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NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

NEDERLANDSCHE KABELFABRIEK 
AFDE LING GIET-, WALS- EN TREKBEDRIJVEN 

TELEFOON 444 

vL/V 
ALBLASSERDAM, 2 5 Maart 1952 • 

HOLLAND 

BETREFT: 

.... 

� 

• 

t.a.v. hr De Wolff • 

Geachte heer De Wolff, 

Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

Javastraat t:A., 

1) e n H a. a g.

Hierbij ingesloten doe ik U een foto toekomen 
het vernielde ruitje van de stuikwals, waar U �eds

r bent wezen kijken(��� JE,l/"./Y.JL 

Voorts zend ik U bijgaand een lijst van �elftse 
werknemers, die over 2 à 3 weken een woning toegewezen 
zullen krijgen. Gaarne zouden wij echter willen weten, 
wat de politieke gezindheid van deze personen is, alvorens 
hun een huis toe te wijzen. U zoudt ons Jan ook ten zeer
ste verplichten, indien U op de kortst mo ,eli ike termij•1 
aan ondergetekende te Alblasserdam uitsluitael hierover 
kon �even. 

U bij voorbaat dankend voor de te nemen moeite, 
verblijven wij, 

Hoogachtend, 

p/p N.V. �EDERLA DSCEE KABEL�ABRIEK 

J.1L v. Lindern

2 bijlauen. 



Opmerkingen: 

'1 

A,:KBR Leonardus Jacobus van den 
�3.1.29 Schipluiden 
::.ichipluiden( Dijkhoorns-eweg C lö2 
A ?2 
1.1. Isoleerder 
Marid Sectis 111 24.1.L.19 
Feb. 49 NKF Delft ( Al;Jh/OD 18� a) 

r.·•·•·•-•"-•,:...-..... �-:=•"'-"'-� 

• · Nie�s nadeligs bekend 1 Mr, • 

Nagesl. door: j}1
-. 

.., lt .,, J
,,,..

Jdat: "- o/ , 

MODELC ✓ 

Ned. 

Bakk ,rstr. 

arz: N .K.F. 

volgnr:/ 0 0 S' achtern: v.d. Akker

flJ 
functie: 

datum afz: 15 • 4 • t 53 

Iaoleerder 

Zie: OD 2500 

voorn: L.J.

geb: 23.1.29 

te: Sohipluiden 

adres: Jagerstraat l 

Sohipluiden 



Hoofd Sec •io III arid24-3-49. 
4014 1-2-49

195 XXX Verz ell j t

AJIBJ:<.;R v.d. 

Lconurdus 

23-1-29 te .Snhipluiden

BCHIJ?LUIDEN 

Zie bijgaand afschrift Politierapport. 

D1jkhoornse\eg 132 c. 



-

Betreft AKKER,Leonardus Jacobus van den 
Dijkhoornsewe� C 132 te SCHIPLlIDEN 

Antwoord op , 
verzoek Dis.no 70<)/dd. / 0- � - Yf-:, 

1., KAA, 
- � 
Alv1 lf _ natum,23 Februari 1949. 

:!2 
. AR. 

lseo narä us Jacobus van den rl.1<.J:CER, ,c,-e boren 23 
Januari 1929 te en wonende te SCHIPLCIDEN,Dijkhoornse
weg C 132, is een zoon van Laurentius ViJ.n àen 1 ....... , 

g-eboren 7 April 1877 te ZOE'.l.Kl lOlTIE en op 11 Juni 1944 
te SCHIPLUillEN ove".'leden, én Helena S'.LA� EVELD,"'eboren 
8 Februari 1886 te PIJNACKER en wonendeL@ll ••� aan 
boven genoemd adres. 

L.J. van den AKKER is tuindersknecht van be
roep en thans in militairendienst.rs op 12 Januari 1949 
in"'elijfd bij de Zeemacht ,met pldats van opkomen te 
VOORSCHO'.l.EN. 

De hier bedoelde L.J. van äen JlKKEi ,is de jon"' 
ste zoon van de ti.f" n kinderen uit het huwelijk P'ebore n. 

Zij beiijden de Rooms Katholieken Godsdieno t. 
Woch L.J. van den AKLE1.,noch de moeder of P.n 

der andere broers of zusters af aanO'ehuwden, beweren 
zich op politiek terrein,ui t�ezonderd hun D'eloofsover
tuifl'iru>:. 

Leonardus Jacobus heeft de la"'ere bijzondere 
school aan Den Hoorn bezocht èn was volrrens het hoofd 
dier school een uitstekende leerlinP'. 

Leonardus Jacobus,noch een van zijn familie 
of aawrehuwde familieleden komen voor in de polit i -
administratie van SCHIPLLIDEN,terwijl zij zich tijdens 
de beze tt1 nD' als D'Oede 'Nederlanders hebben l"ectrai:re n. 

l
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AKKER v.d. L onardus 

Sohipluiden, 23-1-1 29 

10 ebru r1 

De Heer District C andant 

te 
van de Rijkspolitie 

WONENDE: dijk:hoornseweg 132 c, SCHIPLUIDEN. 
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Betreft: G.Bakker, 
Schieweg 13, 
DELFT. 

Personalia: 

119/4_ ;,
___, 

Nlr/J O}.
--

___ ...., 

Gerard Bakker, geboren 18 Juli 1890 te Hoorn, 
Ned., kerkgenootsënap:-aanvankelijk N.H., later tot geen 
kerkgenootschap behorende, thans Doopsgezind. 

Hij is een zoon van: 
Jacob Bakker en Sijt�e Dekker. Verdere gegevens

omtrent deze zijn onbekend. D1· echtpaar had drie kinde
ren, t.w.: 
1. Cornelis, geboren 13-1-1877 te Nibbixwoud;
2. Arie, geboren 9-7-1882 te Hoorn;
3. Gerard, (betrokkene).

Betrokkene is 16-4-1914 te Amsterdam getrouwd
met:

Christina Gesina Rijfkogel, geboren 18-11-1890 
te Amsterdam. Uit dit huw0:fijk zijn twee kinderen geboren:
1. Jacob, op 22-9-1915 te Amsterdam. Hij is 11-3-1942

getrouwd met Jaapje Johanna Visser, geboren 10-11-1914 
te Rotterdam. De man is van beroep Werktuigkundige bij 
de Ned. Kabelfabriek te Delft en woont aldaar Mackay
straat 45. 

2. Christiaan, op 30-6-1920 te Hof van Delft. Hij is op
29-11-1946 getrouwd met Aaltje Ritter, geboren 7-3- 1 20
te Delft. Het gezin woont Graaf Florisstraat 60 b te

}lc.itterdam. 

Ouders van de echtgenote van betrokKene: 
Christiaan Riffkogel, geboren 8-12-1857 te Am

sterdan, overleden 1-3- 93b te Amsterdam en 
Geeske Dam, gebpren 10-9-1863 te Herenveen, 

overleden 17-3-1903 te Amsterdam. 

Zuster van de echtgenote van betrokkene: 
1. Alida Anna Rijfkogel, geboren 28-10-1886 te Amsterdam.

halfzuster, idem: 
2. Anna Alida Rijfkogel, geboren 13-2-1909 te .Amsterdam.

Deze woont sedert haar geboorte Houtmankade 69 III te 
Amsterdam. Haar beroep is kantoorbediende. Zij is on
gehuwd. 

Woonadressen van betrokkene: 
Amsterdam; 
7-8-17,Hof van Delft,thans gem.Delft,Schieweg 13.

De in dit rapport genoemde namen, komen bij 
de diverse instanties niet voor. 

14. 1 s-Gravenhage, 14 Juni 1951.



• 

4 November 1951. 

Bericht op schrijven dd. 21 �ovember 1951,Form.� 4 e,No.

Di� V-NKF-D-59,Vertrouwelijk,betreffende J.Beekhuizen,wo

nende e Delft. 

Jacob BEEKHUIZEN, 
geboren te Apeldoorn,19 Februari 1920,monteur bij de N.K.F. 

te Delf�,wonende Kanaalweg 13 te Delft,is sedert 20 Juli 
1920 te Delft woonachtig. Hij vestigde zich op die datum 
Delft,komende van ApP-ldoorn. 

Hij is ongehuwd en behoort blijkens zijn persoonskaart 
tot de Rem.Kerk. 

Hij is de zoon van Jacob BEEKHUIZEN,geboren te Rotterdam, 
7 Januari 1889 en Willempje KOZIJN ,geboren te Apeldoorn,4 
Juli 1897. De moeder is op 18 Juli 1928 te Delft overleden. 

Beekhuizen Sr.is op 14 !�art 1930 te Delft gehuvd met M -
ria OVERKAMP,geboren te 's-Gravenhage�l4 Januari 1880,uit 
welk huwelijk geen kinderen zijn geboren. Beekhuizen voor
noemd,die tijdens zijn leven chef kok van beroep vas,is op 
14 Februari 1942 te Delft overleden. De weduwe Beekhuizen
O_verkamp is woonachtig op het adres Kanaalwep; 13 te Delft, 
alwaar ook haar stiefzoon J.Beekhuizen inwonende is. 
De namen van de ouders komen in de alhier gehouden admini

stratie niet voor • 
In de jaren 1947 en 1948 kwam J.Beekhuizen voornoemd in 

het politieke leven te Delft op de voorgrond. Hij was lid 
van de C.P.N. en vervulde in de afdeling Delft de functie 
van secretaris.Hij was toen zeer actief werkzaam voor de 

-partij. In 1948 was hij lid �an de E.V.C. Later schijnt hij

I 
om een of andere reden op de achtergrond te zijn �eraalt en
liet hij zich niet meer zien op vergaderingen van de C.P.N.

\ of aanverwante organisaties. Hoe hij momenteel p;eorienteerd 
is,is hier niet bekend. 

