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Verbinding no. 49 Ver t r ouwe l i .ik.
H/hw. no.

Antwoord op uw schrijven dd. 19-2-**52

ONDERWERP :

Incident bij de doorlaatpost
A KOTTEN.

Co

In verband met Uw bovenvermeld schrijven heb ik de
eer UEdelGestrenge het volgende te berichten.

De in het rapport van de Koninklijke Marechaussee,
d.d. 21 Januari 1952 Gr, V.D. 520081, zeven genoemde perso-
nen, belijden allen de R.K.Godsdienst en zijn voorzover
bekend, allen K.V.P. georiënteerd.

Voorzover bekend, traden zij niet op voor een bepaal-
de parî ' of groep.

15 Maart 1952.



. Gr.V.D.128451 - zie CO

MIIISÏERIB VAK ^^ >̂€̂ öravenhage, 1g Fwbiftiari 1952
BIHHEHIABBSE ZAKEH
5o. »B 128451
Betr.s Incident bij de doorlaat-

post Kotten.
B VI AV 3

In een rapport van de Koninklijke Marechaussee d.d*
21 Januari 1952 Sr V.D. 520081 werd melding gemaakt van
een vlagincident bi^ de doorlaatpost Kotten, waarbij zeven,
met naae genoemde personen uit Almelo betrokken «aren.
Bij de toezending van het rapport werd medegedeeld, dat
U terzake op de hoogte was gesteld.

Ik moge ü verzoeken mij in kennis te willen doen stel-
len met de politieke antecedenten en verder van belang
zijnde gegevens betreffende de bedoelde zeven personen.
Gaarne zal ik daarbij vernemen of zij optraden namens een
bepaalde partij of groep.

HB5? HOOfD VAH DE DIEISf.
Namens deze,

Aan de heer Commissaris v
van gemeentepolitie U !•= vaïl
te
A L K E LO.



5.T. 21 Januari 1952.
No. Gr.V.D. 520081 Conf.
Bijlagen: een.
Onderwerp: Incident bij de doorlaatpost KOTTEN.

CONFIDENTIEEL

In vouw© dezes gelieve U aan te
treffen een uittreksel uit een vei~
ligheldsrapporfc, opgemaakt door Z,
aaar de inhoud waarvan kortheidshal-
ve wordt verwezen.

P.I.D. Almelo is reeds op de hoog-
te gesteld.

S.T.

MNï Hoofd B.V.D,

TYP: 10
Coll.:



CONFIDENTIEEL.

V E I L I G H E I D 3 R A P P O R T
B B H i c H T CONFIDENTIEEL

Datum van het bericht
Rapporteur
Van wie is het bericht afkomstig
Betrouwbaarheid van het bericht
Betrouwbaarheid van de berichtgever
Met welke instanties wordt samengewerkt
Welke acties zijn ondernomen

17 Januari 1952
• •»
contact
betrouwbaar
betrouwbaar
gene
gene

Onderwerp : Incident bij de doorlaatpost KOTTEN.

Op 3nndflg(lft Depember 195l) zijn een zevental
Nederlanders te 10.̂ 0 de I & A doorlaatpost KOTTEN
gepasseerd in de richting van Duitsland.Zij bezaten
geldige Nederlandse paspoorten.
Een der personen,welke later bleek genaamd te zijn
HERMELINK,B.A. .wonende te Almelo,Grotestraat 157»
verklaarde een uitnodiging te hebben ontvangen om
aanwezig te zijn bij een vergadering,juist over
grens,in het kader van een "Verenigd Europa"«Genoemde

3ontröle*h3ér papieren naar v
Duitsland,waar een gezelschap van plm.120 man aanwezig >
7 personen begaven zich na de controle*aer papieren naar

was,Toespraken werden gehouden en een groene vlag met
een witte E in het groene veld werd voor het Duitse grens-
kantoor gehesen.Na afloop ging het gehele gezelschap naar
het Nederlandse grenskantoor,waarna te kennen werd gegeven,
dat zij de vlag,welke zij meevoerden ( hetzelfde soort als
de eerder genoemde) aan d e Nederlandse vlaggemast wilden
ophangen.De I & A post KOTTEN wilde hier echter haar toe-
stemming niet toe geven,waarna de vlag later toch aan de
vlaggemast werd opgehangen.Toen gevraagd werd,wie dit ge-
daan had en wie hier de leiding had,werd geen antwoord ont-

