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Ph�rmaceutische Bedryven. 
MINUTENBLAD 

DOSSIER No ........ OD .... 113.9 ....... A ................ . NAAM: ... Y..F,RDAC.HTE ... F.:r.aMA.�.� ..... en ... .B.EDRI,I.Y..EN .................... . 
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@ 5-067 - '4-8 

1. Aangelegd op 27 October 1950 in opdracht van C 8
ACD 4 C

2 o Het OD wordt o:rjderverdeeld in gevallen t.w. 
/' P.. -, • P 

GEVAL A ;Pharmaceutische bedrijven. � <!.. � �· � ..,�
G�AL 1f ; Ertsen en metaalwaren.
Op 8-5-51 werd aan CLIPPER brief No. CAH/51/415(10782) geschreven, waarin hem inlichtingen werfüm g:ivraagd n.a.v.
rap�ort no. 107872 dd. 25-4-51 van CEF aan KA-R.A.

/l ;, 
8-5-51, KA-R.A., H

1�:.... ;.,._ 111'-"n....._o....._/}- i.,"'4 �/...1..;.L � 
jtA-v �. . A...JC. 16-r- ri-

5 Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OU geborgen) het schutb d 
aanwezig was dit bijgevoegd. 

\-�t..D. 9.
Werkgr. n. 

/ 



Uit OD 1180 

UITTREKSEL 

Naam: ECONOMISCHE SPIONNAGE. 

1. Voor OD .11l2.. (geval A). Naam: VERDACHTE FIRMA'S- EN BEDRIJVEN .(geval A). 

• 

Ag. nr: Afz. : 

Aard van het stuk: Betreft: Dr .E. SOLMS. 

Datum: 

Over de Fabr.voor Chemische Producten te Vlaardingen en over Mr.van Dorp van 
Vliet zijn gegevens te vinden in stkno.101715 en stkno.118843 • 

Uitgetr. door : LJ. Op aanwijzing van : CEF I. 

Datum: 4-3-52 • 

038-10.000 � 10204 - 51 



MINISTERIE V .AN 

BlfäNEWLANDSE ZAKEN 12 Juli 1951 

No. : 111984 
Bijl& geen 

-tr: Dinitrocblor!;è.:benzene., Vî<'..AtTROUWELIJK. 

Naar aanleiding van Uw schrijven No. 14/10510 
van 22 Mei en No. 14/11077/10851-6 van 20 Juni 1951 
deel ik U mede, dat Dinitrochlorabenz ne een tussenpro
duct van de verfstofindustrie is, dat niet gebruikt wordt 
voor ontploff'ingamiddelen. Voor de onderhavige uitvoeren 
werd.en door de betrokken instanties vergunningen verleend. 

HET �OOJ!"'D VAN DE DIENST 
Na.mens deze, 

/ 

li:1r K. E. BRESLAU 



OP KAAtT 
ACD/ !.l 
DAi: 

/ /I N.V. Chemische Industrie ••Ridsq• verzond 11.5.51 per
\ ,.,---- 1 11Aagtekerk" aan: w_o Yue & Co ,Hongkong ,postbus 2164 (in 

75 vaten) : 23.819 kg. dinitrochlorabenzene. 

Aan het Hoofd van de B. V.b. 
Javastraat 68. 
D e n .tl a a g. 
t.a.v. uhr• Mr• Serraris•

� 20 Juni 1951• 
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1 ,CART 1 
_(aanvulli!1(ll. :A(D;;J 

!o 
Vertrouwel·ijk 

p ,cJ'-'d

ID�'l3J 
,,Ten vervolge op No .14/1'6510 dd. 12"5 "5i (levering Rids 

aan Hong Kong) word t medegedeeld dat laatstelijk zijn vel""' 

zonden; 16 drums dinitroch lorabenzene,die op 5.4.51 waren be� 

steld door de firma Shewan,'l'ones & Co.LTd" te Hong Kong, en 

werden vervoerd vanuit Amsterdam per 11 Tarsian 11 (maatschappij 

ni et be.kend) • 

Aa n het Hoofd van de �.v.n�

cJavastraat 68. 
l) e n li a a g.

� 22 Mei 1951• 

• t*a•V• Jh r•Mr• Serraris.
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Antw.op Uw 107218 
da.21-4-1951. 

�.v.�hemische Industrie Rids. 

... 
. �e �.v.vhemische Industrie liids,Waarderweg Hä!:f'l"''l-a'm--,-----,."'-' 

verzendt ainds ongeveer 4 maanden aan Ms.Shewan,'1'ones & Co Ltd., 
.tiongkong: 
dinitrochlorabenzene en paradychloorbenzene. 
�e leveranties zouden geschieden zonder tussenfirma;ae stoffen zouden 
van het bedrijflaan het �paarne)worden overgebracht naar Amsterdam, 
ter overlading. 

�en summier overzicht de voorhanden gegevens over deze firma volgt 
hieronder. 

rtids was een c.v.van de Gebrs.Obermann en maakte mottenballen. 
��ids was tijdens de bezetting betrokken bij een compensatie-actie 
met �panjelsinaasappelen-mottenballenJ. 
Omstreeks 1946 ging rtids zich meer toeleggen op chemische industrie, 

waarbij evenwel de mottenballenfabricage c.a.nog een belangrijke rol 
speelt,zelfs lange tijd de hoofdbron der inkomsten was. 
ttids kocht op de oude boterfabriek van Cogen en Van der Laan,aan 

de waarderweg\gelegen aan �.D.tipaarne). 
�edoeling was aanvankelijk om de grondstoffen voor de mottenballen 

zelf te gaan makenlparadychloorbenzolJ.�eze productie gaf veel neven
producten.ümdat de benodigde installatie en het produceren alleen 
voor mottenballen c.a.te duur bleek,besloot men zich te werpen op 
nevenproducten. 

In chemische destillatie ha� men nagenoeg geen ervaring. 
�oen tlids met paradychloor wilde beginnen,verzocht rat·rtijksbureau 

�hemische Producten,te willen maken-salmiaktdat tot dusver werd ge
importeerdJ.rtids accepteerde en beloofde productie,waarop het Rijks
bureau de import stop zette.nids bleek evenwel niet op tijd en niet 
voldoende te kunnen leveneren;zette er alles op om dit toch in orde 
te brengen en werkte daardoor on-economisch.Het �ijksbureau had inmid 
dels de import van salmiak weer vrij gegeven. 
rtids ging door met zijn�chemische industrielop te bouwen),bestelde 

o.a.in �witzerland bij ll..ulmi tiasel,een kolom,welke echter gebreken
vertoonde\verstopte steeds en scheidde niet voldoende).üeze gebreken
van de kolom bleken reeds te zijn vermeld in de 0Uhlmann 11,doch liids
had blijkbaar verzuimd hiervan kennis te nemen.
�et veel moeite en grote onkosten(o.a.doordat de productie telkens
weer moest worden onderbrokenJgelukte het eindelijk om de gebreken
te ondervangen.

�oor al deze experimenten en moeilijkheden ontstonden ook finan
tiele moeilijkbeden.�e �.V.werd op 1 Mei 1948 omgezet in een �.v • 

.1.n 4lndvoort was een verfbedrijfje "Colora",eigenaar ene tinel. 
�eze wilde de verfproductie opvoeren,kon geen geld krijgen en werd 
opgekocht door de �.v.ttids.aids kon nu overgaan tot de fabricage van 
kleurstoffen\anilineJ. 

0nel werd aanvankelijk overgenomen door de Rids en daar a angesteld 
als adviserend ingenieur.hij werd laterlop advies van de bank7Jont• 
slagen • .i:-'rocuratiehouder werd toen ene Klinge\voor Color·aJ ;doch deze 
werd daarna vertegenwoordiger en procuratiehouder van Colora werd 

//ene ..Uussaux.!Jeze uussaux was vroeger procuratiehouder van de bekende 
/jrtussische handelsagent Stemler uit Amsterdam.Via deze ilussaux kwamen 

grote kleurstoffenleveranties met rtusland tot stand. 
lDussaux had voor dien gewerkt op de verffabriek 11.tiollandia 11 te Aepel-



• 

VertrouwelHk 
Apeldoorn en zou van daar fabrieksgeheimen hebben meegenomen.Hij zou 
a.een achttal cJhiers met recepten hebben doen overtikken door zijn
personeel van �oloraJ.
ûe verfstoffen(pigmentenJleveranties aan nusland schijnen sinds enige 
tijd stop te staanlis niet zekerJüok leveranties aan Chinalzwarte verf) 
die plaats gehad hebben zouden zijn stopgezet. 

�nmiddels heeft Rids een proefopdracht gekregen voor de Mekog,nl. 
dinitrochloorbenzol-tetranitrodyphenil,enz. 
'"'en of meer dezer productie moeten 11 onder de rode vlag" worden ver

voerd. 
�ekend is\vertrouwelijk),dat in de maak is een combinatie van 

�.�.M.- .uoogovenslMekog)-Aids en er zijn plannen om over te gaan tot 
het bouwen van een klein proefstationtin .tleverwijkJ. 

