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VAN DER HEEM N.V. DEN HAAG HOLLAND 
HOOFDKANTOOR 

E LECTR OTECHN IS CH E FABRI EK VAN RADIOTOES TE LLEN. VE RS T E RKERINS T ALL A TIES, STOFZUIGE RS. 

VLOERWRIJVE RS, HANDBOORMACHINES. V ERWARMINGS D E KE N S EN V ENTILA TOREN, RIJWI E LM OTORE N 

TEL. 77 85 31 - TELEGR. HEEMR ADIO DEN HAAG - BANK: ROTTERDAMSCHE BANK N.V. DEN H AAG - GIRO 257 15 

UW KENMERK UW D ATUM 

gegevens personeel. 

Geachte Heer De Niet, 

BIN�TENLAlil])SE VEILIGHEIDSDIENST, 
Javastraat 68, 
D e n H a a g • 

t.a.v. hr De Niet •

. ONS KENMERK DEN HAAG • MMNWEG 256 

Dir.247:7000.irZ/ACo 24.3.1951 • 

Hierbij doen wij U toekomen het voor U bestemde exemplaar van de 
B-gevallen (direct werkzaam aan echoloodproject of op belangrijke
posten) en de C-gevallen (mensen die in de omgeving werkzaam zijn
of functie hebben, waarbij ze zich door het bedrijf kunnen bewegen).

Tevens gaan hierbij de g egevens van een aantal statenloze,vreemde-
lingen. Bij enkele personen, die wijzelf verdacht vinden, hebben wij 
de bemerking "waarschijnlijk communist" geplaatst. 

De door U gevraagde A-gevallen zenden wij hierbij eveneens, voor 
zover de gegevens ons bekend waren, door ons ingevuld. 

Hoogachtend, 
VAN DER HEEM N.V • 

� 

ir P.G.Zaaijer, 
onderdirecteur. 

RADIO- EN STOFZU I GE R FABRIEK • DEN HA AG M OT ORE N FABRIE K 

511 

UTRECHT 

C 80.44.5 



VAN� DER HEEM N.V. DEN HAAG HOLLAND 
HOOFDKANTOOR 

ELECT R O TE C H N IS CH E FABRIEK V A N  RA D 1 0 TOE S TE l l EN , VERS TER K ERIN STA l l AT IE S, STOFZUIGERS, 

VLOERWRIJVERS, H A N DBOORM ACH IN ES, VERWA RM IN GSDEK EN S EN VEN TILATOREN . RIJWIEL M OTOREN 

TEL. 77 85 31 - TELEGR. HEEM RADIO DEN HAAG - BANK: ROTIERDAMSCHE BANK N.V. DEN HAAG - GIRO 257 15 

UW KENMERK UW DA TUM 

Mijne Heren, 

Aan het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, 

� Bureau Nati.9!!ê:._le Veiligheid,
t.a.v. de Heer van Arkel, 
Binnenhof 19, 
DEN HAAG. 

ONS KENMERK DEN HAAG • MAANWEG 25b 

C9000Mr.O DS726 JcL 5 October 1950 

Hierbij zenden wij U een lijst van namen van personen, 

die uit hoofde van hun functie met het project Dato 

in aanraking moeten, of zouden kunnen komen.

Bijlage: l namenlijst. 

Inmiddels verblijven wij, 

Hoogachtend, 
VMDi:::: 

Ir.P. G. Zaayer, 
Onderdirecteur. 

RADIO- EN STOFZUIGERFABRIEK - DEN H A AG M OTORENFA B RIEK UTRECH T 

511 
C 80.44 



briei C9000DS .• mro. 726JcL. 

ir 

Naam: Voornamen: Geboorte dat.: Geb.Plaats: 

Leonardus,Wilhelmus 

1\/Jan 

• Gussenhoven \/Louis, Christiaan,
� Marie, Joseph 

.,,.. van Vliet \J Gerrit

20.12.1893 

13. 8.1907

7. 3.1909

19. 2.1902

.d,Z Zaaijer Y Pieter Geeri t � 18. 6.1905

� o�6'r B 1 Okk:� Nanning l � 11.11.1916 

;:: Coli j:h _,,... V Anna, Sophia, Maria,
/ 

"' 
Magdalena � J/ 10. a.1907

::=Cronheim Alfred 18. 3.1896

_. L"é'Y.rt AHendrika, Johanna.J)H b ;24. 4.1924 

•.i_ Kuling Lucia, Augusta Jd #r-,'f'i• 13. 1.1929 

)" Kemp� _.... Jan, Marius .DIS I:, l. 10. 9.1906 

,:_•rkuá""'
__.,... 

/Hendricus, Willebr., 

/ ,.,. Cornelis }) IS , � 14. 7 .1917 
s;;:Es ter - Marti-nus

/ / 

::: van d.e:
n 

Bosch IMa.rinus 

.:;:::.de,,(ruijn ,..- Johannes, 
/' t :=.::Duyvestein Antonius, 

2. 7.1907

19. 

� 19.

Adrianus 15. 

2.1911

a.1914

4.1895
/ -3<Hage .,,., Gerrit, Julius {, t, 21. 4.1895

0eekhout , 
·wiegmans ,

Johannes 
Cornelis 

Maarten 

3. 3.1891
24.10.1888 

25. 9.1.911 ...

Den Haag 

Leiden 

Den Haag 

Rotterdam 

Den Haag 

Kampen 

Den Haag 

Berlijn 

Den Haag 

Singapore 

Rotterdam 

Voorburg 

Zwolle 

Almelo 

Den Haag 

Den Haag 

Den Bosch 

Dordrecht 
Den Haag 

Lisse 

Adres: 

... . 

Ln.v.Nieuw Oosteinde 

Ln.v.Leeuwesteyn 

Park Leeuwesteyn 

Taveernelaan 

11, Voorburg 

19, Voorburg 

7, Voorburg 

5, Bosch en 
Duin 

-1-
J/-� 0/ 

Functie: 

directeur 411;. 
directeur -·� 

onderdirecteur� 
onderdirecteur� 

<
>
z 

0 
m 
:;;.:, 

(post den Dolder) 
:C 

14, Scheveningen onderdirecteur� Kapelweg 

Overburgk;ade 

Altingstraat 

Berkenbosch Blokstr. 

Primula.straat 

Damsigtstraat 

Laurens Reaelstraat 

Groenewegje 

Linnaeusstraat 

Loenensestraat 

v.d.Capellenstraat

Allard Piersonlaan

v.Beijerenstraat

Allard Piersonlaan
v.d.Capellenstraat

Pa.ets v.Troostwijk-
straat 

108, Voorburg secr.der directie 

55, Den Haag secretaresse �"Z 
� . 

35, Scheveningen Dir. i(erk.kantoor4 :<. 
9, Den Haag telefoniste :/i ,

71, Voorburg telefoniste " O
6, Den Haag kantoorbediende P---4"'Tn 

z 

160, Den Haag bode buitendienst 

96a, Den Haag chef bew. dienst P.,(�
,,,. 

40, Den Haag "- �nachtportier it(.; G) 
Q..,. 

2, Den Haag portier 14 

110, Den Haag nachtportier ":t:.:. '

40, Voorburg portier 
� 

:C 

94, Den Haag nachtportier � � 

29, Den Haag reserve nachtportier> b'.";.e.-

r� é 265, Den Haag afd. chef 

••••• 



" 
Naam: 

:::: y.Waasdijk 
..,,,.,, / 

'f.. Franléen 
- / 

VellekÓop B 
- ,.,,, I _.Hrus 

./' J �Me_!.sters

rde �r-,., /

::::;.,.Wezenfu
/ 

_,.,. Andrie.esen
/ 

Voornamen: 

Willem,Albert :e, ;j 

Geerlig 

-Martinus, Arie Î) .5
Joannus ('4\\\. 111.c.,,. t-H J �

_j 

Jaèob �3 
Christine,Cornelia �

{, {. Jan 

\ Willem 
135 

Geboorte dat.: 

25.12.1906 

13.11.1916 

14. 7.1917

13.12.1901 

20. 1.1909

13. 4.1930

17.9.1912 

6.1.1925 

Geb.Plaats: 

Rotterdam 

Batavia 

Den Haag 

de Krim (o) 

Schiedam 

Den Haag 

Oegstgeest 

St.Anna-

parochie 

.1 .. ,. • 

Adres: 

l-

Haasburgstraat 

Ln.v.Meerd.ervoort 

Parkweg 

Stadhoudersweg 

Ln.v�Meerd.ervoort 

Leyweg 

Bunnikstraat 

Willemstraat 

a, 

384, 

196, 

36d, 

146, 

386, 

a, 

5, 

Voorburg 

Den Haag 

Voorburg 

Rotterdam 

Den Haag 

Den Haag 

Den Haag 

Voorburg 

Functies 
, 

l'"AL 
<P" 

ingenieur 
, /� �

lab. ass. 11'4

afd. chef 

J::_ � afd. chef � � 

afd. chef' 

ras.telefoniste & 
J:

chef � n,
n,

aas. Planbureau � � 

z 
:< 

0 
n, 
z 

:r: 
> 
> 

(i) 

:r: 
0 
r
r-
> 
z 
0 
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VERTROUW.2LIJK 

Betreft: W. An.driesen. 

... __ 06 _______ _ 

--·----------..:....--...... 

Op bespr. met 

j ,../0/-·· ,:F/ copie geg. aan ··--k?'�-----

Personalia: 

Willem Andriesen, geboren te Sint 
Ar!D.a �arochie (gem. Het Biidt) op 6 Januari 1925, 
Nederlander, gehuwd, wonEn'ie te Voorburg, 
Willemstraat 5. Geregistreerd beroep:Vaandrig. 

Milieu: 

Willem .Andrieaen is een zoon van: 
Anne An.driesen, geboren te Het Bildt op 29 Sep
tember 1895, Nederlander,van beroep bedrijfs
leider, 

en 
Grietje Kramer, geboren te Het Bildt, 28 Oc
tober 1896, Nederlandáe, zonder beroep, beide 
wonende te Sint Anna Parochie 19B, gem. Het 
Bildt. 

Behalve betrokkene heeft het echtpaar 
nog drie kinderen, tP- weten: 
1. Jan-Andriesen, geborer.. te Sint .Alma Parochie,

18 Juli 1920, Nederla.nde�., van beroep In
specteur bij de verzekeringematschappij
R.v.s., gehuwd, wonende te 's-Gravenhage,
Obrechtstraat 251. Zijn echtgenote is 
Adriaantje Bootsma, geboren te Sint Anna 
Parochie op 12 Augustus 192 O. Het echtpaar 
heeft drie kinderen, die nog zeer jong zijn. 
Jan Andriesen en zijn echtgenote staan 
gunstig bekend en zijn beide lid van de 
Gereformeerde Kerk. Hun politieke richting 
is de A.R. 

2. Antje An.driesen, geborEn te Sint Anna
Parochie op l8 Juni 1923 P Nederlandse, vm.
beroep kinderverzorgster, ongehuwd, wonende
te Wassenaar, Bloemcamplaan 78 ten huize
van Jkhr. J.J.P. von Müelen, geboren te
's-Gravenhage, 3 October 1906, Lt. ter Zee,
godsdienst Ned. Hervormd, Antje Andriesen
is .lid van de Gere�ormeerde Kerk en staat

gunstig bekend. 
3. Piet An.driesen, geboren te Sint Anna Parochie

op 28 Augustus 1928, Nederlander, werk-
zaam op het ·bedrijf van zijn vader • Hij
is dooplid van de Gereformeerde Kerk en
staat gunstig bekend. Hij is ongehuwdJ3n
woont ten huize van zijn ouders.

Huwelijk: 

Betrokkene trad op 28 Juni 1948 te 
Voorburg in het huwelijk met Maria Cornelia van 
den Haak, geboren te Rijnsburg op 23 October 1925, 

- 2 -
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Bederlan.4se, zond�r beroep, wonende Willemetraat
5 te Voorburgo Uit dit huwelijk is één kind 
geboren, te weten; 
Je,a.nette Christina An.driesen, geboren te 
Voorburg, 14 Januari 1951. 

M.C. van den Haak ie een dochter van: 
Willem van den Haak, geboren te Rijnsburg, 
2 November .1893, Nederlander, van beroep bloemist,

en 
Jaantje Man in • t Veld, geboren te Heenvliet, 
12 Ju..Li 189G, Nederla..�dae, zonde� beroep, 
beide wonende Oudemanstraat 293 te 's-Gr.avenhage.

Het echtpaar heeft behoudens de echt
eenote van betrokkene nog vijf kinderen, te 
weten: 
1. Kasper van den Haak, geboren te Rijnsburg,

12 Juni 1924;
2. Wilhelmina van den Haak, geboren te Rijns

Ourg, 28 November 1926; 
3. Cornelia van den Haak, geboren te Rijns

burg, 19 Februari l930; 
4. Geerlof van den Haak, geboren te Rijns

burg, 30 April 1931; 
5. Jaantje Geertruida van den Haak, geboren

te Rijnsblll"g, 28 October 1933. 

A:rJ. tee eden ten:

Betrokkene en zijn in dit rapport 
�enoemde familieleden komen bij de betrokken
instanties niet voor. 

\
: s-Grsvenhage, 18 April 1951,

/
49.
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Betreft: W. Andriesen. 

Personalia: 

Willem Andriesen, geboren te Sint 
Anna Parochie (gem. Het Bildt) op 6 Januari 1925, 
Nederlander, gehuwd, wonffiie te Voorburg, 
Willemstraat 5. Geregistreerd beroep:Vaandrig. 

Milieu: 

Willem Andriesen is een zoon van: 
Anne Andriesen, geboren te Het Bildt op 29 Sep
tember 1895, Nederlander,van beroep bedrij'fs
leider, 

en 
Grietje Kramer, geboren te Het Bildt, 28 Oc
tober 1896, Nederlandse, zonaer beroep, beide 
wonende te Sint Anna Parochie 198, gem. Het 
Bildt. 

Behalve betrokkene heeft het echtpaar 
nog drie kinderen, te weten: 
1. Jan Andrie

2
en, geboren te Sint Anna Parochie, 

18 Juli 19 O, Nederlander, van beroep In
specteur bij de verzekerin&SJIDE,tschappij 
R.V.S., gehuwd, wonende te ·�-Gravenhage,
Obrechtstraat 251. Zijn echtgenote is
Adriaantje Bootsma, geboren te Sint Anna
Parochie op 12 Augustus 1920. Het echtpaar
heeft drie kinderen, die nog zeer jong zijn.
Jan Andriesen en zijn echteenote staan 
gunstig bekend en zijn beiae lid van de 
Gereformeerde Kerk. Hun politieke richting 
is de A.R. 

2. Antje Andriesen, geborente Sint Anna
Parochie op 18 Juni 1923, Nederlandse, vai
beroep kinderverzorgster, ongehuwd, wonende
te Wassenaar, :9loemcamplaan 78 ten huize
van Jkhr. J.J.P. von Mûelen, geboren te
's-Gravenhaee, 3 October 1906, Lt. ter Zee,
godsdienst Ned. Hervormd, Antje Andriesen
is lid van de Gereformeerde Kerk en staat

gunstig bekend. 
3. Piet Andriesen, geboren te Sint Anna Parochie

op 28 Augustus 1928, Nederlander, werk-
zaam op het bedrijf van zijn vader . Hij
is dooplid van de Gereformeerde Kerk en
staat gunstig bekend. Hij is ongehuwd en
woont ten huize van zijn ouders.

Huwelijk: 

Betrokkene trad op 28 Juni 1948 te 
Voorburg in het huwelijk met Maria Cornelia van 
den Haak, geboren te Rijnsburg op 23 October 1925, 

- 2 -
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Nederlandse, zonder beroep, wonende Willemstraat 
5 te Voorburg. Uit dit huwelijk is één kind 
geboren, te weten: 
Jeanette Christina An.driesen, geboren te 
Voorburg, 14 Januari 1951. 

M.C. van den Haak is een dochter van:
Willem van den Haak, geboren te Rijnsburg, 
2 November 1893, Nederlander, van beroep bloemist, 

en 
Jaantje Man in I t Veld, geboren te Heenvliet, 
12 Juni 1896, Nederlandse, zonder beroep, 
beide wonende Oudemanstraat 293 te 's-Gravenhage. 

Het echtpaar heeft behoudens de echt
genote van betrokkene nog vijf kinderen, te 
weten: 
1. Kasper van den Haak, geboren te Rijnsburg,

12 Juni 1924; 
2. Wilhelmina van den Haak, geboren te Rijns

burg, 28 November 1926; 
3. Cornelia van den Haak, geboren te Rijns

burg, 19 Februari 1930;
4. Geerlof van den Haak, geboren te Rijns

burg, 30 April 1931; 
5. Jaantje Geertruida 'ran den Haak, geboren

te Rijnsburg, 28 October 1933. 

Antecedenten: 

Betrokkene en ziJn in dit rapport 
�enoemde familieleden komen bij de betrokken
instanties niet voor. 

' '{ s-Gravenhage, 18 April 19 51. 

49. 
/ 
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rior:nulier ... 
("1�iot door 'o3tro:.:lcvil3 t __) doen_ in vull�ü.) 1 BE p ER K T J

........................... 1) 
1.,,o .• o , 1 0 1 1 1 1 c o r>'-) 

bedrijf 
Eij dit (dozo)��partenen! zal eventueel met ingang van (is) 

instelling 
•. 1 . ;;,opt .194.;j. a1s asoistent planning ontvHHpbro p (functie) bij d 
: fdcliug . JJ.t�Q:qJg:ror..p •. , .• tL werk ïordon gcstelcl ( t 'l rk b'-'stcld): 

l.�i aru:1 un voornamen (voluit) :�ndriess...:n,.tillcm 

2.Datum,ju.ar en plaats vu.n 6 boorte:6.1.1925 t

3 .Gc:slach t: u,:1nnclijk

4 .:;,�ationali tei t :Nederlandse sinds geboorte 

5.Godsdienst:Gereformcerd.

6 •.. oonplaatson n adr1...sscn sinds 1940:
Va11. ••••••• o o • •  tot ............... G-cw ..... ent0 �dr .... s 

7. Burgurlijk� stu.r. t. Gelm,1d.

1) �;aar.1 b,._;drijf, departement of instcllin6.

2)Volgnumo.er vaE bedrijf ,d__)partem,.mt of inst llin6.
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8. _, aam Vc.n echt6onoot ( � j, vroc u trc cch tgenoot( _)
of verloofde:

Datwn,jaar 011 plaats v.s.n e;cboortc:2'5.10.1925 

.10011:plau.ts en adres:1.illcmstri:.l.at 5,Voorburg 

Inttionali t"i t: 

Beroep en werkgever: 

9.Naam.,voorn<imcn,6cboortedö.têl
en beroepen van kinderen en
eventuele plecgkindcr n:

10.Namcn der ouders:

datu.m,j�ar en plaats van 6eboorte:

.. oonplaats en adres:

Natmonaliteit: 

Beroep en werkgever: 

11.Broors n zusters:
Voornamen: geboortcclc,.ta: 

12.Namon van vast dienstporsone 1
met woonplaats ,m adrJs:

sinds 
0

eboortc 
gJ.ü�turalisc rd 
door hu.w lijk 

sinds 6eboortc
gena.turalisccrd 
door hu,rnlijk 

voor zusters 
gchuv;d mot: 

13.lTamcn van medebewoners op het huidig adrt-s:l)

bero p en 
·:1erk0 -ver:

1) Cpte geven all .... vol was s 11 p rsoncn, die v""�1 de 
é...ls betrokkene t;ebruik maken.Is op dit a.drcs 
pensàton b V(:stigd,da.n kan worden volstaan m.Jt 
1
1 Pension 11 

z�lfd .... voordeur 
ventu 1 een 
de aanduiding 
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14.Gcnotci oplcidin�:
van ...•.... tot ....••... onderwijs

inrichting 

15.Vori�c wcrkGevers:
van .••••••• tot .••••.•. .rrc.:.am:

16 • .rcvonb trekkingen: 

17.Militaire dienst:
van ••••••••••• tot ••••••.• bij land!Il.d.cht

18.Lidmaatschap club of vcroniGing:
(inclusief vakvereniging)

19. Is betrokiccne gcdur�nde d tw..,cdc
wereldoorlog in Duitsland of
JtJ.p::in ge .,.Jcst? lo ja, om welke
red non?

Lidmaatschap nationaal-socidlis
tische of fascistische organisaties:

Toetreding tot Duitse of Japanse
burgerlijke-militaire of p�r�
militairc organisaties?

20. Indien werkzaam geweest in cL ver
zetsbeweging l,Cdurend de t,1_cdc
wcrcldoorlob- in welke 6ro p?

21.P�rsoonlijkc referenties:

u.dr_s: 

adr s 
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22.Indruk van betrokLen..::l)

.l)Indien mot.,clijk hieronder te vermeld�n: 
l.lidmaatschap v�n-of BJmpathie mot

e0n politieke partij;
2.daf,, 'JCek en maandblad n,.,1clke door

betrokkene worden gclez n.



V-Heem-06. Cat. B 
-=�" ==-------::-:------ ---- -----,.,., -

Geb. : Terneuzen 
12-10-19 0 
Voorbyrg 

. 1 
Van Frankenb"ergeplein 

Functie: �ekenaar 
� 

'1 

· .  o.

// 
Ontv •· /

.,,, 28- 3-51
V4e Voorburg 7- 4-51
Antw.�stig 3- 7-51

11 Aa
n

"'Lina 4- 9-51
/an ACD 22-11-51. 

