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1. Kennisgenomen.

2. v n inhoud k ·uüsgenoman
21-2-4'1
C/vdN

24.2.1947. 
c/vdN 

3. Het schrijven ID den Haag, 13/276, ACD 21299 met bijlagen is
van weinig nu.t. De gegevens zijn niet "bij" en onvolledig. Om
administratieve redenen kan het geheel wel in dit OD blijven,
hoewEl het even goed geborgen kon worden in OD " Corps Di.Pl/1rmatique." 9/10. 4 7 • C 5 lJ 

verWJ..JS voor eze gege
OD's van Vertegenwoordigin-

• 

4 Stukken betreffende het Corps Diplomatique gelicht uit dit OD en gevoegd 
in OD 1695. 

ACD/4 17-10-50. 

5 Voor zover van de geagendeexde stukken (in dit OV ge�rgen) het 

schutblad aanwezig was dit bijgevoegd. jan. 1 68.
A.1..,, ..... 

Werkgr. a . 



Speciale instructies aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

0 l'q,A F G E D A A N 

Afd /S,c<fo g '. qj 
Achtereenvolgens aan: 

Verantw. voor 
Adm. afdoening: 

l:l AFD.1 SECTIE 1 

Dat.: 

' /

,. 

R. ACD., namens deze 
Dat.: 

BEHANDELING 

Interne aanwijzingen A CD. 

ACD. Dat.: 

AFZ./PAR. DAT. 



AAN: Hoofd Afd. C. -(de Heer Jhr.'Ar.W.J.Th.Serraris) 

·;� �- :: ;: � j;:-1 ;�---· -· -. -. - · -. -. -. -. -. -.-· - · -· -. - · -· -· - · -. -;eJ 2 }:� · -.Betr.: Prov.No. 's 
)
;K

�I 
� � � vv� 16/u ; r

• 

il 
�Á� o (f I �- I 

� 
' 

In antwoord op Uw nota d.d. 1 Maart 1955, deel ik U 
het volgende mede: 

/ t / 1 G 23200 - afgegeven aan:/Osoar Sunier�"Amsterdam,
Koninginneweg 79b.

/ , / 1 G 46926 - afgegeven op 23-71.26, aan W. P. Koning, & •'

Zn., Ter Haarstraat 24 te Amsterdam. 
GX 11373 - afgegeven op 29-6-'49, aan H.A. IJff�\.

Moerbeilaan 49, te Hilversum, geboren. ·16 
Dec. 1917. 

� 1 fl GZ 61222 - afgegeven op 20-4-'43, aan J. Hoogland,•'

Ged. Turfhaven 36, te Hoorn, geboren: 29 
Maart 1910. 

/ 1 Jl GZ 6030 - afgegeven op 28-6-'}�, aan H, de Vries,v,.'
Kleverlaan 7, te Bloemendaal, geboren: 26 
Maart 1903. 

/ I /f GZ 51089. - afgegeven op 15-6-'39, aan D. Seljee,� 
Saphatipark 72 I, te Amsterdam, geboren: 
22 Jan. 1898. 

/ I /1 GZ 77594 - afgegeven op 24-8-'46, aan V.L.J. Engels�i
Rubensstraat 38 hs, te Amsterdam, geboren 
14 Maart 1920. �'t 

/ 1 / GZ 86960 - afgegeven d.d. 11.7.47, aan Klaas Sijphe·er, 
geboren: 16-12-03, Oosterstraat 4,Noord 

/ 

/) 

HZ 60363 -

/1 M 84135 -
,t 

Scharwoude, Gemeente Langedijk. � 
afgegeven d.d. 23-6-1939, aan A.A.Klaasten, 
Eendrachtsweg 41, Rotterdam. 
afgegeven 15-10-'48, aan H.v.d.BuntJ�rou
wenweg 8, Nijkerk. 

HOOFD ALGEMENE ZAKEN 

4� 
D.J. BUURMAN.

ACD/ 

's-Gravenhage, / .f' April 1955. 

DAT. 11 APR. 19S5 

1.,,.. � ' 
t --.1 

i Go�e tn./· JA/ /
. 

·� -
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.t/� t- ,
;' AAN: Het Hoofd Afd.C-.- J)e Heer Jh.r.Mr.WF .Th.Serraris. 

lt,•-o-•-•-•-•-•-•-•-•-•- •-•-•- •- •-•-•-• - •-•-•- ,-'•-•� •-,Y.t ./;IP.!�-•-•-•-•- •-•-,- •- •-•- •- •-•- •- 4
. Nr.AZ/ ,f/,f <- fb 

Betreffende: Gegevens �entekenno's en 24 M(l 1955 /, .A,,� 

I· 

prov. no' s. 
vr . --

1 COPIE -1 
·:..,_ .. .,,... �� 

, l!!utemd •Ge•e1�1. ,/ � --� 
�� J "/ Naar aan1'fmg van Uw nota' a 2fo246 en 246729, doe 

,.trb .P'; 1/' ik U onderstaaba �e g:eora?.ga& �,gw,ei� toekomen t.w.;

1
Vo.,,o,9

0
.d,il1.�- " HZ 87736 afg.15-4-1946 aan: J.A.Hierck,l\'-

c'b "-b \'i,117 · Ln.v.ldeerdervoort 543 •s-Gravenha.ge. 
1 • �2,.. JH 85843 afg.27-11-1930 aan:Hartog en Cats

ll.io.i .. ,· Hofwijokplein 14 's-Gravenh.a.ge, 

1(5 0.1. 1 verva).len 3-9-1933. 
L- par.: - 1 -, N 83 774 · afg.13-12-1948 aan M.11tytena,�'(

Best B 5• 
7547 afg.19-4-1915 aan FiJ;l_Noordhoek��

Bodegraven, Julianaetra.at 34, 
- v H

OZ 76238 afg.20-7-1946 aan �!_lji.ol.Jntts. Jaoobus Arnoldus �i
Ghisl�in Dopheide, geb.29-7-1915 te Amsterdam,. 
wonen4e Santpoort Breàeroodeew� 93,gem.Velsen.·

- r' OZ 25839 afg.29-4-1936 aan .A.a.ro:n S\lraab,geb.26-2-1884, 
wonende te A'dam, Plantage Doklae.n 1�20(oud adres) 

.: .1 GZ 22165 afg. 25-9-1935 aan Hermami,e Eickhoff1t�eb.5-9•04 ' te Haa.rlemmermee-r, wonende-te Aalemeer10phe11al. 71.
vOZ 78170 a:fg. 10-9 1 46 aal'l: C.V.Sohermer en Co.�� 

Keizeregraoht 237 (oud adres) 
� - • GX 10921 afg. 20-6 1 49 aan r David Joseph Wou.dstra, geb.

24-5-l900 te Amste.r4àill, wonende te A 1 dam, 
� ---- . - . __ -� __ _ JonJ.Mi;ane.w.e_g 4Q8 ha.o 

• ·- PO 32-09 J.Kni.jpstra�"•d.lielststraat 41
'e-Oravenhage. '

\ 

f, 

1 
·,
t 

1 \' 

,,· 
!' 

""' 
t(, 

( 

- , - v NP 54-76 A.Posthuma-.�Hoekwaterstraat 54

r .-

.I-
f .. ; -

.. 1-. , 
- -,

- :-1

� NO 

,NT 
vNT 

· PG

vNX

v.PH
�

93-74

5_8-45

50-16

35-16

05-08

49-12

/5 October 1954• 

Voorburg. 
lry'.Organon�1JClooateretre.at Oss./N.Br� 

,.J.v,d.Pluym,\\.'toordijk 276 Barendrecht. 

K. Ernst,t'(, Gouwe 206 Gouda.

F.van ·Gelder�lSpoorlaan Jij Bilthoven·.
�\� 

NV.C.van vergeyk,Me.riniereweg 71 Ilotterdam.
(L ,:( rd. .,. __ R.H.de wroot, Zijlvest la. •=rlem. 

• 
l 

f' ,,.HET HOOFD ALGELiENE ZAKEN ·
1
Tof/ deze

lu /!. /1 
,. ; , 1 /1//;L

' J I I (/(/{/�

/ 
f 

t 

D.J.BUURMAN.



lifOT\: voor de Heer J .L. Ludolph 
tfdeJj.ng K. ,. .R• \

1

--

Nr. 2.-.Ï �S'G/- - - - - - - - -
Betreffende: houder '...merikaanse No. 
• T..aryland -�' )7128

• 

Ten vervolge op U. verzoe -c bc_.end r;emaak-t te \lorden met de houder van het Amerikaanse No.: �aryland 337128, heb iÁ de eer U mede te delen, dat v ia 
de K.N.A.C. uit h"!lerika het bericht is door'!;e-comen, dat in de ,taat 1..aryland zowel in 1950 als in 1951 

i.bovengenoemd no. niet is e.f�egeven. 
/ 

• -Gr0·venh8.g<1, 18 'uril 1951.

• 

• 

34251/CR/1246 23-6-'52. 
RE: Uw nummer U 10288-C56-Kal, d.d. 26-4- 1 48 • 
ONI.l.ERWER.Pi Autonummer 337128 "Maryland". 

In antwoord op Uw bovenaangehaald 9Chrijven deel ik U mede, dat via de KNAC uit Amerika het bericht ia doorgekomen, dat in de �taet Maryland zo�el in 1950 als in 1951 
bovengenoemde No.� is afgeueven. 
k 

Aan de Reer �egeringscommissaris 
in Algemene Dienst, 
Plein 1813, «o. 4, 
'o-G-RAVENHAGB • 

KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 

Antwoo d t � richten Z!On den 
Regeeriroc-�orimisJaris in Al
gemcenen l.;1emt. 

Plein 18�J l"r. 4, [ ... 

U 10288- C 56 - KA. 1. 

'&-Gravenhage, 2 
Plcio 1813, No. 4 

' j\ p�j J J�48 
Volgno. 

o_(/ u -
. 