De namen zijn gecontroleerd bi:i de afdeling Bevolking. 
inde. 
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5 9 9 '.t Opmerkingen: r.., 

G7.4.51/v. N •• :.:J 02/0D 1880- a Onderz. 
B 9 t.b.v,. rea. 1:abelfabr. Delft. 

0 \i,w)J. rt-
' 1 

Ni<!ts naJdigs bekend 

• 

Nagesl. door: h dat: 

2 4 AUG. t9S3 

________ ..__ !__.,! __ ..... _________ ,. - ------- - -- -- - - - --- -- - - - - - -- - - -

MODEL C 

V 

afz: N"K.F. 

volgnr: 

datum afz: 

24771 

21-s-•5 

functie: beambte Ontwikk 
Bureau 

• 

�;h/4/B, 7J JJ
-----

/{ / 

� 10893 • '52 (6920) 

; 

achtern: Bienfait (Ir) 

voorn: c.

geb: 23-8- t 02

te: 

adres: 

Hamilton u.s.A.

Delft 

Insulindeweg 29 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



• 

I 

• 

Betreft: Ir. c.Bienfait, 
Insulindeweg 29, 
te DELFT. 

Personalia: 
Constant Bienfait, geboren 23 Augustus 1902 te 

Hamilton U:ll. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit se
dert geboorte. Hij behoort tot geen kerkgenootschap. 

Hij is een zoon van: 
Auguste Bienfait en Ca_tharina_S�lomons. De ver

dere gegevens omtrent deze zijn onbekend. 
Betrokkene ia op 29-10-1927 te •s-Gravenhage 

gehuwd met: 
Johanna Catharina Blanken, geboren 26 Februari 

1905 te We tevreden. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen 
geboren, t.w.: 
1. Auguste, op 6-4-1934 te Eindhoven;
2. Henri Pierre, op 10-12-1938 te Hengelo(O);
3. Christiaan, op 17-4-1945 te Delft, overleden 22-5-1945

te Delft.
Ouderlijk gezin van de echtgenote van betrokkenet 

Ouders: 
Pieter Lambertus Blanken, geboren 27-10-1871 te 

Zwartewaal en 
Johanna Gijsberta DiÏkerman, geboren 18-8-1876

te Rhenen(Utr.). De man is 2Ö- 2-1924 te 1 s-Gravenhage 
overleden. De weduwe woont Laan van Meerdervoort 189 d te 
1 s-Gravenhage. Uit dit huwelijk is ook geboren Pieter Lamber-
tus, eP 26-8-1906 te Buitenzorg.

Woonadressen van betrokkene: 
Eindhoven, Dommelhoefstraat 1 E; 
27-10-1936, Hengelo, Deldenerstraat 149;
15-1-1940, Delft, Insulindeweg 29 •

De in dit rapport genoemde namen, komen bij de 
diverse instanties niet voor. 

•s-Gravenhage, 14 Juni 1951.
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•

• 

N O T 

aan: B.9 
van: IMS /y'jf.D tJ l 

Verzoeke met s!X)ed e en beperkt onderzoek 
te do en instellen naar: 

Ir.C.A.J.F.GIESBERGER 
geboren 12-11-1892 
wonende te Heemstede, Richard Holple in 9 

Ir.C .Bienfa it 
geboren 23-8-1902 
wonende te Delft, Indulindeweg 29 

G.Bakker Sr.
geboren 18-7-1890
wonende te Delft, Schi eweg.

Bovengenoemde :i;e r sonen zijn bedrijfsleider 
bij de Ned.Kabelfabriek te Delft. 

DMS, 2 7  April 1951 



VERBINDING 6. 
No.7/1952. 

VERT ROUV/EL IJK • 

• 

y 

16 Januari 1952. 

Naar aanleiding van Un chrijven dd. 7 Januari 19J2, 

No.Dis V-NKF-D-56,betreffende ,illem Johanne� van den 
BOS,geboren te Rotterdam,? Maart 1893, onende Loudon
straat 3 te Delft, bericht verbinding- 6 dat hier nie,:t 
nagegaan kan worden van wèlke links-extreme 
van den Bos voornoemd,voor 1940 lid �a�. 

Einde. 



• 

•-

No. Dis-V-NKF-D-56.'s-Gravenhage, 7,Jen.1951 

VERTROU'..-ELIJK. 

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

Onder verwijzing naar uw rarrort no. 
672;1951 d.d. 6 December 1951 betreffende: 

'v.ille m Johannes va!l clen Bos, geboren 
te Rotterdam, 7-3-1893, wonende Loudonstraat 
3 te Delft, mofe- ik U verzoeken mij te doen 
berichten of mogelijk nos kan worden nage
gaan van welke links-extreme verenieingen 
betrokkene voor 1940 lid was. 

D.I.S.



Y-�Rb IND IN G 6.
No. 672/ 1951.
VERTROU tELIJK.
--------------

Bericht OP schrijven ctd. 21 November 1g51,Form.V 4 
Dis V-NKF-D-5&, VertroLuelijk, betreffende i .J. van den Bos, 
wonende te Delft. 

� /illem Johannes van den BOS, 

, l' 

., 

geboren te Rotterdam,7 Mnart 1893,inupecteur bij de .K.F. 
te Delft,wonende Loudonstraat 3 te Delft,vestigde zich op 
26 Augustus 1902 te Delft,komende van Rotterdam.Op 20 Janu 
ari 1913 werd hij weer afgeschreven naar Rotterdam. Op 23 
October 1913 vestigde hij zich weer te Delft komende van 
Rotterdam.Op 24 November 1913 erd hij afgeschreven naar 
de toen nog zelfstandige gemeente Hof van Delft,van�aar 
hij op 21 April 1914 werd afgeschreven n�ar Delft. 

Hij is on 26 Jam1ari 1916 te Delft gehuwd met Clrristina 
Daniglla WITTENBERG,geboren te Delft,15 Februari 1891,uit 
welk huwelijk 6 kinderen zijn .,i;eboren. Een kind is overle
den en 4 kinderen zijn reeds gehuwd,zodat nog slechts een 
kind bij de ouders thuis is. 

De gezinsleden van den Bos,behoren blijkens de peraoo1s
kaarte.n tot �een enkele godsdienstia-e richting. 

Op 25 Augustus 1923 werd door de Politie te Delft onder 
No.177 Proces-verbaal tegen W.J.van den Bos oo,._i:emaakt.ter
zake van overtreding van art.113 W.v.S. Voor lei 1940,was 

k

va.:. den Bos zeer actief werzaam in diverse links extreme 
verenigingen. Na het uitbreken van de oorlog bewoog hij 
zich,althans in het openbaar,niet meer op dat gebied. 

Hij is thans als baas werkzaam op de Ned.Yab�l Fahrielran 

tP DPlft An hemneit zich hliikbaar niet me.er met de poli
tiek.Hij kri�gt in zijn woning leinig of geen bezoek en 
heeft oèJlr h"i..ten zi;n woning naa-enneg geen omgang met an-.
dere personen. Hij wordt door oersonen die zeer dicht in 
zijn om,geving wonen,wel als betrouwbaar aan�emerkt. 

De naarn van zi in vrouw.noch die van een zijner kinderen, 
komt in de alhier geh0L1den administratie voor. 

De namen zijn gecontroleerd bij de afdeling Bevolking. 

Einde. 



" . 

1' 

'V-r Kr-J,-; 5 

BOS , W. J • v. d • 
Rotc;:;r,.r,•:.., 7-·)·-9;'.• 
Bl:iLF'.I', Loud'J1"stra t 3. 

an de Heer 
J0: "!•i&..;u1 is van oli tie 
te 

E L F T. 

Inzpectci.n� .c":ed • .n.·1üelfabriok. ·oor 1940 atond hij bekend 
alo links-extremist. 

'l' o'. h ·den onbek•nd in 
tl -�t �,i.rh,fr;:. 'i• van de RJ.O. 

2 8 NOV 1')r.J 

Hootc1 R.LD. 



BETREF'I': illem DORTW'EX1T, 
geb. 8-li-l

�
. f _ _;p_ ") '(-

,fz:v. v------ ;V
E H E I M 

r 

• 

• 

Bij een dez:erz:ijds vertrouwelijk ingesteld onderz-oek 1 
het volgende gebleken.: 

' WILLEM DORTWIDT', geboren te Hof van Delft, 8 Juni 1904,
wonende te Pijnacker, Delftsestraatweg nr. 9?• 

Hij huwde op l 17 Maart 1933 te Delft met JOHANNA MARIA 
CLASINA SCHUURHUIZEN , geboren te Delft, 5 Februari l913.

Uit dit huwel1Jk werden g·eboren JOHANNA op 20 April 1934
te Delft en HELENA op 10 Decembgr 1947 te Pijnacker. 

Willem Dortweg1t. is ee-n z.oon van JAN FREDERIK DORTWEJT, 
geboren te Kralingen, 29 Jul� 1856 en ANTJE UITERWIJK, geb. 
te zutphen, 22 September 1859. 

Willem nortwegt vestigde zich op 3 Mei 1933 te Delrt, 
Rochussenstraat nr. 1• Hij kWam toen uit de gemeente Rijsll'ijk 
Sedert 25 october 1938 woont hij te Pijnacker, Delftsestraat� 
weg m-. 97• Het ge�in belijdt geen godsdienst. 

il1em nortwegt. staat bekend als een vurig oud s.n.A.P.
er van voor de oorlog ,4o - ,45. Tijdens de besetting heeft 
bij z-ich goed gedragen en was sterk Duits vijandig ge�ind. 