( . vangen.Tenslotte werd de vlag door de I & A post verwijderd.
Later bleek,dat de 7 Nederlanders des namiddags te plm,
17.00 uur zijn teruggekeerd en hun spijt hebben betuigd over
het gebeurde. X
De personalia van de bovengenoemde 7 personen luiden als\t : \! J.A.M.Ni.lkamp.wonende te Almelo,Ootmarsumsestr.49,geb.te

Enschede,5-8-1925,beroep redacteur;
xl J.H.Huiskes. Gelebesstraat 34 te Almelo,geb.te Almelo 26-1-

1925,beroep ambtenaar P.T.T. ;
xl A.F.van Vliet.Oranjestraat 2,Almelo,geboren te Amsterdam,

23-j-1926,van beroep reclameontwerper;
/IH.A.E.L. Roolvink.Ootmarsumsestraat 20 te Almelo,geboren

te Almelo 7-6-1930,zonder beroep (vrouwelijk);
/ \. J. van Elsberg. Ti.1hoflaan 81 te Almelo, geboren te Almelo

7-6-1925,student;
typ :20 /l G.G. J.M. Jansen.Hantermansdwarsstr.21 te Almelo, geboren te

Almelo,30-1-1929,kantoorbediende;
/ l B. A.Hermeiink Jr.Grotestraat 157 t® Almelo,geboren te Almelo
18-2-1928,beroep Importeur. \t RENZEL bleek later bij het hijsen v.d.vlag op

Dultskebied aanwezig te zijn geweest.Het geheel bleek georgani
seerd te zijn door de C.D.U.(Christlich-Demokratische Union)
Munster.(Westf.). '



VERTROUWELIJK
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3 Juli 1951.I.D.
No. 220/' -jl I.D.
Betreft: Algemene Vergadering^ V/er el dl'ede ral i s ten, gehoxiden te AÏÏK

'*~.*~Txr"Zö. OCTTmr""In" K onopole . ̂ -^ //

Aanwezig waren plrn. 40 personen, zaalcap. 60 personen. [ .4

Stemming: .Gedecideerd.

Spreker:' -D.Wd'.Meulen,'oud-consul te D j e d d a , wonende te

J, / f>

s urn.

U I T T R E K S E L

Uit: ÖD 98?
Voor: OD1925

o.a.v.: B VI

Dat., 29. 9. 51
Par.:

t
in' zijn openingswoord ga£ de voorzitter van de nfd.

/miersfoort van de Wereldf ederaliatcii Dr. R. lüiedena, -in
«f en korte inleiding nog eens het dool en.streven van de We-
reldfederalisten aan. Hij legde er d.o nadruk o;;;, dat non
niet slechts streeft naar een wereldregering, Maar betoogde,
dat men elkaar nodig -hééft en een overkoepeling wenst van de
nationaliteiten, waarbij erkent dient te worden, dat elk.
zijn eigen leven rnoet leiden, maar dat te allen, tijde daar-
naast het ih-derling veilig verkeer noodzakelijk is. Wij,
aldus spreker, wenfl§ft niet in de eerste plaats een.wereld-
parlement, maar het'"Étóderalisme is nodig, wil er van de men-
senwereld nog iet$ .-•"•jfrpre-cht komen, teneinde een volgende wereld-
brand te voorkomen.i;sr'

Vervolgens, gaf '/hij het, woord aan de heer D. van der Beulen,
die zou sprqkan oye|* hfct "Onderwerp:' "Rome en ttet Wereldfede-

