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MINUTENBLAD 

DOSSIER No ........ ()D-1·72-2···-A .............. . Q . () NAAM: ........ N\T. ...... V/.e.d ...... .A.hx..en.d ..... §.z.o.on .............. r...../r.� .. .

1 Aangelegd op verzoek van D/1. 
ACD/3 24. 1 1.50�-

2 Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit 0� geborgen) het 
aanwezig was dit bijgevoegd. 





N.V. 1/ED. J. .AHî.:El D & ZOON.

Personeel werkza.illl op de Geest. 
kAdelerhof, J. ,1.

-:=:-Berg, J. A.C. v.d. 
Bosman, i7. 

� Declemij, T. J. 
�Driessen, J. K. 
- Duivesteijn, 1.L J.
� Gfmse r, H. 

Grooten5", J. L. F. 
�Hakkenbroek, tl. J. J. 
__.narland, J. H. 
- Jacobse, E.

• Knörr, h.
• Kof::, J. de

·�L9.ngebroek, R.
- Lange zaal, 1.:.

f
f 

,,..-?,--.. •• __ 

� Nieuwenburg, J. 
"7f Pe:rso0n, A. k. G. 
"tRos�uo, J. C. v. 
-�Rotteveel, a. E. P.
- Rutgerink, P. H.
7f Simrners, i.,.
-- Sp::;_·onsen, ""'• J. v. 
..- rex louw, C. 
�':::'oet, A.

Veerman, J. 
7('Verschuren, H • A:Jd.

-,e ,•; ar naar , J. .J •

1Jesterhout, ll.

1f'-,iese:r, G.

- Ze eland, J. C. v.

6 

/' 



I�. V. rJED. J. AHLEhD & ZOON. 

Pe:rsorteel uerkzaam op Toussaintkade 51. 

Î\ Ahrend, J. 
Akkerman, T. 
Bqqrsel, P.A. v. 
Bal, A. 
Bax, H. '.,. 

Berg, F.�. B. v.d. 
Berg, H. v.d. 
Bergen, 111. G. C. v.

Best, J. Jj. de 
Beusichem, 1!. P. IL v.

Binnenuijk, H. J. 

�� Bonte-Bausneick, 5. D. 

A_ Bxuil, C. J.
�Danser, 1 en/ � • 

Dekker, H. J. E.

Devilee, 1/. J. 
Dieke, C • 
.i)ieke, .l. (/" 
Dierx, C. D. 

ïf Eelkema, F. 
Evert sen, 
Goldenberg, R. J. 
Hoogerdijk, P. 
Huls ing, i... 1.:. 

"W'Jongh > 1,. de 

� Koops Eendebak, E. C. 
if Leune , C . P • 

i.. L. ,. 

Loomans, l, 
• P. J. • .i.. 

laelster, L .• Aa. 
i .ulho lland, C. J. 
i.ederpe lt, ., . J.
Oosenbrug, b. G. \'/.
Josterholt, h. H.

Piket, J. G.
l olanen, A. v.

Î\ iror-k, J. 
Jo on, J. ? • v.
Ros.:mm, 1. C. v. 
Rotteveel, t? ..., .
Srunpimon, .J. F. 

Scl.Lalker, J. c.

Schouten, fi. F. 

Soldt, o. C. v. 

Il.

!.1. 

\i'",,lthuizen, T. C. II. 
Verhoeven, D. 1.i. 
Yink, · ... h. 
Vis2er, F. G. 
11alpoott, ., • 
',letten, E. v. 
',iijk, H. J. V.

., t.t, G. v. de 
Zahn, H. J. 
Zeeman, F. B. 

""' 



Opmerkingen: 

.QI.s, Verzoeke nader te infor.:neren bij he t Centraa 1 
:>-l['Chiei' • 
.34.3trokkene zou geinter-neerd zijn geweest v;;.in 13.3.1:346
tot 18.8.1947 '1ve{:,ens collaborb tie met de v.1jand. 
(�v-C-dossier no. 30189) 
//l,<' O< � ,.,,,t? / / p ? 1'Jover11ber 1951.

e. /V l4 �I . �p �() "/P.D. 1; i J. A 

•Roze werd blanco geretourneerd aan bedrijf als C.
'Ni tte gelicht. Brief je naar .Lina: Op 3-1- '51 werd 
een rapport verstrekt. 21-3-'52. 

&/ dat: 

--------
afz: A.brend 

volgnr: 1001 

datum afz: 1.8.1951 

functie: Directeur 

J(d 4:M#-� �,,t,/z 
\e: E>D � 1/ J_). ,1-

achtem: 

voorn: 

------ . . ---�'-""""'·--

Ahrend / 

Jacobw, 

geb: 23.12.1896 

te: Den Selder\ 

adres: ·�alenburgerweg 105 0
ltotterdam

'Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 

Gege vans Centraal Archief. 

Ahrend 1001. 



Betreft: Dis. No: 10060 R. ,,- rrf 1-7 
z 2 A.

VERTROUWELIJK. 

M.11/t�

0. u'.

1 

i!e ,:?;e' 1n�d\ 

R. No: 1352.

Ahrend, Jacobus, geboren 23-12-1896 te Den
Helder, wonende Walenburgerweg 1D5c te Rotterdam, is 
directeur van de N.V. Wed. J. Ahrend en Zoon, gevestigd 
Nieuwe Binnenweg 317 te Rotterdam. 

Te zijnen na.me berust te Ro:tterdam een zeer 
uitgebreid P.R.A.C.-dossier No: 30189, terzake colla
Tu,oratie met de Viijand. 

In verband daarmede werd hij op 13-3-1946 
aangehouden en in bewaring gesteld. 

Bij schrijven van de Procureur-Fiscaal te 
Amsterdam, vl.L. 80144, d.d. 18-8-1947, werd betrokkene 
v,oorwaardelijk ïn vrijheid gesteld. 

Hij wordt een persoon genoemd met weinig durf 

en weinig sociaal gevoel. Zijn gevangenschap heeft hem 
hovendien tot een verbitterd ire_.......ns gemaakt. 

Voor Godsdienst of politiek tnont hij geen 
belangstelling. 

Courant 11. 

Hij is geabonneerd op de 11 Nieuwe Rotterdamse 

\ · da.arv an, 
hij niet 

Hij is gehuwd en vader van twee zoons. Eén 
de oudste, vertoeft in een inrichting, omdat 
normaal is; de jongste is in militaire dienst. 



� 
Verzie dit ONTVANGSTBEWIJS met spoelJEHEEL INGEVUL en op de gebruikelijke wijze te retourneren aan : Min. van Binnenlandse Zaken 

... D.1.s ...... . Javastraat 68, 's-Gravenhage . 

De ondergetekende verklaart stuk 
No ........ 100.60. ... R. .................................. , d.d. l.J.,,..1.2,,.,.50 .............................. 195 
in goede orde te hebben ontvangen . 

.............. ifT .................. ......... ................... _ 
(f\ �a...,,..,,-, , 

(Dienst, Code of Verbindingsnr.) (Datum) (Paraaf of Handtekening) 
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100oOR 11.12.1950. 

Aan de Heer 

I 
I 

h 

1/ 

Hoofdcommissaris van Politie 
te 
ROTTERDAM . 

/ 

ABRE NO, Jl\o 
Den Helder 25.12.1896 
Rotterdam, Waleri>urgerweg 105 C 

N.V • Wed. J. Ahrend en Zoon, 
de 51 Den Ble.g. 

Raf. te ef'oongesprek dd. heden. 
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/ 
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1 
., 
�. 
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1 
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A. 

N.VoWoä�J.Alirend & Zoon.

·· · · · .... · .. · ...... ·f!Oii · ëi" :i' .. t"kiiëfo ··sf�·· .. ···· 
� en '! ae. 

B. 

In te vullen met schrijfmachine of blo klètters. 

e 
Naam +) / !\hrond .. 

Gehuwd met: 
( alleen voor vro lJ.wen) 

Voornamen (voluit): Jeo.obu.e_. 

Geboortedatum ( dag, maand, jaar): 
23 Daoombor 1<396.

Geboorteplaa:ts: 
JJen Hr.J.ctor 
1:oderl :!ldor 

Nationaliteit: 

Woonplaats: Rotto:rdom. 

Adres: alonburgorr'icB 105 o-

Functie: Directeur. Jl. - ,,

·�. --,t'/"?;> -( duidelijk omschrijven) 
/

+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 
•o-4-ravprihoge,2 Oot.

1950 



� 1 ;�ia_ 
7 Juni 1951 •

.ûoss.J.ü9/4930. 
---- Be-i:;reft: AKKERMAN, Teunis, worende 

NIET O.K. Reviusstraat 9 te 's-Gravenhage. 

Antwoord op 
a._:_.;.._....:...;.,.,.... Dis.No.12.164 d.d. 7 Mei 1951. • 

,, 
J 

-----
(!).><t Teunis .AKKERMAN, geboren te 's-Gravenhage 12 Juli 1909

is op 14 Juni 1933 gehuwd met: 
Anna Maria Frederika BUCHLY, geboren te 's-Gravenhage 

, Maart 1907 en woont sedert 24 April 1951 Reviusstraat 9 
te 's-Gravenhage. 

Dit echtpaar heeft geen kinderen. 
In de onmiddellijke omgeving van de woning staat be

troklrnne niet ongunstig bekend. 
Vrij zeker kan worden aangenomen, d at hij geori�nteerd 

is op de Partij van de Arbeid en geabonneerd is op het 
dagblad "Het Vrije Volk. 11 

De echtgeno·te van .Akkerman schijnt niet geheel gezond 
te zijn en daardoor ook moeilijk van karakter. 

In de politie-administratie is van betrokKene niets 
ten nadele b,e kend. 

r� -;;;· :---:--�,,___� OP��D....... 

��t 7r. (' I 
'Zêp;e geg. aan ....... � .... 





/f.i,,( k/ed .//�cl g �� - JJ� #a��;_!·'-,!(# FqE. 
.......... �.......... . . . . � . V �

In te vullen met schrijfmachine of blokletters � 

Naam') 

-.. uwd met: 
{alleen voor vrouwen}

Voornamen (voluit) : 

Geboortedatum ( dag, maand, jaar): 

, 

Ge.boorteplaats: 

Woonplaats: 

Adres: 

Functie: 
911delijk omschri.jven)
= 

') Voor gehuwde vrouw meisjesnaam 

�
(• 
1 

A ff tr elf ll-f A Jt 

/� -
I 

-�

Chi Lt"cl..fa(i·u" kk�17·

16 - .Y- 1951 

1 v 14� r 
... 



.. 

•



!t.'V. WEü J. AH�F°l'J,_, _co 

•a-ORAVEN'"1 1\t�:.E:. I ' 

B. 

1 v 1�·-:� 1 
, T�-:�;;.;�·�,; 

1--tl,7

In e VLlllen met schrijfmachine of blokletters. 
QP.:../.,c. •. so bespr. met .//a..1o:3... ...... .

Naam +) 
/ 

Gehuwd met: 
(alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

Geboortedatum (dag,maand,jaar): 

Geboorteplaa:ts: 
Nationaliteit: 

4'vvoonplaats:

Adres: 

Functie: 
( duidelijk oms cbrijven) 0 

+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 19 ..... !:f:,��m ..... � .............................. 19 50 



Opmerkingen: 

J\. B:GRGEl'!, Earcel Gustaaf Cornelis van 
'11ilburg, 5-11-24 �Jed. 
iITJi':>' .. I K �H., Tulpstraat 23 
verkorer 20-10-50/Dis 10055/0D 172�a

• 

i'Nagesl. door: 

t-t-<..AA.A--/;, 
doorge,;even

( 
{) 

dat: 

À-----------

;lMODEL C 

-·-------- ----··-----� ----..-...- . ------- --

afz: 
Ahrend 

volgnr: 1021 achtem: van Bergen 

2898 

6.11.1951 

V datum afz: 1.8.1951. voorn: Marcel Gustaaf Cornelia 

Zie: OD 2500 

geb: 5.11.1924. 

te: Tilburg 

adres: Tulpstraat 23 

Rijswijk(Z .H.) 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



' ' 

•• 

/' 

DIS : 10055 A. 

Betr: M.G.C.van BERGEN. 

.. 

Ttll nstraat 23 
Ri Jswi jk (ZH) •

• 
Marcel Gustaaf Cornelis van BERGEN, geboren 

te Tilburg, 5 November 1924, wonende te Rijswijk(Zh), 
Tulpstrs_a.t 23, werd op 16 April 1931 in het bevol
kingsregister dezer gemeente ingeschreven, komende 
van 's-Grava.nhage. 

Zijn nae.m komt in de polièie-adroinistratie 
dezer gemeente niet voor, ook niet op politiek gebied. 

Betrokkene staat gunstig bekend doch komt 
uit een enigszins �nevenwichtig gezin. Twee broers 
van hem kwamen resp. in 19�-l en in 1943 met de straf
rechter in aanraking. 

Op politiek gebied is overigens ven Zijn ge
zins- en familieledeç niets ten nade).e bekenq.. 

I 
Rljswijk(ZH), 25 October 1950. 

rp 11-: �.:� 
;r .·r1 ... JIL.5:0 ... . . .... L'Y...11.Y..1..J.. ..... . 

ccp1e geg. aan 



10055 A 

J 

DIENSTGEHEIM 

.B�HGEN, Mar
1
t1 Gustaaf

TILBURG, 5�11-24 
l RIJ'Sl'1!JK, Tulpstraat 23 

Cornelis 

23-10-50 XXXX 

Aan de Heer 
Hoofd Insnecteur vàn Politie 
te 
R I J '3 tt I J X (Z-H) 

van 



.. 

.J. ,i._uo l!. zoo 

"e-URAVENHA<3[; 

0lHl8AINTKAt, 

B. 

In te vLlllen met schrijfmachine of blokletters. 

Naam +) 

Gehuwd met: 
(alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

Geboortedatum (dag,maand,jaar): 

� 
Geboorteplaats: 

Nationaliteit: 

Woonplaats: 

Adres: 

Functie: 
(duidelijk omschrijven) 

+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 
21 

1950 



%.: 
i!•'fl•,1i°,ltl.1 J, 'H1 ' ' :.' �1 

OP .. .. H?. .. �A7?... bespr. met .. /.1.11..1:.1..'tf... ......... ,::;,°u�;,.�!;K:;�; 
cop,e geg � � � 'U4Wî ro 111,, .. r' 

-------- ···--·····:···----· .......................................... .. 

In te vullen met schrijfmachine 

Naam: +) -

-Gehuwd met: 
( alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

Geboortedatum (dag,maand,jaar): 

Geboorteplaats: 
l'îationali tei t 

Woonplaats: 

Adres : 

.aFunctie: 
�(duidelijk omschrDven) 

+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 

//JA �L- /,1-t ,-,r�, 
....... ,.._. "" 

D 

JJ! .. 

c. 

of blokletters. 

1950. 



23 November 1950. 
Doss .109/4300. 

• 

• 

Betref1;: DANSER, Max, wonende 
Valkenboslaan 203.A te 's-Gravenhage.4 

17tl1L
.Antwoord op 
Dis.No� d.d. 23 November 19�0 • 

. Max DANSER, ge boren te 's-Graven.hage 8 Av.gusi;us .Llj09, 
huwde op 12 Hovember 1930 te 's-Gravenhage met: 

Alida Johanna ROZELAAR, geboren te 's-Gravenhage 5 
Augustus 1.�lu. 