ACD / 8Crul_ 

•
Ik moge U verzoeken mi� mede te delen

aan wie de auto genummerd 337 128 11Maryland 11 

�ehoort.
Het is niet uitgesloten dat de tot 

nu toe onbekende eigenaar zich bezig houdt 
met 11 intelligence" • 

,. 

De Regeringscommissarix 
in Algemene dienst, 
voor deze: 

. 

/}/�� 
(Mr. J.M.Kielstra) 

Aan de CentPale Veiligheidsdienst 
t.a.v. de .-lelEdelGestrenge Heer P.a.Gerbrands 
Javastraat 68 
•s-Grayenhage.

® 37263 • '4b 

. . 

. .. 

1 
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HKB 

AFSCHRIFT NOTITIES C HUT BLAD � 

Aan Contant is verzocht dit autonummer na te gaan. 
KNAC noch ANWB hebben dit kunnen opleveren, noch 
het Min. v. Verkeer, die echter Contant aanraadden, 
een brief na.ar Amerika te schrijven aan de bepaalde 
autoriteit. Dit is± 3 weken geleden geschied. 
Antwoord kan worden verwacht. Voorlopig dus nog even

geduld en Co in afwachting opleggen • 

KARA 14-3-51
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SPECIALE l�STRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij 1efioitieve opberging io te vullen). 

9''NAFGEDAAN 

Afd./Sect.: (1 Dat.: 

Interne aanwijzingen A C D . 

ACD. Dat.: Par.: 

A,ntekeni�gen 
7

meren ,. v.p. l), 
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NOTA 

Van: KARA 
--

. ·,
1

Op 3.12.1951 werd aan Spil brief CBS/1201 geschreven, 

waarin hem de inhoud van 123690 dd.15.ll.1951 werd mede

gedeeld. 



• 

• 

No: 542.- DIENSTGEHEIM.-

Onderwer:2:"Eigenaar Y.@ Ned.auto 

N-84918".-

Bijlagen : één.-(in dulpo).-

AAN : !-!-IB-!-
v A N : '!J... -

15 November 1951.-

-r ;t; . 3 ir !-:/. ? c! I.
fi( )., I /.. er<'>· ;?l 

� .:-21 NOV 19!'
� -

AC01 1136.Jo 

Onder aanbieding van bijgaande aanvrage van 

"SPIL", No:B.D.A./1-067/W.1255,d.d.9 November 1951, betref

fende bovenvermeld onderwerp, moge ik U het volgende berich

ten: 

Blijkens het - ten politie-burele te Breda - aan

wezige register van afgegeven nummerbewijzen, behoort het 

nummer N-84918 toe aan de "N.V.VAN KUYlillEUREN", Hoefstraat, 

No:230 te TILBURG, welke firma tevens houder is va.n N-84919. 

Naar ik van de I.D.te Tilburg vernam, exploiteert 

deze N.V.een timmerbedrijf, waarin hoofdzakelijk deuren wor

den vervaardigd. De directeur-eigenaar van dat bedrijf is 

genaamd VAN KUYK.-

De firma VAN KUYK staat te Tilburg gunstig bekend, 

doch de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat zij personeel 

in dienst heeft, waarvan dit niet kan worden gezegd • 

Tot het bekomen van meer volledige en betrouwbare 

gegevens ter beantwoording van bijgaand sch rijven van "SPILn, 

moge ik U derbalve adviseren, één en ander door de I.D.te 

Tilburg even nader te doen bekijken.-



• 

. . 

• 

<. 

;B. 

D.A./1-067/W. 1255.

0 L(. l)_J/./

1 "21 NW 1951
,....:...... 

,� 'lt1td7g v'1 

Zou het U mogelijk zijn mij de volledige 
identiteit en het hu idige adres te laten kennen van de 
eigenaar van de Nederlandse autonummerplaat N. 84918. Aan 
de achterzijde van het voertuig die gezien wan, zou een 
plaatje bevestigd zijn geweest dat de naam droeg "Van 
Kuykdeu.ren". 

Het zou mij tevens nuttig zijn enkele inlich
tingen te bekomen betreffende de politieke activiteit en 
de beroepsbezigheden van bedoelde persoon. 

De 9e November 1951. 

,, 
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

�AFGEDAAN 

... co ..
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.. ................ l� .. �"--"-.1 ........... ) ............................................... . 
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�D - ��� > ····••·••········ .. ·· .. ·••·•·•···· .. ·· ...... .............................................................. .

Afd./Sect.: � L� Dat.: t{l. //. J) Par.:

Interne aanwijzingen A CD . 

ACD. J>!c Dat.: L1../��1. Par.: j 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 

� .. / ... t.!..-.................................. ................................................. ................................. , ....................... .. , ...... , ............................................................................................................ . 
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� 10192 · 51 
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 

(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

PAFGEDAAN 

Interne aanwijzingen A CD . 

ACD. Dat.: Par.: 

... ÇQ ... /4:it.�/. ................................... : .......................... .. 

Aanfekeningep (Nummeren s.v.p.!): 

l ...... t. .. i.. .. ÄLh. ... : .. � ........ : .. �� ... J.�� .. � ............. ······•···· ... ··•·

·······•···-····················· ·································································· ········································································································································································
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RIJKSDIEL'TST VOOR HET WEGVERKEER 
.AFD. C. 

Lijst van vervallen CD-Kentekenbewijzen in àe 

�--:7;;x7-

P. .:J./.,7, /

2t NOV 1951 

ACD/ �.!_'3'�� <. !/
maand 09tober 1951 

NAAM m VOORNAMEN v� WOONPLAATS 
DE HOUDER 

CD-252 Lisle, R.E. Washington 5 October 19 51 

: cD ... 371 
cn.:2s3 

'CD-452 

·-380

CD-232

CD ... 308

CD-344.

OD-244 

CD-SJ2

CD-368

�-212

CD ... 195 

.• CD ... 278

Eerste Secretaris v.d.Amerikaanse 
.ll!Ilbassade 
Ohief E.C.A.Bur·eau der Amerik.Amb. Washington 
Uemry, z.:mxc.L. Brussel 
Ambassadeur van België 
Cox:, austin B. ,,ashington 
Ivi.D.a.P .Bur. der J.Unerik • .dlbassade 
Larkins, L.B.S. Londen 
Handelsraad Britse Ambassade 
Nemry, Z.Exc.L. Brussel 
..w;Jbassadeur van België 
Burnell, Kol.Natham� A.. ·\ashi.ngton
Jl.iJ..D ..... P.Bur. der A.merik.Ambassade 
Johnston, Kol.'.r • .A. Ottawa
Militair Attaché i/d Amb.v.Canada 
Bull,Z�Ex:c.J. Oslo
Gezant vaa.. Noorwegen 
Ides van. der Gracht Washington
Supervisor of construction a.d. 
Amerikaanse Anib asaade 
Hoisingt9n, Lt.Kol. R.D. uashington
M.D • .A..P. Bur.Am . .A,mbassade
Helle.r, Laszlo Bui apest
Handels Attaché Hongaarse Gezant-
schap 
Baert, R. Brussel
Handelsraad a.d.Belgische Ambassade 
Bosman, Z.Exc.Pro f.Dr.D.B. Pretar-ia
Ambassadeur v.d. Unie van 
Zuid Af rika 
Koskinen, Z.Exc.Baron Yrjö Helsinki
Gezant van Finland 

Aan het Kc..binet van de 

i,ünister van v:.:;rKet::r en 
Waterstaat 
Binnenhof 20, 

,s-G RAVEN HA GB 

;/.a. v /A ��·�''""- ' 
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1.--,.,-.., i 1. /2 ./ r1 "· ç 11--.:.+---1 db. a!» 
1 

...JJP<_ _ 11/.J __ � 2/1, I 
.No.130-1950. Vertrouwelijkl 

A.C.D. 1v j :1-y � 
w, rk.ttr Vern 

Betreft J.R.van l.peren,ge,·cw�ê. · - �PR: 
\-

':�
_
JAN.1951 

11

/ 
hebbende te Badhoevedor¼'• , __ 

AntwoorJ. op ondersch:ci:ft e54;661-1.9 50 Vertrou,1elijk. 
h,�..3y ,i) 1 Q � 1 l,lfa/1". ... 4, 

\..._\ \ --S�.L� /.,; �--&-->-.-4 4(. 
r- 1 Jan HenJrik van .Lperen,gebo�e•1 te ifieuwer-'Unstel, 

7 Juni 1�90,overlejen te Haarlemrnermeer,�adhoevedorp, 
14 )l.ei 1946. 

uit een de�erzijjs vertrouwelijk ingesteld onder
zoek,:ileek h1:t vol1enle. 

, Bedoelde van Iperen is voor -'ie oorlog in het bezit 

tt' geweest van een personenauto,vermoe1el1jk gekenmerkt 
!) {" ,,, G-48297. 

Kort voor het 11i tbr-eken van de laatste ''1ereljoor
log,hee:ft hij deze au�o verkocht a�n een niet nader 
bekend persoo'1.. 