Îvv1:-d� VtX As% 
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VERTROUWELIJK. 

Antwoord op schrijven 
d.d. 16 April 1951. Dis. No. 12.012 •

... r' 

NIET O.i\. 1 
ACD/.,, 

c/11lCXJ... 

Johannes VAN BENDEGEM, geboren te Terneuzen op 12 October 
1920, is momenteel woonachtig in perceel Van Faukenbergeplein 
No 11 te Voorburg. Hij is ongehuwd. Hij heeft volgens het Be
volkingsregister aan de volgende adressen gewoond: 

AXEL. P.Paulusstraat No 15. 
12 November 1935.NIJMEGEN. St. Jacobstraat No 370. 
27 September 1948.VOORBURG. Dr. Blookerstraat No 3. 
25 April 1950.VOORBURG. Agrippinastraat No 42. 
10 November 1950.VOORBURG. Van Faukenbergplein No ll. 

Hij is als constructie-tekenaar werkzaam bij de N.V. Van 
der Heem aan de Maanweg te 's-Gravenhage. Hij belijdt de Gere
formeerde godsdienst en moet een betrouwbaar en degelijk mens 
zijn. Uit gaan doet hij niet veel. De laatste tijd doet hij 
veel voor het Evangelisatiewerk van de Gereformeerde Kerk te 
Voorburg. Volgens zeer betrouwbare mededelingen, van mensen die 
met hem omgegaan hebben is hij politiek A.R. georienteerd. 

Zijn naam komt in de Politieadministratie te Voorburg niet 
voor, zodat zowel op politiek als crimineel gebied niets ten 
nadele van hem bekend is. 

Hij heeft thans een kamer ten huize van Elizabeth Marie DE 
FRANKRIJKER, geboren te Waddinxveen op 15 September 1894, op 
27 October 1920 te 's-Gravenhage gehuwd met Wilhelmus Johannes 
POLLE, geboren te Haarlem op 25 April 1894. Uit dit huwelijk 
zijn vier kinderen geboren. W.J. POLLE voornoemd, is N.S.Ber 
geweest en leeft niet meer met zijn echtgenote samen. Op 11 
September 1947 is hij van Voorburg afgeschreven naar 's-Graven
hage,Amperestraat No 36. In dit perceel leeft hij met een ande
re vrouw. Met uitzondering Va.I!l W.J. POLLE, komen de namen van 
de leden van dit gezin in de Politieadministratie te Voorburg 
niet voor, zodat zowel op politiek als crimineel gebied niets 
ten nadele van hen bekend is. Einde. 

Voorburg 19 Juni 1951. 
Par.� 

'IJ - d/- .:r/ . ! 
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BENDEGEM, Johannes van 

Terneuzen, 12-10-1920 

16-4-1951 

Aan de Heer 
Hoofd Ins�ecteur v 
te . . 
VOORBURG 

VOORBURG, van Frankenbergplein 11 
t 

Werkzaam bij Van der Heem N.V. 
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DDH HAAG H O L L A N D 

B. 

In te vullen met schrijfmachine of bloklatters 
. ------------------- ----�--------------------

Naam ') ,'van nendegem 
-·------------------+--------------------

Gehuucl met� 
(alleen voor vrouwen) 

Voornamen ·(voluit) : Johannes 

Geboortedatum (clag,maand, jaar) 12-10-1920

Geboorteplaatsê Terneuzen 
-·--------------------·------------------

Voorburg '.foonpla;3. ts � 

�dres·� ::)
.. L----------------------

Functiei 
(duidelijk. 

----------·----- L._:a_n __ �r a_nl
-�

en berge plein

1 Tekenaar contructcur
omschrijven\ ___ �

') Voor gehuw·de vrouv1 meisjesnaam 
:) Indien nog slechts sedert korte 

tijd daar wonend,ook vori3 adres 

r--� 

11 
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Geb.:denHaa 
13 April 

Aar. : den Haag 

Cornelia dem. 

' · Leyweg 386 
ID�nctie: typiste 

1 ass-telefoniste 
f\ 

��. :r::.. 

V-Heem-01 
· -

Zie Dis 101 ,/ 
Bëspr. r.7.' 6-
Eöpie ariJ 9-

-· 1i-

3-1951
3-1951
3-1951 
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Doss.109/4332'; 

- 29 November 1950. 

Betreft: BO�R, Christine Cornelia den, 
Leyweg 386 te 's-G·ravenhage • 

wonende 

.Antwoord op 
Dis.No.10117 d.d. 26 October 19,0. 

Christine Cornelia DEN BOER is geboren te 's-Graven
hage 13 &pril 1930 en woont ten huize van haar ouders, Ley
weg 386 te 's-�ravenhage. 

Zij is de dochter van: 
Willem DEN BOER, geboren te 's-Gravenhage 14 October 

1896 en 
Johanna Maria Louise·BRINK, geboren te Apeldoorn 12 

November 1905. 
Het gezin belijdt de Nederlands-Hervormde godsdienst 

en staat in de onmiddellijke omgeving van de woning gun
stig bekend. B.etrokkene is sedert 24 Januari 1949 als ty
piste en assistent-telefoniste in dienst bij de firma N.V. 
V.AN DER HEEM, gevestigd Maanweg 256 te . 's-Gravenhage. Zij 
wordt betrouwbaar geacht, ook op politiek terrein. 

In de politie-administratie komt haar naam, alsmede 
die van haar ouders, niet voor. 

------.-�--, 
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"BOER, Chr-isti 
D1EN HM.G

i, 

DEN HAAG• 

Beroep: 

9.6-10-50 
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Doss .109/-4-264-.-- ,_. 

• 

• 

Betreft: BOSCH, Marinus van den, wonende 
Loenensestraat 40 te 's-Gravenhage. 

Antwoord op 
Dis.No.10117, d.d. 26 October 1950. 

-

Marinus VAN DEN BOSCH, geboren te Almelo 19 Februari 
1911, woont te 's-Gravenhage, Loenensestraat 40. 

Hij is op 10 October 1941 gehuwd met: 
Hilligje DORGELO, geboren 25 November 1911 te Ambt

Hardenberg. 
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen g eboren, die thans 

respectievelijk 4 en 6 jaar oud zijn. 
Betrokkene is geori�nteerd op de .l:'artij van de Arbeid 

en geabonneerd op het dagblad "De Haagse Courant". 
In de onmiddellijke omgeving van zijn woning staat 

hij gunstig bekend� Op politiek terrein wordt hij zeker 
betrouwbaar geacht. 

Van 12 Augustus 1940 tot l Mei 1Y49 is hij als agent 
van politie in functie geweest in het Haagse Politiecorps. 
In 194'/ is tegen hem proces-verbaal opgemaakt terzake ver-
duistering c.q. die�stal. Hiervoor is hij veroordeeld tot 
twee maanden geva�enisstrar met vijf jaar ontzetting van 

/ 

het recht om he;v�mbt van agent van politie te bekleden. 
Van boven,tenoemde straf is hem bij Koninklijk besluit 

gratie verle�hd. 

// 

/"1.- 4� ..

j f-l· � /1-/�� 
7df-�· 

J'Oj;;. !'11 . 

l �o/�j � -------·-



10117 

BOSCH, Marinus van den 
ALMELO, 19-2-11 / 
D-EN RAAG, Loenensestraat 

I 
Beroep: -nachtportier. 

' 1 

l 
,. 

l 

,_ ', t·
I 

,. ··.ï 

I 

40. 

26-10-50 XXX 

Aan de Heer 
Hnofd Commisaario v�n Politie 
te 

H:AG:E 
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Doss.109/433§": 

� 
29 November 1950. 

Be-creft: BRUYN, Johannes Marinus de, wonende 
Van der Capellens-craa"t 2 te 's-Gravenhage. 

Antwoord op 
Dis.No.10117, d.d. 26 October 19J0. 

Johannes Marinus DB BRUYN is geboren te 's-Gravenhage 
19 Augustus 1914 en woon1i van der CapelLenstraat 2 te 
's-Gravenhage. 

Hij is genuwd me-c: 
Josephine Petronella KOEKKOEK, geboren te Utrecht 16 

April 1916. 
Ui-c di-c huwelijk zijn geen kinderen g eboren. 

• 
Sedert 11 Juni 194b is bei:;rok1:ene aLs por-cier in 

dienst bij de firma N.V. V .AN mm H.:.'EM, gevestigd I:.:aanweg 
2J6 te 's-Gravenhage. 

Hij b eLijdt de Nederlands-Hervormde godsdiens-c en is 
georHln"teerd op de Partij van de Arbeid. 

In zijn onmiddelLijke omgeving s-caat hij gunstig en 
als zeer betrouwbaar bekend. 

Op 17 April i942 is hij door een Dui-cs Gerecn-cshof 
veroordeeld i;o-c 5 maanden gevangenisstraf "terzake van be
drog. Op politiek terrein is van hem niets ten nadele be* 
kend. 
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xxxxxxxxxx 

VERTROUWBLI JlC 

B:RUIJN, Johannes/Marinus de 
DEN HAAG 1 19-8-l� 
DEN H\AG. v.d.

/
apellenstraat 2. 

Beroep:: portie • 

n / 

/ 

26-10-60 XXX

Ann de Heer 
Hoofd Commissaris VAn Politie 
te 
'S-G RAVEN RAGE 



• 

• 

29 November 19JO. 

Betref"t: COLIJN, Anna Sophia Maria Magda.Lena, wonende 
.Al tingstraat 55 te 's-G·ravenhage. 

Antwoord op 
Dis.no.10li7-R, d.d. 26 Oc"tober 19JO • 

. Anna Sophia Maria Magdalena COLIJN is geboren "te 
's-Gravenhage 10 Augustus 1907 en woon1:i Altings1iraat 55 te 

's-Gravenhage� 
Zij is de dochter van: 

Johannes Hendricus COLIJN, geboren te 's-Gravenhage 

10 Maart 1875 en 

Maria Magdalena SIJBEHDE, geboren "tie 's-Gravenhage 7 

September 1881 • 
Be1irokkene is ongehuwd en woon"t me1i haar eveneens on

gehuwde zuster, genaamd: 

Johanna Cornelia Petronella COLIJN, geboren te 's-Gra

venhage 1 Juni 1906, aan bovengenoemd adres. 

Zij is werkzaam bij he1i secre1iariaat der Directie van 
de firma N.V. VAN DER HEEM, gevestigd N.:aanweg 2J6 te 's-Gra 

venhage. iij bekleedt aldaar een vertrouwelijk functie. 

Zij belijdt de tederlands-Hervormde godsdienst en s1iaa1i 

in haar onmiddellijke omgeving zeer guns1i1g bekend. 

Haar juiste politielrn rich1:iing is niet bekend, maar 

zij wordt op politiek terrein zeer zeker be1:irouwbaar ge

acht. 
In de poli"tie-administratie komt de naam van be-crok

kene niet voor. 

'1r, .? 
1 :::� 3 
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XXX 

As\n de Heer 
Hnofd Commissaris van Politie 
te-
'S-G RA� EN HA GE 

./: 
y' 

j 
! 
/: .
I 

coum. Annet Sophia Maria Mngdalena 
DEN HAAG, 10-8-07 
DEN HAAG, A!tin�strnat 55. 

Beroe'I): 



Doss.109/4843. 

•• 

• 

26 iiei 1951. 

Betreft: CRONFIBH'l, 1\1:!:'red, wonende 
Berkenbosch Blokstraat 35 te 's-Gravenhage • 

.Antwoord op 
Dis.No�, d.d. 2 April 1951. 

Alfred CRONffEn.r., geboren te Berlijn 18 r .aart 1896, 
is gehuwd met: 

Irma ROSENBAID.I, geboren te Frankfurt 3 Mei 1900. 
Het echtpaar heeft een zoon, genaamd: 
Wal ter CRONJIBIM, geboren te Niirnberg 22 September 

1928 en vestigde zich op 3 December 1934 te 's-Graven
hage, komende van Amsterdam. 

Sinds zijn vestiging te 's-Gravenhage is A.Cronheim 
als exportleider in dienst van de firma Van der Heem t� 
's-Gravenhage en hij woont thans Berkenbosch Blokstraat 
35 te 's-Gravenhage. 

Bij de wet van 27 Juni 1947 gtbl.203 werd hem de 
Nederlandse nationali�eit verleend, voordien was hij sta
tenloos. 

Hij behoort tot het Nederlands Isra�lietisch kerkge
nootschap en is qua politiek liberaal geori�nteerd. 

In de politie-administratie is niets ten nadele van 
het gezin Cro:nheim bekend. 

�\''. l /. / -
�. ! t -tl-:,/
l;!,J 1 � . . ! e;'b�. t?/
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'.-' April 1951. 

Aan de He�r 
l!.)ofà.ûor.1rJ1.s!5�.r·).S van Poli t1e 
'te 
•s-G RAVEN HA GE.

Bloketraat 35 
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NOTA 

Aan: DIS 
Van: fREf' II 

Betr.: Dis 6/ in Scheveningen t.b.v. v.d. Feem/CD 1730a 

U Believe in Scheveningen e�n Dis 6e te doen instellen 
naar: 

CRONHEDE, Alfred, 
geb. te Berlijn, 18-3-1896, 
�on. te Scheveningen, Berkenbosch Blokstr. 35 

De naam van betrokkene komt niet voor bij ACD. 

DRES II, 28-3-1951 



DOMSEIAAR, Gerry van V-Heem-) 7 

Nijkerk Ontv. 
7-3-1930 V4e Rijsv.r· · 
Rijswijk Antw unstig 
Verhagen Metmanst aat 28 C ie Lina 

ass.codering (typist Aan ACD 

Cat. B 

8- 3-51
7- 4-51

24- 4-51
26- 4-51
30.,.. 5-51



Dis 1.2.01�

Ond�: 
Inlichtingen betreffende 
Gerry van Donselaar, 
Verh.Metmanstraat no.28, 
R IJ S 1;-.ï IJ K ZH. 

Q 

� OP 
bespr. met 

· !/�·-;;_-:;.;·· copie geg. aan ···-Ifi;;;,
4/

i � GERRY VAN DONSELAAR, geboren te Wijkerk 7 Maart 1930, 
tl, r, wonende te Rijswijk ZH, Ver hagen Ietmanstraat no. 26, werd dd. 

\\ N ,)1 
3 Novemte r 1950 in het bevolkingsregister d ezer gemeente in-

� y
-'

. 
geschreven, komenie uit 's-Gravenhage. 

� �- \iA 
Zij is ongehuwd; godsdienst Ger.K. Haar naam komt in de 

\�� . politie-administratie dezer gemeente niet voor, ook niet op 
politiek gebied. 

Volgens V:rkregen inlichtingen is zij niet communistisch 
of extreem politiek georiënteerd. Zij leest Christelijke tijd
schriften en staat verder gunstig bekend. 

e 
Zij behoort tot de werkende stand, woont in bij raar 

ouders, waarvan eveneens in geen enkel opzicht iets ten na
dele bekend is. Haar karakter is normaal te noemen zonder bij-

J' 

e 

zon:iere afwijkingen. -' 

ij swijk ZH, 20 A�ril 1951. 

/ 



DOMSELAAR, 

· RIJSWIJK,

' . 

der Heem N.V. 

.Aan de Heer 
Hoofd Inspecteur van Politie
te 
R I J S W I J K 
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NOTA 

Aan: DIS 
Van: DRES II 

Betr. : V4e onder�oek in Rijswijk t.b.v. v.d. Heem/OD 1730" 

U gelieve een V4e bnderzoek in Rijsvrijk te doen in-
stellen naar: 

DOrSELAJUt, Gerry van, 
geb. te Nijkerk, ?- 3-1930, 
won. te Rijswijk, Verhagen Metmanstr. 28. 

De naam van betrokkene komt niet voor bij ACD. 

DREE II, ? April 1951. 

Bijlage: - 1 -
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In te vullen met schrijfmachine of blokletters 
------·----·-··-·---
iifaarn ') 

Gehurrd met: 
(alleen voor v1·ouvrnn) 

------

-----·---+--

B. 

Voornamen (voluit) z 
------------------+----=G==----------------

Geboortedatum (clag 9
maand, jaar),-·· 

/ 

Geboorteplaa.tsë 

'iloonplaa ts ë 

---·--�----------1 __ _!�� 
Adres� :::) ___J _ rh..\ 1' · ,. 

Functie� 
(duidelijk omschrijven) 

1) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam
�) Indien nog slechts sedert korte

tijd daar wonend,ook vorig adres 
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Doss.109/4383. 

• 

• 

13 December 1950. 

Be-creft: DUYV8STIJ1T, Antonius Adrianus, wonende 
Allard Piersoonlaan 110 te 's-Gravenhage • 

.Antwoord op 
Dis.No.10117, d.d. 26 October 1950. 

----
Antonius Adrianus DUIJVESTIJN, geboren te 's-Graven-

hage 15 .April 1895, woont Allard Piersonlaan 110 te 
's-Gravenhage. 

Betroklrnne is als nachtwaker-portier van 5 · Augustus 
1945 af werkzaam bij de N.V. VAN DER HEEI·l, geves1;igd Maan
weg 2�6 te 's-Gravenhage. 

Oorspronkelijk behport hij tot het Rooms-Katholieke 
kerkgenoo"tischap, doch hij is kerkelijk niet medelevend. 

In zijn naaste omgeving staat hij gunstig bekend. 
Op politiek gebied treedt hij op generlei wijze op 

de voorgrond. 
Zijn naam komt in de politie-administratie, ook op 

politiek gebied, niet voor. • . 
\ö��&/:.�l;�!'�,;�n_1:�·· ! 

2..D/2. · So 

� -o/ 



DUYVE,STE!N, An} nius 
I»EN H\.4.G• 15-4 95 
DEN HAAG, All rd Pieraonl�Rn 

Beroel): 

26-10-50 XXX, 

Aan de Heer 
Hoofd Commissaris vnnPol1t1e

te 
'S-GR A VEN R.� GE 
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RAPPORT/NOTA 

Voor: OD 1730A 
Van : DRES II 

Betr.: F.J. FARINAUX. 

Bij v.d. Heem is werkzaam: 

FARINAUX, Francois Joseph, 
geb. te Rotterdam, 27-5-18, 
won. te Rotterdam, Genestetstraat 5a. 
functie: ass. prod.bureau. 

DRES II, 22 Januari 1952 • 



IHL ICHT IliTGEIIDIENsr • 

ROTTERDAM. 

I.D. No. 91 Rotterdam, l October 1945. 

G E H E I M.-

---

---

In antwoord op Uw schrijven BU/KV/373/Dl88 d.d. 
24 September 1945, betreffende Farinaux, F.J. wordt het volgende 
bericht : 

Farinaux, Franeois, Joseph, geboren 27 1.ei l.9J.8 
te Rotterdam, van beroep: winkelier, wonende Nooramolenstraat 23b 
te Rotterdam, stamt uit een Nationaal-Socialistisch, fi."'l.ancieel 
niet onbemiddeld g�zin. 

Zijn vader en moeder waren reeds voo"I" het uit
.breken van den oorlog lid vn..'1 de u.s.B.

Zijn vader werd hie?' op 12 l.fei 1940 met een an
deren N.S.B.er als politiek-gevaarlijk gearresteerd en tijdens de 
overbrenging naar een politieposthuis door een onopgehelderd ge
bleven schietpartij gedood. 

Hi.j nam - blijkens verklaring van zijn echtge
noote - in het voorjaar va� 1943 dienst bij de s.s., ging als zoo
danig naar bbennhe.:iJa :tn Duitschland, was vervolgens in .Kroat.i�

l

Narwa (Rusland) en daarná weer in Duit,schland, waar hij - blijkens 
aan haar gerichte brieven - in Klagen.i.-'\lrt verbleef. 

Zijn naam komt niet voor in de administratie 
v an de politie te dezer stede, doch wel in die van den Politieken 
Opsporingsdienst te Rotterdam n.l. als.lid van 111,ering en Am
bacht". 

Verzonden aan : Bureau Nationale Veil!gheid. Afdeeling Opsporings
dien�t. Secti� Ondervragingscentra. 
Helvoirtscheweg 130 te Vught. 
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N O T A 

Aan:[AcD��
Van: §'Da -· 

Betr.: G. FRANKEN. 

Bij ACD/II komt voor: 
FRANKEN, Geerlig, 
Batavia, 13-11-16, 
Den Haag, Gr. Hertoginnelaan 108 
werkz. bij v.d. Heem/OD 1730a voorheen werkz. bij 
R.V.O./T.N.O.

'Het betr. rapport blijkt echter nog niet gevoegd te zijn
in OD 1730a. Het bevindt zich nog in OD 1083 E t/m G. 

Destijds werd U gevraagd het rapport te lichten 
uit OD 1083 en het te voegen in OD 1730a en de kartotheek
kaart als zodanig te wijzigen. Aan het laatstgenoemde is 
inmiddels voldaan. De mutatie bij ACD II is dus goed • 

1 
Verzoeke alsnog het rapport Geerlig FRANKEN te 

lichten uit OD 1083 enhtt'te voegen in OD 1730a. 

SDd, 11-2-195
� 
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Notitie voor ACD, 
Van D 8 c. 

Betreft: Geerlig FRANKEN, 

"· w
·�

_/_· 

-8 MRT1949·

geboren te Batavia, 13 November 1916. 

Bijgaand rapport opgemaakt naar aanleiding van 
de sollicitatie van bovengenoemde bij Physiscb 
Laboratorium T.N •. 0.-R.v.o. 



