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NOTA. 

AAN 

V.Ali . .. 

f/1 No. . . 
Betr.: 

2+1. CO. 136026. (21:1ei 1')52). 

KA-RA. 
C{' ~~-0 

HO • ( C VV. II) • \ .. ~,, ~\) ' 

137985. ~ -
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7_~. 'l MEI 1rrs1 J. SCHNEID.Qi. 

In antwoord op Uw rapport ven 8 l-a.pril 1952, no. F 44.3, 
ve:t\zoek ik U aan "~resseu :pe rJillen b~riéhten, dat ons om
trent de reis van J. SOHL\E1DEP. Been inlichtingen hebben be-
reiltt. . 

Zonder verdere eegevens is het niet mogelijk na te 
met wie betrokkene oentact heeft .önderhouden. 

H. '• I 
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RAPPORT: 
Van: Ka- Ra 
Aan: HC 
No .: F/448 
Onderwerp: Josef 

d. .IJl// 
' NIET O.K. t1 / • I 

ACD/ ~· ~.JbJ ·J 
DAT: f.,:z \. ..,..,~; 

t-..;...;...--.:~ 

I PAR,:,. _w ...... , - -
I • /.Jt/3~ 

SCBNEIDER • ./'~ __; ~-~ 
(_,(} r;bc ~ /~ 

I 1 1 
1. Ten vervolge op ons rapport F/443 (ACD >J ~ ) 

d.d . 8.4.52 deelt Expresse ons mede, dat Josef 
SCHNEIDER houder is van het Oostenrijkse pas
poort 4.PA.446 . 35/S I, uttgegeven 21.7.51 te 
Wenen , geldig tot 1956. 

2. Begin 1852 heeft betrokkene een visum voor 
Duitsland aangevraagd, daar hij zich voor 
zaken naar Duitsland wilde begeven. 
Het visum werd geweigerd. 

8-J-52, H • 



MINISTERIE VAN JUSTITIE ~'"fol. . 

Af d . Poli tie 
Bur. Kabinet 

No. P 72/52 
Betreffende: 

J. Solmeider 
Bericht op brief van : 
29 J\pr. 19 52, 
No. 136026. 
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's-Gravenhage. 2 
Men wordt verzocht bil aanhalllig vcm do .. brtol dag· 
tekening, afdeling en nummer nauwkeurig te veunelden 

Vt-RTROUWELIJK 
Aan:het Ministerie van Binnen
landse Zaken, Hoofd van de Bin
nenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastr. 68 te 's-GRAVBNHAGB. 
t.a.v. Jhr Mr V#.J .1h. serraris. 

(I 

In antwoord op Uw bovenvermeld 
schrijven heb ik de eer Uhoogedelge
strenge mede te delen, dat Jozef 
SCHNEITDER in de administratie van de 
Rijksvreemdelingendienst niet voor
komt. 

Î 

• 

A. H. 0 I 77 · 10000 • 1951 
"IS Algem«n 

De Minister van Justi~ie, 
Namens deze, 

~~t Hoofd van het Bureau Kabinet 
/V van de Afdeling Politie, 

NIET O.K. 
ACDfl..i t! 
DAT: ~ ~,)2. 

PAR: ~ 

J 



cvv. II. /VU. 2+1. 00. 136026. (25 April 1952) . 
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Ik zal he~ o~ Jrijo atollen vun U noo~edele~stronB~ 
te mo en. :VQrnemen \7 t U b& rond i.... omtrent do Oostenrij
ker:-

Jozef' SOHIT!.Iil.è."R.! ,joborcn l7 :1rt 1910 te :Brckà, 
d;Lrcc·Eeur van: de Lu • ..:~ortfirUla t::a ... meidor, incken'!:ru.':r -
zassc. l? te .enen. Hi;i. la in het 'bezit van een Oosten
J:>ijkGpaspoorullo. 4 P.A 446.3,?/S I, c1diu tot .1956. 

lij zou no~ onlän o - bc~ ~n 1952 - een bezoek 
aun ~ ederland hobben cebradht vo~.::;c ... c1d v:m z:i.jn doch
·er~, Cueboren 14 ~ptc~cr J. ;15 te Graz) en vun 
arl u...llE.L~ geboren in 1896 .. 

.J.wtrokken.e uordt o. a . verd cht van handel in stra.
't~~:.~ische . .rJato:r.ial.on en van he.nttel in aspoorten van 
Ooata-B.iea. 

