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Aam.gelegd d.d. 24-3-51, in opdracht van D. 
ACD 4A i 
Dit OD is gesplitst in: 

OD 1838 - RUBBERFABRIEK VREDESTEIN,N.V.Den H�g (Beveiliging) 

OD 1838A - RUBBERFABRIEK VREDESTEIN,N.V.Den Haag (Personeel). 
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Doss.109/5937. 

J 'AAKI 

1 A "f t;lÎ 

DAT:'r"T"q 
PAR: � 1 

5 December 19�1. 

Betreft: AA.RSBERGl!lN, Marius Nicolaas, wonende 
Nunspeetlaan 12o"°te 's-Gravenhage. 

.Antwoord op 
No.Dis V-Vre-1123 d.d. 18 October 1951. 

X 
I Marius hcolaas AARSBERGEN, geboren te Rotterdam 10 

April 1909, woont Nunspeetlaan 120 te 's-Gravenhage. 

Î 

Hij is gehuwd met: 
Jaapje Trijntje Jaantje VAN WINDEN, geboren te Rotter

dam 21 December 1908. 
Aarsbergen is portier bij Vredestein en is begin 1950 

gekomen uit Overschie. 
Zeer waarschijnlijk is hij voorstander van de Partij 

van de Arbeid. Hij is geabonneerd op ''Het Vrije Volk". · 
Zijn naam *em�-�R en die van zijn echtgenote komen

in de administratie van de politie niet voor. 



V-Vre-1123

�ARSBERGEN, Marinus Nicolaas 
Rotterdam, 10-4-09 
.DEN H • A.G, Nunspeetla:;11 120. 

18 October 1951. 

Aan de Heer· 
Hoofd Collll'lissaris van Politie
te 
'c-G RAVEN HA GE.

Werkzaam bij de N.V. Vredestein ... 'ubberfabriek.

de..__, i:. 1,:i .. , 

·�ekwnd in
.io Y.J!1 de R.l�o.-

2 4 oer 1?s1

Hoof,1 R.l.D. 



Doss.109/5941. 

• 

5 December 1951. 
�( &5Betreft: AMEIJDE, Arie van, wonende 6 1 

Oud Rozenburglaan 3 (Lsd.) te 's-Gravenhage • 

. An tw oord op 
No.9is V-Vre-1149 d.d. 18 October 1951. 

\/ Arie VAN AivIEIJDE, geboren te liotterdam 26 April 1906, 
woont Oud Rozenburglaan 3 te 's-Gravenhage. 

Hij is gehuwd met: 
Charlotte VAN DEN BROEK, geboren te 's-Gravenhage 23 

Mei 1910. 
Betrokkene is werkkrachtkundige geweest bij Philips

an is in 1946 meester-monteur geworden bij V.redestein. 
Hij staat ingeschreven als Nederlands-Hervormd, doch 

hij komt zijn kerkelijke plichten niet na. Wel gaat zijn 
dochtertje naar de Zondagsschool. 

voor • 

Zeer waarschijnlijk is hij op de P.v.d.A. georiënteerd 
Zijn naam komt in de administratie van da politie niet 



V-Vre-1149

:MEYLiE, Arie van 
Ho cterda"Ii 1 ;?.6-4-06 
LOOS1'UilfEN, Ouq. Ro zenburglaan 3. 

18 October 1951. 

an de tleer 
HoofdCo:i:nis3aria van Poli tie 
te 

.� .. ê:t9: r L V E l H A G B.

/ 

�.erkza.am bij de N.V. Vred.estein H.uboerfabriek. 

ff cf op hê-ttèn onbekend in 
'de administratie van de R.I.D. 

J!:_j· .!r.J, llt.ji,.,.,. 
1 �)� �d.L.11. 



Politie - Buitendienst 

MINISTERIE VAN JUSTITIE 

Afd. Scheepvaart 

Familienaam : 

Voornamen: 

Geboren te: 

' Gehuwd met : 

Adres in Nederland : 

Beroep: 

BIJZONDERHEDEN: 

Betreft ; 

• 

' 

G /JT, "I>"") roep ; c • v.- -"'' nf f�\
r 

.ï vt lhnó lsva t • 



.Doss.109/5791. 

• 

V 

/ 

•• 

Betraft: 

20 november 1051 · \ � ·

BRO",:"' T, J aha nes Augustinus de , �70n� nd� @ 
. .rotenplein 91 te 's-::..raYenhage • 

Ai1tïrnord op 
_!o.Dis V-Vre-1152 c:.d. 18 ûctober 1951. 

Johannes �ustinus D" ngo i'}:·G_g��' gel)oren te r ic1del-
burg 25 DeceLLber 191:5, van beroep !!1acb:i.110bankr1er:rnr, v�oonG 
.:.,otenplein 91 te I s-C:rravenhage. 

_{ij is gehuv:d met: 
lUma Jacoba RIJIBROJK, gebor'"'n te 's-Gravenhage 29 

:_aart 191b. 
Van van een Goed geïnforneerà betrom, baar :i::iersoon 

werd vernomen is betro��3ne geori!nteard op de P.v.d.A. 
en leest hij 11 Eet Vrij6 Volk". 

In de poli tie-ad;·ünistratie komen de narl.1.en van boven-
geno Jnde 1Jarsonen niet vooT • 



V-Vre-1152

Iff<O.ë:KER�, JcbP.t.nes Augustinu.s de 
�iddelburg, 2�-12-15 
Di;;N HAAG, Notenplein 91. 

18 Oa·tober 1951. 

Aan de Heer 

lluofd Co1:.1,:ï. · SS8.ris va.n Poli tie 
te 
's-G R 

Werkzaam. bij de N.V. Vredestain Rubberfabriek. 



Doss.109/5790. 

• 

v 

, 

r 

!)-

20 ,lov a, 1ber 1951. 
� 

\1 g

Betreft: 3lUIJD, 2ob�rt de, �onende 
Ananasstraat 39 te 1 s-c.ravei1hage •

Ant1.:oord op 
Lo.Dis V-V1·e-l206 d.d. 18 uctober 1951. 

.l�UIJH, caboren te 's-Gravenha[,•;:; 31 A.usus
tus 1904, van bero·ep werktuigkundig in0enieur, v;oont t.i.na
nasstraat 39 te 's-�ravenhage . 

. dij is ze.i1m;d 1:iet: 
..:.lisabeth Johamia .ilc1egard RI · CK, geboran te {i.Jbels

kirchen 13 Augustus 1904. 
Laar van betrorn·1baTe, coed gefn.,_ or, .eerde zijde .:erd 

V3rnomen, is be'trok.rnne georHln teerd op de P. v.d. • 
De nacm vai1 ib etrok.l{ene en zijn echtcenote l�on.en in 

de poli�ie-administratie niet voor. 



V-Vrc-1206

BRU'I:f, Ro te:r't tlE· 
Den Haags 31-8--04 
DEN H,�AG, J\11anassi.ra,.at 39" 

18 Ootober 1951 

Aan de lleer 
Hoofd 001!).Jµissaris van 1jcli tie 
te 

J. V E ?l H A G E.

.. erkzaam bij dé H.V. Vredestéin Rubbe:rfabriek. 

Iol on heden onbekend în 
de ad�inistratie van de R.l.D . 

2 d O CT ., .. r' 

Hoolt! RJD.



Opmerkingen: 
B op "(aart voornau Gauke adres. :):ï!:;!,J 1-IA.AG, Lid Rechtsi':ront Op:Jerv1.mr .Stapo.
�-t f· t�� �elf� �. t.:t. �1 '!Mr"O�. 

� W,>({ ktLMJl /,:ti � : 
�(}(.. qe.JJ.f,,,,,, .. :/. �<,C,w?->v\ ll�o, dd. 1-11-' 51 •

• 

.� ... 