Of bij momenteel een aanhanger van de P.v.d.A. 1 moet 
wel betwijfeld worden, want men beschouwd hem als iemand 
voor wie d& p.v.d.A. • als oud S.D.A.P.-er - veel te gema
tigd is. Of hij dan ook behoort tot degenen, die graag ieh 
weer �ouden willen scharen onder de vanen van een S.D.A.P. 
als voor de oorlog 194o w 1945, blij�tfi een op&n vraag. Na 
de bevrijding stond hij te boek als communist. Bij de eerste 
verkiezing·en voor de Staten-Generaal na de bevrijding had 
Dortwegt een verkiezingspamflet met de bekende HAMER en SIKK 
voor zijn ramen hangen �n in die dagen werd de D o  
bij hem thuis gebracht door een o.P.N.lid uit de omgeving. 

De laatste paar jaren is Dortwegt echter niet te peilen. 
ffij laat zich nimmer over de politiek tût, staat als ge

niepig te boek en men weet niet wat men aan hem heeft.De�er� 
zijds zijn alle poiingen innhet werk gesteld om enig houvast 
te krijgen, doch tot heden zonder resultaat. Momenteel k� 
dus niet worden bewe�en, dat Dorwegt de c.p.N. gedachte nog 
toegedaan is • 

Dit onder�oek wordt voorlopig nog aangehouden en bijgeva 
er nog enig licht mocht komen in dit du.1.stere geval, zal nog 
een nader rapport volgen. 



,, 

V- 1C.F'-D-54 21 ovember 1951. 

DCRTil'EG·T, ". 
Iel ft, 8-6-04 

an de Heer Districtsco andB.ll.t 
van de j_ jkspoli tie 
te 
's-G R • 

PIJtAC�r.:R, :elftsestraatweg 97. 

:!?unctie: le Kabelmonteur Ned. Kabelfabriek. Betrokkene verricht

werkzaR.l!lhed e:n op punten van tii terst lfi t�·.,1 l.>01(-'ng. In l.;150 
was hij bestuurslid van de Vrijdenkersvoreniging 'De Dageraad". 

1 • � op hedert dnb kend 1rr 

i • clrninislra i v..in de R.f.D.

Z 8 NOV 1�1·51 

Hoofd R.I.D. 



• 
In antwoord op Uw schrijven dd. 11 Mei 1950, l'To .84049, betreffende de 

vrijdenkersvereniging "De Dageraad", bericht verbinding 6 het navolgende: 
Het in Uw schrijven genoemde adres'Delfsestraatweg 97 is niet in de gemeente 
Delft, doch in de gemeente Pijnacker gelegen. Op bedoeld adres is woonachtiQ'.: 

Vlillem DORT:1EGI', 
geboren te Hof van Delft, 8 Juni 1904, electricien, werkzaam bij de ed. Kabel
fabriek te Delft. 
Dortwegt is op 17 Mei 1933 te Delft gehuwd met Johanna Maria Clazina SCHUURHUIW1 , 

geboren te Delft, 5 Februari 1913, uit welk huwelijk 2 kinderen zijn eboren. Het 
eezin Dortwegj;heeft geen godsdienst. 
Welke functie Dortwegt thans vervuld in de nieuw opgerichte afdeling van de 
"Dageraad" is nog niet kunnen blijken evenmin wie zijn medebestuurders zijn. 
Verder moge wordeh verwezen naar het schrijven van Verbinding 6 dd. 2-6-'50 No. 238, 
waarbij is gevoegd een lijst vermeldende o.a. de namen van 8 te Delft woonachtiRe 
personen, die deelnamen aan een door de vi'ijdenkersvereniging "De Dageraad" P,eor
ganiseerde reis naar Antwerpen. 
Verdere öijzonderheden zijn tot op heden niet aan het licht gekomen. 
Het onderzoek in deze wordt voortgezet en bij enig resultaat zal bericht aan Uw 
dienst worden gezonden. 

Juni 1950. 



SF :'.L 78:'.L L G 3 1 84 

�.van Egmond Haspel.Bew. 
Hambroeklaan 8 LEIDEN 
11.12.50 Leiden 1.12.24 

✓
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Betreft: Ir. C.A.J.F.Giesberger, 
wonende Richard Holplein 9 te Heemstede. 

A:�� 0.

V \ _1gJ_ �
_;_

,DAT 

Personalia: 
1 PAR: < 

.f. /('if O -l 
(Jà, • Betrokkene, Cnarles Auguste Joseph Felix 
�Giesberger, geboren 12 November 1892 te �otterdam 

heeft de Nederlandse nationaliteit sedert geboorte. 
Kerkgenootschap Rooms Katholiek. 

Ouders: 
Marie Felix Jean Giesberger, en Augu.sta Marie JoseEh 
Janssens. 

0 0.. . 

Verdere gegevens omtrent dezaizijn onbekend. 

Betrokkene is 4-6-1925 te Rotterdam ge-
huwd met: 
Maria Louise Isabella Francisca Gielen, geboren 1-8-
1900 te Eindhoven. 

Het echtpaar heeft vier kinderen, t.w.: 
1. Augusta Marie Louise, geboren 10-9-1927 te Haarlem;
2. Henri Felix Emile, geboren 21-3-1929 te Haarlem;
3. Marie Louise Jeanne, geboren 27-1-1930 te Medan;
4. Frans Charles, geboren 10-6-1936 te 's-Gravenhage.

Het derde kind is 9-9-1950 vertrokken naar 
het adres le Oosterparkstraat 179 te .Amsterdam. Haar 
beroep is leerling-verpleegster. 

De overige kinderen zijn inwonende bij 
de ouders. 

Ouders van de echtgenote van betrokkene: 
Emile Henri Louis Gielen en Marie Henriëtte Eugánie 
Schmitz. 

Verdere gegevens omtrent deze zijn ontieieert(l • 

Woonadressen van betrokkene: 
Ginneken c.a.; 
30-11-1935, 's-Gravenhage, Kwartellaan 5;
13- 7-1939, Heemstede, Richard Holplein 9.

De in dit rapport genoemde namen komen 
bij de diverse instanties niet voor. 

's-Gravenhage, 14 Juni 1951. 
- 14 -



Opmerkingen: 

DIS Gaarne V�e onderzoek. 2-11-1951. 

Rapport binnen. Gunstig 7-12-51 

' OP��'iz,.',n - bespc, met Afl(',,; 1 
C.Dfl'è geg. u,.il 

..... 

..._ _____ ----�---

• 

Nagesl. door: ,j-:r /7 /, dat: 
,, 

.,,-,,.J!,, -. - --- -----"""-- _, ----- - - - - - - - ...,_ .-r.- - - - - - - - - - - - -

-- �•sit 
MODELÎ B; afz: NKF D

volgnr: 1005 

V datum afz: l 7 .10 • 51 

tijdschrijver 

Trekkerij 

Zie: 0D 2500 /18208 

(!\ 10191/2 - s1' 

achtem: 

voorn: 

geb: 

te: 

adres: 

GRAAF 

Arie Hermanus J oha.ru1es 
de 

12.8.1929 

Delft 

DELFT 

Lindelaan .32 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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VERBJNDirG 6. 
No. 647 /1:,,?l. 
D:tEN STGEHE Ilvi. 
--------------

. "

) ,... 
tl •• 

. irt�'tix 
�/ 

�-

20 November 1971. 

,,.

Bericht op schrijven van l? ,'ovember l>::;il,No.l)js 
f{KF-D-1005 A,cienstgeheirn, betreffende .A • •• J. de rraaf 
, onende te De 1ft • 

.Arie "9"errnanus Johannes de Graaf 
geboren te Delft,12 Augustus l'.;,2;,kantoorbed iende, 

w onenae Linde laan 32 te e 1ft ,w .)ond e vanaf zijn ge
boorte tot 23 Juli 1;741-te Delft OJ:, welke datum hij 
werd afgeschreven naar Rijswijk (;z;iî).0p lu .Augustus 
l;-4S, werd hij komende van Rijswijk (L- TT ) Vieer te Delft 
inge schreven • 
Hij is de zoon van Jan Hendrik de Graaf,geboren 9 Sep 
tember 18>7 te Delft en van Johanna Apollonia van Dijl 

geboren 6 Sept't3mber 1908 te Delft,oeiden v.onende Lin
delaan 32 te Delft. 
Hij is kantoorbediende bij de Ned .fauelfaJriek te 
Delft ·en is ongehuVvd.Volgens zijn persoonskaart oe

hoort hij tot de J\Ted • Tfor v. kerk. 
De naam van A. TT. J a e Graaf v oornoe ma ,noch ai e van 
ouders komt in de alhier gehouden adrnjnistratje voor. 
De nair.en zijn gecontrole.era bij de afdeling evolking 

Einde. 



15 �OVGLl er. 1951. 

/ 

f..,n c.e I.e·.r -
Co�i3u•·ris v n 

L:: L F T.

P.'.' ?1 .Lri,:) Herrn,-,nus Job"zmes de 
.Del.t''t, l,?.�8-23--·· 
:D.B:Li'J: p Lj_ndel..,,,n 32. 

·;î,?rk y,.-.m bij de Ned • .[.-,belf�triek.

-� J) 1 eden onbek Rd 1911
m · r.i;;tratîe v n da R.l!D! 

i 6 NOV 19 '=il 
' .. 1 • 

Hoofd R.l.D, 

.L.L. i-" 



VERBINDING 6. 
No. 67 9/1:951. 
VERTROUWELIJK. 

5 December 1951. 

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

.. 

1, ' 
�. 

... 

• 

Bericht op schrijven dd. 21 November 1951,Form.V 4 e. o. 

Dis V-NKF-D-49,VertroQwelijk,betreffende B.de Groot,wonende 
te Delft. 

/ f Bastiaan de Groot,
geboren te Delft,5 Maart 1925,kabelmonteQr,wonende Abts
WOQdseweg 21 te Delft,is sedert zijn geboorte te Delft 

woonachtig • Hij is ongehQwd en belijdt volf•ens zijn per
soonskaart �e N.H.Godsdienst. 

Hi;i ia als kabelmonteQr werkzaam bi;i de Ned.kabel Fabrie
keh te Delft. 

