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fÄl: Lijst van personen, die werkzaam of zijdelings betrok-
-;. ken zijn bij de Nederlandse Document Reproductie N.V.@

V te 's-Gravenhage, · 

71-,,
0 

�- J f 1""9 Ohrisi:ïiaan Wilhelmus Rupp, geboren 23-6-07 te Delft,
wonende te 's-Gravenhage, Badhuisweg 65. 

• tÎ Hij is directeur van de 1,T.V. Lichtdrukpapierfa ·ek 
o_., )� \ "De Atlas 11 te Delft en directeur van de Nederlandse

,��\ Document Reproductie te 1 s-Gravenhage. Hij heeft als 
� directeur van 11 De Atlas 11 lichtdrukken geleverd aan de 

Duitse 'Veermacht-instanties. Hij komt overigens niet voor. 

2. Johanna Knoester, geboren 24-4-14 te 1 s-Gravenhage,
Nederlandse nationaliteit, kerkgenootschap Nederlands
Hervormd.

Op 8-5-35 is zij gehuwd met: Willem Bariel, geboren J
14-12-10 te 's-Gravenhage(9-6-42 te Hamburg overleden),
wonende te 's-Gravenhage, de La Reyweg 386 •

Deze is werkster bij de Nederlandse Document Repro
ductie. Zi� komt niet voor. 

3.IÎ)Johan Hendrik Mullens, geboren 3-12-01 te 1 s-Graven
hag1f, Nederlandse nationaliteit, kerkgenootschap geen,
gehuwd met Sara Duys, geboren 2-2-02 te Amsterdam, wonende J 
te 's-Gravenhage, van soutelandelaan 45. 

Deze is vertegenwoordiger bij de Nederlandse Document 
Reproductie te 1 s-Gravenhage. Hij komt niet voor. 

4. 1. Johannes Josephus Glatz, geboren 25-7-93 te Nijmegen,
Nederlandse nationaliteit, kerkgenootschap R.:r., genuwd 
met Adriana Johanna van Cis, geboren 2-9-94 te Gorinchem,
wonende te 1 s-Gravenhage, van Kinsbergenstraat 142. V 

Glatz was vroeger chef van de foto-technische dienst 
bij de B.P.M •. Hij was tot 25-4-46 gedetineerd wegens hulp
verlening aan de vijand in het kamp ·Duindorp. Hij is tha.ns 
chef en technisch-leider bij de Nederlandse Document 
Reproductie N.V. te 's-Gravenhage. Hij komt-overigens niet 
voor. 

/ 5 •. Joseph Goebel, geboren 11-1-12 te Mainz(Dld.), Duitse " 
nationaliteit, gehuwd met :Margaretha Maria Anthonie volkheimer, 

� geboren 14-4-10 te Berlijn, wonende te 's-Gravenhe.ge,
2, 1.,t 1 1f' conradkade 52 • 

.. ,/' -' Dez·e is reproductie-techniker bij de Nederlandse 
rt l Document Reproductie. }I:ij' zou aldaar geplaatst zijn door 

de N.V. Philips te Eindhoven. Hij komt niet voor. 

6. 1\/l. Hillebrand, wonende te 1 s-Gravenhage,.Norwii:Emaat 45.1 

Deze is fotograaf bij de N.V. Nederlandse Document Reproductie. 
Hij komt niet voor. 

- 2 -
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7. Jacob J. van der Laan, wonende te 's-Gravenhage,
/ Molenstraat 153. 

Deze is insfum.ent-leerling bij de N.V. Nederlandse 
Document Reproductie. Hij komt niet voor • 

8. Willem van der Meijden, geboren 23-11-28 te 's-Graven
hage, ongehuwd, wonende te 's-Gravenhage, Stuivesantstraat lf/.

· Deze is fotograaf bij de N.V. Nederlandse Document
Reproductie. Hij komt niet voor. 

9. Margaretha Scheffer, geboren te 's-Gr�venhage, onge-
nuwd, wonende te 1 s-Gravenhage� Berberisstraat 84. J Deze is laborante bij de N.V. Nederlandse DOcUI!l.ent
Repro�uctie. Zij komt niet voor. 

1o@Leendert Willem Sillevis, geboren 31-8-16 te 's-Graven
hage, Nederlandse nationaliteit, kerkgenootschap Nederlands 
Hervormd, gehuwd met Nelly Engeline Henny Rab, geboren / 9-7-19 te Utrecht, wonende te 's-Gravenhage, waalsdorper-
weg 187. 

Deze is scheikundig-ingenieur. Hij werkt thans als 
technisch-directeur bij "De Atlas" te Delft. Hij komt niet 

ll. Leö We ijl, ge·boren 2-7-20 te 's-Gravenhage, Nederlandse 
nationaliteit, kerkgenootschap Nederlands Isr.,.wonende
te I s-Gravenhage, J .• p. coenstraa t 17. V 

Deze is door de Duitsers gearresteerd en gev8ngen 
geweest in net kamp Westerbork. Hij �erkt thans als assis
tent in de donkere kamer bij de N,V. Nederlandse Document 
Reproductie. 

In 1948 werd tegen hem proces-verbaal opgemaakt, wegens
afdreiging in vereniging gepleegd. Hij komt overigens 
niet voor. 

12. Lodewijk Julius van der Wolk, geboren 27-7-03 te 
's-Gravenhage, Nederlandse 'nationaliteit, gehuwd met
Dina Maria Geer•:l!iruida Kruik, geboren 24-4-17 te 's-Grave1ü1age,
wonende te 's-Gravenhage, Brugsestraat 22.

Deze was vroeger werkzaam als chemicus op de staats
miJnen en later bij het T.N.Q .. Hij is kort geleden be
noemd tot tijdelijk bibliothecaris bij de Technische Hoge
school te Delft. Hij komt niet voor. 

• 
• 

_ _::::....-r-�-7"i� 
f 13 Johannes Gerardus Beek, geboren 8-7-31 te Delft, 

Nederlandse nationaliteit, kerkgenootschap Nederlan.ds 
-_11)Hervormd, ongehuwd, van beroep boekdrukker, wonende te ,-/' 

Delft, crommelinlaan 39. 
Deze is \'Jerkzaam als fotogr.::af bij de N.V. Nederlandse 

Document Reproductie. 
� Hij komt uit een gezin met 8 kinderen. Zijn vader, 

JTh�dorus Gerardus Johann�s Beek, geboren 5-?-98 te.�of 
van Delft, van beroep schippe�, thans grondwerker blJ de
D.U-,-W., is lezer van "De w··arheid". Hij was in 1947 dis
trictslid van de c.P.N ••. De familie Beek staat ongunstig 
bekend. 
-----.:...-

14, Hendricus Anthonius van den Bosch, geboren 31-1-13 
te Delft, Nederlandse nationaliteit, kerkgenootschap 
Nederlands Hervprmd, wonende te Delft, verlengde Singel-
straat 96. 
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Deze is boekhouder bij de N.v. Nederlandse Document 
Reproductie. Hij komt niet voor. 