.... G.Franken

Personalia:�, Geerlig FRANKEN

Gezin: 

Ltvensloop: 

geboren te Batavia, 13 November 1916 
zoon van: 
Jacob Eduard Franken, geboren te Sintang (N.O.I 

15 Maart 1883 
en Anna Rambonnet, geboren te Demak (N.o.r.) 

10 Februari 1885. 
op 17 September 1945 te 's-Gravenhage gehuwd 
met: 
Elisabeth van der Linden, 
geboren te 's-Gravenhage, 1 November 1913 
van beroep electrotechnisch ingenieur, 
wonende Groot Hertoginnelaan 108, 

· • s-Gra venhage.

In September 1934 repatrieerde het gezin van
Jacob E.Franken naar Nederland. Geerlig was
het enige kind uit zijn huwelijk.
Toen Geerlig's vader naar Nederland kwam was

,-hij sedert Juli 1932 gepensionneerd als admi-
i nistrateur van het Departement der Burgeil.ijke
Openbare Werken, door welk Departement hij ter
beschikking was gesteld van de ·provincie .ent
Java. 
Geerlig's vader ontplooit, naar verluidt;, op 
geen enkel terrein enige activiteit, terwijl 
zijn maandelijks pensioen van f. 575.- plus 
r. 17.50 duurtetoeslag hem in staat stelt finan
cieel onbezorgd te leven. Naar medegedeeld 
werd, hebben alle leden van het gezin een zeer 
vrijzinnig religieuze levensbeschouwing. Omtrent 
hun politieke overtuiging is niets meer bekend 
geworden dan dat men .hen beschouwt als "libe
ralen". 

Geerlig genoot onderwijs aan de Lagere School 
en H.B.S. te Batavia en Bandoeng. In 1934 be
haalde hij het H.B.S.-diploma B. Kort daarna 
repatrieerde hij met zijn ouders naar Neder
land, waarna hij,eveneens in 1934,werd inge
schreven als student aan de Technische Hoge
school te Delft. Hij studeerde electrotech
niek en deed, na in December 1937 prop.examen 
en in Augustus 1941 candidaatsexam.en gedaan 
te hebben, op 17 December 194 1 zijn ingenieurs
e:zamen. Na hiervoor g eslaagd te zijn, liet 
hij zich door de oorlogsomstandigheden pro for
ma inschrijven voor de studie van natuurkundig 
ingenieur. Evenwel bleef hij, totdat de oorlogs
omstandigheden dit niet meer toelieten, assi
stent aan het Electrotechnisch Laboratorium te 
Delft. 
Na de bevrijding van Nederlsnd werd hij als 
Nica-officier uitgezonden in Augustus 1945. 
Als ingenieur bij het Departement van Verkeer 
en Waterstaat werd hem Hollandia (Nw.Guinea) 

- 2 -
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toegewezen. In Februari 1947 werd hij overgeplaatst 
en te werk gesteld als hoofdbeheerder bij de P.T.T. 
te Batavia in de rang van Ingenieur 2e klasse. 
In September 1948 werd hij op eigen verzoek ont
slagen. Hij repatrieerde in October 1948. Thans 
zou hij werkzaam zijn aan J?hysisch Labora·torium te 
Scheveningen. 

Franken is iemand met een meer dan gewone L1Ste 
van intelligentie. Hij wordt besch�ven als een 
energiek type� die weet wat hij wil. llliJ is een 
vlot en aangenaam causeur en weet eveneens e en 
onderwerp degelijk en zakelijk te behandelen. 
Zijn omgangsvormen zijn uitermate correct. Hij 
is overdreven beleefd en hoffelijk tegen ieder, 
die hij ontmoet, waardoor hij soms een enigs
zins "kleverige" indruk maakt. 
Zijn optreden in het algemeen toont aan, dat hij 
te kampen heeft met een overmaat aan "meerwaarde", 
die het gevolg zou zijn van de kennis, die hij 
heeft over zijn eigen prestatievermogen. Medege
deeld wer<l, dat, daar .meèrderen deze .mate van 
prestatievermogen aanwezig achten, zijn manieren 
niet als nvlerkerig" worden aangemerkt. 
Vooral in zijn assistententijd werd zijn optreden 
als vrij t

1eigenmachtig" gezien en moest men hem 
streng aan de teugels houden, daar hij anders 
kans zag om "voor onze Lieve Heer" te spelen 
en dan geen middelen onbeproefd liet aan te tonen. 
waartoe hij in staat was, zodat hij in die tijd 
doorging voor een "streberisoh" persoon. Het op
merkelijke evenwel was, dat hij toch nimmer in con
flict gekomen is met zijn mede-assistenten. 
Over zijn wijze van handelen in IndonesiO is 
zeer weinig bekend geworden. Naar medegedeeld 
werd, heeft hij in beide functies goed voldaan, 
waarbij opgemerkt,w�rd, dat zij(� zeer ver bo
ven. zijn krachten�l�en. 
Voor zijn werkzaamheden op electrotechn.isch gebied 
wordt hij byzonder geschikt geacht. Tevens werd 
opgemerkt, dat hij ondanks het vorenstaande geen 
kletserig type was. Hij weet ter dege op tijd te 
zwijgen en te spreken. Vertrouwelijke zaken zouden 
hem toe te vertrouwen zijn. Zijn werkwijze is 
vlot, energiek en ijverig, ·terwijl hij zeer accu
raat is. 

Hoewel blijkens de gegevens van het Bureau Bevol
king door hem is opgegeven, dat hij de Nederlands 
Hervormde godsdienst belijdt, blijkt daar in de 
praktijk niets van, zodat, naar medegedeeld werd, 
eerder aangeno.men moet worden, dat zijn kerkelijke 
interesse en zes�f zeer miniem zijn. Zijn politieke 
overtuiging is in zoverre bekend gewor·:ien, dat men 
hem niet rekent tot de links-socialistische or 
communistische personen. Naar medegedeeld werd 
moet hij als "Indo-Nederlander" niets hebben van 
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"het republikeins-gedoe", dat hij als "'communis
tisch" bestempelt, terwijl hij in een gesprek 
kort na zijn terugkeer uit Indonesi@ als zijn 
mening weergaf "dat door het niet energiek genoeg 
optreden van Nederland de Federalisten tegen 
Nederland in het harnas gejaagd zouden worden en 
niet genoeg weerstand zouden kunnen bieden aan 
het communisme in IndonesiS". In dit g esprek 
drukte hij tevens zijn teleurstelling hierover 
uit. 

Omtrent Franken's vrouw is niets ten nadele 
bekend geworden en zij staat dan ook gunstig 
aangeschreven. Kinderen zijn uit qit huwelijk 
tot op heden niet geboren. Naar verluidiheboen 
zich tot heden geen f1nanci�le moeilijkheden 
voorgedaan. 
Politioneel is niets ten nadele van Geerlig 
Franken of de andere personen in dit rapport 
genoemd bekend. Hun namen komen niet voor in de 
politie-administratie te 's-Gravenhage en Delft 
en bij de Rijksidentificatiedienst. 

g_ 
l 

's-Gravenbage. 5 Maart 1949 

D.VIIIc



G. Franken

Personalia: 

Gezin: 

Levensloop: 

Geer 1 i g FR�ThTI'EN 

geboren te Batavia, 13 November 1916 
zoon van: 
Jacob Eduard Franken, geboren te Sintang (IJ.o.r.) 

15 Maart 1883 
en Anna Rambonnet, geboren te Demak (N.O.!) 

lO'Februari 1885. 
op 17 September 1945 te 's-Gravenhage gehuwd met: 
Elisabeth van der Linden, 
geboren te 's-Gravenhage, 1 November 1913 
van beroep electrotechnisch ingenieur, 
wonende Groot Hertoginnelaan 108, 
's-Gravenhage. 

In September 1934 reratrieerde het gezin van 
Jacob E. Franken naar Nederland. Geerlig was 
het enige kind uit zijn huvelijk. 
Toen Geerlig's vader naar Nederland kwam was 
hij sedert Juli 1932 gepensionneerd als admi
nistrateur van het Departement der Burgerlijke 
Orenbare Werken, door 1elk Departement hij ter 
beschikking was gesteld van de provincie Hest
Java. 
Geerlie's vader ontplooit, naar verluidt, op 
geen enkel terrein enige activiteit, terwijl 
zijn maandelijks pensioen van f. 575.- plus 
f. 17.50 duurtetoeslag hem in staat stelt finan
cieel onbezorgd te +even. Naar medeeedeeld
werd, hebben alle leden van het geiin een zeer
vrijzinnig religieuze levensbeschoui.ring. Omtrent
hun politieke overtuiging is niets meer bekend
geworden dan dat men hen beschouwt als "libe
ralen".

Geerlig genoot onderwijs aan de Lagere School.
en H.B.S. te Batavia en Bandoeng. In 1934 be-· 
haalde hij het H.B.S.-diploma B. Kort daarna � 
repatrieerde hij met zijn ouders naar Neder
land, waarna hij eveneens in 1934 werd inge
schreven als student aan de Technische Hoge
school te Delft. Hij studeerde electrotech
niek en deed, na in December 1937 prop.examen 
en in Aufustus 1941 candidaatsexamen gedaan 
te hebben, op 17 December 1941 zijn ingenieurs
examen. Na hiervoor geslaagd te zijn, liet 
hij zich door de oorlogsomstandigheden pro for
ma inschrijven voor de studie van natuurkundig 
ingenieur. Evenwel bleef hij, totdat de oorlogs
omstandigheden dit niet meer toelieten, assi-. 
stent aan het Electrotechnisch Laboratorium te 
Delft. 
Na de bevrijding van Nederland werd hij als : 
Nica-officier uitgezonden in Augustus 1945. ' 
Als ingenieur bij het Departement van Verkeer 
en 1Jaterstaat werd hem Hollandia (Nw. Guinea) 

- 2 -
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toegewezen. In Februari 1947 werd hij overgeplaatst 
en te werk gesteld als hoofdbeheerder bij de T.T.T. 
te Batavia in de rang van Ingenieur 2e klasse. 
In September 1948 werd hij op eigen verzoek ont
slagen. Hij repatrieerde in October 1948. Thans 
zou hij vrerkzaa.m zijn aan Physisch Laboratoriillll 
te Scheveningen. 

Karaktertre}�ken 
en Franken is iemand met een meer· dan gewone mate 
=ë"igenschappen van intelligentie. Hij wordt beschreven als ee·n 

Godsdienst 
en 
Politiek 

energiek type, die weet wat hij wil. Hij is een 
vlot en aangenaam causeur en weet eveneens een 
ondeI'1Nerp degelijk en zakelijk te behandelen. 
Zijn omgangsvormen zijn uiterst correct. Hij 
is overdreven beleefd en hoffelijk tegen ieder, 
die hij ontmoet, weardoor hij soms een enigs
zins "kleverige" indruk maakt. 
Zijn optreden in het algemeen toont aan, dat hij . 

. te kampen heeft met een overmaat aan "meerwaarde 1,1 
die het gevolg zou zijn van de kennis, die hij 
heeft over zijn eigen prestatievermogen. edege
deeld werd, dat, daar meerderen deze mate van 
prestatievermogen aanwezig achten, zijn manieren 
niet als "vlerkerig" worden aangemerkt. 
Vooral in zijn assistententijd werd zijn optreden 
als vrij "eigenmachtig" gezien en moest men hem 
streng aan de teugels houden, daar hij anders 
kans zag om "voor onze Lieve Heer" te·spelen 
en dan geen middelen onbeproefd liet aan te tonen, 
waartoe hij in staat was, zodat hij in die tijd 
doorging voor e.en "streberisch" persoon. Het op
merkelijke evenwel was, dat hij toch nimmer in con
flict gekomen is met zijn mede-assistenten. 
Over zijri wijze van handelen in Indonesie is 
zeer weinig bekend geworden. Naar medegedeeld 
werd, heeft hij in beide functies goed voldaan, 
waarbij opgemerkt werd, dat zij geacht werden 
ver boven zijn krachten te liggen.· 
Voor zijn werkzaamheden op electrotechnisch gebied 
wordt hij bijzonder geschikt geacht. Tevens verd 
opgemerkt, dat hij ondanks het vorenstaande geen 
kletserig type was. Hij weet ter dege op tijd te 
zwijgen en te spreken. Vertrouwelijke zaken zouden 
hem toe te vertrouwen zijn. Zijn werkwijze is 
vlot, energiek en ijverig, terwijl hij zeer accu
raat is. 

Hoewel blijkens de ge•gevens van het Bureau Bevol
king door hem is opgegeven, dat hij de Nederlands 
Hervormde godsdienst belijdt, blijkt daar in de 
praktijk niets van, zodat, naar medegedeeld werd, 
eerder aangenomen moet worden, dat zijn kerkelijke 
interesse en besef zeer miniem zijn. Zijn politieke 
overtuiging is in zoverre bekend gevmrden, dat men 
hem niet rekent tot de links-socialistische of 
communistische personen. Naar medegedeeld werd 
moet hij als "Indo-Nederlander n niets hebben van 
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"het republikeins-gedoe", dat hij als "communis
tisch" bestempelt, ter fijl hij in een gesprek 
kort na zijn terugkeer uit Indonesie als zijn 
mening weergaf "dat door het niet energiek genoeg 
optreden van Nederland de Federalisten tegen 
Nederland in het harnas gejaagd zouden worden en 
niet genoeg weerstand zouden kunnen bieden aan 
het communisme in Indonesie". In dit gesprek 
drukte hij tevens zijn teleurstelling hierover 
uit. 

Bijzonderheden:Omtrent Franken's vrouw is niets ten nadele 
bekend geworden en zij staat dan ook gunstig 
aangeschreven. Kinderen zijn uit dit huwelijk 
tot op heden niet geboren. Naar verluidt hebben 
zich tot heden geen financiele moeilijkheden 
voorgedaan. 
Politioneel is niets ten nadele van Geerlig 
Franken of de andere personen in dit rapport 
genoemd bekend. Hun namen komen niet voor in de 
politie-administratie te 's-Gravenhage en Delft 
en bij de Rijksidentificatiedeinst. 

's-Gravenhage, 5 Maart 1949 
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VERTROUWELIJK 

Betreft: E.H. Godewski. 

In 1927 of 1928 werd Godewski als middel aar 
technisch-ambtenaar werkzaam bij de E. T.T. in Indië. 
Van 1938 tot de Japanse capitulatie was hij belast 
met het beheer van het radio-zendstation kalabar. 

Godewski is geïnterneerd ge,eest en werd ge

evacueerd naar Australië. In September 1946 was hij 
belast met het beheer van het radiostation Nieuw
Guinea�eg, Djakarta. 

In A...,ril 1950 kwam hij naar Nederland. 

. Godewski is geen -politieke figuur. Indien hij
dat wel was, zou hij vermoedelijk OP de V.V.D. ge
orienteerd zijn. Hij is zeer zeker niet links georien
teerd en wordt politiek - e.r. overigens in alle o .>zichten -
betrouwbaa.r geacht. 

Hij heeft een opcewonden karakter en is een 
beetje eigenwijs o Hij is echter een harde werker met 
veel initiatief en veel enthousiasme. 



• 
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VERTROUW illJK

Betreft: E.H. Godewski. 6/; f'" 0 i,.,

In 1927 of 1928 werd Godewski als middelbaar 
technisch-ambtenaar werkzaam bij de P.T.T. in Indië. 
Van 1938 tot de Japanse capitulatie· was hij belast 
met het beheer van het radio-zendstation Malabar. 

Godewski is geïnterneerd geweest en werd ge
evacueerd naar Australië. In September 1946 was hij 
belast met het beheer van het radiostation Nieuw
Guineaweg, Djakarta. 

In April 1950 kwam hij naar Nederland. 

Godewski is geen politieke figuur. Indien hij 
dat wel was, zou hij vermoedelijk op de v.v.D. ge
orienteerd zijn. Hij is zeer zeker niet links georien
teerd en wordt politiek - en overigens in alle opzichten
betrouwbaar geacht. 

Hij heeft een opgewonden karakter en is een 
beetje eigenwijs. Hij is echter een harde werker met 
veel initiatief en veel enthousiasme • 

1's-Gravenhage, 25 Juli 1951 . 
.... 15 -
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21 mei 1951. 

Betreft: GODE\!SKI, Ervin Hugo, wonende 
Wognumstraa-i; 48 te 's-Gravenhage. 

A.ntwoord op 
Dis.No.12014, d.d. 16 April 1951 . 

E�go GODEWSKI, geboren te iagreb (J.S.) 3 ipril 
1904, woont Wognumstraat 48 te 's-Gravenhage. 

Hij is in 1932 te Bandoeng (Ind.) gehuwd met: 
Josephine Roseline THIJSSEN, geboren te Djatinegara 

(Ind.) 12 Januari 1903. 
Uit dit huwelijk is één kind geboren. 
E.H.Godewski, die statenloos was, is genaturaliseerd 

bij de wet van 13 September 1935. 
Hij heeft in Indonesië bij de P.T.T. gewerk�. Op 23 

October 1950 heeft hij zich in 's-Gravenhage gevestigd, 
komende van .Amsterdam. Hij is thans werkzaam bij Van der 
Heem N.V. te 's-Gravenhage. 

Hij behoort niet tot een kerkgenootschap en voor zo
ver is kunnen blijken, niet tot een politieke partij. 

p politiek- en crimineel gebied is niets in zijn 
nadeel bekend. 

[\1..\-·-�-�-/-::r_� -:-�=-�-/-_..!
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GOD-r.:W3KI, Ervi11 Hugo 
ZAGR�B (J.Sl.) 3-4-1904 
DEN HALG, Wognu�strart-48 

16 April 1951 

Aan de Heer 
Hoofdconunissi:;.ris van Poli tie 
te 
' s-G R A V E l H G E. 

"- Betrokkene is vrnrkz< rr,i bij V 11 der Heem H. V. 
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In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

Naam 1) f,Godewski 

Gehrn.rd met� 
(alleen voor v1·01.wren) 

--··-------------------

Voornamen (voluit) g 

Gel:icyorie1Jl aa ts � 

Ervin Hu&,o 
·--·-··--·--·---+-----··-·

3-4-1904

i Zagreb (J. Slavi�) 

·---Î Den Haag
---- .. ---�--·-·1...-··---· 

·-·------=��!:�-�straat 48

Functie� (!)9cl1ná:cu:; la.:I:,... eleotr. inst. 
_(_d _u_i_d_e_l_i_j_l_�_o_m_s_�_hrijven) _ <;�k�•

L
/

--=
w��_,_k

:;.;._
h_leu..i __ s _________ _ 

1) Voor gehuvvel.e vrouw meisjesnaam
x) Indien nog slechts sedert korte

tijd daar wonend,ook voriG adres

19 51 
. .. _.�, ....•. '-.. .. . . .  ···-·---· ••. --·· 
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VERTROUWELIJK. 

Antwoord op schrijven 
d.d. 16 April 1951. Dis. No. 12.012.

Joanna Sophia Maria Petronella GO�S, geboren te Tilburg 
op 2 September 1930 is woonachtig ten huize van haar ouders in 
perceel Koningin Wilhelminalaan No 37 te Voorburg. Zij is onge
huwd. Haar vader genaamd: Josephu� Martinus Antonius GOMMERS, ge
boren te Steembergen op 26 September 1899 is op 6 April 1926 te 
Tilburg gehuwd met Catharina Josephina VAN KRUISSELBERGE, gebo
ren te Tilburg op 27 Februari 1904. Uit dit huwelijk zijn drie 
kinderen geboren, waarvan J.s.M.P. BOM""MERS,voornoemd, de jongste 
is. Het gezin heeft zich op 25 September 1948 te Voorburg in per
ceel Koningin-Wilhelminalaan No 37 gevestigd, komende uit Til
burg, Maetsuijckerstraat No 19. 

J.M.A. GOMMERS Sr is Hoofdcommies bij de P.T.T. J.s.M.P.
GOi\liMERS Jr voornoemd, is werkzaam bij de N.V. VAN DER HEEM aan 
de Maanweg te •s-Gravenhage. De zoon uit dit gezin is kortgele
don uit Indonesië teruggekeerd en heeft nog geen werkkring. In 
de o,pgeving heeft' men de indruk dat de leden van dit gezin er fi
nanciël niet slecht voor moeten· staan. Eén van de leden van dit 
gezin heeft een tweewielig motorrijwiel, dat zo goed als niet ge
bruikt wordt en altijd in de voortuin van het perceel staat en de

twee dochters uit het gezin hebben elk een Solexrijwiel. De doch
ters uit dit gezin zijn nogal moderne meisjes en gaan goed gekleed 

Ook gaan deze meisjes nogal veel uit-en worden meestal met 
een auto gehaald. In de omgeving heeft men wel eens de indruk 
dat de leden van dit gezin boven hun stand leven. De leden van 
dit gezin belijden de Rooms liatholieke godsdienst en zijn ker
kelijk medelevend te noemen. Hun opvattingen zijn anders dan die 
van de Rooms Aatholieken alhier in de omgeving. Zij bekijken het 
leven van de vrolijke kant en noemt hem Katholieken van het zui
delijke type• en hun leven is meer in die geest ingesteld. Van 
enige politieke activiteit hebben d�/leden van dit gezin ninnner 
doen blijken. Men acht hen op politi�k gebied wel betrouwbaar, 
da� in het gezin meest R.K. bladen worden gelezen. Het gezin is

woonachtig in een herenhuis op goeden stand te Voorburg en in 
het perceel ziet het er zeer verzorgd uit. Voor zover kan worden 
nagegaan hebben zij geen schulden. De namen van de leden van 
dit gezin komen in de Politieadministratie te Voorburg niet 
voor, zodat zowel op politiek als crimineel gebied niets ten na
dele van hen bekend is. Einde. 

