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GO 96.826
MIHISÏEEIE YAN ' s-öravenhage, 8 October 1951

BINKËHLA.HDSB ZAKEN

lo. : 117859 YERgSOPWSLIJK «-
Betr.; H. Mandemafcer. — — ~— — .

Haar aanleiding van het verzoek, gedaan aan. het slot van Uw
brief van 4 Januari 1951 Litt.Ö. no. 545/50 moge ik ü berichten,
dat het gezin van Ds Hara Mandemaker , geb. 27-9-1908 te Zwart-
sluis, evangelist» gewoond hebbende 2e Atjehstraat 43hs te Amster-
daa, aldaar gunstig bekend atond. Mandemaker, die sleepbootkapi-
tein is geweest, begon na de bevrijding aet zijn werkzaamheden
als evangelist voor de Adventieten. Hij hield als zodanig lezin-
gen en vervulde spreekbeurten, terwijl hij nieuwe volgelingen
doopte. Hij was lezer van het dagblad "Het Parool11 en op politiek

febied ging geen enkele activiteit van hes uit. Ook in Amsterdamiet hij zich in afkeurende zin uit over het R. E. geloof. Hoewel
personen, die hem kennen, geen bepaald oordeel omtrent zijn poli-
tieke oriëntering kunnen uitspreken» is aten van mening, dat van
communistische gezindheid geen spr4ke is.

In de politie-adminiatratie te Aas t er dam komt betrokkene in
politiek opaicht. niet voor. mf mm 7AS D

deze,

Aan de heer Commissaris
van Seae.entepolitie
te .
HE E S L E H.



Ho. 281 - '51.^ ^Ipt*

Uw No. 100652 d.d.18.1.1951 en
d.d, 24.4.1951 en d. d. 29.8.1951.

Betreft : H. Mandemaker.

VERTROUWELIJK.

» «

10 September 1951.

i

IT''̂ 12 SE*

ACD/
In antwoord op Uw vorengenoemde brieven kan het volgende,

uit betrouwbaar geachte bron, worden medegedeeld :

Blijkens het Bevolkingsregister te Amsterdam is tot 21.6.
1950 op het adres 2e Atjehstraat 43 huis te Amsterdam woonachtig
geweest :

/Harm MANDMAKER, geboren te Zwartsluis, 27 September 1908, van
y be^röep evartgeTïst, Nederlandse nationaliteit, Adventist, gehuwd

met Johanna Masselink, geboren te Nieuwleus en, 16.9.1902.

Betrokkene vertrok op genoemde datum naar Heerlen, Talma-
straat 14. Het gezin stond te Amsterdam zeer gunstig bekend;
na de bevrijding begon Mandemaker met zijn werkzaamheden als
evangelist voor de s ek t e der .Aj! ygbtls_ten. Daarvoor was hij werk-
zaam als sleepbootkapitein. Voor "crar"sek t e der Adventisten hield
betrokkene te Amsterdam lezingen en vervulde hij spreekbeurten,
terwijl hij. in het Sportfondsenbad te Amsterdam-Oost nieuwe vol-
gelingen doopte. Hij was lezer von het dagblad " Het Parool " en
enige activiteit op politiek gebied ging er niet van hem uit.
Betrokkene hield zich streng, aan de leefregels van zijn sekte;
in Juni 1950vvertrok hij n^ér Heerlen om in Nederlands en Bel-
gisch Limburg evangelisatfé-werk voor de sekte der Adventisten
te verrichten. Jgijuzou binnenkort naor Utrecht overgeplaatst
worden.

Ook te Amsterdam liet betrokkene zich in afkeurende zin
over het R,K.-geloof uit; z.i. was dit geloof te "makkelijk",
daar men voor begane zonden op te eenvoudige wijze in de biecht
kwijtschelding verkreeg.
* Omtrent de politieke gezindheid van betrokkene durft men
geen oordeel uit te spreken; wel is men van mening, dat van een
communistische gezindheid geen sprake is.

l- /
In de administratie aan het Hoofdbureau van Politie te Am-

sterdam komt betrokkene In politiek opzicht niet voor.



CO 96826

's-fravenaage, 29 Augustus 1951
BISHËÜLANDSE ZAKEN

10. s B 100652

Betr.:

VI AV 3

DB H. Mandemalter
(2e

Hiermede moge ik ü nogmaals mijn schrijven no. 100652,
d.'d. 24 April 1951 in heriimeriiig ferengen, waarin ik Ü rer-
zoclrb om inlichting*n OTer Da H. Mandemaker.