De heer Van der Meulen begon zijn rede, door er op te wij-
zen, dat hij'nóg een "groentje" was in de organisatie der We-
reldfederalisten, toen hij naar het vierde congres van de

. "World Movement" dat te Epnre, gehouden werd, als leider van do
Nederlandse delegatie werd uitge2onde1a,,:Qp aangename wijze
gaf hij de öanwez;ig.en een overzicht van-de stromingen, welke
hij'-op.dit congres'had .opgedaan. . .;
' - Vierentwintig prgtóïiSsyB'ties waren, aidxis spreker, te kone
aanwezig en spoedig lcwa$ hij tot de ontdekking, dat deze We-
reldbeweging financieel' nofa op zwakke benen stond en over een
nog onvolmaakte organisatie beschikte. Doch hij vond er men-
sen met geloof in 4e zaak waarvoor zij strijden en hij was
dan ook van mening, dat het benodigde geld gevonden zou worden.

Namens de Italiaanse regering sprak graaf üforza/, l.'inis-
ter van Buitenlandse Zaken en tevens aanhanger van de geuachtc
ener Wereldfederatie. Toen Sforza vernam, dat er financiële
nood was, stelde hij spontaan een millioen lire ter beschikKing
van het Congres, terwijl later, na ruggespraak wran Sforza net

• zijn ambtgenoot Minister de Gasperi's departement eenzelfde be-
drag schonk, waarmede de financiële moeilijkheden van het con-
gres ineens waren opgelost.

Spreker memoreerde vervolgens het bezoek van een 4U-tal
congressisten aan d^ Paus, waar zij op het Vaticaan door de
Paus warden toegesproken. Uit de toespraak bleek duidelijk,
dat iemand sprak, wie de strijd,.voor Wereldvrede ter harte gaat
en wees daarbij op het verbaröd, dat er is tussen het streven
der Wereldfederalisten en'ÏÜBfci.leer van de R.K. kerk.

'Gerimne tijd stond spreker stil om de kwestie van de
"Partisanfm de la_ Paix", de afgevaardigden achtf£, het ijzeren
gordijn. Het Amerikaanse ütate De par tment^HadJw^ congres laten
weten, dat in gevAt• •ééfï"„'V1ŝ 3̂*2ie tiartlasiü^ii-Q<!Jto"TO?iPt-an tgr
vergadering aanwezig |ïóud%h aijn, de sympathie,.van V/ashington
zon worden teruggetrokken. Bij bekendv^ording daarvan, aldus
spreker, zag het er1 even naar uit, dat de Wereldfederalisten-
beweging zou worden gesplitst in een Amerikaanse en een JbJuro-
pese beweging. De Pransen traden toen echter uit. de bestuurs-
functies. Doch ook deae verwikkeling werd opgelost en-in Rome,
aldus spreker, werd gezegd', dat men geduld zou moe ton .hebben
en dat er later ;,ii? Amerika wel meer begrip'voor deze kwestie
.zou komen. . • " ' '
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Vervolgens wees spreker op de consequenties van de tra-
gische situatie, waarin de wereld zien bevindt door de vorr.
van twee blokken, ili j' vreesde dat het einde van de huidige
bewapeningswedloop onverbiddelijk naar een deru" wereldcata-
strophe zal voeren en is er van over-cu.i0d, dat na een r'.ieuwe
oorlO(j een werelddictatuur zal heersen, hoe ook de ui tsl..i0 va.n
de oorlog no^e gijn ..Li';, aldus s!>ro_>cer, kan r* ooit de j •/l-jssiri,;
üijnjer is een derde motjell jKheid. i>e Wereldi'ederalisten wil-
len niet zijn de derde ilacnt, i.iaar zij wijzen de we<j en Belo-
ven in de ^rote kracht van. de jjeest. ^n dit verband wees spre-
ker op de figuur van ü-andJii, die net woord stelde tegenover
de macht van het Britse wereldrijk. j;ij toonde de .kracht der
ÉjCvveldloosheid aan en maajfue dit de aanwezigen door ^ebei.irte-
nissen uit