15. Robert Eugéne Keulers, geboren te Delft 22-9-24,
Nederlandse nationa.li tei t, kerkgenootschap R.K., gehuwd 
met Anna Maria Adriana van Gentervoort, geboren 26-9-25 f 
te Delft, wonende te Delft, Timorstraat 12. 

Deze was voorheen als lichtdrukker werkzaam bij "De 
Atlas". Thans werkt hij als reproductie-fotograaf bij de 
Nederlandse Document Reproductie N.V. Hij komt niet voor. 

16. Jacob Gerrit Mol, geboren 1-4-05 te Spijkenisse,
Nederlandse nationaliteit, gehuwd, va- beroep drukker, J)
wonende te Delft, Vrijenba�nselaan 51. 

Hij is mede-vennoot van de Reproductie en Handels
onderneming 11 ozaprint 11 te :Delft, Choorstraat 21. Zijn 
compagnon is Ch.W. Rupp, directeur van de Nederlandse 
Document Reproductie N.V •. Hij komt niet voor. 

' 

17. Jan 0osterloo, geboren 10-7-98 te Delft, Nederlandse
nationaliteit, kerkgenootschap geen, van beroep kantoor
bediende, gehuwd met Elisabeth van Baarle, geboren 2-1-99 
te Delft, wonende c. Fochstraat 61 te Delft • 

Deze is fotograaf bij de N.V. Nederlandse Document 
Reproductie. Hij komt niet voor. 

18. Marinus Schouten, geboren 1-11-18 te Delft Nederlandse
nationaliteit, kerkgenootschap geen, gehuwd, van beroep 
bureau-chef, wonende te Delft, Piersonstraat 30. / 

Hij is thans procuratiehouder bij de N.V. "De Atlas" 
te Delft. Hij komt niet voor. 

19. Jan versteeg, geboren 1-7-28 te Delft, Nederlandse
nationaliteit, kerkgenootschap Hazea, ongehuwd, van beroep 
fabrieksarbeider bij Calvé te Delft, wonende te Delft, 
Billitonstraat 27. 

Hij werkt thans als fotograaf bij de N.V. Nederland.se 
Document Reproductie. Hij komt niet voor. 

20. Waldemar Sligtenhorst, geboren 9-7-23 te Amsterdam,
Nederlandse nationaliteit, ongehuwd, wonende te Amsterdam, 
Rooseveltlaan 216 III. Hij is staatloos. Hij werkt als 
vertegenwoordiger bij de N.V. Nederlandse Document Repro
ductie en komt niet voor. 

21. Willy sch�nland, geboren 23-12-15 te Berlijn, staat
loos, gehuwd met Mathilde H. van weerden, wonende te 

Amsterdam, Krammestraat 3. 
Hij is thans personeelschef bij de N.V. Nederlandse 

Document Reproductie. Hij komt niet voor. 

122@Arie Kostman, geboren 26-11-95 te Amsterdam, commis- 1
saris van de N.V. "De Atlas", wonende te Hilversum, Stiel- 11
tjeslaan 27. Door de P.R.A.C. is in 1947 proces-verbaal 
tegen he1J1 opgemaakt wegens hulpverlening aan de vijand. 
Hij komt overigens niet voor. 

- 4 -
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23. Redelf Ti.mmo Peters, geboren 12-8-93 te Rotterdam,
commissaris van de N.V. "De Atlas", wonende te Schiedam,
Burg. Knappertlaan 144. Deze komt niet voor.

f
l 

t24(î\Andries Huiskamp, geboren 29-3-90 te Eerbeek, commis-
. sa:t±'s' van de N.V. 11De A tlas 11 , wonende te Eerbeek K. 63. 

Hij komt voor. Hij was in Juni 1947 geabonneerd op de 
"Vrije Katheder"·• 

t 25i'Î\Jan André Koolbergen, geboren 5-9-18 te Delft, gehuwd 

,._ .I'' 
meAeziena Lieninga, van beroep procuratiehouder, wonende 

p· te Amsterdam Bloemgracht 59I. 

f ,.... HlJ is-een politiek delïnquent. Hij fungeert als 
' procuratiehouder bij van Perlstein en Roeper-Bosch N. 

(een N.V. die geld beschikbaar zou hebben voor links 
géorienteerde bewegingen). 

IÎl\ Koolbergen was geinteresseerd in d� N.V. Nederlandse 
�icrofilm alhier, met een bedrag van F.10.000.-

iJeze N.V. is tfürns ove:r·gegc1.an in de N.V. Nederlandse 
�ocument Reproductie. Koolbergen participeert met F.65.000.

. 9n deze nieuwe N.V •• 

's-Gravenhage, 2 0ctober 1950. 

6.
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Antwoord op schrijven 
d.d. 4 September 1951. Dis. 14 4 509 R. 

----

/(. f Jan ANJElvlA, geboren te I s-Graveri..hage op 24 Iv.ei 1916, is
op 31 Juli 1942 te 's-Gravenhage gehuwd met Ellen Georgette 
COENEN, geboren te Nijmegen op 30 April 1919. Uit dit huwe-
lijk is één kind geboren. Het gezin heeft volgens het Bevol
kingsregister aan de volgende adressen gewoond: 

WIESBADEN. (Dld). 
15 Mei 1924. 's-GRAVENHAGE. 

3 April 1925. 's-GRAVENHAGE. Lange Vijver�erg Nè 12. 
1 Juli 193�. 's-GRAVENHAGE. Nassau ffidijkstraat No 29 .

31 Juli 1942. VOORBURG. Van der Palmstraat No 98. 
De vader van J. ANJEN..A, zou eigenaar ZlJn van een 

restaurant te •s-Gravenhage. J. ANJEJ11A is luitenant in mili
tairen dienst geweest. Daarna zou hij administrateur zijn ge
weest van de N.V. Maandblad "SUCCES 11 en leraar zijn Midden
standsdiploma. In zijn omgeving beweert men dat ij thans 
werkt bij een maatschappij die films vervaardigd, zodat het 
wel juist is dat hij Directe�1r Bedrijfsleider Nederlandse :DO
cument Reproductie N.V. aan de Valeriusstraat 28-34 te •�-G.J::
venhage is. De leden van dit gezin behoren niet tot een Kerk 
genootschap en voor zover kan worden nagegaan gaan zij niet 
naar een kerk. Hun politieke orientering is moeilijk vast te
stellen, daar zij zich hierover in hun omgeving niet uit la
ten. Van enige politieke activiteit in extreme zin, hetzij 
naar links of rechts hebben zij nimmer doen blijken en man 
acht hen op politiek gebied in hun omgeving wel betrouwbaar. 
In het gezin wordt het' dagblad "Het Vaderland" gelezen. Het 
gezin dat in een vrij bovenhuis woonachtig is staat in hun om�
geving zeer gunstig bekend en zij doen geen dingen die de bij
zondere aandacht hebben getrokken. Hun leveranciers betalen 
zij zeer goed en voor zover kan worden nagegaan hebben zij 
geen schulden. Hun namen komen in de Politieadministratie te
Voorburg niet voor, zodat zowel op politiek als crimineel 
bied niets ten nadele van hen bekend is.Einde. 

Voorburg, 24 September 1951. 
Par.

� 
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4 September 1951.

