.

" , ; .. ,- .. -
zonder beroep,gescheiden echtgenooe van Johan Joseph Roes,
wonende Klarenweg 60 te Nunspeet gem.Ermelo. 
Hoewel afkomstig uit een Hoorns-Katholiek gezin gaat zij 
niet meer ter kerk.Zij is op 11 September 1923 gescheiden 
van meergenoemde Roes.Deze laatste is nu nog te s-Graven
hage woonachtig.Zij heeft 6 kinderen waarvan de oudste ge
naamd Maria rtosa rtoes,geb. te Delft 2-12-1912 nog thuis is.
In de bezettingstijd was Van Berckel een goed illegaal 
werkster. l.7edurende die tijd liet zij zich tegenover hen met
wie zij illegaal werkte altijd uit als een warm voorstand
ster ve.n ons Vorstenhuis�Haar politieke richting was toen 
en is ook nu nog onbekend. 

2e.F van HOOGSTRATEN. Bij onderzoek bleek,dat deze niet in het
> 0evolkingsregiister te Doornspijk staat ingeschreven. 

Hij is !:,.�O�c}l,;U.g_ te Zj;!J,.st.. en staat aldaar in het Bevolking
register ingeschreven.Voorheen was bij daar notaris.Hij 
verbleèf tijdelijk in een landhuisje staande op 41 De Nieuwe
Pol II te Doornspijk • .oijzonderheden zijn over hem niet be
kend. 

3e.COENRAAD KAMPHUIS,geboren te Voorst 15 �aart 1919,van be
roep kleermaker, wonende te ·.i:wello I-57 gem. Voorst. 
Kamphuis is ongehuwd.nij behoort tot de hederl.herv"Kerk, 
doch bezoekt die niet. Kamphuis is lid van de Communistisch
Partij Nederland en staat te Twello als een fel en actief 
communist bekend.Als zodanig is reeds eerder over hem rap
port uitgebracht bij de C.V.D. 

4e.ALBERTUS JOHANNES GROENESTEIJN,geboren te tlarderwijk 3 �aar
1896,voorheen wonende Kasteel de Lathmer te ,vilp G-no.6 
gem. voorst,thans wonende te Enschede Noordhoekhegtstraat 8.
Groenesteijn belijdt geen Godsdienst.Op politiek gebied 
was over hem te ,✓ilp niets bekend.Aldaar had hij voorheen 
een internaat en heeft met aan zijn zorg toevertrouwde leer
lingen ontuchtelijke handelingen gepleegd.Op 28 Maart 1947 
is hij naar het bovengenoemde adres te Enschede vertrokken"
• r-:-t -:, "'.'\ - � o ,,• 

zonder beroep,echtgenote van �v.J,H.Stam,vfficier van Justit·
bij de ,à.,rrondissementsrechtbank te Zutfen,wonende ·te 11arns
veld Rijksstraatweg no.115. 
Dresselhuys is lid van de Nederl.Herv.Aerk,doch zij be
zoekt die niet.Zij heeft een ges.loten en stug karakter,waar
door men o.m. haar politieke richting niet.weet.�ermeede
lijk is zij lid van de Partij van de Vrijheid. L..ij is Leid
ster van de groep meisjes der 1�ede:rl....t'advinderij afd. z.utfen

6e.CORNELIS MIJNLIE�F,geboren te �reukelen-Nijenrode l Novem-
Aan ber 1908,advocaat,voorheen wonende te ,1arnsveld Vordense-

den Heer wnd. Disctr. Commdt. 
der Rijkspolitie .. - . . . -
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voetpad no l,thans wonende te Enschede Prearstraat nol • 
Mijnlieff was VQorheen Secretaris van het Nederl.�eheersinsti
tuut.0p 26 April 1947 is hij vertrokken naar �nschede.vver 
hem waren te ,larnsveld, ook op politiek gebied,geen bij zonder 
heden bekend. 

7e.CAREL HF.,NDRIK BOOL,geboren te Medan 1 Juni :4914,leraar Land
bouwschool, wonende te ''arnsveld Rijksstraatweg 67. 
Bool is afkomstig uit Indië en heeft zich op 26 Augustus 1946 
te 11arnsveld gevestigd. Hij is gehuwd doch heeft geen kinderen. 
Voorzover bekend belijdt hij geen üodsdienst.Toen hij pas te 
"arnsveld woonde werd het communistische dagblad "De 1Naarheid 11 

bij hem bezorgd.Vermoedelijk gebeurde dit uit propaga.ndistisch 
oogpunt,want al spoedig daarna abonneerde hij zich op het 
dagblad ttHet. VriJe Volk''. Gezien de personen waarmede hij om 
gaat en mede omdat hij lezer van 11Het Vrije Volk'' is, kan warde 
aangenomen,dat hij lid is van de Partij van de Arbeid. 

Se.JOHANNA MARIA VERVETJES,geboren te Diemen 20 October 1906,kan
toorbediende,sedert 15 �ebruari 1946 patiente in het �anato
rium 11de Beele'' te Voorst A"43. 
Vervetjes is ongehuwd en afkomstig uit Mook.Zij is �ooms-Aatho 
liek.Haar politieke richting is onbekend. rlijzonderheden zijn 
over haar niet bekend. 

9e.NILHELMINA MARGARETHA RIJSTERBORGH,geboren te Leiden 8 .:ieptem
ber 1206,verpleegster,wonende te voorst A-43 �anatorium ude 
Beele 11 • 

Rijsterbcrgh is ongehuwd.üij is afkomstig uit Amsterdam en 
is op 25 Mei 1946 als verpleegster bij genoemd sanatorium in 
sienst getreden.Omtrent haar Godsdienst en politieke richting 
is tot op heden niets bekend.Uitlatingen van politieke aard 
zijn van haar niet bekend. 

lOe,GEHRI'P IJ:gNDRIK LOMAN,geboren te Voorst l4 Mei l.884,gepeosion
neerd ambtenaar der N.s.,wonende te Voorst Adezaarweg A-9�. 
Loman is gehuwd en beeft geen kinderen.voorheen woonde hij 
te �utfen.Sedert 28 Agustus 1942 woont hij te Voorst. 
Hij behoort tot geen kerkgenootschap.Vermeedelijk is hij lid 
van de Partij van de Arbeid.Up politiek gebied treedt hij 
niet op de voorgrond. 

lle.ALBERTDS DAAN,geboren te •vestdongeradeel 29 Augustus 19ûO, 
directeur-gen.eesheer banatorium 11de Beele" te Voorst, wonende 
aldaar B-121. 
Daan is gehuwd en heeft 6 kinderen.up 17 Januari 1946 heeft 
hij zich,komemde uit Apeldoorn,gevestigd te Voorst. 
Nelke Godsdienst hij belijdt is niet bekend • .1.e Voorst gaat 
hij naar geen enkele Kerk.Iemand die regelmatig met hem in 
aanraking komt achtte het uitgesloten,dat hij lid is van de 
Communistische Partij Nederland of daarmede zou sympathiseren. 
Hoewel hij een gesloten karakter heeft,heeft hij wel eens uit
latingen gedaan welke er op wezen,dat hij lid is van de �artij 
van de .Arbeid. 

12e.,Kmlî.WA MAlUA EC:RGGBEVF,geboren te Slechteren (gero.ScbiJdwoJàe) 
·20 Juli 1888,gepens.onderwijzeres openbare Lagere school,voor
heen wonende te Twello,gem.Voorst, Binnenweg J-264,thans wo
nende te Brummen K-183.
Borggreve is ongehuwd.�ij behoort tot de �ederl.uerv.l\.erk.
Haar politieke richting is onbekend.uiernaar wordt alsnog een
onderzoek ingesteld.Mocht dit bijzonderheden opleveren dan
zal dit alsnog worden gerapporteerd.Up 29 Maart 1947 heeft
zij zich te Brummen gevestigd.

13e.WILLEM FR8DERIK van AMSTEL,geboren te Alkmaar 13 .11Uei 1902,on
derwijzer aan de openbare lagere school te Voorst,wonende te 
Twello L.72,gem. Voorst, 
Vam Amstel is gehuwd en heeft l kind.Hij belijdt geen �ods
dienst.Hij is lid van de Communistische Partij Nederland. 
Te Twello staat hij bekend als een felle actieve intellectuele 
communist.Over hem is reeds uitvoerig ra�port uitgebracht 
aan de Heer Procureur-0eneraal,fgo Direct�qr van Politie te 
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;\.rnhem en de c.v.D. te •s Gravenhage.Voor bijzonderheden 
moge ik U naar dit rapport,dd.13 Maart 1947,verwijzen. 

14e.HERMAN RIJKMANS,geboren te Hoogeveen 5 Juli 1897,van beroep 
kunstschilder,wonende te Joppe G-279,gem.�orssel. 
Rijksmans is gehuwd en heeft 4 kinderen.Hij belijdt geen 
Godsdienst.Na de bevrijding was hij in 1945 lid van_de t.m. 
Ned.Volksbeweging.Vermoedelijk is hij thans lid van de Part' 
van de Arbeid. Hij staat te Joppe gunstig bekend. 

15e.GERRIT STEENBERGEN,geboren te Deventer 7 Maart 1890,van be
roep bakker,wonende te Gorssel G-516. 
Steenbergen is gehuwd en heeft 4 kinderen.Hij behoort tot 
geen kerkgenootschai.Hij is lid van de Communistische Parw 
tij Nederland.Men bemerkt daarvan te üorssel echter niets, 
zodat hij geen actieve communist genoemdkan worden. 

16e.DERK JAN de JONG,geboren te Deventer 29 Augustus 1913,van 
beroep gaficus,wonende te Epse gem.Gorssel. 
De Jong is gehuwd.Betreffende zijn Godsdienst en politieke 
richting was niets bekend.Hiernaar zal een afzonderlijk 
onderzoek worden ingesteld.Eventueele bijzonderheden zullen 
U dan gerapporteerd worden. 

l?e.HENDRIK FERDINA..'till KONING,geboren te Appingedam �7 �ovember 
1917,van beroep kantoorb�diende,wonende Boedelhofdijk 
E-631 te Eefde,gem Gorssel.
Koning is ongehuwd.tlij behoort tot geen kerkgenootschap.Hij
is een actief en intellectueel communist,aangesloten bij
de �ommunistische Partij Nederland en redacteur van het
Communistische dagblad 11De Haarheid 11· 11 

18e.�..BRAHAM GROEN,geboren te Amsterdam 20 December 1899,majoor 
der Infanterie in act.diens},wonende te Joppe Stationslaan 
252,gem.Gorssel. 
l;iz-oen is gehuwd en heeft 2 kinderen.Men kent hem te uoppe 
te weinig om iets te kunnen weten omtrent zijn politieke 
richting.Indien nodig zal hiernaar een afzonderlijk onder 
zoek worden i1îgesteld. 

19e.ANNA WYBRANDINA GEERTRUIDA MOSSEL,geboren te Amsterdam 30 
December 1896,zonder beroep,weduwe van W Brandligt,wonende 
te Epse "De Tuinfluiter" P-354,gem .üorssel. 
Mossel behoort tot geen kerkgenootschap.Of' zij lid is van 
de Communistische Partij Nederland kon niet worden vastge-

steld.Wel leest zij regelmatig het communistische dagblad 
"De vVaarheid".Of zij daarop geabonneerd is kon men mij niet 
met zekerheid zeggen. 
Door mij,relatant,wordt opgemerkt,dat in meergenoemd schrij 
ven om de volledige personalia van bovengenoemde personen 
gevraagd werd en dat tevens over de extremistische abonnee' 
op "de Vrije Katheder" :itinlichtingen omtrent hun politieke 
oriëntatie c.q. activiteit werd verz�cht.ttet leek mij echter 
goed om van alle personen,voorzover bekend,hun Godsdienst e 
pçlitieke richting te vermelden. 

De Wachtm.le kl.der Hijk
1?

litie 
C • .ä..de Jong.

�3-EWEST ARNHEM der RIJIC.SPOLITIE. jt1, 
District APELDOORN 

COMMANDANT. 
Gezien en doorgezonden aan: 

Het Hoofd van de C .  V.D •.,,,. te · 's Gravenhage J avastraat no 68 en 
in doorslag aan; 

de Heer PROCUREUR-GENERAAL,fgd.Direct. v. 
te Arnhem Bovenbeekstraat no.21 

APELDOORN 30 Mei 1947 
De wnd.Districtscommand t 

J •• Bij.lewld 
�-------
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., 
Inlichtingen omtrent: l.E.F.Meijer• 

2.M.Huiskamp en
n 3.H.�aasloop \verner. � Wi"GEBOffil 

-L-------·-------

'l'er voldoening aan de inhoud van het 
schrijven van de c.v.n. dd. 1 Mei 1947 no.B.12320,Geheim,heb ik 
de eer U 1NELEDELGESTRENGE beleefd te berichten,dat-door mij om
trent de navolgende personen,die,biijkens aangehaald schrijven 
geabonneerd zijn op het blad "De Vrije Katheder",een onderzoek i 
ingesteld,waarbij het navolgende is gebleken. 
�e.ELTJE FREERK MEIJER,geboren te Amsterdam 20 Juni 1907,bouw

kundig opzichter,wonende te Halle I no.60 gem.Brummen. vp dit 
� adres he�ft Meijer zich,komende uit Eerbeek gem.Brummen,op 

28 Ma�rt 1947 gevestigd. Hij is gehuwd en heeft 4 kinderen. 
fueijer is lid van de Remonstrantse gemeente,doch gaat nooit 

. ter kerk.Omtrent zijn politieke richting kan worden medege
deeld,dat hij lid is van de Partij van de Arbeid.Vaarin treed 
hij echter nie:� op de voorgrond •. re zijner nadele is er ver
der niets bekend. 

ri.ail 

2e.ANDRIJS HUISKAMP,geboren te tlru..rnmen 29 Maart 1890,papierfabri 
kant,wonende "de Kempe•• Eerbeek K.no.63,gem.Brummen. 
Huiskamp is gehuwd en heeft 2 kinderen.Hij is van goed zede
lijk en maatschappelijk gedt!ag;lid van de Nederlands nervorm
de t..erk en bekleedt d.aarin de functie van kerkvoogd._ 
nuiskamp is lid van de Partij van de Vrijheid en heeft voor 
deze partij zitting in de gemeenteraad. 
�oor mij wordt opgemerkt,dat op het opgegeven adres geen 
�.nuiskamp woont.Een dochter van voornoemde H½iskamp is ge
naamd:MARTHA JACOENA HUISKAMF,geboren te Brummen 23 Maart 
1926.Deze is echter op 22 ::ieptember 1945 naar Utrecht vertrok 
ken en woont nog aldaar.Qntrent haar is niets geen bijzonders 
bekaad. 

3e.=-IBNRIETTE PETRONELLA GCJDEFRIEDA HAASLOOP iVERl\TER,geboren te 
Enschede � April 1901,echtgenote van Johannes Derk ,✓eenink, 
geboren te Brummen 15 April 1885,koster der J.�ederl.tterv. Kerk 
te Brummen,beiden wonende te Brummen Ambachtstraat 444a� 
Zowel iJeenink als zijn echtgenote behoren tot de Nederlands 
nervormde .l\erk.Vermoedelijk zijn beiden 1id van de �artij 
van de .ár'beid.Daar zij op politie� gebied niet op de voor
grond treden en daaromtrent ook niets van hen bekend is kan 
het laatste niet als vaststaand worden aangenomen.Volgens be
komen betrouwbare inlichtingen is het nagenoeg uitgesloten, 
dat beiden of èèn hunner lid is van de Communistische �artij. 

De ��achtm.le kl.der Hijkspolitie. 
den Heer wnd. Distr. Cornmdt. 

der Rijkspolitie 
C.A.de Jo�

te 
APELDOORN. 

�. o"z,. 



GEWESID ARNHEM der RIJKSPOLITIE 
District APE+J)OORN. 

. � 

COMMANDANT. 
-·

Gezien en doorgezonden aan: 

./
het Hoofd van de c.v.D. 

t e 
t s GRAVENHAGE Javastraat no�68 en 

.in do9rslag aan:. . .• 
de Heer PROCUREUR-GENERAAL,fgd. Directeur van Politie 

� : t e 

. . 

ARNHEM Bovenbeekstraat no.21 

APELDOORN 80 Mei 1947. 
De wrid.Districtscommandant 

J.J .Bijle:_eld. � 

. / 
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1 ACD/;& 9/6 l
Bijlage: - ·--------- --

C. •.----.- . u

l 
--. 

t •, � ,)"t.., : t
··- -----. 

Onderwerp: Abonné' �-op _9;e _"Vrije_ Katheder". -
(. -- -/ -··--- - .,

�-p - �/ 
Antwoord op: .. ______ .1 ' •• 

den Heer 

H,. VfU•l,IA.!I 6 tollfM 

Ter voldoening aan het 
B. 12320 d.d. 1 Mei 1947, inzake

verzoek, vervat in Uw schrijven No. 
bovenvermelde aangelegenheid, gericht 

aan de Heer Commissaris van Politie te Ede, door wiens bemiddeling ik 
deze stuJdcen ontving, aangezien de in Uw schrijven genoemde personen 
in de gemeente tageningen woonachtig zijn, heb ik de eer UHoogEdelGe
strenge het volgende te berichten. 
1. Gerrit Fran9ois MAKKINK, geboren 26 September 190 7 te Zutphen, le

raar biologie, vestigde zich op 22 Januari 1946 in deze gemeente, k
mende van Rotterdam, Hebronstraat 5. Op 20 Juni 1945 is hij te
's-Gravenhage in het Huwelijk getreden met Everdina Hermina Rosina
SALEMINK, geboren 23 Mei 1913 te 's-Gravenhage, spraaklerares. In
deze gemeente is hij woonachtig aan het adres EeY..hoornlaan 10 (post
Bennekom). Voorzover tot op heden is lru.nnen blijken is hij 
geöriënteerd in de Bellamy-p&.rtij.-� ..... ---

2. Jan Hendrik ,,illem .lITTENB�RG, geboran 30 Januari 1886, te
hage, kunstschilder, vestigde zich op 20 Juni 1940 in deze gemeente 
komende van Doorn, Sterl:enburgerlaan 13. Op 25 Februari 1946 is hij 
te dageningen in het huvrelijk getreden met Wjera Maria Josephina 
SCHllID, geboren 10 September 1902 te Odessa. Voordien is hij ge
huwd geweest met �eonora Kieboom, geboren te Dordrecht, 13 November 
1887, welk huwelijk op 28 December 1945 te Rhoon, door echtscheidin 
is ontbonden. Hij is woonachtig in deze gemeente aan het adres 
Keijenbergseweg 9a (post Bennekom). Hij is politiek georiënteerd in 
de Bellamypartij, doch is hiervan geen lid. 

-----

3. Adrianus Hendricus van der WJJ.J:>..L, geboren 16 Februari 1892 te Kra-
lingen (Gem.Rotterdam), bouwkundige, vestigde zich op 6 Juli 1926
in deze ge�tl!nte, 1rnmende van Ede. Iri de gemeente Rotterdam -datUlll

Hoo.fd Bureau B, 
�entrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
1 s-GRAVENHAGE.

on-
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Vervoîg schrijven 
G� 8�){47 d.d.5-6-'47 
aait C.\7D, 's-Gravenhage. 

• 

bl. 2. 

onbekend -, is hij in het huwelijk getreden met Elisabeth Cornelia 
�agdalena Reuvers, geboren 28 fuei 1895 te Rotterdam. Hij is woon_ 
achtig in deze gemeente aan het adres HartenseFeg 2 (post Bennekom) 
Hij is lid van de Bellamy-party. 

--

Bovengenoemde personen staan bij mijn administratie gunstig be-
kend en op hun gedrag zijn geen aanmerkingen te maken. De genoemde 
A.H.v.d.Waal is bij herhaling gesignaleerd op bijeenkomsten van de 
Bellamy-party. Van politieke activiteit van een der reeds eerder ge
noemde personen is alhier nimmer kunnen blijken.-

De wnd. Corpschef, 
De Inspecteur van Politie, 

,�-

(G.A.. van Beek) 



Velp(G),3 Juni 19 7 •• 1 Vo gno.
1 

I.NLI CL. TTiq GJ.!iND I.i:.i. b T 
Velp (gem. Rheden) 

ofGELEGQ_ 
GID1�r.,. ·9 �. · ,

A
�D�I;:. 

1
Ho. 1624. 

Doss. 2 No. 17. () 
- 1 

t 
In antwoord op Uw schrijven 110. B �Geheim,d.d. 

1 Mei 1947,heb ik de eer U betreffende enllele personen het 
volgende te berichten. 

1. P.P�LLA is genaamd:
1.IORGb.:!Sï:..dN ,PELLA, geboren te \. eenen, 20 _raart 1892, btë tenloos
van beroep dirigent, v,onende te Velp, gemeente .i.ï'.heè'.en, Overbeek
laé.n 4.

2 • .det HAV'""'.H.J{OlliJ wor:lt bedoeld: 
KOL,SOP.liia.J:i-Rl;:.:-s:enG, V!Cd'.1.:,;e van HAV:GRKORI� van RIJ$\1IJK; Y!IL
LE'M .HBN...JRIK,geboren te ANsterddm, 10 r,ovember 1885 ,i-ied.erland
se ,wonende te Velp,gemeeute .i.Th.e:len,Beekl:mizerweg 19. 

3. Bfü. .... s.tl,GUST..iV.CO:tu ..... LIS,geboren te Botterdé:im,7 Juli 1880,.re
de:rlander,van beroep rijksbouwmeester,wonende te Laag-foeren 
gemeente Rheden,Prof.dinternitzlç.è:l.n 8,doet voor zover bekend, 
niet aan politiek.Hij is ook geabonneerd op het dagblad "de 
,iaarheid 11• Omtrent J .RENS,die op hetzelfde adres woonachtig 
zou zijn,is alleen bekend,dat hij enige tijd omg�ag heeft 
gehad met een dochter van b .... ::, __ ....,R. Hij zou thans te 1iotterdc:.m 

....,�.,. ��1,, .-;.,,..1.� �,..;;.,.,..,,�.•,; .• 

VL,02,�Q.P:tig zijn. Blijkens bekomen inlichtingen is hiJ commu-
nist.Zijn na&m komt in het bevolkingsregister der ge�eente 
Rheden niet voor • 

..t...IAST van der,.aLL;A. G.u..!iR'.l:RGI.vA.Au.1.1'.I"1.A,g0boren te Amsterdam, 
25 i.aart 1884,i.ederlandse,van beroep muziek-onderwijzeres, 
wonende te Dieren,3er.1eente Rheden,Liutphensestn.atweg 15,wc.s 
na  de bevrijding enige tijd geabonneerd op "de Vrije i:._.the
der" aangezien in bedoeld blad op muziekgebied bijzonderhe
den verueld stonden,waarvoor zij interesse had. 

5. L.va.!1 der H011'.ST,wonende Rozenbos 15 te de Steeg(ge•
is onbekend. Op voormeld adres woont het gezin Vé:.Il liO�:&T van
der

_,
J11.CC;nlJb.,1ILrü,LLS,geboren te .rlotterdam,13 Januari 1910,

.t.ederlancter,ve.n beroep lerG;.ar.
Op politiek gebied is niets ten nadele v�n hen bekend. 

:,:::_ 

1 
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/�omrnunist.) 

-
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6. VINK.HENDRICUS.ANTONIUS,geboren te Amsterdam,26 April 1916,

Nederlander,van beroep muziekleraar,wonende te Rheden,gemeen

te Rheden,Steenbakkersweg 13b,staat bekend als een vurig com

munist. Tijdens de verkiezingen van de Staten-Generaal en

Provinciale Staten in 1946,werd door hem,door middel van

biljetten aan zijn woning,veel propaganda voor de C.P.N. ge

maakt. •H.A.VINK werkte enige tijd samen met DIRK van der

VOORT/uit Velp. Vink en zijn echtgenote KLOMP,ANNA,geboren

24 Mei 1924 te Arusterdam,traden meerdere malen op voor"RADIO

WERKEND NEDZRLAND 11,op feestavond.en,belegd door de E.V.C.,waar

bij het gezelschap de artistennaam voerde van "WILLY CORDONIE'

7. GERBRAlillS,HERMAN,geboren te Arnhem,14 April 19O7,Hederlander,

van beroep kantoorbediende,wonende te Rheden,gemeente Rheden,

Veerweg 13c,is secretaris van de C.1?.N. afd. Rheden.

Verzonden aan: C.V.D. 

-



GEMEENTE-POLITIE 
DOETINCHEM 

Lltt. Id. I No . .I ./l"_J. 

ONDERWERP: 

Bericht op schrijven d.d. 
1 Mei 1947, no.B.1212Q
GEHEIM, betreffená.e abon
ne's "Vrije Katheder".-

• 

• 

Bijlagen: -

In antwoord op nevensvermeld schrijven bericht ik U, dat Gerrit 
Willem van HAARLEM, geboren 30 Augustus 1898 te Wmsch, pluimveehande
laar, wonende IJkenbergerweg no.42 alhier, reeds geruime tijd ]..id is 
van de .C.P&N. en in dit verband zijn sterk revolutionnaire gedachte 
meermalen heeft geuit. Hij is een recidivist, die voortdurend in re
latie staat met misdadigers uit deze omgeving, welke hij te zijnen 
huize ontvangt en waarmede hij vertrouwelijk omgaat. Deze lieden dien 
hij van advies met betrekking tot de mogelijkheden, om aan bepaalde 
wettelijke voorschriften te kunnen ontkomen. Hij is brutaal en leugen 
achtig en gaf omstreeks 1937 pamfletten uit, waarvan de inhoud grie
vend was voor diverse overheidspersonen. Te dier zake werd hij door 
de Justitie te Arnhem vervolgd, terwijl in 1925 door de Heer Burge
meester dezer gemeente, in verband met zijn flessentrekkerspractijke 
in de pers tegen hem is gewaarschuwd.-

Theodorus Berna.rdus MEDDENS, geboren 12 Maart 1900 te Stad Doe-

l 

tinchem, koopman, wonende Asterstraat no.42 alhier, was reeds in 1934 
een op de voorgrond tredend persoon in de politiek en secretaris van 
de afdeling Doetinchem der o.s.P. Thans behoort hij reeds jaren tot 
de hoofdfiguren der C.P.�. in deze gemeente. Hij staat alhier� 
ongunstig bekend, is een berucht smokkelaar en misdadiger, die tot 
alles in staat wordt geacht. Terzake diefstal en andere vermogensdè-
licten is hij in totaal 17 maal veroordeeld, laatstelijk in 1937 tot 
een gevangenisstraf van 7 jaar.-

Theodorus HAUSER, geboren 12 October 1909 te Rotterdam, edelsmid 
wonende Loolaan no.45 te Doetinchem, staat alhier gunstig bekend en 
is - voor zomver is kunnen blijken - niet a�esloten bij de C.P.N., 
doch niet geheel vrij van communistische id�ën.-

Henriëtte HEILBRON, geboren 6 Mei 1927 te Doetinchem, studerend, 
wonende Wijnbergseweg no.12 te Doetinchem; Hendri� THYSSEN, geboren 
30 September 1898 te Dinxperlo, architect, wonende Frederik Hendrik
straat no.6 alhier en Abraham HERSCHEb, geboren 8 November 1906 te 
Wisch, veearts, wonende Pasplein no.6 te Doetinchem, staan alhier gun 
stig bekend en behoren, voor zomver kon worden nagegaan, niet tot een 
extremistische vereniging.-

De 

(H. Eizenga) 
Aan het Hoofd van de Centrale 

Javastraat 68 te 
's-G RAVE N HA G E.-
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POLITIE 
T ELEFOON No. 2444 

No. 1219. 

B1.:JLAGE 

•\ 
\ 

AAN 

GEHEIM. 

---
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\ 

In antwoord op Uw schrijven van 20 Mei j.l. N� B. 12434, 
heb ik de

.
eer U het na.volgerrle te berichten; .... -

1. MARINUS GERARDUS NIEUW'8TAD, 
geb. te GorinchErn, 4-2-88, Dire cteur van de N. v. v/h. Raven 
waay & Zn, thee- en tabakfabriek, koffiebranderij en siga
renfabriek, gevestigd aa� de Hoogstraat 9 alhier, wonende 
alhier, W. de Vries-Robbeweg Ng 12, is van zijn geboorte af 
te Gorinchem woonachtig. Hij is communist en heeft vroeger 
deze partij in de Gemeenteraad alhier vertegenwoordigd. On
geveer 1938 werd hij uit de partij geroyeerd. Vroeger sprak 
hij veel in openbare vergaderingen voor dec. P. N. Den laat 
sten tijd treedt hij niet meer op de voorgrond en toont ook 
geen activitei� meer. Zelden bezoekt hij een po�itieke ver
gadering. Hij is evenwel de communistische ideeen toegedaan, 
doch in verband met zijn gezondheids toestand• hij is hart
lijder- houdt hij zich kalm. 

__ Zijn zoon heeft thans in de Gemeenteraad dezer Gemeente 
zintting voor dec. P. N. 
2. HENDRIK GERRIT VAN GINKEL,
geboren te Gorinchem, 27-11-15, kantoorbediende, wonende
Haarstraat N� 77, woont van zijn geboorte af te Gorinchem.

Bij buitenstaanders van dec. P. N. is over het algemeen 
niet bekerrl, dat hij tot deze partij behoort. Hij treedt nim 
mer op den voorgrond en op politieke vergaderingen is hij 
nimmer gezien. Bij toont geen activiteit. 

De C onnnissaris van Politie, 

( W'. van der Marel ) 

� ... be.t ... .Ho.o.fd .... C.tmtn&le .... Ve111ghe1dsd iens t 

Javastraat N� 68.

TE .......... �.�.'.'.".ORAVE.NHAGE ............... . 



GE�ENTE-POLITIE 
GOES 

jvolgno. /; 

Jtki f �! 1947

No. 988. �------· 

ACD//6'96� 
Aan 

den Heer Hoofd v.d.Cen-
tralen Veiligheidsdienst, 

_____ BL_JR�� -�- u c---�Javastraat 68, . �

��-Gravenhage. 
Nu rnr.w r' ! ··-----�----- __ ,

ONDERWERP: Toezending 

C�.,un: 
1 �/ / 1/7 I . ,-{?-�rapport.----�------ ·----

Bijlagen: 1. 

Antw. op: Uw sc.bxijven dd.23.4.1947, No.B.12434. 

Naar aanleiding van. bovenvermeld sc.bxijven 
heb ik de eer U hierbij te doen toekomen het rap
port No.221/X. mijner administratie, houdende de 
door U gevraagde inlichtingen omtrent P.C.D.Toxo 
peus, G.P.Riemens en F.M.Franken, allen wonende 
alhier, naar den inhoud waarvan ik kortheidshal
ve moge verwijzen. 

De Inspecteur van. Politie, 



, 

GEMEENTE-POLITIE. 
GOES. 

No • .l,///K 

Rapport houdende inlichtingen omtrent .• dé 
volledige personalia en poiitieke orien
tatie van P�c.D.Toxopeus,G.P.Riemens en· 
F.M.Franken,allen te Goes.--------------

le. 

2e. 

3e. 

R A P P O R T. 

Ingevolge bèkomen opdracht en naar aanléiding van 
het schrijven dd.23 April 1947 "Geheim" no.B.12434,met een 
bijlagè,van·hét Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst te 
's-Gravenhage,heb ik D.de Gooij�r,Hoofdagent van Politie 
Uwer administratie de eer u.E.G.beleefd het navolgende te 
rapporteren: 
TOXOPEUS,Pieter Cornèlis Derk,geboren te Leens 10 Februari· 
1915,Iandbouwlrundige,woneruiete Goes,Kloetingscheweg no.10, 
is thans werkzaam als Hoofd,ten kantore van de· Rijksdienst 
van Ia:ridbouwherstel Inspectie Zeeland·, Wetensch.Afd.Bur. 
Wederopb.Boerderijen,Grote Markt no.l. 
Hijvestigde zich te Goes dd.8 November 1945 vanuit de ge
meente 'Ede en woonde voordien te Tuens tot 10 September 193 
vervólgens t·ot 15 October 1941 te Wageningen en daarna tot 
8 November 1945 te Ede.Hij is·gehuwd op 7 October 1941 en 
heeft drie kinderen respectievelijk geboren te Ede 17 Juli 
1942,te Goes 17 April 1946 en 7 Mei 1947.Hij"is zonder in
geschreven Godsdienst en trad te Goes nimmer,op politie.( ge• 
bied op de voorgrond,doch maakt de indruk te behoren tot de 
Partij �an de Vrijheid.!an hem is niets nadeligs bekend. 

RIEMENS, Gerardus Petrus, Geboren te Ni·jmegen 16 Januari 1912, 
Lêjraar Geschiedenis aan de Rijks H.B.S.te Goes.Hij woont 
te Goes vanaf 10 November 1945 aan de Wijngaardstraat 51 en 
vestigde· zich aldaar vanuit de gèmmente Amsterdam.Hij is 
NederlHerv.en ongehuwd.Hij trad te Goes nimmer,op politiek 
gebied,op de voorgrond· en maakt de ind:ruk te behoren tot de 
Partij van de Vrijheid.Van hem is te Goes niets nadeligs be 
kend. 

FRANKEN,F:tàns Marinus,gëooren te Goes 28 Februari 1924,van 
beroep koopman in Iandbouwwerld:uigen,wonende te Goes aan de
Tulpstraat no.66.Zijn verblijf is te Goes,vanaf zijn geboo 
slèchts onderbrm&err geweest vanaf 28 Octóber 1943 tot 15 Me· 
1944 naar G:roningen.Is zonder Godsdienst,ongehuwd en woont 
bij zijn ouders in.Hij stamt uit een·gezin waarvan de vader 
lid van de Gemeenteraad van Goes is,voor de Partij van de 
Vrijheid.Het gehele gezin maakt de indruk tot genoemde par
tij te'behoren.Vàn.v hem,noch van het gezin is iets nadeligs· 
bekend.Van hem bljJkt geen bijzondere politieke activiteit. 
Waarvan naar waarheid dit rapport door mij persoonlijk is 
opgemaakt,getekend en gesloten op 2 Juni 1947. 

Aan den Heer 
Inspect�ur van Politie 
te Goes. 



t, GEHEIM 

Gemeente Politie - Hoorn 

No. G.2/12.
Bijl.eé'1. 

Den Heer 

• 

K 1522 

r .. • 1 • ,._ .• : : ·  • • : 

Ter voldoening aan het verzoek, ver
vat in Uv, schrijven d.d. 20 �.1ei 1947, Ho. 
B:12734

,_
met de da rbij gevoegde bijlage, 

heb H: de eer U hier bi� de door U gevr,1a� -
de inlic:tingen te doen toekomen. 

iioofd v.d. Centr�lr
Vei.lj_tq=idsdienst, 

te 
1 s-G 'R • V E W E .... G E • 

Politie, 
� 
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R A P P O R T • � 
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N:=1ar aanlej ding van 1::..et ·schrijven d.d. 20 Mei 1947, Geheim, 
No. B.12734, net de daarbij gevoegde bijl!!l.ge, heb ik de eer u het 
volgende te r�pporter�n. 

�RDJ:T .ND GER,Jill IESE, {leboren te Alkmaar 10 September 1909, 
onderwi,j�er

1 
wonende te Hoorn, J.P.Z.1.Coenstraat :ro.9 is uiterst 

links georienteerd en lezer van de /ar.rheid. 

JACOBUS ZUID 'EG, geboren te Purmerend 18 September 1882, hou 
handelaar, wonende te Hoorn, Draai'si!lgel No .28

1 
heeft voor zover 

�lhier bekend nimmer aan politiek gedaan. Hij is een stil voorzich 
levende figuur • .laarschij.üijk behoort hij tot de partij v.d •. \rbe� 

?EWDRil�A FESSE:.rrus, geboren te Hoorn 13 Januari 1889, muziek 
le::n.res, wonende te Hoorn, Nieu'\'lendam No.17 heeft voor zover al

hier bekend zich nim1er met politiek ingelaten. Poiitieke richting 
is �lhier onbekend. 

J ,U PIETER RUITER, geboren te �'Tijdenes 10 Janu-.ri 1911, koop 
mi.:ill, uonende te Hoorn, Grote Oost No. 35, is uiterst links georiën
teerd en lezer van de ·raarheid. 

TBEODO�US JOSEPHUS ROYERS, geboren te B.otterdam 6 ·"'ugustus 
1921, vertege.l:lvroordiger, none.nde te Hoor:1, Koepoortsweg No.72, is
... lhier woonachtig seder"t 12 September 1946. Hij heeft zich in dien 
tijd niet met politiek bemoeid. Zijn politieke richtine kP..ri dezer
zijds nog niet worden bepaald. 

HIJLKE JARIG PL-,.HTilW.1-, geboren te e:oevorden 20 September 191 
onderuijzer, v10nende te Hoorn, Drieboomlaan Uo.312, is op 24 April 
1946 te dezer stede L1geschreveni komende van Vlintenmijk.,ü.hier i
bekend dat hij links georiënteerd is. Hij treedtecht�r tot opheden 
op politiek gebied niet op de voorErond. 

SUS .lfü\ KA.TH.I.RIW. KLHlP, geboren te Beilen 18 Maart 1912, 
lerares a.d. huishoudsc�odl, is op 6 Mac.;J.�t 19i,7 na,...:l� Engel�.nd ver 
troklcen. Zij bemoeide zich �).!µ.er niet met politiek. 

J ... COB HOMn.N, geboren te Hoorn 19 October 1904, kapper,wonende
te Hoorn, Gedempte Turfhnven No.33, is na Iîei 1S45, geruime tijd om 
politieke redenen geinterneerd gevreest. Hij w:-:..s o.a. of:i.ïcier bij d 
tecl:ische noodhulp" Thans doet hij wor zover bekend niet aan poli�I 
tiek. 

HENDRIKUS H..GEM.-.N, geboren te Hoorn 24 September 1911,opzicl:.t& 
gev,oond hebbende te Hoorn, Drieboomlaan No.23, is op 8 Mei 1947, 
trokken na"-,r Maastricht. Hij trad rl.hier op politiek gebied niet 
de voorgrond. 

• > 

\ 
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10 Juni 

., 

®. 
Hiermëde hêb ik de eer U te berichten, <ia:t, de.· 

voor mijn dienst bestemne correspondentie door U · 
nog steeds wordt geadresseerd aan het 11liiniateri,e 
voor .AJ.genene Oorlogvoering van n'et· Koninkrijk 11 • 

Ik moge U dringend verzoeken de bedoelde corres-
pondentie în,den vervQlge te doen adresseren als
:aangegeven in de U verstrekte "Richtl':Ljnenl' • nl.: 
Aan het Hoofd van de CentraJ.e Veiligheidsdienst, 
Javastra.a.t 68 te •s-Gravenhage. 

Voor Uw medewerking betuig ik U bij voorbaat·
gaarne dank" 

, . ' . 

HET HOOFD VAN DE CIB?lTRALE 
• VEILIGHEIDSDIENS1 

,ç;P,
lf

Na.m.eno deze :
.,1. 

, . .. 

De Heer Commissaris van Politie 
der Gemeente Renkum 

te 

OOSTERBEEK.· 

, Ooll. dR. v 

' 

J.G. CrnQbendam. 

. . � 

.. 
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Naar aanleiding van Uw schrijven No. B. J-.)-ç-2·o, Geheim,dd. 
1 Mei 1947, betreffende abonné' s op de "�rije Katheder", 
heb ik de eer U hieronder de personalia en verdere bijzon� 
derheden te doen toekomen van de in deze Gemeente wonende 
abonné's op "De Vrije Katheder". 

1. PIETER JOPPE, geboren 28 September 1917 te Steenbergen
en Kruisland, boekhandelaar, R.K., wonende Beukenlaan
33 te Renkum, zaakdoende Dorpsstraat 43 te Renkum.
Hij vestigde zich in 1943 in deze Gemeente en komt ui
Rotterdam. Politieke richting: R.K. Volkspartij.

2. DINGEMAN CORNELIS VAN DE GRAAF, geboren 12 Juni 1911
Roosendaal en Nispen, tekenleraar, N.H., wonende Th.
de Bockweg 13 te Renkum.
Politieke richting: P.v.d.A.

3. ANNA HERMANA MARIA PHILIPSE, geboren 9
geen godsdienst, wonende Kasteelweg 55
gemeente Renkum.
Politieke richting: Vrijheidsbond.

4. BAREND FERWERDA, geboren 3 April 1880 te Amsterdam,
kunstschilder, geen godsdienst, wonende Hyacinthenlaan
4 te Heelsum.
Politieke richting: P.v.d.A.

De drie laatstgenoemde personen wonen reeds jaren 
Gemeente. 
Alle genoemde personen staan gunstig bekend en treden 
politiek gebied op geen enkele wijze op de voorgro 

_ .. � 

e Heer Hoofd van de c.v.D.
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Javastraat 68 

te 
's-GRAVENHAGE. 

� 17. -1 '!;: j:..c<l_ r)
Naar aanleiding van Uw schrijven no.B.14l72: dd. 1 Mei 

1947, betreffende abonné's op de "Vrije R'.affiederrr, heb ik de 
eer UHoogEdelGestrenge hierbij te doen toekomen de volledige 
:personalia en de :politieke oriëntatie van de op bij genoemd 
schrijven gevoegde lijst vermelde abonné's • 

le. De boekhandel van de fa.A.E.C. van Someren, gevestigd in 
perceel Turfstraat 19 alhier, is onlangs overgenomen door 
M.Kobus, onder 6 genoemd. Deze zaak wordt thans gedreven
door Hendrik Willem ten Bosch, geboren 20 Maart 1912 te 
Zutphen, wonende Spittaalstraat 53 alhier. Voor zover 
bekend is hij rechts georiënteerd. �

2e. Ida Marie van der �' geboren 16 Juni 1894 te Zutphen,�· 
lerares VeJrsc'hool voor Meisjes, wonende Boom:pjeswal 20 
alhier, rechts georiënteerd. 

3e. Wilhelmus de Vos, geboren 24 Juli 1879 te 's-Gravenhage, 
orkest dirigent, wonende Rembrandtstraat 21 alhier, rechts 
georiënteerd. 

4e. Martinus Spronk,geboren 3 Februari:1893 te Haarlem, analyst 
Keuringsdienst voor Waren, wonende Frans Halslaan 9b alhier� 
Zijn politieke oriëntering is vermoedelijk Partij van de 
Arbeid. 

5e. Roelf Evert Padt, geboren 29 September 1919 te Zandvoort, 
leraar H.E.s:-;wonende IJsselkade 9 alhier. Hij is links 
georiënteerd.(Partij van de Arbeid). 

6e. Jan Martinus Kobus, geboren 3 Januari 1909 te Rockanje, 
'Eoekhandelaar, wonende Nieuwstad 85 alhier. Zijn politieke 
oriëntering is vermoedelijk Parij van de Vrijheid. 

7e. Bastiaan Kleingeld, geboren 29 Mei 1910 te Rotterdam, 
kÛnstschilder, wonende Tadamasingel 65 alhier. Hij is 
links georiënteerd (Partij van de Arbeid). 

8e. Hendrik Jacobs, geboren 18 September 1917 te Zutphen, amb
tenaar Distributiedienst, wonende Hemonystraat 19a. Hij 
is links georiënteerd(Partij van de Arbeid). 



t 

9e. Jan Huurnink, geboren 15 November 1914 te Brummen, analyst, 
wonende Spittaalderkamp 8 alhier. Hij is links georiënteerd 
(Partij van de Arbeid). 

lOe. Marinus Johannes Cornelis Gualtherus Hasenberg, geboren 15 
December 1892 te Leiden, koopman in papier, wonende Beuker
straat 33a alhier. Politieke orientering.onbekend, vermoede
lijk Partij V!:l,Il de Arbeid.

Ij
le. Abraham Henri van der Giesen, geboren 21 October 1894 te 1'�� Leusden(U), snëîiter Arrondissements Rechtbank, wonende

// Burgemeester ijck:nÎeeste.rweg 15. Zeer links georiënteerd. 
( Richting C.P.N. Hij bezocht enige keren een vergadering 

van de C.P.N. en E.V.c. 

12e. Joseph Gies, geboren 15 December 1903 te Zutphen, handelsrei
ziger, wonende van Hasseltstraat 7 alhier. Hij is lid van 
de c.P.N. Voorheen was hij voorzitter van de Afdeling 
Zutphen van de C.P.N. Voor deze Afdeling heeft hij zitting 
in de Gemeente Raad alhier.Thans is hij voorzitter van de 
E.v.a. Zowel in Zutphen als in andere plaatsen trad hij
meermalen als spreker op in een vergadering van de C.P.N.

13e. Derk Adolph van Arra.gon, geboren 26 Februari 1898 te Zelhem, 
noofdondervvi;fzër, wonende Prins Bernhardlaan 262 alhier. Hij 
is lid van de Partij van de Arbeid en voorzitter van de Af
deling Zutphen van het N.v.v. 

Coll.: 

f, 
De van Politie, 
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AAN 

Ter voldoening aan Uw verzoek vervat in Uw schrijven 
d.d. 1 Mei 1947, no. B 12�20 heb ik de eer UHoogEdelGestrenge
hiernevens te doen toekomen een rapport no.�tf mijner �dmini
stratie, naar de inhoud waarvan ik UHoogEdelGestrenge beleefd
moge verwijzen.-

het Hoofd van de Centrale 
Veiligheidsdienst 
Hoofdbureau B 
Javastraai; 68' 

't.l.G- RAV EN HA G E
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GEMEENTEFOLI TIE .ASSEN. 

No. 51, GE!il!Um. 

Onderwerp abonn�' s op de "Vrije .Katheder". 

In verband met het schrijven d.d. l Mei 1947, No. :B. 
12320, (één bijlage), van d� Centrale Veiligheidsdienst te 
's-Gravenhage, over het onderwerp : Abonnè•s op de !Vrije 
Katheder", heeft ondergetekende de eer u het navolgende te 
rapporteren 

De in de bijlage genoemde abonnè 1 s zijn genaamd als 
hieronder aangegeven. Van geen van hen zijn tevoren inlich
tingen verstrekt aan de Oentaale Veiligheidsdienst, terwijl 
eventuele bijzonderheden steeds achter de namen zijn vermeld. 

l. Christina rolanda Veronica HUDOLPHI, geboren te •t Bildt (Fr)
22-9-1805, van beroep maatschappelijk werkster, o.r;igehuwd,
wonende te Assen, Zuidersinge,l 47a

Ingeschreven in de gemeente Assen op 26 Juni 1945, ko
mende van MooTdrecht. 

2. Jhr. Jacob �dzard D� .HANlfZ, geboren te Wirissum (Gr.), 3 Au
gustus 1909, subsistuut officier van justitie, gehuwd met
jkvr. �uzanna Agneta F.!ü�H,. geb. te Haarlem., l-9-1913,
wonende te Assen, Beilerstraat 4J,

3. mr. Willem Hendrik OV.l!itili�AK, geb. te Amsterdam, ·�8-4-1913,
subsistuut offi-0ier van justitie, gehuwd met Gerharda SIMOONS
geb. te ::S1oten--(N.H.}, 3-12-1912, gewoond hebbende te Assen,
dooh op 9-4-1947 overgeschreven naar de geme�nte Voorburg,
Schellinglaan 35.

4, Ds. Dirk VAN J).Jili MO�T VAN �l'IJK, geb. te Haarlem, 31-8-1883, 
em.-predikant, weduwnaar van mathilde Barbara s. VAN DRUMPT , 
wonende te Assen, Beilerstraat 24. 

5. 

AAN de Heer 
COMMISSARIS va.n 
POLITIE, te 

�etrus Harmannua L!NKËR, geb. te Slochteren (gr.),28-8-1895, 
glazenwasser, gehuwd met Dina Neissina VAN D!JK..l!i�, geb. te 
Groningen, 11 Mei 1898, wonende te Assen, Witterstraat 47. 

Van de band van L ink.er, voornoemd, verschenen meermalen 
artikelen in de Asser courant onder de rubriek "Van de pu
blieke tribune, waarin hij critiek levert op het beleid van 
het gemeentebestQur. Omtrent zijn politieke orientatie is 
�iets bekend, terwijl hij op dat gebi�d niet actief is. 

AS S E N. 

6.
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6. Feico BOR�, geboren te Assen, 31-3-1884, directeur eener
drukkerij, gehuwd met Oatrijna Aaltiena WIND, geb. te
29-12-1893, wonende te Assen, Beilerstraat 81.

7. Dirk Willem .J:3U>EM1!:NA, geboren te .Enschede, 16-2-1924,
employée in een uitgeverij, ongenuwd, wonende te Assen,

Vaart N. Z • 112 •
Ingeschreven in het bevolkingsregister der gemeente 

Assen op 17 April 1946, komende van Enschede. 
Van geen der vermelde abonnè 's ia bekend, ·dat zij 

extremistische ideeën zijn toegedaan. 
Hiervan is door hem opgemaakt, getekend ea gesloten, 

dit rapport, te Assen,• 16 Mei 1947. 

De reoherbheur van politie, 

=-97 
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INTIIOHTIN�ENDIENST.DE BILT 
G El El M
Noio • /' 47 
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,#..,...,. 
�,_;- Naar aanleiding van het schrijven van 20 Mei 1947,�o.

B:12734-_van de Centrale Veiligheidsdienst te 1 s-Gravenbage, .. 
betrëffende een aantal in deze gemeente woonachtig zijnde 
abonne's op"De Vrije Katheder 11,worden U dezerzijds de antece
denten toegezonden van de op de bij dat schrijven gevoegde 
lijst genoemde personen: 

1.CORNELIA THERESIA VEENDORP,geb.te APPINGEDAM,16-9-'03,Lera
res Lich.opvoeding,sinds 19-12-'46 éfBÖUWd met Hendrik Frede
rik Oosterink,geb.te Rhenen,1-7-'91,Comm.ies Gem.Electr.Bedr.
te Utrecht,wonende Groenekansueweg 65,te DE BILT.

VEENDORP vestigde zich in deze gemeente per 19-3-'47,ko
mende uit Amsterdam,Uiterwaardenstraat 400 III.

•·
2.Dr.PETRUS HENDRIK HERMANS,geb.te BATAVIA,21-3- 1 98,Scheikun

dig Ingenieur-Hoofd-Ingenieur H.K.I.,wonende Blauwkapelseweg
21,te De Bilt.Hij vestigde zich in deze gemeente per 26-7-
'45,komende uit de gemeente Breda.Hermans maakte enkele maan
den geleden een reis·naar America.

·•

).DIRK WILLEM HOGEW:llND,geb.te UTRECHT,-20-8- 1 01,�btenaar ter·
Secretarie te De Bilt,wonende 1e Brandenburgerweg 7,te DE 
BILT. 

De overige genoemde personen zijn woonachtig in de gemeente 
Maartensdijk, t.w. 

4.GERARDUS EVERARDUS TERHORST,geb.te LAREN(N.H.),6-1- 1 07,Kunst
schilder,wonende Steynenburgerlaan no.7,te MAARTENSDIJK
Post DE BILT.

5 .• HELENA LUDOVICA ALBERTINA ENDT-geb.ALBERS,ge-b. te HENGELO, 
25 November 1914,echtgenote van PIETER MAARTEN ENDT,geb.te 
Naarden,9-7-' 16,Ass.Natuurkunde Rijks Universit-eit te U -
trecht,wonende Biltsestraatweg 22,te MAARTENSDIJK,Post De 
BILT. 

6.ABRAHAM JACOB BLIEK,geb.te SOEKABOEMI,16-8-'22,Student,wo
nende Biltsestraatweg 57,te MAARTENSDIJK,Post DE BILT

Voor zover is kunnen blijken beho'eft geen hunner als

extremistisch te worden aangemerkt.No.3 staat zeer gunstig 
bekend en no.6 is een zeer goede bekende uit het kerkelijk 
leven te De Bilt. 

De Inlichtingendienst te De Bilt 

Aan het Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst 
te
1 s-GRA VENHA.GE



+ /4 i,.q� ·-- . 
� 

GEWE
�1 

's i::OGENBOSCH
'sHertog!!�gro·z�z.-.

1 j R IJ K S P O L I T I E 13 1 ME 1194J7
DISTRICT 'sHERTOGEN�OSCH _____ _ COMMANDANT 

\} lJj; ACD/l�J13 
No. �9/ 4 7 G::JiEIL.. f) --1. ., 

Bijlage(n) : 2.- --- \Yl'�:;�i�,ti•,·.�\{ \ )
\) 

.Ji,.V • ----="' iBericht op : � 
· r 

Onderwerp: Abonné 1 s op 11De Vrije Katheder" 

• 

Aan 

Ter vol.aoening aan het ge
stelde in U" schrijven a.6.. 1 foei 1947 . 
1'To. B.123Ä)? moge ik UHoogEdelGestrenge
hierbij aanbieuen, een bericht in duplo 
van Groeps commandant CUIJK dei. 11 kei 
1947 No. 366, waarnaclr ik U kortheids
halve moge ver"ijzen. 

de Vistricttco�ndant, 
ue Dirigerend Officier 
der 0:rr?�-�r...c. Ruigrok • .:- \ 

BUREAU B 

l'-frmmer: 1 
· ·-------

AHeer Hoofd Centrale 
flllP'!l.igheidsctienst 

c. um: . � l___{_:.(jz....., .. ..__
te I s-Git.VLJ:IB! GE. 
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Gewest s Hertogenboach 
District s Hertogenbosch 

Rijkspolitie 

Cuyk den 11 Mei 1947. 

Groep - Cuyk

No 366 

Onderwerp; Aoonnes op de Il Vrije Katheter" 

Aa n 

le  

Naar aanleiding van Uw ontvangen schrijven d.d. 6 Mei 

1947,No 29/47 Geheim,heb ik de eer UHoog-Edelgestrenge 

het navolgende te berichten. 

Noord�k Vlîllem,geboren 6 September 1916 te s Gravenhage on

gehuwd,wonende te Cuyk B 79. 

Hij is sinds 28 November 1915 te Cuyk woonachtig,en oefent het 

beroep va.� kunstschilder uit • 

Hij is sterk overwegend communist,erg opvliegend en driftig 

van aard. 

ie Gregoor Johannes Jacobus,geboren 9 À.pril 1914 te s Gravenhs.ge 

ongehuwd, wonende te Cuyk at Agatha. D 28. 

3e 

Hij is sinds 5 Juli 1946 te Cuyk woonachtig,en uit Voorburg 

afkomstig. 

Ook hij is kunstschilder.en sterk overwegend communist. 

Hij is ook een erg driftig persoon. 

Brokke Hendrik,geboren te s Gravenhage,den 29 Juni 1914,ge

huwd met Pellen Alida,geboren te Amsterdam, 30 Januari 1911� 

wonende te Cuyk B 79. 

Betreffende de antecedenten van Pellen A..lida 

men ziet baar ook niet in het o,penbaar. 

Broikke voornoemd is sinds 7 Wiaa.rt 1946, te Cuyk woonachtig , 

en van Haps afkomstig.,en ook kunstschilder. 

Hij is eveneens als Noord�3k en Gregoor sterk georianteerd 

Cormnunist" 

Nog geen 14 dagen geleden hoorde ik aan het loket op het ge-

meentehuis te Cuyk,dat bovengenoemde personen,spoedig naar 

Frankrijk zu1len vertrekken. 

Groeps 
de Heer Districts Com:nandant 

der Rijkspolitie 
s H e r t o g e n b o s c h 

De Opperwachtmeester 
Commandant der.1ä-j-ks-po1.itie

G StakenboFg /_

:-/� 
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/ IDLSTRICT ASSEN 
y COM1!fAND�

No. 74. I.D. G..::tlBIM

Aan de Heer Hoofd v.d. 
Centrale Veiligheidsdienst 
te 's - G r a v e n h age . 

( In afschrift aan de Heer Procureur-Generaal, 
fgd. Directeur van Politie, te Leeuwarden.) (i) 

Onderwerp: Abonné' s op 11De Vrije Ka theder 11 • 

Antw. op: Uw schrijven No. B. 12320 geheim dd. 1-5-'47. 

In antwoord op ilw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U 
onderstaand de verzochte inlichtingen te verstrekken. 

Egbert van der HEIDE, geboren 27 Maart 1923 te Hoogeveen, van beroep 
caféhouder, wonende Carstensdijk 57 te Elim, gemeente Hoogeveen. Gods
dienst Ned.-Herv. Hij is niet aangesloten bij een politieke partij en 
voor zover bekend niet extremistisch actief. 

Anne de VRIES, geboren 22 Mei 1904 te Assen, van beroep auteur, wonend 
te Hooghalen D. 13, gemeente Westerbork. Godsdienst Gereformeerd. Po
litieke oriëntatie Anti-Revolutionnair. Voor zover bekend is hij niet 
extremistisch actief. 

Hendrik ter SCJ:lli'GGET, geboren 2 Januari 1903 te Amsterdam, van beroep 
opvoedend ambtenaar, wonende Veeresingel 148 te Middelburg ( "Vereeni
ging Kinderzorg11 ). Van 29-8-' 46 tot 24-3-' 47 is hij inwonend geweest 
in het Bewarings- en Verblijfskamp "Westerbork" te ,resterbork. Voor
dien was hij woonachtig te Alphen a.d. Rijn aan de Raadhuisstraat 44. 
Omtrent politieke oriëntatie en extremistische activiteit is in het 
kamp niets bekend. Hij stond hier bekend als politiek betrouwbaar. 

ifillem Johannes VALK, geboren 22 October 1898 te Zoeterwoude (Z.H.), 
van beroep beeldhouwer en leraar aan de M.T.S., wonende Eelderwolde 
No. 47, gemeente Haren. Politieke oriëntatie: Partij v.d. Arbeid. 
Geen extremistische activiteit. 

Joha.n Herman SCHMITT, geboren 12 October 1912 te Tjietjerkstradeel, 
van beroep gemeente-architect te Borger, wonende te Borger A.228. 
Voor zover bekend is hij niet aangesloten bij een politieke partij, 
noch ontplooit hij ectremistische activiteit. 

Jan Johannes WIER.INGA, geboren 4 Maart 1920 te 'îlinschot en, studerend 
wonende Paterswoldsemeer w.z. 1 A, gemeente Haren. Liberaal. Geen 
tremistische activiteit. 

N.H. WERKMAN is tijdens de bezetting gefusilleerd. Zijn vrnduwe, ge
naamd Margaretha Cornelia van LEEUWEN, geboren 6 September 1898 te 
Utrecht is woonachtig aan de Groningerweg 20 te Paterswolde, gemeen 
Eelde. Omtrent haar politieke oriëntatie is niets bekend. 

Bertha Trijntje PLANTING, geboren 23 Maart 1924 te Schoterland, stu 
derend, wonende Burg. J.G. Legroweg 17 te Paterswolde, gemeente Eel 
Zij is politiek links georiënteerd en ontplooit geen extremistische 
activiteit. 



Johannes Enna NATER, geboren 8 Juni 1921 te Batavia, van beroep 
employe in een uitgeverij, wonende Frieschelaan 4 te Paterswolde, ge
meente Eelde. Hij is aangesloten lid van de Partij van de Arbeid en 
ontplooit geen extremistische act ivi tei t. Tijdens de bezetting was 
hij illegaal werker en is deswege door de Duitschers eenige maanden 
gevangen gehouden. 

De Majoor, 
Districtscommandant, 
Jhr. �.A. Gevers Deynoot. 

� 
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Bericht op schrijven dd: 
No. B. 12734. 
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Aan 

-- vl-5-7 i �-�
In antwoord op neve?l$vermeld schrijven, doe ik U onder
staande to�i-:omen _fü, �ersonalia van de persoon die op de 
lijst was vtrmeld, t;;èvoe6d bij Uw schrijven. 
BOOMARS, C0rnelis �nthonius, geboren te Abcoude-Proostdi 
IO Januari 1894, lfodèrlanéler, van beroep Con:fectief'abri
kant, wonern.ö.e Spoo:rstraat 24 te Oldenzaal. 
Het gezin �oomars béstaat,buiten hem zelf, uit zijn 
echtgenote en 1 zoon, die genaamd is Boomars, Martinus 
Johannes, geboren te Loenen IO r;laart 1920. Deze zoon is 
inwonende bij zijn vader. 
Het gezin Boomars belijdt de Roomsch Katholieke Gods
dienst. 
Op zijn gedra� valt niets aan te merken. Van enige actie 
op politiek terrein valt nimmer iets van hem of zijn 
gezinsleden te bespeuren. 
Op_,,1 politiek gf' biE,él is na de bevrijding nimmer een onder 
zoek tegen hem geweest, terwijl geen klachten tegen hem 
zijn ingekomen. Over het algemeen staat Boomars gunstir, 
aang�schreven bij de bevolking. Hij beweegt zich veel op

het gebied van de voetbalsport, als supporter, en steunt 
financieel een bepaalde R.1.. voetbalclub. 
Van enige verkeerde politieke activiteit is nimmer van 
hem gebleken. 

De wnd. Inspecteur van Politie. 
Th.Pad-ber6• 

het Hoofd van de �entrale Veiligheidsdienst 
Javastraat no. 68 

,s GRAVENHAGE. 
-----------------
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},.r .47 Geheim.
Datum: 1 1§ _ j'- �J -i'----··· ... -... _................, ___ . ·• ...... � ...------

'faar ':lanleiding van U" sc1irijven c1 d.l .1-11.ei 1947 JS.r.B.12320 
Ge.ieim,aeb ik de eer lE1oo""EJ.<>lG-estrenge ,tie t m: .. voi...,w.1de te be

ric ,ten: 
T..] (� ,! 0 � T,11errr1·n,seoore11 te li:J.arlem,29 Juli 1917,on&�huwd,
in_;enisu.r,tij-...."'li.jk g0 :io.mi. he1)bAnd.P. bij de ioofè.Ll.;enieur 
GR00:ï.'rrn?F t"' VRlkenburg(L .. ) Nieu eweg E 90,is sedert 17 :i...ei 
1945 y_ertro�kt; n naar O.EG.3'l'G ¼61?, de Collignyb.q11 J:.fr .36. 

1s riet 'S0w 1ï.st(' 1:>l:1.ct1og ä'"an · et •c'res te v-alker-i..,,,_r.:, ve·rzon
..-._en nröt, z�l n. t de tieer •rcr-.:ogt wel niet bereiki>n, ti<?:izij !1.em 
dit nag,ezonden vrorr'lt; 
• , .B I: 'l' 0, -ÎQü'1nnes � .îubertus ,,__rebOl'?'1 t� .:?Chi!.:racrt 11 .'..ue;uetus
1�83,g,üu 1d m�t .!!, o .J � i<., ·.l.1na Gertrud,geo0ren te 'ken ��l .1fo
v0mb-<>r 1800( v, n vi..;.itse .-1atio�1aliteit)wonenà.e te fo)ki:,n"b1lcg -ID
n� 1�.r�l Hr .16 .van :i::7E'bets -.. oren stP.rk ver'noeè ct� t :üj co;...,J,;,,UJ.d at 
ii0. 

cl n; ..:, l' � Jll v,Joz�f,i-îubert,g"'v11r0n te V8�li::,,:3� 0ct0ber 18S:8. 
g 'l1.a..1d, •r::-• .:.1 1)el'.'0e:;, mijll,!"'1'.:�er 1011°nde- te Ja.als, rini:. .3ern11·, rii
,,tr"'�+ .d:c .4/tij i,:; lid van d:<> C ·- .1'! .,de ·.n�r.�eio., ie .L� co:..r,u
nist liè v-an d0 6"'.u. ·e_.it"3r':1Q.d te /3.áls, li d van d"' '1rovinci3.1e 
dtaten van :ï::.imllurg en liö.. vD.n de L E"rrier dP.r .:1t" t 0 Y1 v?•·iera.al. 
"R:ij 'PS •·1:r�:za.-I!l 0· .:>t:".?t��.:ij.1 "il.. ... '-'l·•·ün:c ,doch �Ecf� al., mijn

--.-, rker verlof, zo! . ...leJ:• 1}.,.', '1UÖ V"'l.ll 10011, i 1 var'bcllld Tl.iet ~ij:.:1 lid
LJ"l.at Qc' �� -, ,M, 1ie le :r�ai Pr.vfsc..100:n hi� fel cfJmmti.'"' ist i_, i s "jj 
ov"···�ó i1 ..,,alch,m� v0or Pen conmn.mi~t �e, "'e �lijk ''i .,,sch.Op Zl.Jil 
gedrPg iE 1i�ts aail te merken.Hij leeft 0� a�t ogr Luli� v�D de 
c.�.N.en nij vex�icht �- en an�ar werk Al! voor �ie partij. 
"R" r �,. 1r,; 'E �J B,�i.-.:r-,., "flr,,trlat 60 te ocb.r1,esoerg:Ur.60 '!oofd-
�tr�"t t<" ,.;c-,.�e8b'.'rg is aldt .r onbek i. .OoK is tP Scn,esÎ'.lerg 
ê,"IPJ Kla�"-t"!r 1)0 ... sc',tig e1, .��"r a dcl�lr,volg�•l'J.., r"' 6�geve:13 
v:::i.n h<"t D""vol1.•L1.;::"'rr:: i..,t9r, ook nimD0r g"":Voond. 
�� :I ö Jî; N I �,g.ooren te Rotterd�,2 October 1917,Uederlandse , 
ougvüU':'rd,zoml.Al' beroep.dochter van Dirk ThöeniG en Grietje 
Elisabeth Schuddebeurs ,. onende te .l.1eer.;sen,Rustoord:• sc:1oonzicht 
Vo11erstraat Nr .105.Zij i.a zPnu·.roatiente en werd in de oezetti"lqs-
·tïjrl d.o)r d3 Di..ü t _.,,r� tPr r' rioè veroordeeld .Doo:i: onderduiken is I
zij a�n de dood ontsna�t .O:p 28 Ju..11i 1932 vertrokken ve.n Rotter
dam n�tar :Iille5e�eberg( Ju.liana van Stolberglaan lü .46) .:le7e ge-

· meen te is op 1-8-1941 geannexeerd bij �otterda.m.Op 1 1aart
1943 aldaar afgesçl-'reven zonder bekend. ,dres.Op 13- .., -19 45 in
cpschrPven t� �Perssen,Volderstraat �r. 105. 
nmtrent cle e.ctivit�it 7 ..... l� Thöe-Jic; voornoemd is tot ou heden 
niets ,,:ebleken en láetn bekend" 
-: ,.,, 1 i ,i: tri.,": -;:r,1:etru.:,,gt b0ren t.o Souda 5 M:ei 1894,roachi -
nist 1�.t>.vrnn�nde;tite �reer,:Bergerstra.o.t l-îr. 99 .... tlij L, link3 ge
rik"nteerd en secrAt·ui _, v·1.n d"' .. f,'f'Plii1g · --i.stri : t cler C. -i • .tl. 

A::tn � 
de '{�er ,oofd,va.n de CentrA.l? 

Vei lig11,..ir1 sil i Pns t 

.. -:- --,· .... .. 
------------------------



Ko-•t; •1 ... èE b"vrijc,j_ng i� 'lij i;eroyeerd als lid v· 1 àe E .V .c .. üj
;:,t10�t ve,..c:l.�r bij 'ijn -U'Jerie1i.r0n rv>kr->ncl al"' Pen i-:ili'."!1--J.tcgetrou:w 
a.mbtenaar.J:nkel!:l 1t1ekcn na Ci.P bev-rijèing,toen de to"·'"t�1nd ·Nat -vr-r-
-�,...i � P,'-.-,.eft hij zijn "'lec:'iearbsjcl1>rr, ero" gewe:;;,:en,dat 11et opg·�dl'."�-
b-n.'erk grè,,_n l'O"'"'t .o··d.,,11.:,i�r an werd tóen volda,<:An en 11ij b...,"7,., ,.,,
,. i",..�nrF· ?ijn Cl1ef een :r0t" 'jfl'i. t.

1, IJ. PE 1,S,e;"';J0r"'n t" ... ··-stricht. J.9 ::-<}_3t:mber 1881,van i)'3l'üe:;>
journ:li:ot,rcd ct,.ur .. -:ï�u\10 Veldboo" c:1 ··PdsrJ.a·1à.!'; r:më·1ou-, .. 'ol.d,
w011erd e te "ea:c ,.B0 :r

'"
_:,sretr, Rt .J: l' .107 •

.M. J iJ J.q.,;;�· :rie,�--lub�rt,Jo,_Pnh, lfred.,geboren te �:r1.astricht,l6 
Dece1.1ber 1905,Y::>"" bE-ro"' ) ,�O0-•:m"u, ·onP,l'lÖE' t•"' 1:"er,-�k"'rstccnwef' ->·.

53. 
Omt ent de activit�i t vr..n lHj,1els 
c·r•1Jl-ken .Zodr,:,_ me3�é'<:r"' g$ge",.rt;-:.1J à ,�1· 
nog n8der ��richt. 

J;e 

i"' tot 01 '1"'dPi1 ni t"' 
nen �e•��l -ijn volt 



• 

een. 
H. TZ.2.

Abonnê's "de Vrije 

X 

"-· 
),; 

G l HEI M.

. '{ 

Kathed�n. 
\ 

. -fi1.,:� 7 Juni r,. 

IJ l 
t..1

'J 

. � .Ik moge U hierbij �Q�� een opgave doen toekomen van in U� 
ressort woonachtige abonn�op "de Vrije Katheder". 

,Ik zal het op prijs stellen,· ten aanz,ien van hen over wie nog 
nimmer aan mijn dienst bijzonderheden werden gemeld, in kennis· te wo 
den gesteld met hun volledige pèrsonalia, teri..ijl ik over de extre 
tische' abonné •s tevens �aarne zal war den ingelicht omtrent: hun poli 
tieke ori@n�atie, c.q. activiteit� 

HET HOOFD V 1N DE CEN'JRAIE 
1/.EILIGIIEIDSDIE..T'IST 
Nam.ons deze� 

Aan de Heer Korpschef van Politie, 
te 

\ ' 

,4,' 
J.G.Cxabbendalll. 



Abonnés op do Vrije Katheder. 

ttaa.g,1 · Adres : Plaats : 
. -i��;;;ï;-----------------i,j;-Ë��;;ï;;;-ï;------------�;t;ï;;;;--

- • \'d.jk Fokkerlaan 36 . ( Gem.Nieuwel!,ëi, 
l1ebe:r r Do Ruyschlaan 203 amstel). " 

�.tlate:r.m.an Rentmeeste:rlaan 78 
- c. Vree v.d.Giessenstr.33 
"'-i�.w. Visser Emmakado 17 • 
�� Jits . Charlov.Montponsierlaan 52 
_ ... .Piersma Keizer Karelweg 442 
.-JO • · z,;l,JJCU Entn,alro.1.e 21 

_ J.oo�tonbroek Ur.Rewistlaan 1 
-K.Ooms Rentt:leeaterlaan 43 
111,_ D.Oepts v.Yssolsteinlaan 14 
_ Guillaum.e Landr� Molenweg 35 
. Ir.P.Kroon Gr.Albrechtlaan 86 
_:rr.Kl."amor Keizer Karelwog 119 

- H.mübbe Charl.de 1Jontponsierlaan 713 
-,L. de Jong Veerelaan l 
__ J .Huizi.nea Amsterda.macheweg 360 

n D.Hendrikse Am.sterdansohetieg 130 
_ N.GuilonaTdx Sohilleman Hr Bordeslaan 10

- ni.Bennes Dijkgravenlaan 12 
..... Aov.<1.Aarsen Am.stedru:ischcweg 298 

Dr.'"'. û.e .L':t"v :::r f 1.:11an �4 Nieuue:ra....T!J.Stel. 
,K· d�Angremond G .Albrechtlaan 149 0



B 16665 GEHEIM 

III I.,.Ic 

M. Knuttel-Re:m11es •
• 

•Te U.-1er informatie moge ik U berichten, dat mevr. M: •.
InTTJTTEL-IIBYtlES, ·1onende "Huize Meyendaal 11 te Diepenveen is ge
abonneerd op .het links-georH!nteerde weekblad 11 de Vrije Katheder". 

Gaarne zal ilt in kennis worden gesteld met,baar politie1ce 
oriëntering c.q. activiteit, alomede �et h�ar volledire personalia. 

. 

. 

Het Hoofd van de 
CEUTRALE VEI2iIGEEIDSDIEHST 

namens deze; 
Aan de Heer Districtscommandant 
der Rijkspolitie 

te 

J.G. Crabbenà.am 



B.16665

'IUo RD.2 

148'1 geheim 

21 Juli 

GEHEIM 

9 Juli 1947 � 
abonnê's "deiil'� Kathedor0

• 

Na.ar aanleiding van UW novenvermeld schrijven, Yma1•in ü 
inlichtingen verst�ekto omtrent aniBe to lJ\1ent woonaohtigo 
a.bonnêts op "do V:t'ije Katheder", noga ik U verzoeken I.lij alsnog 
in kennis te willen doen stellen met de poli tieko orit1ntering 
o.q.activiteit_ve.n Aelbo�ts, wonende Iopenle.a.n 43'te Bloem.ende.al,
wiens naam evoueens warè1. gonoem.d in mijn brief no. B.16665 a.a.

7 Juni 1947.
, Ik zal het op prijs stellen tevena zijn volledige persona

lia te vernemen. 

ie Heer Korpschef van Gemocntepoli tia 
fl:, BLOEM:jlifDAAL• 

Het Hoofd van de 
CEl!T.dA.Ln VEILIGlîEIDSDIENST, 

namens dez·o: 

�- . 

◄ 

J.G.Cra.bbende.m.. 

z Coll.: dlf> 



B 16665

III IIIt 3 

1900/47
r"\ 2 $eptembor}947 

a.bonnó ts op 
"de Vrije Katheder". 

17 Sept,emb�r
--

xxxx 
XY..XX ·�'3°0 

0 
1Uaar aanleiding van Uw nevanv.3rneld schri.jven, waarin_ U ll\2-j
,ingen v�rstrokte betreffende vcrschL.lende te Zr>anda.m woon

abonné' s op nde Vrije Katheder'.', mor:e ik U verzoeken mij 
alsno te willen doen berir�hton omtrent R. L.fl.Nl}ENRIJS, wonende 
Ápol plantsoen no 6 ten Uwent, tiens nar m eveneens was• verneld _op
deb .. mijn schrijven no B 16665 dd. 7 Juni 1947 gevoegde st�at.

I;J. de Beer C6mmissaris
te

/
Önd a,. 

van Politie

Het Hoofd van de '�
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

na.mens deze: 

�\' 

L.I,. van La.ere.



tJ 

B.16865.
een.

H. TZ.2. GEHEIM. 

Abonn� •s nde Vrije Katheder". 

? Juni 

Ik moge U hierbij eon opgave doen. toekomen van in uw· gemeente 
woonachtige abonné's op "de Vrije Katheder". 

Ik zal het op prijs stellen, ten aanzie� ,van hen, over wie nog 
nimmer aan mijn dienst bijzonderheden werden gemeld, in kennis te vror
den gesteld met hun volledige personalia� terwijl ik over de extremis
tische abonné's tevens gaarne zal worden ingelicht omtrent hun politie
ke oriëntatie, o.q. activiteit. 

EET HOOFD VAN DE CENTRAIE 

V:EIUGBEIDSDIENST 

Namens deze : 

Aan de Heer Cammissa. ris 
p - 'ti ... O.l� e

t 
J.G.Crabbendam.. 



' � �����. ,, 
/ __ ... __ :':�--------------�----.----�==��-�---------... ----------�:�ts · f.

---fl.ze.ncn ' liauvostr.17 
·· 

, ·zaa.n�------
1 P.Ka.;per Bolülschestr.35 · 

D.IruJ.sing- .Aneland 20 
.K.Haak \ietstr.12 . 
J". de Grm,t "" :S:oogood:tjk 138 

,,\..Groot P.L.IJ.akstr. 5 
...... H.Go.ml:-t"n<t- · Abeal-str.24, 
,-.A.C-eeren ... 1 

1 
;r.c.van \'loaseiil�t'l' • .,9 

--F. �re.1li.k �1lhelminaatr.·:23A 
ehll_'ólk I.ijste�o&ea·i;r.35 

Flip sen · Zwaa:t'élsttake:i:-str.
Eokena Sc.nubol'ta·�1.2 
F. ni,.ge! - RûstenbUI'ge:r.a.w&t;i. 2 
;.N.J)rion - ïwriormolenstro 55 
P.c1uwcn · Bi�è-nlaan 3
if .'Ohem,l.lier.,.. F..r.Hals,str. ?Q 

. a •. Bruin� Hov:eriiel'Str • .2 
· � Broekmen Vel.Jr!a:n �";er,inäkel'st.r. i:. c •
,..,.,Brouker :P.L.!i.a'k:s·tr.l •• 13aunder - t1J .;1terpesqtr. 35 

nr.v.:a.v.:'i3�ek... J.A.�an.t,eg 2 
Th • .Bakker -" :t?ihtol.str. 66 

•
Baltker- Frans.ohosti,.lA 

'., BLlkka�-- · Slaci)J.t.1l 1.: __ rtr.t',A - � : • Ba,kkor... �-st �.33 • 
. -.Ba.k:l<:er Ds :Eax;, tr. � 
G. Bo.kkO.i' "' Ralf' .176 . 

,iBakkêl' , 'Geu.�te Gl.-aoht 87 
as- · .Ni1roln.e.m.aaosstiy.9

D.v.Zaahon' Oostzijde 247
- K.t,intor · Or--� jeritoeg 1
..,,..o. Wieling v. oetadestr�5
...o. Wals a-roon.1.tmc1,r;i;2<. l2

Boolmanüel de VtU_pen • }'
f

os·iizijde 36 
C.do Vrie1J - .idel:l 74 

�.,,,. Dr. Vla$. • lw.ilatr"40 . 
,,,,. Vo.t Troels·�:èalaan 153 

.,.. -iochi; - .aatmuieiadijk 32& 
:., ;;.,.Jjolla:ia" P.r.. 1akstr.24 

G.Sc,hoen - Slui:spad 28 
B�S()liippur-' JJ.i:.HaJ.sst:r.26 

' . n.Sohemol" � , fibatzijG€ l.:.1.o. 
f- '1do:t-s li'r .�satr. 22· · 

.. ·,.,� .Ruyter - us· l3exstl". 5 
· .. • � ,, t eretag .Rip.cmJg 21$ . 
.,, upo;nuar� I.Qeo�aal 't"iil.lw�tr.G6 
.,. .. O'J)denvolde - . ,JestzttiJde l�O 
�l1.1Zoom.e - . i:r .Rnl.ost:r. {..fJ 
,, � .1i i�U\'r'Unhuyzen • Eëdoomlaan 84 
;J•Niom,enhu1a- •.ti,,istorbesstr"8 , 
· .Nak - , , '!ei�oor.nst.r"l/ 

'•fi•llolin-. ntlzg .. ·v-.d.stndtt.tl!. 50 
-:� .:v.d.l!ouJ.an,.. .ïnn bteanst:r.4 

�.l!elief " · cT.il.:rnoldu.strtr..17 
hl?.Uay BoUîJJ:q.anS_pa{'l 29 

\ 
' 

1 '  

z.o.z 



, D�v.d.Lingen 
Dr. de .L'3out\l' .... 
R.1.Ange&7s
i!.l�aikkel 
Krijt H. 

a N.Kranenbu.rg -
• J'.Ki�ier

,.,. G. Ko enen. 

A.Knota -
/ J.Keuning 

T.Kat -
H.lrarten ...

• 

• 

��,.· / � 
l?rov. weg 08 

·r � 1 uct\
Stätionsstr.ai 
l!J)o.lloplantsoe.i • . IJ � 
Burg. T.e.rhaum.stJ:.2 l 

\· l3oo te:inake:r·s tt·. 
Cz Pete:rstr.aa 
Apollople.ntsoeJl 16 
D.Donia.st�.56 
Kalf 4113 
Verm.eer3tr. 8 

Emmastr.31 
,reat7.a.ne'i'd.1Jk 157 

' ' 

,, 
' 

\ 

\ ,· 

:t 



' 
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B.16665.

eon.
H. TZ.2. GE HE I M. 

Abonné's "de Vrije Katheder". 

7 Juni 7. 

Ik moge U hierbij een opgave doen toekomen van in U\! gemeente 
woonachtige abon.o.é's op "de Vrije Katheder". 

Ik zal het op prij s stellen, ten aanzien van heu, over ��e nog 
nimmer_ aan mijn dienst bijzonderheden. werden ge;lleld, in kennis te vmr
den gesteld met hun volledige personalia, terwijl ik over de extremis
tische abonnê•s tevens gaarne za). vro:rden ingelicht omtrent hun poli-

n tieke oriSntatie, c.q. activiteit. 

an de Heer Co:nnnissaris 
an Politie, 
'""\ 

b._�.

Collo! .v1r

HET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGIIEIDSDlliNST 

Namens deze: 

J'.G.Crabbendam. 



Eolt36C5 • 
. een. 

R. -G E HE I M. 

Abonné's 11de Vrije Katheder". 

.. 

\ 

/tP J j{) 

7 Juni 
' 

7. 

Ik moge U hier�ij een aanvullende opgave doen toekomen van in Dw 
gemeente woonachtige abonné's op "de Vrije Katheder". 

Ik zal het o:p prijs. stellen ten aanzien \l"C IJ. hen, over 'l.'rie nog
nimmer aan mijn dienst bijzonderheden werden gemeld, in kennis te wor
den gesteld met hun volladige personalia, terwijl ik over de extrer.us
tische abcnné's, tevens gaarne zal worden ingelicht omtrent hun poli
tieke oriëntatie, o .q. ·activiteit • 

.Aan de Heer Korpschef van Poli tie, 

irirmAAL. · · ' 

, 

EET HOOF.[, VJ1.E DE CENTRAIE 

VEILIGHEIDSDIE!JST 

Namens deze: 

J .G.Crabbendam. 



Naam Adres Blaats 

do Vries l'otgieterwoe 5 Bloemendaal 

J.Pool Acacialaan 28 ft 

Oldewelt de Gonè,stet 5 

- J,Laan V5.jverweg 18 " 

H.v.Keupen Zuiderstationswoe 3 l> 
if .Hunne.man Pinellaan 15 " 

v.d.Haar KleverJ.aan 97 
- A.Grooten Kin heim.weg 2 l'f 

N.Buys Verl.Xoepellaan 1 " 

A.Bromm.ert Genest�reg 23 " 

·' �'!o.i..OSkamp idem ll " 

Ael))orts rej>enlaan 43 " 

0 



Abonn�s on de Vrije Katheder. 

Adr.ss: Plaats: 
���--------��---���--�-------��-�---..... -�--------------------------

!'!..· z.er oet
F � lange 
;r." eulinga 
coSchmelle 

OcN.y:pm.a 

0 
Piebenga

!�?-ïyenhuis
Il.1.!ogendorff 
G.Lioen
V.Kooi.mau
H.Kobua
l!oX'neu.tel .Re.!:lm.eS
M.Hamer Kansen
Aode Groot
î..do Grip
Emabl'Oek 

l) M.Dykste:rhuis
DJilantil�
Dixom Boekhandel
J "Delver
C. Burgemeott2;g]
H. de Bruin Jr.

Rielerweg 175 
I.i.Ulge Bisschopsst�.41 
Nilantstr. 43 
v.d.Keessolstr.81 
Carteziusstr.23 
B.rinkgroverneg 246 
Fa:rd..Bolstr.29 
Noordertergsingel 4 
Wor

.., 
7b 

Gr. v .:r.u::�nstr.8 
LoJ:issohonstr.5 
r:uh,a Ueyêndar>..l 
VGen.iG.f �e

!Ue1..wst;çaat 70.
1 AO&Emsti-. i.. 

Cartesiusstr.26 
Achter de Hoven 7? 
St.Geertru.idengasthuia 

G.Gibsonstr.l
st.Jurrienstr.19
2e Fauwenlandstr.25.

Doventer 



, CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

No. B .16665 • 
Bijlagen: een• 
Dict.: H. 
Uw schrijven No. 

dd. 

Typ.: TZ. 2. G h H E I LI. 

Onderwerp: .l.l.bOnné 'S 11 de Vrije Katheder 11 • 

's-GRAVENHAGE, ? Juni 
javastraat 6 8 

j111539 Tel. 
l 1 12778 

Ik moge U hierbij een opgave doen toekomen van in Uw gemeente 
vroonachtige abonné 's op "de Vrije Katheder". 

Ik zal het op prijs stellen, ten aanzien van hen, over wie nog 
nimmer aan mijn dienst bijzonclerheden werden e;emeld, in kennis te vtor 
den gesteld met hun volledige personalia, terwijl ik over de extremis 
tische abonné's tevens gaarne zal worden ingelicht omtrent hun politi 
ke oriëntatie, c.q. activiteit. 

HET HOOFD VAN DE CENTRALE 

VI.ILIGHbIDSDThNST 

Heer Korpschef van Politie, 

JJ"alll�� 

J .G .Crabbendam. 

Coihl._.: 
(&} 43228 - '46 



Eo.29 

Juni".'.'1194:'7 

eder aangeboden met het ravrort ho.r 
29 mijner ad�inistratie, naar de inhoud 
waarvan i1{ U moge verwi izen. 
typ.m. 

De 

.-t 

.., 

� 

� .... 

> 
t 



�5i::: 
" B.110 o •

.;en. 
!-I. . TZ"2" G I: H E I W:. 

Abonn�'s "de Vrije Katheder". 

7 Juni 7. 

Ik moge U hierbij een opgave doen toekomen van.in Uw gemeente 
woonachtige abon.-ié 's op "de Vrije Katheder". 

Ik zal het op :prijs steJ len, ten aanzien vnn hen, over ·wie nog 
nimmer aan mijn dienst bijzonderheden werden gemeld, in kennis te vror
è.en ge:::teld me't hun vol7.edige personalia, ten.rijl ik over de extre:cis
tische abonn� 's tevens gaarne zal worden ingelicht Oilltr.ent hun poli tie-
ke ori�ntatie� c.q. activiteit. \ 

Heer Korpschef van Politie, 

HET HOOFD V lil! DE CE?T'f1RALE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Nru:nens deze: 

J .G .crabbendam. 



Naam.: 

Abonn�s op de Vrije I(atheder. 

,.�dres: I'laats: 
---�--------------------------------------------------------------------

>- c.Nieuwlan.d Fl'ankenbergstr.21 Voorburg 
T. ,'/eidema L. v. Lee1.mens.teyn 06 
H. ö. e Vries Kon. ·ilhelm.inalaan 506A 

Î,.. .J". Vermeulen Broekslootkad-e 6 
i'l. Verhage v. Woudelaan 17 
li .... Vellekoop :?a.rkweg 196 
A. Timmerman .Park:weg 17 

t--irH. Tiemeyer .Jac. Catsstr. 56 
• ..t ... Tiekinl{ den Burgb.str.19 
s.stokvis v.Arensber-gelaan 136
G.Starrenburg Broekslootkade 59
,.Sprenger L.v.N.0.:iliinde 180

" .Singer p/a Fan+.Krausz Kon. '\idlhel.ril.ina. 381 
� o.v.Severen E�um.wijkpl,6 

J.Schaafsma Rüsthotlaan 18
v. Ryn 1',Iauri tsstr. 5 '
J.Prinsse Noorderburglaan 59 

.J.P v.d.Palmstr.6
e:a�-.,.._-�----------'f.l.-v-:. Le euwenst-eyrr 40 

Mr. 1·f. OVerbeek Schellinglaan 35 
J.0livier- v.Naeltwljckstr.110 
P.v.Nes L.v.Niemw o.Einde 494
l'.Muller- Pr.Mariannelaan 155
H.:,Ieyer v .Sevenbergestr. 70
R.Maurer Parkweg 210

• v. ID on Kon. \'lilhelminalaan 360.
,<-;_..,.. ___ Sj ü:tge-m.an ·�iilhelminalaan 31

G.iti.ndenburg Denburghstr.18
-�-.=,;;;�-�c.v.d.Kuy v.Naaldwijkstr.117

B.Katsem.ier L.v.N.O.Einde 188
J.Hooft Tuinluststr.11
W. v .Ham Kon. Wilhelminalae.n 250.

'1-·0.v.Gool L.v.Heldenburg 7
x R.tffigens von Geusaustr.177
· D.'Engel v.Egmondstr. 57

R.Elsen de Visser Oosterlostr.9
)Ö � F.ggink ' Hoee ·,,eidelaan 36 
x P.Eelveld Schellinglaan 22 
x;_A.Don · Kon.Wilhelm.inalaan 506 
xCitroen TÓ�lenskade 34 

-.J.Buys Jac.J!,a.tsstr.128 
1....,.J. de Bruin B1ookerstr.33 
, D.v.Borselen v.Arem�ergelaan 125
��=�;stert L.v.Leeuwenste;rn 25

��ft 
� �&x 
� ��èe060C 
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G.Nieuwland.

• •  

4 Juli /. 7. 

GE HE I M. 

11:i;��9.]R!1
� 

t/6 Ds
Hiermede heb ik de eer U te berichten, dat Gijsbertus NlhlJWLAlID, 

geb. te Gouda 5 Mei 1912, le luitenant�directeur Marine Kapel Konink
lijke Marine; sinds 24 April 1947 wonende te Rotterdam, le' Middelland
straát 41, komende van. Voorburg, abonné is o:p "De Vrije Katheder". 

Omtrent Niemvland, die gehuwd is en de Gereforrneerèe Godsdienst 

Jt 

zou belijden, is overigens niets ten nadele bekend. 

I 

.an <Jall!..Heer Hoofdcommissaris 
an t·�·ie, 

-� T T E R D A M.
i1\,; 

v. :.L.. �I? 

HET HOOFD VJJ:!. DE CENTEALE 
VEILIGHEIDSDIBNST 
Namens deze: 

J .G.Crabbendam. 



, ,,�HTINGENDIENST 
� 1... AMSTERDAM 

' 
-

No. I.O. 8h/4-7. 

Uw brief: 

Onderwerp: 

__ �10DJ1é�.3 -7

:ti.je ratheder. 

! Bijlagen: 1 Ljst

GEHEIM.

Amsterdam, 

O,uum: 1 Jp . 1,· - '"/)' 
-... -·---... ... .... _, ___ _ 

27 'ei 

·-'
-1

",' Qp� � ��.._....' 
.. 

: 2 9 ME/194? 

�l/î���=-:· 

ria2.o·j ·1ordt :J -.;B11. l.:.jst, 3 par;ina 1 s, a.ar=eboc.en van VJr

spreid i� de� lande woonachtige abonnenten op het �e8kblaJ 
.J � V E.J"' �'.:.t.. r:I Ll lR • 
--·---- -- ------ --- ---------·- ----------- --. -------·



R. TZ.2.

G�Nieuwland, 

n�\,5 

4 Juli '1. 

GE HE I M. 