Voorburg 27 Juni 1951. 
Par.�

v12:;--�,1 
.... -..... - · '· --·--·-·· ·-·· 

···-·'----

• • 
- • -
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12.012 16-4-1951 

Aan de Heer 
Hoofd Inspecteur van Politie 
te 
VOORBURG 

/ 

/ 
GOM.MERS 9

Tilpurg p

I 
Johanna Sophia Maria Petronella 

I 

2-9-1930 
' 
, 

VOORBURG 9 Kon. Wilhelminalaan 37 

Werkzaam hij �an der Heem No V. 
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In te vullen met schrijfi11achine of blokletters 

liTaain ') 
. 
--J/ GQ tra 

Gehuvd met� 
(alleen voor v:rouwen) 

-·--------·---- - ---·-·---· ---·--- ----· 

656 

B. 

Voornamen (voluit) : j Joh ,..m:la Sopbiu Mariá ?•tronell 
-----�---------

Geboortedatum (dag 1 maand, jaar) : l 2.9.19,0 
·----------- ·----:-' -----··--··--·-----------

Geboorteplaats� 

t 
·--·

'doonplaats� 

�
-
d

-
r

-
e�

-
�
--
�

----·-·-----·------+·-· 

!Ubu.rg

Oöl'bttrg
------------

Kon. il. �laan '37 
·-------------·----1-------------------

Functie� 
(duidelijk omschrijven) 

1) Voor gehuwde Vl'OUW meisjesnaam
x) Indien nog slechts sedert korte

tijd daar wonend�ook vor ig adres



Opmerkingen: 
GOOR den OOSTERLIIfGH,Jean Baptist 

4-4-24,Semarang
's-GRAVJ:DHAGE,Withuysstraat 19
constructeur-tekenaar v.d.Keem
18 Mei 51 Heem.(OD 1730a/Alph.)..,X

('''-'••W--
• - ' -·-· ,....-...a,• ·.......=.---'-"'""'""'---------�ll':-4;....... 

; �>mrne een/Ü/,,,/.<-� ond, M!=ï i95S 
1. • gnnst;g g JUNI 195Snport hmnen 

on 

-

n.n.b. � 
�xlY'xV.:ml"X.YiDX ven:. Uu.ll �arid dd. 13-6-55. 

MODEL B 

di:sa.anvr. d�
_. 13-5-55 ID Den H � t: ID n-0. 109/14,436 dd. 3-6-55 •

.... - - - - - - - - - - - - - - - - - - ____ ... ____ ........ - - - - -

volgnr: 122.0 
datum afz: 15�4-55 

achtern: ooon DU 00St:sRL!NOf4, 

voorn: Jean Baptiát vaJ'1

functie: 
al,u,d- DATO 

i!> 11404b - '54 (669) 

geb: 4•4•24 

te: Sema.rang
lllii'îi lW.O 

WithUijestraa.t 19 

çi::��lll��ia 

7s;;,�� 
�a....�� 
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OP�ÄRl 
ACOI' 1.\ 

Be'treft: GOOR DElT OOST...:RLUTGH, Jean Baptist van, v;onende
Withuysstraat 19 te 's-Gravenhage.

Antwoord op 
�-' Dis.No.12014, d.d. 16 .April 1951.
1 l'i\�: ·i.,�- .

XI J�ist V.AH GOvR Df!';N ,QOSTERLHTGH, geboren te dema-
rang (Ind.) 4 April 1924, woont Withuyss-craat 19 te 's-Gra
venhage . 

Hij is in 1946 te .Ams-c6rdam gehuwd met: 
Anna Karine PRONK, geboren te Bandjarmasin (Ind.) 19

Decembe1.' 19�3. · · 
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. 
Betrokkene is in fuaart 1946 uit Indonesië gerepatri

eerd. Hij is sinds September 1946 a.Ls construc-ceur-tekenaar
werkzaam bij Van der Heem N.V. te 's-Gravenba ge. Hij be
hoort tot de Nederlands-Hervormde kerk, doch hij l eeft ker
kelijk niet mee. 

,üjn echtgenote behoort tot de Rooms-1..atholieke kerk. 
Betrok�ene behoort niet tot een poli"Ci8�e partij, doch

hij moet als gezagsgetrouw worden beschouwd. 
In 1947 werd p�oces-verbaal tegen hem opgemaakt ter

za�ye van diefstal c.q. me deplichi;igneict' aa.rL die::..stal. Het 
betrof hier een aantal radio-onderdelen, die door betrokkene
uit de fabriek waren meegenomen. 

----·-----...J...l.l.l.�..l..fi/.tl..U..;i.....L. s niets in zijn nadeel belrnn ·•



12.014 

l 

? 

GOOR den 00ST::8HLING vs..:n, Jean Ba tist 
s=:i PRANG� 4-4-1924 
DJN HAAG, Wi-chuysatr�àt 19 

Betrokkene is werkz§aro bij Van ·de1 Heem 1J. • 

I 

/ 
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ïn te vullen met scl1I'ijfinachine of blokletters 

Haam ') 
·------------·-----

Gehur.rd met� 
(alleen voor vrouwen) 

----

Voornamen (voluit) g Jean Baptist 
------------

656 

B. 

Geboorte cl at u m (clag
9 maand , jaar) : 1 4-_4_-_1_9_2_4 ____________ _

Geboorteplaats: Sem.arang 
-··---------------------+-------------------

\foonplaa ts 

Adres�
::) ----

:Oen Haag 
·------------------

Wi thuyss traa t 19 
-------------·-----+---

Functie: 
(duidelijk omschrijven) 

1) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam
�) Indien nog slechts sedert korte

tijd daar wonend,ook vori� adres 

1951 



VERTROUWELIJK.

Min.van overzeese Gebodelen 
15-8-49.

GUSSF.!ffiOVEU

George, Antonius

3-3-1919 te Rijswijk

VOORJ3URG

5480 14-7-49

230 8-7-49

Par� Leeuwenstijn -17.

Zie bijga�nd afschrift Po1itierapport.
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Antwoord op schrijven 

d.d. 19 Juli 1949. Dis. No 5480.

OPKAMH 
A.Cf)l/ . # • 

OAÎ; 

.PA!: 
-

George Antonius GUSSENHOVEN, geboren !e Rijswijk op 3 1�1aart 
1919, aEts, is woonachttg in perceel Park Leeuwensteijn No 17 te 

! . oorburg. Hij is op 22 �ebruari 1946 te Voorburg gehuwd mat Elisa
;beth Innnaculata Jozefa PENNOCK, geboren te �atavia op 31 Maart 1923

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren. G.A. Gusse'Ehoven
ueeft zich op 28 Augustus 1945 te Voorburg gevestigd en is op 22
�ebruari 1946 verhuisd van perceel Park �eeuwensteijn No 7(woning
zijner ouders) naar perceel Park Deeuwensteijn No 17. G.A. Gussen
hoven is als arts verbonden geweest aRn het ziekenhuis St. Antonius
hove te Voorburg. De laatste jaren is ll'lR�oc� hij werkzarm
geweest aan het Consultatiebureau der 's-Gravenhaagse Verg. ter Be
strijding der Tuberculose, aan de Valdeck Pyrmontkade No 2 te�
ts-Gravenhage. Op 21 Juli 1949 is hij uit het Bevolkingsregister
der gemeente Voorburg afgeschreven naar Indonesie. Op Zaterdag 23
Juli 1949 is hij per vliegtuig vertrokken naar Indonesie en op 27
Juli 1949 is hij daar aangekomen. Zijn vrouw en kinderen zijn van
plan om binnen enige tijd evenePns naar Indonesie te vertrekken.

De leden van dit gezin, belijden de Rooms-Katholiek godsdienst 
en staan te Voorburg zeer gunstig bekend. Voor zover kan worden na
gegaan zijn zij politiek Rooms-�atholiek georienteerd. Hun namen 
komen in de Politieadministratie te Voorburg niet voor,eodat zowel 
op politiek als c�mineel gebied niets te hunne nadele bekend is. 

Voorburg 30 Juli 1949. 
Par. 'df'-. 
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:Betreft: 

ró°PK�ART 
,t..CDJUA 
'· 0.,U 

PAR: 

r\ o. 
J. Hajenius, � 

VERTR.� ·._ .dB.IJl

wonende Stadhoudersweg 36b te Rotterdam.

RAP 

Personalia: OP ... · 

IJ ".,,J tl l,Joannes Hajenius, ge oren _ e rams ergen, 1· 1901, Nederlander, N.H., is een zoon van: 

1 

J 

Hendrik Willem Hajenius, geboren te Natal (Z.A.), 26 
Februari 1871, Nederlander, vroeger onderwijzer, N.H.,
overleden te Gramsbergen, 4 Februari 1949 

en 
Maria Hendrika Jonker, geboren te Epe, 19 Mei 1860, Neder
landse, N�H., overleden te Gramsbergen, 7 Augustus 1916. 

Zijn vader is voor de tweede maal gehuwd ge
weest met: 
Wilhelmina Cornelia van Uije, geboren te Zwolle, 28 
Augustus 1887, Nederlandse, N.H., thans wonende te 
Gramsbergen, I 90. 

Uj_t het eerste huwelijk zijn geboren: 
Maria Hendrika, geboren te Gramsbergen, 15 November 1897, 
Nederlandse, gehuwd met Hendrik Berg, geboren te Sappe
meer, 25 September 1892, Nederlander, Geref., landbouwer.
Zij wonen te Gramsbergen, I 262. Uit hun huwelijk zijn 
6 kinderen geboren. 
Willem, geboren te Epe, 11 October 1895, Nederlander, 
N.H., vroeger hoofdambtenaar Ind.P.T.T., ontslagen 1-9-
1949. 
Hij is gehuwd met Elisabeth Klasina Holscher, geboren 
te Appingedam, 26-7-1896, Nederlandse, N.H. 
Zij wonen te Rotterdam, 's-Gravendijkwal 150 e en hebben
3 kinderen. 

Uit het tweede huwelijk zijn de volgende
geboren: 
Hendrik Willem, geboren te Gramsbergen, 19 November 1919,
Nederlander, N.H., smid-bankwerker, ongehuwd. 
Hij bevindt zich sinds 18 Juni 1950 in het krankzinnigen
gesticht "Licht en Kracht" te Assen. 
Wilhelmina Cornelia,geboren te Gramsbergen, 26 Mei 1923, 
Nederlandse, N.H., telefoniste, ongehuwd, wonende te 
Avereest, Langewijk 224. 
Johanna Margaretha Elisabeth, geboren te Gramsbergen,
10-2-1925, Nederlandse, N.H., dienstbode, ongehuwd, 
wonende te Gramsbergen, I 90. 
Cornelis Pieter, geboren te Gramsbergen, 21-9-1927, 
Nederlander, N.H., arbeider, ongehuwd, wonende te Grams
bergen, I 90 • 
.Annegonda Eleonora, geboren te Gramsbergen, 1 Maart 1930, 
Nederlandse, N.H., studerend, ongehuwd, wonende te Grams
bergen, I 90. 
Gezina Carla� geboren te Gramsbergen, 1 Maart 1930, Neder
landse, N.H., studerend, ongehuwd, wonende te Grams
bergen, I 90. 

- 2 -
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VEI.. - NEL J . 

1 Betrokkene is gehuwd met: 
Antonia Hendrika Willemk:e van Herpen, geboren te Oegst
geest, 26 Mei 1912, Nederlandse, N.H., en woont te Rot
t erdam, Stadhoudersweg 36h. 

Zij is een dochter van: 
Willem van Herpen, geboren te Kralingen (thans Rotter
dam), 26 September 1882, Nederlander, N.H., zonder be
roep en 
.Antonia Gemser, geboren te Leeuwarden, 18 November 1885, 
Nederlandse, N.H., beiden wonende te Apeldoorn, Kool
meesweg 12. 

Uit dit huwel1jk is nog een zoon geboren: 
Willem Gerhardus Halbe, geboren te �egstgeest, 1 Novem
ber 1910, Nederlander, N.H., musicus, gehuwd met: 
Elsien Jantje Busseher, geboren te Haren (Gr.), 16 Maart 
1914, Nederlandse, N.H., beiden wonende te Rotterdam, 
H.Sorchstraat 13b •

Uit het huwelijk van betrokkene zijn twee 
kinderen geboren: 
Tonny Maria, op 9-1-1937 te Zeist. (Dit kindje is geeste
lijk abnormaal. Het bevindt zich bij haar grootouders 
te Apeldoorn, Koolmeesweg 12). 
Marijcke 1 geboren te Den Helder, 30-1-1938. 

Antecedenten: 
De namen van de in dit rapport genoemde per

sonen komen niet voor. 

's-Gravenhage, 17 Juli 1951. 
- 48 -



Formu.J.i r A. 

(Ni t «oor betrokkene t doen invu.11 nl) 

jl ' • • 

o • • •

\ Van d r He :m ... • V • J 
• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • .2)

• • • • • • • • • • • • 1) 

:Bij di (d z v ntueel (is) met ingang van 

• • i.. 9"1..Ç,4� • • • a.l.s • \ .::J:J.)f. l • • • • • • (functie) bij de
Afdeling �J...:;ctr��t�r�rJ:�� •• • te w rk worden gest ld (t•
werk gest ld•

l. aam n voornamen (voluit) 1 IL�j :üi t8 ,Jo'-1J.11,.;:J

2. Datum, jaar en plaats van geboort $ 13.12.lSOl �� D-

3, G slacht: I11annelijk 

4 • .Nationali tei ti Nedcrl&ndsc 

5, Godsdi nsts cdrclands-Hcrvormd. 

6. oonplaatsen.en adress n sinds 1940:
van • • • • • • tot • • • • • .. G m nt• 

7, Burg rlijk staat Gehuwd 

---

V#r:te F7trSS& 

Aires 

l) 1 aam bedrijf, departement of inst lling.
2) Volgnwnm r van bedrijf, d partem nt of inst lling,



• 

-2-

a. Naam van ehtgenoot{ ), vro g r echtgenoot( )
of v rlootdoi

Datum, j� n plaats van geboorte 

-

oonplaats n adrea & :ifo.d�10ude1·swe6 36d, :1 otterdam . 

Nationaliteit: 

Beroep n w rkgaven1 

9. Naam, voornamen, geboortedata
en b roep n van kind r n en
eventu le pl ogkind r na

lO.Nam. n der oud ra: 

Datum, jaar n plaats van g boortet 

/oonplaats n adres: 

Nationaliteit: 

Bero pen werkg ver; 

lL. Broers n zu.at rs: 
Voornam n, g boort data: 

12 • .Nam .n van vaat di natporson l 
m t oonplaaia en adreaa 

voor zusters 
g huwd m · t: 

13. Uam n van m.edebewon rs op het huidig adresi)

b ro p 
werkgevers 

l) Op te geven all vol1,aaa n p rsonen, di van d zelfde voo1-
deu.r als betrokken� gebruik maken. Ia op dit adres ev ntu 1
en peneion gevestigd, dan kan worden volstaan met de aa.n
dui.ning 0:Pensiontt .



_,_ 

14-. Genot n opl idin.g: 
Van • • • • •  , tot .. . . . . onderwijs

inrich·ting; 

15. Vorig ierkgevers:
Van • • • • • •  tot • • • • • .Haam;

16. Nevanb trekkingen:

17. ilitaire di nsta
van • • • • • •  tot • • • • 

18. Lidmuatsohap club of v r niging:
(inclusief vakv•r niging)

19. I b trokk neg dur nd d twe de
wer ndoorlof in �uitsland of
Japan geweest? Zo ja, om w lk
r don n?

Lidmaatschap nationaal socialis
tiaohe of fasoia·tische organisa�ies;

Toetreding tot .J.Juitse of Japansy
burg rlijk - militaire of para
militair organisa.ti s?

20. Indi n werkzaam gewe at in de ver
z tob weging gedur ndo de tw de
wor ndoorlog - in · lk B?'Ocp?

21. P rsoonlijk ref r ntiee:

adr sa 

adres, 



- 4 -

22. Indruk van b trokken; l)

-

l) Indian mogelijk hieronder te vermeld ns
l. lidmaatschap van- of ay.mpatb.i uit

een politiek partijJ
2. dag, week en maandbladen welke door

b t.rokkene worden gelezen .•



Doss.109/411. 

• 

r, 

;. 

21 i1�e i 19 51. 

Betreft: HAlil��SEN, Hans Heinrich, wonende 
Van der Eyndestraat 8 te 's-Gravenhage

..__
-.t:_ 

.4,,��-Antwoord op 
Dis.No.12.0J,», d.d. 16 April 19Jl. 

Hans Heinrich HANNESEN, geboren te 's-G-ravenhage 5 
Januari 1914, woont Van der �yndestraat 8 te 's-Graven
hage. 

Hij is in 1943 gehuwd met: 
Nellie Elizabeth LUIJTEN, geboren te 's-Gravenhage 

3 foei 1913. 
Betrok...{ene is ingenieur en werkzaam bij Van der Heem 

N.V. te 's-Gravenhage. 
aij behoort niet tot een kerkgenootschap. Hij is ge

orH!nteerd op de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 
Op crimineel- en politiek gebied is niets in zijn 

nadeel bekend. 

\ V 1--�;;_:
J/ 

. -----·-····' ·- -- --- .... --·-----= 



HANNESEN, Hans Heinrieh 

Den Ha,:;.g, 5-1-1914 

!)EN HAAG, v.d. Eynde'a'traat 8 

16:-:-4-1951 

Aan de He.er 
Hoofd Commisse.ris·· van 
te 
's-G 

Werkzaam bij Van der Heem lf. V. Zie ook Uw' rapport dd. 13-1-48 
Does. 109/411. 



UITTREIZSEL 

Uit 

.Voor 

OD 300 

OD 1730a 

Naam: Persoonsonderzoeken DIS __ gunstig 

Naam: N.V. van der Heem - Personeel 

Ag. nr: 27538 Afz. : I.D. Den Haag Datum: 13-1-48

Aard van het stuk: rapport 

• 

Uitgetr. door: 

Datum: 

� 40060 · ·49 

Naar aanleiding van een schrijven van de C.V.D., No. 
614 van 19 November 1947, is dezerzijds een onderzoek in
gesteld naar: 

Hans Heinrich HANNESEN, geboren te 's-Gravenhage, 5 
Januari 1914, studerend, wonende Van den Eyndestraat 8, alhier. 

Uit het te 's-Gravenhage ingestelde onderzoek zijn geen 
feiten of omstandigheden naar vorengetreden, waardoor het politiek
of maatschappelijk gedrag van betrokkene in twijfel zou mo,ten 
worden getrokken. 

Zijn naam komt in de Politie-administratie en in die van 
de P.R.A. alhier, niet v�or. 

ACD 4a 

5-6-51

Op aanwijzing van: 



• 

'-

N O T A 

Aan: DIS 
Van: DRES II 

Betr.: V4e onderzoek in Den Haag.t.b.v. v.d.Heem/OD 1730A 

U gelieve onder verwijzing naar het oude rapport een 
onderzoek-V4e in Den Haag te doen instellen naar: 

HAJ:'1-TE.SEN, Hans Heinrich, 
geb. te Den Haag, 5- 1-1914, 
�n. te Den Tiaag, v.d. Eyndestraat 8. 

DRES II, 7 April 1951 

Bijlagen: 



D:CH IïAAG I-I O L L A N D 

ïn te vullen met scll:rijfmachine of blokletters 
-----·----···-··-----------.-..--

')( Hannesen
/ 

Naam ') 
·--------+ 

Gehu,ra. met� 
(alleen voor vrouwen)

11 
Voornamen (voluit) g Hans Heinrich 

Geboortedatum (clag
9
maand, jaar) 5-1-1914

Ir. 

Geboorteplaats� 1 Den Haag 

;��,-1p
_ l_a-ats

--ë
-----------�11---

D
-
e

_
n

_
H

_
a

_
a

_
g

_
, -----------

}3. 

----·-··::;·-
� -------- ·----

Adres� -· 

Functiez 
(duidelijk

v.a.. Eyndestraat 8 
·-------- ----·---·--- -----------

In enieu:r � • ..bur.:eau ::el.e-ctá'.,._ins.t. 
omschrijven) ____j_ EJecl,roü._c_i _, ,_,_;,_. __________ _ 

') Voor gehuwde vrouw meisjesnaam 
�) Indien nog slechts sedert korte 

tijd daar wonend
9
ook vorig adres 

19 51 



A m::miESEN, Hans Heinricb. 
5-1-1914 Den Haag
Den Haag, v.d.Eijndestraat 8
OD 300

ant. ond. aangevr. t.b.v. liarine 
d.d.18-11-'47 disno.614
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VERTROU1J,/l:!:LIJK. 

Antwoord op schrijven 
d.d. 26 October 1950. Dis. No. 10117.