Het ech1;paar heeft twee zoons, respectievelijk ge

naamd: 
Max DANSER, geboren te 's-Gravenhage 18 September 

1Y31 en 
Eduard DANSER, geboren te 's-G·ravenhage 14 Mei 1937 • 
Het gezin woon1; Valkenboslaan 203A te 's-Gravenhage. 
Met uitzondering van de zoon M.DANSER, komen de namen 

van de overige gezinsleden in de politie-adminis1iratie 
niei, voor. 

Tegen de zoon werd in 1948 proces-verbaal o:memaak""G 
terzake van diers1;al. Hij had uit het bureau van zijn pa
troon (een reserve orficier) een revolver ontvreemd en 
hield daarmede schie1;oefeningen in de duinen. 

Hij werd voor dit feit door de Kinderrechter te 
's-Gravenhage veroordeeld tot 50 gld. boete, subsidiair 
één maand tuch1;scnoo.L. 

He1; gezin Danser s""Gaat in zijn directe omgeving 
gunstig bekend • 

De vader is van origine Israijliet, doch behoor,;, 
evenals de overige gezinsleden, tot geen enkel kerkgenoot
schap. 

Ged u:rende de beze·ttingsti jd was de vader, in verband 
met de JodenvervoJ.ging in de omgeving van Utrecht onderga� 
doken. 

Het gezin Danser is niet in politiek geïnteresseerd 
en het leest de Haagse Couran-t. 

1 \Il 
\ Il

�/ . l 
OP _ YL-.L-W besp1. met � / 

cop,e geg. aan ··-·-----..... 
-

�!/ 



. 
l� \ >, 

LJi 11. . - Ondergetelrnnd.e ver,ar� stuk

No •• 1ooso":Ei ..•• , d. d� . •.•• 2� ... 1.0 ... f>O •• , ••••••• ,�. 

in goede orde te hebben ontvangen. 

I �.
• -. • • • •  1' • • • • • • • •  

(Dienst, èode of 
Yerbind.:...J.gsnr_. ) . 

. . . . . .  

{Datum) . (:Paraa:r of 
Handtekening 

Verzoe;..:a di.t bntvangstbewij s met spoed 
ingevul� te retourneren aan: 

�'tin. van Binnenlandse Zaken 
J'ava·straat 08 
' s-Grav-e11.ha3e. 



DANSER, Max 
Den Haag g_g-1909 
Den Haag, Valkenboslaan ·203 A 

Bedr1Jfsle1der 

23 October 1950 

Aan àe Heer 
Hoofdcommissaris van 
te 

'-a G R � 



--�aam +)

Gehuwd met: 
( alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

lf.V, WED. J, AHF':' •) 
'c;.G R A V E N H " ,' î: 
T0U8SA1NTK ... Cë t>I 

. . .. . . .. . .. . . . . .. . . ::t,· .......... 'i.::>4�. r.:tîliniiliY .............. . B . 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters. 

Geboortedatum (dag,maand,jaar): 

Geboorteplaats: 
Nationaliteit: 

Woonplaats: 

-#Adres:

Functie: 
(dlJ.idelijk omschrijven)

+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. . .... 1 .. 9 ..... n "t�nx�zi ................... 19 50 



Doss.109/4272.
18 November

Betreft: DECLEMY, Theodorus Johannes, wonende
Valkenboslaan 47 te 's-Gravenhage . 

.Antwoord op 
Dis.No.10062, d.d. 23 October 1950.

Theodorus Johannes DECLEMY, geboren te 's-Gravenhage
l? Januari 1929, van beroep leerling drukKer, is een zoon
van:

Hubertinus Hendricus Marie DECLEMY (overleden 2 Juni
� 1931) en

Johanna VA.N .ABBEVE, geboren te 's-Gravenhage .l Sep-
tember 1901.

Zijn moeder hertrouwde op 12 Sepi;ember 1934 te 's-Gra
venhage met een Duitser, genaamd:

.Arthur Herman ALTKElil'ER, geboren 1i e Drewer (Dld.) 24
hiei 1912 en bezit thans de Dui lise nationali teri. t.

De naam Th.J.DECLEMY komt in de administratie van de
Politie te 's-Gravenhage niet voor.

Omtrent zijn stiefvader en zijn moeder berust in de
administratie van de P.R • .A. te 's-Gravenhage een dossier.
Uit het dossier van zijn stiefvader blijkt, dat deze ge
durende de bezettingstijd in Duitse militaire diens,; is
geweesli. Na de bevrijding werd hij tengevolge daarvan
enige tijd geinterneerd.

Uit h!t dossier van de moeder blijk,;, da1i zij in Sep
tember 1944 (Dolle Dinsdag) mei; haar zoon, Th.J.DECLEMY, 
naar haar schoonouders in Duitsland vertrok.

Op 10 Juli 194? werd zij met haar zoon te 's-�raven
hage wederom ingeschreven, komen<le van Horn (Dld.) en
sindsdien woon,; heli g��;n_ Valkenpos.1aan 47 te 's-Gravenha
ge.

De gezinsleden behoren tot het R.K.-kerkgenootschap,
zijn kerkelijk mede.Levend, doch niet in politiek ge!ni;eres
seerd.

OP_. �{-[D �� � l
copie geg. aan ···--·-·--



- 10062 23-10-50

Aan de Heer 
Hoofd Comr.�issaris 
te 
à-G R A V E N H 

... 

DECLEMIJ, Johannes 

à-GRAVENHAG • Valkenboschlaan �7

We.rkzaani b N .v o Wed. Abrend & Zn. 



e Naam +) 

Gehuwd met: 
( alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

�.V. WED. J, AtiKEND t:.. LüON 
'e;..8AAVENH,,,.C3E 
TOU8SA1 NT KA 0i; 11 

......................... ��.r\.� ..... !�.'L� ....... . B. 

In te VLlllen met s chrij�machine oÎ blokletters. 

J 

T 

Geboortedatum ( dag, maand, jaar): 15 ri 1:..29 

Geboorteplaa:ts: 
Nationaliteit: 

Woonplaats: 

• Adres:

Functie:
(dtJ.idelijk omschrijven)

+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam.



1 

\1 
L,/ _ 3tJ_ 

!f.V. WED. J. AHP�N!) A. 7 "":,r,J 
V ,h,o 

= ..,_G R A V ... 

-dJ2;:: /j�
I ............................. ��.�-��-r.-l� .... ; .. •t,,., ... • ..... . B. 

/ �.:'i,.,.ü.� /%,c.,.:.fl:.� ..... t vullen met schrijfmachine of blokletters,

Naam +) 
DI 

Gehllwd met: 
( alleen voor vrollwen) 

Voornamen (volllit):

Geboortedatllm (dag,maand,jaa r):

Geboorteplaats: 
Nationaliteit: 

Woonplaats: 

e 
Adres: 

V/D 

Fllnctie: 
( dtüdelijk oms cbrijven) 

+) Voor gehu.wde vrollw meisjesnaam. / ..... 19 ... ,.0 ........ ., .... _,, ..................... 1950 
? :;f .:)/_f .s· ':!-� .• .,( .._ ..... -/ "� t;. �d. - ' / � '. /, � �� / Z � t:c:.er--...- '/'6't' ê. 7. � a:,�/a. .-./. ( 

#l,� ,y'J!I - ./ ,;;._ -- I'/- !!"/; 



18 Novemoer 1�,u. 1-()..; 
Doss .109/ 42Tt. O ) 17 i,.. 

• 

• 

Betreft: DRIESSEN, Johan Kare�, wonende 
Zuid-Oost-Buitensingel 74a �e 's-�ravenhage.

Antwoord op 
Dis.No.10062, d.d. 23 October 1950.

Johan Kare� DRIEö�EN, geboren te 's-Gravenhage �4 Apri� 
1907, van beroep slijper in een drukkerij, huwde op 27 
Februari 1946 te 's-Gravenhage met: 

Margaretha CHARIT�, geboren te 's-Gravenhage 24 April 
1910. 

M.CH.ARITé was eerder gehuwd met:
Jan Arie DEKKER, geboren te 's-Gravenhage 8 April

en 
Wilhelmus VAN DER STEE�, geboren te 's-Gravenhage 12

December 1893. 
J.K.Driessen woont thans met zijn vrouw en twee suief

kinderen Zuid-Oost-Buitensingel 74a te 's-Gravenhage. 
Hij komt in de politie-adminis�ratie_ voor. 

In 1942 werd proces-verbaal tegen hem opgemaakt terzake 
art.240, sub 240 bis, sub 4�1 bis W.v.S. 

M.Charité komt eveneens in de politie-administratie
voor. In 193� werd zij gehoord in verband met het overlij
den van haar kind onder verdach�e omstandigheden. 

In 1941 werd proces-verbaal tegen haar opgemaakt ter
zake mishandeling en vernieling en in 1948 terzake bele
diging (dêpot). 

Veroordelingen zijn omtrent haar niet bekend • 
Eet gezin Driessen behoort tot geen enkel kerkgenoot

schap. Het is niet ge!nteresseerd in politiek en geabon
neerd op de Haagse Courant. 

6 .. �--· --�
,,:: ..bes.pr ... ro.et • � 

OP-. ..k-�.,.C!? .. copi;: geg. aan···-··· - -- · ··· 
. 1 



23-10-50

Aan a_e Heer 

Hoofd Co�iillis-saris van Politie 
�e 
A··C R t� R A G E 

DRIESSEN, Johan Karel 

�-GRAVENHAGEJ 14-4-07 

è-GRAVEWHAGf, z.o.Buitens1ngel 74a 

, l#e:rkz� b j do N .v. Wed. Ara-and & Zn. _,. 
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e 

fó.'Y. W�O. J. AHRFNt, & ZO 

1 
1 z; 

1

'{. ,;;: f:1 A V E N 

Of\/ 

V -
'lto-� Ti>U&::,i IN;/ 

AG ê 
?°�RO -

A�!:6 

/}Lf'__ ............................................ � ... -·,·.z.w··""··(ij� 

1 �.:]� 

--

B. 

In te vtülen met schrijfmachine of blokletters. 

Naam +) 

Gehu.wd met: 
(alleen voor vrouwen) 

Voornamen (volu.it): 

Geboortedatum ( dag, maand, jaar): 

Geboorteplaats: 
N ational i tei t: 

Woonp1aat s: 

Adres: 

Fu.nctie: 
( dlJ.idelijk omschrijven) 

+) Voor gehu.wde vrouw meisjesnaam. 

Dl.U!!: S 

�o ' Tl' AOV •r 
c, .u..t.1,1.W:.U

... Lfi.T ,..>L ... J , lt 

�/;,-

.. �� .. �.�P.��'?.u.� ................. . 1950



1 December 1950. 
Doss.109/4350. 

• 

• 

Betreft: EELKEfä:A, Fin"tje, wonende 
Lunterenstraat 259 te 's-Gravenhage.----��, 

Antwoord op 
Dis.No.10062, d.d. 23 October 1950. 

------
Fint je EELKEF11A., geboren te 's- Gravenhage 12 :N'Ovember 

1928, woont Lunterenstraat 2J9 te 's-Gravenhage. 
Haar ouders zijn genaamd: 
Wijbren EELKEMA, geboren te Westdongeradeel 23 April 

899 en 

(� \ Marijke H�AKSMA, geboren te Oostdongeradeel 17 Februa-
�ri 1901. 

Be·trokkene, die oorspronkelijk verkoopster van beroep 
was, is thans werkzaam bij de 1'T.V. \iled.Ahrend en Zn. 

Zij is lid van de Gereformeerde kerk en georiënteerd 
op de Anti Revolutionnaire �artij. Zij staat in elk opzicht 
gunstig b ekend. 

Op crimineel- en politiek gebied is ten aanzien van 
be1:irokleene en van haar onmiddellijke omgeving niets ten na
dele bekend • 

lnP .. �::.s.a. b�met ..... .,/� ..... 
I '"" cop1e geg. a&n 

---·---:. 

• 

' l-�---'*5'-1



:aa, 
.)lla!'{ 

10062 

I 

I 

/ 

.} 
/ 
) 
t 

- J.

t 
EELXEMA, F1ntje J 

23-10-50

A�">'t ,.,_r H c•r,:.1 

1, •,'> l' 1 Oort:"'\l�!'le:f•i.:i van '.Politie 
t <
�-ti- H A V 'E N H A G E 

��...,._�_,_���-..-.-

à"GRAVENHAGE, 12-11-�g 

j�-GR.A:VENHAGE, Lunterenstraat 259

Werkzaam b1j de N.V. Wed. A'hl>end & Zn. -·



�'lt. WcU. J, A�ittEND & 2001\' 
'a-CS"AVENHA13F. 
TOU98AI NTK,<1. Mi-: f>t 
��,:: SS4-1� 'D 

In te vullen met schrtjfmachine of blokletters. 

Naam: +) 

Gehuwd met: 
( alleen voor vrouwen)• 

Voornamen (voluit): 

Geboortedatum (dag,maand,jaar): 
il 
=------------------+-----:;:::--.:---::::---::-:::-------------

j Geboorteplaats� 

Nationaliteit 

Woonplaats: 

Adres : 

Functie: 
.... ( duideliik omschrijven) 

+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. l!) cmtembor 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

1950. 

I Il /- 1q. "1:>. JO 

J ' Ahve.._J 
..., 



! 

., Dienstgeheim. 

No. 218. 

t 
, 

• 

Betreft schrijven dd. 30 November 1950 

Form, V2 e No. Dis. 10055A betreffende 
, 

---
A. Evertse.

R a p p o r t. 

Adriaan E v e r t  s e, geboren te Elle

meet, 5 Augustus 1903 werd op 22 Januari 1944 

te Gouda ingeschreven
)

komende van Wassenaar. 

Op 4 Juni 1945 werd hij wederom afgeschreven 

naar Wassenaar, Papelaan no. 20. 

Tijdens zijn verblijf in Gouda kwam hij 

niet met de politie in aanraking. 

Op politiek gebied 

helll alhier bekend. 

is er niets ten nadele van 

Gouda, 21 December 1950. 

M.:1.7/;2-



• 

10055 A 

D I E N S T 

EVERTSE, A4Tiaan 
Ellemeet,;>-3-03 
Gouda. 

/ 
/ 
I 

/ 

/ 

,30 Nov.1950 xx:xxx 

Aan de Heer 
Commissaris van Folitie 
te 
GOUDA. 

/ 

/ 

zou sinds 1944 te Gouda wonen. 



' 

• 

-

Verbinding No. 84.
No. 28:3/1950. 
Onderwerpt A.Evertse.

27 October 1950.
DIENSTGEHEIM. 

-------------------
In antwoord op Uw schrijven dd. 23 Octo

ber 1950, Form. V 2 e, No. Dis 10055_A, betreffen
de A.Evertse, heb ik de eer U h"E!"t"""volgende te be
richten: 

ADRIAAN EVERTSE,

geboren te Ellemeet (Z}, op 5 Augustus 1903, 
Nederlands-Hervormd, van beroep landbouwersknecht,
heeft in deze gemeente ingeschreven gestaan van 
2 Maart 1936' t.ot 25 September 19:56 en van 5 Augus
tus 1940 tot 22 Januari 1944. 