Nagesl. door: b.3 J • datl- ;"t � .s I

---- - --- - ---�-----------· 

MODEL$� afz: Vré 

V 
functie: 

• 

volgnr: 1130

datum afz: 25-8-51 
portier 

Zie: OD 2500 / tUf) .j c9 &\,

/ achtern: BUWALDA / Ji
1
(

voorn: Gouke 

geb: 24-ll•l892 

te: Hitzwn

adres: DEN HAAG 
Va.lkenoosehlaan 71 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



5 December 1951. 
Doss.109/5939. 

Betreft: DAM, Carolus Johannes, wonende 
Nunspeetlaan 370 te 's-Gravenhage. tJu/t �

• 

• 

.Antwoord op 
No.Dis V-Vre-1128 .d. 18 October 1951. 

�;
9 

111; �� 

li 
,; 1 Carolus Johannes DAM (niet Van Da.i.u), g eboren te 
J\. 's-Gravenhage 2 November 1907, ongehuwd, woonl:i Nunspeet

laan 370 te 's-Gravenhage. 
Dam woont samen met zijn twee z usl:iers. 
De t·amilie Dam is Rooms-Katho.Liek en politiek dien

overeenkomstig georiijnteerd. 
In de po.Litie-administra�ie komt zijn naam niet voQr • 



V-Vre-1128 

DAM, Carolus Johannes va..� 
Deri Haag, 2-11-07 
DEN H.1 A.G, Nunspeetlt:ia:n 370. 

18 October 1951. 

Aan de Heer-
Hoofd Co , issaris van Politie 
te 

VEN HA GE. 

Werkzaflll. bij de N.V. Vredest<Vin R.ubberfabriek. 

, \)î op heden en bekend in

de �dtninisfratie van de R.I.D.

2 4 OCT t·:r 

H��t.l R.1.0.



Opmerkingen: 
2134 

? B , .... DELFT, Karel Franciscus van 
SOJ.BR.AB.AJ"E, Dvrarsboor1straat 13 
NSB geïnterneerd in IncUe V .N. 23 Mei '42, 
blz. 5:�4. 

• 

Korn.D voor op de eerefuijst van geint. in 
welke is o�)geno.nen in Volknen Vaderland 
13-3-42. 
Kaart NSB N. 0. I. : s t bnr. 24083 
Gev.rest Java. Kring 8oerabaj a 
kaart naar PRA elp 5-8-47 

DIS, Gaarne een V4e onderzoek • 
Rapport binnpn: Gu��tig. 

���i�; 

�

I/ 

Doorgeg.: Gun;�ig aah Vre. 
Rapport naar ACD 

8.10.1951 
3.12.l.951 

14.12.1951 
14.12.1951 

Nagesl.. door: dat: - l(J) 

Indie 
van 

... � ·- ��� --- - --. ' 
----� -- ---- .-- --=-=-=.,=-==-------------

MODEL B afz: Vre 

V 
functie: 

volgnr: ll.50

datum afz: 25-8-51

achtern: DELF?

voorn: oarel Franciscus

geb: 5-7-1891

te: den Ha:as

van 

----------+-------------

� Zie: OD 2500 
"'J 

adres: DEN HAAG
Escamplaan 18 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Doss.109/5847. 

• 

r." 

• 

" 

' 

!'ll.) 

i 
24 November 1951. 

\ 8
58 

�\ 
Betreft: DELFT, Care! Franciscus van, wonende 0

�scamplaan 18 te 's-Gravenhage • 

Antwoord op 
No.Dis V-Vre-1050 d.d. 18 October 1951. 

Carel Franciscus VAN DELFT, geboren te 's-Gravenhage 
5 Juli 1891, van beroep bankwerker-monteur, woont Escamp
laan 18 te 's-Gravenhage. 

Hij is gehuwd met: 
Reintje KERSTEN, geboren te •s-Gravenhage 1 Maart 1891. 
Betrokkene is monteur-voorman. 
Van hem werd gezegd, dat hij uitgesproken tegen het 

communisme is •. 
Sedert 1935 woont Van Delft te 's-Gravenhage. Hij ia 

nimmer in Indonesiä geweest, zodat het vrijwel uitgesloten 
is, dat genoemde identiek is aan Carel Franciscus VAN DELFT 
gewoond hebbende Dwarsboomstraat 3 e Sura aia • 



/' 

V-Vre-1150 18 Octobe�� l95L 

A.r-a1 de heer 

3oofd Com.1Id.ssatis \v!,\'.n Poli tie 
te 
' s-G R ti. V .B . I 1I A (} .!h
-------------�----. 

j . J / \. I i • 

t:Cï.H, 0a.re1. i:canciscus va.':1 
Len Hai:lg, 5-7..,..Sl 
DEN R,\. · G, .uscampl.!ian 18" 

,i 

1 

In dedocumentatie alhier komt voor: 
DELFT, Carel F·ra_néiscus van Su.rabaia, Dwarsboomstraat 13 
NSBe Geinterneer( in Indië. V.N. 23; ei 1942 blz" 524 0 Komt voor 
o:pde eereli_jst van geinterneerden in Indië, welke is opgenomen
in Vo� en Vaderland van 13-3-1942, Kaart NSB" N.O o I.: stamboek
nummer24023o Gewest Java. Kring Surabaia. Zijn betrokkenen �çgel�jk 

. ideni;-elc . 
Werkzaam bij de N.V. Vredestein Rubberfabriek. 

! 
1 



Opmerkingen: 
DIS. 

Gaarne een V4e onderzoek. Volgens Directie 
Vredestein zou B.�.A. Droog links extreme sym
pathieën koesteren. 

21.9.1951 

Nagesl. door: Ic".'.) 

1 4 O[C. 19�1 

' 
\ 

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

1 

MODELB afz: Vre 

1135 

V
volgnr: 

datum afz: 25-8-51 

functie: meester 

• 

Zie: OD 2500 / uJ} J rP t\.

,. _  
. ) -' ( "�,e:'"' (' ?--..... 

'I achtern: DROOG 
voorn: Derend Egbertus Antonius 

geb: 24-8-1898 
te: Haarl.an

adres: DEN HAAG

Vreeswijkstraat 783 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Doss.109/5943. 
6 Dec em be r 19 51. !lli jO.,& 1)

Betreft: DROOG, Berend �gbertus Antonius, wonende 
Vreeswijkstraat 783 te 's-Gravenhage. 

• 
·_; op

• 

Antwoord op · 
ACD/ $-' ({(,

,--0-P. K- A-A�RT�,

No.Dis V-Vre-1135 d.d. 10 Octobe� 19Jl. DAT//../�L 
PAR:(?. 

'J(. f Berend Hlgbertus Antonius DROOG, geboren te Haä'ri.em 
. 24 Augustus 1898, wonende Vreeswijkstraat 783 te 's-Gra

venhage, is gehuwd met: 
<:!) 

. 
Pauline Regine NOLTE, geboren te Gummersbeck (Dld.)

22 1tebruari 1899. 
Betrokkene staat te 's-Gravenhage ingeschreven als 

Rooms-Katholiek, doch leert niet kerkelijk mede. 
Van een goed geinf'ormeerd betrouwbaar persoon werd 

het volgende vernomen omtrent Droog: 
ttin 1946 (?) werd in Amicitia een stakingsvergadering 

gehouden. Droog za!jdeze vergadering achter de bestuurs
tafel en maakte deel uit van het stakingscomité of van het 
E.V.C.-bestuur, 'die bedoelde vergadering hadden uitgeschre-
ven.

In die tijd gaf Droog zichzelf uit voor lid van de 
E.v.a.

Vanwege zijn stakingsactie kreeg hij in het bedrijf 
van Vredestein een lagere functie, doch werd later aange
steld in de functie.van Meester van een ardeling. 

Daarna is nimmer meer enige links extr�me activiteit 
bij hem waargenomen". 

Momenteel leest Droog .de , "Haagsche Courant 11 • 

Zijn werkzaamheden liggen veelal buiten de fabriek, 
daar hij als monteur van de afdeling Eboniet veel buiten 
de stad verblijft en weken achtereen niet in 's-Gravenhage 
komt. 

De namen van Droog en zijn echtgenote komen in de 
politie-administratie niet voor. 



) 

V-Vre.,.113 5 

DROOG, Berend Egbertus Antonius
Haarlem 24-8-g�. 
DEN HAAd-, V:reeswi ,1kst:raat 7g3 •

10 October 1951. 

Aan de Heer 
Hoofd Comnisearis van Politie 
te , ' 
's-G RAVEN HA G �. 