Hiermede heb ik de eer U te berichten, dat Gijsbertus NIEUWLA."PID, 
geb. te Gouda, 5 Mei 1912, le luitenant-directeur Marine Kapel Könink
lijke Marine, gev;oond hebbende te Voorburg, doch sinds 24 April 1947 
?lOonaohtig te Rotterdam, le lil.ddellandstraat 41, geabonneerd is op het , 
blad "De Vrije Katheder11 , (vooruitstrevend VTeekblad op cultureel e11

maatschappelijk gebied}. Het weekblad 11De Vrije Katheder" is zeer links 
georienteerd. · 

Overigens is omtrent Nieuwland, die de Gereformeerde Godsdienst 
zou belijden, niets ten nadele bekend. 

IIET HOOFD VAH DE CENTRALE 

VEI UGHE<IDSDIENST 

Namens deze: 

J .G .crabbendam. 
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Abonnés op de Vrije Katheder 

Naam Adres Plaats 

• 

)------------------------------------------------------------------------
N Zanen Mauvestr. 17 Zaandam 1-

P. Kaper Belgischestr. 35 
B. Hulsing Ameland 20 
K. Haak .Wetstr. 12 
J. de Groot hoogendijk 138 
A. Groot P.L.Takstr. 5

H. Gombert Abeelstr. 24
A. Geeren J. C. van Wessemstr 59
F. Treilik v Wilhelminastr. 23A
G. Folk � Lijsterbesstr 35 
Flip sen J Zwaardemakerstr. 
Eskens '/ Schubertst 2 
F. Engel J 8ustenb1n·gerdwstt'. 2 
N. ·0r1on j Kopermdilens tr 55

P. Cluwen J Eikenlaan 3 
J. Dhevallier IT. Halsstr. 70 

�
\.._ 

Bruins J Hoveniet>str. 22 

11
ekman Veldman Bootemakerstr. 2C 

�;:,o,"îBreuker P.L. Takstr. l
'--'( Beunder � Lijsterbesstr. 33

....il,. R. v. Beek • J. A. Laan weg 2 
�- Bakker Texelstr 66

Bakker � Franscgestr lA 
M. Bakker .! Slachthui-sstr. 8A 
J. Bakker J Ernmastr. 33 
J. Bakker v Ds Bakstr. 6

G. Bakker II Half 176 
G. Bakker, Gedempte fracht 87 

� Baas v �icolaasmaesstr 9

D. v. Zaaneh � 20 s tzij de 247 
K. Winter v Oranjesteeg 1 
i C. Wieling J v. Ostadestr.3
c. Wals Groenlandstr l2
Boekhabdel de Vulpen I Wesjzijde 36
C. de Vries v idem 74 
Dr Vles J Tuinstr. 40 

t: Vet .J Troe1stt'laan 153 
�echt V Westzanerdijk 326 

�56jollema J P.L. T�str 24
a..schoen I Sltispad 28 
-�chipper Ft'. Halsstr. 26 
D. Schermer .., Westzijde t,t 110 
A. Sanders � Fr. Halsstr. 22 
G. de Ruyter Ds Baxstr. 5 
D. Reurstag J Ringweg 218 -
Openbare Leeszaal J Vinkestr. 36
Opèenvelde ; Westzuij de 140 
H. Noome � Fr. Halsstr. 48 
J. Nieuwenhuyzen Esdoornlaan. 84 
J. Niuwenhuis v Lijsterbesstr. 8 
J. Nak " Meidoornstr. 7 
c. E. Molin I Burg, v.d. Stadtstr. 50 
J. v.d. Meulen J JanSteenstr. 4 
N. Melief' .J J. Arnoldusstr 17
Chr. May ✓ Bouwmanspad 29
Ii). v.d. Lingen I Prov weg 68
Dr de Leeuw v Stationsstr. 82
R. Langenrys ' Apolloplan tso en 6 

M. Kwikkel Burg Terhaamstr. JU 

• 

(_ 

l
•
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J 
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2. J �/ J Tina Abonnés op de Vrije Katheder.

r
- --------- -- --- -- -- ------------- --------------------' 

Naam Adres Plaats

H. Krijt ,,/ . Bootermak:et'str. 9 Zaandam j--
N. Kranenburg / Cz Peterstr. 88 / 
J. Kraaier ✓ Apolloplantsoen 16 __,-G. Moenen ✓ D. Doniastr. 36 .J-
A. Knots I Kalf 41B 
J. Keuning / Vet'meerstr. 8

T. Kat Emmastr. 31 
H. Karten Westzanerdijk 157
J. Wijnperle J Mr Bordeslaan 13

N. v. Wijk ✓ Fokkerlaan 36

R. Weber 1/ De Ruyschlaan 203 

A. Waterman ✓ Rentmeestelaan 78 

C. Vt"ee " v/d Giessenstr. 33

Ir W. Visser✓ Emmakade 17 
c. Spits ✓ Charl. v. Montponsierlaan 52
F. Piersma ✓ Keizer Karelweg 442 
s. Ozinga I Emmakade 21 
J. Oostenbrcbek ✓ Mr Re§Ulstlaan 1 

, Ooms 4 Rentmeesterlaan A3 
:::;,: Oepts v. Ysselsteinlaan 14

Guillaume Landré Molenweg 35 
� P. Kroon J Gr. Albrech tlaan 86 
� Kramer V Keizer Karelweg 119 

H. Knihbe Y Charl. de Montponsierlaan 73
L. de Jong V Veerelaa.n 1 

J. Huizinga ✓ Amtserdamscheweg 360

D. Hendrikse ✓ Amsterdamscgeweg 130
· N. Guilonardx Schilleman tl Mr Bordeslaan 10 

Th. Bennes >J Dykgravenlaan 12 
A. v.d. AA.ar sen ✓ Amsterdamscheweg 298
D. d' Angremond v Gr. Albrechtlaan 149

i 

l 

Dr A. de Jroe \ Mr Sixlaan 24 
G. Zeu·levoet v Rielerwe,g 175 

Nieuweramstel 
, - bevêfiter� · l

P. de Lange t/ .i._ Lange Bisschopstr. 41
J. Teulings v Nilantst�. 43 . 
R. Schmelle � v/d Keesselstr. 81
C. Rypma ,/ Carteziusstr. 23 

- �iebenga V Brinkgreverweg 246 
�yenhuis .; Ferd. Bdilstr 29 

H. Mogendorff v Noorderbergsingel 4
aMoen " Worp 78 

�ooiman � Gr. v. Burenstr 8
H. Kobus J L. Bisschopstr 5 
M. Kneutel Hemmes J Huize Meyendaal 
M. Hamer Jansen J Veenweg 96 
A. de Groot " Nieuwstr. 70 
L. de Grip v assenstr. 5 
Emsbroek � Cartesiusstr. 26 
M. Dyksterhui s .J Acgter de Hoven 77 

Djilantik v St Geerruidengasthuis
Dixom Boekhandel

J. Delver v

C. Burgemeester V
H. de Bruin J-r J 

G. Gibsonstr 1 
St Jurrienstr. 19 
2e Pauwenlandstr. 25

l 
J 
{ 
r 

J 
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Katheder 

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

Adres Plaats 
--------------------------------------------------------------

c. euwland ,J
_:p Weidema .J

✓H: de Vries '/
J. Vermeul,en ./
W. Verhage � 1 M. V�llekoppilf 11� �wf}bJD 
A. Timmerman� 
H. Tiemeyer ;;
A. Tiekink v 
S. Stokvis .;
G. Starrenburg ✓
W. Sprenger v
E. Singer p/a Fam Krausz ✓
C. v. Severen v

J. Schaafsma ✓
v. Ryn / 
J. Prins se J
,� Post � 
A.. Plaat v 

Mr:- W. Overbeek.; 
,. Olivier v 

1/ -v. Nes ✓ 

• Muller. ✓
., H Meyer 

R. Maurer V
W. v. Loon ✓ 
Sj Logeman "' 
G. Kindenburg ..,
c. v/d Kuy V 

B. Kassemier -J
J. Hooft ,./ 

Frankenbergstr. 21 
L.v. Leeuwensteyn 56
Kon Wilhelminalaan 506A
BroekslootJade 6 
v. Woud el aan 1 7
Parkweg 196 
Parkweg 17 
Jac. Catsstr. 56 
den Bu·rghs tr. 19 
v.Arensbergelaan 136
Broekslootkade 59 
L.v.N.O.Einde 18b
Kon Wilhelmina 381 
Eeumwi jkpl 6 
Rusthoflaan 18
Mauritsstr. 5 
Noorderburglaan 59
v/d Palmstr. 6 
L. v. Le�uwensteyn 40
Schellinglaan 35 
v. Naeltwyckstr. 110
L.v. Nieuw o. Einde 494
�r. Mariannelaan 155 
v.Sevenbergestr 70
Pa!'kweg 210 
Kon Wilhelminalaan 360 
Wilhelminala,an 31 
Denburghstr. 18 
v. Naa dwykstr. 117
L.v.N.O.Einde 188
Tuinluststr 11 

v. Ham
v. Gool
Eugens 
Engel 

/ Gelicht. 
,j 

Bij Mevr. Pleijte. P.A. / 
Kon Wilhelmina1.aan 250 

v 

✓ 
• Elsen de Visser J
• Eggink J 

P. Eel1.1.eld ✓
Don ✓ 

' 

'lf lil Citroen ✓
. Buys -v 

J. de B-ruin ✓ 

D. v. Borselen �
A. den Boestert ✓
de Vries ✓ 

J. Pool v 
Oldewelt ✓ 
J. Laan

� H. v. Kempen
J / Hunneman v 
v/d Haar ✓ 
A. Gro·oten 1/
N. Buys. ✓ 
A, Brommert " 
H. Boskamp 

,/ 

Aelberts 

L.v. Beldenbu�g 7
von Geusaustr. 177 
v. Egmondis tr. 57
Oosterlostr. 9 
Hoge Weidelaan 36 
Scfuellinglaan 22 
Kon Wilhelminalaan 506 
Toàllenskade � 
Jac Katsstr Tp28 
Blookerstt" 33 
v. Arembergelaan 125
L. v. Leeuwenstein 25 
Potgieterweg 5 
Acacialaan 28 
de Genestet 5 
Vyverweg 18 
Zuiderstationsweg 3 
Pinellaan 15 
Kleverlaan 97 
Kinheimweg 2 
Verl Koepellaan 1 
Genesteweg 23 

idem 11 
Iepenlaan 43 

Voorburg..,.

I 

....... 

" �13loemërüi'i'àl 
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lJl�CT 's GRAVENHAGE lffo ½ ',,.. ��]
DE� RIJKSPOLITIE• 's GRA VENHAGE�Mê't'f92';7 • 

No. 56 Geheim pers. 
J

.�Volgn✓
_..,..-

1 
Onderwerp: Abonn:t� "De Vrije Katheder, 1 Lv6l 19V\I g z

• 

, , 
1 ACD/Jün 

· · / A J ..,.,e, Ter voldoening aan se Jven
jr}'?(!_ {; --

d.d. 1· Mei 1947 nm. B.14172 betreffende 

bovenaangehaald onderwerp, heb ik de eer 

U hierbiJ de gevraagde inlichtingen aan 

te bieden. 

De wnd.Districtscommandant, 

1 
namens dezen,

L
t
-
.
-

.
-

�
-

m
-

,
-

,,
�---�-----::De-

-r
�

chtmeester,

_.;.,Á_JJ_-_3----r'--___, J Zoer. ,,. f 

L 
, ... 

L ..... - ..... · .. •J 

C� Jt'1 · 

Aan r}:10 
de Heer J.c.c�BENDA..ll 

te I s G R A V E N H A G E. 

Javastraat no. 68. 
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•GEWEST s,GRAVENHAGE DER RIJKSPOLITIE • 

v.M. GEMEENTEPOLITIE OEGSTGEEST

Telefoon Leiden 21345 
(K 1710) 

Steeds één ondf>rwerp in 

een brief behandelen 

L 

Adres: Wilhelminapark 17 

, 

Aan de Reoherobegroep ingedeeld bij de 
Staf van de Districtscommandant der 
Rijkspolitie 

.. /4 i.� . 
te 

s- GRAVE N H AGE.
J 

o Uw hnr;oer:;k_ Uw brief van 16 Mei'� 7. Ons nummer ,46/4 7. 22 .Mei 19� 7. No. b, 1.zeneim pers. 
Vor.r:oolco bij boontwoordlng datum on nummer dez:.11 te wermefden 

Onderwe1p: 
Abonne,a 1De Vrije Xathed�r" 

Naar aanleiding van Uw nevenvermeld schrij -
ven met bijlage,heb ik de eer U hierbij te doen toekomen, 
de volledige personalia van de in mijn ambtsgebied wonende 
abonne,s van 1De Vrije Katheder0 • De eventuele bijzonder
heden,welke mij van deze personen 'bekend zijn,zijn door -
mij achter hun namen vermeld; 
FRANOISOUS JOHANNES VOSSEN,geb.te Oronau(Dl),22-2-1897,van 

. / beroep loodg1etersbed1'1jf-s1garenwinkel;er,wonende Gevere
V straat no.,1 alhier. Sterk links georienteerd en verheer

lijkt Russisch regiem. Treed* niet actief op de voorgrond. 
�OLDUS TEUNIS XRA.All,geb.te Velsen,28 September 1918,van 

t/ eroep bouwkundige ,wonende Julianalsan no.16 alhier. 
HERMAN WALTER KUNST,geb.te G�onlngear,lJ-il--190�,van beroe 

V fabrikant , wonende Jul ianalaan no .15 albie r. 
Kve ��t9§i!�gg�eF��=:,:r:' ,;,:::rj!:.:o:äa:::•:�i:•!�bt!r�s&l4Ya11 �e-• 

1/HENRIE'l'TA CAROLINA WILHELMINA TROOST,geb.te Arnhem,9 -7:;-
� l9o6,zonder beroep,gehuwd met Dirk loekebakker,wonende -

Warmonderweg no.lf-6 alhier. 
BEREND GEÁQRGE ESCH.ER, geb.te Gorinohem,�li-1885,van beroe 

t/Hoogleraar,wonende Dorpsstraat 15 alhier. De bekende lera 
van H.K.H.Prinses Juliana. 

Bijlagen: 

JAN PETRUI BENJAUIN JOSELING DE JONG,geb."tie Leiden,lrr 
Vl886ivan beroep Hoogleraar,wonende Dorpsstraat ,1 alhier. 
VDANIEL JACOBUS VAN DER POTTEN,geb.te Oegstgeest,21 Maart 

1892,van beroep slager,wonende Dorpsstraat 28 alhier. 
MARIA :ROOSEBOCM ,geb. te Utrecht, 4 Mei 1909 • van beroep Dr. in 

Äe dierkunde,wonende Dorpsstraat no.15 alhier. Studie -
Vvriendin van H.K.H.Prinsea Juliana. Volgens mijn 1nl1cht1 

gen is zij zeer sterk links georiënteerd,en treedt in hog 
re kringen nogal op de voorgrond. 

�Olm IRISH STEPHENSON,geb.te Delft,7-12-1872,zonder beroep, 
wonende Willem de Zwijgerlaen no.27 alhier. 
IZAAX DE VINK,geb.te Leiden,21-8-1902,van beroep koopnan i 

Vongeregelde goederen,wonende Deutzstraat no.ll al.hier. 
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,, 

LlM .r-...hOTEI1�,geb.te Smilde, !:::2-11-li::11.4, van beroep kan
tooyoa i.t:::' de, wonende Terweeweg no. l.B ulhier. Communist alth&ns 
::,e-,;::t: . .,..e-r,�r�� links 6eoriënteerd. Treedt alhier niet op de voorgrond, 
1oc::ff• z�1! wel propagandt. van nem ui tgad.!l • 

:�. Ij�·..,: "'�' is i.1.W1 het ö.dres Broekweg b niet bekend. De mogelijk
.i.cio,�sté.tat, dat hier bedoeld word1:. P • .é3.n.l!;GMti.l"l, een student, die 
- "',Oêger op dit adres gelogeerd heeft bij zijn oom J .Bregman. Deze 
pérsoon is echter sedert ;..ugustus l:::!46 aldé:lar niet meer geweest. \' 
,Q·rro JfüOC,,.D�ü wN>.LB.&tG, geb. te Balik 1-apan (Borneo), 24-8-1924 ,stp.-
dent wonende De Kempenaerstr.:..at .32 allüer. 
Ro.den Mas .n.BDU.1..u:1�...;JID DJOYOh.Llrtil\!Iu.itk'l, ,�eboren te Remba.ng (N .o .I.) 

✓15-1-1�04, V'dn beroep assistent Koloniaal Instituut, vroe5er wonen
de Duivenvoordestraat no.b5 alhier. Op 13-1-1847 vertrokkennaar 
Indië. �tond als communist bekend. 

J 
EI!.;rRUb .!i.LD.!!i.iillll'JG, geb. te G roningen, l-8-l8ö8, �m.Predikant, ·wonen
de Louise de Colignylaan no. ::ïti altlier. Is wel links georiënteerd, 
doch vermoedelijk geen conumrnist. 
Ai�T0.:.13 1u-1...'tih il,Q�±OLl', geb. te Gorinchem, 31-lè.:-1921, van beroep me

V disch ussistente, wonende hc::,.éi.rlemmertrekvuurt no .10 ulhier. 

J
J1L1 J...,.coB .JL G,.i;.;LIJEll, geb.te hoogwoud, 19-8-1878, gepensiQnneerd con 
servator H.U., wonende ,fijttenba.chweg no .4:3 alhier. 

✓l1L01U� OlT.l.urlAND, geb.te rar"'kan, �6-8-lBGb, student, wonende L.o:f
brouckerl�an no.� alhier • 

J
DQlI'NE �JE.iillW .&ilil'�ThA, geb.te Batavia, 16-2-1'.:301, van beroep rlönt-
5enoloog, wonende Prins Bernhardlaan no.47 alhier. 
!_ji.lilA �Y.3LY1'J' i.1Jli1 .t"l.J:!;R, geb. te Budapest, :::;1-ö-1923, studente, wonende
Geverstraat no.37 alhier. Is jodin en woont sedert �;;o in �eder-
land. L;ij is thé.ns st<--c:-.tloos en doet veel moeite om gerni.turê:1.liseerd 
te worden. Omtrent héi.ar politieke overtuiging is mij niets bekend. 

J .i:IH,,,tlJill:1. Vhlü!.:KruüP, geboren te .jimsterdam, 23-4-1896, van beroP.e arts, 
wonende Geverstrctat no.4b �lhier. In geen geval links georiënteerd. 
CORl,..:i!LIS FEl'RU� JO.I-Lu-0\f.d:;;;, b·i'orrJN, geb. te 's-.Jró...vennt..ge, 17-d-1909, 

J van beroep DiI'ecteur v�n het kr&.nkzinnigengesticht 11:::ndegeest" &1-
hier, wonende Jeverstrc.c::tt no.b4 alhier. 
JAN KAlbB..ui:K, geb. te vloerden, 1B-2-l8B2, Vé:1.n beroep hoof·d-onderwiJ
zer" \lonende ....,mrnalë::.an no. 4 alhier. 

J
GIJbBEhTUb 301.J.J_hJ..ci:DU:;; JOt'..tUil\JEb 1-..AD�MAKER, geb. te 's-�àvenbage,
lB-3-1887, Vél.Il beroep Hoogleraar, wonende Prins Hendrikl&an no. 2 
alhier •• 
De pex·soon ..L.BLOK, ::,an.RhiJnge est ulhier, voorkomende op de bij l�ge
van Uw scnrijven, komt in het Bevolkingsregister alhier niet voor 
en  is ook aan het S�nätorium .ctnijngeest onbekend • 
M.T��-wTRO�'I', aonoutenburgstr«at 18 staät in het Bevolkingsregister
dezer gemeente niet ingescnreven. Uit het onderzoek is rniJ geble
ken, dat dit een studente is, die uf en toe op dit adres Komt. Ver
der is zij �lhier niet bekend. 

De Corpschef van Politie, 
De i.djudant, 



TI�JFSPDLITIE. \ \ 
�l!CGEWES'f �STERDAM 

District .... ····•Ut:l:'0•Cht ... . .D.e. .... Bi •. t., ................... 2.4 ........ M�..t. ............ 194_7, 
Afdeeling .................................... . Utrechtseweg 135. 

COMMANDANT 

No. 92- Geh.-Pers.
Vol�no. 

Bijlagen: 
Ooderwerp:Abonné' s op "De Vrije

' - ., 
K tl d 11 2 8 t-AEf1917 

a 1e er1_. ___ ...,,. __ _

61.11- , 

j 

ACD/t6to/'/ 
Naar aanleiding van Uw schrijven dd/ 
20-5-47. No.B.12734.,onder verwijzing
naar de bijlage, moge ik UHoogEdelGe
strenge berichten, dat de in die bij
lage genoemde J. Huü:.cian, Voorstraat
49, te Vianen, niet in het mij o.h.
District woont.

Aangezien Vianen behoort tot het 
District Rijkspolitie Dordrecht, moge 
ik U verzoeken, het gevraagde betref
fende Huisman voornoemd, te richten 
aan Districtscommandant Rijkspolitie, 
te Ëordrecht. 

D]' Officier v,Rijkspolitie,
1e klasse, 

.,_ _____________ Districtscommardant, 
l),umm;;r: p L 

typ. v.

de Heer Hoofi
A

1èentrale Vei-
ligheidsdienst, te 

• 8Verman, 
--· � 

. 
1 ?-J.i.� 
,,c::---Ï· / v 

1 s - G r a v e n  h 8 g e . 
Javastr&at • 

P4TRl4•AMfR.Sf0-0ft:T 
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·DISTRICT GRONINGEN. GRONINGEN,27 1'1ei 1947. V, 

"· / 
• QOMMANDANT.
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I 
.Tavastraat 68, te 's- G B A V � N H A G J • [)..,,;-,.: .\LJ r; ·• ... ,. t

ONDERWERP: Abonne's op "De Vrije l'tatheder". 
hummt.r: -��----------] 

1 ,1 

-

,,t I'- :r-� 
Î 

Ter voldoening aan het gestelde in Uw schriJven u.d. 
1 Mei 1947,No: B.12320,met onderwerp als in margine,heb ik de eer 
U Hoog Edel Gestrenge,beleefd het volgende te berichten: 

le. Jakob Bruijel,geboren te Bergh,(Gld),12 Augustus 1881,gehuwd,van 
beroep dierenarts,wonende te Leek,A.72b,is gedurende de bezetting 
lid van de N.B.B. gevrnest,werd na de bevrijding geinterneerd en 
l ater in vrijheid gesteld.Van hem werd gezegd,dat hij verschillen· 
de personen heeft overgehaald om lid van d e  N.S.B. te worden.Hij 
schreeE\f destijds vrij felle stukken in de Leekstercourant en in 
de Noor'a.erst0rm.Voorts liet hij zich tijdens de Mei-staking in 
1943 uit in dien zin,dat er maar eens voorbeelden gesteld moesten 
worden. erder is op het ogenblik niets van hem bekend. 

2e.Emmo Wiërtsema,geboren 13 October 1904,te Sa:ppemeer,van beroep 
--architect,wonende te Hoogezand,Hoofdstraat 59. 
3e.Jacobus Nooi,geboren 19 October 1911,te füeppel,van beroep onder
--

-w;
ijzer Mulo-School,wonende te Hoogezand,Kielsterstraat 83. 

4e.reunis Jan ilbronda,geboren 30 Se�tember 1906,te Hoogezand,van 
�eroep Bank-Directeur van de Nederlandsche Middenstandsbank,wonen-

de te Hoogezand,Hoofdstraat 10. 
5e.Jan Bolt,geboDen 19 Augustus 1897,te Grijpskerk,van beroep Hoofd 
-Mulo-School te Hoogezand,wonende te Hoogezand,Jan Huitzingstraat

24,te Hoogezand.
Niemand van voormelde personen treedt o:p politiek gebied on de

voorgrond.Zij staan allen zeer gunstig bekend.De :personen onder
2,3 en 5 zijn verm�odelijk bij de Partij van de Arbeid aangesloten
terwijl de persoon onder 4 vermeld tot de Partij van de Vrijheid
behoort.In geen geval zijn zij als extremistise elementen te be
schouwen.

6eWilte Wijngaard,geboren 3 �ei 1909,te Groningen,van 
maker,weduwnaar,wonende te Hoogkerk Hoendiep 184. 

Hij is in het jaar 1946 van Groningen in Hoogkerk komen wonen. 
Treedt niet o:p de voorgrond o:p,politiek gebied,doch heeft com

munistise neigingen. 
7e.Hendrik Albert Albertsma,geboren 211'1.t.ei 1906,te Hoogkerk,ongehuwd 

'" --voorheen wonende te Hoogkerk,Zuiderweg 43, thans bewaker in een 
J✓f:Vivrl kam:p van politieke gevangenen te Bussum. 
�v-f Q -� Albertsma staat bekend als :principieel communist. 
IJ. Jt ,\ "se.Jan Martini,geboren 12 April 1923,te Jjedum.,inwonende zoon van Kla, 
i!i-v:?:._", • --Martini,wonende te '°edum,Luggerstraat 6. 

\» J .Martinii is van· bero� bouwkundige en is werkzaam. op een aren 

\}_,,. ",\.-'�JI tectenkantoor te Groningen.Hij heeft een christelijke opvoeding 
1 '\ genoten (zijn ouders zijn gereformeerd)doch gaat sporadisch naar 

de kerk en dan nog alleen om zijn ouders een genoegen te doen. 
1, 
, 

Hij doet niet bepaald aan politiek,althans treetlt niet op de 
voorgrond.Hij gaat weinig met vrienden om,daar hij geen prettig 
karakter heeft.Als er iets moet gebeuren,dan is hij graag de ont 
werper,doch blijft liefst op de achtergrond.Hij heeft tot heden 
geen bepaald contact met andere �ersonen.Overigens valt er tot 
heden niets ten nadele van hem te vermelden. 



-

9e. Ubbo Johan Mansholt,geboren 24 September 1912,te Ulru..m, 
arts;vmnende te Vlinsum,Stationsweg No: 4.Hij is gehurrd met 
Martha Pieternella Lindenbergen,geboren 1 Augustus 1914,te 
Kloosterburen.Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren,waar
van de oudste drie jaar is.Hij heeft zich OP. 12 Maart 19�2 
aldaar voor het eerst als arts gevestigd.Hij belijdt geen be 
P.aalde godsdienst.Hij is aangesloten bij de Partij van de 
Arbeid evenals zijn vrouw.Hij is wel actief lid,doch behoort 
niet tot de meest links georienteerden.Overigens valt er 
niets ten nadele van hem te vermelden. 

lOe.Jacobus de Pater,geboren 6 December 1924,te Uithuizen,zoon v� 
�endrik de Pater en Pieterke Geertruida Tombrock,is inwonen

de bij zijn ouders te Uithuizen,Provinciale weg D 7. 
Hij is landar�eider van beroep en tegens bezorger van het 

dagblad "De Waarheid". 
Zijn vader sta.at bekend als communist en is alszodanig 

lid van de gemeenteraad van Uithuizen en Secretaris van het 
Bestuur van de C.P.N.Afd.Uithuizen. 

Aangenomen mag worden dat Jacohus,voorwat betreft z1Jn po

litieke richting,ook co:m.rauniPt·Lsch is georienteerd,doch is 
alszodanig niet actief.Hij verkeert nog in zijn z.g.kwajon
gensjaren en wordt dientengevolge nog niet voor vol aange
zien. 

� Willem Klaas Hoekzema,geboren 25 Juli 1925,ongehuwd,van be
roeP. ambtenaar ter Secretarie teZuidhorn,wonende te Noord
horn B 119,gemeente Zuidhorn. 

Hoekzema studeert voor jounalist en is daardoor op zeer 
veel bladen geabonneerd.Doet tot heden in het geheel niet 
aan politiek,Komt uit een arbeidersgezin en zijn ouders 
zijn beide reeds eenige jaren overleden.Is door het gemeente
bestuur van Zuidhorn als ambtenaar op de secretarie aange
nomen,om hem met zijn daarvoor genoten aàlaris te helpen 
zijn studie voort te zetten.Hij is een zeer stil en terug
getrokken persoon,zit in zijn vrije uren onafgebroken thuis 
waar hij zich dan geheel aan zijn studie -v1ijdt. 

De Majoor, 
Districtscommandant: 

�.B.S.R�melingh. 

�· � 
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/. GEMEENTE-POLITIE

V, � 
SOEST, 27 Mei 1947..: 

' �
SOEST 

Telefoon : K 2955 2641-2642. (2, IJ. ,,. " 
-

...,,_ 

uw oohcij,en d.d. l ,l!ei 
. 19 47 . No.B.1417�-1 _ 

betreffende: Abonne • op de "Vrije Katheder". 
-· . � 

t

La.C.I. No. 9:,/Gehei m,. >, hm••··· 
�-"�"'u G _J 

�to�;�1:4ï; : Aantal bijlagen : een. 

Aan 

c,.,_.1, . . ' 
�tf'- j·. V I J .• 

Baar aanle id11JB- van Uw 't"öf enaa!Jlehaald eol:i°fijven he b1 1 
de eer UEdelGeetrenge hierbij een l�st te doen toekomen,bevatJ 
ieme de volle4ise personalia van de  door U genoemde abonné'a 
op "De Vrije Katheder•.-

Ik vestig er Uwe a&lldaoht op,dat Da.A.M.v.d.Laar Xratt 
niet_/Ce Soest,doch 

11\ 
},, �,(i'�" 

h. 

in 4e gemeente Baarn woont.-

DE HOOFDI�All POLifIE, 

' '}.H.Bakker 

den Heer Hoofd van de C. V .J)., · 
te 

Javastraat 68 
den BA.ÄG. 



e 

r◊Lfil-i;_: I JT<:R 

de 

BO R de 

Lijst naar aanleiding van een schr:L jven ..an c.v.D.no.14172.aa.1 éà 1947. 

Voornamen 

HendriCus 
... -----

Isaak�rcus 

Leentje 

Sara Doro1nea--

An on .,.. arinus 

Breu e en 

"qotterdam - 23-9- 0 

-Amsterdam

's-Gravenhage

Johannes ------�H�i-l_v_e_r_s_u_n_1 ___ ,-g=:i:: _1� 3 

Johannes Nicolaas 

Johannes ,hristiaan 

Nieuwerkerk 

,rnsterdam 

.ms erdam 

-8-1898

� -5-1 89 

��J 

Beroep 

. ..,,_.....--.---1 

uinman 

vertegen- Soest,Hilde
woordiger brandlaan 15 

eer .ver- S' ergsche
pleegster straat 125 

ijd.Bistr Soest, iendel-
ambt. shonlaan 22 
werkmees- Soest, -Ieide
ter N�S. weg 58 

a ere gegeven 
omtrent poli t:ie 
llB orientatie 
c • •  activiteit 

geene 

Com:nunist 

geene 

geene 

geene 

geene 

�mpoye ben SoesttJuliana Jommunist
zinestat io laan o3 
fruittel�r Soest,Nieuwe

weg 1C4 
geene 

gepens. Soest,Schoute - geene 
kamp�eg 6b 

kunstsclliJ.. Soest, egente 
der ,musi- selaan 5 
cus 

geene 

Ds • •  -r.v.d.Laar F:raft,wonende TTtrechtscheweg 63 woont niet te C'loest aan genremd adres doch onder de 
gemee11te Baarn. 



'-GEMEENTE POLITIE 
WINTERSWIJK 

Aan 

Hoofd van de 

Javastraat 68, 

's-G RAVEN HA GE.-

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons nummer: Winterswijk: 

No.B.:12734 20-5-47
Q0h 

.- -
23 Mei 1947. 

��We?p: 

Abonnee's op de 11Vrije Katheder 11 • 

-
In vouwe dezes doe ik u toekomen een 

politie-rapport mijner administratie, 
betreffende nevenvermelde aangelegen
heid. 

Aan de inhoud van bijgaand rapport 
moge ik mij kortheidshalve referte ver
oorloven. 

De inspecteur van politie, 
corpschef, 

B.A.De brigadier van itie, 

�, ,� -> L

t 

[ ·:�-,,, ,- � 

--·--·---·i 
l ,. 1110:r: !-- _ _ ____ _: (R.M.

C.i:11m: 
i ,!J}.:;S--'1/}' 1 

van Drie.) 

Verzoeke in eiken brief slechts 

één zaak te behandelen 



"CORPS RIJKSPOLITIE GEWEST ARNHEM 
v.m. GEMEENTELIJK POLITIECORPS WINTERSWIJK

.. 

Nr. f'6:t /47 p. GEHEIM. -
Winterswijk, 23 Mei 1947. · 

Onderwerp: Inlichtingen omtrent·: 

• 

-

Aan den Heer 

K.Over,Delistraat 3
; RA p p Q RT C.Jellema-Weeder, 

Eelinkstr.52; 
L.F.Abell,Brinkheur

ne No. 7. 

Naar aanleiding van een ingekomen schrijven van de centrale vei_l--'l,._ 
heidsdienst te ' s-Gravenhage, d.d. 20 Mei 1947, No. B.:12734, geheim, met 
bijlage, houdende het verzoek inlichtingen te willen verstrekken omtrent 

de in de bijlage genoemde �ersonen, rapporteer ik, Jan Bartus Renskers , 
agent van politie te ·,vinterswijk, tevens onbezoldigd rijksveldwachter, na. 
daartoe bekomen opdracht, u het volgende: 

De in de bijlage genoemde K.Over is genaamd, 
KLAAS HENDRIK OV ER, geboren 9 November 1907 te T exel (N.-H.), van 
roep ontvanger der directe belastingen, wonende Delistraat 3 te Winters
wijk. Hij bezit de Nederlandse nationaliteit en belijdt de Nederlands
Hervormde godsdienst. K.H.Over is gehuwd met M.A.J. VAN KOOIJ op 15 Augus 
tus 1935 te Breukelen, uit welk huwelijk vier �inderen zijn geboren. 
Op 20 April 1942 heeft hij zich te Winterswijk gevestigd, komende van 

Rotterdam. 
Op 18 September 1945 is meergenoemde K.H.Over door de politie te 

Winterswijk verbaliseerd terzake overtreding van artikel 184 Wetboek var, 
Strafrecht (het niet voldoen aan een bevel of vordering). Hij is echter 
van het hem tenlastegelegde vrijgesproken. Zijn echtgenote komt in de Pv 
litie-administratie alhier niet voor. Beiden staan te Winterswijk gunst; 
bekend. Op politiek gebied is te Winterswijk niets ten nadele van K.H. 
Over en diens echtgenote bekend. 

De in eerdergenoemde bijlage bedoelde C.Jellema-Weeder is gena t 
ALEIDA CLASINA GEERTRUIDA W E E D  ER, geboren 25 Februari 1905 te Koog 
a/d Zaan (N.-H.), zonder beroep, wonende Eelinkstraat 52 te Winterswijk. 
Zij bezit de Nederlandse nationaliteit, belijdt de Nederlands-Hervormde

godsdienst en is gehuwd met Charles Joseph JELLEMA, geb. 14 Maart 1903 
te Madioen (N.O.I.), van beroep leraar ·H.B.s., Uit dit huwelijk, dat op 
23 December 1936 te Diepenheim is gesloten, zijn twee kinderen geboren. 
Op 13 Januari 1937 hebben zij zich te Winterswijk gevestigd. Voordien 
woonden zij �e Diepenheim. 

Zowel A.C.G. Jellema-Weeder als haar echtgenoot komen in de poli
tie-administratie te Winterswijk niet voor. Zij staan hier gunstig be
kend. Op politiek gebied is niets ten nadele van hen bekend. 

Al de hierboven genoemde personen treden op politiek terrein,voor 
zover is na te gaan, niet op de voorgrond. 

Omtrent de in de bijlage van bovenaangehaald schrijven genoemde 

Ir. L.F.ABELL, wonende Brinkheurne 7 te Winterswijk, zijn reeds inlich
tingen verstrekt bij rapport no. 810/47 P, d.d. 29 April 1947. Kortheids 
halve moge ik naar de inhoud van dat rapport verwijzen. 

Aldus naar waarheid dit rapport opgemaakt, gesloten en getekend 
te Winterswijk, 2J Mei 1947. 

De agent van politie, 

KORPSCOMMANDANT VAN POLITIE 

�� K 
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GÈWEST'wv{STERDAM DER RIJKSPOLITIB 
1 

District ..... -4!:!l:�.�� .. �4.��·�·••·••·························· 
,, ' 

Afdeeling ..... llo.o.f.d.dor.p ........................... . 

Groep .................................................... .... , ............... .. . 

COMMANDANT 

No . .  A.N • {Geheim) L� . .im: 

Bijlagen: 

Onderwerp: Abonné 1 s op "De vrije Kathea.er". 

Q.;r:P. ......... , ..... ?? .... M�.i. ..................... 194? • 

_11�:,.;� . 1 
_ .......... l \ •i���;!;

Tei� voldoening af;l.n het gestolde in uw onderschrift dd. 28 
April 19i?, No.9o.(Geheim Persoonlijk),geèteld op het schrijven van de Cen
trale veiligheidsdienst to 's-Gravcnhage, dd.::rn April l947,No.B/12434�betref 
fende bovenst�and onderwerp,heb ik de eèr U HOOGEDELGESTRENGE beleefd als 
volgt te berichten: 
.ANTONIUS .JO�NES HOOGLAlW,geboren te steennijk 3 November 1923,ongehuwd,wo
nende te zwanenburg,Iepenlaan No-42,Gemeente Haarlemmermeer is werkzaam bij 
de Firma Preiêr en De Haan te Amsterdam,als assistent accountant. Hij sym.pat 
hiseer__g,,met het communisme. Op zijn gedrag en houding valt niets aan temer
ken.Hi"! was tijdens de bezetting een goed Nederlander en staat gunstig beken:!. 

.• fIMON BUIJS,geóoren te Wormerveer 2? Juli 1896 ,Kommies der Bi jksbelastingen
te Haarlemmerliede en Spaarnwoude,wonende aldaar Kanaalweg No.6. Gehuwd met 
.Anna Tummers,geboren ? November 1899 te Ockhoven. Buijs staat zeer gunstig 
bekend. Voor de oorlog was hij lid van de s.n.A�P• en ve:r·tegenwoordigde die 
partij in de Gemeenteraad.Op zijn ged�ag en houding valt niets op te merken� 
ANTONIE GIJSBERTUS BEUGELINK,geboren te Vlaardingen 1 Augustus 1885,wonende 
Juliantistraat 55 te Halfweg,Gemeente Haarlet1merliede en Spaarnwoude. Gehuwd 
met Wilhelmina Catharina Bourguignon geboren te Vlaardingen 2 dUli 1890. Hij 
was tot 1942 Directeur der suikerfabriek alhier.Toen hij een zenuwinzinking 
kreeg is hem op zijn ver�oek ontslag verleend"Thans is hij werkzaam. bij de 
V'/estersuikerraaatschappij te Amsterdwn. Hij staat zeer gunstig bekend en laat 
zich moeilijk ·met anderen in. Op zijn gedrag valt niets a.an te merken. 
Mr.JAN EENDRIK van 'WIJK,geboren 2 Juni 1907 te .Am.sterd�,Advocaat-Procureur 
te Bennebroek,Bijweglaari No.31.Betrokkene staat gunstig bekend en is alhier 
nimmer met politie or' justitie pé.n aanraking geweest.Hij intere�_!J;,_içh 
wel voor principiéle dienstwe,!.�era4rs. Tijdens de bezetting zat hij als po
'!i tiél?��e-t'Irtru:rt'sîänci'. "trp'zi jn Bedrag is overigens niets o.a-n te mer 
ken.Hij is gehuwd met Junnetje Dieuwertje Eriks,geboren te Hoorn 6-8-1908. 
JO�""NA GEEfiTRUillià. V.ä.N SOMEREtt GRlf.:VE,geboren te passeroean (N.I} 12 Juli 1904 

�)uwd met Cornelis Loeff,ambt�naa.r.� s�pr��ar:ie alhier.:wonende Bennebroe
�-rlaa.n 20 te Bennebroek. Jimrr oérÖèp islli@cl�.9,1l-)U3jer� Zij sta:at hier zeer 

gunstig bekend en is nimmer met politie or justitie liiaanraking geweest.Op 
hdar en haar m�n valt niets aan te merken. 
JAN de HiaAS,�boDen 7 Mei 1880 te Schellinkhout (N-H) is gehuwd en heeft 2 
gehuwde kinderen respectievelijk Jan Wiebe de Haas en Sjouwkje .Anna ue Haas 
beiden geboren te Hillegom .Deze familie staat hier zeer gunstig bekend.Zij 
wonen Eikenlaan 1 te Bennebroek terwijl de gehuwc'ekinüeren thans te Lisse en 
Hillegom woonachtig zijn. Op hun gedrag valt niets aan te merken� 
FREDERIK HENDRIK de KOSTER,geboren te Rotterdam 21 October 1893,Bloembollen
handelaar wonende Duinweg 12 te Bennebroek.Hij staat hier als communist be
kend,doch is niet actief en treedt nimmer op de voorgrond.Met de po1'i'tie of 
Justitie is hij niilllller in aanraking geweest.Hij komt graag voor �ijn mening 

AAN· 
Den Heer Majoor, 
Districtscommandant der Rij�spolitie 

te 
A.MSTEHDàM• 

uit. 

De adjudo.nt, 
wnd • ..ç\.f"ctelingscommandant, 

L.P.Bolijn.

�� 



RIJKSPOLITIE. 
GEWEST 4MSTERD.AM. 
DISTRICT !MSTERD.AM. 
C o m m a n d a n t·. 

No. 96. 

Geheim. Persoonlijk. .. ( j 
·-..... ,.�1 

1 • 
• 

· Gezien en doorgezonden aàn het Hoofd van
de Centrale Veiligheidsdienst te 's-Graven
hage, zulks in antwoord op diens schrijven 
van 23 April 1947, No.B. 124:54. 

Amsterdam, 23 Mei 1947,
, De Majoor, 

Distr
A

ts-
/

ommandant,

'11{/� 
H.A.van Steenil3 • 

• 

••



G E M EEN T.E - PO L IT I E 
VA N 

APELDOORN APELDOORN, 24 Me i -------◄'lijloèOAA.,. •

C' ..... .. . - -Telefoon"R-f760-4041 

1 
1 . / ' 

No. 99 GEHEIM. 
- - , • : 1 Vo gn1/ 

t., .. 1,,:----·-�-.... --- -�--1 _...,.,_.,,;;;..__r--\\-94_1 __ -a

t. -- _____ ,______ ij 2 ✓- ,,11C. .• 

Antwoord op schrij!en van: 
1-5-1947, No.B.12320, Geheim. ___ !:!.: _;� .. 7� ___ J ,-ÄC� #,J�e?-Ka theaer .J ,1JIJILMINK te Apeldoori11--...:..------Onderwerp: Abonnees op de Vrije 
Bijlagen: 

• 

• 

Naar aanleiding van Uw terzijde aangehaald schrijven 
heb ik de eer U ·te berich ten, dat reeds enige tijd des ·za ter 
dags in de postbestelling te Loenen, gemeente Apeldoorn, is 
opgenomen een weekblad "De Vrije Katheder", geadresseerd aan 
J •17 ILMINK, Hoofdweg 78 te Loenen. 

Het perceel Hoofdweg 78 te Loenen wordt bewoond door 
Barend Carel 1:'iILMINK, geboren 17 Septemher 1897 te Fengelo(O 
van beroep handelsvertegenwoordiger in textiel. 

1rJILMINK, voornoemd, is gehuwd en heeft 4 zonen, oud 21 
17, 16 en 14 jaren en 2 dochters oud 19 en 7 jaren. 

Behalve de jongste zoon, die �ene.ama is 11Jan 1'lillem11 

verblijft op voornoemd adres geen J .WIL!'JIINK 11
• 

B .c .11'/ILMINK,voorrioemd, die in het bevolkingsregister
dezer gemeente werd ingeschreven op 24 Januari 1940, komende 
va n Hengelo(O), bemoeit zich voor zover uit een dezerzijds 
terzake ingesteld onderzoek is ku�nen blijken. i� het geheel 
niet met de politiek 

Dezerzijds blijft de aandacht op bedoeld gezin gevestig 
en mocht daaromtrent te zijner tij a op polit iek gebied iets 
naders bekend worden dat van enig belang kan worden geacht, 
dan zal zulks alsnog worden bericht� 
Sch. 

De commissaris van politie, 

�/� 

(J.S.de J� 

AAN DE!lî-HEER Hoofd van de Ce11trale Veiligheidsdienst 

te 

's GRAVEJ:111:m.GE. 
Javastr-aat 68. 

Model G 14 



\, 
,I 
1 

\.:¾i.1est I s-Hertogenbosch 's-HEtlTOGil.'NBO:::lCH, 23 h11ei 1947.-
' der Rijkspolitie 

LJistrict 1 s-:Hertogenbos

�

ch . 
Commandant , 
��������:iEHEil. l 
Onder\,erp: Inlichtingen G. Gerritsen en J.c, St&m.

rlericht op schrijven dd. 23 April 1947 No. 12434•-�. 
Bijlé.gen : 4. -

E l J
C

� '-U C

• 

- 1 \ - ' 

t '" r:�r.�e.r: 

Ter voldoening aan het gestelde in Uw hierooven aan
gehaald schrijven moge ik UHoogEdelGestrenge hieroij aanbieden, 
d.e berichten van de Groepscommandanten BERGHEJ,1 en OISTEd\',IJK, 
waarnaar ik U kortheidshalve moge verwijzen. 

Inl.ichtingen omtrent 1 ... t.;,OLF te. VE.G�L kunnen dezerzijds 
niet worden verstrekt, daar de Gemeente VEGHEL niet to� het mij 
o.h. District behoort.

Typ. K. 
Coli: 
B.-

de nistrictacoIDII1&.ndant, 
de Dirigerend Officier 

Jf"L1-J fi 
derR

J;

·� poÎ:i,_tie Je kl.

'�l�r· J )-- � 
rn�-, �\� 

�.</. k k.c. Ruigrok.- \\J 
• &. � �V' .t, . 

n, 1. r-·' if /r11

Aan: 

de Heer Hoof'a. Centrale Veil.ig
heidsdiens t 
te 1 a-Glli,VEllliAGE. 

I 
I 
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s-HERTOUENB0.:3CH.
/ 

GROEP OISTERWIJK. 

OOMM.ANDANT. 

No. 7.Geheim. 

Onderwerp: G.Gerxitaen te Oisterwijk. 

Betreft: Beantwoording van Uw schrij
ven d.d. 29 April 1947,No.26 Geheim. 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

-

Ter voldoening aan Uw echrijven d.d. 29 April 
1947,No.26/47 Geheim,moge ik UHoogedelgestrenge het vol
gende berichten: 

De in gemeld schrijven bedoelde persoon staat in 
het bevolkingsregister der gemeente Oisterwijk ingeschre
ven onder de naam: 

GERRIT GERRIT SEN, 
geboren te &osterbeek 26 Januari 18�van beroep muziek
leraar,Nederlander,gehuwd geweest met Sabina Mathijssen, 
gescheiden op 12 Februari 1935,wonende te Oisterwijk,Hei
steeg D. 362, 

Gerritsen is momenteel aangesloten bij de Partij 
van de Arbeid. 

Hij is enigszins na.ar de rode kant georiënteerd, 
wat blijkt uit het feit,dat hem meerdere jaren geleden 
bij gelegenheid van feestelijkheden werd verzocht als di
rigent van een muziekgezelschap op te treden,wat hij wei
gerde, omdat het "Wilhelmus II gespee.ld moest worden. 

Van enige politieke activiteit ie weinig of niets 
bij hem gebleken. 

Gerritsen is een in zijn omgeving als enigszins 
zonderling bekend staande oude baas,waarvan in de toekomst 
niet veel politieke propaganda meer te verwachten is. 

Oisterwijk,de 4 Mei 1947, 
De Opperwachtmeester, 

Groeps-Co��a���� 
J.H.Ver�.� /__1-

-�
Den Heer 

Districts-Commandant der Rijkspolitie, 

te 

s-H E R T O G E N B O S C H.



,). ' 

11Eir,EST-' s -ri.ERTOGELrnoscH RAVENSTEillf,6 flei 1947. 
DER RIJKSPOLITIE. 

DISTRIC'i.'-
1 

::i-aERTOGENBOSCH. 

AFDE$LING - 0 S s. 

GROEP - BERGHEM. 

POST-RAVENSTEIN .No.82 GEB.EIM. 

Onderwerp: gevraagde inlichtingen. 

I 

,, 

Aan 

In antwoord op Uw schrij ven,dd .29-4- 1 47 ,No. 
26/47 GEHEIM,moge ik UHoogEdelGestrenge beleefd hieromtrent het na-
volgende berichtem.------------------------------------------------
---JAN CORNELIS STAM,geboren te SERANG,(N.O.I.)14 Augustu� 1917,Ne
dorlander,gehuwd,van beroep landbouwassitent bij de schade-commissi 
is sedert 2 April 1947 niet meer woonachtig te RAVEl�STEIN aan het 
adres NEERLOON B.No.38.0p genoemde datum is voornoemd persoon ver
huisd naar de gemeente �Gd!,REN��,aan het adres A.No.7.------
---Genoemd persoon is genuwtt' /Ht� �UIDA RENETTA ALIJDA ROL, 
welk huwelijk te HILVERSUM is gesloten op 13 Maart 1943.----------
---STAM is tijdens de bezettin6stijd te RAVEN3TEIN komen wonen,zijn 
werkzaamheden verricht hij hoofdzakelijk in het land van Maas en 
;,vaal, alwaar hij een controlerende functie verricht ten behoeve van 
de tabaksteelt,zulks onder de Rijkslandbouwconsulent Ir.SLITs.----
---Zeer waarschijnlijk heeft STAM de Rijkslandbouwschool te Wage
ningen bezocht en moet het in 7.ijn bedoeling hebben gelegen om na d 
bevrijding naa N.O.!. te vertre!<ken,doch dit schijnt wegens te ge
ringe verdiensten aldaar tot heden niet te zijn doorgegaan,ook al 
omdat hij zijn vrouw niet direct kon medenemen.------------------
--- Genoemd persoon heeft tijdens de tijd dat hij te RAVE!.�STEIN 
woonachtig was,zeer weinig omgang gehad en ook niet gezocht met de 
bewoners alhier,het wilde mij voorkomen dat hij zich enigs ins af
zijdig hield,zelf was hij weinig spraakzaam en nog minder mededeel
zaam,zodat niemand hem hier eigenlijk goed neeft leren kennen.Hij 
13 mij persoonlijk bekend,ik heb meerdere malen met hem gesproken, 
doch dit ging dan meestal over de tabak,Volgens uitlatingen van 
zijn vrouw Vlas hij wars van elke Godsdienst,zulks in tegenstelling 
met zijn vrouw die tot de Protestantse gemeente behoort.STAM liet 
dit echter nimmer openJijk alhier bJijken,het kind uit hun huwelijk 
geboren is wel gedoopt.--------------------------------------------
---STAM,d.ie eerst te RAVErlSTEIN , aan het adres 1HEU�JSTRJ\AT A .123 
een paar kamers bewoonde,woonde de laatste tijd te NiERLOON,B.clo.
38,alwaar hij ook eeh paar kamers ter zijner beschikking had.-----
Zijn verhuizing van thans zal wel gelegen zijn in d.e omstandigheid 
dat hij thans dichter bij zijn werkzaamheden Vloont,terwijl hij te
vens de beschikking moet hebben gekregen over een gehele woning, 
zulks waarschijnJijk door bemiddeling van de Protestantse gemeente
aldaar.------------------------------------------------------------
---Zoals mij werd medegedeeld kon STAM Viel eens behoorlijk kankeren 
waardoor zijn laatste medebewoner van net perceel B.ffo.38 dei in
druk wel eens kreeg dat hij communistise neigingen had.Nadat hij 
was overgehuisd van het adres NIEüWSTRAAT A.123 naar NEERLOON B.38, 
werden op de door hem verlaten kamers tal van boeken en tetkeningen 
aangetroffen,met foto 1 s en te1keningen van STALIN,LENJN en andere 
communistise kopstukken.Aange7.ien dit in de bezettingstijd was,�ijn 
deze geschriften en dergelijke door de bewoners opgerwimd.Zeer waar 
schijnlijk is zijn vader ,eertijds wonende te DEVEN'11ER,d.oor de bezet 
ter gefusieerd,om welke redenen is alhier onbekend.-----------------

den Heer Districts-Commandant 
der Rijkspolitie te 

STAM heeft zich 

1 s-H E R  T O  GE� B O S CH.
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STAM heeft zich alhier ninuner tegenover de bevolking op politiek 
gebied uitgelaten en ook nimmer efnige politieke activiteit ont
plooit te RAVENSTEIN.--------------------------------------------
---Van ondergronds werk tijdens de bezetting is mij nimmer iets 
gebleken,voor zover mij bekend is hij alhier niet aangesloten 
bij de bond van Oud Illegale Werker�.----------------------------
---Omtrent zijn finanti�e toestand is ook weinig bekehd,wel is 
mij bekend dat hij door bemiddeling van de Heer Pastoor der Pa
rochie NEERLOON,destijds z.g. H.A.R.K., goederen heeft ontvangen. 

De Opperwachtmeester 
QJJ�ant 



I' 

'I' �11v:&S'l'- 1 s -HERTOG ENBOSCB.
• .DER RIJKSPOLITIE.

RAVENSTEIN,6 Mei 1947. 
- -

DISTRICT- 1 s-HERTOGENBOSCH. 

AFDELING - 0 S s.

GROEP - BERGHEM. 

POST-RAVENSTEIN No. 82 GEHEIM. 

Onuerwerp: üevraagde inlichtingen. 

In antwoord op Uw schrijven,dd.29-4-'47,No. 
26/47 GEHEIM,moge ik UHoogEdelüestrenge beleefd hieromtrent het n 
volgende berichten.----------------------·-----------------------

J,

& 

---JAN CORNELIS STAM,geboren te SERANG,(N.O.I.)14 Augustus 1917, 
Nederlander,gehuwd,van beroep landbouwassitent bij de schade-com
missie,is sedert 2 April J947 niet meer woonachtig te RAVENSTEIN 
aan het adres NEERLOON B.No.38.0p genoemde datum is voornoemd per
soon vertrekken naar de gemeemte BERGHAREN ( Geld) aan het adres 

f 

Aan 

A.No.7.-----------------------------------------------------------
---Genoemd persoon is gehuwd met GEERTRUIDA RENETTA ALIJDA ROL, 
welk huwelijk te HILVERSUM is gesloten op 13 Maart 19�-3 • ---------
---STAM is tijdens de besettingstijd te RAVENSTEIN komen wonen, 
zijn werkzaamheden verricht hij hoofdzakelijk in het land van 
MAAS en WAAL,alwaar hij een controlerende functie verricht ten be
hoeve van de tabaksteelt,zulks onder de Rijkslandbouwconsulent 
Ir. SLITS.--------------------------------------------------------
---Zeer waarschijnJ ijk heeft S'l'AM de Rijkslandbouwschool te WA.GE
N INGEN bezocht en moet het in zijn bedoeling hebben gelegen om na

de bevrijding naar N.o.r. te vertrekken,doch dit schijnt wegens 
te gringe verdiensten aldaar tot heden niet te zijn doorgegaan, 
ook al omdat hij zijn vrouw niet direct kon medenemen.-----------
---Gehoemd persoon heeft tijdens de tijd dat hij te RAVENSTEIN 
woonachtig was,zeer weinig omgang gehad en ook niet gezocht met 
de bewoners aJhier,het wilde mij voorkomen dat hij zich enigszins 
afzijdig hield,?elf was hij weinig spraakzaam en nog minder mede
deelzaam,zodat niemand hem hier eigenlijk goed heeft leren kennen. 
Hij is mij persoonlijk bekend,ik heb meerdere malen met hem ge
sproken,doch dit ging dan meestal over de tabak.Volgens uitlatin
gen van zijn �rouw was hij wars van elke Godsdienst,zulks in te
genste.lling met zijn vrouw die tot de Protestantse gemeente be
hoo�t. STA.1� liet dit echter nimmer openlijk aJhier blijken,het kind 
uit hun huwelijk geboren is wel gedoopt.-------------------------
--.. STAM,die eerst "te RAVENSTEIN aan het adres NIEUWSTRAAT A.123 
een paar kamers bewoonde,woonde de laatste tijd te NEERLOON,B.No. 
38,alwaar hij ook een paar kamers ter zijner beschikking had.----
Zijn verhuizing van thans zal wel gelegen zijn in lu..txb±� de om
standigheid dat hij thans dichter bij� zijn werkzaamheden woont, 
terwijl hij tevens de beschikking moet ljebben gekregen over een 
gehele woning,zulks waarschijnlijk door bemiddeling van de Prote
stantse gemeente aldaar.------------------------------------------
---Zoals mij werd medegedeeld kon STAM wel eens behoorlijk kanke
ren waardoor zijn laatste medebewoner van het perceel B.No.38, 
de indruk wel eens k11eeg q.at hij communistise neigingen had .Nadat 
hij was overgehuisd van het adres NIEUWSTRAAT A,123 na ar NEERLOON 
B.38, werden op de door hem verl aten kamers tal van boeken en teke
ningen aangetroffen met foto's en tekeningen van STALIN,LENIN en 
andere communistise kopstukken.Aangezien dit in de bezettingstijd 
was,zijn deze geschriften en dergelijke door de bewoners opge
ruimd.Zeer waarschijnJijk is zijn Vader,eertijds wonende te DEVEN

dei Heer Districts-Commandant 
der Rijkspolitie te 

TER ,door de be-

1 s-H E R T O G E N B O S C H. 
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DEVENTER,door de bezetter gefusieerd,om we]ke redenen is Alh� 
onbekend.-----------------------------------------�---------�--
STAM heeft zich alhier nimmer tegenover de bevolki.ng..op poli
tiek gebied uitgelaten en ook nimmer enige politieke activiteit 
ontplooit te RAVENSTEIN.---------------------------------------· 
---Van ondergronds werk tijdens de bezetting is mij nimmer iets 
gebleken,voor zover mij bekend is hij alhier niet aanga.sloten 
bij de bond van Oud Illegale Werkers.--------------------------� 
---omtrent zijn finantiele toestand iq ook weinig 0ekend�wel 
is mij bekend dat hij door bemiddéling van de Heer Pastoor der 
Parochie NEERLOON,destijds z.g. H.A.R.K.,goederen heeft ont-
vangen.--------------------------------------------------------· De OpperNachtmeester

,. 

ommandant 
AM. 

t ---

-
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GEHEIM . 

Be.-.ntwoordint van .s • • 
Mei 1947, No. B. 12320, van het Hcefd 
v.d. Centr�le Veilitheidsdienst, J�
v�str�&t 68 te 's-Gr�venh�ge.

J t.JGEBOEKT 
RAPPO R T .  

Onderietekende h"eft de eer UEdel�estrenge het navol
�ende te r�pperte ren: 

11 0p de bijb.r,;e van b0venvermeld schrijven kcmen vier 
na.men veor van pers1,H}en die niet in deze ge'l.eente .weenachtig 
zijn n.l. 

A. SCHURING, Hoefdstraat 116 te Veenenda.al.
G. MAKKINK, Eèkhoornla ... n 10 te Bennekem.
J. WITTENBERG, ReyeKenseweg 9 A te Bennekom.
A. de WAAL, Hartenseweg 2 te Bennek•m.
Deze l�atste drie personen vallen onder de postbestel

line te Bennek�m
1
doch zijn weená,.,chtig in de geraeente Waaenin

gen. 
In Uwe opdr ... cht en ender bijvoeginJ van een á,.,fscllrift 

v�n bovenvermeld schrijven, zijn de n�men van deze personen 
respectiev�lijk d�orge�even ��n de Heer Bur�emeester v�n Vee
nend�al en �an de Heer Kcrpschef v ... n Politie te Wa�enin�en, 
met verzoek voer beantwoording te willen deen zorg dr�gen. 

De beantwoordin� van de �ndere •P de lijst (Bijlage) 
ve0rko11ende pers men we "nachtig in de gemeente Ede is �ls 
vcl�t: 

W. Auping, Museum Kri:iller te Otterl:'o, is op 25 J:,;,nu-..ri
1947 overleden. ' 

AntGn Gerrit Schreuder, ieberen te 's-Griii:.venha�e 21 
Augustus 1908, hot�lh�uder, wenende Vijfsprengweg 15 te Lun
teren, gem. Ede. Hij is geen lid v.m een Kerk-Jenootschap, 
woont re�ds v�n 1934 &f in àeze gemeente en staat zeer gun
sti� bekend. Het is tot heden niét gebleken, d�t hij zich oet 
poli tiel< bemceide cf daa.rvocr enige ;..c ti vi tei t be toonde. 

De n�ara F. w�lter is niet juist. Dit fileet zijn: 
Walter Heinrich P�ul FRANK, geberen te Breslau 10 Sep

te�ber 1909, Duitser, van bereep b�lletd�nser, wQnende te 
H..,rsk11,rap, Derpss tr-.:.i.t 84, gem. Ede. Deze pers o,m; die tijdens 
de eorloó sold��t was in het Duits� leger is in Januari 1944 
da:...rui t sedeserteerd en onderJedok:en in. Arnhem en Viol.n Septem
ber 1944 tot het einde v.m de oorlog in H�rsk�mp,�em. Ede. 
G"'durende de tijd, dat bij l'}nderged0l<:en is ze1.veest, h ... d hij 
zich verkleed -.ls vrouw en h..,d ook Gi.lS zodanig een perseons
bewijs. he� verstrekt door de B.S. te H�rsklil.!lp. Door zijn 
v•orbeeldi6 gedrai �edurende zijn onderduiktijd en zijn poli 
tieke betr•uwb�arheid is hij na de bevrijdini niet geinter
neerd geworden. Hij is Luthers gedeopt. Het is tot heden niei 
ge bleken, d�t hij zien �et pelitiek beraQeide. 

JOHANNES WILHELMUS GEORGE - ZITTERSTEIJN, geberen te 
Atlsterdam 17 Januari 1892, wonende te Ede, Twijnstr��t 13. 
Zittersteijn is reeds j�ren uit�esproken cccrmunist en was in 
1946 c..ndid��t/veor de R��d der gemeentelrct"edeer de C.P.N. 



• 

2. 

Zittersteijn was voorheen f�brieks�rbeider, is n� de bevrij 
ding k'-.n1p-bew ... l<er �ewc,rden en th.ms sinds enige mar..nden 
Rijkswerkinan in de le,Jerpla�ts te H"rsk"'-mp, gem. Ede. Hij 
is o•k lezer v-.n het d.gbLo1.d 11 De W�-1.rheid". (Zittersteijn 
is reeds eerder �...n de Centrale Veiligheidsdienst op�egeven) 

Cornelis Hugo v.d. Tol, geberen te Rotterd.un 20 April 
· 1913, wonende te Ede, Kelk..,kkerweg 52. VlJ.n de T�l was tij

dens de o&rlo� Arbeidscontract�nt Gp het gemeentehuis te
Ede. No1. de bevrijding v.tn Nederl...nd is hij langept tijd a.d
ministr.tief &mbtena�r geweest bij de P.O.D. te Ede en nu in
een derielijke functie bij de P.R.A. te Arnhe·m. Hij was iri
Noveniber 1946 lezer vm het da�bl,d 11De Vfaarheid 11• Hij is
R.K. en neemt zijn Godsdienstplichten als zadól.rlig wel waar.

Mr. c�rel Coenr�ad JQh3nnes de Ridder, "eboren te
Amsterdam. 13 Juni 1881, w�nende te Ede, Lunt�rseweg 9. Geen
Gedsdienst. Hij w�s vreeger secretaris van het Genectschap
Philosophie. Th�ns is hij beheerder van de Allard Piersen
Kaoer. Hij W$&nt reeds j�ren in deze ge�eente en het is nim
mdr Jebleken dÄt hij zieh net politiek beooeide.

THIJS MAUVE. �eberen te 's-Gr�venhaBe 26 Novenber
1915, kunstschilder, wonende te Ede, Goorsteeg 44. Ván heIA
zijn op politiek �eblised geen bijzonderheden bekend gew�rden.
Hij heert geen Godsdienst.

Simen Geerlings
1 

�eberen te Amsterd�, 5 Septenber
1892, v.-,n bereep wfä:kel..:...r, wonende te Ede, Elleboc,g 4. Hij
is ui tBesprcken _g_�, lezer 'IT..m het ct ... c:;bl:.:.d 11Dc Vl-...tr
heid 11 en tekent reeds j-.ren de candida:..tstelling vw de
C.P.N.(Geerlings is reeds eerder opgegeven).

Dr. Hubert Ji,h;:1.nnes v"n Eck, geboren te Oest�e�st 
7 April 1905, wonende te Ede, LLIDterseweg 34. Godsdienst 
N.H. Hij is lera...r Aàrdrijkskunde en lid v:m de Gedeputeer
de Staten Vél.11 Gelderl....nd voor de P�rtij v.d. Arbeid. A�.n
gezie n Dr. v�n Eck veel spreekbeurten vervult voor de P�rti• 
v.d. Arbeid is het mo�elijk dii.t hij .i.bonné op 11 De Vrije
Katheder" is gew�rden c,n oek rJe t .het de.el van die vereni
�in� vp de heoite te keuen en 0p vergaderingen eventuele
vrai:i;enstellers te- kunnen be.i.ntweorden.

Susêl.nn� Coronel. geb•ren te w�tergra�fsmeer 16 Oc
t&ber 1912, k,.mt.e�rbediem,e, wo>nende te Ede, Oude Arnhemsche
weg 21. Zij is weduwe v.m w.c. Besch.. Geen Gcdsdienst. V,,;n 
h ... t..r is tet hede� niet · ��bleken, d""t zij zich met politie 
bem•eide. 

Ann� B_kker, �eboren tP- Den Helder 14 Janu�ri 1879, 
echtgen@te v�n R. Beeking, wenende te Ede, Prinsessel�an 
17. Zij tekende in 1946 de c�ndidatenlijst v�n de C.P.N.
veor leden van de Previnci�le St�ten VLJJ'J. Gelderl;i.nd. Veor
1940 bezocht zij steeds de v.erJ;.,.derine;en van de V. V .s.u.

(Zij is reèds eerder epgegeven).
Charl•tte Adrian ... Escher, �eb•ren tis 's-Gr •. venl:ui.ge 

2 September 191..;,, weduwe van Jan Willem Sch�uten, wonende. 
te Bennekom, Pr. Bern�rdlaan 32. H.4r mm is tijdens de •o 
leg bij een verzetsh-.ndeling O•pblazen va.n een vh.duct) ge 
deed. Geen Kerkgen••tschap. Het is tot heden niet gebleken 
d�t zij zich �et p3litiek bemoeide. 

Fredriek"· Ul tina. Werkh�ven, �eberen te Ede 5 Decer.:I 
ber 1893, weduwe vim P. den Ouden, wenende te Lunteren, Di 
gerlij,..,n 9. Hail..r ma.n w1.1.s een vcftra:mst�and lid van de S.D. 
P. Het vermcieden is, d .t zij op p�litiek �ebied behoert t<:
de P�rtij van de Arbeid. Geen Gmdsdienst.



3. 

Hermwus Dirk v.d. Meijden, gebor�n te Utrecht 30 
M ....... rt l915, kunstschilder, wemmde te Lunteren, Il1llllenwe� 1. 
v�n der Meijden is n�tion��l-s�ci�list �ewe�st en is t�t 
22 Oct�ber 1956 uitgesleten van het kiesrecht. Gcdsdienst 
N.H. 

w.�rvan dJur mij sp afzelegdeF ambtseed is opeeraaakt
en 6 etekend dit r�pport. 

Ede, 22 Mei 1947. 
De Bri�.J.dier-recherche ur

Gezien op 23�5.'47, 
De Inspecteur va.n P0litie, 

//✓V-,�
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DISTRif,T MIDDELBURG 
• DEit - RIJK$J:'OLTTIE
1 COMMANDANT. .1mer: 
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Aan: 

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

No. �o "Dis. 

Ter voldoening aan het gestelde in Uw schrijven,dd.�3 
April 1947 ,No .B.1�434,t.f)nderwerp als in margine ,heb ik de eer 
UHoogEdelgestrenge oeleefd de gevraagde inlichtingen over de 
in de bijlage genoemde personen,te doen toekomen. 

le. HENDRIK REDER TER LINDE,Nederlander ,geboren te AMSTERD.4.M, 
10 Juni 1915,van beroep bedrijfsleider,gehuwd,wonende te 
SEROOSKERKE(W) ,Lij dijkweg 1. 

H.REDËR TER LINDE is op 12 April 1943 van APELDOORN naa
DINTELOORD vertrokken en sinds 27 Mei 1946 woonachtig te 
SEROOOKEREE. 

Van hem is niets bekend betreffende politieke agitatie. 
Hij treedt op geen enkele wijze op de voorgrond,ter

wijl door hem evenmin �ropaganda wordt gevoerd. 
Betrokkene wordt ter plaatse niet aangezien als iemand 

die enige politieke activj_ têil ontwikkelt • 
........ 

2e . WIL<:LEM VAN GASTEL ,Nederlander ,geboren te z.IERIKZEE ,8 Januari 
19�5,ongehuwd,van beroep landbouwer,wonende te ZIERIKZEE, 

3e. 

A .514e. 
Genoemde Van GASTEL,�oals in de bijlage van genoemd 

schrijven onder No.� is vermeld, bleek te Schuddebeurs (gem. 
Hontenisse)niet bekend te �ijn ,terwijl hij evenmin was inge 
schreven te Schuddebeurs (gemeente Noordgouwe.) 

-Bij onder�oek te �IERIKZEE 1s gebleken dat de aldaar in1 
geschreven WILLEM VAN GAS'IEL gunstig bekend staat.Van poli
tieke orié.nta.tie ,of po-litieke activiteit bleek van hem aldaa 
niets bekend. 

Betrokkene is thans vermoedelijk in �J�i�.e dienst te 
BREDA. 

• 
1 JOHANNES HENDRIK BORGMEIJER,geboren te s-GRAVENBAGE,19 Sep 

tember 1891,van beroep boekhandelaar en administrateur van 
het ziekenfonds Schouwen-en Duiveland,wonende te RENESSE,Al 

In de Meidagen van 1940 werd hij verdacht te sympathi
seren met de N.S.B.,zelfs in die mate dat een schildwacht 
van het Nederlands Leger voor de deur van zijn woning heert 
gestaan, 

Voor �over bekend gaat er thans geen politieke activi
teit van hem uit.Is �eer waarschijnlijk de Partij van de Ar 
beid toegedaan,doch hij maakt hiervoor geen propaganda.Is 
vo ortdurend in de weer om nieuw verschijnend e week-en maan 
bla.-den voor de verkoop in zijn winkel in voorraad te krij 
gen. 

JOHANNES HENDRIK OORGMEIJER,geboren te LEIDEN,�O September 
1924,ongehuwd,wonende te RENESSEl,A.17,zoon van J.H.BORGMEI� 
genoemd onder 3e •.,. 

Betrekk:enë staat op politiek: gebied gunstig beken 
Hij drijft in hoofdzaak de winkel van zijn vader en o 

wikkelt op geen enkele wijze ter .Plaatse enige politieke a. 
tiviteit. 

de Heer Hoofd C.V.D. 
te 

1 s-G R AV E N H A. G E.
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4e. LEONARDU$ DEGENUS VAN DAMMID, Nederlander ,ge boren te KOltTGENE, 
15 Mei 190�,gehuwd,Gemeenteontvanger te KORTGEN.E,wonende te 
KORTGENE , Voors traa t 163 • 

6e. 

Se. 

Van L.D.van DA.1vTh'1E is op politiek gebied in de gemeente 
KOR'ffiENE niets ten nàdele bekend.Propaganda voor de een of an
dere politieke richting is docr hem nimmer gevoerd .Hij is Voor 
zitter van de ter plaatse bes taande Oranje-v:ereniging. 

ADRIAA\.N JOB WITTE,Nederlander,geboren te GOES,1 Februari 1923, 
gehuwd,ambtenaar bij de Heide Maatschappij ,wonende te OOST .. ·
KA.t'ELLE,Domburgseweg 142. 

--

A.J.WITTE is vanaf 15 Juni 1946 in de gemeente OOSTUJ.JELt: 
woonachtig. 

Van politieke orie.ntatie-of activiteit is in die gemeente 
niets van hem bekend. 

(Gemeld zij,dat A.VITTTE,�evensprong te DOMBURG,dezelfde 
persoon is als A.J.WITTEl,wonende Domburgseweg 142 voornoemd.) 

DIRK VAN GELDER,Nederlander,geboren te 's-GRAVENHAGE,7 Maart 
1907,gehuwd,van beroep kunstschilder,wonende te VEERE,A.53. 

D.van GELDER treedt op geen enkele wijze politiek op de
voorgrond.B ........ ij het ingestelde onderzoek ter plaatse was niets 
ten nadele van hem bekend.Hij staat be�rend als een persoon, 
die op zich zelf leeft en geen omgang heeft met andere yerso-
nen. 

JAN MARINUS CORNELIS WITVLIET,Nederlander,geboren te AMSTERDAM 
9 October 1908,gescheiden,van beroep jurist-landmeter,wonende 
te OOSTBURG,Oude Haven No.38. 

J.M.C.WITVLIET is sinds 5 December 1946 in OOSTBURG woon
achtig .D9.t hij op enigerlei wijze politieke activiteit ontwik
kel t,is in die gemeente nog niet gebleken. 

(Ter verduidelijking moge dienen dat in de toegezonden 
bijlage,No.B.1G434,dd.G3 April 1947 staat vermeld J.M.C.WIT
VLCED .·) 

WILHELM JOHAN FOURNIER,Nederlander,geboren te AMSTERDAM,�l 
Maart 1909,Nea.Herv.predikant,wonende te OOSTBURG,�uidzandse-
s tra.a. twe g No • 8 • B • 

Ds .W .J .FOURNIER is sinds 25 November 1:946 in OOSTBURG 
woonachtig.Hij heeft op geen enkele wijze blijk gegeven enige 
politieke activiteit te ontwikkelen en treedt zeker als zodan:t 
niet op de voorgrond. Hij is afkomstig van de gemeente GOOR.

MAX HUGO BRAAT,Nederlander,geboren teARNEEM,28 April 19c4,ge
huwd,Sec·retaris van de Commissie voor ontspanning van wederop
bouwarbeiders ,wonende te NJEUW-EN SINT JOOSLAND,Tweedeweg 4. 

M.H.BRAAT stond tijdens de bezetting zeer gunstig bekend
en heeft veel onderduikers op zijn fruitbedrijf geherbergd. 

Was destijds voorstander van de Unie.Nimmer is gebleken 
dat door hem enige politieke activiteit wordt aangewend of k 
voor enige partij _P.Oopaganda voer tie. 

?s momenteel gedetineerd in het Huis van Eewar1r.� te MID 
DELBURG,wegens verduistering van gelden van lffib.vengenoe:Jllde; 'O'e.P 
eniging � 

lOe . IiAAK JOHAN DE GROOTE,Nederlander,geboren te MIDDELBURG, 8 
Januari 1906,gehuwd,van beroep bèuwkundige,wonende te GROEDE 
Rijksweg O .113. 

Van I.J.DR GROOTE is in de gemeente GROEDE op politiek 
gebied niets ten nadele bekend.Hij treedt op geen enkele wij 
als zodanig op de voorgrond. 



1ie 

3e. 

JACOBUS CORNELI3 HOOIYKAA.$,Nederiander,geboren te ROTTERDAM, 
25 Augustus 1913,Ned.Herv.predikant,wonende te ARNEMUIDEN. 

Betrokkene is in 1942 van de gemeente BENSCHOP naar AR
NEMUIDEN GEKOMEN.Staat bekend ais een persoon,aan wie men po1 

litiek geen houvast heeft.Is ais prè.dikant geschorst geweest 
waarschijnlijk in verband met het verhandelen van Joodse ei
gendommen. 

Door hem is in de gemeen te ARNEMUIDEN nog op geen enkele 
wijze propaganda gevoerd voor enige politieke partij. 

t EMMY VAN DE BROECKE,Mederlandse,geboren te AARDENBURG
1
30 Maa 

i9�$,ongehuwd,van beroep binnenhuisarchitecte,wonende te 
.AARDENBURG,Herendreef 136.

E.v.d.BROEOKE staat in alle opzichten in de gemeente
AARDENBURG gunstig bekend.Haar moed er is lid van de Provinci1 

ale Staten van ZEELAND vo<r de .1.-'artij van de Arbeid. 
Zij zelf treedt op geen enkele wijze politiek op 

grond. 

De Districtscommandant, 
l De Ma-;j oor,

� v � J �-tl_ 
� 

�H • van HEL DEN.
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In antwoord op Uw bovenaéingehaéild schrijven, heb ik de eer U het 
volgende te berichten: 

Tja,lle JAGER, geboren te bt_enwijkerwold, 7-12-1914, van beroep 
tuinder, thans her�teller v;;.n jute-zakken, vloerbedekking, e'nz., wo
nenae te steenvliJ�erwold, Verlaat no.1D5, is een ijverig lid van de 

, C.P.N. ( Vrienden der �vab.rheid). Hij was voorheen secretaris van,de 
Afd. der �.P.N. alhier en is thanb nog secretar�s van de E.V.C •. 

Over hem is-"i< eeds eerder rapport uitgebracht. Hij is iemand �et e 

t 
zeer be�cheicten ontwiü,eling, is lid vó.n de Provinciale btaten vlln 
Overijbsel voor de C.P.N. en tr�edt nogb.l op a.e voorgrond in zijn 
kring. . , . 

J.Jager, genoema in Uw boven�ang0haald schriJVen, zal een vergis-
sing ZiJn, da.ar deze op genoeind adre.=; niet bekend is. 

Gerrit Lubertus BRANTE, geboren te Amsterdam, 10-3-1908, leraar 
R.H.B.�., hand- en lijntekenen, kWistschilder, wonende te Steenwijk 
aan de Willem de Zwijgerstraat· no.4ó, is iemand met een kerkelijke 
inslag en is de ideeën van de Partij van de Arbeid toegedaan. Hij is 
geen extremist. Liijn abonnement op de "Vrije Katheder" zal v;�&rschi j 
lijk een gevolg zijn Vö.n het feit, dat hij als kunstschilder nogal 
exentriek is. Hij is absoluut ongevaö.rlijk. 

De Inspecteur van Politie, 

�� e1i0r _PJ

(U. Bergsma) 



,, \ \ ' 

lNLI óHT\NGEfü)IEN ST 
ZJ> l � 'l'. 

) , '>F , 1 Volgoo,:::::;:::

I ' \unu�] j-;-3 ME11947_

AAN: Het Hoofè �a
.
n de Centrale A�P�. -�h�J1 Vei lighe iaa<itiens1t, BUREAU C 

f:
vastraat 68

Nt•rnrn•a
_ _ .l ' s-GR..A VENH.AGE. 11------ ________ _ 

,__
D
_
a
_
t
_

um
_

· 
_ _,:_

,,f.
_
'.1_-_j

_
-:.
.,4
�---�.JI

Onderwerp: Abonné's op de "Vrije Katheder". 

Antwoord op Uw schrijven d.d. 1 Mei 1947, No.B.�172 2� 

GEHEIM. 

In verband met Uw bovenaangehaeld sch rijven heeft 
de I.D. Zeist ae eer U het volgende te berichten: 

1. Dina de WIT, geboren te Amsterdam op 1 Januari 1915,steno
typiste, wonende Prof.Lorentzlaan 29 alhier, wer d op 1 Juni
1946 alhier ingeschreven, komende uit Amsterdam, Saffie r
strrat 31 III.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Hendrik VAN WIE.HINGEN, geboren te Nieuw Helvoet op 21 Augus
tus7917,beroep onbekend, wonende Prof.Lorentzlaan 175 al
hier, werd op 23-8-1945 alhier ingeschreven, komende uit �Oostvoorne, Stationslaan A 313a. 

11,
0 

1 �
, 

Margaretha Christine WESTEROlJEN VAN MEETEREI!,_ geboren e
N ijmegen,verpleegster G.G.& G.P. te Zeist , Prof.Lore�tz
lsen 63 alhier, werd op 16-10-1939 alhier ingeschreven,
komende uit Amersfoort,Schimmelpenninckstr-aat 44.

<Johannes VAN D!R VLIET, geboren te Zei�t op 6 'Februari 1907
koopman, wonende Dalweg 5 alhier, woont vanaf zijn geboorte
in de gemeente Zeist.

Jacobus VAN 'T PAD, geboren te Harderwijk op 2-10-1902,
stucadoor, wonend@ Van der Heijdenlaan 106 alhier, werd op
11-12-1923 alhier ingeschreven, komende van Driebergen
R ijsenburg.

Henriëtte Catherine WESTEROUEN VAN MEETEREN, geboren te 
Nijmegen op 3lJülI 1908, zonder beroep, weduwe van A.O.H.

Tel.legen, wonende Homeruslaan 40 alhier, werd op 14-1-1941 
alhier ingeschreven, komende uit Wassenaar, Stonn .van 's
Gravenzandelaan 7 7. 

Cornelia Berendina OLIJ, geboren te Arnhem op 3 Augustus 
1896, zonder beroep, wonende Laan van Cattenbroeck 113 al
hier, werd op 19-3-1940 alhier ingeschreven, komende uit

Soest, Kerkpad 53 Zuidzijde. 

Leonardus Theodo��AGEL, geboren te R otteröam op 26 Octo
ber 1904 te Rotterdam,fotograaf, wonende Slotlaan la alhier 
�era op 7-12-192 5 alhier ingeschreven, komende uit Rotter
dam. 

Willem Lucas MEIJEfilNG� geboren te Haren op 15 Augustus 191 
arts, wonende Boskant 12 alhier, werd op 1-2-1947 clhier 

ingeschreven, komende uit Zelhem, 



-

-

10. Johan Hendrik Abraham van der HOEVEN, geboren te Nij
megen op 10 .Maart 1887, zonder beroep, wonende Verlengde
Slotlaan 138 alhier, wer d op 1-9-1933 alhier ingeschre
ven, komende uit Ned.Indië.

ll. Anèrie_s Simon Rudolf �NRAR, geboren te Utrecht op 14
September 1902, architfct, wonende Oranje Naasaulaen 11
alhier, werd op 3 November 1936 alhier ingeschreven,
komende uit Maartensdijk.

12. Anne DE HAAN, geboren te Driebergen op 24 Juli 1893,
zilversmW,-wonende Schaepmanlaan 101 alhier, werd op
21 Maart 1919 alhier ingeschreven, komende uit Hilversum

13. Jan GERRITSEN, geboren te Brummen op 31 December 1901,
Resident te Medan, waarheen hij inmiddels is vertrokken,
werd op 25 Februari 1946 alhier ingeschreven, komende
uit Ned,Indië.

14. Eduard VAN GELDEH, gcboN?n te Rotterdam op 11 Mei 1921,
klerk bij de Registratie der Belastingen, wonende Plato
laan 19 alhier, werd op 26-9-1945 alhier ingeschreven,
komende uit Rotterdam, Midaenhoefstraat 17.

15. Jacobus DR9f, �eboren te Alkemade op 21 Februari 1909,
leraar natuur- en schei kunde, wonende Hoog Kanje l al
hier, werd op 1 Augustus 1946 alhier ingeschreven,
komende uit Vlaardingen , Oosthavenkade 19a.

16. Maria Louisa Frederica Catherina DOUDART PE LA GRÊE,
geboren te 's-Gravenbage op 17 November 1907,letter
kundige, gehuwd met P.r.van Kalmthout, wonende Waterige
weg 16 alhier, werd op 8-4-1931 alhier ingeschreven,
komende uit Amsterdam.

17. Onno Joost KB6MMELIN, geboren te Zeist op 9 Februari
1914, secretaris van de Directie der P.E�G.u.s., wonen
de Laan van Beek en Royen alhier, woont - behoudens een
kleine onderbreking - vena� zijn geboorte in deze ge
meente.

18. Al�«ander Johannes Anthoine BUSQUET, geboren te Utrecht
op 2o Januari 1877,zonder beroep, wonende Laan van Beek
en Royen 2 alhier, werd op 23-8-1943 alhier ingeschre
ven, komende uit Renkum.

19. Johan George BECKEH, geboren te Zeist op 17 November
1903, architect, wonende Berkenlaan 38 alhier, werd op
13-3-1932 alhier ingeschreven, komende uit Krommenie.

Voor zover bij onderzoek is kunnen blijken, ia A. de 
HAAN, genoemd onder· 12, lid van de C.P.N. en was hij in 
1946 candidaat voor de gemeenteraad alhier, op ae lijst van 
de C.P.N. 

Het ie mij niet kunnen blijken, dat zich overigens ex
trèmistische elementen onder genoemde personen bevinden. 

ZEIST, 21 Mei 1947. 
De I.D. ZEIST. 
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Ter voldoening aan het verzoek,verv11t in Uw schri
ven met bijlqge vqn 23 April 1947,Geheim Nr.B.1243AJ1eb 
ik de eer U te berichten,dat blijken� de bevo'î:king;regi$
ters in deze gemeente geen A. DORTL \ND woonachtig is. rel 
is alhier woonachtig geweest J.}IE.rER HEND:t,IK VAN REEDT 
DORTLi:\}TD,5eboren 9 Augustus 1879,die op 1 September 1941
in deze gemeente is overleden.Zijn echtgenote .ANNECHIEN 
SILLEVIS,geboren te 's-Graveru1age,6 1-:ovembe:i: 1ó6o,we:r·d op
6 November 1942 van hier afgeschreven na2.r St.11ichiels
Gestel E 224 .a, alwal'l.r zij thr.ins nog woonw'ïl.chtig is. Deze 
vrouw noemt zich niet Mevrouw Ven Reedt Dortland,ma'-"'r Me
vrouw Dortl'1.lld en al� zodanig is zij alhier algemeen be
kend.Met de werkelijke naam va.n ha'"'r overleden man "Vm 
Reedt Dortland" wordt zij nooit genoemd.A:mgezien zij met
haa.r voornaam( A) nnechien heet kan mijns i_nziens met grote
waarschijnlijkheid worden a.'ël.11genomen dat zij onder de 
nai=.m van II A. Dortland" als abo.nné op HDe vrije Kçitheder 11

is ingeschreven, te meer da�.r ha":.r adres te St.1:J..ichiels
Gestel onder de postbestelling vqn het �ostkantoor Esch 
ressorteert. Zij is een zeer algemeen ontv·ill:ltelde vrouw, 
die vroeger als lerares bij het Middelba'l.r Onder11 ijs werk
zaam was.Voor zover alhier bekend is kunnen worden is zi
partijloos en heeft_nimmer voor een of andere �olitieke 
partij enige activiteit aan de dag gelegd.Aangenomen mag 
worden,dat zij,zo mijn veronderstelling omtrent haar abon
nero.ent op 11 De vrri.je Katheder" juist is, zich op bedoeld 
blad heeft geabonneerd uit weet-gierigheid en haar ont
wikkeling ook op politiek gebied _te verruimen. 

�--?Inspecteur van Yo1itie, 

0 ,V, �-Á; 

A.van Almkerk.

het Hoofd van deH Centré.le Veiligheidsdienst
J�vastraat nr.6� 

te 
' s-G R A V E N H A G E •
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Rijkspolitie Gewest Groningen 
District Heerenveen 

Commandant 

No. 29 R. Geheim 

Heerenveen, 20 M � 
Volg,o� 

Onderwerp: Abonnè's "De Vrije Katheder". · ACD/1 J-;����-f
Aan: Den Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst l LJf. GE; �-..-KJ •,·

te 's-Gra.venhage 1 o ? �-
Bijlagen: Drie. � .... J 

In antwoord op Uw schrijven, d.d. 
1 Mei 1947, no. B 14172, heb ik de eer U bijgamid te doen 
toekomen een drietal rapport,n van mij o.h. Groepscommandanten 
betreffende personen, die geabonneerd zijn op "De Vrije 
Katheder" en omtrent wie U nog nimmer was gerapporteerd. 

BU:-::1-.. u EJ� 
Nummer 

J ----=t c.,:uni 

-� ... :!:t- ;V- J� 

Ï
4.W _._ 

De Kapitein, 
Districtscommandant, 

d� 
� 



.,. 
Rijkspolitie Gewest Groningen• 
District----------Heerenveen° 
Afdeeling -------------Sneek. 
Groep Koudum,bureau Staveren. 

Staveren,10 Mei 1947. 

Aan 
den.Heer Districtscommandant 

der Rijkspolitie 
te 

H e e r e n v e e n. 

ONDERVTERP: ilbonné op"De Vrije Katheder". 

• 

• 

--------Ter voldoening aan het schrijven d.d. 3 Mei 1947, No.29 R 
GEHEIM,betreffende het aangehaalde in de margine,heb ik de eer U 
beleefd het volgende te berichten. 
--------De in genoemd schrijven vermelde Dr.L.Meijer,wonende te Kou 
dum,gemeente HemeltUI1er Oldephaert en Noordwolde ,is genaamd:-----

-----------------LUBBE EDEN MEIJER, -------------------------
--------------

geboren te Nijmegen 3 Juni 1915" van beroep Arts" wonende te Koudum 
A. 123,gemeente voornoemd.--------------------------------------
--------Welke politieke Dichting Dr.Me�er is toegedaan ia nog nim
mer gebleken.Heeft zich daarover nimmer in het openbaar uitgela
ten.Generlei activiteit op politiek gebied wordt door hem bage
streefd.H� behoort tot de Remonstrantse Kerkgemeenschap.Daar een
zodanige gemeente ter plaatse"noch in de naaste omgeving is ge
vormd,gaat hij ter kerke naar de plaatselijke Nederlands� Hervormde
kerk(Recht�ainniee gemeente).Op nationale gedenk-en feestdagen
wordt door hem trouw de Nederlandse driekleur uitgestoken.Nimmer
is waargenomen,dat ruj zich tegenover één zijner patiënten of é4n
der ingezetenem van Koudum over politiek heeft uitgelaten.Het ge
abonneerd zjjn op "De Vrije Katheder" kan zijn met het doel de meni
gen van verschillende stromineen te peilen of v wel het blad als
verscheidenheid van lectuur aanwezig te hebben in de v1achtkamer.

De Adjudant o.o •

Groepscommandant, 
J.Schouwerwou.
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1-,o • .2.2 Geheim. 

