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DWENTARIS VAN ONTVANGEN MA.TERIA.o\L VAN MISSIE DUITSLAND. 
----..---------------------------------------------------

ä!roane�men correspondentie genummerd van 1 t/m 1000 

gedateerd van 27-5�45 t/m 26-J-46. 

idem 

idem 

idem 

genummerd van A.l t/m A.1000 

gedateerd van 2.3-.3-46 t/m 15•7•46. 

ger.rwnmerd van B.l t/m B.1000 

gedateerd van 11-7-46 t/m 28-11•"6. 

germmmerd van c.1 t/m c.600 

gedateerd van 20-11-46 t/m 17-2-48. 

Uitpame Correspondentie genummerd 1001 t/m 2000 van J0-9-45 t/m 5-4•46. 

idem 2001 t/m 3000 van 5•4•46 t/m 26-$-46. 

idem 3001 t/m 4400 van 28-8-46 t/m 28-1-48.· 

c. Uitgaande Correspondentie genummerd Dld.l t/m Dld.100 van 2•11-45 t/m z:J-7-46.

D. .3 Ordners afkomstig uit IIamwrg.

�-

F. 

G. 

H. 

l • .Ingekomen correspondentie gedateerd van 11-10-45 t/m 24-10-47. 

2. Uitgaande correspondentie gedateerd van J-ll-45 t/m 7•11"'47.

3 • .Algemene correspondentie gedateerd van 5-10-45 t/m JOo-12-46. 

3 Ordners afkomstig uit Iserlohn. 

l. Ingekomen correspondentie gedateerd van 6-ll-45 t/m S-11-46.

2. Uitgaande correspondentie gedateerd van 2-11-45 t/m 19•11-46 •

.3. Algemene coITespondentie gedateerd van 19-10-45 t/m 18,.10-46. 

l ordner afkomstig uit Nienburg
1 

Uitgaande correspondentie gedateerd van 2·4-46 t/m 27•11•46. 

Door van Roon uitgez6chte stukken genummerd Dld.101 t/m Dld.J25 

Een aantal mappen met hierna te noemen inhoud: 

l. Zaak :W.,Vk:x/Weber.
2. Za1.k Peine.
.3. Progress Reports
4. 4ÀeV�.ngonen transporten

;. Nederlandse rapporten gen. l t/m l1 
H.Q.Netherlands OI-Mission • 

6. Min.v.Scheepvaart te Hamburg.

Qartalihaek Duitsland en kaartsysteem geheim archief• 
1 (9.., .............. V"'� 



... _____ ._. _________ -------·---------------------

De or{sa.nisatie der C.I. ,iiscion -;,;as aangepast aan de �C.ucclse. 
�Iet hooi'uktïtL"�ior '.�as te· Ik1d f.folzu:f"l.oA (EOVe&tied, he·- :Jetaclll'.lont 
voo1" l Corps te lserlohn, voor a Corps ·t-e !IEt:1bu:i:-e; en voor 30 Co:rps 
te Ni euburg. 

In principe besto1.1'1 ieder Dotnclll:ient uit t:wec oi'i'icieron plus Q.ric 
ondero:ff'iaieret1 en een cJ1aui'feur. 

Ilet Iloo.i'd der !li.ssie nas Lap·t.VlloJ.am1ci ... lioin 
-tor.·,.lj1 l 001."ps cccor;:in;;:UJ.doer( -:ro:td door En;p·i:i.:Ke.hrer (Lt.Bouvrl.e) 
veor-ts zijn hier we1"kzaam. ;-;c:7oest: .:.;ergt.Kr[)f..tten 