� Ten behoeve van Vredesteijn. 
Zou links-extreme sympathieën hebben. 

! 



---j 
! 1 

. I 

12-'7 ... 1925 

Hoofd Sectie lll B Cltngenda.al 
30 .Tuli 1948 

eo6o 

�

, v!la":-
llia 6 Juli 194e 

28 Mei 1948 
J 

o} 8
1 (l' / 

· C-oudr1aan · Zuideinde 136

Zie bijgaand at'schrift politio-ra.pport. 



No.86 - GEHEIM.------- Dordrecht, 14 �un 144$. 
r · Vo!gno.

lll!TREF� No.Dis.2060 dd.2.5 Juni_ 12.4s.---·· . 
1 · 15 JUU 194S,

De inlichtingen,gevraagd bij Uw hog�rgen�em 
worden U Hoogedelgestr:enge hierbij in' d11plo 

. cn,q-1sr 

Ji 8 '<, 8 {}J.

v\" 

\ 

' 



Bij een door miJ ingesteld uitgebreid onder-
\ zoek, betreffende Dirk Bastiaan� DIJK, geboren 

te GEERVLIET, 12 Jiîîi""1925 en wonende te GOUDRIAAN, 
Zuidzijde 136, is mij het navolgende bekend geworden: 

Genoemde Dirk Bastiaan van DIJK is ongeveer 
een maand terug naar de K.M.A.te BREDA, voor oplei
ding tot Officier, gegaan. Hij heeft de Lagere school 
geheel doorlopen en daarna de M.T.S. te DORDRECHT 
bezocht. 

Op zijn gedrag zijn geen bemerkingen en is 
politiek betrouwbaar. 

Hij stamt uit een keurig, net gezin en is 
enig kind uit dat gezin. Zijn Vader is reeds gerui
men tijd Hoofdonderwijzer aan de Openbare Lagere 
School te GOUDRIAAN. 

Tijdens zijn verblijf te GOUDRIAAN had hij 
geen omgang met andere personen, doch was steeds 
studerende. 

Op zijn gedrag, tijdens de bezetting, zijn, 
voor zover bekend, geen bemerkingen en komt niet in 
de Politieadministratie te GOUDRIAAN, voor. 

30 Juni 1948. 



... 

2060 

DIJK van D. B. 
geb: 12-7-25 
won: GOUDRIAAM, Zuidzijde 1S6. 

25 Juni 1948 

De Heer Districts Ca:nmandant 
van de Rijkspolitie 

' 
' 

DORDRECHT • 

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

--



:)oss.109/5789. 

• 

2C �rovernDer 19:..,1. 

:Jetreft: JGLC1TD, hillegonáa van, thans \rnnende 
Buys Bal�otstraat 77 te 's-Gravenhage • 

Antwoord op 
Ho.Dis V-Vre-1228 d.d. 18 Oc-cober 1951. 

f Hi lleeonda _Yä.N i.!JGMOND, geboren te Oegstgeest ·(niet 
A.ms1;erdam) 22 November 1917, van beroep analyste, geschei
den echtgenote van: 

Johannes TOLSMA, geboren i;e Leeuwarden 22 Januari 
1919, woont i;nans Bv.ys Ballotstraat 77 te 's-Gravenhage. 

Betrokkene staat ingeschreven te 's-Gravenuage als 
1Jederlanas-Hervormd, doch komt haar plichten als aodanig 
niet na. 

Zij laat zich over politiek nimmer uit, zodat niet 
vastgesteld kon worden of zij te dezen aanzien een bepaal
de idee of zienswijze vo-orstaai;. 

Zij lees-;; de 11 Haagsche Coura.::ft n . 
Op crimirteel gebied komt haar naam ook niet voor. 



V-Vre-1228

EGMOND, Rillegónda van 
Amsterdam, 22-11-17 

18 October 1951. 

Aan de Heer 
Hoofd Comm ssaris van Politie 
t /

;'

,:_G R/Á VEN HA GE. 
� 

D1"'N HAAG, Sneeuwbalstr at 94. 

Werkzaam bij de N.V. Vredstein Rubberfabriek. 

lot op heden onbekePld in .

da administratie van de RJ.0. 

2 4 OC1 1951 

Hoottl R. 1 .0.



Doss.iG9/5ë20. 

• 

(/ 

' 

22 ; ov ,mbor 1951. 

� g. · :iesr,ft: GILTL, Cornelis, '.,onende 
� �----·• � eppl ->Tst:r-aat 1:::.0 I te I s-G-ravenJ1age. OP KJ.ART 

1 ACD/ '1 ti. 
�nt·1 ,oord op -OAr;.?4-1-d!
lo.Dis.V-Vre-1111 d.d. 10 Cctober 1951. 

,PAR: .�

Cornelis G-IL'l'tl.i _(niet GILI1'ITL t_;ebo1°en te 1\nsttrdo.m 
12 Ju:ni 1914, w oon"t ··epplel'StI'aat 120 I tu I s- rrrav,rn.11age. 

iaj is beh1..n·;d met: 
; aria VAL .200Ir, c bo1·en 1,J 's-C1·2.vw1hugJ 17 �eptember 

1922 .·-
:üj onde_,zoe:: .:.s niet vast kor.;,en te s uaar� o:::- betrok

kene lid is van de C.P.1. o1 een der nuveno�0an1sau1�s. 
·no0r een i:nf orw.ant ·werd m1;:;degede0ld, d ü·c llij door

sorn.tiLe uitlatingen in si jn werkkring blijl: he0f�c gegeven 
te s,1.mgathiseren met hst comr, UJ.lisBe. 

C.Gilt;aJ leest 11 De daarheid" (eiGen-r:at-:.rne1J.ing).
Lp crimineel êebied komen de na�en van be�rok�ene en

�ijn ecritgenote niJt voor. 



V-Vre-1111

/ 

; 

GILITAY, Cornelis, 
Amsterdam, 1?-6-14 
DEN HAAG, Kepplerstraat 1?0 I. 

io October 1q51. 

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

Zou links-ext�éme svmpathieën hebben. 
Ten behoeve van Vredesteijn. 



Doss.109/6044. 

(). 

8 Januari 1952. o1,eJi .
Betrert: HASLINGHUIS, Petrus Tiiarinus, wonende 

Groenesteinstraat 36 te 's-Gravenhage. 

Antwoord op 
No.Dis V-Vre-1269 d.d. 11 October 19Jl. 

Petrus Marinus HASLINGHUIS, geboren te 's-Gravenhage 
4 December 1925, wonende Groenesteinstraat 36 te 's-Graven
hage, is gehuwû met: 

Johanna Hendrika Lucia BENNINK, geboren te 's-Graven
hage 31 Augustus 1927. 

Betrokkene lee1t buiten elk kerkelijk verband •. Hij 
verricht kantoorwerkzaamheden bij Vredestein's RubberI"abrie 
ken. 

Omtrent zijn policieke betrouwbaarheid konden geen po

sitieve gegevens worden verkregen. Wel staat vast, dat hij 
niet is geabonneerd op "De Waarheid 11

• 

In de. administratie van de politie komG de naam van 
Haslinghuis niet voor, 



V-Vre-1269

HASLINGHUIS, Petrus Marinus 
Den Haag, 1\.,:.12-25 

· DEN HAAG! Groenesteynstraa.t 36.

\ 11 October 1q51. 

Aan de Heer 
Hoofd Commissaris van Politie 
te 
1 s-G RAVEN HA G t. 

Ten behoeve van Vredesteijn.
Van niet te controleren �1jda werd gemeld, dat betrokkene liP.ks
extreroe sympathieën zou hebben.
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Verbinding: 1\îo .12 
Doss.7.19-19 • 

,. .......14- L_a&rt 195' • 1 � 1952, 1

• lnderv;erp: 0. J .HisGt S :GRK. 