Aan de Heer 
Hoofd Inspecteur ve.n 1'�11 tle 
te 
'7 C., 0 R R F 'G .  G. 

P.11JE?:1'. J. 
VC'O:!BU�G, van .er Pe.,lm etraat 9g.

D:trP.ctcur ·nE:'ó.r:tlfeleiaer Nederlandse Document Reproductie N.V "
V1.üf•rh1c tr-q" t '.-'.}8-7,ll- ( tel 3::,0215), Den Haag. 
(füieds nonrle_ing ber rproken met hoofdinspecteur van clP-r Spek, 

� D D R ' ' .!, • • (•H\ a:ag, • 



Opmerkingen: 'P11 L. 'b-e.f 31 0 0
tot 1 "à/ '-1 -• Ll b q.�oL e.� et.Juf �{tlv..t �¼4'Vv{Q.."1,1 tl� el..,. 

J
ä.,,..4

Doorgegeven d.d. 6.12.1951 

9 J!fl. ,, �;"" µ,vÛI.. S.e.L. SO�� 
�- ().. �� 9\L;tc 9- �

�-,f��j�.

/ 
Nagesl. 'door: , ,. dat: , J7 

. - - - - - - - .,... - - ._.......,..,_ ._:. .;.. - - . -• � --- - -· - -- -

. 

NDR -.MODEL C afz: 

V
volgnr: 14

datum afz: 12.11. 51

functie: 
.pleiding personae 

i!, 10191/2 - 51 

achtern: GLATZ

voorn: Johann;ts Josephus 

geb: 25, 7 .1893 

te: Nijmegen 

adres: DEN HAAG 

Venendaalkade 168 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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NO T··A 

aan: Dis 
van: DMS II 

Jfp_J;/ 
---------

1 /Il� fl!!__ __ 
-------

Gelieve een R-onderzoek te doen instellen 
naar: 

J . .ANJEMA, 
wonende van der Palm.straat 98, V oorburg, 

directeur-bedrijfsleider Nederlandse Docwnent Re-
productie N.v. 

-

Valeriusstraat 28-34 {tel. 
320215) 

Den Haag. 

{Reeds mondeling besproken met hoofdinspecteur van der 
Spek, I.D. Den Haag). 

Ten behoev e van OD 1928. 

DMS, II, 31 Augustus 1951 
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Nagesl. door: 

MODEL:fi:: 

V 
functie: 

• 

20-11-51.

:.:Lt _ .r::.:;1-(Knoester} Johanna 
24 .4 .14iJen IIaag 
Den HaJg ötortenbe�erstra t 48 
OD 303 -
Oct '48/ i8�583/0D 30::5-:-onde.rt'. co_nd. 
7 i,js·0 c: :::- ,:-;cri.raud 1939. 
ID 41>"-, l.•/o•!'v: k� 

Verzoeke I.D. den Haclg te vragen naclr de 
tegenwoordige politieke orientering van 
betrokkene. 10.12.51 

'ft;.
,; 

B afz: 

volgnr: 

datum afz: 

werkster 

NDR 

·, 

dat: ·o
' 1 

--�·---- --"--';..cc._,.-

ft) ... 

2 achtem: ;t l3ARRIEL - (Knoester) 

12 .11. 5 voorn: Johanna

geb: 24.4.1914 

ie: Scheveningen 

Zie: OD<!itlll-/1928ev adres: Jl!N HAAG 

de la Reyweg 386 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 

weduwe 
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�INDING 6. 19 December 1951. 
�i o • 7 1 3/ 1951 • 

VERTROUWELIJK. 
--------------

Bericht op schrijven dd.14 December 1951,Form.V 

Dis V-NDR-9 en 10,Vertrou.welijk,betreffende H.en 
beiden wonende t'°eDelft. 

>(f Hendrik BEEK, 

geboren te Delft,26 Juli 1929,leerling fotograaf,wonende

Tu.lpstraat 11 te Delft,is sedert zijn geboorte te Delft 
woonachtig. Hij is ongehuwd en behoort blijkens 

•
soonskaart tot de N.H.Gemeente.

,( 

x.J Hij is de zoon van Theodorus Gerardus Johannes BEEK,ge
boren te Hof van Delft, thans gemeente Delft, 5 b'ebru.ari 
1898 en Clasina JANSEN, geboren te Delft, 7 .b'ebruari 1902, 
beiden wonende op het adres Tu.lpstraat 11 te Delft. 

1 �� At Omtrent H.Beek voornoemd,werd dd.19 Maart 1949,onder No.
� y�/ .-

1
944/1949, bericht aan Uw dienst toegezonden,zijn naam 

9 komt overigens in de alhier gehou.den administratie niet 
,) 

, / .J, i voor. Volgens verkregen inlichtingen van personen die 
'Ï)lflM tÀ {XA.f �'I 1 • 

v 

r« hem van zeer nabij kennen,is Hendrik Beek een ru.st�ge 
jongeman,die zich in het geheel niet inlaat met de .: 
jongens van zijn leeftijdj_in de bu.urt waar hij woonachtig 
is. Hij woont in een echte volksbuu.rt. Hij heeft zijn mi

litaire dienstplicht vervu.ld bij de Kon.Marine. 
Zijn vader is momenteel werkzaam als grondwerker.Zijn 

I
l naam komt voor op een alhier beru.stende lijst,opgemaakt

in 1947,waarop voorkomen de namen van personen die toen 
abonné waren op "De Waarheid". Het is zeer moeilijk te 
controleren in een dergelijke volksbuurt,of hij thans nog 
lezer is. Op vergaderingen van C.P.N.of aanverwante or
ganisaties werd hij nimmer gezien. Tegen hem werden ge
durende de jaren 1913 tot 1949,l5 proèessen verbaal ter
zake van diverse misdrijven opgemaakt.Ei� onderging 

dere vonnissen. 
Tegen een ou.dere broer van Hendrik Beek werd dd.17 Febru. 

arie 1942 proces-verbaal opgemaakt terzake van diverse di 

ca:ïi�s�a"!tlèn,terwijl in datzelfde jaar ook proces-verbaal 



• 

Ver ,olg op schrijven dd. l9·December 1951,No.713/1951. 

tegen hem werd opgemaakt terzake van belediging van een 

ambtenaar in �unctie. 

Contra de moeder werd in 1942 procesTverbaal opgemaakt 

zake van heling. 

Johannes Gerardus BEEX, 

geboren te Delft,8 Juli 1931,leerling drukker, onende 

straat 11 te Delftvis eveneens sedert zijn geboorte te 

Delft woonachtig. Hij is ongehuwd en blijkens zijn persoons 

kaart behoort hij ook tot de N.H.Gemeente. 

Zijn naam komt in de alhier gehouden administratie niet 

voor en contra hem is niets nadeligs bekend. Hij wordt 

eens als een zeer rustige j::.ng':'!rnan bes.chreven,die zich even 

min met de jongens uit de buurt bemoeit. 

Zowel H.Beek als zijn jongere broer J.G.Beek,norden door 

iederee.n in de buurt gunstig beoordeeld en men is van me

ning dat zij betrouwbaar kunnen orden geacht. 

Einde. 



Doss.109/6198. 
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22 Januari 19J2. 