Na1ien heeft hij geen automobiel meer gehouden. 
Be-.ioelde Véill Iperen is na de "Jui tse be�ettin.g 

enige dagen gei�terneerd geweest,ver1acht van lid
maa tschap der 1!.S.B,hetwelk ecnter niet bewezen is • 

�ijn houding in de �uitse be3etting was pro-Juits. 
Hij vras gehuwd met Johanna van 'Jieriri..gen,geboren 

ll Juni 1896,tnans woonachtig te Haarlemmermeer, ... -\als
me .:-r.lerdijk 133. 

lJi t dit �uwe lijk ·'lerden de volgende kinderen gebo-
ren: 
le, Neeltje �4rentje,geb.27-7-1916 te Haarlemmermeer, 

thans wonen,ia sinds 13-1-1;-l-a te Haarlemnerliede; 
�- Marti11.a,geb. ll-3-lfW te Haarlemmer.meer, thans 

wonende sinds 30-1.0-1939 te /,�nste:::-dam; 
_3§. Jan Hendrik,geb.31-5-1919 te Haarlemmermeer,gehuwd 

met Neal tje van Beek, wonende te .oadhoeve3.orp, 
Spe.rwerstraat 4; 

4e. Johanna,geb. 2-3-1922 te Haarlemmermeer,gehuwd met 
Cornelis van i--:tjl:eren,wonende te Badhoevedorp, 
Ibisstraat l; 

i§_. Johannes Andreas,geo.2e-12-1923 te Haarlenmer.rree�, 
the.ns wonende te Gilze -q1jen,Rijksweg 123; 

6e. Arendje,geb.e-10-1928 te Haarlemrnermeer,wonende 
te Haarlemmermeer ��alsmeerder1ijk 133. 
Het gezin van Iperen(vad� ,moede?:' �.n 2<indsrenJbe
lijdt geen Godsdienst. 
Niet achterhaald is kun'1en worden,wie van deze ki"l-

daren in het bezit is geraakt van het �ufimerbewijs 
G�48297. 

De kinderen,woonachtig te Badhoevedorp,staan hier 
gunstig bekend en ko:uen niet voor in <le administrati':! 
van de politie alhier of v.m.�.R.d.te Hoofdjorp. 

Een vrachtauto,gekenmerkt G-48297 is nimmer ge�ien 
bij ién der te Badhoevedorp woonachtige kinderen. 

Badhoevedorp,!; Januari l95il-. 

�
No.854/661 -1950- VERTROUWELIJK.

�ezien en door�ezonden. Hier op heeft betrekkin5 Uw 
schrijven No. 95794. d.d. 27 November 1950. 
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Onderwerp: Onbekende auto voor perceel � U-j- o/J, I

21 NOV.�,-� Frederik Hendriklaan 25, 
î'"'fä/"K

À
i:R{1 ' s-Gra venha ge.
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ACD/ i"/41. r / --- /71/ , -
Na informatie bij een lid van het Nederlandse 

gezantschap te Lissabon is gebleken, dat de auto's van 
b,et corps diplomatiq_ue in Portugal een wit nummersch ild 
met rode rand voeren, geli .ik aan het Belgische. 

Het Portugese nummer bestaat echt er uit v1er 
ei ,jfers. 

Het betr of hjer dus een wagen van het Por tugese 
Corns Diplomat ique, die op het rechter-achterspatbord de 
"P" van Por tugal voerde.ffe nationaliteit van de inzitten
de is n iet bekend geworden. 

9 November 1950. 

17.
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Aan de Heer 
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Werk�r. Vera 
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ïfi:i7· 
A.n-twoprd,. · 41t ,�

. Hiermede moge ik U verzoeken mij te willen doen 
inlichten omtrent de personalia, politieke gezindheid 
en verder van belang zijnde gegevens betreffende 
J .11. van IEPERJ!;N, wonende Kastanjelaan 32 te Haarlem-
marmeero 

Op 5 Ootober jol• werd in een caf� te �sterdam 
e�n sportfilm gedraaid voor de leden van de afdeling 
West van de Vereniging Nederland-USSR. Na de voorstel
ling verlieten twee mannen, die koffers en filmtrom
mels droegen, het cafd. Ze vertrokken met een vracht
auto met het kenteken G 48297. Dit autonummer is af
gegeven aan genoemde Van Iepereno 

tl HET HOOFD VAN DE DIENST
· namens deze:

·' 

,• , 1 

Dis tric.ts commandant 

der R�jkspolitie 
te 

AMSTERDAM. 

,-. 

; 
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Betreft: Ned.-USSR. 

DIENSTGEHEIM. 

• 
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-

A.C.D. 1 
Work r. Vern 

26 October 1950. 

Op Donderdagavond 5 October 1950 werd in het buurtcaf� 
MEVIUS op de Postjesweg/Witte de Withstraat een sport
film gedraaid voor leden van de afdeling West van de 
Vereniging Nederland-U.S.S.R. Er waren 16 personen 
aanwezig. Het zaaltje was door een aan de caféhouder 
onbekend persoon afgehuurd. Aan de veiligheidsvoor
schriften werd niet voldaan, zodat een aangekondigde 
verdere vertoning niet op gelijke wi jze mag plaats 
vinden 

Te ongeveer 22.30 uur, na de voorstelling, kwamen twee 
mannen uit het café, die koffers en kenniijk film
trommels droegen naar een verderop geparkeerde vracht-

- 1 auto met kenteken: G-48297.

- fDit autonummer is afgegeven aan J.H.van IEPEREN, wo-
nende Kastanjelaan 32 te Haarlemmermeer.

=============-=-====--=--============================ 
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ACDf t;fe:[ f 
AAN : KA.-R.A. 

VAN: B IX No, 1518 / 1950 

Bestemd voor: 

No. 

Bericht op schrijven no.C0-89219, d.d. 

\ 

Hierbij heb ik de eer U te doen toe
komen een rapport in duplo betreffende; 

:i.JnxtDi::pb 

Auto CD-1271 in Nederland,naar de inhoud waarvan 

ik U kortheidshalve moge verwijzen. 

16 October , 19 50 
B IX. 

N.B.- Mogelijk nog van 
interesse voor 
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Onderwerp: Auto CD 1271 in Nederland • 

... 

1 Op �9 Juni 1950 rapporteerde ik over het bezoek 
dat een onbekende inzittende van een Buick-cabriolet met 
letter en nummer CD 1271, bracht aan het perceel 
Frederik Hendriklaan 25 te 's-Gravenhage, 

Deze wagen een fonkelnieuwe Buick-cabriolet viel 
mij op, daar hij op het rechter-achterspatbord het 
internationale kenteken "P" voerde. Deze letter 11P 11 

was zwart gekleurd en bevond zich op een ovaal wit 
schild. Verder was de wagen aan de voor- en achterzijde 
voorzien van een wit schild met rode rand, waarop in 
rode letters "CD 1271" was geschilderd. Indien de wagen 
de letter "B" had gevoerd, zou hij mij niet zijn opge
vallen. 

Daar ik oorspronkelijk van mening was, dat de letter 
"P" het land 11Polen11 als land van herkomst aanduidt, 
gaf ik een suggestie in die richting" Na informatie bij 
de K.N.A.C. is mij echter gebleken, dat 11P 11 behoort bij 
Portugal. 

Bij het noteren van letters en nummer CD 1271 
is een ve�gissing echter uitgesloten, daar ik ruim vijf 
minuten gelegenheid had om de wagen te observeren. 

De betreffende notities heb ik ter plaatse'gemaakt. 
De witte plaat met rode rand week niet af van de 

nummerplaten, die de wagens van het Belgische Corps
Diplomatique plegen te voeren. 

's-Gravenhage, 10 October 1950. 

17. 
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ACDi t3_!Li v 

CAT 

I 
r.Iet verwijzing naar Uw schrijven nr 89219/ 

CBS/396 van 14 Juli 1950 bericht ik U dat het ons 
� niet is mogelijk geweest de eigenaar van de Buick 

C.D. 1271 te identificeren, daar deze nummerplaat

! 
niet afgeleverd werd •

De 11 September 1950 • 

-, 

s 
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NOTA
Van: KARA

Op äO.1O.195O werd aan Spil brief 89383/CBS/54O geschreve�, 
waarin hem de inhoud van de Nota van D lV aan K.AJRA dd. 
18.10.1950 werd medegedeeld. 

31.10.1950 j 
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D.A./1-067/W.645 
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Een autovoertuig, dragende de �ederlandse 
ny.mmerplaat H. Z. 9-1. '152 met de vermelding "Dienstauto" 
werd op 21 Jui.i. jl. te Antwerpen opgemerkt. Bedoelde 
wagen stond geparkeerd in de Baudewijnatraat, tussen 
het lokaal van de K.P. en de fabriek "Bell Telephone". 

De vraag stelt zich of het bier een bezoelr 
gold aan het lokaal der K.E. of aan de fabriek. 

Het &al mij ten ze erste van nut zijn de volle 
dige eenzelvigheid te kèhih.en van de eigenaar van be
doelde auto1" alsmede al de inlichtingen die gij 
zoudt bezitten of kunnen inwinnen •aangaande zijn ante
cedenten en eventuele hu idige politieke activiteit. 

De 10 Juli 1950. 

HZ-91752 is vermoedelijI 
afgegeven aan het Staats-
bedr ijf der P.T.T. (Rijks
autocentrale) te Den Haag. 
Indien dit juist blijkt, 
kan worden aangenomen,dat 
de bestuurder van deze 

"Dienstauto" een bezoek •, 
bracht aan "Bell Telephone'' 
te Antwerpen. 

14/7-' 50. 
= 

VJ. 
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NOTA 

Aan : Ka.Ra 
Van D IV 

• 7 ".P

;. ...... ..r.-...... 1 .... ""r 
-1..,.,,,--,....;1 .. ..... 

Door Spil was gevr4�ed in een schrijv�n, �eagendeerd onder No 
CO 89383, of iets bekend was omtrent de outo genummerd HZ 91?52. 
Deze auto was op Mn datum genoe.l'lo in d1it stuk gesiP,ntileerd te Ant
wer�n, <senarkeerd tussen de gebouvr"ln der Bell-telepioni, Mij. en 
vun de Communistische Partij. 
Bij navr&?ig w.::.s g<!lbleken, dat de betrokken euto toebehoorde aan de 
P.T.T. in Nederland. 
Uit een nnr:.;."g bij de F.T.T. is komen vast t� stm,n, dat op bedoelde 
d&g Prof. Obermun van het c�ntraaJ labortttorium der P.T.�. een bezoek 
heeft gebrecht aan de Bell-telephone l'ij. De :Sell-telephone _Mij. is 
een v�ste zakelijt� relatie der P.T.T. 