• 

---------------- -- -----· 

,,_�fJt

-iarbij �ordt mcde0edeeld, dat de p�rsonal�a v an
IIt:i..:ilLöKu�.K, genoemd in aezerzi jds bei· icht :Uoss. 7< 19-13 

':'-.. è..d. )1 Januari 1'3� en Doas.?.19-15 "--""· 21 ... �brüari

"1\.' 

1--,....._;..;.;.;::.:..:......J 1� 1952, <.>J.jn aJ.s volct: J ;Jl)''r%. 
/ 1 �ubSl\.ó..:QL Cornelis ,I2h_ar__·1.c:i�t.. 

g8boran tû 's- rave.-
I hage 3 Lei �922_, va'":- b eroe�. ·m�cani.§.§�rd_e�', ge:1u1.;d wat:
l Albe11tine r arc ine Boude,Vi_+_Jn VAI: .:'1.t:iUL ;E, geboren te 
J

1 s-C.1'avenhaC,8 13 D,::cemoer 192j, wonv .i.de Si;ortstraat 5 
ta 's-Grav1:Jnhage. 

Cpf;8hlbrkt V!Ol.'cl.t, dat c , VTOUVJ r:JuL::iKJ ... ,�= b::.111stig b9-
�waar maakt -��e� de propaga,da, ctie haar �c.�genoot 
.naan. t v, 01· u8 0::avoi'a ( J. v. C.). 

�·n en a1�er is oorzaaL, d�c ��t be�,rde hoOLQbö
fC\-:,t'.J.lll'Slic., Joh&nll•�S 'Liu.,\ , (Ar.ste�·da,. 23 r aart 1919) 
\!:J�'"t é�'l d_Ji·���de.Lin?s��utuuJ.:de:rs voo:i..'ne 1-:.,:ns .zijn mt;t haar
_ 'li(' bao.n sprek,.,,n. ( einu�) 



5 Januari 1952. 
Doss.109/6091. 

Betreft: HöPPE, Johann Bernard Cornelis, wonende 
Van Dijckstraat 51 te 's-Gravenhage • 

• 

'" 

• 

Antwoord op 
No.Dis V-Vre-1112, d.d. 21 November 1951.-

1 Johann Bernard Cornelis HöPPE, geboren te Maagdenburg 
6 Januari 1910, woont Van Dijckstraat 51 te 's-Gravenhage. 

Op 10 Februari 1940 is hij -Ge Berlijn gescheiden van: 
G·erda Else BERGIEN, geboren 13 April 1912 te Kiir

stringer (Dld.). 
Op 27 December 1946 is hij hertrouwd met: 
Maria Jacoba DEN ELZEN, geboren te 's-Gravenhage 4 

November 1921. 
Betrokkene is werkzaam op het laboratoriv..m van Vrede

stein's rubber:tabrieken, waar zijn echtgenote eveneens 
werkzaam is geweest. 

Höppe en zijn echtgenote leven bui ten elk kerkelijk 
verband. 

Omtrent de politieke betrouwbaarhéid is niets ten 
nadele van betrokkenen gebleken. 

In de administratie komt niets ten nadele van boven
genoemde personen voor. 

Van 25 Juli 1946 tot 12 Mei 1947 woonde betrokkene 
Elisa van Calcarstraat 54 te 's-Gravenhage. 

Omt:f'ent het door U bedoelde censcrcrrrapport is dez-er-
�o tti.ets l:::l€illrnR,èh 

L,�� 1.(11 
. (_ 1 � f; / j7.._, 



'\ 

V-Vre-1112

/ 

21 November 1951. 

n.an de Heer
Hoofd Commissaris van Poli tie

te
's- G R VIN Il A G 3.

/ 

HöPPE, Johann Bern�rd Cornelia 
Maagdenburg, 6-1-10 
DEN HA�G, van Dijckstraat 51. 

Werkzaam bij Vredestein. Betrokkene komt voor in éen cen
suurrapport dd. 8-10-46. Zijn .adrsa was toen .Elise van Calcarstraat 
no. 54. Bejoeld censuurrapport is echter niet meer a�nwezig. 1 



4 December 1951. 
Doss.109/5914. 

Betre�t: J.ANSEN, Wilhelmus Johannes, wonende 
.Amazonestraat 66 te 's-Gravenhage • 

• Antwoord op 
No.Dis V-Vre-1137 d.d. 18 October 1951. 

Wilhelmus Johannes JANSEN, geboren te 's-Gravenhage 
11 Januari 1908, woont·.Amazonestraat 66 te 's-Gravenhage. 

Hij is gehuwd met: 
Wilhelmine BUIS, geboren te Duisburg, 11 Januari 1912. 
Betrokkene is meester 2e ldasse bij Vredestein. 
Naar van een betrouwbaar goed geïnformeerd persoon 

werd vernomen, is W.J.Jansen vroeger communistisch ge
orH!n1,eerd _geweest, doch thans toont hij daarvoor geen 
sympathie meer. 

Volgens een andere informant staat hij in de naaste 
� • • • 

1 omgeving van zijn woonadres bekend als links te zijn ge-
kJ 'f.>.,I \tl,(),·�> _ -), orH!n-ceerd, mogelijk op de P. v.d •. A.., maar het is ook mo-
� � ��� � \ gelijk, dat hij de beginselen van het co mmunisme voorstaat • 

..1. 1'.���l, Bij het onderzoek is zijn juiste politieke overtui-
-Hct(!,.I, \ o ging niet vast komen te staan. 

��, 
In de politie-administratie komt zijn naam niet voor. 

Y·m . 1;. 1.,,.� ? 1 f wY\I•� /)N t>JOf.l "'tl ,:S" 

� \l () �.� V' :W(l.,Cl,WÄ,t ..,...J;...tJ.:



V-Vre-1137

J \NSEN, ·.;ilhelmu.s 
Ien H2..ag, 11-1-18 

\ f 
LE

N

H 1 ;1-G, Ama.zor..estraat 66. 

Aan de 
Hoofd 
te 

18 

· .• erkzaam bij de N.V. Vredesteln Ru.bberfabriek.

2 4 OCT 10�1 

Hcoî4 JtLD, 

195L 

va.n Politie 



Doss.109/5875. 

• 

1 

r 
. ,( 

• 

30 November 1951. 

Betreft: MATLA, Gerardus Petrus Nicolaas, wonende 
Noordwal 31 te 's-Gravenhage • 

Antwoord op 
No.Dis V-Vre-1121 d. 18 October 1951.

"v Gerardus Petrus Nicolaas MATLA, geboren te 's-Graven
hage 23 December 1887, woont Noordwal 31 te 's-Gravenhage. 

Hij is gehuwd met: 
Willebrordina Maria V.AN SOLDT, geboren te 's-Graven

hage 5 April 1890 • 
Matla is portier bij Vredestein's rubberfabrieken. 
Hij en zijn echtgenote zijn medelevend Rooms-Katho

liek en dienovereenkomstig politiek geori�nteerd. 
De namen van bovengenoemde personen komen in de poli

tie-administratie niet voor • 



V-Vre-1121 18 

Aan de Heer 
Hoofd Oo1I1J.-:ii 
te 

J:ATL.A, Gerardus Petrus Nicolaas 
Den Haag, 23-12-87 
]jEN H(AG, lfoordwal 31. 

·;erkzaam bij de N.V. Vredstein Rm.b:Jerfabriek.

Tot op
. 

heden onbekei,d inde administratie van de R.I.D.

2 4 oer 1?:t

Hoof" R.I.D. 

T 1951. 

van Politie 



Doss.109/5716. 

• 

' 

• 

1 0, 

Betrvft: 

9 november 1951. f}:)1is�R" 
11IumfEHHUIZ&H, Latthijs Jacob, won8nde

0 

Burgemeester V.d.Veldestraat 30 te 's-uravenhage. 

i:.ntwoord op 
to.Dis V-Vre-1080 d.d. 10 oc·�ober 1951. 

I.1a thi js J_!:3.cob l\li;;U'J8NHUI�"2N, geboren te 's-Graven
hage 20 Juli 1911, woont Burgemeester v.d. velde straat 30 
te 's-G·ravenhage. 

1914. 