. 
Mr K. E. BRESLAU 

an do Hoozodelgestren~& aear 
·~. J •• G. Goossen, 
noo:fd Bureau lto.binot van do M.'d. Politi'ê 
:van he:t Jinia t;erie van Just!Ltio, 
ltawJr,70g 4'1' 
's-GRA V'dTiiAG '.-
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RAPPORT: DAT: 1.,-;_," 

t PAA: ;~. 
Van : Ka- Ra !:!. 
Aan : HC j 
N 0 • : F I 44 3 IJ 6 () ~ 6 . 
Onderwerp: J .SCHNEIDER!..-/~~ ._.· ~· c~ 

Expresse deelt ons het volgende mede : ~ 

Josef SCHNEIDER, geboren 17 . 3 . 1910 Brcka; Oosten-t.fc.. ~ ri jkse nationaliteit; directeur- eigenaar van de 
Im- en Exportfirma SCHNEIDER , 17 Winckenburg&asse , 
Wenen ; Oostenrijks paspoort1~r . 4 Pa-130.021/49 . 

I Staat sinds 1947 bekend als agent voor de Tsjechen 
in Oostenrijk, en als schaoberaar in Costaricaanse 
paspoorte~ Sinds 1950 legt betrokkene zich er op toe 
zeldzaam materiaal aan de C. S .R. te leveren . 
Bovengenoemde persoon arriveerde begin J anuari 1952. 
voor zaken in Nederland komende v'liluit Bonn. 

~ I Betrokkene werd vergezeld door zijn dochter, Dagmar, 
geboren 14-9-1935 te Graz, en waarschijnlijk door 

, I Marie HEISE, geboren i n 1896. 
r 

Expresse zou gaarne alle inlichtingen van ons ont
vangen, die wij hebben betreffende SCHNEIDER ' s verblijf 
in Nederland en eV1!ntueel van zijn contacten. 

8- 4-52 , H. 
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-~oT \.: 
Van : K 't-M 

Op 15 . 10 . 51 werd a Spil brj ef nr . 11890-.:;jcn::/ 
1îîl) .c:;encl':te,n:m, waarin he de i nhoud va11. ü.e 
nota van HC (CVV/5) aan KA- RA d . d . ~ .~ ~ . 51 . ~~ . 
1189~3 werd medegedeeld, en hen een fotooo~je 
'ra"'l 4& p-aspoort van lJetrokkene we.rd aa"l~eboc1en . 

15. 10. 1951 , v . H. 



2+1 co 118903 

Aan: KA/RA ~~ toer !:IC (CVV 5) Van: 

No. 

.Betr.: 

Bijl.: 

118903 

BIRNBACH, Erich . 

1 fotocopie 
paspoort 3IRNEACH 

~p 6 September jl. arriveerdan ~et het vliegtuig 
Yan d~ S.A.S. uit Brussel twee OQ~tenrijkeTs &enaamd 
a. BIRNITACH, Erich, geboren te Wenen 29 Januari 1914, 

wonende te Brassel Ave. Brugman 30, en 
b. ~~T~:LUEI~, lurt, geboren te W€nen 2 October 1918, 

wone~de te Wen€n, Klagbaumg l5 
Beide personen warun in hat bezit van een ticket, 

ueldig voor het vliegtuig naar Leipzig via .Praag. H-e.t eSA
vliegtuig voor Praag had ecpter vetraging, zodat zij nièt 
dezelfde dag konden doorreizen. Zij vestigden de indruk 
op een a~gesproken tijd in Praag of in Leipzig te moeten 
~ijn, zonder evenwel tot de koeten van een char~ervliagtuig, 
waarnaar zij informeerden, te kurtnep of willen overgaan, . 
zodat zij de nacht in Amsterdam doorbrachten. 

BagagecontrOle 1~verde niets ter zake dienende ~p. 
Tijdens hun korte ~pontnoud in de wachtkamer op 

Schiphol werd. door BIRN13ACH een interlocaal gesprek cgevoerd, 
nummer onbèlëend. 

~ 

De vol~ende dag . (7 September 1951) had hiJ voor het 
ve:rt;rek per CSA-vlfegtuig nog een ·te,:lefoongeeprek m'et Praag. 

Gez;ien de ot.lStandigheid ,' d$-t BIHNl3ACB .in Ërussel 
woont fa ~en en , ander wellicbt van belang om aan "Spil" door te gevert .voor kennisname. . . . . 

Volledigheida~ve voeg ik hier nog ten behoeve· 
van nspil 11 een :totoco:pi~~.an ·h~t paspoort van BIRNB:AC.H • 

.J HC. I 

r, ) · 
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S.T. 22 September l9~1 . 

Ho . Gr .'i .r: . 1291./)1 Conf . 

Bijlage1 : rapport+ stel foto-copie~n . 

Onèerweru : Gre~spassage K. BettelhG- . • 

In vouv1e dezes gelieve U aen te 
treffen een uittreksel uit een v:i
ligh~dsrappol' t opgemaPlct door '-' , 
naar de inllouö waarvao lwrtlleic Silc lve 
v10rd t verwezen . 