Op laatstgenoemde datum vertrok hij na.ar
de gemeente Gouda. 

Voor- wat betreft het milieu, waaruit de 
echtgenote van betrokkene, genaamd Martha Okkerse,

l geboren te Bruinisse" op 24 Maart 1908" voortkomt 
moge ik U verwijzen naar mijn schrijven dd. 22 

� f Juni 1949, no. 138/1949, gericht aan Uw dienst. 
M.Ok kerse is een dochter- van de in dit

schrijven genoemde Bastia�m Okkerse • 
Een dochter van betrokkene, genaamd 

Neelt�e Jannetje Everts·e, geboren te Zierikzee, op
4 April 1S28 werd op 8 Mei 1946 door de Politie 
alhier geverbaliseerd terzake van overtreding van 
artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht (oplich
ting) en op 5 September 1950 terzake van overtre
ding van artikel 310 van het VIetboek van 53ltra.f
recht {diefstal). 

zicht is 
noch van
behoort,

Zowel in politiek- als in crimineel op
albier niets ten nadele van betrokkene, 
de verdere leden van het gezin waartoe hi
bekend. "Einde•.��-

�;
---�---



Aan de H�er 
OommlssariR van Pol'lt1e 
te 
1-f A S 

f 
.. 

I 
EVERTSEN, Ad.r1�an 

j 
ELL'tCMEETIZld.) I 5-t:l--03 

, 
I 

WASSENAAR, Oostdorperweg 77 

Î 

l 
!



• 

-· -
, 

rr.V •. / .. J .. Abron,:l {.: !?:ooi, .. 
�.,.,, . ·• ' 1 • �- t1. A 

................. .:�(..�">,V..:.; .. , ... " •. """"'.7··!>. ...... ,.·Q " d:. ..;i" / \Cl. <J 

In te vu.llen met schrijfmachine of blokletters. 

li I 

Naam: +) 
--- r.vort en. 

'! --
Gehu.wd met: 
( alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

Geboort.edatu.m (dag,maand,jaar): 

Geboorteplaats: 
Nationaliteit . 

. ' 

Woonplaats: \ 

'· 

Adres . 

. 

Functie: 
( dLJ.idelijk omschrijven) 

+) Voor gehu.wde vrouw meisjesnaam. 

Adriaan. 

. ''; 

5 At:.ellGtUti 190� 

r:J..1.em,i&-C l�.Lct.J t No\.4..,l"lander j 
,r 

••!',•�· 'Gl, e1r1r 

/1 

1 

Oootdox- :perttOJJ 77

1, 

1 

Motorrijder E"q"-aaitio. 

�f:>-<2/, 
i 

/ s...Oravonhago, 2. Cctob'" ......
. ..................................... ............................ 19 50. 

Il 



LJoorgegeven d.d. 6.11.1951 

In OD 1?22a bevindt zich een ra�nort (V-Ahrend-49- d.d. 15-12-'90) 
gedateerd 1-12-'50: Gunstip-. Conie rannort naar Hari<'l. 16-12-'50. 
-·

1)

Nagesl. door: dat: 

------------ --_____ ,.. _..,...�----fl _-!IL-_ ., 

MODEL V C afz: Ahrend 

V
volgnr: 1060 achtern: Gemser X

datum afz: l.0.1951 voorn: Hendrik 

functie: 

S�ndruk-bnelpers
drukker. 

Zie:�; l? 22a 

geb: 22.11.1s95. 

te: Oegstgeest 

adres: Langnekstraat 4 

Den Haag 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



1 December 1950. �-
Doss.109/43'.J3. 

• 

� •', 

e 

Betreft: GEMSER, Hendrik, wonende 
Langnekstraat 4 te 's-Gravenhage • 

A.ntwoord op 
Dis.No.10062, d.d. 23 October 1950. 

Hendrik GEUSER, geboren te Oegstgeest 22 November 
1895, woont Langnekstraat 4 te 's-Gravenhage. 

Hij is in 1917 gehuwd met: 
::.-Iaria BRINK, geboren te Leiden 5 December 1893, uit 

welk huwelijk twee kinderen g eboren zijn. 
BetrokKene, wiens beroep steendrukker was, is thans 

werkzaam bij de lf. V. Wed • .AHREND en Zn. 
Hij behoort niet tot een kerkgenoot schap. 

7 Op politiek gebied treedt hij niet op de voorgrond, 
�-d�ch �ij zou georiënteerd zijn op de Partij van de Arbeid. 

Op crimineel- en politiek gebied is in de politie
administratie niets in zijn nadeel bekend. 

..., jopq�. �rrmet�---�----1 
cop1e geg. aan 



• 

1006� 

OF.MSER, Hendrik 
! 

OEGSTGE�ST, 22-11-+$95 

è-GRAVSN'�E, Lan�nekatraat 4 

23-10-50

Aan de Heer 
Hoofd. Commissaris van Pol1t1e 

Werkzaam bij de N.V. Wed. Àhrend &. Zn o 
' , 

I 
I 

... 

·.



• 

Naam: +) 

Gehuwd met: 
(alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

,.,'lt. VVt: ü. J, AHREN':) & ZOON 
'e-OAAVENHAGE 
T008SAtNTK"'Bë '1 

... ·········································-·····>···�··,,�, 
c . 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters. 

G .., // 

.map

Geboortedatum (dag,maand,jaar): 
22 

Geboorteplaats: 
Nationaliteit 

Woonplaats: 

Adres : 

Flrnctie: 
( duidelijk oms chriJven) $ 

·------------1----------
J.9 o tn el"+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 1950.



.. 

! 

DIENSTGEHEIM. 

Betreft: GOLDENBERG, Reinier Johannes, 
wonende te Leiden, Toussaintkade 49. I.D. 2252 z. 

Antwoord op 
verzoek DIS No. 10055 A - V2e, d.d. 23 October 1950.

Reinier Johannes GOLDENBERG, geboren te Leiden, 3 

Januari 1911, woont alhier, Toussaintkade 49. Sedert zijn 

geboorte staat hij in deze gemeente ingeschreven. Hij is 

een zoon van Johannes Antonius GOLDENBERG, geboren te 

Zoeterwoude, 29 Augustus 1870 en Jacoba Maria STEEKERS, 

geboren te Leiderdorp, 20 Maart 1869 {beiden overleden). 

Bevraagde bezit de Nederlandse nationaliteit en be

hoort tot de R.K. kerk. Op 20 October 1937 is hij te Lei

den gehuwd met Johanna Maria de BRABANDER, geboren te 

Leiden, 7 Mei 1914, uit welk huwelijk 5 kinderen zijn 

geboren. Tegen hem werd op 27-4-32 proces-verbaal opge

maakt terzake belediging van een ambtenaar, terwijl de 

Burgemeester van Katwijk op 9-6-33 een staat van inlich

tingen va n hem vroeg terza:ke overtreding van art. 184 

Wetboek van Strafrecht. In de administratie van de P.R.A. 

alhier komt zijn naam niet voor. Op politiek gebied is 

niets ten nadele van hem bekend. 

De namen van zijn ouders en verdere familie-leden 

worden niet genoemd in de administratie van de Politie 

en de P.R.A. alhier. 

l.T'7 ' \/// f?- # 'feo-ro
t 

•.· . .;, ' ' �-··, ,--,., -
'i.) ' ! -.. � 

l;.;· 

61 



10055 A 

GOLDEt'BERG, Reinier Johannes

L�IDEF• 3-1-11 

LEilEN, Toussaintkade 49

23-10-50 XXXXX

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te 
LEIDEU 

. 

-



�,Y. Wëü, J, AHlifl',O & z· '"'N 
's•8 R A V E N H ,. ') € 
TOUS8,I\IN"TK"r.' 

•.•....•.......•.... -.......... � ,,:: •..• t .•. :��- .• .!.�J, •• , ••••••••••• 

b'
,-

-

/' " (.-

(1.(j 
,. In te vullen met schr�fmachine of blokletters. 
•.\ 
" 

Naam: +) 

.Gehuwd met: 
(alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

Geboortedatum (dag,maand,jaar): 

(! Geboorteplaats: 
Nationaliteit 

i > 

Woonplaats: 

Adres : 

Fu.nctie: 
• ( duidelijk omschri,iven)

f 
+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 

49 

l.9 o oo or 1950. 



�oorgegeven d:d• 6.11.1951

In OD 1?22a bevindt zich een rapport (V-Abrend-50-r..a. ?.0-12-'50) 
gedateerd l?-12-'50: Tijdens oorlo� lid NAF; niet veroordeeld. 
Overigens gunstig. Op 20-1?.- '50 copie ranrort na•1r tiarid • 

• 

Nagesl. door: 2. 

MODEL)Y C.

- --

afz: i�hre11d

volgnr: 1061

dat: , � "-• 

achtern: 

....... ..-..:------ - -

Hakken broek 

V datum afz: 1.8.1951 voorn: Hendrikus Johannes 
Jacobus 

functie: 
lt"lpersdrukker 

Zie: GB 2500/ l 7 22a 

t%! 60; �4Af'.bv

t4du�i 

geb: 22.11.1922" 

te: Den' Haae 

adres: Johaiinesburgatraat 19 

Den Ha�\ 

Voor gehuwde vrouwen l?ersonalia echtgenoot: 



f,. 

( 
"' 

-

• ! (: --1--· 
13 December 1950. 

Doss.109/4382. 
._� l;/ ... -1 
\ IJ" i = 1 ·I: .rl 

t p K: 
Betreft: ·mt_rnRO�X, Hendricus Johannes Jacobus, 

Johannesburgstraat 19 te 's-Gravenhage • 
• 

• 

wonende 

Antwoord op 
Dis.tlo.10062, d.d. 23 October 1950. 

;Zf -
Hendricus Johannes Jacobus H.AKXEH.BROEK, geboren te 

's-Gravenhage 22 November 1922, v100.nt Johannesburgstraat 
19 te 's-Gravenhage. 

Betrok1eene is thans Vierkzaam bij de 11!.V. 1·!ed.J.AHREND, 
gevestigd Toussaintkade 51 te 's-Gravenha ge. 

Hij behoor·G tot he't Nederl ands-Hervormde kerkgenoot
schap, doch hij is kerkelijk niet medelevend. 

Van 24 A.pril 1944 tot 9 Januari 1949 is hij als tram
conducteur werkzaam geweest bij de H. T .1:I. Tijdens de oorlog 
is hij lid geweest van he� N.A.F. 

Na de oorlog is hij door genoemcte maatschappij gezui
verd, doch er werden geen maatregelen tegen hem ge-crofren. 

In zijn naaste omgeving staat hij gunstig en als anti
communistisch bekend. 

Zijn naam lrom1; in de poli tie-administratie, ook op 
politiek gebied, niet voor. 

V 



• 

If.AKKENBROEK, Bendr:Lktls Jo.han.l"les Jaeobu.s 
22-1.1•22 te 1 s•Gravanl?B.ge 
•s-GRAVEHHAOEl ·Joba.nnosburgatraat 19 •
Werkzaam bij a.o N.V. Wod. Aln>end & Zn.

23 Oc tober 

RAVENHAGE 

.. .



• 

Naam: +) 

Gehuwd met: 
(alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

::lfi ,.ii-!o( "'I:. 

······························ .. 1:c·;;'"Ó··�·;:.. 'l!::�-ll
In te vuî1.en met schrtjfmachine of 

/,,,. 

Geboortedatum (dag,maand,jaar): 
22 1923 

Geboorteplaats: 
Nationaliteit 

R 

Woonplaats: 

Adres : 

7""(;€ 
c. 

blokletters. 

- 19

0unctie: S 
• _,_' a._" u._1_· d_e_l_i_jk_o_m_s_c_h_r_i_jv_e_n_) ______ _L _____________ -__ Jf":_�_-t_/�· 

+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 



Doss.109/4299. 

• 

• 

23 November 1950. 

Betre:rt: HOOGERDIJK, Pieter, wonende 
Gaslaan 238 ,:;e 's-Gravenhage. 

Antwoord op 
Dis.No.10062, d.d. 23 üctober 1950. 

Pieter HOOGBRDIJK, geboren ,:;e Rot,:;erdam ö Sep,:;ember 
1913, van beroep expediiiiechef, is gehuwd met: 

Aafje Maria ZONNBVELD, geboren te Voorschoten 30 Janua 
ri 1917. 

Betrokkene behoort ,:;o,:; he,:; Nederlands-Hervormd kerk-
genootschap, doch is niet kerkelijk medelevend. 

Uit niets is kunnen blijken, dat Hoogerdijk politiek 
onbetrouwbaar moet worden geacn,:;. 

Door observa,:;ie werd vas,:;ges,:;eld, da,:; hij is geabon
neerd op de 11Haagse Oourant 11 • 

Tegen Hoogerdijk is in 1928 proces-verbaa� oigemaa!Ct 
terzake van vernieling en diefstal. Deze zaak is gesepo
neerd wegens gebrek aan bewijs • 

Overigens is er niets ten nadele van voornoe mde perso-
nen bekend. (einde) 



• 1 

�OOOEHDIJK, 
- 1 

�OT�ERDAM, $"1"9-13 
' 

,�. è-GRAVENHAG�, G:aslaan 23S 

Werkzaam bJj de N .vo Wed. 

�. f : 

l 

i 

de Hoer 
Hoofd Commisqar:i.s 
te 
s-� i1 E 1·1 h 



Naam: +) 

• Gehuwd met:
(alleen voor vrouwen)

Voornamen (voluit):

ff.V. WED. J. AHi-i:l'JD �. ZCON � 
°c;•GFIAVE Nr<Al' 

'TOUB8A1NT1<. , . , c . 

. .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . -� .... :..:··. �;z.;· ·;.; ·;; �::: ..... . 
In t_e vullen met schrijfmachine of blokletters. 

/ 7' 

Geboortedatum (dag,maand,jaar): 8 

': ; Geboorteplaats: 
J Nationaliteit 

Woonplaats: 

Adres : 

Functie: 4t ( duidelijk omschrijven)

+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 

" 



Opmerkingen: 2924 

Doorgegev6n d.d. 6.11.1351 

� In OB 1?22a bevînnt zich een ran�ort (V-Ahrend-�? d.d. 14-11-'50) 
gedateerd 7-1-10-'50: Gunstig. Copie ranport aan l'arid 28-11- 150. 

1 
Nagesl. door: 

MODELlf C afz: 

V
volgnr: 

datum afz: 

fu..-..,: 

Mag.Bediende 
(Kaartsysteem) 

Zie: OD 2500 / 1722u

I 
dat: 1 !, I 

-----------· -- - --------------------1 

Ahrenci 

1062. 

1.8.1951 

achtern: 

voorn: Henri 

geb: 16.4.1932 •

te: Den Haag 

,,o.;;;W .· <&
I" 

adres: Pr .?Jariannelaa.n 266 

Voorb�g 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



�· 

• 

.; 

DIENSTG�HEIM. 

Antwoord op schrijven 
d.d. 23 October 1950. Dis. No 10055 A.

.. 