Hij is gehuwd m8t: 
Jans je OFWEG8N, geboi·en te 's-u-ravenhage 20 October 

Betrokkene stamt uit een Gere::i.' ormeerd gezin. Bij 
zijn huwelijk is hij overgegaan naar de t.H.-kerk. 1üj 
lrn1.1t zijn kerkelijke plichten na en is geabonneer·d op 
de 11 llieuwe Haagsche Courant 11 • 

Uit het onderzoe,( is niets gebleken van links ex
treme sympathieêjn. Dezerzijds wordt de gegrondheid van 
deze verdenking in twijfel getrokken. 

In 1942 werd tegen betrokkene proces-verbaal ome
maaKt terzake verduistering, waarvoor hiJ door de Politia
rech"ter te 's-Gravenhage werd veroordeeld tot é n r..taand 
gevangenisstraf • 



V-Vre-1080 10 Octo'ter l9Sl •. 

Aan de H.:ier 
Hoofd Coami;;s;ir:i.c 'Iran Politie 
te 
t 8-G R A V E N H A G E. 

Ten behoeve v�n Vre�enRtoijn. 
Be1.,�P.rd �-Jorà.t, dat hij l:i.nks-oxtreme s�:rpath1eê·n zou hebhen. 



Opmerkingen: 

A DEN H.A.l'i.G, Pluvierstraat 77 
ID Den Haag, 16-3-49 
1949 Lid BVC tchevofa} IP�. 1e,_ ?-.rJ 

Komt voor 1 AUG. 1952 

• 

Nagesl. door: dat: 

. ___;_ ___ ·---------- --------------------------

MODEL 1
J 

( afz: Vre

V 
functie: 

• 

volgnr: 1193 119 j 
' 

datum afz: 25-8-51 

stoker 

achtern: OOSTERBA.Alf 

voorn: Martinus 

geb: 4•ll-l907 

te: Scheveningen 

adres: SQH.lWENINGEN 

Markensestraat 25 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Doss.10S/J798. 

• 

0-

21 !!ove '"ber 1951. !\b\l\l'.!&
· 

3e t.1·e:i.'.1.: SL • BR, It'..,natius Jcha,mes 1.1udol�, rionende 
.. .:, 

Antwoord op A J/ z'
1.0.:;)is V-Yre-1141 et.et. 18 Gctober 1951. DATfl-1-.<i 

PAR: tf( 

./a.Lnoots-craat j tv 's-t}ravenhage. �AA-

=

�-�� 

XI Ig::1atius Joh21me...ê.._.mdo_1Eh SLr.:!P..:], geboren t.e s-Gra-
venhat,d '.J Jwü .Lö� vaYl berobp afdelingschef in eel" rubber 
:fabl'i3lc, .;oont ·;alnootstraat ::i te I s-uravenhage. 

• 

' .lij is [8!1\..H;d El8t:
.i: et1·011ella Y:. .. n "OIJ, ge oo:cen te! .3ergen (L.) 14 

lü�b.-----
--

Let gGzin Sleper is mee.LeVclDd 1ooms-Latholi�k eu is 
dienoveree21l:oms vig poli tli:lk eecrH!nteerd. 

De naam van betrok.{ene kom.:; iT:. 0.e administratie, ook 
op poli�iek gebied, niet voor • 



V-Vre-1141
18 October 1951 0 

·Aan de Hee:r:
Hoofd CorJ,i.filissaris van Politie
te 
's-G AVE N HA GE.

7 

;;,LEl'ER, Igna,ius Johannes Ruaolf, /( pen Haag, 5-.6-96 
1 LOOSDUINEN, ,a.lnootstr,�at 5.

'r, erkzaam bij de No V. Vredestein Rubberfabriek.

Tot op heden onbekend in 

de administratie van de R.1.0 .. 

2 4 0 CT 1951 

Hoofi R,l:D• 

• 1 



Doss.l09/5856• 
24 November 1951. b\\� 8

Betreft: SMID, Adrianus Cornelius, wonende 
Columbusstraat 27 (Lsd7) te 's-Gravenhage. 

Antwoord op 
No.Dis V-Vre-1142 d.d. 18 October 1951. 

� 

J r Adrianus Cornelius SMID, ijeboren te Waalwijk 25 Mei 
1914, woont Columbusstraat 27 {Lsd.) te •a-Gravenhage. 

Hij is gehuwd met: 
Christina Theodora HILGERSOM, geboren te Voorburg 

19 December 1918. 
Smid is afdelingschef bij Vredestein. 
Hij is Rooms-Katholiek en dienovereenkomstig politiek 

geori�nteerd. 
Zijn naam, alsmede die van zijn echtgenote, komen in 

de politie-administratie niet voor. 



1 

I' 

} 

! 
f 1 

/ ; 

V-Vre-1142 18 Octoper 1951. 

) 

SMID, Adrianus Cornelis 
�aalwijk, 25-5-14 
.LOOSDUINEN, Columbusstraat 27 

Werkzaam bij de N.V. Vredestein Rubberfabriek. 

f(Qf op heden onb· k d . , e en m
<fe administratie van de R.f.D.

2 4 00 1951 

Hoofá RJ.O. 

van Politie 



Opmerkingen: 

B; 

• • ·11 . 

.TOOR van, Jasper. 
22-3-1920 te Den Haag
Ned.HervorHd-che:miker-eeen miJ..a.ienst
uitstel gekregen - vrijgezel.

· · 

Den Haag, Vreeswijlrntraat 771
Parijs, 5 rue Leonard de Vincy.
Tot 6-12-1942 bij Vredesteyn te Loosdui4en. Ver
plich·t naar Kiel bij Fa. Krupp tot Dec.' 43. ·verlof
naar Holland en ondergecl.olrnn en ;:;evrer1':t fa. v .Bekum.
·tot'" Sept-�· r-4:,t'\lV'É:l'er "ondere;edoken tot Jan. '45. Ver
plicht naar Dui tschland maar e;evlucM; en op3epa:.,:t,
gezeten in Wïecbaden. Naar Iedsteijn bij Opelgara
ge tot bevrijding door Amerikanen en naar Parijs.
Beoordeling: geen bezvmar tegen tewerkstelling bij
-�erilcanen ( Vogel & Chai t)
OD 1019/711
DIS. Ofa�rne V4e onderzoek m.v.n. het

Nagesl. door: dat: _k, .,, ... ,-/ •
!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- --� - - - - - - -- - - - --- - - - - ·- - - - - - - -

�1�; MODE� afz: Vl"$
1 

V 
B volgnr: 11113 achtern: '?OOR

datum afz: 25-8-51 voorn: Jasper van 

functie: r 

geb: 22-3-1920

te: Sóhevenir.igen

adres: SOOEVENINGEN

Ymuidenstraa t 38 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot:



__ .. _, ____ , ...... ____ , __ ....; _____ .... ___ ,
Ckmrn@ @@n ond, . ·- . 

_ b -lll::�!... 2 5 JAN. 1952 -·: · . . , . Piäppgft lnn1n � �-"'-�-: p01;l-;e, :..ti,S�·�·.J·-M,eOrig,/öept�/rés, veiu, cia .... 
. Ötly,/üOfit/n��. \ft"fl, ClClll 

. ''. 

�lt-ö,p-· t
"""
.��t:: .. :�---...... �5-,.:.f.;E�B_:.1�95�2 ... -��--...... 

• 

1 .... 



'·. 

i 
{< 

" IJ 

Doss.109/6134. 

few KAA"T

18 Jru. uari 1952. 

Betre1t: TOOR, Jasper van, vonende 
IJmuidenstraat 38 te 's-Gravenbage. 

Am,woord op 
No.Dis V-Vre-1173 d.d. 2L Povember 19�1. 

--.... � 
#- Jasper V .AN TOOR, geboren me 's-Gravenhage 22 Maart 

1920, woont IJmuidenstraat 38 te 's-Gravenhage. 
Hij is gehuwd met: 
Jacoba SCHAAP, geboren te 's-Graven.ba ge 23 Juni 192c. 
Betrolrn:ene was van 1936 tot 1942 bij Vredestein werk-

zaam. Van 4 December 1942 tot 1943 werkte hij in Duits
land. In 1943 is hij ondergedoken tot 1945, waarna hij op 
transport is gesteld naar Duitsland. 