Gerrit Julius HAGE, geboren te 1 s-Hertogenbosch op
21 April 1895 is op 22 September 1915 te 1 s-Gravenhage 
gehuwd met Anna Pieternella KLEIJNENBURG, geboren te 
Waddinxveen op 25 Juli 1895. Uit dit huwelijk zijn vijf 
kinderen geboren. Het gezin heeft zich op 7 September 
1934 te Voorburg in perceel Van beijerenstraat No 40 ge
vestigd, komende uit 1 s-G-ravenhage. G.J. HAGE,voornoemd, 
was vroeger los werkman. Hij is voer het uitbreken van 
de oorlog in 1940 vele jaren werkloos geweest en in 1941
was hij schuilplaatsenbewaarder in diemst der gemeente 
Voorburg. Hij is omstreeks 1939 enige tijd verpleegd ge
weest in de St. Jacobsstichting te Wassenaar. Hij is on
geveer 5 a 6 jaar werkzaam als portier bij de l\J. V. VAN 
D�R Hë.�M aan de Maanweg No 256 te I s-Uravenhage. De lede 
van het gezin G.J. HAGE belijden volgens het �evolkings
register de Rooms Katholieke godsdienst. Volgens bekomen 
mededelingen doen zij er echter niets aan. In het gezin 
wordt de rtaagse Courant gelezen. Hun politieke oriente
ring is moeilijk vast te stellen. Een bepaalde politieke 
overtuiging houden zi,j er volgens omwonenden niet op na 
en men beschouwt hen als mensen die met alle winden mee 
kunnen waaien. De leden van dit gezin staan in hun om
geving niet bepaald best bekend en zij hebben nogal eens 
ruzie met de buren. Men acht de leden van de familie HA
GE niet bepaald betrouwbaar, hoewel men niet met feiten 
voor de dag komt.T�gen G.J. HAGE voornoemd, is op 24 
Mei 1941 te Voorburg proces-verbaal opgemaakt terzake 
oplichting van Maatschappelijk Hulpbetoon te Voorburg. 

Voor deze zaak is hij niet veroordeeld geworden, 
daar deze zaak geseponeerd is. Hoewel de namen van de le 
den van dit gezin niet in de Politieadministratie te 
Voorburg op crimineel gebied voorkomen, staat dit gezin 
niet bepaald gunstig bekend. Verschillende politiemannen 
alhier, zijn in de loop der tijden bij deze familie op 
bezoek geweest. Hoewel de op te lossen kwesties altijd 
niet ten nadele van de leden van dit gezin kwamen, is de 
houding van de leden van dit gezin toch wel eens een 
b�etje twijfelachtig geweest en doen zij niet bepaald 
sympathiek aan. Het gezin bewoon<! een tweede etage en 
betaalt'hiervoor een huur van f 6,25 per week! In het 
perceel ziet het er verzorgd uit. Voor zover kan worden 
nagegaan hebben de leden van dit gezin geen schulden.Op 
politiek gebied konen de namen van de leden van dit ge
zin in de Politieadministratie alhier niet voor, zodat 
op dit gebied niets ten nadele van hen bekend is.1.ünde. 

Voorburg 28 November 1950.
Pa

�-/ 
,,_t 

� "f/Z-

- ·1- /2 //,1;? - :J-C> 

,,-/t_%_e_e_11, ___ 0_1 _• 
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RAGE, Gerrit Julius 
DEN BOSCH, 21-4-95 
VOORBURG, v. Beije

Beroep; portier 

/ 

X:ICXXXXXXXXX 

26-10-50 XXX

Aan .de ·Heer 
Hoofd Inspecteur v�n Politie 
te 

VOO BU RG 
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VAN D � ll Il D � � N.V. - DE H Il AA G - Il OLLAND 

In te vullen me,�, schrijfmachine 
. �,µ 

Naam�- 1) 
0 � ' ------------------ �çl.en aring 

Gehuwd mete 
(alleen voor VJ:ouwen) 

of blokletters 

Voornamen (voluit)� Franciscus Petrus 

Geboortedatum (dag
? 

maancl, jaar) e 18-6-1922

Geboorteplaats 3 Den Haag
·-----------·-----·-·--·--
Woonplaats� 1 Den Haag
- -

:)---··---·Adres e :: 
---------r-·-

----1 vchalkburgerstraat 132 

functie� 
(duidelijk omschrijven) 

mag. bediende 

1) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam
:) Indien nog slechts korte tijd

cl"',ar wonend
? 

ook vorig adres 

Staatloos 

. 1 � 

,·----il

1 
1-�.'\7----,��-·-.... : ·.--.-._...1i ................... ";"I...... .. ·: .. --·-----· --

c. 

657 

19 51 
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N O T A 

Aan: DRES II 
Van: DIS 

Betr.: V-Heem-21, F.P. den HARING, geb. 18-6�1922 • 

.il HARING is bij beschikking van de Raadsheer belast 
met de vereenvoudigde gerechtelijke afdoening van Straf
zaken bij het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag, d.d. 
9-4-1948 veroordeeld tot:
a. 2 jaar gevan_;enisstraf met aftrek van de tijd sinds

2-4-'47 in bewaring doorgebracht;
b. uitsluiting van de kiesrechten voor de tijd van

10 jaar •
terzake art. 101 W.v.Str.: het als Nederlander vrijwillig 
in krijgsdienst treden bij een buitenlandse mogendheid, 
wetende dat deze net Nederland in oorlog is. 

Uit de eigen verklaring Vqn H. blijkt het volgende: 
Op 20-3-'42 heeft hij zich te Den Haag gemeld voor de N.S. 
K.K •• Om tot de N.S.K.K. toegelaten te worden ooest men
tevens lid of sympathiserend lid N.S.B. zijn. Hij meldde
zich dus tevens als sympathiserend lid N.S.B., stamboekno.

·016142. Op 31-3-1942 vertrok hij naar het N.S.K.K. in Vil
voorde bij Brussel. Na 14 dagen kreeg hij N.S.K.K.-uniform
met koppel en bajonet. Geen vuurwapen. Hij werd ingedeeld
bij de Brigade Luftwaffe N.S.K.K. en deed kantoorwerkzaam
heden tot 1943. Hij heeft geen eed van trouw aan de Führer
afgelegd. Op 3-5-1943 werd hij bij het N.S.K.K. ontslagen,
omdat zijn contract was afgelopen. Van 3-5-'43 tot 18-7-'43
is hij zonder werk thuis geweest. Op 18-7-'43 werd hij in
het Wehrmachtsheim aldaar als spoelknecht aangenomen, omdat
hij bij het N.S.K.K. geweest was. Daar werkte hij tot 2-1-4
Op die datum werd hij door J. Kool van de Kameropera aange
nomen als balletdanser voor Kraft durch Freude. Hij trad in
Nederland op voor de Duitse militairen tot September 1944.
Tevens was hij lid v-an de Ned.-Duitse Kultuurkamer gewor
den.

In het dossier zit verder nog een brief van het
Ministerie van Justitie, le afd. A no. 2030 d.d. 11-1-50,
waarin vermeld staat, dat na onderzoek tot nu toe niet i&
gebleken, dat betrokkene vrijwillig is getreden in Duitse
krijgs- of staatsdienst, op grond waarvan het Nederlander
schap ing. art. 7, 4e lid van de Wet op het Nederlander
schap verloren zou zijn.

15 Augustus 1951. 
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Opmerkingen: 

HOF Andreas Marinus van 1 t Ned. 
11-7-28 te Den Haag
DEN HAAG David Blesstraat 102

2502 

werkz.v.d.Heem -� .,J 11 .11. � � / ?L 
18 Mei 51 Heem (Alph/OD 1730a) � . ,/j -� 

�.; "'..P .l.tP,1;1·. S7' 

� ,,,.,J rrrvt vc.-.�: � uJ.. U1:J zi-f�1ft/tHJf t1�.c��t1/a":s, � 
. d �Yl -É..:: ; <::4-,s:4/b. .\ rl:k.-'iir

e n�-1-�·'" i..d. 2 5 APR.1959: - ��
�-· 

. !7)i1r. 
)r t · ·nn�,.: -.- -� 2 6 ME 1 1,sS' 

n.n.b. �· g 

V,XYXYX;,VX.._VT,;t�. verz. Q�n '.L2 dd. 31-5-55

MODEL B 

V 
functie: 

er, 10328 - '53 (396) 

1056 

1-3-'55

achtern: HOF van t t



_, 

------- -�•-·



Andreas Marines van 't 

Geb.: Den Haag 
11- 7-1928

Adr.: Den Haag 
David Blesstraat 102 

Funötie: tekenaar 
,· 

V-Heem-12 Cat. B 

Ontv. 28- 3-51
V4e den Haag 7- 4-51
Antw. gunstig 25- 5-51
Copie Lina 29- 5-51
Aan CD 16-11-51
Dis 12014/0D 1730A ..-,,,-
/ }) tfj. ti, ü,/) IJ 3 o 19.



Doss.109/4805. 

-

Ä. 1

-, 

' 

. f 

18 Llei 19::,1. 

Betreft: HOF, Andreas IJarinus van 1 t, wonende 
David Blesstraat 102 te 's-Gravenhage. 

Antwoord op 
Dis.N?.12.014, d.d. 16 April 1951. 

.c. 

Andreas I.larinus VAN 'T HOF, geboren te 's-G-ravenhage 
11 Juli 1928, woont David Blesstraat 102 te 's-Gravenhage, 
ten huize van zijn moeder: 

Alida r.IEEFOUT, geboren te 's-Gravenhage 18 Januari 
1904. 

tijn vader, A.V.AH 1 T HOF, is overJe den. 
Betrokkene heeft zijn dienstplicht in Indonesië ver

vuld. Hij is thans werkzaam bij Van der Heem N.V. te 's-Gra
venhage. 

Hij behoort, evenals zijn moeder, tot de ApostolisChe 
Gemeente. 

Voor zover is na te gaan, behoort hij niet tot een 
politieke partij. 

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

r�·��--·�����----�-

1, OP ................. b{;spr. met . 

1 

111 1·---Á-�_- _f:-_-_�_7 __

. .-!._,1--,::;.�..:;;......-�--�-a-__ J... _21--�·. ó7_.� copi:!eg._aan ··v;::;;;,···-········· 



12.014 

I 
J 

HOFF van 't, And�ea� ��rinus 
DEN Ht>- G, 11-7-1928 
n:::::;r HAAG, David B' sst:::-u�t 102 

16 April 1951 

Aan de Heer 
Hoofd ommisearis an Politie 
te ,/ 
's-G R VEN tt AGE. 

m bij V n der Heem l • V. 

/ 

/ 
/ 

/ 



• 

V A H D E n ·,. :C ::,1 : : lf. V" D E N H A A G HOLLANJJ 

In te vullen met sch:rijfrnachine of blokletters 

Naam ') yvan I t Hoff 

B. 

-------·- ----------. -------------
Gehm.rd met� 
(alleen voor vrouwen) 

---· 

Voornamen (voluit) g ndreas l.ïarines 

Geboortedatum (clat:;
9
maa.nd, jaar) 11-7-1928

Geboorteplaats� Den Haag 
- ·------------------+-------------------

iiJoonplaa ts �

Adres·�� 
-----------
Functie� 
(duidelijk om�chrijven) 

') Voor gehuwde vrouw meisjesnaam 
-) Indien nog slechts sedert korte 

tijd daar wonend,ook voriG adres 

Den Haag 

David Blesstraat 102 

656 



18 December 1951. 
Doss.109/6005. 

• 

• 

Betreft: HORST, Pieter van der, wonende 
Griendsestraat 3 te 's-Gravenhage. i

Antwoord op � 
No.Dis 16169 d.d. 21 November 1951 • 

-:X:f Pieter VAN DER HORST, geboren te is-Gravenhage 13
April 1914, woont Griendsestraat 3 te 's-Gravenhage • 

. - -- Hij is in 194 7 gehuwd met: 
( Wil erri t ·e Goverdina D'E FIJTER, geboren te .Andel 30

� �gtï: US 1920. 
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. 
Hij was oorspronkelijk beroepsmilitair bij de Konink

lijKe Marine, laatstelijk in de rang van korporaal. Hij is
nu portier bij Van der Heem N.V. te 's-Gravenhage. Hij be
hoort tot de Gereformeerde kerk en is geori�nteerd op de 
Anti-Revolutionnaire partij.· 

Op crimineel en poli�iek gebied is niets in zijn na
deel bekend. 

'11.:�: l 
··-··-·--· --�--·--�---------' 

bespr. met 



16169 

IlORBT, Pieter v.d. 
D�N HAAG, 13-4-1914
S H�V�NINGE , Giendseatraat 3 

21 Nov. 1951 

Aan de Ha r 
Hoofd Commissaris van Politie 
te 
'a-G RA V GE 

Beroep: Nachtpor+ier v.d.H'EM N.V. 

1 ol op heden onheke�d : 
d . . ·lr· l"liS 'I .Jn de R ,\. •

de a rnm1s .,. 

2 3 \-\OV 19S1

Hoo\d R,\.O



• 

• 

V A N D J� Il II :� T:1 : I H, V, - D E lî II A A G II O L L A 

In te vullen met schrijfmachine of bloklettei·s 

Naame 1) ,....-: 
/v.d. H

or
st 

Gehuwd mete 
(alleen voor vrouwen) 

Voornamen'(voluit)e P
i

eter 
···----------·---··---------+--------------------
Geboortedatum (dag

1 
maand, jaar)e 13-4-1914

Geboorteplaats: Don Haag 

·woonplàatse
·
-

·--------- �
ch

eveningen
-·--· 

2:
--;----------·- . ··-·--··- -, -------

Adresi G
r

iendscstraat 3 

(�:�1��� jk omschrijven) ----
-�

_
c

_
h

_
t

_p_
o
_
r
_
t

_
i

_::_
r

_)-="-________ _ 
1) Voor gehuwcle vrouw meisjesnaam

·x) Indien nog slechts korte tijd
clc•,ar wonend, ook vorig adres 

1951 
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Doss.109/4795. 
17 IJ.lei 1951. 

Betreft: HUYS1i N, 1:aarten, v;onende 
Paets van Troostwijkstraat 265 te 's-Gravenhage. 

2 April 1951. 

Maarten HU SMAN, geboren te Lisse 25 September 191.L, 
vestigde zich op 5 September 1938 te 's-Gravenhage, komende 
van '1st. 

Op 22 11:iei 194 7 huwde hij te Amsterdam met: 
Aaltje Lijsbeth VAE Dëi VEEN, geboren te Amsterdam 

15 Januari 1919. 
Het echtpaar heeft twee kinderen en woont thans Paets 

van Troostwijkstraat 265 te 's-Gravenhage. 
Het gezin staat in zijn directe omgeving gunstig be

kend. 
M.Huysman is als afdelingschef werkzaam bij de N.V.

VUT DER IIBEU aan de Maamveg 256 te 's-Gravenhage. 
Hij is geori!nteerd op de P.v.d.A. 
In de politie-administratie komt zijn naam niet voor. 

l 11 l ���--P l. ,,, lá"� �/ 
'·--··----·! ...... --·------�----·-



HU!JSMAN • M2.srtet\ 
L1 sse 2.:-:-9-11 
DEN HAAO; Paetf! v. TroDstw1jkstraat

v ... n 

R A V :2 l� B A G ,.."-'• 



NOTA 

Aan: r-Is 
Van: I'RE.S II 

,//.a�- �/ 

CW� 11 fl� '{

Betr.: Dis êf in den Hnag, t.b.v. v.a. Heem/OD 1730A

Gelieve een Dis 6e in Den Haag te doen instellen naar: 

HUIJD'LN, l'2arten, 
geb. te Lisse, 25- 9-1911, 
won. te Den Heag, Faets v. Troostwijkstraat 265. 

De naam van betrokkene komt niet voor in de kartotheek. 

DREf II, 28- 3-1951. 



Doss.lv9/4372. 

• 

11 December 19,u.

Betreft: KEMPER, Jan Marius, wo:g.ende 
Laurens Reaelstraat 6 te 1 s-Gravenhage •

Antwoord op 
Dis.No.10117, d.d. 26 October 1950. 

Jan Marius KEMPER, geboren -c;e 1otterdarn 10 September 
1906, van beroep karnoorbediende, woont Laurens Reaelstraa1i 
6 te 's-Gravenhage. 

Hij behoort tot het Neder-Duits-Hervormde kerkgenoot
schap. 

Sedert 29 Augustus 1939 is hij werkzaam bij de N.V. 
Van der Heem, gevestigd aan de Maanweg 2:,b te 's-Graven
hage. 

In zijn naaste omgeving staa1i hij al�eszins gunstig 
bekend. 

Hij bemoei1i zich niet met politiek. 
Zijn naam komt in de politie-administratie, ook op 

politiek gebied, niet voor. 





• 
!!!'.R, Johannes Paulus 

,(_ 

Geb.: Den Haag 
28-6-26

Adr'. : Den Haag 
Koningstr. 

�ctie: slijper 
62II 
versterker..;. 

- bouw.

V-Heem-22 Cat. C. 

Dis-V4e.Den Haag 20- 8-51 
Antw. gunstig 9-11-51 
Aa� ACD 9-11-51 



Doss.109/5656. 
2 November 1951. 1 � ott.

KIPP, Johannes, wonende , J 'J. 

• 

r 

OP KAART '1 
ACD/ ( 
DAT: 

Betreft: 
Koningstraa� no.62 II te 's-&ravenhage. 

Antwoord op 
Dis. 10.14401 d.d. 23 Augustus 1951. 

--------
' Johannes (niet Johannes Paulus) KIPP, geboren te 

's-G-ravenhage 28 Juni 1926, van beroep bankwerker, woont 
Koningstraat no.62 II te 's-�ravenhag�. 

Catharina aOPS, geboren te 's-uravenhage 16 April 
@ hij is ge1.1.uwd met: 

------�--- 1923. 
�etrok�ene en zijn echttenote beho�en tot de �ooms-

u.atholieke k�rk.en zijn dienovereenkomstig politiek ge
ori �nteera. 

ifolgc:ns een p0r-soon, 6.ie goed go!nf arme .:.rd kan zijn, 
staat de echtgenote niet zo gunstig bekend, in verband . 
mat het feit, dat zij schulden maa.Kt. 

hipp is voor zovar is kunnen blijken nin1w.er werkzaam 
ge.;;eest bij de iJ,V. Rudolf BLIK. 

01 b0tr okkene fawilie is van de in bovënb�doeld 
schrijven gt:moemd KIPP, is niet kunnen blijken. 

Dr:, naam van betl'ol,._.::ene en zijn echtgenote .'lorden in 
cte actCTinistratie van de olitie te 's-urav9nhage niet ge-
Il0'3illd. 

1 "lil \ f" 
Ij_ :rl

Il J'/Lhn,J) 



11.J.. 1io1 

. 

i KIPP, Johannes Paulus, 

/ 
/ 

/ 

23 Augustus 1951. 

Aan de Heer 
Hoofd Commiesaris van Politie 
te 

1 s-G R A V E N H 1\ G B.

geb. te Den Hnnr,, ?S-t-1926, 
won. te DEN HAAG, Koningsstraat 62 II. 

l 

Betrokkene is werkzaam bij çle N.V. Van der Heem. 
In de documentatie alhier komt voor: 
?IPP, Metaalarbeider, Den Haag. 
�ovember 1948: Gekozen als vertrouwensman van de B.v.c., afcl.eling 
Metaal in het metaalbedrijf Rudolph Blik •. 
Is deze mogel1jk'fam111e van betrokkPne? 

/ 



Doss.109/5656. 
. , ovember 1951 • 
. 

Betreft-: KIPP, Jolia.nnes; v.o�ènde ,· 
Koningstraat no.62 II· te 's-

Ahtwcord op 
Dis_ • .r o.14401 d.d. 23 Augustus 1951. 

J·oha�es (niet Johannès Paulus) KIPP, geboren te 
1 s-Gre.venhage 28 Juni ·1926, van beroep bank� e.rker, ·woont

�xaningatraat. no"6� II te 's-tirave1,1hage.. 
Hij is gehu.d mat: . 
C tlhrina OPS, eeboren te··' s-Graverih�ge 16 April 

1925. . · 
Betroklcen� en zijn echtgenote beho�en tCJ de Roo�s

Xatholieke kerk en uijn dienoverèenkomstig politiek-ge-. 
ori�nteerd. 

Volgens een _;:>ersoon, die_ goed· gein:f ormeerd kan zijn, 
E,taat de'ec.htgenote niet zo gunstig bekend, in verband 
met het feit, dat zij schu1den maakt� 

Kipp is voor zov-I is•ku.n11en·blijken nimmer werkzaam 
geweest bij de l'J,V. Rudolf BLIK • 

. · Of betrokkene familie is van de in bovenbedoeld 
_ scbfijven genoemd KI.PP, is niet kunnen blijken. 

De naam. van be�rokkene en ·zijn echtAenote V:orden 
de administratie van de Politie. te 's-Gravenh-age niet 
noemd. 



• 

,• 

e . 

N O T A 

Aan: DIS 
Van: DRES II 

Betr.: V4e in Den Haag t.b.v. Heem/OD 1730A. 

U gelieve een V4e onderzoek in Den Haag te doen 
instellen naar: 

KIPP, Johannes Paulus, 
geb. te Den Haag, 28-6-1926, 
won. te Den Haag, Koningstraat 62 II. 

Betrokkene is werkzaam bij de N.V. van der Heem. 
Verzoeke in.Uw aanvrage te vermelden dat onzer

zijds voorkomt: KIPP, metaalarbeider, Den Haag. Gekozen 
als vertrouwensman van de E.V.C.,afd. Metaal, in het 
metaalbedrijf Rudolph Blik, en te informeren of dit fa
milie is van betrokkene. 

DRES II, 20- 8-1951. 

Bijl.: - 1 -



• 

e 

• 0 

VAN D � Il Il E IB li N.V. - DE IT Il AA G Il OLLAND 

In te vullen met!::!f/!:1l:. �10dr!tl{r� 5 7- c, '-

Ä/'-1,._,d ÎJ .... --·------

Haam: ') 
·K

--·-----·----·-----

Gehuwd mete 
, 

(alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit)e 
·--···--

Geboortedatum (dag
1 

maand, jaar): 
-·

r-eboorteplaats� 
---·---
vïoonplaa ts e 
-··- . 