/ 
.1.n de 'fiaarheid van 21 .1r.ra.art en 29 .t''ebrmri 1951 en door de CPNfractie 

in de üemeenteraad .tia.arlem is aan .ttids aandacht besteed. 
Het chemische bedrijf is nog steeds in opbouw;het huidige gebouw 

voldoet bij lange na niet aan de eisen,ook het bewaren van de produc-
ten en grondstoffen schijnt op volkomen onbevredigende wijze te gea 
schieden. 

lndien Uwerzijds prijs wordt gesteld op meer gegevens,zal getracht 
worden deze te verkrijgen.Hierbij zij evenwel opgemerkt,dat over Rids 
reeds werd uitgebracht rapport 14/0612� dd.25 Mei 1949,waarop dd.26-6-
49 van 0wentwege telefonisch werd bericht,dat voor dit bedrijf geen 
bijzondere belangstelling bestondlomdat het geen oorlogèbedrijf was) •

- ... - -

/ 
�en berichtje dd.15 Juli 1950 luidt,dat bij �ids is geweest ene 

nolterman,naam op klankJ,die militair in �ndie zou zijn geweest en 
nu inkoper was.�eze zou hebben gesproken over het maken van spring
stoffen. 

vp 7 October 195v omstreeks 20.30 uur had .ttids bezoek van p.auto 
u-92744llnform. bureau voor ·.1.·sjechoslowakije ,ltokin 7u Amsterdam) en op
11 uctober 1950 van p.auto ü-7442v,�.�ars,nreezana,�troomweg 73).

� 
------- /112-5-1951. 

Aan 

liQofd B aY .µ,.. 
t.a.�br.Mr.Serrarens.
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Sectie : L. 2. 

MINISTERIE VAN OORLOG 

LUCHTMACHTSTAF 
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Bureau Veiligheid. 
Men wordt ver.tocht bfJ hot antwoord datum en 

nummer van de10 brief n.auwkeurla te vermelden 

/.l 3 // �/. J,y /. t
�,-/- "!· J / AAN 

� I .1 f ,y, / ; /. J t'
Ministerie van 
Binnenlandse Zaken'-------• 

�,. ,t / - "/� ,3 /
Javastraat 68 
Den Haag. -, 2 APi. 1951--:-) 

. ... ·01 ,01-1. ,s·,

uw kenmerk uw brief van 

bijlagen: 

t 
t.a.v. Hr.Kuypers. 

1

1 
ons nummer 

L2.02/5264/l 
Conf. 

Scheveningen, 

7 April 195 1 

onderwerp: Firma Rids. \ 

Te Uwer informatie bericht ik U, dat mij de 
volgende inlichting ter ore is gekomen. 

_:::::-1 (1) De firma Rids, Chemische fabriek te Haarlem, 
Zijlweg 103, zou springstoffen aan Communis

�tisch China leveren via Engeland.

(2� De inlichting is afkomstig van een personeels
lid van de Haarlemsche recherche. 

(3� De betrouwbaarheid van deze inlichting kan 
dezerzijds niet worden beoordeeld • 

Het Hoofd Sectie L.2., 
v.d.het 

À�
au Veiligheid, 

B.J .M.Koenen
Majoor-Vlieger-Waarnemer.



AAN � A.C.D./P.A. 

VAN : B IX No. 1876/1950 

Bestemd voor� Hoofd C (t.b.v. C 8) 

No. ,,{,() 
Bericht op schrijven no. 97185 , d.d. 18 Nov. 1950. 

Hierbij heb ik de eer U te doen 

toekomen een rapport xix:Knupdxx betreffende; 
� 

Chemische fabriek "llTAA.till],'N". 
Een afschrift van dit rapport is spoedshalve 
aan h.C. gezonden. 

N.B. Mogelijk nog van 
interesse voor 

10 Januari , 1 931. 

B IX 
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Betreffende: Chemische Fabriek 11 1U.A.RDEN11 te l\Taarden. 

·Handelsnaam: N.V. Chemische Fabriek 11N.AARilEN11 

Naam der fl. V. idem
Plaats van statutaire vestiging: Naarden
Soort van bedrijf: Chemische Fabriek
Gem.van vestiging: Naarden, Huizerstraatweg 28
Filiaal ge-;eatigd te Rotterdam, Buislaan 36.
Directeuren:
Dr. van Dorp, Willem Anne,
geboren te .Amsterdam,2 Maart 1882,
wonende te Huizen (N.H.), Flevolaan 3,
nationaliteit: Nederlander.

" -;;, 2. • r.1r. van Dorp, fillem Anne 

� 

V 

geboren te Huizen (N.H.), 15 September 1913, 
wonende te Huizen (N.H.), Naarderstraat 298, 
nationaliteit: Nederlander. 
Adjunct-Directeur: 

v � • Schoenmakem, Johannes Theodorus, 

\,. 
-r 

1. 

f 

�2.

geboren te Amsterdam, 20 April 1883, 
wonende te Huizen (N.H.), Naarderstraat 306, 
nationaliteit: Nederlander. 
Commissarissen: 

'Dr.Ir. Dudok van Heel, Johannes Petrus, 
geboren te Naarden, 17 April 1891, 
wonende te Naarden� de Rietkraag, 
nationaliteit: Nederlander. 

IBaron Collot d'Escury, Cornelis Johannes, 
geboren te Palembang, 22 October 1888, 
wonende te .Amsterdam, Prins Hendriklaan 44, 
nationaliteit: Nederlander. 

•�1r. van Leeuwen, Hexman Francois,
geboren te Amsterdam, 26 November 1890, 
wonende te Laren (N.H.), Hoeflo 36, 
nationaliteit: Nederlander. 

lrr. van Delden, Pieter, 
geboren te Soerabaja, 29 April 1899, 
wonende te IJmuiden (Oost), Zeeweg 274, 
nationaliteit: Nederlander. 

l 
\} .-1-4 6

..f • 

•van den Wall Bake,Herman Willem Alexander, 
-geboren te Soerabaja, 5 November 1906, 
wonende te Huizen (N.H.), Museum.laan 1, 
nationaliteit: Nederlander. 

1 Ir. de Haas, ·Geurt, 

v /, 7 
X 

• 

geboren te Ophemert, 24 Mei 1884, 
wonende te Boekelo, 
nationaliteit: Nederlander. 

IProf. Hollem an, Arnold Frederik, 
geboren te Oisterwijk, 28 Augustus l859, 
wonende tè Bloemendaal, Parkweg 7, 
nationaliteit: Nederlander. 
Procuratiehouders: 

v :::- 1. Breen, Hendrik,
geboren te Amsterdam., 28 Mei 1892,
wonende te Bussum, Lothariuslaan 51,
nationaliteit: .Nederlander.

v ::::::--2. IUriot, Cornelis, 
geboren te Amsterdam, 24 October 1913, 
wonende te Naarden, Meentweg 2, 
nationaliteit: Nederlander. 



.. 

.. 
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� �3. Wassenaar, Jan Gerben, 
geboren te Harlingen, 23 April 1907, 
wonende te Huizen (N.H.), L.Laanderweg 18, 
nationaliteit: Nederlander. 

v ,:/"4. IBeijer, Johannes Hendrik. 
geboren te Amsterdam, 7 December 1906, 
wonende te Naarden, Meerstraat 17, 
nationaliteit: Nederlander. 

" ,,y 5. Nienhuij s, Carel Marie, 
geboren te Amsterdam, 22 September 1�09, 
wonende te Bussum, Koningslaan 53, 
nationaliteit: Nederlander. 

v ,;,- 6. Kuijt, Jacob Gerrit Carel, 
geboren te Amsterdam, 5 October 1915, 
wonende te Naarden, Kraijenhofstraat 4, 
nationaliteit: Nederlander. 

v �· 7. f Schouten, Hendrik, 
geboren te Hilversum, 21 April 1909, 
wonende te Hilversum, Siriusstraat 28, 
nationaliteit: Nederlander. 

,,;; 8. Wurster, Johan Gotlieb, 
geboren te Bussum, 16 November 1912, 
wonende te Bussum, Radboutlaan 20, 
nationaliteit: Nederlander. 

\J "./9. Spanjersberg, Barend, 
geboren te Rotterdam, 15 Juli 1894, 
wonende te Naarden, Rubenslaan 25, 
nationaliteit: �ederlander. 

1/ -::::.10. van Loon, Everhardus, 
geboren te Winschoten, 11 Mei 1893, 
wonende te Bussum, Jac.Obrecntlaan 10, 
nationaliteit: Nederlander. 

v --711. van Paasschen, Jan,
geboren te Bussum, 16 Auril 1905, 
wonende te Huizen (N.H.), Crailooscheweg 11, 
nationaliteit: Nederlander . 
Hoofdscheiku.ndige: 

• I 
-r:::.. v • • Ruij s, Antonie Hendrik,

geboren te Deventer, 12 October 1900,
wonende te Huizen (N.H.), Naarderstraat
nationaliteit: Nederlander.

206, 

.. Bedrijfsleider: 
V ..\- 4 Ir. Brackmann, Karel, 

geboren te Rotterdam, 17 Mqart 1892, 
wonende te Huizen (N?H.), Naarderstraat 
nationaliteit: Nederlander. 

206, 

Op 1 Jan. 1950 was het maatsch.kapitaal 
Geplaatst en volgestort aandelen kapitaal 
Statutaire Reserve 

f 5 005 
f 2 405 
f 60 

's-Gravenhage, 3 Januari 1951. 

- 24 -
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�. e 9? b �rm.::t "� e. tYt.-�/, 
Aan: C 8 en C 12 

Van: C 7 

--- . V ... 

1 
,· 11 NOV. f:l50 1 

-- - --··-- -r; 

�etr.: KWIEOINSKI en STEMMLER 
A-D/ f!!tYJ )

• 

Aan de vertegenwoordiger voor Polen van de Chemische Fa
briek "NAARDEN" te Naarden, Rudolf KWIEOINSIU, geboren te Jaros
lav, 28.1.04, werd een visum verstrekt voor een bezoek van 14 da
gen aan Nederland, voor zakelijke besprekingen. 