/1 Hij is de zoon van Gerrit Feikes de Groot,zich noemende 
FEIKES de GROOT,geboren te Delft,18 FebrQari 1897 en Johan

na Hendrika VERSCHOOR,geboren te Delft,9 October 1892,bei
den wonende op het adres AbtswoQdseweg 21 te Delft. 

G.F.de Groot voornoemd is als koetsier werkzaam bij een 
expeditie-bedrijf te Delft. 

Zijn naam komt voor op een alhier berQstende li�st,opge
maakt in 1947,waarop voorkomen de namen van personen die 
toen abonné waren op "De Waarheid". Volgens verkregen in
lichtingen zoQ hi;i thans geen lezer van dat blad zijn. Hij 
wordt door personen die hem goed kennen als regeringsge

troQw aangemerkt. 
De naam Bastiaan de Groot voornoemd,noch die van zijn moe

der of overige familieleden,komt hier voor. 
De namen zijn gecontroleerd bij de afdeling Bevolking. 

Linde. 



V-,}10'-D-49

GRO.�, 3. de 
Delft, 5-3-25
D�LFT, \bstwoudeeweg 21.

I' 

21 November 195 .•

Aan de Heer 
0 

te 
1 

s0aris van Politie

L JJ' • 

1.1. Kabelmonteur. !iede Kabelfabriek. l.ijn vader las in 1947"De Nanrheid" o 

Îot op heden onbekend in 
d.e ,dminis\r•tie van de R.I.D. 

2 8 NOV 1°';'. 

Hoofd R.l.D, 



VERBINDING 6. 
No. 675/1951. 

her 1951. 

· OP KAA TVERTROUWELIJK. -ACD/ ç, 
-------------- ·-�-

, 

·•

Bericht op schrijven dd. 21 November 1951,Form.V 4 e,No. 
Dis V-NKF-D-53,Vertrouwelijk,betref�ende J.van den Heuvel, 
wonende te Delft. 

-< f Jan van den HEUVEL, 
geboren te Leiden,27 December 1910,kabelmonteur, wonende 
Stalpaert van de •iele �eg 23 te Delft,vestigde zich op 30 
October 1923 te Delft,koMende van Leiden. Hij is op 9 Decem
ber 1936 te's-Gravenhage gehuwd met ?!aria Catharina HENNIGE 
geboren te 's-Gravenhage,25 April 1914,uit welk huwelijk 4 
kinderen zijn geboren. Het gezin van den Heuvel,belijdt vol
gens de persoonskaarten geen godsdienst. 

Contra Jan van den Heuvel voornoemd 1 werd door de 
Delft onder No.145,dd.14 Juli 1931,proces-,,verbaal opgemaakt 
terzake van dierenmishandeling. Verder komt zijn naam voor 
op een alhier berustende lijst,opgemaakt in 1947, �aarop 
voor komen de namen van personen die toen abonne waren op 11 

De Waarheid" Of hij momenteel nog lezer is kan hier niet 
blijken- Overigens komt zijn naam niet voor. 

Hij is de zoon van Nicolaas van den Peuvel en Christina 
ria Wilhelmina van der VLIST,nadere gegevens onbekend. 

Zijn vrouw is de dochter van Bernardus Johannes HENNIGER, 
geboren te Rotterdam,19 Februari 1881 er. Johanna HOLLEBRAND
SE,geboren te Rotterdam,8 September 1880. De ouders zijn 
niet te Delft woonachtig. 

De n,:iam M.C.Henniger voornoemd,noch die van haar ouders of 
de namen van de ouders van J.van den Heuvel,komen in de al
hier gehouden administratie voor • 
. De namen zijn gecontroleerd bij de afdeling Bevolking • 

.l!iinde. 

t 
" 



H.i:UVEL t J.v.d. 
Leiden, 27-12-10 

/ 

21 .ove ue� 1951. 

s.n c e HeGr 

Co· is�uria V n JOl tie 
te 
D .C L T. 

/ 

D�LFT, St. v.d. ielenweg 23. 

Î<ilt �p heden onbekend Î 
dé admini»tratie v;;m de R.l!O� 

2 8 NOV i9Si 



BetI•eft :HOOGEVEEN ,Ferdinand, 
wonende te Leiden. 

I 
Antwoord op 

verzoek No.Dis V-Nl{F-D/57-V4e,dd.21-ll-51. I.D.3072 Z.

VERTROUWELIJK 

--X<�--V-f=--�k:Ha,......-(�-h-1'�.-s ch -rljve-n---oezei"z4jds van 
.J..-0....4,.-#, -,N,o,"112 N .-v. en-va:n 21-9-46 ,No .199 • V.-, ee

t 13 reffende Ferd,!_nand HOOEEVEEN,geb oren te amster
dam,28 I\l,aart 1925,wonende te Leiden,Timorstraat 62, 

jfordt het navolgende gerapporteerd. 
-,r De laatste tijd is van enige communistische 

gezindheid van betrokkene niets gebleken.Hij 
woont met zijn vrouw nog steeds in bij zijn moe
der.In deze woning wordt al leen het Vrije Volk be
zorgd.Betrokkene gaat zelden uit en bemoeit zich 
practisch met niemand.Voorzover dezerzijds bekend 
is geworden,krijgt hij ook geen bezoek van commu-

personen. 

Januari 1952. 



V-NKF-D/57 

ll0OGEVBE!!r F. 
�.mstertüim, 28-3-25 
L.ElllEli, Timo-.•str:3P.t 62. 

21 .ovember 1951. 

Aan de Heer 
c:.to '.,is"' -·rü. va."1 Poli ti 
te 
1 ... : I " E • 

Betroklwne verricht werkz;;1•=unhaden bij de Neo. K belfabriek 
te Delft. (}Fi.nxne bericht omtrent huidige politieke ins telling. 
Zie ook Uw schrijven dd. 10-4-46 no. 112 •• v.

Gedetineerd geweest: 
Van 13-7-1946 t ot 25-2-1947, t.z.v. die nstweigeri ng.

25-2-1946 - l�rijgsr aad te Velde Den laag - opz. on1:5eloorza rnheid:

3 mnd. g.s. maph. 

_1 8 NOV. l 
.. 



Naar aanleiding van Uw schrijven, dd,3 April 1946, No. 48?/XX lB '46 Y.N.,

betreffénde S,HOOGEVEEN, Timorstraat 52 Leiden, worèt het navolP-ende gerappor
teerd: 
Aa.n het adres Timorstraat 52 te Leiden is niemand van de naam HOOGEVEE:l-T 
woonachtig. 
Vermoedelijk wordt in Uw schrijven bedoeld FERDI AND HOOGEVEEN, geboren te 
Amsterdam, 28 Maart 1925, van beroep kantoorbediende, wonende te leiden, 
Timorstraat No. 62. 
Deze moet binnenkort in militairen dienst treden en van hem is bekend, dat hij 
anti-w...ilitarist is uit hoofde van zijn politieke overtuiging, dus niet op 
grond van godsdienstige overwegingen. 
Alhoewel hij geen lid is van de C.P.N., is hij toch uiterst links georienteerd. 
Hij is tegen elken militairen dienst, doch zijn grootste grief is de uitzending 
van militairen naar Indonesie. 
Dat hij in contact zou staan met het comite tot voorlichting van gewetensbe
zwaarden inzake de Krijgsdienst, is niet bekend. 
Wel is bekend, dat hij voortdurend contact onderhoudt met de anti-militarist 
S.H.WIJNNOBEL, overwien U bij schrijven van 18 Maart 1946, No. 105 N.V., een 
rapport werd toegezonden. 

April 1946 
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JOTIG de 

Dirk 

13ataafsch� Petrol 1 ij. 0//�
24 • ebruari 1949 

3383 22-11-1948 

pt.--2(") 18-11-19 8 

4-7-1926 te GrootT:\.m!llcrs 

\GOUD Oosthav n 56

'tie .bijgaand afschrift politieTr�pport



) 
Betreft Dirk de Jong,geb.�7-26 te Groot-Ammers 

won. Bosboom Toussaintkade 9 te Gouda. 
� 

4 Februari 1949. 

Antwoord op 
verzoek Dis no. 3383 dd.24-1-49. 

-

• 

' 1 

GEHEIM. 

>( 1 Dirk de Jong, geb. te Groot Ammers 4 Juli 1926, instrument
maker, wonende te Gouda, Bosboom Toussaintkade 9.
Betrokkene staat te Schoonhoven en Gouda gunstig bekend en 
komt aldaar in de politie-administratie niet voor. Op poli
tiek gebied staat hij eveneens gunstig bekend. Nadat hij te 
Schoonhoven de vakschool van zilversmeden had gevolgd is hij 
werkzaam geweest als instrumentmaker te Leiden. Sinds 1 Decem
ber 1948 is hij op firoef werkzaam als fijn-instrumentmaker 
bij de B.P.M. te's ravenhage. 

Het gezin, waaruit hij stamt,staat eveneens gunstig bekend • 
Zijn vader, eveneens genaamd Dirk de Jong, wonende aan boven
staand adres, is als Opperwachtmeester ingedeeld bij het 
Corps Rijkspolitie. De Opperwachtmeester Dirk de Jong heeft 
zich tijdens de oorlogsjaren als een goed Nederlander doen 
kennen. Hij deed veel ondergronds werk, waarbij zijn zoon 
Dirk hem vaak behulpzaam was. 
Dirk de Jong jr, die de Ned. Herv.Godsdienst belijdt, 1s ver
moedelijk lid van de Partij van de Arbeid. 

Einde. 
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3383 

JONG de, Dir
geb.l1 4-7-1 
won.: GOU.DA 

6 te Groot-Ammero
Oosthaven 56 

/ 

24-1- 9 

Diatr1�tacommand t 
van o Rijke.oliti 

persoo.iiwas voor 1946 woonachtig in de geme te



Bataafsche PeLrole m aa� happij 

JOlfü de 

Dirt. 