Betre:n,: BEEU, Dirk, wonende 
Valeriusstraa� 32 �e 's-Gravenhage • 

Antwoord op 
No.Dis V-NDR-25 d.d. 14 December 1951. 

Dirk BEEN, geboren te Anna Paulowna 1 :September 1900, 
is gehuwd met: 

Catharina SCHILDER, geboren te Delft 12 Juli 1903 en 
woon� Valeriusstraat 32 te 's-Gravenhage. 

Betrokkene belijdt de Nederlands-Hervo�mde godsdienst 
en is kerkelijk mede.Leveud • 

In zijn onmiddellijke omgeving staat hij z. eer guns�ig 
bekend en word·c al.Le szins be-i;rouwbaar geacn-c. 

Sedert 32 jaar is hij werkzaam bij de Iirma HENNEMAN 
en PLUKK.ER en bij deze firma geniet hetrok.K.ene he1, volste 
vertrouwen. 

In de politie-adminis1,ra�ie is va1 
dele bekend • 

_____ .,.., __________ -t 

Op . btspr. met ..... n."B __ i .• 2.rlj ... 'l..�uL .. -� ::,-'-1 
b c� 

hem nie1,s ten na-

't'·. 
-



V-NDR-25

BEJ:..N, Dirk
Anna Pa1tlowna, --1-9-00
DEN Hr, •G, Vale.,...iu.sst .... ;:iat 32.

14 Decsmbe� 1951.

Arm de Hee,-.
Hoofd ComCTissaris van Politiete 
D E N H A !l G.

Been io in-•diel1st bij Henneman & Plukker' s .Modemagazijnen, -de-•eigen· ars- van het pand, da:t dè rmR in huur heeft. HiJ verzorg·t de verwa1"'ming, waarvoor hij een kleine vergoeding ontvangt. Hij woont boven het pand en heeft de sleutel, zodathij in noodgevallen toegang haeft. 

To{ op hochn ' ' 

cn:.:-c 

de adminisL-.;;tle van c.e: 

1 8 DEC1951 

Hoofd R.I.D. 

' in 

.l,D. 



30 Januari l�J2. 
Doss.109/6266. 

B 'Y (niet .ffEY), driana Pe-i;rontil.La, wonende 

• 

" 
' 

·/ 

• 

Betref1,: 
Gerard Kellerstraat 67 te 's-Gravenhage. � 

A.rj.twoord op 
to.Dis V-NDR 11 d.d. l4 December 19Jl • 0�'' , 13

.Adriana Petronella BB , geboren 26 IJaar1; 1930 te 
Gouda, is een dochter van: 

Adriaan Pie"{;er BEY, gebo�en 21 Septenber l9u3 te 
Leiden en 

karie �argare-i;na VAN E K, geboren 30November L�02 
te Reeuwijk. 

iij is ongehuwd en woon1, ten huize van haar ouders, 
Gerard KeLlerstraat 67 te 's-Graven.riage. 

Zij beJ'.ij dt de Hederlands-HervoL·mde goctscnunst. 
In haar omgeving staat betrok.Kene rn.aatscnappe .LiJk 

gunstig bekunct. tij heeft zich, voor zover btikew1, niIT1LJ.er 
met poli tieK bemoeid. Haar ouders worden lJOlitiek betrouv,-
baar geacht. 

r:�---I.._{ __ 
a

_
a

_
r

_

n

_

a
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a

_
m
_

î
_
(
o

_
· lli_,- _�_

i
_
n
_

ct
_

e

_

p

_

o

-

li t 
i e-adm

1

i

1 

�� s/�ra,,;

1

e

1

; niet voor•

OP.--2.tL.s:.2........ b�spr. met .4/.1).. ..
� / 7� ;;_ c.ap,... geg. �an Ij. ---



,, 

� 11 

I 

,SEY, Adrj_ar1a Petronella 
Gouda, 26-3-1930 

�\ 
1 

DE:!:, IIAAG., Gerard Kellerstraat 67. 

1� 

14 December 1951 

✓.... • !_ ... ,. 

-l,0 

, \-- -·--�': ! : ... G E.

/ 

�/erkzaam bij' Net(. Dacumenten Reproductie. 



30 Januari 19J2. 
Doss .109; 6258. 

• 

• 

Bet1'ei't: DU VILLB, Hendrikus Andreas, \,onende 
/aalsdorptJrweg l91 te 's-Gravenba ge. 

Antwoord op

1110.Dis V-NDR 13· d.d. 14 December 1951 • 
+ �.,..._. 

Hendrikus Anc1reas DURVILLE, geboren te Utrecht 23 
Januari 1916, r1onende laalsdo:rperweg 191 te 's-Gravenba ge, 
is gehuwd ·1e t·: 

Johan.nette Hendrine Christine ILL8VIS, geboren te 
's-Gravenhage 10 April 1920. 

Uit dit huwelijic zijn twee kinderen geboren. 
Het gezin Durville is Rooms-Katholiek. 
Bij het onderzoek is niets tan nadele van bovenge

noemde personen gebleken. 
De namen van Durville en ziJn ec"htgenote komen in de 

politie-administratie niet voor. 

1 �p � bespr. met ... /J!.IJ.'5----1 
p wp1c �- aan 



·-, , l 3 

\� 

DURVILLE, HendrikuE J\.rJdreas 
Utrecht, 23-1-1916 
DEI, HA:-lG-, i'lo.alsd.orperweg 191. 

·, ,�vl'
14 December 1951. 

� 

o.:·Jceo� .. i,:;r ,.,, v2-.n rcli.Lie 

' ..., 

•-:;:.:::.\.i�·"'-:..:-.!__:.�,_.:...._:J·
_,

.;.."' ".J LJ Il 

Nerkzaa.m bij !,ed. Doc-u:nenten Reproductie. 

Tot op heden onbekend in 
dé administrati9 vain de R.1.0. 

Hodd R.!..D. 



• 

. ··- __ ., _____ -------

! Owlf , · ry t,e_spr. met ___ rv _____ ri __ ,<J;?_ ::J
29 Januari

Doss_.109/624 .-· 
1 

· ·""''->-""'----· ,.,..L,.✓.Ar 
cop1c ge};. Odll 

Bot3?.3i't I Qo-l!!Elli:r,;, Jo:à<apb, ,, de 
Com0adkade 52 te 's-Gravenhage • 

Antwoord op 
No.Dis V-NDR 24 d.d. 24 December 19Jl. 

19::>2. 

Joseph GOEB L, geboren te Mainz run Rheim 11 Januari 

'(. / 
1912, van beroep reproductie techniker, woont Conradkade 
52 te 's-Gravenhage • .. 

Op 12 1Iaárt· 1945 is hij t e  Mainz (Dld.) gehuwd met: 
Margarete l11aria Antonie VOLKHEIM'J - , geboren te Ber

lijn 14 April 1910. 
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 
Blijkens de administratie van het 3ureau van Bevol

king te 's-Gravenhage belijdt hij, evenals zijn vrouw, de 
ooms-Katholieke godsdienst. Bun kerkelijke plichten komen 

zij als zodanig niet na. Vermoed wordt, d at hij politiek 
dienovereenkomstig is geori�nteerd. 