Tenslotte
sloten werd de
van horno naar l
tjevesti{j;d.

leven van te nenore'ren , duidelijk.
deelde üprelcer mede, dat op net congres be-
ho'Jl'dzetel van de v/oreldrederatie te v.erlegiicn
ederland, waar iaën voorlopig in Austerdaw i's ̂

aldus spreker, le^t ons verplicntin^en

lid

waarnede hij zijn rede beëindigde.
1,'adat spreker nog enitje vragen had beantwoord, sloot

Liiedema net een warrne aanbeveling tot toetrodint.$ als
van de V/0reldfeder£itie de vergadering.

KIIJUE.
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CONGRBSS-Of FBOPL2S ctgainst 1MPEHIALISM

gehouden te parijs
o; 12, 13 tii 14 Mei 1651
oader voorzitterschap

van

Jean RüUS
Seor. Generaal van het "Congress"

AGEÏDA

Zaterdag, 18 Mei -

Zondag, 13 ,

Maandag, 14 Mei

10 v.n. ALGEMEEN RAPPORT
3 n. n. Discussie over de STRUCTUUR

van het "Congrese"

10 v.a. Het probleem AFRIKA
3 n,m. " ' " ' "

10 v.m. Resoluties en verkiezingen
3 n.m. " " - »'

8°0 na. Openbare Vergadering, waarin
de aangenönen resoluties ter
kennis van pers en publiek
woeden gebracht.



Hit "Congres»" hooft, ^aer dnt voor hot effect van zijn cctlvit^^
nuttig leek, contact opgonootm an onderhouden met tal van inter-
nationale organisetloa, wolk-v op «r-nvorwarito gebieden vrn maot-
sohnppelljk laven in de n-cst '•an Lot "Con„reerr '.rerkzar.m zijn.
DftXQ bewegingen samenvattend onaor de h^-c.kUriEtlek var "Derde
MQohï1, Yör^lu-.rde hij dat hot "Congross" vol sympathie hor po-

gingon ^edeslort, borelt is irarn ODC to doen,
na'-r zi?h or op grond VBÜ haf r eigen dot Ie tel-
lingen niot mee kan vereenzelvigen: hot "Congrcer"
ie iets andere dan wat do Derde l<achtst)e<tfeging

in hr.ar volle omvang zou moe t er zijn.
-elövorondo det hot "Congrose" op het congres voor wereldfedera-
lisiLC ta Home in April J.l. vertegenwoordigd ia geweest, roos hl,*
op ds p a r a d o x, wolko daarin schu1.lt. Terrijl Home irnmors i/.
fulte eon waarschuwing totnkcndo met betrekking tot de onhoudbapr-
held der idee' van nationale zoirstrndigheid, heeft het "CongTfeEf'
juist tot tank, voor nationalo zelfstandigheid te etrijdan!
In principe do federalistische opvcttingen delend, en de onont-
koombare intardcpondontie van elle Inndon dor wereld als realiteit
orkv-iinend sprnk Jvan Rous evon^ol voor hot "Congrers" de mening uit
Cit aittanln allurecrst toch voor do netionelb bevrijding van

thünc nog onderdrukte volkeren atoot \rorden geijvera, arngozien de
nationale vrijheid hot voorportaal ie dat de menpheld moet pnsso-
ret alvorens lot woreldfoduraiiio ta kunnen komen.

Bohi ivo mot pirticulioro organisaties en met de pers, T7e.rrmeo el-
ke 3 mar.nden een confcrantlo werd teLegd, hoeft het "Cin^rees"
«ROT mogolfjk ook bij offloi21< inetantlos toogrxg gazocht, in-
troducties verzorgd voor anderen en ^ijn steia uoen horen. Hieron-
der bevonden zich do UKO (ai" het docuuont inzeke MABOKKO, bij-
li-^o ro.8), walk Indtltuut bepaalde rapporten ven het "Congre!- -" '
act betrekking tot het econonisch pspoct ven de koloniale ov -
!ieor.«lng heoft goaocepteoré, en voorts de regerinpen van o.r.
India, Pakistan, do U.S.A., benevens roge-ring on Parlement • an
Groot Brittanirië.