18-10-1950
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NOTA 
Van: KA-R.A • 

Op 14-i-50 werd aan SPIL brief No. 89219/CBS/Jq/ (89219) 
geschreven, waarin hemdi.nlichtingen werden gevraagd betr. 
de Buick CD 1271 n.a.v. rapport 89219 dd. 14-7-50 van 
C XI aan KA-R.A. 
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RAPPORT 

AAN: KA-RA 
VAN: .C.XI 

-

/ 

Betr.: Auto van het PGolse Gezantschap 
te Brussel in Nederland 

l�P�AA'irl
A(l)I '.L 

D.\, :. ' .

PAR: C 

-,4 Jl�U 1�50 

ACD/ l.1"�J 

Hierbij moge ik U verzoeken bij SPIL te informeren naar 
de persoon, wiens signalemen-b hieronder staa·t; vermeld. 

Op Maandag 26 Juni 1950 te ongeveer 16.45 uur zag ik, da 
er voor het perceel Frederik Hendriklaan 25 te 's-Gravenhage, 
een grote nieuwe Buick-cabriolet geparkeerd stond. Kleur zwart. 
Deze wagen droeg het kenteken en nummer van het Corps Diploma
tique in België en wel CD 1271 op een wit bord met rode rand. 
Verder droe� de wagen aan de achterzijde de nationaliteits
letter P. (. -

Om 16.50 uur werd de deur van no.25 geopend en verliet 
een man met het volgende signalement het perceel: Lang ca. 
1.88 m., slank; postuur, middelbare leeftijd, dun zwart achter
overgekamd haar, rode gelaatskleur, droeg een bril. Hij was 
gekleed in een lange geelachtige militaire regenjas. 

Hij werd uitgeleide gedaan door een vrouw eveneens van 
middelbare leeftijd en een jongeman-met donker krullend haar, 
droeg vermoedelijk ook een bril. Zij namen zeer hartelijk af
scheid van eerstgenoemde man, die met de CD 1271 vertrok. 

Het perceel Frederik Hendriklaan wordt bewoond door: 
Musharaf:f' KHAN, nationaliteit in onderzoek; Rem. geboren te 
Baroda (Br.Ind.) op 7-9-1895. Hij trad op 15-5-1948 te •s-Gra
venhage in het huwelijk met Willemina de KONINGH, geboren te 
Arnhem op 21-9-1908; 
en 
Geertrui Cornelia van GOENS, geboren te .Alkmaar, 27-4-1902, 
weduwe van Mäheboob KHAN. Zij heeft twee kinderen, genaamd: 
(d.) Raheemunnisa KHAN, geboren te 's-Gravenhage, 30-7-1925 en 

]Jähm.ood KHAN, geboren te 's-Gravenhage, 10-11-1927. 
Geen van bovengenoemde personen komen bij onze Dienst 

voor. De in dit rapport genoemde Maheboob Khan was leider van 
de Soefi-Beweging in Nederland; ook zijn broer Musharaff Khan 
is in deze beweging betrokken. 

/ 
C.XI, 14-7-1950 •

.,_ 
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Aan 
van 

:� � ---
: B IX 

Onderwerp: Auto van het Poolse 
in Nederland. 

892:j Y 2:. "' 
Op Maandag t,;:;��--950 te ongeveer

16.45 uur zag ik, at er voor het perceel 
Frederik Hendriklaan 25 te 's-Gravenhage, 
een grote nieuwe Buick-cabriolet geparkeerd 
stond. Kleur zwart. Deze wagen droeg het 
kenteken en numrner van het Corps Diploma
tique in Belgie en wel C D 1271 op een wit 
bord met rode rand. Verder droeg de wagen 
aan de achterzijde de nationaliteitsletter 
P .  

Om 16.50 uur werd de deur van no. 25 ge
opend en verliet een man met het volgende sig
nalement het perceel; Lang ca. 1.88 m. slank 
postuur, middelbare leeftijd, dun zwart ach
terovergeka.md haar, rode gelaatskleur, droeg 
een bril. Hij was gekleed in een lange geel
achtige militaire regenjas. 

Hij werd uitgeleide gedaan door een vrouw 
eveneens van middelbare leeftijd en een jonge
man met donker krullend haar, droeg vermoede
lijk ook een bril. Zij namen zeer hartelijk af
scheid van eerstgenoemde man, die met de CD 
1271 vertrok. 

Het perceel Frederik Hendriklaan wordt be
woond door: Musharaff KHAN, nationaliteit in 
onderzoek, Rem. geboren te Baroda �.Ind.) op 
7-9-1895. Hij trad op 15-5-1948 te· 's-Gravenha
ge in het huwelijk met Willemina de Koningh, ge
boren te Arnhem op 21-9-1908;
en
Geertrui Cornelia van Goens, geboren te Alkmaar,
27-4-1902, weduwe van Mäheboob KHAN. Zij heeft
twee kinderen, genaamd:
( d.) Raheemunnisa EB.AN. 

( z.) Mahmood KHAN, 

geboren te 's-Gravenhage 
30- 7-1925 en
geboren te 's-Gravenhage
10-11-1927.

Geen van bovengenoemde personen komen bij 
onze Dienst voor. De  in dit rapport genoemde 
Maheboob Khan was leider van de Soefi-Bewe
ging in Nederland; ook zijn broer Musharaff 
Khan is in deze beweging betrokken. 

's-Gravenhage, 29 Juni 1950. 

fh� I 
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NOTA 

Van: KARA 

Op 15.11.1950 werd aan Spil brief 89219/CBS/571 geschreven, 
waarin hem de inhoud van de Nota Yan B 2 dd. 9.11.1950 
werd medegedeeld. 

15.ll.195O
�Jf
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NO�A 
VäfiT KAR� 

Op 19.10.1950 werd aan Spil brief 89219/CBS/5a4 geschreven, 
waarin hem nogmaals de auto CD 1271 onde:rl<).e aandacht 
werd gebracht en waarin hem ge�raagd werd ons over deze 
zaak uitvoerig te antwoorden. 

19.10.195� ,i, 





Bericht op Uw no. 
48909 dd. 10.2.'49. 

• 

Aan de: 

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven, betref�ende 

de 11Hudson" auto, heb ik de eer U mede te delen, dat voor

lopig niet voldoende reden áanwezig zijn tot het doen van 

de door U voorgestelde informatie. 

A, 2 Maart 1949 .

Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
1 s-G r a v e n  h a  ge •

• 



AAN BIII 
V.AN BIIIb. ?en .êt�at dit le_tter en nummer 

ook nu n�g� ziJne I!ê;ile• 

1 V(' 
Betreft: Auto G.72311 gesignaleerd voor Waarheids-

winkel te Haarlem. : 17 ,..E� JO ,9 l 

-------------1 /1/, .ç◊I:, .r3 V 
Blijkens de Prov .Griftr'ë-�� "'H'à.lil'rèm--;' werd 

letter en nummer G.72311 afgegeven aan; 
AALDERS, Gerrit Herman, 

•
geboren te Enschede 5 Mei 1905,
wonende te Amsterdam, Fred.pleintJ

Bij onderzoek blijkt dat Aalders in 1942 
uit het Bevolkingsregister van AmsterdBJn werd afge
schreven, vertrokken onbekend waarheen. 

Blijkens ontvangen bericht van het Rode 
Kruis is .Aalders op 30-8-1944 te Buchenwalde overle
den. 

Blijkens eerdervermeld Bevolkingsregister 
was Aalders in 1942 nog ongehuwd en kan in dat re
gister van nabestaanden niets blijken. 

Een te Amsterdam gedaan onderzoek, waarbij 
geinformeerd werd aan de voormalige woonadressen 
van AALDERS, alsmede ten kantore van de Wegenbelas
ting, had,niet tot resultaat dat kon worden vastge
steld door wie thans kenteken G.72311 wordt gebruikt 

25-1-1949.

• �-
\ 
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R9. Nr. 6()8 Geheim. 

0nderïierp : Inl icht.ini;,:an. 

Antwoord oP : Uw brief d.d. "30 Dec. 1948 nr • .l?l3911 GehAiru.14 f 

Hierbij 'C'lop;e ilt U in antwoord op bqVêtiaa_ngeha.ala schrij
ven het navol&dnde berichten. 

In afwijkin� van �9 U d.d. 29 December 194R onder nummer 
608 Geheim verstrekte inlichtingen ii bij nader c��e��o�t �e
bleken, dat de personenauto �-30147 op 3 September 1948 ia 

J verhuurd aan : 
11, ·k.· 1 !:!l v e r t -i:;i u " t , re-i-..ore'1 l Au,.,,1a +us 1003 +.� P"'rneveln, 

�·van ber"sp l�ndbouwer✓�0ns��b te Str0e rsm&ente Barneveld, 
Ouó& Garderensewe� nr. 15. 

Dat zulk� niet �e�ds bij het ear�te o�derzoet w�rd vast-
�esteld, was aen �evol� van het �eit, d�t nu aan het licht 
ltwam, dat ae person.en1mt0 M-30147 medio September 1948 ui.t 
het \>/a�en_park was �:-�no'llan en het k.enmerk daarng. was ovare:e
bracht op ee� motorri1tuig, hetwelk �lech�a voor �orte ritten 
werd e:ebezip:d. R.:it. vroe,;ere 11ot0rrijtuig, werd in z,ijn tijd 
in het re�i�ter met een G. aangeduid, hoewal het toen het ken 
merlc 'il-30147 voerde, omdat het in de bt1zat tingatqa met een 
gas�ene�ator was u1t�e�1st. 
- · Genoemd Bunt stÖnd �en0teera vc◊r een reis naar Amster-
dam en t-leek 41Q km. te hebben e fp-elali!:d. r-u ,j T."lak.te deze áu
tore1 smet zijn �ezin. 

�vert. Bunt ie p1..ui,nv1:;ohandelaar en ex9l0iteE:rt ani�e
k.a111peerhu 1. s jas. 

