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In antwoord op Uw schrijven, no 58939-65161 G.s. dd. 
9.7.1949 heb ik de eer Uwe Excellentie te berichten, dat op
de daurbij gevoegde lijst van bij de Britse Censuurdienst 
werkzame Nederlanders, voorzover is kunnen blijken, geen 
namen voorkomen van communistisch georiënteerde personen.

Opgemerkt zij, dat een broer van G.H.A .F. SCH'',1'.EB"::RT
Jid is van de C.P.N. 

·I.(}l HET HOOFD V 111 DE DIEI!ST 

Aan Z.E. de Minister van
Buitenlandse Zeken, 
t.a. de HoogEdGestr. Heer C. Adriaanse
Hoofd Directie Juridische en 

Administratieve Zaken 
te 
' s-GR! Vfq__�!�.

t'r. L. Einthoven. 
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No. 5237-' 49

Uw brief l' o. 65959 dd 3-8-' 4-9.

Rappél dd 31-10-'49.

Onderwerp: A.F.M.FENGER en 
Ivi. N.M. KAI\/IPHUIJS.

GEHEIM.

10 �ovember 1949.

11 

Ter beantwoording van het verzoek, vervat in de hierboven
aangehaalde brieven, wordt U het volgende bericht. 

'Îultonius Franciscus Maria FENGER, geboren te Amsterdam, !. 15 Juni 1901, kantoorbediende, Nederlandse nationaliteit, 

/ 
ongehuwd, gewoond hebbende Korte Leidsedwarsstraat 72 bov.,
te Amsterdam, is op 13 November 1947 in het Bevolkings

"'-l register te Amsterdam, afgeschreven, vertrokken naar 
Çf Hamburg. 
� 
1 i 

� �! ra , 

!/�:' i i J
8,0 ! w l'." �! � 

J�.·� 

Blijkens de Politie-administratie te Amsterdam, is hij 
in 1929 veroordeeld tot J 40.- boete of 20 dagen hechte
nis terzake openbare schennis der eerbaarheid. Op poli
tiek gebied komt hij niet voor. 

FENGER is praktizerend Katholiek. In de tijd dat hij nog
in Amsterdam woonde, was hij geabonneerd op Katholieke 
dagbladen en tijdschriften. Hij was de K.V.P. toegedaan.
Zijn tegenwoordige politieke gezindheid is niet bekend. 

�� 
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Martina Nicoletta Maria KAMPHUIJS, geboren te Naarden, 
16 April 1921, kantoorbediende, ongehuwd, Nederlandse 
nationaliteit, Godsdienst Rooms-Latholiek, is in het Be
volkingsregister te Amsterdam ingeschreven op het adres:
Lekstraat 69-11, te Amsterdam. 

In de Politie-administratie te Amsterdam, is niets ten 
nadele van haar bekend. Ook op politiek gebied komt zij
niet voor. 

Betrokkene is sedert 1945 werkzaam in Duitsland, bij de
Engelse Censuurdienst. Haar verlof brengt zij door bij 
haar moeder op het adres Lekstraat 69, te Amsterdam. Haar
vader is overleden. Martina is streng Katholiek opgevoed.
De leden van het gezin KAEPHUIJS zijn trouw in de ver
vulling van de kerkelijke plichten. Uit niets is kunnen 
blijken dat Martina, gedurende haar verblijf in Duitsland,
tot andere gedachten is gekomen. 
Bij de gehouden verkiezingen in 1948 en 1949, maakten 
de leden van het gezin KAMPUIJS propaganda voor de KVP.,
door het aanbrengen van een raam-affiche.

................................................... B3
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n.a.v. schr. van Buitenl.Zak 
no 65959 in CO 57570. 

MINISTERIE VAN 
ALGfil�NE i�Im 's-Gravenhage, 3 Augustus 1949 

No.: B 65959 
Onderw.: A.F.M. Fenger en 

IIIe/c 3 
! .r .M. Kamphuys.

DI.ENSTGEFIEill. ,_ ____ ______ 

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te willen 
doen stellen met de politieke antecedenten en verder van 
belang zijnde gegevens betreffende: 
Antonius Fransisous :aria FE!{GER, geb. 15.6.1901 te 
Amsterdan• waarschijnlijk wonen�e te A terdam en 
n:irt:i.na IUoolette ;':'!'o.ria F"li TrTIJYS, g b. lö.4.1921 te 
Naaraen. �Önende te Amster�am. -

Betrokkenen zijn werkzaam bij de Engelse Censuur
dienst. 

Het IToofd van de Dienst 
;. namens deze : 

.Aan de Heer ;r .G. Crabbenda· 
'Hoofdcommissaris van Politie 
te 

'! 1 
./WSTERD!1M. 7 7:;f t-;

(Îl / 



G E H E I M. 

23 September 1�4·9 .� . 1949 Verbinding: No.12 
Doss.109/2492 
Onderwerp: J.M.BRIZEE, Dr.B.B.BUSSEMAKER en W.STRIJBOS. / A(. J 'foi.13)...

-----

Datum ontvangst bericht:---
Betrouwbaarheid berichtgever:--
Waardering bericht:---
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:--
Ondernomen actie:---

� ___. Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt het 
� volgende medegedeeld: 

B.oi·s�;l� Augustus 1949
No. :>9 

�
v.B.Z.

1 ! Johann Marinus BRIZEE, geboren te 's-Gravenhage 2 April
! 

"'- ! 
1902, is gehuwd met:

; ç . Elsie Wini:tred ALEXANDER, geboren te Londen (G.B.) 10 
· \: Mei 1901. 
: ;<i Dit echtpaar, dat buiten elk kerkelijk verband leef't, · 

�j woont Abeelstraat 59 te 's-Gravenhage. 
� j Brizee staat in de administratie van het bevolkingsre-

1, j gister te 's-Gravenhage beschreven als ambtenaar van de 
�i

�

- ·
1
·y� '. a5 Meelcentrale. Hij is daar in de oorlogsjaren werkzaam ge-

�i � 1" [ LU w�� st en we�kte daar tot tevredenheid v� z�jn s���rieure1;. 
�: . - � :i..:: 

HiJ heeit zich doen kennen als zeer anti-Duits. IhJ zou zich 
-81.I ;;:, <::.j in het geheel niet voor politiek interesseren. Als dagblad 

1 � wordt het "Algemeen Dagblad II gelezen. 

� �� � I • ; 

� i 

Barend Barlagen BUSSEMAKER, geboren te Haarlem 25 Juni 
----r§93, zonder beroep, ongehuwd, M�� let:ft buiten elk kerke

lijk verband. Hij werd o� 9 Juni 1949 in deze gemeente afge
schreven naar Bonn (Dld.). Hij woonde hier het laatst aan de 
Daal en Bergselaan 96. Bij informatie aan g enoemd adres 

bleek Bussemaker daar gunstig te worden beoordeeld. Hoewel 
niet kan worden gezegd, dat hij lid van de V.V.D. is, moet

worden aangenomen, dat hij met de gevoerde politiek van ge
noemde partij sympathiseert. 