In !.lei 1945 is hij in Duitsland in Amerikaan se dienst 
getreden tot September 1946. 

Op 17 April 1947 ging hij als matroos in dienst bij 
Nievelt Goudriaan te Rotterdam en is eind 1947 afgemonsterd 

Op 23 Februari 1948 �s hij weer bij Vredestein in 
diens1:; ge,:;reden. 

• 

Deze gegevens zijn ve1·strekt door het Gewestelijk ll.r
beidsbureau te 's-Gravenhage • 

Omlïrent zijn politieke betrouwbaarheid is bij het on
derzoek niets ten nadele gebleken. 

Zijn naam komt in de administratie van de politie niet 
voor. 



V-Vre-1173

TOOR, Ja.sper van 
Schêveningen, 22-3-20 

21 Nove�ber 1951. 

Aan de Heer 
Hoofd 0ou!I!liasaris van Poli tie 
te 
' s-G R A V E N H A G E. 

SOlfEV �NHIGEN, IJmuidens traat 38. 

Werkzarun bij Vredestein. Gegevens: Bezettingstijd: 
Tot 6-12-42 gewerkt bij Vredestein. Verplicht naar Kiel bij 
firma Krupp tot December 1943 verlof naar liolland en ondergedoken. 
Gewerkt bij lfa. v. Bekum ·tot September 1944. Daarna onderge-
doken tot Januari 1945. Verplicht naar Duitsland. Gevlucht en 
gearresteerd. gezeten in · iesbaden. Bevtijd door de f'.meri!äncn. 
Is het cr wogelijk deze gegevtns te verifi�ren? 

1 ot op heden tH:ibe;kebd t 
de administratie Vi'lll de R,f,D. 

2 8 NOV 1051 

Hoofd R.l.0 • 



Opmerkingen: 

A Mutaties: ID Den Haag, 16-3-1949 
1949-Lid E'"vC (Chevo�a) 

Nagesl. door: 
l' 

MODEL .)3' e_ afz: V re 

dat: 30 /9- n -

·----------- -- ------------ -��,�-t.\ -

V
volgnr: 1169 

datum afz: 25-8-51 

achtern: '?RIE.P 

voorn: Gerardus 

functie: 

Zie: OD 2500 / ûfl..J ó) 4. 

�Q,é;:; aa�·

(),L> 19.38 � 

geb: 19-6-1922 

te: den Haag 

adres: DEN' HAAG 
v.d.lielstraat 33 II

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



15 Januari 19J2. 
Doss.109/6051. 

Betreft: VERifEr:t, Arie, wonende 
De Gheynstraat 143 te 's-Gravenhage. 

� Antwoord op 

. 
No.Dis v-71i. d.d. 21 November l.9'.Jl.

0, � o,V� p(j Arie VERHEY, geboren te 's-Gravenhage 31 October 
f"" 1910, woont te 's-Gravenhage, De Ghejnstraa� 1.43. 

Voorheen woonde betrokkene Goeverneurlaan 107 te 
's-Gravenhage. 

,t Hij koml.ï niet voor. 
Hij is identiek aan de door U genoemde Arie VERHEY, 

geboren 31 uctober 1�10. 



V-Vre-1058 A 

V ERIIEY, Ari e 
Den Hn�g, 31-10-10 
DEN H�AG, de Gheynstraat 143, 

21 November 19510 

<\an de Heer 
Hoofd Commissaris van Politie 
te 
's-G RAVEN HA GE. 

Werkzaam bij Vredestein. In do documentatie alhier komt voors 
�rie Verhey, geb. 31-10-10 te Den li'�g, won. Gouverneurlaan 107, 
Den Haag: 6 extra levensmiddelenkaar�en van de Beratungsstelle 
van 3-4-45 tot einde. Zijn betrokkenen identiek? Zijn U nadere 
gegevens bekend? 

...,/vE1HEY, Arie, 31-10-1910 te Den laag: 
PRA Den raag: in dienst geweest bij de Duit�e /eermacht. 
Proces-verbaal opgelegd. 

8 NOV. 19· 1 



4 December 1951. 
Doss.109/5913. 

• 

/' 

,� • .

Betrert: VERHEIJ, Machiel, wonende 
Griendsestraat 9 te 's-Gravenhage. 

Antwoord op 
No.Dis V-Vre-1143 d.d. 10 October 1951. 

I< J( I Machiel VERHEJIJ, geboren te 's-Gravenhage 
1919, woont Griendsestraat 9 te 's-Gravenhage. 

Hij is gehuwd met: 
K f Johanna Helena Louisa VAN GULIK, geboren te Voorburg 

5 October 1919. 
Het gezin Verhey leeÏt bui te.n elk kerkelijk verband. 
Naar van een betrouwbaar goed geïnformeerd persoon 

werd vernomen, laten betrokkene en zijn echtgenote zich 
momenteel niet in met politieke aangelegenheden. De kin
deren gaan naar een Christelijke school. 

1 
Tegen M.Verhij werd in 1940 proces-verbaal opgemaakt 

terzake van art.3 Wet op de Weerkorpsen. 
Uit de administratie van de voormalige P.R • .A. Den Haag 

blijkt, dat betrokkene lid is geweest van de N.S.B., van 
de W.A. en vrijwillig gediend heeft bij de Duitse weer-
macht in Belgi@, vrijwillig diende bij de arbeidsdienst 
in Rusland en wapens heeft gedragen. 

Zijn echtga:i ote voornoemd is lid van de N. S .B. ge
weest. 



V-Vre-1143 

VERHEIJ, Machiel 
Den He.ar;, '.=>?-11-19 
SÖHEVENI mr.:N, Griendsestraa� 9. 

10 Ootober 1951.

Aan de Heer 
Hoofd Comm1sqaris van l�olitie 
te , 
'.s-C· R A V F, ll H A CLE..! 

Ten behoeve van Vredesteijn. 
Volgens mi�n docur:aentatie heeft betrokkene in 1940 -191-1-1 in België 
voor de S,D. gewerkt; is 1n Rusland geweest voor de N.A"D., zou 
hebben 1illen medewerken aan e"!n spionnageg:roeu 'tegen Enf;eland 
tijdens de oorlog, Gaarne opgave huinige politieke activiteit. 

j 
· ;
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, (Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 
rAFGEDAAN 

Afd./Sect.: J) p, 9, · A-l..
Dat.:ê"S� Par.:� .

Interne aanwijzingen A CD. 

A CD. k ()- Da<. fli /?, ! (l P
u. V © 

••••••••••••••••••·••••••••••••••···
(i}Á/fuJ.'1(,',� � 

"t 
f' Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 

� � - .)·-tt.
·· 7
/r.i
''"c'·--r. ..... 

•'·····••• �6;:;:����L�
���

&

$:=:: 
...................... 

1v)tA4i«-A'éná/ # ��
............. A.T ... , ... �& .. � ................................................................... . 

:, ········· ')) ,4fl � K:EW. \...,_ �,.,,.....4- ."4-,· L L . 

�. 

� . � """�.f\l,:;,. i . '.ll.1',�.. "'· ;, ë,'l.. \;',. .

. ��i-���.\.�;.��. 
� 



•

• 



i 

Opmerkingen: 

� 
B.; VINK, J"ob

8-2-1921
Den Haag, P8..9-Sie,rf!traat 7
10 extra levensmiddele���aarten van 
stelle van 24-10-44 tot einde. 

H d --

. l . j ., 
de Beratu...r1g-

1 Did. Gaorne V2e onderzoek. Vraé:lg: 1foondehij 
1-ansierstraat 7, l.Jen Haag en slaat dus

.. 
vroeger 
meill.ding, 

o-p � hem? ,. 

�agesl. door: /, 7

afz: Vre 

volgnr: 11 'f 2 

dat: �-"· 9 ':>.,.I 

. f 
achtern: VINK 

voorn: Job // 
/ 

adres: SO: V'.E-NINGEN 

/ 

,,,,,. 
BenbaàbQtraat 43 

. � 





!:i� 
Doss.7.19-11 

VERTROUWELIJK 

Onderwerp: J.VINK. 