J. G-oebel is op 26 April 1948, komende van Duitsland,
ingeschreven te 'Eindhoven en sinds 17 Februari 1950 woont 

}. ,,., ,-M,
,., hij te 's-Gravenhage. 

• /lt � :>J elk 1 1' Betrokkene, die werkzaam is bij de Nederlandse Docu-
, . ik [.lvA ment en .Reproductie, was voorheen werkzaam bij de r. V. 

�f,. 11,,..,9 vv 1 Philips te 2:indhoven. Voor genoemde N.V. en de N.V. 11 Atlas 11

tri v f �t,J,tql'
t.., 

11j, 'it. te Del�-� heeÏt �. Goebel meermalen zakenreizen gemaakt naar
,�ei-- 11.;;.r..,...v " FrankriJk en Duitsland. 

'x "; t"'..:t ,.,.�� ,}'I' 
Op politiek en crimineel gebied komt hij in de admi-

• �
�

-�#' ,/7

p . I";;istratie te 's-Gravenhage niet voor.
\1 " fJJJ'. . . v. V"

V:-t\ n-J' �_i;yv- rl-\ 



V-M.DH 24 

GOEBEL ( Dr), Joseph 
:11ainz am Rhein, 11-1-1912 

_ DEN HA,\G, Conradkade 52.

14 December 1951. 

Aan de Heer 
1oo::dcorimi . .:-s8..ris v3.n Poli tie 
te 
'a-G R ,à. Y..lL .. ; ...... J.! A C'r E.

Werkza:::.m bi;i F'ed. ::)ocume:aten Reproduct:î.e. 

• -den onb,ekend ln

n'linistralis!! van de R.I.D. 

1 8 DEC 1951 

!foofd RJ.D, 



ACD/ 

DAT: 
27 September 1950. 

Doss.109/3935. PAR: , ___ ".,.... 

I 
• 

t 

: ' 

✓ 

�6 

Betreft: RESTEREN, J Hendrik Franciscus van, wonende 
Soestdijksekade 757 te 's-Gravenhage. 

Antwoord op 
Dis.No.9170, d.d. 9 Augustus 1950. 

K..J 
Jan Hendrik Franciscus VAN RESTEREN, geboren te Tiel 

23 April 1891, ongehuwd, woont Soestdijksekade 757 

venhage. 

€ 

Op 2 Juli 1913 is betrokkene gescheiden van: 

Annechien KONING, geboren te Arnhem 7 April 18�2. 

Voornoemde J.H.F.van Resteren is reeds geruime tijd 

instrumentmaker in dienst bij de firma DUIKER en Co., geves

tigd Swammerdamstraat '.:i -ce 's-G-ravenhage • 

Bij zijn werkgever, evenals in de onmid dellijke omge

ving van zijn woning, staat hij zeer gunstig bekend. 

Betrok�ene is geabonneerd op de Haagse Courant en poli

tiek geori�nteerd op de P.v.d.A. 

Hij leeft buiten elk kerkelijk verband. 

Zijn naam komt in de politie-administratie als volgt 

voor: 

1923 proces-verbaal opgemaakt terzake poging tot oplichting 

c.q. verduisteringî

1923 proces-verbaal opgemaakt terzake mishandeling. 

1 �-r-D i

+t.--- !i- !?· .!î l



HECl.TEREN" Jan H. van 
Tiel 23-4-lS9l 
Den Haag, Soestdijkschekade 

l 

Werkzaà.m b1/j Duiker &· eo. 
I . 

1 

9 Augustus 1950

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
's G R A V E N H A G E. 



Opmerkingen: 

• 

• 

r:J ..... ����:.·, Jan ��end:.�il: ./11ru1ciscus ·vru1 
'i'iel, ;;;ö-4-91 .. ec1. 
�Lï� r�_I.(', ,�oes·tLU;îl:se':nc�e 757 
chef 1. ïer l::voorber. :.:-is tr ._ ial:er Duil:er 
O;J 1704 éJ-8-50/Dis 91?0 Pers .:::Jui::er 
& Co. 
l9�P.· v. teM.. f.!.1� i� T-�--t.�J �.1. �o�tur...:.,,.

.!...1 � : i, cl. te.u.. �l..4.-koL1.�
(1 

...

J 

î1�RL4 dlM-v,i;:J . 
Doorgegeven d.d. 6.12.1951 

Nagesl. door: 
/ 

[t 
( ,1_,,,/ dat: "'/,. 

MODELC 

V 
functie: 

afz: 

volgnr: 

datum afz: 

NDR 

15 

12.11.51 

.chef werkplaats 

Zie: OD 2500 

0 -f), lf W a:/4 

� 10191/2 · 51 

-i--,� :U-0,_,� ... .:c;..,. .,Q� • �.Q.(, V --tf-\--·'!ii !> 

achtern: RESTEREN r, ,.._ 

voorn: Jan Hendrik Franciscus 

van 

geb: 23 "4 .1891 

1e: Tiel 

adres: DEN HAAG 
Soeatdijksekade 757 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



VERB INT

I IN G 6 • 
No. 711/1951. 

VERTROUWELIJK. 
OP KAART, 

ACD/ f N 
DAT;,/'1/..� 
PAR: 

18 December 1951. 

• 

• 

...... 

. 

Bericht op schrijven dd.14 December 1951,Form.V 4 e,No.Dis 

V-NDR-21,Vertrouwelijk,betreffende R.E.Keulers,wonende te
·Delft.

I Robert Eug·a.ne KEULERS,
geboren te Delft,22 September 1924,reproductiefotograaf,wonen
de Timorstraat 12 te Delft,is sedert zijn geboorte te Delft,
woonachtig.Hij is op 7 Juni 1950 te Delft gehuwd met Anna Ma
ria Adriana van GENTEVOORT,geboren te Delft,26 September 1925,
uit welk huwelijk een kind is geboren. Het gezin Keulers van
Gentevoort belijdt de R.K.Godsdienst •

De naam R.E.Keulers voornoemd,noch die van zijn vrouw komt
de alhier gehouden administratie voor.

Volgens verkregen inlichtingen van personen die het gezin

Keulers goed kennen,zouden de kerkelijke plichten door de ge
zinsleden behoorlijk worden waargenomen.

R.E.Keulers is de zoon van Joannes Ernest KEULERS,geboren te
Maastricht,10 Juni 1891 en Theodora Johanna van RIJN,geboren

te Delft,9 December 1898,beiden wonende op het adres Oranje
straat 49 te Delft. Keulers Sr.is garagehouder voor eigen re
kening. Contra hem werd door de Politie te Delft,op 15 Septem
ber 1936 proces-verbaal opgemaakt terzake van mishandeling.

• 

Overigens komt zijn naam hier niet voor.Bekend is het feit
dat Keulers zowel als zijn overige familieleden de politieke

richting van ·de K.V.P.ztjn toegedaan.