:i..ili:de .aeer :i1strictsconirnö.nab\nt aer 
.1.ÜJ K;;;.J,Jo 11 tie te 1-eert:nveen. 

uND.t!.oJ:{.J.:i:RP: �1oonné I s 011 • 1.Je VI'iJ e =-�athea.er 11
• 

• 

• 

Nètar aanli:dCline, van het sc.nrijven van 'cle Centrale i/ei
lidn.=iu.saienst u..u.l Lei li)4'/,,:o • .û.14l'/2,wiJ toe6ezondt:n bij 
uw ona.erschril.'t u. d.J uü 1�4'/ ,HO. 2i) H.(.eneim,heo iK de �er 
l.J iocll .t!.!ael Gestrenge W:!T, Vv.L�":nw.c te l'cijJJA.1.1.·1.er·t.n1. 

Je twee bij bovenaangehaalct. schrijven genoemde abonné 1 s 
op "De Vrije J;<.,atheuer11 zijn: 

le. .;�· �m10 'i'jalling 1 ie ter .,:an de .13oer ,gtlooren 5 l11e1 li)lJ te 

2e. 

's-Gravenhage, van Deroe.l? ar-c.s, v10nenae te .Jonkeror�ek Ho. 213g, 
<=>e.deente oosts "t,elling,•Jer:f • 

.foor zover is 1.:wu1en v10rmm �egaan is ue Boer niet bij 

eni�e politie..,:e ;,artij aangeslotl:!n e11 is hij in elK 6eval 
op dat t,ebiecl ili.et actief werKzaa1.1. 

1-ünze Jond..1111es .3e1·6sma,6eool'en d vet.obe r ldo7 te vostvo or
ne, van oeroep garagehout.ler,wo11en<1e te ,;on..kerbroek Ho.202�

,.

de.neente vosti::;te.Llin._.,,erf • 
...>e rgS11a is lid van ue .1:-ai•tij va n de .t�rbeid,Ciocu t.reedt op 

yolitie.1.( t.errein niet. O):J a.e vooréronu en is niat actie:r' wer.K
zaam.Is wel ste1·Ä luucs geöl'ient.eerd,docn 1-.an niet als ex
tre1.li.st vJOrcien aaneerner.tct. 

De opperuachtmeester, 
..;roepscoULianaant, 

J-i..V.d.Lely. 

1 • 



RijkRpolitie Gewe8t Broningen. 
, Groep Opsterl:md. 

Gor�9dijk, 17 �ai 1947. 

Comr 11md:,:nt. 
1.-

Aan de Heer Distr.C.- der Rijkspolitie 
te 

Re e r e n  v e e n. 

Onderm�rp�Ahonné's op de 11Vrije Katheder� 
Betr.nw onder�chr.d.d.3.5.47,nr.29 R.Heh. 

•·

Ter voldnening aan het gestalde in uw bov8naangeha8ld 
onderschrift,betrekking hebhende op het schrijven van de e.v.,
d.d.l.5.47,nr.B.14172, geliev" U hierondera�n te treff'en de
volledige person�lia enz.van abonné•� over wie door mij nog
niet eerdPr bijzonderheden werden varmeld.
Leeuw Freerk de, B'"'boren 15 December .1915 te Tijnje,g,,meente 

0-psterland,wonende aldaar nr.217,los werkmmn, 
g0huwd.

Lid C.P.n. Treedt niet op de vor"'.'grond. 

Leeuri Jeen d"", gebo·reh 15 April 1913 te Tijnje,grmeente 0l)ster
l?.nd,wonend0 alda.ctr nr.172, v0rvener,ongehuwd. 
Lid C.P.N.Treedtniet op de vorrgrond. 

Hofstra.Johan:--ies,gebor en 29 Januari 1907 te Terwispel,gPme0nte 
Opsterland, "O:amlde te Tijnje nr.257,g"'!m.Opstc:rlan 
winkelier,gehuwd. 
Politieke ori"ntatie onbek•md. 

Groen,Je.n, gèhoren 25 Februari 1893 te Nijetrijne,g meente 
Weststellingwerf,woLiende te Tijnje,gemeente Ousterland, 
nr.314, ko0pman,g8huwd. 
Overtuigd lid C.P.N.Treedt niet op de von•grond. 

:Berg Heddrik van der, �eboren 12 Mei 1899 te Ter·11ispel, gemeente 
Ql)sterland,wonende te Luxwoude nr.27,gemePnte 
Opst�rlandL houtbewerker,g0huwd. 
Lid C.P.N.�recdt niet op de voorgrond. 

Bron Ev�rt, geboren 21 Augustus 1900 te Terwispel, gemeente 
Opsterland,wonende a.lda�r nr.283a, winkelier,gr->huwd. 
Lid C.P.N.Treedt niet op de vo,rgrond. 

Boer Oeds de, gebat· en 2 September 1925 te Langezw-�· g, g43meente 
Opsterland,student, wonende te Hemrik nr.15a, 
gemeente Opsterland. 
Politieke ori�n�atie onbekend. 

D� Opperwachtm
�

est
GroepAcom.1and1Wt, 
H.Kamphuis.

---- 1,,-, � 
.
.......

. 

c.:__ 
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'Docter. 

. ., 

2. 

, r- ;J 
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,, 
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29 �lei 

r_�l 
'f@)tJ t, � , 

lt• 

l 

Van zeer betrottwb�re �ijde word mij beriçht, 
dat do rechercheur der Polj_ tieke R�ehcrche · 
a�dclin6 te Kromr.1enie, J� DOCTER, cobo�-0n te 
L:i.nîmen, 17 Juni i.914 en wonendo te Krommen:te, 
Noorderhoof�atraat 92, is geabonneerd op het 
.linke georiëntecrd.e cultttrele blad "De Vrije 
Ketlicëlcr'' • ·, ,. , 

Betrokkene wordt :i.11 z:ijn wopnplaats beochouwd 
ale een de:r: voora.a.nztáantlo peraon'cn in zijn . 
afdeling vim de Communiotisclw Part:i.j Ncder
lan,1 ( c.r.u.) 

' i.' ) 

. . 

JIEIJ! HOOFD VAN D:D CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze : 

Aan 
De Ho·cr J. J. Snouck ReMe.1atms 
Di:r:-óctornat �ij zondere Rocp.te;;,lobing 

1r o.asa.ula.n.n' 23 . • 

· , ' s-GR(.lVENH.AG"E ..
". 

Coll. dR • ./ 
.. 

.. 

,,. . 



Gemeen�epo�1tie �� Krommenie. 
ii 

!!." -·- ;& 

.N0.393. -

Geheim: 

, 

-
• 

ifaar aarµieiding van Uw schrijven No.B )4172,d.d.l a4ei 194'1 
onderwerp:Abonnets op de "Vrije Ka�eder 11 heb il<: de eer U onder
s•.aand te vermelden de voPedig,e personalia•s en hun po itieke ac-
tivi�eit enz.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P.J0.NKER

1
geboren 21 Juli 1908 �e Krommenie,me..,aaldraaier,wonende

>' te Krornmenie,Aroillilleniedijk_43 (Gemeenteraadslid). 
H .van der Hoev.r:en,igeboren te K rom.u1enie 5 Februari J.900,fabrieltear-

_. beider,vronende �e Kromm.enie,weiver 56.(We�..houder). 
p .Loots ,geboren te Kro1mnenie 20 .l.'ebruari 1914, stempe} draaier, wonen 
- de •.e h.rornmenie, Zuiderhaofds�raat 87 (Waa.rhe idswinkel) 
M.R.sterri-nga,gehuwd met w.Herder,geboren te Gronirigen 24 November

_., , 9J.l, onderwijzeres, wonende te .Krommenie, Taandijk 21 
(raadslid) • 

D.Janneman,geboren te Kromn.enie 13 Augustus J907,besteJJer 1).T.T.
......, - wonenie te Krommenie,van Limburg-St'tirume...,raat 19. 

�ulst,geboren te Kromr,1enie 26 Juni 1911,Uuisschilder-behanger, 
wenende te Krommenie,Dr.Kuijperkade 8 • 

IJ. van Harl �er,geboren �e h..roro::nenie 2? Januari 1883 ,Koopman, wo
n e  e "e Krom.menie, Lindelaan 3. 

Il/ J .J .van harlingen,geboren '!..e Krommenie� 3 lAei 1906,rijwiel-en .w.otor 

.,,J,r ? hersteJJ er,woriende te Krommenie,vJietsend 52. 
f)J'-�. J.Docter,geboren �e Limmen 17 Juni 1914,rechercheur aoli1.,ieke re-

�� .V r. ch'erche afdeeling, wonende �e .Krommenie Noor erhoofds'!.raat 

-

.v � � � 
92. 

�îffi ·�vy D.J.Biekerman
1

geboren te Wormerveer 4 october 3892,fabrieksarbei-
�r J der,woner.de �e Krommenie,WilheJ.minas':.raat J8. · P.Roni,geb oren te Krommenie 12 .iebruari 1925,wonende te Krommenie

van Limburg-S�irturu;'!.raat 14. 
Boveni,;enoemde perscnen mogen we:i als "eidende figuren der c.P.N. 

worden aangemerkt. 

q.veenis,geboren '!.e Kror1menie 29 october J902,winkelier,wonende t-
't Krommenie ,.r:Joc-rderhocfdstraa't. J.22. 
c.s�roo,geboren �e Krommenie 16 Juli l9l0,huisachi:der,wonende �e

Krorameni e, \Vilhe1 mina.s+..raat ']1 b. 
J .J .van ::>�aalen

1
geboren �e Dreischer 2.5 .::>ep�emb er 1900, �andar�s, 

wonende �e Krornmenie,wevere�raat 17. 
P.Rol.geboren teKrom..�enie !J JuJi 1880,rijwielhers�e�Jer,wonende

�e Krommenie Wilhelminas�raat 23. 
A.J.Rig'!.er,géboren te Nij�egen 6 Januari 1904,kapper,wonende �e 

Kromn�nie,Zuiderhoofds�raat6o. 
P.ogs�veen

1
geboren Krom menie 2 êeptember J905,lantoorbediende wo

neme �e Krommenie,Nas�aukade 2, 
J.F.Kriek,geboren te Haaflem JJ December ]900,houtbewerker,wonend 

�e Krommenie,Vlus 33e. 
N .J onlcer ,geboren te Krommeni.e2 Liaart J 923, 1'.an ... oorbed iende, wone nie 

-!.e Kror.lr.'.l.eni evan Hcogendorps• .. raa'!. 15. 
J..J .de Jong,geboren •.,e ? wonenie !.e Assendelft. 
\ S.Heijnis,geboren ._,e Krommenie 3 1'1'overnber 1892,kruidenier,rronende 

te �rommenie,prins-hendrirstraat l. 
IJ .Hermsen,g ebcren te Muiden,� 8 September 1902, e� ectricien, wonend 

�;.e Krom.1nenie,H eiligeweg r10. 
J .J. van Harlingen, 



3 

J.Leguij�, geboren �e Nijmegen,�5 �ei 1896,procur a�iehouder,wo
nende te KronL"lenie 

1
Badhuia.laan ll. 

/
Knap, wconj. •.,e Af; .;em.eJ ft.

BoveQgenoemde personen e�aan niet ale communis� be�em. en Yan 
we: worden l!l.ngenomen,da� zij geen lid zijn van de C .P .N. 

Krommenie,20 Mei 1947

De Chef van Poli�:l.e, 



� 

• 

-

• 

• 
2 

J .J .v-a-1 liarlinge1.:.t..geboren te Krom.:ienie,16 December 1907 ,viol iat,w 
w<;>ne rrle 44e Krommenie,Ui...,weg 30. 

K. van Harlingen, geboren te Krom..'l'Jlenie .�7 "-'ep.,.ember 1880, broodven
�er, wonende te Krommenie,Uitweg 28a. 

G.J.de Gues,geooren te J.�ocrd.:Bcharwoude,1'7 llei l908,lrunt$•,schiJ der 
wonende �e Krommenie, .Noorderhoofdstraat J26. 

A.Dui�e,geboren 'te Krommenie,16 bi.aart l920,a��is•,ent-bedrijfs:iei
der, v1one:ade te Krcnnmenie, .l;)adh ui s, aan J 7. 

H.brouwertgeboren �e Derverwij� �3 0c...,ober l895,elec�ricien,wonen 
de '.,e l\.rommenie, Venp.aningspad 4c. 

H .Bors�l a;e, geboren Wormerveer, 8 Apr il J 910 ,Magazijnchef ,w�ende 

te Krommenie,Zuiderhoofdstraat 57. 
c.W.bcrstJap,geboren te Ams�erdam,3J December 1905,muaicue,wonen

de •,e Kro!.1ln.enie, EikelaanJ o. 

ç.J.Bee�geboren �e Kroiumenie,2:2 Juni l899,chauffeur,wonende te 
Krommenie,Uitweg 22 0 

Hove rigenoende personen zijn ui ";.gespro'\cen communist èo.ch J eggen
geen activi�eit aan den dag. 

p .Koning ,geboren -t.e Kro;mmenie ,25 December 1920 ,gereedschapma�er, 
wonende te Kron:imenie, van Hoogedorpstraat 36. 

p .KJ oosterseboren �e Krommenie 21 .t�ovember 1885 ,meubel fabrikant, 
,:, woneoo.e te Krommenie,vlei•.�e:nd 10. 
u .JC'ngeheel 

1
geboren �e ·Krommenie, 14 i..aar� 1920, � a.o.tc-orbediende, wo

nende te Krom.rn.enie ,BJ ok 7. 
/W.va nHesse�wonenie ie ASsemielft. 
J .W' .Hemel riJ1cs; eboren te Ams �erdam,20 JuJ i 1909, onderwijzer, wonend

te Krommenie,Ui�weg 26. 
M.de Grco� ,geboren �e Krommenie ,29 April l 913, •,iw"n.erman, wonende 

te Krom.meni e,Heil igeweg llo. 
J.Breggeman,geboren teA.msterdam,2 A}}ril 1930,�agazijnbedie:nde,wo

nende �e KrC'.mraenie,van Limburg-i:::itirumstraa� 2. 
R.BC'oni !a hiet in Kro.!llmenie woonachtig. 

_u.Andreai wocnt �e Assendelft. 
G.J .woud

1
geboren t.e Kro.nmenie,? Jaauari 1905,banketbalt'ker,wonende

te Krommenie ,�rocrderhoofdstraat 32. 
,- J.Wi e�es

2woon� te Asse:aielf�. 
c.wal ,geboren te Andijk,12 Juli 1894, Joodgie�er,wonende �e 

Krommenie,LindenJ aan 4. 
D .H .van Vlie�,geboren te Krommenie,.é:5 Maart l9J8,r.;antoorbedienie 

wonende te Kronlrienie,weverstraat 66. 
N.J.van Vliet,gebor�n te Krommenie 6 Maart 1921,kan�ocrbediende , 

wonem.e te Krommenie,Noorderhoofdstraat 97 • 
/ P.Vel'!:J:J.uije,woont te Assem.elf�. 

H .Terweij ,geboren te Amsterdam 5 &eptember 1910,ar�s,wonem.e te 
K.rommenie ,Padl aan 13. 

A.S�an
.,_

in 1944 overleden. 
K.Spaana,wonende �e Krommenie,pa-kJaan 4,geboren �e Wormerveer 7

Januari 1901,grossier in suil-: erwer'klfl. 
J .öcho'te.ageboren te Aasem.elft,l0 Auguetus 1900,makeJ.aar,wonende

te .Krorn.menie ,Z\..liderhoofdstraat 64 bis. 
0.L.de Rouw,ge bo ren �e A:rru::i.erzoden,3 Jaart :i899,waarnemend direc

".eur .P IT.T.,wonende te Kromu1.enie,.1..-Hoofdstr.to. 
P .Ris 

1
geboren te wor.rn.er-veer 28 Juni 1916, ba�wek}çer, wonerde te 

Krommenie,Prins-Hendri'!t;s'!.raa� 24. 
/0os�u..izen,woont te As.,,endelft. 

G .H .G. Norderu.a.nn,geboren Barsingerhorn l .November 1901,manufactu
rier ,wone:aie te Krommenie ,zuiderhoofdstraat 42 

,L.NOOY.,WOOn� �e Asuendelft. 
K.Mid�elkamp,geboren �e Wormerveer 26 Juni 1908,�an..,oorbedi end.e ,

wonenie '.;e h.rom.rn.enie,wever11" • ... raat



� 
G�WEST ARNHEM DER RIJKSPOLITIE
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COMMANDANT 
l·�vmrner: 1 R Ó��:-:------

. ·----i ij 2 1 MEI i94? 

I C"" :� -, --l �)-j'-'l/7 ···-· �i ,. ACD/IJ'Ylf
No. 44 Geheim. 

Aan: de Heer Hoofd van de Centrale 
Javastraat 68, 
's-G r a v e  nhh a g e  • 

Veiligheidsdienst, 

@ Î UITGEBÜEKfl 
Onderwerp: Abonnê's op "De Vrije Katheder". 

Bijlagen -----

Antw. op Uw schrijven d.d. 23 April 1947, No. B. 12434.

Ter voldoening aan het gestelde in Uw hierboven vermeld schrijven 
heb ik de eer U hieronder de gevraagde personalia te doen toekomen. 

J. van Vos te Kerkdriel (gemeente Driel).

Naam VOS. 
Voornamen Johannes Bartholomeus Antonius. 
Geboren 15 Januari 1902 te Lith. 
Beroep Gemeentesecretaris van Maasdriel. 
Burg. staat Gehuwd. 
Godsdienst R.K. 
Woonplaats Kerkdriel, gemeente Maasdriel. 
Adres Achterstraat B. No. 25. 
Vos is vermoedelijk lid van de K.V.P. 

G. de Ridder 
Naam 
Voornamen 
Geboren 
Beroep 

te Hedel. 
de RIDEER. 

: Gerrit. 
11 Maart 1898 te Oostzaan. 

: Arts. 
Burg. staat 
Naam echtgenote: 

Gehuwd. 
Catharina Helena Groot. 
N.H. Godsdienst 

Woonplaats 
Adres 

Hedel. 
: Kerkpad B. No. 82. 

Bedoelde Dr. de Ridder is sedert de bevrijding lid van de Gemeente
raad van Hedel en tevens Wethouder. Hij heeft in de raad geen zittin 
voor een bepaalde politieke partij, maar als vertegenwoordiger van 
het protestante deel der bevolking. Gedurende de bezetting deed hij 
zich als een fel anti-N.S.B.er kennen. Na de bevrijding doet zich 
echter het feit voor, dat hij zich op een voor vele stotende wijze 
uitgesloofd heeft voor alles, wat als N.S.B.er etc. geinterneerd was 
teneinde hen weer thuis te krijgen. Het is onbekend bij welke poli-

! tieke partij hij eventueel is aangesloten.

1 Hettinga Tromp, Ruiterstraat 10 te Zaltbommel.
Naam HETTINGA TROMP. 
Voornamen Tjitske Geertruida Maria. 
Geboren 11 April 1872 te Groningen. 
Beroep zonder. 
Woonplaats : Zaltbommel. 
Adres Ruiterstraat 10. 

Is �1s geévacueerde te Zaltbommel gekomen vanuit 's-Gravenhage 
Op politiek gebied nooit van zich doen spreken. 



-
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W.A. COMELLO, Gamerschestraat 32 te Zaltbommel. 
Comello werd geboren te Amsterdam 29 November 1889. Beroep Directeur 
P.T.T. Woonde voorheen Gamerschestraat 32 te Zaltbommel, doch sedert 
16 April 1947 te �erlen, Bekkerweg 87. Op politiek gebied nooit 
van zich doen spre1h� 

Ds. J. Douwes, 
Naam 

Voornamen 
Geboren 
Beroep 
Woonplaats 
Adres 

Rossum. 
DOUWES. 
Jan. 

: Zuidwolde 12
Predikant. 
Rossum. 
Slotsestraat 

Augustus 1900.

a. 9.
Op politiek gebied nooit van zich doen spreken. 

J. Baars, Kerkstraat 177 te Boven-Leeuwen, gemeente Wamel.
: BAARS. 

Jan. 
Naam 

Voornamen 
Geboren 
Godsdienst 
Beroep 
Woonplaats 
Adres 

Haarlem, 20 September 1918.
Doopsgezind. 
bij de Koninklijke Marechaussee. 
Dinxp�rlo. 
Pastoriestraat 50a.

Baars voornoemd heeft bij de Rijkspolitie gediend in het mij 
o.h. District op de Groepen Zaltbommel, Geldermalsen, Wijchen,
Ubbergen en Wamel. Hij is op 1 Juli 1946 overgegaan naar het hieuw
opgerichte wapen der Koninklijke Marechaussee. Zijn adres is thans
zoals hierboven- vermeld. •- · 

Gedurende de tijd, dat hij op de Groep Wamel diende is gebleken, 
dat hij op politiek terrein niet actief was. Wel bleek uit gesprekken, 
dat hij op politiek gebied zeer goed georiënteerd was, doch hij liet 
zich nooit in zekere richting uit. 

Volgens de mening van de Groepscommandant Wamel heeft deze niet 
de minste vermoedens dat Baars extremistische neigingen zou hebben. 
Blijkens mededeling van enkele politieambtenaren, die ten huize van 
de ouders van Ba�rs zijn geweest, Allard Piersonstraat 2 te Haarlem, 
zou aldaar een wandversiering -een communistisch embleem- het ver
moeden hebben doen wettigen, d�t de vader van Baars of een der huis
genoten communistisch georiënteerd waren. 

R.J. van Beekhoff te Kerk-Avezaath. 
Naam : BEEKHOFF. 
Voorn,;imen : Roelof Johannes. 
Geboren : Maurik, 21 Augustus 1908.
Burg. staat : Gehuwd. 
Beroep : Burpmeester der gemeente
Woonplaats : Ter -Avë'zàa th. 
Adres : Daver No. 13.

Zoelen. 

Hierin behoeft niet de minste aanleiding worden gezocht als zou dit 
worden gedaan uit extremistische over�egingen. 

Dr. H. v.d. 

Naam 

Voornamen 
Geboren 

Burg. staat

Beroep 
Woonplaats 
Adres 

Linde te Beek (gemeente Ubbergen). 

van der LINDE. 
Hendrik. 
Utrecht, 2 November 1915.
Gehuwd met Hermine Fonteim. 
E..!'��.irt 

: U'1513er gen. 
Straatweg B. No. 48.

Van der Linde staat plaatselijk, zowel bij de Ned. Hervormde gemeente, 
als bij de Rooms-Katholieke inwoners zeer gunstig aangeschreven. 
Politieke activiteit is ter plaatse nimmer van hem gebleken. 
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B. Wigmans, B. 123 te Dalen.

Naam 
Voornamen 
Geboren 
Burg. staat 
Beroep 
Woonplaats 
Adres 

WIGMANS. 
: Bernardus. 

Rotterdam 6 Mei 1913. 
Gehuwd. 

: Bankwerker. 
Dalem (gemeente Vuren). 
B. 123.

Wigmans woont sedert 4 October 1946 te Dalem en is overgekomen uit de 
gemeente Rhoon. Omtrent zijn politieke oriëntatie is weinig bekend en 
bijzondere activiteit in een bepaalde richting is niet te bespeuren. 
In de gemeente Vuren is te zijnen nadele niets bekend. 

W. Wi t.i ens te Nederhemert.

Naam 
Voornamen 
Geboren 
Beroep 
Burg. staat 
Woonplaats 
Adres 

WITJENS. 
Jan Willem Hendrik. 

: 's-Gravenhage, 8 November 1884. 
: Kunstschilder. 

Gehuwd met Jeanne Marie Claudine ten Sijthoff. 
Nederhemert. 
C. 25.

Wttjens voornoemd is op 27 Mei 1940 vanuit 's-Gravenhage, Waaldorper
weg 255 te Nederhemert gekomen. Hij oefent het kunstschildersbedrijf 
uit. Daarvoor reist hij vaak naar 's-Gr�venhage en Amsterdam. 

Met zekerheid valt niet te zeggen hoe hij politiek georiënteerd 
is. Volgens zijn uitlatingen kan geacht worden, dat hij behoort tot 
de Partij van de Arbeid. Politieke activiteit wordt overigens door herr 
niet aan de dag gelegd. 

T/G. 
De District 

De Officier de 
le kl 

A • Cn .. ",..ar1,,_,"1t:;l!�wm1 

-
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29 llei 7. 

B.15417 

R. 
GEBEIM 

RD.2 

J.Baars. 
�-' 

Hiermede heb ik de eer U te berichten, dat is gebleken, 
dat Jan Baalli, geb.te Haarlem 20 September i9l�t thans dienende
bij de Koni ijke Mareohaussoe en wonende to mnxperla, · 
Pastoriestraa.t 50a, in 1946 geabonneerd was op de "Vrije 
Katheder�, oen .links georiënteerd politiek en cti.ltureel werkblad. 

. Van de zijde der Hijkspolitie, waarbij Baars diende_ voo.r-

•·
dat hij overging naar ,de Kooi okl ijke Marechaussee, werd vernomen 
dat hij op politiek gebied zeor goed geori@nteerd wns, doch 
zich nooit in een bepaalde richting ui·tliet. Van extromistische 

. neigingen was dan ook aan Zijn toenme.J.ige oomma.ndant niets 

• 

gebleken. 
In de woning van de vader van Baars zon zioh, als wand.-. 

versiering, een �ommunistisoh embleem bevinden • 
Roe.vel omtrent de door Jan Baars aangehangen J?Olitieke 

richting niets positièts bek�nd is en zijn abonnement op "de 
Vrije Kathedern mede geen bewijs behoeft te zijn van een be
paalde extreDi.stische oril:Jntering, meen ik U bovenstaande 
gegevens niet te mooten onthouden. 

Het Hootd van de .. 
CENTRALE VEIUGllEIDSDIENST 
namens deze: 

J"G.Crabbendam. ' . 

De ·Heer Generaai-?Àajoor ' · 
4' Commarvl.ant der Koninklijke Mareohauosee 

Ràarnweg 4 
•s"ORA.VENB'AGE.

Coll.: ddf' 
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B.15417 

R. RD.2

J'.Baars. 

29 Mei 7" 

• GEHEilt

Hiermede heb ik de'eer'u te berichten" dat is gebleken, 
dat .Jan Baars, geb.te Ifaarlem 20 September 1918, thans dienende
bij de Koninklijke Uarechaussee en ,,onende te Dinxperlo, 
Pastor�estr�at 50a, in 1946 geabonneerd was op de "Vrije. 
Katheder", een links 'georiënteerd :politiek on cultureel weekblad. 

·-�. 
�

Van de zijde der Rijkspolitie, waarbij Baars diende-voor
dat hij overging naar de Koninklijke Mareohaussee, werd vernomen 
dat hij op politiek gebied zeer goed geori�nteerd was, doch : 
zich nooit in een bepaalde.richting uitliet. Van extremistische 
neigingen vro.s dan ook aan zijn toenmalige command�t niets 

• 

.gebleken. 
In de woning van de vader van Banrs zou zich, als wand

versiering, een ooim!!unistisch embleem bevindo� • 
Ho8\'/0l omtrent de door Jan Baars aangehangen politieke 

richting niets positiefs bekend'is en zijn abonnement op �de 
Vrije Katheder�• mede geen bewijs behoeft te zijn van een be
paalde extremistische o�iëntering, meen ik U bovenstaande 
gegevsns niet te moeten onthouden. 

Het Hoo�d van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
namens deze:' 

J.G.Çrabbendam. 

De Heer Generaal-Majoor 
e Oommandant der Koninklijke Marechaussee

Raamweg 4 • ·, 
''s-GRAVE.NHAGE o· · ' 

•' 

Coll.: t#f· 

' l 

'. 



G E � ' E N T E - P O L

6 � v;�;

0

ME/ 1947 No. 56. 

OI•fl)ERWERP: -Jnlicht ingen ne' C, @De Vrije Katheder 11• ACD/IJ'"J.Zb,--, 
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R A P P O R Tl· �.-.. c.r:· ··: ___ Î 
Jllm:mlllllUlli!l�]!IJ&�llJDff@' - --- ··---) 

D.e:um: .,,!c- s: "JZ t 

Naar aanleiding van een 8chrijven van het Bureau Centrale 
Veiligheid!=tdienflt te 's- Gravenhage, geheim, d•d• 23 April 1947, 
No. :B.12434. betreffende inlichtingen over abonne' A van 11:Be Vrije 
Katheder 11, neb rapporteur No. 3 de eer UEdelgestrenge beleefd 
het navol0ende te rapporteren. 

l 

Adrianu� Henricuq Wi jnanduE" Verei jt, geboren te Til burg 
8 J?'nu�i 1910 � wonende _te ,Til burg Dennenl'ltraat •. No. 17, i!=" een

. vurig lid van ce C. P. N. 
Hij is politiek Pecretl:lX'i� V<}ll ae af�eling en be$8Gt met de 

i=icholing van leden v::rn de ê:-� Alhier. 
\ -

( 
Willem tJn HnJ11, 6boren te Nijme,1:en 4 Januat'i 1912, werk-

meester rc.diofabriek, wonende te Tilburg Banningstrm:it. No. 37. 
Hij vestigde zich met zijn gezin op 12 Octeter 1946 te 

Tilburg, komende van Nijmegen. l Volgeni:=i bekomen inlicY"tingen staat hij in de omgeving va.n 
3ijn woning bekend als een link� georiënteerd persoon. 

Het ie echter niet bekend of hij bij de C. P. N. i!=t aan�e -
sloten. 

aan 

Theoc1oruP Antonius Maria van Wildere, geboren te Naarden 
8 Jura 1909, voorheen gewoond hebbende te Tilburg Korvelseweg 
No. 255, iR op 2 October 1946, afgePchreven n�ar 1 8-Gravenha�e
Wàálsdorpstraat No. 34. - -

In de Heile Schoorr->traat No. 5 alhier is niet woonachtig 
F. Willem.q, 8och hier ii:, woonachtig Joost Karel ViRRer, geboren

, Vlissingen 26 October 1910, werktuigbouwkundige. 
Betreffende diens politie gezindheid is alhier niet8 bekend. 
Opvallenä wa" dat bij ·Je herdenking van de bevrijdint;f'-da.g 

op S t"ei j .1. een der weinige waP in genoemde Rtraat, die de 
nationale vlag had uit�eRtoken. 

Educrd JoPephu:-- G-eertr-, geboren te Tilb11.rg 25 irebruari 1918, 
wonende te Tilbnrg Eikstr:=J.").t No. 54, iR alP distributieambtenri.er 
ir dien8t bij de Gemeente Tilburg. 

In de omgeving van zijn woning en overeenkomstig verdere 
ingewonnen inlichtingen gelooft men niet dat hij er een extrimifl
tiPche Politieke acti vi_tei t _QJLJ:�..QlJ..Q..t, daar het gezin Geert::, 
R. K. i8 en hij zijn.,.-C:ó'ä�plichten vervult op een wijze 
i1at hij a"l.n vele anderen ten voorbeeld gestlüd z-;u kunnen worden. 

Tilburg, 10 l\�ei 1947. 
D� Rapporteur NO. 3. 

den Heer CommiPP8XiR van Politie 

te 

TILBURG-



� GURJ.�tif D i GEWEST ARNHEM DER RIJKSE�.._.w;.,,--------------
�WOLLj, 

/: Volgno 

DL3TRICT ZWOLLE. 
C OMMANDANT 

La. I.D., No: 46/ 1 47. GEHEIM.
- ,Z,,t -:1"· ;z J 

16 Mei ��t::Mflll� 
I ACD/ / J :JJ);.

Aan de Heer H oofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, te •s-GRAVENHAGE. 1 UITGF�lffl

f):: � Onderwerp : Abonné's �De Vrlje_K_a�heder". 
/

,
Antwoord op Uw schr�ven d.d. l-5-'47,No.B.14172tGeueim. 

-

• 

. 

• 

Naar aanleiding van Uw bovenvermeld schrijven heb 
ik àe eer U hieronder de gevraagde gegevens te doen toeko
men nopens de 2 in Uw schr.ijven vermelde abonné's op "De 
Vrlje Katheder". 
b_ PIETER ROELOF ZWIERS, van beroep kunstschilder, geboren 

te MEPPEL l Augustus 1907, wonende te GIETHOORN, Wijk I, 
No. 260. 

Voor zover bekend is deze persoon brj geen enkele 
politieke partij aangesloten en geeft hij niet van de min
ste activiteit op politiek terrein blijk. lli.j staat qekend 
als een zeer rustig burger. Direct na de bevrijding heeft 
hij wachtdiensten verricht bij de Binnenlandse Strijdkrach
ten. T�dens de bezetting heeft hij geweigerd lid te worden 
van het kunstenaarsgilde. Godsdienst gene. 

h DIRK MEIJER, van beroep onderwijzer, geboren te ZWIJN
DRECHT 26 November 1890, wonende te GIETHOORN, Wijk I, No. 

37 • 
Volgens bekomen inlichtingen moet deze persoon 

ongeveer 20 jaar geleden communist geweest zijn doch zou 
zich nadien niet meer met politiek bemoe:id hebben. In elk 
geval treedt hij in dit verband niet op de voorgrond. Hij 
was tijdens de bezetting fel anti-Duits, hielp velen b.ij 
het verkrljgen van valse papieren en heeft na de Meista
king in 1943 in Vugnt gevangen gezeten. Godsdienst gene. 

Omtrent een geabonneerd zJjn van deze personen op 
"De Vrije Katheder" is niets positiefs gebleken. 

Gaarne zoude ik nader worden ingelicht omtrent 
richting en strekking van geneemd blad aangezien de uitgave 
mij volkomen vreemd is. 



r... 'Dist. �. 
,4.6/t 47 � À16;. Moi 1941. V ' ;-\t_Á41 de Vrije .Katheder,..

/,, �,�:, ' , 7 'Na.ar an:nleifö.1nj van Uw· t'3r�ijde «e_µoemd schrij:ven 4.cb ik de eor U te bcl'ich:tqn, dat :ttet org�m,. 114-e Vrîjo Ifätheder"eon weekblad is van de Stichtin½f "de Vrije Kathoder 11, Uitge-

Aan 

, goven door de "1fo2uoliak <lo"t· Letteren" te J\matoI'.ûam. ., not kantoor van cl� Stichting is gcvesJ
liigd te 1i.r-1atèrdam,Koizijrsgra.cht 520 • · , , , ' 

De hooiûredactio bestaat uit t Mr. Potron�lla :Cve:rdina �ldorin�, geh. 6 Octobcr 1909 teRotterdam·, gescheicle11 van J�.s. olak, wone11-de, Ri.vieren-luan 6 tn: te Amsterdam. . ., . Zij" staat ;ioltend hla -een "'rooraan.s•iï�d lid van de . ç .J.> .N. ,· . 
on Mr. H.P.L. WlESSI!ïG, evlimecns wonende te Jaastérclar.i. Oöl::i1ij is zoe:rTiiiliG :georientee:rd" D:1 "de Vrije Ku:tl1�der"is 01)genomeu llet blad "cle ·;vrije Kunotana.m:".. Dé inhoud van liet -organtJ. is grotenû·ecls ,ecvdjo aan Jcunst en oüituu:l.·, dóch ook op :politi.ek g0biea vorochijnonregelmati.g artiJtcüçn, Zoals oyo:r de Ind:onesisoho l:weetie, RÛ.ala:ncl, , commentanr vJi de conf'or�nti. vàn de 1\-;rote vier'' te lTookou el'!z. . , ·nc schrijvers der nrtilcelen z:.".jn uf bosl:tst communis -tisch géorH!ntecl:d �f in elk geval mo� extremistische icm�n'behept, ·zoals �ok blijkt: iµt de irJ1oud füir artikelen.

m:T HOOFD VJilT ,JJE CENTRALE 
j VEILIGHEIDSDIENST 

N�ene deze : 

·J.G. Crabbendam.
De Hoer DistrictscoI!llllal1dant•
der Rijkspolitie 

te 

1 ' 



&e,'}le_st Arnhem der Rijkspolitie 
�District Doetinchem 

Commandant 

No. 18/47-doss. c.v.n.

i}} 7 
Doetinchem, 

UliGl:!OËKÎ)
=-

G E H E I ll 

Aantde Heer Hoofd van de Centrale BUS:, 'J � � 
Veiligheidsdienst - - l

te Nummc-·: 

,·· 'sSG RAVEN HA G E. 
Datum:· 

;,.-. ,-.,-Y/ J Onderwerp: Abonne's oJ? de t1tVrije Katheder'"• -----..:.--_:_;:::.._�..:L.--...J 

Antw_oord op Uw schrijven,a.a. 1 1'lei 1947,no. B.12320. 

Bijlagen.: vier. 

Ter voldoening aan het gestelde in Uw bovenaangehaald 

schrijven,heb ik de eer UHoogEdelGestrenge hierbij de ge

vraagde rapporten te doeb toekomen. 

fyp1H. 

Co11.s1

De Districtscomnandant, 

De Officier der Rijkspol.le klasse, 

H. \l. Off ere.



G.u "l�ST 

.JITRICT - .:JC �.r:iTCID.l:L 

. .r.iecue rcne • 

.... HO; ·1· .... 
Onderwerp: 

Onderzoek betreffende de extremistiche 

abonn� op ,1 De vrij@ Kath�der· 11 t.,:. 

::i.r. K. ten Bosc�1,.1onende te T\'.n•bor_. 

• 

�an 

N� aanleidL1� van het Din.!len ..;ek0L3�1 :::H.:h1·1c) ven Veil. de 

c . .. ,.D. te 1 S-Gl',.ver.:1c::.�e,u..d. l:; ti l,A7, F0 • ...)• :i.�32v, be

... r-=1•.f�nóe J,1.; e.-:tl'.;:Li,.,•., ... &(!.. á.1.1 ...... è 1
-.. o_ 11 :J,; 'f:.i..·:_v<?, }"d .., ... ,c,

U."'-- ,,, .. l..::Ü i.�, J.L-1-0.-: 'I ,L::r-;1., :rlacxt:..ie•.Jver-r-l!.l-.:'.'ChüLU" 

der :-tijkS;)Ol.L\,lè le k:""'...,,.,�,i...al10:..--.:l!la;;; tot 09_e,.,_,_u, DiSt.cic1.,, 

i!1..:�volr.,e daö.rt.oe ;Jek.omen o�Jor, .. ch-c en na ilL ... eS't1:1ltl 01.a�r

zoe:;:. ,d.:: eer î�del..;iei::;t,ren_e hc'L navol,:1nde te !'ci,!?por\,.::3re1i: 

:SliJ:.,;.;,;ó be.:01.,en i11-ichtil...;'3,1 c:1.,.,n u.e d.I\:le.LL.._; 3evol.t.i.'1_ 

d"'l' �eJ"f::-:!nte-..::iecret.8.I'ie V<.àl d<:: c;ei.1e"!'l"e •a�c.1, ::.tc;1.. t in 

b�vol.�il .. _�r..:.,.ister een p.;;rsoun in,�e.·c ,r �ven VWl de niei·o!l

d .. r l,_ melden pe:..--sonal:1..:..:---------------------------------

Kn"UL •. UG-US� ten .3 0 .� C G, . e!Jo-·er J �-UJ..:... lv7C t� ;)ie

peru1<:!11.,, arts,11ont:11Cb vars�evelJ.scne\,-.. ... ·•-J36 ·c.e :ieroor..:. 

r_:-en :aosc ... 1 vooraoe.ll.d oer'ent de J:-l:.--ac-i:.1j.:: VJ.11 Ju.:u.ic(ÏJ niet 

w'ê:81' uit. �1oor·ts ble1:,k ui" het b.::vol.k1..n,..srt-....,iSu.:;r-,a.é:l.1, 1.t:n 

Bosch is ... anu11ëi. r..et l.'t-tria van !Jieuv;enhoven-Hilbach , ..;eoo
ren te \Vè;.'.....;enin_en, 4 lfuvei"'oer 187•1 , �,on..:mdti OJ et:rder ..:e
fü�ld a.dr_s -..,9 ':'è:cuo1 ...... ------------------··--------·----------

Uit dit �fü11,._liJ.: is ....;eboPen 02 9 .oece11ber l<JlO te :)i_...,, n.

heiJ.i, een ki.r!(i var" .l:1Gt vrov.iJe.LiJ,� ..:eslacnt die �E;;riaci.J�d is: 

IX 3:i ten BGSCH .--------------------- -- - -

TH::X., -

l,du.tst..;eno<;:::; . .de ic: voor er!,,0,.:e.!J 11-c1a1�den ...:eL::..i0.u ver-.:.1�0�:-3n 
n...tlr d� ...:er.1l:c=nte Ut,r"cnt, var.. wol:..: Vt:irtrek schri:r'telij.� l:er 

nis is :e ·even ac..n de o.Jrl>tenaaz- va.ri. de af'deli-'1" 13evolün� 
te U'L1·ech�. ----------------------------------------------

De Heer :)i::.tric ts-co1.u ... w1u, nt 

te D O � T I i.ï C ,.{ J: ; .... 



-- 2 --

1:a.J...::re 1:e....:evens om:t.r �nt bes tei,lJ ... inz en adl�es vcill �..,noer.1de 

juffroU\1 ten .aosch,.�onden l.ldj niet \,or 'ën vers·Grekt.-----

Ve1"'ue1, bleek uit het bevolkin�sre_:ister,d<- t de fawil_e ten 

j3osch de l�eu. uervorL.1de Godsdieiist beliJdt..----------------

Betrt-ffende de poli t.ieKe oritantb..tJ.e val! Dr. ten Bosch het 

vol. ·ende ;--------------------------------------------------

Biu de pléi.¾tseliji.ce po:;..:._ tie van de ze1ue1c nte 'T'erbor ... ,staüt 

Dr. ten Bosch ,4UI1Sti� bekend. HiJ behoort tot de Leest. voor 

aanstaande in_-ezeten.en van rerbor�.rn de bezettii .,:B t.iJd !.'af 

hij meermalen blijk. een fel te�enstru.1d er van de bezetter 

te z:i,jn. LJO is het r"eerdere keren,02 verjaarda...;en van de 

leden van het KoninKlijl ... -Huis in de beztitti11..;stiJd voor,. ·e

komen,dt-t hiJ in striJd met het desbe'tr-::f':fende verbod .met 

oranje op zijn kledin .... door net dorp liep.----------------

Dr. ten Bosch staat in de ..;emeente r::1erbor� bt::.:e"rl als een 

z.eer e i�enwijs persoon ,die er ei..;enaa.:cdi:.;:.e de!1 ·::beelden op

na houdt. rn de ...;espreka:en die hij wet derden voert,is hij 

meestal in de contramine. In de ..;:eri1eente Terbor..: doen wel 

de �eruchten de ro11de ,dat 11:c·. ten :::sosch co1t1Ltunistische -

ideën heeft. Hiervan is echter bij de pla�tselijKe politie 

niets definitiefs bekena.voor zover na te .:aan, behoûrt ;Jr. 

ten Bosch niet tot een politieke I)<J.I'tij. van eni..,:e activi

teit ten opzichte van de politiek is niu. er --'ebL::ken. ,Tel 

kan .:,:esproken 1uor,;ien, dut Dr. ten Bosch, _;ezieu zijn ui tlao&· 

tin..:en tot de 1-eest lin,.s ..;eorienteerdcn behoort. 
------

\{aarvan door ttij is op..:ein d,ct ,dit ra_.1port ...:es loten e11 ..;e

tekend op L aanda....;, 12 � ei 1';147 te :Joet.inche1, •• 

De wachtJ.1e�ster-recnercheur le kl. 

voo:enoer:.ld , 



'10, <:P J.: •• {) •• 

ox�dc1•·•1...;rp: 

_,.--{ec.;;ie:i:une. __

OLder ... oek. be tr1;::fl.'_n__.a de extraen.stisc.:he 
..t1..io�tè o.v • :Je vrije Kathec.e:c rtt_.\ï. H.Te.r 
Blll' � ,.Jon end.:; ..,e ::.)::.nxpei->1.o. 

• 

�· 

aan 

_;z �?PORT 

Ter af'aoeuin.,: Vël.n het schrijven v--l.n <.11:, c.v"D. te 1 s-Qra

h"4 e, u.d. 1. � ei 1';147, ro. B. 12320, b'31.,r 1·;.1;Hh ... <:: de extre
LJi.i"n,isc ... 1e éibonn� 1 s 09 11 De YritJ .a :ê.:é..the'-'-s:::c 'l heiJ ix,, i URK 
·�;I,jLr�G;., wachtL,e-.:Q 1.,e.1•-r u1,:.1•cneur dçl' '.�j:_s

0
1oj_i t.itJ le

kla"'se, boho:i. ... _:1-.1.b 1.iot oy,.eIJ� ... d Dis c.ric ", in_evol.,.;e daclrt.o e 
b::i::01.,en opdrv.cl1t en na in.,.e.Jtelu. 0.1-.. .. J:i...:.oe.�,d eer u.i!Jd,:.!l_e
s'tr��i...:e het riavol..;eno.e t.e r.J.pporteren:-------------------
Blijken::. be.cowen inlichtil ...:en va.'l. de ..d'ctelin..,; Bevo:C..tCin,... 
der J.;eiüeente-secreta:rie van de ..::er •• es::nt. DL�xperlo, .:-taat 
in het bevolKL�...;sre�is t..e:c in_eschreven een 1;ersoon var- de 
navol· ·e!'lue person-o.lia. :------------------------------------

i :mI::n.r:.n� T3R B u J. -.:. ,� .abore1J. 1.e 1u .• e1·sfourt, 11 . .,.ove1...oer 
1-:;13, v J.l oeroep · taci1n.1sch - t.eke!.cté _., , o .• t:..,de te J.)1.J'X -
perlo JîO. A-191 Q. ♦ Hij is _ehU\ld J�e-r. J..J3E:.1.c... .\ ,.,) i.
boren te Af.lersfu•Jl' G, .Ll I,;.aart l;1lv ,eveLLu •. G \,O!i€11Li.€ op e1;;r 
der !,;er"i:..ld aili·ss te ::>il-x_verlo. Uit dit i.1u.,�11.j r:: z iJ11 t\, ee 
kindBren ebo:2en t.11:;;J...:e t.l1w ... s 5 en 2 jac..r o .id :6::..Jn. -------
:Je familie Ter BUP..;. benuor u nieï:. tot e�n qodsdie!.1stii..:1:: 
z.ind tti. vol,rto l:.llet:::: ui 1, ne--c. iJevoLcin..,:.,re J.ö 1..1::l!' ,dl:l. 't de 
mL, .. ie rer Bur·..: Vd.!lci.f 2 Jo.nua.ri 1.';3'3 is _avesti. ·a te DilL'<
perlo. voordie1.. hebL...::11- :...ij ..;e\:0011d in de �e .. ,,;::�!nte Soest 
en Apeldourn.---------------------------------------------

Betréffend8 de politi2�rn ori�.Ltcrtie en activiteit zij het 
vol�mrle .eueld:------------------------�----------------

Ter BLU'...: voornoe:.ld .3"t.dä t in de �e!il.:!t-llte Diiixpt:::c·lo be.�-�1ê. 

D e  Heer Dis tric ts-commar1du11 t 

der :a.ij��s poli tie 

te D O e � i ll C h 9 m.. 
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1s een serieu;;.. ie1u.;a.;,d en sta.ut �w.S t,i...,; ""--••�ese�u· .. ven. 

In d� bezet t.:...1..:$ tiju b.ahoo:..""\ .... e hiJ T.ot a.c .-.:oe-... � r.:el'!'l ·-e

derL.1.nder:;;. Hi� was in die t,iJd een vooraa..r1.., t�.d fi.,:w...1" 

der ille....;ali tei t in de .,.er"e�nt,._, :>i .1.xpe:c-lo. ---·�----- --

•,1erschill<�n G fw.ctie 1 S z.oals secr>-va''iG Vé..11 dt; plö.c�tse
liJ.<.e G.o.r. ,. , lid vari de Ballot.d. .. e-coLuL,isie der G.o.

I. ; • enz. he\;!f t. hij na d8 bezet.°tL!. . ..: be.:leeu.. l'har_s 

no..; bele..s t r..Let <ie p+a� -c.i:;elijk? belu • .,:en v.....r. ci.a Stichtil� 

1940 - 194). ----------- --------------------------------
Hij is officieel lid van de Partij van de Ar·beid en 

r.:r·�e,t dd,lrvoor �e1::1.., aclai'3f op. -roor aic: pç.1.rtij is hij 

bij dB l c1.tst..;:ehoud�n _ei11e_nter ..iu.JQverk:....;,hn_ .... :.s raE o.s

lid "e.J .... oze!ï. en als�od .Jll ver_,a_:e .• woor �i,.J" nij die pa.Ptij 
in d" raad der .,re,me;ante :)i.1x,?erlo. ---------------------

1 voor zover . .1 .... te _, .. d�, is re:::· 3m•..: voor!J.OeJ.id !1101:, bG

zie..1d met coi 1!...:Wlisti�cnö nei�in_en - oi' naar do�l::;tel

lin..;:er. t0e_eda1:,n. Hij :i.ee.s t o .rn. " Het '/riJe 'Jol!-::. •'. ----

iaa.rvan door rr.ij is op' ema� ,.., ,dJ.. t rap_..Jo.rt ,..;es::.o-.:,en en 

te.:and op I:12.ilnd ,.: 12 lei 1;47 t.e �oet.iLCY.L..,J.1. 
-------



RIJKS-POLITIE 

DISTRICT - DOETINCHBTu1 

Recherche. 

· lfo: •• fj. ... 

Onderwerp: 

Onderzoek betreffende de extremist1:oohe

abonn� op II De Y.rije Katheu.er ", L.Hingst
van Rees , wonedde te Aalten.------------

Aan 

R APPO R T 

Ter afdoening van het binnen gekomen schrijven van de 
C.V.J.J. te 's-Gravenhage , d.d. 1 Mei 1947, No. B. 12320,
betreffende de extremistische-abó..nnè 1 s op II De Vrije Ka
theder ", heb ik , MURK WIELINGA , wachtmeester-recher
cheur der Rijkspolitie le klasse, behorende tot opgemeld
District, ingevolge daartme bekomen opdracht en na inge
steld onderzoek, de eer UEdelgestrenge het navolgende te
rapporteren:-----------------------------------------------

- - . 

Uit de registers van de afdeling Bevolking der gemeente
secretarie ta Aalten, verkregen inlichtingen, bleek dat al 
daar een persoon van de hieronder te melden personalia 
stond ingeschreven:--------------------------------------

LUMINA VAN R E E S , geboren te Zwolle, 10 Mei 1886, zon 

der beroep, wonende te Aalten, Huize Y Avondvrede ".-----
Zij is weduwe van JELLE H I NG S T die op 14 Juli 1927 
te Amsterdam is overlecien .• Dit huwelijk is kinderloos ge-

bleven •. Zij beweegt zich niet op Godsdienstig terrein en is 
bij geen enkele gezindte aangesloten.-------�------------
Na eerst ongeveer één jaar illegaal te Aalten gehuisvest 
te zijn geweest, is zij officieel in het bevolkingsregis
ter der gemeente Aalten ingescµreven op 6 September 1943. 
Voordien woonde zij in de gemeente Amsterdam,dat_eigenlijk 
haar vaste woonplaats was, doch wegens gebrek aan woon

ruimte kan zij nog niet terugkeren.------------------------

De Heer Districts-Commandant 

der Rijkspolitie 

te DOETINCHEM . 
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Inzake de politieke oriêntatie-en activiteit zij het vol

g�nde ge�eld:--�------------------------- -------�---------

De ambtenaar van de afdeling Bevolking van meergenoemde ge

meente die mij te woord stmnn, kon mij omstrent de politie

ke�gezindheid van mevrouw Hingst-van Rees, geen inlichtin-

gen verstrekken.-----------------------------�--�----------

De plaatselijke politie te Aalten kon dit. evenmin. Echter 

deelden deze_,mij wiH mede, dat mevroU\'r Hingst-v,an Rees, op 

enkele communistische-bladen geabonneerd is. Van enige ac

tiviteit in de politiek is bij de politie te Aalten,_.i::s: 

nimmer iets gebleken. Zij staat voor �over bekend gunstig 

aangeschreven.--------------------------------------------
-

- ' 

Teneinde.iets meer om±rent haar communistische opvattingen 

te kunnen vast stellen,heb ik mij ge�end tot het hoofd van 

het rusthuis " Avondvrede " te Aal ten, t.w.. PIETER D I T 

MA R S C H, oud 58 jaar, wonende te Aalten ,rusthuis_ 11 A

vond..vrede "- Hoge straat No .84 , die , nadat ik mij aan hem 

bekend had gemaakt, verklaarde:---------------------------

Q Ik ben door het Ned. Hervormde Kerkbestulrl te Aal ten, be

last met de dagelijkse leiding in het rusthuis " Avondvrede" 

In_deze stichting is gehuisvest de rloor U bedoelde Mevrouw 

Hingst-van Rees. Aan deze dame is in. de bezettingstijd op 

1 Augustus 1942, als onderduikster-.in dit rusthuis onderdak: 

verleend. Zo heeft_zij ongeveer éèn jaar in de gemeente .Aal 

ten vertoefd. Daarna is zij officieel in het Bevolkingsre

gister van de gemeente Aalten ingeschreven.---------------

Zij is een zeer hoogstaande, begaafde, intellectuele_dame, 

op wier levensgedrag niets valt aan te merken.Gedurende de 

bezettingstijd heeft zij getoond.._goed Nederlandse_te zijn. 

Zij heeft meermalen haar krachten en steun gegeven bij het 

illegaleVierk. Het gebouw II Avondvrede II leende zich bij uit ... 

stek "llOor de illegaliteit en ook daardoor heb ik haar van 

z.eer nabij leren kennen. Na de bezetting tot het verleden 

behoort en wij weer vrij spreken kunnen, kom ik de laatste 

tijd met mevrouw Hingst-van Rees weleens in gesprek over de 

politiek.----------------------- ---.--------------------.----

Zij heeft zich hierbij.doen ontpoppe� als een vurige aan

hangster van het communisme .Zij is hiermede niet geheim,_. 

want meerdere malen heb ik ontdekt,dat zij tegeno�er mijn 

personeel propaganda maakte voor .de leerstellingen van h.et -· 

communisme. Zij heeft in de gemeente Aal ten vele .. vrienden en 

kennissen
.,
. maar z.ij beweegt zich hoofdzakelijk onder de lage 

re klassen van het volk.------------------------------------
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Ingeval van noou �-- verleent zij in die lagere volksklas
sen haar hulp en neemt zonodig de huishouding waar.---------
Wanneer zij thuis is,is zij steeds in haar eigen woonvertrek... 
en_houdt zich voornamelijk bezig met het voeren ir.an correspon 
dentie. Zij maakt daarbij meestal gebruik van een schrijfma
chine hetwellLhaar eigendom is.-----�------�----------------
Haar correspondentie is omvangrijk en zij ontvangt ir.eel brie
ven.O.a. zijn d.aarbij veel briet!en in enveloppen van de Ver
zerings-My " De Niem,-Amsterdam " te Amsterdam.---�---------
Dit doet mij denken aan de methode's __ in de bezettingstijd ge
bruik.:t door de illegaliteit. Het is niet �itgesloten,dat het 
communisme deze meth.ode ook tha�s nog bez�gt�---------------· 
Ik moge U tenslotte nog meedelen, dat zij een schoonzuster 
is van wijlen het vroegere 2e Kamerlid.David Wijnkoop.------
De_vrouw van Wijnkoop, die nog in leven is, is een zuster 
van meergenoemde mevrouw Hingst-van Rees. Voorts woont te 

(i}A.alten rrog een zuster en z�ager van haar t.w. G.W. ten Dam, 
die eveneens het communisme zijn toegeoaan.----------------

De weduwe Wijnkoop-Rees is - of gaat bin�enkort ir.ia Amster
dam naar_Rusland een bezoek brengen. bij haar zoon die aldaar 
als Ingenieur werkza m is. Deze zoon bevindt zich reeds ja
ren in Rusland.Hij was daar reeds v66r 1940.----------------
He:t is mij ook bekend, dat mevroîÏl.vr Hingst-van Rees onlangs 
eeh communistisch-congres in Holland heeft bijge�oo�d. Zij 
leest het dagblad 11 :Ue Vlaarheid ", " lJe Brug II en " l)e Vrije 
Ka the der 11• -------------------------------------------· -------

1 
Ik verzoek U deze_,door mij afgelegde verklaring geheim te 
willen_.houden. Wanne-ër dit rucht 1J""r zo·1 W')rden,lrnn het I!lij 

vTel eens mijn betrekking kosten "TT-.--:-..-..-..... ""------------------

Bij een nader ingesteld onderzoek bij de afdeling.Bevolking 
te __ Aalten, bleek mij, dat in.derdaad te Aalten woop.achtig is 
een persoon genaamd: G.W. ten Dam, geboren te Aalten,2 JunL 
1876, gepensio�erd leraar. H.B.S. ,ge� huwd met J.Th.van 
Rees,_.öie 15 Juli 1941 vanuit Rotterdam als ingezetene 1 te 
Aalten is ingeschreven. 

Waarvan door mij is opgemaakt, dit rapport gesloten en 
kend. op Maandag 12 Mei 1947 te JJoetinchem. 

De wachtmeester-rechercheur 

der Rijkspol,'.Lt· 
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In antwoord op het gestelde in bovenaangehaald schrij 
ven,bericht ik U het volgende: 

AJJHIANI CAROLUS NIOOLä.1,geboren te hREDA,5 November 1914, 
van beroep bouwkundig tekenaar ,heeft zich op 27 Se,ptêmber 
1946 te LOSSER gevestigd,adres BeuningenI102a,komende vanuit

-

[? 

AAN 

AMSTEiUAM, woonplaats BeethovenstEaat 108-- • 
Voordien woonde hij o.m. te HAP.RLEM en ZEIST. 

Te LOSSER-Beuningen bewoont hij een zomerhuisje.Hij is tij
delijk in dienst van de B.P.M. ,door welke Maatschappij enige 
wo4ingen te QLjJEJifZAitL worden gebouwd, bij welk bouwwerk :NICO
LAÏ toezicht heeft. 

·Hij is op 28 October 1946 gehnwd met COAALI CHA ILLE'T,ge
boren te Sanga-Sanga(N.O.I.) 29 Juli 1919. Deze vrouw woont 
bij haar ouders te 's-GRAVENHAGE en komt meermalen op bezoek. 
bij haar man. 

Het huwelijk is kerl{elijk bevestigd in de 1'î .H.Kerk. 
Blijkens de bij mij ingekomen berichten,is gebleken,dat 

NIOOLA! d� communistische begipselerr_is toegedaan.Het is mo
gelijk;dat h:il"ëfe Vrije katheder uleest ,doen ai-e blad wordt 
hem niet per post toegezonden. 

Van enige politieke activiteit door NICOLAl ondernomen, 
is tot dusver niet gebleken. 

Het is bekend,dat hij omgang heef-ir"'een der f:ii!rnanten van 
de N.V.Almelose Chemische Wasserij en Ververij v.h.EALTEE 
te AL.l'/JELO,n.l. een dèr gebroeders �ALTHE,welke te Beuningen 
een groot landgoed heeft.Deze is vanuit comrmmistisch stand
punt bezien als kapitalist aan te merken. 

In verband met een en ander is niet duidelijk of genoem
de 1:îICOLAÏ als extremist of communist moet worden beschouwd, 
waaromtrent ik gaarne Uw nader peri cli.t. in.w.ao)).t, teneinde de 
eventueel noa.ige maatregel'"t;n 'te zijnenaanzien te kunnen tref-
fen. 

Typ. 
Call.: 

AWH. 

� 

De Districts-Commandant, 
N.J.:BIJLSMA.

�/f: 
/ 

de Heer HOOFlJ Chl-l1.l!RALi. Vi:.ILIGDru,I_OSJ)IElifST, 
te 

1 s-G.d.AVEHHAGE.
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U.A.-,.M: 

VOO.rlNA.MEN: 

Geboorteplaats: 

Geboortedatum 

Woonolaats 

Godsdienst 

�eröep 

Nationaliteit 

nurgerlijke Staat: 

_?olitiek. 

}îIC O lil. Ï. 

ADRIAlU CAROLUS • 

fülliDA. 

5 Hovember 1914. 

LOSSER,neuningen �.102a. 

Gene. 

�ouwkundig tekenaar. 

Ne8erlander. 

Gehuwd. 

Is voorstander van het communisme. 
2olitieke activi�eit tot dusver 
niet gebleken. 
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•.J:er voldoening aan de inhoud van Uw geheim schrij
ven-; -à.ç.. 23 April 194-7, B.124�,� Onderwerp: Abonné's op "De 

Vrije Katheder", heb ik de�r U naar aanleiding van de daar
bij gevoegde lijst het volgende te berichten: 

L.A.BAKKER, Hoplaan 5 te Bentveld, HULLEMAN, Slin
gerweg 2 te-:Sëntveld en CO.HEN, Grenslaan 6 te BentvelU, zijn 
alhier onbekend en woonachtig onder de gemeente Bloemendaal • 

Henr.ROLAND HOLST, staat in het BevoikingsrêgTster 
dezer gemeente niet beschreven. Zij verbleef tijdelijk aan het 
adres Bentveldweg 5 alhier en zou blijkens bekomen inlichtin
gen thans verblijf houden te Zundert bij Breda, huize "De Bui
ze Hei". 

MAARSEN, Philip Meijer, geboren te Amsterdam, 9 
Maart 1910, van beroep adviseur groothandel beddenbed�ij;,;-"-,-w-o
nende te Zandvoort, Wilhelminaweg 19, �ederlands Jsrealüispn� 
komt voor bij de Politieke Recherche A fdeling te ÁÎÎÎ.sterdam, i_ 
het dossier 62862, als medewerker van de S.D. Van eenige poli 
tieke oriën·tatie, c.q. activitêlt vä.nh'em;· is tot dusverre 
niets kunnen blijken, 

WEHMAN, Jacobus Frederik, geboren te Amsterdam, 19 
Augustus 1900, van beroep procuratiehouder, wonende te Zand
voort, Zandxoortselaan 4-6, Nederlands Hervormd. Van eenige po
litieke orientatie, c.q. activiteit van hem, is tot dusverre 
niets kunnen blijken, 

-

Le ROY, Albertus Cornelis, geboren te Amsterdam, 8 
December 19Ï5, ""van beroep laborant, wonende te Zandvoort, Ko " 
verlorenstraat 68 l ten huize van een� üereformeer 
predikants-weduwe), zonder Kerkgenootschap. Van eenige nolitie 
ke oriëntatie, c.�. activiteit van hem, is niets geblekên. 

MEIJER, Clemens Joseph Marie, geboren te Krommenie, 
25 Maart 1912, van beroep architect, wonende te Zandvoort, 1 
Kostverlorenstraat 41, voorheen Roomsch Katho!iek, thans zon
der Kerkgenootschap. van eenige politieke orientatie, c.q. ac
tiviteit van hem, is tot dusverre niets kunnen blijken. 

den �z. HOOFD V/D CENTRALEH VEILIGHEIDSDIENST,
te 
's- GR AVENHAGE. 
Javastraat 68. 

Van der LINDEN
----



Van der LINDEN, Geertruida rtendrika, geboren te Amsterdam, 
26 April7:"S91,zonder beroep, gescheiden echtgenote van IJ.�.van 
EGMONT, wonende te Zandvoort, Hogeweg 47 rood, ·zonder Kerkgenoot
schap, werd als politiek delinquente, door het Bijzonder Gerechts
hof te Amsterdam, met ingang van 17 October 1946, v�orwaardelijk 
buiten vervolging gesteld. van eenige politieke orientatie, c.q. 
activiteit van haar is thans niets kunnen blijken. 

Van GEITENBEEK, Johanna Maria, geboren te Amsterdam, 25 
Juli 1899,zonder beroep, echtgenote van J.BLOM, wonende te Zand

.. v__port, Dr. Smitstraat 10, zonder Kerkgenootschap. Zij is actief 
'. lid van de Communistische Party Nederland. 

BO.KMA, Grietje, geboren te Uitwellingerga, gemeente Wijm� 
britseradeel, 20 April 1906, van beroep verloskundige, wonende te 
Zandvoort, Tolweg 6 rood, zonder Kerkgenootschap. Hoewel niet is 
kunnen blijken, dat zij lid is van de "C.P.N" en geen activiteit 
aan de dag �egt, wordt dezerzijds aangenomen, dat zij Communis
tisch georienteend is. 
W. 

De Korpschef van gemeentepolitie, 
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Naar aanléiä�van het schrijven van het Hoofd van 

de Centrale Veiligheidsdienst d.d. 23 April 1947, No. 
12.434, betreffende in deze gemeente woonachtige abon
nee' s o_p "De Vrije _:atheder" is d�zerzijds een onderzoek 
ingesteld naar de in de bijlagen genoemde personen: 

1et P. Veen, wonende Lisztstraat 2 te Loosduinen, 
bedoeld: 

Pieter VEEIT, geboren te Rotterdam, 25 Juli 1912
1 

van 
beroep plombeerloodbewerker, wonende Ilisztstraat 2 te 
's-Gravenhage (voormalige gemeente Loosduinen). 

P.Veen k:omt in de administratie van de Politie alhier
voor. Tegen hem werden de navolgende processen,-verbaal op
gemaalct: 
B. II 29-9-1942 
Lsd • 31-5-194 5 

P.V.no.2063 diefstal (opgelegd);
P.V.no. 339 verhoord terzake diefstal (p.v.·
doorgezonden naar Politie, Delft);

Ec.D.18-6-1945 P.V.no.158 terzake het ve�boden vervoer van 
· · groentén;

Lsd. 2-8-1946 P.V.no.449 terzake diefstal d.m.v.braak. 
Veroordelingen zijn alhier omtrent hem niet bekend. 
In de administratie van de P.R.A. alhier, komt de naam 

P.Veen niet voor.
Hoewel poli t iele links georiënteerd, is 9ij onderzoek 

niet kunnen blijken, dat P.Veen bij een bepaalde politieke 
partij is aangesloten. 

�iet L.Aberson, Parsifalstraat ·9 te Loosduinen, wordt 
bedoeld: 

Jacobus ABERSON, geboren te Steenwijk, 16- Februari 
1919, van beroep assistent Indoloog, laatstelijk -onende 
Parsifalstraat 9 alhier • 

. J.�berson is op 15 Juli 1945 als ambtenaar voor het 
Binnenlands Bestuur naar Hederlands Oost'e"Indië uitgezonden. 

Op crirninP.el- en politiek gebied is hier ter s--tede 
niets ten nadele van hem bekend. 

l.,et J .B. Schippers, Elburgstraat 58 te· 's-Gravenhage, 
'-.f.lordt bedoeld: 

Johan 1'.illem SCHIPPERS, geboren te Rotterdam, 18 Juli 
·· 1899, van beroep schrijver bij het Gemeentelijk Electrisch

Bedrijf, wonende Van Elburgstraat 53- alhier (voormalige ge
meente Loosduinen).

In de administratie van de P.R.A. alhier, is niets
ten nadele van J . •  Schippers bekend.

J. · . Se hippers komt in de Poli tie-administratie àlhier,
wel voor.

Tegen hem werden de navo�gende processen�verbaal opge
maakt:
3e.Afd. 12-8-'21 
c. 10-9-'29

' 

c. 26-8-;- '31
Politiek is

het weekblad "De 

P.B.E.No.32 verm.verduistering;
P.V.no.1450 overtreding van art.431 1 •• v.s.
c.q.art.224a. A.P.V.
I'.V.no.1560 terzake mishandeling.
hij links georH!nteerd en geabonneerd op
Tribune".

Verzonden op 14 1.Iei 1947. 
aan: het Hoofd van de c.v.n., alhier. 
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Ter voldoening aan den inhoud van Uw schrijven dd. 1 Mei 1947,n o. 
B.}232Q,è;>.evenvermeld Onderwerp betreffende,heb ik de eer U hierbij een terzake 
dienend rapport te doen toekomen,naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve moge 
verwijzen. 

De Hoofdinspec.teur van Poli tie•
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�GEMEENTE-POLITIE 
MEPPEL. 

No. J-Z9, 

Onderwerp;personalia. 

• 

Door ondergetekende is, na daartoe bekomen opdrach 
van den heer Hoofd-Inspecteur van politie te Meppel 
een onderzoek ingesteld naar de politieke gezindheid en 
activiteit van de volgende lezers van "De Vrije Kathe
der": 
MARGJE RUSSCHBB.1 geboren te Meppel,1 Mei 1905, ohderwij
zeres bij het O.L.onderwijs woonde te Meppel, L.Sprin
gerlaan no.21. 
Zij kwam op 7 Juli 1930 te Meppel,komende uit de gemeen 
te Vledder. 
Zij was voor de oorlog lid van de S.D.A.P. en nam in de 
oorlog een goed Nederlandse houding aan. 
Voor zover bekend is zij geen lid der C.P.N. 
Op 1 Maart 1947 vertrok zij van Meppel naar Wassenaar, 
van ZuiJlen van Nijveltstr.208. 
J.AN MARIE LUCAS OTTEN, geboren te r.1:eppel,12 Februari 
1890,directeur landbouwersbank te Meppel,Stationsweg 
50. 
Hij is lid van de Partij van de Arbeid. 
Hij heeft geen C.P.N. neigingen. 
Hij is landbouwkundig ingenieur. 

Op 22 Mei 1918 is hij gehuwd met Elisabeth Maria 
van der Hell,geboren te Delft op 2 Februari 1896. 

Uit dit huwelijk werden geboren: 
1. Jacobus Adrianus, geb.29 Juni 1919 te Meppel, stude

rend. Woonde van 1938 tot 1939 in Utrecht.
2. Elisabeth Maria, geb.26 Juni 1924 te Meppel,studeert

momenteel te Utrecht voor tandarts.
---------

NICOLAAS ANTONIUS MOURER,geboren te Bergen op Zoom, 
25 Maart 1900, hoofdredacteur van de Waarheid,wonende 
te Meppel, Steenwijkerstraatweg no. 34. \ 
Fel C.P.N. er, oud Spanjestrijder en daar�oor als natio-
naliteit Vreemdeling. \ 

Zijn reeds meerdere rapporten over ui�gebracht. 
Is veel in Amsterdam en Enschede. 

Is gehuwd met Maria Wilhelmina van der Horst, geb. 
te Eelde op 25 Januari 1907. 
Uit dit huwelijk werd 1 kind geboren: 
Jan Anton Nico, op 21 December 1946 te Meppel. 

Mourer vestigde zich op 7 Juni 1946 te Meppel, 
komende van Groningen,Schoolstraat 17 a. 

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

J. VAN LAAR, p/a Ja�astraat 4 te Meppel is
de als: 
JAN HENDRIK VAN LAAR,geboren te Hardenberg,30 Januari 
1917, van beroep slager, wonende te Meppel, Woldstraat 
no.57 {voordien Javastraat 4) 
Hij beleid de Gereformeerde Godsdienst. 
Van Laar is voor de tijd van 10 jaren ontzet uit de 
kiesrechten. 
Hij vestigde zich te Me9pel op 6 Februari 1947,komenr 

--van--
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van Hardenberg,Achterstraat A.122 a. 
Hij is gehuwd met Fe.mmigje de Vries,geboren te Meppel, 
24 Juli 1922. 

H.BLOM, 2e Hoofdstraat no.10 te Meppel is in het bevol
kingsregister alhier niet ingeschr�ven.
Het van hem bekende adres hier is het Redactiebureau
van de "Waarheid, " N. en O. Editie.

H.VAN DIJK., Reestsingel mo.18 is hier te Meppel niet
in het bevolkingsregister ingeschreven. 
Hij is vermoedelijk woonachtig te Groningen. 
Hij wordt er van verdacht lid te zijn van de C.P.N • 
inlichtingendienst. 
Hij werkt voor de "Waarheid" 
Zijn naaeikwam voor in een rapport over een zekere Mej. 
Brongersma. 

WILHELM EMIL ANTON FRANZ WUDICH, geboren te Bleiburg 
(Oostenrijk.) op 19 September 1898, van beroep chemisch 
ingenieur bi'j de lederfabriek van de :fa. Rijkmans te 
Meppel. 
Hij woont te Meppel,Reestsingel no.31 en vestigde zich 
alhier op 13 April 1940,komende van Steenwijk,Tukseweg 112. 
Gedurende de vijf bezettingsjaren was hij pro-Duits en 
naar verluid had hij samen met Ir. SCHULTE te Meppel een 
laboratorium voor gasonderzoek bij de N.V.Brocades en 
Stheeman, pharmaceutische fabrieken te Meppel. 
Ook werkte hij voor de R:ttstungs Inspection, echter buiten 
Meppel. Hij heeft na de bevrijding van ons land een ver
blijfsvergunning gekregen, mede door het feit, dat hij 
voor het bedrijf van Rijkmans onmisbaar is. 

Na de bevrijding praat hij veel over Rusland en men 
is van mening, d�t hij sympathiseert met de communis
tische ideeen. Voor de oorlog werkte hij ook in Rusland. 

Op 23 Augustsu 1921 trad hij te Gradz in h�t huwe
lijk met Margaretha Ilentmetzer, waarvan hij op 2 November 
1938 is gescheiden. 

Op 14 April 1943 werd hij door de Duitse ambtenaar 
van de Burgelijke Stand te Zwolle in het huwelijk ver
bonden met Anna de Geus,geboren te Tiel,8 Augusta:s 1906. 
Met deze vrouw leefde hij, voor hij van zijn eerste vrouw 
was gescheiden in Rusland en kreeg van'haar de volgende 
onwettige kinderen, die bij zijn huwelijk in 1943 allen 
werden gewettigd: 
1. Ole 'Gerbrand" op 2 Juli 1933 te Ostaschkov (Rusl.);
2. Peer, op 27 September 1934 te Minsk (Rusl) en
3. Monika Hildegar�,op 10 Mei 1937 te Kirov (rusl),terwijl
4. Bettina op 30 Juli 1943 te Meppel werd geboren.

IJme Vellinga,geboren te Wijn).britseradeel,den 29 De
cember 1896, gereformeerd predikant te Meppel,wonende 
alhier, Zuideinde no.4. 
Hij is gehuwd met Sieuwke Hendrika Bruins Slot, geboren 
te Schiermonnekoog,27 December 1899. 
Uit hun huwelijk werden twee dochters geboren: 
Sita Anna Sjo" op 28 Augustus 1926 te Oosterzee en 
Anna Alberta Dien, op 24 November 1928 te Meppel 



3. 

Ds.Vellinga vestigde zich op 3 September€l.927 te Meppel,
komende van Lemsterland. 
In de oorlog nam hij een zeer goede houding aan en hij 
zat zeer lang als gijzelaar in de Duitse strafgevangenis
te Scheveningen. 
Hij koestert geen communistische sym.pathieen.

HINDRIK JAN KONING, geboren te Den Helder,op 11 Februari
1919, van beroep kantoorbediende bij de "Waarheid 1' te 
Meppel,wonende alhier, Stationsweg no. 54. 
Hij is voorzitter van de E.v.a. te Meppel en lid van
het bestuur van de Afd.Meppel der c.P.N. 

Hij is gehuwd met Tjitske Boon, geboren te Groningen, 
op 11 Februari 1919. 
Zij zijn gehuwd op 20 April 1942 te Groningen en werkten
samen in Duits�and van 14 September 1942 tot 4 October 
1944 in Berlijn. 
Uit hun huwelijk werden geboren: 

Hindrik Tennis op 23 Januari 1944 teHOF, Dld.,overleden
op 6 Februari 1944 aldaar. 
Hindrik Tennis op 10 September 1945 te Haren en 
Johanna op 27 Maart 1947 te Meppel. 

Kon$ng vestigde zich op 28 Februari 1946 te Meppel,
komende van Groningen 'Haren),Onnerwer 44. 

Over hem is reeds eerder een uitvoerig rapport 
ingediend. 

1947. 



j ",=>OUTIE 
BERGEN OP ZOOM 13 Mei 1947. 

Nr. 1388/1182/47 B GEHEIM 

Bericht op schrijven van : 
23-4-47 B 12434-

� .. : 

Onderwer12 
abonne 1 s op 11 De �ije Kathedex 11

Bijlage(n) 
een 

Naar aanleiding van Uw nevensvexneld schrijven,heb ik de 
eer u hierbij toe te zenden �et rapport mijner administratie 
dd. 7.5.�7, nr. 1182a/47,aan de inhoud waarvan ik mij moge refe-
xeren. 

Den heer Hoofd c. v.o. 

Javastxaat 68 
DEN HAAG. 

De wnd.Ooxpschef, 

(Th. J. M. 



GEMEENTEPOLITIE 
BERGEN OP ZOOM 

Nr. 1182a/l+7 

Referte, schrijven Hoofd C.V.D. te S-Gravenhage nr.B.12434 d.d. 23.4.1947 

Onderwerp: inl. a.bo r.ié's Il De Vrije Ka:bbeder. 11 

Biilage(n) : geen• 

RAPPORT 

Nbar aunleidin6 van opgemeld schrijven, heb 
ik, Pieter Jobannes d e  Neef, hoofdagent van gemeentepolit· 
te Bergen op Z0om, de eer UEdelGestrenge beleefd liet na
volgende te r�pporteren: 
lVkR'fINU.:.i l11ATHhUS V'tiitVEST, Neder lander, geboren te Ber _:!en 
op Z vom, 26 Februari 1914, atlto-monteur-chauff eur, wonende 
te Bergen op Zoom, Antwerpsestraatweg 86, stuat zeer on
gunstig bekend, is volgens de poli tie-adnli.nistratie alhier 
6 maal vervolgd wegens diefstal, 2 maal we0ens mishande
ling, 2 ma.el wegens merni�lin.; en 1 ma1:.l wegens beledigin 
Hij i� lid va.n de Commu.ni5tiscbe Partij. 
A ,....TA P::i.L', .• 0:1'1::..LLA Il.,.:;NRICA PISCAER, geboren te Oud en Nïeuvi 
Gastel, 8 Augustus 1902, musicologe, wonende te Bergen op 
Zoom, Breda.sestraat 2.2, staat gu.nsti3 bekend, terwijl haar 
gedragingen tijde.es de jaren 1940-1945 ook gunstig waren, 
LUDOVICUS OSCAR VAN H.2ML'L, geboren te Antwel'pe.n, 3.t.i.1892, 
Belg van geboorte, en gen'" turaliseerd 25.3.1939, staats
blad 1210, �uzieltleraar, wonende te Bergen op Zoom,Willia 
strciat 15, komt nist in de poli tie-administro:cie al�1i'3:.. 
voor. Vlas tijdens ä.e Dui toe ut:i.c.�:. _ü:, L.ct. va.n de Kul tuur
kamer en heeft werken tü tgevoerd. 
B:;RN,.._i::cDU;:. JOH.ii.r-:NES ANTHONIUb BRUU-.n.MIJ-N, Nederlander, ge
boren te 1urnhout, 13 Decemoer i�v�, bedrijfsleider gaar
denfabriek, wonende te Bergen op Z.Jom, Stationstraat 38, 
kornt niet in de polî tie-a.dmini.., tra tie alhier v �'Jr. ',/as vo 
gans inlicl1tin6sn van de _gemeentepolitie te Nijmegen vóó.r 
de oorlog Com:nuni::;tische ideeen toegedaan. 
En heb < ik hiervan op ambtseed opgemaakt en getekend äit 
réi.pport. 

trp.am.13.5,47 

i Gezien, 13 l!Jiei 1947 

/ 
De wnc

�

chef', 

1 

Th.J .M.Andrie ssen. 
\ 
'\ 

Berge.ri 



\; 
POLITIE 

KATWIJK 
KATWIJK, 12 Mei 

L.A. No. 321/4-7 • 
BERICHT OP SCHRIJVEN: Volgno. 

�J�
E
,April 194-7, No. �4)�: 

Abonne I s op "De Vrije Katheder" j 4 MEl1947 
BIJL.: ·-··-- ··---·.,,.· -·------�

CU�--\U B ; ACC/ / s,11 
._t-_·_o rr-,-m-c--, ,---- 1 

[: ... � ,.., . 
-----·; 

/-$"-�-�� J 
Naar aanleiding van Uw nevensaan-

gehaald schrijven, heb ik de eer, U 
hierbij te doen toekomen een rapport 
miJner politie-administratie, 
debet gevraagde omierzoek. 

De wnd. Corpscommandant der 
Gemeentepolitie, 

DE MAJOOR, 

--itJJy-

den Heer Hoofd van den Cen tralen 
dienst, 
Javastraat 68, 

's-G R A V E N HA G E. 
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Politie-Katwijk. 

• 

RAP PO RT. 
---------------

Naar aanleiding van. het schrij ven van de Centrale Veilig
heidsdienst (Geheim) No.B.12434.d.d.23-4-47 betreffende on
derstaande personen, welke zoaden zijn geabonneerd o:p de Vrije

JCatbeder,is door ons ondorgeteekende een onderz o�k ingesteld, 
waarbij is gebleken dat; - - - - - - - - - - - - _ - _ _  

1 e. Emiel _Heinrich Julius WAB.N::3, gebo '"en te Amsterdam 5-3-08, 
arts, vestigd.e zich op 28-t-4� in de gemeente Katw ijk als Di
recteur-Geneesheer v�n het Rotterdams Zeehospitium,Drmeplas
se-nweg 17 te Katwijk aan Zee. Voorz oover is na te gaan. is ge

2e 

n oemde wa rns lid van de partij van den Arbeid • 
Hij t reedt niet politiek op den voorgrond en �an te nemen is 

dat hij geen extremistische gedachten is t oegedaan. z�n vori
ge w oonplaats was LAREN (N.H.) 

Maria Elisabeth_HE}dUES,gab oren te Amsterdam 12-9-09 vestig
de zich te Katwijk 09 2-12-41,komende uit de gemeente Leider

d orp en is gehuwd met Jacob SCHMOHL,geboren te Arnhem 14-12-
06,Directeur van het bijkant oor der iwentsche Bank alhier. 
Dit echtpaar is echter op 12-4- 47 afgeschreven naar de ge

meelllte.BEYERWIJK,Vond<ûlaan 89. - - - - -- --· 
De echtgenoot van Mevr.Schmohl-Heijnes,was in 1946 condidaat 
v oor den Gem"enteraad te Katwijk v oor de Pa.rtij van den .A.�be_�d. 
Voor z oover bekend is zij, noch haar man extermisti::,.::h geör±.·" 
teerd. 

3e. Teunis LODDER,geboren te OUDDORP 29-4-95,arts,wonende te 
Katwijk aan Zee,Zeeweg 121,vestigde zich ruim 25 jaar geleden 
als arts te Katwijk.füj is vele jaren lid geweest van den ge� 
meente.:raad t� Katwijk v oor de Christelijk Historische Kiesver
eeniging.Aangenomen kan w orden,dat hij eerder liberaal,dan 
extremistisch is georiënteerd. 

Katwijk 10 Mei 1947. 

De Rechercheurs van Politie. 

L.de JONG.



�emeente-�olitie 
V-eleen 

G-EHEl..M 
t:releen '.::I l'llei .L✓ ,"', _ ,,,,..,,,,.,-

BUREAU B --( 
,_v_o:_g"_Y ___ , 

Oooerwe:r-;p 

� 

1 • 

i 1 3 ME /!94? · 
9e op d.e J1 v"rij,.e � r r. mmer,

_____ ,, ,�\ �J- f CG:�rr., ·--;:;--;; 'v) 1 A(D//S-/.3,. 
�aar aanleiding vanuvr Schrijven No • .B.1232(1=; d.d. 1 1v1ei 

194·1 heb ik de eer ·U het navolgende mede te·"ä.eelen; 
�istia�n johan .K.olloffel,is geboren te Rotterdam. 20 

xf�:tu.! 1913,gehuwd,"\E.n beroep scheikundige,beambte der S • .HJJ:L
(een nevenbedrijf "ID.n de Stm.Maurmts)zonder godsdienst en wonend 
te �eleen Eindstraat �ö.Hij vestigde zich in de�e gemeente op

24 lVlaart 193'/ komende van Schiedam Potterstraat :,3. 
J.n de verkiezingsdagen van mei 1�46 voor de leden ïB. n cte 

Tweede Kamer der Staten-Generaal maakte .K.olloffel voor de 
"Partij van den Arbeid"propaganda. 

Overings is er be tref'±'ende Kollofre� niets nadeelings 
bekend en treed hij op politiek gebied ook niet op den JlWD�

voorgrond. 

�anhet Hureau 
u&a1 Veiligheidsdienst 

te' s-Gravenhage 

-De wnd uorpschef van Polit'

��� 
.tl.Willem.sen 



HL., i....:>lJULl'l'1..Jüc: f.t.!.::>T 1..r.nu1U:NGL:i. 
il·Oe.i:) l;0S1.ST,l.l lli!15\/er_' • 

..:oL:lluö.ndèillt. 

uosteri.Jolue, ';1 Lei 1947. 

_,. 

r 1 "î�t�n� I • __.?►,..._.

lVolgno� 

".Al'! :ua iree-r •DJ:strict.sco111aunu .... nt t.11::r 
.,iJJ.;:S.:i?uli 1.ie t.d .. _eerr.:,nvt:!en. 

,1 _______ 

! 1 3 MEI i947 . j
------------ � 

Olfil.:..!.d ,� • .:U: nbonnê '� OJ:-1 "De Vrije ·_ atneaer 11:
� �,;, J �CD/ /J'lll/ l

•• 

• 

··_;Jai::;.l"' é;:,.air.leiuing van ne·1.., scLi.rijven van ue -]em:J:•éo.le Vei-
. , 

.Li6heiusuienst,u.u..l 1_ei lJ4?, .. ïo.D.12j2ü,1'1'.LJ 1..,oc6ezon.uen oij 
U1,1 onuerscllri1't cl.ei. 3 un l':}4'/ ,ho. 30 ,{.Ge.1.1eru,:.1eQ iK ue eer 
u 'We:l ,d(:2,l ,Jes1..re�e LH::n:, vo�enu<:: te rayyortert:Jn;

De urie Dij oovenaaugellë:H: .. ..Lu .;c1.i.riJVen 0enoeuucl aoouné I s
OJ_J 11.Je /rJ..je ,aatneaer 1 1 ziJn: 

le. :C-ie1.,e1· van 1 ra.a0,�<:wore11 �j n.ugustus 1';1ü2 t.e .d.L1St.eruam, 

2e. 

3e. 

van Dli!l'Oey caï�nouder, ,.Jonenue te ,,.yp1:üsc11a,6e;,1<:wnt.e voststel
lir�1Jerr· ,ro. 2.J. 

Deze :..s oiJ tie Cem:.r-ule /eili6neio.sû.iens1, volu.oenue Oe.t�enu. 
en is door r1ij reeas neermalen 6emeld • 

. illt,J cl van der J:-loeg ,c..,tC!uoren lJ ,�%UB t.u.s 1';115 te Leeu\Jé:l.1'6.en 
van oeroel,J ar-c.s ,wonende te .t1.P.1.)elscuö.,�eU1eente uosts1:.e..:.ling
v;err. Is Ve::-'Donuen é:l.a.n net .1<'ries /olkss.s..natorillil er" is niet 
als extrerniste aan te inerlcen. 

,1eint,je van .Ji,i�,�eoor·en '.) .rovember 11;?2'1 te ,Juawouoe,ge
lileente '.eietj erKste1·c1m.:el, .Le�r-ling-ve1·.1?lee6st.er, :1.m1one11ue in 
net .1.i'ries Vo.L<ssai."1.clto1·i1.Ji.a t.e r1.JJ:i,>1:üscnët,6emeem:.e uoststelling
·werf. Is niet als ex1,retliste acm te merx,.en.

/an beiue laat.;:;tQeuoemue pe.i'Sonen is Ol.l'trent. hun 
oriën1.atie nil::!-C.S uti1'-1::nu.111 eL.;: 6eval ::;·t.aut vast <.lu.t zi..i in 
�een èili�1:üe rici1tJ..11,Z äCtivite:Lt aan ue U<-t5 le�en • 

.Je C;pyer\1acntr,Let.!ster, 
-.:.:1.'0 t;; .Il b C v J.JLl.ä.1 K,èlll t. , 

J1.. v. tl.Lel., •

, - --- . 



DISTRICTSCOMEANDA..lfl' RIJKSPOLITIE HEERENVEE1f 

No. 30 R. Geheim 

O.s. schrijven doorgezonden aan Hoofd c.v.n. te

's-G-'ravenhage, in antwoord op diens verzoek om inlichtingen, 

d.d.l !J!ei 1947, no. B. 12320.

Heerenveen, 12 Uei 1947. 

De Kapitein, 
Districtscommandant, 

b�a.de Adjudant, 

� Ze::;.------

' 



COMMISSARIAAT VAN POLITIE 

HELMOND 
HELMOND, .... 8 .. Mt::;i..J,947. ........................... . 

Men gelieve bfj het antwoord nauwl;;?urig het onderwerp, de 

dagteekening en het nummer van dit schdjven te vermelden. 

No,2128-spec. dossier. 

Onderwerp: 
---.=.---------- ·•·-----� 
__ N_u_m_m_c_r_, _ 1 

J 

1 2 t--�EI î94? __ 
__ ... 

ACDl/.r�90

Antwoord op brief van : 

_c .. _ ... _-: ._ 1 �(-�-__ 5Z. I 
B.12434 dd 23.4.47

Bijlagen: 

'-

Aan 

In �nt¼oord op Uw bovenbangehaald schrijven,heb ik 
de eer U het n�volgende te berichten: 
SCHMIT,Felix Jeun,geboren te 1 s-cr�venhége,7 M�1:1rt 1909,is se 
dert 194� alhier woonachtig a&n het ödres Wilhelrnin�lben 10. 
Voordien woonde hij te Texel.Hij is èils hoofd verbomden a�n de 
Openbare Legere &chool(met Bijbel} alhier. 

W�ar Schmit 1.,lhier gunstig bekend stai:.t,wordt verondersteld, 
dat bij slechts ter orientering,t;bonné 1s op "De Vrije _Ké:ttlle
der" 

V-an GRIENSVEN,Joh1:lilnes Cornelis �ntonius,5eboren te Htlmond,
20 Juni 1903,van beroep:architect,is vtin�f zijn geboorte al
hier woon1:1cht1g.Sedert j�ren V;oont hij bi.til het caàres M�rkt 37• 

Hij stMmt uit een eenv�uaig,goed,kGtholiek milieu� 
.Aangenomen worat,dt1.t Vvn Griensven,die ulbier gunstig be

kend staht, slechts uit nieuwsgierigheid, lezer v<:1n 11De Vrije 
Katheder" is.