Met een spoedig antwoord zult E mij zeer verplichten.

HOOFS ?AH DE BIÊHSf .
Namens deze,

Aan d« h«er Hoofdcommissaris
van gemeentepolitie
te
A M S T E B D AM.



CO 96826

YAI f-7^&$nr*fc*«*» 2* April 1951
BIRHEBIAHDSE ZAKEN

Ie. * B 100652
Rappe! : AH /ff

Betr.i B0 H. üandemak** ' K pp T~
Antwoord !_-Û £̂££.

VI AV 3

Hiermede moge ik U mijn schrijven no. 100652, d.d.
18 Januari 1951 in herinnering brengen, waarin ik V ver-
zooht om inliohtingan orer Da Hara Mande«ak«r.

ten*
Ifttt «en spoedig antwoord eult ü mij zeer verplioh-

HET HOOPD VAK DE DIEHST.
desa,

40 Heer Hoofaoomaiaaarl»
va»
t0
4 M 3 T E R D A M.
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BIBIBILllBSE ZJUCSI

' a-Arav*«Ji*g*,
CO 96826

18 Januari 1951*

10 100652

Ie 11-.: BB H.
VI AV 3

Kt«jm*4* mo«« lic U y«irs«*fc** al J te willen doen
licktwi eatreat d« p«liti«k« a»t«e«d«nt«n en rerd«r vaa

* 1 4, afkomstig ai*
Betr«kk«*« is thans t* ft»«ri*& werloeasui als predi-

kant yaa 4* s«kt« 4«r Mr«£tlst«ar doch sou eld«r« eol-
«& Bl0«pb«otkapit«i« *ijn g «w «BS t. EL j h*«f t t*

B«erl«n *«n aantal l«*ijB««i g«koudeji, , waarin hij d* &*$;*
Kerk «m A«»rika aanvi«l. Xt J wa« van ««niog, dat ran de
OQ«muii»t«a «f e«n an4«r« politiek* partij geen geloof a-
rerrolging la t«

.HET SOOPD TUT DE DIESSï,

d* S««r
Politi«

t«
4 M a t g a. s A M.



VERTROUWELIJK.

Verbinding No,72,

Litt.G,No.545/50.

Betr.:Ds.MANDEMAKER.

Antwoord op: Brief ddo.11.12.1950,
No.96826.

e «-T
»l.x

\n antwoord op nevenvermelde "brief moge ik U met

"betrekking tot Dominé MANDEMAKER, geboren te Zwartsluis,
27 September 1908, Nederlander, gehuwd, Adventist, wonende
te Heerlen, Talmastraat 14, verwijzen naar mijn rapport
over de maand November 1950, Litt.G.No.537/50, hetwelk ik
U ddo.7 December 1950 deed toekomen.

Indien deze persoon de weg blijft bewandelen, die
hij heeft ingeslagen, kan hij gevaarlijk worden voor de
openbare orde, reden waarom dezerzijds de aandacht op hem
blijft gevestigd.

Ik moge U verzoeken betreffende deze persoon inlich-
tingen in te winnen bij Uw verbinding te Amsterdam, waar-
bij ik het zeer op prijs zou stellen met het resultaat
hiervan in kennis te worden gesteld.Einde.

Heerlen, 4 Januari 1951.

C



GO 96826

's-0ravenhae«» 11 December 1950
iAKSN

No. £B 96826

Bet r,: Ds HanétemalEer

VT AV 3 • l' i - - T ' "r"••••"
1 ___,.',... „, . ' . . . _ ' .

Htenae&e moge ik U verzoeken a? j te willen doen la» /
lichten omtrent 4e personalia, politieke antecedenten en
verder vftn belang z1jnde gegevens betreffende Dominé Mande-
maker, wonende te Uwent. : :

Op 8 Roveaber j.l. werd door genoesnie Qomlné te Bruos**
sim een lezing gehouden, welke door 16 personen werd bij-
gewoond. Het waa een bijeenkomst run een nieuwe sekte, wel-

l ke zioh zou hebben afgescheiden van de Xvanfielisoh-Luth«rse
l gemeente. Ds Mandemaker viel de F .K. Kerk en Amerika a*n.
i Hl j was van tteniag, dat vaa de ooaaauni s ten af een andere
i politieke p*rtl-J geen géioofsTervoigiag l» te duchten.

HOOÏD VAN DS

Aan
CoBnalBsarla -rem ï»©Htie
te\. G.



GEMEENTEPOLITIE BRTJHSSÜM

Doss. P. geheim

Bijl tg een.