V0l�ans da bevolkin�sragister� is hij Nederlands H�r-
vornd. Hij hezoekt echter na�en0eg ncoit een kerk, 

\1en verdenkt hem vol&t.r0kt niet van co:n'Ilà.nisti.sche svru
pathiein.Hij wordt beschouwd als �en scharrelaar, die ,r geen 
politielca inzichten o.9 na houdt -=n tevreden ia alb -:;r aan het 
een of ander wat valt te verdienen. 

In gijn huiskamer werd een christelijke wandtekst waar-
P.'e"lo-nen. 

Blijkens el�en uitlatingen doet hij niet aan politie� 
011 leest hij slechts een te BP..rneveld verschijnend nautrae.l 
"tilaadj.:. .. 

Voorts is one ter·kennts g�ko�en, nat �enoamde Bunt en 
zijn gezin 9rostreeks'3 S�pte�ber 194Q hebben gelogeerd bij 
kenniEBen te Amsterdam, �enaamd Koen K�man en wonende aan de 
P rin:,;en1tra ch t nr. 690 of 692. Met deze fa.mil ie, die per ei�ém 
auto reed, heeft Bunt met auto M-30147 onc'ler meer een bezoë;k 
aan R�arlem pebracht. Ald�ar heert hij in een hem 0nbekende 
straat, zijn e,uto verlaten o'll een s.choanen?,aa.k te bezoeken. 
De auto w.ard ii�arbij gepàrkee,rd .schuin tegenovar de schoençp-
7,-aak van' Te Nuil, de �c:i.ocn�r!"der van genoemd Kamen. 

Bl i _ikans het t.elefoonhoe'"- ts ta H.a.arle.:1 aan da 3chot�n
we� nr. 1 de schoen-, leder-, fournituren- en leda��aranhan
deld revesti5d van G.C.te N�il. 

Ten ove�vloede �ij QPgemerkt, dat aan de Schot�nweg ta 
HaEi.rl�m een 'i7;::.?.!'heidswinkel" is p-evestigd. 

";i; inde" 
Apeldcorn, 10 Febru�rl 1949. 

' 



!!INISTERll VJJI .AlGll.tlffll ZAK1iH 
J'avaetl.'flat 68, 

No. M524t.· 

4 No. : U 1480. - C 56 - KC l. 

d.d.: 28-1-1949.

• 

on derwerp: Boick H 2898. 

GE HEI Jl. 

Naar aanleià 1ng van Uw in me.rgine vemeld schrijven 
-1 kan ik u l'lededelen, dat de Bu.1ck H 2898 toebehoort aan lllibert
-• G R O EN EN B o O M, Boergoen.sevl1et 134, Rotterdam• grossier in

groenten en truit. 
Nadere gegevens omtrent boTengenoemde komen 1Jl 

11.ljn adm1n1st:ratle niet voor. 

Aan 4e Heer Regeringscomm!ssar1s in AlgEll!lene Dienst 
Plein 1813 No. • 
's-G RA VEN HA G E. 

Hifi' ROOl!'D VAN DE Dil!N&T, 
Namsns deze, 



• 

• 

ê ! �HEB. 1��-·

H. 2898 Buick.
1 · f.. .......... 

1 
5""6' l a-s v

Eigenaar: Huibert GROENENBOOM •----- , 
Boergoensevliet 134,Rotterdam. 

Grossier 1n groenten en fruit • 



U 1 4804 - C 56 - KC 1 

-fletr: Buick H 2898. 

• 

Kunt U mij mededelen,aan wie 
bovengenoemde auto toebehoort? 
Hij werd enige tijd geleden in 
PARIJS gesignaleerd. 

� 

A • 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
• s-GRAVENHAGE. 



I.UNISTERIE VJIN ALGEt1lf.lîE ZAREM.
------·-

_No. :s.52711. 
.. • •a-Gravenhage, 9 Februari 1949. 

Uw brief no.00369e, 
d.d. 28-10-1948. GEHEIM. 

__ _, • ! • -------------

Onderwerp: eigenaars auto's 
o. 72311 €n m. 30147 •.

III ,? TV .3. 
¾, 

., 

, Naar'aanleiding van uw in margine aangehan.ld 
ach.rijV'en moge ik. U· ·berichten,dat ·ae a:uto met 1..etto:r en
nummer N-30147 pehoort tot het garagebedrijf van J.J. 
v .-d. K;L e:f t, wonende te Kootwij l:erbro ck, gem.:Barnev:elêi: • 
Zowel v.d.tieft als ziJn'scboonioon die mede deel uit-·'
me.e.kt vá.n.d'e bedrijf1?leiding, staan - ook,politfek ge-

'biea - zeer gunstig bekend, 
. � 

�r) :S1ijkens een terzake ingesteld ondorzoek is �e-· 
noemde auto, noch een andere wagen van opgeuela garage-'
bedrijf op of omstreeks de door U opgegeven dattim naar 
Haarlem geweest. ,, 

Het �ermoeden is gewetti&d,dat genoemd nwmn.er on
lett�r onregelmatig wor«t gebrui�t • 

Het kenteken <1�72311 ia afgegeven� en st02,t no�
steeds op naar, van G.Aál.det'Q, gewoond hebbende t� JiJ:D.
sterdam,die echter volgens een officieel bericht in 
AU.guetue 1944 in het kamp Bu.chenwalde ie. overleden. • · ne �idige �ebrui'lter van de au�o G"72311 ie ,onbe-
kend. 

Ik moge U daarom vcrzoeken,1ndien. genoemde auto 
wederom in Uwe gemeente mocht worden aangetroff�n, de
ident�teit van de huid15e gebruiker te willen doen 
vaststellen en mij da.a.nnede in kennis te doen stellen. 

' 

HET HOOFD V.A.1! DE' nn.rrs�.
llamenp ó.eze, - · 

-
, 

'u 

L.L.van Laen.

De Heer< Rooi'd.oommiasaris van:- Politie 

te ,. 

----- ..... __ ___ 



/ 

Rp. Nr. 608 Geheim. 

Onderwerp : Inlichtlnren. 

Antw@ord op: Brtef d.d. 17 Nov. 1948 nr. 48911 

i 
1 

f Vol
::

c 

' 

Hierbi1 moge ik U in antwoord op b9venaangehaald 

1 
ven het n�vol�ende berichtfn. 

t1,,ll Jan Jacob van de '[j!\ft, �eboren 15 Au�uatus 1q90 te 
�de (Gld.), zonder beroep, wonende te Kootwijkerbroek, Koot

vuijl{erh.,..oekerwag n�. 27, gemeente Barneveld, t� wie-ns nJtme 
het nummer en letter M-30147 -ia gesteld, be'.ll@ei t z,lch sinds 
September 1948 �tet meer met de da�alijkse leiding van het 
tot dan toe d©or hem geexpl0i teerde p:s.r.1t:ebedrij f. 

De leiding van het onder de oude naRre vo0rt!ezette be
J.l•\arijf berust sindsdien bi1 de sànonzoon Simon van Kooten, ge

/'toren 5 .Tu-11 1921 te .ti:pe, e:aragehouder, wonende te �ootwijker 
broek, Koetw1 Jkerb?'oekerwe� nr. 22, �eme-ante Barneveld. 

Blijkens e�rn ne,uwgezet aa.ne:ehouden register van gemaak
te rl tten van alle tot het wa�enpark behorende mo·torri jtui
�en, �aarblj o.m. oek de kilometerstabden werden vermel�, is 
het mot0rrijtuig :M-3J1A7 omstreeks Nov,an:ber 1948 en de daar
aan voorafgaande maanden n i e t in Haarlem 0f omg.av ing ,r,e-

-wee.at.
Dit motorrijtui� - een grate Chevrolet van 1936, 2-

deurs en d0nkerblauw/zwart van kleur - wordt volgens genoem
de Van Kooten uitsluitend voor kleine ritten gebezigd en iis 
noch in verhuur of anderszins in Haarlem g!:i}Wfi!est, zoals bo
venbedoeld re,:rister tr0uwens reeds aant.eonde. 

Het nummerbewijs M-30147 bleek een duplieaat te �ijn, 
afg.e�even op 7 Augustus 1929 voor het op 3 Juni 1926 ver
strekte nummerbewijs, welk bewijs vol�ens Van de Kieft �erd 
vervangen, omdat het door beschadiging onleesbaar was �e
worden. 

De politieke gezindheid van Ven de Kieft en diens 
sch�onzoon 1s onverdacht. Communistische aymPathieën zijn 
uit�seloten. Beiden zijn kerkelijk en behoren tot de Neder
lands Hervormde Kerk (orthodox). Van de �ieft is ouderling 
in de kerkgemeente ter pla�tae en tevens is hij lid van de 
Chri�tel1jk Historische Unie. � 

Zonder verdere �egevens betreffende het signalement 
van de te Haarlem �esigne.leerde au to met het kenmerk M--30!.J17, 
moet 'Worden aangenomen d-3.t �an0emd nummer en letter onrecht
matig wordt gebruikt. 

Aan de mo�elljkheid deze EP;ebruiker op tê sporen via 
eventuele verkQ0P, ruiling e.d. van motorrijtuigen op auto
markten enz. ia �edaoht, doch zulks strandde op de verklaring 
van Van de Kteft, dat dergelijke transacties dateren van voor 
de oorlo� e� hij bevendien niet meer wist ef daarbij wel eans 
een M-30�47 was Feweest. 

In dit verband dient vermeld, dat in de bezett1ngatijd 
verschillende auto's van Van de Kieft werden II gevorderd'1

, 

waaronder er waren met ½et kenmerk M-30147. 
g1erin �elieve U tevens antw00rd te zie� eP Uw op het

telft'le onderwerp 'betrekking hebbende schrijven a. d. 20 De
celllber 1948. 

11� i n d e " 
Apeldoorn, 29 December 1948. 



" 1/ cfJ _J Il 
G E H E I� 1-•·" 

\Ic,'-;� .. 