DE 

Centrble Veiligheidsdienst 
Javéstra"t 68 
te 
' s-GRil VE1\TH11 GE 



COMMISSARIAAT VAN�buTIE TE HEERLEN 
-�\ ��t,�i . _HEERbEN, den 9 Mei 

:ij� 
1947.

LITT.: G. 

No. 101/47 '\J' ':::.-- ..,,. 
Het Hoofd �n d� Centrale Veiligheidsdienst

BlfL.: 

BETR. Abonnéls 11Vrije Katheder': 
-----:7'"-, 

Volgn✓ t 
-----:·-� _, s_-_G_r _· a_v_e __ n_h_a,........_e

➔-:; 'l Mt \ ï947
· BURE�U C t · -=' 

Javastre.e.t 68: 

y erzoeke bij beantw�ording datum, letter 
en numme� ,van dit schrijven aan te halen. 

----�-..... �-.-, -,-. -=--· ---===I r ACDV Ó/) 2; .:i

-

· _ L .. �; 
�--·--]__:�:� �-4-�"'"1--"-'' 

Ter voldoening aan Uw schr1jvens dd. 1 Mei jl. NQ B.12320 en B.14172, 
heb ik de eer U ,onçlerstaand,ae personalia. te doen geworden van de abonné 'a van 
de ''Vrije Katheder'\ vermeld in de blj genoemde schrijvens g-evoegde bij lagen. 

l. WIR T Z,Herme.n Arnold Anton ·Maril'<,geb. 26.6.1903 te Breda,R.K.,Ned.,land-
bouw-consulent,gehuwd op 18.�-.1932 te Batavia met Wilhelmina Frederika 

✓ :Maria K0PPEN,geb.te Soerabaja (M.0.I.),27.�.19O8,wonende te Heerlen 
• t • Ak-ers,:;raat 138a. • 

Is gerepatrieerd uit Indië en D� 19.7.1946 te Heerlen ingeschreven.om
trent diens poli:tieke instelling is, tot op heden alhier niets bekend. 
Een-0nderz�ok wordt ingesteld,waarvan het r��ultaat t.z.t. zal worden 

• , doorgegeven. • . , 
2. WA R RIN- K,Jan,geb.4.1.l�tl� te Odoorn (Dr.L,geen religie,Ned.,sohoenrepa

,/ rateur,gehuwd op 14.?.1908 t� Emmen met Wietske HERDER,geb.27.1.1889 
V te 0oststelltn�wer.f,wonende te Heerle� Mesde.gstraa� 1?.ColillllUnist - on

de?"teklenaar os.ndicta tenlijst Kamerverkiez.ing 1946. 
3. SM IE S;Herman Je.n,geb.16.7.1917 te Deventer,geen religie,Ned.,ketelmaker,\
J 

gehuwd te !Ienge'l.o op, Ji8;1Q •. l941 .met .Heintje VALLINGA,geb .te Zutphen 
3.10.1920,wonende te Heerle.n .Oude Kerkstr.aat l.i4.voorzitter-secretaris 

• van de e.fd.Heer,len van ''Vrij Spanje 11 ,lid c.P.N. 
4. PIE P E R,Johan Christoffel,geb�31��.1919·te Amsterdam,R.K.,Ned.,chirope

dist,,gehuwd op 26.2.1941 .te Amsterdam met 'Wilhelmina Helene. BUSCH,geb. 
J 2.7.1918 te Nuth,wonende te Heér.lan,Corisber·gweg 9().Politieke• instel

ling: als 1. 
5. VOO IJ S,Leendert,geb.25.12.190? te Amsterdam,Ned.,advocaat en proC"Ureur, 
· • f 

• 
gehuwd op 30.7.1936 te Amsterde.m met Petr one lle. Maria TREFFERS, ge b • 7. 

� 1913 te Vreeswijk,wonende te Heerlen Caumerdalsestraat 20. 
Vroeger lid en rechtskundig.adviseur der S.D.A.P.Tl')ans bij de laatstge
houden verkiezingen in Gemeentere.ad,Heerlen en Provinciale Staten van 
Limburg gekozen voor de Partij van de Arbeid. 

6. KA S E MIE R,Engbert Adrianus Roelof,geb.12.8,1909 te Wanne (Dlct.),N .�H.,
zonder national iteit ingevolge art. 7 der Wet van 12.12.1892,s.26e, 
grondwerker,ongehuwd,wonende te Heerlen,0ude Kerkstraat 96,oud-Spanje-J 

7. G 0

✓ 

_, .strijct�r,oud-secretaris van de C.P.N. afd.Heerlen,bestuurslid der a·ra. 
Hêerlen van "Vrij-Spanje 11• 

0 S S E N  S,Michiel Johannes,geb.6.4.1894 te Vlijmen,R.K.,�ed.,ontvanger 
cter Directe Belastingen en Accijnzen,gehuwd met Wilhelmina Anne. tliza 
C0RTENBACH,geb.2.1.1897 te Nijmegen op 10.9.1923 te Huissen (Gld.), 
wonende te Heerlen Caumerbeeklaan ,6,reserve-kapitein van het Ned.Leger 
praktiserend katholiek. 

8. BAR BIE R,Theodorus,geb.27.9.1916 te 's-Gravenhage,N.-H,,Ned.,monteur,

V gehuwd op 26.7.1939 te 's-Gravenhage met Antje van der DUIN,geboren
te 



te Emmen 7.6.1913,wonende te Heerlen.Mesdagstraat 37,communist,onder

/ 
tekenaar candidaats lijsten voor de Kamer- en Gemeenteraadsverkiezingen 
1946 der C.P.N�,organisatie-leider en secretaris der ard.Heerlen van
de C.P.N. 

E E van,Jurriaan,geb.6.7.1910 te Velsen,N.-H.,Ned.,ma.chinebankwElker,gehuwd 
j op 7.3.1946 te Heerlen met Jantje VOS (wed.DOST.),een bekénd communist 

geb.4.4.1914 te Datteln (Dld.),wonende te Heerlen Mesdagstraat 47,lid 
C.P.N.,voorzitter "O'an de afd.Heerlen der C.P.N.,tevens politiek-secre-
taris. ,'

10. 0 0 ME L L O,Willem Jaoobus,geb. 29.11.1889 te Amsterdam,geen religie,Ned.
Directeur P.T.T.-kantoo� Heerlen,gehuwd op 18.,.1922 te Amsterdam met 

J 
Hendrika Dine. Wilhelmina van DIGGELE}! ,geb.27 .6.1884 te Woerden,wonende
te Heerlen Bekkerweg 87;hij heeft l dochter genaamd Wilhelmina Aletta, 

'geb. 1 ,. 10 .1926 te G.Qorle ,geen religie ,Ned. ,studerend.Hij werd alhier 
ingeschreven op 16.4.1947,komendè van Zaltbommel,Gamersestraat 32. 

, Gwt,·ant zijn politieke instellin'g wordt nog een ondi,rzoek ingesteld. 
ll. C I.. � V E, R, Jan,geb.23. 11 .1922 te Voerendaa l,N. -H., Nsd, din c';,3ur -reclame

V bureau 11Talen·to" ,gehuwd op 17.5.1945 te Heerlen met :Margaretha Roelfir: 
• de WIT ,geb.28. 10.1923 te He�rlen,wonende te Heerlen,Rembrandtstr�3.

lid C.P.N. -.i,. 
12. C L E V E R, Earend • ge:'J • .23_.5. 1892 te Vreeswijk,Nod_.i�"r" .Ned. ,grondwerker 

J 
Publieke Werken rl"erlen,gehuvrd op 31.8.1926 tê Koog aan de Zaan met 
Kaat,öe, DIJKJ..AN..,geb.'fl.10.1893 te Koog a/d Zaan,wonep.de te Heerlen,Toor 
opstraat 12,oud..-v.oorzitter der C.P.N. afd.Heerlen,ondertekenaar candi� 
datenlijst C.P.N. voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1946. 

13. B R I N K,Wolter ,geb. 18.4.1913 te Groningen,Ned.Herv. ,Ned. ,tandtechnicus•
gehuwd �p 17.6.1937 te Amsterdam met Geertje BUITENHUIS,geb.11.7.1916

J te Rhenen,wonende te lfeerlen,St.Francisousvreg 28.0mtrent zijn politie�

14. N 0

J

instellip.g wordt een onderzoek ingesteld. 
L S,Joaef Maria Arthur,geb.3.3. Hl95 te Aken (Dld. ),R.K.,Ned.,,kunstschi: 
der ,gehuwd iret de ROOY ,geb •. te Beek (L.), 2U. 2. 1892,y.onende ti JMiiitwJIHeerlenersteenweg 78.Is. a.lhier onbeken,d. ' r:.: 

15. K O S TE R,Willem Frederik,ge,b.22.7.1902 te Amsterdam,geen religie,(vroegE
Ev.L .),zonder nationaliteit 'ingevolge art.?,sub 4,der \7et van 12.12. 
1892,S.268,metaaidra.aier.,gehuwd op 23.2 •. 1944 te Am.s,terdam met Katrina 
MUIDERIJ,geb.3.8. t90t te Apeldoorn.wonende te Heerlen,Kampstraat 244..
Man: huwde op 1.2.1924 te Vlissingen me� Ma,atje de KOCK;dit huvrelijk 

J 

werd door echtscheiding op 10 • 9 .1932 te Vl1ss ingen ontbonden. 
• Vrouw: op 1,4.,11 "1928 te Ams terd&m geh�wd met BERGfü\MMER • Wilhelm -

dor Jan,geboren 2.9.1903 ,t� Amsterdam.D�ze laatste is te Amsterdam ovf 
leden op 5.1.1942.Zij herkreeg de Nederl�nqse nationaliteit door het 
afleggen der verklaring,bedoeld bij art.8 der Wet van 12.12.1892 op 
5.3.1942. • .• 
Koster is-9yd-Spanje�QM en.colillJlunist - lid A.B.w.M. (Algemene 
Bond van Werkers in het Mijnbedrijf) onder no.12286,afd.Heerlerheide. 

�

6. ElX T E R, van,Willem,gebo.3.10.1906 te Amsterdam,Ned.Herv.,Ned.,journali
ongehuwd�vroeger ll wonende te Heerlen,Uterweg 114.Hij werd op 1.3.1 

afgeschreven naar Eemnes,ä.arderweg 13 -Oud-voorzitter der c.f.N.,Ge 
west Limburg - redacteur-verslaggever n uDe Waarheid". 

Hfil. I)e Commi sar
�\

van Politie, 

� 
,, 1\� 

�� 
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BRUNSSm
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No. Doss.c. 
Bijl. geen. b l1i 1 

. � 1 UITGEBOffil
BRUNSSUM, 7 M ,

UI 47. 

Volgno.� 0nderwerp Inlic
z

ti en Horselenberg. --•� 
- AAN � ·� 

d
3?:

n He Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
O MEI 19"1: 

/ 

te t.31t·; 
's-GRAVENHAGE. � 

0 / l ACD/;rc>Ît
) /. 

:y 
In antwoord tlp Uw brief van l dezer,Gcheim,No.B.123:20,heb ik de 

eer U te berichten dat HORSELENBERG,Christiaan,geboren 11.2.1913 te Hengelo 
gehuwd, van be�raêh:inist op de Staatsmijn Emma, werknummer 6842 

wonende in deze gemeente Bexdellestraat 29,secretaris is van de afd eling 
Brunssum van de CPN.Hij is, een vurig communist en ijverig propagand st voor 
de CPN.Hij heeft in 1946 te,, Amsterdam of Utrecht een scholin scur e-
volgd vanwege de CPN.Hij is voorts lid van de A.m.w.M. Jn vrouw is even
eens lid van de CPN. en de Vrouwenbeweging en maakt ook propaganda voor de 
partij, Zij zijn geabonneerd op de"Waarheid"en ontvangen regelmatig''Voor
waarts",de ''Mijnlamp" en het orgaan van de A.B.W.M. · 



G E M E E_M.,..J 
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ALK MAAR 

COMMISSARIAAT VAN POLITIE · ALKMAAR, 8 Mei 1947 

No. C.I. - 23

BIJLAGEN: --

------- ----- .141
?

2 .-, B LJ REA LJ B 
r.

•icht op sch;ijven •van 1 Mei 19 4 7 , No • 

l';.,mrr:cr: 
/ 

/" 2 ,W 
t------ --

- C o .t\ ., -
ONDERWERP: Dawm: /6 -J-- S'. 

/-r, ." . ,-V-o-lg_n_;::>_,__,_._ ___ t,� 
"Abonne's op de ., 

1.!.V.rije· Katheder". -
�-�-�-�-�-� 

.-
� 1 O MEI 194' 

,

� 
l't'7 'Z � /ACDJ!r,12 .. -

-
In antwoord op Uw bovenvermeld 

. schrijven heb ik de eer U-hierbij voorzoveel mogelijk in 
te lichten omtrent onderstaande in de bijlage van Uw 

0 

0 

0 

.� 

� 

-

D 

AAN 

' h . . d '-----se riJven genoem e personen.-
1.THEODORUS ADRIA�US JACOBUS KOESEN,geboren te Haarlem,

7 Mei 1922, journalist, wonende Voordam No.6-I alhier;
• 

t 
• 

2.FRANS ADOLF VOOGEL,geboren te Amsterdam, 24 Januari 1916,
opticien, wonende Mieht No'. 21 alhier;

3.ALBERT EMILIE TONDU,geboren te Rotterdam, 20 Juli 1910,
, tandarts, wonende Westerweg,No.12,alhier;
4.CORNELIS DIRK SAAL,geboreµ te Wognum, 21 Juli 1917,

voorheen wonende te Alkmaar, Wilhelminalaan No.26,
op 31 î)ecember·l942 verhuis.à naar Wognum;

5.WILLEM CORNELIS VAN MEURS, g\boren te Amsterdam, 3
Maart 1881, journalist, wonende Geestersingel No.11
alhier.-

6.Mr.GELDOLPH ADRIAAN DE LANGE, geboren te Alkmaar,
11 November 1904, advocaat en Procureur, kantoorhoudende
aan de Breedstraat No.10,wonende Zijdam No.9 alhier.

?.JOHANNES CORNELIS KEIJMAN,geboren te Winschoten, 7 
October 1886, leraar gymnasium, wonende Westerweg No.130 
alhier.-

8.Dr.ARIE HOEKSTRA,geboren te Clinge (z.), 7 Juni 1912,
leraar voorbereidend hoger onderwijs, wonende Rozen
straat No.20 alhier.-

- 2 -

de Heer HOOFD VAN DE 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
Javastraat No.68 
te 
's- GRAVE NHAGE .-

8 D-1-'<41 
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9.ANTONIUS PAULUS ITEIJMANS, geboren te Amsterdam,
25 Augustus 1877, zonder beroep, wonende Van Leeuwen
hoekstraat No.27 alhier.-

10.Mr.JOHAN REMMET DE GROOT, geboren te Alkmaar, 8 De
·cember 1918, advocaat en Procureur, voorheen wonende
Kennemerstraatweg No.19 alhier, op 27 Februari·l947
verhuisd naar de Fr.v.Mierisstraat No.97 hui,s te
Amsterdam.- ,1.

11.DOUWE DE BOER, geboren te Wonseradeel, 1 Mei 1893,
architect, wonende Nassaulaan No. 39 alhier·.-

D.e hiervorengenoemde personen, behoren m.i. niet
tot de extremistische abonnê's van het blad 11 De Vrije 
Katheder". Hiervoor komt wel in aanme'rking de in de 
bijlage genoemde HOMMERSON.-

@J ADRIANUS HENDRIKUS HOMMERSON, geboren te 's-Hertogenbosch, 
29 October 1916, journalist, wonende Bergerweg No.143.,
te Alkmaar.- Hoewel geen lid van de c.P.N. is hij tocfi 
kennelijk de communistische idee toegedaan.-

Over.onderstaande in Uw bijlage vermelde personen 
werden dezerzijds reeds eerder gegevens verstrekt: 
C.TORENVLIED, Ranonkelstraat No.29 te Alkmaar.
J.TEIWIS! Geà.Nieuwesloot No.57 te Älkmaar.
J.VAN HEEMSKERK, Kinheimstraat No.l� te Allanaar.
J.DIRKS, Varnebroek No.23 te Allanaar.-

' c.BETHLEM, Vrouwenstraat No.11 te Al aar.-

typ: Vr.-' 
coll: 

De Comm van Politie, 
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GEMEENTEPOLITIE 
KERKRADE 

.-------...

Volgno./ 

Doss.3246/3-9 Geheim. 
Betreft:Abonne•s op de "Vrije 

Kerkra�� 

Katheder". � 

1947. 
11 0 lv1E/ 194P j 

-
De:i..m: 

ACD/ ;r,n, 1 /1 

Am ' 

heer Hoofd v.d. Centrale Veiligheids
dienst, 

Javastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 

Naar aanleiding van Uw geheimschrijven van 1 Mei 
1.1. No.B.123,20,heb ik de eer Uedelgestrenge te berichten, 
dat de juiste persoonsgegevens e.a. van de in de bijlage 
genoemde persoon luiden: 

!ê,Jbijs f i u m, geb. te Kerkrade 24.7.1919., van 
beroep mijnwerker., gehuwd, Ned., wonende te Kerkrade, .liul
landerstraat no. 25.

len. 
Ik meende goed te doen U hiermede in kennis te stel-



GBMBBNTBPOLITlr,....., __ 

� 

BLOEMENDAAL 

____ B_'�:f-:c�u-�---:JMENDML. 9 Mei 1947. 

t-;.:mme,,, , _-___I r 

Hoofdinspecteur 
Brfeven te zenden aan den Q111 1ni111nl1 van 

Politie du Gem. Bloemendaal te Overveen 

1.. ... fll: 

--•l (' €) 1 
__ (/_- t· �, 1 

Aan het Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst 

B[)LAGB(N), te 
oNDERWllRP, Inlichtingen di

verse personen. 's-G R A V E N H A G E ,�.:.__v_ol_gn_o�-· --------.�

• 

-

�J 
1 0 MCI n 12 

I 
ACD/ /� êJ7) ;

w

/ � (�GEBOE�T]
1 ln antwoord op Uw schrijven d.d.l dezer No.B. 

14172,heb ik de eer U hieronder de personalia van de 
daarin bedoelde personen,voor zover in deze gemeente 
woonachtig,te doen toekomen. 

l 
O.Kat,F.de Vries,A.Loots en W.v.d.Bellen wonen

in de gemeente Haarlem • - �·
��!1947 

ln politiek en strafrechtelijk opzicht is mij 
ten nadele van deze personen niets bekend. 

De Inspecteur van Politie, 

-=---=------·-

l.VAN DER VOSSEN,Andreas Theodorus,geboren 26 Februari 
1893 te Haarlem,kunstschilder,wonende Oranj� Nassau
laan No.21 te Overveen,gemeente Bloemendaal; 

K.kaart �elicht en �1A2.VAN VLIET,Wilhelmina Cornelia Thérèse,geboren 11 J.a
vernietigd. juni' 67,JW nuari 1889 te Haarlem,paedagoge, wonende Oranje Nas-, � saulaan No.102 te Overveen,gemeente Bloemendaal; 

3.VAN GEER,Hendrik Cornelis,geboren 22 Januari 1917 t 
Amsterdam,jurist,wonende Oranje Nassaulaan No.63 te 
Overveen,gemeente Bloemendaal; 

4.DREES,Maria Adele,geboren 8 Maart 1881 te Barmen(Dl
muziekonderwijzeres,wonende Oranje Nassaulaan No. 
70 te Overveen,gemeente Bloemendaal; 

5.AANSTOOT,Karel Johan,geboren 5 October 1905 te Zut 
phen,architect,wonende Prins Hendriklaan No.129 te 
Overveen,gemeente Bloemendaal; 

6.TEDNISSEN VAN MANEN,Hendrik,geboren 5 Augustus 18 
te Nederhorst den Berg,ambtenaar distributiediens 
wonende Prins Hendriklaan No.156 te Overveen,geme 
te Bloemendaal; 

7.VINCENT,Johanna Maria,geboren 6 Maart xm: dam,zangeres,wonende Zijlweg No.17 te 
meente Bloemendaal; 

- 8 -



8.SCHULTE rAntonius �arius Johannes,geboren 10 Augustus
18�3 te Amsterdam,uitgever,wonende Ruijsdaelweg No,7
te ,Ov�rveen,gemeente Bloemendaal;

9,VAN MEURS,Pieter Karel,gebor�� 9 Augustus 1896 te 
Schiedam

j
hoofdingenieur. dex.P.novinciale Waterstaat, 

wonende ulianalaan No.38. "te Overveen,gemeente Bloemen
daal; 

10.HELLEMA,Andele Wieger,geboren 16 Mai 1921 te Velsen,
advocaat en procureur,wonende Oranj.e Nassaulaan No,
143 te Overveen,gemeente Bloemendaali

11.VAN GELUK,Andries,geboren 13 November 1888 te Amsterdam
Directeur ener Beton Mij.,wonende Zeeweg No.24 te Over
veen,gemeente Bloemendaal;

12.COHEN,Eduard Hartog,geboren 13 October 1916 te liBarlem,
apotheker�wonende Adriaan Stooplaan No.134 te Overveen,
gemeente bloemendaal.

• 
1 

-o-o-o-0-0-0-o-

•

• 



RIJKSPOLITIE 
DISTRICT ASSEN 

C0M}:!WDANT 
Assen,, 8 Mei 1947. 

No. 50. I. D. G::I:ICHM "( J r1:Volgno. _zj 
1 0 MEI 1947 ' 

Aan den Heer Hoofd �---- I 

• 

v.d. Centrale VeiligheidsdienJ.A(O//J,.... ]t e ' s - G r a v e n h a g e r,__ _ I � /.

Onderwerp: Abonné' s op 11 De Vrije r:athealer". 

Antw. op: Uw schrijven No. B.12434 

In antwoord op Uw bovenaangehaald schrij
ven heb ik de eer U te berichten, dat uit het 
terzake ingestelde onderzoek is gebleken, dat 

� 
de in de bijlage van dit schrijven genoemde per
sonen, M.G. Ni euwstad en A.G. van Ginkel, zoo
wel als de vermelde adressen in de gemeente 
Vries onbekend zijn. 

, l 

d 
,A, �L�·
ur-� 1 

De Majoor, 
Districtscommandant, 
Jhr. W.A. Gevers Deynoot. 

�-
!2'

B I i:- - t ! ' 0 * --·' . - ' . ..) ) t 
...__..._�---·- ··--- -- -·-··---{ 

� ·� 1 1, 

. ._ __ _ t 



• 

INLICHTINGENDIENST 
AMSTERDAM 

1 / 

No. I.D. 971-' 47 ®. 
Uw brief: B • .X. 11 79 O. 

· Amster-cfom,. 7 �1ei 194(-------.,._ ____ C_L 1=:..,�,�u G 
4 Volgno. 

� 
Onderwerp: P. Pete rin. �: ... .. : ��w 

9 
û-·--· - ---•---�4�1/ �. MEI 194-7 f

Bijlagen: 

GEHEIM. 

c. ---- .. /n�;,-:r1 l ACD//.Y_?.w l
In �twoord op bovengenoemd scnri.jven d.d. 6 Maart
194'/ kan het volgende worden bericht: 

Omtrent de persoon van P •. Peterin, die sinds 7 Februari 
1947 op het titelblad van de "Vrije Kathedel;'" als re

dacteur vermeld staat, is bekend geworden, dat Peterin 

0 
het pseudoniem is van: 

/ Pieter
. 

Johannes ZIMMER'Vi.AN, geboren te Soerabaje. (N. -I. ) , 
1 April 1916, van beroep leraar kunstnijverheidsonde�
wijs, ongehuwd, van Nederlandse nationaliteit, kerkge
nootschap Nederlands-Hervormd, wonende Egelantiers -
gracht 128-III te Amsterdam. 

Zimmerman staat bekend als communist en komt in de 
administratie van de Inlichtingendienst alhier voor 
in het schrijven 740-' 46, dd .10 ,Januari 19L�7, in antwoord 
p Uw brief 2090/I/46 dd. 1 Juli 1946. 

Verzonden aan: Hoofd c. V.D. 1 s-Hage. N. 2.

• ✓

Aan 

1000-4-47 



• 

7 

1 
°J:INLICHTI.HG E11DIENST. 

Î UITGEBOEKT r R' 0 T T E R D A M 

I.D. No.435.

GEHEIM.
�:u.,.· ... . : 

Datum: 

BUR� \U sR�idam, 

--- -- {,rO:E, 

VC iviEi 1\1.J} 
1 9 MEI 1947 . 

1 ACDfl.,,� ,. / 

7 lfeil H,49. 

I 

Volgno. 

In antwoord op Uw schrijven Mo.B.12434, d.d. 23 
April 1947 worden hier onder de personalia vere trekt van de d 
daarin vermelde a.bonné' s op II De Vrije Katheder 11• 

Meeter, Piet, geboren 22-8-1906 te Arnhem, chef 
bijkantoor verzeke rimgsbedrijf, gehuwd met: Brevée, Hermine, 
geboren 8-10-1906 te Renkum, wonende Blankenburgerpark No.150 
te Rotterdam(opgemerkt wordt, dat met "M.v .Mee ter" vermoedelijk 
de echtgenote van P.Meeter, voornoemd, vereenzelvigd dient te 
worden); 

Brusse, Marius Theresius, geboren 24-3-1909 te Rot
terdam, uitgever, wonende Prof. Bolklaan r-ro .9 te Rotterdam
Overschie(Lid van de Partij van de Arbeid; vice-voorzitter van 
het "Instituut voor Volkaontwikkeling 11 te Rotterdam); 

Bloemen , Jan :l':rns t, geboren 16-12-1907 te Stad Al
melo ( thans gemeente Almelo), text.techn.,wonende West Sidelinge 
lfo. 78 te Rotterdam; 

Rutgers, Fr ancina , geboren 15-5-1913 te .Amsterdam, 
echtgenote van: Vell:!nga, Cecil Howard, geboren 7-7-1892 te 
Rotterdam, gezagvoerder ter koopvaardij, wonende •�-Gravenzand

sche�EgNo.260 te Rotterdam-Hoek van Holland. 
Voor zover achter bovenvermelde namen geen mutatie 

is gesteld, betre ft het personen, die tot op heden politiek 
niet op de voorgrand traden. 

Verzond�n aan: Hoofd Centrale jVeiligheidsdienst, Javastraat 
6 8  te 's-Gravenhage. 
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S P O L I T I E

· DISTRICT DORDR�CHT
C OMMAl\TDAN"T" 

" 

No .49-G..;:FIEIM.. 

,. 

1'1,q} 
DORDREOHT,8 mei 1947. 
Buitenwalevest 8, 
Telefoon 3500. 

Volgno. -1
! 9 M 11941 \ 

ONDERWERP� Abonnets op 
"De Vrije Katheder" ACD/,tf7J :,. \ 

,_ 

f/ .. 

E 
� 

:, .; 
L a 

In antwoord op het gestelde in 

Uw schrijven dd. 23 April 1947, 

Wo.R.12434,heb ik de eer U RoogE.del-

Gestrenge hierbij aan te bieden de 

inlichtingen ( in duplo} betreffende 

A.F"BOOllGAARD.�.va.n TIEL en H.GR01TDIA.. 

De Districtscommandant. 
De Officier der Rijkspolitie le Kl.. 

der 
Centrale Veiligheids Dienst, 
�avastraat 68,te� 
ts-G R A V 3 i, R A G E. 



R I J E S P O L I T I E 
• li.FDELI:JG - GORI:·c�:EL.

Gorinchen, 2 Lei 1947 
Klei ne IIaarsekz"de 78 
Telefoon; 2877 COI r:.&.HDAHT • 

• rro.6 - Geheim.
OnderHerp; .Abonné's op 11De Vrij !Çatheder". 

r.--Bijlagen; 1. 

-

j 
-

Aa. n; 

Ter voldoening aan het &;estelde in Uw 
onderschrift d.d.24 .April 194-7 1 lfo. 4-9 - Geheim, ge
steld onà.er· een schrijven d.d.23 .a.pril 1947, Ho.B. 
12434, van het Hoofd van de Centrale Veiligheids
dienst, be·G:!'effende aancehaald onda::•yrerp, !1eb ik de 
eer UWeleclelges-h·enge beleefd het navolgende te be
richten; 

De in boven aangehaald schrijven geaoende 
He:1drik GROlTDIA is geboren te Rotte1·ö.em, 10 Peb1·ua1·i 
1899, van beroep waterbouwkundige opzichter, wonende 
te Giessendan, A.3. 

:::îij woont aldaar te se.oen met een geschei
den vrou.n, genaamd TTilhelmina. Verneeren, geboren te 
Oosterhout, 10 Februari 1884 en net haar dochter 
Pleuntje IQootvrijk, geboren te Oude�kerk a.d.Ijssel, 
27 Cctober 1921. 

G:rondia, die eenige jaren voor a.en oorlog 
TTerkzaam schijnt te zijn geweest als lano.nete:r in 
i exico o:: :.r'.;entinie, is i·1 1S'3'.? op a.rbeiël.sconti•a,ct 
in dienst Lekoken bij het wa te:cschap 11 ove1·waard 11 • 

In zijn naaste omeeving is nen over he·t 
algemeen va:a mening; dat hij op poli tiel� gebied voelt 
voor de "Partij van de Vrijheid.Hij laat zich op po
tiek gebied echter zeer weinig uit.Ook tijdens de 
bezetting heeft LJ.en nooit iets van dien aard van hem 
gemer:lj:t. Van eenige activiteit op politiek gebied 
valt dano.ok hij her..1, voor zoover nij bekend is gewor
den, niets ï,aar ·i;e nemen. 

Hij is wel iemand, die gaarne het naadjge 
uit a.e kou.s \"lil weten en het zou mij dan ook niets 
vervrnnderen, als hij, door abonné te zijn van de 
"Vrije Y..atheèl.er 11 , er op d ie wijze achter v1il komen, 
TTat of dit blad eigenlijk ve?�ondigt. 

De m1d.l..f'delingsco.Il'.lL:anéJ.ant, 
De Op1.e rwachtJJ.eester, 

J.C.de Ridder.

--� 
L�-- -

den Heer Kapi tein-Districtscornr:a ndant 
der Rijkspolitie 

te 
D O R D R E C li T • 



R I J K S PO L I T  I E. Hellevoetsluis, 6 Mei 1947. 
Opzoomerlaan 29. - GROEP - HELLEVOETSLUIS.

• 

l 
j 

© 

Ingevolge Uw opdracht,gesteld bij schrijven 
dd.24 April, 1947 No.49, GEHEIM,heb ik,de eer UWel -
EdelGestrenge beleefd het volgende te berichten:

Volgens de door mij verkregen gegevens,komt A.F.BOOM 
GAARD,Nieuweweg A.221 te OOSTVOORNE,in de gemeente ad
ministratie der gemeente OOSTVOORNE of ROCKANJE niet 
voor.Op het voormelde adres A.221,wonen enige verpleeg 
sters op kamers.Vermoedelijk is het een van deze ver
pleegsters haar verloofde,of is het opgegeven adres 
met naam abusievelijk vermeld. 

Gegevens betreffenie, van TIEL,zijn als volgt: 
QUIRIJN I11ARTINUS ADRI.ANUS VAN TIEL,geboren te 

ROTTERDAM 30 Januari 1900,van beroep kunstschilder,wo
nende te RHOON Rijsdijk D.24a. 

Omtrent politieke richting kan niemand enige gegeven 
verstrekken.Volgens de door mij vergregen gegevens is 
hij nergens lid van en doet ook niet aan politiek.Hij 
leeft erg op zichzelf en gaat met niemand te RHOON om. 

Van activiteit op politiek terrein is dus in het ge 
heel geen sprake.Godsdienst gene. 

De wachtmeester 1e klasse. 

AAN: A.MAUER

• De Heer Districtscommandant

der Rijkspolitie. 

te• 

DO R D R E CH T. 



� M�E N T EPO LI TIE 
� 

SCHIEDAM 

DOSS.: p .I .D. 
No. 23/47 • 
TYP.: Stu/vD SCHIEDAM, 

Aan den Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst 
te 's-Gravenhage. 

ONDERWERP: Abonne•s op de "Vrije Katheder" 
BIJLAGEN: een. 

@ 

ANTWOORD OP: Uw schrijven dd l Mei 1947, No. B. 
14172, H/TZ.2. (Geheim). 

Ik heb de eer UEG. hierbij te 

1,, 

doen toekomen de door U verlangde inlichting
en betreffende enige te Schiedam woonachtige 
abonne' s op de "Vrije Katheder". 

- De Commissaris van Politie. 
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PO"'...ITIE, SCHIEDAM. 
P.I.D.

No. 23/47.

Onderwerp: 
Inlichtingen betreffende te Schiedam 
woonachtige abonne' s op "De Vrije Katheder". 

R APP OR T . 
-----------------

Naar aanleiding van het schrijven van het Hoofd 
van de Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage, d.d. 1 Mei 
1947, No. B 14172, H/TZ.2. (Geheim) met verzoek om inlichtingen 
betreffende te Schiedam woonachtige abonne' s op de rtvrije Ka
theder", heb ik: Jan Hermanus van DUIJL, hoofdagent van politie 
der gemeente Schiedam, tevens onbezoldigd veldwachter dier ge
meente, de eer UEdelGestrenge het volgende te rapporteren: 

Antho� Martinus DE WIT, geboren te Dordrecht 16-10-1888, gewoond
hebben e aan de Lange Singelstraat lla te Schiedam is op 8-J-1942 
te Hamburg (D.) overleden. Hij was voor de oorlog voorzitter 
van de Vereniging van Vrienden van d e  sowjet-Unie. 
Louise Antonetta van der VALK, geboren te Rotterdam 4-1-1891, 
weduwe van A.M. de Wit, wonende te Schiedam Lange Singelstraat lla 
is abonne op de "Vrije Katheder". Zij was tot 1940 penningmees
teresse van de v.v.s.u. Zij is thans lid van Radio Werkend Neder
land. 
Anthofa Martinus de WIT, geboren t e  Philadelphia (USA) 21-6-1916
Neder ander, wonende te Schiedam Joseph Israëlstraat 5b is de 
�oon van A.M. de Wit en L.A. v.d. Valk. Hij is gehuwd met 
Anna Maria van DIJK. Hij was voor de oorlog secretaris van de 
v.v.s.u. Hij is thans lid van Radio Werkend Nederland.

Pieter Antonie van STUIVEN.BERG, geboren te Schiedam 10-1-1901 
Nederlander, beeldhouwer, gehuwd met Jacoba van Beelen, geboren 
te Katwijk 25-5-1912, wonende te Schiedam Rotterdamsedijk ·2Ja 
is sedert November 1946 lid van Radio Werkend Nederland. 

Pleun SPRUIJT, geboren te Bergen op ioom 4-2-1928, Nederlander 
/, klerk-belastinginsp,ectie, ongehuwd, wonende te Schiedam J .A. 
� Alberdingh Thymstraat 79a iS op 4-9-1946 voorzitter geworden 

van de Algemene Nederlandse Jeugdvereniging. Op 3 -l-47 schreef 
hij een brief aan de gemeentepolitie te Schiedam dat hij zich 
per 1-1-1947 bedankt had als lid van fte A.N.J.V. met als reden:
"De A.N.J.V. heeft een zodanige metamorphose ondergaan, dat zij 
een sterk communistische tendenz heeft gekregen." In Septan.ber 
1945 was hij bouder van de ttWaarheidwinkel" aan de Gerrit Ver
boonstraat 17 te Schiedam geworden. 

Dirk van den HEUVEL, geboren te Krimpen a.d. IJssel 8-9-1911, 
Nederlander, ijzerwerker-aftekenaar, gehuwd met Rachel Regina 
Lem men, geboren te Schiedam 10-5-1914, wonende te Schiedam 
IJsselmondesestraat 74a was in 1946 candidaat Gemeenteraadslid 
voor de C.P.N. te Schiedam. Hij is lid van Radio WErkend Neder
land. 

Gerard GERLACH, geboren te Boela Ceram (Ind.) 18-12-1926, 
Nederlander, ongehuwd, wonende te Schiedam Sint Liduinastraat 
8Ja is lid van de A.N.J.V. en bezoekt àls huisgenoot voorstel
lingen van Radio Werkend Nederland. Hij bezoekt ook vergadering 
van de C.P.N. 



• 

2. 
� 

Jacobus van EGMOND, geboren te Leiden 27-9-1894, Nederlander � 
los werlriîïan, gehuwd met Neeltje Kornf'eld, wonende te Schiedam 
Zwartewaalsestraat 46a was in 1923 voorzitter van de afdeling 
O.P.N. te Schiedam en candidaat voor de Gemeenteraad en de 
Provinciale Staten. In 1939 was hij penningmeester van de afde
ling "Cultuur en ontspanning". E:ij is thans lid van de C.P.N. 
en Radio �/erkend Nederland. nij bezoekt regelmatig vergaderingen 
der O.P.N. Tijdens de verkiez ingen had hij propagandabiljetten 
van de O.P.N. voor de ramen van zijn woning. 

Omtrent de navolgende personen, die abonne zijn op de "Vrije 
Katheder", is niets betreffende hun politieke activiteit in 
de gemeente Schiedam bekend. Zij staan als volgt in de Bevol
kingsregisters der gemeente Schiedam beschreven. 

Jacomina Johanna WALTHEER, geboren te Gorinchem 12-4-1929, 
Nederlandse, ongehuwd, studerend, wonende te Schiedam Rotter
damsedijk 22b. 

Cornelia Willemina JOPPE, geboren te Schiedam 30-1-1909, 
Nederlandse, ongehuwd, lerares tekenen, wonende te Schiedam 
Oostsingel 14. 

Geertru.ij Christina PERDEOK, geboren te Hilversum 24-2-1921, 
Nederlandse, ongehuwd, werkster, wonende te Schiedam Oostsingel 

Erns5:!: Werner Israël LAZARUS, geboren te Berlijn-Oharlottenburg 
26-I 1913, staatloos, machine techniker, gehuwd met Johanna 
Geradine Martens, geboren te Gulpen 18-3-1909, wonende te 
Schiedam Lange Nieuwstraat 119c. 

Johanna Frederika KLEIN LEBBINK, geboren te •s-Gravenhage 
16-7-1916, Nederlandse, ongehuwd, onderwijzeres L.O., wonende
te Schiedam Lange Achterweg 14. 

Leendert H66RWEG, geboren te Hoek van Holland 10-3-1919, 
Nederlander, schrijver G.E.B. Schiedam, gehuwd met Harmina Alida 
Eggens, geboren te Rotterdam 22-lo-1921, wonende te Schiedam 
Vondellaan 1. 

Jan GIDDING, geboren te Rotterdam 4-6-1891, Nederlander, schilder 
gehuwd met Valentine Marie Troy, geboren te Montelimar (Fr.) 
2-6-1897, wonende te Schiedam Stationsplein llb.

Omtrent bovengenoemde Jacobus van Egmond is nog bekend, dat 
hij van 15-6-1941 tot het einde van de oorlog in Duitse concen
tratiekampen heeft vertoefd. 

Waarvan door mij, raTporteur, is opgemaakt, getekend en 
gesloten dit rapport te Schiedam 7 Mei 1947 • 
Gezien: De hoofdagent van politie. 
De Inspecteur van politie. ( J.H. van Duijl.) 

�-



l 
.t 

\ 

I ' 

t ti'ct
t

nNÓENDIENST 
AMSTERDAM 

No. I.D. Sg-4 7. 

Amsterdam, 

, ' 
IJ BUREAU B 

Vrije Katheder.:, 

Bijlagen: 1 lijst • 

1 
--- · 

/ GEHEIM. 
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ROODll:NBURG, Maarten, Geestemünde, 22. 2.10 
ROTGANS, Henricus Jacobus, Amsterdam, 5.lo.lo 

1
ROSCHAR, Jan Jacob, .Amsterdam, 12.9.1907 

\ oos, Philip, Amsterdam, 4.8.1915 
r• • 

•, ' ' ' 
ODRIGUES, Suze, .Amsterdam, 5.11.1909 

rtOL, Hendrik, Amsterdam, 25.3.1890 
OLAND HOLST, Reijnout Adrianus, Amsterdam, 

MEI.TN, Pieter, Amsterdam, 3.5.1921 
OOD, Fine, Henriëtte, Soerabaja, 15.9.1924 

nOOTSELAAR, Bob van, Amsterdam, 7.5.1927 
., 1\c\ "1 

• 

lo.5.1920 

12.9.1912 

' ' ' 
ROBLES, Abraham, Amsterdam, 22.lo.1899 
RODE, Johan Jacobus de, Hilversum, 15.9.1905 

\h,;.O:ELOFS, Wietje Philippine., Assen, 16.9.1917 
-� _J 

2ê.9.1913 

1. 7 .19o3 

7.6.1907 

.1886 

- - -

-�$CHREGARDUS, Frederik, .Amsterdam, 19.3.1913 
:YSCHó'NLANK, Erich, Hamburg, 16.9.1891 
V,BCHOLTEN, Wilhelmus Theodorus, .l:Sergen, 12.3.1902 
tfSC:HOlsmii:, J&B: 'HOB:8::PilE, VlS?8tWe ëlàa, 27 • 6 • 1@7 4 

�=��;;-;:�:: E:;::, se,le,18�9
t/ f>CITh1IDT, Wilhelmina Angela, Sint Pieter, 26.12.1897 

�
CHMIDT, Anna Maria, Amsterdam, 23.1.1920 
CHILT, Martin .!:ienri Marie Hubert, Den Helder, 11.9.191� 

�CHEY, Mina, .Holang-Meester uornelis, 6.3.1918 
"o'l'�FèO M8:F@S?retla?e., ibá.lils� J.fL0.Jij74 
�SCHEER, johan van de·r, 's-Gravenhage, 14.2.1900
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18.12.1906 

' 

SCHUYT, Wouter, Amsterdam, 12.8.1905 
• �CHWEBKE, Pieter Karel, Amsterdam, 20.10.1913

=�1:��� a�,���� �i=��;
j= 

v::'=!:i�te��am: l!L;: 1��4
9 

l�
l�OH.AA:F, Hans van der, Amsterdam, 2�.3.1923

�]�C�AI�, Franc�ska Jacoba Maria, .Amsterdam, lo.12.1925 
' ' � 

l�IDEL, Johan Jacob, Den Haag, 19.8.1919
'f��TTERS, Gijs�ertus J?sephus, .Aillsterdam, 17.8.1908

' ' , 

· INGELS, Le onardus Pieter, .Amsterdam, 15.3.1890
/c!Ilif.EK, F!l!'Ml!fi Ke.rel, P:eeag, ë.o.J.e;Qe�
1

sIMONS, Johanna Marie, Andijk, 17.7.1910 
SIMONS, Siebert Philip, .Amsterdam, 12.4.1922 

ILBER, Max, Düsseldorf, 7.8.1922 
IEMONS, Simon Siegfried, Elberfeld, 14.2.1905 
ILVA CURIEL, Simon da, .Amsterdam, 4.3.1904 
IPMAN, Elis�be�h Grada, Nijmegen, 14.6.1924 

Jacob Rudolph Willem, 

jsJ"ERP, Piet, ��;na, ;8.6.l;lo '
�ONDrf!IM, �:, Dortmund, 22.�o.19�4 , '7EOU41B.uRO, .hllem JaB QQJ?!3.8l18, ffl9U'iil'1I" :ï�Uli4Hi1J., 2� 8 JSB? 

�SOUTENDIJK, Gerrit, Amsterdam, 21.1.1912 
p9EREN,-Wilhe±mae-l:¾e��it-�aR 

/SUIT, Adam Jacob de, Bussum, 22.4.1913 
' . . . 

I 

l!'ranciscus, Hreda,18.4.1901 

'\+SNETHLAGE, Willemien, IYliddelberg, 19.4.1918 
✓sNOEK, Johannes Hillem Petrus, Amsterdam., 29.6.1909
\SPEE, Gtillaume Pierre Maria, Rotterdam, ll. 5.1913
1. OMMER, Jan Albertus ·,fillem, Amsterdam, 15.9.1909

vfTEEVELS, Gerardus, .Amsterdam, 27.4.1910
v}TEINWEG, Hans, Dortmund, 12.9.1914 
\J3TEENMEYER, Anna Gezina, Groningen, 30.5.1926 
\J3TEIN, Albertus Jacobus, Amsterdam, 29.9.1913 
vST.AMMIS, Klaas Jan Hendrik, :iotterdam, 20.2.1909 

.. . 
... 

0 

1 
' ' J,.. , -

�
TRICK VAN LINSCHOTEN, Johanna Juliana, länneken en Bavel, 3.2.1920 
TROYK, .Andries John, Soerabaja, ll.6.m916 

y�TAt�, Carel Hernardus, Amsterdam., 18.7.1896 
v�TEENBRUGGE, Jan Lodewijk, Amsterdam, 15.11.1907 

TEENMAN, Jacob Johannes, Amsterdam 29.12.1905 
TEMBERG, Geertruida Johanna, �rielie, 18.8.1881 
TEEK, Johan Jacob, Amsterdam, 29.1.1909 
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:/2sTEBMAN August Abad, .Amsterdam, 27.4.1904 
VSTEBI'liAN: Otto Hemd.rik, .Amster�am, 7.5.1913 

' ' ' 1TROOMEN"BERGH, Jacob, Amsterdam, 3.1.1901 
TOOP, Petronella Johanna, �utphen, 16.4.1923 
TOTIJN, Jacob Haakon, Den Haag, 11.2.1915 

STUNNENBERG, Evert Hendrik, Winterswijk, 16.3.1924 
TOM, Bertha Jacoba, �andvoort, 18.11.1911 
TAlJB, Marianne, .l:lerlijn, 8.lo.1925 
TARREVELD, Pet'f'�;e:-JekaBRes, Remmer Willem, .Amsterdam, 19.4.1907 
WIRSKY, Rachel, ,hlna, 14.12.1898 

llf5\IALEF, Herman, .Amsterdam, 28.5.1920 
t/ffivAPJJ, Meijer de, Groningen, 1?. 9 .1911 

f • D. • • • 

. , �am, o.s.1sç2 
.AETS VAN AMERONGEN Susanna uivile Sophie, Amsterdam, 16.1.1914 

[IT�, Albertus, .Amsterdam, 6.B.19ol 
IA��INGEN, Heinrich '.Iilhelm van, .Amsterdam, 1.2.1926 
C1HIE, Cornelis J., .Amsterdam, 22.9.1912 
�OMASSEN, Hermanus Hendrikus Josephus, Arnhem, 28.3.1922 
v!_l!IJN, Suze van, �aandam, 24.2.1904 

IENEN, F'ritsjof \✓illem Sophi van, Delft, 
1 • • f T 

' ' 

t)t'ftRPOORTEN, Willem, Amsterdam, 22.5.192? 
[)i'IBBE, Henri, Amsterdam, 27.5.1895 
ffi'IBBE, M.arie uornelie, Nieuwer-Amstel, 13.5.1889 
1/l'IBOUT, Petronella Hendrica Catharina, �wolle, 2.6.1899 

INHOLT, Rensina Adriana Gornelia, Amsterdam, 5.2.1904 
IMMER, Margaretha Maria, Amsterdam, 11.8.1923 

�
�

IMt,.,'!EIMAN, �aria Jacobar;t Assen, 22. 7 .1�15 
· OLMAN, Jan Hendrik, .Amsterdam, lo.9.1918
· OPS, Paulus Johannes, Amsterdam, ?.3.1915

' ' ' 

TRAANBERG, Marius Cornelis Elizeus, Amsterdam, 24.9.1920
'7!Fl:AFM.Jill, Go:e;raolis J?iotop, 80.aol?f)onioo&, 3o,3.188o 

ALK, Mink, Amsterdam,' 6.12.1903 
ARKEVISSER, Johannes .rllltgerus Pieter, Amsterdam, 30.8.1877 
ALENKAMP, Harmanus, Amsterdam, 4.1.1911 

tf�EN, Henri
.

Nicolaas ter, .Amsterdam, 19.2.1883 
\/}..:'.LTMAN, Jacoba Gornelia, Amsterdam, 24. 2.19ol 

IDHOVEN, Michaël van, Amsterdam, 19.7.1921 
IDHOF, Arend .l:iendrik, .Alllstardam, 20.12.1922 
RMEULEN, Hermanus, Amsterdam, 30.6.1918 
DDER, �ron, Amsterdam, 14.2.1904 

. ' ' . ' 

LDWIJK, uornelis Jan, .l:iaarlem, 29.6.1901 
NEMA, Dorothea Johanna Margaretha, .l:lreukelen�ijenrode, 
RHEY, Marinus Abraham, .Amsterdam, 11.2.1916 

26.1.1907 



9.4.1901 
' ' ' 

OGELAAR, Johannes, Amsterdam, 6.9.1913 
ON NO, Gerard Antonius Jacobus van, Amsterdam, 9.12.1900 
OGELZANG, C., Amsterdam, 17.1.1921 
LAK, Johannes, Nieuwendam, 17.lo.19o7 
RIES, A.de, .Amsterdam, 17.7.1907 
ATERIAAN, Coenraad, Amsterdam, 5.5.1905 
YATERM.AN, Alexander, Amsterdam, 29.4.1929 
' ,:r • Abraham, -I16P -Beag, � 4, l�fili

AERr, Jacobus Hendrik van, Amsterdam, 6.5.1919 
� 

- ' 

v'lIJNKOOP, Herman Gijsbert Heinrich van, Amsterdam, 16.12.1911 
/IJK, Gjalt Gooitsen,· Rotterdam, 21.9.1921 
IJNALDA, Anton, Amsterdam, ll.�.1921 
AALBORN,,.Liane Hélène, Amsterdam, 6.1.1923 
ADICK, Leon, Amsterdam, 26.3.1909 
AIM�?A, Joseph, .Amsterdam, 29.lo.oo 

' . ' \JtERNIKE, Elisabeth, Amsterdam, 8.7.1891 
v�ON, Jan van, Amsterdam, 21.4.1903 
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COMMISSARIAAT VAN POLITIE TE BREDA 

1 .,. .. .,. 

;..r •"•• ç,r;a, 

\ Vc'.gno. 
�! >"• --

r · 7 MEI 1941.

\ACoJ;3/'ND 

BUREAU B

l, �u/VJ?(
AAN het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68,

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

BREDA, 3 Mei· 1947.

No. 4993. BIJLAGEN: -

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 23 April 1947, No.B 12434,

Onderwerp: Abonné's op "De vrije katheder", heb ik de eer U het navolgende 

te berichten. 

1. Richard Karoly PECSKOWSKY, geboren te Budapest, 4 Juli 1907, wonende te

Breda, Ginnekenweg 328, vestigde zich in 1933 in de voormalige gemeente

Ginneken en Bavel (thans Breda), doch verblijft reeds vanaf 1921 in ons

land. Hij is kuntschilder van beroep.

Betrokkene, die staatloos is, heeft in 1939 een naturalisatieverzoek in

gediend, waarop destijds en ook onlangs, bij nader ingesteld onderzoek,

gunstig is geadviseerd.

Hij heeft een werkzaam aandeel in de katholieke jeugdbeweging.

In politiek opzicht is niets te zijnen nadele bekend •

2. Jacob de WILDE, ingenieur, geboren te Nieuwe Tonge, 4 October 1908, wo

nende te Breda, Galderseweg 69, vestigde zich op 29 November 1945 in de

ze gemeente. Hij belijdt de Ned. Hervormde godsdienst.

Nopens zijn politieke antecedenten is niets nadeligs bekend geworden.

3. Wouter Stefan NYHOFF, geboren teT..ele,r:j;,n_g.en,, 28 Augustus 1916, wonende te

Breda, Overaseweg 20, is alhier woonachtig vanaf 28 Mei 1943. Voordien

woonde hij te Biggekerke. NYHOFF is R.k.; kunstfotograaf.

Op poiitiek gebied treedt hij niet op de voorgrond èn is niets nadeligs

omtrent hem bekend geworden.

4. ARKENBOUT, Vierpolderzh. 44, Princenhage, is zowel ·,in Breda als in

Beek (N.B.)-voormalig Princenhage- geheel onbekend.
DE COMMISSARIS_)MN POLITIE, 

�� 



Volgno. �( ûifGEBOËITT 
7 ff] l947 

Zie kzee, 3 Mei 19 47. 

Politie- Zierik �mmu,
1 / /'1'"11,J 

Telefoon 205 

No: 11 2. -· 

Bijlagen: ge en • 

Ng.B.12434 a.a.23 April 1947 

Te"' voldoening- aan bovengemeld ontvan;eî1 schrijven be
t..,,.effende nevengemela 011derwe·cp heb ik de P.er U HoogBdel 
Gestrenge beleefd het navolgende te berichten: 

Onderwerp: ABorme I s op ''To in Uw schrijven ge?1.oemde abonne op de "Vrije Kathe-
ttne Vrije Katheder,,. der" is go,naamd Adolf Jacob van der Molen,geb.18 Mei 

•·
, r 

\..' 
(IJ,.;�· 

;},j . \ 
\· 

/nat 

1 e. 

2e. 

3e. 

-
4e. 

_lhij

Aan 

1880 te Beemster(N.H.) wonende te Zierikzee,Nieuwe-Raven 
D.199.Van beroep is hij leeraar der A.H.B.S.,ën is thans als zoodänig
gepensionrieerd.Het is een zee:-c zonderlinge man, die in het algemeen ge-. 
nomen geen vrienden er on na houdt .Hij zoekt zijn vertier des avonds 
veel met sterrenkijken.In het publiek"'ziet men hem zelden of ooit. 

Ook op poli�iek gebied tre�dt nij nmmmer op den vöo�sr.ond,en voor -
zoover-·hier lra.n--worden waargenomen laat hij er zich niet mee in ,altban 
11ie_t i11 liet openbaar. ·· ·· -· ·· 

-·omtrent net OVs=!'rige i.,:1,.Uw schrijven verla11gae ,ka"' i'k: U nog ber.ich•
te'17miJ g��"T'-·,n���pé+.

p
n

În beke'1 d zijn die op bet blaO. 11 De Vrï je 
KatEi�ae�;.n zij,., P..:'3abonn�era ve is mif"l')elf9nd dat de hier oYinerstaande 
oe"".:.s,nen 11.et blaa··11 ne 'l'laarheid 11 l13zen,t.w. ;----:: ____ -::_ ________________ _ 
Jan Knu1st,Brievenbeste1ler,gebnn�n te Ooster.land,den' 30 Juli 1884, 
'"i·')nenc!e te ZierikzeO? ,Achte.,..'"eg A. q2. V..,.. )eger beho )'rde deû� pt;P"SO')l1 

t0t ae S.D.A.P. en ,..,�as een vu;:.ig voor.s'farider daa.,-van.Thans treeat hij 
op-·uolitiek-'gebied nie-1, op den vor,rgrond,althans voor zoTrer kan wor-
den nar·egaan. -· ·· · •· 
Piêter Sies,brieve11hesteller,gebJr�n te Zierikzee,der,··23 Maart 1895, 
\)<Tonende te Zie••·jkzP.i:>,Weststräat B.499.Ook deze persoon was vroeger 
een vurig S. D.A.P. Het is een erg dom persoon.Voor zoove.,.. is na t':! gaa 
treedt hïj op pólitiek p;;ebi9 a niet on aen v-oor�:rorid .Het vorig jaar 
we..,..d tegen hem nog procesve.,,.baal opgerra.a kt wegens het arijven van
z1•:atte ban <lel. - -· .... -· -· 
Rudolf Gozëwijn van fier Bijr;winkelier in gouii en zilver ,geboren te 
Alkmanr,den 5 Juni 1882,wonende te Zierikzee,Appelmarkt B.4.0mtrent 
dj.ens-·politielc valt weinig of "li8tS te o�speuren,althans hij stelt 
zich niet op den voorgrond. 
Rudolf Willem Iariiel van der Bijl ;horlogemaker en 1,vinkelier in goud 
en zilver ,ge boren te Zierikzee, den 2 Octobe-r 191 3, V'ronende te Zierikzee 
Achter�eg A. 91 .Hij werkt bij zijn vader onder Ng. 3 vermeld. Ook omtrent 
diens pólitiek v-alt weinig of niets te bespeuren.Bet is een përsoon 
die-·geen vast ideaal daaromtrent heeft, doch voor zoover valt na te 
gaan mee gaat met de politieke partij waarbij_Lhet meeste welvaart. 

de11 Heer Hoo-"'ël ,an rlen Centrale'rl Veilj P,;heidsdienst 
Javastraat 68 

s 1� q AVE N HA GE. 



� 5e. 

6e. 

7e. 

Se. 

• 

1 Oe. 

Johannes de Graaf,metselaar,geboren te Zierikzee,den 28 Juni 1892, 
wonen de te Zierïkzee�·sint-Domusst:raat .D. 329. Deze persoon behoort 
tot de Partij van den ArbeS: d.Hi j is-·gemeente-raadslid en treedt op
politiek sebied veel op den voorgrond,alhoewel dit niet zoo in het
op13nbaar-·is .Het îs een dom 'pe:r.soon. · · �· 
Bvert van-· der. Lans, timmerman�,'geboren te s 1 G-ravenhage den 29 Sept. 
1q21,wonende te Z:ïerik?;ee> l-/'i:>"'1<11:�broP.ilerstraät B.??6.0p politiek ge
bi9d t·reedt-·deze 1'liet op de11 voorg1·0,-,d.Zijl"I huisvrouw echte-r do et 
dit m�er aan nij zelf. -· -·
Jacobus Buti ;j11 ,Amotenaa'r 1Vede�1andscne-·rr ei jde Maatscbapnij, gebo.,,,en.
te Rill�11d½ath, a�,.,-·9 Ja11ua�i J. 01q, wo;-,e" d.e ·t;e Zierikzee, �egenboog
st"i:aat 0.400. nmt.,,..êrit 11e9;e perso".)n is ou p0litj_ek o-ebied weinig of 
niets te ve·rme 1a en. 
Adriaa"' van-·aer Toe,bJekhouàer Bedrijfsleide.,,. doöpe't'atje n·0e r.age
raa.d,geboren te Derischor,den 21 Aprtl 1'398, 1von9i,ae te Zierikzee-; 
Oude-Haven n. 371 .ne�e peY-soon l:>eho ),:-de vr Jege-r tot de s. n.A :P. en 
was eeri vurig lia.A1s zo0dani.'! heeft hij Ol)k lid genveest ïaY.I de -· 
Gerreentèraad.Thans t1·e�dt hij oT) politiek rtia:::t gebied niet op den 
voorg-rona • -· -· -· 
Jacob Jongschaap,Adjurtct Cömfü-Les Directe Belastj_ngen geboren te 
Zwolle > aen 4 Ap.,...il 1906 ,wonende te Zierikzee ,s 1 Heer fa uwen dorp D. 562 
Om·�·renî:; diens ijv1n- op poli tîek gebied valt t"!einig of niets te be:: 
sneureD. Voor. zoover mij bekend behoorde hij vroeger tot de Vri jzin-
nig Eemocraten. 
Pieter de Rijke, visscher ,geboren te Nieuwerkerk, den 17 Ja11uar:t 1921 
woriende te Zierikzee,Sint-Domusst:raat D.339.0p politiek gebii�d valt
weinig op het oogenblik van hem te bespeuren.Wel plakte hij het 
VJrig jaar propaganda materiaal aan voor de Communi�t:.!:..J 

re Commandant van he·t; Gemeentelijk 
Politiecorps Zierikzee. 

�



COMMISSARIAAT VAN POLITIE 
TE VLISSINGEN 

� UlïGEBOEKT J 
VLISSINGEN, ....................... "3'.'.'.]iëi ................... ........... 194.7. ..

No.: 845 • 
Bl]l,AGE(N), geen.
0. v.d.M. 
T. Th.

C. d.W.

GEHEIM. 

• 

• 

AAN: 

TELEF. 20 (2 LIJNEN) 

"-�·····. 1 

Dalum: 

Naar aanleiding van Uw schrijv en d.d. 23 April 1947, 
no. B.124fui"4beri cht ik U omtrent de daarin genoemde personen 
het wigen e. 

David GOETHEER, geboren 7 September 1899, te Vlissin 
gen, van beroep boekhandelaar, woont P aul Krugerstraat 41 te 
Vliss�en. Hij heeft geen ke rk genootschap. Ni.mnler is geble
ken, dat hij op politie k gebied op de voorgrond trad en �oor
zov er hier is kunnen blijken is hij nie t aangesloten bij een 
politieke partij. Zijn vrouw is aangesloten bij de Cbristelij 
Hi sto ris cbe Unie • 

Johanna E lisabeth NORTIER, geboren te Baarn, 30 Mei 
1905, is gehuwd me t Hendricus SANDERS, leraar zeevaa rtscho· , 
wonen de Badhuisstraat 81 te Vlissi�en. N0RTIER en haar man 
werden op 10 December 1946 in deze gemeente i�eschreven ko
mende uit Nijmegen . N0RTIER behoort tot het Remonstrant sche 
ke rkgenootschap. Voorzover hier is k unnen blijken, is noch 
N0RTIER, noch haar man aangesloten bij een politi eke partij 
en geen van beiden treden op poli tiek gebied op de voorgrond. 

De Commissaris van Politie 
te Vlissi� en, 

DEK HEER Hoofd van de Cent rale 
Veiligheidsdienst 
te I s G R A V E N H A G E. 



f I , COMMISSARIAA!. Y.A1:ll-f0LITIE 1'-E MIDDELBURG
.ru�utsotl(I J 

Telefoon 2244 (K. 1180). t,.:, · 
MIDDELBURG. den 2 en Mei 194 7 •

Bijlage(n). geen. j) 
I .D. 

le. 

2e. 

3e. 

GEHEIM. 

Verzoeke bij beantwoording letter, nummer 

en datum oan dit schrijven aan te halen. 

Naar aanleiding van Uw echrijven dd. 
23 A�l jl. B.124�4,GEHEIM,doe ik U hierbij toekomen 
de v�edige pereonalia van de door U opge�even pereonen, 

Frederik ,Al bel."t RAADMAN( niet RAADSMAN J ,geboren te 
Veleen 24 September 19�0,van beroep journaliet,wonende 
te Middelburg,Singeletraat 6. 

Hij veetigde zich in deze gemeente op óO November 
1946,komende van Veleen. Ie vermoedelijk de Partij van 
de Arbeid toegedaan. 

Gerrit de LOOZE,geboren te Leeuwarden �8 Auguetue 
1891,van beroep Inspecteur Leveneverzekeringe Maat
schappij ,wonende te Middelburg, Seiseingel 5�. 

Hij veetigde zich in deze gemeente op 10 Februari 
193O,komende van Amersfoort. Is vermoedelijk de Partij 
van de Vrijheid toegedaan. 

Jan KUILm ,geboren te Middelburg 2'1 Juni 189:,, 
van beroep mueicue,wonende te Middelburg,Blauwedijk5. 
Ie vermoedelijk de Partij van de Vrijheid toegedaan. 

Ten aanzien van politieke activiteit van boven
genoem1e pereonen ie tot op heden niete gebleken. 

De 

BUREAU. B 

.·r,,cr: 

• r.i : 
F 1 1947- tl

____ _. ________ . _) 

Aan het Hoofd van de

Centrale Veiligheidsdienst 

te 'e-Gravenhage. 

Java:straat 68. 

Volgno. 1 

3 MEI 1947 

1ACD/ IY& J:J 



GBMBBNTEPOLITIB 

r , �� 
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�• BLOEMENDAAL. 1 1ilei 1947 . .,,,._ -

9QIHIISB!ill,,lllB i\\. .. ,n POMlHE� BUREAU [; - - -·i Volgno. 
__ .1 

BLOEMEND�:.p<eteur 
�! N l 

----l 
. 3 ivlél_ iá4',. 1 

Brieven te zenden aan den c, J '• van ' Il mmer : Il 
Politie der Gem. Bloemendaal te Overveen - --1----- �

,..,.,_, No. 1015. ��ua, · 
_ 1!an1

�:t; J;�o1fd van de AC'/��J-/ 
BIJLAGE(N>, ----

Centrale Veiligheidsdienst oNOERWBRP,lnlicbtingen div. -�"te

-

persone
f

. BUREAU B 's-G '.R .a 
===GEl-.EIM.==Î , .,,c.,, , fl-;g:; 

,I ___ -_� ... _ .. m_: __,,il�-..... 7�M_E_I .....,194
.....,
7.....,. •• ..J

VENHAGE . 

In antwoord op Uw schrijven d.d.25 April j.l., 
No.B 12434 heb ik de eer U hieronder voor zover moge
lijlëüe voiledige personalia van de daarin bedoelde 
personen te doen toekomen: 

�.Lize Kareel,alhier onbekend; 
j $ Jf u,,,w,-41..t d,l,/tJ 

2.Benj amin, geboren te _-'lmsterdam, 14.4.1906 ,Res. le. Lui-, - U(ll,,. yj.i;.r'rj v tenant btaf 1\11,G. ,wonende lonnebloemlaan No.22 te 
/ Aerdenhout,gemeente Bloemendaal; 

3.Jacobus Rolzhauer,geboren te tlotterdam,19,3.1914,
1 vradioteleg,rafist bij de .IL .u.h1. , wonende �piegelen

burgblaan �o.26 te 1..erdenhout, gemeente Bloerriendaal; 
7.Jac.Groot,.al�er 01:1-bekend,de Vondel.kade is in de

gemeente Eeem,tP.de, 
·5.Rodolfo BÛtta�zonî,(niet Buttarroni),eeboren te

,agogna(Italie) 17,9.1895,koopman in juwelen,wonen
v de lonnebloemlaan No.31 te 1.erdenhout,gemeente Bloe 

? �I ÖA•-� i1 ? . mendaa 1; 
/Yl �r,.,......i,-J,._/:A.#1/4 7"ir.1- .Breur, alhier onbekend,

U 
ftw/4� """ï- /.:'7. Johannes Oonradus Kaars bij_pestèijn, geboren te 

a 
I I L v Krommenie 28.11.1890,lii�oleum-f�brikant,wonende

QA,o/.,J-t� J, /)IJ,�.,, Vogelenzangseweg T'1o. 39 te Vogelenzang, gemeente Bloe f/lM"u-"""" euJ,1) rnendaal. 

• 

MODEL 164, 1000-4-"42, 
K 608 

,,/ 1 dj· Omtrent enige politieke activiteit van deze per-

/1,,/f 1 _
sonen is niets kunnen blijken. 

De Inspecteur van Politie, 



/�:EMJ: E NTE POLITI E � ;-;f"' •=�I.IWI.I.W_, 
.,r �t;,: __,,....--�mmer n, 9ni schrijven aan te hale .. 

,11.,,. WINT�SWIJK .... ,. r_r..�t�J

.

l'eve b

î

ï hA•�twoor.-ii��" 

. 

. en 

Telel. 2244 (Kengetal K :5430) _,-- Volgno. 

- BUREAU 13�6?-l '� 2 MEI 1�47

1 
_:'�::sr.··--= · f.an dên Ji� 19471 1 �(D//1./&,1 .( .

.-:-:-�:,:_ _ - Hoofd v���n c�tralen x���!��eids-·

Javastraat 68, 0 
•

's-G RA V � N HA GE.-

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons nummer: Winterswijk: 

No. B.12434. 23-4-47 !lo /47 P. 29 April 1947.
Onderwerp: 

Abonné's op 11 De Vrije Katheder". 

Bijl.: 

Naar aanleiding van Uw bovenaange
haald schrijven inzake nevenvermelde 
aangelegenheid heb ik de eer U in vou
we dezes beleefd te doen toekomen een 
politierapport mijner administratie, 
betreffende Ir. L.F.Abell, wonende 
Brinkheurne 7, alhier, naar den inhoud
waarvan ik U kortheidshalve moge ver-
wijzen. 

De Politie, 

,. 

Verzoeke in eiken brief slechts 
één zaak te behandelen 



CtIDRPS RIJKSPOLITIE GEWEST ARNHEM 
� 

�
v.m. Gemeentelijk Politiecorps Winterswijk 

Nr. /J/() /47 P. Winterswijk, 29 April 1947. 

Onderwerp:Abonné's op 11 De Vrije Katheder". 

-

den Heer 

RAPPORT 

Naar aanleiding van een ingekomen schrij 
ven van den Centralen Veiligheidsdienst te 
's-Gravenhage, d.d. 23-4-1947, No. B.12434, 
heb ik, Jan Bartus Renskers, Agent van Poli 
tie te Winterswijk, tevens onbezoldigd rijk 
veldwachter, de eer UEdelgestrenge beleefd 
het volgende te rapporteeren: 

De in de met bovenaangehaald schrijven 
toegezonden bijlage genoemde Ir. L.F.Abell, 
is genaamd, 

LOUIS FELIX AB E L  L, 
geboren 21 Februari 1914 te Wonosobo (N.O.I 
Nederlander, van beroep landbouwkundig in
genieur, wonende Brinkheurne 7 te Winters-
wijk. 

Op 3-4-1947 is hij te Wágeningen in het 
huwelijk getreden met Lena Goitske van 
SOEST. 

In het Bevolkingsregister der gemeente 
Winterswijk werd hij op 5 September 1946 
ambtshalve ingeschreven. Voordien woonde 
hij te Gorssel. Hij is in het bezit van 
een Nederlandsche pas No. 678945, welke 
pas geldig is tot 2-7-1948. 

Omtrent betrokkene is bij de politie 
alhier niets bekend. Voorzoover is nage
gaan treedt betrokkene op politiek gebied 
niet op den voorgrond. 

Aldus naar waarheid opgemaakt dit rap
port, gesloten en geteekend te Winterswijk, 
29 April 1947. 

De 

PSCOMMANDANT VAN POLITI 

NTERSWIJK 
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hot Hoofd van don Centralen Veilig� 
heidedienet 

.Javaetraat 68 
'e-GRAVENHAGE. 
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BER!CH"r OP SC[-JRIJVE!N VAN 

23 April 1947 
GEHEIM 
No.12-4-34 

WAALWIJK, 30 April 1947. 
TELE!POON Nr. 100 

Onderwerp: Abonn•'e op"D• Vrije Katheder" • 

• 
T•r voldoening aan Uw bovenaangehaald schrijven 

hob ik do eer U mede te doelon,dat mij omtrent de 
politieke oritntati• van: 

l. Thtodorue Maria van Delft,geboren te Waalwijk,21 Aug.
1883, van beroep lrunetechilder, Godedienet R.K.,gehuwd
en wononde alhier Grooteetraat 170,

en 
2. Jacob Roolofe-Heijrmane,geboren to Delft 7 Juni 1907,

van beroep ech•ik.Ing,directeur a/d Rijkevakechool voor
leerlooiers en echoonmakere alhier, Godedienet D.G�?
gehuwd, einde 27 Augustue 1945 ingeechreven in het be
volkingsregieter dezer gemeente kom&de van Gouda,thane
wonend• alhier Mr.van Coothetraat 17, niete ongunstige
bekend ie.

De onder 1 genoemde pereoon woont vanaf zijn ge
boorte te Waalwijk,heoft zich,voor zoover ud bekend,
nooit met politieke aangelegenheden bemoeid on ie ale
zoodanig ook nimmer op den voorgrond getreden. Hij
etaat hier ale eGn goed Nederlander bekend.

De onder 2 genoemde persoon woont Tanaf 27 Aug.1945
in deze gemeente. Omtrent diene politieke richting il!
mij ni•te b ekend of bekend geworden. Ook deze staat
hier evenwel ale eeA goed Nederlander bekend.

D• �v&n Poli · , 
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No. fJ {) ' GELIEVE BIJ DE BEANTWOORDING 

'-- DATUM EN No. VAN DIT SCHRIJVEN 
TE VERMELDEN. 

BERICHT op BRIEF vAN 23 April 1947 

, 
BETREFFENDE Abonne .s op "De Vrije Katheder� 

LEERDAM, ... 2.5 ... Apr.j,l .................... 19 ..... 47-.

TYP. V. rVolgno. / _ 

\? R ,n� -�17
�:--�---, 
\ ACD//'I�. 

vfa_ - - 1 

114/ t, 

den Hoog Edel Gestrenge Heer 

Nar aanleiding van Uw schrijv�n Nr B • .J.2434.,a.d. 
23 Ap il 1947,betreffende "Abonne s op 11De Vrije 
Kath der 11 ,heb ik de eer U Hoog Edel Gestrenge" belee 
het avolgende te berichten; 

le. de personalia van J .KIEEREKOOPER" Sppor·straat 7 te 
Leerdam"heb ik U reeds toegezonden,d.d.11 .April 
1947,waar ik deze persoon als extremist heb aan
gemerkt.Ik moge daar thans het navolgende aan 
toevoegen.Het is mij naderhand gebleken dat 
Kll!EREKOOPER §ik melde U toen KLEERENKOOPER, doch 
dit isde zelfde persoon)sinds kort geleden is 
verhuisd n�3r Spoorstraat 7 te Leerdam"daar hij 
voorheen woonachti� was Lingestraat 2 te Leerdam. 
Zij godsdienst is 'ederlands Israelietisch"hij is 
Nederlander,en ontwikkeld voor zoo ver mij be
kend geen politieke activiteit.Het is mij niet 

· bekend welke politieke richting hij is toegedaan;
2e.HEESE"Wilhelmus,geboren 26 Februari 1925 t·e · 

Utrecht,van beroep decórateur,godsdienst R.K. 
Nederlander,wonende Kon.Emmalaan 20 te Leerdam. 
Zijn politieke richting is mij niet bekend.Hij 
legt evenwel geen politieke activiteit aan den 
dag. 

De Inspecteur van Politie. 

-, 

(A.v.d.Boomgaard). 

Chef van het Bureau Centrale Veiligheids Dienst 
te , 1 

_i-GRAVENHAGE(Javastraat 68). 



GEWEST 's-HETOGENBOS 
DER RIJKSPOLITIE 

DISTRICT BREDA 
COMMANDANT 

Aan 

Ni G.P.I./12 �47 

0 NDERWERP: Abonné' �p .,,De 
Bijlagen : 1$ 3 

Ter v0ldoening aan het verzoek, vervat in Uw 
schrijven van 2ö April ll. NS B. 12434 betreffende boven
vermeld onderwerp, moge ik U biJgaand(tgx&����i) doen 
toekomen de rapnorten: 
1) dd. 28/4 Lift.F.Geheim van Groepscommannant Dongen

betref fena.e Dr. P.J. KOEKKOEK, arts te 's-Gravenmoer ; 
2) dd. 28/4 Litt.G/Geheim van Groepscommandant Raamsdonks

veer betreffena.e J. A. H. J ASPERS te Geertruidenberg ;
3) dd.29/4 N2 6/ Geheim van Groepscommandant Oud-Gastel

betreffende L.F. LUYKX te Oud-Gastel

Aangezien de voormalige gemeenten Ginniken en 
Princenhage gedurende deA bezettingstijd door BREDA ge
annexeerd zijn, heb ik Uw verzoek, voor zoover betreft de 
op de bijlage vermelde in die voormalige gemeenten woon
achtige : R. Peskowski. Kerkstr. 290 Ginniken 

Ir.J. de Wilde, Galderscheweg 69 Ginniken 
Nijhoff Overascheweg 20 Princenhage 
Arkenbout, Vierpolderstr. 44 Princenhag.e 

ter behandeling overgedra�en aan de� Commissaris.-van 
Politie te BREDA. 

I k  moge U verzoeken, ter vermijding van onno
dige correspondentie, met deze annexatie rekening te doen 
houden bij het distribue�en van verzoeken om inlichtingen 
ten behoeve van Uw dienst. 

De Districtscommandant, 
De Officier der Rijkspolitie ie kl. 

---

T.J. Canter Visscher 

het HOOFD van de CENTRALE VEILIGHEIDSDIEN ST 

te 's-G r a v e n  h a  g e . 
---------------------

Javastraat 68 



G:WE3T "'' s-HERTOGENBOSCH 
DER RIJKSPOLITIE 

GROEP RAAM3DONEBVEER. 
RA.AMSDONEBVEER ,28 April 1947. 

Litt.G. Geheim. 

0 N D E R  W E R  P: 
11 Abonné J.Jaspers op "Vrije Katheder." @.

• 

Ter voldoening aan den inhoud van Uw brief d.d. 
24 April 1947 no.G.P.I./'47,onderwerp:"Abonn:é Vrije Katheder0

, 

heb ik de eer U WelEdelGestrenge het navolgende te berichten 
betreffende J.JASpWS te GEERTRUIDENBJlRG. 

JOH.A.NN]S ,AUGUST HUBERTUS JASPERS ,geboren te MEYL(L.) 4 Novem
ber 1898,is van beroep arts,wonende te GEERTRUTI)ENBERG,MA.RKT no. 
27. 

Tijdens de Duitsche-bezetting was hij fel anti-Duitsch. In 194 
werd hij door de S.D. eenige ·maanden vastgezet als verdacht van 
anti-Duitsche gezindheid en sabotage. Na de bevrijding heeft
dokter JASPERS zich meermalen uit gelaten het met de huidige 
gang van zaken - wat betreft het regeeringsbeleid - niet eens te 
zijn. Hij is bijzonder scherp en sarcastisch in zijn uitdrukkin
gen. 

Hij.is Roomsch-Katholiek en is Hoofd van het R.K.-Ziekenhuis 
het "Sint-Agnesziekéhuis" te GE.!!:RTRUIDENJ3ERG.Hij staat bekend al 
een niet onverdienstelijk kunstschilder. In zijn vrije tijd ! schil

. 
dert hij veel. Hij hee

.
ft veel omgang met den kuntschilder 

J.HUBERTUS,wonende te GEERTRUTI)ENBERG. y_a,,n de laatste wordt b§.
weerd dat hij communist is. 

AA 
--oiiitrént d'."è-poiitie"lcërichting en activiteit

N J.A.H.JASPERS is mij overigens niets bek 
,den ��r Districtscommandant De Opperwachtmeester-Hifi'�� der RiJkspolitieB Rt

Ê DA. A.R.v.d.MOOREN. 



.... 

GEWEST S'-HERTOGENBOSCH 
DER RIJKSPOLITIE. 

Don�en�den 28 April 1947. 

GROEP DONGEN. 

Litt.F.Gaheim. 

ONDERWERP: 

V 
® 

Inlichtingen Dr_.P .J .Koekkoek.

-
• 

Aan. 

In antwoord op Uw schrijvon d.d.25-4-

i947 No.G.P.I./ 12'47.moge ik U berichten 
dat omtrent de politiek• richting van Pe
ter Johann0a Koekkoek.geboren te Almkerk 
den 11 Juli l91O�dokter�Ned.Hervormd.wo
n•nae te s-Gravemoe:rr· Hoorastra.at nr.54. 
niets bekend is·. 
Van activiteit in eon bepaald& richting 
is tot op heden nie�s geb�eken. 
He-t is. mij achter wel opgevallen dat de
houding an handelwijze van den dokter 
zeer vreemd is:. 

Tijdens de bezetting was· dft- dokt6r actief 

werkzaam bij het VQrzet maar de pa.tiönten 
in Dongen waren meestal N.S.Bers. 
Bij aanhouding van varoordeelden en ach

ter geoleven militairon rekenen Wij 
dat deze personen in het bezit zijn van 
<htn schrifteli jko verklaring van àokter 
Koekkoek dat deze personen wegens ziekta 
niat kunnen worde•n aangehoudon. 

De Adju nt Groeps Co 

Heer Districts 
RijkspoI.it1e 

Commandant h.Swartjes. 

-
• 

ter 

B RE D A. 



CJ;; 

GEVIEST I s-nERTOGENBOSCH
der RIJKSPOLITIE. 

GROEPS-COl'IThtlNDANT. 

'No.6.Geheim. 

Oud-Gastel,29 April 1947. 

Onderwerp; ttAbonne 1 s op de "Vrije Katheder." 

-

Naar a.anleiding van Uw schrijven,dd.25 1April 1947 
No.G.P.I./12 f47 Zeer Geheim,betreffende L.Luykx te Oud-Gastel, 
heb ik de eer UWelEdelGestrenge het navolgende te berichten; 
a. LEVINUS FRANCISCUS L�is geboren te OUD-GASTEL 29 Septem
ber 1920,ongehuwd,electrieien,wonende te OUD-GASTEL,Dorpsstra�t
A.No.155•

Luykx heeft de Lagere school doorloopen,doch heeft verder
geen school-opleiding geno�ten.Hij stoat bekend als een fantast 
die met alle geweld in de journalistn1ek wil en scnrijver wil 
worden,�ooals hij zel.i' uitgee.t'l:,docn danrvoor in alle opzichten 
de capac1.teiten mist .r11j tl"acut wel eens verzen en stUkj es te
schrijvan,doc� to� �eden neert hij n�� nog n1ey zoover �eoracn� 
dat deze aan de openbaarheid werden prijs gegeven.Hij werkt 
niet,doch leeft mede,op de verdiensten van zijn vader en andere 
huisgenooten,hetgeen,naar i� •erneem,dikwijls oneenigheid in 
het huishouden mede brengt.hij lijkt mij een gelukzoeker en medE 
gezien zijn groote fantasie,meent hij inderdaad iets te ku.nnen 
beroik$l1. ' · , 
b. L�ykx heert tijdens ds bezetting vrijwillig iA I>llitsohland
�workt,is lid gewee�t van het N.A.�. en heeft eens eem formu
lier tot opgave lidmaatschap van.de N.s.B. 1nged1end,hetwelk,
omdat dit fermulier foutief was ingeYUld,niet is doorgegaan�
.tiij stond tijdens de bezetting bekend als Pro-Dlitsch en ik ben
van meening, dat hij dit nog is .Tengevolge van zijn Pro-Dl.itsch
zijn tijdens de bezottihg,verwierf hij een betrekking bij den
Distributie-dienst te Roosendaal .Om bovenstaande redenen,is hij
enkele weken ge--interneerd geweest.

De familie Luykx is te oud-Gastel niet erg gezien.Om deze 
redenen geloof ik niet,dat Luykx,bij eventueele propaganda voor
nDe vriJe Kn.theder" en de politieke richting die hiermede in 
verband staat,veel succes zou hebben. 

Dat Luykx een gelukzoeker is,blijkt wel uit het feit,dat hij 
thans deze richting is ingeslagen na vorige mislukking,doch van 
a�tiviteit zijnerzijds indeze,is tot hedea nog niets gebleken • 

.l:iij schijnt wel eens op reis te g�an,doch waar naartoe en i� 
hoeverre dit met h"t ·�orenbedoelde verb3nd houdt ,is mij :nog 
niet bekend.feor zoover mij bekend,is Luykx de eenige te O ud-
Gastel,die de ••vrije Katheder" krijgt toegestuurd. ,. 

Zoodra mij meerdere gegevens bekend zijn,zal ik U die rappor 
t eere:n.. 

De Opperwachtme�ster 
u-ro e ps-Commo.nd ant • 

J. v • d. Ma?ls
de,:n He�r Distr·ict�-Cc,Wi,&n.da:t1t 

d�r Rijkspolitie 

te 
B R ED .A. 
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No. 429/B. 2 Bijlage: C..-�:.�1'\l; / - ?- o/ ACD/J1/YJ;. 
Uw brief: 

AAN 

Naar aanleiding van Uw brief dd. 23 April j.l. ,o.B.�. 
Geheim, doe ik U hieronder toekomen een lijst houdende de 
volledige personalia van de in deze gemeente woonachtige 
abonné' s op "De Vrije Katheder": 
Oldeman, Gerrit, geboren 10 September 1904 .te Beemster (N.H.),
predikant, gehuwd met Johanna Maria Wilhelmina Lubbers, wonende 
te Tiel, Lingedijk 21. 
van Heuven, Cornelia Wilhelmina, geboren 14 Augustus 1885 te 
Tiel, onderwijzeres., ongehuwd, wonende te Tiel, St .Walburg
straat 19.
van Asselt, Gerda Frederika, geboren 5 Januari 1905 te Avereest 
(0), Directrice Openbare Leeszaal, ongehuwd, wonende te Tiel, 
Stationsstraat 12. 
Spies, Gerrit Mertinus, geboren 24 Juli 1880 te Echteld, 
farceur metaalwarenfabriek, gehuwd met Pieternella Willemina 
van Beek, wonende te Tiel, Dr.Bosstraat 38.
Sibbelee, Hendrj_k, geboren 16 Juli 1889 te .Amsterdam, directeur 
wasch- en strijkinrichting, gehuwd met Anna Maria van Heilekama, 
wonende te Tiel, Voor de Kijkuit 1. 
Schreuel, Fenna Jacoba, geboren 9 Juni 1921 te Malang (N.l.),
ongehuwd, thans nog ingeschreven in het bevolkingsregister te 
1\JBterdam aan het adres: C.Krusemanstraat 18 I, werkzaam te 
'riel, in het ziekenhuis 11Bethesda" als analyste. -

Ik moge opmerken, daf�van bovengenoemde personen 
extremistische activiteit niets is kunnen blijken.-

De wnd. Commissaris van Politie, 

DEN HEER Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, 

Ja vast raat 68, 
's-GRAVEN ffi.GE. 



CULEMBOR.O, den 24 April 1947. 
GEMEENTE-POLITIE 

TELEFOON K 3450 No. 444 

Bericht op schrijven d.d. 23 April 194 7 , lfo • B. 12434 • 

Onderwerp: Abonnè 's op "De Vrije Katheder''. 
No. 1142• 

Bijlagen: 1. 

Typ. Be. 

Li-EHEIM 

Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven, 
heb ik de eer u ingesloten aan te bieden, een vanwege 
mijne administratie opgemaakt ambtseedig rapport, aan 

den inhoud waarvan ik mij refereer. 

,.,, ••. �,c•;
;o

:1,� ___ _:'._1 ��
dant

==:t•• 

Aan c_ ,,m· ,,tJ--'/- �! 1 W. F .Berge1*�m'llf1�rnm-1'l":t.--i 

• 
,._-------�---�'------ Volgno. 

1:. n:en f-feerHoofd van den Centralen Veiligheidsdienst -------
J avastraat 68 

1/L 
, Z 5 APR.1947 ·1a

te •s-Gravenhage • f') J/7:; ;J-'-l�"j i ACD/;r.u�
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CULEMBORG 

No. 1142. 

Bijl.: -----

Gëzien: 

CULEMBORG, den 24sten ApriJ 1947. 

Onderwerp: Abonné 1 s op "De Vrije Katheder" 

Naar aanleiding van een van het Hoofd van 

ien Centralen Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage ontvangen sc�rij 

ven,dd.23 April 1947,Geheim,No.B,12434 betreffende abonné 1 s op 

"De Vrije Katheder" en in verband met het daarbij gevoegde .scllr:L · 

ven,verm�lde N.Boldingh,wonende te Culemborg,rapporteer ik,Corne

lis Heringa,Rechercheur van Politie te Culemborp7evene onbezoldig

rijksveldwachter,dat de eenigste in de Bevolkingsregisters dezer 

Gemeente voorkomende Boldingh,genaamd is:JELLINA JOHANN� 

geb.te Culemborg,16 November 1897,ongehuwd,boeJ.chandelaarster,wo

nende en zaakdoende te Culemborg,Markt No.24. 

Genoemde J.J.Boldingh ontwildcelt voor zoover 

hier bekend op politiek terrein niet de minste activiteit en zij 

is een niet op de voorgrond treden figuur. 

Aldus op ambtseed opgemaakt dit rapport 

te Culemborg,24 April 1947. 

De Rapporteur, 
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DE VRIJE KATHEDER-. 

In Februari 194-6 is er een wijziging gekomen in de samenstelling 
V: f 

I 
van het blad "De Vrije Katheder"�I A.F.WILLEBRANDTS, de redactie-secretaris ia nu lid der redactie.

l'(' Vt 1_., 1/l Mevr. P.ELDERING ( Petronella Everdina ELDERING, geboren 6 Octo ber
� 111909, gescheiden van J.M.Landré en van B.S.Polak), neemt nu het 
� f redactie-secretariaat waar. 

� �-ff.P.L.WIESSING, werd lid van de Hoofdredactie.
V[ V I l!evr. Mr. H.F.KUIPER TAI.MA STHEEMAN heeft haar werkzaamheden als 
i/vf

,
redactrice opgegeven. Zij blijft echter wel medewerkster.

"' 
( 

Bertus van LIER ia geen redacteur meer en voor hem in de plaats kwam 
� 11{a,rius FLOTHUIS , die het cultureele redactiewerk overneemt. 
� FLOTHUIS is bekend als schrijver in "De V1am". 
1,/4 V ILiesbeth SCHOGT trok zich eveneens terug uit de redactie. Dit zal

echter wel in verband staan met haar huwelijk met Bertus Willebrandts 
l-(V f In haar plaats kwam L. MOK ( speciaal als redacteur voor het studenten

leven) 

___ #(Eveneens nieuw _in de redactie is \lF-;;-Ph--. :ros(

�v I Omtrent .Mr. H.P.L.WIESSING, het nieuwe lid der Hoofdredactie kan 
het volgende worden gemeld: 
Hij verzorgt het bui tenlandsche nieuws en in zijn artikelen ver
dedigt hij permanent het Russische standpunt ten aanzien van de ver
schillende politieke vraagstukken. (Opgemerkt moge worden dat in 

,, ., , "Politiek en Cultuur" een artikel voorkomt "Het vierde vijfjaren-
r, " 'lplan" geschreven door P.WIESSI NG) 
'-t(/ 1 Mr. H.P.L. WIESSING schrijft veel onder het pseudoniem v.d,��out. 

Het is nu wel een feit geworden, dat het weekblad "De Vrije Kathe
der" zich tot een zuiver politiek blad heeft ontwikkeld. 
Zij zelf schrijft echter: 
"De Vrije Katheder" weet· en gevoelt zich vrij van partij-politiek, 

zoo vrij, dat zij selfs niet aarzelt artikelen van partij-politieke
Sétrekking in haar kolommen op te nemen. 
De "Vrije Katheder" erkent het recht, van elke bonafide partij 

1 
in 

die zin, dat zij vertrouwt, dat de leden van di e partij oprecht 
me enen, voor een go ede zaak te at rij den. 11

Wat het zich vrij voelen van partijpolitiek betreft, staat vast, 
dat de volgende personen regelmatig belangrijke artikelen in 

,IV_ "De Vrije Katheder" schrijven.'\ .... I Joseph van SANTEN. geboren 7-3-1908, te Rotterdam, wonende Heeren
v(V-l gracht 28 te .Amsterdam gehuwd met Johanna Hennine MOES 21-10-1911 

,J_te Zwolle,van beroep arts) VAN SANTEN is bestuurslid der C.P. N., 

/ 
1"'J.id van de redactieraad "Politiek en Cultuur; lid van het Weten-

schappelijk Bureau der C.P.N. Lid der Eerste Kamer der Staten
Generaal der C.P.N. Gemeenteraadslid. 