In Juni 1949 werd hem eveneens een visum. voor 14 dagen ver-
leend. 

Toen de advocaat van STEMll/lLER de reisafdeling van Et.Zaken 
opbelde met de mededeling, dat het dossier van het Permit-Office 
t.n.v. STEMMLER gevonden was en.aan STEMl\lILER ter hand was gesteld,
.was toevallig juist aanwezig" in dezelfde kamer. de heer MEYER van
de Chemische Fabriek"NAARDEN".

De firma STEMMLER-IMEX handelt in chemicaliën • 

Moet achter het bovenstaande meer gezocht worden dan een 
toevallige samenloop van feiten? 

8 November 195� 

C 7 



RAPPORT 

van: c 12 
voor: ACD 

#,JJ( 
1 j "! JSO 

Betr.: P .H. HELLINGHUit:.Etl e.a. 
r 

. - Jlf)Y_j

Bijgaande gegevens zijn overgenomen uit 
een dossier, dat ik ter inzage heb gehad • 

Ik moge U verzoeken deze te willen agen-
deren. 

6 Juni 1950 
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······· 

Volg nr . ........................... Ag, nr. ...................................... Aard van het stuk ....................................... ...................................................... .. 

Afz. . .................................................................................... ,.......... D.ftum ........................................ . 

( � 1.,-- /4-CJJ. JJJJI) 

• 

Pieter He inrich ffilLLINGHUIZER, oud 27 jaar, beroen schéikuno ige, 
wonende te Amsterdam, Va] erius.,.,lein lR. 

11In .Januari 1942 trad ik als bedrijfsleüler ,scheikundigtl in dienst 
bij D.A. de l}raa.f 's Handelma.atscha.pnij, gevestigd in de Gemeente Diemen. 
·Toen de f abriek bee:on te draaien, werd de O'P mijn naam staande bed.bijfsver
gunning gebruikt, daar :)e Graaf een dereeliJke vergunning niet hezat. 'l'ot 
o:p heden toe draait deze fabriek nog stee·is op r-:e on mijn ne.a.'rll staande be
drijfsverpJ.L�ning • 

�1ijn eerste werkzaamhenen 1artm it{"Jt; t'n0n vi.n ou,ierzoekingen voor 
hel; vervaardigen van i'eneesmi<'rl e1 rn. . , ' 

OP of' ornf!treeks ''Ai 19ti heb ik als -proef, zulk.s in o::;rlracht van 
de heer Der.raaf, oneew,er 6 kf • .:11.ccharine 3<-?111''1'1.l;t. Voor ongeveer f,300.-
per kg heeft De Graqf •'lit 1<:w,int11'!t sacch,srine ver'·ocht. De hiervoor benorlit�
de erori.dstoffAn, 11 iA l;oAt;e,·,P,�en wert'i.en om vits"line C te malren, werden ech
ter gebruikt voor het vervaJlrdip-en van saccharine. Ook weet ik, dat er nlT'l. 
20 vate.!'.l salicylzuur in voorraad waren. Voor het in voorraad hebben d11arva.n 
haf 1,e rraaf geen verf"'mnine. De7e voorraad was zwart gevocht. Van •wie dit 
gekocht is, is. mij onbekend. Verder is mi.i ook bekend, dat De Graaf noe en
kele vaten levertraan in voorraad had, waar ook �een vergunnin� voor aarwe
zig was. Ook dit v1a:'l zv,�rt gekocht. 

In December 194? werd .het contract t11s::ii;;n De (.l-raaf en mij verbroken. 
Da �oo�bereidingen daartGe werden door De Graaf al begin November 1942 geno
men, want toen kreer, ik mijn eerste oproep voor D uitsland. Ik weet zeker, dat 
De Graaf dat in orde maakte, omr'at de heren van het Gewestelijk .Arbeidshureau 
speciaal naar mij vroeeen. Ik mag tocb wel ver ndGi:'stellen, dat dergelijke 
heren niet il irect vragen naar de bedrijfsleider, !'laar wel informeren na.ar het 
mindere personeel. en ik, als hedrij f'sleirer ;;chfJikundige in c" e fahriek, toch 
niet gemist kon worden, and.at al ]e ·on1•'3r0oek�fü"en over mij liepen. 

Toen ik in dienstr trad, heeft De Graaf een gedeelte van mijn labo
ratorium-installatie overgenomen en enkele privé a v�raten heeft hij toen 
van lli j in br;ü kleen geha 1. Na ons ui teeneaan heb ik via eeh a. eurwaarr.l er !'lijn 
privé a:rrarater, in een dusdan.iee toestand w.tn De Graaf terug ontvaneen, n,1.t 
alle8 voor mij onbruikbaFn' 1>ra.s en ik' dit dire<'t Y!let de reini.gine:sdie�st !'lee 
kon geven. 

'Jijn indruk over ile hanflelingen van de heer De Graaf zijn zeer on
gunstig, Hij kon b.v. slecht met ,,ersoneel omgaan. Bij het minste of i:;eriur,
ste vloekte bi.i een ieiler uit, wi.e of het was interessèerde hem niet en of er 
vreemden bij stonden, dat liet he'll totaal koud. Ook kan ik verlrlaren, dát -De 
Graaf o�er valse voorwenrseJs een ver�unning van het Riiksbureau voor Genees
en Verl;>andrnicJdelen te Amsterdam, Vondelstraat 11, heeft ontvangen, voor het 
vervaardigen van vitar'line C tahl ett P-n. ·rij l-iad lv'lt 9.lrh'!l.r 1.loen voori..-o::nen, dat
hij E-en grote 'l)artj ; e;;:-onêl<.it,of'-re'l 'TON' 'Ie ve.,..vaa1•,lifdll� i1,1a�v�n in vo:irraad 
had. Toen de heren van genoe,nö hll!'fJPU r'eze zpn voorraad kv1a.men controleren, 
vonden zi.i '11 rrr 20 vaten, alwaar een etiket ou genlakt was l"let rle naa.!ll 8ionon. 

Uitgetrokken door ....... ........ },1A.L� .. _C,_ ,.. .................................... . . Afd./Sectie ... C ..... .. 

A.L. 17249-'47

.......... ..... Oa,um 25.5.50 
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UITTREKSEL 

Voor-.................................................................................. .. Naam ,... .............................. ................................................... . .......................... � .. , ................ . 

Origineel in .'. .................... v.......................................................... Naam 

Volg nr ............................ Ag, nr . ......................................... Aard van het stuk ... ........................... , ....................................................... , ...... .. 

Afz . ............................................................ . ............ ,. o�.um ....................................... ..

In werkelij'cheirl t'laben deze vaten gevulö ri1et salicylzuur. 'qet was :Je Graaf 
bekend, dat deze controle zou worden eehonr'len en even daarvoor 33.f De Graaf 
orx'iracht, füit 0,ver de op de vaten aanwezige etiketten, vree.rop de werkelijke 
inhoud verl'leld stond, n.l. $1.l.licylzuur, een ander etiket moest wo r<'len over

geplakt, waaron.het woord dionon was vermeld 11 

Na vGl'orlezinr; volhardt hij bi.i zijn afgelegde verklaring en tekent; 
deze • 

Johan..r1es i'lilhelmus Ernen.s, oud 29 jaar, beroep boekhonder, indjenst 
van D.A. De Graa�'s Tian�el & Industrie� Q..:..Y., te Diemen, wonende te Am
sterdam, '?rinsenrracht 4?1 (hs.) 

"Orn.streel<s 16 iTaart 1942 tran ik als boekhouder in dienst-, van OHge
melde t'ir"l.a, In h�t bee:in van het jaar 1943 is ae firtna begonnen rriet het ta
l.let.teren van zoetstoftabletten. �har of' ile :n'Onrlstoff'en, die voor deze tablet
ten nodig waren, vantl"l.an k:1,vanen, is mi i niet bekend •. Vel weet ik, dat een ze
kere Drukker, vronende te Amsterda>n, Conr. ;,;,chu�rtatraat, zekere Wiefkera, wo
nende eeintuu.rbàe.n, firma Schóts, wone.nde te Amsterdam, kento0r houdende Da"!l
rak 9.5, gerAgcld "lnrtijen zoetstof van de fabriek afhaalden. Tiet is "!11.i bet-end, 
•lat het; tablet teerloon ongeveer f .13. -- uer leg bedroeg. Een enkele maal is het
voor6eko�11m, d9.t t.;enoe!'l�e oer-ionen 1et ü.i ;:i.f'rekenden. Dat geld stortte ik dan 
in de kaR en het werd door mij verantwoor0 on een klad je, hetwelk door mij in 
de zoogenaamde "zwarte" hoek.houdine werél o...,eehorgen. 

De regel ;,vas, dat <"e heer De Graaf T>ersoonliJk senoemd tahletteerloon 
ontving. 

Het is �ogelijk, dat door de hee r De Graaf-ongeveer 50 �aten stroop 
zijn gekoch.t. Ik weet, "lat deze aank:oon op normale wt,ize in de boeken is ver
a.ntwocrd. Ik meen mij te herinneren, dat ik indertijd een kladje heb gemi:1akt 
of ontvanPen voor fle verkoor.> van erkele vaten stroop aan de heer J .K.F. Baak 
te Diemen, Dit i••e.s een zsn. zwarte vn-r.!rno�. Je ,rnrkoo•J V9.'1 enkele vaten ;:ian 
een zekere heer in ArnPe� is nij niet bekend. 