Werner STRIJBOS, geboren te Rheinfelden (Zw.) 23 Maart 
1914, is op 28 üctober 1946 gescheiden van: 

Marie IMHOF, geboren te Wold (Zw.) 20 Augustus 1916. 
Blijkens de administratie van het bevolkingsregister te 
's-Gravenhage, werd Strijbos, die behoort tot de Oud-Katho
lieke kerk, doch practisch buiten elk kerkelijk verband 
leerde, op 30 October 1947 in deze gemeente afgeschreven 
naar Zwitserland. 

Hij woonde vóór 1947 aan de Larensestraat 40 te 
's-Gravenhage. Hij staat in de omgeving van genoemd perceel 
bekend als ea:1man, die geen interesse bleek te hebben voor 
politieke problemen. Als dagblad las hij de "Nieuwe Haagse 
Courant". 

De 
stratie 
Brizee, 
terzake 
waarvan 

'"41 ( e .i.nd e ) 

namen van betrokkenen komen in de politie-admini
te 's-G·ravenhage niet voor met uitzondering van 
tegen wie in 1943 proces-verbaal werd opgemaakt

van beschimping van de Duitse Weermach't, te.ç.gevolge 
hij werd veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf.

1 



MINISTfüUE VAB 

ALGEMENE ZAKEN 

•s-Gravenhage, 2�Augustus'4S

No, 8 
Onderw: 

65959 
Johan Marinus Brizee 
Dr.Barend Barlagen Bussemaker 
Werner 6trijbos 

. �lle/lllo 

DIE STGEHEH.i 

NoAoVo Schr. Ministerie.v. 
Buitenl;Zaken 659,9 
(Co 57570) 

·Hiermede moge ik U verzo�ken mij in kennis te
. -' J 

willen doen stellen met de politieke antecedenten 
en verder van belang zijnue gegevens.betre!kende: 

Johan Marinus Brizee, geb.2-4-1902 te den Haag. 
Abeelstraat ·59, den Haag. 

Dr Barend Barla$en Busaemaker, geb.25-6-1893, te Haarlem. 
wonende te den Haag. 

Werner Strijbos, geb. 23-3-1914 te B.heinvelden (Zwits) 
wonende te de� Háag, Lorensestraat 40. 

]3etrokkenen zijn werkzaam bij de E?lE,ülse 
Qeniuurdienst. 

Aan de aeer Hoofdcommissaris 
van Politie 

t.e
's-GRA VENllA.GE 

Het Hoofd yan de Dienst 
t. �amens de ze :

J.G. Crabbendam
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No.39/1949 Geheim �erooonlijk. 
Betreft: Van Hoogenhuyze,Elize 
Arnold Gerard, ,,onende te Blaricum., 
Torenlaan No. 22. 

//� SEP 1949 

Ant�.oord op schrijven No .616/661-
1949- Geheim Tersoonlijk. 

A· t.J J1!- t1r :
----.:. ___ / 

) 

Elize Arnold Gerard v0n Hoo0enhuyze,e":;eboren 
te Hilversum. 20 Maart 1908,woont te Blaricum,Toren
laan G2. 

Bij een dezerzijds vertrou, elijk in0esteld on
derzoek naar de antecedenten van voornoemde persoon 
bleek het vol0ende: 

Eliz e Arnold Gerard van Hoogenhuyze is een zoon 
van Cornelis Elize Anne van Hoogenhuyze en Henriette 
Gabri�lle Ledeboer,wonende te Blaricum,Torenlaan �o. 
22 • 

Van Hoogenhuyze jr. komt uit een gezin van vier 
kind6ren,waarvan hij het tweede kind is. 

Op 5 Januari 1939 vestigde Van Hoo0en..�uyze jr. 
zich te Dordre�ht,Aert de Gelderstraat 8,komende van 
Hilversum,1.anisterpark No.7 a. 

Op 1 December 1943 vertrok hij uit Dorarecht 
naar 's-Gravenhage,Trarnstraat 68,uit welke 6ern.eente 
hij op 24 Februari 1947 vertrok naar Laren (N.H.), 
Torenlaan No. 59. Op 5 Juli 1 g4g werd hij uit Laren 
(N.H.) overgeschreven naar Blaricum,Torenle.an No.:::2. 

Van Hoogenhuyze jr. verblijft volgens bekomen 
inlichtingen in Duistland. Daar hij noG slechts en
kele maanden ingeschreven staat te Blaricum en in 
Duitsland verblijft,is er te Blaricum niets van hem 
bekend,zodat 5een inlichtingen over hem verstrekt 
kunnen v. orden. 

De ouders van Van Hoogenhuyze vestigden zich 
eveneens op 5 Juli 1949 te Blaricum,Torenlaan.. No.22, 
komende van Laren (N.H.) Torenlaan NÓ.59. 

Vanaf 1904 tot 1'.lei 1944 hebben de ouders van 
Van Hoogenhuyze gewoond te Hilversum ,l!tinist erpark 
No. 7 a. 

De vader was beroep arts,doch oefent thans te 
Blaricum. geen praktijk meer uit. 

Voor zover bekend staat het gezin van Van Hoo" 

' 
genhuyze,gedurende hun nog kort verblijf te Blaricum., 
t>unstig bekend. 

Meerdere inlichtingen konden niet -�ordEE. ver
kregen. 

Op ... J::-L-:::S.:.J.. .... �gaan -··ÁL:7-· ··-- Blaricum, 9 September 1949. 
ge, appdcerd 

bij nr ... l:�)1/n/(!.J�.1 .J-/-Î.j 

K � .-ûlû-/û-6:l:····...-�P�ehei'ftl· I'ersoonli jk. 

Gezien en in tueevoud door�ezonden. Hierop heeft 
betrekking het schrijven No.67624,d.d.24 Augustus 1Sl49 • 

'"\ . .  - ..

.Amsterdam
��

ernber 1949. 

�-
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MIN!STJ1;RIE VAN 
BINrTENLANDSE ZAKEN 

No.: B 67624 III e/III h 3 

E.A.G. van Hoogenhuyze 

's-Gravenhage, 24 Augustus 1949 

DIENSTriFJî"" TY 

n.a.v schr. M�uvan 6?624

Hiermeda n1oge ik U verzoeken mij in kennis te willen doen 
stellen met de politieke antecedenten en de verder van belang 
zijnde gegevens betreffende: 

Elize Arnold Gerard van HOOGENHUYZE, geb. 20.3.1908 te Hilversum, 
wonende Torenlaan 22 te Blaricum. 

Betrokken6 is werkzaam bij de Engelse censuurdienst •. 