Ia dit verband wt>ca de sprokei op hjt g-Ttw verschil in bcjege-
nikng dat bet "Conpress" to Lonciea en tü Prrijs ondervindt.
Hoewel do I/.bour Party en do Lfibour regering do onmiddellijke iorl-
stellingen van het "Congress" geenszins onderschrijven, is hot

to Landen toch mogelijk icgolmatig contact met officlülc instan-
ties te onderhouden on ten behoevu van gekoloniseerde volken- be-
sprekingen to vooron. Men too«t zich daar althans bereid het dooi.
en laten van het "Congress" op zijn mor i te e to toetsen, en zal f i.
of>t zijn advlezon rokoning te houdoa. Het "Conpresf" heeft er kt uw
gozien versohillcnde progressiovo leden van hot Parlement tot hoi
indienen van moties in bet belang van zijn anti-irperialistisch
streven te inspireren. F«nner Brockway'ti reis door &frioa ter bc>-
studorlng van de mantsahappelijko en politieke toeatandon in de
van Engeland afhankelijke gobioden kon zelfa not medewerking van
do L^bour regering norden ondernomen.

Qshcol anders is de situatio te p.'rijs, neer niet alleen de ropr-
rlng, oapr tevens hot Psrlement en bloo vijandig tëfi^riover hot
"Coafiross" stapt. Vol^ons J::«a Rous 'c ̂  s bond ar niet de mincto twij-
fel, dat de brochure IfcoKay: AFHICAN TOEZDOM, als resolutie inge-
diend bij d,e Assonblé'o ta Strestsburg, doo:- do Franse volkrvori.e-
gonTtoordiging eenstemmig zou zijn veroordeeld an door do .averhcld

verboden. Het geval van een vorbod voor Ik t "Con-
grese" zoLT achtte spreker Ir. zijn land aclfs aA-
lerminst denkbeeldig.
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*• S.T.

No. Gr.V.D. 375/5lConf.
Bijlagen: 3.

11 Juni 1951.

__

Onderwerp: Grenspassage van Diiltse_
. yg

Wereldfed era}.is ten

CONFIDENTIEE *

Onder verwijzing naar mijn brief
no. Gr.V.D. 375/51 Conf. dd.-17 Mei
1951 met êên bijlage betreffende::
"P.F, KREMERS. moge ik U hierbij doen
töe&ömen 'een'uittreksel uit een rapport
opgemaakt door 2., met twéé bijlagen,
betreffende: "de grenspassage van
Duitse Wereldfederalisten", naar de
inhoud waarvan ik U kortheidshalve mo-
ge verwijzen.

S.T,

AAN: B.V.D,

- °
Coll.ï



UITTREKSEL.!

VEILIGHEIDS-RAPPQRT. CONFIDENTIEEL
:Gr.V.D.' No.'
Datum van het bericht 6-6-1951 i
Rapporteur --- ;
Van wie is het bericht afkomstig Eigen personeel.' ^
Betrouwbaarheid van de berichtgever Goed. ;
Betrouwbaarheid van het bericht Goed. v-
Welke acties zijn ondernomen Gene. .-;
Met welke instanties wordt samen- • •
gewerkt Gene. .*

B E R I C E T.',- _ .

Onderwerp: Grens pas sage van Duitse
. Wereldfederalisten.'

Bijlagen: 2̂ . /
(i

Op Maandag Ij. Juni 195l te omstreeks 18. '00 uur passeer-
de langs de doorlaatpost alhier ket bestemming Brussel en

/ Parijs, een gezelschap varfB*̂ ".Ouitsers , die zich uitgaven
voor aanhangers van het Wereldf ederalisme .

Zij reisden per Duitse touringcar waarop spandoeken
waren aan gebracht met het opschrift: ^

r-,
"Faites l 'Europe et vous donnerez la pâ gjê",
"Geeft Ons Europa, dan geeft U ons de Vrede".!
"Gebt uns Europa, ihr gebt uns den Frieden".'