Sergt�Rna 

8 Corps r,Ul"Ü gooca:::iandeerd u.oo.T: 
lt'oor·t;s ::;ij.n t.ï.er workzat.m geweest: 

30 Corps 11:erd gooo.mrunndee1·d à.oo:t•: 
voort;s zijn .hier vJse1�1{Zacir,· "'eweest: 

,.:ie:r·gt ;1Iulc:1 er 
[fo:rgt ;nom .ii..ng 
8er4;-t .neonuol'-l�cr 
Lt .iJuller-
1.1.r .rn.our1c.nhuiso.n 
Jergt .r..:oo;vman 

Kapt.Kiclst�a (Lt.Trip) 
S1:;rgt.Piotcrs 
Jerg·t;v. c.Dergh 
,Jergt;!ïieuborg 
:Je;"gt .Gc.b:warz 

Lt..de ·Roos (Lt.1,Iove-) 
C;e1"gt J,lOOy!'.ilt;lll
..:le1�gt; 1.IifY�el aar 
Def�gt .Lul à. er 
F..r .-lîiéu,;,cnhuisen 
Ser,ti; �Goema.'ls 
Sergt;:fohilders 
�e.rgt.Coolen 

De fu.i'1eti0 · er Jjiasi.e Tias in de eerste plcats do v0rtege.uvmorû.ic;i.11.g 
van het I3 .N.V. ix1. de Bri t$e zone van Dui tslawl. Zij spoor<le daLU:'toe 
op dio 1 e 1erlo.mle!':'S die J1ebbe.n gewerkt. voor Ges·tupo, iJ .D. en .A.b·wohr 
en verhoo-.rde dö uuitse leden J.ezei" orga.nise·ties die in îJoderlond 
hebben gewe1 ... kt. 
! aar tv;eecle taak v;as de ver-togen\i�oo.rdicing van èle :P.o • .o.

De Eiösie stoucl onde.r en legde ve1•n.nt-r;-oorG�ing m: aan hot Hoo.fö. van
n.n.v-.

0 -



1 A.�stu 1949

· lla!3r aanleiding van de Nederlandse Militaire Missie bij de
Gealli e:rde :Besta.!lrs;raad f.n Du.itsland dd.· 7. Jllli 194·9� moge ik· 
IJ het volgende antwoord �ven • 

.., et verbaal als geheel doet mij zeer weinig geloofwaardig 
aan. � namen van de genoemde personsn bieden niet Het minste 
houvast. door joor·Jtr� genoemde 5 punten geven aanl�iding 
to� de volgende opmerkingen. 

Het is zeer on-.1aarschiJnlijk. dat de Ra.saen .te Berlijn 
door een s·tat.enlozeg d:i.e als tolk in dienst is• de geheime 
0
egevens; die'door de Ru.ssiacbe Ambassade te Kopenhagen 

zijn verzameld, laten verwerken� 

Het opstellen van lijsten van geboawen. welke vo�r sabotage 
irt aamne:i:>'!dng komen be.:bben sleahta waarde.- wanneer ?1adere 
gegevens bekend Zijn. Het heeft einig zie) om te vermelden:· 
de electrici teitsvoorziening rordt. gesaboteerd.· 
Dit zal moeten luiden: Door x" zal na opdracht te hebben 
ontvangen van Y, op een tij�atip, dat nader kenbaar zal 
1vorden gemaa..îtt, een actie ,orJen ondernomen. wa.�rdoor een 
b-epasld gedeelte zond.er stroom za.1 komen .• 

waar tn de F.E>iedrichs trssse vindt de vervaardiging van 
valse papieren en geld voor Denemarken plaats? 
,at voo1• geld ? Ho veel ? lloor 11ie 'l 

ad 4 •. Geef signalement� aanta.llen, soort oplaicli.ng_, plaats. etc. 

!!!..2.• n-e bijlagen zeggen mij niots. Doen niet reëel aan. 

. ltet zou niet te v,er\110t1deren zijn wanneer dit geheel was 
opgea.teld door een Dui.tser. clie gedt.zrend-e de oorlog enige tijd 
in Nederland heeft d)or9ebracht en eniGe topografische kennis 
heeft opgedaan. 