W • .rtJNGMANN, lid C,P.N . Schrijver van de artikel:an "Achter het 
stalen scherm" en "Tsjecho Slowakije bouvrt aan zijn geluk" 

�v ITheun de VRIES" lid C.P.N. Candidàat C.P.N. Tw1rede tèaJl).er verkiezingen
Lid Initia.tiefcomité Vereeniging Nederland Rusland! Lid redactie
raad "Politiek en Cultuur" 

KV' N.C. CLE3-G BRUINWOLD RIEDEL, schrij ft in "Scholing en Strijd"
(Tegenwoordige 11Voorwaarts) Thans correspondente in Londen. 

Eva TAS, lid van de redactie "Politiek en Cultuur" 

A.C.OERLEMANS Jr. lid Wetenschappelijk Bureau C.P.N. (zie ook
A.N.J.V. 
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\{VI Ir. S.J. RUTGERS, lid redactie "Politiek en Cultuur"; lid initiatief 

�
comité Nederland Rusland (zie ook blz. 10 rapport Stroomingen) 

�rl"} Dr. J .A.N.KNUTTEL, medewerker "Politiek en Cultuur" 

-

Als bewijs hoe vrij de "Vrije Katheder" zich voelt van partij-poli
tiek, moge het volgende dienen: 

11 Een anti-communistische geestesgesteldheid bij de overheid maakt 
haar blind en doof voor de waarheden van het communisme en voor 
de rechten van het communisme." 
Wij hopen hiermede aangetoond te hebben waarom een anti-communis
tische geest onder overheidsorganen gevaren in zich bergt. t1 

(De Vrije Katheder 22-2-1946) 

Eind Januari 1946 heeft het werkcomité Leiden der Vrije Katheder

besloten zijn werkzaamheden te beeindigen. 
Na maandenlang corresp�ndeeren met de hoofdredactie is besloten tot 
deze stap. Het werkcomité is van meen ing dat de Vrije Katheder niet 
aan zi jn beginselverklaring voldoet. (Hiennede wordt bedoeld dat de 
Vrije Kat�eder zich te veel met politiek bezig houdt, dus een poli
tiek blad wordt.) 

Het beginselprogramma van de "Vrije Katheder" luidt immers als volgt: 

t1 De Vrije Katheder wil zi jn een vooruitstrevend democratisch orgaan 
Dit houdt een oordeel in over de vooroorlogsche democratie, wier 
beperktheid daarin gelegen was, dat zij slechts een formeele 
juridische gelijkgerechtigheid beteekende. Zij streeft naar een 
democratische ordening, di e zich uitstrekt over het geheele maat
schappelijke leven, die ook het economische en sociale leven in 
haar werkingsfeer betrekt. 
Slechts de opheffing der economische en sociale tegenstellingen, 
slechts een beheerschen en daardoor een richten van het maatschap
pelijke leven, naar de behoeften van alle lagen der bevolking kan 
de basis zijn, waarop zich een duurzame democratie in de ware zin 
des woords vestigen zal. 
De Vrije Katheder richt zich met deze doelstelling tot allen, voor 
wie het economische en sociale leven een vraagstuk is, dat een 
oplossing eischt, in het bijzonder tot de academische wereld, af
gestudeerden, studenten en toekomstige studenten. 
Uitgaande van het inzicht, dat de menschelijke cultuur een éénheid 
voI'll}-t,waarvan het maatschappelijke leven het brandpunt is, ziet
de rije Katheder het als zijn taak alle vraagstukken, die zich
bij de opbouw van onze na-oorlogsche samenleving zullen voordoen 
in hun sociale, politieke, maar evenzeer in him wetenschappelijke 
en algem.eene cultureele a�pecten te bezien. 
De Vrije Katheder acht het zijn taak, het orgaan te zijn, waarin 
zich een levendige en ongedwongen discussie over deze problemen 
kan ontwikkelen, opdat hierdoor richting gegeven kan worden aan 
het alom geboren besef eener noodzakelijke vernieuwing van de 
structuur onzer samenleving. De Vrije Katheder stelt zich boven
dien voor in deze discussies te wijzen.op de wegen, die het socia
lisme in dit opzicht biedt en dat wat reeds door het socialisme 
bij het brengen van deze vernieuwing is tot stand_�ebr�cht,kri
tisch te beschouwen opdat mede hierdoor de mogel1Jkhe1d wordt ge
schapen de voor Weet Europa aangegeven weg te vinden om tot de�e 
vernieuwing te komen. (Volgens deze bewering zou Oost Europa die
weg dus al gevonden hebben 11 I.D. 11) 

----------

t 
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STUDENTENVEREENIGING VRIJE KATHEDER 

In Amsterdam waren een aanta 1 studenten, die gedurende de bezet
ting met "De Vrije Katheder" hadden gewerkt, ook na de bevrijding 
eenige malen bijeengekomen. 
Het bleek echter, dat in breede kring behoefte bestond aan een 
organisatie van studenten, die de universitaire en algemeene maat
schappelijke problemen in de gees.t van de Vrije Katheder tegemoet 
zouden treden. Bes·1oten werd dan ook tot oprichting van een studen
tenvereeniging "Vrije Katheder" afgekort s.v.v.K. die, voorloopig 
alleen in Amsterdam, zich ten doel stelt: 

le. Het organiseeren van discussie-avonden en vergaderingen over 
actueele cultureele,maatschappelijke en politieke problemen. 

2e. Het deelnemen aan en het voeren van acties, zoowel in universi
taire als in algemeene maatschappelijke aangelegenheden. 

3e Het medewerken aan discussies over maatschappelijke problemen,· 
die georganiseerd worden door andere vereenigingen, zooals b.v. 
de vredes academie, de Vereeniging Nederland Indoaesie, enz. 

4e Het actief leggen van verband tusschen universitaire en algemeen 
maatschappelijke belangen door het verrichten van concreete 
maatschappelijke taken, b.v. bij de herscholing van de jeugd. 

5e Het inhouden van daarvoor in aanmerking komend interacademicaal 
en internationaal contact, teneinde ervaringen uit te wisselen. 

6e. Het bekend maken in breede kring, zoowel binnen als buiten de 
universitait, van gegevens over univers�taire problemen, als 
zuiveringskwesties, hervorming van het ooger Onderwijs, enz. 

Voor zoover dezerzijds kon worden nagegaan staat· de s.v.v. K.

organisatorisch in geen enkel verband met de C.P.N. of eenige andere 
PQlitiek communistische partij. De leden zullen deels beboeren tot 
de "Vlam" groep deels tot de "Spartacus" groep enz. Zelfs is het 
waarschijnlijk dat zij veelal tot geen enkele politieke partij of 
groepeering behooren, anders dan hun eigen studenten vereeniging. 
Het voornemen bestaat om het komende studiejaar te komen tot een 
reorganisatie, die zal moeten leiden tot een minder verpolitiekee 
vereeniging en zich meer zal d.ienen te richt en op een principieele 
en idealistische beleving der Marxistische begrippen. men stelt 
zich o.m. voor dit te bereiken door de felle communist J.C.SCHULTZ, 
uit het bestuur te doen verwijderen en bovendien door F.L.L.SIXMA 
tot praeses te kiezen. Sixma gaat door voor een verstandige,ge-
m atigde en intelligente jongeman, die het meeat geschikt wordt 
geacht om leiding te geven in de nieuw gekozen richting 

Op een vergadering die 8 Mei 1946 werd gehouden door de s.v.v.K.

werd besloten de naam der vereeniging te veranderen in Democra
tische Studenten Organisatie "Pericles". Als reden werd opgegeven 
dat er zooals voortdurend gebleken is groote verwarring bleek te 
bestaan door de benaming Vrije Katheder en dat men ondanks herhaalde 
verklaringen van de s.v.v.K. deze vereeniging aansprakelijk stelde 
voor den inhoud van het weekblad "De Vrije Katheder" waarop zooa.ls 
de s.v.v.K. verklaa,rde geen enkele invloed werd uitgeoefend. 
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Voor het vereenigingsjaar 1945 - 1946 was het bestuur als volgt 
samengesteld: 

V I Mart SMITS, �oorzitter�, geboren 11 Juni 1922 te .Amsterdam, wonende 
o.z·. AchterIDJ,rgwal 118 IV, studeerende in economie.

� �, H-iF-;--DA.MMiilHS, vice voorzitter, �eboren 11 Januari 1914 te .Amsterdam,
won�nde le helmersstraa.t 327 I.tstud •. chemie) 

v{ (/ 1 J .c. SCHULTZ, secretaris, geboren 13 Mei 1926 te .Amsterdam, wonende
l Willemsparkweg 27 te .Amsterdam. ( stud. medicijnen) Sta.at als felle 
11 VI communist bekend. (Maandblad 1 A.N�J.V.)
�\ M.GRUBER, penningmeester, geboren 9 November 1921 te Dresden (Dld),

wonende 2e Jacob van Campenstraat 86 huis te .Amsterdam (stud.chemie) 
lt{ ·(/J Me.î. M.C. de BRUYN. geboren C, Januari 1922 te Semarang, wonende Laan
\ van Meerdervoort 938 te· den Haag, verblijfhoudende Staringstraat 11 I 

te .Amsterdam (stud. Ned.Taal· en Letteren) 

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

•

• 
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:aar aenleidine van het schrijven van het Eoofd van 

de Centrale Veiligheidsdienst d.d. 9 Juni 1947, ·ro.B.12434, 
is dezerzijds een onderzoek ingesteld en lrnn het volgenO.e 
�orden medegedeeld: 

"1.eodorus Antt10nius :�aria VJ\lf WI1.iD�REN, geboren te 
j_";aarden, 8 ,îuli 1909, V8n beroep lederv•arenfabrikant, ves
ti_gde zie":! op 2 Uctober 1946 in deze ge'ïleente aan de .'FJals
aorper�eg 34, komende van 2ilburg. 

Op 17 December 1?46 -erd hij in deze remeBnte afge
schreven near '�e,· York (J. C-:..A.). 

00 crimineel- en ·politie� gebied is hier ter stede 
niets ten nadele van hem bekend. 

,.-.a=-�..,...----· 

Verzonden op 23 Juni 1947. 

1 Vo!gno/,,.,...,: 

! 2 4 . Il 1Nl 1947 aan: het �oofd VPn de C.V.J., al�ier. 

-, ACD/1,Jsb,. 
; 

·'-
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/ 

"A(I •,ft,, y-6 '1:t--J� 
Op Vrijdag, 20 Augustus 1948, werd in €fi1 \1/kr k:llfilE>rs 

van 11 Pulchri Studio" te •s-Gravenhage, een voor r f!ht p_e-
houden door .frofcsoor l'I:C'7EH., veriaotHJelijk uit Pl.'aaf,, Uor
spronkelijk zou worden gesproken door KAilllAlffl, <loch dezfl 
was te el:fàer ure verhinderd •• Iet onde1·werp was: "Die teutige 
Philosophio im .{ampf für "louen u1,ar . .isr,ms11• 

· 

;?rofessor :Rier:or !�ei, <'lat h:i. i zich vrooger niTTJnf>:t' not 
politieK had ingelaten. Dat was hij �erst gaan doen nà 
rt:ü.10hen. 

ttj sprek over socialiamo en democrFtie an wees 09 do 
zw,uke plekken in het kapitalisme, dat de menselijke waarden 
de�radeert en clles, zelfs kwist, intellect, liefde en anders
begrippen op eeld waardeert, waardoor dus alles te �oop in. 

�prekende over <lemocratie en politieke partijen, wees 
hij er op, dat een revoL1tionn�ire partij, die aan de macht
komt, nlrt revolutionnr-ir blijft, é!oct:- oonao;rv.at.ief v, :rdt. 
Dit is ook gebeurd met HEG-Er., die zelfs reactionnair werd. 

rl'Of'.I.icgar trok ve1·6elijli..ingen tussen i.rJI.IU, Jean 
Jacques ROUSSEAU; I'ICîl'l'E, �qEL en :A�t,RYK. 

tra ae pauze vertelden eger, in antwoord op een door een
zekere , .. ov.rouw OJ.DEG-E.EST gestelde vraag, dat de revo:l.utie in 
Tsjecho-s!owa1r.lje' in vof�r.ome-i rust had pl:.:oatse,evonden. :r:r 
was geen bloed vergoten. Oppositie was toecestaan, doch deed 
zien. zo goed als niet voor. Zr waren slechts nier en daar een
paar Russische soldaten. 

De bijeenltomst werd bijgewoond door rtlim 40 mensen, on
der wie 16 dames. Sommigen V"n hen droegen het jubilewnspeld-·
je. Velen de-r nanwazie;fln bluker1 ulkáar te kcunc.rr. 

Professor 'Rieger sprak in de Dt.litse tAal. Zo nodig werd 
een en ander in het ll'ederls.nds vertaald door een heer, ge
naamd 008TI.NG. •Iet gBheel stond op �,etenschappelijiC niveau. 
]�r werêt geen politieke p:r.opaganda e;emaakt. 

lla zijn betoog x·ocmmnandeerde .1Ueger enige lectuur, 
waaronder het boek "De 3t:rop om de nek". 

1 
Om 23.15 uur was de vcrgl'ldering, cUe toegankelijk was 

te!:ien betaling v�n f.0,50, beëindigd. 
Prof.Hieger vertrok naar Amsterdam, vanwaar hij over een 

paar dagen par vliegtuig naar :Brussel zal gean, 
• • • 1rijde1rn da _p.au.ze bestond gelegenheict tot het gratis ver-
1:.riJgen vnn een proe:fnu1i1r,1e:r VPn 11 ::Je Y:rlje .l{athoder". 

�ij informatie bij de Politie te Amsterdam werd het vol-
5onde mede6edeold: 

Rieger is Genaamdt 
Prnfessor T.adeslav BT lG01�� geboren te P.raag-, 17 �7ei 1890. 

;Jij meldCif¼ Zich bij de Vreemde;lin{�·cndienst J.;e Amsterdar.i op 12 
Aueustua 1948 en logeerde in h8tel "Pays-Das" aldaar. 
. ,iet KAUMANl! wordt bedoeld: 

f9I.. �� Arno!d R:ó1liA1�. rij heeft zich bij de Poli tie te Amster-
7 _ 1 c.:am nia·Ï; gemeld. ;adere gegevens ontbreken. 

me AmsterdRm zijn lezingen gehouden voor een Philoso
phisch congres, o.a. voor leden van do "Vrije .�atheder", onge
veer op dezelfde wijze als zulks eeschiedde in 11 Pulchri Stu
dio 11 alhier. 

Bij informatie bij de R1jkBvreemdelingendienst alhier, 
bleelc, dat aan e;enoemde Hieger en Kolman, in verband mot door
hen te houden lezingen, visa zijn verlee11d voor 10 dagen, 
waaraan do verpliohting ve:rbondon ras tot melden bij de olaat
selijke Politie binnen 2 x 24 uur na flankomst. 

iJadeJ:e gegevens waren bij de IUjksvreemdelinBendian* 
niet bekenv. · 
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Bij de vreemdelingendienst van de Politie alhier, was 
omtrent het bovenste.a.nde niets bekend.

In verbena met cle in dit rapport genoemde namen OUDE
GEEST en OOSTING wordt OP8èmerkt, dat bij da Inlichtingen
dienst alfiTar, voorkomen de namen: 

[an OUDFG.EEST_,_ geboren til) Utrecht, 30 April 1902, pro
ouraÎI13ho:.ider :Eievcnaverzekering Maatschappij, wonende Jonkar
lgan 33 te tiaa�enaar en 

Jol1rin :r.,ouh· 00fiTING, geboren te Dordrecht, 3 O Augustus 
1910, lerfüir :;erneentelrjke I.B.S., wonende Kornoc.ljestr"'lat 
36 alhier. 

Beia�n zijn lid vs:m tie Vot·enigin& 111;-eàerl:md-I:tisl:md. 

verzonden op 23 Augustus 1948 
�an: c, v.:o. 

de Heer Procureur-Generaal te 1 s-Gravenhage.

c.v.p. �
.., 
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Hoofddorp , 27 November • 7. ·············································1·····················�·······················194 • 
Afdeeling ...... J..l.QQ.:f..Q..ç;p .. ;r.P . .!! •••. _ 

Groep ................................................... . 
. " 

No. av/47 (àeh'e1rll) t 't. 

1 ' .. 1. 

Bii.!f en : 1 •

-erwerp: .Abonne's Vrïje Kath�dèr. 
• Ji.

• �AN: de .deer h,ajoç,r, ·.
Dis,t.r .Cdt .der Jijkspoli tie 
t� .A m s t e r ·d. ij m (o).

• . I
. ' -

J . 

· , Ter voldoening aan het f::,'f- st elde in Uw o. � 
dd.24 Me•i 1947 �IJ'o .117 (GE!-(EIM :!: HH.SûülIT"IJK) ,ge-steld op het schrijven (/ 
van de Ceütrale Veili�&idsdienst dd.20 1'1iei 1947,No.B,12734,betreffel 
de boven.staarrd onde1--v1e1·t>,heb ik de eer U H! ogt;delGestrenge hierbij b< 
lt.efd te doen toekomen ee n rapport zoals in bovenaangehaald schrijve. 
bedoeld. 
JOfulr,lJ:fES TllEOlJC,l1UB 1 1.!6TERD.n1-1L ,geboren te .flmsterdam 1 Juni 1898, van 
roep Dirigent �angkoren,gehuwd met Ge ertruida Johanna ?etronella Eli, 
sabeth van• ,-oken,gebo1·en te 1,msterdam. op 26 Januuri 190.5. Uit dit hu>

welijk zijn 3 kinderbn geboren. 
· ester daal ,geeft particuliere lessen ,waarin hij ë<'-Il volledige dagtf;Jal
heef't.Zijn echtgenote gaat �eregeld naar de lfed\Herv.Kerk. Van .bemi5

à:;i;:t nietsbekend. Volgens b�trouwbare inlichtin6en,behoeft voor hem 
niet te ·worden gevreesd voorwat betreft extremistische activieteit,B' 
trotkene heeft het hier ve6l te druk voor,terwijl het c:en grote vra 
zou blijven dat hij zich hiervoor zal lenen. · esterdaal zou dan co, 

�op-"-tje Vri:-j-e K-a-:J;h-ede-r ..ge.nb-Gnn-eerd zijn�.gezien vanuit een kunstenaar5· 
oogpunt . ',. 
:?ETER JO�EF STROL.!!!NBffiG ,Nederlander,geboren te Q,uadrath (Duitsland) 

� ei 7 ,gehuwd met Anna stam,geboren te ven helder 8 Januari 1919 
otrolenberg behoort tot de R.K.Kerk.:ï:iij is sinds 1 November 194ü in 
dienst bij de K.L.M. als piloot. Thans woont hij Generaal finijder
straat 11. Voorheen woonde hij Kromme \ aal 17 te Amsterda.qt. Van hem i 
betrekkelijk weinig bekend. Op verschillende tij den, vrij t;eregeld, 
legt hij bezoeken af bij Hermanse Post. Of deze bezoeken in verband 
�taan met eventuele activiteit van ötrolenberg,betreffende extremis-
. iche handelingen is nie,t ..,bei5md.Het is ook raogelijk dat het hier een 
liefdesgeschiedenis ·i-s. � 
i.Jl!HMJlNSE BERE!JDINll POST ,oncehuwd ,geboren té 1-irnsterdam 11 Januari 192� 
v•onende Burgemeester 1,r1ersfoordtlaan .50 te Ba.dho6vedorp. Deze dame, 
die een vreemd type is ,doet aan boetseer en tekenwerk. Z.ij hee:t't �.,.,, 
veel .P}!Y5!:_ng,althans gehad'�- d� docht�- �an Prof�omein. T e  bmsterdé 
heeft Zl.J een gemeubileerde kam.er, waar z1J geregeld bezoek ontvangt 
van een persoon in vliegeruniform (bovenbe doelde Strolenberg) Van ex 
tremistische activiteit is met zekerheid echter niets te zeggen. 

--":Tr,.,._._:.ADRIAAN HEIJNES.geboren te Jirusterdam 14 fertcmber 1890,wonende te BQ 
hoevedorp Havikstraat 2.5 ,is yoorzitte_;- van de 11fdeling Badhoeved or_p 

J der �unistische Partij Neèerlan.,__d. Hij houdt 1:ach bez:lgmet de ve 
koop van papierwaren. Voigens ei6en verklaring is Heijnes �en beta� 
lend, doch �11_ee1_1 .êX.r;n.,.p�thiser�d, lid dezer partij. Betrokkenëïs ecJ 
ter wel actief. Hiertegenover staat dat hij erg dom is en voor zove: 
bekend,niet gevaarlijk. Van hem is geen extremistische activiteit t 
verwachten. Hij is het echte type van de plattelandscomm.unist,zoals 
die op elke plaats bek6nd zijn,onverschillig en dv!8.rs tegen ulles i 
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De Adjudant, 
,, nd • 111· d • Commandant , 
b.a. De Opperwachtme ester,

II.van Duinen.

�-



Rijkspolitie. 
Gewest Amsterdam. 
District Amsterdam. 
Co m m  a n d  a n  t. 

l�o. 117.

Geheim. Persoonlijk. 
--------------·-----

1 1 

t. 

---·--> 
-----

Gezien en doorgezonden aan het Hoofd 
van de Centrale Veiligheidsdienst, 
zulks in antwoord op diens schrijven 
dd.2.0 Mei 1947, Ho.B.l/�7.34, gericht
aan de Districts-Commandant te Alkmaar,
die het mij ter verdere behandeling
doorzona. aangezien de personen.waar

j


trent de inlichtingen gevraagd werde
in het mij, o.h.District woonden. 
De inlichtingen-omtrent Kollis H. en
Schippers J. werden U reeds op 17 Jun
1947 toegezonden.

Amsterdam, 28 November 1947, 
De Dir).gereJld Officier v�n. 
Rijkspolitie 3 e klasse, 
Dist

7
ts

�
Commandant, 

/v� 
· �eenis.

,_ . 



Sjoord cle 
Vries. 

�- f,,: : 

(� ' 

l ; ,"1 ·

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

"D:'l Vrlj!l lJltheter". D D 11 fi-'i k� f � 7 èJ J� � û D '1&� 
Veenwouden 14-J.- '72. zonder. Veenwouden no .t;:�d: 
DGze is de vader vnn The1.m cla Vries,schr:tjvor van het ooek 
"P oede:t· Aarde". 

I - -----------------------�----------------------------------------------------

-

-

, 
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POLITIE - HUIZEN NH. / 1 �1,, l'P� h. 1 Nov. 19;7 
TELEFOON (K 2952) 485 

A t J Z.. 6-r) 
)(-. -1

BURc.AU B 
7- i/- '1/l . 

Den Heer Hoofd van de / 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

Na.1456 / / f f Z, 
ONoeRweRP, Inlichtingen 

F.GLASBERGEN 
HUIZENNH .• 27 October 1947. 

Naar aanleiding van Uw schrijven 
No 14172/2182�.d.d.23 October 1947,heb ik de eer U 
het volgende te berichteni 
"Frans GLASBERGEN,geboren te Amsterdam 18 Augustus 
1884,zangleeraar huisonderwijs(op zijn persoonskaart 
in het bevolkingsregister stond als eerder beroep 
11 Zangleeraar en concertzanger') 110NENDE te Huizen.NB. 
Stukkenlaan 2,woont sedert 28 Juni 1929 in deze ge
meente .Zijn godsdienst is Vri-j Katholiek. 
Van zijn tegenwoordige politieke activiteit blijkt 
niets.Gedurende de bezetting werd hij er van ver-

-cht te sympathiseren met de N.S.B. en de daaruit
voortvloeiende organisaties.Hij is daar echter nim
mer lid van geweest en hij komt bij de P.R.A.dan ook
niet voor. 
Hij is niet gehuwd en woont met nog een ongehuwde
broer sa.men op een villa in de buitenwijk. 
�genschijnlijk is• hij goed gesitueerd.

:.get is een verwijfd typè en als zijn leeftijd ge
schat zou moeten worden komt dit vrijwel met zijn 
werkelijke leeftijd overeen. 
Mij is nimmer gebleken dat hij links �eorié�teerd
zou zijn maar gezien zijn typt en manieren is het
niet onmbgelijk. De C�� . 



22212 

Rappel 

GEHEIM xxxx 

XX.XX 

17 Februari 8. 

1 

Hierme�e moge. ik U andermaal mijn schrijven van 28 October 
1947, no 22212, in herinnerinR bren�en, waarin U inlic tinRen 
werden verzocht omtrent H. BREE�SMA, Landstraat 7 te Delfzijl. 

Met een spoe�ige beant,oording zult U mij zeer verplichten. 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

namens deze: 

\an de Heer 7 
'.orpschef van Poli tie 
e • 

8LFZIJL. J.G. Crabbendam. 

'\ ... 
.. 

' 
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22212 
1 

.. .., 

GEHEII4 

[I1 IIIc 3 
.. 

15 October 19A-? 
Abonnd' s op nde Vrije Katheder" 

2&-0ctober 

1 
, Naar aanleiding van Uw bovenvermeld schrijvcin héb ik de eel .

U bijgaand afschrift te doen toekomen van mijn brief no. B 123'20 
· dd.� 1 t1ei 1947, waarbij ik ao�e opmerken, dat mij imüddele omtrer 
' Dirk Geert VELD, �eb. 4. s .. ·1908 te neertä, :Nonende. te Drieborg A 2� 
··.J.a �eoleken, dat deze een·voQrae.11,Bta�nd,J.id:is van de C!.P.N. en de 

_E.·v.c., tertiijl· hij te_Ve'f:lS voor �enoerode part'i.;j deel uit maakt iTa · 
de geL1eenteraad· te Beerta. Aangezien hij nj._et in !'let onder Uw �e- J 

' � 

. meonte rèsso:eterende deel' va,n Drieporg woonachtig zal zijn, kan 
1:?eantwoèn7di:ag -v�n Mijn vraag nopeno hem derhalve ach'ter;-,er:e blij
;ven. Ik �al evenwe1 gaarne worden ingelicht or.ü jorent de poli.tieke j 
oriëntering, e.q. activite.it· v"n n. !3R.E.iillStU, �wnende ]4ndstraut .� 
7 te u:uent. 

t ' .. . 
1 . Vo:)rts_ ;nop,e' ik TT verzoelten I'lij nadere inlic'ht{up,:m te wil-

len doen verschaffen omtrent ae -ver.µiS�,inr; vnn mijn hie:i;bovenbe
doeld schrijven, :wa2rbij, i'\t het op pr.i,iS zal stellen te verne'lllen 
of di:t schrijven welliont te Delfzij-1 in verkeerde handen kan zijt. 
ger?akt. , . , 

' -, j 

' -

. Het noofd van de 
,CEl1TRALl� VlULIGHEIDS'.DIENST 

,: nameP.s deze: 
? 

J.G. Orabbendam • 

. , 

' ' . 
Aan de Heçr Korpsche.f v.an,Politie
te • k 
DELFZIJL. 

• .li �·.,. 
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taam� �a 9�J .10:Î 
In stuk: 

' 
J 

,._ ,,ft;y g,,..,_ -1ï 
Nat. : /h,l,d 

Geb. : .,.-·-tf' () !) te: 56;.(/� 1 

'Be.toep : .,,.t.,..,, L. /4_t)I�

Inf · p i.) � 1 

. · 1 ! y / .,11 �"' A.a-i-tA _,4a.a .. , d �t
Zie : � p . t( 1 • • / _. j 



GEMEENTE DELFZIJL 1 
: f 7 oer i947. ...-, 

. ACD/ z,,� n ,, ·IJ "" ·✓ ""' ----..�--�---, 
w_

woord op Schr.No. � :_�� d.d. 10 Oct '47 Delfztjl, 15. Cc�ober 1947 

Onderwerp: Rappel J�- , 
-:i ()-!,, � 

I 
(J.,Jh ,,/q � �F 

BUR�AU B 
/J- /P• •-;

é 1) r , 
Naar aanleiding van het gestelde in uw schrijven 

als boven bedeeld, moet ik U tot mijn spij t meedele�, dat 
ik nooit in het bezit ben gek.omen van een verzoet om inlich

\:i tingen, omtrent D.g_. Veld en H. Breeks_ ma. Ik kan mij die• ,, , Il K llt ,/ � L �- "wf'Î ,,;Y" namen ook niet. herinneren. Bij navraag op de gemeentesecreta 
,'Jf u� r.OW' rie, bleek mij, dat ook daar niets bekend v;as.

/th� if � 1 V/elli
-
cht kuntVmij nadere gegeven::: verstrekken, 

�[ V. fi •' ' zoodat U spoedig in het bezit kunt komen ven inltichtingen 

:1 Lrit: omtrent deze perzone-n. , 1, \/ py ,Ü .. 
,. � �.I' '4 0:. 1941 

Aan het Hooigd van de ·· 
CEN"TRALE VEILIGHEIDSDIENST 

's-GRA VEJ:IBAGE 

De In
1

::_✓ ,, 
/o/

te
�-��olitie

_t!-:-r ---
w,J. Slijkoort 
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CEN'IB.AIE VEILIGHEIDSDIENST 

GEHEIM. 

No .&.àfmil:i� B. 12320 
Bijlagen: een. 
Dict.:H. Typ.: 

CONCEPT. 

's-Gravenhage, 
Javastraat 68. 

(111539.Tel• ( 1127?8.

Uw schrijven No. 
d.d. 
Onderwerp :Abo!l!lé 's op"De Vrije Kat,heder:1

• 

:t MEt tfkV 194?.

Ik moge U hierbij een opgave doen toekomen van 

in Uw gemeente woonachtige abonné's op "De Vrije 

Katheder"• 

Call,_: 

Ik zal het op prijs stellen, ten aanzien van hen 

over wie nog nimmer aan mijn dienst bijzonderheden wer

den gemeld, in kennis te vrorden gestold met hun volle

dige .personalia, terwijl ik over de extremistische 

abonn� 1 s tevens gaarne zal worclen ingel�cht omtrent 

hun politieke ori@:!ntatie, c.q. activiteit. 

HET HOOFD VAN DEf GENTRAIE� 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze}I{': 

J.G.Crabbenéi.aID.. 

Aan tl.er Heer Korpschef' van Pdli tie

te 

DELFmIJL. ' 

g 



Behoort bij schrijven c.v.D. no. B. 12320 d.d ........... . 

D.G.Veld
2 

A. 254 te Drieborg,

H.Breeksma
2
, Landstraat 7 te Delf'zijl. 

✓ 1 



Behoort bij sch.l'ijven e.v.�. Nc.B.12320 ä.d. l �ei 194?. 

D.G.Veld, A.254 te Drieborg,

H.Breeksma, Landstraat? te Delfzijl.
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B 12320 GÈHEilt 

IIIa IIIc 2 

Rappel 

10 October 7. 

Hiermede moge ik U mijn schrijven no B 12320 dd. 1 Kei 
1947 in herinnering brengen, wáarbij ik U verzocht 1i� te willen 
doen inlichten 0iltrent D.G. VELD en H. BREl!KSUA. 

Met spoedige beantwoording zult U mij zeer verplichten. 

Aan de Heer Korpschef van Politie 

1 :f zij 1. 

Het Hoofd van de 
CEN�RALE VEILIGHEIDSDIENST 

namens deze: 

J.G. Crabbenda.m 





Il�LIC_r-IT INGENDI"tillfü T 

ROTTEf{DAM 

I .D. No .668 

GEHE IJ!a 

1,�( 
v,l Rotterdam, 14 October 1947. 

,) 

, 

In ant\'ioord op U\, schrijven "Jo .B 1232v d.d. 
21 J'uni 194?, geréll)elleerd d. ct. 10 October 1947';�0-ètreffen
àe J. Rens, 10rdt het volgende bericht; 

Rens, Jo1.n 'illem, ..;ebore ... 31 Ja.1ua:1H 1919 te 
Rotterdam, vanï:iëroep ex. metr':'ldreRier, tllans jour'1alist, 
sedert 25-9-1945 inges chrev e 1 te .rllllS te rda.m 1;jieu·rie Ke iz,e:::-s
gra.ch t 59 II ( bij van Loghem, )was blijke11s I.D. Amsterdam 
aldaar geabo 1:1eerd op 11 De Vrije Kat ieder. 

Of hij ook hier abonné op•tiat blad is, kan 
niet olijke!'!.. 

Sec.ert 1945 is hij als verslr-qgever verbonden 
aan het dagblad 'De {e.a rheid", eerst te Am.'3terdam,d:=i.,rna te 
Utrecht en sedert Juai j.1. te Rotterdam. 

Ver 1oedelijk houdt hij hier verblijf op een 
adres aan de Ü1.'1f'e �iil leweg. 

Een door I.D. Utrecht oeschikbaar gestelde 
foto gaat hierbij. 

VERZO 'IDEl'î .,u.1-rs 
HOOFD Cil!.3TRALE VEILIGHEID3.JL::irnST 
Javastraat 68 te 's- GRAVEUIH.AGE. 



ijfu rioLitie 
Gc�est. 's Hertogenbosch 

v,n,. ç,,,,..,,,nle,.oli.iie 5ula11d 

La. No. Dec. 

(Men gelieve bij bea.ntwoording datum 
en nummer te wiJJen aanhaleo.) 

Onderwerp: 

Uw schrijven : 

Bijlage(n) : 

·- �1)1i Yolgno. ·'" • ]

r, -s oer��·� -1 
13 Oct ot

1
_ 
�X:,-�,1? � /J ,,;

t.. 
__ 
J
j 

Telefoon 2,JOO, 2H1 fl-l} ,(/ ;(// v ij 
Sittard, 

yC f_pBUREAU B 
1J-1�·;l 

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 1 

AAN: 

-

Mei 1947 ,No � _W20 heb ik de eer U hierbij te 
doen toekomen een rapport be treffende inlichtin
gen over H.H.Kreutzer,waaraan ik mij kortheidshal
ve referte moge veroorloven. 

het Hoofd van de Centrale-veiligheidsdienst 
te 

's-Gravenhage. 



Oi!.derwérp: Inlichtingen over H.H. K.reutzer.

li 
/ 

\ 

RAPPORT 

-

Naar aaleiding ener missive van het Hoofd der Centrale Veiligheidsdienst 
te 's-Gravenhage,dd.16 September 1947,verband houdende met het schrijven No B 
12320 dd. l Mei 1947,betreffende het yerzoek inlichtingen te verstrekken om
trent Dr. Kreutzer,Walramstraat No 39 te Sittard,heb ik Joseph Leentjens,Ad
judant van Politie te 8ittard,tevens onbezoldigd rijksveldwachter,de eer U,Edel-
Ge��renge,beleefd,het navolgende te rapporteren: 

,..,,�J3 �. De in VOQrmeld schrijven bedoelde: 
v{'NV� Dr.µ@elltzel.\ Hendrik Hubert,geboren te Haren,2.5 December 1910 leeraar 

.,,aan het Bisschoppelijk College te Sitte.rd,Ne<lerlander,wonende te Sittarà;Val

,, �1f,-1ramstraat No 39,is gehuwd met Wolf,Eleonora Theresia Johanna,geboren te Sneek,
�Nu 29 Maart 1913.Uit dit huwelijk zijn .5 kinderen geboren,waarvan het oudste 8 -

en het jongste kind 2 jaar oud is. 
Dr.Kreutzer,was tijdens de bezetting en vooral in de eerste Oorlogsjaren 

Duits geori�nteerd.Bij de bevrijding van Sittard,droeg hij echter een van de 
grootste Oranjestrikken,hetgeen bij zijn collega's aanleiding gaf,kr1tiek hierop 
uit te oefe�e�-- Hij s iet objectief in zijn beoordeling en komt dan door zijn radicale 
houding,vooral wat betreft zijn anti clericalegezindheid gemakkel'ijk in botsing 
met anderen. 

Hij is een goed spreker,die duidelijk is en graag gehoord wordt.Bij ,een 
dergelijke spreekbeurt komt echter zijn anti clericale neiging steeds naar �oren. 
Bij een laatst door hem gehouden spreekbeurt over "Biologie" die gehouden werd 
onder de leeraren in het Bisschoppelijk College te Sittard,uitte hij zich zo
danig anti clericaal,dat deze spreekbeurt met meer succes had kunnen plaats 
vinden op een communistische bijeenkomst. 

-1
-

1iij is geabonneerd op de ''Vrije Katheter" en hij schrijft wel eeruin.

1 
11de Linie 11,zoda.t men geen juiste lijn kan trekken,wat of deze persoon eigenlijk 
iR het schild voert. vrf-t Ik,rapporteur,teken verder hierbij aan,da.t deze Kreutzer goed bevriJnd 

Kfl was met Joseph Antoin Alphons 'Hermans
1
geboren te Sittard,.5 September 1914,pnge--. 

� 
huwd,vroeger Priesterstudent,thans vermoedelijk journalist,die vanaf 1.5 MB,tB.rt 

91!:' 1947 vanuit Sittard is afgeschreven en zich heeft gevestigd te �:U-nhem,Fre�erik 
van Eedenatraat No ll. �f 

De mogelijkheid is niet uitgesloten,_ä.at deze Hermans,die r�eds vo r de 
Oorlog zeer anti clericale neigingen vertoonde en gecamoufleerd in priest r
kleding,meerdere personen onder zijn macht had,ook Dr.Kreutzer beinvloed ieeft. 

Deze Hermans staat bekend als een gezag ondermijnend persoon.Hij tJacht 
vooral jeugdige personen tot zich te trekken,die hij weet te beinvloeden \ioor 
zeer anti clericaal te zijn. \ 

Hermans was voor de Oorlog Facistisch gezind.Hij verliet in het jaa� 1934 
onder een preek uit protest de kerk en wel omdat de Priester een Bisschopp�ili jk 
schrijven voorlas tegen het Natonaal Socialisme.In de Oorlog toen hij een giunst 
vroeg aan de S.D. te Maastricht stond letterlijk in zijn schrijven: 1 

11Meine persönlichen symphtthie f'tir der Ftihrer und sein Arbeit 1st !lte:r 
als 10 Mai.Ich habe der Bass aller Niederländischen Demo-und Plutokraten g�tra
gen wie ich im Jahre 1933 dass dritte Reich offenbar verteidigte in meiner Bro
chure"Katboliciame en Fascisme 11 .Ich habe im 1934 auf clemonstrativer weise die 
st.Petruskirche im Sittard verlaasen wie ein bisschofflich schreiben ver�f�ent
lich wurde gegen Nat.Sozialismus und Fascismus.Damals waren es nur wenig !ten
schen die der Mut hatten etwas soches zu tun,und die demokratische Bache bleib 
auch damals nicht aus!• 

Uit vorenstaande blijkt,dat deze Hermans tevens vriend van Kreutzer ge-
zagondermijnende politiek voert. 

1aarvan door mij dit ambtsedig rapport is opgemaakt,gesloten en gete
kend te Sittard,de 9 October 1947. 

Heer Inspecteur van Politie 
t"ir'i 

�'i t tè:t'd /_-1. 'f

_t Ji®���� 
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Naar aanleiding van Uw schrijven 
:·o.:B.J.2l)4

"-
dd.16 September 1947 ,betreffen

de fiû.fêhtingen omtrent Tj .,,.ldenbure,er, 
heb ik de eer U beleefd te oerichten,dat 

KV TJ��RD OLD�NBFRGLR,geboren te Onstwedde,15 
OctoberL898,Nederlander,van beroep fa
brieksarbeider,wonende te ...,mmer-Com,.r?ascuum, 
Westerdiep 1rn.2 ,gemeembe Emmen,lid is van 
de Communistische Partij Nederland II DE 
,/.a;\.RJ-i..LID" • 

Van de afdeling Emmer-Compascuum 
van boven vermelde partij,is hij voorzit
ter.Tevens hee1t bij voor deze partij als 
raadslid zitting in de Raad van de gemeen
te Emmen.Oldenburger is een actief lid van 
deze .1,1artij en ,;erkt hier veel voor. 

HiJ staat evenals zijn gezin gun
stig bekend.Hij heeft t,;,ee inwonende kin
deren op wiens gedrag niets valt aan te 
filer�en.Oldenburger gaat er groot op dat 
hij lid is van de gemeenteraad van Bmmen. 

Hij is tevens lid van de }laatse
lijke advies commissie voor de verdeling 
van v,oonruil!lte .Hij staat bekend als een 
persoon die veel wil doen voor het alge
meen en in het bijzonder voor het belang 
var de arbeiders.Voor zover bekend is Ol
denburger nimmer terzake enig misdrijf 
met de Justitie of Politie in aanraking 

,geweest. 
JEmmen,8 October 1947. 

�� 

�1 .t1. N 

den Heer Hoofd van de Centrale 
L . J (; -, Veiligheidsdienst, 

r - -·
,i 

Javastraat 68 
te 
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�;. j��po 1 i tie 
�ml GffiA!M' !MS11ERD'Mil 

District ..... Arns.t.er.d-9,ai. 

CÓMMANDANT 
Bijlagen: geen. 
Onderwerp: abonné IS Vrije 
Katheder. 

tl, � ,.. 

Met betrekking tot Uw schrijven van 
7 dezer, No.B.18.J"ru�.�Dict.IIIa,Typ.IIIc 
3, betreffenäêiîet in margine dezes ver
melde onderwerp, deel ik U mede, dat U 
ook de gevraagde inlichtingen omtrent 
ze ven te .1.1.1rmerend woonachti 5e abonné 's 
werden toegezonden en wel bij rapport 
van de Adjudant-Groeps-Commandant te 
Purmerend, dd. 21 Juli 1947, .No .6 29 ,Ge
heim, waarop gesteld mijn onderschrift 
van 28 Juli 1947, No.115, Geheim-2ersoon� 
lijk. 

De Dirigerend Officier van 
Rijkspolitie 3e klasse, 
Distr

t
ts

;�
omcandant, 

'V�
-

t;..,. 

! 

BLJqr r. 1,.f .tbD
--, /tlJ"v� . ., 

--- __ ' ,_L:-v u, 
d f ·r.i t: rnn:e�, 

1 
_____ ., 

f
-:=

Da= • .,
=:
m

:..::
: =�; =�=f,,: /41':'Z.-�-'

AAN 

H.A.v.Steenis. 

het Hoofd der CVD. - Javastraat 68 � 's-Gravenhage. 



POLITIE N'ÀAitDEN 
TELEFOON 5.5.5.5 · 

D,J s. '1N :;� 
No ....... 2.;::.61. ... vn 33-21. 

Onderwerp: ï ers oll rl i r- e , onn 1 ' s 
'de ·rri j,;:; 1 1:1theder11 

Bijlage: 

Aan 

t.J.
} 1 

Tt-� "1"uldbening P.rn U,! yer..,oeL, iTe.::-•ret in rr"· 3 "'�' j�en
dd 26 J"u.ni 1°t17 Mo.B�11i;6 ')e're-"..,enae n�•·son--.l.:Fl

p
� "':e'f" or . / 

����� 
.. 

11de "Trije I ft'1('èe.r11 ; 1e�·i· (.e eer u�c.1.e ,est.ente 1 :_fc: "e 
berlcht<;Jn, ,,.�, e dcor U op.;egc7en G • .3.11èt i=tt1 <"',r.;..0 Jl 1n de,·e 
geme".t:'t<" en_,..,,' e"'d zl jn. "ij t or'€n in Êiet ,._ev0:1.in..,�,--c� · ;;ter . dezer 13e.ee.r.te n_et vo1r, <..c:. ... tF:.ve }·r-n ir: dt: door rr v-erlrr,. ..... de 
wegevens niet opgeven. 

l 

De:_:· Uw sch,.,i�ve.n _er:oerJ.de ::Js. z-,:;_f')lç...er"Trcrt i::. .:.n -
,1-.�J 15'/r.6 over. (P. .... Over F .n:r-:-Le::.·[:eLl l"cn j: fT _e0r :.nlicJ:l• · �, "' 

tJcJN'f' -rcrschrf ""'en� :JeL;e persoon 1·0,r::t in de ,c.:,-J' .,.1te Huizen u;r:r. �Fn 
r:Jn

� 

'1.et rd�e.:: C".tulkenl, "'n 1'o.2. 

11 · 
v .i rts ueru door tT ef n opg1:ivt 'T"':::'.::.O()h t •1r;11 de pol.:..t1e1 c 

oriente:�ing �pn de oersonen genoer1d :.r 'CN schrijven l r.:ei J9a.7 
-.J 'if

J 
r:ro.B lt-172, uitgezonderd r1.licher, F.: reu6er en ,T.J"r,nsme on-

�/ ll.�� 
t.rent \•ie .:-eeds eerc er door mij de .:-evr,�,:ae �egeyens · er'.'.'en 

p vers1· 1·e.!rt. '(.. "''1 I( ,11.,v. -' >.i({&�e opgArf
il'J.u.idt t>ls volt!,t, ,n;J' .. G.�e>rrtmrn, T.D •. :.d "1 

.J.M.1. uitmfn, L.strefé�1n�rl� en J.HenG.riks-J"e11sen> vol(.;en de 
pul:tieke �:r�ting P�ngegeven door de Pertij ,rn de Arbeid, 

K�v'-1 • .T.Le.; j èi.e Y&n de Pcrt2.j v-a1 de rrrijt..eid, R. €te l,n '1ivc Bo:,, 
rrermoedelijL die vEn de pertij --.,-r,n de -rr.:.jheid. 

De poXitieye or�entering der overige personen is mij 
, niet be!::end gewo:rden_ 

De In��ecteur vrn Politie, 

dè'n-:-:rteëï{ ... .. 0 .. §.Atr. r . .l� .... .Ie11.i gheids dienst 

.Tavc. str:-· nt tfo. 68 ....... , ........ ... ··•······················ ....................... ................ , . . ...... . 

... .. .. . �.s .... Gre.v.enh!l.i,,.e . .... . . ......... . 



1 
OPGELEG! �Rijkspolitie

�SEJt GEWEST AMSTERDJ\M 

�strict ... Ams.t.er.à.e,m ..

COMMANDANT 
!·:·��-;-�-�-�:-;-�t;· J=:; ;:;;-7 .,

2. 7 SEP. 1947 
No. 122.Geheim.Persoonli jk. \ 1\1 . �_...;., � . - '..-" "" '! 

Bijlagen: zestien. �� Al •
1

,fµ.r3J-
Onderwerp: toezending ra.pr,orten. , j=-:c 

1Iet betrekking tot Uw brieven van 29

kei 1947, No.B.1417�,Dict.H. ,Typ.Disb.2,

en 16 September 1947, No.B.1417i ,Dict.

BXA ,Typ.èvD, doe ik U hierbij toekomen

een achttal rapporten in duplo, betref

fende de personen vermeld op de bijlage

gevoegd bij Uw hierboven eerstgenoemd

schrijven.

r-·1 ,- · · r i 
L� .._. • . ._, 

{1 l ---·••·---·· ·---··.
---- ·j 

L. -·------- .. ---��-:.9.-J/ 1

. ;IJL 

.et Hoofd� de CVD.Javastr.68. 's-Hage.



GE WE ST A:i.4:Sl'.E RDAM IE lî RI ,JKSPOLI TIE 
DISTRICT AMSTERDAM 
AFDELI:NG ZA.AfmI JK
GRO!i:.P ZAANDIJK 

POST ASSE.NlELFT , 

OlUERWERP: 

Abonne,s "VriJe Katheder 11
• 

Ter voldoening aan een schrijven, van de Heer 
DistrichtCow.mandant der Rijkspolitie te Amsterdam a.d.
29 Mei 194'7,C.V.D..,.,Geheim No B.141?2,betl;'effende Abon
ne, s "Vrije Katheder", mede in o-pdracht van de Heer 
Groe�e ftommandant der Rijk�poiit1e te Zaandi:i,jk,heb ik, 
Gerrit endrik Marinus,Wachtmeester der Rijkspolitie 
le klasse, tevens onbezoldigd Rijksrechercheur, behorend 
tot o�geînelde groep en post,een ond�rzoek ingesteld 
n�ar de antece.denten van;-------��-------------------
--------- ------GERRIT CORNELIS OOSTEUIZEN-------------

,.....--geboren te Amstêrdam 16 Jur� ±YOS,van heioep kantoor
bedienae, wonende te Assen delft, Provincialeweg No 42, en 
�an het volgende rapporteren.-------------------------

11Bli .jkens het Bevolkingsregi eter der tl$-:meente As ... 
sendelft bleek dat genoemde Gerrit Cornelis Oosthuizen 
op 9 Juni 1934 werd ingeschreven in de Bevolking alhi 

Hij is géhuwd met Johanne H.endrica G1inurerveen 
terwijl uit huwelijk 2 kinderen zijn geboren genaamd 
Bob Oosthuizen,gebo�en te Assendelft 5 Mei 1936 en Bu.� 
dolf Oosthuizen,geboren te Assendelft 24 Juli 193?.---

-Voor het uitbreken de.r oorlog was hij lid van
de s.D.N.P.Bij de Uaatst gehouden verkiezingen heeft 
hij zich uitgelaten dat hij de CoI?UIUnisten zou steu
nen.Hij is goed o·ntwikkeld leest de Waarheid en brengt 
de Waarheid hier en daar ook wel rond.Hij is als kan
toorbediende werkzaam bij Wea,anenlaan te Wormerveer. 

Hij kwam ni:mrri�r met Justitie of Folitie in aan
raking tijdens zijn verblijf in deze Gemeente.Is niet 
in W.litairendienst ge�eest.Va.n eenige activiteit op 
Politiek gebied naar buiten uit is niets gebleken. 

De Wachtmeester der Rijkspolitie 
, le klasse. , 

f1v_Y�
--

-
Aan de Heer 
Groepscommandant 

te 
ZAANDIJK. 

. 

der Rijkspolitie 

� 



• 

• 

' 

GEWEST AMsrERDAM IER RIJKSPOLITIE 
m: STRI CT .AMSTERDAM 
AF.lELING ZAANDIJK 

Assendelft 20 September 1947. 

GROEP ZAANDIJK 
___ POST ASf:ENIELF'.r. 

ONlE R\t ERP: 
© 

Abonne, s "Vrije Ke.thede1·". 
\ 

Ter voldoening aan een schrijven van d• �er 
Distric"-tsCommandant der Rijkspolitie te- Amsterdam d.d 
29· .'Mei 1947,C.V.D..Geheim No B. 14172 .betreff,nde Abo 
ne. s "Vrije Ka,theder" mede in opdracht van de Beer 
Groepsconur.endan.t 'der Rijkspolitie te ·Zaandijk, heb ik, 
Gerrit" Hendrik •Ji;arinue, Wachtmeester der Rijkspolitie 
le klasse,tevens onbezoldigd Rijksreeheroheur,behoren
de tot opgemelde groep en post,een onderzoek ingesteld 
naar ieantecedenten van;-------------�----------------
-�-- -- ----------...:..--PIE1I'ER VELTHUIS--------------�--•-
g-ë:ból'..erf tJ \'l'ormerveer 27 AUgust'us !909, van beroep pro
curatie�oudér, wonende te Assendelft,�aveetraat No 29,
en kan het1�v.olgende• rapporter_f n. :.-=•-.. ---------• ------

•�li)kens het l:3evolkingsregi�er der Gemeente
A:aaendel!t bleek dat geno·emde Pieter Yél•huis op 2a Die 
cember 1938. werd i:ngescbreven in de Bevolking ,aihier.

· Hij ï s gehuwd met lfaria Berkhout. ge boren te 
Amst·erdam 28 December l938te'91Jl uit het huwelijk twee 
kinderen z�jn geboren genaamd,Marie Velthuis,geboren te 
Kromnuni·e 14 :Aügustua 1941 en Bruno Rudolf ,geboren te 
Kromnenie e Ma.àrt 194'7 • · · 

HiJ 1 s eeh afgevallen Katholiek en buitenge ... 
w�on goed ónt.-.rikkeld.HiJ 'is procuratiehouder bij Hero 
ae Jager te Koog;a/d Zaan.Niet bekend welke politieke 
richting hij is toegedaan.IIi.j staat gunstig bekend in
de buurt waar· hij woonacht·ig i s"Bi j kwam nimmer met Ju 
eti'tie of 'Poli't•ie in aanraking tijdens zijn verbl1J!
in �e Ge�ente.Is niet in llilitairendienst geweest.••-

.De Wachtmeester der Rijkspolitie 
le klasse • 

Aan de Heer Groepscommandant der Rijkspo1tiie 
te 

_ !f ,;;.:;;A .... A ___ N...,.;D_,_I ..... J .... K_. __ _ 
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GEVEST AMS'l"ERDAM IER RIJKSPOLI'J.'IE Assendelft 20 September 1947. ' 
DISTRICT AMSTERDAM 
AFJELING ZAANDIJK 
GROEP ZAANDIJK 
POST ASfENIELFT. 

ONIERV�RP: 

Abonne. s 11Vrije Katheder". 

Aan de Heer 
Groepscommándant 

te 
,z AAN Dl J K

1 

Ter voldoening aan een schrijven van de Heer 
Dietric�sCommandant der Rijkspolitie te Amsterdam 
d.d. 29 Mei 19�7,C.V.D.,Geheim No B.141?2,betreffen
Abonne, e "Vrije Katheder0 ,mede in opdracht van de

Heer Groepscomnandá.nt der Rijkspolitie te Za.andijk,t1.
heb ik,Gerrit Hendrik Marinus.Wachtmeester der Rijks
politie le k1asse,tevens onbezoldigd Rijksrechercneu
behorende tot opgemelde groep en post,een onderzoek
ingesteld naar ·1e antecedenten van; --- ---------------
--- --- --------------�AN WIEPJES---------------------

geboren te Wormerveer 3 Februari 1899,van beroep 
stoker blikfabriek,wonende te Assendelft Lindenstras 
no  24 en kan het volgende rapporteren.------------�-

"Blijkens het Bevolkingsregister der Gemeente 
Assendelft bleek dat genoemde Jan Wiepjes op 11 Janu 
ari 1934 werd ingeschr�ven in de Bevolking alhier.EJ.J 
is gehuwd met :,Neeltje liekker,geboren te Zaandijk 30 
December 1903,terwijl uit het huwelijk twee kinderen 
zijn geboren genaamd, Gerrit Jan Wiepjfl}s,ge��ren te 
Wornerveer 2� Januari 1925 en Gerrit Jän W.-,pjes, 
geboren te Wórmerveer 28 Juni 1926. 

Hij 1 s een actief Communist .Liep in de bezet 
tïngetiJd met de Waarheid en bracht die in de

lC
�vondu 

ren rond.Hij is stoker bij de Blikfabriek te mtommeB·
n1e .Hij is iemand van gewone ontwikkeling.Hij kwam 
nimner met Justitie of Politie in aanraking tijdens 
zijn ver blijf in deze Gemeente.Is in M:l.li tairendiene 
geweest. D� Wachtmeester der Rijkspolitie 

àr Rijkspolitie 

le�klasse. · 
(t, 

. 

�, 
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GES sir .Ws.t'.EBDAU lltR RIJKSPOLITIE Assendelft 20 September 194'1. 
DI aJRICT �WAK 
AFIBLING ZAANDIJK 
GRCEP ZAANDIJK 
POS'? ASfENllU,J"? • 

. 'omERWEBP:' ✓,�'\AbO"iine. ■ 1Vr!Je !atheder". VI

.Aari-ae lreer · 

-·'Ter•·Tol'doënl·ng aán eé-il ·aêhriJT•n 'yan ae· fl'ür
Distri�'ftàCommand:ant ·ür llijk&poli-tit•'te Alliste'rclam d 
'1'. 29 Jle1 1947·,·c. v.D'. • G"èliêlm N'o �� 14172, betreffen• 
11 Abon • j' •vr1·,1e Katlieder11

• ,mè&f in opöïiaêllt 1'&11 

èlë Elee·r 118roëpac·ommandant .. der ·R1JJc■polï tie- tè. Zaan•
dijk,lieb i:r;Gërrl't ·Bendrilë llariiilu• Wachtmeeater ·der
Rl"jlêspóliti·e-re·krae·se;tefeiis' onbezölèllaä· lÜ.Jlcere
chercbeuz\, bel:io·1•11de tot- OMeinel'de" groe'p en post ,een
onderzoék ingesteld naar cle anteoedenten van;••-·--
:: .... .:;. • .,.· ••• ;.·�----:-11� ... llE JONG, .. ---�-----------
gèboren ·te ltrommënie� Aprti-'Dtr.""vän beroep chef 
l3likfabriek, i'onenáé te-Ai'sen.dêl·ft, Popel at raat llo ? • 
)Ul ltän hét· vclgtinde' räppoi-t8r'ên�---'---'•�----------• 

� "l311Jkeha 'htt. BeTo1kïng·sres1ster der Gemeente 
Asséildèlft· 'blèe"lc à&t aenoemde -Xj'abrand de Jona op 
"r "Sept'•mbe� 1938. wrd: ·1nge_!3chrev•n in a.· .BeToll:1ng 
alhl..-r.·mj is ·geliuwd mt· E·U • .abeth l3&k,gebore11 te 
ltrommanie 23 Deoemlier.1918.Uit h•t bu,rel1jk zijn 
geen kinderen· ·geboi<en. · • · ·-

. · · ·· .. 'l'lj'den• de bezetting goed ·onderarond'a "rk 
verr1c:tït.lia··dé bevtijvtns· blJ. de-P.R.� gekomen. 
··· · lià at;r;tkltellï'ig van-ae silic.rCala Cliet in dienst

aëkëmi. óij' à"é Bllkl'äbrlëlt te bómnënle.Ie onder de 
invloëLvaiï 

·à,e ··aömm.uïi'st•h 'gekomen zo'dat bij' thans
'Cömrmm·st· I•�'lil in K111·tairenti:efuit genest.lliJ 
banf'nimmer· mè·f J'uati tl-. ót Po1·1t·1e in aenraking 
tijdens ..z1Jn verblijf' in ·cteze Gemeente.-------.. ·-· 

De Waahtmee·■ter� ·ae·r Rijkepoli tie 
le klaase • 

Groepscomman4-nt der Rijkapol1t1e 
te 

Z,A AND IJ K
1



• 

• 

... 

CB\IE ST AJIS'l'ERDAK JER RIJKSPOLITIE 
DISTRICT j.J(S'l'BRDAK 
AJ'IBLING ZAANDIJK 

A•sendelft 20 September 1947. 

GRCEP ZAAlfDIJlt · 
POST ASfElllBLFr. 

. . ONIB RWEltP: 
Al>omne, • *VrIJe îti.tl'ieder". 

Mm· "--m,er 

Ter Toldoening aan eén ■chr1jven van ·de Beer I>iatriota 
Oo•mndant· öèr &ijkepolitiè të Amsterdam d.d. 29 *1�1�41, 
a.v.D�,Gehelm Bo�. 14172,oetret�ende' Abonne.s *VriJe 1'athe
der11 ,mede in o':pdraoht Tan de Hee7 Groep.ooDllllUidant· der
1U.jkäpolit1ë te 'Zaandijk,hë� llë Gerrit lfencfrik llarinus
Waohtmeeeter der· lliJkapoliti• "•"1:laase, teiena qnbezo1bad
Jlijk·srêoherchen. 'behorende ,-ot ópgomo'lde groep en poet,een
onde�zoek·tngeatel4 naar •eanteoedenten·Tan;---------·-----
--- .:.--....... _ _:._·-�-- ------ ---'I.OtJ'mllS NOOI.J•••••--•-----�----• .. •
geboren te Wormër 26 Septimber 18ë8,Tan beroep bankwerker, 
wone·naé ·te 'Assendelft 'Provi-noialew No 55�en kan· het Tol• 
genderappo eeen:----------�--·•-•-•--•••·•-·--••-----,.-•,.----

•n1 jkena het :BeTolkingeregi •ter der Gemeente Assen•
clel:ft ··bl'eek dat genoemde Lou'u-ena lfo oij op 14 September 
1936 werd lngeachl'even in 'de :SeTolking alhier. 

lliJ la gehuwd mt :ITer<lina Gro·ndbuis,geboren te Zwoll 
9. September" 1898.-terwJ:Jl uit het huwelijk twe kind.eren zij
aeboren genaamd,Helenà Booij,16 Februari 1915 te Kromnen1e
en Gerda Noo1J,gebor•n te Krommenie 5�:V.119%3.------�-----

liiJ ïe een at�evallen Katheliek en ziJn Trouw ook. 
JU. J 1 e een aoti.-t ·eoJZá!u.ni at die nog al propaganda maakt 
toor zijn partif.lleeft· .-f �n toe raambiljetten in zijn 
woning hanaen T� de B�v.o�.B'.ij is niet in JUlitairendienst 
aeweeet·.r• al:1 banlcwerker werkzaam"biJ Wesaanen.meeltabriek 
té 1'órmerTeer.B'.ij 11 lemand Tan gewone ontwikkeU,na.RiJ 
knm nim.:imr met Juetitie ot Politie in amraking tijdens 
zijn verblijf in "-z• Gemeente·.-----------------·----------, 

Dte Wachtmeeater-der 1\ijkspolitie 
l• klasse • 

Groepeoommmdant der Rijkspolitie 
te 

!UL.A, .N D I J 1t
..._

•





\; 

GEWEST AlCSTIRDAM IBR RIJKSPOLITil:n,· 
DI·STRICT AliBTERl).Al{ 

As seml81f't 20 September 

AFJELING ZAANDIJK 
GRCEP ZAANDIJX · 
POS!' AS::ENIBLFT, , 

"om:ERIERP: . -�· . · .,
lbonne.s 8VriJe kätbedér•.

◄ ( 

( 
( 
) 

\ 
\ 

. Ter· vol.cïóening· aan een ·sé3hrijven van ,ut -a.er 
D1 étrict isOommar:ndant- · der RiJ1cspoli tie te· .Aidete·rc1am d. � 2i 
llel"·l.94'1',-0;V�W ftgelieïm"No B. '14172, öetrèfaenêle��b'onne, e
"Vrije �t-heder ,mêde 1·n o·pdraoht v·án de eer ft'Q.epacomman 
ciänt.der Bijlcspolitl• t• ZaMdijk,beb 1k,G rri� lienclrik ·Jiia 
rinusaWaoli�meeat•r der ltijkapó1iï1• le klasse, •v�n• on e
zoiäiad RijltSreëlierOheûr, 09horende tot· opgémëlde groep en 
poat,een onderzoek ingesteld naar de anteoeclenten van:--·-
• ._ __ .:.-----------··-.:-nLmnoR.IX:rs · s·ses:�.;.._.;. __ �';.------·-------
ge bore·n· ·të Krommlnlit e· Juli' 1911,Tän beroep· kantoorbed.ien
cle, wonende "te Aiéënél'el1't Prov noiálew No 32;•n kan het 
Tolgende r•ppor eren.-�----------------------------------. l31ïjke·n s  b.et~ BeTol,ltlnesré&i ätelf d.e:· Gemeente A,sse 
dél'ft bleek' dat genoemde Willeorórclue ieese op 20 Septem-
0-.r�l9U"werd 1ng•echreven t: de :BeToli1ng alhier.Hij is 
gebuwci met Grietje Ijf ,teboreri te- AsNnd.91tt 4 i'ebruari 
1911, 'temjrutt hét b.uweliJk. twée kindenn zijn aebor en 
génaamd, G'et-rudii �sse.geboren te· K

1
01nn1,nie 16 J'ebruari 

1938 en Jeannettä ëaae,gebore·n t~• róm.illln1e 12 !rei 194-2. 
· · · - Rij ie 1·e:mn'1 die zeet• goed o�wiklceld ia.Bij, ie

Prooû'rátiëbtSudër op ·4•- Bllkfabriak te romml'nie .Rij is 
Termoedelljk"11d Tan 4e Partij� van -4e Arbeid. V-an huis uit 
ia· nlj. ·0ud Kathollelf.lîi:·j moet een ze·er· raaéiaelachtia en 
geTe.àr lijJt peraöóa' ·zijn�lîeen iet• geheimzinn1a• o'ffr sic 

, "Hij 1·s ·1emand die naár alle kanten heen kam en 
is ook weèr moeilijk. 'te bepal•n wat hil nu eigenlijk i•• 
· · · . lllJ ! s nièt in JQ.litairêndl•n•t · geweest .x:wam ni

mer met· �uëtitié ot·?ol1tle·1n aanraking Tij�11• zijn Te 
blijf ir:dièze Geuent•• ·•----:..-------;.; ••• · ........ ________ _ 

De Wachtueeterdàr Rijkapolit1e 
le klasse. 

Aan ii ilier- · · ·· ·
Groepêcammanclant der Rijkapolitie 

te 
Z AA B D I 1 X

1
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GEWEST Al!STERIW( IER RIJKSPOLITIE 
DISTRICT ilS'l'ERD.All 
.AFIELUG ZAAlfDIJK 

Assendelft 20 

GRCEP ZAANDIJK· 

POST ASStlillU,FT. 

" ün ifHee-r 

•· · · - 1.l'èr Toldoëri;lng· aan· één·
1
1oh'.rijTèn \rarf c1e leer 1>1a-

t·r1cturCo·.mmmclänl ·aer' Ri•Jlêspolitle· ·te Aimtcrdam dd·. -29 Mei 
19-47·;c-. v .11 •• ctehè1m · No· -:s�r4l '72, be'treTt"'ende - ·4e · Abo'z1nè. s •Vrije
Katlüá.ër• ,médè in- opdra(fät- van de Beéi' G--roepaComnanclant der 
Rl'jlé9p0ll.tle t.- -zaandiJlt,lleb 1.k.Gerri'ti Benu11r·Jrarinu.e Wacht 
lliëéa"te'r 'der· Rijli:epGritl•- 1e· klas·sè, tewiii ·on'Dizoldigd iiJks,;. 
re·óherclieur;behorendé tot· ·opgemelcle greep· en· poat .,,een· onur• · 
zoek'ingesteld naar de anteoedeuten van;----�-----····•·-•·· 
.:.; ... .;.-.. �:.·---:.,.� ...... ·-:.· .. -_-;.-.;.:; .. .;_•--·--'JMOB DAP�----;,;,: .... �-------·-=-�-,p.;.. ......
geborên te X.r·omnm·1e !I Jlaárt·'1921� vin beroe·p fabriekaarbe1-
der�1Jfönënde' �ë Assendeltt;:4iaveátraat·Bo e�en·kan hot vol&en 
de rappoeteren'f-�----�--.. �-�;. ... � ... --�--.. :.. ..... ;.r ___ :__ea·�.-;..:..�----------. ·· "lnljllifäe liet .Bè'volldngsre-gistèr· der Gemeente Assen-
d"éltt-· 'b'lëek dat genoemde .raoob Xaai» op a Jun.1 1946 we:rd. in• 
seacnre·Te'n' in 'de -l3evol:king alhier.BlJ is ongehuwd en op ge• 
noemd: t<b•ea 1n de ltoét.llij' 1• niet 1n· Jl1111fairend1enat 1•• 
ieeet;fteeafniet op ·de"voorsröiid -•n geett ·weinig blijk Tan 
pölitlekë acliT1,te1t.BlJ 1• Ter.moecieli � Coxmuni•t om dat 
h1J omgang· 'heeft inët · ëfom::auniaten. -····---•···•--•-•••··•-;.·-· 
·· ·• .. Bij ·:nam nimuër iiët .ru·atltie of Politie in aanrakin 
tijden• zijn verblijf 1n de�• Gemëente.-�--------·----------

De Wachtme·eater de-r RtJkspoli tie 
le klasse • 

GroepeOommmdant der Rijkspolitie 
te - . .. 

, 

ZAAN D I ;r K. 



MINISTERIE VAN OORLOG 

CHEF VAN DEN GENERALEN STAF 
·ir,_ . ..., Volgno. 

� OPGäW:l i 

·�, Sectie G 3 B.

• No:: 1462/47 Zeer Geheim 

Bijlagen : 

's-GRAVENHA E, 22 Sept.1947. W 

2 4 SEP 1947 Î 

ONDERWERP Gesignaleerde links-extremisten. 
( ACD/»vi1. j

..) I , a�mec • BUREt,_LJ_B _
_ 

J 
�.,,;,.,,: _,tj--.1'- '1/l 

1 :---_;_-,�--��Mder referte aan Uw schrijven 

/ Il 
ij ( 

I I I 

AAN• Hoofd C.V.D. 
Javastraat 68.
' S GRAVENHAGE.

36602 - '46 

d.a.· 25 Augustus 1947,No�.l...-l-.�� Geh.
moge ik U t.a.v. de daarin genoemde 
Willem Frederik VAN HEERDE, geb. 
21-7-1917 te .Amsterdam, wonende Moer
dijkstraat 44 II te Amsterdam, voor de
goede orde berichten, dat deze per
soon inmiddels wegens gebreken uit 
de militaire dienst is ontslagen. 

tyP: EJ
coll:� 

Hoofd Sectie G 3 B, 
De Kolonel van de

�

� )�

(P. M. H, Tielens) 
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I In stuk: ? 

Adres: 

Nat.: 

Beroep: 

� 
IL 

Zie: 

· te: 

il 7'�yt J /� '7» A

I 

•1ijksacte, photo, handschrift, etc.), moeten gezamelijk in •iller aangehecht. 



' lNLICHTINGENDIENST 
AMSTERDAM 

r O s -SEP 1941 
. -

i-AL.�/�:;� j -No. I.D. b(??- 1 17 

Uw brief: ?X. 2C� ?5 Amsterdam, .J Sept.,.rber 19 i7. 
----

'--. , . , - ov()U.t'Q� 
Onderwerp: .t ers ona lia • b 

C, ,.-...- /' 'U C r..• 

--� - ----

,• •: 1 -----1· 
Bijlagen: 

GEHEIM. 

Aan 

1000-4-47 

. 

1 1.. 
1 

//-_9- 'Yl 1 
; 

Ter beantwooraing van het verzoek, vervat ïn het 
hierboven aangehaalde schrijven, d .c. .2 Septembei· 
1947, wordt U het volbende meue�edeeld: 

J

.ve ",ersonulia van de door U genoemde reaactieleden 

S 1 � ;;i:.:/:r:::�:kK::::::• ::�:�en te Amsterdam 4 De-

\\ 
1

1\- cember 1915, leraar H.B,S., woont Plantage Kerklaan 
9 bov., te Amsterdam. 

� <f::t_ �,Hendrik ruOOY, ieboren te Allisterda� 11 Juli 19ro, 
Jr.o-..,.. ;r, leraar wiskunde 

I 
woont Churchilllaan 107 /111, te 

Amswrdam. 

_, Anna Helena Iiiargai·etha VERSCHOOR, 0ebore .• te 1,ijt•"'
�en 1 .l!'ebruari l:::SSJ i echtgenote van J·an b ... arinus 
:a�r-..BI1 , 6eJl-?ren te ,._:otte=:dam Y'• "ctober lbS 5, h�sto
r1cus, woont iTictor1e}_.,lein 21 A/111, te Amsteraam . 

• e 1111 0 • •  • • • • • • • •  1111 0 e • • • • e 1111 • • • e e • • •  1111 • 1111 • 1111 • 1111 • •  e 1111 • 1111 • 1111 e • •  A e 1111 • 

ferzonden · aan: Hfo. C. V.D. Haag :?.2 



KABINET VAN DEN 

�1J!%PRESIDENT ' ' ' 
nr. 21123 

OPGELEGD 

!.? 
_,,,,.. 's-Gravenbagc, 28 t,½&!:}5tUS ·J 94-7.

j 

Hierbij moge ik U in J ��;;:;;. 
een schrijven van de Gemeente-Politie te Iüeuve� 

Amstel, dd. 26 Juli 194-7, Kabinet no. 33, 

betreff"ende abonné' s "De Vrije Katheder". 

--
De Secretaris van de 

Ministe�President. 

- .v//._/ 
� ., . ,-.:t; IJ ---

1 � 

Kolonel L.r. L. Einthoven -! 
Javastraat 68

te 's-G-ravenho.ge. 

® 4003 - '46 

/ 

- - ··-·----- Pi _J 
i 

r. 



Aan Mej. v.d. Broek. ; 

Bijgaande brief van de Gemeente-Politie van Nieuwer-Amatel 
werd door mij via A.c.n. ontvangen, zonder agendastempel, 
doch met aangehecht briefje van de Heer J.J. Vriesendorp. 
Wilt U zo goed zijn mede te delen op welke Wijze deze brief 
in het bezit van het Kabinet Minister President is gekomen? 
�n e.e.a. verder op de gebruikelijke wijze worden afgehandeld? 
Bij voorbaat dank. 
Na inzage ontvang ik de stukken gaarne van U terug. 

17-9-1947.
B. Xa •

• 
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194? 
GEMEENTE-POLITIE 

AMSTELVEEN, 26 Juli 
TELEFOON No. 2U� 2642 

TE 

NIEUWER-AMSTEL 

Kab. No. 33 GEHEIM. 

Onderwerp: .n.bonné 's "de Vrije Katheder" 

-- BIJLAGE: -

j 

J 

Naar aanleiding v.n Uw schrijven dd. 22 Juli 1947, 
No.B.1:::7�4-Geheim, betreffende abonné's ude Vrije Katheder 11

, 

heb 1ic ërë'eer UHoogLdelGestr. hierbij te doen toe}::omen de 
gegevens va.n de in Uw schrijven genoemde abonné 's van bedoeld 
blad. 

DIRK.GIJSBERT RUARIS, geboren te Sloten,l? April 1914,van be
roep psycholoog, wonende .Amsteldijk lifoord 125 te Nieuwer-Amstel, 
werd op 14 December 1945 in de bevolkingsregisters dezer ge
meente ingeschreven, komende uit Heerde. 

Betrokkene is nimmer met Politie of Justitie in aanraking 
geweest. Ook in de _politieke administra.tie komt hij niet voor. 

Hij belijdt de godsdienst van de 11raalsche Gemeert:.e. 

Prof.Dr. JQHAlq v�n EBBliWORST TENGBERGEN, geboren te Hoorn, 10 
September 1883, van beroep hoogleer�ar, wonende Amstcldijk Hoottl 
107 te Nieuwer-Amstel, werd op 10 Juli 1935 in de bevolkings
registers dezer gemeente ingeschreven, komende uit Amsterdam. 

Betrokkene is nimmer met Politie of Justitie in �anrakirg 
geweest. Ook :i:.omt hij niet voor in de politieke administratie. 

Hij belijdt de Ned. Herv. godsdienst. 

Coll� vanPoli tie, 

en Bosch) 

Aan 

de Heer Hoofd v,..n de 
Centrale Veiligheidsdienst 
Javas tr4�a. t 68 
te 's-G RAVEN HA GE.-

K 451 



� .- v-- - ,G E M E E N T E PO L I T I E�. 
1 

EUREt-.U C I 
J 

Volgno. 

ZAANDAM •-----· --•--···--- z-A-AN--E>-A(1, 2. Sept mb'er�41--1
-- !',, r :· . 1 Telefopn 4741 

��t��;ï::.ch . L ""�"" . -�~ -c, :;,�X, . j �-� 
13
11è_Ö�/�-�tj4�

Doss.: __/_ :.:> . _,,,. ______ --
I,� �" 

/" Bijlagepir r ,1 _r D

l 
In-antwoord op Uw schrijven d.d. 7-6-1947, No- B. 

16665, heb ik de eer UEg. hierbi j te doen toekomen de door 
--

U verzochte personalia en eventuele bijzonderheden van 

j 
abo.nné Is op II De yrije 

t "-ï,..,� ,-,,J/�
/-c. 

. �.L ... 
• ;;\.Aan

De Centrale Veiligheidsdienst 

Javastraat No- 68

's- Gravenhage. 

Katheder • 11

De Commissaris van Politie 
�✓ 
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./. 

{ 
R A P POR T. 

Onderv,erp 
Inlichtingen 
personen. 

Naar aanleiding van een scbrijven van de Centrale Vei 

• 

ligheidsdienst 's- Graver1hage d.d. 7 Juni 1947, No- B. 16685, met 
een daarbij gevoegde lijst met namen van abonnes 11 de Vrije Katheder" 
met verzoek om inlichtingen omtrent hun politieke ori�tie.c.q.act· 
viteit, heb ik de eer U WelEdelgestrev.ge beleefd het volgende te r 
porteeren : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nelli zanen, geboren te Leiden , 14 September 1920, maatschappelij 
werkster, wonende Mauve straat No- 1.7 te Zaandam, behoort tot de I,ar 
tij van de Arbeid. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pieter Kaper, geboren te Zaandam, 3 Mei 1890, fabrieksarbeider,wo-

� nende Belgischestraat 35 te Zaandam. Hij behoort �ot -4e Partij van 
J ' de Arbeid. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�� - - - - -

�
-

-tr�•Berend Huls�, geboren te Enkhuizen 28-8-1907,-.qza:1 t □>, v,,onende
·, -? ,1 Ameland No- 20 te Zaandam. Is lid van de c.P.N. Geen aêtief lid.--
,·��"lw 

I 
Klaas Haak, geboren te Zaandam, 11-5- 1906, bankw·erke1�, wonende de 

�IL.,.-,� �Wetstraat No- 20 te Zaandam. Is lid van de c.P.N. Geen actief lid. 
11,P""'- -J. de Groot is bij de Afd. Bevolking onbekend. - - - - - - - - - -

Hendrik Gomberts is commies ter secretarie, wonende Lijsterbesstraa 
alhier. Hij is lid van de Partij van de Arbeid. - - - - - - - - - -
Adriaan Giere, geboren te Zaandam, 10-8-1913, magazijnoediende,wone 
de van Wessemstraat No- 59 te Zaandam. Is lid van de Partij v .Arbe i ·

• 

Franciscus Freilink, geboren te Utrecht 30-12-05, bankwerker, wonen
de Wilhelminastraat 23a te Zaandam·. Is lid v-an de Partij van-e:-e--,,!t:P--� 
beid. 
Dina Broekman� geboren te Schoterland 1-4-97, zonder beroep, wonen 

�de Bootenmakersstraat No- 2c te Zaandam. Lid van de Partij van de 
..Arbeid. 
Harm.anus Gerhardus Breuker, geboren te Zaandam 4-12-1918, typog:rraaf 
wonende P.L Takstraat I te Zaandam. Is lid van de C.P.N. Niet ac
tief. 
Jan Beunder, geboren te Zaandam, 18-8-1889, timmerman, wonende 

J Lijsterbesstraat Mo- 33 te zaana.am.. Is lid van de C .P .N. Is actief 
lid. . ( 

, Dr. Raimond Guillame Hendrikus Bê.ek. geporen te Rotterdam 1 Septem
· ber 1913, Leraar Frans, wonende J .A. Laanweg No- 2 te Zaandam.Lid 

Partij van de Arbeid. 
Pieter Bakker, geboren te Zaandam 24 September 1910, houtwerker,wo

� vnende Franschestraat No- la te Zaandam. Lid van de C.P.N. Niet ac
tief. 

_ . Marcus Bakker, geboren te Zaandam 20 Juli 1923, studerend, wonende 9� Slachthuisstraat No- 8a te Zaandam. Is een vurig_e __ c"Qmmunist. Is
t 1/. . · 'leider van de <z:;g. ,jeugdvereeni� Is brutaa1.--;-- -

()) · ��b
,Jacob Bakker, ge'6oren te Zaandam 4-5-1908, timmerman, wonende Emma .. 

#" straat No- 33 te Zaandam. Is JJ,g__ C .P .N. Niet actief. 
J,,- J 

cJ acob Bakker, geboren te Zaandam, 3-12--1887, timmerman, wonende 
Ds. Backstraat No- 6 te Zaandam. Is .lid C .:t:_.l'I_. Niet actief'. - - -
Gerrit Bakker, geboren te Koog a/d Zaan 9-4-1889, los werkman,wo-

� n€nde Kalf No- 176, te Zaandam. Is lid van de C.P, N. Niet actief. 
,Gerardus Bakker, geboren te Zaandam 14-5-1918-;-lioutwerker, wonende 

l, Ged. Gracht Mo- 8J te Zaandam. Is lid van de Partij van de Arbeid. 
Cornelis Baas, geboren te Zaandam 14 November 1887, timmerman, wo
nende N. Maesstraat No- 9 te Zaandam. Doet niet aan politiek. 
•Dirk van 2aanen, geboren te Zaandam, 22 Juli 1917, rijwielherstel
ler, wonende Oostzijde No- 247 te Zaandam. Behoort tot de Partij 
){atL de Arbeid. � • Sanders is een gemeente�Amàtenaar en lid van de P.van de Arbeid.



,. 
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,. ' � Gerrit Tolk, geboren te Edam ll-12-1913, olieslager, wonende Lijster 
l, besstraat 35 te Zaandam is lid van d�X.! . .Q..• Niet actief'. 

1 " Cornelis Johannes Flipsen, geboren te Breda 23 October 1907, rijwiel 
. technicus, wonende Zwaardemakerstr�at No- 15 te Zaandam is lid van 

de Partij van de .Arbeid. 
f Kat'in Eskens, geboren te Zaandam 23-12-1934, zonder beroep, wonende 

Schubertstraat No- 2 te Zaandam, is lid van de Partij van de Arbeid. 
Frederik E.ggel, geboren te Koog a/d zaan 3 November 1872, kunstschil 
der, wènende Rustenburgerdv.arsstraat No- 2 te Zaandam, is lid van de 
Partij van de Arbeid. 
Nicolaas Isaak Marie Drion, geboren te Zaandam 23-12-1914, kantoorbe
diende, wonende Kopermolenstraat No- 55 te Zaandam, doet niet aan p 

,J.itiek. 
• Pieter Cluwen, geboren te Zaandam, 1 Juli 1916, kantoorbediende, wO&

nend.e Eikenlaan No- 3 te Zaandam, doet niet aan politiek.
Johan Carel Chevallier, geboren te Zaandam, 26-5- 1908, makelaar in

• granen, wonende Frans- Halsstraat No- 70 te Zaandam is vermoedelijk
' lid van de Partij van de .Arbeid. 

Herry Bruins, geboren te Wormerveer 10-5-1891, broodbezorger, wonen
de Hovenier.tstraat No- 22 te Zaandam, is lid van .de C .P .• F.,., Niet actié 
Cornelis Winter, geboren te Zaandam, 26-1-1913, timmerman, wonende 
Oranjes teeg No- l te Zaandam is lid_ van de E ..!...V .c. Niet actief'. 

11a. .) Cornelis Wieling" wonende Osta�estra.a.t � f;ë°;Zaandam is lid van de
...,- Partij vanae Arbeid. 

Klaas de Vries, geboren te Zaandam 3-8-1887, bankerbakk.er, wonende 
• Westzijde No- 74 te\�aana.am, is geen lid van eenige partij. 

Siegfried Jacob Vles, geboren te Retterdam 6-5-ll, adviseur, wonende 
Tuinstraat No- 40 te Zaandam is lid van de C .P .N. en lid van de ge-

� meenteraad van Zaandam. 

Will�m Vet, geboren te Vlissingen 24-6-1904, gereedschapmaker ,wonen
de 1 oelstralaan No- 153 te Zaandam is lid van de c.P.N. Niet actief 

..JPieter Cornelis Slecht., geboren te Zierikzeé 20-4-1903, e · ,
L • , nende Wè.stzanerdijk No- 122 te Zaandam, a.oet niet aan politiek. 

studerend J �imon S.iollema, geboren te Zaandam, 5-12- 1918,Lt.i111111er11aa, wonende
b.v.g.g.k. .L.Takstraat No- 24 te Zaandam is lid van de E.V .c. Niet actief. 

4 J. Gerrit Schoen.1 geboren te Zaandam, 24-8-191,,---ummer.man, wonende 
� Sluispad No- 28 te Zaandam is lid van de C .P .N. Heeft een bestuur sf

tie. Is actief. 
- -

-E. Schipper is aan d,e Af'deeliig'Bevolking alhier onbekend.
Gerrit de Rui.iter, geboren te Zaandam, 13-12-1920, bankwerker, wone

.,de Ds. Backstraat No- , te Zaandam, is lid van de C .P .N. Niet actief. 
� Dirk Reurslag ( Iliet Reuterstag ) geboren te Oostzaan25-12-1918,v 
,.- slaggever, wonende· Ringweg No- 218 te Zaandam is lid van de C .P .N. 

J Niet bepaald actief. 
De Openbare Leeszaal te Zaandwn, heef't genoen:d blad op taf'e1 voor ie
dereen. ·.• -;. 

" QP de Velde �s overleden. 
Henriette Bernadina Noome, geboren te Dordecht 14 November 1912,wo

lJ nende Frans- Haiästraat No- 48 te Zaandam, behoort tot geen politieke 
partij. 
Jan Nieuwenhui.jzen, geboren te Amsterdam 28 Juli 1912, stoker, wone 

'\I de Lijsterbesstraat No- 84 te Zaandam is lid van de C.P.N. Niet a -·
tief. 

�J. Nïewenhuis, moet zijn zie hierboven. 
Johannes Lambert Nak, �boren te Ams1;erdam, 28 Juli 1901, theemenge 

\}wonende Meidoornstra-at No- 84- te Zaandam. Is lid van de c.P.N. Is
wel actief. 
,Chris"4ai:n Everhard Molin, geboren te ..Amsterdam 27 October 1911, electricien, wonende B.. van der Stairstraat No- 5'0 te Zaandam., doetvolgens bekanen inlichtingen niet aan politiek. •Jacob van der Meulen, geboren t.e Koog a/d Zaan 6-5-1896, incasseerdewoneJ?de J • Steenstraat No- 4 te Zaandam, doet niet aan politiek 

,/M�tinui Jacobus Me lief, geboren te zaana.am,21 Juni 1911, recher�hebiJ de .R .,A. te Alkmaar ·o d , w nen e J • Arnoldusstraat No- 17 te Zaan-



, .. , A.� Groot .is hier onbekend�-volgens de Afd. Bevolking. 
,.. ' · Christiaan Mai,i, geboren te Zaandam 23-3-1911, zonder beroep,wonende 

Bouwmanspa.d No- 29 te ZaandalD, doet volgens inlichtingen niet aan poli 
tiek. 

f Dirk de Lange,,,.,geboren te Zaandam 27-1-1904, architect, wonende Provin 
cialeweg No- óö te Zaamam, doet niet aan politiek • 

. 4 /' Dr. Carel de Leeuw, geboren te Amsterdam, 10-2-1908, wonende Stations
straat No- 82 te Zaandam, doet niet aan politiek. 
Martin· Kwikkel, geboren te Zaandam 28 Juli 1927, studerend, wonende 
B. ter Laanstraat No- 21 te Zaandam, Beho�t_,

,.
en is lid van de C.P.N.

Is niet actief. (f-r4} 
Hendrik Krijt, geboren te Zaandam ll Novem'Oer .. 1912, loodgieter! wonen
de Tolstra.at No- 17 te Zaandara, is links georienteerd. V�rmoede iJk 
C.P.N.

• . Nicolaas Kranenburg" gebor
88
en te Delft 5' November 1896, grossier, wonen-

de Czaar-Peterstra.at No- te Zaandam., doet niet aan politiek. 
Jacob Kraai,ier, geboren te Zaandam, 23 September 191,, ambtenaar ter 
secretarie, woneme A,polloplaritsoen No- 36 te Zaacdam. Volgens bekome 
inlichtingen is hij zeer links geori@nteerd. Het is echter niet. zeker 
dat hij behoort tot de c.P.N. of E.v.c. 
Gerrit Keeman, geboren te Zaandam 3-8-1911, opzichter bij de gemeente

·reJ.nJ.gingsdienst te Zaandam, wonende D. Doniastraat No- 36 te Zaamam.
Hij is lid van de c.P.N. doch niet actief. 

.. l Adri:ïf8 Josi!f Knots, geboren te Zaandam, 3-3-1895, timmerman,
� de Ka No- b te Zaandam. Hij doet niet aan politiek. 

J Juriaan K�uping, geboren te Amsterdam 22-4-19()0, kantoorbediende,wonen
de Vermeerstraat. No- 8 te Zaaooam, doet niet aan politiek. 
Mart.inus Kat , gebaren te Zaandam, 6 Oetober 1917, timmerman, wonende 
�straat No- 31 te Zaamam, is y_e��d,:t.i.J!c lid van de E .v .c. 

' lienarik Karten, geboren te Zaamam, 30-8-1903, kle:li 
wonende Westza

cJ nerdijk No- 1;7 te Zaandam, doet, volgens bekanen · · chtingen niet 
politiek. 
Dirk Scherm' geboren te Uitgeest 17-n-1909, depottouder, woner:;IUC...� .. 

• v zijde No- te Zaandam is bestuurslid van ae c.P,i· Is wel actief.--
Cornelis Wals, wonende Groenlandschkade No- 12 te aandam, doet niet 
aan politiek. 
Th. Bakker, wonende Texelstraat 66 te Zaandam is onbekend. 

Zaandam, 28 Augustus 1947

� 

-

/ •/ 
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DLBTRIDT 's GRAVENHAGE 
DER RIJKSPOLITIE. 

COM.WiANDANT. 

No. 79 Geheim Pers. 

Onderwerp: Abonné op 
"De Vrije Katheder". 

- l

In antwoord op Uw schrijven 

,. 9 Juni 1947 no. B.12320 "Geheim" gelieve 

U hierbij de gevraagde inlichtingen aan 

te treffen. 

A-. 

De Districtscmmmandant, 

De Dir.Off.der Rijkspol. 3e kl. 

de�Heer J.C. Crabbendam 

te 's GRAVENHAG E. 

Javastraat no. 68. 



_,., 
Ir. Herman Terwogt, geboren te 

,' Haarlem 29 Juli 1917

Terwogt heeft van 17 Sepèember 1945 
tot 2 November 1945 te Oegstgeest ge
woond. Op laatstgenoemde datum is hij 
vanuit het bevolkingsregister te Oegst
geest afgeschreven naar Wassenaar aan 
het adres Groot Hoefijzerlaan 45. 

rTerwogt is gehuwd m�t een dochter van 
P. Eldering, Em. Vrijzinnig predikant,
wonende Louise de Colignylaan 36 te
Oegstgeest, die lid is, althans sympathi
seert met de Partij van de Arbeid • V�l
gens bekomen inlichtingen was Eldering
vroeger drager van het bekende"gebroken

eweertje 11
• 

Omtrent de politieke richting van Terwogt 
is alhier niets kunnen blijken. 
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Uw scnrijven,dd.2 AUé,'lll'ïtns 1947,Ho: B

:_.
16665 Geheüm" 

1'faer aanleiding van Uw hovena,aJ\j8haal<l schrijven, 
bericht ik U, clat: 

J l1J..u..rtGiuhli!ih JO )...'.,Nl-lA A�� _:u E !tl M E __ê_, 
geboren te lti.TAVLL > 12Juli 1690, _;ehuV1Cl. is met de a:rchi tect: 
.fILJ.thili/l PIJ.!.fBH. COJ.ilü:,LIS KNUT• 11',L �n ,roont te '1IrlPEHVE1�K ,Bor-

Eele No: 148. 