Henri KNORR, geboren te 's-Gravenhage op 16 April 1932, 
is woonachtig ten huize van zijn ouders in perceel Prinses
Iv1ariannelaan No 266 te Voorburg. )iij is ongehuwd. Zijn vader 
genaamd: Wilhelmus Franciscus KNORR, geboren te I s-Gr·0 venhage 
op 20 December 1900, wasindustieel, is op 6 Juni 1929 te 
1 s-Grave:nhage gehuwd met �erendina LOUIS, geboren te 's-Gra� 
venhage op 7 April 199,1. Uit ciit huwelijk zijn twee kinderen 
geboren, wai:r van H.1:üiORR voornoemd, de oudste is. Het gezin 
heeft zich op 31 Januari 1935 te Voorburg in perceel Prinses
Mariannelaan No 266 gevestigd, komende uit 1 s-liravenhage • 

Volgens het 0evolkingsregister belijdt W.F. KJ.'lbi=m Sr, de 
Rooms .K.atholieke·en de andere leden van dit gezin de Heder
lands rlervormde godsdienst. Hun namen komen in de Politiead
ministratie te Voorburg niet voor, zodat zowel op politiek 
als crimineel gebied niets ten nadele van hen bekend is. Ein-
de. 

Voorburg 31 October 1950 • 
Par.�

_,..._._ ___ ' - ---



è-GRAV"fflHAGE, 16•4-32 

VOOR�URG, Pr.Mariannelaan 266
.. 

23-10-30

Aan de Heer 
Hoofd Inspecteur 
te 
VOOR.,.BURG 



,. (!, 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters. 

•------------,---,,----,---------
' p KUORR 

Naam +) 

Geht1wd met: 
f (alleen voor vrot1wen) 

Voornamen (volllit): 

Geboortedatllm (dag,maand,jaar): 

Geboorteplaats: 
Nationaliteit: 

Woonplaats: 

• Adres:

Fllnctie: 
( dtJ.idelijk omschrijven)

+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 
, 

J 
", 

/ 

16 April 1932 

lTOOlWtlliG 

0 

19 ûepteml.)er 
1950 



Opmerkingen: �

�oorgeJeven�.J. 6�1J51 

.2 9 2 4 

In OD 1?22a bèvinat zich een rannort (V-Ahrend-51 d.d. 15-12- 1 50) 
..-.edateerd '>?-11-'50: Gunstif. Conie ranTlort Aan '.Yarid 16-12-'50. 

i 

Nagesl. door:

, 
// / 

dat: '(t:' fÎ
·--·� ---- · - - ---------------�-------

�,._MODEL IJ C afz: Ahrend

V 
fü ·e:

volgnr: 106, achtern: Langbroek

datum arz: 1" 8.1951. voorn: Roele.n.d

geb: 28.11.1932-Liohthaler Pers 
.'' 

Zie: OD 2500 / l? 221:1

te: Den Haag

adres: Elboogatre.at 33

Den Haag 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot:



� Doss.109/4322. 

• 

r 

• 

27 November 1950. 

Betreft: LANGBROEK, Roe.Land; wonende 
Elboogs,;raat 33 te 's-Gravenhage • 

Antwoord op 
Dis.No.10062, d.d. 23 October 1950. 

Roeland LANGBROEK, geboren 28 Hovember 1932 'te 
's-Gravenhage, is.een zoon van: 

Jeroen LANGBROEK, geboren 30 Januari 1905 te 's-Gra
venhage en 

Jacoba PLOMP, geooren 29 Juni 1902 te 's-Gravenhage. 
Hij is ongehuwd en woont ten huize van ziJn ouders 

Elboogstraat 33 te 's-Gravenhage. 
Hij behoort evenals zijn ouders to't de Neder lands

Hervormde godsdienst, doch leeft kerkel ijk niet mee. 
Op maatschappelijk gebied staat betrokkene nie,; on

gunstig bekend, terwij l op politiek gebied niets beke:id is, 
waardoor aan zijn betrouwbaarheid zou moeten worden getwij
fe.Ld. 

In de po.Litie-adminis'tratie komt zijn naam, evenals 
die van zijn familieleden niet voor. 

or.}���- � .. ./.�·-··
copte geg. aan 



10062 

LAi�GBROEK, Roeland 

à-GRAVENHAGE, 2S-ll-32 

-è-GRAV8NHAGE, Elboogstraat. 33 

?3-10-50 

Aan de HAP.?" 
Roofd Com�1ssar1s 
�e 
s-G R A V E N

I: 

Werkzaam bij de N.V. Wed. Ahrond &· Zn. 

; 



�·"'p WED. J. l'\rlH�ND lJ. i:co

11-Gll!AVENHAGI;'. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · c. 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters. 

Naam: +) 

Gehuwd met: 
(alleen voor vrouwen) 

-----------l-----------
Voornamen (voluit): 

t Geboortedatum (dag,maand,jaar): 
J 

Geboorteplaats: 
Nationaliteit 

Woonplaats: 

Adres : 

Fcmctie: 
( du.idelijk omschrijven) 

., +) Voor gehu.wde vro u.w meisjesnaam. 

R 'LWD 

28 L CVGfil CX' 19} ... 

DE! G 

·'LBU {h, l.A - ;;·

I 

......... ?�.Y.�Y.r�.e.P. .. 9.r............................ 19 50. 



.. 

• 

DIENSTGEHEIM. 

Betreft: LANGEZAAL, Martinus, 
I.D. 2.253 Z.gewoond hebbende te Leiden. 

Antwoord op 
verzoek DIS No. 10055 A - V2e, d.d. 23 October 1950. 

, 

-

·:."l.vl Martinus LANGEZAaL, geboren te Leiden, 26 Ma.art 1912, 
·1:J�woonde in deze gemeente tot 8 September 1950. Op laatst-

l 
genoemde datumw erd hij afgeschreven naar 's-Gravenhage.
Hij is een zoon van Martinus LANGEZAAL, geboren te Leiden, 
19 Februari 1876 en Jacoba VRIJBLOED, geboren te Leiden, 
21 Juni 1876. 

Bevraagde bezit de Nederlandse nationaliteit en be
hoort tot de R.K. kerk. Op 29-6-50 is hij te Monster ge
huwd met Agatha Elisabeth van ZIJL, geboren te Monster, 
15 December 1914. Zijn naam komt in de Politie-administra
tie en in de administratie van de P.R.A. alhier n'îêt voor. 
Ook op politiek gebied is niets ten nadele van hem bekend. 

Tegen zijn broer Johannes LANGEZAAL, geboren te Lei
den, 10 Mei 1920, werden de navolgende processen-verbaal 
opgemaakt: 
14-2-35 terzake diefstal in verenig:i,.ng van r ij wielen en

15-2-35
12-4-45

Il 

tl 

onderdelen daarvan, 
oplichting van 60 repen Chocolade, 
overtreding van a rt. 311 Wetboek van 
Strafrecht (wegens gebrek aan bewijs 
geseponeerd), 

31-5-45 staat van inlichtingen opgemaakt op verzoek van
Officier van Justitie te Alkmaar, 

22-11-47 staat van inlichtingen opgemaakt op verzoek van
Auditeur Militair te Vught. 

De namen van de overige familie-leden worden niet 
genoemd in de administratie van de Politie en de P.R.A. 
alhier. 

Leiden, 27 October 1950. 

'

1 

w.11 Jt�O-S"I> ---� 

J 
W rA J .- I I Ü p ..1J1..d�.t>. -

be.s_pr 
.-met. /!::!a.. r.:.1.:[ ...

.� oi C<..f Ie:: geg fü1 .. 
___ ..... _____ ....J 



'. 

LANGEZAAL, Martinus 

LEIDEN, 26-3•12 

LEIDEN, Dr. Frederikstraat lg A. 

I 
i

/ . 

23-10-50 

Aan de Heer 
Commissaris van Poiitie 
te 
L E I D � N 



-

4 

Naam: +)

Gehuwd met: 
( alleen voor vrouwen) 

Voornamen ( voluit): 

a: 
_., J. '' i,t .. ,,....J c. ... ,L._v,v

_.l 1.:::. 
..._...,RAY.t:.Nl-iA(!Ë 

I • 

.................... .'t.01'.8S.,,.iN.�.;, .... 1 .. ;.,.......... (J, � 
F �t 

• 

If;1 te vullen me't schrijfmachine of blokletters. 
., 

.w\.UGh�l.iJ '< 

Ml !'iitroS 

Ge fo orte d,a t u.m (dag,maand,jaar): 
26 LJo rt 1912 

,.� . . 

G!boorteplaats: 
'.1.W.i.U.to.1.� 

Nationaliteit . 
MBD I LAilDER 

Woonplaats: ,Ll!ilDEN 
)f?lb -7 

Adres . 
Dr, FilED.;.;iRl.KSTRAA2 18 A • 

Functie: Öliti i,r IED�i� .J:i 

( dt1idelijk omschrijven) 

+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 19 Sopteabcr 
1950. 



12 r:,.ei 1951. 
Doss .109/4'(90. 

• 

• 

-· 

, OPK�T 
A1D//7T 

Betreft: LI 3FHiBB�h, ricolaas Dirk Cornelis Hendrik, 
Ampèrestraat 38 (niet 40) te 's-uravenhage. 

DA1: / 

,. 
\ 
1 

Ji 
' 

Antwoord op 
Dis.No.�d.d. 4 April 1951. 

Nico:i.aas Dirk Cornelis Hendrik LI2:J?ll&BBER, geboren te 
Schoonhoven 9 April 1903, van beroep boekbinder, woom, 
8mpèrestraa t 38 te 's-l'1·avenhage. 

© hage

Hij is gehuwd mee: 
Nilhelmina Josephina LhliGB TEN, geboren te 's-Graven-
29 November 1908. 
Betrokkene behoort niet tot enig kerk8enootschap. 
Voor poLitiek he�ft hij geen interesse. 
In zijn naaste omgeving s�aat hij gunstig bekend. 
Niet is kunnen blijken, dat betrokkene politiek onbe

·trouwbaar moet worden geacht.
In de administratie komen voormelde personen, ook op 

politiek gebied, niet voor. 

Op lr"A-�S) bespr. met � ························ . . ·····M� ,,.; < ...

, ij k-SJ cop1e geg. aan J """� 

.$,,{-_S); 
_..,....._ ·- -...------. f 

�hPJ 



I,IEF'rlEBBÏ�R, 
bie\<:binder, 
Ampere s,trpia t 

Be·l;r. verricht boel{biqders-werkzaamhadep. voor de N.V.Wed.J.äHf.lBi>ID 
Touosaintkade 51, 'Den H�ag, welk beörij'f gorub.riceerae opdrachten 
voort. 



Betreft: 

• 

llIENSTGEHE IM. 

Nicolaas Petrus Marja LOOMANS, 

geboren te Delft, 6-11-17, 

wonende te Leiden, Hogerbeetsstraat 5. 

v.h. wonende te Breda,

Kab. C.462 

A,� t w o o r d o p v e r zoek Dis 1 0 0 5 5 A , d • d • 9 Nov e m be r 1 9 5 0 • 
,,�

--
-

1 

' 

Nopens bovengenoemde persoon is alhier �oor zover bij 

onderzoek kon blijken niets nadeligs bekend op politiek- of 

crimineel gebied. 

Hij was alhier distributieambtenaar. 

Hij is gehuwd met Wilhelmina Renetta MASSA, geboren te 

Princenhage, 19 Novemher 1921, van wie alhier evenmin iets 

nadeligs bekend ia. 

28 November 1950. 

1 Op 'i' Y7 �,,,,,,,t.,,:,,t.;7..,.:'...u.�\ "l.e:fl'J=.J.-'"" · g aan '/1' -cop1e ge . . 



10055 a 

D I E; N 6 T 
/· 

,'-

/ 
I 

! 
/ 

,9 Nov.1950 xxxx:x

Aan de HE>er 
COm.ti.i.issaris van Jo�itie 

.:·te 

B R E D A. 

LOOMANS, Nicq,1aas Jet rus l"a-ria 
Delft 6-ll-_l. 7 -·· •. 

e 

Lelde�, HOf�rbeetsstraat e.

woon�de van '17-3-59 tot 14-�-40 
Breda. 

... 



.. 

DIENS'rGEHRIJr. 

Betreft: LOOMANS, Nicolaas Petrus Marie, 
wonende te Leiden, Hogerbeetsstraat 5 • I.D. 2254 Z.

Antwoord op 
verzoek DIS No. 10055 A - V2e, d.d. 23 October 1950. 

Nicolaas Petrus Marie LOCMANS, geboren te Delft, 6 

November 1917, woont alhier, Rogerbeetsstraat 5. Hij is 

een zoon van Hendricus Josephus Anth onius LOOMANS, geboren 

te Delft, 18 Maart 1886 en Johanna Catharina VERMbULtN, 

geboren te Delft, 22 Mei 1890. Zijn in- en afschrijvingen 

staan aan het Hevolkingsbureau te Leiden als volgt be

schreven: 

17-3-39 Breda komende uit Delft,

14-3-40 Rotterdam komende uit Breda,

1-7-42 Breda komende uit Rotterdam,

28-2-44 Leiden komende uit Breda.

Bevraagde bezit de Nederlandse nat-.i-Ona14:t�n--be

hoort tot de R.K. kerk. Op 5 Augustus 1943 is hij te Breda 

gehuwd met Wilhelmina Renetta MASSA, geboren te Princen

hage, 19 November 1921, uit welk huwelijk 2 kinderen zijn 

geboI'en. Zijn r1�am komt in de Poli tie-administratie en in 

de <:3-dntinistratie van de P. R.A. alhier niet voor. Ook op 

politiek gebied is oiets ten nadele van hem bekend • 

Omtrent zijn ouders en verdere familie-leden kunnen 

dezerzijds geen inlichtingen wor·den verstrekt aangezien 

zij niet in deze gemeente woonachtig zijn. 

,, Leiden, 27 October 1950. 

OPÏ.:,_:fä ... __ �i:.,-rr1et .... /1/jlr/S-. ....
cop1e geg. aan 

�� .. �·------... - ·-�----.. 



• 

10055 A 

LOOMANS, N1coláae Petrus Marie 

,PELFT , 6-11-J., 7 

LEIDEN, Hoge'rbeetsstraa.t 5 
' 

I 
:; 

' 

I 

23-lC-50 ..'<XXX 

Aan de Heer 
Comm1R�ar1s van Politie 
te 
LEIDEI 



-

lv 
IL"· WED J j) � � 

1�4 1 ' ���;;;.�.,�;: ...
-;r'-

2/.c: 
B. 

In te VLlllen met schrijfmachine of blokletters. 

Naam +) LOu1JA.uS 

Gehuwd met: 
( alleen voor vrouwen) 

Voornamen ( voluit): 

Geboortedatum (dag,maand,jaar): 6 ltovoobor J.917. 

Geboorteplaats: DELl?:P. 
Nationaliteit: l ... D lLAilDBR 

Woonplaats: LEII>E 
>ttM: ft.5.�. 

L �d""'\ /r./�. $<. 
4'. Adres:

' 

Functie: 
( du idelijk omschrijven) RDIG " 

+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. . .... 2 ... 0o.t.oh.or. ............................ 19 50 



Opmerkingen: aUA-vJ"lz. -(/ �.