In 11e jaren 1943 en 1944 heeft de firma aan een zekere Smakman, wo
nende te Mainz jn Duitsland, partijtjes knoflook-capsules verkocht. Het geza
menlijke ber1rag dezer leverine;en bedroe;:; on::.:eveer f. · i5.000.-- In ge noemde 
je.ren vras de vraag naar deze canaules zeer gering. 

Aan a e fabriek waren twee kas.<.1en a.anwezig, een zgn wit t;e en zwarte 
k:as. Het geld afkol'\Rtie van de zwarte bandel on het, tabletteerloon va.11 .ne0r 
genoemde� t·"lhlotten werd in de zwarte leas gestort. Vla.nneer ik als hoekhouaer 
geen li"•lide fl!iddel.en meer had in de witte kas, deel(le ik zulka ·1an ,1e di
recteur, de heer De Graaf mede, en ik ontvine; r1a.n van hem een. ze!cer bedrag 
ni t de zwarte kas o� in de witte kas te storten. In de boeken vera ntwoordde 
ilc: zulks als 11rive-storting van ne heet De Graaf. 

Uitgetrokken door ........ M,.-L-.{
.,. .,.. ....................... .............................. Afd./Sectie -o .......... ................. Dutttm ··25.5-;·50 ........... ..

A.L. 17249-''17
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Voor Naam 

Origineel in .................................................... .............................. Naam ................................................. ................................................................... . 
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Het is mij betcena, dat in de winter 1944/4:1 door de heer De Graaf
een groot be lra.g is hesteed voor •le ac1.t1lcoo,, \l"".:t11 lov,:in ::mi] lt�ltlu ten 1>ehoev"' 
VB.'\ h0.t. ;:,er soneel der fabriek. Naar ruwe schattine z13.l dH ongeveer f.50.000.-
hebhen bedragen • 

.Je ban'cier d':'lr -"ir'H i3 de 1� ·1storrla"lsch,3 Jo.tl.ic l'J. V., bi,jkantoor Dam
rak, te A�aterdam. 

De verbouwinren en ,,riJ7ieincen ·1elke rlc feb1•ial<: 'le".lrt 0 1,hH'JèJ'l'l, 
zijn oi:, nor'!lale 11•ijze inr'!e boe.kroitdin�· vor·1ntv,oor,1 •. lat. er buiten rJeze nor
naie oetalineen om is ge�chie1, is mij niet bekend. 

.Jat het eigendomsrecht van de fahriek betreft, tçan ik no� verk'laren, 
Jat o.e heer Je Graaf enip beherend vennoot en =-.1evr. De Graaf, zijn ech.tgenote, 
enig stille vennoot is. 

n'at er een duh hele-voorraads":'aarten systee1l\ zou hebben bestaan, is 
ml j niet bekend. 

neer kan ik terzake niet verklat'en. 11 

Ma duiaelijke voorlezing voJh.ru-dt hij bij zijn afgelegde verklaring 
en teke!lt deze. 

Alexis de Seume, oud ?9 jaar, beroer nrocuratieP:it,•'li'r in ,'!i,,n.st-. V!:l!l

:J.ll de G-r�af's Tianoel·& Industrie, .n.:.Gnf" e.v., te Diemen, wonende te J1msterd8.l!l 
AtT1Stelkade 1°�, II. 

·•Qp 19 November 194(' · tracl ir ,üs r"3i2.i�er in dienst van D.A. de Graaf •s
liandeJ.maatscheppij, Ja�ra H.V., toen gevestigd te ATT1sterda111, Darirak 95. Direc
teur va:."l. tieze :r. V. was de heer D,!t• de Graaf, i'1onenda te ..i.'l!S terqam. 

Na de bevrijding heeft de DAG.dA het alleen verlooprecht 
gekregen voor Nederland van pencilline. Zou dit wel langs normale 
weg zijn bereikt? 

Uitgetrokken door ........ ..i.i�L.. .. O. Afd./Sectie ....... J.l. ................... Datum 25 .•. 5 •. 50 

A.L. 17249-'47 
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IngcvolGe Uil verzoek 0a::..t hicr'Jij een 

vol&rapport in èiu:plo betref:::'ende il .H.A. de _,,_;:,-iiE 

L>e.Joren te St .Petersburg 17-6-06,' .onendr:i te J:ctrn

sel ,Jouler-rd de datcrloo 95. 

Twee .i.:oto' f.- v�n de Seume f,<--.... 11 :lierbij. 

26-4--1950.
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Betreft: Alexis Rudolph Alexovitch de SEUME, 
geboren 17-6-'06 te St.�eterburg, 
wonende Boulevard de Baterloo 95 
te Brussel. 

Betrokl<ene ari�iveerde op Vrijdag 21-4-' 50 te 
18.50 uur met het gewone lijnvliegtuig uit Brussel, 
op het vliegveld Schiphol. 

Hij was in gezelschap van een vrouw en een 
jongetje van ongeveer 8 jaar oud. 

Deze waren blijkbaar zijn echtgenote en zoon -
tje. Een hondje geel van kleur, \1erd aan de lijn mee -
gevoerd. Hij had als bagage een beige handkoffer en 
een tas bij �ich. 

• 

Signalement betrokkene: 
Geschatte leeftijd 45 Jaar, ongeveer 1. 80 T,Ie -

ter lang, flink postu.ur, 1.1et \"inter jas aan, breed in 
de schouders. 

• 

Blce� �elaat, draagt een br.il met zwart hoor -
nen montuur. Gekleed met donkerblauwe ·winterjas, col -
bertcostuum van dezelfde kleur, lichtgrijze Stetson -
hoed, lage bruine schoenen, wijnrode stropdas. 

Signalet.ent echtgenote: 
Geschatte leeftijd 40 jaar, 1. 70 i:1eter lang, 

donkerblond haar. Gekleed met lichte grijze mantel. 

Ha de formaliteiten vertrok het gezelschap te 
18. 58 uur met eçn taxi van Schiphol. Deze vc,erde 11e t
kenteken GZ-64978, taxinumner 22.

Het 5ezelschap reed via het z.g. Bosplan naP.r 
An.sterda.m en arriveerde te 19.10 uur bij het Hotel 
"De Doelen" in de Nieuwe Doelenstraat te Amsterdam. 

:ra aÎgerekend te hebben vertrok de chauffeur 
met zijn taxi en ging het gezelschap naar binnen. 

I'J'a ongeveer 10 minuten kwam betrokkene naar 
buitèn met het hondje aan de lijn en liep ten gerieve 
van dit dier een blokje om. Hij ging na plm. 10 minu -
ten weer genoemd hotel binnen. 

Gedurende deze wandeling heeft betrokkene 
met niemand contact gehad. 

Tot 23.30 uur heeft niemand van het bedoeld 
gezelschap het hotel meer verlaten. 

's-Gravenhage, 

' 
' 

22 

14. 

11 

April 1950. 

J 
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Betreft: Het observeren en volgen van 
A.R.A.de S�CTi(ffi;, geboren te 
St.Petersburg 17-6- 1 06, wonende 
te Brussel, gedurende de periode 
van 22 April '50 t/m 23 April d.a.v. 

Zaterdag 22 April 1950. 

8. 25 uur: A.R.A.de �i:ITT,.:E verlaat in gezelschap van 
een heer, die even tevoren was aangekomen het hotel. 
Zij gaan naar de door genoemde heer in de Doelen -
straat geparkeerde auto gekenmerkt GZ-62368 en stap -
pen in. Zij rijden vervolgens in de richting van het 
Muntplein. Aldaar had.den zij nog Juist gelegenheid 
de verkeerslichten te passeren ter,1ijl 'Üj, daar wij 
uiteraard iets later vraren, voor het rode licht moes -
ten blijven staan. Dit laatste. was ook het ,:;eval bij 
de verkeerslichten op het Muntplein richting Vijzel -
straat/Rembrand tl)lein. Hot ··evolg was dat wij de auto 
uit het gezicht verloren. 

Bij het ingestelde onderzoelr: is ons gebleken , 
dat de SBUJl:lE naar 's-Gravenhage is geweest. Vlij hoor -
den dit al vrij spoedig, zodat wij ons naar 's-Graven
hage hebben be�even. Het daar ingestelde onderzoek 
naar Des. is zonder resultaat gebleven. 

Voorts heboen wij geconstateerd, dat l:Jevr. 
de Seume een bezoek heeft .gebracht bij G. A. ',','AG.Gï'JU,L, 
wonende te .Amsterdam Prof.Tulpstraat 6-hs. 

Omstreeks 15.00 uur stond de auto GZ-62368 
VEor de woning van Dr. O.M.de VAAL, wonende te Amster
dá:m Rivierenlaan 2-hs. Blijkens het register van af -
gegeven numnerbewijzen is het nummer met letter 
GZ-62368 afgegeven aan O.M.de VA.AL, in September 1946, 
wonende te Amsterdam, Hunzestraat 113-I. 

Gedurende de gehele dag hebben wij Des. n:et 
meer gezien. 

Zondag 23 April 1950. 
11.15 uur: De S. verlaat vergezeld van z1 Jn zoontje en 

de hond het hotel. Zij wandelen via dé Kloveniers -
burgwal, de Slijks·�raat, de 011de Zijds Achterburgwal 
de Oudemanhuispoort en de Kloveniersburgwal naar het 
Hotel terug. 

Deze wandeling heeft ongeveer een kwartier 
geduurd. Hij heeft onderweg met niemand contact ge -
maakt. 

ll. 45 uur: De S. verlaat in gezelschap van zi,jn vrouw, 
zijn zoontje en de hond het hotel. Via de kortste weg 
wandelen zij naar het Rolcin, waar zij contact maakten 
met Dr.de Vaal, welke la·.tste in gezelschap was van 
een vrouwIIB-t een kind en een onbekende heer. 