Onderwerp: verslag Bybellezing.

BROTSSUM, 9 November 195°.

13NOV.S50 i

c

de Heer Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te ' s-GRAVJgN'HAgE

de Heer Procureur-Generaal
fgd. Directeur van Politie
te 's-HERTOGENBOSCH

Op Woensdag, 8 November 1950, werd in het gebouw de Burcht aan
de WieBnweg in deze gemeente een bybellezing gehouden door zekere

-"""~ • Dominé Mandemaker uit de gemeente Heerlen. Deze lezing, welke van
19»50 uur tot 21.00 uur duurde, werd bijgewoond door een zestiental
personen. Het betref hier een byeenkomst van een nieuwe sekte, welke
zich zou hebben afgescheiden van de Evangelisch-Lutherse gemeente.
Bedoelde lezing stond in het teken van de RiK-g Kerk en Amerika. Spre-
ker vergeleek - aan de hand van de bijbel - de R.K. Kerk met een beest
en Amerika met een draak, welke laatste ingevolge een voorspelling in
de bybel was opgekomen tot een wereldmacht, waarvan alle gevaar te
duchten viel. Dit Amerika dat vroeger in hoofdzaak Protestants geweest
was had zich van een kleine mogendheid met een zeer minieme bevolking
uitgebrei tot een wereldmacht. Het had geweldige gebiedsuitbreiding
doorgevoerd en ook de bevolking was zeer in aantal toegenomen. Thans
was dit Amerika echter door de werking van de R.K. Kerk voor 50$ Ka -
tholiek. Beide wereldmachten - het Vatioaan en Amerika - gingen thans
hand in hand om de overige wereld hun wil op te leggen, hetgeen spre-
ker met enkele voorbeelden trachtte te verduidelijken. Als voornaamste
reden voerde hy aan dat zij samen het communisme bestreden. Volgens
spreker was het hut bedoeling om mettertyd de overige bewoners van de
wereld, dus de Christenen, met uitiondering van de Katholieken, en de
niet Christenen te vervolgen. Zij waren daarmede thans reeds bezig om-
reden beiden met alle geweld de Zondagsheiliging doordreven. Verder
was volgens spreker van de communisten of een andere politieke partil
geen geloofsvervolging te duchten. Uit de woorden van spreker kon
worden afgeleid, dat hy voornemens is gedurende langere tijd zyn
causerieSn voort te zetten.

De tie.



P O L r T I E A f. a c h r i f tv te

's-GHAVSNHAGE ƒ's-Gravenhage, 14 April 1948
VREEMDELINGENDIENST -XaT concept: Gardenbroek

bericht,op schrijven
van 11-3-1943 [/ Aan de Heer Procureur-Generaal
No. 1163 R.P. fgd. Directeur van Politie
Bijlagen: 2. te 's~GRAV3NHAGB.

Onder terugzending der bijlagen van Uw terzijde ver-
meld schrijven deel ik U mede, dat adressant Ds.A.RING-
GELB5RG, wonende Van GaOLenstraat 22 te 's-Gravenhage,
dezerzijds gehoord, als volgt verklaarde:

"Ik ben voorzitter van het Internationaal Zendings-
genootschap der Z.D.A. (Zevende Dags Adventisten). Ons
zendingsgenootschap heeft zich voorgenomen om a.s. Ju-
li te dezer stede een internationaal zendingscongres
te houden. Wij hebben daarvoor afgevaardigden uitgeno-
digd uit Europa, Afrika, Australië, Noord Amerika en
Zuid Amerika. Bedoeld congres zal ongeveer 3 a" 4 v/eken
duren. Deze afgevaardigden worden bij geestverwanten te
's-G-ravenhage gehuisvest. Ha afloop van het congres kes-
r̂ . de afgevaardigden weder naar hun vaderland terug."

Ofschoon de op bijlage voorkomende gegevens te vaag
zijn om een oordeel omtrent de politieke betrouwbaar-
heid enz. van deze vreemdelingen te kunnen uitspreken,
bestaat dezerzijds geen bezwaar, mits zij, voor"zover
vereist, in het bezit,zijn van een geldig Nederlands
inreisvisum en gewaarborgd is, dat zij ongehinderd naar
het land van herkomst kunnen terugkeren.

De Hoofdcommissaris van Politie,
namens deze:

De Commissaris van Politie,
Hoofd van de Administratieve.Politie,

w.g. VRIJDAG.