1,et gezin IC 1.JT'.1.'l!:L stP.8.t te JJIB.t' �UV.11,J,H° 6unsti6 en als O
nmje3ezind b��enc1 • .1:'oli tiek is het rechts i:eÖr:iënteP.:rd. 

J.1e financiçle toestand i0 t;oed te noemen. 

De ni c::tricts-Oomr,'lfl.nd ant, 
N .,J .BLTLSllA. 

Veiligheidsdi��/ 

_'.._�-GiU1.V.bl'Îl AGb___ 

de lm.iili hOOFJJ v, ë1 oCentre.le 
te 
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GEMEENTE-POLITIE 

AMSTEL VEEN, 21 juli 
TELEFOON No.'.ml!!X 2642._ 

TE 

( NIEUW.ER-AMSTÉL 

No. Kab. 30/47 • 

Onderwerp :Abonné I s "De VI'ije Ka.theder1\• ! 

BIJLAGE; -

t :,/' 

- '

• 1 

GE,HEIM 

Naar aanleiding van Uw schrijven, dd. ·7 Juni 1947, No. B• 
16665

1 
Onderwerp 11Abonné 1 s ''De yrijê b_theder 11 , doe ik U hierbij 

==toekomen de-personalia en vérdere gegevens van de lezers van deze 
periodiek, woonachtig in.deze gemeente. 
le. Jacob, Nathan VIIJNPERIE, geboren te .J)Jllsterda.rn., 14 Augustus 

1901, van beroep koopman, wonende Mr. Bardeslaan No. 13 te 

2e. 

' Nieuwer-Amstel, vest�de zich op 18 oêt-ober 1938 in deze ge
' ro.eente, komende van Amsterdam.. Hij belijdt de rsraelitische 
godsdienst. Betrokkene is nilllmer met Politie of Justitie in 
aanraking geweest. Ook komt hij niet voo r in het kaartsysteem 
voor Politieke Delinquenten; 
Nicolaas· van WIJK, geboren te .Amsterdam, 21 Januari 1901, v 
beroep ka.ntoot-bediende·, wonende·Fo.kkèrlaa.n No. 36 te Nieu-

,lt ?! ✓ 
wer-•tel, geen godsdienst. Hij vestigde zich op 19 Septeni
ber 1939 in deze gemeente, komende van .llJ!lsterdam.. Betrokkene 
is nimmer met Politie of Jwti.tie in aanraking geweest. ook 
komt hij niet voor in het kaartsysteem voor Politieke Delin-

3e. 

4e. 

5e. 

quénten; 
Karl, Frans, August, R:l.chard i'IÊBER, geboren te Hamburg, 20 

A.Pril l895, van beroep bedr�jfsleider confectiefabriek, wonen 
de De Ruyschlaan No. 203 te' Nieuwer-Amstel, geen godsdienst. 

_ '.Hij is op 24 Juni l92S in dez-e gemeente ingeschreven, komende 
_.van A!llsterdam._ Betrokkene is nimmer met politie of Justitie 

in aanraking geweest. Oolc komt hij niet voor in het kaart
systeem voor Politieke Delinquenten; 
EPhraim WATERMAN, geborel!: te .Amsterdam., l Februari 1906, van 
beroep musicus, wonende Rentm.eesterslaan No. 78 te Nieuwer-
-Junstel, Israëlitische godsdienst. Hij vestigde zich op 27 

'Augustus 1945 in' deze g'emeente, onbekend van welke plaats 
�omende, vennoedelijk een onderduikadres. Voorheen woonde 
hij te Hilversum. Betrokkene is nimmer met Politie of �usti
tie in �a.nraking geweest. Ook komt hij niet voor in het 
kaartsysteem voor Politieke Delinquenten; 
co�nelis, Hendrik, Fre�rik VREE, gebor.�m te Amsterdam, 18 
November UfM, van beroep 'reclametekenaar, wonende Van der 
t 

. Aan 
de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

Javastraat No. 68, 
1 s-GRAVENH.AGE• 

K 151 
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Personalia 

2 September 7. 

xH:i 182730 

\ 

In hot bel�n� van de da�er?.iJdse 4ocwacntati-e mo� il 
U v rz')okcn, v.an de hieronder�e�ocrnde ro.(luótioleclen vdn"dc V ije 
Kntl1cder 11

, <le person�lia e_ te willen de-ofi aanvullEtil: 
.m:§_. A. F. l1elli.M, ver .oedelijlc onendo te Amaterdnrll; 
R,. Uooj:, ve.1.· oede. i;ilc wonencle te · AnstcrdaJJ.; 
nevr.nr. A.llo· in-V r. hoor, on nde to Anstordom.. 

Re·iï H�o::'<1 van de 
C n1 .... LE :vrnI.uIGRBID� I UST 

naoens deze: 
van Politie 

J.G. Crabbendwn. 
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Ghiessenstraat No. 32 te Nieuwer-Amstel, geen godsdienst. Hij vestigde zich 
on 21 Juli 1936 in deze gemeente, komende van Amsterdam. Door de Politîe 
d�zer Gemeente is op 7 November 1938 onder No. 1166 en op 4 Februari 1939 
onder No. 110 proces-verbaal tegen hem opgemaakt terzake vennoedelijke ver
duistering en �aLsheid in geschrifte. In het kaar�syste� voor de Politieke 
Delinquenten alhier komt hij niet voor; 
6e. Willem, Hendrik VISSER, geboren te Delft, 19 Februari 1912, van be

roep werktuigkÜndig ingenieur, wonende Emmakade No. -17 te Nieuwer
Amstel, geen godsdienst. Hij vestigde zich op 9 Mei 1941 in deze ge
meente, komende van Geldermalsen. Betrokkene is nimmer met Politie of 
Justitie in aanraking geweest. Ook komt hij niet voor in het kaart-

7e. 

se • 
. -. 

systeem voor Politieke Delinquenten; 
Carl, Ludwig SPITS, geboren te Amsterdam, 20 December 1906, van be
roep accountant, wonende Charlotte van Montpensierlaan No. 52 te 
Nieuwer-Amstel. Hij beli�d't de, Hersteld Evange:l.ischf•Lutberse Gods
dienst. Op 9 Januari 1959 vestigde hij zich in deze Gemeente, komende 
van Amsterdam. Betrokkene is nimmer met Politie of Justitie in aan
raking geweest. Ook k0ll1t hij niet veor in het kaartsysteem voor Poli
tieke Delinquenten; 
Freerl,ce, Popke PIERSMA1 geboren te Sneek, 4 October 1908, practiserend
arts,.wonende Keizer Karelweg No.442 te Nieuwer-Amstel, Nederlands
Hervormd. Hij vestigde zich op 22 November 1937 in deze gemeenÀko
mende van Sneek. Betrokkene is nimmer met Politie of Justitie !!"ian-
ràking geweest. Ook komt �ij niet' voor in het kaartsysteem voor Poli-
tieke Delinquenten; t. 

9e.· ,Simon OZWGA, geboren te knsterdam, 15 Maart 1913, van beroep verte
- genwoordiger, ,,on.ende Emciäkade No. 21 te Nieuwer-Amstel, geen gods-r , 
·diehst. D�ze vestigde zicht op 18 Januari 1928 in deze gemeente, ko-
me_nçl.e van Aalsmeer. Betrokkene kamt niet voor in het kaartsysteem 
voor Politieke Delinquenten en is nimmer met de Politie of de Justi
tie in aanraking geweest; 

- -�- ---frQw� .rcramres OOSTL:NBR<:E"K, ·geboren: w-Mtûang'(-N-I) , -22 Juni 18M , van be-roep

1 • 

., 

' ' 

1 

,. 

t· 

bedrijfsleider, -wonende Mr. Reynstlaan No. 1 te Nieuwer-Amstel. Op 
/{ ' ' 2-6- Au�ustus 1938 vestigde hir zich in deze gemeente, komende van de

Bilt. Op 9 October 1938 ,verd. hij afgeschreven naar Utrecht. Van 

� f-""':-. 'Utrecht werd µij op 21_ F�bruari 1939 afschreven naar Jutphaas en op
. .,,.,.._.. 6 september 1939 werd hij van Jutphaas afgeschreven naar Nieuwer
,--- .Amstel. Betrokkene is lid; van de gemeenteraad alhier voor de Communis 

t. ti�c.be .P.àrtijt. Hij 181 nimme� met Politie of Justitie in aanraking ge
. weest; 

ne;- Dirk <EPTS, geboren te Amsterdam, 18 April 1900, ven beroep PÁra
---:;-- tiehouder RijksbuTeau voor Genees- en Verbandmiddelen, wonend� 

- IJsselsteinlaan no.• 14 te 'Nieuv,er-A.mstel, geen godsdienst. Hij ves-
tigde zich dp 28 Maart 1938 in deze gemeente, komende van Amsterdam.
Betrokkene is nilnmer met Pq�itie of Justitie in aanraking geweest.
Ook komt hij nie<t voor in. het kaartsysteem voor Politieke Delinquen-
'ten; __

12e. 'GU.111.aum.e, wuis, Frédério LA1-l"DRÉ, geboren te 's-Gravenhage, 24 Fe
/ broari 1905, van beroep musicus, wonende Molen.weg No. 35 te Nieuwer

Amstel. Hij belijdt geen godsdienst. Op 14 September 1939 vestigde
- hij zich in deza- gemeente, kome,nde van .Amsterdam. Betrokkene is nim

m�� met "Po�itie of Justitie in aanraking geweest. Ook komt hij niet
voor in het· ltaartsyst�er11 voor Politieke Delinquenten;

13e. Pieter, Jacóbus: IffiOOM, geboren te Amsterdam, 23 Augustus 1912, van 
beroep werktuigkÛÎtdig ingenieur, wonende Graaf Aelbrechtlaan 86 te 
Nieuwer-Amstel. Hij belijdt geen godsdienst. Op 27 Decen1ber 1939 
werd hij in deze gemëente ingeschreven, komende van Amsterdam. Op 20 
Mei 1947 werd hij ,vtederom afgeschreven naar New IJork. Zijn echtge
note bleef hier wonen. Betrokkene is nin!lner met Politie of Justitie 
in aanraking geweest. Ook komt hij .niet. voor in het-kaartsysteem 
Politieke Delinquenten; 



15e. 

17e. 

-
l8e. 

19e. 

20e. 

• 2le.

22e. 

23e. 

1�
-

Henri, JoJ:!annes KRAMER, geboren ,te Amsterdam, .23 Januari 1904, van 
beroep commies Rijks Verzekerings Ban�, wonende Keizer Karelweg 119 

1 
te Nieuwer-AmStel. filj belijdt geen godsdienst. Op 19 September 1938 
veatigde hij zich in deze gemeente, komende van .Amsterdam. Betrokkene 
is nimm.eP.met Politie of Justitie in aanraking geweest. Ook komt hij 
niet voor in het kaartsysteem voor Politieke Delinquenten; 
Arien KNIBBE, geboren te Haarlemmermeer, 24 April 1899, van beroep 
koopman in auto's, wonende Charlotte van Montpensierlaan 73 te Nieuwe 
.Amstel, godsdienst Gereformeerd. Hij vestigde zich op 13 Mei 1938 in 
deze Gemeente, komende van Amsterdam. Betrokkene is nimmer met Poli
tie of Justitie i.n aanraking geweest. Ook kam.t hij niet voor in het 
kaartsysteem voor Politieke Delinquenten; 
Louis de JONG, geboren te Amsterdam, 24 .A.Pril 1914, van beroep jour
nali�t� qh�f bureau oorlogsdocumentatie, wonende Van der Veerelaan 
No. 1 te Nieuwer-Amstel, Israëlitische godsdienst. Hij vestigde zich 
op 6 October 1945 in deze gemeente, komende van Voorburg. Betrokkene 
is nimmer met Politie of Justitie in aanraking geweest. ook ko.mt hij 
niet voor in het kaartsysteem voor Politieke Delinquenten; 
Johan HlJIZINGA, geboren te .Amsterdam, 29 Juni 1920, van beroep medisch 
caiididaab, wonende Amsterdamseweg 360 te Nieuwer-Amstel, geen gods
dienst. Op 5 October 1942 werd bij in deze gemeente ingeschreven, ko
mende van .AlllBterdam. Betrokkene is nimmer met Politie of Justitie in 
aanraking geweest. Ook komt hij niet voor in het kaartsysteem voor 
Politieke Delinquenten; 
Hendrik EliNDRIKSE, geboren te Nieuwer-Amstel, 27 Juli 1899, van be
roep melkslijter, wonende .Amsterdamseweg 130 te Nieuwer-Amstel. Hij 
belijdt de Gereformeerde godsdienst. woont sedert zijn geboorte in 
deze gemeente. I!ij is nimmer met Politie of Justitie in aanraking 
geweest. Ook komt hij niet voor in het kaartsysteem voor Politieke 
Delinquenten; 
Valentine SCHILLEMAN, weduwe van Pieter GUII.ONJUID, geboren te .Brielle 
17 Juni l900, zonder berj)ep, wonende 11:lr. Bardeslaan No. 10 te Nieuwer 
Amstel. Zij belijdt a'e Ned. Herv. godsdienst. Op 26 Maart 1941 ves
tigde zij zich in deze gemeente, komende van .Amsterdam. Betrokkene is 
nimmer met Politie of Justitie in aanraking geweest. Ook komt zij nie 
voor in het kaartsysteem voor Politieke Delin,uenten; 
Theodorus, Derk BENNES

1 
geboren te Amsterdam, 2 September 1903, van 

beroep kÛnstschllder, vmnende Dijkgravenlaan No. 12 te Nieuwer-Amstel 
geen godsdienst. Hij vestigde zich op 1 December 1939 in deze ge
meente, komende van Amsterdam. Voorheen woonde hij ook te Parijs. 
Hij is nimmer met Politie of Justitie in aanraking geweest. Ook kamt 
hij niet voor in het kaartsysteem voor Politieke Delinquenten; 
Cornelis van den AARSSEN, geboren te Amsterdam, 1 April 1897, van 
beroep bänkbeambte .Amsterdamse Bank, wonende ArnSterdam.seweg 298 te 
Nieuwer-Amstel. Hij belijdt de Ned. Herv. godsdienst. Op 8 Januari 
l9G7 vestigde hij zich in deze gemeente, komende van Amsterdam.Betrok 
kene is nimmer met Politie of Justitie in aanraking geweest. Ook 
komt hij niet voor in het kaartsysteem voor Politieke Delinquenten; 
Arie de FROE, geboren te Arnhem, 7 Januari 1907, van beroep arts en 
hoofdassistent Gemeentelijke Universiteit te .Alllsterdam, wonende iü'. 

1 Si:xlaan 24 te Nieuwer-Amstel, geen godsdienst. Hij vestigde zich op 
27 A,pril 1935 in deze gemeente, komende van .AIDSterdam. Betrokkene is 
nimmer met Politie of Justitie in aanraking geweest. Ook komt hij 
niet voor in het kaartsysteem voor Politieke Delinquenten, 
Daniel, Thomas d • .ANGRJ!l10ND, geboren te .Amsterdam, 4 Mei 1902, van 
beroep chëf inkoper Fa. Hollenkamp te .AIDSterdam, wonende Graaf Ael
brechtlaan 149 te Nieuwer-Amstel, geen godsdienst. Hij vestigde zich 
op 17 A.Pril 1939 in deze gemeente, kOlllende van Amsterdam. Vo0rheen 
was hij lid van de gemeenteraad alhier voor de Partij van de Arbeid. 
Hij bedankte echter wegens drukke werkzaamheden. Betrokkene is nim
meb met Politie of Justitie in aanraking geweest. Hij komt ook niet 
voor in het kaartsysteem voor Politieke Delinquenten; 
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Klaas OOIB, geboren.te .Amsterdam., 2 November 1907, van beroep stuca 
doo�, wonende Rentmeester�laan No. 53 te Nieuv1er-AmBtel. Hij vestig
de zich op 14 Augustus 1934 in deze Gemeente, komende van Amsterdam. 
�is Jii� van de CO!W!unistischeJ:ari.ijl Door de Politie dezer ge
meente werd op 7 �uni 1941 proces-verbaal tegen hem opgemaakt terzake 
dierenmishandeling, en op 19 Februari 1945 terzake diefstal door mid
dei van verbreking in verenig�ng. 
Call: 

van Poli tie, 

• 

----=-.,...... ________________ _,<_ 
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INLICHTINGENDIENST VELP. 

No. 1624 

Dossier 2 / No. 17 
GEHEIM. l '-_o_.tu_m_: -�-/-_:.z_-_�_:P_� �4

--

· �' � · 10/4 ó .1 � 

In antwoord o:p Uw schrijven d.d. 14 Juli 
..{ 

12l3.i-(l "Geheim", betreffende de in deze gemeente woonachtige

-abonné's op de "Vrije Katheder",heb ik de eer U te berichten,
dat wat betreft de politieke oriënterine c.q. activiteit van

de volgende personen alhi er niets ten nadele bekend is.
1e. ROS�!l\.LEN van.JAN.WILLEM,geboren te Leiden,6 Mei 1910, 
,dansleraar,wonende te Velp(G),Rosendaalselaan No. 18, 
2e. HARTEVELD.AGATHA.ANNA,geboren te Leiden,25 September 
1893,verpleegster,thans wonende te Velp(G),Rosendaalselaan 
No. 55, 
3e. EEK1JIAN.CHRISTI.KAN.NICOLAAS,geboren te 's-Gravenhage,4 
Maart 1918,binnenhuisarchitect,wonende te Velp(G),Overbeek-
laan No. 2, 

4 4e. ABMA..JELLE,geboren te Ede,17 Januari 1921,bouwkundige, 
wonende te Velp(G),Torckstraat No. 27. 

Van laatstgenoemde persoon is bekend,dat aan hem, 
d.d. 20 Mei 1947 alhier een Nederlands paspoort is verstrekt, 
geldig tot en met 20 Mei 1949. Hij vertoefde enige tij (1 in

:België. J.Abma is een figuur met een gesloten karakter.Bekend 
is,dat hij op politiek terrein contact heeft gezocht met 
WIN'.!:ERINK.ANTO)TIUS.JOH.ANNES,geboren te Rheden, 24 Juli 1881, 
zonder beroep,oud Wethouder der gemeente Rheden,wonende te

Velp(G),Egmondstraat No. 1. Genoemde Winterink is voorzitter 
van de "Oude S.D.A.P." afd. Rheden en w.as tijdens de jongste

gehouden gemeenteraadsverkiezint,en lijstaanvoerder van de 
groep "Oud Wethouder Winterink". 

Aan: c.v.D. den Haag. 
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VERBINDING NO : Il rY 

BERICHT No • / .[ ·�UF[GÉBOE�T i � 
r ·1 AtJa�r;-

• j_;. ....,..__,,_...,..___ 1 ( ·1,qg 
@ ·1 Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 23 April 

1947,no B 1�.houdende een verzoek om inlichtingen omtrent B.de 
Wolf-Ricar'n7ffiëinstra,Drs �.Ruttink ,Drs G.Hess,F,Fontein-Elde
ring,allen wonende te Oss en ,volgens Uw opgave,abonn�'s op " De 
Vrije Katheder",deelt No het volgende mede: 

1 Rosina Susanna EleonQra RICARDO,geboren te Amsterdam 20 December 
1904,zonder godsdienst,is dochter van David Ricardo en Bertha Ent
hoven.Zij huwde op 1 September 1936 te .Amsterdam met Carl David de 
Wolf,geboren te Zutphen,12 April 1907,N.Israeliet,sedert 15 jaar 
adjunct-directeur van de N.V. Zwa.nenbergh's vleesw0.I1enfabrieken te 
Oss.In 1936 vestigden zij zich te Oss vanuit Amsterdam.Van 1 Mei 
1943 tot 4 Januari 1946 zijn zij ondergedoken en sedert 4 Januari 
1946 zijn zij wwer ingeschreven te Oss,aan het adres Oude Molenstr 

,no 8.Van enige extremistische activiteit is niets bekend. 
2 l'r6ter Gerhmtd TIEMSTRA,geboren te Zutphen,29 Juli 1915,N.H.,achter 

eenvolgens leerling op een politieschool,textieltechniker en bedr:ijfs 
leider der Bruijnzeel fabrieken,is op 14 Mei 1943 te 's-Gravenhage 
gehuwd met Th.eeese Jobanna AUDRETSCH; Sedert 24 April 1946 is hij 

3 

--

te Oss woonachtig ,thans aan het adres Oude Kerkstraat 11,komende 
van .Amermngen.Van extremistische activitei� is niets bekend.Ge-
ruchten gaan wel in die richting. 
Johannes RUTTINK,geboren te Bandmeng,28 Februari 1908,chemicus bij 
de N.V.Organon te Oss,N.H. ,is op 27 April 1939 te Lausanne gehuwd 
met Elisabeth Anna HULSHOFF POLL,geboreh te Hengelo ,3 Januari 
1907.Zijn woonplaatsen zijn achtereenvolgens: 
Tot 18 September 1936 te Apeldoorn,van 18 September 1926 tot 24 Ja
nuari 1935 te Utrecht,van 24 Januari 1935 tot 28 Augustus 1937 te 
Delft ,daarna tot 27 Juni 1940 wederom te Utrecht.Van 27 Juni 1940 
tot 5 Juli 1943 te Katwijk en daarna tot heden te Oss,Dr.Hermans-
laan 12. De meningen. over deze persoon lopen uiteen.Vast staat dat 
hij Marxistisch denkt en handelt maar volgens sommigen niet in de 
geest van de c.P.N. 
Gustaaf HES,geboren te Osa,11 Januari 1914,kantoorbediende,N.Israel. 
is op 6 Maart 1941 te Deventer gehuwd met Eva Riene Gosscàalk. 
Tot 28 October 1943 woonden zij te Oss,·waarna zij tot 19 Januari 
1946 met onbekende bestemming vertrokken.Op 19 Januari 1946 vestig
den zij zich wederom te Oss aan het adres:Teugenaarstraat 14. 
Positieve gegevens over extremistische activiteit ontbreken geheel. 

5 Frederika Helena Augusta ELDERING,gebore� te Rotterdam 14 Augustus 
1914 ,voor haar huwelijk apothekers-assistente,is op 10 November 
1939 te Oegstgeest gehuwd met Cornelis Theodorus FONTEIN,geboren te 
Leiden 11 November 1913,arts. 
Tot 17 November 1939 waren zij te Leiden woonachtig,daarna tot 30 
Juni 1940 te Zundert en vanaf laatstgenoemde datum te Oss aan het 
adres Molenstraat 56. 
F.H.A.Eldering staat te Oss gunstig bekend evenals haar man.Van 
enige extremistische inslag is niets gebleken.Daartegenover zijn
zij positief christelijke beginselen toegedaan. 

Zodra naderegegevens omtrent vorenstaande 
personen ter beschikking komen,zullen deze terstond worden gemeld. 

,. 

, ,.mmec. 

L:.,:-�m: 

cu;:::-: /' u . 1 \ ·---. C 

j /f.-/- � 

. j 
Oss, pyi 1947,
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Bijlagen: 

GEHEIM. 

-

1000-4-47 

Ter beantwoording van het verzoek, vervat in het hierboven 
aangehaalde schrijven, d.d.17 Juni 1947, wordt U het vol
gende medegedeeld; 

? 
Betreffende sergeant. "/illem l!'rederik � HEERJJ� geboren
te Amsterdam, 21 Juli 19"17, wonende Moerdijkstraat 44/11, 
te Amsterdam. In het Bevolkingsregister, alhier, staat hij 
ingeschreven op het adres Jan LievenSltraat 18/111, te Am
sterdam. 

Hij komt niet voor in de Politie-administratie en de· 
cartotheek,f te Amsterdam. Van Heerde is gehuwd, hij heeft 
geen Godsdienst. In de omgeving van zijn woning staat hij 
bekend als een fel communist, die veel propaganda maakt 
voor de c.P.!�. Reeds voor de oorlog was hij lip van de 
communistische partij. In de bezeittngstijà werd hij door 
de Duitse S.D. gezocht, wegens zijn communistische ideeën. 
Hij wist, door zich schuil te houden, aan de greep van de 
S.D. te ontkomen.

In de verkiezingstijd maakte hij, door het aanbrengen van 
raamaffiches, propaganda voor de C.P.�. 

Betre�fende sergeant Bernardus Johannes BEIJER, geboren 
te Amsterdam 26 Januari 1912, wonende Den Texstraat 38 
te Amsterdam. 

Hij is op 10 December 1941, door de Economische Rechter, 
alhier, terzake overtreding van de Economische voorschrif
ten, veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf en f 40.
boete of 40 dagen hechtenis.( straf ondergaan). 

Beijer is gehuwd, hij heeft geen Godsdienst. In de omge
ving van zijn woning staat hij bekend als communist. Van

enige activiteit voor de C.P.N., is niets gebleken. In het 
gezin van Beijer wo1·dt het dagblad " 1Je Naarheid", gel.azen. 
In de �artotheek van de P.R.A.,alhier,komt hij niet voor • 

. . . . . . . . 

Betre�fende de sergeant-majoor administrateur Bouke JONKER, 
geboren te A,sterdam 1 Mei 1916, wonende Argonautenstraat 
31 huis, te Amsterdam. 

Jonker is gehuwd, hij heeft geen Godsdienst. In de omge
ving van het aangegeven adres staat hij bekend als een 
rustig en beschaafd persoon. Voor zover bekend, bemoeit 
hij zich niet met de politiek. 

In de Politie-administratie en de cartotheek van de P.R.A., 
te Amsterdam,komt hij niet voor • 

• • • 0 0 • 0 e e • 0 • • ♦ • • •  a • • •  e ♦ • ♦ ♦ ♦ • •  ♦ • ♦ • e ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • e e ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ e ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ 

Verzonden aan Hfd. C.V.D. te Haag B.2
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GEMEENTE-POLITIE TE BLOEMENDAAL 

No .. 1927. .•.

BLOEMENDAAL, 2d Juli Î947:- .-jl 
i t1JUU_;947 _ 

Aan de 1 
( •vq JjS:-

Centrale Veillglié�enst 
Javastraat No.68 

BIJLAGE: ---

Brieven t-e zenden surn de Hoofdinspecteur van 

Onderwerp: 

Politie te Overveen. 

16960 
TEL. K2500 

12769 

Inlicbtingen 
M.# .A.Aelberts. 

te 

GEHEIM. 
=-======== 

J!!,A 
. ln antwoord op Uw schrijven

d.d.21 dezer,No.B.16665,heb ik de
eer U te bericli't'�,�het hier 
betreft MARIA iruLTHERA ANTOINETI1E 
AELBERTS,geboren te �indhoven 
2 October 1899,wonende Iepenlaan 
No.43 te Bloemendaal. 

Zij is staatloos.Tijdens de 
bezetting deed zij veel en gevaar
lijk illegaal werk en is q_El_:f:hé!.lve 
politiek betrouwbaar te achten. 
Zij staat bekend als anti-communis 
tisch.Als schrijfster is zij geabo 
neerd op alle mogelijke tijdschrif 
ten tot het vergaren van stof voor 
haar boeken. 

De ',ïnd.Corpschef v.Polit·e, 

B iu;::-,- � 'U C · ,,____--' \ ·-· \ 

D�In::r�r 1'fil 

t;uf!•rne.r: 1 � . 
D•tum: 1 /ff- P- 4/. 1 
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� POLITIE LAREN (N.H.) (@ 
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TELEFOON 2442 (kengetal K 29 3) l •
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No. 804/ 47 • Il 

1 D 
''

Bijlage: geen 
Onderwerp: Uw brief van 21 Juli 1947, B.12320 
Betr.: E. Vel tman-Cohen. 

Il ' 

Onder verwijzing naar bovenvermeld schrijven, 
heb ik de eer U HoogEdelgestrenge te berichten,dat de personalia van 
E.Veltman-Cohen,door U bedoeld,als volgt luiden :,. 
EVA CO H E  N,geboren te Hoogezand,2 April 1889,zonder beroep,wonende
Alhier,Raboes no.5. Haar echtgenoot,Barend VELTMAN,die voor de oorlog 
een groote schoenenbandel dreef,is op 19 April 1944 overleden. 
De weduwe E.Veltman-Cohen geniet een gunstige reputatie,leeft bescheide 
en verkeert veelal in behoorlijk gesitueerde Joodse kringen. Haar poli
tieke oriëntering is mtj niet bekend en van eenige activiteit harerzijds 
op politiek gebied,is tot dusverre niets gebleken. 

.ie Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 

de korpschef van gemeentepolitie 
te Laren NR. , 

��,-�� 

's Gr a v e n h a g e. 

vWL 1123 
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� GEWEST AMSTERDAM 

District ........ .U.t.r.e .. cht .... . 
Afdeeling .................................... . 

2 3 JUU1947 
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�==:�rp: Abonne • s op 11 DWri--;e· Ka the der". r, � 

Groep ........................................... . 

COMMANDANT 

No. 9 2- Geh. Pers. 

\. 'J-( -,0\ 
J..,I J ' ; --

' . 
Ter voldoening aan net gestelde in 

Uw schrijven dd. 20-5-'47, No.B.12734, 
- _. 

heb ik de eer UHoogEdelGestrenge, bij-
gaand de gevraagde inlichtingen aan te
bieden.-

De Officier v.Rijkspolitie,
----. 1e klassç, 

E'_ 1:::---=- C,0 C ( District commandant, 

-----�-t,c,:.rr._,, 1 
� 

Ga .... m • 1 -� /y-)'- ''f' � ,.c:'----------=------

typ. V. 

AAN 

er Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, 
J � traat 62. te 

's- G r a v e n h a g e.

PATAIA•AM IIB6FOORT 
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GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 
..... Zuilen ................ ... , .. '.:!,8 .... J.JJ:l..i ........... ..... 194 7. 

Discricc ............. V.J',Rt!;C,,:Rî.."································ ' BRL'UKELEN. 
Afdeeling ............................................................ . 

� ................................................... .......... ............ . 

COMMANDANT 

No. 34-Geheim-Pers. 
Bijlagen: leE 1. 
Onderwerp: Abonn� 1 s op "de Vrije Katheder". 

Ingevolge het schrijven voorzien van Uw onder
schriften dd. 24 Mei 1947, no.92 Geheim-Pers. en dd. 23 Juni 
N"o.92 Geheim-Pers., betreffende onderwerpelijke aangelegenheid, 
heb ik de eer UWELEDELGE;öTRENCE beleefd het gevraagde onderzoek 
met bijlage in 2-voud te doen toekomen, betreffende onderstaan-
de personen: 

le. 'NlLIBM S•.YAGbiR, Nederlander, geboren 22 November 1901 te 
Amsterdam, musicus, godsdienst Ned.Herv.wonende te Zuilen, 
A.v.Bergenstraat no.l bis. Hij is gehuwd met ALIDA JACOBA van
den HOED, geboren 4 Mei 19é6 te Amsterdam. Het huwelijk is ge
sloten te Amsterdam op 5 Januari 1933. Zij hebben áén kind dat
genaamd is HENDRIK JAN, geboren 17 Mei 1944 te Uil;;recht.

Si/AGER.W. is lid van het Utrechts Stedelijk Orkest en Di
rigent van het Diemerharmonie orkest en van het Doorns muziek 
orkest. Zijn politiek uitgangspunt is niet bekend. Hij laat 
zich weinig met andere mensen in. 

2e. GERRIT ten LOHUiö, Nederlander, geboren 29 Maart 1923 te 
Amsterdam, assistent op een laboratorium te Utrecht, geen gods
dienst, wonendex te Zuilen, Burg.van Tuijlkade no.120bis. 

liijK is een zoon van H�m..1AN AfITOON ten LOHUIS, geboren 
6 April. 1887 te Zutphen, moeder is reeds jaren overleden. Zijn 
vader is Chef-wagenmeester bij de .Nederlandse Spoorwegen. 

Hij heeft ook gewerkt bij Philips ia Eindhoven. Is erg op 
zichzelf, heeft geen vrienden en studeert voor doctor in de 
wis-en nar.uurkunde. Hoe hij politiEkgeori�nteerd is, ben ik 
niet te vet.en kunnen komen. 

3e-. JAN 1'4ARTEN Gt.JNNEMAN, .Nederlander, geboren 8 December 1.920 
te Zwolle, kantoorbediende, gee·n godsdienst, wonende te Utrecht 
Billitonkade 27 bis. Is op 16 Juni 1947 overgeschreven naar bo
venstaand adres, doch is na ingesteld onderzoek nog bij zijn 
ouders in de Rotterdamstraat no.12 te Zuilen woonachtig. 

Hij is een z0on van Ah"TOON Gill�filfiliAN, geboren 15 April 1892 
te Zwolle en Jantiena, Martha VISSCBER, geboren 8 October 1894 
te Hasselt. Rij is een keurige, nette oppassende jongen. Heeft 
geen vrienden en bemoeit zich met weinig mensen. Zijn politie
ke oriëntatie is onbekend. 

4e. IlENDRIK .HLLEl\� :SCHILT, Nederlander, gä:boren 1.l Mei 1884 
te Stolwijk, Handelsagent, geen godsdienst, wonende te Groene
kan, gemeente 11Jlaartensdijk, Vijverlaan no.30. 

AAN de Heer F.APITEIN ,DISTRICTSCOMl:A1'JDANTj 
Dl!iR RIJKSPOLITIE UTRECHT 

TE 

D .h1 B I L T. 

Hi.i 
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Hij is gehuwd met JULIA van BORK, geboren 30 April i890 te 
Amsterdam. Het huwelijk is gesloten op 11 Mei 1932 te Haarlem. 
Hij hee-f't vier kinderen all.e getrouwd, waarvan l stiefdochter 
en l stiefzoon. De andere 2 kinderen dragen zijn naam. Zijn 
vrouw is vermoedelijk voor de Je maal getrouwd en heeft uit 
die huwelijken kinderen meegebracht. Of SCHILT ook eerder ge
trouwd is geweest is niet bekend. Nen en ander was op de be-
volking niet na te gaan. 

Hij bezoekt de vergaderingen van de �.P.N., is vermoede
lijk communist, voelt zich erg tot het communisme aangetrok
�. Hij en zijn vrouw komen voor op de kiezerslijst van d.e 
(.;.P.N. 1946 voor de Gemeenteraad .Maartensdijk. 

Ook zijn dochè�r CORNELIA lviARIA SCH ILT, geboren 12 ::;ep
tember 1.91.0 te Bergen op Zoom, gehu�vd met HENDRIK CORNELIS 
r,�RTENS, geboren l. fl'ebruari 1914 te Utrecht, komt voor op de 
kiezerslijst van de C.P.N. 1946 voor de Gemeenteraad Maartens
dijk. Deze woont thans te Iv1aartensdijk, öchimmelpennincklaan 
no.47. 

5e. 1''REDERIK LEEGSTRA, Nederlander, geboren 13 Juli 1897 te 
Amsterdam, Chemigraaf', geen godsdienst, wonende te M aartens
dijk, van L.Sandenb.laan no.59. Hij is gehuwd met Jeltje VOGEL 
�ANG, geboren 24 Mei 1898 te Amsterdam. Het huwelijk is geslo
ten te Amsterdam op 22 September 1921. Hij heeft één dochter 
genaamd Af'{NEKE geboren 25 Maart 1922 te Amsterdam. 

Hij is links georiënteerd, geen uitgesproken communist. 
Heeft zich in de bezettingstijd verdienstelijk gemaakt met het 
maken van valse stempels. 

6e. �ORNELiö KLAAS .lOlJDE}.1BERG, Nederlander, geboren 8 Septem-
ber 1898 te 1/ormerveer, Ned.Herv., bedrijfsingenieur bij de 
11Haka11 te Jutphaas, wonende te Jutphaas Utrechtseweg no.20. 

Hij is gehuwd met Trijntje DEKKER, geboren 5 December 
1904 te Krommenie.MJ!! Het huwelijk is gesloten te Krommenie op 
2 Juni 1932. Hij heeft twee kinderen en wel: 
CA'l'HARINA, geboren 26 Juni 1933 te -ilormerveer en GERRIT,JACOB, 
JAN geboren 31 Mei 1939 te Jutphaas. 

Hij is een zeer intellectueel. en vrijdenkend mens. Heeft 
geen vijanden. In de bezettingstijd heeft hij de bevolking via 
de 1'Haka 1t aan levensmiddelen gehol.pen, waarvoor hem door een 
bepaalde instantie een dankbetuiging is uitgereikt. 

Hij is geabonneerd op een communistisch Kunstbl.ad. 
7e. WILI.E.W JAN HINNO SANNBS, Nederlander, geboren 21 F'ebruari 

1880 te Oirschot, geen godsdienst, Juridisch adviseur, wonen
de te I11aartensdijk, ·rolakkerweg no.23. 

Hij is gehuwd met GERARDA van ZUILICHEM, geboren l Juli 
1.899 te Dorde:acht. Het huwelijk is gesloten op 27 December 
1917 te Utrecht. Hij heeft geen kinderen. 

Hij gaat met weinig mensen om, leeft echt op zichzelf. 
Is een intellectueel persoon. Omtrent zijn politieke gezind
heid kon ik niets te weten komen. 

8e. r,�RHTUS ABRAHAM GLEEUM, Nederlander, geboren 9 _Maart 1895 
te Roermond, geen godsdienst, Landmeter..J?ij...hetJ<ada�ter, wo
nende te Groenekan, gemeente Maartensdijk, Kastanjelaan no.6. 

Hij is gehuwd met BELIA GERARDA LE GEU, geboren 3 Juni 
1897 te Utrecht. Het huwelijk is gesloten op 6 Januari 1921 
te Utrecht. Hij heeft vier kinderen en wel: 
CHRISTINA MAATJE, geboren 30 Juli 1921 te Meerssen, BARUCH 
BHAM, geboren 5 April 1924 te l,1aastricht, lvIA.äTJ.tt: Hf!;NDRIKA, ge
boren 26 December 1927 te Roermond en JOOP, geboren 4 Februari 
1933 te Hilversum. 

Is op 5 October 1940 gekomen van U1R'Echt, B.Ballotstraat 
no.l B. 

Hij bezoekt de vergaderingen van de C .p .N. \/ordt als lid 
van de C.P .N !. beschouwd.. Hij en zijn vrouw komen voor op de · 

Kiexzersli.i st 
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kiezerslijst van de C.P.N. 1946 voor de gemeenteraad Maar
tensdijk. 

9e. PETER JOHANNES VAN DE h1.ffiK, Nederlander, geboren l Iviaart 
1900 te Utrecht, Ned.Herv.musicus, wonente te Tu.i.aartensdijk 
Utrechtseweg no -305. 

Hij is gehuwd met M.ETJE S MALLENBURG, geboren 19 !11aart 
::i.91-3 te Hi::t.versum. Het huwelijk is gesloten op ::i.5 Augustus 
1934 te Hilversum. Hij heeft twee zoons respectievelijk.K 10 
en 11 jaar oud. 

Hij is dirigent van het N.c.R.v. orkest en speelt ook in 
het Utrechts Stedelijk Orkest. Heeft in de bezettingstijd als 
po�itj�ke�ing_ in een concentratiekamp gezeten. -

Zijn politieke gezindheid is mij niet bekànd geworden, 
doch van enige communistische activiteit of iets dergelijks 
is hier geen sprake. 

10. WOPCO RINBE K&illS SIJPESTEIN, ïTederlander, geboren 29
Mei 1922 te Rotterdam, Doopsgezind, patroonsleerling, Vijzel
straat no.44 te Amsterdam.

Hij is een zoon van de weduwe MARIA 1$LISABETH CNOOP KOOP
MANS, geboren 6 Juli 1893 te Haarlem. Zijn vader is reeds ja
ren overleden. Deze was in leven president van de Rechtbank
te Utrecht. 

Op 8 October 1946 is hij overgeschreven naar bovenstaand 
adres. Daarvoor woonde hij bij zijn moeder in de Kastanjelaan 
no.2 te Groenekan, gemeente Maartensdijk. 

Hoe hij politiek georiënteerd is, ben ik niet te weten 
kunnen komen. 

Dex Adjudant, 
wnd.Afdelingscommandant, 

G.�

� 
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BREUKELEN, 6 Juni 1947. 

.AFDEL:C:. G BR EüKELill.� 
1 GROEP BREUKELEN

COJL.!'...tlND .NT. 
No.639. Geheim Pers. 

Onderwerp: Abonne's op "de Vrije Katheder". 

-• 

Naar aanleiding van Uw onderschrift van 30 dei 
1947, onder No.34 Geheim Pers., heb ik de eer U hieronder 
de gegevens, voor zoover mij bekend is geworden, van de mp
het aanhangsel v..n dat schrLjven genoemde 9ersonen te ver
stre lcirnu. 

De personen worden door mij in volgorde, zooals
op het aé.illha.ngsel is vermeld en voor zover zij in mijn - -
Groep woonachtig zijn, afgewerkt. 

lle. LEENDERT HENDRIK dONDAAR, Nederlander, geboren 2 October 
1904 te .Amsterdam, van beroep beeldhouwer en zanger, wonenQ
de te Loenen aan de Vecht, Oud Over B.63, huize"Oud-Over"
Hij heeft geen Godsdienst en is gehuwd met: .ANTHONIA AGATHA

DOBBELMAN, geboren te Rijswijk op 12 December 1907. Dit hu
welijk is gesloten op 4 Augustus 1930. Hij is met zijn echt
genote op 19 Juli 1937 uit Frankrijk gekomen, van het �dres
Jif ;;;ur Yvette. Zij hebben drie kinderen en i:iel: 
le.Louis Hendrik, geb. te • ..r.sterdam, op 27 �uni 1931� 
2e.Po.ul Yvis, geb. 22 Juli 1934 te Gif sur Yvette. (Fr.) 
3e.Dorinct Cornelis, geb. te Loosè�echt, 16 October 1938. 

3ond�...-.i.r heeft een schoonzuster bij heF in huis, 
gene.amd:ELI.;:>ABCTH :JOB:EEL;\�.J--;, geboren te Apeldoorn, 25 .::.:aart
1917. Zij heeft ook geen Godsdienst. 

Zijn politiek uitg�ngspunt is niet bekend. Bij 
is niet onbemiddeld en gaat ge�oonlijk met liberaal denken4
de mensen om.-

/2e. DERK LEFERT Val\! RERKUM, Nederlander, geboren te Zwolle op 

l
I6Augustus Ig'I3, beambte R.O.G. thans vmarnemend Directeur
van een kamp voor Politieke gevangenen in Limburg, vermoede
lijk Valkenburg. Hij woont te Loosdrecht B.2.a. Zijn Gods
dienst is Ned. Herv. Hij is op 7 April 1942 afgeschreven 
uit Loenen, Stationsstraat A.55 te Nieuwersluis. Voor dien
tijd woonde hij te A:nersfoort, Leusderweg No.234, - - - -
Hij is o� 13 Augustus 1942 gehuwd met Engeltje Guldenberg
geboren 4 Juni 1915 te Amersfoort. 
Zij hebben twee kinderen, namelijk: 
lê.Hugo, geb. te Loosdrecht op 24 November 1946; 
2e.�arinus, geboren te loosd.recht 19 Januari 1945. 
Van Berkum is lid V8Il de P:irtij van de Arbeid • 
.:3ondaar en Van Berkum zullen waarschijnlijk "de Vri§e Ga.the
der" lezen, omd.,_t zij d.lles 1·•illen "''eten, Wé...t in de poli tie
ke Pärtijen plaats heeft. Zeer wa&.rschijnlijk zijn zij niet
extremistisch georiënteerd. Dit is althans niet bekend. 
Va:n Berkum. is een grote iligale werker geweest en staat bij
de Politie ter plaètse best a�gescbreven. Hij heeft enkel 
een grote dunk van zichzelf. 

,J. ✓• ! 3e .. PATP.JI.D.ä lLaRI1>. PET:t{O.r,..:lLA BRUGLIAlif, l:ederlo.ndse, geboren 16 

_,.d. N\. 3eptember 1888 te Amsterc1:.,.m, letterkundige, wonende te Breu
,......�1·1 len Bt.Pieters, Hereweg :�0.63. 

Al.n-den Heer Adjudë.Ilt, wnd.Afdelings-CommwidWlt
der Rijkspolitie 

te 
B -· .u U K 1: L .J 1\J' •
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Lgescheiden 
f.i.
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• 

1 4e. 

Zij is op 9 Decefuber 1946 t� Breukelen ingeschreven, komen
de uit Amsterdum, Deurloostraat 61.III.Rood. Haar echtgenoot 
is gen.,_am.d: JaCOBL.::, CCH.i:X-JlLL:i RIElIBl:ó, geboren te Zaamslag,-
31 Augustus 1900, aie vÇ Amsterdam op het �dres Amstelkade 
lio.100 woont. Zij zijn niet wettelijk,4 doch zij vertoeft -
voor haar letterkundige arbeid te Breukelen. Dit echtpaar 
heeft geen kinderen. Over haex politieke gezind.heid kon ik 
niets te weten komen. Ze gaat met zeer weinig mensen om. 

BAREJ:ïD ,vILLEl'.. \!Ill.'INK, student, geboren te Amsterdam op 28 l 
September 1925, wonende te Breukelen-Nijenrode op het Kastee 
1'Nijenrode 11

• Godsdienst Ned. Herv. Zijn Vader, die te Loenen 
op de Velm.we woont, Hoofdweg 78, is gen .... amd: B. C. ;1ilmink. -
Hij is Textielagent. B.,i.Nilmink is vanaf 6 November tot 2 
December 1946 in :oilitairen dienst geweest. Hij is een Vé...Il.

de leerlingen die het heel goed maken en er is niets ten na
dele van hem bekend. Op het Kasteel wordt"cle Vrije Katheder" 
wel eens bezorgd. Of die courant voor hem bestemd is, is -
niet vastgesteld kunnen worden. Ik ben ook niet te weten -
kunnen kolI'en, hce hij in de politiek georiënteerd is . 

/5e.DANIEL DE VRIES, geboren te Utrecht op 21 Juli 1895, Neder
lander, geen Godsdienst, vé.o.n beroep kunstschilder, wonende 
te Breukelen St. Pieters in het woonschiw:"DE DUIF". - - -
Daar verblijft hij met zijn echtgenote gen�amd : HELENA DE 
DOEB, geboren te den Haag, op 14 October 1913. Zij hebben -
geen kinderen. Hij leest: 11.HET VRIJE VOLK". Aangaan.de de poli 
tieke orientatie van de Vriës ben ik niets te weten kunnen 
komen, d��r hij met zeer weinig mensen in contact komt. Hij 
heeft een erg geslmten karakter. - - - - - - - - -

De Opperwè;_chtmeester, 
Groepscom.i:un.dant, 
G. H. v::..:n Lingen. 

(Q _�· 
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GROEP MAARSSEN• 

No 865/'47 - Geh� Pers.

Onderwer];): 
Abonne�'s op "de Vrije Katheder"

a.oL 

• 

Ter voldoening aan het gestelde in Uw Kantbrief d.d. ll Mae,rt 
1947 No 24. Geheim-Pers,betreffende de onderwerpelijke aangele
genheid,heb ik de eer UWELEDELE hieronder de gevraagde gegevens

-in drie-voud te doen toekomen; 
là¼\ MATBILDE MARIA PETRONELLA. .BRUGMA1'4 ,Nederlandse ,geboren te .Amster

dam 16 September 1888,van beroep letterkundige- vertaalster,wo
nend.e te Breukelen St Pieters ,Herenweg No 63. 

Haar echtgenoot is genaamd Jacobus Cornelis Riemens,geboren te 
Zaamslag 31 Augustus 1900.Deze woont te Amsterdarn,Amstelkade No
100.Genoemd echtpaar ,dat niet tezamen woont,is niet wettelijk 
gescheiden.Uit het huwelijk Zijn geen kinderen geboren. 

Bovengenoemde M.M.P.Brugman is op� December 1946 te Breukelen 
ingeschreven aan het adres Herenweg No 63,àoch thans woont zij 
aan de Middenweg te Tienhoven,alwaar zij haar letterkundige ar
bEid uitoefent.Bij de laatstgehouden Volkstelling gaf zij op te
wonenA te .Amsterdam,Deurlostraat 6l-3lbog. 

Zij woont te Tienhoven regelmatig samen met Johanna Margare
tha Riemens-Sc!µlabel,geboren te Liegnitz (Dld)5 Augustus 1907. 

Deze beide da.mes hebben veel contact met allerleit onbekende �I personen en ontvangen veel brieven.ZiJ verspreiden via een zeke
re Zwierstra eenn blaadje,getitelt 11 Het Ware Socia.li>sme"-----

Naar de hierboven genoemde Zwieratra en J.M.Riemens-Schnabel 
zal nog een nader onderzoek worden ingesteld,evenals naar de 

\Il aard van het blaadje "Het Ware Socialisme".Te zii;µier tijd zal 
L--hierover nader worden bericht. 

//J.�. GEORGE JOHANNES BUSMAN,geboren te Amsterdam 10 Mei 1909,van 
beroep Hoofd u.t,ö.scthool te Maarssen,wonende te Maarssen, 
Straatweg No 110 • 

Deze persoon is links georienteerd,zonder tot een bepaalde
partij te behoren.Men zou hem kunnen noemen een II zoeker" .Hij J.. 
treedy op politiek gebied niet op den voorgrond en veroordeelt 
bijvoorbeeld d� werkzaamheden van de E.V.C. en de c.P.N. 
Hij is een veelzijdig ontwikkeld persoon en leest vele tijd
schriften om zich naar alle zijden te ontwikkelen.Vermoedelijk 
ook daarom is hij abonne op "de Vrije I«atheder" ,Hij stelt veel 
belang i�Nederlands Indi� en met de wijze,waarop de Nederland
se Regering met de Indonesiers onderhandel-i,gaat hij in geen enkel
opzicht accoord. 

JOHAN CHRISTIAAN JACOBUS VA.N SCH.AGEN,geboren te Vlis�ingen
11 December l89l,van beroep kÛmstschilder,wonende te Maarssen,
Zandpad No 17. 

Deze persoon kwam in de bezettingstijd vanuit Rotterdam naar
Maarssen.Volgens eigen verklaring was hij te Rotterdam Referen
daris van een Gemeenteinstelling, d.och kon hij met de Burgemees
ter niet langer samenwerken.Aanvankelijk hield men hem voor een 
N.s.B-er,die het zinkende schip had verlaten,dooh na de bP.Vrij
ding in Mei 1945,is �iervan nimmer iets gebleken.Politiek zijn 

AAn de Heer 
Afdelingscommandant 
der Rijkspolitie 

te 
z u i l e n. 
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tegen hem na de bevrijding geen klachten binnengekomen. 
Hiji houdt zich thans veel bezig met het schrijven van boe
ken en gedichten,en het maken van tekeningen en schilderstuk 
ken. Van zijn hand verscheen onder andere het boek. "Flarden 
van de winden. '\'111 Voor zover bekend .gaat hij niet veel uit. 
Alleen op Vrijdaggaat hij steeds naar Utrecht. Het doel van 
zijn bezoeken aan deze stad is echter onbekend;Hij heeft 
weinig omgang met personen hier ter plaatse.Over ziin ver
leden.persoonlijke omstandigheden of politieke ideeen laat 
hij nimmer iets uit,zodat niet bekend is, welke politieke 
richting hij is toegedaan. 

Momenteel stelt hij ;ogingen in het werk om naar West 
Indiê of naar .Amerike te emigreren. 

Aan buitenstaanders lijkt het,of hij financieel welge-
steld is.Zijn echtgenote liet zich uit, dat haar man met het 
maken van tekeningen en schildeistukken behoorlijk ge�d

verdiende. 
Maarssen.14 Juni 1947. 
De Opperwachtmeester, 

Groepscommandant. 

G.M.Bouw. 
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AFDELING BREUKELEN.

GROEP ABCOUDE. 

No: 10/'47 - Geheim. 

Onderwerp: Abonné's op "de Vrije Katheder"� 

Abcoude, 10 Juni 19�,7. 

-

Ter voldoening aan het gestelde in Uw onderschrift 
dd.30-5- 1 47 No134 Geheim-Pers.,voorkomende op het schrijven 
van de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,betref
fende het in margine aangehaalde onderwerp,heb ik de eer 
UEdele beleefd te b�richten,dat door m.ij,betreffende ·de in 
de Groep Abcoude wonende personen,P.1/ELTER te Vreeland,Dr.M. 
BIJiiEVELT te Vinkeveen en BAANDERS te Baambrugge,een onder
zoek is ingesteld,waarbij het navolgende is gebleken. 

;J. PETRUS '1îILBEll1US WELTER, geboren te Amsterdam, 21 Maart 1898 
/ woonde voor Augustus 1927 te Amsterdam;van Augustus 1927 tot 

5 November 19Al te 's-Gravenhage en van 5 November 19Al tet 
op beden te Vreeland,aa.n het adres Vechtdijk No:23,alwaar hij 
het hotelbedrijf uitoefent. 

Hij is gehuwd en heeft twee kinderen(zoon en dochter),�el
ke kinderen respectievelijk met een jodin en een jood zijn 
gehuwd. 

1JELTER voornoemd is niet kerkelijk georiënteerd en het ver
moeden bestaat -mede gezien de huwelijken van zijn kinderen
dat hij van joodse afkomst is. 

Welke politieke richting hij is toegedaan,is niet gebleken 
Hij vertoont geen enkele activiteit in de een of andere rich
ting.Algemeen wordt hij als11 zoekende0 beschouwd. 

Zijn abonnement op0 de Vrije Katheder11 wijst mogelijk ook 
in die richting. 

WEL�ER voornoemd staat -gezien zijn mentaliteit- niet hoog 
aan ge schreven. 

Ij·• Dr.MÄRTINUS CORNELIS ADRIANUS BIJLEV.ELT, geboren te 's.-Gra
,, venhage,12 Januari 1905,woonde tot 11 Juni 1934 te Liaartens

dijk en van 11 Juni 193A tot op heden te Vinkeveen,a.an het 
adres Herenweg V 50.Zijn beroep is arts.Hij is gehuwd.BIJLE
VELT voornoemd behoort tot de Remonstrante kerk. 

Aan 

Tot ·op heden is niet komen vast te sta.an, dat hij lid of 
begunstiger is van enige extremistische groep. 

Integendeel is bekend,dat hij vice-voorzitter is van de 
te Vinkeveen bestaande Oranjevereniging en bij de geboorte 
van Prinses Marijke als eerste met het voorstel kwam,om naar 
Soestdijk te gaan,ter tekening van het felicitatieregister. 

Hij wordt te Vinkeveen,waar hij een drukke praktijk uit
oefent,als volbloed Nederlander beschouwd. 

Van enige actie op politiek gebied is niets gebleken. 
Hij is een hoogstaand en zeer ontwikkeld persoon,zodat het 
vermoeden bestaat,da.t hij door zijn abonnement op 11 de Vrije 
Ka.theder11 een kijk wil krijgen op het communisme in het alge-
meen. \îat betreft 

de Heer AFDELINGSCOM'.M�l).JtNT 
der RIJ1CSPOLIT1B BRElJKELEN 

te 

ZtrlL E N .  
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«at betreft de persoon van BAANDERS,Binnenweg C 26 te Baam
brugge(gemeente Abcoude),voorkomende op de door de C.M.V. 
bijgevoegde lijst,zij vermeld,dat op voormeld adres woon
achtig zijn: 
MARTINA BAANDERS,geboren te Amsterdam," Augustus· 1890,sier
kunstenares en 
ilILBELHINA BAANDERSf\feduwe van ,if.C.SCHilllJ!EL,geboren te Am
sterdam, 19 Januari 1889,zonder beroep. 

die van deze beide personen geabonneerd is op11 de Vrije 
Katheder"is niet bekend,terwijl dit ook niet uit het schrij
ven van de C.N.V.blijkt. 

De onder 1 genoemde persoon(MARTINA BA.ANDERS)vestigde 
zich op 9 April 19110 te Baambrugge,komende. uit Amsterdam, 
Zuider-Amstellaan 127 3hoog. 

Zij is ongehuwd en is niet kerkelijk georiënteerd.Als 
lerares is zij werkzaam aan een school te Amsterdam. 

·rot op heden kon niet worden achterhaald, welke school
dit betreft. 

1/elke politieke richting zij is toegedaan, is niet geble
ken, daar zij geen activiteit in de een of andere richting 
vertoont. 

Als artiste houdt zij er"vrije opvattingenttop na. 
Zij is een ontwikkeld en hoogstaand persoon en was,:ilijdens 
de bezetting,zeer anti-Duits in haar uitlatingen. 

De onder 2 genoemde persoon{WILHEllITNA BAANDERS)vestigde 
zich op 20 Mei 1946 aan het voornoemde adres te Baambrugge, 
komende uit Engeland. 

Ook zij is onkerks en vertoont geen enkele politieke
activiteit. 

Indien nadere gegevens,betref':fende voormàlde personen, 
bekend :z:ttyr mochten worden,zullen deze ten spoedigste aan 
UEdele worden bericht. 

de Opperwacht 
Groepsc:p-Hma,J:Ulffp. 

A •. M.L 
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__.. ven d.d. 17 September 1947 No. B. 
1666.5 Geheim en ten vervolge op 
--·- -

mijn schrijven d.d. 2 September -,,.
1947 No. 1900 Geheim, heb ik de ·e'�r 
UEdelGestrenge te berichten, dat 
R. I.angerijs aan de afd. Bevolking

alhier onbekend is. Wel is alhier
bekend �;mr±,j@ l.eogereis, geboren
te Wormerveer, 26-8-1912, echtgeno
te van Willem Christiaan Hemkes.Zij
is particulier secretaresse aan een
levensmiddelenbedrijf en woont aan
het Apolloplantsoen 6 te Zaandam.
Zij en haar man behoren tot de :Ear
tij'van de Arbeid en staan gunstig
bekend.

de Heer Hoofd Coll. 
de Centrale � 

..,ligb.e idsd ienst 
- Javastraa t 68
ts-GRAVENHAGE



-GEMEENTE-POLITIE AARN G�J::�c.l,LJ
___ J 

�-, r·-iummer, 
1 

15 Jul1 �.n"1.n. 

� 
�r,_D_··-":-um_: --!-.....L....:.._.L.,:!::�:=21"B_O_E_ij,_;,,;e;,;,;,�!..;:•• _;����!4,4� ,

1
��=

11947

No.1019 •.. 
Bijlagen: ------

( 

{;.,o aar aanleiding van Uw schrijvj �(D//#.3 V
j.1.No.B"14172, Geheim" onderwerp: abonné op ï

1de Vrije
Kathede� ik de eer U het navolgende te berichten.

Bij een dezerzijds ingesteld onderzoek is 
gebleken dat: André Martin Paul Chretiën van der Laar
Kitafft, geboren 23 Oct ober 189 3 te Willemstad, van beroep 
onderivijzer, thans wonende te Baarn, Lage Vuurse 63, in
derdaad is geabonneerd op het weekblad "de Vrije Kathederi' 
Hij is echter abonnë op verschillende :politieke bladen om
dat hij graag met alle politieke st�mingen op de hoogte 
wil zijn en zeer leergierig is. Hij is bij geen enkele po 
litieke partij aangesloten en bedrijft geen politieke ac
tiviteit. Betrokkene repatrieerde in Februari 1946, uit 
Ned.Indië en vesti,_gde zich toen te 11 s-Gravenhage. Op 4 .Fe
bruari 1947 vestige hij zich alhier,komende uit Zeist. 

Op politiek gebied is alhier niets te nade
le van hem bekend. 

Aan de Beer Hoofd van de Centrale 
Veiligheidsdienst, 

DE INS

?-

PECTEUR VAN POLITIE, 
�� 

�� 
te Javastraat 68 

11 s-G RAVEN HA GE.
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Aan de Heer Hoofd 

c ... t.rr.: //:,7:_;:1-,-_i \ 1 6JUL/i!-l47

,ó t,1r9y \ ACD/,M7��/.v.d. Centrale Veiligheidsdienst
te 's - Grav enhage . 

(In afschrift aan de Heer Procureur-Generaal, 
fgd. Directeur van Politie, te Leeuwarden.) 

Onderwerp: .Abonné's op "De Vrije Katheder". 

Antw. op: Uw schrijven No. B.12734 dd. 20-5;'47�
� 

- - ./ 

A, 
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;..� 
Ik heb de eer U onderstaand ue bij Uw bovenvermeld schrijven 

gevraagde inlichtingen te verstrekken: 

Frederik Adriaan BOL, geboren te Benkoelen (N.O.I.) 1-8-'17, van be
roep arts, wonendete Schoonoord D. 56, belijdt de Ned. Herv. gods
dienst. Zijn politieke oriëntatie is C.H. Hij is niet extremistisch 
actief. 

Pieter de GROOT, geboren te Leeuwarden 24-2-'14, van beroep Districts
architect der gemeenten Havelte, Nijeveen, Rminerwold en De Wijk, 
wonende te Havelte H. 104 b. Godsdienst: Ned. Herv. Politieke oriënta
tie: Partij va.n de Arbeid. Hij 1 eest het Vrije Volk. Hij treedt op 
politiek terrein niet op de voorgrond1 van extremistische activiteit 
is nimmer iets gebleken. Hij staat in alle opzichten gunstig bekend. 

Dorothea Catherina Helena BAKKER, geboren te Franeker 5-6-'82, weduwe 
van Cornelis BRO:B!KEMA {gebgren 13-12-'83 te Wageningen, in leven pro
fessor aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen). Gedurende de zomer
maanden

L
is zij woonachtig in een zomerhuisje te Hoorn op Terschelling, 

des win�ers verblijft zij ten huize van haar zoon, de arts L.D. BROEKE
MA, wonende Hoofdstraat 6 te Diever. Zij heeft geen politieke oriënta
tie, terwijl van e«tremistische activiteit niets is gebleken. Zij 
treedt in geen enkel opzicht op de voorgrond. 

De arts L.D. BROEKEMA treedt op politiek terrein niet op de voor
grond, terwijl ook van hem geen extremistische activiteit is gebleken. 
Hij spreekt zich nimmer poai tief uit, doch is vermoedelijk de Part ij 
van de Arbeid toegedaan. 

Johannes RUCHTIE, geboren 25-8-82 te Sappemeer, van beroep werlaneester 
bij de R.W.I. te Veenhuizen, wonende te Veenhuizen II, gemeente Norg, 
is aangesloten bij de Partij van de Arbeid. Hij is wethouder van de ge
meente Norg. Voor de oorlog was hij een vurig strijder voor de s.D.A.P. 
Geen extremistische activiteit. 

Arie van den BOON, geboren te Doesburg 30-9-'86, van beroep kunstschil
der, wonende Asserstraat 50 te Rolde, is aangesloten bij de Partij van 
de Vrijheid. Hij is niet actief op politiek terrein. 

Johanna Theodora Regina van BALSVOORT, geboren te Steenwijk 5-10-'96, 
van beroep onderwijzeres, wonende Lieverscheweg 38 te Roden, is aange
sloten bij de Partij van de Arbeid. Voor den oorlog behoorde zij tot 
de S.D.A.P. Extremistische activiteit gaat niet van haar uit. Zij heeft 
een vooraanstaande plaats in het verenigingsleven, in het bijzonder op 
het gebied van volkszang. 



• 
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Willem Hendrik van �ESKIE , geboren te Hengelo 11-2-'20, van be
roep opvoedkundig adviseur, wonende te Norg 165/III (Huize ''Stille 
Hoek"), werd op 2? December 1945 te Norg ingeschreven. Voordien 
was hij woonachtig te Amsterdam aan het Merwedeplein 21.I. Hij is 
werkzaam bij de R.W.I. te Veenhuizen op de administratie. Zijn po
litieke ariëntatie is niet bekend. Hij woont vrij afgezonderd en 
het is niet bekend of hij bezoek van buiten ontvangt. Hij is vlot 
bespraakt. 

Gerben Jochem PLANTING, geboren te Schoterland 12-?-'18, van beroep 
Officier van Gezondheid, wonende te Gieten A 92/II, ondergaat thans 
mil. detentie in het Huis van Bewaring te Arnhem wegens dienstweige 
ring voor uitzending naar Indië (5½ maand). Hij staat bekend als 
communist. Extremistische activiteit ia niet gebleken. 

Bareld AALDERS, geboren te Gieten 17-4-'96, van beroep architect, 
wonende Hoofdstraat 135 te Gasselternijveen, gemeente Gasselte, 
belijdt de Ned. Herv. godsdienst. Hij is lid van de Partij van de 
Arbeid en treedt op politiek terrein niet op de voorgrond. Extre
mistische activiteit is niet gebleken. Hij staat gunstig bekend. 

Albert CA'MPHUIS, geboren te Apeldoorn 3-7-'22, van beroep onderwij
zer aan de Openbare Lagere School te Bovensmilde, wonende te Boven
smilde A.129, gemeente Smilde. Zijn politieke oriëntatie is niet 
bekend en mij is niet extremistisch actief. Hij staat te Bovensmild 
gunstig bekend. 

De Majoor, 
Districtscommandant, 
Jhr. W.A. Gevers Deynoot. 
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• . Naar aanleiding van Uw schrijven d.d.7 Juni 
ik de eer U het volgende te berichten: 

{;J. 
j.l.nf:B.16665,heb

,. 

Gijsbertus Jan ZEULEVOET, geboren te Wormerveer 22 Januari 1902, 
van beroep handelsreiziger, wonende te Deventer, Rielerweg nr.175, 
Nederlander, vestigde zich op 6-1.1932 in deze gemeente, komende van 
Wormerveer.Van enige politieke activiteit zijnerzijds is nimmer iets 
gebleken. 
Pieter DE LANGE is reeds in het begin van de oorlog overleden.Zijn 
boekhandel aan de Lange Bisschopstraat 41 alhier, worat ondèr zijn 
naam gedreven door Adrianus VERHOEVEN, geboren te 's Gravenhage, 
24 April 1916, boekhandelaar van beroep, Nederlander, wonende te 
Gorssel P.26.Hij woonde van 1.7.1939 tot 11.1.1946 te Deventer. 
Hij toonde nimmer enige politieke activiteit en het abonnement op 
''De Vrije Katheder" zal door hem ten behoeve van zijn boekhandel 
zijn genomen. 
Johannes .Ant0nius TEULINGS, geboren te 's Hertmgenbosch 28 Januari 
1890, sigarenmaker van beroep, Nederlander, wonende te Deventer, 

1 
Nilantstraat 43, vestigde zich op 17.5.1932 in deze gemeente, komen-

' f de van Eindhcwen.Hij is communist en penningmeester van de "Vlam-
,, groep 11

, afd .Deventer. 

J;1 

/r
� Reinhara SCHNELLE, geboren te H

.
eidelberg Dl. 5 Juli 1920, studerend, 

")/' vestigde zich op 9.7.1925 in deze gemeen�e, komende van Blaricum. l�V") Op 11.2.1947 vertrok hij naar Wageningen.Hij bezit de Nederlandse
1/J ,,, l na tionali tei t. ....- ...,,._,.. � ,.,.. 

A,,ku/1"1 ' Zijn vader, Frans Heinrich Oskar SCHNELLE, geboren te Kreuznach w1
, 

. - 10 Januari 1890, Nederlander door naturalisatie, wo0nt alhier nog 
· � aan het adres D.G.v.d.Keesselstraat 81. · 

Beide personen traden tot heden op politiek gebied niet op de voor-
grond. 
Cui±inus Jacobus RIJPM.A, geboren te Achtkarspelen 14 Juli 1899, 
bouwkundig ambtenaar bij de Rijksgebouwendienst, wonende te Deventer' 
Cartesiusstraat 23, Nederlander, vestigde zich op 5.4.1941 in dez� 
gemeente, komende van Enkhuizen.Bijzonderheden omtrent hem werden 
U dezerz;;.1.jds reeds bericht?J"enals omtrent zijn echtgenote Helena 
Reina Edelina VELJEMAN, geboren te Wieringen 6 Februari 1901 .Beiden 
zijn communist; de vrouw is tevens raddslid voor de C .P .• N. alhier. 
Piebe Jan PIEBENGA, geboren te Barradéel, 11 Juli 1897,�van berpw 
geneesheer-directeur van de Psychiatrische Inrichting 11Brinkgrevoo 11 

An''"St-.Elisabeth-Gasthuis II alhier f,, wonende te Deventer, Brinkgrever
weg 246.Waarschijnlijk spruit zijn abonnement op bedoeld blad voort 
uit ·.b:e'lé:m·gste-1.-r:::ï;n�, daar hij vermoedelijk tot de P.v.d.A.behoort. 
Gonda Willemina NIJENHUIS, geboren te Deventer 30 Mei 1905, van 

beroep huishoudster,_wonende te Deventer, Ferdinand�Bolstraat 29, 
Nederlandse, woont sinds haar geboorte in deze gemeen�e. Bijzonderh 
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den omtrent haar werden U dezerzijds reeds bericht.Zij is communiste 
• en voorzitster van de "Bodd van Huisvrouwen", afd .Deventer.

Hans MOGENDORFF, geboren te Dusseldorf Dl. 25 Juni 1922, wonende te 
'Deventer, Noordenbergsingel nr.4 is een staatloze jood van Duitseorigi� 
ne.Hij heeft hier te lande in verscheidene plaatsen gewoond, o.a.in 
Gouda.Tijdens de bezetting dook hij onder in Enschede.Hij is leider 
van de alhier gevestigde groep Palestina-Pioniers (Beth Chaloets). 

1 Hoewel hij op politiek gebied nimmer op de voorgrond trad, is het mij
/ wel bekend,dat hij sympathiseert met de joodse extremisten in Palestina

Sedert enige tijd is hij met zijn vrouw en kind"spoorloos verdwenen en 
.het kan worden aangenomen, dat hij op weg is naar Palestina of daar 

reeds is aangekomen.Tijdens zijn leiderschap van de Palestina-Pioniers 
alhier, verdwenen verscheidene, onder zijn leiding staande,joden naar 
Palestina. 
Gerrit MOEN, geboren te Amsterdam, 19 Januari 1908, van beroep N.H.
predikant, wonende te Deventer, Worp 78, Nederlander, vestigde zich 
alhier op 7.10.1946, komende van Eibergen.Aangezien hij bepaald anti
communistisch is georienteerd, moet worden aangenomen, dat hij bedoeld 
blad beroepsmatig leest. 
Vincent Willem KOOIMAN, geboren te Vledder, 6 Juni 1927, student, 
wonende te Deventer, Graaf van Burenstraat nr.8, Nederlander, behoort 
tot de Waalse Gemeente alhier.Hij is van zeer goede afkomst en trad 
tot heden op politiek gebied nimmer op de voorgrond. 
Hendrik KOBUS, geboren te Leeuwarden 1 Februari 1924, is plaatselijk 
agaat van het dagblad "De Waarheid 11 en woont aan het adres Lange-Bis
schopstraat 5 alhier, aan welk adres tevens het plaatselijk kantoor 

,1 vah "De Waarheid" gevestigd is. 
Hij behoort tot de C.P.N. "De Waarheid".Hij is een zeer ijverig journa
list en naar mij ter ore is gekomen, probeert hij wel eens iets te we
ten te komen bij de P.R.A. alhier. 
Knuttel He:mmes, M., waarmede waarschijnlijk de echtgenote van ingenieur 
KJWTTEL bedoeld zal worden.Zij woont niet in deze gemeente, doch in 
Diepenveen, Huize "Meyendaal".Mij zijn geen bijzgnderheden omtrent haar 
bekénd. 
Mechtilde Katharina JANSEN, geboren te Hr.lsterhausen Dl.6 Januari 1899, 
zonder beroep, wonende te Deventer, Veenweg nr.96, Nederlandse door 
huwelijk, vestigde zich op 10.12.1923 in deze gemeente, komende van 
Voorst.Zij is gehuwd met de communist Gerrit HAMER, geboren te Deventer 
)3 Juli 1894, van beroep sigarenmaker, die ln 1946 candidaat voor de 
gemeenteraad alhier was gesteld.Hoewel zij tpt de R.K.Kerk behoort 
moet zij als communiste worden beschouwd.In haar huiskamer hangt een 
groot portret van Jozef Stalin. 
Abraham DE GROOT, geboren te Uerdingen Dl. 1 Juli 1899, van beroep 

bouwkundig opzichter bij het plaatselijk bureau van de Wederopbouw, 
wonende te Deventer, Nieuwstraat nr.70, Nederlander, trad tot heden_ 
op politiek gebied niet op de vocrgron�. 
Marinus Lubertus DE GRIP, geboren te Apeldoorn 28 Mei 1891, van beroep 
schilder, wonende te Deventer, Assenstraat nr.5, vestigde zich op 18.11 
1931 in deze gemeente, komende van Apeldoorn.Terwijl hij als schilder· 
dienst dezer gemeente was, ontvreemdàe hij een schrijfbureau en werd 
deswege ontslagen.Sindsdien treedt hij op als Hoofd van een 9childers
school alhier.Tijdens de bezetting werd wel eens vermoed, dat De Grip 
de nat.sec. idee was toegedaan. 
Hendrik EMSBROEK, geboren te Zutphen, 30 Mei 1910, van llllroep adj.c�m
mies bij de directe belastingen, wonende te Deventer, Cartesiusstr�at 
nr.26 alhier,Nederlander, vestigde zich op 23.5.1941 in deze gemeent 
komende van Hengelo (O).Omtrent zijn politieke gezindheid is hier nie 
bekend. 
Mattheus Pieter Jacobus DIJKSTERHUIS, geboren te Deventer 1 November 
1908, van beroep ambtenaar bij de Rijksbelastingen, wonende te Deventer 
Achter de Hoven nr.77, Nederlander, woont sedert zijn geboorte te 
dezer stede. Hij is een persoon

1
die belangstelling heeft voor vele 

zaken, aoch van politieke activiteit zijnerzijds is hier nimmer iets 
gebleken. 

j Anak Agoeng Made DJELANTIK, geboren te Karangasem (�.O.I.) 21 Juli· 
.. van beroep arts, wonende te Deventer, tieintuurbaan nr.3, Nederlan<' 

\ 



\i onderdaan, vestigde zich op 6.6.1946 in
Indie.Hij is als arts verbonden aan het
Hij is een Balinees.Van enige politieke
nimmer iets gebleken. 

deze gemeente, komende van N.0.
st.Geertruidengasthuis alhier. 
activiteit zijnerzijds is mij 

Met de Dixom boekhandel zal waarschijnlijk de boekhandel 11Dixon" alhier
worden bedoeld, wel�e gevestigd is aan de Korte Bisschopstraat nr.28 
alhier.De eigenaar van deze boekhandel, Wilhelmus Van HOEVE, geboren te
Giessendam 14 April 1899, van beroep boekhandelaar en uitgever, wnonde 
van 22.8.1935 tot 30.7.1946 in deze gemeente, waarna hij naar 's Graven
hage, Kanaalweg 14 te Scheveningen vertrok.Aangen�men kan worden, dat 
het abonnement op bedoeld blad ten behoeve van de boekhandel genomen is,
alwaar men allerlei, doch in hrofdzaak christelijke, lectuur vonrhanden 
heeft. 
J.DELVER, G.Gibsonstraat 1 alhier, is ambtenaar bij de Wederopbouw 
te Deventer.Aangezien hij niet in het bevolkingsregister dezer gemeente

is ingeschreven, zijn de personalia van betrokkene tot heden niet be
kend; zodra dezeechter bekend worden, zult U daarmede op de hoogte wor
den gebracht. 
Cornelis Henri BURGEMEISTER, geboren te 's Gravenhage, 21 �cvember 1910,

�tvan beroep leeraar M.O.Geschiedenis Ned.Taal aan de Rijks H.B.S. 
�alhier, woont aan het adres St.Jurr e straat 19 te dezer stede.De omtren

hem beken&? bijzonderheden werden U re ds gemeld. 
Hendricus Cornelis DE BRUIJN, geb en te Amsterdam 14 September 1913, 
van beroep kantoorbediende, wonen e 2 Pauwelandstraat 27 alhier, vestig
de zich op 22.7.1937 in deze geme nte komende van Bussum.Hoewel betrok
kene vermoedelijk links gecriente rd s, kan niet met zekerheid gezegd 
worden, dat hij tot de C.P.N. be oort 
crll

;;, 1 De Co

/ 
Politie"

( J .Bokma.) /
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l�Imn:.INGENDIENST VELSEN.

Geheim nr 

Onde1·werp: Inlichtingen pe:.:'sonen i. z. abonnes 11Vrije Katheder". 

l •

2. 

• 

-

RA P P O R T 

Naar aanleiding van een schriJven van de c.v.D. , nr. 

B.12754, dd. 20 Mei 1947, houdende verzoek om inlichtingen,·omt.rent

onàei vernielde personen, wordt het volgende Le1· kennis gebracht: 

Hendrik van Veen, gebo'!"en 22 Januari 1899 te Wörmerveer, van be1·oep 

tekenaar, wonende J.KosteliJklaan 5 te IJmuièen,Oost;,gemeente·Velsen. 

Bedoeld pe1·soon treedt op pol:iUek gebied niet 

voorgrond. In verband met zijn omgar1g met andere personen, alsmede ziJn 

politieke opvattingen, kan worden aangenomen, aat tl.eze 

van de Partij van de Arbeid inte:r·��seêrt. Fij is sinds 1929 te Velsen 

woonachtig en staat alhier gunstig bekend. 

Hanne1ore Huf p/ a Le Màix·est.raa t 7 te IJmuiden. C, gemeente \iel sen. 

Op bèáoeld adres is wOonaêhtig Jacob" Bei:·nardus Kneg

j es, geboren 9 April 1892 te Vel sen, van beroep mt2.thinist, die li.d van de 

E. v.c. is en geabor..neet·d op het comm.dagbl�d "De Waarheid".

· Huf heeft vanaf 1946 (Febr.) tot Mei 1946 gewo·ond

bij vorengenoemde familie en is nadien zonder achte1·l�atïng .-an afü•es ve:r

tro.kken. Zij was ni.tt iri de gemeentè Veisen ingescïireven en was volgens 
• • - .&. 

bekomen inlichtingen niet in het bezi,:, van dlst.r'ibu-i;i�besc:heiàen. Naa'r 

-ver-luidt zou ziJ lid ziJn geweest van êle Gestapo en begin t946 in ge'zel

schap van ene Sjoe.cd Hollander, wonende te Ceeuwaiden, via de provincie 

Groningen vanuit. :Duit.s-iand ons land ziJn oiru1engekomen. Zij is van zede-. 

lij!:.Jslecht gedrag .• Omtrent haar ve.r·bliJ fplaats en de .juistheid van vore 

staande gegevens zal hier door- de PRA een onderzoek wor·den ingesteld. 

5. Y.. Herrendorf, Acaciast..L aat 25 te IJmuiden,O,gemeente Velsen.

füermede Vlordt ve!·moedeliJk b"çidoeld Maria 

sia Herrendorf, gebor·en 4 Januari 192i:! te Maassluis, van beI'oep naaister· 

dochter van Ludwig, Josep, Paul, gebo1en 14 Augustus 1889 te Rotte1dam 

wonende Acacis.straat 25 te IJmuiden,O.,gemeente Velsen. 



-iè-

Bedoeld gezin, wat:.ruit eerstgenoemd persoon "oor-tkomt, is sinds 6 lpril 

'1946 te Velsen gevestigd. Blijkens bekomen inl:i,r:::hüngen zou zij zelf mee.1.-
. -

tiJds buiten de gemeente Velsen ve:i:toevell, ter·wi,i l de vade1· te Amsterdam werkza.éfJD 

is. OmtrenL hun politieke richting is •nieLs '.Rc4si't;iei's bekend gewoi·den. 

Geen_ d�r. gezinsleden heeft int.ieme omgb.ng met de buun,bewone1 s. BiJ vast

stelling comm.sympathien zal dit nader worden gemeld. 

Dirk Theo Winter. gebot·eu 17 Apl'il 1915 te Amste1·dam, van ber·oep H. B. S. 4 

leraar (Wiskunde en Machanic:a.}, wonende 1..e Drü:huis,gemei;nte \7elaen, Bof-

dijklaan 51.

Bedoeln persoon is sinds 4 Januari 1947, komenàe 

uit \lfarfum, Torenwëg 36, in de gemeem,e Velseu woonachtig. Op politiek ge

bied treedt Win.ter, v_o�l·noemd, niet op de voorgrond, Wel is beKend, dat

hij middels de posterijen regelmatig het Comm,dagblad "De Waarheid" toege-

zonden krijgt, 

Hendrikus Hen:nin.il:, geboren 18 Juli 1B95 te Hengel,o, van beroep propaganda-

leid�r deT E.V. C., Boofd-redact.e.ur van 111/le-rkend Nede1'land 11 , wonende Le Vel

sen, Driehuizer.ke1·kweg 57. 
( 

Omr.1·ent beciOelci persoon wer·d reeds uitvoerig gemeld 
'' J 

in schrijven Inlichtingendienst Vel.sen G 37/46, à.d. 29 Juli 46. Voo:i: ts" 

wordt alsnog beric:ht, dat Henni� van zijn reis naa.1.' IHdo-nesie, deel uitma.. 
.l. 

kende van de delegatie van.de E.V.C., zooals gepubliceer-d in het Comm.da g-

blad 11De Waó.rheid 11 van 7 Mei 194 7, wederom te Velsen is gean. iveer·d. Blij -

kens een vanwege de Inlichtingendienst Velseu opgemaru:t en aan de C, V .D. 

toegezonderi verslag dd. 7 Juli 1947 nr G59/47, heeft hij alhier· èen spree k-
i - i 

beurt \lervuld, ter ,gelegenhE}id v�n een gehouden openbar-e v er-gadering der

E.V.C. 

. ., 

-- . j. 

!. . 

) . 
Velsen, 8 Juli 1947

• 

• 

• 

-
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Alhier is b�ken"', �e .ordc.,i., d41.;
-� -·

L��.::: .....:........::-.0 :1_ _ .. •J.l:�, gebc1·c11 te Devent�r, ' S 1 eb1'uar-i lo )�,
V.J.n beroep ler-a.r2s i· .o., wonend� te 

n ek, Dr. 13oumaweg !1<:1.10, nbonnl is op bet .,ecLblad 11 J.Je Vrije ·-'·-

Dit bl,aël woTldt bctrol-:kene par post toe"fezonden. 
f"•:ntr:mt T"o,-,t,r-l i.n'l" ·,off1t het volgen· P l'-Û.,. ·.a'i eld; 

ij beljjdt de Nel�rl 1as orvormdc God�dienst • •  o'itiek treoët 
ni"t o, de vonrzr-ond. -.:er11,rdnde do be�e-t:.tin · h'"'e� t v.i.j zich a1..; 
ocd ect"'rlanclBc p:1:;drz,� • 1.,j ,1·; s f;<: c..:n 1 id 1 • à." • ; • B. > noch 

\ra!"\ ''.n vu1 de nev��101�f'( -�.'.. l tier; d:;-.�rvan. 
Op 25 ï' ... ·ari 1°24 c::.•à. zl,i .i.n6--.:i"c ir �v •n te inû�k, komP-t1 

"c v n -ihil' ._;-:?bou··ttl pl"o.t� l.l�vent:)l' • .3i.adsdi€n heeJ'.'t zij "t�a·1s 
.:.c n <.:1( �o ·:o and. 

1 rgs_ eet .bel 

p_r:,0041 :,c:�cr.�l. 
, rit.ren-:� h.,,,,r t .;"'"j,iJO n•ui ·e politi 1-:o ·· d.l,.:.n,.., is lier 

ni_•1�s bekend. i;j .rerëP�en dar vcr�uderin :e11,v n '< J..k politieke 
, ..... �lj O ,•.�, 3.llet:î.l'O f'c::.n. 

.JUeek, 1:.:: Jul.i. l.A,7. 

verzonden aar •• 
do H.ee:r Hoofa v r 

de Heer Eoofó. vu. :.le Cant,ra.lc VciJ iflheifü;dien� l:. te 'l ir lVGll i .... � �
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Naar aanleiding van Uw schrijVen d.d. 2 Mei 1947, No. B 
l232

�lê
betreffende w. Heerde. moge 1k U ber ichten, dat een persoon 

v naam niet voorkomt op enige kaderschool. 

Wel komt voor WIEBE HEERIJ'.l!
1 

geboren 4 November 1919 te 
Melissant, woncde te Amsterdam, �1,jkple:lll 12, sergeant-instruc
teur bij de 2e Kaderschool der Infanterie te Harskamp. 

Bij een onderzoek ingesteld naar de politieke 1nstell1.Ilg 
van 8':lnoemde Beerdt is niet gebleken, dat deze links-extremistisch 

• georienteerd is, noch dat hij geabonneerd zou zijn op een links
extremistisch blad. 

. t '] 1.P·� 
Waar de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat met de docn-

f� f 
genoemde Heerde, bedoeld wordt W.F. VAN HEERD� wonende te .Amster-

(i. 1 in mijn schrijven d.d. 10 Juni 1947, No. 1462/ '47 Zeer Geneim, moge 1 / 
� 

dam, Moerdijkstraat 44/IId Sergeant bij het R nt Jagers, genoemd 

; ik U vermek&n zo Ill08':llijk bij Uw berichtgever nadere personalia van 
de door hem. genoenxle Heerde te verkrijgen. 

Na ontvangst hiervan zal ik gaarne alsnog terzake een 
omerzoek instellen. 

Aan Hoofd Centrale VeiligheidsdiElllSt, 
Javastraat 68, 
's-Gravenhage. 
--------

® 36601 • '46 

Het Hoofd van de Sectie G/III B, 
de Kolonel van de Gen. Stat, 

0'/AYJ� 
�.· 

P .M.H. Tie lens. 

., 
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Politie der Gem. Bloe-rncndanl te Ovcrve-e:n � L - . 

No. ll-!-67 • GEHEIM. 
B[JLAGE(N): 

ONDERWERP, Inl.personen. , / ,/ 

Aan het Hoofd van de Centrale
Veilieheidsdienst 

t"e 's-G R A V E N H A G E. 

' 

1 

MODI?\. 184. 1000-4-'42, 
K eioa 

'/J) ) :; IJ "

./v n antwoord op Uw schrijven dd. 7 Juni j. 1. No .B.16665,
Ge · , heb ik de eer U hieronder de gevraagde gegevens, vtrcrr 
zover bekend, te doen toekomen: 

1. de Vries, Potgieterweg 5. Zonder nadere gegevens onhekend.
2. J.Pool, Acacialaan 28. 

Hier is vermoedelijk bedoeld Jacques van Rozelaar, geboren te 
Rotterdam 8 Ma.art 1901, electr.tecbn·. ingenieur, won. Acacialaan
No. 28 te Bloemendaal. 

3. 0ldewelt, de Genestetweg 5. 
Hendrik Marie Johan 0ldewel t, geboren te Groningen 17 Juli 1897,
leraar, wonende De Genestetweg 5 te Bloemendaal. 

4. J. Laan7 Vrjverweg 18. 
Jan Adriaan Laan, geboren te Wormerveer 21 Augustus 1908, fabri
kónt, wonende Vijverweg 18 te Bloemendaal. 

5, H. v. Kem�en, Zuiderstationsweg 3, 
Hendrik Willem van Kempen, geboren te Bloemendaöl 5 Mei 1899,
arc:t-iitect, wonende Zuider Stationsweg 3 te Bloemendaal. 

6. J. hunneman, Pinellaan 15. 
Jan Adolf Huneman, geboren te 's-Gravenhage 11 Au�ustus 1904,
onderwijzer, wonende Pinellaan 15 te .Bloemendaal. 

7. v.d.Haar, Kleverlaan 97, 
Berendina Margaretha van de Haar, geboren te Utrecht 31 Decem
ber 1906, lerares, wonende Kleverlaan 97 te Bloemendaal. 

8. A.Grooten, Kinheimweg 2. 
Adrianus Johannes Grootens, geboren te Bergen op Zoom 15 Juli
1864, kunstschilder, wonende Kinheimweg 2 te Bloemendaal. 

9- N.Buys, Verl.Koepellaan 1. 
Nora Buys, geboren te Amsterdam 13 Januari 1912, onderwijzeres,
wonende Verl.Koepellaan 1 te Bloemendaal. 

10. A.Brommert, Genestetweg 23, 
Agnieta Johanna Brommert, geboren te Uitgeest 19 Januari 1919, 
kantoorbediende, wonende De 'Genestetweg 23 te Bloemendaal. 

ll. R. Boskamg' Genestetwe� ll. 
Gerardus �endrîkus Bos amp, geboren te Bloemendaal 16 Februari
1894, kunstschilder, wonende De Genestetweg 11 te Bloemendaal.

'.r'en naG.ele van deze personen is mij niets be.lcend._ 
De wnd.Corpschef van Politie, l

fa� 
--

--
---------
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Aan de Heer, Hoofd v.d. Centrale • �

Javastraat 68' 

1 L
Veiligheidsdienst, 

� 's-GRA VE::IiA. GE. 
oNDERWERP,abo é t s op de "Vrije Katheder11

• � � 

BIJLAGE, 
� ,, 1.11 

ANTWOORD OP SCHRIJVEN D.D., .... l .. .l\'1ei .... 19J.1-7No ......... B ....... 12320.

-

-

1 , �!?-[ UiîGEBO@l
In antwoord op Uw bovenaangehaa ld 

schrijven heb ik de e er U te berichten 
dat omtrent de po litiek e activiteit van 
Jeanne Marie Clementine GROENEDAAL, 
geb. te Tiel (G.) 14-6-1897, ongehuwd, 
Nederla ndse, van oeroep kunstschilderes, 
wonende alhier Charles Ruysstraat No. 
34, dezerzijds niets beken d is. 

F. KRUNS Kapellerlaan No. 38, werd
in de Bevolfingsregisters te Roermond 
nooit ingeschreven. Vermoedelijk is 
hij via Roermond gerepatrieerd, hetgeen 
echter niet is vastgesteld kunnen mr
den. Kapellerlaan No. 38 was het Repa
trieringsgebouw. 

�l: 

De Commissaris van Po liti 



RIJXSPOLITIE. 
DISTRICT GRONINGEN. 

COMMANDANT • 

ONDERWERP: Abonne's Vrije Katheder. 

Ter voldoening a _ et gestelde 
ven d.d.4 Juli 1947,No: B.17691,met onderwerp als in margine, 
heb ik de eer UHoogEdelGesfrenge beleefd het volgende te beric 
ten: 
HENDRIK ALBERT ALBERTSMA,geboren 21 Mei 19O6,te Hoogkerk,is 
thans bewaker in het interneringskamp ttDe Siikken",thans straf
gevangenis,te '\iTesternieland,gemeente Eenrum (Gr). 