Dr.de VAAL parkeerde vervol�ens zijn auto 
op het :parkeerterrein op het Rokin en keerde hierna 
naar het ge7,elschap terug. Het P;;ehele gezelscha.p be -
gaf zich vervolgens aan boord van een motorboot van 
de rederij Van der Kooy en maakten met deze boot 
een rondvaart door de �rachten en havens van Amster
dam. Gedurende deze vaart heo )en zij -tet niemand con -

-2-
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tact ger1aaJ,t. Zij s11raken in vloeiend Mederle.nds 
over algemene dingen. 

Omstreeks 13.15 uur keerden zij terug. 
De s. -en zijn vrouw en zo ,ntje namen afscl:l.eid van 
de anderen leden van het gezelschap en keerden terug 
naar het Hotel, terwijl laatstgenoemden met de auto 
van Dr.de Vaal vertrokken. Daar het ons bekend was , 
dat het laatste vliegtuig naar Brussel om 14.45 uur 
zou vertrekken en de tijd dus te kort was om Dr.de 
Vaal c.s. te volgenr is dit niet geschied. 

Kort nadat De S. met vrouw en kind in be t 
Hotel gegaan waren kwamen zij terug en hadden nu hun 
bagage bij zich. Zij stapten in een gereedstaande 
taxi. M�t deze taxi reden zij vervol�ens naar het 
huis van Dr.de Vaal aan de Rivierenlaan. Hier werd 
hartelijk afscheid .genomen, waarbij de onbekende heer 
aa.nwezig was. , .ten luxe auto merJc CITRO:Ml�, gekenmerkt 
GZ-942i4 stond geparlteerd voor de woning van Dr.de 
VAAL • 

Na het afsoheid reed de taxi met de fami
lie de S. naar Schiphol. Hier werd uitgestapt en de 
familie begaf zich in de vertrekhall nEuropa". 

Er bleken echter moeilijkheden te zijn, 
vermoedelijk doordat De S. ff,een plaatsen besproken 
had voor het vlieJ?;tuig naar Brussel. Het gevolg hier
van tvas, dat men niet net het vliegtuig is vertrokkan. 

De famib.e De s. nam vervolgens een af -
wachtende houding aan en na korte tijd verscheen 
Dr.de Vaal met zijn auto. Het gezelschap stapte in 
en reed terug naar de woning van Dr.de Vaal waar zij 
uitstapten en het huis binnen gingen. 

De Citroën GZ-94214 was verdwenen doch 
na ongeveer een half uur verscheen deze wagen weer 
en de onbekende heer stapte uit en ging eveneens de 
woning van Dr.de Vaal binnen. 

Omstreeks 17.25 uur stapten Dr.de Vaäl, 
de familie Des. en de onbekende heer in de auto 
van eerstgenoemde en reden naar het Centraal Station 
te Amsterdam. Een witkiel nam de bagage in ontva1. g s t, 
waarbij ·als bestemming Brussel v,erd opgegeven. 

Voor het station nam de familie De s. 
hartelijk afscheid van hun begeleiders en gingen het 
stationsgebouw binnen, vmar De s. kaartjes kocht aan 
het loket. 

Hierna begaven zij zich in een compar�ment 
2e klasse Pullman van de D-trein, welke om 18.00�uur 
zou vertrekken. 

De trein vertrok op tijd en kwam tijdig 
te Roosendaal aan. Tijdens deze reis hebben zich . 
geen bijzonderheden voorgedaan. 0� 20.50 uur verlietL 

Blijlena het register van afgegeven nummer
bewijzen is het nummer met letter GZ-94214 afgeglven 
aan Heemskerk en Smit, textiel-agenten Nieuwe Zijde 
Voorburgwal 334 te Amsterdam. 

als volP;;t: 
Het signalement van de onbekende heer luidt 

Lengte 1.70 M., leeftijd 35 à 40 jaar, be
schaafd type, draagt een bril met een dun gouden mon
tuur, gekleed met lichte regenjas, grijze hoed. Don keP-
blond haar zonder b�ard of _knevel� . . 

; de trein,waarin de 1·arn.de s.was gezeten,he-c; sta-t:aon
- -3- Roosendaal. 
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Gelet op de W1JZe van afscheidnemen mag worden aai
genomen, dat De s. deze onbekende heer �oed kent. 

Gesloten te 's-Gravenhage,24 April�O. 

8 en 42. 
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Bericht op brief van 
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betreffende �!. V .Dagra. Vertrouuelijk 

-

• • • :iierbij .heb ik de eer UHoogbdelJ.estren�e mede te < elen,
_ èlat mij o_Jtrent c1e !l.V • ..i.Jagra, pharmaceutische fabriek te .... i, 11én,

het navo ·
c. 

è,n<le ter ::ennis ,,:ercl .gebracht: 

1
-.n�.ree in I!ederlund wer -'.:ende fabrie :en 01) pharr .act:utisch �ebied 

zouä en grotendeels -· .. at het 1:a2i tn.al en de lei. i.. ..... betreft- J.n 
Sovjet-Russische ha.nclen zijn • .l:!,er.. cLze:c fahrie.::en zou zij ... 1: 
J.1 • .V. lJAt.x.:L, Q � ... etiuC. E't�t--..1-tr.ir t.J Diètnen, en ald·&r kE..ntoor 
en fabriek houCende aan het e�s�erzt.JJdpad 70. be lei�in� c�zer 
fabriek zou in feite bt::rt.ste:1 in hanc1en van een ze�::ere: .<1.L.EXIS 
oe Sb"lJLE J,r., Jeboren te PE't.rluLl-RJ.} op l'/ ..,e1,t0r.ioer l9u6, oor
spronkelijl� vun_rtussische nctionaliteit, coch ziel uit..;ev"'nce 
te zijn zonder n-ationc.liteit, \ onende tt: .1t1r-t_rèeo1.1 ran e SlL.ter
r.:ade 150. 

Om een vol.ledig inzicht te krijgen be�reÏfende dt:; oor
s1i111ong en de versc:lillende 1i,jzi0int;en dezer fe.iJrie.: i •• - J loop 

- 1uer je:ren, volgt : .. iero·n�er i.1.etgeen ui·t het .i:ID.ndels-registeT blij1:t.

�' 
Op 10 Januari 1338 vestigde Dirl: l.clriaa."l ne .Jraaf' gE:boren 

�/ t.e ::oo..; aan de Znan 01> 7 Lei 1906, van Hcderlanase nationalit;it,
toen tertijr1 \'"'onende te ... saendelft aan de Provinc"ial-e,·!eg 969 tot 
mee io 1942, vervolgens aldaar aan a.e J.'ro·rincialeweg 45 tot eind 
194-', &ede:i. tc1ien te Bussum aan de ... .nton Lattv�la<i.n 5, zich c.1ls 
importeur, e: :i)Ortaur en fa.brikan t v:1n veevo6c' er- en c�nsuraptie-&r ti
;cE; Len in d ... 1ütGebreiûste zin des wooras te ..t.i.l11Sternru:o: ailn het 
:>amra}:. 95/96. · · · 

r ,;;t, i116t.n5 V&n 29, .. �,ril 1938 \-:erd bovenvermelde zo.oir om
gezet àn e::en naamlozE, vennootsc11a:r onet:-r ae naam ::J • .ri.. àe GR v1i1 's 
Hanc1elsmat? tschaopi j :;AGRA J.q. v. 9 s t "u tiair eeves titc_;èi te A.rr1S terdam, 
tot Janua.ri lv42-::o.nt.Jor hom.Lende aha, r r:un 11et :Jcmrak 95/96, a�ar
na te .iJie�1en-aen het ,eesperzandpao 7�. O.i,;richters dezer ne.emloze 
V!.nnootsohep ,:are11 ,roornoemf e iiB G1, ... 2 e.n 3ER1L.I....RD J4-ul S10LP, iabri
i-cr,nt toenter·l;ijd \ onende tt .vüsselC'orf aut è e �lisabethstrasse 15 • 
..Je oi:,richtingscc te dezer naamloze vennootsc:mp, openb scr _;emaaY.t 
in C::e Dederlinëse Staatïpco1.1rant ven llaanrae 3ü 1.ei 1938, no. 103, 
\',erci verleden ten over?�fü '1 vnn notaris :.;.r..4113:8.FUlfü .. �êiTu • .tu'.lh :>I.J..A.q 
te .b:msteràar.1 • .i>e venuootscho'f had ten ë.oe.;,. het <'rijven van handel, 
in het bijzow::er in veevoeder, l:unstr:ieststofÏen, graan, zunen, af
valproducten en consnnr.1;-tie&.rtiJcelen, het verrierkeu en vervaal öi3en 
vun a e te;; vçr',anc ele1, arti �elen en al hetgeen met het vorensta�_,ae

AAN: a e het Ministerie van Binnenlandse Zalcen,
( Hoofd v/d Binn&nlandse Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68 te 's-Gravenhage.-
t . a. v • Jhr • Mr . VJ • J • '.th. s e.rr ar is •

Lw 855 • 25.000 • 1949 

-verbanêl-
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verbc;1c hield of dGaraan bevordclijk l::011 z1Jn, alsmede het deel
nemen in soortgelijke onuernemil1gen, e.:aJ e:n ander fn de tieest 
ui t�E.brt!ide zin van het .roord, zo voor eigen re-:::enin.., als voor
rekening van of met c.erden, alle hanat:!lingen zone.en ..;eschieden