Ik moge U ad'7iseren door bemidde1ing van de Nederlandse 
ilitaire Iilissie ajoor JOEL �e vragen nadere gegevens te willen 
erstrekken over de zegoman. Daar h�t zeer v-eel voorkomt. dat ge

heel verzonnen en o�zettelijk fo�te verhalen in omloop worden ge
b�acht ia het van het grootste belang vast te stellen nit welke 
omgeving dit verhaal afkomstig is. 

adere gegevens zie ik met zeer veel belangstelling tegemoet 

HC. 

Bovenstaanr com:nentaar .verc1 doorgegeven aan de Gen. Staf. 



H. W. Kehrer Hzn. 
N.Z. Voorburgwal 120 
.Am terdam. 

Amsterdam, 19-7-1948. ,.-
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Beste Len, 

Met plezier kree ik deze 
week je levensteken als oed a1.ttJ'tenaa:r.. 

� e·t ueval ·r1:,n lioevrie komt 
me nog al duister voor maar ik kan ne 
een verklaring voorstellen. 

Het betreft hier rapporten 
die ik inderdaad altijd aan de Heer 
Einthoven persoonlijk ter hand stelde 
en waarvan in de administratie niets is 
te vinden. De betreffende betalingen 
gingen inderdaad uit de RM-kas te 
Salzuflen en ·1erden als 11Geheim 11 P:eboekt. 

Indien Bouvrie nu een 
dergelijk rapport nog heeft ontvangm 

,en aan Mr. E. heeft gegeven nadat ik 
reeds was vertrokken en de boeken waren 
af esloten,is het mogelijk dat hij nog 
een bedrag aan de betretfende "S" had te 
betalen • 

Als dit inderdaad het geval 
moet hij mij dat gemakkelijk kunnen 
verklaren. De zaak is te ingewikkeld 
om geheel op papier te zetten. 

In ieder geval moet tegen het 
bedrag van RM. 2. 000. - in oude Marken 
niet een gelijk bedrag in nieuw geld 
worden vergoed. Een tegenwaarde van 
+ Fl. 75•- komt mij voldoende voor.



Het komt mij voor, dat het Militair 
Deviezen Bureau de nieuwe Marken moet 
kunnen verschaffen, eventueei tegen een 
deel van de RM-kas die ik inleverde. 

Mij persoonlijk gaat het hier 
in Amsterdam naar omstandigheden redelijk 
wel. Het is wel even wennen als je weer 
min of meer honkvast moet worden: 
Gelukkig heb ik het enorm druk en heb pl 
in m'n eigen zaken. 

Amsterdam is in de zomer 
ontzettend. Stampvol met menschen uit de 
provincie die aan de verkeerde kant uit 
en in de tram trachten te stappen. 

Ik ben benieuwd nog eens te 
vernemen hoe het in Den Haag gaat. 

\
:t

o
:;:

lijke groeten 
van 



From : Major-General J. C. Haydon, CB, 

Telephone : Herford 2132 

DSO, OBE. 

HQ Intelligence Division, 
70 HQ CONTROL COMMrsSION FOR GERMANY

• 

• 

Your Reference 

Our Reference .. liQ JN'l'.l!,);J:V/Q:J?.s./5003/21 (BRITISH ELEMENT), 

B.A.O.R. 15. 

3rd Ma,y 1948. 

Many thanks for your letter of the 24th April. We shall 
be very sorry to lose you, both personally and officially. 

We will, of course, adopt the suggestion which you mention 
in your letter, and will, for the time being, adaress correspondence 
to Headquarters in the Hague. 

Captain H.W. Kehrer, 
Netherlands Military Mission, Security Officer, 
100 HQ Control Comnission for Germany (BE), 
B.A.O.R. 