De Heer Districtscommandant der T 
Rijkspolitie 
te 
iU�STERDAM 

a. 

Het Hoofd van de Dienst 
,i.nan..ens deze: 

�\ 

J.G.Crabbendam. 



MINISTERIE iAN 
ALG,;I,iEME Z.AKEN 

-, 

l / UITGEBOEKT l 
•s-Gravenha0e, 2 Augustus

t..k 
NoB 
Onderw: 

65959 DlEDSTGBHBH1 
E1ize Arno�d Gerard 
Ya.n Hoo�e�uyze N.A. v. Schr.Ministerie.v. 
111-e/lJ:10;-3 Buitenl.Zaken. 65959. 

·., (Co 571.570) 
Hierm.ede moge ik U verzoeten hlj 1.n kennis te

willen doen stellen met -de politieke _antecedent-en 
en verder ·van belang zijnde i:,e5é vens betr<:t..:fende: 

'Elize Arnold Gera:cd vun Hoogenhuyze, geb. 20-3-1908 te 
Hilversum, wonende te Laren (N.H.)

Betrokkene is werk,zarun bij de EnE'$else 
Cen.$uurdiens-t� 

.Aan de Iie b :t 
van·Politie 

te 
LAF.EN 

Corpec.hef 

Het Hoofd ,an de Dienst 
.,Lnaraens de ze : 

J .G. CrabbE:ndam 



MINISTERIE VAN 
.ALGEMENE ZAKEN 

No 65959 
Onderw: Elize Arnold Gerard 

van Hoogenhuyze 

• s-Gravenhage ,

Hiermede moge ik U verzoeken mij in ke s 
willen doen stellen met de politieke antecedenten 
en verder van belang zijnde gegevens betreffende: 

� Elize Arnold Gerard van Hoogenhuyze, geb. 20-3-1908 te 
Hilversum, wonende te Laren (N.H.) 

Betrokkene is werkzaam bij de Engelse 
Cens,Uurdienst. 

Aan de Heer Oorpschef 
van Politie 

te 
LAREN 

HetN1oofd vaa de Dienst 
namr�s deze: 

J .G. Crabbendam 

Woont te Blaricum, Torenlaan 22. 
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Verbinding: 126 
No. : · 379 Geheim 8 September 1949. 
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Onderwerp Inlichtingen omtrent H. Smit, wonende te 's Heerenberg. Bericht op briet', 
dd.3 Aug. 1949,No:65959.

--------------------------------------------------------------- , ______________________________ 

Datum van ontvangstbericht 
.Betrouwbaarheid berichtgever: 
Waardering bericht 
Tevens bericht gezonden aan 
Medewerkende instantie's 
Ondernomen actie's 

Betrouwbaar 
l:let rouwbaar 

© 

)( Hendrikus Smit, geboren te Rotterdam, 13 Juli 1913, gewoond hebbend te 
's Heerenberg, is een zoon van·:�---�--------------------------� 
Reindert Smit, geboren te vlieland, 18 · Jarruari 1865 en -::---------
Hendrika .Ampetta Rulo, geboren te Rotterdam, 9 !-lei 1874.-------------
Volgens een archiefkaart betreffende Smit in het bevolkingsregister 
van Bergh, vertrok deze op 4 Juni 1941 .:van·Rotterdam naar 1indhoven. 
6p 18 November 1941 keerde hij naar Rotterdam terug. Vervolgens vestigde 
hij zich op 2 December 1942 te Bergh adres Oude Doetinchemse weg 5. 
Op 12 Februari 1948 werd hij afgeschreven naar Duitsland.----------
Enkele dagen voor zijn officieel vertrek naar l:lergh, trad hij in deze 
gemeente op 28 1�ovember 1942 in het huwelijk met Geertruida Johanna 

·Petronella Bosch, geboren te J:;indhoven 24 April 1920. --------------
Uit dit huwelijk werden t��e kinderen geboren.---------------------
Te Bergh werd mij medegedeeld, dat Smit reeds op 21 jarige lee�ijd
als vertegeni-.oordiger in dienst was getreden bïj de N. V.Philips. 1Janneer
hij bij deze N.V. de dienst verliet is mij niet kunnen blijken, maar
vast moet staan, dat hij daarna in dienst kwam bij een meelfabriek te
Zwlle. In he t begin van de oorlog, toen de kwaliteit van het meel slech
ter'werd is hij ook bij deze firma weggegaan.-----------------------
Gedurende zijn verblijf te I s Heerenbe rg.J dus na December 1942 heeft
hij geen vast werk verricht. Hij s0harrelde toen wat en men nee,i:, aan
dat hij wat zwart 1 gehandeld heeft. Op 1 Februari 1944 is hij vawege
het Gewestelijk Arbeidsbureau onvrijwillig uitgezonden naar Duitsland.
Hij hee� te Aussig gewerkt op een bankinstelling. Dit plaatsje moet
dicht bij de Tsjechische grens liggen. Op 28 April 1945 keerde hij te
's Heerenberg terug. Hij is aldaar eerst werkzaam geweest bij de Schade
Enqu�ecommissie. Later vertrok hij naar Duitsland als tolk in het
Engellse leger. HiJ is daar steeds gebleven en zoals bovenvermeld li�t.
hij zich uit het bevolkingsregister van Bergh naar Duitsland overschrijven
Mom�nteel zou hij in Engelse dienst te Londen vertoeven.-------------
Zijn gezin verblijft nog steeds te 1 s Heerenberg en het is algemeen beken
dat Smit zich daar niet veel meer aan gelegen laat liggen, in dien zin
dat hij heel weinig thuis komt. Terwijl zijn vrouw hem verwacht, komt er
telkens weer een berichtje van verhindering. Soms komt hij in geen half
jaar thuis. Financieel zou hij wel zorgen.---------------------
Het ge zin Smit behoort tot de Hoorns Katholieke Kerk. Politiek is nimmer
iets ten nadele van Smit

1 althans te 's Heerenberg niet, gebleken. Ook
in dat opzicht zou hij Katholiek denken. Hij is een algemeen zeer ontw:ik
keld iemand, die vloeien#.reemde talen spreekt. Hij kwam in de gemeente
Bergh nimmer met de Politie in aanraking. Hoewel er dus geen enkelj{ feit

· ten nadele van Smit bekend is, waren er toch enige die hem een twijfel
achtig iemand vonden. Waarom was niet te zeggen, maar dat was de indruk
die men van hem kreeg.-----�-----------------------------------------

XE i n d e, 
J 



m:m:ST'".i:..1UE 'VAN 
ALGD":EIIB z.AimN 

Po.: B 65959 
Onder ·1.: H. Stnit. 

IIIe/c 3 

t,k. gem. n. a .v. schr. van Buitenl. ·
ZS.ken, no. 65959 in CO 5?5?0 

's-Gravenhage, 3 Augustus 

DI E1 ISTGEfililr. 