C



A f s c h r i f t
PROCURISUR-GBïTïïRAAL :

bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage
Steigerend DIRECTEUR van POLITIE

's-Gravenhage, 11 Maart 1948.
ÏTo.1163 R.P.
Betr.: Reformatie-Beweging,
Bijlagen: 2

Hierbij heb ik de eer üHoogedelgestrende te

doen toekomen een schrijven met bijlage van het

Internationaal Zendingsgenootschap der Z.D.A.

"Reformatiebeweging", houdende verzoek een aan-

tal vreemdelingen toe te laten tot het hier ter

stede te houden internationaal zendingscongres.

Ik moge U verzoeken mij, bij de terugzending,

terzake te dienen.van inlichtingen en advies.

C
De Procureur-Generaal

fgd. Directeur van Politie,

w.g. Versteeg.

d .e Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te 'S-GRAVSNHAGE,

C



D 3 N >ï A A G.
BUREAU B ^ v'!in°-
28

Doss.150/1. G- E E 3 I M.

27.APPJ948

Hierbij wordt toegezonden afschrift schrijven No.1163

E.P. d.d. l Maart 1948 met bijlagen van de Procureur-Gene-

raal alhier en gericht aan de Hoofdcommissaris van Politie

alhier, alsmede afschrift van een in verband daarmede door

de Toofdcor.araissaris van Politie asn genoemde Procureur-Gene-

raal toegezonden schrijven, betrekking hebbende op het .in

Juli a.s. te dezer stede te houden zen.dingscon.gr'es door het

Internationaal Zendingsgenootschap der Z.D.A. (Zevende .dags

adventisten),

C
Te rzonden op 26 April 1948

aan: G.V.D.

C
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"REFORMATIE-BEWEGING" NEDERLAND
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Ps. 10 : 16

VOORZITTER SECRETARIAAT:
A.HINGELBSRG, PREDIKANT / . W.NIJHOP
VAN GALSNSTRAAT 22 DEN HAAG (£) JHR.NSD.YAN ROSENTHALWEG 99

OOSTSRBSEK.

Den Haag, 18 Februari 1948.

Aan de Chef van de Vreemdelingendienst
Te pen Haag.

Het bovengenoemd Zendingsgenootschap heeft zich voorgenomen zoo mogelijk
in het v-e^e-rjaar 1943 te Den 3aag, een Internat i oaewa^^endihgscongres te houden,
waarbij afgevaardigden zijn uitgenodigd uit geheel Europa, Afrika, Australië,
Amerika en Zuid-Amerika enz.

Wij zenden u hiernaast een lijst van namen van personen, die door ons wer-
den uitgenodigd en die allen in de verschillende afdeelinr van ons Zendinga-
^'" ?k een functie bekleeden en derhalve is hun tegenwoordigheid op deze eerste
generale Conferentie na den tweeden wereldoorlog dringend noodzakelijk.

Wij staan ervoor in, dat alle op deze lijst voorkomende namen menschen
zijn, die geheel vrij zijn van ieder politiek streven en zich nimmer daarmede
hebben ingelaten. 7/ij dragen de verantwoordelijkheid voor hen tijdens hun hier
zijn en staan er borg voor, dat zij zich aan onze wettelijke orde en regels
zullen houden.

Naastbij zij nog opgemerkt, dat bovengenoemd zendingsgenootschap in
Duitsland en de,aan Duitsohland onderworpen landen en gebieden tijdens den
oorlog verboden was en vele van haar Predikanten en arbeiders in het Zendings-
werk werden door het Hitlersysteen ter dood gebracht.

Wij verzoeken IJ beleefd Uwe welwillende medewerking te verleenen, wanneer
aanvragen ten Uwent betreffende genoemde afgevaardigden bij U binnenkomen en
gunstig te adviseren, omdat zij hun papieren kunnen krijgen.

wij zeggen ij bij voorbaat beleefd dank.

Hoogachtend,

Intern.Zendingsgenootschap
in Nederland

]::ef ormatiebev/eging

w.g. onleesbaar.



A f s c h r i f t.

INTERNATIONAAL ZENDINGSGENOOTSCHAP DER Z. D. A.

NEDERLAND.

Secretariaat
Y/. ITi jhof

Jhr. ïïed. Yan Rosenthalweg 99.
OOST3KBEEIC.

De lieer e is Koning
PS, 10:16

Voorzitter A.Ringel'berg, Predikant
Yan G-alenstraat 22, Den Haag

DEI-T HAAG,
»

Lijst van uitgenoodigde Afgevaardigden voor de Internationale
Zendingsoonferentie op l Juli 1948 te Den Haag.
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