Zijn huisadres is thans :Zuiderlaan 43,gemeonte Hoogkerk. 
De Majoor, 

Districtsco:rn.t1andant: 
J" .�.S .Römelingh. 
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Ondergetekende, HABM SWIERENG.A, agent van 
Politie te Winschoten, tevens onbezoldigd Rijksveldwach
ter, heeft de eer U, naar aanleiding van bijgaand schri: 
ven van het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst te 
's-Gravenhage, d.d. 1 Mei 1947, No. B.12320, betreffende 
abonn&s op de "Vrije Katheder", het volgende te rappor
teren: 

"E. VELTMAN-COHEN heeft met vacantie vertoeft aan 
het adres Blijhamsterweg no. 10 te Winschoten. Zij 
woont echter te Laren (N.H.), Raboes no. 5. Omtrent haar 
politieke oriëntatie is mij, gezien haar kort verblijf 
te Winschoten, niets bekend. 

KLAAS JOHANNES FRANCISCUS KEUNING is geboren 20 Februar· 
1910 te Groningen, van beroep predikant, wonende te 
Winschoten, Emmastraat no. 14. Keuning treedt op poli
tiek gebied niet op de voorgromd. H�j is verbonden aan 
de Nederlands-Hervormde-Kerk. 

CATRINA LUKENS is geboren 16 October 1919 te Sappemeer, 
van beroep onderwijzeres, wonende Ludensweg no. 13 te 
Winschoten. Begeeft zich niet op politiek terrein. 

JOHANNES MATTEUS HOOGSTRATEN is geboren 26 October 1912 
te Scheemda, van beroep metselaar, wonende te Winscho
ten, Sint-Vitusholt, 2e laan no. 30. Hij is een fel 
C.P.N.-/E.V,C.-er. Ook bezoekt hij geregeld vergaderin
gen van genoemde politieke partijen.

CORNELIS HOOGSTRATEN, geboren 6 October 1919 te Scheemda 
van beroep schilder, wonende te Winschoten, Grintweg no. 
73 îs lid van de C.P.N •• Hij had de leiding van een op 
28 September 1946 gehouden protêstmeeting tegen het uit
zenden van militairen naar India". 

Aldus naar waarheid opgemaakt dit rapport te Win
schoten, op 2 Juli 1947. 

De agent van Politie, 

AAN: 

de Heer Inspecteur van P
0
litie 

te 
WINSCHOTEN. 
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AMSTERDAM 

No. I.D. 4745- 1 47.

Uw brief: No. B.12434, 
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van 9 Juni 194'7.
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Onderwerp: Johanna Marie .l::lOT. t_; u . . -·, -..J O 

Bijlagen: 

GEHEIM. 

•·

-

Aan 

1000-4-47 

1 Ni,m,�,- · . : --·-- -. • 
j 

----- --·-·-
. 

t 
·----·-···-

-:..:�:::�.. •• •H•- / P-)7- 1// - ... . -,,?---.-.,.._ 

'l'er voldoening aan het verzoek, gesteld in bovenvermeld 
schrijven, wordt thans het volgende bericht: 

De personalia van J .M. BOT, zijn als volgt: 

Johanna lv1aria BOT, geboren 9 December 1894 te Amsterdam, 
van beroep directrice kindertehuis, wonende Moerdijk
straat No. 38-II, te Amsterdam. Zij is ongehuwd; gods
dienst geen. 

Betrokkene heeft zich de laatste jaren steeds bewogen op 
het gebied van de kinderverzorging. �ij is o.m. ruim 2½ 
jaar in het kinderziekenhuis te Arnhem werkzaam geweest 
en was nadien circa 3½ jaar bij de vereniging " Ons Huis" 
te Amsterdam in dienst. Na de bevrijding werd zij aan het 
Bureau voor Bijzondere Jeugdzorg, te Amsterdam verbonden 
en werd zij door het Ministerie van Justitie belast met 
het toezicht op de kinderen van politieke delinquenten. 
Als zodanig was zij ongeveer een jaar directrice van het 
kindertehuis genaamd " Gustaaf Brielebhuis ", te \Talke
veen. Vervolgens is zij ruim 2 maPnden directrice geweest 
van het kindertehuis " Folmina " op Oudwul ven te Hout� • 
.Nadat dit kindertehuis werd opgeheven werd zij directri
ce van het kindertehuis " Zuiderveld ", te �uilen. Ook 
dit tehuis werd opgeheven. Betrokkene bleef echter als 
huisbewaarster in dienst tot 1 .

J

uli 1947. 

Betrokkene wordt als politiek volkomen betrouwbaar aange
merkt en zij neemt, voor zover bekend, geen werkzaam aan
deel in enige politieke beweging. 

1 .tiet is niet bekend, dat de naam tt J". van BOT 11 te Houten,
� identiek is met de naam van betrokkene. 

Zij komt in de cartotheek van de �olitieke Recherche Af
deling te Amsterdam en in de administratie van het Hoofd
bureau van Politie, alhier, niet voor. 

\Terzonden aan Hf'd. c.v.n., te Den Haag. H-2•
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.Naar· aanleiàing v·1n U'n boveng(.mo-Jmd sch!'ij 1en .:vJ � i·: er 
IT· ·a�nctanht op v�sti -:;m, da.-t ll-: G.c bij mijn 3t.:hr:i.�j·-1cn no B 127 �4 
1;!!V:t·u"1rd� i.!"!li.d1-i;in1cn bctrcf·�snd.c enige te ?.1r:nercnd �oonachtige 
abl-.11 .. _ 1l· 01- 1 ü.e Vr•:_jc ltv.thedsr 11 nog n: .-: nocht ontv�n�en. 

Ho❖• spoo di .... e bem1t:voor•ling zult U :raij zeer vorplich·tenq 

Het lloofd van de 
t!nllTllAI..1.B VEILIGHJ,IDSDimmT 

namens deze: 

t\.an de Heer Dist:rictoco.mnandant der Ili�kspolitie 

te 

A
-. ster da m. 

L. L. van :caero,
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A.AN 

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 20 Mei 
1947, llo .B_. 1�34. doe ik U ingesloten toekomen 
een drietal rapporten, betreÏfende: 
1. Geradts M.L.1. te Aalsmeer;
2. Vega S. en
3. fuichels Th. ,beiden te üuder-Amstel .

De personen Vreeken W., Duares D. en Prof. 
Dr.Ebbenhorst Teugbergen zijn NIET in de ge
meente Ouder-Aoost..el doch te Nieuwer-Amstel woon
achtig, in wêlke gemeente de-,rd"Irtie-zorg door 
gemeente-politie wordt uitfeoefend, zodat U zich 

! voor het verkrijgen, der gevraagde inlichtingen
tot het Hoofd van Plaatselijke Politie in laatst-

• genoemde �laats dient te wenden.
�, l De inlichtingen omtrent de te Purmerend wonen

de personen zullen U eerstdaags geworden. 
De LJajoor, 

Districts

ü� 

H • .A.v.Steenis. 

het Hoofd van de CVD., 
Javastraat No.68, 
te 
's-Gravenhag;e. 

PA.TlllA•Ar,U,MSFoÖ:tT 
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1"' j"·s1Jo Li tie-Ge � ir .i.m::,terà.um 
Di s·t;1'ic t - .-1. sterddll 
=fo.e li "lJ - Die en 
G-·oe_ - .ti..:ll$Jle "r.

�i.alsmeer 13 Jvni 1947. 

/ 

.h.öl1 

Ter voldöe!t:.n"" t..c>."Cl tlW sch_; j v�n dc.. Zl 
I ei 1S47, no 29 np3n ;;QO IsIJÎ-G5H.�1:L 11 heü i:: u0 eer 

U Ede .• e het n�vo -a ·n0.. J \j ·J��·:. c:1 ton •. 
Î\1.>i.R.I ..... -LUCI�;,..LOUI ,3.,i.-G.il.1-{��D J:..J, ilwl Je.:� 1.;;' 0 ..;;Lli 6 t3, cebo-
.Ct. ":1 t ...,,G-· .... v.:;l1L. ... 0e,6 Nov;,...r:111::,r 1891,'.'10nJnde ·c;a b.e,;.L,
m 3r,Eo_·,1 ag no 119 stv."'t in d::::ze t>31,cet1.i;" zea.c &-1ll-
sti J�':end.Vol<--e.'.'lrc, 1�komen inl::i..c.atin6m1 doet :d.j ::-i.iet 
'""2.:1 politiek doch a�n n.,_.o.i: L,it.!.e.,,L'lc�n -t.� no1:en, 
sch<..<:.rt zij :<.:i en a. .... ':l a.e z:':.j <.:._, van O.-:;JEn .. ,n cL o dez 
.Re:;erin.; &"tet 1eo. O'l L i t a,-, chaos t,3 ..,:: .. ,:d2·en. Zij schijn 
Kom �.., ;..,o'3:&::..nc... Cti .u:..jn en R:izeringsaeti·ot:1w. I .. : _kon nitit 
gewaa::: vv'O d'S"':l of zij sen aoo l..'1...., ent o 0.-;; ,;v_·:i_je K-i;;i.
tJ.Jäer 11 h"'eft. Als da"G zoo i �

1 
u .... n ka 1 ,orden .... o:ngeno-

men dc;;.t z:.-· 0..,.i; d,u .,, · .• ft 01 h"._. . .i: L.'lis te '1er.L"ij-
k,,.t!.. 

1 

8-t t:ie·,:ce:ft d.e in het schJ.·ijve 1 '- •noem(!ê' ·,."3ö .. ]:èr, 
8poorläan no 5 te ... '---.!.= �er, ,.,.c:...chv :. .... u Clcit aé'...'1. ge-
n� ud_;�� �-,- •.:)U ,.:.; �.__- �-:.e1.' oe,;:en��

i
.
soin O.c ."-:'o-�"e...:· .. i18I

d_ 13 r,
0
-1.11.J .... en otuiu va.'1 .c1.als. � _ _ .-c..c..t hiJ n::i..e t in-

� g ;3c· ... '3ven en o , u.e i. ,,, .!.. v ·c: l:::..j t ten vc.i'l de Volk:::-
te ... li'1g st""'..,.t 'lij --i:.et v..,..:.r.,;ld. 

De OpJs ... ·wach w1.e,_ ... i;.;jr 
G .. ,:oe·Jsco, c.llaant 

Vi:fil de:i: Tanis 

d9n Efo"'r .,,.f elingsco. a.na.aut der 
R:' l "SDO li -�i. e 
te 
---c...lsmeer 
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COïJ'.ll '-IDANT • 

0 H D B R V/ E R P :

11:no,,, """r- ·op"de Vrj ie 
Katheder n . 

RA P P O R T. 

• 

j 

• 

Maar aanleidior van Uw ono.er::ich..rift d.d. 27 Mei 1947 ,1'f1°. 29 
geheim per;3oonl; jk, ge:,teld op· e·en �chrijven van het Hoof'd van 
de Centralevo:iligheifü1dion:,t,d"d.2O-5-'47, Ur. B.12734 ,g .heilJI., 
ter zake abonnefb:3 op "De Vrije Katheder 11, in welk achrijven 
�taat vermold S.Alvare:, Vaga,to Ouder - Am�tel,heo ik, onder
�et�kende de eer U E0ele het navolgende to rapporteren: 
1 s. Al vare� Vega" 3taat in de bevolkins to Oud.:,r-Am:3tel niet 
ingeschreven. Wal :,taat aldaa1• inge:,chreven,SD�ON VEGA, geboren 
te Am:,terdam.,· 16 Juli 1926, �tudent ,wonende te .@uder-Am�tel, 
Kork::itraat ,Nr. 10, vooThe"n wonende te Am:,terdam, Swa:mmerdam
�traat,lîr. 60. 1 hoor. Hi.i y,rerd op 17 September 1941 naar Duit� 
land overgebracht,werd aldaar v-erlplicht tewerk ge�teld en ver
bleef aldaar tot September 1945.Hij lmam gehec:1· ond.er·voed te 
Onder - Am�tel terup- en Vïerd in het gezi11 van L. Vega, wonende 
aan het zelf'de a:5re�, opge"!iomen en verpleegd. Hi,j belijdt de 
I�raelliti:,che g9d�dien5t. Hij i� weer zover her�teld" dat hij 
zijn 3tudie v-oo:fzet e·n heeft zich -vri j',illig gemold voor deel
name aan de j. 1. gehoud...,n volk�tellinP'. Hi·j heeft eon ge:,loten 
karakter en gaat weinig met het publiek om. De enkele per:30nen 
c'ie hom ken.1en, hebbe 1 nor. nimmer bemekkt dat hlj aan oxtrenli�
ti5che polltiek (�oot.De f'amilie Vega waar hij bij in"roont,zijr. 
lid van de Oranjevereeniglng en doen trouw aan de oranjefeesten 
me.De politiek-van de famil:te Vega. i� Vri_jzinnig. Hij is en oök 
de famili� Vegro;tin geen e;ev-al lid van de C.P .N. _of andere e ... -_ 
tremisti�che Vereeningineen. Met welk �oort van per:,onen, s.Ve
ga te Aru.::iterdam omgaat i:3 mi.j niet bebrnd; De per:3oncn w/'.l.ar hij 
te Ouder-Am�tel me omgaat, zijn ZOYldcr ui tzonderinr betrouwbarr. 
Te Ouder-Am::itel he·ef·t hi.j nog ni:mrr:er, contact gezocht met leden 
die lid van de C.P.}T. zi;jn. Hi_j leet'lt nn-, Vrije Katheder tr

alleen uit belang�tell ng. I� kan hier nc6 aan toevoegen, dat 
hij niet� te maken wil hebben, met Conmru.ni:,ti:rnbe ..::lementen • 
Ti.� 1ien� de bezetting3 jaren wa� bi i f'el anti Duits en moe1:1t 
hij �i0t3 V/'.l.n de N.S.B. heboen. 

Aan 

De Opperwachtmee3ter. 
Groep��d�-��---�

� 

de Feer Afd. cat. der Rljk3politie 
te 

WEG.SP. 
---



typ: 14B 
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Het Hoofd van de Sectie G/III B, 
de Kqlonel van de Gen. staf', 

b.a. De Luit.-Kol, wnd. Hoofd,
1 

L,arr-me,E
UREAU 0 

{-
��-:::..=--�· 

Aan Hoofd Centrale Veiligbeidsdienst, 
J avastraat sa, 
's-Gravenba.ge. 
-------·----,-
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R A P P O R T. 

Na�r aanle :a :.nf' V': ., Uw ondè..rschr:lft d.d. 27 rlei 19"7, li1..'. 
29,gehej.m persoon1· :ik"g�;:1t"ld op ; -1'1 •3c}1r1.jven va11 h<:.t Iloofd 
van de Centralev0il:lgheid;sdi" n ... t , d.d. 20-5- '47 ,Nr. B.12'7 54" 
ter zaku abonne·ê rJ op 11De Vrije Hathede-r n, in "' .. lk6 scbri·Jvcn 
:,ta4t vern.teld T • .Mi,göls,Hogereiud J:.fr. 19 te Oude1"'lwrk a..d. 
Am�tel,heb ik ,ondergetekende de e�r U Edele het nq.volp;ondo 
te rapporteren: 
11 In de bevolking te Oudcr-1\.m�tel stai:it aldaar inge.,c.hrev-�n 
Tl::-'E0D0RUS HICHELS, geboro 11 te 1L,t terdam , 16 Juni 190?, �ran bo'
ro ,p to1cenleers.ar

.,
·mneude te Ouder-Aro.otel, Hoger-Einde N r. 19. 

Fij i::r ·liet in militairedien3t geJ,,t<:M:,t en bel jdt ge._,n god3-, 
dien=it.Hij doet ni·et aRn poli tie$ Hij i3 echt(Jr de 7rijzinnie,u 
richtinp toegedaan. Hij h. �rt zich raeermalen uitgolaton,dat 
wa11no--"r er ge,:m !!templicht wa:,, hij nL,t zqu :,te1mnen.Eij i� 
practi3ch go�propken wars van alle politie,Cgedoe.Eij i� wel 
voor �ocialo ver'beteTingen en werk t met zi_jn echtgenote veel 
voor veroni.gineen ,a .• e .• Sport, cultuur,l-;:un:,t, enz. Hij heef't 
met zijn echtgenote uit:'!luit3nd on�anr met pe::sonen , die in 
d.:, geme .!Ute zeer goed bekend :Jtaan. Tijden� de bezett:i..ng:Jjl'l.ren 
he�ft, hij zich als een goed Nederlander gedragen, Hij i:, gevn 
lid van de C.P.H. Ver-;;ro\.uelijlr werd mij echter :med(jgedeeld, fü: 
hij lid il!! van 11Jc Maintièndräi n en dat hijttde Vrije Katheder 
enkel en alleen lea�t om zich te overtuig•n,wat er in die rich 
t inp; omgaat. 

De O�porwachtmee5ter. 
Groepl!!co��

�

de Heer Ad. Afd. cat.
der Rijk�politie 

te 
Wce::ip.
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COML.iANDANT. 1 4 JULI 1:jl 
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Litt. G.a.'47 Geheim. ) � lïJ:,(jlfJ"ó.' 
ONDER,IBRP: Abonne' s 01:,�(JQ �atheder". 

�:\��' Bijlagen: 
r ,.., -::>

tO ,,, � � 4" ,_:i/,_,,, .t..) 

:.::,,.2 / .... ...:> / 

Ter voldoening aan Uw schrijven 

{ 

dd. 18 Juni 1947, No. B�betreffen
de bove�vermeld onderwerp, heb ik de eer 

./ UHoogedelgestrenge hierbij te doen toeko-

� men een rapport in duplo, onder litt. en 
_pv-� datum dezes opgemaakt door de Adjudant 

/,.·y--

(A.C.Vissers van het mij o.h. District. 

Kortheidshalve moge ik U naar 
van dit rapport verwijzen. 

DE D TRICTSCOMii11.AIIDANT, 

AAN: 

Het Hoofd van de Centrale 
Veiligheidsdienst te II. Vi. ,. é e r t
•s-Gravenha 0e. 
In afschrif� (met rapport in duplo)
aaMle Heer fgà.Dir.van Politie in 
he�·essort van het Gerechtshof 
1 s:Herto5enbosch te 1 s-Hertogenbosch; 
In afschrift (met rapport in enkelvoud)
aan de Heer Gewestcommandant der Rijks
politie te 1 s-Hertogenbosch. 

. , 

➔ 
s •
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' "'lJIST.1iICT ....;Ii:OH0VBN. .t;;IlillEOV:i!lî, 1 Jll.li 1947 • .-

Litt. G.a./'4 7  Geheim. 

Bi;Jlagen: 

• 

• 

AAN: 

abonne's op 11:;Je VriJe Katheder." 

Ter voldoening aan Uw monuelinge opdracht, gegeven 
naar aanleiding van een door U ontvan�en schrtjven van de 
Centrale Veiligheidsdienst dd. 18 Juni 194 7, IIÏo. B.12434 Ge
heim, onderwerp als in de margine vermeld, moge ik UWeledel
gestrenge het navolgende berichten. 

Uit een door mij terzke ingesteld onderzoek is beble
ken, dat de in bovenvermeld schl'\jven genoemde 2_;ersoon is ge
na;;1rad: 
- - - - - - - - - M�e IJ V. o l f , - - - - - - - - - - - - -
in de om.gang genaa.ro. · ax \1·olf, geboren te Veghel 19 :Jecember
1893, van beroep zakkëiilianaëiaar, Godsdienst Hederland Isra:.. 
eliet, naJGionali tei t Nederland, gehuwd, wonende te Veghel, 
Zuidkade iifo. 3. 

Fjj is de zoon van ll}'athan ',Tolf en Rosa Hes (beiden 
overleden). 

Op 4 Februari 1919 trad hij te Watergraafsmeer (thans 
.semeente Amsterdam) i,n het huweli.Jk met t'Iarianne van den Berg 
geboren te Amsterdam �2.hlaart 1898. 

Aanvankelijk vestigde bovenvermeld ec...:tpaar zich te 
Veghel, Gasthuisstraat A. 279, doch op 10 Ï:.iei 1940 week het 
echtpaar '1/iolf- van den Bergh met drie kinderen, in verband 
met de inval de.r Dtn tsers, uit naJr de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika en vestiêde zich te New-York. 

Een zoon van genoemde familie, genaamd Nico Wolf, 
geboren te Veghel 24 November 1919, heeft als Cadet van de 
School. Verlofs Officieren Infanterie, deelgenomen aan de ge
vechtshandelingen gedurende de dagen van 10 t/m 15 mei 1940. 

Na de capitulatie heeft htj enige tijd vertoefd te Veg
nel, doch eind 1941 of begin 1942 moet hiJ volgens geruchten 
bu.iten Veghel door de Du.itse-liers zijn aan5ehouàen en naar 
Duitsland getransporteerd. Ifädie.n heeft niemand meer iets 
van hem vernomen. 

Op 21 Februari 1946 is het echtpaar Wolf - van den 
Bergh met drie kinderen, die thans 24-, 20- en 17 jaar oud 
zijn, uit Amerika teruggekeerd en heeft zich te Veghel geves
tigd op het reeds vermelde adres. 

Aan l\I.i/olf voornoemd is op 16 hlei 1938 en z.g . fami
lie-paspoort afgegeven door de CDlllJllissaris der Koningin in de 
Provincie Noord-Brabant onder nummer 418885 en geldig voor 
alle landen der wereld. Bedoeld :t,aspoort is bereids vier maal 
verlengd en is thans nog 5eldig tot 15 illei 1948. 

-

Ongeveer zes weken geleden is u.Wolf van een vacantie 
reis van drie maanden teruggekeerd u.it New-York. 

hl.Wolf is geen enkele politieke richting toegedaan 
volgens zeer betrouwbare inlichtingen is hij in ieder geval 
niét links geori�nteerd. 

- Momenteel -

De tleer Districtscorn�andant 
der B.i.,kspolitie 
te 

� i n d h o v e n • 
===========----=---
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In.omenteel heeft hiJ, voor zover kan ·,1oraen nagegaan, 
geen interesse voor een oe:paalàe politieke ricnting. 

liet gezin V, olf - van den Bergh staat als zeer kapi
ta;;.lkracntig oekend, geniet te Ve5hel een 6oede re1>autatie 
en kwam voorrl_ien niet met Justitie of Eolitie in aanraking. 

Typ: vdH. 

De Adjudant der ·jkspolitie, 

{)}»re 
- � 

s s e  r s. 
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L i tt. U/1947 Geheim. " A(D/ l!Jû 1Olif.DERWERP: Abonne' s op 11De Vrije �athe�!'". ✓ · 

Bijlagen: rapport in d upl�- ),n ..E>c::,v - / 2. Lf St, -� I '1..D 
Ter voldoening aan uw schr�ven 

dd. 23 April 1947, No. B.1243� betref
fende bovenvermeld onde�heb ik de
eer UHoogedelgestrenge hierbij te doen
toekomen een rapport in duplo, houdende
de uitslag van nader onderzoek naar de
identiteit van F.A.W.Doedee te st.Oeden
rode.

Kortheidshalve J].oge ilc U naar 
cm inhoud van dit rapport verwijzen. 
Typ: vdH. 
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TRICTSC OI,Th1A1'11lAlJT, 

De Off.der R kspolitie 1
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�41, .... 
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Het Hoofd van de Centrale r:mcr, / ·------

Veiligheidsdienst 
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.,----·--------- ____ _ 
te 

��'_;�� .. �-;-::L_ Î 's-G r a v e n h a g e. - --·
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JJI.-3TJ.tICT ..... I:i:�1:ïOv.&.liT E Ii�.JHOVEN, 3 Juli 194 7. 

_ :f.S.QM!.Al,ID1JNJ;::; _ _ 

Litt. U/1947 Geheim. 

01DER,,..1!.RP: 
( Abonne's op "De Vrije Katheder!!, 

® (F.A, w. Tioedee te St,Oedenrode). 

Bijlagen: 

Aä.Iif: 

Naar aanleiding van Uw mondelinge opdracht, 
gegeven ïn verband met ean door U ontvangen schrrjven 
van äe Centrale Veiligheidsdienst dd. 23 April 1947, 
No.B. 12434 Geheim, onderwerp als in de margine dezes 
vermeld, moge ik UWeledelgestrenge i·n aansluiting op 
mrjn rapport dd. 10 Juni 1947, het navol5ende berichten. 

Uit een verder ingesteld onderz(Ek naar de 
identiteit van de persoon F. D o e  a e e te st.Oeden
rode, o.m. genoemd in de bijla<5e van bovenvermeld schrij
ven, is 0ebleken dat hij is genaamd: 
- - - - - Franciscus Adrianus \;illi.elmus DOEDEE, - - - -
gehoren te Tilburg 9 Augustus 1-:,06, ongehuwd, nationali
tei t l�ederlander, van beroep los vrnrkman, wonende te

�u,.r,,g, Bonairestraat No. 14,
Doedee voornoemd is van 28 December 1945 t/m 

8 Mei 1947 verpleegd geweest in het Sanatorium "Rhoda" 
test.Oedenrode. 

Omtrent zijn politieke oriëntering, c.q. 
vi tei t is ged u.rende ZiJn verpleging te. St. ûedenrode 
niets gebleken. 

In verband met het feit, dat hij woonachtig 
is bui ten de bev,akiggskring van het District Eindhoven, 
is door mij te Tilburg geen onderzoek ingesteld, als 
vraagd in het in de aanhef dezes vermeld schrijven. 
Typ: vdH. 

De Adjudant der RiJkspoli tie, 

i s s e r s • 
De Heer Districtscommandant 
àer h1Jksyoli tie 
te 
Ei n dhov e n . 
---

-----------------
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No: 122-10,ZEER GEHEIM, iJ v "·'' 1--------...J 
Aan het Hoofd van de CENTRALEN VEILIGHEIDSDIEr-TST /6 � , 3 JUW947 (

Javastraat 68,te 's-G RA V E N HA G E. ACD/1f&7("" 
Antwoord op; Uw schri,iyen No:B-12320-GEHEIM-,d.d. 1 Mei 1947. , , � 

J I � 
#< j I ,1-

, ... I , e,:;,_ ;�� 1 :1 In antwoord op bovenaangehaald schrijven,moge j

--- U het volgende berichten: 
,,,,- le. · Jochem VENEMA,geboren 16 December 1922 te WILDERVAlfK, ongehuwd, 

In v Nederlan der,studerend,wonende te STADSKANAAL (W. 

/2e. 
H-43,gemeente Wildervank;-

Steven Willem MULDER,geboren 5 Augustus 1922 te ASS»f ,ongehuwd
' Nederlander,onderwijzer,wonende te STADSKANAAl:,(1 

H-93,gemeente Wildervank,
Over hun politielce oriëntatie,c.q. activiteit,kan niets wo11 

den medegedeeld,daar hiervan niets naar buiten treedt. 
c_[an_GRA��IJ_E!!,geboren 30 Juli 1916 te SAPPEMEER,onderwijzer, 

(.h v wonende te Sappemeer,Luthersekerkstraat 20. 
Grasmeijer is 1 Januari 1947 benoemd als onder
wijzer aan de U.L.O.school te sappemeer. 

G ! fj::::,r.:-r-,j D V ,� •·\ L' i 
1
_t_'\_ll rr_,.,_,._,r "_'_ 1 ·-. -• -- -- ----_-j 

(:,_;um; 1 1.rf2-7· y ... 1 

Op 30 April 1927 is hij met zijn ouders,Gerrit 
Grasmeijer,geboren te Sappemeer 19-2-1891 en El
sina Freij,geboren te Sappemeer 21-6-1891,vertro 
ken van Sappemeer baar Groningen,M-Peterstr.18a. 
Op 24 Maart 1936 vandaar verhuisd naar Butjesstr. 
6a;-op 17 Juli 1945 naar Parkweg 48a,-en op 23 
December 1946,naar Sappemeer,Luthersekerkstr 20. 
Op 8 Augustus 1945 is Jan Grasmeijer,te Bedum ge
huwd met Elizabeth Grietje ten BOER,geboren-�e 

-----� ----..--......... ��-.. ._,_,., ... _ ..... , ..• 

Middelstum,5 Mei 1911. 
Zijn vader is typograaf. 
De ouders behoorden �en tijde,dat ze te Sappemeer 
woonden tot de Vrije Socialistische Partij. 
Jan Grasmeijer~behoort tot �een kerkelijke gezin 
te en evenmin tot enige politieke partij,voor zo
ver ik ingelicht kon worden,en moet ook niet als 
aanhanger van de Vrije Socialistische-of Commu
nistische-Partij zijn aan te merken. 
In welke richting hij zich thans beweegt is mij 
onbekend,doch de aandacht blijft op hem gevestigd 

4e. Jan�ohannes NIJHOF,geboren te Hoogeveen,29 November 1904,boek 
houder op de Stroocartonfabriek "De Ceres" te 

• ft Oude-Pekela,wonende te Oude-Pekela,Unionstr.562. 
Nijhof staat bekend �ommunis_!;isc,ti_ ge9;:�ê_!!te�rd 
te zijn.HiJ maakt een nette inaruk.ZJ.jn communis
tische ideën zijn zeer gematigd.Men ziet hem nim
mer op een vergadering of bijeenkomst van de C.P. 
N. of nevenorganisatie,terwijl hij practisch geen
omgang heeft met de kopstukken of andere leden
van de C.P.N •• Hij is ongevaarlijk en maakt geen
propaganda.Spreekt zo goed als nimmer over poli
tiell:.

De Majoor, 
Districts-Commandant, 

W.de Gast.
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ONDER WERP: 

J .Groot. 

GETAL BIJLAGEN. - •

-

Naar aanleidi ng van Uw geheim schrijven, No. 
B-12434._d.d, 20 Iii1ei 1947, houdende een verzoek om inlicht.ingen 
over Jac. Groot, wonende te Heemstede, Vondelkade 46, heb ik de 
eer U het navolgende te berichten. 

In het bevolkin6sregister dêr gemeente Heemstede 
werd o:p 5 .a:pril 1934- i ngeschreven, komende van .l.lllsterdam: 
J.n.COB GROOT, geboren te 1-unsterdam, 11 September 1897, van beroe:p 
kunstschilder, wonende te Reemstede, Vondelkade No. 4.6. 
Hij is gehuwd met Cabharina Florentina van den Eijnde, geboren 
te Haarlem, 22-8-1895. Zijn godsdienst is uoopsgezind, evenals 
van zijn ' - • Het huwelijk werd op 25 October 1923 te i-...mster
dam vo �Tokken en uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren. 
Politiek treedt de man niet op de voorgrond, De vrouw is praat
ziek en beijvert zich wel eens voor de :.. artij van de Arbeid. 
Zij schijnen weinig de kerk te be zoeken en hebben weinig omgang 
met buurtbewoners. Bij de �.R.�. te Ha�rlem berust m.z van hem 
geen dossier. 

Aan den Heer Hoofd '\?.V.D. te 's-Gravenhage. -
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Inlichtingen omtrent de· in Bussum en Naarden lJ 
'j,�� � wonende abonné I s op 11 DE VRIJE KATHEDER.11• 

���� ·" t"\X."-'./ 
, (�\J _ _, 
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, 

Naar aanleiding van het schrijven van de
Centrale Veiligheidsdienst te 1 s-Gravenhage dd. 1 Mei 1947, 
No .B .122.Z,0_,-1 houdende het yerzoek om inlichtingen omtrent de 
hieroriaer te noemen abonne's op 11DE VRIJE KATHEDER 11, woonachtig
te Bussum en te Naarden, heb ik, Willem Gerrit Reinierus KOPPE,
rechercheur van politie te Bussum, na daartoe bekomen opdracht,
een nader onderzoek ingesteld, in verband waarmede ik de eer 
heb het navolgende te rapporteren : 

Blijkens gegevens uit het Bevolkingsregister van
Bussum zijn betrokkenen volledig genaamd : 

1. HENRIETTE van CLEEFF, geboren te Rotterdam, 25 October 1902,
van beroep directrice van een Kindertehuis, wonende te 
BUSSUM, MEERWEG No.49.

BIJZONDERHEDEN: Zij is sinds 26 Februari 1947 woonachtig in
deze gemeente, komende uit Ar!lst�xd�.- Zij behoort tot geen 

t/ enkel kerkgenootschap.- Betrofrene is te kort in deze gemeente 
woonachtig om volledige inlichtingen omtrent haar te kunnen 
verschaf'fen.- Tot op heden is van enige politieke activiteit
harerzijds niets gebleken.-

FLORIS WESTENBORG, geboren te Ä!Ilsterdam, 6 December 1899, 
van beroep timmerman, wonende te BUSSUM, GODELINDEDWARS
STRAAT No.13.-osf12. 

1:,,--7 
BIJZONDERHEDEN: Hij woont in deze gemeente sedert 22 November 
l899, komende uit .Amsterdam.- Hij behoort tot geen enkel kerk
genootschap.- Betrokkene is communistisch georiënteerd, zonder
nochtans politiek op de voorgrond te treden.-

✓ 

3. 

✓ 

LAURENS NICO VOOGT, geboren te .Amsterdam, 29 December 1916,
van beroep arbeids-contractant Rijksbureau Graf'ische Indu
strie, wonende te BUSSUM, HOOFTLAAN No.6.-

BIJZONDERHEDEN: Hij woont in deze gemeente sedert 26 Juli 1946, 

De Heer Commissaris
van Gemeentepolitie
te 

KOMENDE 

B u s s u m.-
---------------------------------------------------------------------------------

Aangeboden °an hot Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
te 's-Gravel'llhage. 

Bussum, 1 Juli 1947 
( DE OOMLiI 3SARI d V A.1:1 G.!ThIBENTEPOLITIE 

Namens deze: 
DE HOOFDIN3PECTEUR,

� J-�
Jr:..

•
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Jkomende van Hilversum.- Hij behoort tot geen enkel kerkgenoot�
schap.- Van enige politieke activiteit is tot op heden niets 
gebleken.-

4. ISIDOOR ROSELAAR, geboren te Amsterdam, 7 Maart 1915, van
beroep Directeur ener N.V., wonende te Bussum, Ceintuur
baan No.239.-

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont in deze gemeente sedert 25 
September 1940, komende van Amsterdam.- Hij behoort tot geen 
enkel kerkgenootschap.- Hij staat bekend vrij links georiënteerd
te zijn, zonder evenwel op politiek gebied op de voorgrond te 
treden.-

TEYE PLANTINGA, geboren te Leeuwarden, 20 April 1892, van 
beroep brievenbesteller, wonende te Bussum, Godelindestraat
No.28.-

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont in deze gemeente sedert 4 Fe
bruari 1930, komende van Abcoude/Baambrugge.- Hij behoort tot 

V geen enkel kerkgenootschap.- Van enige politieke activiteit is
tot op heden niets gebleken.-

6. TJISSE PEN, geboren te Steenwijkerwold, 1 Mei 1899, van be
roep typograaf, wonende te Bussum, Graa� Wichmanlaan No.52. 

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont in deze gemeente sedert 27 
J Maart 1946.- Hij behoort tot geen enkel kerkgenootschap.- Van

enige politieke activiteit zijnerzijds is tot op heden niets 
gebleken.-

?. BRUNO KAREL HENDRIK MEIJER, geboren te Utrecht, 6 September 
1903, van beroep technisèh adviseur, wonende te Bussum, Con-
stantijn Huijgenslaan No.9.-

J 
8. 

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont in deze gemeente sedert 1 De
cember 1937, komende van HaarleDIDlenpeer.- Hij behoort tot geen
enkel kerkgenootschap.- Van enige politieke activiteit zijner
zijds is tot op heden niets gebleken.-

CORNELUS WIJNANDUS KUNST, geboren te Den Haag., 24 Januari
1882, van beroep technisch adviseur, wonende te Bussum, 
Gooilaan No.20.-

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont in deze gemeente sedert 11 Sep-j tember 1933, komende van Den Haag.- Hij behoort tot geen enkel 
kerkgenootschap.- Van enige politieke activiteit zijnerzijds 
is tot op heden niets gebleken.-

(') Jt · J). i• CAREL KONING geboren te .Ammerzoden, 2 September 1893, van 
· tr,_.,V'� eroep Directeur Nationaal Luchtvaart Laboratorium te .AJn-

/� ��� 
sterdam, wonende te Bussum, Nieuwe Hilversumseweg No.11.-

Y � -2. 
1 

,.

1/' BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont in deze gemeente sedert 22 
1� 

6 April 1919, komende van .Amsterdam. - Hij behoort tot geen enkel 

f� 
kerkgenootschap.- Van enige politieke activiteit zijnerzijds is 
tot op heden niets gebleken.-

10.- JOHANNA CORNELIA KOCH, geboren te Utrecht, 24 Mei 1885, zon
der beroep, wonende te Bussum, Spiegelstraat No.18.-

BIJZONDERHEDElî: Betrokkene woont in deze gemeente sedert 6 Juni 
_1 

I934, komende van Nijkerk.- Zij behoort tot geen enkel kerkge
v nootschap.- Op politiek gebied is zij nimmer op de voorgrond ge

treden.-
ll.
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11. JACOBUS HEIJ, geboren te Gouda, 9 Mei 1906, van beroep
kunstschilder, wonende te Bussum, K.P.C. de Bazelstraat No.
21.-

J 

12. 

J 

13. 

J 

14. 

15. 

tl 

16. 

17. 

v 

18. 

/ 

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont in deze gemeente sedert 13 Mei 
1929, komende van Huizen N.H.- Hij behoort tot geen enkel kerk
genootschap.- Hij heeft communistische sympathieën, zonder even
wel op politiek gebied op de voorgrond te treden.-

JOHAN FRANS van HERWERDEN, geboren te Rhoon, 31 October 
1907, van beroep architect, wonende te Bussum, Kamerlingh 
Onnesweg No.46.-

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont in deze gemeente sedert 15 No
vember 1938, komende van Vught.- Hij belijdt de gereformeerde 
godsdienst.- EJ1U1ige politieke activiteit heeft hij tot op heden 
nog nimmer aan de dag gelegd.-

FREDERIK WILHELM van HEERIKHUIZEN, geboren te Enschede, 5 
Augustus 1910, van beroep leraar, wonende te Bussum, Oude 
1 s-Gravelandseweg No.9.-

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont in deze gemeente sedert 11 Sep
tember 1942, komende van Goes.- Hij behoort tot de Nederlands
Hervormde Kerk.- Van enige politieke activiteit zijnerzijds is 
tot op heden nimmer iets gebleken.-

HUGO GODRON, geboren te .Amsterdam, 22 November 1900, van 
beroep musicus, wonende te Bussum, Graaf Florislaan No.3.-

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont in deze gemeente sedert 1 April 
1922, komende van Bielefeld (Dl).- Hij behoort tot geen enkel 
kerkgenootschap.- Enige politieke activiteit heeft hij tot op 
heden nog nimmer aan de dag gelegd.-

SALOMON van GELDER, geboren te Avereest, 19 Juni 1913, van 
beroep godsdienst-onderwijzer der Nederlandse Israëlietische 
Gemeente, wonende te Bussum, Beslaan No.25.-

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont in deze gemeente sedert 19 No
vember l94l, komende van Amsterdam.- Van enige politieke activi
teit zijnerzijds •is tot op heden nimmer iets gebleken.-

HENDRIK JAN FEKKES, geboren te Amsterdam, 20 November 1903, 
van beroep kunstschilder, wonende te Bussum, Burgemeester 
's Jacoblaan No.1.-

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont in deze gemeente sedert 11 No
vember 1925, komende van Huizen N.H.- Hij behoort tot geen enkel 
kerkgenootschap.- Van enige politieke activiteit zijnerzijds is 
tot op heden nimmer iets gebleken.-

CASPER J.AN EMMER, geboren te Bussum, 24 December 1909, van 
beroep arts, wonende te Bussum Generaal de la Reijlaan No.18. 

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont in deze gemeente sedert 5 Fe
bruari 1936, komende uit Naarden.- Hij behoort tot de Nederlands 
Hervormde Kerk.- Op politiek gebied is hij nimmer op de voor
grond getreden.-

.ARIE DONKER, geboren te Ooststellingwerf, 12 Augustus 1891, 
van beroep schilder, wonende te Bussum, Lutgardisstraat 
No.10.-

BIJZONDERHEDEN': Betrokkene woont in deze gemeente sedert 3 Juni 
1921, komende uit Haskerland.- Hij heeft zitting in de gemeente
raad van Bussum als afgevaardigde van de Communistische Partij 
Nederland.- Hij behoort tot geen enkel kerkgenootschap.-

�-
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WILLEM NICOLAAS DINGER, geboren te Hilversum, 13 Maart 1899, 
van beroep kunstschilder, wonende te Bussum, Graaf Floris
laan No.5.-

BIJZONDERREDEN: Betrokkene woont in deze gemeente sedert 30 Maart 
l943, komende van Naarden.- Hij behoort tot geen enkel kerkge
nootschap.- Van enige politieke activiteit zijnerzijds is tot 
op heden nimmer iets gebleken.-

GUSTAAF KAREL LODEWIJK BUISMAN, geboren te Utrecht, 6 Febru
ari 1881, gepensionneerd onderwijzer, wonende te Bussum, 
Oud Bussummerweg No.5.-

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont in deze gemeente 10.December 
1915, komende uit Weesp.- Hij behoort tot de Nederlands-Hervorm
de Kerk.- Op politiek gebied is hij nimmer op de voorgrond ge
treden.-

JOHAJ.OOS NICOLAAS BRANDENBURG, geboren te 1 s-Gravenhage, 
12 'September 1877, van beroep tonelspeler, wonende te Bussum, 
Groot Hertoginnelaan No.14.-

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont sedert 19 Mei 1925 in deze 
gemeente, komende uit .Amsterdam.- Hij behoort tot geen enkel 
kerkgenootschap.- Enige politieke activiteit heeft hij tot op 
heden nog nimmer aan de dag gelegd.-

GERRIT BORGERS, geboren te Brummen, 18 September 1917i van
beroep laaar gescliedenis, wonende te Bussum, Singel lba. 

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont sedert 22 November 1945 in

deze gemeente, komende uit H�lversum.- Hij behoort-tot geen en
kel kerkgenootschap.- Van enige politieke activiteit zijnerzijds 
is tot op heden nog nimmer iets gebleken.-

JAN van den BERG, geboren te Bussum, 17 Februari 1921, van 
beroep bankwerker, wonende te Bussum, K.P.C. de Bazelstraat 
No.14. 

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont in deze gemeente sedert zijn 
geboorte.- Hij behoort tot geen enkelz kerkgenootschap.- Hij is 
communistisch georiënteerd, zonder evenwel op politiek gebied 
bijzonder op de voorgrond te treden.-

PIET BEISHUIZEN, geboren te Amsterdam, 7 December 1914, van 
beroep perschef Radio, wonende te Bussum, Nieuwe 1 s-Grave
landseweg No.75.-

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont in deze gemeente sedert 7 Mei 
1937, komende van Amsterdam.- Hij behoort tot geen enkel kerk
genootschap�- Op politiek gebied is hij tot op heden nog nimmer 
op de voorgrond getreden.-

GERRIT GEORGE AUGUST BATTERM.ANN, geboren te Amsterda.II)., 26 
December 1905; van beroep betonwerker, wonende te Bussum, 
Waltherlaan No.50.-

BIJZO�IDERHEDEN: Betrokkene woont in deze gemeente sedert 11 Mei 
Ï927, komende van Amsterdam.- Hij behoort tot geen enkel kerk
genootschap.- Van enige politieke activiteit van betrokkene is 
tot op heden nimmer iets gebleken.-

PHIL.L-P BARMES, geboren te .Amsterdam, 4 September 1889, van 
beroep administrateur, wonende te Bussum, Prins Bernhard
laan No.7.-

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont in deze gemeente sedert 3 Janu
ari 1946, komende van Haarlem.- Hij behoort tot de Nederlands
Hervormde Kerk.- Van enige politieke activiteit zijnerzijds is 
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tot op heden nirmn_er iets gebleken.-
JAN PIETER B.ARIIBR, geboren te Rotterdam, 2! Juli l906, van 
beroep lector Universiteit, wonende te Bussum, Fortlaan No. 
14.-

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene is in deze gemeente woonachtig sedert 
14 April 1943, komende van Amsterdam.- Hij belij�t de Remonstrant 
se Godsdienst.- Van enige politieke activiteit van betrokkene is 
tot op heden nimmer iets gebleken.-

JOHANNES van den BERG, geboren te Bussum, 29 Augustus 1874 
van beroep schilder, wonende te Bussum, .Adelheidstraat No.G.-

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont in deze gemeente sedert zijn 
geboorte.- Hij is lid van de Communistische Partij Nederland.
Hij maa.kt vooral propaganda voor het dagblad 1

1De Waarheid 11 en 
aan de voordeur van zijn woning is geruimeK tijd een reclame
affiche voor dit dagblad aangebracht geweest.- Hij behoort tot 
geen enkel kerkgenootschap.-

ATZE de LEEUW, geboren te Utingeradeel, 11 Mei 1903, van 
beroep le:aar, wonende te NAARDEN, Heemskerklaan No.6.-

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont sedert 30 Maart l935 in de 
gemeente NAARDEN, komende van Amsterdam.- Hij behoort tot geen 
enkel kerkgenootschap.- Van enige politieke activiteit van be
trokkene is tot op heden nimmers iets gebleken.-

Dr. ELZA MARIJKE INCKEL, geboren te 1 s-Gravenhage, 27 Mei 
1912, van beroep Doctor in de Chemie, wonende te NAARDEN, 
Heemskerklaan No.9.-

BIJZONDERHEDEN: Betrokkene woont sedert 17 Juli 1945 in de ge
meente NAARDEN', komende van Bussum.- Betrokkene behoort tot geen 
enkel kerkgenootschap.- Enige politieke activiteit heeft zij tot 
op heden nog nimmer aan de dag gelegd.-

CORNELIS JOHANNES KOSTER, geboren te Amsterdam, 17 October 
l874, van beroep uitgever, wonende te NAARDEN, van Hallaan 
No.2.-

BIJZONDERHEDEN: BetroR:kene woont sedert 20 .Augustus 1943 in de 
gemeente NAARDEN, komende uit Hilversum.- Betrokkene behoort tot 
geen enkel kerkgenootschap.- Enige politieke activiteit heeft 
hij tot op heden nog nimmer aan de  dag gelegd.-

In de politie-administratie van BussumLkomt niets ten nadele 
van betrokkenen voor.-

Uit ingewonnen inlichtingen bij de Politieke Recherche Afde
ling van Hilversum, onder welke afdeling Bussum ressorteert, 
bleek bovendien, dat de namen van betrokkenen ook niet voorkomen 
in de aldaar be.rustende registers, met uitzondering van W.N. 
DINGER, Graaf Florislaan No.5 te Bussum, tegen wie een aanklacht 
värï'verraad is ingediend.- Deze zaak is evenwel nog niet in be
handeling genomen, zodat de al- of niet-gegrondheid van deze 
aanklacht nog niet vastgesteld is kunnen worden.-

Tenslotte wordt door mij, rapporteur, nog het volgende 
vermeld : 
a. De abonné L. ZIJL, gewoond hebbende Bredelaan No.2 te Bussum

is op 8 ianuari 1947 overleden.-
b. De abonne 1 s J. POST, J. MEIJER en M. GUUS zijn in Bussum en

Naarden niet bekend.-
Waarvan door mij is 

kend te Bussum, 28 Juni 
en en gete-

1u�-�ur van politie, 
(W.G.R.Koppe) 
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Naar aanleiding van Uw schrijven dd.6 Mei 1947,Geheim, 
heb ik,Johan Hols,Wachtmeester der llijk:spolitie 1e klasse,tevens 
onbezoldigd .Kijksrechercheur,beho�ende tot bovengenoemde Groep, 
de eer UWELEDELE beléefd het navolgende te rapporteren,over de 
volledige personalia van de extremistische abonné�en hun poli
tieke c.q.activiteit,in de volggrde zooals in bijgaande opg�ve 
v-an de 11Centrale Veiligh,�idsdienst·1 zijn vermeld, van :

Cl A.Brouwer,woont niet te Blaricum,Noolscheweg 1 • .tiij is
/onbekend te Blaricum,en heeft niet in het bevolkingsregister der 
� gemeente .olaricum ingeschreven gestaan. 

Wilhelm. Weijdig,geboren te l\ljjmegen,12 Februari 1898,van 
beroe� tandtechniker,gehuwd met Emma Helena Willm.er,geboren te 
Essen(Tild),28 Mei 1900,wonende te Blaricum,Torenlaan 13. 

Het is onbekend tot welke politiek 'Jejjdig behoort, treed 
niet op de voorgrond. 

Henriëtte Constance Koldewijn,geboren te Utrecht,23 
Augustus 1885,zonder beroep,gehuwd met Laurens Theodoor van der 

Waals,geboren te Utrecht,21 April 1885,wonende te Blaricum, 
Noolscheweg 6. 

Koldewijn tekende de candidaten lijst van de C.P.N.voor 
de gemeenteraadsverkiezing 1946 te Blaricum.Het is niet bekend 
dat zij lid is van de C.P .N •• Zij treedt niet op de voorgrond. ·· 

Arie Verbeek,geboren te Rotterdam,20 April 1901,zonder 
beroep,gehuwd met Alberta Theödora Hendrika Kuilm.an,geboren te 

·Nijmegen,1 Augustus 1907,wonende te Blaricum,Schapendrift 22.
Het is niet bekend tot welke politiek· Verbeek behoort, 

treedt niet op de voorgrond. 
Cornelis/van Urk,geboren te Leiden,26 Maart 1895,van 

beroep ku.nstschilder,gehuwd met Anna Maria van der Veen,geboren 
te Bussum,28 April 1897,wonende te Blaricum,Zwaluwenweg 4. 

Van Urk doet niet aan politiek. 
()" J.Ubink,woont niet te Blaricum,Eikenlaan 2.Hij is onbe-

/l kend te Blaricum,en heeft niet in het bevolkingsregister der 
./ ,i. gemeente Blaricum ingeschreven gestaan.

Jacobus van der Ster,geboren te Rotterdam,29 November 
1909,van beroep schrijven,gehuwd met Neeltje Cornelia van Leeuwen 
geboren te Rotterdam,19 Juni 1909,wonende te Blaricum,Eemnesser
weg 19. 

AA N 
Van der Ster,behoort vermoedelijk tot de P.v.d.A. 

den Heer Adjudant wnd.Afdeelinscommandant 
der Rijkspolitie Diemen 

te 

W E E S  P. 
---------
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Jan Bernard Schöne,geboren te gwakopmund(West Afrika), 
16 Augustus 1910,zonder beroep,gescheiden,wonende te Blaricum, 
Torenlaan 45. 

Schöne doet niet aan politiek. Is ,nadat zijn vrouw tijdens 
bezetting er met Duitschers van doorgegaan is,niet geheel toe
rekenbaar meer. 

Johannes �cheffer,geboren te Amsterdam,26 Februari 1907, 
van beroep fabrikant,gelfuuwd met Sophie Witsenhllysen,geboren te 
Amsterdam,9 September 1907,wonende te Blaricum,Prof.van Heeslaan 
9. 

Scheffer behoort vermoedelijk tot de P.v.d.V. 
Dina Elisabeth van llijn,geboren te Heemstede,4 Maart 1878 

van beroep pensionhoudster,ongehuwd,wonende te Blaricu.m,Matthijs
senhoutweg 5. 

Haar politieke overtuiging is onbelrnnd, treedt niet op 
de voorgrond. 

Elly Louise Ruelle,geboren te Haarlem,11 October 1928, 
zonder beroep,ongehuwd,wonende te blaricum,Huizerweg 39. 

Ruelle doet niet aan politiek. 
Margarete Roolfs,geboren te Elberfeld(Dld),29 Maart 1911 

gehuwd met Stephanus Johannes Grose,geboren te Amsterdam,28 Juli 
1910,wonende te Blaricum,Schapendrift 16,thans verblijvende te 
Amsterdam,adres onbekend. 

Roolfs politieke overtuiging is onbekend,treedt niet op 
de voorgrond.Haar echtgenoot Grose,is colleborateur,heeft tijdens 
de bezetting voor de Du.itschers gewerkt en verblijft nog in een 
kamp. 

Clarles Frederick Roelofsz,geboren te Amsterdam,5 Maart 
1897,van beroep kunstschilder,gehuwd met Agnes Rachel Rodrigues, 
Pereira,geboren te Baarn,28 Februari 1907,wonende te Blaricum, 
Slingerweg�-

Het is onbekend tot welke politiek Roelofsz behoort.lij 
is een dronkaard. 

Engelbert Ris,geboren te Amsterdam,18 Juli 1900,van be
roep huisschilder,gehuwd met Louisa Helena van Brederode,7 Mei 
1900,wonende te Blaricum,Matthijssenhoutweg 25. 

Ris is �cretaris van de afdeling Laren(NH) en Blaricum 
voor de C.P.N •• IDj is geniêenteraads"Iia vön'T""d:'e e�.�p,;N.,doch in de 
gemeente raads zitting is hij gematigd. 

Antoon Rädecker,geboren te Amsterdam,17 Juni 1887,van 
beroep beeldhouwer,gehuwd met Catharina Elisabeth Landzaat,gebo
ren te Amsterdam,29 Juni 1889,wonende te Blaricum,Schapendrift 7. 

Rädecker sympatisee:r_:g_vermoedelijk met de C.P.N.,treedt 
niet op de voorgrond en is niet actief. 

Isidoor Polak,geboren te Amsterdam,6 Mei 1915,van be
roep textiel verkoper,gehuwd met Naatje van Embden,geboren te 
Amsterdam,19 Augustus 1911,wonende te Blaricum,Slingerweg 2. 

Polak politieke overtuiging is onbekend.Hij is jood. 
Abraham Polak,geboren te Amsterdam,1 Januari 1903,van 

beroep koopman,gehuwd met Maria Louise Rentel,geboren te Rüstin
gen(Dld),1 November 1900,wonende te Blaricum,Koning Willem 111 
laan 12. 

Polak politieke overtuiging is onbekend.Hij is jood. 

1 
Philip Samuel van Perlstein,geboren te Amsterdam,4 Maart 

11884,van beroep koopman,gehuwd met Elisabeth Gassmann,geboren te iCleiwitz(Dld),6 October 1898,wonende te Blaricum,Koning Willem 
111 laan 14. 

Van Perlstein politieke overtuiging is onbekend.Hij is 
'jood. 

Gerhard Paul Hans Neumann, geboren te Berlijn(Dld), 26 No
vember 1910,van beroep expediteur,gehuwd met Beate Tannenbaum, 
geboren te Mannhèim{Dld), 16 October 1923, wmieHde ue Blaricum, 
Noolscheweg 37. 

Zjjn politieke overtuiging is onbe..rs:;nèl, is van Dui tsche 
nationaliteit.Hij is jood. 

Bernard Mindlin, geboren te .h.Illsterdam, 20 J:l'ebru.ari 1915, 
van beroep lcleermalcer, gescheiden, wonencle te Blaricum, Schapendrift 
12.



, 

t van beroep 
journalist, 

g.g.k.
//!:-

loos. 
Mindlin politieke overtuiging is onbekend.lij is staten-

Adriaan Lubbes,geboren te Amsterdam,22 Januari 1892,van 
beroep kustschilder,gehuwd met Maria Anna Clasina Gantvoort,ge
boren te Amsterdam,12 Juli 1902,wonende te Laren(NH),Raboes 6. 

Lubbes behoort vermoede]jjk tot de P.v.d.V. 
Theodor Wilhelm Eduard Lohmann,geboren te Leiden,19 Maar 

1880,van beroep kustschilder,weduwnaar,wonende te Blaricum, 
Schapendrift 9. 

Het is niet bekend tot welke politie4Lohmann behoort. 
Geertruida Mini van Krimpen,geboren te Gouda,12 Augustus 

1899,gescheiden,wonende te Blaricum,Schapendrift 8d. 
Van Krimpen doet niet aan politiek. 
Maarten Kokje,geboren te .Amsterdam,8 Februari 1903,van 

beroep houwk:undig opzichter,gehuwd met Cornelia Johanna Kaiser, 
geboren te Bussum,7 September 1914,wonende te Blaricum,Meentweg 
13. 

Zijn politieke overtuiging is onbekend,doet in het open
baar niet aan politiek. 

Stephan Rudolp .Klatte,geboren te Amsterdam,3 Juni 1882, 
van beroep directeur manufacturenhandel,gehuwd met Marga Marie 
Ruegg,geboren te Steinway(U.S.A.),25 Augustus 1893,wonende te 
Blaricum,Heideweg 1. 

Klatte behoort vermoedelijk tot de P.v.a.v.

Anna Marie van Erp Taalman Kip,geboren te Amsterdam,26 
Februari 1871,zonder beroep,ongehuwd,wonende te Blaricum,Zwalu
wenweg 2a. 

Haar politieke overtuiging is onbekènd,treedt niet op 
de voorgrond. 

Carl Otto Oscar Keip,geboren te Groningen,8 Juni 1889, 
van beroep koopman,gehuwd met .Anna Everdina Endt,geboren te 
Zaandam,8 Juni 1889,wonende te Blaricum,De Jutmannen 2. 

Keip behoort vermoedeltjk tot de P.v.d.V. 
Melchior Adrianus �,geboren te Amsterdam, 3 October

1916,van beroep uitgever,g et Eva Marie van Perlstein,ge-
boren te .Amsterdam,23 December 1921,wonende te Blaricu.m,Koning 
Willem 11 laan 14. 

llij sympatiseert vermoedelijk met de.C.P.N.,treedt niet 
op de voorgrond en is te Blaricum niet actiei. 

J 

Petrus Jansma,geboren te Am.sterdam,20 Maart 1897,van be-
roep slager,gehuwd met Geppina van der Wijk,geboren te Emden(Dld), 
7 April 1900,wonende te Blaricum,Dwarslaan 16. 

Jansmaj;ekende de candidaten ljjst van de C.P.N.,voor de 
gemeente raadsverkiezii:ig"l94-6�tëID.arîëuin:·He1'

'"'

ïs""îiïé't bekend dat 
hij lid is van de C.P.N.,treedt niet op de voorgrond. 

Annetties Dideric HMdebra.nd,geboren te Groningen,11 Juni 
1907/gescheiden,wonende te Blaricum,Zwaluwenweg 2,verblijft te 
Hilversum,adres onbekend. 

Zijn politieke overtuiging is onbekend. 
Catharina Johanna Susanna van Beuningen van Helsdingen, 

geboren te Stoup.bJ(liusland),11 Februari 1900,van beroep Direc
trice openbare leeszaal,ongehuwd,wonende te Blaricum,Noolscheweg 
21. 

Haar politieke overtuiging is onbekend,treedt niet op 
de voorgrond. 

Gerritje Overtoom,geboren te Amsterd.am,12 Juli 1892,zon
der beroep,gescheiden,wonende te Huizen(NH),Atelierweg 1. 

Overtoom politieke overtuiging is onbekend. 
Erna Goldstein,geboren te Amsterdam 22 Juli 1914,van be

roep tekenares,ongehuwd,wonende te Laren(NH�,Koloniepad 4,op 6 
Februari 1946,vertrokken naar New York. 

Goldstein deed niet aan politiek. 
Ernst Gerson,geboren te Essen(Dld),6 Juli 1913,van be

roep koopman,gehuwd met Theodora Lohman,geboren te Barneveld,15 
Mei 1917,wonende te Blaricum,Schapendrift 9. 

Zijn politieke overtuiging is onbekend,is van Duitsche 
nationaliteit.Hij is jood. 



;-
' 

/�� 
g.g.k. 

Frans Jan Dupont,geboren te Bussum,25 December 1908,van 
beroep cyneast,gehuwd met AlberdinaAfevens,geboren te Amsterdam, 
24 September 1911,wonende te Blaricum,Onder den Dael 21. 

Zijn politieke overtuiging is on'"bekend,treedt niet op de 
voorgrond. 

Jan van Campen,geboren te Amsterdam,14 December 1895, 
van beroep makelaar onroerende goederen,gehuwd met Eigina Andre
son,geboren te Amsterdam,11 Januari 1904,wonende te Blaricum, 
Heideweg 6. 

Van Campen behoort vermoedelijk tot de P.v.d.V. 
Bertha van Bruggen,geboren te Medan(N.L.),15 Februari 

1906,van beroep kunstschi�deres,gescheiden,wonende te Blaricum., 
Noolscheweg 12. 

Haar politieke overtuiging is onbekend,treedt niet op 
de voorgrond. 

� �it rapport worden g0voegd 35 in;en:lde lijstc=a-. 
�aarvan door/is opgemaakt dit rapport,gesloten en ge

tekend te Blaricu.m,23 Juni 1947. 
De 
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Hierbij doe ik  U de gevraagde gegevens 
toekomen,bedoeld in Uw schrijven,d.d. 
1 Mei 1947,No.B.14172. 

De wnd.Corpschef van politie, 

1 

.u.et Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
J"avastraat 68 
's-Gravenhage. 
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\ ��-<' LJirk.ie'\c..wtt�eu.i:., .tfebruari 192.5 te •'I veer,verpleegstcr wonend, oij 
haar oufürs üerri t "-'Wart en LJuif'je .l'..uijper te 11 'veer .uoutk�de 61 voor neen
te B'wijk �waanstraat 7 het laatst in betrekking als verpleegster {intern 

J te Leiden ziekenhuis .kij nsbergerweg 1 u. 1'-led. godsdienst-lieen-. 'l'reedt niet 
op den voorgrond. 

vorneliä "-'WaTt,geb.11 �ov.1903 te n'veer,f'ijubtriJker,geh.met vornelitt 
J .l.Joves geb .1.5 ),VJ.aart 19u.5 ,won ;.Hiouwstrac1t 30 .11.Jed.godsdienst-t..-een-. 'l'reedt 

niet op den voorgrond. 

) 
.oaltus L>wart,geb.2i Juni 19u9 te w·veer,kantoorbed.won:.Hiouwstraat 3u, 
geh.met Geertruida van üssenbrug5en geo.7 füaart 1910.�ed.godsdienst-lieen
Treedt niet op den voorgrond. 

J 

-

) 

t.1 an tl acob van wijngaarden, geb • .5 üct.1911 te "-'aandam, vél.kbondbestuurder 
E.V.C.geh.Uhristina .l'..oeman geb.3U �ept.1911,won:Accialaun 38.�ed.gods-
dienst-1.reen-.öe�_e_1!�. r.1g_;1ur � li .F ·:�JlfJ'iI}.�xP:• 

' 

Jan Wi.inands ,geb. 2u l\lov .1917 te "-'aandam,kantoorbediende won; Dilitonkc1.d.e 
geh .A.afje van den A.omm.er, geb c2 .i uli 1919. l'led. godsdi0n::;t-Geen-'l'reedt 
niet op de voorgrond. 

J 

Henrdik wUn, geb • .5 Uct. · 86 te .m.i:u:1rssen{U) voorheen l:SakKer en banket·ol:2.Kker 
thans :.:.onder beroep(renteniet)voorheen won;alhier thans te v1ormer J.'lieuwe 
weg Së,geh.Antje .l"ek geb.3 .l.'Jov.'89.i�ed.gosuienst-üeen-lid v • .l:".i'l.'l'reeut 
niet op de voorgrond. 

Thomas Hinke de wit,geo.17 Nov.1916 te Den Haag,arts,geh.riika �chelling 
(ti\l. is thl:l.ns orr.van.üez.(Ned.leger) zou volgens :.:.ijn uitlatingen nimmer de�/J eed van trouw als Uff.af'leggen.ls bekend en voorb.ê:lnstaand lid van de u.�.
i\ In zijn woning vomden indertijd, samen Komsten plaats Vl:2.!i de ,:,.g. ijrije .IS.a-
u � thederc.;lubs waarbij dt:tn een bui tem:1tc1.an der werd uigenodigd �ijn standpunt 

uiteen te �etten.neeft �ich tijdens de oezettingsjaren als goed Nederlander 
gedrtlgen.�lijft eunter de vraag of de vrijmaking van het Vctderland het 

..a. hoofddoel van :.:.ijn strijd is gevreest.Is de vrao.go�akvoor personen ct.ie ±:!ll.
..J� zich in politieke kringen der v • .t'.1"• bewegen en functies in het openbare 

leven bekleden.

'HendriK cte Wit,geb 8 .oo.c;,art ·13 te "-'aandi jk,sv.uildersptltroon,geh.c.1 annetje · 
j .1:iartog geb.1.5 .T an.· 17 te vwormer wona>uboele .ouurt 25 .J.'led.godsdienst-Geen-

J
! ls �02rct�nsta�nà lid der � • .t'.�. en voor die partij lid v.d.gemeentcrabd. 
Is eerlij.K voor zijn mening uitgekomen en heeft veel geriske�rd in de be

jzettingstijd.�ijn opleiding heeft hij genoten op de luger� school en tramt
. ,zich door veel lezen te ontwikkelen.o�rert alles op voor :.:.ijn partij of 

;. zijn beg_insel hetwelk zij!], iéàeacü is .neef t na de bevrijding dienst gedaou
tilS �.u.D.en later als �.H.A. rechercheur en behoort tot hen die da�rdoor 
, ,over het paard zijn getild" .Kan beschouwd worden tils cellenbouwer.

. ........, _ _....,. -.-

Pieter Vwe:c,el,geb.14 April 1917 vv'veer kantoorbediende 01,geh.:t..oon vun Ger
Y rit �dllem en uannetje bergers,won:Krommenieërweg .::c.8,J.�ed.godsdienst-u-eeR

'.rrcedt niet op de voorgrona. 

✓ 

vornelis filarinus veenhui.izen,geo.16 Oct '97 te J.'4edcrhorst den Derg,predi
kant le huwelijk vphen Dertha 1:iimons,geb 3 1Jev'9.5 te vlildervank.uescheidc.n 
ë-lU-37. 2e Liuwelijk martina .Lodeweegs geb ë7-3-19U.5 te nih.rersum .L'led. 
gmdsdienst-tlli.- Lid van de .t'artij v.d.arbeid. 



• :,

Cornelis Veenis,geb.ë7 uct.1899 te .K.r6mmenie,Quuountt1.ntlzelfstJ geh.met 
-\ 1-Jàntje .... gèithh v.d.Jlll.eulen geb.27 Mei 19u2.11Jed.godsaienst-U-een-.·l'reodt 

Jniet op d.e voorgrond.Linctenl ... a.�_
34 

_ 
,tormerveer 

..l!'red1'ik �tam,geb.18 Juni 19ëU te vvormer-ve"r,ongehuwa. won:ten hui.:.e va.n 
J njn Vader nilgenkude 39, timmerrut:1.n . .L'-led. godsdienst-uem. -Treedt niet op 

de voorgrond.Moeder Duitse van geboorte.Politiek delinquent. Thans vriJ. 

Uornelis ctam. vvattstrattt 1.5 B w �veer, geo .11 J an.19lë t1.1.nier ,kt2.nt. oed. 
J geh meturietje .K.wast.�ed.godsctienst-ueen+ Treedt niet op de voorgrond. 

Dirk .:)mit,geb.21 Juni 192ë �,�veer,arbeiäer (;""uao1'uuriek,gen met 1.reertrui 
J da .1111argaretha .K.ingmt1 geo.l..LAug.1921 Javastr,4U • .L�ed.godsdienst-U-em- 'J:reedt 

niet op de voorgrond. 

) Jacob .:>chouten,geb.6 .1.,ov. �83 n'vecr .1:Coopma11 in nuisn.ó.I't.won.,iarmoesstr. 
gescheiden.Ned. dodsdienst-Doopsgezind-'J.'reedt niet op de voorgrond.. 

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

-
vornelis 1.rerardus ocha�r,geb.ëU Sept.19U6 W'veer,voorgeen bedriJtslcider 
oliefabriek te n'veer later in gelijke functie te Epe,geh met .t!J.isabetb
nom.mes geo.ë6 Jan.�u7.is op 2ü Mei 1947 per vliegtuig nàtir batavia ver� 
trokken alwaar hiJ in een :t.elfde flinctie wer.l:Czatilll is.nad reeds meer dan
een :\).alf jtiGl.r bedankt als aoonné voor De Vrije Aatheder,ctoch het olad
weer steeds oezorgd .lJe bezorger daarover gehoord verklaarde-dat dit wel
meer geoeurde-wae1rna betaling is geweigerd.nij staat niet bekenu ei.Ls ex
tremistisch, integendeel.net gezin woont nog te ,,'veer ��andelweg lbu. 

J 

\ va.tharina l?et,echtg.van ÏD:11!::i:JKs::brg Jan Tesink,geb.2U Juli 1918 te w'veer 
J Jan Tesink geh.26 Juni 1910 te w'veer,J.-roc.houder.i�ed.godsdienst-u-een+ 

gen.2:, üct�45.'l'retdt niet op de voorgrond.-- Bleekerstr.14 W'veer. 

J vornelis Pauwe.ong.geo.9 Juni 19u6 te lerseke.�ed.godsdienst-�en�X,drukkir
won • .t!;sscben::itr .:t,O. Treedt niet op de voorgrond.. 

�erardus .Lubertus Uverman,geb. c:l c.1uli l9ë0 te Koog a/ d L.Jaan.J.�ed,kant. bed.
godsdienst-Geen-bekleed.. een !'unctie bij , , lJe �va1:1rheid, , 
vuder idem geu.28 .wu1:1rt '8H te .....rnsteroè:il.il,moederJohanna •VJ.èl.rgaretha 
.L�ieuwen.tmis geo .5 Juni � 84 te Lochem. 'l'reedt niet op ae voorgrona èilleen 
bekend als lid u.�.�. 

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

Jan Ulof,geb.13 Mei 1913 te vv·veer,dir.Vistributiekantoor te iv'veer,geh. 
met urietfe �uijt geb.7 Jan '16 te 11'veer.jjemoeit �ich niet met politiek 
tleeft �eer veel in de be�ettingstijd in �ijn k:v,aliteit als dist�ibutie
ambtenaor voor de �ederlanders gedaan, zeer veel geriskeerd.�s door mis
kenning gedesillusioneerd na de oevrijding,zoekende ,heeft �ich overtil 
van teruggetrokken ,was 14 dagen te latlt met bedanken voor •• lJ.Vr.Aath. 
waarom hij verplicht werd om nog voor �én jäar te betalen.�ed.godsa.-üeen 
wo��-ccaeialaan 46 w've�r------------- ----------------------------------

J 
.,...dric1.n1Îls van .l.'loort,geb.ë.5 .1�ov.ëU te Z,andvoort,won.Boeroestr.10 vv'veer 
geh.met ..a.ntj e .1!,lisabeth .t\.oeman geb. 8 bept '21 te ""!:tc.lllfü,.m. 1"ed-godsdienst
.NH. wenoep P.R.A. rechercheur bekend u.�,�.er.untwikkeling nihil. 

�..,;.,,........, Q, 1, .::.: J 

j 1:'ieter l.�oomen,�iilgenkade 4_5,geb.23 .ian '96 te ""aéindél.ill,.1Cëmt.bed.geh ,met 
vrouwtje baart geb.12 Àug.'94 te noorn.�ed.godsdienst-.lJoopsgezind
Treedt niet op de voorgrond.�d!:,.(

.)��9-
____________________ 

Vmeta ..a.fina ruulder,kant.bed.geb.8 April 19i3 �ed.godsdienst-NH- voorheen 
won;vvarmoesstr.3j is naar :L.witserland vertrokKen. 

�eonard augustin maria Lichtveld,��0.9 �óv.1916 te Paramaribo �uriname 
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tanàHtts.won:üaanweg 116 te w·veer,geh.met tiubertina .....rma �e �met,g�u • 
.\. 1 lJec. r2û te 11 'veer.1�ed.godsdienst-R.K.-Heeft in de bezettingstijd zeer 

veel geriskeerd en zich als een goea vaderlander gedrtigen.rtad na de be
vrijding �eer veei veranaeringen verwacht ten goede en daar �ijn verw�ch
tingen niet in vervulling :t.<J jn gegt:i.un is .hij zeer gedesillusioneerd en 
ge�ien zijn afkomst (iurinamer) gedeprimeerd.nij is zeer critisch atinge
legd en heeft ond�r versuniliende anti H.h. vele vrienden verworven in 

J de Oe:t.ettingstiJd.Doordat hij_ de sta.u.á-va�tigheid van vele :l..ijner poli
tl t�eke tegenst�nders in het ver�et tegen de vij�nd opeuJ.iJ� wa�rdeert en 

prijst,verwekt het de indrliK déit hij het met hun politieK in�icht eens 
is.Hij is anti communistiscn doch kan het ook met vele van �ijn geloofs
genoten niet eens 2.ijn voor wat .hun politiek in�icht betreft en geeft 
danr openlijk blijK ve1.n.ls zeer vooruitstrevena en nad vele in�rijpende 
veranderingen verwacht en van hoogernéina een beter ..... u.nvoelen vi;till de nouen 
die er th�ns �ijn.is geen voorstander om door miuaeL van geweld verbe
teringen in te voeren dtiar hiJ ait in strijd acht met het oegrip gezttg. 

Jan vwilLem Vg.ll der LHan,l!.:!!;schdoornlaan ,5,5,geo.J.9 J.�ov. 'u1 te .r..rollllflenie 
Kantoor A.1�.i:::> • .00.. geh.met .LJieuwertje DUS geb.27 .liebr. "03 te Wormer.l�ed. 
godsdienst -Geen- 'l'reedt niet 01; ae voorgrond. 

' 

j .LJirk .liui jk ,Celebesstraat .53, geb .19 "è.ln.1900 te Aro.illü..o.enie ,K ..... uhels.uià 
( �elfsté1l1dig) geh .}Jlet Ua..3ina. dt t1 0.1.1.6 geo. t:'.b .Amg. '97 . .1.,ea. godsuionst-1.l'ecn
·J.'reedt niet op de voorgrond.

Jacob .K.ooiman,Krommenieërweg 67 geo . .5 iv1ei 1911 te "-'ijpe schilder{ !èself'-

J 
stë:tndig),geh.met maria uog.Palmboom.�ed.goctsdienst-R.K.-practiseerend,
Niets ten nadele op pcblitiek gebied van oekend.Te dom om te oegrijpen 
wat hij leest. 

------------- te Ijselmuiden 
�ntoon .lioekkoek,Wandelweg 14U,geb 7 Febr. 19�per(zelfst�ndigJgeh.met 

V�mma �randenburg geb.ë4 uuni 19u9 te �a�ndijk.�ed.godsdienst-ueen-lid 
� .R . H ._§3._clliUt.d.. • 'rreedt echter niet op de voorgrond. 

Klaas Klinkenberg.Iepenweg ë4 w'veer,geb.é8 "uni 1887 te De Rijp,voorm�n 
meelfabrieK,geh.met .anna Roos geb.4 Muart '86 te ûa�ndijk.Ned.godsdienst 
-Doopsgezind- Treedt niet op de voorgrond.

Wiilibrorctus Klapmuts,�um�tr<lkade ë o"veor,geb.7 Jtin.19u4 te Er'nie 
geh. met agatha 0atharinti Ragetlie geb.11 Juni '87 te üaando.m.�ed.gods
dienst-vud .l:lisschoppelijke 0leresie ."!'reedt niet op de voorgrond. 

J 

J 

Jacob Kaal.voorheen won:Insulindelaan ë2 ��"veer,thèlns Overveen LJ,v,Hullen 
laan3 ,geb.2 Juli 1921 te w 'veer, geh.met ,Tanna Tjalda .oouman geo.4-li:::-t::2 
redacteur , ,Wording11 uitgave Vèln de Arbeiderspers.l'led.godsdienst-ü-een
Treedt niet op de voorgrond. 

vornelis Gerrit Köal,Kr"weg 91 Vi'veer,geb 7 Juli 1912,ongehuwd veroonden 
c:1.""n het streekuläd, , De Typhoon" verschiJnená in de Lië:tanstreek • .Ned. gods
aienst -üeen- Treedt niet op de voorgrond. 

AJ"an Willem de Jrn.._,Meidoornlaan L4 w"veer,geb.27 .Ga.ei "02 te Kr'nie.lak-
✓ techniker,geh.met ....nnie Hartland geb.14 Oct '13 te �aramaribo {Sur) Ned 

godsdienst-itiff- Treedt niet op de voorgrond. 

Jan l!'leumer, l!.:sschenstrw:i.t 16 vv "veer , ge b.17 Dec. '79 te Kr"nie, gen.met 
/ Antje �el geb. 24 maurt '77 te Akersloot,meubelmaker,�ed.godsdienst-Geen

Tre�dt niet op de voorgrond 
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Ja'n Kasper Duijts,geb.26 �pril 1907 te ,,."veer,winkeliee in huishoudelijke 
artikelen,geh.met TriDntje Hoogmoed geb.30 Juni '14 te LJ'dam won.ua!:illweg 
117-115 a te Vj'veer.�ed.godsdienst-Ueen-�ou in 1940 op 11 Mei als dienst
plichtig militair(marine) reeds thuis geweest zijn Wa!:lrdoor het vormoedcn
is ontstaan,mede door later door hem gedane uitlatingen,dat hij in de mei
dagen van 1940 is gedeserteerd.v�aait met ulle winden mee,tevens zwurthan
delaar��ijn politieke richting is niet te bapèilen.

Hendrik üacob Dierdorp,geb.é7 Äug.'11 te Ä'dam,technisch lmider olief�
briek,won.1..indenlatLn 42 geh.met Wda Jjakker gEO .ë7 öept. '15 te n'veer 
�ed.goàsdienst-Geen-.Treedt niet op de voorgrond 

� �,geb.4 öept.'U2,te Heerenveen,reclèl.Illecnef,geh. met JaDke öantemn 
J geb.3 Oàt. 'Ul te .l:iennaamderadecl,won.Loaanweg 8 ,;'veer J.\led.godsdienst-

� NH--Treedt niet op de voorgrond. 

Alldr1Î!.es .oruUn,.K.rommenieërweg 124 v-i 'veer ,geb. 8 i:::lept '12 ,ko.pper,ongeh. 
�ed.Voopsgezind.Treedt niet op de voorgrond. 

Jun .tirouwer,vvandelweg 114,geb.22 l.'IOV. 'v6 te W'veer,1'led.godsdienst-U-een
fotogruaf ,lid v • .l:'.l.i.Vegetariër.'l'reedt niet op de voorgrond. 

vornelis Dooij,Warmoesstraat 61,banketbakker geh. met �lisabeth �elly 
j Russelman,geb.19 11'iei '17 .�Jcl .S,.:t> .1"• Treedt niet op dr voorgrona • .Ned. 

godsdienst-U-een- ---------------

) 
NicoJai?-s vtillem .booker,Riouwstraat Sü,geb.19 auf,. 'U6 te Oostzaèill.l'led
godsdienst-li-een- kantoorbediende geh. met i"1aartj e lJff geb. 22 .d.pril "06 
te �'dam.Treedt niet op de voorgrond • 

j 

• 

J 

.b,art .oolding,Rilouwstraat 15,geu.iü Jnn. '91 te �v'veer schipper oinnenva�t 
geh. met .a.tlllä. vornelia .... vis geb 18 Maart "9ë te W'veer.'l'reedt niet op 
de voorgrond. 

Dirk:s: de .ooer,1!.vertsenstraut 1 ,geb.11 Juni '98 te w'veer.geh met vathari 
na �chrälll.u geb.12 maart "ül te Hillegom �ed .godsdienst 1�1. kantoorbedien 
de.�reedt niet op de voorgrond. 

Arie ba,rendregt,.Noorddijk 37,geb.Ll Maart r95 te tieenenoord :L.o directeur 
houthtindel geh. met .nJ.bertinu �annetje de �eeuw geb. 31 Jan.'93 te Rotter 
dam • .Ned godsdienst-troen-voorheen MI.Is niet aangesloèen bij de t;.P.N.is 
links georënteerd • .l:ieeft zien in de oorlog als een :teer goed i�ederlander 
gedragen.Heeft in die tijd versunillendt:: illegale werkers in .c.ijn ,.oning 
verborgen gehoudem. 

Jan �,Tuinstraat 44 geb.18 Jan.ro5 te .akersloot NH.hulpbesteller bij de 
pesterij en, geh.met ..1!,lisabeth Rebecua v&n. .L'llOnen geb. 14 .l!'ebr. "03 te 
Poerworeu.jo (1\JI) tevens agent van het da�blad .I.Je n1:1.arheid advertentierei-
�iger. 'l'reedtniet op de v00rgroi:iCr:rea

<:•gocîSCI1ënst Itr1·:"' .... 

jjarend Aten .l�achtegaalkade 4 is_ overleden. 
Daar de reclame voor het orgn�n De Vrije Katheder de indruk wekte dat het 
bestemd was voor intellectuelen ulthans meer critische lezers,schijnen 
veel lezers te heèoen gemeend dat zij het ge�ien hun persoon,verplicht 
waren om te lezen.De oplage Vtin genoema olad schijnt sterk achteruit te g 
gaan en de inhoud bij velen niet meer in de smav.k te v�lien.Een groot ge 
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deelte van haor lezers bestaat uit oud illegale werkers die zich n� de 
� oorlog gedesillusioneerd en teneergesl�gen gevoelen doordat hun arbeid 

in de bezettingstijd niet is gewaardeerd. in de toon van genoerua ol�d 
menen zij a.h.w. een spreekbuis gevonden te hebuen,een orgtwn dat openoa1:1r 
muakt hetgeen er in hun omguut.ünder de lezers %ijn er ook ctie critiek 
leveren terwilie van de critiek,mensen die graug spreken om de echo van 

hun eigen stem te horen.werkelijk weinig intellectuelen "'ijn er onder te 
vinden en oij diegenen :t.iiJn er nog clie het met de innoud van dat blad 
niet eens zijn.\an meerdere le%ers krijgt met de opvutting dat zij iDdi 
Jàl�NJilft!X10E:t vergeten hebuen het abbonnement op te zeggen. ·vqn de le:.c.ers di e 
tevens lid zijn vl:An de li • .t' • .L"• zijn er velen ctie beter leven dan nun Oe@ 

-

ginsel. 
�àarvan nuur watlrheict opgemaaKt te 
en overgegeven a..1n de .t.i..orpscher· vu!l 



1947,no.B.12320, heb ik de eer U HOOG

ElltilLGESTRENGE bijgaand beleefd aan te 

bieden de uitslagen van de gehouden 

onderzoeken naar de politieke oriëntatie 

etc. van de in Uw bovengenoemd schrijven 

vermelde personen. 

• r::1 ic.:!_.' 1� L_ � �� _"·' 
· ·--·-�;Officier van Rijkspolitie

C � le klasse, 

·- .
l � ---- -·· -·• 

.... ' ___ ::��!·'-'? _J > 

typ.:v.d.w. 
-------

Districtscommandant. 

�· 

• Ai\N
H•io ofd van de Centrale Veiligheidsdienst 

te • 
8-Gravenhage, Javastraat 68.



" GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 
D.xi.eb.e.x.g.en ... ..20 .... J.uni... ........ 194 7. 

District .... U.tr.e.c.ht. .•................. 
Afdeeliog:, ... .U.t.r .. e.cllt .......... , .. , ..
Groep ... Dx..i.e.b.e.r.g.e.11 ............ , 

COMMANDANT á&\. 
No;,,-�· � · �. �
BiJlageo: -
Onderwerp: ':/r.�. 

Y Naar aanleiding van het gestelde in 
Uw kantbrief,Litt.E.1.Geheim Persoonlijk,dd.23 
Mei 1947,mede in verband met de daarbiJ gevoegde 
bijlage,bericht ik U Wel Edel Gestrenge beleefd 
het navolgende:. 

JOHANNES WILHELï.JJrS ROTSCHEID, ge boren te !Rot
terdam 9-3-1907 ,vronende te Driebergen-Rijsenburg 
Diederichslaan No:47 is van beroep afdelingschef 
op de zilverfabriek te Zeist.Hij is gehuwd met 
ADOLPHINE VUIJK en heeft 4 kinderen van 1,2 tot 
4 jaar oud.Hij is lid van de Raad dezer gemeente 

- voor de Partij van de Arbeid.Zijn godsdienst is
Ned.Hervormd.Hij bezoekt vrij regelmatig de kerk,

Hij is politiek betrouwbaar en aan neigingen 
tot extremisme behoeft niet te worden gedacht. 

De Adjudant, 
Groepscommandant, 

AAN den Heer 
Afdelingscommandant 
A Ri jkspol tie 
.,- t e  
BILTHOVEN. 

J. S TEFJrft,'N S •

F'ATRl,.•AMEll6FOORT 



" 
GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 

Dr.ie.b.e.rg.en. ..... 2.0 ..... Juni ........ 194 7.
District ... U.t.r.ec.ht ... ·•·· 
Afdeeliog: .... u.t.11.e-cht,. ...... , 

Groep .. fu.i.e.bergen. •..... .. 
COMMANDANT 

No.�.k�-
Biilagen: -

0 ç 
,i:_ .. 

Onderwerp: . /'. 1.d. rre; ·

• 

Naar aanleiding van het gestelde 
in Uw kantbrief,Litt.E. 1 .Geheim Persoonlijk, 
dd.23 Mei 1947 ,mede in verband met de daar
bij gevoegde bijlage,bericht ik U Wel Edel 
Gestrenge beleefd het navolgende; 

ADRIAAN FREDERIK V.PJ.v. DER WEIJ,geboren te 
Zaandam 1J7-2-1885, van beroep binnenhuis-ar
chi t11Jct in ruste, wonende Melvill van Carnbee-· 
laan No:41 te Driebergen-Rijsenburg is gehuwd 
met CORNELIA VAN CALSEM.Hij woont sinds 
1939 in deze gemeente en heeft geen kinderen • 

Hij is waarschijnlijk lid van de Partij 
van de Arbeid,doch heeft veel omgang met lede 
vam de Partij van de Vrijheid.Zijn godsdienst 
is Ned.Herv.,doch bezoekt geen kerk.Hij is 
politiek betrouwbaar te achten en heeft nim
mer van extremistische neigingen blijk gege
ven. 

De Adjudant, 
Groepscommandant, 

� 
• S TEFJ!1ENS •

AAN den Heer 
Afdelingscommandant 

Rijkspolitie 
� t e 
., IL T HO V :Bi N. 

PATRIA•/,MER6F0ORT 



" GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 

• 

D�J.�.i::>..e.rg.e.n .... 20 .... J.uni ........... 194 7-
District ....... 1J.t.:i::'..� .. O.At.� ..... ....... . 
Afdeeling: .... -q_�.:'..E: .. C..?.� .. � .............. . 
Groep --��.�-�.1:l-�!.g �A.! .....

COMMANDANT 

No/4#.fl�-
®· 

Biilagen: 

Onderwerp:;� 

0 Naar aanleiding van het gestelde 
in Uw kan.t:brief,Litt.E.1..Geheim Persoonlijk, 
dd.23 Mei 1947,mede in verband met de daarbij
gevoegde bijlage,bericht ik U Wel Edel Ge
strenge beleefd het navolgende;

JANNES BORN,geboren te Leeuwarden 29-10-
1883,van beroep evangelist,wonende Nassau 

Odijklaan No:10 te Driebergen-Rijsenburg is 
ongehuwd.Hij behoort niet tot een kerkelijke 
ge�indte,doch is aangesloten bij het Ned. 

Leger des Heils,waarvoor hij wel spreekbeur
ten vervult.Hij gaat niet naar een kerk.Aan 
politiek doet hij niet.Hij is niet bij de 
extremisten te rekenen. 

De Adjudant, 
Gro scomm.andant, 

AAN den Heer 
Afdelingscommandant 

Rijkspolitie 
- t e

BILTHOVE N.
----

--

PA1fffA.•,OolER8tOORT 



� 
GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 

P..1.-'.J.�.9.El_.:z::g�·g··· �P .... �:u.,P.,.:t ................ 194 7. 
District .. U.tx.e.oh.t .................. . 

::::
elio

�rY!-b·:i
;

t;·�--··--··· 
p ...................................................... . @ 

COMMANDANT 

,
/6 

. .,..._ /1/ �d,...;_ No.� ·"q'

BiJlagen: -

Onderwerp: ..f � 

-

Naar aanleiding van het gesteld 
in Uw kantbrief,Litt.E.1.Geheim Persoonlijk, 
dd.2� Mei 1947,mede in verband met de daarbij
gevoegde bijlage,bericht ik U Wel Edel Gestr
ge beleefd het navolgende:
SJOERD LEIKER,verdere gegevens onbekend,
aangezien betrokkene in deze gemeente slechts
korte tijd heeft vertoefd en zich niet in het
Bevolkingsregister heeft laten inschrijven is
een vooraanstaande illegaal werker geweest.

Hij is daarvoor voorgesteld aan H.M. de 
Koningin.Hij is een der oprichters van de 
"BEZIGE BIJ tr te Amsterdam.Zijn beroep is 
auteur.Hij is politiek volkomen betrouwbaar 
te achten en heeft geen extremistische nei
gingen.Zijn adres is tot 1.5-7-194 7 Koninginne 
weg No:144 Amsterdam (Z) of Bureau e.v. de 
Bezige Bij van Miereveltstraat No:1 te 
Amsterdam. 
-�.)'!<-SPO/.../� 

q..' .,-, /� 
Aoo1Jnáinfaja •· 

AAN den Heer 
Afdelingscommandant 

Rijkspolitie 
t e 

BILTHOVEN 



GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 

Districc ..... P.:.�.f.�Ç.A:P.. . ................ . 
Afdeeling: ..... ,Amer,.-3f.OO•I't····· 

Groep ········•···Rb.!:!.P.-..en.4 ................ . 

COMMANDANT 

No. 

Bi1lagen: 

Onderwerp: 

..... .... Rhenen .......... 1.3-... Me .. i ............. 194 7 

Ter voldoening aa n het ge:stelde in Uw 
3 ch r i jv en d • d • 8 Me i 19 4 7 ,N o. 2 5 Ge he ill. Per 3.

e n  de d aarb ij gevoegd e bijlag e"he b ik d e  eer 
UWeIEDe1Ge8tren ge beleefd het vo lge nde te be
r ichten : 
Luc as van W ij ng aarden "gebo ren te Rh enen 13 Ju n i  
1 913"wonende te Rhe ne n,Cu nera la an 12 is  textiel 
f abri1rk an t.Hi j  is gehuwd met Jansje J ohan na 
Walkotten en he eft i ki nd van 3 jaren oud. 