2924 

voorgegeven d.d. o.11.1951 

Rapport in OB 1?22a (V-Ahrend-:28- d.d. 14-11-'50) gedateerd 
3-11-'50: Gunntig. Van zijn echtgenote berust bi.i de nRA te
Leiden een gesenoneerd dol'sier betreffende omganv met Duitsers
mmitrieBlhtCllll tijdens de bezetting. 20-10-'50 Couie raryport naar
�farid. 

Nagesl. door: dat:
------·---------...,. --------------

MODELBl afz: Ahrend

V
volgnr: 1064

datum afz: 1.a.1951

functie:
�hnisoh Fotograaf

Zie: � / l 722a

�.'�

achtern: Nieuwenburg 

voorn: Johannes 

geb: 4.2.191,. 

te: Leiden 

adres: Kamerl1ngh Onneslaan 
55 

Leiden 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot:



• 

V 

,..V. WED. J, AHRf.f�!) � �L.J1'

,(_/ 
�8AAVENHAGE 

/ PO - $7:> TO u B s ... 1 N T K ... IH: �1 

.................... tt.�F .. ��� .. � .. '.����� ......... .. �3cft
----------�---�·J 

I 

B. 

- -

In te vullen met schrijfmachine of blokletters • 

b' Naam +)
.,, 

Gehuwd met: 
( alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 
;, 

Geboortedatum (dag,maand,jaar): 4 F 'brue.ri 1913 

Geboorteplaats: 
Nationaliteit: 

Woonplaats: LEIDE.t 

Adres: 55 

Functie: 
( d1üdelijk omschrijven) 

'· 
+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. . ... l ........ J.t>VP. ................................ 19 50 



• 

• 

Betreft NIEUWENBURG, Johannes, 

wonende te Leiden. 
I.D. 2263. A.

Jmtwoord op 
verzoek Dis No. 10062, d.d. 23-10-50. 

Vertrouweli.jk. 

P"Ar 

.- /f./�r-i:-:-, 

• ..f' r
·P�- ,

-W/ � hpcnr-ffl€{ / � v � l 
Ü p .&..�rm. �· . ... , ... Za,. .. , ... ...... .. 

····· ······· · ···· cop1e geg. a3n

Johannes NIEUWENBURG, geb. te Leiden, 4-2-13, 
woont alhier, Kamerlingh Onneslaan 55. Sedert zijn 
geboorte is hij in deze gemeente woonachtig. Rij is 
een zoon van Johannes NIEU'nENBURG, geb. te Leiden, 
8-11-79 en Jetta Sjoukje van der LINDEN, geb. te
Leiden, 3�10-79.

Bevraagde bezit de Nederlandse nationaliteit en 
behoort niet tot enig kerkgenootachap. Op 13-9-48 is 
hij te Leiden gehuwd met iAn.nie de HAAS, geb. te Oegst
geest, 25'-1--26. 

Omtrent hem is niet.s- ten nadele bekend, ook niet 
op politiek gebied. Zijn naam komt in de Politie-ad
ministratie alhier niet voor. 

Van zijn echtgenote voornoemd, berust bij de 
1 il .R •. .A. alhier een geseponeerd dossier betreffende 

gang met Duitsers gedurende de bezetting. 
om-

Ten aanzien van de overige leden van het gezin 
waaruit bevraagde stamt, i� niets ten nadele bekend. 

Leiden, 3 November 1950.



NIEUWENBJRG, Johannes 
4•2•13 te Leiden 
LEIDEN, Kamerl1ngh Onneslaan 55. 
Werkzaam b1 j de N.V. Wed. Aht>end & ?il. • 

t 

1950 

ven. Politie 



Ant .. oord op verzoek 
Dis ng 1006_, dd. 23-10-50. 

� 

:3etreft P�I..j.)OOH, 11, •• 1 .'J-., 
\,On. te 1'1Taalct ,ijk. 

• 

lfoD:i.' 8Bnleic1ing van bov01.aan.behaald ve:r·zoP.k om in
lichti110en, i:.; :Jij een clc2.e_·.,;Ljd · vertr01 •. elij k in0e
(;teld ond ei·zoek, het vol

0
e.ctde/:::,ebleken. 

111'.:A l'XcIA T�E:R.',��·tTDt1 F..;L:OOH, is op Z5 tn�Utitus 
1915, te Naald•,;ij1c ge1JOren. In 1926 ü :,c;ij af ..,esc}.1reven 
11êlar 's-Gn1venzanc1e, ter ,1ijl zij il1 1937 rrne;r in het 
3evolkinu sresister te Naaldwijk ·,·e:..·d opgenor.iAn. In 1937 
1Je� d zij af 0eschreven naai' 's-(}�aven::.rn0e en in 1940 ve-.::
hnisde zij weer :noar Naaldv1ijk.In :1etzelfd;:3 jEB:.. vei·
trvk zij �,eer na�r Den Haag en k e:rb in 1942 weer naar 
Ne-alfö'lijk te1:·ub. Iu : ei 1948 we:.•d :6ij afi;esch:-'.'even naar 
ZHij.1di·echt en is oj nds tTuni 1948, Ol)Jenomcn in het �e
volkings:regi::;;te:r te Faaldwijk. lTa eerst als lo:aamve1-
pleegtter wer·kzaam te z.i;jn ._;eHeest, is zij than . .; wer-k
zaarn te 's-(}1,ave.1.hage, vc:r·nocdelijk ale se:-··vce:!.'1:3ter. 
Zij heeft .:;;ewoon la�er onde·,...,"Jijs ,;eroten. Op po litiek en 
o:p crirnin.;el .;ebied, is in de poli tie-ad1!1inist�·atie te 
Naald.;ijk, uiets ten nac•e·· e van haar bekend. Zij is on
Gehuwd e11 niet verloofd.. Voor zover hie is kunnen bli>
lcen, heeft zij �een on.t,c1n6 TLE.t nar,nen. 3ij i�1 zeer ge
sloten van karakter. Haur 5odsdienet is R.K. en zij be-

. zoekt reeelnatig de kerk. Poli tie:c behoort .::.ij tot de 
K.V .P. E:..· is _liet öebleken of zij van een o:f neer ver
eni0inben lid ü:.

Haar ouders zijn op .... 1 Septenber 1909 c;;ehu.wd. Ha�x· 
vader is in 19t�8 overleden. Uit d at '·mv;eli jk zijn 7 
ki.�eren uebo�en, �aarvc1n een zoon in 1946 in Indonesië 
is gesneuveld. �Iet c,ezin staat 61.1ns tic: bekend. Zij leven 
eni6szins teru66etrokken. ?oli tiek beho:.:en zij tot de 
K. V .P. In het c;ezin vwrdt het r .. ILdagülad ''I"et Binnenhofj'
gel�zen. Roe1·,el náiet Hrmlastiè, i::3 het ,;ezin onbel'iddeld. 
In de politie-afuai1da�ratie, koMen de�e�insleden niet 
vo 01'. 



• 
..
.

• 

10062 

PERSOON, An na Maria Geertruida 

NAALDWIJK, 25-�15 

NAALDWIJK, Fr.Hend rikstraat 20 

23-10-50

Aan de Heer 
Korpschef van Pol1t1e 
te 
N A AL D 11 I J K 

We.rkze.am bij de N • V. Wed.· Ahrond &. Zll. • 



�..,p Wt:.1.J, J, Ahk�ND &\ LOO l 'u-O"AVENHAGE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ":. r.?.'. '.-:::.l$ ... .I.IN .T. t<s .p... r;,.� -.t 

- • i m� In te vullen met schrfjimachine 

c . 

of blokletters. 

,Naam: 

( 
+) .t>EU�GOR 

Gehu.wd met: 

• 
( alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

Geboortedatu.m (dag,maand,jaar): 

Geboorteplaats: 
Nationaliteit 0 

0 

Woonplaats: 

Adres . 

. 

Fu.nctie: 
{ du.idelijk omschrijven) 

• 
+) Voor gehuwde vrou.w meisjesnaam. 

ANUA :JAR IA GE R !i'B.U!DA 

25 Auguotoo 191.5 

NMLD,.IJK 

UED"" AIIDSE 

NAALD IJK 

FB.. IIEiIDBllmfiî !? 20 

\1.IJBKSilÇR ,1[. /3.

·········2··.;.:(,,JO';C··--·································· 19 50 •

f' 
Il 

!JJlo.n
1 --

,rJ 
.. ..,...., __ ,,__� ..



t.a.v. DIS

VERTROUWELIJK 

Doss.109/4801. 
OP KAART 

29 Juni 195
� ACD/ 

B.o.s. van 28 Mei 1951
No.Dis.118ts7.

DA1fU�; 
PAR. ,.-1:,l �7 

C) 
/ 

Naar aanleiding van nevenverme�ct schrijven en ten 
vervolge op dezerzijds bericht Doss.109/4801, in ant
woord op Dis No.11887 d .• d. 4 April 1951, wordt het vol
gende nog medegedeeld: 

,fA 
Christina Otilia Maria PIETERSEN, geboren te 's-Gra-

venhage 1 Juni 1914, gehuwd met: 
Catharinus Albertus DIEPENBROEK, geboren te Ede 26 

/' December 1920, wonende Thorbeckelaan 237 te 's-Gravenhage, 
verricht geen thuis-werk voCII'.' de firma Wed. J. AREND en 

oK 

Zn. 

Niet kon worden vastgesteld of haar tegenwoordige 
echtgenoot behalve op het Haags Dagblad, nog op andere 
dagbladen èn/of periodieken ig geaboruieerd. 

Tegen haar tegenwoordige echtgenoot, C.A.DIEPENBROEK 
voornoemd, is door de voormalige P.:..�. te Arnhem prooes
verpaal opgemaakt terzake van het optreden als tolk voor 
de S.D. in Frankrijk. Dezerzijds is niet bekend op welke 
wijze deze zaak door het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem 
is af gedaan. 

\vl��I 



No. Dis 118:3?. 's-Gravenhage, 28 lei 1951
. 

VERrROU� �LIJ}:. 

--�n de !teer 
Iloofucon:missaris van lolitie 

/to 

's-G RAVEN Il AGE. 

I 
/ 

1;aar aanleiding van uwlapr,ort betref-
fende: !

" � Christina Otilia Kari4 fieterseiià gebo- .
:: ren te 's-Gravenhage, l"t-1914, wone e 
� rborbeckelaan 257. t

�

e 's�Gruvenhage (mijn no. 
� Dis 11897), moge ik U erzoeken mij te dot.n 

be1�lchten of mogelij biJ een discreet onder
?.oek i."ellicht kan b jken, dat zij voor de 
firma \1ed. J. arend. en ln. thuiswerk verricht 

Voorts zal 
�

- gaarne ·vernemen op \,elke 
dagqladen en per dieken haar tegenwoordige 
echtgenoot is ge bonneerd, àlsmede of tegen 
haar·eerste of naar t"eede echtgenoot des
tijds proces-ve'rbaal werd or.gemaakt terza!<'e

va11 .het ortreçl.'en als tolk voor de s.n. in 
Frankrijk. �f U morelijk bekend door welke 
instantie dÄzelis �ehandeld en .tot \elke
straffe

�

j eventueel is veroorde

:�:�s
. 



G� � 'h�)Nk-V'\ 
lo - ei l�'.Jl. 

Doss • .LOS/4801. 

• 

Betreft: PI�T8RSEN, 0hris�ina Otilia !aria, �onende 
.:hor be cke laaa 2 37 t .a I EHGr av�e:::r:.:;.n:;;:a::.1f!.�e�. -----"

-,

Antv1001·d op 
Dis.�:o .. Ll887, C..d. 4 April 19::>l. 

Chris1ïi11a L. til ia .ui.aria FIET �B:ScH , ge bor·e 1i 1,e 's-C-ra-
venha6;:: l Ju.ai 1�14, is gehuwd me·t;: 

Catharinus a.l bertus JIJP"3NB:.vsK, geboren te Gde 26 
Dece�ber 1920 en woon� Thorbeckelaan 237 te 's-Gravenhage. 

Uit dit huwel1JK zijn drie kinderen geboren. 
Betrokkene is weduwe van: 
Theodorus Jacobus ZIJLSTRA, geboren �e 's-Gravenhage 

22 Januari 1915. 
;Z;ij heeÏt type-werk verrich1. voor de fixma /ed • 

J.Arend en in, gevestigd 1oussain1ïkadc te 's-Gravenhage. 
Aangezien haar huisgezin haar geheel opeist, ve�richt zij 
geen werkzaaLlheden meer in loondienst. 

Haar man is als in.koper wer..{zaam bij een i'irrua in 
Voorbw:g. 

6ij is Vri,Jziru"ig Hervormd en leeft ler•kelijk mee. 
LYl de onmictdel..Lijke omgeving van haar •soning staat zij 

gunstig, bekend. liij is geabonneerd op het 11 :1aags Dagblad 11• 

Politiek moe-c zij betrouwbaar : orden geac11t. :laar naam 

komt in de poli tia-adminis·�ratie, ook op politiek gebied, 
niet voor. 

Tegen haar man werd p1·oces-verbaal opgemaakt terzake 
van hdt feit, dat hij ged1llende de oorlog toik �as bij de 
$.D. in J:1rankrijk. HiJ:rvoo:r was hij gedetineerd van 13 j.ro
vember 1945 tot 5 vctober 1940. 

1 Ü p :'.FJ). "':•P• · 1 "'' 

• •  �r 1 
cop,e geg. aan 



· 11887

DIEPil:NB!!OE�PIETERSEU C. A � I.tevr., 
Thorbockelaan 237, :PEN nl\AG

4 April 1951 

Aan de Hoer 
��ofacommissaris �an Politie 
1 a-GnAYifüHAGE

' f 

Betr. ver.richt vertro�?elijke t:rpe-wark voor <le Fa.Yied.J.AHR.F!ND & Zn. 



Betreft: van ROON 
Johannes Petrus 
wonende Morsweg 24 
te Leiden. 

Antwoord op verzoek 
Dis No. 10055 A dd. 9-11-1950. 

24 November 1950. 

Johannes Petrus� ROON, geboren te 
Haarlem, 16 Februari 1924, van beroep kantoorbediende, ge
woond hebbende Haarlemmerstraat 43 te Hillegom, vestigde zich 
op 29 December 1939 in laatstgenoemde gemeente, komende van 
Bloemendaal, Prins Hendrik.laan 23, terwijl hij op 22 Januari 
1'9-47 van Hillegom werd afgeschreven naar Leiden, Morsweg 24. 

Hij is een zoon van Johannes Petrus van ROON (overleden 
3 Vecember 1946) en Nantje de JONG, (overleden 3 October 1946) 
uit welk huwelijk vijf kinderen waren geboren. 

De naam van J.P. van Roon komt terzake van misdrij� in 
de politie-administratie te Hillegom niet voor, terwijl al
daar in politiek opzicht evenmin iets ten nadele van hem be
kend is. Hij behoort niet tot en sympathiseert evenmin met 
extremistische (communistische) groeperingen. Hij belijdt de 
R.K.Godsdienet, was in Hillegom een trouw kerkbezoeker en 
stond aldaar gunstig bekend. 

Gedurende de Duitse bezet�ingsjaren w•s een illegale 
werker inwonend in het gezin Van Roon. 