1J.e b in achtneming van de bepalin6en v�.n c1e \,aren ,et ( ota.r· tsbled
1919 no. 581 j geli j�: deze v•et v,as of zal ,·:orden gevi jzi6d. het
ka"itaal dezer naamloze vennootschap bedroeg f. 25.0uO.-, ver-

_deelc, in 25 aande.1.en, eLk 3root :f. 1.00�.-, lnil,.mde afln 'iioonder,
waarvon bij de oi:iricèt in1.:., tien aandelex� \is.ren 6eploatst bi� en 
volgestort cl oor de beiG.e oJ.,.L ichters. ])oor voor11oemde .:..1.B 1JR.,,.,,u:!1 
weréi voor t..Cnt ,."anêi.el(:;n en voornoemo-€.0'.i:OLP voor t,,ec aanaelen
deel5eno .,c.n in het kapitaal. Voornoemde uE GR.o..uF is vanaf de 
o.l:-'ric'.btin5 tot 28 Juli 1942 (d ,trm besluit v n de buiten0eY•one
alge 1e.ne verg,�cleri.n V"ln aanre�lhouders der nournloze -vennoot-
schap tot 011°tbinding en in liquidatietredin6 dezer) ó.1S direc-

- teur van meerbedoelüe nat.mloze vennootschap orJgetreden. 
In ctie tijct werèen oo'c zat.:en in l!'rankrijk _rear�ve11 onaer

de h0!1delShaan: :JOCIE.ó� UOi.J.;:s1w:;:.a� �.n.. de GR. ... 1 • .i!1 D.AGM S.Ä •• 
� .• ls procura tier o,1cter c.s toentertijd in functie: LA:..;{ill.. .dEtru�n;: 
.5 HAR:i:L,.llD, geboren te ·,.ormerveer op l Juni 1895, van l,t:derla.ndse a._
· Jl.D;tion--1::.i t,d t, 1rnnende te 4:rorn.1enie aan c"\e Badhuis laan 19. ._,.

î.i.et inc. �ng van 1 Hei 1942 ï e.t.•a door meerbedoelde naamloze 
vennootscher overgenomen met 12et :reent von de firmanaam gebruik 
te blijver mi :en: het ORl}.,;J. I'33R-CHE�ISCH laborû torium ;e.n. 
HELLilfüHUI:E,3, t'ot 5er;1e.Là.e ó.&.tum Levesti1c1 ge,, est te .umsterdari. 
aan ae Ouc.e ÎJooiE:rsstl!aat 18 • .Je;;;ze zea :, ten c oel Jehad hetlbende
het vervaardigen en in de h�ndel bren6en von geneesmiddelen en 
ph'a.rmaceutisch artil-:elen, \ as tot 15 December· 1941 het eigendom
van öe vennootschap onder firma ORG�1 ISER-CHE!\J.ISCH laboratorium
HELLIJ.!l}HUIZER & BR01'1IC, aangevangen 1 September 19.41, ontbonden 
door uittreding van de vennoot BRONK op 15 llecenber 1941. 
De personalia. dezer gewezen vennoten zijn: 

� 
le .PIEï1ER HEI1lrlICH l:iBi.wIIWHUI::IBR, geboren te Lübeck (Dld.) 23-9-1917,

van Nederlandse nationalite-i t, wonende Valeriusplein 18 huis te 
amsteraam; beroep Chemicus; �odsdienst geen; paspoort no. 352877 
tot 23-12-49; gehuwd met' .BETSY GERRIESEN, geboren te Haarlem, 
1-12-13. 

Hellinghuizer voornoemd komt aan het H.B. van Politie te Amsterdiii.,...
voor: ..,....-
25-11-'47 P.v.b. no. 407 aan 12e afd. t/z. overtr.art.6 v/h. 

Kon.besluit no. G 133 dd. 20-10-44, houdende vaststel
ling v/h. Vijandelijk Vermogen. O.R. no. 13435/47.Gr. 

Hij komt bij P.R.A. niet vo�r �lhier. 
\ 

� · 2e .II.ENDRI v 1.>El.1.RU.::> BRO'.NK, geboren te Hemmen, 20-6-94, van Hederlandse 
) nationaliteit, komt aan het H.B. van Politie afd. politieblad voor.

( zal nader worden onderzoc:ht). 

Beiden toentertijd wonende te Amsterdam, resp. aan de Hoogstraat 
2 èn Arnateld ijk ll. .rot de datum van overdracht zijner zaak heeft 
voornoemde HELLIHl}.ffiJI@3R haar als enig eigenaar voortgezet na uit
treding van zijn mede-ve1rnoot BROHK. 

Jüà liquidateur van D.A. de GR.AAF'S Handelsmaatscl1a1pij 
DAti-RA 11,V. is opgetreden: lu. r. Jan \.illem :'ROU\1, advocaat-en _procureur,
wgnende te Hilversum aan de Lrraaf .l!'lurisla�n 25, kantoor houdende 
te ,l!nsterdam aan de herengracht 429. In zijn voormelde hqedanigheid
verklaarde l r. '.i.'ROUV, bij acte van overdracht dd. 13 Januari 1943, 
verleden ten overstaan van notar.is Jean Paul van DOORN te .arasterdam,
en zulks in aansluiting aan het b.eslui t, geno.me.n in _eerde.rvoo.rmelde 
algemene vergadering van aa.1\deelhouders , over te ara0en, 



zulks niet al eerder was geschied, bij ondel:'1landse acte, gere
gistreerd te "msterilt'm, in duplo, 4 September 1942, deel 129, 
blsd 30, numr1er 449, 'lan voornoemde DE GRAAF, enig eigenaar van 
alle door de I>.A. de Graaf 's lirndel:rnaatscha.ppij DAû-RA n. v. uitge
geven aandelen, alle bezittingen, rechten, belengen en verplich
tingen,�hehorende tot voormelde naamloze vennootschap in liqui
datie, verlclo.rende Mr. TROUW, tevens optredende als, volgens zijn 
ver1clnring, omdeling lasthebber van meergenoemde .ü.l!: lrR.A.All', al die 
bezittingen, rechten., belangen en verplich,tingen, behorende tot 
die naamloze vennoo�schap in liquioatie, voor zijn lastgever aan 
te nemen • .1J1et ingang van l � ebruari 1942 was ae liquidatie be
eindigd en wera meerbedoelde naamloze vennootscha.1; opgeheven • 

. m"et ingong van 28 <Juli 194�, geacht worctenae terug te 
-. • vlerken tot 1 .l>lei 1941 in verband met het .1.,lÏl.quida tiebeslui t, f111> 

-. vestigde meergenoemde .v.>.J �.tL1-�· te .... iemen aan het \1eesperzanci 70
een hanaelszaa::::, ten doel hebbende de handel in en fabricage
van chemische en pht.r1uec Jutisch -prcèucte-n c_ vr _;i co� .. sw:.i:, tie- en
"Tet.VDPiler c:i: ... i:..e:rr , onder de naam .iJ.b.. de GR�11 s liandel en
Industrie nDAGRA1

·• voorheen .U.A. de liraaf 's J;ionctelsrnaatschappij
.uA.li.H.A H • V •

ru..et ingang van laatstvermelde datum trad àe genoemde
��UME als procuratie-houder voor het eerst offici�el op. wet
ingang van 15 vecember 1�4i bracht ..i.1E üRh.Al!' zijn zaak in een
comroanaitaire vennootschap, genaamd: u.v • .lJ • .ti. de GRAAF's
Handel en Inóustrie "DAtlRA11 v/h.1 D ... i. de GRAAF's Handelsmaatschap
pij "DAGRA11 11. V •• Deze c,ow.1anûi taire vennootschap, ten doel hebben
de �e groothandel in en fabricage van chemisch-pharmeceutische
producten, consurnptie-artikelen, veterinaire artik�len en vee
voed.e-r, ge�estigd ann eerdervermeld adres, had bij \Jijze van geld
schieting ee.r commanditaire ven.noot van lJederlandse nationaliteit,
toentertijd 'V/onende te 1,Usseldorf, la ter iH Uederlend, die
f. !55.000.-- had ingebracht. I.Je commanditaire vennootsohai had
toentertijd filialen te ,ill twerpen Dan è e J.eneraal van l1�erlen
stra::it 51 onder haar eigen =iaam, en te P.msterdam aan het .u. mrak
<p5/96 ona·er de naam oreanisch Ghemisch J.iabora toriurn voorheen
HELLINGHUIZER. Ook werkte zij onder haar reeds eerdergenoemde
i!'ranse naam. Begin 1947 kwam er een kleine wijziging in haar
l�ederland-se naam; deze luiade sindsdien D.A. èh, ülM.AI!' 's Handel en
Industrie DAGRA e.v ••

J.1et ingfing van 10 l11aart 1949 is het bedrijf van deze
commanditaire vennootschap ingebracht in- en wordt sedertdien 
voortgez�t door- de naamloze vennootschap: N.V. üAüRA, statutair 
gevestigd te lJiemen, die ook zaken doet onàer cJe reeds eerderge
noemue naam: 
ORGAl'lISCH Cill:l, .. ISCH �'iliOR/ TOR!U!-t voorheen tlEL:.Ifü}.i:IDI:En. 