Adrese �:)

Punctie: 
(duidelijl: omschrijven) 

') Voor gehuwde vrouw meisjesnaam 
x) Indien nog slechts korte tijd

cle,ar wonend
1 

ook vorig adres

Kipp 

Johannes Paulus 

2·8-6-1926 
·-

Den Haag 
-

Den Haag 

Koningstraat 621� 

Slijper vcrsterkerbouw 

_, 
1 

�. .,. 

19 51 



.b;. KIPP 
metaäl-a:rbeid:er 
Den Haag 
OD 1228 
Nov .48/ 49141/0D 1228-Geko:�eil als 
vertrouv,ensma.ri van de JJVC. afd. \[etaal, 
in het metaalbedr�Rua.olph · BLIK. 

�., '-/-Il-� 

I� 1 � vvv14, . LK, L""--.J/(.t..,.., 

•



Doss [�;,a; "7 co��;
p
��g�':,n Fk.--

4.Billi.._ __________ , ______ __ 

18 11iei 1951. 

• 

Betreft: KLAR 'NBEEK, Hubertus Hendrikes, wonende
Laakkade 164 te 's-Gravenhage • 

Antwoord op 
Dis.No.12.014, d.d. 16 April 1951.

Hubertus Hendrikes KLARENBEEK, geboren te 's-Graven-
hage 16 Juni 1921, woont Laakkade 164 te 's-Gravenhage. 

Hij is op 3 December 1947 gehuwd met: 
Johanna VAJ\T DEN B8RG, geboren te 's-Gravenhage 20 ï·.ïei 

1917. 
Betrok.Kene, die o.a. bij de Koopvaardij gevaren heeft,

is enige tijd werkzaam geweest bij de Nederlandse :r..eelcen
trale. komenteel is hij werkzaam bij Van der Heem N.V. te 
's-G-ravenhage. 

Hij behoort niet tot een kerkgenootschap en voor zover
is kunnen blijken niet tot een politieke partij. 

Volgens verklaringen uit zijn naaste omgeving staat 
betrokkene zeer gunstig bekend. 

Op crimineel- en politiek gebied is niets in zijn na
deel bekend. 



VAH Dnn I�E;::,': liLV. D E N Il A A G - H O L L A N D

ïn te vullen met scl1rijfinachine of blokletters 
-----------··------·----·- -·�-·---··-------··----

B. 

Naam 1) 
-------·--- _f 'ï.J"e�:bHk _______ _

Gehui:rd met e 
(alleen voor vrouwen) -------------1--------· -----------

Voornamen (voluit) : 

Geboortedatum (daG,mao.nd, jaar) 
-------------------+-------------------�--
GeboorteïJlaa ts � 

':foonplaa ts 

---·- --·-:::y----Adres e -· 
--------- ________ __,___ 

Functie� 
(duidelijk omschrijven) 

1) Voor gehuwde vrouw meisjesnaam
x) Indien nog slechts sedert korte

tijd daar wonend�ook vorig adres

1 1 



12.014 

/ 

/ 
/ 

KLAfL;I EEK, ubert s Hendrikes 
DBN HAAG, 16-6-19J.l 
D:N HJ"AG, Lankkr.-éj;e 164 

Aan de Heer ' 
Hoofdcornmissmris ven Politie 
te t.

's-G RAVEN HA GE. 

/ 

Betrokkene is wé1•kzrif-lm bij V!'ln der lleem N.V. 



• 

.. 
1 

...:L 
f 

VERTROUWELIJK. Qf> KAAIT 

ACD/ • 

DAT; 

Antwoord op schrijven PAR: 

d.d. 16 April 1951. Dis. No. 12.012 •

Wilhelmus Theodoor Adriaan KUIPERS, geboren te •s-Hertogen
bosch op ? April 1929, heeft korten tijd te �oorburg gewoond 
ten huize van zijn zuster en zwager in perceel Van der Palm
straat No 20 te Voorburg, doch is thans woonachtig in perceel 
Koningin Wilhelminalaan No 463 te Voorburg. Hij is ongehuwd.Vol
gens het Bevolkingsregister heeft hij aan de volgende adressen 
gewoond: 

BOXTEL. Van Ranstraat No 6. 
26 Augustus 1936. ARNHEM. Joseph Israellaan No 50.

9 Augustus 1938. ARNHl:!:M. Bremstraat No 11. 
15 Maart 1951. VOORBURG. Koningin Wilhelminalaan No 463. 

Zijn vader zou Chef Seinhuiswachter bij de Ned. Spoorwegen
te Arnhem zijn. W.Th.A. KUIPERS,voornoemd, zou bij een tech
nische Afdeling van de Kon. Marine werkzaam zijn geweest en zou 
een opleiding hebben gehad voor auto-technikus en technisch teke
naar. Hij is werkzaam als tekenaar bij de N.V. VAN DER HE�M aan 
de Maanweg te •s-Gravenhage. Hij is t!ûlns op een kamer woonach
tig in perceel Koningin-WilheLminalaan No 463 te Voorburg, en in
deze kamer ziet het er zeer verzorgd uit. Hij is verloofd met 
een meisje dat op een administratieve afdeling bij de N.V. Van 
der Meern werkzaam is en zij zou ook op een kamer te Voorburg 
woonachtig zijn. Zij zijn van plan om binnenkort in het huwelijk 
te treden. De politieke orientering van W.Th.A, KUIPERS is moei
lijk vast te stellen, daar hij sinds kort alhier woonachtig is. 

Hij belij�de Nederlands Hervormde godsdienst en gaat wel 
naar de kerk. Hij leest het Haagse yagblad. Over politiek schijn
hij zich 1n zijn omgeving niet uit te laten en van enige politie
ke activiteit heeft hij niet doen blijken. Men acht hem 1n zijn 
omgeving echter een degelijk en betrouwbaar persoon. Zijn naam 
komt in de Politieadministratie te Voorburg niet voor, zodat zo
wel op politiek als crimineel gebied niets ten nadele van hem 
bekend is. 

De familie waar hij inwonend is, is genaamd:A.J.VERMEER • 
Deze A.J. VERMEER is een schilderspatroon en deze familie 

staat te Voorburg gunstig bekend. De leden van dit gezin belij
den de Nederlandsa Hervormde godsdienst en zijn politie� vermoe
delijk Partij van de Arbeid georienteerd, althans bij verkiezinge
n hebben zij een z.g. blinde muur van hun woning met propaganda
materiaal van deze partij laten beplakken. De namen van de leden
van dit gezin komen in de Politieadministratie te Voorburg niet 
voor, zodat zowel op politiek als crimineel gebied niets ten na
dele van hen bekend is. Einde. 

Voorburg 2? Juni 1951.
Par.

� 

_ ... J 
l '17 1 ,d_ / - :::7/ Il 1 $� /?." __ 
. .......... __. . .  -·· . 



12.012 16-4-1951 

Aan de Heer 

KUY.PERS, 

��ofd Inspecteur van Politie

VOORBURG 

/ 
/ 

/ 
Wilhelmus ,Theodoor Adriaan 

'a-Hertogenboscg,
;

7-4-1929

VOORBURG, Palmstraat 20 

Werkzaam bij va.il der Heem N.V. 



HJIPER3, 

/ 

/ 

!ilhelrims, Th. A.

Uoofd JCctie III • rid 
�o. � . � r4·g 

xxx Vo�zun.ollijst

7.{.1�29 te Den Bosch, 

:i;remstr1.1.,t 11 

Zie bijgaand a.f•ic r:i ft �011 tie-N.tpport. 



•• 1 

\ 

141f_ 

G E H E I M. 

Betreft: Dis 41�93 
� 

dd. 5.4.�949.

Onderwerp: w. Th. A• Kuipers. 

Medegedeeld wordt dat omtrent: 

KUI.PERS, Wilhelmus Theodo:l:"a'B Adriaan, geboren 

te Den Bosch, 7.L�.1929, wonende te Arnhem, 

Bremstraat 11 en de leden van het gezin waar-

� uit hij stamt, in de politie-administratie 
alhier - ook op politiek gebied - niets na

deligs bekend is. 
i" 

• 

11.5.1949 

cv 456-49 •



/ 

,. . 

I \ 

1 • 

NAAM . 
• 

GEBOREN: 

/ � , ' WONENDE: 
r 

, , 

44')3 

De Heer Hr>ofdcof:Jrlissaris van 
P')l,i tie 

to 
.A R I'_) B 1'4_

\ 

KUIPERS, Wilhelmus Th.Ao 

DEN BOSCR t 7 • >-+o c 29 

. '; 

î 

J, 

.. 



• 

r 
. � 

_,, 

V A H D :C ï:. .,., :C ;,: , : JiL V. D IJ N IT A A G H O L L A N D 

ïn te vullen met schrijfmachine of blokletters 
--·---

[uypcrs Naam 1)

Gehm.rd met: 
(alleen voor vrouwen) 

Voornamen (voluit) , 1 rilhelmus Theodoor driaan .

B. 

l 
-----

Geboortedatum ( cla&, maand, jaar) 7-4-1929

! Geboorteplaats� 1 's-Hertogenbosch 

'Joonplaats� r Vo;rburg 

----�------· ·--- -r----------

;:�:: e -�· 
. 

----·- -· -- ----1- : ::��:::::::: �•>•� O la� •

(duidelijk omschrijven) 1 

') Voor eehuwde vrouw meisjesnaam 
�) Indien nog slechts sedert korte

tijd daar wonend,ook voriJ adres 

19 51 

656 
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t: � F,,,:t'":"' o;,a �· ,... u ( ' fl ... ' ( • :vS!Y� � O'� 'fv.� .. .1 
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i�= o-· -�7�"' 011\/'0WlJ . � ·  , 

./ CW-0�€\ 
('(

/;;./",Ç//�#7 -� 
��/ 

Nagesl. door: 

MODEL B afz: 

V
volgnr: 

datum afz: 

functie: 

Zie: OD 2500 

� 

achtern: 
voorn: 

\\b:

� 

adres: 

1 ('1"1�1 ���· 
(�<;,,,.1,, SI 

• 
• 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
• 

� 10896 • '52 (6918) 



• 
LEYERïlEERT, Hendrika Johanna 

St 

Geb;: den Haag 
24 April 1924 

Adr. : den Haag 
Primulastraat 9 

Fuh c t ie : -\:.R.. .su..� ()'\,M. �<L 

"' c1,t/r/U-R� 

-'.1., .iÄ/ �

/� 
• 

Zie Dis 10117 
Aan AGD 
Bespr. rel. 
Copie :Marid 

V-Heem-01 

�id- 3-1951 
6- 3-1951
9- 3-1951.



Doss .109/ 4371. 

9 December 1950. 

Betreft: Lis ER\îK8RT, Hendrika Johanna, wonende 
Primulas,:;raat 9 te 's-Gravenhage. 

tmtwoord op 
Dis.No.10117, d.d. 26 October 1950. 

-

Hendrika Johanna LEYERWEERT, geboren 24 .April 1924 
te 's-Gravenhage, is een dochter van: 

Hendrik Bernard LEY8HWEBRT, geboren 7 September 1883 
,:;e Gouda en 

Johanna Wilhelmina VAN DBt POL, geboren 18 Maart 1885 
te 's-Gravenhage. 

Haar ouders zijn op 2� December 1932 te 's-Graven
hage gescheiden. Haar moeder woont Schenkweg 124 te 's-Gra
venhage, terwijl haar vader niet te 's-Gravenhage woonach
tig is. 

tij be lijdt geen godsdienst. 
Betrokkene woont Primulas,:;raat 9 te 's-Gravenhage en 

staat in haar omgeving maatschappelijk gunstig beKend. 
Op politiek gebied wordt zij volkomen betrotrnbaar ge

acht. We.Lke politieke partij zij voorstaat is niet met 
zekerheid bekend (waarschijnlijk P.v.d.A.). 

In de politie-administratie is nie,:;s bekend ten na-
dele van betroklcene en haar familieleden. 

-'.�-��-·-i- Z41� - �" ! o:J· �-�--��1:�;(. ; (-�� .. � ........... \ 

� U ,-·n-- -
.tl_ d . .F� ���,,� __ g_eg._ c..cr -��� 

il � - 0� __ ,z_ ___ -



· Beroep.:-



Doss.109/4369. 

• 

• 

9 December 19J0. 

Betreft: MARh'US, Hendrikus Willebrordus Carne.Lis, wonende 
Groenewegje 160 te 's-Gravenhage • 

.Antwoord op 
Dis.No.10117, d.d. 26 October 1950. 

-

Hendrikus Willebrordus Cornelis M.ARKUS, geboren 14 
Juli 1917 te Voorburg, is op 30 November 1945 te 's-Gra
venhage gehuvid met: 

Petronella Laria Johanna BAARS, geboren 24 November 
1920 te 's-Gravenhage. 

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. 
fuarkus woont met zijn gezin Groenewegje 160 te 

's-Gravenhage. Hij be.Lijd,:; geen godsdiens,:;. Het gezin 
Markus staat in de omgeving maatschappelijk gunstig be
kend. 

Betrokkene wordt op politiek gebied bes.List betrouw
baar geacht. Welke partij hij aanhangt is niet bekend. 

Op 8 April 1948 kreeg Markus een proces-verbaal t er
zake overtreding van art.10 2 Wet Rechts·1erstel Overheids
personeel. Deze zaak is geseponeerd wegens gebrek a an be
wijs • 
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$�P'/ Betreft: J. Meesters, ! L���.L---����-

wonende Laan van Meerdervoort 146 
te 's-Gravenhage. VERTROUWELIJK 

Blijkens bekomen inlichtingen bij het 
betreffende bevolkingsregister is betrokkene genaamd: 
Jacob Meesters, geboren te Schiedam, 20 Januari 
I909, Nederlandse nationaliteit, kerkelijke gezindte 
Ned. Hervormd, van beroep technisch tekenaar en wo
nende te 's-Gravenhage, Laan van Meerdervoort 146. 

Betrokkene is op 29 Juli 1936 te 's-Gra
venhage in het huwelijk getreden met Anna Maria 
Heyee, geboren te Rotterdam, 10 October 1909, 
Nederlandse nationaliteit, kerkelijke gezindte 
Ned. Hervormd, zonder beroep en wonende te 's-Gra
venhage, Laan van Meerdervo�rt 146. Uit dt huwelijk 
zijn geboren: 
1. Josephina Anna Clasina Meesters, geboren te

's-Gravenhage, 31 Juli 1938;
2. Leendert Meesters,geboren te 's-Gravenhage,

5 September 1944.
De ouders van betrokkene zijn genaamd: 

Leendert Meesters, geboren t.e Schiedam, 4 Juli 1885, 
Nederlandse nationaliteit, kerkelijke gezindte 
Ned. Hervormd, van beroep chef-monteur Sierkan 
(vroeger beroep bankwerker) en wonende te 's-Gra
venhage, Lulof'Sstraat 22. Deze ià op 25 Juni 1908 
te Schiedam in net huwelijk getreden met: 
Clasina van Gent, geboren te Schiedam, 18 November 
1883 en overleden te 's-Gravenhage, 18 Maart 1946. 

Uit dit huwelijk zijn geboren: 
1. betrokkene;
2. Neeltje Meesters, geboren te Schiedam,

13 Apri1 1910, Nederlandse nationaliteit, ker-·
kelijke gezindte Ned. Hervormd, zonder beroep
en wonende te Zeist, Jacob Catalaan 24. Zij
is op 10 November 1937 te 's-Gravenhage in
het huwelijk getreden met Leendert Schoenmaker,
geboren te 's-Gravenhage, 22 Juni 1913, Neder
l�dse nationaliteit, kerkelijke gezindte
Ned. Hervormd, van beroep Directeur Ambachts
scgoo·l en wonende te Zeist, Jacob Catalaan 24;

3. Leendert Meesters, geboren te Schiedam,
21 September 1911, Nederlandse nationaliteit,
kerkelijke gesindte Ned. Hervormd, van beroep
machine bankwerker en wonende Elise van Cal
carstraat 31 te 's-Gravenhage.

- 2 -
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Hij is op 18 September 1935 te 'e-Gravenhage 
in het huwelijk getreden met Gerdina Johanna 
Trampe, geboren te 's-Gravenhage, 28 Januari 
1913, Nederlandse nationaliteit en wonende 
te 's-Gravenhage, Elise van Calcarstraat 31. 

9 Octooer 1913, Nederlandse nationaliteit, 1 
Juibrecht Meesters, geboren te Schied�, 

kerkelijke gezindte Ned. HervormdÊ vm beroep
1 ambtenaar bij het Ministerie van conomische 
1 Zaken en wonende te 's-Gravenhage, Steynla.an 

740 Rij is op 29 Maart 1939 te 's-Gravenha�e 
in het huwelijk getreden met Neeltje Kooiman, 
geboren te Gouda, 6 Maart 1913, Nederlandse, 
nationaliteit en wonende te 'a-Gravenháge, 
Steynlaan 74. 

De ouders van de echtgenote van betrokke
ne zijn genaamd: 
Dirk Heyse, geboren te 's-Gravenhage, 23 April 
1877, Nederlandse nationaliteit, kerkelijke gezllldte 
Ned. Hervormd, van ber9ep kellner (vroeger beroep 
koffiehuisbediende) enwonende te 'a-Gravenhage, 
Rijklof van Goensstraát 9. 

Hij is op 21 April 1909 te Rotterdam 
in het huwelijk getreden met Maria Josephina 
Booster, geboren te Rotterdam, 25 September 1875, 
Nederlandse nationaliteit en wonende te •s-Gra
venhage, Rijklof van Goensstraat 9. 

Uit dit hu.welijk zijn geboren: 
1. Echtgenote van betrokkene;
2. Hendric�s Jacobus Rudolphe Heyse, geboren te

Rotterdam, 1 December 1910, Nederlandse natio
naliteit, kerkelijke gezindte Ned. Hervormd,
van beroep bankemployé en wonende te Voor
burg, van de Wateringelaan 103. Hij is op
8 December 1937 te 's-Gravenhage in het hu
welijk getreden met Johanna Reindina $choppers,
geboren te Aalten, 5 December 1907, Neder
landse nationaliteit, wonende te Voorburg,
v.d. Wateringelaan 103.

Betrokkene heeft aan de volgende adressen 
gewoond: 

2-12-1929, 's-Gravenhage;
28- 7-1936, Fred. Hendriklaan;276 te •s-Gravenhage;

3-7-1943, Laan van Meerdervoort 146 te 's-Graven
hage. 

Bovenvermelde personen komen bij de 
betreffende instanties niet voor. 

's-Gravenh
8
ge, 1 Mei 1951. 

tÇj;' 56. 
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l'ormu1i r A. 

(Niet door betrokkene te doen invull nl) 

• • 
No. 

• • • • .\ Van der Heer� · ·.'l • 
0 • • • .2) 

. . , . . • • • • • • • • l)
• • • • 

:Bij di 
b dri·:t 

(dezej�av:1iwn% zal ev ntueel (is) met ingang van 
lilliw 

• • J.L, 1J. .J.9,2q_ ,. al.s • .Ch. f. • • • • • • (functi ) biJ. de é-oa. ·,rinr Afdeling • • • • "• • 0
• • • • • t werk word n ges t ld ( te-

w rk gesteld: 

1. Naam n voornam n {voluit): Mecstcrs,J�cob

2. Datum, jaar n plaats van geboorte$ 20.1.1909 t - -, 1 • 
., 

0CJ.1lCQ..,.D. 

3. Geslacht: l.i 1 ... nclijl::a 
------

6. oonplaats n en adr ssen sinds 1940: 
van • • • • • • tot • • • • • • G me nt

7. :Burgerlijke staat Gc.lmud, 
e 

Aires 

l) Naam b drijf, d partement of inst lling. 
2) Volgnumm r van b drijf, d partem nt of inst lling.
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a. Naam van echtgenoot(e), vroeg r echtg noot(e)
of verloofde:

Datum, jaar en plaats van geboort : 

Woonplaats en adres: L.v.::...ecrd�rvoort 14G,Dcn rli:i r; 

Nationaliteit: 

B roep en w rkg ven: 

9. Naam, voornamen, g boortedata
n b ro pen van kinderen en

eventuele pleegkinder n:

10.Nam n der ouders: 

Datum, jaar n plaats vang boort : 

Woonplaats en adres: 

Nationalit it: 

B roep en werkgever: 

ll. Bro rs en zusters:
Voornamen: geboert data: 

12. Namen van vast dienstpersoneel
mot woonplaats en adres:

voor zusters 
gehuwd met: 

13. Nam n van m debewoners op h t huidige adres1)

b roep 91.

werkgevers 

l) Op te geven alle volwassen personen, die van dezelfde voor
deur als b trokkene gebruik maken. Is op dit adres ventue 1
een pension g vestigd, dan kan worden volstaan met de aan
duining "Pensiontt .
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14. Genoten opleiding:
Van • • • • • • , tot . . . . • onderwijs

inrichting: 

\ 1 25
1929

, .. BS
\'.I':..l:cnactc L.O. 

l5. Vorige werkgevers: 
Van • • • • • • tot • • • • • liaam.:

16. Nevenbetrekkingen:

17. Militair dienst: � 
van • • • • • • tot • • • • • bij: land m acht:

18. Lidmaatschap club of vereniging;
(inclusi f vak.vereniging)

19. Ia betrokken gedurende de tweede
w rendoorlof in �uitsland of
Japan g weest? Zo ja, om welke

redenen?

Iü:ënt 

Lidmaatschap nationaal socialis
tische of fascistische organisaties:
Toetr ding tot Duitse of Japanse
burg rlijk - militaire of para
militaire organisaties?