Hetgeen ten aanzien van het crimineel en politiek gedrag 
van betrokkene is vermeld, is eveneens toepasselijk op de le
den van het gezin, waaruit hij stamt en waarbij hij inwoonde. 
Einde. -------------------------....._-----------------------------



•• •

10055 A 

'l' 

ROON, Johannes Peirus van 
HaErl..em., lö-2-24 l 
Leiden, l orsHeg. 240 

,9 Nov.l�öO xxxx 

Aan de heer Jistriutsoorrunandant 
van de RijkSJ;'Olitie distr.LEIDEN 
te
LEID� R DOR P. 

., ,. 

Bovengenoemde ersoon ,�oonEie van 29-121'.9 tot 22-1-47 te 
Hillegom. 

t 

/
,, 

. 
. " 

� 
' 

' 

) •, 

'lij 



DIENSTGEHEIM. 

Betreft: ROON, Johannes Petrus van, 
wonende te Leiden, Morsweg 24. I.D. 2256 Z.

Antwoord op 
verzoek DIS No. 10055 A - V2e, d.d. 23 October 1950. 

Johannes Petrus van ROON, geboren te Haarlem, 16 Febru

ari 1924, woont alhier, �orsweg 24. Hij is een zoon van 

Johannes Petrus van ROON, geboren te Bennebroek, 28 Juni 

1881 en Nantje de JONG, geboren te Krommenie, 12 Juni 1894. 

Zijn in� en afschrijvingen staan aan het Bevolkingsbureau 

te Leiden als volgt beschreven: 

2-7-34 Bloemendaal komende uit 1Iaarlem,

29-12-39 Hillegom komende uit Bloemendaal,

22wl-47 Leiden komende uit Hillegom.

Bevraagde is ongehuwd, bezit de Nederlandse nationali

teit en behoort tot de R.K. kerk. Zijn naam komt in de 

Politieaadministratie en in de administratie van de P.R.A. 

alhier niet voor. Ook op politiek gebied is niets ten nadele 

van hem bekend. 

Omtrent zijn ouders en verdere familie�leden kunnen 

dezerzijds geen inlichtingen worden versti�ekt daar zij niet 

in dèze gemeente woonachtig zijn. 

Leiden, 28 October 1950. 

rn;-%.:.1:o ...... -�S.PJ=--rntt ..... H.4,_è. . (" 
1 

f �· . t 
cop,e geg. aan

· .. .Lû ....... . 

-------·---
--



10055 A 

ROON, Johapnes Petrus van 

HAA.BLEM, 16-2-2!+

LEIDEN, Morsweg 2�

23-10-50 xxxxx 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te 
L E I D F, N 



-

lf.V. WED. J, AHR!="N!) Fi ZOnl\l

'11-GRAVENHA "' 

TOU8SAtNTi<'" 

....................... ��F. .. P.!?.,1,.J,.',i .. ,.,, ........ .. 

In ·te Vllllen met schrijfmachine of blokletters. 

Naam: +) V® aon. 

Gehuwd met: 
( alleen voor vrouwen) 

Voorn--9:men ( voluit): Joho.. a.J trus 

-

Geboortedatum (dag,maand,jaar): 16-2'2·� 

Geboorteplaats: 
Nationaliteit . 

Woonplaats: 

Adres : 
·�rO'. 0G 24

. 

lï'unctie: � ·t. • 

( duidelijk omschrijven) 
.. 

iie,; rlom" 
flodorlnn or •

L""lrlcr:.,. 

!''orcmc..., 
24,

-

L �zclb-\: /rib '1· 
L e,;.d.Háo'l.p: K. B'·°l_ 

l�nto rbodivf
ä

îo 

+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. � 
............... , . . . . .  :.:_:.:.:.:.:.: ............................... .. 

1950 • 

r v 1-<9Z �" ·1L �. to...1, 



Doss.109/4330. 
29 November 19,0. 

�etreft: ROTTEVEEL, Abraham Egbert Petrus, wonende
Sinaasappelstraat 29 te 's-Gravenhage. 

�!�����Og�2, d.d. 23 Octooer l9?0. l(î 1- /%-.ro: 1

1 TtJ j �·str l
Abraham Egbert Petrus ROTTEVEEL,LgeOOren te Amsterdam 

6 September 1908, wonende Sinaasappelstraat 29 te 's-Graven 
hage, is genuwd met: 

1913. 
Hendriena HEUS, geboren te 's-Gravenhage 6 September 

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen g eboren: 
Hendrina 5 April 1932 te 's-Gravenhage en 
Peter, 18 Januari 1940 te 's-Gravenhage. 
Het is een keurig gezin, dat bij omwonenden gunstig 

bekend staa"t. 
Het g@zin is niet kerkelijk. 
Rotteveel is geabonneerd op de "Haagse Courant". 
Hoewel uit het onderzoek nie"t is kunnen blijken welke 

politieke richting hij is toegedaan, kan worden aangenomen, 
dat hij niet georH!nteerd is op één der extr�me politieke 
partijen. 

Betrokkene komt, evenals de overige gezinsleden,in de 
administrati� ook op politiek gebied, niet voor. 

OP.��c... �ipr. met ....... .d..�.
cop1e geg. 



Egbert Petrus 

V 



lf.'Vio WED. J, AHHEN') &. ZOON 
'e-GRAVENI-IA<3E 
TOUGSAINTl(AOE61 

.............................. �! .. �� .... !.1/..1,lj""-'' c. 

In te vullen met schrijfmachine of blokletters. 

/P Naam: +) 

Gehuwd met: 
(alleen voor vrouwen) 

4------�-----
Voornamen (voluit): 

Geboortedatum (dag,maand,jaar): 

; 

.. Geboorteplaats: 
Nationaliteit 

Woonplaats: 

Adres : 

Functie: 
(duidelijk omschrijven) 

+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 

i optember 1906 

29 

!f'J:3 -4. 

19 Septc.;ibe� 

1 V 1'- IJ "' 5-0 · 1

t LJ' S'I t
--'--·-· 

-----·-- --�-· .

1950, 



• 

SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

�AFGEDAAN 

i. 
\\M,� 

�Sect.: tfAt..J. Dat.: Par.:, 

Interne aanwijzingen A C D. 

' 

ACD. L f, Dat.; //(/ 
Par.: f 

!, 
I 

� \ ....... ..... .......................................... CVv\,\w4, u\��
-

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 

I 
.............. ,, .. .,b-4 .................................................................................................................................. .................. " ................... ..................................................................... .. 

........................ h,h•······················· .......... , ........................................................................................................ ................................................................... , ............... . 



2898 

A. vAi,IPil�OK, D .L'. H.
Den Haac;, 20-5-'15
D:Zlï F...AAG, Eksterlaan 11
Oct '50/95492/0D 1'722 - zou N.v.B.er
geweest zijn. Is nu co l.!.mnistisch

/, georienteerd� t.>t.. CtM.7t: - �f (_ �/i....
-V1J�., 

B. S.ALJ?JMOJ:., lJirl: ::'.Trans Hendrik � J 
's-gravenhage 20-5-1915 
's-GF.Av.8HH.AG:;J:, le v.a.. Boschstr. 265 

� vo.n Ujf·hoeklaan 104 
Radiovri ·st. Jt - -- f034'7 

oofdredgcteur B .l�, O.fi-edactiesecr. 
n:oe Sçh01r,én Voora�.nst. figuur in iij:le- Nat 
Jeugdstorl.J.. B.L. 0Ll nr. 1681. Gedeti
neerd ....._OD 100l/18Q7 

-\�· ,.,,.é%< 
Doorgegeven d.d. 6.11.1951 

dat: � o - O .!i;;; I Nagesl. door:

� -.- - - - - - - _,.,. - ----- -------------------------·--------------

MODELC afz: Ahrend 

V 
volgnr: 1039 

datum afz: 1.8.1951.

funA Sales Promotor

Hoofd i1.fd.Export 
Personeelachef 

Zie: OD 2soob:;;3"4-

achtem: Sampimon

voorn: Dirk P:r-i ts

geb1Jtfl 5 .1915 • 
to-Jt,Den Haag 

Hendrik 

\ adres: Eks te :rlá ·1n 11 

Den Iiaag 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



.. 

Indice: 

'\� � S11cvvw1�t(Y\ 01,,�1. � � l�:u1$,?,3 -

MINISTERIE VAN MARINE 
Afdeling: '!ARID. Industriele Beveilig ing. 
�"'ff!oot,y.µ:'��:t!> P.a. Werkspoor Amsterclem. 

m 
Men wordt ve:r-zochc blJ het antwoord datum en 

:têfêpHmfdXeo:.."'l!ltlfr�;iotél"IXM:x:tg .a. ele foon 48151. nummer van d••• brier nauwkcur1s ,. vermelden 

Dossier No.: A.4. 
Exemplse r ?fo. : J AAN het Hoof'd Bureau Inlichtingen 

va n de Marine Staf. 

(.. rlDENTIEEl 
Kapt.. ter zee K •• r.:?'. KREDIET. 
Lan ge Vijverberg 7. 
's-0 R A V E N H A G E. 

uw kenmerk 
1 

uw brief van 
1 

ons nummer 
1 

's-Gravenhage, 

onderwerp: 

bijlagen: 

Ol711/I.�./J.S. de 14e Deeeni>er 195 1. 

Verslag van het bezoek aan de N.V. \led. Ahrend en Zn. 
te Den fümg op :ia December 1951. 

�/ 
· �i/---_ · r,11
�! 

Gesproke n de heer N. de Jo ngh, directeur

t 

, 1 g nc" f . 
-.. '-'Q.I, 195' 1 

i 

ACDI I z s.-d'3 · . 1 • ,,
Naar aanleidi ng ven het sch ril 'en-'�" he-t / 

Hoofd van Sectie II1-.MARID d.d. 4·December 1951 ifo. :-
S.ItAii!D 6069/3333, werd een be zoek geb racht aan de 
N. v. Vied. Ahrend en Zn. te De n ·He ag.

�, .,,. 
De heer de J'ongh deelde rmde, dat D.F.H. 

',',.., Sampi!on, geboren 20-5-1915 , sales-pi,omoto r .en chef'
personeel, de di enst bij deze firma per 1 December 

j j.l. had verlaten en thans d1�ecteur is b ij de N.V.
l !!etz en Co. 

----

�-

, 1 'T'.a.v. de leerling-drukker, Johan nes Cor ne-
.,,. li s v. Rossum, geboren ll-7-193o, die nie t aoeoord 

werd verklaard, werd nedegedeeld, dat voo-r d eze ;Jonge
man een sanleid1llg gezocht zal worde n om hem te ont
slaan, daa-r ·het onmog elijk is el-deY"S in het bedrijf' 
employ voor hem te vinden. Nadee1 za1 v. Rossum hier
van niet hebben,·daar er alt ijd een grote vr38g is 
naar geschoolde leerling-dr u�dcers. 

j Binnenkort zal b ego nn en worden met het àruk
f ken van het gerubriceerde maehi nebestek van de jagers. 

rz� fk!J°'� .
Di stribu ti e: 
Hoof'd 14arid ex. no. : l. 
Hfd. See. III " " 2.
Dhr. de \Jolff"' " 3.
Ltz. Lina " n 4.

OP KAA.R1 

llE BEVEILIGINGSOFFICIER 

DE LTZ. (T) I K.Jl.R.,

w.o. Llns.

A(Dl/ 

� 

DAT://v OP -L.,t.J.f.L b�spr. met · ... �-....
LP�: 

cop1e g�g. i.::1n 
300 000 - 12 • '49 i!) 18404 



l v 1��:-1 �

v

-�:���.�::��
-17t c:-·

B.

[ Q.,p �·""" bes pr. met . /,ti. ... ,.:.$. .. 1.� te vullen met s chrUfmachi ne of blokletters •
� cop:-1"' geg aan 

· , �'W'-�--===-===::-----;-----------

Naam +) 

Gehuwd met: 
(alleen voor vrollwen) 

Voornamen ( vol lli t) : • 

Geboortedatum (dag,maand,jaar): 

Geboorteplaa:ts: 
Nationaliteit: 

Woonplaats: 

- Adres:

Functie:
( du.idelijk omschrijven)

+) Voor gehuwde vrouw meis�esnaam.

eo 



. 

Opmerkingen: 

1l ,+,.;CID.{OK, Henri Adeleide Ned. 
's-Gravenhac;e,_20-1-'21 
�CHEV'�Nil{GEN, !lèuvensestr. 8 # 
'.: erkz. bij .. -ed. .AJ.uend. 
? Juni '51: Tijdens bezet;tinr; vrij\� .. 
gediend� bi·· \J uS en lid �, .;.; 
gev:ees OD 1 ?2,.:;a) 

71'-. RIJ�:>'T.IJ1{, C aan · · rîecl:1 aa11 31 
_;ss Suélüar , 5-11- '�l �ersf'oort
M.0. 3-3- 43 .�.1,. , 

Doorgegeven d.d. 6.11.1951 

Nagesl. door: 
i ) 

dat: tO-iO- r1

2898 

--.------------------. ---------------.---------------

�MODELC afz: Ahrena. • 

·v
volgnr: 1042 achtem: Schrok v 

datum afz: 1.8.1951 voorn: Henri Adeleide 

f�: 
geb: 

Vertegenwoordiger 
te: Derl Haag 

Zie: OD ),SfJ(J Lï.l!Jl. adres: Leuvenscstra.at 8 

Scheveningen 

Voor gehuw,de vrouwen personalia echtgenoot: 



7 Juni 1951. 
Doss.109/4925. 

,, •. 

Betreft: 

Antwoord op 
Dis.No.12� d.d. 22 Mei 1951. 

�� i Henri Adeleide SCHROK, geboren te 's-Gravenhage 20 ·. Januari 1921, is gehuwd met: 
Femme�je VAN ROOYEN, geboren te 's-Gravenhage 23 

Januari 1921 en woont Leuvensestraat 8 te 's-Gravenhage. 
Hij is de zoon van: 
Henri Adeleide SCHROK, geboren te Poespo 4 October 

1897 en 
Johanna POTHMANN, geboren te 's-Gravenhage 12 Juni 

1897. 
Door de voormalige P.R.A. te 's-Gravenhage is tegen 

/ betrokRene in 1945 proces-verbaal opgemaakt terzake van 
i,/ vrijwillige dienstneming bij de Wa:t':fen s.s. en lidmaat

schap der N.S.B. 
In 1922 is tegen de vader tweemaal proves-verbaal 

opgemaakt terzake van v,erduistering, terwijl in 192 2 te
gen de moeder proces-verbaal is opgemaakt terzake van 
smaad. 





.. 

• • •

no. 

41-d. '1 Û,/Á�. . . .. . . . . 
/' 

model formu:lier A 
) 

Dij onetbedrijf_�_�l evontu.eel m t ingang van •• • • • • • • •
als �e�· <;e;<;n\f!<J(lrq.i C�:functie) bij d.e �/afdeling l'e:DkGOlf
te werk worden gesteld: 

� Naam en voor-namen( voluit): SGHBOK 

HeDri Adele:i.de 
Da.ttl!!l, jaar en plaats van eebo<.lt' te: 20.1.1921, Den Haag 

Nationaliteit: Nedorla.n.dse 

• Godsdienst: 
,,,, 

N.R •

\,tonplaat_a(eventu.eol laatst-e woon-
plaats in N,.- straat en no.: Louvensestraat a, Scheveningen 

Burgerlijke staat: GehuvJd 
�i 

Indien �ehllttd personalia van echtgenote: FemmetJe van Rooyen
23.1�1921 to Don Haog 

846 

• .,.,.,-. iiamen der ouders: Henri Adeleide Schrok
.r "'- Johanna Pothm:mn 

B.er�ep of vroe�or beroep van de vader:Am.btenaar Girodienst 

tliLitaire Dienst: Dienstplichtig• maar nog niet in dienst geweest. 