Volgens hun reispapieren (collectief 'paspoort voor 30
personen en 8 personen met een Duits paspoort) waren zij op

via Nieuwe schans ,• Nederland binnélgekomen.
Zij verkTa^r^êH~lSm^tëroram, Den Haag en Rotterdam te heb-

ben bezocht en in laatstgenoemde stad een onderhoud te hebben
gehad met Burgemeester Oud.'

Voorts gaven zij te kennen op weg te zijn naar Brussel ,_
alwaar zij die avond een bijeenkomst van Wereldfederalisten
zouden bijwonen en voornemens te zijn om op 5 Juni 1951
vandaar door te reizen naar Parijs.

Of zij aldaar ook een bijeenkomst zouden bijwonen kon
niet worden vastgesteld.

Hun bagage bestond uit normale reisbagage.
Omtrent de terugkeer kan nog worden vermeld dat zij van-

uit Frankrijk rechtstreeks naar Duitsland zullen reizen.'
'Als bijlagen gaan hierbij :

1.' een afschrift van de collectieve lijst;
2. een opgave van de personen dié op een Duits paspoort

reisden.'

Typ : 27
Coll: 29



CONFIDENTIE^
BULABE II.

(Behorende.bij VeJJ3gbieidsrapport d.d. 6-6-1951.)

Opgave van personen die op een geldig Duits paspoort reisden.'

M A T T H E S, Carl Georg Rudolf, geb. te Wühelmshaven,
22-8-1919, Duitser, van beroep regisseur,
wonende te Hamburg.

Ir ' 2.' J E M A VON, Hans, geb.: te Lubeck 26-9-1930, Duitser, stu-
dent, wonende te Hamburg.

|x-j 3. S C E M I D T - D O R D E N N £. N. Korst Arthur, geboren te
V - • Hamburg -20-3-1921,- Duitser, van beroep

referendaris, wonende te Hamburg.

,sy ' ij..' L U P P A. Wilhelm Johannes Paul,, geb.: te Paulsdorf,
• 23-6-1920, Duitser, van beroep film-cineina as-

sis t e'n t, 'wonende te Fuhlsbeittel.

5. J A N S S E N . Marianne, geb.: te Makassar, 11-6-1929, Duitse,
van beroep journaliste, wonende te Hamburg. !

6, R O C K M A N N.Herman, geb. te Hannover, 26-5-1917, Duitser, !
van beroep radioverslaggever, wonende te HamburgJ

v/f ' 7- W IN K L - E R. Korst, geb.' te Hamburg, 11-1-1930, Duitser, van!
beroep journalist, wonende, te Hamburg* ' j

8. V O S S.' Anneliese Emma, geb. te Hamburg 1-3-1931,
Duitse, zonder beroep wonende te öteinburg.

Typ : 27
Coll: 29



U I T T R E K S E L

Naam: i \  V A

N a a m : ' '^ JK

Afz. : 10 1s;'U Datum :

zal door ona ook steeda g«confroat»«r4
ponitructi0T« pogtagta, di« wor$*

tn d* latarjifttioaale chaoe tö tr«n««B*

li»t feltaii» CMaaï

Üitgetr. door: IvK

D a t u m : :-6-6~52.

jÉg Tl* paaf latten, lezingen «a grote

«k» partijen - «or 2or«r aan daarran

ftettraatrden van bepaalde daadwerkelijke

de "Derde Fee* ia Nedol'Xqaid moeten

Op aanwi jz ing van : OV,7 I



TEHJNEÏÏMER - L IS TE
Bund Buropaischer Jugené. CONFIDENTIEEL
Landesverband Hamburg e. V.
HAMBURG 11, Gr. Burstah 28.
Tel. 336806.