Hiermede rooce ik U verzoeken I!Ûj in kennis te willen 
doen stellen met d� politieke antecedenten en verder van 
belang zijnde gegevens betreft'ende Hendrikus ��T, geb. 
13"7.1913 te Rotterdam, wonende te 's-IT.erenberg, gem. 
Bergh. 

Betrokkene is werkz.�am bij de Engelne Censuurdienst. 

Aan de treer 
Districtscommandant der Rijkspol,i tie 
te 
DOETINctrm.:. 

Het Hoofd van de Dienst 
; namens deze: 

J . G. Crabbendam. 
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P.I.D. No.232/49 (D)

Onderwerp: J.W.Alders. 
"C--o 

Antwoord op No.65959 dd.3 Augustus 1949. J 
. 1949-

1
1 

btYJ_Y5" 
In antwoord op bovenaangehaaldschrijven,deel ik U betreffen de 

J.W.Alders het volgende mede: 
"Op 15 April 1949 vestigde zich in de gemeente Schiedam: 

;> Jacobus Wilhelm ALDERS,geboren te Amsterdam op 23-9-1900,van beroep ver-

tegenwoordiger.Hij nam zijn intrek in de woning van de familie Feldberg, 

wonende 's-Gravenlandsestraat 2 te Schiedam. 

Alders is op 24 Mei 1923 gehuwd met Elisabeth Everdina Maria SPIERINJS,ge

boren te Amsterdam op 19 November 1900.Dit huwelijk is op 16 Juli 1946 

door de dood van de echtgenote ontbonden.Op 13 April 1949 trad Alders voor 

de tweede maal in het huwelijk,nu met Anna Maria Antonia FELDBERG,geboren 

te Amsterdam op 25-5-1918.Beiden waren toen werkzaam bij de Engelse cen

suurdienst in Duitsland.Op 6 Augustus 1948 schonk A.M.A.Feldberg het leven 

aan een zoon,genaamd Theodorus Henricus ALDERS,welk kind door de ouders op 

5 April 1948 bij acte van de Ambtenaar van de Burgelijke Stand te Amster

dam als ongeboren vrucht werd erkend en werd gewettigd bij het huwelijk 

op 13-4-1949 te Amsterdam.Feldberg was er op tegen,dat zijn dochter in het 

huwelijk trad met Alders,doch hij heeft om der wille van het kind zijn 

toestemming gegeven.Alders komt om de 3 maanden met 14 dagen verlof naar 

huis.Hij is heden,Zaterdag 20-8-1949 met zijn vrouw naar Duitsland ver

trokken.Het kind is bij de familie Feldberg achtergebleven.Op politiek ge

bied is alhier biets van Alders bekend,mogelijk is er iets bekend bij de 

P.R.A.te Amsterdam.Bij de zedenpolitie te Amsterdam komt de naam van Al

ders wel voor en wel voor overtreding van art.249 van het W.V.Str.(proces 

verbaal no.484) gepleegd op 18-10-1935.Van A.M.A.Alders-Feldberg is alhier 

het volgende bekend.In 1942 vestigde zij zich met haar ol).ders te Schiedam. 

Van de P.R.A.Amsterdam ontving de P.R.A.Schiedam een dossier,inhoudende 

een aanmeldingsformulier voor symp.lid van de N.S.B.,ondertekend door A. 

Feldberg en de blokleiders van de N.S.B.van .Feggelen. 

Voorts een uittreksel uit het kasboek der N.S.B.,waarin A.M.A.Feldberg 

voorkomt als symp.lid onder no.012948.Toen zij in 1949 uit de Engelse cen

suurdienst in Duitsland naar Nederland terugkeerde,werd zij hierover ge

hoord,doch zij bleef harnekkig ontkennen symp.lid van de N.S.B.te zijn ge

weest en ontkende tevens ooit haar handtekening te hebben geplaatst op een 

aanmeldingsformulier. 



.. 

2-

Wegens onbelangrijkheid we.rd het verdere onderzoek gestaakt, zodat tegen 

Feldberg geen maatregelen zijn genomen. 

Haar ontslag op 1 April 1948 uit de Engelse censuurdienst houdt zeer 

waarschijnlijk verband met het feit, dat zij in verwachting was van een

kind van Alders, immers op 5 April 1948 erkende Alders en zij zulks bij 

acte van de kibtenaar van de Burgerlijke Stand te Amsterdam. 

Omtrent de huidige politieke ori�ntering van Alders en zijn vrouw 

is alhier niets bekend. Mevr. Alders ontvangt iedere dag post van haar 

man uit Duitsland. In de woning van Feldberg wordt het blad "Het Vrije 

Volk"gelezen. 

Schiedam, 19 Augustus 1949. 

-



1til'ISTERIE Vi\N 
ALGEHE:r:E ZAKEN 

t.k. gem. , 
n.a.v. schr. van Buitenl. 
Zaken, no 65959 in CO 57570, 

' s-Grav enha ge• 3 .Augustus 1949. 
No.: B 65959 
Onderw.: J .'i. Alders. 

IIIe/c 3 L U\lGEBOËKfl 
DIE.11STGh'HEn�. 

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te willen 
doen stellen met de politieke antecedenten e� verder van 
belang zijnde gegevens b.etreffende J"acobus ··.11helm hLD-:RS, 
geb. 23.9.1900 te Ansterdam, wonen? e 's-Gravelanêfsestr at 
2 te Schiedam. 

Betrokkene is werkzaam bij de Engelse Censuurdienst. 

.t\an de Heer 
Commissaris van Politie 
te 
SCTIIEDA!:. 

Het Hoofd van de Dienst 
;., namens deze: 

J.G. Crabbendam • 



Verbinding No 74. 

No I.D. 209/49.
BetTeft: 
J .H. Sc'hwanen. 
G.H.F.A. Schwiebert. 
Antwoord op 
schrijven No 65959,dd.