Datum ontvangst bericht:--

Betrouwbaarheid berichtgever: betrou�baar 

� Waardering bericht: niet te beoordelen.

· Tevens bericht gezolj.den aan: ---

• , Îl1edewerkende ·instanties:---

Ondernomen actie:---

B.0.S. van 17 December 1951

14 Januari 1952. 

" •. 

i· 

l .1"
t7/ I y' 

t ..,. 
\6 JM 1952 

1 ··. CD/ t'117'!J" 

No.123660 1.Y.B.�.
In antwoord op Uw nevenvermeld schrijven betreffende 
Job VINK, geboren te 's-Gravenhage 8 Februari 1922, 

wordt het voigende medegedeeld: 
1. 

lo 

Uit een gesprek, dat een informant met betrokkene had, 
deelde deze mede, dat hij lid van het N.V.V. is geweest 
tot het tijdstip waarop het }ed.ArbeidsTront werd opgericht. 
Na de bevrijding van Nederland is hij geen lict meer geweest 
van één der Uniebonden, doch hedft zich aangesloten bij de 

,t
(

E. V. C. (einde )



... .. , . ', 

. Onder verwijzing naar mijn brief, no. Dîs-V-Vre--U72, · 
'd .• d. 25-8-'51 en Uw.schrijven d.d" 17 Noventber ,j.1.,·'doss. 
7�19-7, betre.ffen.de Job VINK·, geb. a.:.2-1922 te ��-Gravenhage_, 

· moge, il{; U .verzoeken een .onderzoek te willen doen inete:J_len : , ·.::
·n�ar d� mogelijk:heid of betrokke·ne l�d- is geweest of nog zo� ·_ .. ,
zijn van.één van d� Un1ebonden en miJ met het resultaat.daar-

. :van in kennis te doen stelleno · ·· · 



Verbinding: lTo.12 
Doss,7.19-7 

17 rov2mber 1951. 

e,hderwerp: J. vnm:.

Datum ontvangst beric.·1t :--
Betrot;i_·.vbaarb.eid . borich tg13ver: betrouwbaar 
laardering bericht: betr ou\';baar 

- :�......_.,._. ·-·�··· .. --__ ...,_ .. � 
·.� 2 NOV l95l·
--
ACD//206/o tevens bericht gezonden aan:--

;edewerkende instanties:---
DAT: 

PAR: 

-Ondernomep actie:---

• 

Van een betrouwbaar welïn6elicht persoon ,:,erd 
dat 

Job .VINK, geboren te I s-Graverthage 8 l!'cbruari 1922, 
wonende Renbaanstraat 43 te 's-Gravenhage, lid is van de 
�.v.a., Chevofa, afdeling Den Haag. 

Hij is gehuwd met: 
Pi.rnoldina Gertr13:da J:heod�ra HIL,n'RD� geboren te 

Someren 28 Juli 1920 • 
Betrok�:ene is ,.wrl:zaaL bij Vredes te in 1 s rubberi'abrie

ke::1 te 's-.�ravenhage. 
Eij trok tot dusverre op politiek gebied niet de aan

dac�1t. 
Op crimineel Gebied is niets ten nadele van bovenge

,llfnoeudo personen bekend. (einde) 



"' 

.. 

... 

V-Vre-1172 A 21 November 1951. 

&.an de heer 
Hoofd Commissaris van P6litie 
te 
� R A V E N H A Ll• 

, VINK, Job 
Scheveningen, 8-2-22 
GCHEV.Jl.lINGEN, Renbaan.straat 43.

,werkzaam bij Vredestein. In de documentatie alhier komt voor: 
VINK, Job, 8-2-21; Den Haag t Pansierstraat 7.
10 extra levensmiddelenkaarten van de Beratungstelle van 24-10-44 
tot einde. Zijn betrokkenen identiek? Zijn U nadere gegevens be�9 
kend? 

I 
VP/Tr. 
�, Job, 8-2-1922 te 's-Gravenhage: 

28-3-1942 - Pol. Den 1-aag: diefstal d.m.v. verbreking.
14-9-1942 - Polr.Den Haag - diefstal d.m.v. in}cl. em verbreking in verg.:
2 mnd. g. s.



18 Januari 1952. � 
Doss.109/6165. o�,u�B

• 

Betre!t: VINK, Job, wonende 
Renbaanstraat 43 te 's-Gravenhage • 

. An-cwoord op 
No.Dis V-Vre-1172 A d.d. 21 November 1951. 

� Job VINK, geboren te 's-Gravenhage 8 Februari 1922, 
is gehuwd met: 

Arnoldina Gertruda Theodora HILVERDA, geboren te Some-
ren 28 Juli 1920 en woont Renbaans1iraa-c 4 3 te 's-Gravenhage •. 

Voorheen woonde hij te 's-Gravenhage, Pansierstraa-c 7. 
Hij is identiek aan de door U geno.emde 
Job VINK, geboren 8 Februari 1921; het geboortejaar 

dus moet zijn 1922. 
BetrokKene komt als volgt voor: 

19 April 1942 diefstal d.m.v. braak, waarvoor hem 14 Sep
tember 1942 een gevangenisstraf is opgelegd van cwee maan
den door de P.R. Haag. 

Op hem heeft voorts betrekking dezerzijds bericht 
Doss.7.19-7 van 17 November 1951. 

1 OP KAA_RT 

DAf: 
U,-..,"'-""--'-'1 

PAR: 



Doss.109/5912. 

• 

4 December 1951. O.·

Betre:tt: Jan VAN VLIET, wonende 6fil
1
1R;R

Zuiderparklaan 399 te 's-Gravenhage • 

Antwoord op 
No.Dis V-Vre-1144 d.d. 18 October 1951 • 

. � Jan VAN VLIET, geboren te 's-Gravenhage 12 October 
1895, woont Zuiderparklaan 399 te 's-Gravenhage. 

• 

. ,. 

\, 
' 

� 

Hij is gehu�d met: 
Jannetje VAN DER KWAAH, geboren te Rijnsburg 5 Decem-

ber 1896 • 
Betrokkene is meester van de Walsafdeling bij Vrede-

stein. 
Hij leeft buiten elk kerkelijk verband. 
Sedert jaren geleden is J.van Vliet georganiseerd bij 

het N.V.V. 
Bij he� onderzoek is niets ten nadele van betrokkene 

en zijn echtgenote gebleken. 
De namen van bovengenoemde personen lrnmen in de poli-

tie-administratie niet voor • 



v .... vre-1144 

VLIET , Jan van 
Loosduinen, 12-10-95 

18 Ootober 195L 

Aan de Heer 
Hoofd Co ..,.,, ssaris van Politie 
te 
•s-c/ V EN H A .!LE, 

DEN lFAG, Zuiderparklaan 399. 

,erkzaam bij de N.V. Vredestein Rubberfabriek. 

Tot op heden onbeke11d in 

de administrati• van de R.I.D. 

2 4 OCT 1�51 

Hooftl R,1.D. 
·-�; 



Doss.109/5940. 

• 

Î 

t 

• 

5 December 1951. 

Betreft: WAASDORP, Dirk, wonende 
Minstreelstraat 1�4 �e 's-Gravennage • 

Antwoord Op 
No.Dis V-Vre-1146 d.d. 10 October 1951. 

� Dirk WAASDORP, geboren te Leiden 9 April 1895, woont 
Minstreelstraat 124 te 's-Gravenhage. 

Hij is weduwnaar sedert 1949. 
Waasdorp is werkmeaster bij Vredestein en heeft toe

zicht op het gehele bedrijf. 
Hij staat in zijn omgeving gunstig bekend. 
Door iemand, die Waasdorp goed kent, werd medegedeeld, 

dat hij politiek betrouwbaar geacht wordt. Zeer waarschijn
lijk is hij georiënteerd op de P.v.d.A. 