Lfd. Famüienname
Mr. C bei Frauen acht

G.eburtsname )

^4 1 Matthes

lf' 2\ Doll
-

V1 3 1/ Eich*r y

J .
1 . » /^ 4 i / Flitner

V

j
v 5 V Freudenthal

»>' 6 i l Gurba* ̂  V

>Ul '7 (/ Jastram

\ 8\ John

n^l 9 ^ Kahrs

^f 10 ̂  Katoll

V,
** 11 y Kühn

.̂1 12. \J Matthes, geb. Schenck--

f*' 13 ̂  Messerschmldt geb. Bicfc

^ 14 'J Muller

VI
15 |y Beihs

.i» l6 \ Ruete

•*T 17 \ Ruhnau

^ 18 W SchneM
V

Vornamen
(Ruf namen
- unter streichen )

garl-Georg
Rudolf

Peter
Bernhard Martin
Gunter
Fritz
Eugbert
Albrecht Wilhelm

KenninK
.

Susanne

' Barbel
Virginia Dor is

Herbert

Karl -Heinz
Friedrich Joh.
Albert

Alfred
Qustav, Hermann
Elisabeth
Friedel

KLaus-Keinrioh

Franz
Conrad

Henning
Sarl -Hermann
Karl-Horst

Ellen
Valentine

Geburtsdatum

28- 8-19

11- 2-32

17- 3-30

19-10-28

24.' 4- 29

17-11-32

22- 3-29

9- 6-31

16- 2-31

9- 9-20

30- 4-23

26- 8-20

6-10-17

2-11-32

21- 7-30

3.5- 1-26

34- 7-28

4- 8-30

Geburtsort

Wilhëlmshafen

Hemburg

Königsberg
ff.'

Kiel

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hambuag

Hamburg

Königsberg
Pr.
Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Stiettin

Hamburg

Beruf

RegissBur

Maschinen-
schlosser
Ree ht s pfle ger -
Anw"arter

Student

Student

Schuier in
*

BildJ ournalistin

Jotirnalist •

VerlagskatLftnann

Kaufmann

Referendar

Journal istin

Selsretarin

Schuier

Maschinen-
Schlosser
Tonass&stent

Verwaltungs-
angestellter

Stenotypistin

tVohnort und Wohnung

Hamburg 13
Klosterallee 55
Hamburg 34
Tribünenweg 22
Hamburg 43
Weichelmunderstr. 4

-
Ilambur g-KI . Flottbeck
Polostr.' 4
Hamburg 1
Lilienstr.' 15
Hambur g-Stellingen
Klelerstr.' 170

Hemburg-Bergedf .
Billdeich 588
Hambur g -Altona
Alt.' Bahnhofspl. 4
Hamburg 33
Eerbstweg 14
Hamburg Fu.
Lüienthalpl. 8

Hamburg 13
Hochallee 90

Hamburg 13
Kfcsterallee 55
Hamburg 13
Rothenbaumchaussee 36
Hamburg-Blanltenese
Falkenstein 49
Hamburg-Sas,el
Kun&ustr. -28

Hamburg 39
Leinpfad 68
Hamburg -Harburg
Fichtestr.' 3
Hamburg 39
Hamelaus'weg 1

- - — ̂ «™ mtfm

Staatsange- Nr.des Personal-
Hörigkeit. ausweises und

austellende
Behörde .

Deutsch AK 880 801 TMX

" AW 669 749 UZK
-
" AV 000 974 SHA
-

" AC 455 118 SHA
-
" AX 005 626 SHA
-
" AN 640 608 ULR
-

" AK 467 869 SHA
-
" AM 459 94i SHA

;

" AP 462 662. SHA
-

AE 151 010 IRB
II

" AU 460 046 SHA
S .

" BD 075 165 SHA

" AP 942 318 SHA

" K 089 537 SHA

" AJ 594 216 SHA
-
11 BD 078 198 SHA
-
" AZ 946 135 SKA
-
" AS 596 044 SHA
-
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TEZLHEHilSR - L1STE

Fur CONFIDENTIEELLandesverband Hamburg e. W
HAMBURG 11, Gr.' Burstah 28.
Tel. 336806. . .