Verbinding: No. 102 
No. 5�. jDatillm; .f-29)-12-48. 
Onderwerp: Inlnchtin�en. 

J 

Datum van ontvangstbericht 
Betrouwbaarheid berichtgever: 
'Naardering bericht 
Tevens bericht pezonden aan 

d"'werkende instanties 
ndernorran acties 

-S-.l-6 y ' 

;1;8-1�: _I 
zeer betrom:1baar. 

a.Proc. Generaal. fgd.
b .Dir. van Pol. Amsterdam 

Gene. 

Ter voldoeninr aan het gevraa�de bij Uw schrijven 
d.d. 18-12-48, :No. 50324, onderwerp C. Dekker, heb ik
de eer U het navolgende te berichten. 

v,it. Cornelis Dekker, geboren te Avenhorn, 4-1-90, 
�broodbezorger, wonende Snouck van Loosenpark No. 11 te 

Enkhuizen is doopsgezind en staat wel gunstiit bekend. 
Tijdens de be zetting werd bij verdacht met de vijand 
te heulen, doch dat werd nooit bewezen. Of hij tot de 
C .P .N. behourt is niet gebleken, hoewel da t niet uit
gesloten is. Voor de oorlog reed hij met een auto, 
welke echter thans is verkocht • .det nummerb0v1ijs is 
nor in zijn bezit, zodat aanr:enornen mag worden dat on
bevoegd van zijn nulllJler gebruik wordt femaakt, aange
zien hij thans �een auto heeft. 

• 
Einde • 

Enkhuizen, 29-12-48. 



. 

MINISTERIE V.AN. /ILGEl!ENE ZAK� 

No.: 50324 \ 's-Gravenhage, 18 December 1948. 
·, . 

B 

.,__And.: c. "ek}:er 
. .... IIIe/IIIi 3 

GEHEIM 
. n.a.v.schr.'Fo. 50324 v. �'dam 

in C0-48911 

• 

T, Ji, 

+� 

. �ij daze mo$e ik U verzoeken mij te willen doen inlichten 
omtrent·de per$onalia en �olitieke antecedenten, c.q. activiteit 
van O. DEKKER, wonende Snouck van Loosenpark 11 te Enkhuizen. 

I • 

Eeri auto voorzien van hot provinciale kentel,en G-62311 
{welk nummer a·a.n DEKK;EB voornoemd is afgegeven) v1erd voor enige 
tijd gesignaleerd voor de "Waarheidswinkel" aan de Sohoterweg te 
Haarlem. ' • 

Het Hoofd van de Dienst 

1
nai:nens de

.
z

�
-; 

,.,. . 

.. . 

J.G. Orabbende.m 
Aan de Heer 
Distr1ctscol'llitl.3ndant aer Rijkspolitie �lkm.aar 
te 
HEIL O 0� 

• 
.t(..; 

•



No. 6364-'48. 22 November 1948. 
Uw brief: No. 48911 d.d. 12-11-'48. 

Onderwerp: G .H. AALDJ!!RS. 

GEHEIM . 
------

In antwoord op bovenaangehaald schrijven kan worden bei!? 
richt, dat blijKens de gegevens aan het Hoofdbureau van 
politie, alhier, het provinciale léenteken G-62311 in 

/ 1929 werd afgegeven aan c. DEKKER, wonende Snouck van 
Loosenpark 11 te Enkhuizen, terwijl het kenteken GZ-62311 
·in 1944 werd afgegeven aan A

1 
MEÏJER, wo:q.ende Populier

straa·t 25 te Duivendrecht. In Uw schrijven we;a het ken-

/,,/ teken _C-62311 genoemd, doch dit bestaat hi�t.

)iJ�J;»,.! -

/Î,/4. f-De door U genoemde Gerrit Herm8:_Il A.ALDERS, geboren te En
;.:---- schede, 5 Mei 1905, laatste adxes Uiterwaardenstraat 35-I 

�llder, is blijkens bericht van heD Rode Kruis op 30 
Augustus 1944 in Buchenwalde overleden. 

N. 2.



, ..

Jo • _: B 48911 
•s-(t:-'!\V'ê.nrP�', 1:: !T".>,,e �r- 1148
nav schr van Haarlem·no 48911

Dndemerp: 
G E HE I M. 

ÎIIf '.,IIIc 3 
· Eij ç:.. ze .moge ik TJ :verzoek.en ;mij te v,illon doen inlièhten

omtr(}nt�ae personalia en poJ:itieke antecedenten c.q. activiteit 
van.t..errit Herman AAL:DERS, wonenàe, Uiter,aardenstraat 35 te
Uilen't. " · 

' ' . . . '\ 

, ; Een a·�to, voo';t-zien v� t,ie't. provinciale kente1:e.n- c-62311
(welk numraor aan Aaldera voornoeEd i� afgêRevcn) ward dezer• 

• ··. ·da.gen ges�gn.aleer.d vooJ:' de 11Waacrhcid_s' 1inlwl'' �aan d-e s�hoter-
. we·g _te Haarlem.

·, ' 
'< 

Aan ifo Heer . "' 
Hoofdcó'1läisna.rie 
te 
A.:1STERD.All. 

ic.· ... . 
, ' 

van Politie 
l-

·. Il, 
. . . 

Het Hoofd van de Dien�t 
. -�- nameno, deze: . 

fi 
' ;f. 

J. G� Crabbenànm ••
' . 



No.: 48911 20 Decer.iber 1948; 

1 Ond. :B 
T .J. v "c1 • �ieft

IIIe/IIIi 3 n.a.v.schr" No. 48911 v. Haarlem

Bij 'deze }'loge ik U verzpc �,i1 rilj te \'liJ.len -0.0011 inlich
ten omtrent de pere.:malin en ro1.H:ie)te antecocHmton o.g .• ·ac
tivit.ei t -von Jan Jacob van àe KIEFT, wonende �ootwijkei·broek 
K. b.22, ce:ioonto l3arnev�ld. ·. ·,

' 
.. 

�en auto, voorzien van hot provinciale k�teken l!-30147 
(welk nuMrner aan Van do KIEPT voornoemd is afgegeven) werd 
voor enige tijd gesignaJ.eerd voor de ,ry:aarheidS'oinkol'i aon ,de 
Bchotënweg �e Haarlem. 

, ' 

Het Hoord van.: de Dienst 
,ae, namens deze:

. Jiv. : 
Aan d"El Heer 

, Districtsco�andant der Rijkspolitie 
-te
Ar�1

s

naortn. � 

;r.c • .Crabbondam 



MINISTERIE VAN AlGE?iiENB ZAKEN' 

No•: · · B 48911

' 's-Grayenhage, 30 December 1948. 

1Jiernerp: 
"" IIIa/c 2 

. . . \ GE HE I M, 

• 

y .,... .. . 

, Naar ·a.e.nleidïng van het ruµn.ena U op·,29 dezer mondeling ·

gedane verzoelc met betrekking tot de auto M-30147, genoemd in

mijn.brief van 20.12.19-48, no 48911, bericht. ik U, dat deze· 

auto niet eind October, maar.op 3 September 1948,te 14.451,0P

aangegeven plaats werd gesi�leord. ··. · , ·- •. 
' .  

. • t , , 

.. 

Ae.n de Heer 
Districtscommandant 
der'Rij�spolitie 
te 

. 
A'PELDOORN; 

C • , 

•Het Hoofd van de Diénat
� namens deze i·

� . .

•. 

. •. 

J�G. Crabbendam. 

1 l , 

de . 

,.,, 



'

L. D. Haarlem.

�o.: 00369e. 

• 
Hierbij deel ik U ter informatie �ede, dat de 

auto I s gfinummerd G. 72311 en M. 30147 gestaan hebben 
voor de "Waarheidswinkel" Schot.erweg 22 te Haarlem. 

Genoemde nummers zijn blijkens bekomen inlich
,.,,. 1 tingen resp. afgegeven aan A a 1 d e r s, Gerrit Her

man, wonende Uiterwaardenstraat 35 te Amsterdam en 
,,-Ávan de K 1 e f t, Jan Jacob, Kootwijkerbroek K.b.22 

(Barneveld). 

� Haarlem,28 October 1948.

Yo!çno. 1_____ ,,_ 
1 

4 NOV. 1948 1 Aan de: 
Antrale Veiligheidsdienst 
'Tavastraat 68 ACD/ 4óljtl

! 

J 's-G r av e n  ha ge. 
\. 



JmTISTERll VAN ALOE!ENE ZADN. 
--------------------------

Bo. 48909. 

U1'r No.: oot-21 •· · 

.d.: 25-10-1948. 

. --

ÛHGEBOt:KT 
G.EHEIM. 

• 

omer verwijzing na.ar Uw bovenwrmeld sehrijwn moet 1k U 
totaljn spijt mei.edelen, dat het mij tot op hodoo niet aehtkt is, de eige
naar wn de bedoelde auto op te sporen. 

De enige mogelijkheid zou thans nog zij n OJll via het M1n1st•
r1e "811 Buitenlandse Zaken en de Nederl.Slldso Militaire Missie in Duitsland 
t1t doen nagaan, op wiens ne.sm de auto mo·t de gem.al.de nummerplaat geregistreerd 
staat. 

Ik moge U" verzoökau mij te doen mededelen, ot U aan het 
betrettende bericht een zodanige waarde toekent, om de boTengeschetste weg 
te bewa:adelen. 

HE'l' HOOPD VAN DE DllWST, 
Nsm.ens deze, 

Aan de Heer Hootdcommiasaris van Politie 
te 
BAARLE Jf, 



, r-.n.-.

No.: 

• 

Haarlem. �� J2-
a o 1111 -4.. ··Î Op 16.10.1948 te 9 uur voormiddag stond te Haarlem, voor 
00392 e. de winkel van de "Waarheid" een auto gemerkt "Hudson", voor 

..-,:, lzien van een wit nummerbord met zwarte letters 218 N7. 
Voor zover hier kan worden nagegaan betreft het hier meer 

dan vermoedelijk een Amerikaanse wagen, bestuurd door een 
persoon van± 75 jaar oud, donker type met snorretje. 