• Genoten o.nderwijs(eve.n:tru.ele vclwpl.diplo-
me..'a, welke aclt-olon) :Logere school, r(ào 3 jaar (geen diplomo.)t Ambachtsschool ( diploma machinebankwerker J, diploma· �ed.handelocorrcspondentie. 
vrocs�!'.e werkzaamheden en \'lerkgevers tl939-l940:Van Heyst: balikwerker. 1�1941 • Arbeidsdienst. 1946-1947: V .d.Heem-: magazijnadministratie; 1947 - 1951: Rijks Inkoopbureau: assistent-inl:oper mel.1belen,otc. 

/ Particuliere ref'ercnties:ar.Jtoenen, R.I.B.; 

/ .

Hr.Jonker, journalist: Pol.nbroekatr.68, Den HaagHr.Helleman (zwager), Hoof'dcommies P.T.T. ,, 

' 

- //

datum en o.ndertokening verzoeker. 

12 April l 951 

,..V. Wed. J. AHREND & l.11. 
TOUSSAINTKADE 51 

•?.GAAVENHAGE n\4 
�4i.2a (3 lijn•y 

' 



B S0îL10K H.A. 
'30-1-i'U Den Huag 
.rr.r:.> .IJX, Caan van Necl".J.aan 31 
Kaartsyste�n SB. 
S8 Suchkarte 23-11-41 �1ers�oort 

13-3- 43 entl.
:i.'if.S.B. 



Doss.109/4293. 
21 November 1950. 

Betreft: SIMil'.fERS, Martinus, wonende 
Herderslaan 32 te 's-Gravenhage. 

Ll.,0,/

r:fD 
,1Antwoord op 

Dis.No.10062, d.d. 23 October 1950. 

Martinus SD.l!MERS, geboren te 's-Gravenhage 18 October 
1933, woont ten huize van zijn ouders, Herderslaan 32 te 
's-Gravenhage. 

Hij is ongehuwd en een zoon van: 
Martinus SI11/JMERS, geboren te 's-Gravenhage 12 :Maart 

1900 en 
Johanna Francinca PLUKAARD, geboren te 's-Gravenhage 

12 Mei 1904. 
Betrokkene komt, evenals de andere gezinsleden, niet 

voor in de administratie, ook niet op politiek gebied. 

�k..&: ?,l-'(2::/r,& 

c:. ;__ 7. 

OP ... �"/...l.. ... !:..�. bes13r. r,,ct .. �
cop1e geg. aan 



8IMM8RS, Martinus 

./ 
'I 

/' 
I 

I 

� 
�-GRAVENHAGE, 18-10-33 

i 

à-G'RAV'E!IBAGE, ,Herderslaan 32 

,; 

23-10-50

Aan de Heer 
Hoû-1'<i Comrni ssaris van 

te
s-·C- R .A R A G F. 

,. 

Warkzaam bij' de N. v .• Weq.. Ahrand & �. 

,/ 

I
1 k 



In te VLlllen met schrijfmachine of blokletters. 

+) 

Gehuwd met: 
( alleen voor vrol).wen) 

l, 

f Voornamen (voluit): 
' 

, 

Geboortedatum (dag,maand,jaar): 

Geboorteplaa:ts: 
Nationaliteit: 

Woonplaats: 

- Adres:

Functie:
( du.idelijk omschrijven)

+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam.

28 

,1.J 



Doss.109/4407. 

• 

• 

1 
1 

Betreft; T,.:;RLOUU, Cornelis, wonende 
Ruysdaelstraat 61 te 's-L:ravenhage. 

A.ntw.oord op 
Dis.No.10096, d.d. 26 October 1950. 

,X'/ Co�is :i'3HLOUW, geboren te 's-G-ravenhnge 26 L.ei 
1911, van beroep chauffeur bij de �' .• V •. !ed.Ahrend en 
Zoon, woont .Hu· sdaelstraat 61 te 's-Gravenhage. 

:'� 
Op 26 A.ugustus 1936 is hij te 's-�ravenhage gehuwd 

met: 
Petronella Benarika V Al'l KESTEREN, gebo1°ei1 -i;e 's-t1ra

venhage 17 September 1910. 
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. 

�"_ � 
QJ . 

0.. 

0 
u 

('! ...,,, 
'1 

�: 

o_ 
0 

BetrokLt.me is ongeveer 3 jaar als chauf1·eur in dienst 
bij bovengenoemde �.V. 

In �ijn naaste om�eving is niets te zijnen nadele 
bekend • 

Alhoewel hij bij het bureau van Bevolking te 's-Graven 
hage als Nederlands-Hervormd staat ingeschreven, leeft hij 
buiten elk kerkelijk verband • 

. J '.i:erlouw is geabonneerd op 11 De Waarheid 11 ( eigen waar-
�. neming). 

Omtrent zijn politieke activiteit is in zijn naaste 
omgevin6 nimmer iets kunne�1 blijken. 

In 1934 is door de politie te 's-Gravenhage tegen hem 
proces-verbaal opgemaakt terzake van overtreding van art. 
141 I W.v.S. c.q. vernieling. 



•·

� I • 

. ! 
TERLOU\î. Cornëia 
26-5-11 te Derilfa.ag 
DEN HAAG, Ruytidaolatraa t 61. 
G.bauff'eur N ."IJ. Wed. Ahrend � Z.'1o 

1 

26 October 1950 

Aand o Hee:r- ·'· -
Hoofdcomm1ssar1s van Politie 
te 1s-G R A V E N Ji A G E

t ..... 



IV B. 

1... ... 

e 

met Schrl·.1·fmachine oÎ blokletters• In te vtülen 

Naam +) 

Gehllwd met: 
(alleen voor vrollwen) 

Voornamen (voluit): 

Geboortedatum (dag,maand,jaar): 

Geboorteplaats: 
Nationaliteit: 

Woonplaats: 

-
-Adres: 

Fu.nctie: 
( dtüdelijk omschrijven) 

+) Voor gehu.wde vrou.w meisjesnaam. 

,:,,. 12ER!JOUW 

COIUlELIS 

26 Mei l9ll 

'e-GBA VE nIA Gis 
rIF.Dim 1./l. nm;;� 

• s-1RA VEIU!AGE

RUY,.iDAELSTfW1T 61 

C '·,, mR -=-$2;o .. 0

1950 
··2o···äëi,tö61:iër···--·················· 



Opmerkingen: 2924 

Doorgegeven d.d. 6.11.1951 

Rapnort in OD 1722a (V-Ahrend-55-a.a. 15-12-'50): Gunsti�. 
Eet rapport is gedateerd 29-11-'50. Cooie raoport àan Harid 
16-12-'50. 

Nagesl. door: dat: \ \ \l � SI .

._ I 

----------. --- --- ______________________ .. ____ -------------------------- ·� 

MODELIJC afz: Ahrend

volgnr: 1068 

V datum afz: 1.a.1951

functie: 

Ir'fgger Snelpers 

�'-�. 

achtem: Toet 

voorn: Arie 

geb: 28.2.1931. 

te: Scheveningen 

Zie: 0� /1 ?2i-..tl l,B.,.., I / • adres: Gordingweg 5
l' 111t? 11 a., 

Scheveningen 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 

� 10191/1 • 51 



r;�-�-%.:...:r�. �spr.4het &:i. 29, Movember l950.
Doss.109/4329. f VJ..... cop,e geg. aan --
• 

Betreft: TO�T, Arie, �onende 
Gordingweg 5 te 's-Gravenhage • 

ful o-Jz�w t�1!:�� d.d. 23 October 1950. lXJ . ,.,.-

Arie TOET, geboren 28 E'ebruari 193l te 's-Gravenhage, 
woon� �en huize van zijn ouders Gordingweg 5 te 's-Graven
hage. 

Hij is ongehuwd en is de zoon van: 
Arie TOET, geboren ll October l904 te 's-Gravenhage en 
Helena Hendrina PRONK, geboren 26 Augustus 1908 te 

's-Gravenhage. 
De moeder van betrokkene is 11 Maar,; 1944 overleden, 

waarna zijn vader 3 April 1946 is getrouwd met: 
Helena SCHAAP, geboren 14 December 1919 te 's-Graven

hage. 
Naasi; Arie Toe�, voornoemd, behoren nog 3 minderjarige 

kinderen tot het gezin, respectievelijk 12, 10 en 3 jaar 
oud. 

Het gezin staat in de onmiddellijke omgeving zeer 
guns�ig bekend. Hoewel het gezin niet kerkelijk is, hebben 
de kinderen de Christelijke lagere school bezocht. 

Betrokkene is een keurige jongen, van wie kan worden 
aangenomen, dat hij niet georiënteerd is op een ex�r�me 
politieke partij. 

Betrokkene komt evenals de overige gezinsleden in de 
adminis�ratie, ook op politiek g ebied, niet voor. 



10062 23-10-50

Aan de Heer 

TOET, Arie � 
,·. 

SCHEVEi, Il GEN , , 2 $-2-31 

SCHEVENUlGEt., Gordingweg 5 

no,_,ra 

te 
s-G R 

Werkzaam bij de M. V. Wed. Abrend & Zn. 

Oommiasa.ris 

A V 

\ 
� 

'E l' H A 

van Politie 

GE 

. � 

\ 



• 

" 

' 

• 

Naam: +) 

Gehuwd met: 
(alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

,V. Wi!D. J. AHf'I: ''J 
..................................................... .::·····!·:···· - c . 

In te vullen met schr�fm�chine of blokletters. 

tü1IE 

Geboortedatum (dag,maand,jaar): 26 cb�uari �9Sl 

Geboorteplaats: 
Nationaliteit 

Woonplaats: 

Adres : 

Functie: 
(duidelijk omschrUven) ! .J.,E E j,J 

+) Voor gehuwde vrouw meisjes naam. . ............. ?.6 ...... �D.�.9.� ...... � ....................... 19 50. 

17 
lj-j. S-o

------· 

� ;s 



Opmerkingen: 

A v:GHI:O�YJ:l., .Jorobhea • ..:aria 
Leiden, 10-4-25 ï.red. 
::J I.Jl::i',T, :,.Iar is 1 aan 4.-3 
steno typiste H.V.Ab.:bend & Zn. 
8 Dec. 50 . ....;i: woonde van Jl-?-46 
,ë8-2-50 ·ten uize yan A.H .Pont, die zeer 
links goor�1� ��Á 

� 
-,- � doorgegeven 6.11.1�51 

\ 

Nagesl. door: dat: 
Jij 
/w 

---- -----. ------------------. ---- - ---- --- ----- -- -- --- --- - - --- -----1 

MODELC afz: Ahrend _..o......W,�� 

V
volgnr: 104 7 

datum afz: 1. 8 .19 51 

functie: 

&�no-r'.Cypiste 

Zie: 8B zoo-(.)�./.( �J,. _ 
I 

achtero: Verhoeven 

voorn: Dorothea Maria 

geb: lC. 4.1925. 

te: Leiden 

adres: Marislaan 43 

Leiden 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



'. - -NIET O.K. 
ACD/ ' ..

DA Ai/�,r;;;: {1.J,J. 

· I,1 a..nt,ioorö. op o�br:ii-ven van ll 9 November J .l.1'1s
� lOC'S-5&,- zy U1cleged.0eï.d él-at OQrotJ�r;. Mt.t:r:ta verh-:,ev�;,,gebc,ren te 

1-rsi1ftii1.10 A-pl1 il 1925 lrt�h t4l Ratwyk vcstl(',cle 11 Jul.1 1946 �omeni 
� /I v·an He.ta,r1a..Z!4 woome ttot 28 F>ebruari J .l .ten hldze van A.tt.Pont 

, f�.Jl Kr-.tmperfrmllo,ploin alhier.� van He beikonà 1s dat by pol1�1ek
,1' J�"., 

zeer lin!m 1s sacr-1snw�rcl .z�er •.rormoedeJ yl-r: 1s hy niet aungeal-:>-
.. !, ten by on1go pEll'ty van die :r1ont1ng • 

. J , V<!lrhoevo1l t.1�ua. bler politiek met op de voo1'grond .• ook op 
t
..,. 

or1min�o1 �b!�cl 1.e te? mu,en 0anz1en niets be kc nd geworden.' He.it v�rdtent aan'b&vel!ng na. te g�an uit. welk mil leu �Y 
komt en thaue ve1•toerft. 



• 

•• 

10055 A 

I 

/ 
1 

V�RhCLVEN, D0rothea Maria 
Lelden, 10-4-25/ 
Leiden, t.arislaan 45. 

, 9 Nov.1950BXXX 

Aan de Heer 
yo pschef van folitie
te 
E 1-l T , I J K • 

Bove.t:lf'enoemde/1ersoon oonde van 11-7-46 tot 28-2-50 
te Fatw1jk. / 

I 



• 

DIENSTGEHEIM. 

Betreft: VERHOEVEN, Dorothea Maria, 
wonende te Leiden, Marislaan 43. I.D. 2257 Z.

Antwoord op 
verzoek DIS No. 1co55 A - V2e, d.d. 23 October 1950. 

(\ 

Dorothea Maria VERHOEVEN, geboren te Leiden, 10 Apr-il 

1925, woont alhier, Marislaan 43. Zij is een dochter van 

Jacob VERHOEVEN, geboren te Leiden, 22 Maart 1896 en Doro

thea TROMM, geboren te 's�Gravenhage, 13 December 1894. Haar 

in- en afschrijvingen staan aan het Bevolkingsbureau te Lei

den als volgt beschreven: 

3-11-37 Batavia komende uit Leiden,

11-7-46 Katwijk komende uit Batavia,

28-2-50 Leiden komende uit Katwijk.

Bevraagde is ongehuwd, bezit de.Nederlandse nationali

teit en behoort niet tot enig kerkgenootschap. Haar naam 

komt in de Politie-administratie en in de administratie 

van de P.R.A. alhier niet vo9r. Ook op politiek gebied is 

niets ten nadele .van haar bekend. 

De namen van haar ouders en verdere familie-leden wor

den evenmin genoemd in de administratie van de Folitie en 

de P.R.A. alhier. 

Leiden, 28 October 1950. 

b_�p.c.� ..... d.�.r.:i:.f. ..... 1 cop1e geg. acin 
......... --. ..--.,..·----...: 



> • 

�SRHOEVE�i1 Dorothea Maria 
J 

LEIDEN, 10...-4-2, 



············· ···············;•;,;<n;;·Ä·Tf·�·····:.;,··,·i

In te Vlll'.len'h[J).'éitJ schrijfmachine of blokletters. 
• 1 1 u,o ' 

Naam: +)

Gehllwd met: 
(alleen voor vrouwen) 

- Voornamen ( voluit) :

Geboortedatllm (dag,maand,jaar): 

Geboorteplaats: 
Nationaliteit 

f Woonplaats: 
' 

Adres : 

Functie: 
(dllidelijk omschrUven) 

lt +) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam.