Lfd. Familienname
Mr. C bei Frauen acht

Geburtsname )

-
•^ 1 Batthes

^' 2\ Doll

N"* 3\ Eich

J i

i » /^ 4 v KLitner
.,

j
Vr 5 '̂ Freudanthal

-
\j,\ v l Gurba

J^| 7 (/ Jastramv

\ 8\ John

«J--I 9 V Kahrs
s

>* 10 y Katoll
.
** 11 v Kühn

T

[

^J 12. y Hatthes, geb. Sehenak —
*

f*' 13 ̂  Messerschmidt geb. Bick

V 14 \ Muller
^1 . 1

V 1^i» 16 \ Huete

»ir 17 \ Ruhnau
v

^P 18 \ SchneM

Vernamen
(Rufnamen
-unterstreichen)

Karl-Georg
Rudolf

Peter
Bernhard Martin
Gunter
Fritz
Eugbert
Albrecht Wilhelm

Henning

Susanne

Barbel
Virginia Doris

Herbert

Karl -Heinz
Friedrich Joh.
Albert

Alfred
Gustav, Hermann
Elisabeth
Friedel
Ingeborg

Klaus -He inrich

Franz '
Gonrad
Hennios
Karl -Hermann
Karl-Horst

ELLein
Valentine

-•

Geburtsdatum

28- 8-19

11- 2-32

17- 3-30

19-10-28

24.' hr 29

17-11-32

22- 3-29

9- 6-31

16- 2-31

9- 9-20

30- 4-23

26- 8-20

6-10-17

2-11-32

21- 7-30

15- l_26

14- 7-28

4- 8-30

Geburtsort

Wiüèïmshare

Hamburg

Königsberg
Pr.

Kiel

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Königsberg
Pr.
Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Stiettin

Hamburg

Beruf

sn RegissHur

Maschinen-
schlosser
Ree ht s pfle ger -
Anw"arter

-•
Student

Student

Schülerin
-

Bildj ournalis tin

Journalist -

Verlagskaufmann

Kaufmann

Ref erend ar

Journal is t in

Sekretarin
fc

Schuier
..

Maschinen-
Schlosser
Tonessftstent

Verwaltungs-
angestellter
Stenotypistin

V/ohnort und Wohnung

Hamburg 13
Klosterallee 55
Hamburg 34
TribünenHieg 22
Hamburg 43
Weichelmünderstr.1 4

-
Hamburg-Kl.Flottbeck
Polostr.', 4 -
Hamburg 1
Lilienstr.' 15
Hamburg-Stellingen
Kielerstr.' 170

Hambur g-Ber gedf .
Billdeich 588
Hambur g^Altona
Alt.' Bahnhofspl. 4
Hamburg 33
Herbstweg l4
Hamburg Fu.
Lilienthalpl. 8
Hamburg 13
Hochallee 90
Hamburg 13
Kfcsterallee 55
Hamburg 13
Rothenbaumchaussee 36
Hambur g -Blanke ne s e
Falkenstein 49
Hamburg-Sasfil
Kunaustr.'-28
Hamburg 39
Leinpfad 68
Eamburg-Harburg
Fichtestr»' 3
Hamburg 39
Hamelausweg 1

— •^^•MNM

Staatsange- Nr.des Personal-
Hörigkeit. ausweises und

aus t ellende
Behörde .

Deutsch AK 880 801 TNX

" AW 669 749 UZK
-
11 AV 000 974 SHA
„

« AC 455 118 SÏA
^

" ' AX 005 626 SHA
-
" AU 640 608 ULR
~

"• AK 467 969 SHA
-,

« AM 459 94l SHA
;

" AP 462 662 SHA
_,

AE 151 010 IRB
n

* AU 460 046 SHA
/

" BD 075 165 SHA
-.

* AP 942 318 SHA
-

" BC 089 537 SHA
-,

" AJ 594 216 SHA
-

11 BD 078 198 SHA
-

11 AZ 946 135 SHA
-
" AS 596 044 SHA
-