, 

-1
,949 

!,/{ /JIIJ,o�
.,),� Gaston, Henri" Antoine, Francois SCHWIEBERT, geberen · · 

X te Maastricht 2.-7- 190 7" van beroep kantoorbediende" van Nederlandse 
nationaliteit, ongehuwd, alhier laatstelijk gewoond hebbende aan de 
Meerssenerweg No 313, deed zich op 11-9-1926 alhier afschrijven 
naar .Amsterdam. Op 22-1-1931 deed hij zich wederom te Maastricht in
schrijven komende van Molermbeek St. Jean (Be). Op 13-7-1949 werd hij
uit de bevolkingsregisters te Maastricht afgeschreven naar Duits
land. Hij belijdt de Rooms Katholieke godsdienst. Tot op heden heeft
hij een blanco strafregister. Zijt). naam komt niet voor in de admini
stratie der voormalige P.R.A. alhier, noch in de overige politie
administratie. Gedurende zijn verblijf te Maastricht is niet waarge-

...a nomen dat hij aan politiek doet. Opgemerkt zij echter dat zijn broe-
..., &k,X\ der Maximiliaan, Johannes" A.E. Schwiebert, geboren te St. Pieter, 

"'-· '��thans gemeente Maastri,cht" 25-3-1914, alhier wonende aan de Luiker-
//]'q· 

l
weg No 23, lid is der C.P.N. en geabonneerd op het dagblad 11 D_e_Jaar-
heid 11 � Bij de verkiezingen voor Qe emeenteraad van Maastricht in 
r946 'was hij tevens on er e en.aar der candidatenli st d�C ••• ----

X Johan, Hendrik, Hubertus S0ffi1 EN, geboren te :1ittem, 
tn�,-i'. 11-2-1901, van Nederlandse nationaliteit, gehuwd met Caroline,Huber

' , .LP-.,, tine MOMER, geboren te lllaals 10-10-1905, vverd te Maastric ht inge
�·..:.t- schreven op 15-9-1936 komende van Amsterdam. OJJ 11-9-194-7 werd hij 

$•t·e I uit de bevolkingsregisters te Maastricht afgevoerd naar Duitsland.
Gedurende zijn verblijf te Maastricht is niet waargenomen dat hij 
aan politiek doet. Hij belijdt de Rooms Katholieke godsdienst en 
voor zover bekend was hij de politiek der Katholieke Volks Partij
toegedaan. Hij is als volgt veroordeeld: 
1.- Politierechter te Maastricht dd. 20-3-194-2- poging tot verboden 
uitvoer- Fl. 5-boete subs. 5 dagen hechtenis o.v. en verb.verklaring
2.- Politierechter te Maastricht, dd. 24--4-1942- poging tot verbodeh
uitvoer, Fl� 3- boete subs. 3 dagen hechtenis O.V. en verb.verklarin

� 3.- Politierechter te Maastricht dd. 24-4-1942-poging tot verboden 
uitvoer-Fl. 3-boete subs. 3 dagen hechtenis o.v. en verb.verklaring.
Zijn naam komt niet voor in de administratie der voormalige P.R.1. 
alhier. 

c::1fMaastricht 20 Augustus 1949. 



PINISTERIE VP:N 
ALGEt;ENE ZA�f 

No.: B 65959 

t.Jr. d m.

n.a.v. scl-J.r. v 1n Buit ,nl. 7,aicen
no 65059 in CO 57570 

's-Gravenhage, 3 Augustus 1949. 

Onderwerp: J .H. Schvmnen 
G.H.F.A. Sch\viebert 

�Î 
IIIe/c 3 \_ U\l�B5)�� filfilrvTGEI!Eil:

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te willen 
doen stellen met de politieke antecedenten en verder van 
belang zijnde �egevons betrerfende: 
�12.!! Re1pi Franç�A_ntoin�SCH',TEB!SRT, geb. 2.7.1907 
te l.'."aàstr:i.cht, wonende i·eerasenerweg 313 te l'aastricht; 
Johan Hendrik Hubert JCir��;EN1 geb. 11.2.1901 te littem 
U::1, wonende P�nquinetstraat 2 te J�aastricht. 

Betrokkènen zijn werkzaam bij de Engelse Censuur
dienst. 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te 
";".A.ASTRICHT. 
---------

Ret Hoofd van de Dienst 
( namens deze: 

J.G. Crabbendam. 



No.: CV/G 1101-49• 

GE H E I M. 

Aan de Centrale Veiligheidsdienst 
te 
's-G r a v e n h a g e. -��----------------------- ��� � . ..r-7 s;z. o 

K. � '!._..--.-::--

22 1949 

\ AC _! n..1i.

�__!--
----

In ,:nhoord op Uw schrijven dd. 2.8.1949, No. 65959 be-
X treffende BOSVELD, CJ;iarles Johannes,., geboren te Arnhem 14.7.1919, ge

woond hebbende te Arnhem Weerdjesstraat 187 bericht ik u, dat be
trokkene op 4.2.1948 werd afgeschreven naar Duitsland. 

Tot genoemde datum was hij bij zijn ouders in huis. Het 
hele gezin was tijdens de bezetting fel antie-Duits. Meerdere malen 
hebben in de omgeving van hun woning vechtpartijen plaats gehad met 
de w.A., waarbij de familie Bosveld steeds betrokken was. Eenmaal is 
de W.A. de woning van de familie Bosveld binnengedrongen ten gevolge 
waarvan enige w.A.-mannen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. 

Noch op politiek, noch op crimineel gebied is iets ten 
nadele van betrokkene bekend. 

Arnhem, 
15.8.1949. 



MlNISTEBIE VAN 
ALGEMENE ZAKEN U!!GEBOfül 

•e-Gravenhage, 2 Augustus 1949.

NoAaVo Schro Ministerie.v 0 

Buitenl.Zaken 65959 
(Co 57570) 

h 
N·o_LS 65959 
Onderw:Charles Johannes Bosveld 

llle/lllo 3 

Hiennede moge ik U verzoeken mij in kennis te willen 
doen stellen met de politieke antecedenten en verder 
van ·bel�g zijnde gegevens betreffende: 

Charles Johannes Bosveld, geb 14-7-1919 te Arnhem, 
wonende te Weerdjesstraat 187 Arnhem. 

Betrokkene 1 is werkzaam bij de Engelse Cenzuurdienste 

Aan de HeerHoofdcommissaris 
van Politie 

te 
ARNHEM 

.' ' Het Hoofd van de Dienst 
,Z,namens deze i

J.GG (Jrabbendam

' (\ 

,<_ . 



�'lichtlijnen m� 79. 

4 

Onderwerp: Henriëtte pi,..��van " 1.1":r'J:1. 

,;Jt/ 

/"4 
_JI. ,..) .

J,), 
11'1' RAPPORT 

Dossier • 0 
.... = 34. 

Naar aanle idinL va.'l'.l. een schrijven van het Ministerie van Alge" ene 
Zaken te 's-Gravenhage, H�65959, d.d. 2 Augustus 1949, betreffende 
Henriëtte van Rhijn, heb ik, rapporteur 1�2 3, :na hiertoe bek:o::1en op

dracht, een onderzoek ingesteld de eer, U-Edelgestrenge beleefd het na
volgende te rapporteren. 

Henriëtte van Rhijn, geboren te Tilburg, 13 Augustus 1912, onge
huwd, Joodse, en van Ned: nationaliteit, is, volgens het bevolkin6s

register, alhier woonachtig aan het adres, Dionijsiusstraat �2 13. 
H. van Rhijn, is een dochter van, Fictor van Phijn, geboren te

Hoogeveen, 16 Januari 1867, overleden te til burg, 2 J. aart 1 928, en van 
Ida Ossedrijver, geboren te Sittard, 29 1;over::ber 1873, nadere gegevens 
alhier onbekend. 