' 

A.M . .A.van Gentevoort voornoemd,is de dochter van Wilhelmus
Petrus van GENTEVOORT,geboren te Delft,18 April 1895 en J acoba
Johanna Maria de GIER,geboren tê Loosduinen,8 December 1896,

beiden wonende Laan van Overvest 27 te Delft. W.P.van Gente
voort is als wegwerker in dienst bij de Nederlandse Spoor�egen

te Delft. Ook in dit gezin belijdt men de R.K.Godsdienst. Bij
de verkiezingen in 1949 en 1950,hing achter een der ramen van

de woning van W.P.van Gentevoort een verkiezingsplaat van de
K.V.P. De naam van de ouders van A.M.A.van Gentevoort,komt
hier niet voor.

De namen zijn gecontroleerd bij de afdeling Bevmlking. 

11 
( Einde. 

) e,t,()vlcl i / Jj r:.J 



V-NDR-21 14 December 19?1� 

1 an c1.è rre-er 
Commissaris van Politie 
te 
D E L F T. 

j,! 
··• 

KEULF..1tS, Ro be-rt Eu.gene 
Dr;lft, 2:2-9-2,1-· 
L.!%:1!1'.i:·, Timo.,..at .... a.q,t 120 

we .... kzá'1I!l bij de Ned. Documenten .eproductie. 

1 ot op heden onbekend In 
de o1d�r1inisiratie van de R.l.D. 

18 DEC 1951 

B0.old R.tD, 

• '- •• ,.-..r .,/<' 



, Opmerkingen: 309� 
- Dis. Gabrne V4e onderzoek. 612.51

�agesl. door: dat: ) 
-----·· ·· -- .------------------------------- ---

MODELB 

V 

afz: BDR 
volgnr: 21

datum afz: l�.11.51 

chef' afd. Reproductie 

Zie: 98 !S89- / OD l928a.

achtem 
voorn: Robert :illugene 

geb: 22.9.1924 te: Delf°' 

,·. 

adres: DELFT 

Timors'\raat 12 

J2_µ. o,t;.\. � ,Q_ 

Voor�huwde vrouwen personalia echtgen� 
fat>---,. -� - • 1. s-J



Doss .109/ 63:i9. 

�, 

• 

• 

Betl'eit: 

l? .!!'Obruari 19:>2. 

7
� 

Y-..1ifOc; T-.i; , Johanna, \,onende 
De la � e;yvieg 386 te 's-Gravenhage. cA ,O 

t)" ,., 1 
� d.d. 17 December 19:il. 

Johanna KH08STE , geboren te 's-Grav•nhage 24 pril 
1914, woont De la �ey.eg 386 te 's-Gravenhage. 

· lij is weduwe van:
1/illem BARRIEL, ge bo1·en te 's-t::i.•avcnhage 12 De cu,ber 

1910, die in 194·2 is overleden te Ha1,1burg-FeuengamrJ.e (Dld.), 
�ij hee1t vij:i. kinderen, resp. geboren in 193�, 1937, 

1938, 1942 en 1946. . / · 1.()" �d'},ö -� cr--,..t:fu.:ldv- � ...... laJ,; ,l... e. ,. J. t.· >I Á.U ,rd vv.i� "U 
C, ._ �- ,_,._A.,/·��- ,,,. I v Y7' 
f fwee im:ormari?cen verklaarden over haár h.Jt volgende: 

In de onmiddellijke omgeving wordt zij als communiste 
gekwalificeerd, die veel omgang heciÏt met het communistisch 
gemeentei·aauslid 1.evrouw A.C.Kü� T-I.IULDD.c1 �bij U bckvna). 
t.ij le,:JSt het dagblad "De daarheid"; is als lid van de 
Vereniging ex-politieke gevangenen geroyeerd wegens haar 
corr1111unistische uitlatingen en is daarna lid. geworden van 
h8t Verenigd Verzet 1940-1945. 

In de onmiadellijke omgeving van haar woning staat 
zij ongunstig en als zeer brutaal en 11onbescl10.L t" bekend. 

iij leeit in concubinaat met: 
Pic�er KRUL, geboren te 's-Gravenhage 1 December 1Sl4, 

van beroep bloemenkoopman. 
6ij bezoekt met hem -des avonds caié's en meermalen 

komen zij aan beiden d:c ori_ken thuis. 
Uit de politie-aaministratie blijkt, dat in 1944 pro

ces-ve.L·baal tegen haar is opgemaakt te ·zake van overtre
ding van de Distributiewetten (geseponeerd). terwijl tegen 
P.Krul voornoemd, in 193b proces-verbaal is opgemaat:t ter
zake van belediging en vrnderspannigheid, waarvo0r hij is 
veroordeeld to,:; 86n maand gevangenisstrai' voo1'waardelijk 
met een proeïtijd van drie jaar. 

Haar zoon, '1/illem B.ARRie;L, geboren te 's-Cravenhat,e 
J Juli 1938, is op 25 Januari 19J2 door de Politie aange
houden terzake van diei'stal van rijwielonderdelen, ge
pleegd in de rij ·ie�stallinb van een school aan de De la 
Heyweg. 

Bij de a1deling Kinuerpolitie l�e"':i:'t zij ver!tlaard, 
dat haar overleden man, W.BAR lt!;L, naar Duitsland is over
gebracht naar aanleiding van zijn lidmaatschap bij de Com
munistische Partij. 



B.!-RRIF'..L• KNOESTER
_, 

Johe.nna. 
Schevaningen, 24.4.1914 
DEN HAAG. do la Re;i'Vleg 586 • 

/ ,J 

17 c emb er 1951. 

Aan de Hea1• 

IIoof'd C0ï:nm1ssaris van Politie 
te 
'S-G R A V E N I A G • 

Betrokkene ondertekende in 19Z>9 de c ndid tenlijst OPl g8'7"eentera d. 
Gaar e bericLt o. tr nt huidig politieke 01"i�nte_ in["o 

I ot op h :'.!den onbekend la 
de administrati van de R.f.D. 

1 8 DEC 1951 

�oofci R,LD, 



VERBINDING 6. 
No.712/1951. 

VERTROUWELIJK. 
--------------

foPKAA!�J 
t ACD/fl-Y 

DAT:.! -X. � 

PAR: 

19 December 1951. 

Bericht op schrijven dd.14 December 1951,Form.V 4 e,No. 
Dis V-NDR-17 JertroQwelijk,betreffende A.J.M.Loomans,wonen
de te 

..,_a /.,,) - ..

'1' rj.)IJ), ,f "r:> 1� 

• 

• 

\ji"' AnthoniQS JosephQS Marie LOOMANS, 
geboren te Delft,9 FebrQari 1926,fotograaf, wonende 
se TQrfmarkt 24 te Delft,is sedert zijn geboorte te Delft 
woonachtig. Hij is ongehQwd en belijdt de R.K.Godsdienst. 

Hij was voorheen als fotoreporter werkzaam bij de firma 
Talens te Delft. 

Hij is de zoon van HendricQs JosephQs AnthoniQS LOOMANS, 
geboren te Delft, 18 Iv�aart 1886, en Dina Helena Maria , ESSELS 
geboren te Rotterdam,28 September 1886,beiden wonende op 
het adres Brab.TQrfmarkt 24 te Delft. Loomans Sr.is hQis

schilder van beroep en werkt voor eigen rekening. Hij is op 
27 AQgQStQs 1913 te Delft gehm,-vd met Johanna Catharina Ver
rneQlen,geboren te Delft,22 Mei 1890,welke vroQw echter op 
10 November 1918 te Delft is overleden. Op 22 October 1919, 

is hij daarop te Rotterdam gehQwd met zijn tegenwoordige 
vroQw,genaamd Wessels. 