4-7-1926· te Groot-Ammers

GOUDA 

· 25 Januari 

2:2-l:l.-1948 

18-11-1948

Bosboom Tou·salntkade 9 

_r,ie bijgaand. afschrirt poli tie-rapport 

Omtrent bovengenoemde persoon zijn recas inlichtingen aange-
vraagd te Schoonhoven, welke U t.z.t. worcten toege�onden. , 



l 

Beitreft 

te Gouda. 

JONG, Dirk de, wonende 

I .D. 991. A. 

Antwoord op verzoek 

Dis No. 3383, d.d. 11-1-49. 

,J 

Dirk de JONG, geboren te Groot-Ammers, 4-7-26, 

werd d.d. 1-7-46 in deze gemeente ingeschreven, ko

mende van Schoonhoven, Oude Singel 6. Op 23-7-48 

werd hij afgeschreven naar Gouda, Oosthaven 56. 

f:::"\f Hij is een zoon van Dirk de JONG, geb. te Ammer

� stol, 14-9-02 en Martina MOURIK, geb. te Groot-

Ammers, 10-4-01. 

Bevraagde bezit de Nederlandse nationaliteit, 

behoort tot de Ned.Herv. kerk en was tijdens zijn 

verblijf in deze gemeente ongehuwd. 

Tijdens zijn verblijf in deze gemeente was hij 

werkzaam in het Kamerlingh Onnes Lamoratorium, ten

einde zich te bekwamen voor het vak van instruwent

maker. Omtrent hem is niets ten nadele bekend, ook 

niet op politiek gebied. Zijn naam komt in de Po

litie-administratie en in de administratie van de 

P.R.A. alhier, niet voor. 

De leden van het gezin waaruit hij stamt, zijn 

niet in deze gemeente woonachtig, zodat omtr ten 

geen inlichtingen kunnen worden verstrakt. 

Leiden, 19-1-49. 



' Geheim. 

No. 134. 

� 

• 

-

• 

Betreft schrijven dd. 23 November 1948 
V6 No. Dis. 3383 betreffende D. de Jong. 

Rapport. 

Dirk de J o n g, geboren te Groot-Am

mers, 4 Juli 1926, van beroep werktuigbouw

kundige, wonende te Gouda, Bosboom Toussaint

kade no. 9 werd op 23 Juli 1948 te Gouda in

geschreven komende van Leiden. 

Zijn naam komt in de politie-administratie 

alhier niet voor. 

Zijn vader is Opperwachtmeester bij de Rijks

politie. Tijdens de bezetting deed deze veel 

illegaal werk. 

Het gezin de Jong staat te Gouda gunstig be

kend. Zij zijn vurig oranje gezind. 

Gouda, 5 Januari 1949. 



VERBINDING 6. 
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Bericht op schrijven dd.21 November 1951,Form.V 4 e,No. 
Dis V-NKF-D-50,Vertrouweli.ik,betreffende J.Klapwi.ik,voor
heen wonende te Delft. 

Johannes KLAPWIJK, 
geboren te Delft,10 Februari 1925,voorheen leerling kabel
monteur bij de N.K.F.te Delft,woonde vanaf zijn geboorte 
tot 6 October 1948 te Delft. Op deze datum werd hij afge-
schreven naar Engeland. Op 1 Februari 1950 werd hij te 
Delft ingeschreven komende van Engeland,terwijl hij op 15 
Augustus 1951 weer te Delft werd afgeschreven gaande naar 
Schotland. 

Hij is op 7 Maart 1946 te Glasgow gehuwd met 
geboren te Glasgow,14 April__lJ..19,uit welk huwelijk tot op 
heden geen kindere� zijrr geboren.Russell had reeds voor 
ha.ar huwe�j.k---met Kla pwijk een _kind, welk kind op 8 Septem
be 19�; door Klapwijk te Edinburgh is geadopteerd. 
-------------

� • 1 .- Volgens de persoonskaart beleed Klapwijk de N.H. Godsdien 
�)\1 J.Klapwijk voornoemd,is de zoon van Johannes KLAPWIJK,ge-

j boren te Bergschenhoek,25 Mei 1893 en Anna Maria Adriana 

· � �( · BRAANKER,geboren te Krimpen aan de IJssel, 30 September
'

), ,_ 1891,beiden wonende op het adres BankastrBat 19 te Delft.
Klapwijk Sr.was voorheen agent van Politie te Delft,ctmch 

is sedert 1 Februari 1938 (;epensionneerd . Hi.i kreeg om 6e
zondheidsredenen eervol ontslag. Klapwijk Sr.was in 1947 
abonne op "De Waarheid",doch volgens verkregen inlichtinge 
leest hij dit blad sedert lange tijd niet meer. 

Een andere zoon uit dat gezin n.l.Hendrik Klapwijk,is 
als Agent van Gemeentepolit�ein dienst van de Gemeente 
Delft. 

De naam J.Klapwijk Jr,noch die van zijn vrouw,komt in de 
al�ier gehouden administratie voor. 
De namen zijn gecontroleerd bij de afdeling Bevolking. 

Einde. 
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Y-NK:-I-50 

KL 1P nJK, J. 
Del.ft, 10-2-25 
DEL2T, Bankaotraat 19. 

/ 
/. 

21 ,ovemb ·� 1951. 

Aan de Boer 
Jo i oaris van Politie 
te 

! 
/ 

/ 

L.1. Kabel1Jonteur. Zijn vader las in 1947 'De �rheid". 

dei, t1b.6t� _ nel ,_ 
�r,;rlr .Îtt V .d R,l,D. 

2 8 NOV !9�1 

Hoofd R.l.J). 



Joha aae 

29-11-21 te D�n Helder 

SEOTIE III 
- -1 11n :;-l -t.i-..,

63._,2 

Zle bijg�a.nc1 af ,.ohrif� oli tie-ra�ï.lort. 

ID 

1 1 -4-9 

ver" mell1J 



Bejï reft: Inlichtingen betr. : KOP, Johann s 
geb. t1;; De Held r 29-11-1921 

� '-14 t ?J .3 z wo • Parallelweg; 178/I. te 01,; 
Gewoond h bbe ·e va.n 1941 tot ---..�.-.� sa 

Berl.cht op aoh:d.jv n II Dia.1�0.-340/ 1 49 dd. 20-10-1949. 

• 

B etrok kene heeft zi oh ti jdei"s z1 ju verblijf te 
steeds goed gedragen. 

Bepaalde vrienden of kenui asen had hij .liet. 
Zijn ouders wonen �iog te Ba,arle-Na.asau gr e, B. 75# 

is a.ls Ma.r.i.nier gepeneioeneeiü e .1. a.lhoewei hij redde 62 
oud is,_ ga.f hij zich oula.uga noe; op als w rkend lid va.

asa.u 

ae v 
ja.a.r 
11 Steu t 

W�ti g u-eza.g 11 • 

In de Politie-a.ct.ministra.tia te B le ... .Nassau is .d. te ten 
nadele van J. K0p, zijn oudere of a, .. de re zinalede 1 b e1 d. 

Ook niet op politiek gebied. 

I • D. Baarle-Na.es u • 

Oot ober 1949 • 



1 

/ 

Y: 
4 

/ 

6332 18.10.49. 

1' 

! 

XnP., �otl:11:mos 
Geb. De Belde • 29-,,.i 1-• 2i 
Wo tiie l'l!Lllel: g 178/I l>EU HAA • 

D He r D19trict�con�andant 
van d• Rij !p 11 tie 

te 

B R L D A 

\ \ 

J 

I 
/ 

) 

(ii8'W(JODO. hebbenll ft.ll 19'.,1 tot 1 Slft.3 te mB NASSAU• 



KoP 

Johannes 

SEC�IE III ARID 
21!--11-49 

6332 

389 

1.-10-49 

v0r:r,amel ij t 

?9-11-19"1 te Den Rel der 

DE•J HAAG arallel� 17$/I 

Zie bijgaand afschrift po11t1er!.:l."':i,... rt • 

• 



1
} Doss.109/2�28. 

lJ November 1949. 

• 

• 

Betreft: KOP, Johannes, wonende 
Parallelweg 178 I te 's-Gravenbage. 

Antwoord op 
verzoek Dis.No.6332, d.d. 18 Cctober 194 9. 

Johannes KOP, geboren te Den Helder 29 .ovember 1921, 
zonder beroep, woont Pa:i:·allelweg 178 I te 's-Gravenhage. 

Hij 1s op 10 November 1943 te 's-Gravenha e gehu d 
met: 

t;;;:\, Johanna antonia BENUS, geboren te 's-Gravenhage 20 
� Augustus 1922. 

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren. 
Het gezin belijdt de R .K. -godsdienst en leest Het 

Binnenho1' en De Volkskrant. 
Het bemoeit zich in het geheel niet met politiek. 
Hij was 1 1/2 jaar als oorlogsvrijwilliger in Indone

si�; in 194:i was hij bewaker in het .kamp 11 Duindorp tt te 
Scheveningen. 

J.Kop voornoemd wordt als een eigenwijs mannetje ge
kenschetst. iijn echtgenote verwaarloost de huishouding, 
zodat het geheel een zeer rommelige indruk maakt. 

In de poli tie-administratie t e  's-u-ravenhage .:omen 
Kop en zijn echtgenote niet voor • 



6332 

KOP, Johann s 
geh. 29.11.1921 t• Den Held r 
Tion. D n 01g,Parallolw g 178/! 

,/ 

i 
� 

- �

D 

t 

r roqfdco· r iss:lris v n 
p") iti• 



LAHGE de 

Jan 

17-9-1926 

14546 

1505/51 

DELFT, orrrnostraut 27 

Zie bijeaur.d afschrift politierapport. 

S CTL.1, II 

7-9-51

;-;-51 



VERBINDING 6. 
,, 

,_0,412;1951. 
"t-EHEIM. 

• 

P.. 