H van P.hijn, voornoe)<"1d, vestigde zich wedero ·, alhier op 30 Juni 
1945 ,waarva.n zij kwa�1 is echter niet bekend. (verr1oeàelijk is zij tij
dens de bezetting van ons land ondergedoken geweest) 

Zij is thans inwonende aan het adres: Dionijsiusstraat 1m 13, 

alhier, bij Benjar--ü1 Cohen, geboren te Leeuwarden, 6Juni 1907,gehuwd, 
Irnd: Jood, van beroep tandtechni�er. 

Tot 10 I�aart 1943,woorule zij ï:.'let haar moeder alhier ,:,_an het 
Tuinstraat N8 51, van waaruit zij beiden zijn vertrokken, echT.er on
bekend waarheen. Haar ntoeder is alhier nümer is.eer teruggekeerd. 

Bij het door 1'1ij ingesteld onderzoek, is ::.1ij, rapporteur, betref
fende H. van Rhijn en B.Cohen, niet 15ebleken, welke politieke richting 
zij zijn toegedaan, a2ngezien zij in hun o·geving hoegenaa 'd niet be
kend zijn. Wel werd nij bekend, dat H. van Rhij:n in de o�!geving van 
de Tuinstraat, alwaar zij voor 10 Maart 1943 woonde,bekend stond als 
een vrolijk en opgeruird reisje, dat zich ,et geen politiek be oeide. 

Bij de gerreente-politie alhieris op politiek noch op cri ineel 
gebied iets nadeligs van haar bekend, even:�in van het ge<,in B. Cohen, 

alwaar zij inwonend is. 
EILDE. 



'.MINISTERIE V t.N 

ALGEMENE. ZAKEN 

-·- - �

I üiTGEiOt.i,·1 ] 
No B 65959 �iEfü)TGEHEIM 
Onderw: Henriette van P.hijn 

llle/lllo · .;3 
NoAoV� Schro Ministerieovo 
BuitenloZakeno 65959 
( Co 'J7 'J1;9) 

Hiermade moge ik U verzoeken mij in kennis te 
willen doen stellen met de politieke antecedenten en 
verder van belang zijnde gegevens betre�fenqij: 

Henriette van Rhijn, geb 13-8-1912 te Tilburg, 
wonende te Tilburg, Dianisiuaatraat 13 • 

.c1 Betrokkene is werkzaam bij de Engelse Cen,uurdiem,t. 

Aan de Heer Commissaris 
van Politie 

te 
TILBURG 

pHet Hoofd an de Dienst

namens de ze: 

J .G. Crabbendam 



C' 
• 11 'J 

Q--- a e h e  1 m.---- J 
J Gemeente-Pohtien�Qosterhout (N.-Br.)

� ©Jftf -
1 Aan het Mi�sterie van Al- l

1 

No. II/1.489 / 49 geme:aa Zaken !

Onderwerp :Inl • 
Johanna Brokx 

Bijl.+---.. 

te 

• twoord_ op brief van: Il A_utustus 1949.No 65959

(< ••. l�o,sterhout, 8 Augustus l.949
JY". �'Jo IP-

/Y) � In antwoord OJ? Uw nevenvermeld 
schrijven,heb ik de eer U te berichten,dat 

XI.Johanna Brokx,gebop�n te Oosterhout,29 Augus ... 
tus 192.4- te Oostei_rhé>ut,:wonende te Oosterhout, 

. · .... 
Leijsenhoek:52 zowel op politie als crimineel. 
gebied gunstig bekend staat.Tot op heden is 
niets nadeligs omtrent haar gebleken. 



• 

C. V .no.241/ 1 49. G E H E I 1V1� 

1 
'-

• 19-19

b:f_�b6' 
Aan de Heer Hoofd van de 

.:� Centrale Veiligheidsdienst 

r�
I(. -�""" 1 Javastraat 68 

� 's G R A V E N .H A G E.
��o 

. 
.������-

antwoord op Uw schrijven d.d.2 dezer,No.65959 
wordt he lgende medegedeeld: 

KELER,Christiaan Johannes,geboren te Dordrecht, 
� 19.11.19,gewoond hebbend te Dordrecht,Voorstraat 173,werd

op 17.2.48 in het bevolkingsregister dezer gemeente afge
schreven naar Duitsland.Bij mijn administratie is niets te
zijnen nadele bekend.In de kartotheek der P.R.A.al.hier komt
zijn naam niet voor,terwijl bij informatie is gebleken,dat
betrokkene geen strafvonnissen te zijnen laste heeft.

Aangenomen kan worden,dat ICTJNKELER politiek rechts
georiënteerd is en zi<Jh nimmer op extremistisch terrein
heeft bewogen.

Dor�rec
�

A
�

stue 

!} 

1949. 



?'"\ 

MINIS•îERIE V/,Jl 
.ALGi:l{ENE Z.AKBN. 

No B 65959 

I · 
l 's-Gravenhage, 2 Augus1ius 1949. 

UffGEBüEKT ,f 
DIBUSTGEHEIM. 

Onderw: Chr.J.Kunkeler N.A.V. Schr. Ministerie.v. 
Buitenl.Zaken 65959 (Co 57?70)llle/lllo 3 

. . -:�:. :.;., 

-- Hiermede Dl.age ik U verzoeken mij _in·�� t,� • illen 
--{S""r,..,.•-f";, i.� 

doen stellen mat de politieke antce;edent.eii'·'�n· · .,,.,r d�r 
van belang zijnde gegevens betre.tnmde: 

Christiaan Johannes Kunkeler, �e�. 19-11-1919 te Dordr·echt, 
wonende Voo::c·straat 173 te Dordrecht. 

Betrokkene ie- werkzaam biJ de Enz.,ê:lse Censu.u.rd.ienst. 

Aan ·de Heer 
van Politie 

te 
DORm'�-;cnT 

Commissaris 

Het Hoofd ven de Dienst 
f namens de z.e : 

Crabbcn(i�.m 



e 

Betreft: Inlichtingen omtrent WILLEiM cJ AflJ Hl:!i.t�Mä.H l:tL.i§4&.iJ::S:, wonende 
\
ite Putte

Postbaan B.81. / 1 -

U49 1tlericht op schrijven: Dis No.65959. 

tl<·/ 

-----------
\..AC {, j& 1-!___1

17� �l!/l t.lAN .H.liirtMAN l:rIJSELAAR,geboren te HILLl!il:.i0.11! 23 October 1896,be-
,/" roep Bloembàll.enhandelaar,wonende te Putte �ostbaan B.�o.81,is ge

huwd met Doris.E.Procter1geboren te Otley(Engeland)5 October 1901 
eerder gehuwd met Maria 'J:h.EE::RE geboren te Dilli.ngen(Dl ) 3) Decem
ber 1896 overleden te Homburg(D) 9 November 1936. 
Hij huwde op 14 Mei 1937 te Hoston(�ngeland)D.�.Procter. 
D.E.Procter is de laatste jaren ziek.Wordt verpleegd in een inrich
ting.Hee� vennoedelijk algehele verlamming. 
Op 21. Januari 1938 heeft Gijselaar zich vanuit Boston te Heemstede
gevestigd. 
Vp 25 April 1939 te Kalmthout(lielgie) en op 19 September 1941 te -
Putte:. 
�ijselaar is mij alleen van aanzien bekend en nagenoeg niemand kan
iets over hem mededelen. 
Zijn woning is ver buiten het dorp gelegen.Na de bevrijding is zijn
broer bij hem komen wonen en nadat l.ii.jselaar naar Duitschland is -
getrokken in dienst der �eallieerden is zijn broer in zijn woning -
gebleven. 