De gezinsleden Leemans behoren allen tot de R.K.Godsdienst 

en nemen allen troQw hQn kerkelijke plichten waar. Zij 
staan bij de R.K.Parochie-Geestelijkheid goed aangeschre
ven en worden allen als volkomen regeringsgetroQw aange
merkt. Zij zijn de politieke richting van de Katholieke 

Volkspartij toegedaan. 
De naam A.J.W!.Loomans voornoemd,noch die van zijn OQders 

of overige familieleden komt in de alhier gehoQden admini

stratie vo9r" 
De namen zijn gecontroleerd bij de afdeling Bevolking. 

Eindp. 

,�'l l )? 
{ f /,J I ,-J.J 



V-NDR-17 14 December 195}. 

Alilll de H-e-e ... 
Commiósa�is va� Politie 
te 
D E L F T. 

LCOMAN"S, Anthonius Josephus 4arie, 
Delft, 9-2-26 
DELFT, Brab. Turfmarkt 24. 

We-.. kzaam bij de Ned. Docttr11enten ":"eproductie. 

îol op hed,:.>n onbeh"d In

de ,1;1d..nil1i3fr;;;tie v.:.n cle R.1.9!

1 8 DEC 1951 

Hoofd R,LD, 

✓ 



VERBINDING 6. 
No . 71 6/ 1951 • 
VERTROUWELIJK. 
----------· ---

19 December 1951. 

OP KAART 
ACD/ f 71/ 
DAT;/ .OJ. sf 

PAR: 0t 

Bericht op schrijven dd.14 December 1951,Form.V 4 e,No 

\)1'Dis V-NDR-18,Vertrou,elijk,betreffende B.M.Marcelis,wo-
. _ 9,/ nende te Delft. 

�� '\'"
t- i

• 

• 

Bernardus Marinus MARCELIS, 
geboren te Delft,16 Augustus 1933,wonende 
laan 6 te Delft,woonde vanaf zijn geboorte tot 28 Maart 
1934 te Delft. Op deze datum Nerd hij afgeschreven naar 
Pijnacker. Op 2o April 1935 werd hij weer te Delft inge
schreven komende van Pijnacker en na deze datum is hij 
steeds te Delft woonachtig ge-neest. · 

Hij is ongeh�wd en belijdt de R.K.Godsdienst. Hij 
zoals zijn broers en zusters school gegaan op de R.K.la
gere school te Delft. 

Hij is de zoon van Cornelis Hermanus MARCELIS,geboren t 
Delft, 21 Maart 1894 en Margaretha \/ESSELS ,geboren te Den 
Helder,20 Juni 1901,beiden wonende op het adres Hugo van 
Rijkenlaan 6 te Delft. Marcelis Sr.is fabrieksarbeider 
van beroep.Bij de verkiezin en in 1949 en 1950,hing ach
ter een der ramen van zijn woning een verkiezingsplaat 
van de Katholieke Volks Partij • 
De naam B.M.Marcelis voornoemd,noch die van zijn 

of overige huisgenoten,komt in de alhier gehouden admi
nistratie voor. 
De namen zijn gecontroleerd bij de afdeling �evolking. 

Einde. 



\ 

A 
.) 

iJi, 

V-NDR-18 14 December 19�1. 

MABCELIS, Bernärdus lilîarinu.s
Del.ft, 16-8-33 

Aan de Heer 
Commissaris 
te 
D .E L F T. 

DELF't',_ Hu6o van B.ijkenla.'311 106. 

,, 

van Poli -tie 

,/ 

Werkzaam bij de Ned. Documenten Reproductie. 

Tot op h'-'den onbek�1,d Il 
do •dmînistrniie van de R..l:D! 

l 8 DEC 1951

Hoofd R.1.D. 

! 

\ 

\ 

\, 
\ ', 

1 

1 

; 
\ 



Opmerkingen: 

Dis. Li-aärne V"4e onderzoek. 6.12.51 

Orig./c.opie/rés. verz. aan \ 
Rapport n .. ,...r ACD \ 

.. =��--:---��=· ===-==�t::::errr:::r:::r=ccs..::::x::===-,a=--=====1' 

Nagesf. door: 

-.� j 

MODELf B afz: 

volgnr: 

I 
� 

lIDR 

18

dat: 

datum afz: 12.11.51

functie: 

loopjongen 

• 

Zie: 0D 2500 / l �/;2� °'"-·

1 1 . 7I '° t1 -- � 

- ------- --

achtem: MA:RaELIS 

voorn: Bernardus 

geb: 16.8.1933 

te: Delft 

adres: DELFT 

Marinus 

Hugo van Rijkenlaan •6 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



• 

Doss.1.09/6268. 

' 

. 

,) 

30 Januari 1952. 

Van Sou"telandelaan 45 te 's-Gravenhage. 
\ 

Betreft: MUL.LENS, Johan Hendrik, wonende 

� Antwoord op 0 
No.Dis V-NDR 22 d.d. 14 December 1951. 

Johau Hendrik 11ULLtllNS, geboren 3 D_ecember 1901 te 
.Amsterdam, is op 1; December 1933 gescheiden van: 

Bara IZ äKS, geboren 3 Mei 1899 te ê s erdam. 
Op 23 October 1934 is hij te Beyrouth S rië gehuwd 

met: 
Sara DU -s, geboren 2 Ii'ebruari 1902 te Amsterdam. 
I�llens bilijdt geen godsdienst. Hij wount Van Soute

landelaan 4J te 1 s-Gravenhage. 
Bij een ingesteld onderzoek zijn geen reiten or om

standigheden naar voren getreden naar aanleiding waarvan 
aan de politieke betrouwbaarheid van betrokkene zou moe
ten �orden getwijfeld. Positieve gegevens omtrent zijn 
politieke orHJntering werden evenvel niet verkregen. 

Betrokkene staat raatschappelijk gunstig bekend. 
Zijn naam komt in de poli"tie-administratie niet voor . 

/ 



14 December 1951. 

Aan de Heer 
Tico.fdcon:iissaria van oli tie 
te 
� g .i:. V E t H _ ;� G E. 

1 j 
MULLEhS, Johan lterdrik 
Amstercla.m, 3-12-1901
DE!{ HAJ\G', v.soutelapdelaan 45. 

�w� 
Wûrkzaam bij red. Docr.:menten Reproductie. 

Tot op hden onbebnd In 
do dministratie vzrn de R.I.D. 

1 8 DEC 1951 

!3oofd R.l.DA



VERBINDING 6. 

No. 715/1951. 

VERTROUWELIJK. 

19 December 1951. 

�-

�ericht op schrijven dd. 14 December 1951,Form.V 4 e, 

No.Dis V-NDR-20 VertroQwelijk,betreffende J.W.Oosterloo, 

wonende te Delft. 