20. Indien werkzaam.gewe st in de ver
zetsb w ging gedurend d tweede
werendoorlog - in welke groep?

21. Persoonlijke referenties:

• 

adres: 

adres, 
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22. Indruk van betrokkene: 1)

1) Indien mogelijk hieronder te vermelden:
1. lidmaatschap van- of sympathie met

.een politieke partij;
2. dag, week en maandbladen welke door

betrokkene worden gelezen.



1 Opmerkingen: 
ron b$trouwbaar. Staat bekend ondel' z• n collega's ala 

11kankerae.r op heet kapitalisme" • 

• 

( Nagesl. door: 
., 

MODELB afz: BeeU)-U. 

volgnr: 1012 

datum a/!f.? .10 .1951 

functie: 

• 

monteur 

tvA���� 
I 

dat: 

Zie: OD ����QQ�---1�r.B�l:t,CB0"10Er--

1r-,.-- ' (j - �' ' 

achtern: MEIJDEN 

voorn: Hendrik Counelis van de� 

geb: Zut,han · 

te: 30.7.1901 

adres: UTR , Cli'l' 
Zilvergeldstra.at 35 

v/h Marnixla.an i 130 l}!��t

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



• 

• 

l lA7 �/J- b_ .:r/
i ikf t �� &/ 

Betreft: O.N. Oosterhof, -·-·-·· .. ----------
Overburgkade 108 te Voorburg. 

PAR: bem:r. Fet 

VERTROUWELIJK 

1/0/17,0

Personalia: 
OP �-----�··n··-�ë:J)i,� y. Oun····-�7�-��--

J 't Okko N ng os er o , ge'Ooren ovem er 
1916 te Kampen, Nederlander, godsdienst Gereformeerd, 
wonende te Voorburg, Overburgkade 108, is een zoon van: 

.,....---Gosselinus Oosterhof, geboren 4 November 1874 te Lop

1 

) 
I 

persum, overleden 1 Juli 1929 te Kampen 
en 

Harmina Weinrich, geboren 5 Juli 1879 te Kampen, 
Nederlandse, godsdienst Gereformeerd, wonende te 
Kampen, Loaiae de Oolignyetraat 25. 

geboren: 
Uit dit huwelijk werden de navolgende kinderen 

1. Pieter Tinus, geboren 14 Maart 1909 te Kampen, op
9 October 1935 afgevoerd naar Danzig, nadere ge
gevens ontbreken. 

2. Maria Jantina, geboren 10 Juni 1910 te Kampen,
Nederlandse, zonder beroep, godsdienst Gereformeerd. 
Zij trad op 8 Augustus 1929 in het huwelijk met: 
Jan Jacob Veenhuizen, geboren 24 November 1900 te 
Workum, Nederlander, godsdienst Gereformeerd, van 
beroep bedrijfsarts, wonende Tooropstraat 16 te 
Arnhem. 

3. Jantje Ida, geboren 11 Juni 1911 te Kampen, Neder
landse, godsdienst Gereformeerd, van beroep kleuter
leidster, wonende Wilhelminastraat 23 te Assen. 

4. Tinus Martinus Pieter, geboren 18 Febru.ari 1913 te
Kampen, godsdienst Gereformeerd, op 28 Januari 1937
afgevoerd na.ar Pretoria (Afrika). 

5. Betrokkene.
6. Hendrika Geertruida, geboren 13 Februari 1920 te

Kampen, Nederlandse, godsdienst Gelá'ormeerd, zonder 
beroep. 
Zij trad op 11 September 1946 te Kampen in het
huwelijk met: Johannes Alexander van Kerkhof, ge
boren 7 Augustus 1912 te Amsterdam. Beiden werden 
op 23 Juli 1947 afgeschreven naax Johannesburg 
(Afrika). 

Betrokkene trad op 30 November 1945 te 
Rijswijk in het huwelijk met: 
Antje Adriana Feenstra, geboren 3 Juli 1918 te Sint 
Maarten, Nederlandse, godsdienst Gereformeerd, zonder 
beroep. 

Zij is een dochter van: 
Jelte Gerrit Feenstra, geboren 11 Februari 1888 te 
Bemeler Oldephaert en Noordwolde .en Koudum, Nederlander, 
godsdienst Gereformeerd, van beroep Predikant, wonende 
Frankenstraat 8 te 's-Gravenhage 

en 

Adriana Pieternella Los, geboren 2 April 1887 te Ter
neuzen, Nederlandse, godsdienst Gereformeerd, zonder 
beroep. 

- 2 -
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� Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen
geboren: 
1 • .Angenietje DirJrje Feenstra, geboren 31 Juli 1914 

te Sint Maarten, Nederlandse, godsdienst Gerefor
meerd, van beroep nijverheidsonderwijzeres, wonende
Prins Hendrikstraat 33 te Bodegraven. 

2. Lena Freerikje Feenstra, geboren 3 Augustus 1915 te 
Sint Maarten, Nederlandse, godsdienst Gereformeerd,'
zonder beroep. 
Zij trad op 14 Februari 1941 te •s-Gravenhage in
het huwelijk met Gerard van Andel, geboren 4 Fe
bruari 1916 te •s-Gravenhage, Nederlander, gods
dienst Gereformeerd, van beroep Gereformeerd Pre
dikant, wonende Zutphensestraatweg 24 te Dieren. 

3. Dirk Pieter Feenstra, geboren 29 Maart 1917 te 
Sint Maarten, Nederlander, godsdienst Gereformeerd,
van beroep arts, wonende van Aerssenstraat 7 te 
's-Gravenhage. 
Hij trad op 3 October 1947 te 's-Gravenhage in het
huwelijk met Jacoba Helena Maria van der Poel, ge
boren 7 Januari 1923 te Arnhem, Nederlandse, gods
dienst Gereformeerd, zonder beroep. 

4. Betrokkene;'";) � 
5. jannetje Boukje Wilhelmina Feenstra, geboren 23 

September 1921 te •s-Gravenhage, Nederlandse, ge
reformeerd, van beroep schrijfster ter Secretarie, 
wonende Frankenstraat 8 te •s-Gravenhage. 

6. Pieternella Tetje Feenstra, geboren 16 Febra.ari 1923
te • s-Gravenhage., Nederlandse, godsdienst Gerefor-

\ meerd, zonder bero1;..p. 
1 Zij trad op 4 Januari 1946 te • s-Gravenhage in het

huwelijk met Adrianus Cornelis de Ruiter, geboren 
24 Januari 1914 te Amsterdam, Nederlander, gods
dienst Gerefermeerd, van beroep commies Griffier 
Tweede Kamer der Staten Generaal, wonende van der 

1 
Haerstraat 2 te 's-Gravenhage. 

17. Freerik Jelte Feenstra, geboren 14 Mei 1925 te 
•s-Gravenhage� Nederlander, godsdienst Gereformeerd,

1 van beroep landbouwer, wonende Frankénstraat 8 te 
's-Gravenhage. 

8. Wilhelmina Angenietje Feenstra, geboren 22 Maart 
1 1927 te •s-Gravenhage, Nederlander, godsdienst 

Gellá'ormeerd, studerend, wonende Frankenstraat 8 te
•s-Gravenhage. 

9. Oentie Ymkje Johanna Feenstra, geboren 2 Mei 1929 
te •s-Gravenhage, Nederlandse, godsdienst Gerefor
�eerd, zonder beroep, wonende Sweelinckplein 80 te

1 's-Gravenhage. 
10. Jeltje Gerda Feenstra, geboren 26 Mei 1931 te •s-Gra

venhage, Nederlandse, godsdienst Gereformeerd, zonder
beroep, wonende Frankenstraat 8 te 's-Gravenhage. 

1. Adriana Pieternella Feenstra, geboren 26 Mei 1931 te 
•s-Gravenhage, Nederlandse, godsdienst Gereformeerd, 
zonder beroep, wonende Frankenstraat 8 te 's-Graven
hage. 

- 3 -
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Antecedenten: 

Van Politie •s-Gravenhage werden nog geen 
inliehtingen ontvangen. Bij de overige in aanmerking 
komende instanties komen de in dit rapport genoemde 
personen niet voor, 

t •s-Gravenhage, 14 Juni 1951, 
1 - 58 -
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Behoprt
. 

bij schrijven 
no. 1.U van I, J " .r - 1951. · 

[J.� 
VERTROUWELIJK 

MINISTERIE VAN 
BINNENIANDSE �,.A.KEN. 
' 

. 

Javastraat 68. 's-Gravenhage, 21 Mei 1951 
------------,.----------- -·------------------..... --.,...__. __________________ _ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

,, 7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

' ANDEL, Gerard van, 4-12-l916 te 's-Grave:rihage 

FEENSTRA, .Angenietje Dirkje, 31-7-1914 te Sint Maarten 

FEENSTRA, Adriana Petronella, 26-5-1931 te 's-Gravenhage 

FEENSTRA, Dirk Pieter, 29-3-1917 te Sint Maarten 

FEENSTRA, Freerik Jelte, 14-5-1925 te 's-Gravenhage 

FEENSTRA, Jantje Boukje Wilhelmina, 23-9-1921 te 's-Gra
venhage 

FEENSTRA, Jeltje Gerda, 26-5-1931 te 's-Gravengage 

FEENSTRA, Lena Freerikje, 3-8-1915 te Sint Maarten 

FEENSTRA, Oentje Ymkje Johanna, 2-5-1929 te 's-Gravenhage 

FEENSTRA, Pieternella Tetje, 16-2-1923 te 's-Gravenhage 

FEENSTRA, Wilhelmina Angenietje, 23-3-1927 te 's-Gravenhage 

POEL, Jacoba Helena Maria van der, 7-1-1923 te Arnhem 

RUITER, Adrianus Cornelis de, 24-1-1914 te· Amsterdam. 

(Antecedenten aan ommezijde to vermelden). 



Formulier Ao 
f 

1 BEPERKT 
....-.-..-·•·• ••,.'"- • ····""'�·r.•.,-:�.-- --:-: 

(Ni0t door betrokkene te doen invullen!) 

. . . 

No o • 

. . . 

• 0 • 

.V�n.dQr .H er l.i. . • • • . . . . . . . . . . . 1) 

. . . . • 2) 

Bij di 
bedriii (deze Sri"ij.Ît �lwe,ieeff"b=a'e'el (is) met ingang van

1.11.1945 als dir�c-�i s�c:r;,._)tm;i� (functie-) bij de .ÁfdeÎi�g
• 

.s�êr;ê�a:çiCJ,a°t 
• 

• •• • t,e werk werden geB �eld (te-
werk gesteld: 

l o raam en voornamen (voluit): Oostcrhof, Okko Hanning

2. Dat um, jaar en plaats van geboorte; 11.11.1916 te Kampen

3. Geslac ht: ,, a:nnclijk

4 o Jationaliteit: NcdcrlRndse

5o Godsdienst: Gereform��rd 

l sinds geboorte 1 
��
�1{��fu� 

6. ,oonplaatsen en adressen sinds 1940:
van •••••• tot •••••• Gemeente .Aifilres 

7 o Burgerlijke staat Gehuwd. 

1) Naam bedrijf, departem nt of instelling.
2) Volgnummer van bedrijf, departem nt of instellingo
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8Q Naam van echtgenoot(e), vroegere echtgenoot(e) 
of verloofde: 

Datum, jaar en plaats van geboorte: 

'oonplaats en adres: 

Nationaliteit: 

Overbv..rL,kudc 108, Voorburg. 

sinds geboorte 
genaturaliseerd 
door huwelijk 

Beroep en werkgeve�: 

9" Haam, vool':namen, geboortedata 
en boroepen van kinderen en 
eventuele pleegkinderen: 

10.Namen der ouders:

Datum, j&ar en plaats van geboorte:

1�onplaats en adres:

Nationaliteit: 

Beroep en werkgever: 

ll. Broers en zusters:

sinds éeboorte 
gena tu:ralis era" 
door htw lijk 

Voornamen: geboortedata: voor 2U.sters beroep m 
werkgever: g3hmvë llh;t: 

120 Namen van vast dienstp·rsoneel 
met woonplaats en adres: 

13. r runen van medebewoners op het huidige adres1)

1) . Op te geven alle vol,;assen personen, die van dezelfde voor
deur als betrokkene gebruik maken. Is op dit adres eventueel
een pension gevestigd, dan kan wordeJ1 volstaan met de aan
duining 11 Pension 11 • 
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14. Genoten opleiding: 
Van • • • • • • tot • onderwijs- adres:

inrichting:
Gymn.

\ 
1937
_1944 Vrije Universiteit aLdam

15. Vorige ;1erkgevers: 
Van • • • • • • tot • • • • • Haam:

16. revenbetreKkingon:

17. Militaire dienst: 
van ••• • • • tot • • • • 0 bij: 

18. Lidmaatschap club of vereniging:
(inclusief vakvereniging) 

19. Is betrokirnne gedurende de tweede
werendoorlof in J.Juitsland of 
Japan geveest? Zo ja, om welke 
redenen? 

zee
land macht:
Tüëfit 

Lidmaatschap nationaal socialis
tische of fascistische organisaties:
Toetreding tot uuitse of Japanse
bdrgerlijke- militaire of para
militaire organisaties? 

20. Indien werkzaam geweest in de ver
zetsbeweging gedurende de tweede 
wereldoorlog - in welke groep? 

21. Persoonlijke referenties:

adres:
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22. Indruk van betro_-ckene: 1)

1) Indien mogelijk hieronder te vermelden:
l o lidmaatschap van- of sympathie met

oen politieke partij; 
2. dag, week en maandbladen ,elke door

betrokkene worden gelezen.



Doss.109/4804. 

• 

18 JlEei 1951. 

Betreft: OVERB8BKE, Jan van, wonende 
Drebbelstraat 324 te 's-Gravenhage. 

Antwoord op 
Dis.No.12.014,4.d. 16 April 1951.

Jan VAFi OVERfü,; KE, geboren te Terneuzen 17 mei 1929, 
woont Drebbelstraat 324 te 's-Gravenhage. 

lijn ouders zijn genaamd: 
Cornelis Fran9ois V 1 OVERBEEKE, geboren te Terneuzen 

13 December 1896 en 
Johanna r.Iaria VAE Dt!:Y BERG, geboren te Rhoon 6 Novem-

b,er 1894. 
J Betrokkene is als technisch tekenaar werkzaam bij 
Van der Heem N.V. te 's-Gravenhage. 

Hij behoort, evenals zijn ouders, tot de Gereformeer
de kerk en is geori�nteerd op de Anti-Revolutionnaire Par
tij. 

Op crimineel- en politiek gebied is niets in zijn 
nadeel beKend. 



. . 

12.014 

OV .r !!: �KL var.. t Jan 
T�RN,.,UZ�Jf, 17-5-19�9 
DEi H' G, Dre bel traat 324 

. . � 

16 April 1951 

Aan de Heer 
Hoofdcommissari van Politie 
te� 
's�G RA V E. 

netrokk�ne is �-r'rkzanm bij Van der Heem N.V.

/ 



V A H D E ÏL ·,, E , 1 : : 1'L V. D D H :U A A G H O L 1 A N j) 

In te vullen met schrijfmachine of blol:letters

Naam ') van verbeeke 

B. 

'J---- ------· --··-··-··---·-----··---------
Gehmra. met� 
(alleen voor vrouwen) ----
Voornamen (voluit) z , Jan

Geboortedatum (da[;,rnaand, jaar) el 17-5-1929
1 

Geboorteplaats� 1

;J�o;p_l_a _a-��·-�------------+

Terneuzen 

Den Haag 

-·---�------·---Adres � _, Drebbelstraat 324 
---··----·--·---·-·-·-------f
Functie� 
(duidelijk omschrijven)

') Voor gehuwde vrouw meisjesnaam 
�) Indien nog slechts sedert korte 

tijd daar wonend,ook vorig adres

Tekenaar 

.. �.---.... --... -

Il / ,f'_ .d. d7 1 
-wo --

#�.�
! 

1951
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VERîRÖUWELIJK 

Betreft: Martinus Arie Vellekoop, 
__ N_i_î�O

-.

.K�.� wonende Parkweg 196 te Voorburg. � O;. ot#1'1lo 

ACD/ 4A 
DAT: "\?;y<;t

RPAR: n,w· 
l.....-,...-.... --- ,-:,o ·-r�, IV Personalia: 

. J �Martinus.Arie Vellekoop, geboren te •s-Gravenhage, 14 Juli
/8� '1917, van Nederlandse nationaliteit, kerkelijke gezindte 

N.H., van beroep radio-techniker, ongehuwd, wonende te 
,Voorburg, Parkweg 196. 

b"'b Betrokkene heeft op de volgende · adressen ge-
�� \Oi \ woond: 

/ 

7-11-1929, 
10-10-1939,
2- 9-1940,
2- 3-1942,

28- 1-1946,

•s-Gravenhage, Pauwenlaan 100; 
's-Gravenhage, Helenastraat 35;
's-Gravenhage, Helenastraat 51;
•s-Gravenhage, A.van Solmstraat
Voorburg, Parkweg 196.

112;

Aan betrokkene is een paspoort uitgereikt no.
147291, geldig tot 9 November 1952 • 

. Personalia ouders van betrokkene: 
Arie Vellekoop, geboren te Naaldwijk, 3 Juni 1878, van 
Nederlandse nationaliteit, kerkelijke gezindte N.H., ge
�ensionneerd, (vroegere beroepen: ambtenaar kantoor Gem/
Ontvanger en boekhouder in een graanhandel), wonende te 
•s-Gravenhage, Pauwenlaan 100. 

Hij is op 21 Juni 1907 te •s-Gravenhage in het
huwelijk getreden met: 
Maria Adriana de Jeeger, geboren te •s-Gravenhage, 29 · 
November 1878, yan Nederlandse nationaliteit, wonende te
•s-Gravenhage, Pauwenlaan 100. 

Uit dit huwelijk ia nog één zoon geboren.

Op Parkweg 196 te Voorburg, waar betrokkene
woonachtig is, wonen o.m. de volgende personen: 
Gerardus Anton Marius Jansen, geboren t·e 's-Gravenhage, 
1 Oltober 1887, van Nederlandse nationaliteit, kerkelijke
gezindte N.H., van beroep verz. agent.
Hij is gehuwd met: 
Wilhelmina Theodora Jan.se, geboren te •s-Gravenhage, 27
Juli 1888, van Nederlandse na.tionalite.i t. 

. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren, o.w.:
, Wilhelmina Theodora Jansen, geboren te •s-Gravenhage, 21

Januari 1918, van Nederlandse nationaliteit, kerkelijke 
gezindte geen, zonder beroep, wonende te Drunen sinds 9 
April 1949, Bosseweg 109.Het voorlaatste adres was Voorburg,
Parkw .109 .Zij is op 25 Augustus 1941 te • s-Gravenhage in

het huwelijk getreden met: 
t1 l Piet de Graaft, geboren te Batavia, 27 Mei 1909, van Ne

derlandse nationaliteit, van beroep handelsagent machine
fabriek, wonende te Drunen, Boaseweg 109. 

Hij heeft op de volgende adressen gewoond:
Voorburg, Parkweg 196; 

5-10-1946 gekomen uit Manheim Klevertal; 
4- 3-1948 naar Drunen, Stationsstraat 21;
9- 4-1949 Drunen, Bosseweg 109. 

OP 
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VERTROUWELIJK 

Betrokkene heeft, na het doorlopen van de 
lagere sehool, onderwijs genoten op het Vrijz.Christelijk 
Lyceum, Park.weg 44 te •s-Gravenhage. Na het eindexamen 
hiervan heeft hij gedurende 2 jaren de Technische Hoge
school te Delft bezocht. 

Een zeer betrouwbare bron meldde het volgende: 
M.A. Vellekoop was een keurige en beschaafde jongen toen
hij op het Vrijzinnig Christelijk Lyceum was. Zijn jongere
broer .Arie Vellekoop is daar ook op school geweest. M.A.
Vellekoop was toen stil en gesloten. Hij behoorde tot de
zeer goede leerlingen. Hij had een prettig karakter.
Ook zijn vader,die bij de Gemeente werkzaam was, was een
actieye, aardige man.

Van September 1934 tot Juli 1936 ia betrokkene 
geweest op de Teehnisehe Hogeschool te Delft, waar hij 
voor de examens drie keer is afgewezen, respectievelijk 
op 7 October 1935, 20 September 1936 en 19 Juni 1937. 
Daarna heeft hij de school v�rlaten. 

Een bron welke als zeer betrouwbaar mag worden 
gezien, meldde: 
Betrokkene is secreta.ris van het Humanistisch Verbond in 
Voorburg. Hij is verloofd met Mej.Timmers, wonende West-

. vlietweg te Leidsendam, die vermoedelijk secretaresse 
van het Hum�istisoh Verbond is. Vermoedelijk hebben zij 
elkaar daar ook leren kennen. Zij schijnen ernstige trouw
plannen te hebben. De bijeenkomsten van het Hum.Verbond 
worden gehouden in Voorburg in het gebouw "Vrede en Rust". 
Betrokkene is een keurig, beschaafd persoon, die niet 
kerkelijk meelevend ia, en vermoedelijk liberaal georien
teerd. 

Hij is in �enaion bij de familie Jansen, wonende 
te Voorburg, Parkweg 196. De leden van de familie Jansen 
zijn ook keurige en beschaafde mensen. Hoe zij politiek 
georienteerd zijn is nooit gebleken. Verder is er nog in 
pension een zekere Van Heek, die gepensionneerd is, ver
moedelijk voormalig Rijksambtenaar. Dit is een bejaard per
soon van in de 80 jaar. Hij heeft een grillige natuur. 
Hij ia tamelijk doof, wandelt vrij veel. 