�e naamloze venriootscha� is opgericht bij acte dd. 10 
Maart 194g, openbaer Jemo.akt in de Hede-rlandse ótaatscournnt vun 
ûinsdag 19 4pril 1949, no. 75, verleden teu overstaan van notaris 
qBBB .1ILHE'Lk'US BROBRSLA te li.TnS terdatn • .t1.ls oprichters traden bij 

_ 1 deze acte op: voornoemde .LJ.h: llRn..rtF en lfi!,'I..tiICH JA.N PAUL V ... 'J.: Hl!:�, 
� laatst genoemde is te �nschede geooren, 21-ll-19UU, wonende te 

�.ascheae aan de · .. itbreuksweg, die teve.r:is commissaris der naamloze 
Velll'.lootscha:p op heden is, teruijl als directeur optreedt meerge
noemde DE tm:�..J!'. Verder zijn.in :runctie als commisrn.ris: lJr.Ir. 

- JOHAfülBS .uI.R.1'-'. V;.J.i ROON, geboren 1.ie 1 s-liravenhage op 13-6-94, van
- l�ederlandse naticmaliteit wonende te Bussum aan de lhem1e Hilver-
C I sumseweg 38, en .vr • .BERNH.AlID'� LOUIS \,ES�'ERRUIS, geboren te Groningen

' l 
-op-
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op 1-10-07, var. llederlandse nationelite.it, arts, rronenCJ.e 
te .8ussn111 aan de '8-ura.velancJ..seweg 88. 

p 

Deze laatste na0mloze �ennootschap heeft ten doel 
het vervaaraigen en ctoen •verwerken, importeren en exporteren 
van- en het arijven va.L. hundel in- chemische artikelen in éie 
meest ri. ime zin, hierona er begrepen phur1.naoe1\tisohe producten, 
cosmetische porduoten, insectenve1:;:delgingsr'lidd.elen en :pla:ten
groeistoffen, $1Smede verbanàstofÎen en ziekenverplegings
artikelen, vetirinaireartH:elen, Jcunstmeatstoffên, granen, 
zaden. en a:fv.alproducten daarvan, en ,al b( tgeen met het voren
staande verband ho•1dt of daaraan bevordelij.k lmn zijn, alsook 
het àeelne1:1en àn soor:tgeli.j1re ondernemingen, alles zo voor 
eigen als voo1� rel-:eni-ne; van en met c1erden. 

liet maatsohappeli jk !mpi taal bedraagt f. 510 .ooo .... 
en is verdeeld in 500 gewone aandelen., elk groot f. 1.000.
luidende aan toonder, en 10 priorit�its-anndelert, eveneens 
elk groot f. 1.000.-, luidende op naam. Voorm zijn bij de 
oprichtin& der naamloz� vennoots,cha:p uitgegeven lOV oprichters
bewijzen, luidende aa.n .toonder, elk recht gevende op een 
aandeel in ûe over\'1inst overeenlcomstig de .,statuten. In het 
kai-,i taal der vennoo ts.cha.P is bij de oprichting deel6enomen 
door voornoer.1de Hl!: vRA�' voor -190 gewone aandelen en ll> 
prioriteitsaandelen {WPer komt al dit geld vandaun? toen hij 
als beheren.de. vennoot der hiervoren genoemde commanditaire 
venno10tschap 0.1:itr.ad, was er nos een vennoot, die bij wijze 
van geldschieting f. 55.vOO.- '.hvél Ül.gebracht,J en door voor
noemd.e V ..il'1 Hh'F'.Jf voor 50 ge-vwne aandelen. 

Op 31 fuaart bedroeg het geplaatste en volgestorte 
kapitaal in tot�al �46 nandelen off. 346.vOo.-. 
trezien het vorenstaencte, betre:ffenue ;;;iovjet-.t:tussische invloed, 
is het van belang de bekenae gegevens i/z. A �.1<)l,I$ ae b.h.'U!û3 
hierna te laten volgen. . - .. 

Laatst genoemde is te St. Peterabiirg (Rusland} geboren 
op 17-9-06, woonde voor ae oorlog jaren in België \?ao.r hij 
sinds 5 Hovember 193b geh'nwd vms met KIRA SO.WVI'Eb'F, 5eboren 
26 October 1911 eveneens te St.Petersbµrg; het ;tmwelijk werd 
gesloten te Brussel • .i'oen hij na n.e cei,i:tulotie- van .Nederland, 
n.l. 16 J'l,lli 1340, zich uit Brussel naar Amsteróam liet over
schrijven ,,as hij staatloos burger. en vestigde zich als ma.k� 
laar in hout. ,.iijn vrom. kwam niet met hem mee, aoch bleef w, 
in België achter. Hij nam zijn intre1:: in pension Kribbestroa.t 
21, Wf3.D.'P sinds enige dagen ook reeds woonachtig was de dochter 
van ·ae la. tere comnrunistische ,ethouder van amsterdam '1.iE:s!.P ,BRT 
$EEGERS. Deze dochter, genaamd HEimIEi'TE LARIA Sfü�GIBS, geboren 
27 Juni 192? te Amsterdam, hao zich op 5 Juli uit het ouder
lijk huis laten O'Tersch.rijven .na.ax genoen� pension en toen zij 
tegen het eind vo.n het jaar verhuisde nanr :pension Rijnstra.at 
156, volgde A :32tIS ook al epoeç ig daarheen. :1 j v1oonde;.1 hier 
bijna een jaar en üls gevolg ven hun verhouding geraakte 
HENRIB1.rTE in verwachting. 8 Januari 1942 werd te 's-Hvge de 
echtschei.ding

t 
tussen "11.JT��S en lcrRA i:iO::OVI:S.E1F ui tgesp!l'u1rnn en 

19 n'ebrue.L'i d .a.v. trou�:de hij te Arns:tieruam met !f8llHIETTE, waar
na o:p 27 1.ei a e zoon .aHDRE DE SEUl:I!S werd geboren. 

Sinds 16 Januari vmren ?:J.J verhuiB'd naar een vrije 
woning op de Sloterkade 150' �n i:n �eptember �.h."'\va-r:i.en zijn vader 
en moeder uit Bru�sel bij hen wonen. Deze öleven echter niet 
lang �n zijn 24: Hovember weer afgeschrev�u naor Brussel. 20 
lloverr.ber 19·44 verhuisáe het gezin de SEOME-:>E3GERS naar Amstel
kade 1a3 r , • .A.LEXJ.S was toen nog procuratie-houder bij de 
CliEhIBOHE FJ\.J3lH2-= lJ/i.GRA, waarvan hi .i th�us ainds enige tijd 
directeur is. - _

-up-
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Op laatstgenoemd adres hebben zij diverse inwonende 
personen gehad. volgens het Bev.tleg. �erden o.a. ingeschreven: 
01,i 8 .• pril 1946 de ongehuwde bouwkundige HELLiIG JAN van der 

--r:. �, geboren 9-4-21 te JlJUS terdar.a. en de gehuwde joodse tekens.-
�, res Dï:;BORA. KOLl.1, v:ier echtgenote � echter eleiers verbleef. 

DE30RA KOIM, geboren 16-8-21 is thans echter niet meer im·1onend, 
doch VAN liER V3GT wel, al heeft hij dit jriar dan ook vier maan
den in 's-Ha.se ge,1oond. Bij zijn ter1.15keer uit 's-lfo.GE op 30 
Au6nstus j.l. gaf hij e.ls beroep op: student \iisk:nncle �cm.Univ. 
ongehuv�d en Ue;d.He:r:yprmd. _ Av. • lè�- � • .,_ u. 1. cu:,..,,._... �

21 Augustus'7è1 ::5'1
pa; d ;j i:i!J is 'i.ti as weer �tn� .�� 

H.EJ:l:ffI3'1TE gescheiden en kort cLarna, n.l. 18 Sept.'4b hu.wd� 
-,. hij :;:;1 jn secretaresse Al.HJY . aGELt.:ills, geboren 4-2-25 te Amsterdam. 

liet echtpaar SEUlaE-\.Al}fldilS staat nog steeds in5eschreven op 
het adres .Amstelkude 183'', al verbli jve1 �ij mogelijlc tijde
lijk in Zwitserlana. Op 13 november 1947 werd bij het Bev.Reg. 

+ 1 als inwonend op ienoemd perceel aangemeld: JA11 BJJU.A.t'"lli l:ANN
met vrom,1 en zoon, die er thans nog zouden verblijven. J.AU
EDUAIID ZANN is een goede kennis van oPn. kops tu1..:ken ale BEN 
l?OT-AK, PETRA fil.JJERING- e.a. Hij is politiek gezien een ver
dacht persoon, doch reeds geruimen tijd voor«at hij bij DE 
S.EXJME ging imrnnen r'erc1 J:JEX1S DE >:>EULE reeds gerapporteerd 
als eeL Dnbetrouwbaar en verdacht politiek persoon. ��S 

..- DE p11Jl . .LE is de zoon van ALEX.IS VON SEUlIB, geboren 11-12-1875
te Petrograd (Rusland}; deze 1s eveneens staatsloos burger, 
van beroep staatsraad en wonende te ',,aterloo (Bl5.) 

Per 26 b.pril 1946 wera uoor .ALEX.IS Jr. in lleuerlanu 
]
/naturalisatie aangevraagd, aoch hier ia 8ohijhbaar nog niet 

in beslist; hij is nog steeds staatloos en zijn vreemdelingen-/ 
paspoort no. 11476 is sinds :kort ver.LCl.L10d Jut 9- .t.!.:t..g;ustus 1950. \ 

tloewel het niet aan te nemen is, dat Iill11RIETTE SEEGERS 
met haar zoontje nog tot 6 october j.l. nij DÊ SEUM'� heeft 
ingewoond - dit wor�t door het Bev.Reg.aldus vermeld - werd 
zij pt:r dien datum a:fgevoerd als t� zijn Vt-:.c'trokken naar 
.Lausanne (ZwitserlanuJ, na op 8 beptember met cte hanuschoen 

- te zijn getrouwd met de Anerikaan .J!' .X.KI.NG-, geboren 20-9-22
te Philadelphia (USA); KING verbleef tijdens de huwelijksvol
tr e .::king te San .1.>i ego. i: 

Gaarne zal ik vernemen of het bovenstaande U nog aan
leiding geeft tot net maken V'.ID opmerkingen.