0 

I ' 

26 Se tember 13"1. 

Bericht op schrijTen dd. 13 eptember 1951,Form.V 3,No. 
Dis 14.546,Geheim,betreffende J.de Lan5e,wonende te Delft. 

Jan de LANGE, 

geboren te 's7Gravenhage,17 September 1926,fabrieksarb ider

wonende Borneostraat 27 te Delft.is sedert 20 eptember 

19,;,8 t1-: Dt-:lft hoonAC!J.tig, Hij l'estigde zich op die uatu. 
te m�lft,.k.or.ende van 's-GraTenhage. Hij is ongehu,,u e-

lijnt vvll:-',ens z:y.jn pE::rsoonsk art e,con Guuu ie"st. V 1 c ::, 
dricre�t:.I.J. i.ulichti.t1i,;�n Tan t:>ersonen,u.ie ..,t .., �in

goed kennen en welk perso en als ze r b trou.,,b[.ar 
wru.tm aanp.,emt::rkt, 1eeft Jan de Lange Toornoemd, zich thans 

1 aangesloten bij Jehova's Getuigen.en volgt hij 0edurende 
de laatste tijd deze dienst trouw. 

Hij is als fab�ieksarbeider werkz�am op de �d-1!'.lbel Fa
brieken te Delft. 
r-~ 

J.de Lange,is op 28 September 194.5,als oorlogsTrijvilli1.,er
in dienst getreden bij het le regiment Pioniers en is op 
13 Juni 1948,door beeindiginb van zijn dienstTerband o t

slagen.Van 6 April 1951 tot 1 Mei 1951,verbleef hij Toor

herhaling bij datzelfde corps. De naam Tan het re0iment is 
thans gewijzigd in le Regiment Genietroepen. D& Lan e was 

r soldaat le klasse. 
1>! Hij is de zoon Tan Arie Reinhard !iie Lange, ebor n te 

Tenhage,22 April 1907 en Cornelia Anthonia S�its, eboren 
te Delft,17 November 1303,beiden ,wnende op iet adres Bor
neostraat 27 te Delft. 

A.R.de Lane:;e Toornoemd,is thans koopman Tan beroep,vocr
heen was hij glazenwasser en stoker bij e� schoon��akb -
drijf. Hij bren6t de l2atste tijd Teel aoor in cafe's, 

/ 
De moeder gaat volbens verkre0en inlichtinge de laatste

tijd ook Teel near de bijeenkomsten Tan JehoTa's GetQi5en. 
De n8am J.de Lange Toornoemd,noch die Tan zijn OQàers, 

komt in de alhier gel10uden administratie voor. 

De namen zijn 6econtroleerd bij de afdeling B TOl-in. 
c.. •



14.545 

DIENST - XX:X:XXXX 

/ 
Là.NGE de, Jan/ 

I 
Geo. 17-9-1 5 te ---

DELFT, Bor 27 

I 

13 Se:pt • 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te 
DELFT. 



VERBIIIDING I:"o. 3. 

I.D. No. 761/5l(D)
Onderwerp: K. van Loopik.
Ant·woord op: V2e i:ro. Dis V-l\"TKF-D-58A dd 21-11-51

D I E r S T G E H E I l,� 

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

0 

IQaas van LOOP IK is op 4-7-1�24 te Schiedam. geboren, 
Hederlander, van beroep assistent-laborant bij de �.K.F. t e  Delft, 
gehuwd met Aartje van der TAK, geboren te Schiedam 1-7-1925, 
wonende aan de Simon Steyinstraat-12b te Schiedam. 

Zijn vader is overleden. Zijn moeder, Aartje van BEEM, 

• geboren te Tiel 25-4-05 is op 23-1-41 v1eer gehuwd met Floris
PAUW-, geboren t e  Bever·wijk 12-4-95 en woont aan :'"e Van der Elst-
straát 16a te Schiedam. 1, , 1

}(8.."---s "IJ"'-- "çc�-11(' 
In '1946 was� �ls correspondent verbonden aan het dag-

•,., -�
\\ � 
,y,

\'{- .� .. / �

'?)(;.·� ' 

blad ttDe Waarheid". Zijn perskaart voor de gemeente Schiedan werd
op 28-1-1946 aan hem uitgereikt. Begin 1948 was hij nog aan de
Waarheid verbonden. Daarna werd niets meer van hem bekend. Hij
is niet geabonneerd op "De Waarheid".

>\!" \ j 
Wel werd van hem nog bekend, dat hij soms om.gaat met

, J het Communistisch Gemeenteraadslid A. van der Laan, wonende
� / Singel 37b te Schiedam. Dit komt waarschijnlijk omdat hij in 

I , . 

/ .i.1946 regelmatig contact had met A. v.d. Laan, omdat deze alhier
o/ J.>, het agentschap voor de Waarheid heeft. 

•v .. �� Hier is nog bekend, dat betrokkene gescheidEn leeft van 
�� 

J... zijn vrouw, die voor zo ver hier bekend atelier-naaister is in 
�f Amsterdam en aldaar op de Amstelkade 81 H is woonachtig is. 

OP .. . ¾��� bespr . met
1/lfF;;J2 

�n ------

11 Decer. be·r 1951. 



LCOPIK, K. ven 
Jc}-:iedam, •1-ï-24 
SCJ.l...:;.u _ 1

7 3 • ._; Lovir:.straa.t 12 b. 

,, . 

21 November J951. 

Aw ne IIeer 
Co -:i;.; -:.:rl �nm Pol tic 
t6 
.2..JLH I E li • 

I 

) 

Werkzaam bij Ned. Kabelfabriek. Betrokkene is bij Uw dienst 
bekend. Zijn er na 1948 nog aanvullende gegevens verkregen? 

To\ op heden Gnbskend

de administratia VilO de R.l.L

1 8 �ov 19s1

M Id .\.D



VERBINDI
N

G 6. 

No. 677/ 1951. 

VERTROUWELIJK. 

5 Deceqiber 1951. 

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

• 

Bericht op schrijven dd.21 �ovember 1951,Form.V 4 e ,No.Die 

V-NKF-D-51,Vertrouwelijk,betreffende A.C.Luijendijk,wonende

te Delft.

� I Adrianus Cornelis LUIJENDIJK, 
7 geboren te 's-Gravenhage,14 Januari 1907,ctief bij 

de Ned.Kabel Fabrieken te Delft,wonende Kon. mmalaan 51 te 

Delft,vestigde zich op 30 April 1907 te Delft,komende van 

's-Gra venha ge. 

Hij is op 29 Juli 1932 te Delft gehuwd met Johanna l'IBIJS

TER�geboren te Delft,23 Juni 1906,uit welk hu1elijk 2 kin

der·en zijn ge boren. 

Het gezin Luijendijk belijdt volgens de oersoons aarten 

geen Godsdienst 

De naam A.C.Luijendijk voornoemd,komt voor op een alhier 

berustende lijst,opgemaakt in 1947,waarop voorkomen de na

men van personen die toen abonne waren op het dagblad "De 

Waarheid". Volgens verkregen inlichtingen zou hij thans gee.r 

abonne meer zijn. "Bij de verkiezin�en in 1950,hing achter 

een der ramen van zijn woning een verkiezin6splaat van de 

P.v.d.A.

Hi,i is de zoon van Leendert Lui;iendijk en Maertje van der

Sluis,nadere personalia en woonplaatsen te Delft niet be

kend. 

Zijn vrouw is de dochter van Jacobus Johannes Meijster,�eT 

boren te Delft,23 Augustus 1868,(overleden) en Geertruida 

�1ilgelmina Krul,geboren te Delft,28 Juli 1867,die bij Luij

endijk inwonende is. 

De naam van de vrouw van L�ijendijk voornoemd,noch die van 

häar of zijn OtJ.ders ,komt in de alhier gehouden adrninistrat:e 

voor. 

De npmen zijn gecontro eerd bij de afdeling Bevolking. 

Einde. 



1( 

LUIJ:8NDIJK, A.C. 
Dan :1a1.g, 14-1-07 
1x:.;;JJ!'T, Kon. Emniala;:m 51, 

21 iovember 19,1. 

\M e üec:r 
Cowr:,üw·lr.i..� van o i tie 
te 
IJ ' L F T. 

i 

Chef :mont"lu.r Ned • .r �oelfabriek. In 1917 ln.a hi.j de '-l' rheid. 

� ot op heden onbekend in

·c;l� �çlp,i.oi•i r:,t,i:n v,rn de R.1.D.

2 e NOV l 1.i51

i0 otd &, .D . 



Opmerkingen: 2 8 5 8 
';D. 'De.t/t� J3/ �"¼.rol: 
Mrt.'48 staker bij S.ll.B. i.v.m. CPN-wethouders
motie. 

A. MULDER, Jacob Ned.
Onstwedde, 2.11.1922 
.AJ."\B:STEHDJIIvI, Ot1de Looiersstrant 1-I
monteur 
I.D • .IIBd. 9-12-'49 
Mrt '48 - staker bij SHB i.v"n. CPN. wet-

• houdersmotie. 
�S. Gaarne V4e onderzoek. ?-11-1951 

1 1 J H! 1952 /UI � 

Nagesl. door: � dat: J - ( 0 - �- t 

MODELB 

V 

arz: :N.K.FiD. 

volgnr: 4 7 'J I flj · 

datum afz: 26-10-51

achtem: 
" 

MULDER 

voorn: J • 

l
i

kabelreparateu.r geb: 24-11-22

afd. zwakstroomfabric ge. te: Onstwedde

Zi�: OD 2500 / 1820 • adres: O.NST',VEDDE 
Alteveer K 220. 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



., 

C � ... no een r , ,. 

(, .. w •• '' 
I . 