7 Decenber 19:)0. 
Doss.109/45,8. 

• 

+ 

• 

Betreft: V-�RSCHURBN, Hubrecht, wonencte 
Hoef'kade 1,.18 te 's-ü-ravenhage • 

Antwoord op 
Dis.Eo.10.059-R., d.d. 23 Uc1.iober l�'.)0.

� l Hubrecht VERSCHUREN, geboren te 's-Gravenhage b 
Oc1.ïober 1908, woon& sederi; b April 1938 in percee.l Hoef
kade 1518 te 's-Gravenhage. 

Hij is gehuwd met: 
L1ar1a POBE�HJ, ge bor·ei1 -i;e Judenburg ( Oosterrijk) 25 @ Juli 1910. 

NK Verschuren oelijdt geen godsdiens-c, 1.ierw1j1 zijn 
ech1,geno i;e van origine Rooms-Ka-cho.iiek is. Zij is ech1.ier 
niet kerKellJk medelevend. 

Ui1.i dii; huwelijk zijn geen kinderen geboren. 
Betrokkene s'taat in de onmiddel.Li J!ce omgeving van d e

woning gunstig bekend en van e.rn.ge poli 1.ï1eke acti vi te1 t 
zijnerzijds is nimmer iets gebleken. 

Uit dit onderzoek is nie-c geble1ceri, dat verschuren 
lid zou zijn gewees1.i van de C.P.N., noch pro-Russisch zou 
zijn geweest. Zijn naam komt in de po.Litie-admin1s1.ïra1.ïie 
niet voor. 



1 

l 
\ 

• 

Dis 
\ . . . . . 

Ondergetekende verklaart stulc

No •• \ÇÇ�� .� ••••• ,d.d. ·��;}Q;?9 •••..•.•.•• , 191

in goede orde te hebben ontvangen.

! I 
• • • • • • 

. . . . . . . . . . . .

(pa.raai' of
Randtekening t natum.) • • • • • • • • • • • • • • •

(Dienst, of code

of verbindingsnr.

Verzoeke dit ontvangstbewijs met spoed

ingevuld te retourn eren aan: 

Wrl.n. van Binnenlandse zaken

Javastraat 68
's-Gravenhage .



• 

• 

-""' 
., 

•• 

l0.059 R. 

J 
_/ 

23 Ootober 1950 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
• s-G R :t,;. V E lJ H A G E •

VBRSCHURBN, Hubrecht "" 
DEN HAAG, 16-10-190� 
Dm HAAG, Hoefkad� :i.g 

Chef drukker bij M v. Wed.J.Ahrend & zn; 

Vol�ens de directe zou b0trokkene lid C.P.N. �eweest �jn en 
pro-Russisch tot zomer 1950. Hij ta �ehuwd mèt een Oostenrijkse. 



B. 

In te vu.llen met schrijfmachine of blokletters • 

Naam +) 

Gehu.wd met: 
(alleen voor vrouwen) 

f Voornamen (voluit): 
' 

Geboortedatum·(dag,maand,jaar): 

Geboorteplaats: 
Nationaliteit: 

Woonplaats: 

• Adres:

Functie:
( du.idelij k oms cbrijve n)

+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam.

16 ctobo � J.90'" 

DB 

J51U 

C 

l9 ..,cptc 'ber 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950 



Opmerkingen: 

A VIh1{, .. illem Hendrik 
Den Helder, 23-12-17 Ned. 
OüöTERHCroT (N.B.), Kloosterstraati;56 
vertegenwoordiger voor .Jelft en .,estland. 
20-10-50/Dis 10055/0D 1722a

-3�

Nagesl. door: dat: 

2898 

--··-------------------·· ---- . ----------·--, 

�MODELC 

V 

afz: Ahrend

volgnr: 1048 

datum afz: 1. d .1951 

f�: 

vertegenwoordiger 

Zie: OD 2500 

achtem: V ink 

voorn: Willem Hendrik

geb: 23.l?.1917 •

te: 
Den Helder 

o...:w:,(l. 

adres: Kloosterstraat 56 

Oosterhout (N.Br.) 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



,. 

.hilltwoor d op Form.. V 2. e 
No. Dis 1005.5 .k dd. 23-10-50-�------
No .17 ë7 DIEt\fSTGEiHEIM 

Betreft: VINK if .H. Oosterhout, 17 November 1950 

RAPPORT 

Personalia: v I N K .rillem Hendrik, geboren te Den Helder 
2-3 December 1917, van beroep vertegenvm<r. diger, 
wonende t-e Oosterhout, Kloosterstraat nr. 56. 

VINK is op 2..5 Mei l9 50 gehuwd met Olga AD.tonette Nillson, 
geboren te Soest 21 Augustus 1918. 
onmiddellijk na het huwelijk zijn genoende echtelieden gaan 
invronen bij het gezin van .Tohannas i-Jnoldus DIRKX, z.onder 
beroep, oud 73 j., Kloosterstraat 56 alhier, àoc.h hleven in 
gebreke zieh te laten opnemen in het bevolkingsregister dezer 
Gemeente. In het gezin Dm:KX wordt de R.K. goàSdien.s.t beleden 
en dit gezin staat in alle opzien.ten gunstig aangeschreven. 

voor het huwelijk woonde VINK: t-e SOEST, Eigendoms
weg 92., terwijl zijn genoemde vrouw· eveneens in SOEST woonde 
en wel op het adres so esterbergse weg· 39. 

VINK: behoort tot- de oud-I}4"sschoppelijke cleregie 
en zijn vrou,.r.r tot de '$YaD.�e:il.isc:h-Luil't:lrse kerk:. Beiden bezoeken
vrij regelmatig de Luir1erse kerk te Bre aa. 

VINK. kwam. tot heden in deze Gemeente niet met de 
Justitie of de Politie in aanraking. 

VJNK zou als vertegenwoordiger in dienst zijn bij 
de firma .tt.hrends t-e t s Gravenhage, handelende in stalen. meub.elen. 

In het gezin VJNK wordt g·elezen 'i'ffet Algemeen 
Hnndelsblatt'r. 

Het voornemen bestaat binnenkort te verhuizen naar 
Delft or ts Gravenhage� aangezien VINEr zijn werkaaamheden heert 
in de provincie zuid-Holland. 

e i n d e 

---

� 
OP.Zb., .. 11?. .... b�t ..... 

�
.--....

cop1e geg. aan 

l . 

i 

r.n. Oosterhout:

t ll ! .. 

L. �- bY
-�----'



.. 

-

10055 

Aan de Reer 
;�orµsche1': van Poli tie 
te 

cl R O TJ T ( N-B) 

VINK, Willem yendr1k 

D�B HEbDBR, 23-1?-17 

�OST&Rl!Ot
�

(N-B), Kloosterstraat 56

/ 
/ 



,. 

-

Naam: +) 

N.V. WED J, AH '.) . � 'a-8 R A V E '\/ ; () ... /jl'IJ
TOU6SA1NTKA1 f 

.................................... f. ....... t�.�-'-···'"!.r······ 
In te vullen met schrijfmachine of blokletters. 

-,*•-------------------1-------------------

Gehuwd met: 
( alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

Geboortedatum (dag,maand,jaar): 
/ 

Geboorteplaats: 
Nationaliteit : 

Woonplaats: 

Adres : 

Functie: 
(duidel�k omschrUven)

+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. . ...................... ffil��:;:;;,r··tfllJ·-.:.·e.:,,1950. 

( 

1 V 11- 'Jj., _,,,
I 1 � tvJ 



• 

-

Form. V 2 e 

No. Dis 10055 

Onderwerp: Inlichtingen. 

GEBEIM 

Datum 9-1-51 

Aan de Heer 
Hoofdinspecteur 

te 
UTRECHT 

van Poli tie, 

Hiermede moge ik U verzoeken, mij te willen berichten 

of in de Politie-administratie ton U wc;n t iets bekend is -

s12e,cinnl ook op  poli tiok gebied - ten no.dele van onder

sta�i.nde persoon• d e  leden van het gezin w�.nrui t hij stamt 

(en de lenen van de familie) waarbij hij in wonend is. 

IN T1:!l::EVOUD S. V. P. 

VINK, Wi1lem Hendrik 
Den Helder, 23-12-1917 
Oosterhout, Kloosterstraat 56 

betr. was tot 8 Juni 1946 woonachtig te UTRECHT 

Niets ten nadele be-kend 
Utrecht 12-1-51 

i 
(' .)/�l UI . Z-:..��.

-�·--..-



100,, 

1 

VINK; w1�1em Hendtik 
Den Helder, 23-12�1917 
Oosterhout, Kloosterstraat 56 ·· 

9-1-51 xxxxx 

Aan de Heer 
Hoofdinspecteur van Pqlitie, 

te 
UTRECHT 

betr. was tot.8 Juni 1946 woonachtig te UTRECHT 

f 



Betreft: ,.-, .H. VI1K. 
Antwoord op schrijven No. Dis 10055 A, d.d. 12 December 1950. {§h ,7"1,'L 0.

!.:et betrekking tot Uw bovenvermeld schrijven 
bericht ik U, dat Willem Hendrik VIl�K, geboren 23 
December 1917 te Den Helder, van beroep vertegenwoor
diger, godsdienst Oud Katholiek, gewoond hebbende te 
Soest aan het adres Eigendomweg 92, op 8 Juni 1946 
in het Bevolkingsregister van deze gemeente werd inge
schreven, konende uit Utrecht, Huurweerstraat 7.

Op 27.10.1950, werd hij alhier afgeschreven 
naar de gemeente Oosterhout, Kloostertstraat 56. 

Zowel hij, als het gezin waaruit hij stamt
1 

ko�en alhier niet in de politieadminist tie voor. 

1950. 

;�·-- -17_.·-:-
1Jf> /?;{ SJ

F 't 
/�---···-

' __,.. Cl. zeg . .:.an 



,·. 

o woonde voo� 25.5.1960 te
gemcr.na'\7eg 92 . 



Doss.109/43,5. 

• 

Betreft: 

2 December 1950. 

WARNAAR, Jacobus Wilhelmus, wonende OPKAART

Kempers"traat 5 te 's-Gravenhage. A(O/�� 
DA�.t t 

Antwoord op PAR: Dis.No.10062�.d. 23 October 19,0. '-=---��• 

.. -
"'

Jacobus Wilhelmus WARNAAR, geboren "te Delft 23 Juli 
1927, �JOont Kempers·traat 5 te 's-G-ravenhage. 

Hij is op 29 October 1947 gehuwd met: 
Maria Wilhelmina VAN SOLDT, ge boren t e  's-Gravenhage 

19 Augustus 1928. 
Uit dit huwelijk is één kind geboren. 
Dit echtpaar is van origine respectievelijk Nederlands 

Hervormd en Rooms-Katholiek. 
In de omgeving van de woning staat betrok1cene na a"t

schappelijk niet ongunstig bekend. De juiste poli"tieKe rich
ting kon nie"t worden vastgesteld. 

In de politie-administratie is van hem niets ten na
dele bekend, ook niet op politiek gebied. 



10062 

9f WARNAAR, Jacobus Wilhelmus 

DELFT, 23-6-27 

s-�RAVENHAGE, Kemperstraat 5

?3-10-50 

Aan de Heer 
Hoofd Commissaris van Politie 
te
s-G R A V E f1 H A G E

Werkzaam bij de ! • V. Wed. Ahrend & Zn •



fü,Y;, �D. J, Af-mrf\,� 11.
-8 � A V E 

• • • ZCO,V 
NH "Oê 

8SAIN"r'KAOE t>I
.................................... 1.� ...... ,,.,,1-.11})····· c. 

In te VLJ.llen met schrijfmachine of blokletters. 

Naam: +) 

GehLJ.wd met: 
(alleen voor vroLJ.wen) 

Voornamen (voluit): L U� 

Geboortedatum (dag,maand,jaar): 2; Juli 1927 

Geboorteplaats: 
Nationaliteit 

Woonplaats: 

Adres : 

Fu.nctie: 
• ( dLJ.idelijk omschrijven)

+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam. 1950. 



1 Decemoer 1.9,v. 
Doss.109/4349. 

• 

• 

( 

Betreft: WIESBR, Gerard, wonende 
Stortenbekerstraat 144 ,:;e 

Antwoord op 
Dis.No.10062, d.d. 23 October 1950. 

's-Lrravenhage. 
i'IIET O.K. 

ACD/Yq 
DAT: 

1 PAR�=�-"---..,
K.\ Gerard WIES'ER, geboren ,:;e 's-Gravenha_ge 5 Februari 

� 
1931, woont 8tortenbekerstraat 144 te 's-Gravenhage. 

Hij is de zoon van: 

Boudewijn WIESER, geboren te s-Gravenhage b �ebruari 

1900 en 

1900. 

Pie,:;ertje V.AN DER NAT, geboren te Dubbeldarp. 14 April 

Betrokkene woont ten huize van zijn oud ers en is 

werkzaam op de drukkerij van de l�Pma N.V. Wed.Ahrend en 

in. te 's-Gravenhage. De familie belijdt geen godsdienst 

en is zeer waarschijnlijk geori�nteerd op de Partij van 

de Arbeid. Betrokkene en de overige familieleden s�aan 

in de o.nmiddelLijke omgeving van d e  woning gunstig bekend. 

Tegen Gerard WIESER is op 3 Mei 194� proces-verbaal 

opgemaakt terzake van wederspannigheid, voor welk feit 

hem een boe,:;e van f.15.-- of 10 dagen is opgelegd. 

�ijn vader komt in de politie-administratie als volgt 

voor: 

2e S.8-7-'19 niet verschenen voor de keuring; 

6-5-'19 A.P. 108 dierstaL;

Gr.II 4-7-'47 No.J934 oplichting •

tlechtbank Den Haag 8-10-'48 f.2,.-- of 20 dagen plus 3

maanden voorwaardelijk.

----s·------1 

1 OP.:%c_. b_-. me, _.,.d/�
cop1e geg. aan 

1 

'i 17 
,r;j,.=

t_·._·· -1..-�----s-__ 7_�



-�

10062 

WIESBR, Gerardus 

s-G1:tAV?.�1iAGE, 5-2-31

à-GRAVENHAGE, Stortenbekerstraat llt4

" . 

23-10-50

Aan de Heer 
H�ofd Co�c1ssar1s van 
te 
s-G R A V 1'1 · 

Werk:za� bij de N.V. Wed. Ahrend &: Zn.



�.V. WED. J. AHP!?l'!r, � -:r.r""II.J

'•-G R A v 1: r, , � 

TOU8S"1NTK 
···················�··· ·r..::.c:·�,r1t;;::.;·;,.;.:.·1•.,•·f�•·········· c. 

In te vullen met schr�fmachine of blokletters • 

.,.,,,. Naam: +) 

4, Gehuwd met: 
(alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit): 

\,i 
i Geboortedatum ( dag,maand, jaar): 

Geboorteplaats: 
Nationaliteit : 

Woonplaats: 

Adres : 

FLmctie: 
• duidelijk omschrijven)

+) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam.
?.O t cptc ilbo1• 

Rif>- f. 

1950. 
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