De luinis ter van Justitie, 
Hamens deze, 

Het Hoofd van het Bureau 1'..abinet 
van de Afdeling Politie, 

� 
.J.,r ,J ,P,G,Goo ssen 
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AFDELING POLITIE
BUREAU: Kabinet. 
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Raamweg 47 
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Vervolg / 
Bäf�op brief van 4 Ja_9/.1950, .Afd. Poli tie, 

Bur.Kabinet, No.P. 520/48, 

betreffende Pharmaceutiscbe fabriek 
11Daro" te Amsterdam. 

Tel. 183980 • 

Men wordt VCr%ocht bij aanhaling van deze- bncf dag• 
tekening, afdeling en num,mer ap,uwkeurig te vermelden 

.. ' � .. 

23 JM. 1050 
V e r  t !"'o"t1 w ê 1 i.i k. 

- I

Ten vervolge op bovenvermeld schri;jven heb ik de eer UHEG. riede 

� / 
te delen, dat mij het navolgende omtrent de PharmaceuUsche fabriek

/ "Daro" te Amsterdam het navolgende ter kennis werd gebracht: 
Als tweede pharmaceutisch bedrijf zou onder Sovjet-Russische 

invloed staan: 
1
1DAR0 11 Pharmaceutische rabriek, Tolstraat 88-94 te Amsterdam. 

Dezo fabriek van pharmaceutische artikelen werd gevestigd op 27 
Juni 1933 te Amsterdam-Zuid aan de frompenburrerstraat 6 (kantoor). Het 
was toen een vennootschap onder firma, genaamd 11DAR011 Pharmaceutische 

-r Fabriek van welke als vennoten optraden: 
_.. 1. Alexander DAROCZI, geboren te Satmar ( Roemenië), 24-12-1890� van 

Hongaarse nationaliteit, overleden te .Amsterdam 2 Januari 194ö, 
gewoond hebbende te Amsterdam resp. aan de Trompenburgstraat 6 en 
Rooseve ltlaan 16, en 

� ��-)2. 
Karl K1\UFELS, geboren te Düsseldorf 22 Januari 1908, van Duitse

f
_:_ 

nationali�it, wiens wlledige voornamen zijn Yarl Victor Fritz, 
resp.gewoond hebbende te Hilversum aan de Emmastraat 5 en in April
1941 aldaar aan de Piet er de Hooghlaan 34. 

Op 30 Mei 1934 trad m ornoemde Kaufels als vennoot uit de vennootschap 
en vanaf die datum tot 1 September 1935 zette DAROCZI als enig eigenaar 

� de zaak voort. 
,.. t.' <; Op 1 September 1935 associeerde DAROCZI zich net ze kerel WALTER I<'..AHN, 

1.A-'") geboren te Metz 4 Augustus 1911, van Duitse national:teit, toentertijd 
wonende te Amsterdam aan de Stadionweg 67, in de vennootschap onder fir 
ma onder dezelfde handelsnaam. In Februari 1939 werd de zaak verplaatst 
naar de Tolstraat 88-90 te Amsterdam. Bij de aanvang dezer laatste ven
nootschap werd tot procuratiehoudster aangesteld LET"'ERA JACOBA MARIA 

;:; van den VEGT, geboren te .Amsterdam 16 December 1914, toentertijd wonen
de te Amsterdam aan de Wingerdweg 197.

:( Door het uittreden v->n de vennoot KAHN werd de vennootschap met. ingag 
f van 22 Mei 1939 ontbonden en de zaak onder dezelfde naam voortgezet 

wederom door DAROCZI als enig eigenaar tot 6 December 1940, op welke 
laatstvermelde datum hij zijn bedrijf verkocht aan de Jharmaceutische 
Union ( een vennootschap onder firma, kantoor gehouden hebbende te Hil
versum aan de Pieter de Hooghlaan 34,ten doel gehad hebbende de handel 
in en fabricage van pharmaceutische en chemische artikelen).Deze ven
nootschap was aangevangen op 15 Mei 1937, terwijl als vennoten optraden 
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è, - Eerdergenoemde KAUFELS en zekere LIN.A GROLL, weduwe van CARL KAUFELS , 
� geboren te Höchst am Main (Dld), 13 Januari 1888, van Dultse nationali

teit, wonende ienhui.Z'évat' hasr 7,oon KAUFELS, voornoemdo DAROCZI werd toen 
aangesteld als beheerder van het filiaal te Amsterdam; de ho,.,fdzetel der 
vennootschap was gevestjgd te Hilversum aan de Pieter de Hooghlaan 34 tot 
1 Mei 1941, daarna aldaar aan de Zon- en Naanstraat 39 c - d. 
Met ingang van 1 · nvember 1941 werd het vennootschapscontract der Pharma
veutische Union gewijzigd in dier voege, dat beide firmanten gelij1 elijk 
gerechtigd ·waren de vermotscbap aan derden en derden aan de vennootschap 
te VA.rbinden zonder e�ige beperking en ongeacht het bedrag en de omvang 
der transactie. In verband met een langdurige afwezigheid van de firmant 
KAUFELS werd de bevoegdheid van DAROCZI met ingang van 10 Nnvembar ëh941 
voorlopig beperkt in dier voege, dat hij voor transacties f.500.- te 
boven gaande telkens de machtiging van een der firmanten behoefde. 
In April 1942 werd tot procuratiehouder aangesteJd: 
FRED�RIK GRAUENY...AMP, geboren te Rotterdam 7 Augustus 1912 van NedArlandse 
nationaliteit, toentertijd wonende te Hilversum aan de Lijsterbffilaan 16. 
Bij beschikking van het Nederlandse Beheersinstituut dd. 28 Augustus 1945 
werd Dr.Mr.DIRK HARRY SMIT, geboren te Yoog aan de Zaan 15 December 1906, 
wonende te Hilversum aan de Oude Engweg 18 (kantoor te Amsterdam, Sarpha-
tistraat 14), benoemd tot bestuurder,be�eerder over de vennootschap on
der firma Pharmaceutiscte Union te Hilversum, zaakdrijvende te Amsterdam 
aan de Tolstraat 88-90, zulks met inachtneming van het bepaalde in de art 
35 jet. art.2 sub 2, 5e lid 2 sub a en lOe lid 1 KB. E.133/. 
In October 1945 stelde voornoemde bestuurder/beheerder DAROCZI aan als 
procuratiehouder. Begin 1946 werd met DAROCZI door de hestuurder/heheer 'IJ• qi.et macrtiging van het Nederlandse Beheersinstituut, eenregeling petrof
fen waarbij DAROCZI als eigenaar van de 1

1 DAR0 11 Pharmaceutisc!-,e Fabriek 
werd erkend. 

,t it,-. Direct hierna stelde DAROCZI als procuratiehoudster aan zljn dochter 
�� AN1'1IE REBUS HEDWIG -DAROCZI, geboren te Amsterdam 7 Mei 1921, zonder na. tionaliteit, wonende ten huize van haar vader.Per ultimo December 1946 

werd deze procuratie ingetrokken, en tot procuratiehouder aangesteld de 
· À tegenwoordige

. 
echtgenoot van DAROCZI 1 s dochter voornoemd, BER�P,RD JOHAN 

· f81�.!'I;i MARIE A�� geboren te Tilburg 28 Anril 1916, van Ne"deriamts·e
r�\ YI nationaJ1teit, w nende te Amsterdam aan de Vijzelstraat 119. 

"4t Na het overlijden van DAROCZI op 2 Januari 1948 behoort zijn zaak tot de 
onverdeelde boedel, waarin gerechtigd zijn: 

f' le. Zijn weduwe ROSE YACZANDER, geboren te Ujpest(Hongarije) 10 Mei 1896 
pD zonder nationaliteit, wönende te Amsterdam aan de Rooseveltlaan 16 

voor 4/6 gedeelte; 
2e. Zijn voornoemde dochter, thans echtgenote van de eveneens voornoemde 

brt�, �oor 1/6 gedeelte, en 
_. 3e. JN ADOLF GEORGE DAROCZI, geboren te Amsterdan4 October 1923, zonder 

nationaliteit, 7,ijn zoon, wonende ten huize zijner moeder, voor 
V 

1/6 gedeelte, die vanaf Maart 1948 als gevolJl}achtigde optreedt. 

�, 

Ook voornoemde ARîê is sedert laatstvermelde datum gevolnachtigde. 
In hoeverre hier sprake i�van familie-relatie tussen WALTER F�HN 

eerdergenoemd en JAN EDUARD HAHN genoe ·,d in b0venvermeld schrijven waar
van bekend is dat laatst genoemde in relatie staat met vooraanstaande fi
guren u,it de CPN, zal nog nader worden onderaocht evenals de genragingen 
van bovengenoemde personen. 

De Minister van Justitie, 
Hamens deze, 

Het Hoofd van het Bureau Kabinet 
van de Afdeling Politie, 

fr,b--4c,,,:.\J... lt...�"" 
1 /7 � 

t- ,,�� �:t,i- 1'/'i'u.w'-ri .1 �R-. /�l,,�:.u....,, 
� 

Mr.J.P.G.Goossen. 
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