• /' 

: "l°t 1.lnn•:n
1:. 

ri.J./ccp>,'r�:�. , . ;-· .. 

ldg./cc-'f,'-!1'; �· ,. \ 

1 n • · •, 1 [ 952 i �c:rFort n-... r.: t.
1.v 9 F B.1 

� •. -x=•== - ----=�--�--- --· .. -��---====-===�

l U. P " rtJ 1 • �:;r. r. t , ✓-✓� 
1 .• _:'f. ... :L.,� . .1:. ·----·--····•-·- _$.._.d.,,_--'-----=------· 

. r � _-_:_:· __ geg ,;kii - . 

•



I.D.14O.
-

Betreft: Form.V 4 e C 

No.Dis V-NKF-D-47 

No.124-196-178. 

• 

4 Januari 1952. 

• Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald 
,,,,--- 1 betreffende Johannes MULDER, geboren 24-11-1922 te Onst

wedde, wonende te Alteveer K.22O, gem.Onst\ledde, heb ik 
de eer U te berichten, dat betrokkene thans niet meer 
werkzaam is bij de Ned .Kabelfabriek te Delft. Hij heeft 
aiëiäar èfï'l;Jáai- voorjaar 1951) ongeveer 6 weken gewerkt. 
Omdat hem dit werk niet aanstond is hij weer naar zijn 
gezin teruggekeerd, 

---Hfi-'a:t ,.m.oe.t epaald. .onjuis:t zijn, -dat lij in 1948 te 
Amsterdafu woonde. In dat jaar woonde hij ook reeds te 
Alteveer n was bakkersgezel te Alteveer. 

Het an dus ook niet juist zijn dat hij in 1948 te 
-Amsterdam �taa�e in verband met d� C.P •• etWoudersmoti 

Volgens betrouwbaar verkregen inlichtingen, is be.
trokkene vrij zeker niet Communistisch gezind. 

Hij stamt uit eënchr.Gereformeerd gezin, doch nadat 
hij de ouderlijke woning heeft verlaten en in het huwe
lijk trad met een onkerkelijk meisje, schijnt hij zijn 
kerk de rug te hebben toegekeerd. 

Hij is geabonneerd op het streekblad "De Winschoter 
Courant tt. 

Thans werkt hij op de Coop.Aardappelmeelfabriek 
"Alteveer" te Alteveer. Hij heeft geen bepaalde vrienden. 

Zijn levenswijze is normaal en onbesproken. Ook 
thans is hij stellmg niet extremistisch georienteerd. 

I.D.14O •



/ 

t 
.;.1ULDER, J. 
ûnst.:edde,; 24-11-22 
OHST':f,8)).1,.;.J, ,1teve�r K 220. 

21 ovember 1951. 

an de Heer 
Korpschef van Politie 
van ONSTi�·E 
te 
S T L. 

-1erkZ"l."..Un bij do Ned. Kabelfabriek.
Betrok.�ene woonde in 1948 in Amsterdam en staakte in aart

1948 in verband met C.P.�. ethoudersmotie. 

1 1:,ekel'ld i 

.1 e, vsn de R l�O. 

l 8 NOV 19S1



I.D Oostelijk Groningen
Onderu: Inlichtingen 
No. 618 . DltT f 

Ant1';.op: U1.1 verzoek om inlichtingen litJ 
• 

dd. '30 :A.ug·.1951.IJo"Dis 14 494 A
betr T. A. J. Ifulder ______ _

Tonnis Albertus Johannes IillLDE, t,eb: te .in..,choten, 22 J 
1916, Herd op 7 Juni 1946 vanuit de gemeente "ïnsc"oten, t.Vitus
holt 6e Laan no 7 afgevoerd naar de gemeente Oude-Pe1:ela,Hcerc3ïri� 
i. Eulder is gehuwd net Henderika Snoek, [;eb: te Scheemda,!;.- -2_
Uit dit hui'lelijk zijn drie kinderen geboren, resp.op 19-10-19lr6, 
22-4-1948 en 30-1-1950.

De leden van het gezin I'tulder belijden de Ger Godsdienst en 
zijn politiek geori�nteerd op de .. n.Partij. I:rulder ".!élS voo:..1hccn 
werkzaam in de strocartonindustrie te Oude-Pekela en fungeerde 
geruime tijd als koster der Gereformeerde Kerk ter plaatse. 0 
politieke vergaderingen wordt hij nimmer aan[;etroffen. Iet gezin 
maakt ter plaatse een gunstige indruk en stEc' t aldm r ,:;oed aange
schreven. Omgang met bep&alde personen heeft nen niet en in .iet 
gezin 1·rorden neutrale .... en/of. kerl:elijke bladen gelezen. 

I.D Oost.Groningen.14-9�51

f;-



MULDER, T .A .J • 
Winschoten ??-6-16
OUDE-PEKE�LÁ, Heereswi jk 1. 

30 Au, atUB 1951.

Aan de HP,er Districtscommandant 
van de Rij'k.spolit ie 
te 

I N S C H O � � • 

Werkzaam bij Nea. Y.abelfabriek, Delft. 



l 
. ,, , 

) 

SF :1..845 L G 3 3 84 
'/•A.J.Mulder" H�ereswijk l

9. 4-.-51
Haspe 1. bew.

OUDE-PEI(ELAWinschoten 22.6.16



VERBINDING 6. 

No • 6 5 2/ 1951 • 

DIENSTGEHEIM. 
-------------

• 

'
,., 

( t 

• 

21 November 1951. 

0 

Bericht op schrijven dd. 15 November 1951,Form.V 2 e, 

No.Dis V-NKF-D-1008 A,Dienstgeheim,betreffende E.J.K. 

Rethans,wonende te Delft. 

Eduard Johan Karel RETHANS, 

geboren te Delft,13 Juli 1929,kantoorbediende,wonende 

Molslaan 12 te Delft,is sedert zijn geboorte te Delft 

woonachtig. Hij is ongehuwd en belijdt de R.K.Godsdienst 

Hij is de zoon van Johannes Jozef RET NS,geboren te 

Heusden,20 Juli 1883 en Elizabeth Johanna Catharina HOO

GEN,geboren te V✓ateringen,4 April 1887,beiden wonende 

op het adres Molslaan 12 te Delft. 

Rethans Sr.is van beroep lederhandelaar en winkelier 

sportartikelen en zijn zaak is gevestigd op het adres 

Jacob Gerritstraat la te Delft. 

Bij de verkiezingen in 1949 en 1950,hing achter 

ramen van de woning van Rethans Sr.een verkiezingsplaat 

van de K.V.I' • 

De naam E.J.K.Rethans voornoemd,noch die van zijn ou

ders of overige familieleden komt in de alhier gehouden 

administratie voor. 

De namen zijn gecontroleerd bij de afdeling Bevolking. 

Einde. 



V-l!KI',-D-1008 A

/ 

Werkz.-,,,,m bij de i;ec1. J:.:,,, belf.,, briek. 

Tot üp heden onbekend In
de •dministratie van de R I 0

.. � .

1 6 NOV lr31 

Hoofd R,I.D,

l. ov. b r 1�51.

APn ae F.e --r 

CoJli:ai"',a�ris Y-,n nol "L tie 

J; ELFT. 



I"D Oosteijl Groningen 
Onderw: Inlichtingen 
No. 017

Ant·w.op: Uw verzoek om inlichtingen 
dd. JO Aug .. '51.Eo.Dis 14 494 A

• betr � Jan SIJPKENS.

� l Jan SIJPKEITS � · eeb: te Onst1·1edde, 28 December 1920, f brieks-
arbeider, t1on: te BELLIITff.lOLDE, Zuiderstraat C 152, is ge mml met @ Antje Luberta Jansma, geb: te Grootcbast, 2 Jov. 1913. Uit dit hu
·welijk zijn tuee kinderen geboren" resp. op 29-ll-l>l; en. 27-5-1950

Jan .Sijpkens genoot lager onderuijs en HélS t0ye!.;.;, studerende 
voor het I ä.ddenstands-diploma IJ och de naan van Jan ..)ij_;_,l:cns, noch
de naam van een der leden van het ge::::in, uaarbij _1.:.j in- 'onende is, 
komt, voor zover alhier l:on imrden n2.6egaan, voor in de ol. � dn. 
alhier De leden van dit ge zin belijden de Hed.Herv Godsd:Lenst.Let 
politiel: laat men zich niet in en op politieke verbaderine;en uordt 
nimmer een lid van dit gezin aangetroffen 

De led-en van het gezin Sijpkens sta&n ter plu.é...tse e;unstig 
aan6eschreven., Gewoonlijk hebben zij or:igang met ter ::?la tse ...,unstig 
bekend staande personen Ook op het né1.éitsch:>.ppelijl: gedrag, betref
fende deze gezinsleden, valt niets aan te nerken. 

I.D.Oost.G
�

ngen ll_i.-9-51 



SIJPKENG, J. 
Onstwedde 2&-12-20 
BBLLI1IGWOLDE, Costerstraat C 15?. 

30 Augustus 1951.

Aan de Heer Districtscomrnan 
van de R1�kspolit1e 
te 
"i I l '3 C H O T � _. • 

Werkzaam bi ,1 Ned. Kabelfabriek, Delft. 



SF .1.848 L G 3 2 84 
... 

/ J.Sijpkens Hp.isolatiB 

Oosterstraat C 152 BELLINGWOLDE 

9. 4.51 Onstwedde 28,12.20 

V
b/4_�)

Al;,J: .,P -l/� 



• 

• 

I.D Oostelijk Groninccn 
OnderH: Inlichtingen 
Ho •. 616 
Antw. op: Uw verzoek !ÎH'l inlicl1tini:;cn 

dd. JO �us.-1951 iîo.:Jis 14 494 ,._
betr 1:. Sijsling , .... _ 

(f rorneli1 1::; SIJJLrJG, c;e ): te :1inschoten, 20 Juli :..'?23, 'on: 
, e Heiligerlee, Loot :.:uclaan I.:,, is o: 5-2-19li-2 ·c.i.m;d net Jantje 

onl:er, __;eb·: 24-2-lQ�2. Uit dit hm;elij.: �ijn drie ':inderen ge
oren, resp� op 22-8-1942, 10-4-1945 en op9-6-l 47r 

De leden van het E,;ezin 0ijslin.; belijden 0cen Godsdienst, 
al thans zij ",Tonen nir,1rner een Godsc:.ienstoefcnint; bij. vij..,:ing 
genoot alleen Lacer Onder-i.ïijs en 112.s aLüer rerl:zaaM op de 
11Dikatr-fabriek voor gedroot;;de 0roet;en. 