Daar zij veel. op elkander gelijken weet men niet wie be -
doeld wordt. 

I.n de bezettingstijd hee� �ijselaar een tijd,als schrijver,
gewarkt op het vliegveld Woensdrecht.Wat hij daar deed is niet be
kend.Volgens bekomen inlichtingen was hij daar niet voor te werken, 
doch voor illegaal werk.Aangezien hij erg teruggetrokken lee�de en 
zich voor niets me.:al.e en alles uit de weg ging en reeds voor de be
vrijding in 1944 les in de.engel.se taal ging geven voor liefhebbers
is daaruit geconcludeerd dat hij op het vliegveld illegaal werk ge
daan hee :ft. 
In de politie administratie is niets van hem bekend.Op politiek ge

• 
bied is niets van hem na te gaan.Het is een behoorlijk ontwikkel� 
persoon van goed voorkomen en in de omgang een keurig persoon • 
Zijn broer staat alleszins gunstig bekend.Andere :familieladen zijn
hier niet wonachtig. 

Uw No.�.P.I. /273 /49 
Rapporteur. 

Putte 6 AugusDUS 1949. 
I.D. Futte.



�-----

MINISTERIE \TAH. 
· ALGEMENE "ZAKEN

u 'î"EBrv::'T .,' s-Gravennage, 2 Augustus 1949.1 lL V, .. Î\I 

No B 65959 DIEltsTGEHEIM 

Onde.rw: Johanna 13rQx 
Willem Jan Herman Gijselaar NoA.V. Schro Ministeiràe 

BuitenloZaken 9 65959. 
(Co 57570) llle/lllo � -

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te 
willen doen s tellen met de politieke antecedenten en 
verder van belang zijnde .gegevens betreffende:· 

Johanna Brokx, gebo29-8-1924 te Oosterhput, wonende 
te Leyeenhoek 52 te Oosterhout. 

Willem Jan·Hèrman Gijselaar, geb. 2�-10-1896 te 
'Hillegom, wonende te Putte(N.130) 

Betrokkenen 
Ceriruurdiensto 

zijn werkzaam bij de Ent;else 

Het ,Hoofd van de Dienst 
j n�ens de ze : 

J oGo Crabb<;ndam 

Aan de Heer Districtscommandant 
der Rijkspolitie 

.te 

BREDA 



.,.} MINISTERIE VAN 
. 

' 

BUITENLANDSE ZAKE N 
'S-GRAVENHAGE, de ..... .. �. Juli ... 19 ...... 49 

� Directie Juridische en Administratieve Zaken. 
No. 68939-6561 G.S. 

Men w ordt ver zocht bij de aanhaling van 
deze b rief d a gt ek e  nl n g, n umm er 
en af d e  11 n g nauwkeurig te vermelden 

G E H E I M. 
-=-=-====== 

.;. 

Met verw1Jz1ng naar m1Jn schrijven dd. 28 Juni 

1949, J.A.Z. No. 62581-6004 G.s., betre!"1"ende L. van 

Boven, heb ik de eer U hierbij te doen toekomen een 

lijst van de Nederlanders, die thans nog bij de Britse 

Censuurdienst werkzaam zijn. 

Ik zou gaarne vernemen, or hierbij communistisch 

georienteerde personen zijn. 

1'i 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 

Voor de Minister, 

HET HOOFD DER DIRECTIE: 

I 
I 

I 
I , 

I I 

,· 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 

t.a.v. de Centrale Veiligheidsdienst,

Javastraat 68,

's-GRAVENHAGE.

� 7517 • '49 



.) --
. Elize Arnold Gerard van HOOGENHUYZE, 20.3.1908 t HiJ.versum, ,X -
./' wonend te Laren N.H. 

oha.n Marinus �RIZEE, 

/ Antonius Franciscus Ma.ria FlfäGER 
.,.,,,... 
,...A Dr •. Barend Bar lagen BUSSEMAKER 
/ 

� 
iCharlea Johannes l30SVELD ,1 

�Jacobus Wilhelm ALDERS
/ 

�Christiaan J oàannes KUN""iCELER v 

�
(t'n r STRIJBOS

__,,-, Hendrikus SMIT 
-,/ 

_.,-:Joh.an Hendrik Hubert SCRWANEN v 
)!,., 

· ," Cecilia Ant onia C0rnelia DIJKMAN
/ 

tl 

2.4.1902 te Den Haag, )(... 
D n Haag, Abee1straat 59 

15.6.1901 te Amsterdam J4.

25.-6.1893 te Ha.ar! m, .,:.. 
wonende te Den Haag 

14.7.1919 te Arnhem, 
Weerdjesstraat·l87, Arnhem 

23.9.1900 t Amsterdam, .X
Schiedam, •s-Gravelandscheetraat 2 

19.11.1919 te Dordr cht, 
Dordrecht, Voorstraat 173 -x

23.3.1914 t Rheinfeld n(Zwits rl.) 
Den Haag X 

13.7.1913 t Rott rdam, X -
's-Heerenberg 
11.2.1901 te Wittem (L.) 
Maastricht, Fra.nquin tstrae.t 2 

26.8.1909 Am.st rdam -- ....L 
Diemen N.H., Burg.Bicierstraat 2 r-

14.1.1923 te Br da -
Xwonende te 13reda 

.>i:Jaston Henri Fr�n�pi� Antoine

... �··� ,1-7i.�,,_ ,;, eo-- � t- SCh"\VIEBERT v 2. 7 .1907 te ia stricht - X· - Aca :r- Bf. · I�aatricht, Meerseenerw g 313 

/ Henriette VAN RHIJN v 
',,.(' 

'ohanna. BROKX r1 

X' 
--

/) Arie GROENEWEGEN 
/ 

� Vlil1em Jan Herman GIJSELAAR v

-:::::i}«a.rtina Nicoletta Maria KAIIU>HUYS 

13.8.1912 te Tilburg -
Tilburg, Dionisiusstraat 13 )( 

29.8.-1924 Oost rhout, 
.X Oosterhout, L ysenhoek 52 

17.6.1924 te Rotterdam - .Xwonende te Rotterdam 

23.10.1896 te Hillegom, - X 
won nd te Putte (N.Br.) 