' �-
j-1 1 Johannes WoQter OOSTERLOO, 

• 

l 

"' . 

.: 

geboren te Delft,17 October 1926,fotograaf,wonende Corn. 

Fockstraat 61 te Delft,is sedert zijn geboorte te Delft 

woonachtig. Hij is ongehQwd en belijdt volgens zijn per

soonskaart geen Godsdienst • 

Hij is de zoon van Jan OOSTERLOO,geboren te Delft,10 JQli 

1898 en Elisbet.h van BAARLE,geboren te Delft, 2 JanQari 

1899, beiden wonende op het adres Cornelis 1!1ockstraat 61 

te Delft. Oosterloo Sr.is kantoorbediende van beroep en 

is werkzaam op de Oliefabrieken Oalvé te Delft. 
I 

Bij de verkiezingen in 1949 en 1950,hing achter een der 

ramen van zijn woning een verkiezingsplaat van de P.v.d.A. 

Dé naam J.W.Oosterloo voornoemd,noch die van zijn OQders 

of overige hQisgenotèn,komt in de alhier gehoQden admini

stratie voor. 

De namen zijn geuontroleerà bij de afdeling Bevolki.q.g. 

Einde. 



V-NDR-20

,, 

OOSTERLOO, Johru1nea Wouter 
Delft, 17-10-26 -· 
Diffi.PT ,- O. li'o okstraa·i; 61. 

14 December 195�.

Aan cle Heer 
Commis0aris van �olitiete 
DELF T

t. 

/ 

Werkza?Jn bij de N·ed. Documenten Reproductie.

lot op h�den onbekend l r· 
è� d,ninistr tie van de R.l.D

f8DEC1951 

h�JUD, 



Opmerkingen: 

Dis. Gaarne � 4e onderL.oek. 6 ,12 ,51 
3100 

l,., • ; 0 ,' . o 1=· �.:.. /. i:. s. ver z. G an 

Rapport naar ACD

', Nagesl. door: 

'MODEL:C B afz: NDR 
---

volgnr: 20

dat: 

V datum afz: 12.11.51

functie: 

fotograaf 

Zie: 0D 2500 /19 28 0-.. 

�------... ...,,,._,;q��--·. 

1 � !,, � �7 

achtern: OOSTERLOO 

voorn: Johannes Woliter

geb: 17 .lO el 926

te: Delft

adres: DELFT 

C.Feckstraat 61

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



✓ 

V- r:DR 4 14 December 1951. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris va . Poli tie 

te 
•s-G R GE. 

1,Ti'.,., Fredrilt van der 
�er�ele (:Fr) 30-3-1900 
DL., ru G, , eissenbr(i.chstraa.t 269. 

!Offl��gm erkzaara bij !'°ed. Documenten Reproductie. 

• ' ,_ J. � 1 �-� 

vP/JK. 
).1 ,.,.t ,;r'"" . ' 

, �p1.v-/ J ./
""'

f . u<�·I' • ·;.:,,..- I ' � cl' • ' 

16-8-49 I'oli,tie den Haag, art. 247 c.cL• 248 Sr. 
15-2-50 Gerechtshof 's-Gravenhage, 1. art. 249 Sr.; 2. ontucht 
met ièmano beneden 16 jaar, meermalen gepleegd, 1 jaar gev.str. 
met aftrek, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. 
Van 16-8-49 tot 25-9-50 geaetineerd geweest ter zake van ontucht 
met minderjarige van het zelfde geslacht, meermalen gepleegd. 

1 9 DlC 1�51 



• 

I 

• 

, -.ffl, l:,1 ede'.!'� va11 
1.fe issenbruchstraat 

Antwoord op 

t; 
30 Januari 1952. � ,J 

der, wonende o�,�
269 te 's-Gravenhaee. 

la.Dis V-NDR 4 d.d. 14 Dece,.iber 1951. 

.i?rederik VAN DER ;/IUD, geboren te '.i:eroele (..!!1riesland) 
30 laaart 1900, is gehuwd met: 

Hendrika �rancisca Pieternella BA� N, g eboren te Rot

terdam 24 .1.IJovember 190:i en woont de issenbruchscraat 269 te 
's-Gravenhage. 

Uit dit hm elijk zijn twee kinderen g eboren. 
Betrokr�ene is thans als kantoorbediende werkzaam bij 

de N.V. Led.Document Productie, gevestigd Valeriusstraat 
28-34 te 's-Gravenhage. Voo1°dien was hij Ins_f)ec �eu.r bij
de Rijkspolitie.

In de onmiddellijke omgeving van zijn woning staat hij 
zeer gunstig bekend. :J:ij is irederlands-Hervormd en leeft 
kerkelijk mee. 

iijn dochter, Anna .Ji'rancisca VAN D WIND, geboren 
29 Juni 1928, is in 1951 als lidmaat der iJ.H.-k3rk aange
nomen. 

Hij is geabonneerd op de 11 1Tieu.we Haagsche Cotll'al'l t 11 • 

In 1949 is tegen betrokkene proces-verbaal opgemaakt 
terzake var� art.247 ,'l.v.s. 

In 1950 werd hij voor dit ieit door h�t Gerecntshoi 
te 's-Gravenhage veroordee l.d tot één jaar gevm,geLis straf, 
waarvan twee·maanden voorwaardelij� met een proeftijd van 
drie jaar., 



1' 

' . . 14 Decembèr 1951. 

Aan de ·ef-''r 
t{oofd �·) 
te 

��� 
r../ 1' Tî r; , • 

\ 

wn1 D1 Fredrik van der 
?eroele (Fr) 30-3-1900
DIN ll!-\..AG, ·veissenbr1,whstraat 269. 

1xtäwmfzn:u\rimbrinm1 Nerïc,,;Etam bij ? cd. Docwner:.ten i:i.eproductie. 
,, 

\ 
\ 



Opmerkingen: 
Dis. Gaarne V4e onderzoek. 10.12.51 

u�-����•,T••�$a=� r--� Q,,w.M,� - =-=- · i 

1 Gac:-r. . v . c. '.l. · • ...A ' • . 
• ,, "�,. �. I• 

• , 
I • 

� 

•• '•· l, ." ,. t. . : ..

� ( l i ··- ,.., ,. . . 
' • ' • ... :. J � ' ,: • • • :. 

·.1. 

: • . l ,. . .'. .� ... - / 
.t, . 

.- 3_ M�I 1952 

{)P"..eJ._.2�.0.:.. be_ spr. lnt't 
J' -�--:...- .. �d,.A;;:' ______ • cop1e g�g. aan '1-· 

Nages'i. door: dat: / o/ / . - - -•"' .... - - - ..,. -- - - ,... - - - - - -- -- - - -•-.- - - ...... - - - -- - - - - - -. - - .... - ... -- - - -- - - - - - -
MODELB afz: NDR 

V
volgnr: 4

datum afz: 12.11.51 

functie: 

Zie: OD 2500 / OD 1928a 

achtem: WIND 

voorn: Fredrik vru-1 

geb: :30.3.1900 · 

;'�Q.·�-

ctor 

te: .Peroele (JJ'r) 

adres: Dlsbî HAAG 
Weissenbruchstraat 269 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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