Verzocht wordt, zo mogelijk een onderzoek naar bedoelde
wagen in te stellen en� hierover t.z.t. te berichten. 

AHaarlem, 25 October 1948.

\-�olgno�-· -1\
4 NOV.1948 

\ A�?f r.f(JJoJ
Aan de: t--

• 
Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68 
•s-G r a v e n  h a  ge.



Lljst van Motorr·ijtu.ig;;n ill gebrui!( b�i de E"V.C. 
Jre11teken �001:·t me·L"k jaar cllass.nr. hou.der Nr. bswlis. 
G.Z.-72685 pers.autë Nash 19;2 n 35698 EVQ hooidblil'eau I 

G.Z.-72683 per&.9uto 

c. z.-11451 per::,.a,ï.ï.to

/ G.t.-72682 pex�.auto 

/ G.Z.-67062 pers.au-:;o 
1 o.�.-8627G bcstelwa 

-OI'd

RenauJ t 

Stunderd 

tikoda. 

1946 f.'.;....,_ 103482;, V ' ,p. " 

19,8 16"7d9 

19,6 47770 

1'936 GJ:1 5Ü21 

1 Y-1: 7 93822 

n 

•• 

/ G -88277 luidBpr.w. Internation. '4-7 5392? 
,, 

o. z.-68S69 . luidspr.w. ? ., 
'? 
? 

CPN. 
? 

? / l !>.• -151�2 ? 
N. -7�7�8 :pers.&utc 

? 

Fcrd JHC.Sp1jkers-T111 

� CPI� !Jotor.l'\ituigon�die l:lOmf.l oo}· door w;c 'i cJ"f'on gebr uikt (aorn.•1ügen) •
./ • G.Z�-64?78 vrach1,11,. Ohevrolet 1929 0 • .t1 .1f. 

7' G.Z.-74443 v·ca•:ntw. Will;rs 1S44 ,, ., 

® G.Z.-74446 vracntw. Villy5 1944 <> " 

1 G. z.-74447 ·irrachtv.·. Chevrolet 1943 ? n 

,. 

G.Z.-7444-8 vracntw. cnevro.t.et 1943 " 
o.r..-'74450 vracbtv.. C�evrclet 1:'46 " 

� G- •;·. -64069 v::-acutw. Ford 1935 ? 
G • .Z..-6fü>5,1 pors.;;.1.lto Fo1·d 1<'4.7 •? 
<;.i .. -68655 pers,auto Ford 1947 ? 
G.7.-63656 rert.avto Ford 1946 ? 

G.Z.-64077 pers.auto ChcvroJet 

, '/. G" Z .. -7 444i pers. a.t1 to .a!'o.rá 
/... G.Z.-74444 pers.auto Ford 
,l G.2.-74449 pers.auto l'iat' 

/� G. -57232 pers.auto Opel 

.., 
l 

? ? 

1046 ': 
1946 ? 

? ., 

.? ? 

Il 

., 

tl 

Il 

,, 
-· n

fl 

Il 

fl 

23-7-48 
:r, v.
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ST 
O.heim

� C,,<J /f'
� � t7 d s·

__...-.,,-� �.o. \ 
�\!4i!S�

N B.l.' ao.nleidin.g n.n Hn schrijv•n ven den Centl•Jll•n Ji'oligheidsdienst 
No. c_ 278, d.d. 31 Ootobçr 1946, lw.n h•t 
volr·ènd• worden med•ged•èJ!d: 
Nieuwe inotorrij!uig•n, welk• nnu t Tsjecho Slowtlij• 
.in 1-ledorlcnd word•n geilllpootHi:'d, vooran een t,i t nurmter
bord .tt•t de le•t•r Pen ••n.nurnmcr in. zwQrt• kl•ur, Een bij 
imporhurs v.m d•z• wragetns ingostold ond ·rr•zoek naar 'het 
nummor P l8002'rutd geen gunstig reeulta1t. 
Wellfoht t.n overvloeide zij v•rlD.eld, do.t ·,1mw•g• h•t 
Ministeri• van Buitenlandsch Zàk1m ton beho•v• van het 
Oorps DiplomQtique, nqromore voor motorrijtuiem �orden uit
gegeven, begin.n•nd• m•t de l�ttcrs C.D. Rat afzonderlijk 
vocron van ••n bordje .m�t do letters C.D. i� niet �ang baar 

In vorband .met de mogelik:h�id, at •en Nede1•land'sch 
provinciaal nw:ime:r op bedoeldo auto nd _ga'll&81;'d, werd un 
ondozock n.;i.ar d:an houder van het nunuucix·bewijs P. 18002 in
gesteld. Deze bleok to zijn G•n�:;.md: 
rlilhelm TtJl.filERS 

7 geboren to Wi9sbur3 (Dld.), 8 Februari 1909, ��03sier in 
/ · suikar.'1erkon, trums won,md Dr. Schaopmansatr :iat é3 te &orlon. 

W. 1'tti,,..Il'.ers is van :31 Octobor 1944 tot 31 Juli 1946 als
politi�k delinquent gointornoord ga�• st. Op latstgono91000
rlatm'l we.!'d hij Toorm;i.a.rdolijk buiton vervolging goételd.

Bij do -Politie t EHrlen is nii;ts ton Ilide ).e van W. Tttmmers bkend.
Rij is in 1946 geschGidsn v.n: 

·Antoinette Maria Adri�na COLPA,
geboren ta Eindhovon, 13 MGi 1913. Deze vrouw heeft zich omstro k�

M:.art l943 bij eon k•nrlii,, y1onende HobbeJnas raat
25 te 'a-GraTonhago, gevo�tigd. Zij is medio 1946 afgesehrnen
n,;u;ir·n"-,rl ,n, Stationsvi•s 14, wur zij ••n zank in sui
korw•rkon, die llllar eigcmdomw•s, thans voortzet. Zij zou
gun. cntract me.<ar mot W. Tummr: s ondorhoudon.
De Politie te �ori.n berichtt ... , cl at�'{. Tumnler!?l, die
tijdelijk in àen Hilag zou won..in, goun aa.uto m .r bo nt, doch
dat hij· Hnige malen .mot on grijze auto m t -#•m :a.z. n_umm�r
bij Adf.A Col:pa was gowei..st"

ij onàorz.ook is gcblek.n� dat w. Tumnu,irs d ... ma. .. nd-in
SeptGmbe:r en Octob•r 1946 bi'j zijn zuster:
Hub arta Tt!mme:re

g•boren te Ocko"on (Dld.}, 12 Febru;:iri 1902, ongC'lhU\'ld, wonend•
Gad.ompte Burg\·iaJ. 8b, ilhi .;r, h"ft doorg bra.c1't. Zij
was toon in het oa�it van ••n grijze 4-persoons�uto, m@rk
Stoy�r, B•ä�, gem'!!rkt H. 71057 of m 1856. Mot dczt auto
hHft �1: 'ruro..'ïl�rs eonig nulen e.nrt t T&m Dein Haag nau- HHrl•n
gemaakt.

Omt1·•nt' de vraag of Wl Tt1mm.er:s op poli ti k gabio.d acctief is, 
of b•l�ngstelling heeft yoor .ro.illtair-teclm.i�ch•. 
z&kwn, kan geen ztkorhoid worden verk>!SM• Voor wat botr•�t het in 
het schrijTon opg•�•v•n sign.l•m•nt TQll bodooldon 
11.utobesturrder is gobl•k•n, dg,t dit vrijwel o·urunkomt met dat 
vnn W. Tu!,m.re, met uitz•·,ndering van de l•net&muit. Tumm9srs zou 
Otlf);OVHr 1.80 h.ng zijn Hot is niet kunnwn blij�on Of W. Tllr.uners 
een zilveron gl�ddon z•g•lring dr�ol!;t. 

;zonden op !:'3 J'anuo.ri 194'7 �-
he� Hoofd van den Centràlen Veilighoidsdienet, ru.hi•r. 

/ 

-

•



Amorsfoort 27 Augu�tus 1946 

Geheim. No. 4 

• 

In mtwoord op ÛW scbrijven ·a. èi. 23 Augustut.S 194:6 • 
moge'a U Hoot,,al.geboren Het navolgend• oorichten. 

Ik b� ond mij o. 23 Augustus j.l. te ong•Teer 10.00 ,uur op, 
de L•usderweg t�r hJogte �an de achietban•n do� L•usderhoide. 
Aldaar ward mijn .andacht g•��stigd. op 81tll stilstaande 
zwute twQ-881:\t•r Ren�ul t met t1i t nummerbord 

1 
,waar-

op in zwart gescllildord stond P. 18002. Voorts. bevatte de 
auto het bekend• c.b. bordje. In doze auto z�t ••n in een 

grijs coibe1·tcos'tlulllll gekleed• man van•middolb&ire leeftijd. 
VerdGre kent�•k•n•n weron:.blond h..sr, ongeveor r.7D m. 
lang. hoog• JUkbeonderen. Hij droep een zilTJr@n gl..adre 
z•g•lring. Dez• g�govens warden nlij bekend, toen ik n�u-
do auto was eeg,.@ •n àen inzittond• .gffraagd �d or ik hem 
misschien eenige inlichtingen kon 6evon. Badoelde persoon i 

had n.l. gmdurend• ••n b1.:rtiGr mot groote int,:r:-.aaee nat:r 
schietoef•ningen Vllll hat 2" mortier zittQn kijken. Aan mij 
werd on de navolgónde· vr�r,en g•�t•ld: !Jcit' WAt wo1-o t ti:r 
�•l!!c'hot�n? 2. Hoe dicht liegen d• tuip nton bi'j •lkur? , 
3. Kan m•t dit wfiptn beh;lv� met. rook ook m•t gas sworden
g�$Chotan? 4. Hoe long is de opleidingstijd van deze
schut tere?