Hoofd B. I.D . erl c'e Belc;ische Oppo
site number en P .I. IJ . • 1\msterdum zljn 
eveneens door rll.j op de h0')gte gestelc 

S . ? . 

lb b~ 
'7· ;tä6 

--, 4 SEP. 1951 

AAN : Hoofd B.V .D • 

• Typ : 10 . 
Coll. :1}--



' UITTREKSEL GREtiSVEILIGHEIDSRAP ORT 
'A BICHT CONF: 

' )atum ve.n bericht 
.Rapporteur 

1 Van wie is het bericht afkomstig 
Betrouwbaarheid bericht 
Betrouwbaarheid berichtgever 
~elke acties zijn ondernomen 

7 September 1951 • 

Eigen bsricht . 

• 

.. --
Met oolke instanties samengewerkt: 

Bagagecontrole; paspoorten gefotocopieerd. 
I . en A. Schiphol . . - - - - - ~ ~ - - - - - - ~ - - - - - - - - - - -

Onderwerp: Grenspas age van BIRNBACH,! . en BETJELHEDl,K• 

~I 

Op 6 September 1951 te 11. 30 uur , arriveerden met het vliegtuig 
van de s.A.s. uit Brus ~el , twee Oostenrijkers , genaamd; 
a . ijiRNBACH, Erich, geberen te ~enen , 29-1-1914, wonende te 

Brussel Ave . Brugman 30. en 
b. BETTEUiEii~. Kurt , geboren te Wenen, 2-1 o-1918" wonende te 

Wenen, Klagbaumg 15. 
Beide personen waren in het bezit van een ticket, gêldig 

voor het Vliegtuig naar Leipzig , vie Praag. Het C. S. A.-vliegw 
tuig voor Praag had echter om techn1.sche redenen 24 uur vertra .. 
ging, zodat beiden op die zelfde dag niet konden doorreizen. 
Hierop werd door hen r-- -~n K. L.M. employe gevraagd, of hij 
uit wilde zoeken, of · ti' .. snog een mogelijkheid bestond om voor 
de afloop v~n de LeiJ- ~ Messe, vi~ PrA ~in Leipzig te kun
nen zijn. Dit bleek ecu" ... onmogelijk te zijn. Daarn3 werd 
door hen opgave gevraagd van de kosten voor een eb rtervlieg
tuig viA Praag n~ar Leipzig. 

Dezerzijds werd de indruk verkregen, dat zij op een afge
sproken tijd in Praag of in Leipzig wilden zijn. 

De kosten van het chartervliegtuig bleken echter te hoog 
te zijn, zodat beiden besloten alsnog de volgende dag (7-9~51) 
door te r eizen naar Leipzig via Praag. 

De bagagecontrole leverde niets terzake dienende op. 

-
H~n werd hierop door de K. L. M. een hotel in Amsterdam aan

gewezen. Tijdens hun korte oponthoud in de wachtkamer op Schip
hol , werd door BIRNBACH een interlocaal gesprek na de telefoon 
Schiphol gevoerd; nummer onbekend. 

Op 7 September 1951. te omatreeka 12. 00 uur verscheen 
BIRNBACH voorneem~ wederom aan de vertrekbalie op Schiphol. Hij 
verklaarde alsnog naar Leipzig te willen gaan via Praag. Toen 
hem werd medegedeeld dat vandaag vermoedelijk de Leipziger ~ 
~esse was afgelopen, verklaarde hij dat de Mes se was verlengd 
tot en met Maandag 10 September 1951. 

Hij verzocht hierop de controlerende ambtennar een beetje 
haast te maken, daar hij voor het vertrek van het c . s . A. -vlieg
tuig nog een telefoongesprek met Praag wenste te hebben. 
Inderdaad vond dit telefoongesprek plaa ts. Kort daarop verscheen 
BET~HED1 eveneens aan de vertrekbalie op Schiphol , die zich 
daarna bij BIRNBACH voegde . 

Opgemerkt zij , dat beiden wel in het bezit waren van een 
entreebewijs voor de Leipziger Messe. 

, Blijkens dezerzijds ter be ·chikking stnande gegevens heeft 
BIRNBACH voornoemd in hot tijdvak van 7-4-1951 t/m 14-4-1951 

l 
te Rotterdam besprekingen gevoerd met de IQ'ederlands-Z\vitserse-
Scheepvaart Mij . 

Voor wat betreft de door BI ~' en ' .7 T,HEIM gemaal~te 
reizen, moge worden ver-rtr::--=-"' ,., ... l 'ix. . "c to<"~JJ.l.< "''ie paspoor-
ten en Ca.rte-Identit( . ~- "\_...(:.... --À~? 'JL -"'? 6 vat" 
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