16.4.1921 te Naarden, .X
wonende te Amsterdam. 





• 
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• 11195

Zijner BJteellentie 
Do lainlater-Fre ident. 

n .Algemene Zaken. 
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'MINISTERIE VAN BUI�NLANDSE 
ZAKEN. 

Directie BuitenlF1...ndse 'Dienst, 
No 36628/N 

._A_JJls! 

's-Gravenhage, 19 April 1948. 

Ik heb de eer U mede te delen, dat met ingang van 
1 Mei �.s. het Bureau'der Nederlandse MilitP ire Missie 
in DuitslRnd, gevestigd aRn de Korte Vijverberg 5 te 
's-GrRvenhage niet meer �al optreden als orgaan van be
doelde Missie, doch adm;nistratief rechtstreeks onder 
mijn Ministerie zal worden geplaatst. 

Het bureau zal de naam dragen van "Bureau Admini
stratie Duitsland", aan de Korte Vijverberg 5 geplaatst 
blijven en onder leiding van Majoor V .R. Los VP.Il Aar
landerveen blijven staan. 

In verband met het vorenstR?nde W:9,I'e van 1 Mei 
a .s·. af correspondentie niet meer te richten pan de 
"Nederlandse Mili t.<ü ;_"e Missie te 's-Gravenhage 11, doch, 
al naRr gelang VP.Il de aard van het onderwerp, hetzij 
apn het Hoofd dier Missie ter Berlijn (p/a Ministerie 
VPn Buitenlpndse Z�ken, Plein 23), hetzij aan m_j of 
diegeen mijner Ambtgenoten, die bij de te behandelen 
Aangelegenheid betrokken is. 

Zijner Excellentie 
De Minister van 
Algemene Zaken. 

DE MINISTER V.PN BUITENLANSE ZAKEN,
Voor de Minis er, 

De Secretaris-GeneraRl 



• 

NOTITIE voor de Kapitein R.A.Baron van Heeckeren van \Bra8�fV1�! 
1 

� 1 jpJ6� 
� 

Van Splunter vraagt of de c.v.o. bij Buitenlandse Zaken 
- nogmaals de aandacht wil vestigen op de ongewenstheid, dat

P.A.A.M.DE GRUYTER in het bezit· is van een diplomatiek pas
poort.

DE G�UYTER bezoekt Duitsland regelmatig als zakenman; door 
zijn pas te tonen weet hij zich steeds aan douane-controle te 
onttrekken. 

Toen het Ministerie van Financi�n Buitenlandse Zaken hier
op wees, had het Hoofd van de Nederlandse Missie in Berlijn 
verklaard, dat DE GRUYTER voor hem nog wel eens diensten ver
richt, waarbij die pas hem in Duitsland faciliteiten bezorgt. 

Van Splunter wist mij·.mede te delen, dat de Berlijnse �is
sie de firma DE G�UYTER, zonder voorafgegane inschrijving door 
concurrenten� als enige leverancier aangewezen heeft. 

's-Gravenhage, 9-1-48 
c:. v.



NETHERL.ANJJS EILITA..B.Y î'iIS.::lIÖ��, 

SECURITY OFFICER, 

c/o Camp Office, HQ Allied Liaison Brancl:1 CCG (BE), 

Bqd Salzuflen - B.A.O.R. 

Tel·3.: 2032. 

lifo • : 4 1 6 5 • 

Onder'."ferp: Overzicht van berichten. 

Bijlagen: 1. 

Kabinet :l':Iinister Pr2sident, 

Javastraat 68, 

's-G-RJ,.,.VENHAG-E. 

7 Juni 194 7. 

Vo 1aro. 

1 7 JUN/1912 

Ingesloten moge i:;: TJ te Uwer informatie het "Overzicht 

van berichten" No. 23 der Nederlandse militaire Hissie bij de Ge

allieerde Bestuursraad in Duitsland loen toekomen. 

H .:7. ::EHRER. 

Rapt. A.1).



. Y..ABIN»ll! VAN D"""
MINI�TER - PRESIDENT. 

' -Grnveabage, 30 �:r i 1947. 
Javastra, ... :t 68. 

Ifo. t lab.BS2/ 47 .• 
Bij1,. • · 9, 

Il'.l.5evo".l.ge h. .. t door' UEdclGrootAchtbarc to.; mij 
eericht verzoek bericht ilt U, ·d:i:t zich in ilc·t on or mijn 
'berusting zijnd.� archief 'IJ,ll'l het voormali0e - .F. v" noe 
stukken bevi..ttdan 'betrc.:f end do bcha.I'tt.gin van de .1: d r-

. ln.nd.ae belangen in Du:ttsla..'ld, gedurende de oorlo"'Otijd; 
�{#ç_ f· door de. Zweedoe leg�-tic t : r1ijn"
f !n Uw ltw 1:i'lieit -ve.n Voor·zitter van d. oommiosi

AAH: 

van c:m.êi:erzoek ns.nr 11et 'bp oid. va.tl de l'edel'l doe '"io�de 
. in. Duitsland moge ik U 1 ovcnoeno o'lerecr:-"om• tig 1îi de -
bêt;rcffend verzoek, deze ntuY.ken hierbij aa.ribiodcn. 

De Ed.elG:r.-ootAohtbare Heer 
Mr. J.A. de Viose�, 

��QÇ��qraal 
bi3 het

Gercc 1'oho:f 
t 

! r n h e m. 
��. 



.Q.. y_. g. 
Br.�o . .11/-:!l-Geneim. Vrie�enveen, �5 Februari 1�47. 
Onderwerp: 11 l\led.1Vlissie te .Berlijn, 11 

Bijlagen �én . 

Hiermede heb ik de eer U Hooè!,;EQelGestreng,e beleefd het vol
gende te berichten. 

In het dagblad 11 De Waarneûd", Editie voor 'l1wente is op de voor
pagina een artikel opgenomen, handelende over de daden van ne 

Nederl�usche militaire Missie in Berlijn.De inhoud van dit ar

tikel is voor meerdere leden van deze commissie allesbenalve _ 

vleiend. 
Daar het mij niet. bekend. is of d.it artikel ook gepubliceerd 

is in het liagblad "De Waarheid", hetwelk in het westen des 

lands vers�reid wordt, meende ik �oed te doen U.h.�.u. dit 

artikel te doen toekomen. 
J. Volgno. 

van den ,.::s::.::.w ....... - j 
2 7 .: � _· '1/ ·I
ACu!/1clbt1 

Q.. y_. �-
' s-G .ri.A V .11, 1\i.rlalr .l:!, • 
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