Op d ze vr gen heb ik ontwijkcmd ,,;aa�tv;oord 
J 

u.; inde 
dat ik hi rover ni�ts mat z•k�rheid ist omdat dit mijn 
Wap•n,niet was.

Voo te werd mij den vr�'"S gest&ld, of ik g•hoord 
of gol•z•n hàd van het n�•rschietGn van Amorik�nscbe 
vliegtuig1m boen Joegoelsvisch gebied. 

Ik heb op dezon vraa geantwoord niets in do courant 
gelezen te hehben •n d�t ik mij geon oord•QI OT�r hot 
gebeuxde derhalve kon 'VOrnlen. 

Ik heb bodo�ld• poraoon gevraagd bfj welk• Legatie 
hij werkztu:m wnl!. Het antwoord luidde: "Ik ban kort eltl•d•n 
uit Tsjecho-Slovakije in Rollm(l g•komen •n ·,v•rk bij d• 
Ai'g•ntijnsoho L•gatic. 

Opge�rkt àient te 'wordan, d�t h•t g•sp:rek in hot 
N•derlandsch w•"d gno•rcl en dat Qedoelde p�raic'>on 4l�tn 
accent hooft in zijn sprQak J dut Duitsoh'�Gàoot. Hij 
vorklai.rdt.11 geen b•zwaar te llll'.lktn tcigen welk• tJ. 1 ook:• 
wa�rfan ik mij zou �adienen, Voleens mededoeli.ng zou 
hij ZC':)V"l tal•� sprciken. 

Ik heb bodo&l1i• :gcrsoon m�ogeduld, dQt hij de 
viersprong Quatre-Bros waorfjchijnlijk Hh ali'.rdi.ge milit 
taire otfaning �'0.n do gang zou zijn. Op·dGzt door l!lij 
verzonnen mededeoling ifJ do .auto snol in de 1&�eduid• 
richting vertrokkon. 

Met dit voorgovallen• heb ik darlelijk den C.Jmi
zo•nsèommandsnt op de hoogte gest•ld. 

'· 



Il, 

' J:, 21-2-47 li�b ·111: ,den neer van L0nnfil-t c1ie bij Bui• 
1' tenl.o.nd sol1G1 "'1Ïkml .met �e "Yerstr-klü.ns van nunm&rb&w1jzt111 aon . 

vr110I!idG à11)1.otl.o.t-m bQJ.not is, van «'Sim inboud. van bijlaGQ "0Gb�ini l{o. 4 � 1.;1t9n 
kennis nemm • 

. Doze. rm.btenaar m.lÎliAltte Brie o,P:s'trkingim: 
a. DQ iruûdllill!I vortrokk()D. � wit1jnsi:,11e á.G (IJl;t t.rturo l.. l.UDm.llh

, rnd ometl;&-,J{u Ausuat� 194G llltlt MD. oouto two-
sfu;t.er •meWlUlt", doz• GUto �e eohtcr 'ê;GI� wit nw:mu,r•
bord l!l•t �wart• l•tters noeh !ets dat dW?�op 1@ok;

b. vo"r(ï)n T8jeohiocho - Gn roolsoia 111uto•a �it e ,nllül�rbol't'Jon
lll.Clt �•rto lottoro-)let ·nw:::rner P 18008 ic dssnan onbok�nd; .

c. Komt het sir.,iruol'!ant -,,Ql don �,..�oön die net Lt. lHjxhoorn
afl'[Jl. 1 qyerten r.filt d • vim di.lt 2on soorotu-ls d•r !·oolsè.be
L-weatte Ed,..:�rd �·. DE Wi.01:!1 t>.ti.BRO ,'Sltt, c1boren t• arachau

, 1 SepttmlJe;r 1918. De.z& l>(-r.toon .otond bekcn�1 i:.ls rol ro-'Rüt-1-
siabh. Tij1<ln� d.oo oO,rlo"' zouo& hij t.la off!c1•r von ho-t Iiooge l�gci:- aediond höbben. 
De rtoeaer v.an dö .... -ou ram wan ,oi-

•01$obo, zood&t h1J ni•t r.1ot een ty 1a�b fll�visch �coont 
aprsk. Do fül3cn l:aid1anµ� .iQh rwoaS,.cU nn li'ranscl1, li �t h�j 
zo.or g()(ld ,s,rrik, on v� Du1tsch. L tor .ioudo bij Buitttnl �dccho 
..,..1kW1 i;ens �o'(.lbkeu ijn, dc.t hij 5ok N'.aorl-ndecli ktlilö-o. 
Eot ie niot bek.•nd or 4• Há.$-n •on �tlveren ril16 drmes, 
ter:'11jl zijn di n�to.,.lto h•t lz-4ï?lteek,m 0�142 voerdo tW1tto lotturo 
op �la\\w bord) tezo toOl.YCl'd�Gon eenigon tij� gola�on 
zondH• d t. da&.rv. n �ij Buitonl.1i,11dnohe ...;ill::f.:n ort1cioel 'borioht
''3ffemt ord 

, } 



COMMANDANT 

DER 

'S-GRAVENHAGE. 18 uct. 19L!-6.

RAAMWEG ! 

TELEFOON No. !S3885 

KONINKLIJKE MARECHAUSSEE 

5e Afdeeling No.: ll!c54/J.099 
3 0 OGl 

Bijl.: 

Onderwerp: Bui tenl2-nunc:1e :::. ,r.:o I s.

... ;:a joor i.-ot. 

Eaar aa·,üe :i.ü..i.l13 v.:. n Th·1 schri jvcn, Ol![enur:i
me:i.·ü, cl. d. ;0 Septc'Tlber 1%6, inzake bui·�enl:.md
sche auto's, bericht il: U, ebt ik tot 1.ri.jn J.eed
,.ezen niet aan u., verzoel: kan voldoen, dat.r 
cli t in de pr:.:1: ... ijk niet t...i tvoerbaar is. 

De C-<:!neraal-1.:a joo:r·, 
Cor.llllalldant der Kon. 1.:arecbaussee, 

M� 
, . 

1:r. ïf.v.d. HOEK • 

p/a :..Xhish I.:ilhary l.�ssion 
to the lfetherlanc1s. 

CD.rel von �ylandtlaan 16. 
Kauer 61. 
1 s-G;.l..n.VJ!.lH.AG3. 

:/vtl.:; 
Coll.:}), 
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B.3299

R RD. 

B.2537

21 September.1946. 
Auto-numme:':"4 

GE HEI U. ,, 

', 

11 October 
·· 6. 

Naar aanleiding van Uw nevensvermeld schrijven deel ik U mede 
dat de auto G.Z.27249 is ingeschroven ten name van w.F.L0Vronstein, 
Kloosterstraa� 15 te Duivendrecht. 

' 

AAW! , , 
den Heer Kapt.Dr.H.Speyer 
Rue des Bollandistes 19 
ETTERBEEK-BRUSSEL • 

..._,' r-

' 
' 

. Het Hoofd van den 
CENTRALEN VEILIGHEIDSDD:NST 
Namen:3 dezen, 
De Lui tenant-K�lo_nel, 

J.G.crabbendam. 



Den Haag, 30 Se:p 4-6 

Onderwerp: 
Buitenlandsche auto's. 

Reeds enkele molen had miJn \1ienst groote 
moeilijkheden om ·l;e weten te korr,en aan rden , e11 
auto voorz1.Pn van •.:en buitenlandsche nummerplaats 
·toebehoorde .••

Om deze moeilijkhe<ler.1. te ondervangen heb 
ik gemeend dut het ,.•ollicht ;nogelijk if:1 aan de 
grens:poste!: de gegeve b Vfü1 wage1 c met bu.itcn
lanûschc num,ners te lt. ten opnemen. 

Wmmeer dit voor Uw dienst niet al te 
bezware:::d in, zou ik U \üllen verzoe1pen uit plan 
in overne

0
ing te \'lillen neuen. 

lJe :.�aj oor 

)L� 

Aan de:- Commandant der Kon. :r.arechaus::,ee 
t.a.v. den Ka�itein 
Bar011 v;m Heeckeren van Bra:nd3cnburg 
RaarrNeg 3 
's-Gravenhage 



Bruxelles • 8 QCT.
BRUSSEL ... .2l.. .. Se.P.t.ember .. 1946 
Brussels 

Boite postale N• 2 föerbeek 2 
Postbus 
Postbox 

SERVICE NÉERLANDAIS DE LIAISON EN BELGIOUE 

Dutch • Belgian Liaison 

•

• 

B/2337
S/vG. 

Hiermede verzoek ik U te willen 

doen nagaan op wiens naam de auto 

FORD G.Z. 27249. 
is ingeschreven. 

/ 

Bij voorbaat mijn dank. 

Het Hoofd van den Dienst 
Voor Belgie en Frankrijk 

�l � 
(Dr.H.

�

Aan den Kolonel Mr. L. �inthoven, 
SCHEVENING.l'JN 



_IJL. 

Amu Hoofd Md. GS Ill b 

Betr.a Dutch Int Off. 

• 

Den Haag, 10 Aug 46 

1. Ik breng te Uwer kennis dat voor het hotel
Witte Brug al.hier gosignaleord is een personen
au,o �et de volgende semi militaire onderscheiding:

. / . 

. Een recbthookig bord, bovenbolft rood, onder
helft blauw. In "linkerbovenhoek het nr. 44,. in 
rechterbovenhoolt .oranje loeuw. Opschx•ift Dutoh 
In"!.. Of:I:'. Op een dor spo·tbordon · is geschilderd 
H 96186, gaan model mil1t2ire ..... ...m.mers. 

2. A&ngezien deze mengeling van burgo�- en mili
taire aC?lduidingon ni;J vreemd voorkomt vernam ik
gaarne van U of, dezo auto thuis te brense� ia •

• 

ToF.Royon 
Ree.Kap.in Alg.Dienst 

) 
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