Een andere betrouwbare bron in de omgeving, waar 
betrokkene woonachtig is, meldde het volgende: 
Betrokkene zit altijd alleen op zijn kamertje boven bij 
de familie Jansen aan de Park.weg 196 te Voorburg. Vermoede
lijk experimenteert hij daar met radio's, want hij is 
werkzaam op het laboratorium bij van der Heem N.V •• Hij is 
een keurig persoon en dat mag ook gezegd worden van de 
�amilie Jansen, waar hij in huis is. 

Vermoedelijk is Jansen vroeger bij de P.T.T. ge
weest en is daar ontslagen, zoals hij geruchte bekend is, 
omdat hij eens een postzegel van een brief' had gehaald. 

Betrokkene is niet kerkelijk meelevend. De fam. 
Jansen bezoekt regelmatig de kerk. 

- 3 -
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VERTROUWELIJK 

Een andere betrouwbare bron in de omgeving van 
betrokkene meldde: 
Betrokkene is een keurig en beschaafd persoon. Bij is 
werkzaam bij van der Heem N.V. en wordt daar wel gewaar
deerd, want ongeveer een half jaar geleden stond hij met 
foto in het krantje, dat bij Van der Heem N.V. wordt uit
gegeven, vermeld als een uitstekende kracht. 

Hij is lid van het Humanistisch Verbond en ver
vult vermoedelijk de functie van secretaris te Voorburg. 
Hij zit veel op zijn kamer, ia niet getrouwd. 

Vermoedelijk is hij op de V.V.D. georienteerd. 
Betrokkene is kerkelijk niet meelevend. 

Betrokkene is niet in militaire dienst geweest 
en is hiervan voor goed ongeschikt verklaard. 

Volgens opgave van het betreffende bevolkings
register zijn de volledige personalia van de verloofde 
van betrokkene als volgt: 

· Meehti1dis Geertrude Timmera, geboren te •s-GTavenhage,
r) 17 October 1921, van Nederlandse nationaliteit, kerkelijke

gezindte geen, van beroep secretaresse, wonende te Leidsen
dam, Westvlietweg 93.

. De ouders van M.G.Timmers zijn genaamd: 
Gerhard Timm.ers, geboren te Den Ham· (0), 18 Juli 1882, 
van Nederlandse nationaliteit, kerkelijke gezindte geen, 
thans gepensionneerd, vroeger beroep technisch ambtenaar 
G.W. te •s-Grav-enhage, wonende te Leidsendam, Westvliet
weg 93. 

Hij is op 25 Mei 1921 te •s-Gravenhage in het 
huwelijk getreden met: 
Maria Johanna Kaak, geboren te Wisch, 1 October 1893, van 
Nederlandse nationaliteit, kerkelijke gezindte geen, zonder 
beroep, wonende te Leidsendam, Westvlietweg 93. 

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren • 

Een bron welke als zeer betrouwbaar mag worden 
gezien meldde: 
De familie Timmers is geabonneerd op de Nieuwe Haagse 
Courant. De moeder van M.G.Timmers is kerkelijk meelevend, 
haar vader niet. Hij is gepensionneerd ambtenaar van Ge
meente Werken te �s-Gravenhage. 

Zij is zelf als secretaresse werkzaam in een han
delszaak in de stad. Er is van haar niet bekend geworden, 
dat zij ergens bij aangesloten is. 

De familie ontvangt het blaadje van de Ned.Herv. 
kerk. Het zijn keurige beschaafde mensen, die een regel
matig leven leiden. Zij stonden in de oorlog als fel anti
Duits bekend. 

Een betrouwbare bron in de omgeving,vaar de 
ouders van M.A. Vellekoop woonachtig zijn,meldde: 
Voor zover bekend is geworden zijn het zeer beschaafde 
mensen. Mevrouw Vellekoop is kerkelijk meelevend. Haar 
man niet zo zeer. 

- 4 -
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Het huwelijk van de zoon A.Vellekoóp �et A.J. 
Klomp is kerkelijk ingezegend. 

Van betrokkene ia intern bekend, dat hij in 
Mei en Juni 1947 abonne is geweest van "De Vrije Kathedern . 

Piet de Graaff, geboren 27 Mei 1909 te Batavia, 
ia op 26 Juli 1945 gedetineerd te Vught en daar vermoede-
lijk op 26 September 1946 ontslagen. 

Zijn veroordeling .1..deld Oom. in een proeftijd 
van 3 jaar en ontzetting uit het kiesreeht gedurende 
10 jaren. 

Door de R.I.D. wordt gemeld, dat er van hem een 
dossier bij de P.R.A. te •s-Gravenhage aanwezig ia. 

Van Wilhelmina Theodora Jansen, geboren 21 Januari 
1918 te •s-Gravenhage wordt gemeld, dat er een haar be
treffend dossier bij de P.R.A. te •s-Gravenhage aanwezig 
is. 

Van de overige in dit rapport genoemde personen 
zijn door de betreffende instanties geen bijzonderheden 
gemeld. 

•s-Gra.venhage, 29 September 1951.

- 56 ,,,
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(Niet door b trokkene t do en inVu.llen t ) 

••••••• lVan 11def He.cm •. Il� vJ·. • • ._ • .• • •. • .•. 1)
Bo. • • • .• • • .. • ,.2) 

:51.J di (dez�� zal ventu el. (is) m t ingang van 
di: 'nj� 

15.11.1937 aJ,.a l technicus (fun"'t; ) bij de • • • • • • .6tn4!:l.e"Iao.., " • • • " ... 
Afd ling • • • • • •  ·• • • • • te werk word n gesteld ( te-
werk g st lda 

l, iaain en voornamen (voluit): Vcllckoop,:1étrtinus Arie 

2. Datwn, ja.ar en plaats van geboorte$ 14.7.1917 te Den Haag

3, G elaoht1 I.1amwlijk 

4. ationaliteitsNcderlandse

5. Godsdi nat:

6. Woonplaatsen n a.dr sson sinde 1940:
van • • • • • • tot • • • • • • G me nt 

Voorburg, Parkvreg 196 

7. Burgerlijke taat n.;-huwd. 

--

ar s 

l) 1aam b drijf, d part ment of instelling.
2) Volgnwnm r van b drijf, d part ment of inst lling.
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a. Naam van chtgenoot(e), vroeg r echtgenoot( )
of v rloofdei

Datum. jaar n plaats van geboorte,

Woonplaats n adr as

Nationalit it:

E roep en werkgcven: 

9. Naam, voornam.en, geboort data
an b ro pen van kinderen en
eventuele pl egkind rens

10.Mam. n der ouders:

Datum, jaar en plaats van geboorte:

loonplaats en adr s,

Nationaliteit: 
sinds geboorte 
�enaturaliscerd
· oor huw lijk 

B roep en w rkgever: 

ll. Broers en zusters:
Voornamen: g boort data: 

12. Nam.en-van vast dienstpersoneel
m t woonplaats en adres:

voor zu.sters 
gehuwd m t1 

13. NW!l n van m d b won rs op h t huidige adresi )

--

beroep • 
w rkgever1 

l) Op t gev n alle vol,�ass n personen, die van d zelfde voor
dur als betrokken gebruik maken� Is op dit adres v ntu el
en pension g vostigd, dan kan worden volstaan met de aan
du.ining 11Pensionn .
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14. Genot n opleiding&
Van • • • • • •  tot • • • • • onderwijs

im•ichting; 

15. Vorige verkgevers:
Van • • • • • • tot • • • • • .Naam:

16. N venb trekkingen:

17. ilitaire di nata z e

van • , • • • • tot • • •  ,. • bij: land machta
Iüëiit 

18. Lidmaatschap club of verenigings
(inclusief vakv r niging)

Ia betro.rCkene gedurend d twe d 
werendoorlof in �uitsland of 
Japan g we at? Zo ja, om w lk 
r denen? 
Lidmaatschap nationaal socialis
tische of fascistische org nisaties; 
Toetr ding tot l.Juitse of Japanse 
burg rlijke- militaire of para
militaire organisati s? 

20. Indien w rkzaam g we at in de ver
zetsb weging gedurende de tweede
worendoorlog - in w lke groep?

21. P rsoonlijke r fer nti e:

adres: 

adres, 



(
'"" 

( 
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22. Indruk van betrokkene, l)

--

l) Indien mogelijk hieronder te vermeld n:
14 lidmaatschap van- o� sympathie met 

een politieke partij; 
2. dag, week en maandbladen welke door

betrokkene worden gelezen .• 



• 

AFscnn:FT ACD 35930 d.d. 21 l'ei 1948/0D 128 0 t/m R 

VER"u.ER, Jacob, geboren te Jutphaas 23-5-1910, godsdienst 
N.H., van beroep marconist, wonende Frof. H. de Vrieslaan 82 
te llîaartensdijk;Utrecht. Hij is werkzaam als radiotechnicus 
en marconist bij het Regiment Genietroepen (R.I .M.I.) te 
Utrecht. Fij onderhoudt relaties op dit gebied met een onbe
kende in .Amerika waardoor hij regelmatig pakketten ontvangt, 
welke de nieuwste arparaten op radio-technisch gebied bevat
ten en bestemd zijn voor de vervolmaking van de radio zend
techniek. 
Hij is politiek ongeinteresseerd en staat in de omgeving van 
:zijn vroonplaats gunstif bekend. 

ID R 'dam 19 1Tei 1948 

/� 
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VERTROUWELIJK. 

Antwoord op schrijven 
d.d. 16 Maart 1951. Dis. No. 11653.

Willem Albert VAN WAASDIJK, geboren te Rotterdam op 25 
December 1906 is op 3 Mei 1933 te 's-Gravenhage gehuwd met 
Maria Johanna Christina VROOM, geboren te 's-Gravenhage op 
23 Februari 1908. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen gebo
ren. Het gezin heeft zich op 25 Augustus 1939 te Voorburg in 
perceel Haasburgstraat No 8 gevestigd, komende uit 's-Graven
hage,Thomsonlaan No 31. 

W.A. VAN WAASDIJK is als Lab. Chef werkzaam bij de N.V. 
Van der Heem aan de Maanweg te 's-Gravenhage. W.A. VAN WAAS
DIJK behoort niet tot een Kerkgenootschap,doch zijn echtgeno
te en kinderen zijn Rooms Katholiek. De kinderen uit dit ge
zin zouden een Openbare Lagere School bezoeken. De oudste jon 
gen uit dit gezin is op het Huijgens Lyceum te Voorburg ge
weest,doch zou thans weer op een MULO School te Voorburg zijn 

De kinderen uit dit gezin krijgen een streng Rooms Katho
lieke opvoeding en zijn allen in de Rooms Katholieke Kerk 
aangenomen. Mevrouw VAN WAASDIJK-VROOM gaat veel met haar kin 
deren naar de kerk.Haar man echter alleen als een van de kin
deren werd aangenomen. Mevrouw VAN WAASDIJK-VROOM schrijft 
boeken. Het gezin is woonachtig in een herenhuis op goeden 
stand te Voorburg en in het perceel ziet het er zeer ver
zorgd uit. Voor zover kan worden nagegaan hebben zij geen 
schulden en hun leveranciers betalen zij goed. Mevrouw VAN 
WA SDIJK-VROOM is voor de leveranciers nogal lastig en in de 
omgeving is xagEMX algemeen bekend dat zij de baas in huis is 
en de lakens uitdeelt. De politieke orientering van de leden 
van dit gezin is moeilijk vast te stellen. In hun omgeving 
neemt men aan dat politiek K.V.P. georienteerd zijn, hoewel 
men dit niet met feiten kan aantonen. Van enige politieke ac
tiviteit hebben de leden van dit gezin niet doen blijken, 
doch men acht hen op politiek gebied beslist betrouwbaar. Het 
gezin staat in hun omgeving zeer gunstig bekend- De namen 
van de leden van dit gezin komen in de Politieadministratie x 
te VoJrburg niet voor, zodat zowel op politiek als crimineel 
gebied niets ten nadele van hen bekend is. Einde. 

Voorburg 18 Mei 1951. 
Par.� 
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WAASDIJK, W lem Albert van 
Rotterdam 2-12-1906 · 
Voorburg, aasburgstraat 8 

16 Maart 1951 

Aan de Eeer 
Hoofdine.·.lecteur van Poli tie 
te 
VOOR i3 U R G. 
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NO T A 

Aan: DIS 
Van: DRES II 

1 11 

Betr.: Dis 6� onderzoek t.b.v. v.d. Heem /OD 1730 a. 

U gelieve een fis 6� onderzoek in Voorburg te doen 
instellen naar: 

VlAASDIJ"K, Vlillem Albert van, 
geb. te Rotterdam, 25-12-1906, 
won. te Voorburg, Haasburgstraat 8. 

De naam van betrokkene komt niet voor in de kartotheek. 

DRES II, 14- 3-1951. 



f) 

WEERHOUT, Johannes 

Geb.: 

Adr.: 

V-Heem-01

Zie ·Dis 1011? 
"
A
,an AOB f.J-1&- 3-1951..---Be spr. rel. 6- 3-1951Copie Marid 9- 3-1951



Doss.109/4368. 

• 

9 December 1.9J0. 

Betreft: WEEKHOUT, Johan.�es, wonende 
Allard Piersonlaan 94 te 's-Gravenhage • 

Antwoord op

Dis.No.10117, d.d. 26 October 1950. 
------

Johannes WEEKHOUT, geboren 3 h.aari:; 1.891 l:ie Dordrecht, 
is op 30 Juni 1920 te 1 s-Grave1u1age gehuwd mei:;: 

Johanna Petronella H'KK NBROEK, geboren 3 Februari 
1884 te Alkmaar. 

Hij woon-c me"t zijn gezin (één doen-eer nog thuis) 
Allard Piersonlaan 94 te 's-Gravenhage. 

·weekhout be1.ijd1ï geen godsdienst. Hij staat in zijn
omgeving maalïschappelijk zeer gunstig bekend. Hij wordl:i 
politiek betrouwbaar geacht, hoewel niet bekend is wel:ks 
politieke partij hij aanhangt. 

In de poli tie-adminis"tratie is niets belrnnd ten na
dele van betrokcene en zijn familieleden. 



10117 

WEEKHnuT, Johannesi 
DORDRV.CRT, 3-3-91 

xxxx 
xxxxxxxx 

VEHTROU 'IELIJK 

DEN HAAG, Al Vird :PiersonlaAn 94 

Beroep: nachtnortier. 

26-10-50 
XXX 

A"ln de Heer 

Hnofd Gommi,sa�is v�n Politie 
te 
'S-G RAVEN H A  G E  



Doss.109/4733. 

• 

.. , 

• 

19 April l�::,J.. 

Betreft: V!EZENAAR, Jan, wonende 
Bunniks�raa� 8 te 's-Gravenhage • 

Antwoord op 
Dis.No.11654, d.d. 16 Ivlaar·c 19Jl. 

Jan W""lENAAR, geboren te Oegsi;geest 17 September 
19l2, is op 3 Februari 1943 i;e 's-Gravenhage gehuwd met: 

Pietertje VAN DER G�AG, geooren 31 Maart 1918 te 
I.Iaass.luis.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 
Wezenaar woont vanaf 7 Decem·ber 1912 te 's-Gravenhage; 

tot 3 Februari 1943 Azaleastraat 71 en na die datum Bunnik
straai; 8 • 

Betrokkene be.lijdt de Nederlands-Hervormde godsdiensi;. 
Hij si;aat in zijn omgeving maatschappelijk gunstig bekend 
en wordi; op polii;iek gebied beslis� oe�rouwbaar geacht. 

Zijn naam of die van zîjn echtgeno�e �omen in de 
politie-administra�ie nie� voor. 

·---..--�·----

c-if,�f l ��- � .:?/ ' 
� fJ 1----. - --. 

,ti IK��.,; 
. ______ .... 

Op 
bespr . met 

----�·--·----··--···-----··----·-
........................ --:-- 1 

,d_ y__ _r / cop1e geg. aëtn , � 



11654 

WEZENAAR, Jan 
Oegstgeest 17-9-1912 
Den Haa ', Bun! iks traa t 8 

16 Maart 1951 

Aan de Heer 
Hoofdccrnm.issaris van Politie 
te 
•s-i RAVEN HA GE.
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NOTA 

Aan: DIS 
Van: DRES II 

Betr.: Dis 6� onderzoek t.b.v. v.d. ·Heem/OD 1?30 a. 

U gelieve een Dis 6e onderzoek in deh Haag te doen 
instellen naar: 

WEZEN.AAR, Jan, 
geb. te Oegstgeest, l?- 9-1912, 
won. te den Haag, Bunnikstraat B. 

De naam van betrokkene komt niet voor bij ACD. 

DRES II, 14- 3-1951 • 



WIGM.ANS, Cornelis 

"
Geb.: den Haag 

24 October 188� 
Aar·.: den Haag 

v.d. Capellenstr. 29
Fun�tie: voorheen nachtportT 

V-Heem-01

Zie Dis 1011? 8' 
.Aan 1,® _ 1i- 3-1951 
Bespr. rel. 
Copie ?arid 

6- 3.:.1951
9- 3-1951

thans dagportier. � � 

r ����� 



f Q.P ... l.�.� bespi-. met ��-·········l·J December 19J0 
Doss .109/ 4386. -���-. H cor,t:_ f

f'f'. a,n (R?á,u,IÉ _, • 

Be-creft: WIGMANS, Cornelis, v;onende 
Van der Capellens-craa-c no.2� -ce 's-Gravenhage • 

• Antwoord op 
Dis.Po.10117, d.d. 26 Oc-cober l9JO. 

.. 

Cornelis WIGI11AHS (niet WIEGMANS), geboren te 's-Gra
venhage 24 October 1888, woont-Van der Capellenstraat no. 
29 te 's-Gravenhage. 

BetrokKene is gepensionneerd ambtenaar van de Neder
landse Spoorwegen. Sinds korte tiJd is hij als nachtpor
tier werkzaam bij de N.V. VAE DEH IIBBM. 

HiJ behoort tot de Rooms-Ka-cholieke kerk, maar is 
niet mede1.evend • 

In zijn 011r:1iddellijke omgeving staat hij nieG ongun
s·tig bekend. Alhoewel nie-c gezegd kan worden, dat hij 
verslaafd is aan sterke drank, kom-c het wel eens voor, 
dat hiJ onder de invloed van alcohol.houdende drar� is. 

Zijn pol.itieke ori�ntering is niet kunnen bl.ijken. 
Zijn naam wordt in de administratie van de Yolitie 

niet genoemd. 



10117 

ïIEGMAN '3 • 
DEN HAIIG, 

xmm u:xex:mx 

v- 1TROUWELI JK

/ 

DEN HAAG, v,d.Ca1>ellenstraat 29. 

Beroap: re . naehtportier. 

/ 
/ 

26-10-50 

Aan de Heer 
Hoofd Comm1$Garis v�n Politie 

te 

'S-G RAVE TI HA O E 



13 Januari 1951. 
Doss.109/4454. 

• 

• 

Betreft: WILLEMSEN, Jan Wiliem, wonende 
Melis Stokelaan 53 te 's-Gravenhage. 

-.ä. 1 December 1950. 

Jan Willem WILLEMSEN, geboren �e Doesburg 7 September 
1892, van beroep chef magazijnen bij N.V. Van der Heem, 

woont Melis Stokelaan 53 te 's-Gravenhage. 
Hij is gehuwd met: 

Johanna Margaretha SCHAARMAN, geboren 13 September 

1882 te Delfshaven. 
Uit het huwelijk Willemsen-Schaarman is 6än zoon ge

fDoren, g enaamd: 
Jan Willem, 10 October 1922 te 's-Gravenhage. 
Deze zoon, die van beroep bouwkundige is, woont ten 

huize yan zijn ouders. 
Betrokkene behoort tot het Nederlands-Hervormde kerk

genootschap, doch is niet kerkelijk medelevend. 

Het gezin Willemsen staat in zijn onmiddellijke omge

ving van zijn woning gunstig bekend. 
Willemsen was vroeger lid van de S.D.A.P. en bestuurs-

� "'° �--.t«., lid van de V.A.R • .A. Alhoewel hij momenteel geen :P00laffi0
maakt voor enige politieke partij, wordt in zijn naaste 

omgeving aangenomen, dat hij politiek georiënteerd is op 

de P.v.d.A. 
In 1947 was hij geabonneerd op het_weekblad "De Vlam" • 
Door observatie kon worden vastgesteld, d at hij ge

abonneerd is op het dagblad "Het Vrije Volk". 
In crimineel opzicht is bij de politie te 's-Graven

hage niets ten nadele van vorengenoemde personen bekend. 
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'lf!LL ·�NS1lt , .r &l ilillem 
Doesburg, 7-9-1892 

1 Deèember 1950 

Aan d,e Heer 
Uoofdcommissaris v�n P�litie 
te 
� s-G" R A V E N H A G E.' 

's-G v 'NI-J\.GE, 11!elis stokelaan 53 

bar. 1 Chef magaltljnen /V. i , , lt U � 
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Gehuwd met: 
_@Jl een_y��._r_o_uw_en _ _,_ ____ _
Voornamen (voluit): � #�-·-------------

., Geboortedatum. (dag, maand, jaar): � - t- /tlJ j' ,e,
·-----

Geboor teplaats: & �. 
Woonplaats:

.l.dres:

Fun.ctie:
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') Viior gehuwde vrouw meisjesnaam . . . . . . . . . . . 1950 
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