· Politiel: zal ..3ijsling verr.10edelijl: interesse hebben voo_ ..
de P •. v 9 d.A" Van eni6 ver6a,deringbezoe_� is dezerzijè.s ec ter n:.. 
mer gebleken" Hoch de naau van 1:ornelis .Jijslinl,, ·.och de naam 
van een der leden Vé.n �1et gezin, uat.rvan hij deel 11i t1 ó.akt, .o ..t 
voor in de Pol • .adn.alhier. In lletggczin n1·den c.ll�en ac·1.tr le
strlte.k- en/of dagbladen c;elc�en" Si-joling uas een actief lid van 
de voetbalverenising te Leili__;erlee 

T D Oost4lijk (}roningcn.11,-9-5::L. 

·r_,. 



SIJSL!NG, K. 
Winschoten 20-7-?3 H8ILIGERGEf, Loopb:ruglaan 4

0 

30 Augustus 19�1. 

Aan de HePr Distr1ctacom.�anQantvan de R1jkapol1t1ete 
1 I r; S C H O T E Tl •

Werkzaam bij Ned. Kabelfabriek, Delft.



SF .'.'.l..?05 L G 3 3 84 

K.S��ling Draadspoeler 

Loopbruglaan 4 HEILIGERL3B 

2. 4-51 Winschoten 20.7.23 



Nagesl. door: 

MODEL C 

DIENSTGEHEIM
Vertrouwelijk/Dienstgeheim 

8 oer. 1982

/; dat: Vertrouwelijk/Dienstgeheim 

afz: N"K.F. 

volgnr: 4 797 achtern: {van Tongeren 

datum afz: 28-9-62 voorn: Maria Cornelia 

functie: beambte 

� I_! �î) °!- / d;,✓, 
at

1
_.ts: 

/f1tèf ��. tlt!k�3 i

� 104304* 

geb: 11-2-30

te: Delft 

aoc�: Prof. Evertalaan 299 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



VERBINDD1 G 6. 

No. 650/1951. 

DIENSTGEHEIM. 
-------------

• 

21 ovember 1951. 

Bericht op schrijven dd.15 November 1951,Form.V 2 e, 

No. Dis V-NKF-D-101 , Dienstgeheim, betreffende r • C. van 

Tongeren,wonende te Delft. 

J.lîaria Cornelia van TONGEREN, 

geboren te Delft,11 FebrQari 1930,kantoorbediende,wonen

de Achterom 23 te Delft,woonde vanaf haar geboorte tot 

20 April 1938,te Delft. Op deze datQm werd zij afgeschre 

ven naar O�gs�geest. Op 22 JQli 1943 werd zij te Delft 

ingeschreven komende van Oegstgeest. Zij was daar op 

een kostschool. Op 28 December 1948 werd zij afgeschre

ven naar Haarlem,vanwaar zij op 1 Maart 1951 weer werd 

afgeschreven naar Delft.· 

lij is ongehQwd en belijdt de R.K.Godsdienst. Zij is 

de dochter van Johannes Vv ilhelmQs van TONGEREN, geboren 

te Delft,29 April 1904 en Maria Klazina Jacoba van den 

BOSCH,geboren te Rijswijk,3 tebrQari 1905. J • •  van Tonge 

ren vou�noemd is krQidenier van beroep en is eigenaar 

van twee zaken te Delft. 

:Lle naam M.C.van Tongeren voornoemd,noch die van haar 

OQders,komt in de alhier gehoQden administratie voor. 

De namen zijn gecontroleerd bij de afdeling Bevolking. 

Einde. 



V-EK::J'-1-1010 A

TONGEREN, I�riP Gorneli� v n 
DGlft, 11-2-30 
DELF'.!:, Acb.t1Jt·o:n 23. 

Werkzr,.-,m bij de Ned. Kr.;belf41briek o

:J h�den onbek 11d la 
do administr-iJti• van de f

!
D! 

1 6 NOV !\,') 

Soofd R.I.D, 

15 NoveMber 1951. 

A'ï1l de Hee.t· 
Go-J!Gi:dS<>ris V'>!l Politie 

te 
Ll L F T.



I.D,Oostelijk G:�oningen
Onderw: Inlichtingen
Ho •. 615 ..!_.Z-' - )-, 

/Jt 'l<'o/15}- 'l'I
Lntw"op: U1-r verzoek om inlichtingen 

dd. JO Aug 1951 I:r .Dis 14.494
• betr. H. Uitvlugt

• 

p(J Harm Uitvlugt, 
0

eb: te VGendan, 8 JunUé:ri 1913, thans cr!---
zaam bij de Hed, Kabelfab1�iek te Delft, is 011[:;eveer 5 ju.r '-'cloden 
in Scheemda konen 1·:0nen. Hij ,i&S alhier Ferkz· un ls vis_rno

.t 
an, 

rei:ü0er, bet onHerker en arbeider op de st1�oc&rto11fabrick 11 e Toe
komst" te Itlduolda. 

Hij is gehuwd net Hilgien -iartha Oosterhuis, e;eb: te Jchee. -
da, 13-11-1924. Uit dit huuelijk zijn drie _:inde1 en �eb oren 

De leclen van het gezin Uitvlugt belijden de llcd.Herv.God..,
dienst en zijn politiek ceori�nteerd op de politiek van de P.v.d •• 
Hij ezoekt de vergaderingen v'l.n die Partij en c;rce�t zich noen.l 
op het terrein van de 01·\::;anisatie van die r.:.rtij. I:ij heeft veel 
or1gang met partijgenoten" 

Ter plaatse staan de leden van dit gezin unsti� r.&11 c..,c· re
ven., Iroch de naam van Harm Uitvlugt, noch de fü.an v· n een der leden 
van het sezin, uaarvan hij deel uitnaa::t, ko ,1t voo1· in de Pol"adm 
alhier 

ID.Oostelijk Groningen.14-9-51 

f:; 



UITVLUGT, H • 
Ve .;nds.m g..1-13 
SOHEFl.fDÁ, Winschoterweg g•
'·lerkzanm bij Ned. Kabelfabriek, Delft.

30 Au�ustus 1951. 

Aan de Heer D1str1ctecommannant
vnn de R1jkspol1tiA
te 
'/ I ."' S C H O T N.



j 
ZF' .:1.846 L ,G 3 2 84 

.� H. Ui tv! ugt He 1 per per>s 
Winschoterweg 8 SCHEEMDA
9. 4-51 Veendam a.1.13



VERBINDING 6. 
No. 649/1951. 
DIENSTGEHEIM. 

• 

23 November 1951. 

Bericht op schrijven dd.15 ovember 1951,Form.V 2 e,No.Dis 
V-NKF-D-1011 A,Dienstgeheim,betreffende P.W.M.Verbu.rgh,

won e te Delft.

Petra Wilhelmina Marlene VERBURGH, 

geboren te Delft,10 Januari 1935,zonder beroep,voorheen.wo
nende Fred.Hendrikstraat 8 te Delft,woonde vanaf haar ge
boorte tot 17 Mei 1938 te Delft.Op deze datum werd zij af
geschreven naar 's-Gravenhage. Op 19 Augustus 1941 werd zij 
vandaar afgeschreven naar Vlaardingen.Op 13 December 1941 
werd zij te Delft ingeschreven komende van Vlaa�dingen.Op 
1 October 1947 werd zij te Delft afgeschreven naar het 
adres �elftsestraatweg 266 te Pijnacker.Nadien is zij niet 
meer tJ Delft ingeschreven geweest. 

Bij haar afschrijving te Delft was zij ongehuwd en behoor 
de zij blijkens haar persoonskaart tot geen Kerkgenootschap 

Zij is de dochter Petrus Leendert VERBURGH,geboren te 
Schiedam, 6 Maart 1890 en 'i ilhelmina Maria PE:rERSON ,geboren 
te Delft,11 Mei 1903.Het huwelijk is echter op 6 Augustus 
1941 door echtscheiding ontbonden. P.L.Verbu.rgh is op 27 
Februari 1942 gehuwd met Johanna Dingina BERKELAAR,geboren 
te Vrijenban,11 Februari 1920. 

Contra W.P.Peterson voornoemd,werd door de voormalige P.R • 

A.te Delft onder No.437,dd.30 November 1945 proces-verbaal
opgemaákt terzake van het feit dat zij vrijwillig in dienst
is getreden bij diverse Duitse weermachtsorganisaties en
omdat zij verdacht werd van het plegen van verraad.Zij was
geruimen tijd geinterneerd en door het Tribunaal te Delft
werd dd.16 December 1946,geadviseerd tot internering tot

15 Mei 1947"
De naam P.W.M.Verburgh voornoemd,noch die van haar vader 

komt in de alhier gehouden administratie voor. 
De namen zijn gecontroleerd bij de afdeling Bevolking. 

Binde. 



V-HKF-D-1011 A 15 1 o v-ember 1S5). 

J,.-.n de 1feer 
Co1111i 1:3 s n !'is 

te 
:CEL F T. 

VERBURGH, Petrn Wilhelmin� M�rlene 
Delft, 10-1-35 
DELFG-!-.U#, :Noordeindséweg 12. 

· o;, heden onbeke"d fn
dmlnistratie van de R.1.O.

1 6 ov t··=1 

E:foofd RJD, 

VnY, Po_itie 
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