Zijn naam komt in de administratie van de politie 
niet voor • 



'.AJ\SDORP, Dirk / 
Leiden" 9-l-1-q5 
DEN HAAG, Minstr<1elstraat 12!.J. e 

10 OctobP.r 1qs1. 

Aan de Hee:r 
Hoofd Coomi��Rris van Pnlitie 
te 
' s-G R A V : N H A . G � • 

Ten behoeve ran Vredesteljn. 
Gaarne speciale aandacht �TOM" c1e huidige po1it1eke instelling van 
betrokkene. 

;' 



Doss.109/5857. 

• 

_,, 

24 November 1951. 

Marinus 
Betreft: WIEK, Jacobus, wonende 

Haagweg 130 (Lsd.) te 's-Gravenhage • 

Antwoord op 
Dis.Nm.V-Vre-1120 d.d. 18 October 1951. 

Jacobus Marinus WI'EK, geboren te •s-Gravenhage 5 
Februari 1897, woont Haagweg 130 (Lsd.) te 's-Gravenhage. 

Hij is gehuwd met: 
Maria Cornelia TEUNISSE, geboren te •s-Gravenhage 23 

Maart 1899. 
Betrokkene is concierge bij Vredestein. 
Het echtpaar Wiek is Rooms-Katholiek�en dienovereen

komstig p9litiek georiönteerd. 
In de politie-administratie komen de namen van Wiek 

en zijn echtgenote niet voor. 



V-Vre-1120

! 

't,IEK, Jacobus arinus 
Len Haag, 5-2-97 
LOOSDUINEN, Haagweg 130. 

T 

18 Ootober 1951. 

Aan de Heer 
Hoofd Oom,IJ.issaris van Poli tie 
te 

VEN HA GE. 

-erkzaam bij l.V. Vredestein Rubberfa�riek.

Tot op heden onbekend in 

de administratie van de· .. J. 

2 4 OCT 1c r · 

Hoof.l R.I.D. 



v 
Opmerkingen: 

e 

Nagesl. door: dat: 

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

. .., 

.MODELB 

V 
functie: 

arz: Vre 

volgnr: 1226 

datum afz: 2 5-8-51 

laborant 

Zie: OD 2500 o/ � di'.P e\

achtern: ZOUTU\JDIJK 

voorn: _ndrie s Johannes 

geb: U5-12 :-1912 

te: Delft 

adres: DELFr 

Oosteinde 232 a 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



vpRBINDING 6. 

· __...No. 589/1951.
VERTROUWELIJK. --------------

23 October 1951. ! � . 
v / \ 1-710 {)>/8S��_, .� 

Bericht op schrijven dd.18 October 1951,Form.V 4 e, 
No.Dis V-Vre-1226,Vertrouweli;ik,betref'fende A.J.Zouten

dijk, wonende t'e Delft. 

Andries Johannes ZOUTENDIJK, 

geboren te Delft,15 December 1912,laboratorium bediende, 

wonende Oosteinde 232a te Delft,is sedert zijn geboorte 
te·Delft woonachtig. Hij is op 3 April 1935 te Delft,ge

huwd met Dina Clazina VERBURG,geboren te Delft,26 Juni 

1909,uit welk huwelijk twee kinderen zijn geboren,n.l.op 
22 Augustus 1935 en op 10 Juni 1939. 

Zoutendijk voornoemd.belijdt volgens zijn persoonskaart 
geen godsdienst,terwi;il zijn vrouw·volgens haar persoons
kaart tot de R.K.Kerk behoort. 

Contra A.J.Zoutendijk werden door de Politie te Delft de 
navolgen.de processen verbaal opgemaakt: Onder No.52,in 
Februari 1942,terzake van valsheid in geschrifte.Voor dit 
feit werd hij veroordeeld,doch het kan niet blijken welke 

straf hem werd opgelegd. 
Onder No.217 dd.13 Juni 1944; No.3 dd.12 Januari 1945; 

no.55,dd.28 Maart 1945 en onder no.90,dd.30 Mei 1945, 

werd telkens proces-verbaal tegen hem opgemaakt terzake 

van overtreding van diverse bepalingen van de Distributie 

wetgeving. Na de bevrijding werd hij geinterneerd op 

grond van het feit dat hij tijdens de bezetting lid was 
van de N.S.B. Onder No.175,dd.23 Juli 1945,werd door de 

voormalige P.R.A.te Delft,procesTverbaal tegen hem opge
maakt. Hij werd dd.13 Mei 1946 voorwaardelijk buiten ver

volging gesteld,met ontzetting uit de bekende rechten, 
voor de tijd van 10 jaren. 

Op 29 Januari 1947,werd Zoutendijk bij arrest van het 

Gerechtshof te 's-Gravenhage,veroordeeld tot een gevangeT 
nisstraf van 6 maanden. Het is hier niet bekend,voor welk 
feit deze veroordeling is. 

Hij is de zoon van Pieter ZOUTENDIJK,geboren te Pijnack
er,4 Maart 1878 en Wilhelmina Anthonia KRAMER,geboren te 
Delft,16 Augustus 1879. De vader is op 18 September 1951 

te Delft overleden. De moeder is woonachtig op het adres



' 

Vervolg op schrijven dd. 23 October 1951,No.589/1951. 

Cellebroerstraat 7 te Delft. 

zoutendijk Sr.wa.s eveneens lid van de N.S.B.en was geruirre·_ 

tijd geinterneerd. Een jongere broer van A.J.Zoutendijk,was 

lid van de N.S.B. en werkte vrijwillig bij de O.T. Een ande 

re broer was eveneens lid van de N.S.B.en werkte als S.S. "

frbntarbeider voor de Duitse Weermacht. 

Een zuster van A.J.Zoutendijk was in Leiden woonachtig en 

was gehuwd met de duitser Emil Ganz .Ganz werkte bij de 

ma Wijtenburg en was daar door zijn fel duitse houding zeer 

gehaa�. Zijn vrouw was zeer pro-duits en ontving van Hitler 

een dankschrijven in verband met haar aandeel bij de 

ling van wol,pels en andere winter-artikelen. Zij was lid 

van de N.S.Frauenschaft en bekleedde daarin de functies 

van Zellenfrau,sportleiterin en Zanwart. 

A.J.Zoutendijk,zowel als zijn overige familieleden,standèn 

tijdens de bezetting op politiek gebied zeer sle.cht aange

schreven. 

Zijn vrouw,die de doéhter is van Nicolaas VERBURG,geboren 

te Pijnacker,14 Februari 1874 en Johanna Zwaneveld,geboren 

te Rijswijk,20 Januari 187),is voor zover bekend,nimmer lid 

geweest van de N.$.B. of een der aanverwante organisaties. 

�-----�·· ·. 

JN-.9-.�·1. .... 

Einde. 

Ik; t/7}}!/

···-··'"�--------------· ,,� 

i:Y -=-�· m.:· ___ � 
f'C•"')Î'·" r·� r; aan···· 

.. .... _. . .. ·-···· ... ········· 



V-Vre-1226 

ZOUTENrIJK ? Andries Johannes 
l'elft, 13-12-12 
DELFT, Oosteinde 232 ao

18 October 1951. 

Aan-de Heer 
Commissaris van Politie 
te 

1 E L 

Werkzaam bij de I �V. Vrede1�tein Rubberfqbrisk. 

In de docv.JJ1entatie alhier komt voor: 
A.J. Zoutendijk, verder geen personalia, won o te Delft; lid 
NSB. 

Bij de RID komt voor: Andries Johannes ZOUTENDIJK, geb • .!z-12-19 12 te 
Delft. 
1942 - Pol. Delft: aanbieden van vervalste broodbonnen, 
1942. - Pol. Delft: vervalsen van broodbonnen. 
Van 17-11-1947 tot 4-5-1948 ingesloten geweest, t.z.v. overtr. distr. 
wet 1939. 
PRA Den Haag: Lid NSB. 
Van 6-5-1945 tot 13-5-1946 politiek gedetineerd geweest. 
Met ingang van 1-2-1945 door de Min. van Binnenlandse Zaken oneervol
ont'slagen als ambtenaar Distributiedienst te Delft bij besch. dd. 15-4-46 

<,,,�')- V Atv Jv'

! & ;��,'\�}\ 
.i:::: .. �J).,� ;,. V·� 

.. ' .� ... � .. ,;,. '·�,··-,. � 
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