Staat 1n deze gemeen te gunl!t ig bekend"is ver
moedeli jk l id van de Part ij van de Vr ijhe id, 
d oc h  treedt op  Po 11 tiek terre in n i.rltmer op de 
voorg ro nd .G od 3d iens t Ned" He r vormd van vri jz i n ni 
g e  rich ting. 

Is po li tiek vol komen betrouwbaa r en is vo lko
men vreemd aan al le extremi st ieche neigingen. 

AAN d en H eer 
Afde1 i ngs commanda nt 

- de r R i jk�pol itie

te 

L E U S D E N. 
- -- -- -- -- -- --

De Opperwach tmeester
Groeps comm.anda nt 

J. v. Do es burg

f'A.l �IA•,U.t.ER8FOORl 



.., 
GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 

-

District .... Vtx.�.9.J?:.:C.. ................. .. 

Afdeeliog: .... A,u.l.;!:;,:.,S.f.o . .J:r..t ...

Groep ....... ,ti,J..l.S?..�}.�J.J.� .................. .. 

COMMANDANT 

No. 

BiJlagen: ----- -

Onderwerp: 

....... fil1.enen ........ .. J.3 ....... lvJ.ei .......... 1947

® 

Ter voldoeni·"lg E.M ll.: .,chrij
ven, d.d. 8 l',Iei l.;47, J.fo: 2f-.Gehe:ü.1 lers, 
on ,:l,c; drarbij gevoegde bij loge, .he b ik de 
eer U\felJ!.d ... li:aBc_ trc n6e be1eefC: het navolgen 
de te be ricr.ten :-------------------------·
H:"Rllb.1'î }�DUA1C alJ1jRl!.. fSCn, iR geboren te Ain
ste rèem, 21 �camber 1 :7�. Hij stMit iri::;e
RchrEven ais kt.msth;:111dele2r, doch hij ver-
richt geen werkzr·amhe.:len ;..iéer. Hi,j woont 
rim, e'1teel ean d Achter11e":::, B.113 te Ame
rongen. 

I:ij is gehn,1,"è o-e-;eest met Lucie Merie 
Fr�nssen en van ha; r gescheid8n op 26-6 
1914. Op 5-2-lZlS, is hij 6ehijr;d met :iar
gri:eeth� I."ari..f" Krop, geboren te clteenwijk, 
24-10-1390. 

Hij heeft zich in Amerongen c�evestigd 
op �5 April 1J46. O,t1 21 Au-:'>ustus l.;l", iA

hiJ in1?,0schreven in Der H':"Pf" rm dnr> rvoor 
, o-.,ndE, hij te Feri,js. 
G-od dienst rE' a.E:ervo�tmd, èoc.h doet niets 

"' n sodsdienst.Pol'tieke richting onbekF>n 
�oont generlei rctiviteit op politiek ter
r�in.Leeft gehe el op zich zelf �n bemoeit 
zich niet met de andere dorpsbe,�oncrs. 

--------

:i)e Ü,J.f:,01' ri.-ic·.t11centS:r-



,, 

, 
GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 

. .JJ .. ...... ���J .............. 194 7 

-

Distl'iCC ......... .U.tx.e.ch t ............ . 
Afdeeliag: ..... A.�::(;; .. t.§.:f �.�f.t. 

Groep ......... :;:..hen.an .................... . 
COMMANDANT 

No. 

BiJlagen: --· 

Onderwerp: Ter voldoen:Ln6 aa �, lJ· sc.in•ij
v un, d. à. 8 :.rei lS-4'7, Ho: 5>5. Gehe ii.1 .l:'c rs, 

<m ce daarbij i:,'CV096d" bijl�be, · _ _;,e"u ik a� Ot..:l'
U.ielEdelGestrenEl" bela ··fd het navolgenèle te

berichten: 
CA..:.":{ULU0 J,.J\R.L'J.1�ûS h.Il'1DT i:::; 6e borcn te :iott.: r-
fü ra, 6 A.tn'il 1Jv 0• Hij 'is tl1F;n� tu_i_r.knPcht bij 
de He er itègneliè te A.il0ron6en, en hij ,rnont 
Pldt., r Hè1 XJ1eg, C. :'l�.H.l.j is ')'.)hu.1·:è met Anto

·ür vÈin lie erde, �abOXi:.:'1 t<J 1vinters rijk, 6 
Apri.1. lJld,DJ:) 3 A u 0v.stus 1J4f t� A--neron gen. 

Uit dit hu,elijk zijn 2 :tind ero'l'l 6-eboren, 
t.w. Sa.SKI.A, O,JJ4':-7-l.;-1.5, en 

AûIL..'.1., OJJ14-l-:A,?. 
-------C.J..:.1ündt heeft zich in A ,0ronf:en geves

tigr1 0..1,' 3-7-1J45. Vo orheen stond '1ij in ge
schreven te Rot-i-er.dam, .5-ll-F3r; winters.,-jjk 
0 -4- L3._, en dearvoor in Rotterdn..ll.

Volgen'-" de bl3volk:ingàkc;:, rt is hij 
Ned. Herv. á.ocl. hij do1;;;t niet RPn Jodsdi enst. 

Hij Ü." bestmtrslid v·::in de J:)lé'Pts-.:.. lij�\.e 
nfd,:;lins van a. e Partij v,::in d e  Arbe id t, A-n_e
rongen. 

--5�
"""
p""O""_,,..L-, De 0pyer·:PchtmeP-ster 

,j vZ /.:" ,y
-,-.1 �, · Groe pscorc _ nfümt.

0 _�,c»� J v Doe "'bU'l" r",' 

AAN de Il 

0

• �� �• • -�
Adjufü:,nt-Af -, COllli1PndPnt . 

der Rijkspoliti e 
• te 

L�USD.ii:N 



Jftum.en .................. .13 .... M.ei. .......... 1917 
District ....... J.l..tr .. �.O..b.t ................ .

Afdeeliog: ......... .Aa!:.r..i:1.!'..00.:rt. 

Groep •·············Rh.en.en ............... . 

COMMANDANT 

No. 

BiJlageo: 

Onderwerp: 

Ter vo ldoening aan Uw a chri jv en 
d.d. 8 Mei 1947,No .25 Geheim Per .en de daarbij
ge voeg de bij lage ,h eb ilc de e er UWe ]Ede lGes tren
ge beleefd het vpl gende te :Ser ic ht en:
Jo hanna Maria .Arno ld ina den TEX, ge boren te Am
st erdam 4 0c to ber 19o4 , b g ehuwd Jte t Jhr. Mr.
L. H.N . F. M. Bo! R id der va n Ro l!lent ha l, th an l!! Bur
ge me e :i1 ter de r ge cte en te R henen.

Zij woont no g te s 'G re.venh age,Ia&l van Poo1 
No. 19 4 I. 

Uit he t huwe lijk zijn ge en kinderen geJ:>orer 
Voigenl!! bekoiaen inli ch ting en is zij niet bij 
een Politi ek e  vere:ei ging aan geslot en.Zij i s  vei 
moed el ij k de 0hr is te 11 jk e-Hietor is cbe be gins e
len toeg ed aan, do ch toont g ene�rlei p olitieke 
ac ti vi te it .God sd iens t N. He rvorllÖ en ga at r eg el• 
mati g ter kerk . 

M eerd er e  ge gev en! zijn van haar h ier ter I!)i1 
plaa tse niet beken d,oJareden zi j slec ht!!! enkele 
weken te Rheneh heef t vertoe fd en nu ziek ligt 
te � 1 G �• 

. AAN d e  

jy<.SPOL.1�, 

�\ . -/-/y � ' 

Adjudan t-Af de 1ingsco111.andan t 
der Ri jk spol itie 

te 

LEUSDEN 
-- -- ---- ---- -

De Opperwa ch tmeeeter
Gr oe ps co mm.an dan t 

J. v. Do el'! burg

PATRIA•I\NEft8FOOR1' 



DIS1:?..IC� UTP-FCrT. 

AFDELiiW- A 3RSFOORT • 

GROZJ? DOORN. ft1V 
� 

POST 

Onderwerp: 
Inlichtinrer:1. omtrent 1•;.c .Kaal 
te I.�aarn. -

�-. i<: 

" 

A a n den 

••• 

ue 

Naar nmüeidinf; van nevensgao..nd schrijven 
No.25 Gel.ein.:Pe:s:.i.van de Heer Afdelingsconrnnnde.nt der 
Rijkspolitie te Leusden,d.d.8 :.:ei 1947,heb i:ic DIRK 
J.AN LO,�IJEi'î,Opperwachtneester ·der Rijkspolitie te 1.Iaar 
tevens onbezoldi[:;d Rijksrecï1ercl:.eur,1:a. daartoe bekonen 
o:pdrac:1.t var� r.lijn Groe:psco·&1andant der Rijkt'lpol tie 
te Doorn, op '.ioe1u:de,c 14 :,:ei 194 7 een O'La.erzoek in0e
steld omtrent de persoon ven tl .Ke.al, c-enoemd in nevens
gaand schrijven uet de de.arbij .beha/rende bijla,ce en 
de �er U te ber1.cliten, dat bedoelde H.Y.aal ,niet in 
bevolkin&sre-7ister van :.raarn staat ingesc:-.1reven. 

Op dit adres,Kapelwee A.247.te ::.ï:aarn,ctaat in::;eee 
sc!l.reven LIARIA CORNELIA KA.AL, geborea te '.'iorr:1efveer, 2tr 
October 1913, verpleee;ster bij de Vere,énii-;;iû,g 11 :Iet 
Groene Kruis 1tte �fiaarn,ceen t::;eloof,wone.ude te :.îaarn 
KapelweG A.247,thans fukkersweg 45 te I.Iaarn.--------·-

I.1.C .Kaal staat alhier gunstig "oeke11.d en treed 
politiek nirn'1.er op de voorerond.'.�e :r.:aarn is niet 
bekend dat zij bij een :politiel:e ::!_1artij is '.J.C,11geslote11 

Geoloten te :Je.e.rn,14 :.:ei l947. 
De ◊:!'.1 ... erwacht1"1ec ster vocrnoe::ad: 

D.J.Looijen. 

�� 

.. . 
�-

��, ;,; 
1 ,, 1. 

� 
• :

• • 

te Doorn. 

• .. • . •
• 



---=----- -

der rtijkspolitie 
JtrE:cht 

-�mersf oort
uo-)rn 

Lnder,verp. lnlicht1.n�en omtrent 
.3. Vestûijk te uoorn. 

•• 

i\.:.n o.e,n .-l.eer 

Ter voldo,:nine aan het. _zest-3lde op L- kc.tntorü:f d<.1.8-
t.ei 1947,no.25 i_cheim pers.betreffem.«:i .;;."Jc:stJ.ijk htb ik
de eer U. C;.l.edele oeleef'c... èK t né.l.vol.;ende te oerichten:

])e persoon 3imon ,1est<lijk,a;ebo!"en 17 · ctober 1898 te 
tlarlin�an,van b�roep lettèr�unuige,vestitue zich l5-4-l94t., 
in aeze ..,emecnte • ...,ijn te.;t.en-�ooruili, aures is .t'c:.rkla r.n 6 • 
festuij!< is niet .... ---hu11d,hoevrel hij .fel met een v.:-ou·.v- s'irnen
woon:h.1sij is de 1-cemontstrr.nse ,.;.o,:isdienst -c.oefii:>d.a n,doch is

d"" schrijver van het boek·'Stomme .,.etul..;-::n",1.,.<-<rin zijn s.nti-
Gou.sa.:.enstzin .::n spo ".L1....st u1.t.t<o.111�n .... 1s 1..: c.ter1<w1ai.,,c en 
schrijver v1:;rschc1.-?n v ... n zijn h..tnd"_ ... et v iJ t'u'= z,2"'el"Welk 
t.,oeh. in varsc�iillo::nu..:i ti:<L,n Ls ult,...::: ... ev�n.' !.:.ilz.,.·•1--:.�.:,0.el�ru.e 
over i.et ->Uits� u.i-.:nst.ir,1:nsje is kort voor de oorlo.,L .:.,'"scnr� 
ven en w�s stc:rk pro-... ,tilssies. ,•�stdijk diè bij de J..Momst 
ve.r; de .JUltserJts in ons land zich v.:;;.n het lev .:n wi1<..1e bero
v1::n,\1ar<..L. è.;)_s �ljz�la.:,r op�"'sloten in dj_n,: • •. ichiel ve-stel" 
l c d� bevrijuing werd hij aoor H.fa. de honin..;in ontvan.lien

è::I rover hij zich op lof\1aaraige \fijze uitliet.11ij werkt
mede aë.n de c.:mrê..nten ,, Je baonbreker·· en het .__,riterlium en 
pla tst oa.sJ'in stukken ondt.r zijn e .1.,1::n nê..i::.ID. -------------

"·,.ser verrnOtidelijk is ✓l::lstdijk dP. Comrm.1.r:.istlsche bet.in
selen tot ... eda.,m,doch Vé:lfl een bijzon0ere ... ct1v1tei:b werd ln 
o.aze �emeente niets vernomen.·�oy; op heden traa hij niet in
het openbc:1är op,ter,djl zijn kennissen .:r .nJZ niet bestê:i t
uit ult6esprok0n leden der <.;.l'.1'..p, .. rtij.Jrntuijk uie behal
ve letter.t(unc.iee en schi:' iJver ook arts is, ls correct in 
zijn optreden.1.n verband met bovenstaande zal oiJzonuer op 
nem .,oruen l:.elet. ij 0v.:r:tu .... elt' ,,ctivit1:::it za..l dit: o.oor mij 
wo1·oen Qemeld. 

G-esloten t-= .Joorn 17 M1ei 1947.
'-'tl vpper·,vé;.Chtmeester 

.:ir oeps co 1ru11and<'lnt 
.1.\, t>epers. __ 

.t.fd.el111�s-1..,cmm,..,1�fü-..nt u.er .r,ijKspol.1.ti e  
te . •. .!.. .1. 3 ;.Ï' �, l. 

�-- =-------



.. · Gewest ,-\.msterd.am
.Jistrict
.... fdelin_
uroep 
--====.====-::::==�:......--

der .I-UjKspolitie
1 trecht 

Ameusfoort
Joorn 

I::o._d 

Cn.derwe1·p. J..nlicht.in,aen omtrc nt
.Red. de Jtr ljo.er te 0oorn.

•·

1·er voluo"'ning aan het t:,est�l-J.e op u ku.ntbrief 
ud..ö ,,.1;:;i 1947,no.ij fá8heim pers.oetr"df�na.e J.{�d.ue tr.ij-
1...1er ,ht: b ik u:& .;er u 'lel:,Kle b•,üeefu het vol21:H1u.6 t"" be-
richten: 

i.ed.u.e -.,t::,,ijlier,is illem -'oose,:.:,eboren 3 Juli
18E-A te .,�i::15tero.è.1.m, zo nv.er beroep,-..11on(::nue -'�rkemn.,18 te 
_Joc.irn.Rij vs::stit.,oé zich in 1931,met vrou\, en dochter in
deze ;lemeente .Vooro.ien was hlj JirectE-ur van een ili:àn
ut:lschool of handelonderwijs inr i.chting te ltottt:rdum. 
Hij was tot voor kortt: tijl,lid van de onderwijsrél.ad,
doch moest om gezo nv.he idsredenen beu.anken.Poli·tiel!: is 
hij vermoed,üij _ de pé:irtij van de ,,.roo::: id toegeauun, te
meer om-1at zijn echtienoote hoofubestuurslid is van ge
noemde p""rtij • .J� .,.ez indsled-:!n uaran lid Vó.n de Uer�for
meercte Kerk in !:'ia!'stelo verb ... nd,welke nu r.1e-.. t de .clerv . 1.erl<
is s« f'll-ill, ey·o�C. Je_z� bijl{D.nR 83 jàr .L�e oude heer is e�n 
z ... er symp&i'..hiék� tfié;ln, spres:: K't ni:F.t, QVii:ll" po1.it i.ek e-n too ....
a�en áctiviteit nä�r de een of andsre rmchti�.

Lreslotan t .. ..;oorn. 17 Lei l':147 •
.Je ... pparw.:- Chl,mt:es ver 

vro�pscommanà�nt.

rlctn da heer 
.fuelin�s-•�on-rrnê;-;ndar,t Jer rl1jkspolitia
ta�&=k��-J=0 � � n �� 



DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR BIJZONDERE RECHTSPLEGING 

No. W-Corr-H 270/135'/47 -.....-in 's-GRAVENHAGE, 25' Juni 1947

ge�-------
� 

Volgno� 

den HoogEdelGestr.Heer 
J.G.Craobendam 
Ja vast r. ,at 68 
DEN H 

t-,ur. n�cr: 

1 Dd'.��-L.:f_!).-1��.J 

1/. 

J /) /� •A t,,,JL" 
'--""-" - V: __..) ., l'.J)

Naar aanleiding van Uw schrijven no: 
B 12320

,_
d.d. 9 Juni 1947, betreffende 

Hendrik Albert ALBEHTS:MA, geboren te 
Hoogkerk 21 Mei 1906 v/h wonende te 
Hoogkerk, thans verblijvende te Bussum, 
van beroep bewaker in een kamp aldaar, 
heb ik de eer UHoogEdelGestrenge het 
volgende te berichten: 
In de personeelskartotheken van de kampen 
Crailo te Laren, Proromo te Naarden en 
De Roskam" te Weesp, komt de naam van 
ALBERTSMA niet voor. Bij het Bevolkings
register te Bussum is de naam e,veneens 
onbekend,terwijl in het Bevolkingsregis
ter te Hoogkerk genoemde ALBERTSMA inge 
schreven staat. 
Gaarne ontving ik alsnog nadere bijzon
derheden omtrent d� werkkring en juiste 
verblijfplaats van ALBERTSMA voornoemd. 

I 

, & :..t,i· ALGEMENE INSPEUTIE D.G.B.R. 
tmn t verzocht bij beantwoording van dezen br�tdiX,

F

cr W • en onderwerp aan te halen. 
Bezoekuren op Maandag, Dinsdag en Woensdag van 10-12 uur . 16 uur. 

Overigens uitsluitend na afspraak. 
Nr. 3. 20 000 Juni '46 @ 40 13 5 
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Volgno.� 
-- ba, 

2 4 JUNI 1947 

R A P f O 1� T. 
J 

Ter volèoening aan het verzoek v2n het ioofd Ce'1trale Vei
ligheidsdienst �1o. B.16665 dd. '/!.f Juni 1947 11Geheim11, om de perso
nalia te mogen ontvan*en van d' te i,, oorburg vroonachtige abonné I s 
op "De 1/rije .at',eder , wordt door Plij, 

. 'idebe DE ,1 IT, 
brigadier-recb,ércheur der gemeentepolitie te Voorburg, tevens 
onbez oldigd rfju-sveldwachter, :tiet volgende gerapporteerd. 

NIEUWLAND, Gijsbertus, 
geboren te Gouda 5 I, ei 1912, le lui tenant di:recteur t-,arine 
·,oninklijke arine, gehuwd met s. Boon, gerefor·1eerd, op 25 .aart
1946 gevestigd te Voorburg van Faukenbergestraa.t 21, vanuit Gou
da, op 24 i1pril 194'7 vertrokken naor Hotterda m, le 1~idd!;)stra.at
lo.41J twee kinderen van resp. 2 en 1 jaar oud; 1.., ,

'EIDE1'!.A, Thèod orus Gij sbertus, 
geboren te 1.totterdam 17 September 1912, verlwopleider, 
dienst, on5P1'1uwd, gevestigd te Voorburg op 30 �,1ei 1945 
adres La.en van Leeuwenstei,jn 56, kor1ende vsn Den t:fae.g; 

VER EULEN, Jobannes Jacobus, 
geboren te Utrecht, 19 Augustus 1907, adj. accountant, �erkge
nootschap der Oud Aissch.Clerestie, res.officier Land acht, ge
huwd met H •. I.i uu:s, arts, gevestigd te Voorburg op 28 December 
1938 aan het ad:res Broel-:slootlcade 6, komende van Den Haag; 

VE!", fiAGE, hillem 
geboren te Tiel, 17 September 1901, èi:recteur �paarbank, geen 
godsdienst, gehuwd met E. van Lek, gevestigd te Voorbr g op 4 
Ja11.uari 1937, aan het adres van "oudekade 7, 1romende van dotter
dam, 3 kinderen :resp. van 9, '7 en 4 jaar oud; 

"l!ELLE• OOP, ·•artinus Arie, 
geboren te Den rlaag, lä: Juli 1917, ra io-tecl;j.niker, Neder 1. l:ierv. 
ongehuwd in pension, gevestigd te Voorburg op 28 Januari 1946 
aan het adres .?arkweg 196, 1--onende van Den iaag; 

TIMi,:ERil1AN Alberdina Petronella 
geboren te Den Haag, 7 December 1918, steno typiste, R.�., ge
vestigd te Vocrburg op 31 Juli 1933, aan het adres Oosteinde 
ten huize van haar vader ( J. '.t'ir:mlerr,_ans, directeur ener 1-î. V.), 
komende van 1·,.onster; 

TIEKINK l\.l bert, 
geooren te Le 'Iavre (Fr.), 26 "'ebruari 1019, kantoorbediendei;i,gee 
godsdienst, o-r1gehuwd, woo·1.t ten huize van zi.in ouders (vader is 
ingenieur), gevestigd te Voorburg op 5 Septenber 1939 aan het 
adres den �urg•1straat 19, �o,,ende van Voo.rsch.oten; 

ST1\.RRENBURG George Paulus Jacobus, 
gebo1:en te .cristerdaT'1 5 ,,,pril 1895, tec1ïnisch at11btenaar bi.i de 
. aterstaat, eereforr eerd, ge'iuwd r:iet E. L. Brookman, P"evestigd te 
Voorburg op 27 P.ecembe:r 1937, aan 1�et adres iroelrslootka.de 59, 
komende van '.aartenssijk, 1 dochter van 24 jaar; 

SPREI.GER 
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2. 

SPREï�GER l, iJ lem 11driaan, 
geboren te Den tiaa.g, 14 November 1914, bedri ifsleider, i.iernon
strant, g-ehuwd net G.1:,.Brinkman, gevestigd te Voorburg op 22 
Augustus 1945, aan het adres .1.,aan van . ieuw ü,steinde 180, ko
mende van 13oskoop, vertrok1<-en op 4 October 1946 naar DPn �ia.ag, 
Frankenslag 120, geen 1':inderen; 

S�VEREN, Catharina Johanr1a Cornelia, 
eboren te l1.otterdam 23 ,,aart 1897, pianiste, geen godsdienst, 
es'heiden van �.Lagerwaard, gevesti�d te Voorburg op 5 Juli 

1934, aan het adres Eemwijkplein 6, komende van _totterdam, geen 
kinderen; 

SCliAAFSMA Jan Hendrik .tt.lbertus, 
geboren te Opsterland 17 Januari 1893, Hoofdi ngenieur lt; __ jkswate 

- staat, geen godsdienst, t,:ehuwd net .A.Klasens, gevestigd te
Vonrburg op 29 Ay.ril 1937, asn het adres rlusthoflaan
uit De,,_ ,.faag, g 'kinderen resp. 15 en 12 jaar oud;

VAN "REIJN ·,11Thelmus -licolaas Johan,
geboren te riotterdam 7 8eptey1ber 1896, commies afd. onderwijs
en vollrnont,,·ikkeling, Nederlands liervormd, gehuwd r,iet R. Tammes,
gevestigd te Voorburg op 25 !..aart 1941 aan het adres i\1auri ts
straa.t 5, l·o]"'_ende van ,co_tterdam, 2 kinderen resp. 15 en 11 jaar;

PRIWSSE Joh�nnes Simon,
geboren te otterdam 13 Augustus 1904, ambtenaar or arbeidscon
tract bij c:D.K., R.emonstrant, gehuwd met M.M.D. vm Boeven,
gevestigd te Voorburg op 27 l•'ebruari 1936, aan het adres :Noor
denburglaan 59, komende van Amsterdam; 2 kinderen resp.2 jaar
en½ jaar oud;

POST Jan
geboren te Vlissingen 31 Naart 1908, schrijver, geen godsdienst
gehuwd met L. • Relleman, gevesti � te Voorburg op 4 September
1939, aan het adres van deurnstraat 124 en daarna v.d.Palmstraa
6, heeft 3 �inderen die aan de �oeder zijn toegewezen; leeft
in concubinaat net E.Kaal, die zelf 2 kinderen heeft;

PLAAT Antoon,
geboren te Groningen, 21 Septem1'er 1866, zonder beroep, geen
godsdienst, wedu,-;e van G. Jchellinger, gevestigd te Voorburg op
29 Augustus 1933, La"n van Leeuwensteijn 40, komende van Veur;
heeft 1 ongehuwde dochter Adriana _m,na, ge1:1o ren te --lla11aar, 14
December 1893, va11 beroep onderwi;izeres;

OVERBEEK ,illem Hendrik,
geboren te Amsterdam, 18 april 1913, substituut officier van
Justitie, geen p-odsdienst, gehuwd rret G.Simoons, gevestigd te
Voorburg, 17 "pril 1947, Schellinglaan 35, Jromende van .1-1,ssen,
2 kinderen resp. van 8 en 5 jaar oud;

OLIVIER Johannes,
geboren te Leiden 22 i ei 1913, onderwi izer, geen godsdienst,
ge1,11wd rret C. B. Tol, gevestigd te Voorburg op 1 DeceYr1ber 1938,
ko1"end'-' v:=in D"'Jlft, wonend te Voorburg van •raeltwi;'clrstr. 110,
2 lünderen resu. van 6 en 1 jaar oud;

VA1� 1\'IES Petrus
V g<?bor,�m te .!'lersfoort.,. 26 , oyeriber 1894, aahnemer, geen e,odsa1.ens-c, gehuvvd r1et F.u-. va n de:r Veer, Levestigd te Voorburg 

op 
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✓ op 26 -•pril 1933, T_,a::m van ieuw Uosteinde 494, Jromende van
D"'n 1:iaag, heeft 1 gehuwde dochter;

MULLER �Tiedric h George,

J 
geboren te msterds7 7 Juli 1889, arts, reen �odsdienst,
gesh.: eiden van D.O.J.�oggers, gevestigd te Voorburg op 14
December l928, Prinses ,,,a:rianne_ aan 155, va'1uit ,<ijs· i,ik(Zl:i)
\fertrok1ren op 23 Juli 1946 naar woonsct ip in Binck,-,orsthaven
te Den tfü'.g;

J 

V 

✓ 

J 

MEIJF.R .leiru'ich Coenraad,
gehore"' te Den ,laag, 13 r ovenioer 1896, lette:rzet-1-:er Lar.idsdruJ
1.rerij, geen godsdienst, e:esch.eiden van B. l • D. van r'-i,jnbach,
gevestigd te foo:rourg op 15 aurt 1940 van Seven·'0ergestrae.t
70, komendf-3 van Den .:.lroag, 1 dochter va!l 19 jaar, (verl oopster

1,i1,.UR.h'R "drianus 1.-i.tJ.tonius,
geboren te "'otterdam 25 Hove:"'lber 18e3, zonder beroep, W .IT.,
ge'huv,d met H. estendorp, gevestigd op 28 October 1936 te
Voorburg :rarkweg 210 vanuit .armond, 8 kinderen wa&rva.n 7 te
Voorburg:
,le'·.drika .-..drisna, 44 ja�r, toez iel1thoudster telefoonbedrijf;
Aaria C.A., 40 jaar, verpleegster;
;�iD1elr:üna 1:..., 37 jaar, ambtenaar Girodienst;
:a�1ilda, 33 jaer, na ister,
Jacoba 32 jaar, zonder beroep;
1.r1t onia 30 .iaar, kanboorbediende , lgemene 1ekenkamer;

Eduard, 27 jaar, c�ef tuinbouwerij;

VAN LOON 1illem lendrik
geboren te Den .liaag, 28 1fovember 1894, bankemployé, F.11.,
gehuwd met C.J.LThierry, gevestigd te Voorburg OP 22 -�pr-il
1930, Kon, Hilhelminalaan 360" komende van Den Haag, 1 gehuv1d=
zoon: ,illem I�arel VM! LOOllT, geboren te D n tlaag, 14 October
1919, journ."llist, N.H., gehuwd ,,,et C.L. ijnands, woont aan
hetzeJfde adres:

LAGEkTAN 
geboren 
diei1st, 
15 Juli 
ren van 

J:�are 1 H.endr ik, 
te _,rnsterdam 9 December 
ge1mwd T>Jet i... C. van der 
1939, ion. '.iilh. laan 31,
resp. 23, 17 en 15 jaar 

18B6, boP�houder, ge n gods
,erff, gevestigd te Voorburg 

konende van N.O.I., B kinde
oud, allen zonder beroep; 

J 
LIIIDE'NBURG Wille", Laro,Jertus Christiaan 
geboren te Groningen 31 J ei 1900, hoofdingenieur !l.ijks···ater
staa t, geen godsdienst, gehuwd �et d.Oly, gevestigd te Voor
burg, 17 ·•1aart 1932, den urghstraat 18, korAnde van Den 
naag, 2 kiY1.deren resp. van 15 en 13 jaar; 

v' 

V.-.N DER KDY L-ornelis, 
geboren te •'ijsvlijk(ZH), 6 October 1923, zonder beroep, is 
blind, , • .H., woont ten huize v n zijn moeder, van l'îael twijck 
·straat 117 te Voorburg sinds 16 overiber 1924, voorfil en te
Hi isvvijk(ZH); 

. / KAZEMIER Brugt Hendrik, 
W geboren te Groningen 14 uctober 1907, ambtenaar Dep.van Jus

titie, geen godsdienst, ongehuwd in pension, gevestigd te 
Voorburg 8 October 1946, Laan van , ieuTI O steinde 188,komend 
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komende van Den Haag; 

HOOFT Jacob �gmont 
geboren te .• ssendelft, 27 Septe ·1,er 1913, tekenleraar, doopsge
zind, gehuwd met �i. R. B. Mulder, gevestigd te 'loorburg op 15 Fe
bruari 1943, Tuinluststraat 11, komr�nde van IJ n rf.aag, 2 kindere 
vaYJ. resp. 4 en Jr ,jaar oud; 

VAN HM.1 \!ilhelr.tus, 
geboren te Gouda 10 ""Pril 1900, ontwerper van lampenkappen, 
geen rodsdienst, geruwd y et C. :i • .-:;chille• an, �on. ,,ilh. laan 250

te Vom•bu:rg, 1 kind van 22 .iaar; 

geboren te v oorbm•g, 7 Juni 1918, kantoorbediende, geen gods
dienst, cor.nnu"ist, ongehuwd ten huize van zijn moeder Laan van 

1 VAl\î GOOL Otto 

11eld,0 nbu.rg 7 te Vow•burg, 
Is in 1941 Fege· ,s cor,munistische gezindheid met zijn zuster doo 
de Duitsers gearresteerd. Zijn zuste� is in concentratiekamp 
overleden en hij is do or de i,ussen bevrijd. Is zeer agressief' 
(zie rapport Politie Voorburg dd. 13 Februeri 1947); 

DEGENS Raphael Hicolaas, 
geboren te rtotterdam 9 ,aart 1915, ass. accountant, N.H., ge
huwd met M.E • .::lmith, gevest:ig d te Voorburg 3 11 ove111Jer 1942, van 
GeusDustraat 177, l·omende van r-otterdam, 2 kinderen resp. van 
3 en½ jaar oud; 

ENGEL Dirk 
geboren te notterdal!1 31 Octo"ber 1897, elect:ricien nonteur, geen 
godsdie".1.st, gehuwd ,··et C.B.Reiff, gevestigd te Voorburg op 20 
Juni 1939, van '..g:wndestraa t 5'7 komende van n,.m 1-J.s 1.g, 1 dochter 
Sara oud 22 jaar; 

DE VISSER Hendrilrn Johanna 
geboren te Den 11aa.g, 7 Uctober 1905, geen godsdienst, gesch. ei
den van F.�lsen, gevestigd te Voorburg Oosterloostraat 9. ko
mende van Den lirag, l zoon van 13 jaar; 

EGGINK Dirk 
geboren te 1�nl'>em, 8 ·•ugus tus 1885, comroies Girodienst, geen 
godsdienst, gehuwd ..,,et H.: .. van ZuilicheL, gevestipd te Voor
burg 28 December 1932, �-Iooge ·.,e idelaan 36, l;omende van hi,j s1'lijk 
(ZH), 1 zoon D.C.J.Bggink, geboren te De Bilt, 29 Sep;ember 
1911, die op 12 •�pril 1945 is afgeschreven naar Nieuwolda; 

EELVELT Pieter, geboren te Den .1aag, 1 --·ugustus 1921, ambtenas 
arbeidsccrtract Hijksinspectie Luc"itIDIJl.Oti:besc 1er:·iing, I: .ii., onge 
huwd, wonende ten huize van zijn moeder A.E. Oolbekking, verplee 
ster, gevestigd te Voorburg op 8 Juni 1944 Schellinglaan 22, 
komende van :peldoonn; 

DON Adolph Freric, 
geho:ren te notterde.m 10 Juni 1909, techniker versterkingsappara 
ten :11.v.Ronette msterdam, geen e:00sdienst, gehuwd met C. A .C. 
Gerrits, gevestigd te Voorburg op 2 September 1935 �on. ,ilh.laan 
506 vanuit Den laag, 3 kinderen resp. 6, 3 en 1 jaar oud; 

CI'1.1RCE N 
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CI1ROEN Salomon, 
ge1)oren te .msterdal'l 23 i.o.aart 1904, il:lrnort kantoor 1achine 
ha. del, geen f'Odsdienst, gehuwd I!'et 1,J ,Acda, r:sevestigd te 
Voorburg op 3 Juli 1940, kornende van Den :aag, v10nende aan 
het adre · Tollenskade 34, 2 1-ineeren resp. 10 en � ia.ar; 

DE BRUIN Joh' n...'1a , .. aria, geboren te lW'.ste:rdam 2 · .. ei 1894, 
corres�ente, n.n., ongehuwd en in pension, gevestigd te 
Voo rburg op 24 Mei 1935, Dr. Bloov:erstraat 33, komende van 
Den Iaag; 

VI\.!:•, BORSELEN Dirk 0ornelis, 
geboren te Hotterdam ,19 .:,e'1te1riber 1907, ·üjksc ortroleur t>teun 
verlening, Evang. Lut'ers, ge•1uwd net A. P.D. "-'oetemeijer, ge
vestigd te Voorburg op 23 Juli 1936, van ... reJ"'lbergelaan 125, 
konende van 1!aarlern, geen l{irldP-ren; 

D;-1.]/ P.OJiSTERT Anna, 
geboren te Den lang, 7 ""'aart 1908, onderwi,izeres, r�._i:I., 
ongehuwd en in nension, gevestigd te Voorburg op 2 Januari 
1935, Laan van Leeuwesteijn 25, J.rornende van Den Haag; 

TIE i."EIJER Hendrik Anr :ries Johannes·, 
geboren te Den Hang, 28 Januari 1908, acteur, geen godsdienst 
§ehuwd -rr-,et J.E .... :�oppen, gevestigd te Voorburg op 2 Juli 1948 

acob Catsstraat 56, komende van .rll�sterdam; op 3 Juni 1947 
afgeschreven naar 1,msterdam Olympiaweg 27, 2 ldnderen resp. 
6 en 4 jaar; 

SINGER Ernst, 
geboren te Dr. lJ c-J.aag, 27 Juni 1925, theoloog, W .H., ongehuwd, 
gevestigd te oorburg op 9 Nover11ber 1941, Kon •. Hl>1e Jminalaan 
381, komende van Den ttaag, op 20 Septer>1her 1945 afgeschreven 
naar Leiden. 11ee:rer:istraat 62; 

DE V_iIES H., is vermoedelijk de schu•lnaam vanuit de oorlogs 
jaren van 
BRAND Friederich �wald, geboren te Bochem(Dld,) 8 Januari 
1904, kooprean, F .H., is israelliet, gel1uwd :r,et A.A. Gv•izdek, 
geen I,irideren. 
Deze familie woonde in de oorlog reeds te Voorburg en was 
ondergedoken. Is in September 1944 in een woning van een 
gevluchte N.S.Ber gekomen. 

STOKVIS S, van .t-irembergelaan 136 en 
v BUYS S. Jacob Catsstraat ifo.128, komen in de Bevolkingsregis 

ters dezer e;emee'1te niet voor. 

u 

Gezien: 
De rtoofcli nspecte 

Met uizondering van O. van Gool staat geen der genoemde 
pers enen als extremist be1rend. De meesten zijn goed gesitu
eerd en staan g'mstig bekend, Geen hunner komt terzake mis
drijf in de politie-ad ministratie alhier voor. 

daarvan door mij op afgelegde ai.":f--.tseed is opgeJ:11aakt, ge 
sloten en gete'·end dit rapport te Voorburg op 21 Juni 1947. 
typ.m. 

Politie, 

De brigedier-rec'

F

n politi,, 
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Namen van te dezer stede woonachtige personen, die 
neerd zijn op de "Vrije Katheder! : 

geabon-

1•·

Eduardus Antonius ALTHOFF,geboren te Haarlem, 6 October 1901J beheerder, wonende Stadhouderskade 69,alhier. Godsdienst 
geen. 

✓Hendrik Jacobus Bartels1 
geboren te Amsterdam, 1 November 

1918, technicus, wonende Curacaostraat 62,huis,alhier. Gods
dienst geen. 

J Bruno Oscar BECKER,geboren te st. Petersburg,(Rusl)15 Maart 

J 
1885, hoogleraar Universiteit, wonende Merwedeplein 11,huis, 
alhier, Godsdienst E. Ref. 

J 
Hayo Johan van der BEEK,geboren te Amsterdam, 5 J�li 1924, 
zonder beroep, wonende Theophile de Bockstraa� 99llll,alhier
Godsdienst Ned. Herv. 

J
' Johanna Lamberta van den Ber,,geboren te Amsterdam, 17 Janu

ari 1904, schoonheîcfs-specia iste, wonende Jan Luijkenstraat
70,huis,alhier. Godsdienst geen. 

_/ Au,ustinus Gerhard BESIER
1 

geboren te Bandoeng, 2 Augustus
tl 19 8, kantoorbediende, wonende Valeriusstraat 24,alhier. 

Godsdienst geen. 

Frits Johan BIALLOSTERSKI,geboren te Veendam, 16 Januari 
� zonder beroep, Nederlander, wonende Jacob Obrecht

straat 43 boven,alhier. Godsdienst geen. 

Gerrit van der BOOGAARD,geboren te Amsterdam, 8 November 
1892, sigarenmaker, wonende Bos en Lommerweg 247/1,alhiet.
Godsdienst geen. 

Aafje Adriana BOON1 
geboren te den Helder, 14 Januari 1911 1

J arts, wonende Vaieriusplein 9 (Valeriusklinieki alhier. 
Godsdienst gereformeerd. 

J Jacob BOSCH,geboren te ZWOlle, 14 Mei 1908, verpleger, wo
nende Daniel Stalpertstraat 7/1,alhier. Godsdienst Ned. Herv

Frederik Bernardus BRANDT, geboren te Amsterdam, 11 October
1915, chef rijksbureau texiel, wonende Biesbosstraat 38/1, 

\J alhier. Godsdienst geen. 

J 

Meijer BRILLESLIJJ?ER,geboren te Amsterdam, 15 Juni 1910.
J metaalbewerker, wonende van der Helstplein 11/1, alhier.

Godsdienst geen. 

Celina BROEKMAN,geboren te Watergraafsmeer, 29 Juli 1917, 
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J
kantoorbediende, wonende Amsteldijk 7,huis, alhier. Gods
dienst Ned. Isr. 

Pieter Cornelis van BRONKHORST,geboren te Amsterdam 21 Au
J gustus 1908, aut'overkoper, wonende Orteliusstraat 167/111, 

alhier. Godsdienst geen. 

JSijroon BROUWER?, geboren te Amsterdam, 24 Juli 1902, koop
man, wonende Meerhuizenstraat 22/11,alhier. Godsdienst geen 

JNeeltÎe de BRUIN, geboren te Leiden, 14 Februari 1897, echt
genoo e vän de Duitder Adolph Wassmus, wonende van Eeghen
laan 33,alhier. Godsdienst Ev. Luth. 

J Jeannette Francisca Hendrica BURGHGRAAFF,geboren te Amster
dam, 18 December 18�9, directrice, wonende Hoofdweg 23,huis 
alhier. Godsdienst Ev. Luth� 

Arie Adriaan van DIGGELEN, geboren te Rotterdam, 11 Decem-
J �1903, leraar lich.oef. wonende Postjeskade 191/111, al

hier. Godsdienst geen. 

J
' Johannes Cornelis DOORGEEST,geboren te Amsterdam, 22 Febru

ari 1903, gemeente-ambtenaar, wonende Postjeskade 163/ll, 
alhier. Godsdienst geen. 

\ Hendrik Willem DOORNINK,geboren te Deventer, 20 Juli 1899, 
y leraar M.o., wonende Marni.xkade 59/111,alhier. Godsdienst 

geen. 

Ben�amin �uda van ESSO,geboren te Amsterdam, 23 Mei 1917, 
� officier van gezondheid Marine, wonende Stadhouderskade 92, 

alhier. Godsdienst Ned. Isr.

J 
Bertinus Jan van EIJK,geboren te Amsterdam, 19 December
1899, leraar nat. en scheikunde, wonende Vondelstraat 17, 
huis,alhier. Godsdienst gereformeerd. 

Egbertus FAKKELDIJ,geboren te Hilversum, 10 Ootober 1881, 
J administrateur, wonende Valeriusstraat 163,huis,alhier. 

Godsdienst R.K • 

fuendrik Johannes Bartholomeus Fi0LET
1 

geboren te Amsterdam 
V5 öctober 1901, toneelspeler, wonende Gabriel Metsustraat 

11,alhier. Godsdienst geen. 

Frits GREWEL,geboren te Amsterdam, 19 November 1898, zenuw 
t/arts, wonende Willemsparkweg 44,huis,alhier. Godsdienst 

geen. 

/ Theodor Johann Heinrich GUSTEN
1 

geboren te Duisburg, 3 Ju 
\/ 1899, directeur, Duitser, wonende Zomerdijkstraat 22/1,al 

hier. Godsdienst geen. 

J 
Justus HART, geboren te Winschoten, 17 Februari 1923, hor
Iogemaker, wonende Olympiaplein 3411,alhier. Godsdienst 
Ned. Isr.

✓ Johannes Lambertus HEIDENRIJK,geboren te Amsterdam, 14 Me 
1914, kapper, wonende Stalinlaan �7,huis,alhier. Godsdien 
gee:a.. 
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J
Karl HERRMANN,geboren te Demmelsdorf, 13 September 1878, 
zonder beroep, wonende Olympiaplein 152/1,alhier. Godsdienst 
Ned. Isr" 

Johanna HILLEL van HERZFELD, geboren te Rott.erdam, 18 Juni 1 
J 1887, weduwe van E. Spijer, wonende Jan van Eijkstraat 26, 

alhier. Godsdienst Ned. Isr • 

. /Louise HUGES,geboren te Sneek, 29 Juni 1924, analyste, wo
V nende Weesperstraat 30/11,alhier. Godsdienst geen. 

Frank van àer KLEI, geboren te Kampen, 8 Januari 1862, zonde 
J beroep, wonende Torresstraat 42/1,alhier. Godsdienst Ned. 

Herv. 

Hendricus KOENDERS,geboren te Amsterdam, 24 Januari 1914, 
J autoscliilcter, wonende Tugelaweg 144/111,alhier. Godsdienst 

geen. 

J Eldud KOHN,geboren te Amsterdam, 11 April 1913, fabrikant, 
wonende Hunzestraat 19,alhier. Godsdienst Ned. Isr. 

J Louise Henriette KOOIMAN, geboren te Utrecht 20 Juli 1898, 
actrice, wonende Michelangelostraat 39�alhier. Godsdienst 
geen. 

_ /Johanna KOOPMAN,geboren te den Haag, 30 iuli 1915, privp
U lerares oude talen, wonende Griseldestraat 25/11,alhier" 

God$dienst Ned.Herv. 

j Armin KOVACS,geboren te Hajdrisamson,24 Februari 1890, kan
toorbediende, Nederlander, wonende Nierstraat 31,huis

1
alhîe$ 

Godsdienst Ned.Isr. 

J
Saul Rafael LANES,geboren te Iwonicz (Polen) 26 Augustus
19"0"2"", wonende Nicolaas Maesstraat 137,alhier. Godsdienst
geen. 

Pieter Jannus LANSE,geboren te Oostburg, 2 September 1897, 
� onderwiJzer, wonende Stadionweg 231/11,alhier. Godsdienst 

geen" 

(f-OJ/willem LAROIJ,geboren te Egmond aan Zee, 2 April 1912, rijks 
�tO ,� ambtenaar, wonende Prinsengracht 558,huis,alhier. Godsdienst
lfv geen. 

Piet Jacob van der LEEUW, geboren te Zutphen, 2 Juli 1909, 
d zëniïwarts, wonende Rubenstraat 32,alhier. Godsdienst geen. 

�MASTENBROEK,geboren te Amsterdam 1 September 1915, 
V�:��elmaker, wonende Insulindeweg 108/Î,alhier. Godsdienst

geen. 

J 
Maria Rosa van der MEULEN geboren te Stad Almelo, 11 Mei 
1901, iss:- openb. Leeszaai Gem. A'dam, wonende Roelo� Hart
plein 4,alhier. Godsdienst geen. 

J 
Frederik MISPELBLOM BEIJER,geboren te Dordrecht, 10 Dicember 
1925, zonder beroep, wonende Michelangelostraat 60,alhier. 
Godsdienst Remonstrant. 

J Lo�is MOK, geboren te Amsterdam, 22 Juli 1891, diamantbe
werker, wonende Geleenstraat 50,alhier, Godsdienst Ned.Isr. 
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J Johannes Dirk l'IIORAAL
t 

geboren te Boskoop, 26 Juli 1905, inspec 
teur Dir. Rijksbelas ingen, wonende Amstelveenseweg 663,huis, 
alhier. Godsdienst Ned. Herv. 

j Abraham MUSAPH, geboren te Bialystoch (Rusl) 1 Januari 1886, 
tandarts, wonende Oranje Nassailaan 58,huis,alhier. Godsdienst 
Ned. Isr. 

J
Louise NETSCHER,geboren te den Haag, 30 Januari 1895, weduwe 
van J.H. Plantinga, wonende Albrecht Durerstraat 31/11,alhier. 
Godsdienst geen, 

)Ferdinand Nandor NEUMANN, geboren te Varanno (Hong1arije) 
11 Maart 1871, zonder beroep, wmnende Gerrit van der Veen
straat 78/111,alhier, Godsdienst Ev.Luth. 

J Jettie van de VELDE OLIVIER geboren te Hilversum, 18 Maart
19181 mode tekenares, wonenAe Vossiusstraat 37 boven,alhier. 

J 

Godsdienst geen. 

Conrad va.a OVEN geboren te Dordrecht, 21 September 1883, huis 
schi ider;-wonenäe Stadhouderskade 136 boven,alhier, Godsdienst 
geen. 

Maria Alida PIETERS,geboren te Amsterdam, 4 November 1899, 
J artiste, wonende Valerius�lein 30,huis,alhier. Godsdienst 

R.K •

• J Max PLEKKER,geboren te Amsterdam, 3 October 1924, meubelma
V ker, wonende Afrikanerplein 9/111,alhier. Godsdienst g�en-

J
Gerard POLAK,geboren te Amsterdam, 8 April ·1912, advocaat en 
procoreur, wonende Wouwermanstraat 6,huis,alhier. Godsdienst 
Ned.Isr. 

_jRudolf Abraham POLAK,geboren te Sleen, 21 Juli 1868, zonder 
f/beroep, wonende Oosterpark 73/l, alhier. Godsdienst Ned.Isr. 

� Isaac van PRAAG1geboren te Amsterdam, 27 Mei 1908, reiziger, 
wonende"'T"opaasstraat 19,alhier. Godsdienst Ned. Isr • 

J Jacques van PRAAG,geboren te Zaandam, 19 Januari 1912, han
delsagenÇwonende Rivierenlaan 12/11,alhier. Godsdienst geen. 

J Hugo Hermann PRAHL,geboren te Hamburg, 11 Mei 1902, reel. te
kenaar, wonende Dintelstraat 42/11, alhier. Godsdienst Ev.Luth 

J Johanna Helena van RAALTE geboren te Amsterdam, 25 Mei 1894, 
echtgenoote van H.R. van Perlstein, wonende Stalinlaan 60,al
hier. Godsdienst Ned� Isr. 

J Rudolf Gerard RENTENAAR, geboren te Amsterdam, 20 October
189'7, leraar, wonende Galileiplantsoen 113,alhier, Godsdienst 
geen" 

J Wilhelmms Joannes Hendrikus RENTINCK,geboren te Amsterdam, 3
April 1916, boekhandelaar, wonende Jan Evrtsenstraat 139/11,
alhier. Godsdienst geen. 

t / Albert REIJNDERS,geboren te Amsterdam, 17 Februari 1936, zon
V der beroep, wonende Hunzestraat 13/1,alhier. Godsdienst geen. 

/ Georges Camille de ROS�, geboren te Parijs, 21 Februari 1902 
V cellist, wonende Albrecht Durerstraat 13/1,alhier. Godsdienst 
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v Simon ROODENBURG,geboren te Amsteràam, 25 April 1893, wis
kundige, wonende Haringvlietstraat 7,alhier. Godsdienst geen

Henk RUDELSHEIM, geboren te Soerabaja, 12 Augustus 1924, 
/ zonder beroep, wonende Amstelveenseweg 282/111,alhier. Gods

tl dienst geen. 

J
Louis RIJD.AN,geboren te Amsterdam, 3 November 1906, verte
genwoordiger, wonende Deurlostraat 33,huis,alhier. Gods
dienst geen. 

Hendrik Willem SALOMONSON g�boren te Amsterdam, 10 Septemb 

J 
1910, architect, wonende oiympiaplein 17 boven,alhier. Gods
dienst geen. 

�aul Floris SANDERS,geboren te Amsterdam, 21 December 1891, 
/Jjournalist, wonende Rooseveltlaan 48/11,alhier, Godsdienst 

Ned. Isr • 

J Hendrik Johannes Petrus SCHRAM, geboren te Delft, 8 April 
1906, muziekleraar, wonende Amstelkade 186/l,alhier. Gods
dienst Ned. Herv. 

J
Julius Herman SCHENKKAN,geboren te Rotterdam, 13 Juni 1910,
directeur N.V., wonende Hondecoeterstraat 7 huis,alhier. 
Godsdienst geen. 

J Robert SCHENXKAN,geboren te 's-Gravenhage, ·23 Februari 1913,
vertegenwoordiger,wonende Hunzestraat 90/1,alhier, Gods
dienst geen. 

Mattheus Christianus SCHLOTJES, geboren te Amsterdam, 25
V April 1908, bankbediende, w�nende Michelangelostraat 97,

alhier, Godsdienst Ned .Herv· • 

J 
Henriette Antoinette SCHWARZ, geboren te Zutphen, 7 Novem
ber 1893, weduwe van L.POLAK, wonende Oranje Nassaulaan 50 
huis, alhier. Godsdienst geen •

J Paul SEEMAN,geboren te Shijj (Polen) 8 Mei 1907. fotograaf,
wönende Lekstraat 3/11,alhier. Godsdienst geen. 

J
Margaretha SELJEE,geboren te Amsterdam, 17 Augustus 1894, 
wonende Westerscheldeplein 11/11,alhier. Godsdienst Doops
gezind. 

/ Jozef SILBERMAN,geboren te Tarnaw, 1 April 1877, muziekle-
� raar, wonende �ronkhorststraat 26/1,alhier. Godsdienst Ned.

Isr. 

J
Frederika Johanna STAAL, geboren te Amsterdam, 21 April 192
studente, wonende Voltaplein 30 boven,alhier. Godsdienst 
geen. 

✓Carl STERN,geboreh te Roermond, 23 September 1890, handels
'5ëai"ende, wonende Churchill-laan 66/111,alhier, Godsdienst
Ned� Isr. 

v 
Andries Albert STERNHEIM, geboren te Amsterdam, 27 Mei 
1920, kantoorbediende, wonende Stadhoudorskade 132 boven,
alhier. Goäsdienst geen. 



.. 

• 

J 

J 
J 
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Hermanûs STERNHEIM, geboret1 te Amsterdam, 1 Januari 1916, 
chef de bureau, wonende Albrecht Dnrerstraat 37,alhier. Gods
dienst geen. 

Albert STUIVER, geboren te Amsterdam, 21 Januari 1917 reel. 
tekenaar, wonende Amstelkade 185/11,alhier. Godsdienst geen. 

Eduard de SWAAN,geboren te Groningen, 5 November 1904, koop
man, wonende Jall van Eijkstraat 12,huis,alhier, Godsdienst 
geen. 

Leman de SWAAN.,geboren te Groningen, 17 Februari 1906, koop-
� man, wonende S�adionkade 70,alhier, Godsdienst Ned" Isr.

J 
Johan Henri Marten van der VEEN,geöoren te Hoorn, 7 Maart
1895, horlogemaker, wonende Pieter Cornelisz Hooftstraat 

r 84/11,alhier. Godsdienst ggen. 

1 Marten van de VEEN,geboren te Wonseradeel,8 Februari 1892. 
\J. pianist, wonende Ceintuurbaan 350/11,alhier. Godsdienst geen. 

J Dirk VEENSTRA,geboren te Medemblik, 24 November 1906, distr. 
'äiiio'î"enaar, wonende Admiraal de Ruijterweg 366,puis,alhier. 

J 
Godsdienst geen. 

Anette VREEDENEURG
1 

geboren te Amsterdam, 11 September 1908, 
zonder beroep, wonende Tintorettostraat 21/11,alhier. Gods
dienst Ned" Isr. 

Johanna Maria WELTMAN, geboren te Amsterdam, 13 Maart 1877, 
weduwe van B, Hellingman, wonende Bonaireplein 15/lll,alhier" 
Godsdienst geen. 

/Johannes Elias Bernard WIENTJES, geboren te Voorschoten, 29 
(/ Mei 1905, arts, wonende Gabriel Metsustraat 34,alhier. 

dienst gereformeerd. 

V 
Roelof WILLEMZE,geboren te Amsterdam, 8 AUgustus 1909, con
structie tekenaar, wonende Okeghemstraat 1

1
huis,alhier. Gods 

dienst Ned. Herv • 
--------------·-----------·------------------------

VERZONDEN AAN: Hfd • C. V.D. , Haag. F.2.
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·�Onderwerp: r1bonné 1 s op"de Vrije Kót.heder". 
Antwoord op Uw schrijven d.d. 20 Mei 1947,No.B.12734,

'In verband met Uw bov, naangPhaald scbr.ijven hf'f'ft
de I. n. Zeist de (:>er U het volgende te berichten: 

\ 
' 

nr. Fréns Johan RUTTlN, geboren te Rotterdam op 12 Maart 19:B
arts,- gehu-.vd m@t · Henriëtte Florentine 8\'lARTWOUJl DE HOOG ,geb. 
tP Gouda op 31 Juli 1918, Nederlander, hier woonachtig_ AmcPs
foorts@weg 14, ,,Prd op �8-3-1946 alhier ingeschreven,kom@ndP
uit Utrecht, Mol ièrelaan 42. 

�� ISRAE!L, geboI"en te fü,rlijn op 14 April 1906,schoen
makPr, gPbuwd met Johanna Katharina Lisette BELf.ft.lHf:DORFF,
geboren te Berlijn op 1-2-1900, staatloot, beeft �ewoond 
aan de PolderUJ.seweg 7 alhier. Hij werd op 8 rruni 1945 al
hier ingeschreven, kom.ende 1:1it Amsterdam, Zoomstraa�
Hij is op 8 April 1947 vertro_kken naar New York, teneindr-> 
zich ald?.ar te vestigen. ' 

'-.,-::
" 

René BESANÇON, geboren te Amste raam op 27 Mei 1902 ,accoun
tant, gchuViê met Alida Klazina van aer WOlJTF', geb

�
'te r tin

geraàeel op 8-7-1898, Neäerlander, bier �oonachti8 weg 
12, werd -op 12 ... 11- 1 46 alhier ingeschreven-, ,komend� Sa--.
tavia. 

. 

l<,olm�r Jacob FOLPME.as, geboren tE- 'i1_estdo.Iigeradeel, op 1s·-12-
18?'2, emeritus-p:-eóikant, gehuwd met Froukje van der ,JAL, 
geb.te !...eeuwarderadeel op 1-3-1880,Nederlanóe-F-,.hiFr .woon-. 
óChtig J)olderseweg 72, werd op 10-4-1946 albier ingeschre
ven, komende uit Bloemendaal,Clematislaan 1. 

Sietske BENUS, geboren te Gasselte op 14 Januari 1923,zon
der beroep ,NPderlandee, hePft in deze gernP.ente gewoond aan
bet adres nolderseweg 164. Zij werd op 30-9-1943 albier 
ingr-scbrP.ven, komend@ uit .Amsterdam, Nicolaas litsenstraat"
en is op 13-3-1947 van bier afgeschr@ven naar Z&ndvoort 
(Bentveld) ,Slinge.rweg 2. 

Johan GRMMINK, ePboren te Arnhem op 9-10-1908,publiêist,
gehuwd met Anna Ther@sia BRUGGEMAN, gPb.tf' Am::,tPrèam op 
20-5-1910, NederlandfH', won@nóe RPPlaan 12 tfl Zeist, Wf'ra 
op 27-9-1845 alhier ingeschreven, komende uit fü:nkum ,Builtt
aerkamp 7. (over hem is alëP.eds aan de C.V.D. ger apporteera

Voor zover bekend en bij onc.erzoek is i<unnen blijken,
zijn bier geen extremistische abonné's bij. 

z e i s t , 2 0 Juni 194 't,.
De I. ""',Zeist. 
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Z e i s t. 

AAN het ',00 'd van de 1:PntrblE' 
Veili r:hdt'ladiPfü;t, 

'Ja, aetraat ö8 1 

1
• -GRAV NJIJ\GZ.

OnceFwerp: /1bonne' op npf! Vrijr- .. a•heder". 

Bericht op 1-.,w schri,;ve,n 0. <'. 1�1 ,Tuni 1.947, 
No. n.127�:VL 

TPr voldo�n;n
,., 

aan nrt VPt'zoeK,v�-rvat 
in u,"' bovené>&ng<.�ha81<:i scr.··ijv..·n, hreft de 
I.D. Zciat é,!2 crH' U te bericnten, r.at .Fre
derik Leo Mar•ia '..an HOOGG'l'TiATli.!N, 1:,€ ot'l'Il te
Stratumop 8 8eptembu--1879,rustena-notsria.
L>ehuv.d met �§ü tj_§_ 3\.;_!!ao, �Pb. tP Groeèe op
10 Apri .L 1878, .. �ed1?rl6n("r, hi;:,r· v,oonachtig
2e HogewP6 �12, on 25 1-\pril 1917 t.e L.t=:ist
werë in_.:Pschreven, Komencj<,, uit Ltrecht e 

Ontrent zit: n r oli tiekc or-ientatie is 
alhiPr niE'ts b, i<cnè, tcrui

t
�l Vé.n enigf' acti

viteit van de ziJdf! van bP.vraagde nimr1er iàl.; 
is gebleken. 

Zeist, 23 Juni 1947. 
î'P. I. P. ZEIST. 
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IN• 11,;,,fflNG :NOlfNST 



Naam: 

Voorna::en: 

Geboren: 
te 
Wonende: 
te 

"!OVEN 

�ioolaaa Aa.ldart
Y'd.n ,ien
6 October 1911
Ut.,.ec"t.
Nieuwrav�n&�r.lbia

Komen1e van: Peer(bij Ma.a.strioht) 
Beroep: Ma.rktkoopaa.n 
Nationa.liteit:Naderla.nder 

Gelaatavorm: OTI.a.l 
Oogen: Bruin 
�aar: Donker 



Naaa: 
voona.aez:t: 
Gebtr••: 
te: 
Wonead.e: 
te: 
Stud. a.chea: 
te: 
Ged.adieaat: 
Ber. VI.der: 
i'&culte1t: 
Eaae111: 

\ \ 

\ 
BUSIIG.J:R 

Joo1t, Alo11. 
89 Ku.n li24 
Sohetea. (Haarlem) 
Ora.iltDIChtweg 20 
HUJ.ga. (1. H.)
TlrijUtl'. 38 b1a 
Utrecht 
gea 
T&ad&rt,. 
111- tn N&tuUl'kunde.
geen 

Ia Yoor de hted• 1u&l aa.a dl 
UniTeraiteit t, Utr10bt iag1-
achr1T••• 

I• ZJ1t■fi !M Natiqu.lit1it.

Hca.it diplo• H.B.S./B. btha&ld
ia 1942 au de Geoiseh• R. B. s. 
Cout.Huyge11ala.u tl BUIIUII, 

IS LID V1N u.s.S."Syatb1a11•.

Utrecht, 17 F�brua.ri 1946•
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/K"'- I 1/1 tl

Naam· 
Voor�ar10n. 
Gebor en· 
Geb .Pla� ts. 
Wonende. 
te: 
stud .Adres• 
te: 
Godsdienst. 
':l 

• 

l..,e r •Vader· 
Faculteit: 

.!!.Xi,1ens: 

��/fUl� tfl. 

RA C K t
1"/illy 
14 A1,ril 1926 
�mersfoort 
i ozartl aan ..'.>3 
Utrecht 

ozartlaan 33 
Utrecht 
�een 

' 

Chef de E � Le tt 
u:reau N • s. 1., 

, .. 
eren en

,h JSbeE,;a ert ii 
aeen 

e 
f 

Is voor de eer t 
i 

Universiteit t
s e naal aan da 

geschreven 
e Utrecht in-

•

Bezit diploma 
�ehaalö in 19 

Gymnasium A 

.:ited Gymn . 44 aan het
• ' as1 urn H 

te Utrecht. 

• o"1erus�aan 40

24 Februari 1946. 

lid U s • • .s.usvnth " e.s1s 11 



v.P. Slijkoort, Korpschef van Politie te 
Delfzijl, deelde op �2-12-1947 telefonisch mede: 

dat de c.v.D.-brief No. B 12320, dd. 1-5-1947-
0nderwèrp: Abonne' s op de · 1vri je Yatheder'', 
door hem wel wérd ontvangen (hij spreekt van 
teruggevonden) en 
--·-.=----

dat hij op dit schrijven spoedig zal antwoor
den. 
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SUIR 

Adam, Jacob 

22-4-1-913 

.tdilS r 8RD JJ4 

�rzeooo Gebiododolcn 
tlr N ovembe.r- 1948 

1>ia 2719 10 r,eptonber 1948 

xx 3 September 1948 

Bussum 

J ckerstraat 2 III 

�io bijgaand afschri�t politie-rnpport 

1 
\ 

\ 



' 
No. 4898- '48;'"' 

,,_,,:-.J. ; 11>1s 2719 d.d. 15-9-'48. 

Form. V 2 e. 

Onderwerp: Inlichtingen. 

• 

-

E I M • 
' 

In antwoord op bovenaangehaald.s chrijven kan het volgen

de worden bericht: 

Blijkens de administratie van het Bevolkingsregister te 

.Amsterdam staat aldaar ingeschreven: 

'f j .Adam Jacob �' geboren te Bussum, 22 .April 1913, van

beroep werktuigbouwkundig leraar, Nederlander, kerkge- � 

nootschap Nederlands Hervormd, gehuwd met� Maria 

LAMMERS, geboren te 's-Gravenhage, 27 December 1913, 

wonende Jekerstraat 2-III te .Amsterdam. 

§!J1R was gedurende 1947 geabonneerd OR "De Vrije Kathe,,

der". Overigens •komt Suir, noch zijn vrouw, voor in de· 
-

politie-administratie,noch in de administratie van de 

P.R.A. te Amsterdam. 

N. 3.
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GEMEENTE-POLITIE 

®
Volgno 

'�"25•�·1948• 

D E L F z IJ . ACD/ d ,l)tl
No. 

Antwoord pp: 
Scbr. �o.B;12320, d.d. Delfz�l, 23 Augustus 1948 
�i 194'?, -

Buiten.singel 1 0 - Tel, 34 

•·

• 

11Vrije Katheder 11 

I I 

Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schr:'.. j 
ven, betreffende abonné 1 s,op ae 11Vrije Katheder", heb 
de eer U omtrent de abonne H. Breeksma, Landstraat 7 1 
Telfzijl, het volgende te rapporteren: 

"De door U bedoelde H. B:reeksma zal moeten zijn: 
HEllfDRIK ANTONI :SROEKSW.lh,, geboren 11 December 1914 te 
Utrecht, tandarts, wonenêie-Landstraat 7 te Delfzijl. 

Omtrent hem is het volgende bekend: 
Hij vestigde zich 
10 Mei 1927 Alb. Neuhuijsstraat 10 te Utrecht, 
23 April 1938 Goirleseweg 108 te Tilburg, 
9 Augustus 1938 Alb. Neuhuysstraat 10 te Utrecht, 
20 September 1938 L. v. Klarenbeek 137 te A�nb.e..m., 
11 Juli 1946 Alb. Neuhuijsstraat 10 te Utrecht, 
3 September 1946 B. 167 te Delfzijl, 
21 Februari 1947 Landstraat 7 te Delfzijl. 

Hij is op 22 December 1938 te Utrecht gehuwd met 
/ALIDA JOHANWA NIEUWENHUIJSEN, doch hij leeft sinds 

11 Juli 1946 gescheiden van zijn vrouw. Uit het huwelijlc
is geboren MAJA YVONNE ANNE BROEKSMA, Qp' 2�·Maart 1941 te 
Arnhem. 

In 1946 hee�t hij een tandartspractijk overgenomen 
van de tandarts J.R. Schoonbeek, die naar 's-Gravenha-
is verhuisd. De tandartspractijk van Broeksma zou te Arn
hem totaa l verwoest zijn door oorlogshandelingen in 1944� 

Broeksma vertoont zich zeer zelden in het openbaar. 
Hij bezoekt wel concerten en goede toneelvoorstellingen. 
Hij is niet links georiënteerd. Hij leest ij.et blad 11De 
Vrije Katheder 11 om op de hoogte te blijven van verschille 
de toestanden en inzichten. 

Hij moet gerekend worden te beho:t'en to·t; de V. V .D 
Hij werd nooit met C.P.N.leden gezien en bezoekt-gee 
le politieke vergadering. Mensen waarmede hij omgaat, 
meest rechts georiënteerd. 11 

Poli tie• 

0fd Centrale Veiligheidsdien st, 
':\at 68, 

VEN H AGE . 
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·Ptof. ·Rieger uit Praag sprak

in Pulchri 
GlstefavoJi,d gaf prof. Rieger van winnen. Dit heeft het volk ver

cle Praagse ·universiteit, onder hinderd. J-Iet bleek in Februari

e.uspiciën van "De Vrije Katheder" '48, dat deze mensen hUn basis in

In Pulchrl Studio eei;i ulteeir�et- het volk verloren hadden. De revo•

t.1ng over het onderwerp1 ,,lndlVI• lutie ging zeer rustig in llaa.r 

du&llstlsebe en colléctivistlsche werk: geèn bloedvergieten, geen

maat:schappijbeschouwing en het soldaten. Er was een studenten

prolJleem ""Van de democratie". demonstratie, die vrijwel onge

Vóór _de pauze ging de ·spreker de me1;kt voarpijgiug, omdat slecht;a

verschillende theorieën na, die van drie procent van ae studenten er

Aristoteles tot Marx, zich ontwik- aan deelnam. De gevolgên van de

keld hebben. ,Hij toonde aan,, dat omwenteling zijn gunstig voor het

het juiste uitgangspunt van de vol)t: men kan nu het Kosice

menshe-id niet de enkeling, maar program, dat door alle partljen

de g·emeenschap was. Bij de op-, onderschreven was, uitvoeren. 

komst van de burgerlijk� maat- Na nog een serie vragen te heb

schapp!j vond een. steeds grotere be11 bea,ptwoord, besloot prof. Rie•

indiViduallserlng plaats, die uit- ger z!jn mét aandacqt gevolgd be.

mondt in de zg. natuurlijke rech- toog met een persoonlijk woord: 

ten van de mens: ,,liet verstand zijn eigen politieke ontwikkeling

zegt, dat niemand een ander scha• loopt parallel met die van zljn
1

de berokenen mag", zoals Locke volk en toont dezelfde radicalise

formuleerde, aldus opgevat, dat ring onder invloed van München 

het hoofddoel van de gemeenschap en de Duitse bezetting. Het Is hem 1 

de Instandhouding van het pri- duidelijlt geworden, dat de wel, l

ve.atbezit is. Bij Rousseau vinden 
I 
vaart en de onafhankel!jkheid v

j we reeds een soort gemeenschaps• het land alleen veilig z!jn in de 

gedacl'lte 1 de mens doet afl)tand handen van 'het werkende vol�. 

van zljn natuurlijke rechten ten 
bate, van de gemeenschap. 

---

Cultuur als gemeen· 

scha11sgoed 

Hierna behandelde prof. Rieger 
de moderne socialistische maat
schappijbeschouwing. . De mense•
l!jke samenleving is op arbeid ge• 
'èouwd. Dit leidt tot een ander 
niet-individualistisch begrip vrij
heid. Het is de vrijheid, deel te 
mogen hebben aan de gemeen• 
schappelijke arbeid van dè gehele 
genératie1 ook de kunstzinnige en 
wetensehappelljlte arbeid, kortom 
aan de cultuur. 
In het productie-systeem, berus•
tend op winstbejag, is de mens een
object •geworden, een middel, in
plaats van een doel. De menshèid
eelt doel op aarde, de mens, die
zelf de geschiedenis maakt, vrij
van de chaotische tuestanden, die
het kapitalisme schept, dat Is de
Inhoud van het nieuwe bumanle
me, dat !).et socialisme brengt. 

. Ontwikkeling na 1945 
Naar aanleiding van vragen die 
werden gesteld, ging sprèker na
der -iri op de ontwikkeling in Tsje
choslowakije: München en de be
zetting hebben overdutdelljk aan-

, getoond, dat de vroegere regeer
ders onbekwaam wàren de onaf
hankelijk}leid van het land te ver
dedigen èn te handhaven. Door de 
in -_'1945 2.0.ngevl;l,Ilgen na,.tionaliea• 
ties tè belemmeren, door de . mis
oogiit van het vorige jaar tegen

\ heb volk uit te spelen, trachtten 
zij. ·hun vr0egere pos!Ues te her-



• 

4461:!7

1:II, 3i, 3x. 

erakerd-discussie van 
"De Vrije Y:eth,acler.'1• 

l'!aar mij van betroU"ib•:ire· zi'jdo. ; erd bericht, 
z�l op 18 en 19 September a.s. te mersfvort door 
de lezer�krini v

a
n het orgaan T!'E)c Vrije Katheder''

een v.reèkend-discûssie worfüm ,·gehouden. 

De.ze en derPelj.jke b-i. jaen1<0:.-1sten behoren tot 
h_et culturele �erk, dat door daze 11:raeporing, ge
ne.ar.id: "110na de Vr.i.ie Katbedertt wordt oeoefenü • 

Iir noge p verzoeken ni.l " zo "'Ogelijk -
·uitvoerig over deze b:l Jeen1rn!llst te willen doon
tnlichten, waarbij ik gaarne in kennie'zal �or
den gesteld :met het �antal bezoek.e1•s, de namen
en vardel'.e '))ersonalis, der spreker$, alsnede over
de doór nen beho.nde1de onderwerpen.

HET ttcn:r,'D Vi\t1 DE 
:Cï .., V":ILIG:t'"�r:p.,.nr:1' )T 

(),, ..:...,ena deze: 

71(,, ,,,, 

;I>;GT.X<frá15libKa� 
L.L. van Laere. 

de reer Co��issaris 
v11n -.olitie 
te 
i::-�r c cm T •
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Onderwerp: .1::Sijeenkomst abonné•s Vrije Katheder. 
l,�0/ �� � 

!JY 1
1 

Bijlagen: 

GEHEIM 

I 

Onder auspiciën van de vrije Katheder, secretariaat Keizers�racht 520, 
te Amsterdam, werd op Vonderdag, 19 Augustus 1948, te 20 uur in gebouw 
.1::Sellevue aan de Marnixstraat, alhior, voor abonné' s een bijeenkomst 
belegd, waarin een aantal Tsjechoslowaakae hoogleraren, deelnemers aan 
het Internationale Philosofencongres te Amaterdam

l 
een beeld zouden geven 

van de ontwik.�eling van het philosofisch denken in Oost-Europa. Deze 
bij�enkomst droeg een min of meer besloten karakter, aangezien de be
zoekers per briefkaart waren uitgenodigd, bedoelde bijeenkomst t�gen be
taling van 50 cents bij te wonen. 

Als sprekers, die zich bereid hadden verklaard, het woord te voeren, 
stonden aangegeven: 

Prof. Ludwig Svoboda, onderwerp: "Vlas ist wissenscbartliche Philosophie ? " 
Dr. Navrätil, onderwerp : TT\'lelche Kunst braucht das Volk ? � 
Prof. Vl. Tardy ,-onderwerp : "Die Rolle der G6sellschart im psychischen 

I.eben. " 
Prof. St�(Bratislawa), onderwerp:"Historische Einheit der Tschechen und 

Slowaken. 11 

Prof. Venjieux uit Boedapest, onderwerp: "Das neue kulturelle Leben in 
Unga.rn." 

(Deze geleerde werd aangekondigd in de plaats van Prof. J.B. Kozák, 
die verhinderd was en wiens onderwerp was : "Fortscb:rittliche Tende1azen 
in de,tschechischen Philosophie." Het is onzeker, of de naam van 
Prof. Venjieux op vorenstaande wijze juist geschreven is. 

Prof. � :R.ieger
,.. .onden1erp : 11Wie ich Mlrxist geworden bin. 11 

Prof. Arn. Kol�n, onder-v1erp : 11Die heutige l�hilosophie im Kampf f{tr den 
neuen Humanismus." 

De geleerden, genoemd onder sub. l tot en met 4, voerden v66r de pauze 
het woord, die onder sub. 5 tot en met? daarna. Geiniddeld sprak ienere 
geleerde 10 tot 15 minuten. Zij gebruikten de Duitse taal. 
De slechtste spreker ;yas wel Prof. L. Rieger, die blijkbaar moei te had• op 
duidelijke wijze zijn motieven te formuleren en meermalen vergat, in de 
op het podiwn. opgestelde microfoon tot de aanwezigen te spreken, doch ge
dur�nde zijn betoog meer het woord richtte tot de achter de groene tarel 
op het podium gezeten hoogleraren, tengevolge ',ÇSarvan de kern van zijn 

Aan uiteenzetting voor het auditorium grotendeels verloren ging. 

Bi'd. c.v.n. Het 

•�-G-ra venbage.

,JI000-7-48 
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Het meeste succes oogstte Prof. Arn. Kolroan. Voor de op eentonige wijze 
uitgesproken rede van Dr. Navratil, welke bijzonder saai was om aan te horen, 
bestond weinig interesse. 

De zsal, welke plaats bood aan 700 belangstellenden, was op enkele tientallen 
plaatsen na, geheel bezet. De bezoekers maakten de indruk, hoofdzakelijk tot 
de kringen van kunst en intellectuelen te behoren. De leeftijden der bezoekers 
varieerden van vrij jeugdig tot hoog bejaard, terwijl het oantal vrouwelijke 
b�langstellenden ongeveer in gelijke verhouûing tot dáè der mannelijke stond. 

'Te omstreeks 20.20 uur werd de bijeenkomst door een persoon, wiens naam onbe
kend is gebleven, namens de Vrije Katheder geopend. In zijn inleiding zeide 
deze persoon, dat het doel von deze avond was, de kunstenaars en intellectu
elen als lezerskring van de Vrije Katheder in contact te brengen met de 
Tsjeohoslowaakse hoogleraren. Hij sprak daarbij de hoop uit, nieuwe dingen 
over de cultuur in de nieuwe democratie8n te vernemen. 
Vervolgens richtte dezelfde spreker zich in het Duits tot de aanwezige 
hoogleraren, nadat hij de aanwezigen verontschuldiging bad �evraagd voor 
het feit, dE!t de Duitse taal op deze avond zou worden gebruikt, omdat deze 
taal de Tsjechoslowaakse geloerden goed lag. Hij heette de hoogleraren namen.s 
de Vrije .Katheder hartelijk welkom en zeide, dat rle ont'Vangst weliswaar niet 
met een geweldige ontvangst en het aanbieden van een banquet gepaard was ge
gaan, doch stelde daarvoor in de plaats de grote sympathie, welke van de 
lezerskring van de Vrije Y\8.theder naar deze hoogleraren uitgaat. Hij stelde 
tevens met voldoening vast t dat er van een "ijzeren" gordijn, zoals uit, de 
komst van deze hoogleraren blijkt, geen sprake is. (Applaus). Vervolgens 
gaf spreker het woord aan de sub. 1 geno3rode geleerde (SVCBCDA). 

Svoboda : Deze kwam in zijn betoog tot de conclusie, dat wetenschap en

philosofie samen dienen te gaan. Hij gaf in het kort een historisch overzicht 
over het ontstaan van de philosofie en zeide, dat er sedert het jaar 1800 
drie stadia in de philosofie waren te onderkennen, waarvan de twee ei,rste 
stadia niet wetenschappelijk, doch meer speculatief '\'laren. Vervolgens gaf 
spreker een zeer korte beschouwing over de wijze, waarop ?\Brx on Engels tot 
het historisch materialisme zijn gekomen. Deze philosofen bl6ven niet in 
een enge kring van de wetenschap stilstaan. Slechts indien er een wisselwer
king komt tussen philosofie en wetenschap, zo zei spreker aan het slot van 
zijn betoog, kan er vooruitgang zi,in en blijven • 

Deze spreker haperde meermalen bij zijn pogingen, zich op bogrijpelijke wij�e 
uit te drukken. 

NAVRA'.1'1� : Deze geleerde hield een verhandeling over de moderne kunst, wearbi j 
hij opsomming deed van een aantal kunstenaars, die tengevolge van het fascis
me het leven hebben gelaten. Naar spreker's oordeal kan �en kunstenaar, die 
het ernst is met de kunst, de problematiek niet ontberen. Hij wekte de aan
wezigen op, zich in de socialistische wereld op het sebied van de kunst te 
ori�nteren. Tenslotte gaf spreker een opsomming van de mogelijkheden, ,aaardoi,r 
kunst onder het volk is te brengen, bijvoorbeeld bezoek aan musea, het bij
won�n van concerten e.d. 

Tardy: Deze S:Preker vangt ziJn betoog aan met een verhandeling over ver
schillende rassen met betrekking tot hun psychische eigenschappen en beweert, 
dat een Chinees on een Eskimo, hoewel beiden behorende tot het Mongoolse 
ras, ieder eigen,persoonlijke karaktertrekken heeft. Mochten er tussen 
'l'sjechen en Duitsers lichamelijk overeenkomsten zijn, geestelijk waren er 
verschillen, zo zegt spreker. De opvoeding van het kind vooral was daarbij 
van veel belang. Gingen de kinderen VAD deze volken naar oen Duitse school, 

dan werden zij liitler-vereerders. Dergeljjke verschijnselen waren ook op 
sportgebied waar te nemen. 

Geen 
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Geen ras heeft ei�enscba:open, welke het het recht geeft, over anderen 
te heersen, zo riep spreker met verheffinR van stem en onder ferm a))J)leus 
uit. Ne�ers, ka.nnibaien, Duitsers en andere kunnen op zichzelf cenorn.en 
�oede mensen zijn en er 7.ijn er, die ook over geestelijke eipeuschapnen 
beschikken, bijvoo�beeld de Hindoes. 
Vervolgens gaat spreker over tot de aangeboren luiheid van de mensen en 
zefrt;, dat het lanp.o tijd 1':an duren, a 1 vorens een geheel volk ,•ierkzaarn wordt, 
doch principieel is het mogelijk. 
Daarna geeft spreker een opsomming van de verschillende eig�nschappen der 
mensen. Niemand, zo zegt spreker, wordt els dief of moordenaar p:eboren, 
maar onder bepaalde omstandigheden kan.men het wel worden. 
Zo is het eveneens met ziekte. Door wonin�ood bijvoorbeeld ken de t.b.c. 
zioh uitbreiden. Misdaad kan door armoede oililstaan, tenzij de cultus van 
een sterke persoonlijkheid overheerst. Hat Tsjecho-Sl0'.1akije betreft is 
19 jaar zelfstandigheid ( 1918 - 1938) te kort ge,·1eest, om een geheel volk 
te vorenderen. 

�: ZaP,t te zullen proberen, de philosofische geschiedenis van een volk 
in 10 minuten weer to geven. Spreker gaat terug tot het jaar 1000, toen het 
Tsjechische volk een volk was in Midden-Europa, verdeeld, o�genomen in het 
Hongaarse element.later was het slechts enkelen gegeven, voort te bouwen. 
Studenten ginP,en naar de universiteiten in Praag en die van Polen, Itali8 en 
Ned�rland. Nog weer later studeerden zij aan de Vieense universiteit. 
Het jaar 1620 was zeer bt,langrijk voor de �eschiedenis van het Tsjechische 
volk in verband met oen �root militair gebeuren. Ied"r schoolkind in �sjecro
Slowakije weet, dat omstreeks het jaar 16 00 handel werd gedreven met Neder
land, meer speciaal Amsterdam. Omstreeks 100 jaar later ontst�at een nieuw 
ontwaken van het 'I'sjechische nationale leven en bracht de opkomst der 1>hilo
sofie. Tussen 1700 en 1800 deen geleerden als Kant, Regel en Voltaire hun 
invloed gelden. Zonder de philoso�ie kunnen wij eenvoudiR niet leven. Dat 
is de ene zijde van het probleem • .Aan de andere zijde staat h�t Slowaakse 
probleem. Er die)lt ontvouwing te komen van alle mogeli Jkheden, om. een betert1 
harmonie v�n de geest te krijgen. 
Vervolgens haalt spreker ttegel aan, voorzover betreft diens ziensvrijze betref
fende de rnacht van de Staat in verhoudins tot de Europese cnltuur. Na af
scheiding sedert ongeveer 1800 tussen Slowaken en Tsjechen ontstonden 2 nauw 
aan elkaar verwante talen • 
tloe kon er dan, vraagt spreker, in 1918 oppositie tegen de Tsjechen ontstaan 
Hierbij speelden religie, traditie en ideolop.ie een rol. vooral hot clericalis
me. Katholicisme en nazisme hebben iets overeenkomsties. Dat is de hele oorzaak 
van het geschil tussen Tsjechen en Slov,aken • .Men moet niet verReten, dat de

geschiedenis van de mens slechts één geschiedenis is. 

--> 

Hierna volgt ongeveer 20 minuten pauze. Medegedeeld wordt" dat dergelijke 
besprekingen tot het culturele werk van de Vrije Katheder behoren en dat er 
op 18 � 19 September a.s. een weekend-discussie in Am�rsfoort zal zijn. 

In de pauze werd Dr. Lenshoek verzocht, zijn woning op te bellen. D�ze is 
�i waarschijnlijk identiek met : Cornelis fämdrik ü:nshoek, geb.18-8-1902 te 

tJr _ 

X J Semerang, neuro-ohirurg te 1unsterdam. 

Na de pauze nam eerst Prof. Venj1eux (sub. 5) het vroord. 
Hij houdt een verhendelinp over het schoolwezen in Hongarije, Vroe�er gingen 
de kinderen van 10 à 14 jaren n�ar 3 verschillende scholen, overeenkomende 
met hun stAnd. Door de gecompliceerdheid der voorschriften en verordeningen 
konden de kinderen van arbeiders en boeren in het algemeen niet verder lere�. 
1ioe"1el arb�iders en boeren ongeveer 60j� van het Honraarse volk uitmaakten, 
was het aan slechts 3 à 4 <j; hunner kinderen gegeven, verder te studeren. 
Studie was dus een privilege van de rijken, 

� 
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Tb,ans is er op dit terrein een grote hervorming gekomen. Dorp en stad 
hebben dezelfde scholen, zogenaamde "algemene'' scholen. Het verplichte 
onderwi ja duurt tot het 18e jaar. De helft der studenten krijgt leerboeken 
van de staat gratis. Verder is er een "Volkscollege", dat o.e� zorgt voor 
gratis kleding, studiemateriaal etc. Voorts ia het vakonderwijs ingelast. 
In de lagere scholen is het onderwijs op een hoger plan gekomon als voor 
de oorlog. Daar allen dezelfde opleiding krijgen, zijn er veel meer, die 
later naar het gynmasium kunnen, namelijk 50 tot 60;b der arbeiderskinderen. 
Vroeger was dit alleen mogelijk voor de kinderen der rijke families. Hun 
kinderen moesten advocaat worden. En wat ia nu eigenlijk een advocaat? 
Hij kan hoogstens een proces voeren. De getuigschriften van de hogere 
scholen geven de mogelijkheid tot toegang tot de Universiteit. De hervormin 
op de Universiteiten is nog niet in zo'n vergevorderd stadium. Vfel zijn er 
aparte arbeiders-universiteiten. Dat-zijn Universiteiten voor kinderen 
van arbeiders, die de kosten niet kunnen dragen, doch wier kinderon wel

de capaciteiten bezitten. Die kinderen werken bijvoorbeeld 6 uur per dag 
en zijn daarna in de gelegenheid, te studeren. Boeken etc. krijgen zi.j 
natuurlijk gratis. 
Op het geb1.ed ven wetenschappelijke lectuur verschijnen er ö<:% meer van 
dergelijke bladen dan voor de oorlog. 
Op het terrein van perswezen, theater en muziek het volgende. 
Voor de oorlog ktvamen in Hongarije 6 grote dagbladen uit, thans 10. Daar
naast verschijnt een groot aantal week- en maandbladen. Alle Viest-europese 
bladen kunnen vrij worrlen gekocht. Er heerst dus volledige journalistieke 
vrijheid. Voor de oorlog versche�n een boek in 3 à 4000 exemplaren, thans 
dikwijls met een oplage van 25 à 30.000. Deze voort.uitgang houdt natuurlijk 
nauw verband met de hervorming van het schoolwezen. De arbeiders kopen veel 
meer boeken dan vroeger. Alleen moeten de prijzen nog omlaag, doch dat is 
weer een andere kwestie. Hierbij moet men er rekening mede houden, _dat 
in Hongarije veel minder mensen dan in \'!est-Europa boeken of' tijdschriften 
in de Engelse en Franse taal lozen. 

Rieger : Zegt, dat hij zal vertellen, waarom hij op politieke, tfüilosofi
sche" practische en theoretische gronden tot het Marxisme is gekomen. l1an 
het einde van zijn betoog blijkt, dat hij de philoso�ische en theoretische 
gronden maar zal weglaten, aangezien hij anders te veel tijd nodig heeft. 
Zijn betoog komt ongeveer hierop neer: Als de winst uit arbeid voortkomt, 
moet die winst den arbeider ten goede komen, omdat de kapitalist niet 
werkt. Geld komt er niet van zelf, het komt voort uit de arbeid. 
Spreker geeft nog een verbandeli.ng over het vroegere Parlement en het ver
krijgen van de meerderheid in det Parlement door de nationale partijen, 
wat naar spreker's oordeel eige:mlijk op dezelfde wijze ging als waarop 
Henlein, de man van de 5e colonne, aan de meerderheid kwam. 
De oorlog, zo zegt spreker, is de grootste absurditeit, welke men zich kan 
indenken. Hand- en hoofdarbeid zijn van elkaar afhankelijk. 

Kolroan: Verklaart, dat zijn toespraak een soort nawoo:rd op het Internatio
naal Philosofisch Congres van Amsterdam zal zijn. De belangrijkste kwestie 
is op dat Con�res niet tot een oplossing gekomen, zelfs niet aan de orde 

.gesteld. Er waren er, die openlijk voor de "oude" wereld, de kapitalistisch 
de wereld der uitbuiting, streden. Verder was er een 2e groepering van 
mensen uit 1sjecho-Slowakije, Itali�, Amerika en de wettelijke landen van 
Europa, die voor de "nieuwe" v1ereld streden, waarin de mens politiek en 
economisch werkelijk en niet alleen formeel vrij zal zijn. Dat ,·1as de soci
alistische groep. Voorts was er nog een 3e groep, welke nog tussen de 2 
vorenhedoelde groeperingen zoekende is. Althans zo zag g het beeld, maar 
ook anderen, die niet cornrrunistisch of Marxistisch zijn, bijvoorbeeld Prof 
Pos. Het 
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Het was dus eigenli·jk een strijd om de wereldbeschouwing. 
Sprekende over de philosofische 11:i,dachten van COntT'lllnisten en reactionnairen, 
ze@ spreker, dat net communisme niet voor de collll'lU.llisten, het socialisme 
voor de socialisten, etc. moet zijn, doch alles gericht rrt.oet zijn op ver
betering van de mensheid, op verheffing van de mens in de wereld. De wereld 
is verdeeld. Er zijn op deze wereld eigenlijk 2 werelden; .een wereld voor 
de uitbuiting, tot uiting gebracht door het kapitalisme en een wereld voor 
het socialisme. 
Van een atoomwereld dient ièder mens zich af te keren, want atoomontw1kkeling 
betekent voor de mensheid vernietiging. De intelligentie staat momenteel op 
een kruispunt van wegen. Alleen door samenwerking met de arbeidende mens 
ken de gedachte van goede philosofie ontstaan, r:tet als doel een humanisme, 
waarin alles ter beschikking wordt gesteld van een socialistische gemeen
schap. Dat is een progressieve philosofie. Een philosoof :mag zich niet in 
zijn kamer opsluiten. \lat hij vieet aan VJa.arheid, moet hij uitdragen en er 
voor strijden. 

Aan het slot van de bijeenkomst te 22.55 uur werd een dankv1oord aan de 
hoogleraren gebracht-, onder verwijzing naar een oud spreekwoord der Duitse 
geleerden, luidende : 11Wir haben alle Fragen gel8stn. Spreker meent dat 
dit spreekwoord op de Tsjechische hoogleraren van toepassing is • .ttij vrekt 
de aanwezigen op, 1n de toekomst meer van dergelijke te organiseren avonden 
bij te wonen. 

Onder de bezoekers werden personen van COTilMl.trtistischen huize en van de 
Vlam-groep opgemerkt; voorts enige Chinese, vermoedelijk Indo-Chinese, 
joDgelieden, mogelijk studenten, alsmede een vrij groot porcentage Isra�
lieten, 
-------------------------------------------------------------------------

E-3

GEZIEN : De 

De 
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