Gapt. H.W. K.;HR!.iR Bad Salzuflen, 24 April 1Y48 
N 1�I1H'RRLAND::3 1\ULITflRY MIS3ION 
SEOURITY OFFICER 
100 H.Q. c.c.G. (B.E.) 
B.A.O.R. 
Tel. Bad Salzuflen 2032 

Your Reference H.Q.Int.Div/Sec/7088/2 dated 
15th April 1948 and 
H.Q.Int.Div/Ops/5003/21 dated 
3rd November 1947. 

a . 

To Major-General J.C. Haydon, O.B. DSO OBE. 
H.Q. Intelligence Division 
70 H.Q. c.c.G. (B.E.) 
B.A.O.R. 

Dear Sir, 

The Chief of the Central Security Service in 
The Hague was sorry to hear that he will not have the 
pleasure to meet you in Holland ±r the near future. 

You will remember that I tpld you that 
Mr. Einthoven wanted to discuss the .contact between 
the Dutch Security Service and your Division as he 
thinks the system of only having a liaison officer 
is not completely satisfactory.. 

The matter will naw, .as you kïndly suggested, 
be taken up via London. \ \. 

On the 1st of May the \unde.r'signed will leave 
the Bri tish Zone of Germany 1:m� as Mr. Bouvrie :i,s 
going on lP.ave for a long time on\ occ,asi on of his 
wedding, i t will be apprecia1ted\ if,, for.,the time being, 
my H.Q. in the Hague could �e cóp��ctèd ·on cases th8t 
seem of dutch or mutu�l.interestl The exact adress is 
Kabinet Minister President. Javastraat 68 The Hague. 
Tel. Nr. 18�730 . 

I would like to express my sincere thankfulness 
for all the kind support and friendlyness I gat from 
you and your staff during the time I had the pleasure 
to work with your Division. 

I am,-Sir 

Your most obedient serv2nt 

,, 



From: M.ajoXL-General J .G. Haydon, GB, DSO, OB:ill. 
H.Q. Intelligence Division,

• 

• 

Telephone : Herford 2132 
Your Reference .... 
Our Reference .�.Q JN:'.j,' :P;IY/�/7008/2 

70 HQCONTROL COMMISSION FOR GERMANY 

(BRITISH ELEMENT), 
B.A.O.R. 15. 

15th April, 1948 
.-

You will remember that you came to see me a few dey's ago, 
with Brigadier Carthew, and that you extended to me a most kind 
invitation to visit The Hague and discuss matters of mutual 
interest with your Director of Intelligence. 

I told you, while we were talking, tha.t I would have to 
refer the matter to London as I thought it very likely that the 
authorities there would wish to keep the exchange of information 
on a centralised basis. After you had left, I sent a telegram 
to London, telling them of the invitation you had given me 
and asking for their guida.nce. They have now replied to me and 
have told me that they would like the approach to be made through 
your Mili tar-.1 Attache in u:indon. 

I am sorry for, from rqy own selfish point of view, I would 
much have enjoyed meeting your Chief and seeing The Hague once 
again. 

Captain H. Kehrer, 
The Royal Netherlands Mission, 
c.c.G. BAD SALZUFLEN,
100 H.Q. Q.C.G. (BE) 
B.A.O.R. 
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SUBJECT: - i thdrawal of ex C.I. Mission J?ersonne;l. TOP SECRST 

.PERSOllAL - for Brigadier r�,.A. Oll;RTHJ:l;V
--1-

C.B. ·�.,. D.s.o. 

5th November, 1947.--
To .- .Allied Liaison Branch. 

1 . 

Reference your letter ALB/17458/5/ E dated 27 Oct '4 7. 

It. is agreed upon that the greater part of the task of 
the fermer C.I. Mission has been oompleted by now . 

In October 1946 it was agreed between the Chief of 
Intelligence Division and the Chief of the Dutch Security Service 
that it se9med advisable to have some Dutch _personnel staying on 
in the British Zone. Copy of the correspondanee in which this 
agreement was laid down is enclosed. 

This personnel is now dealing with matters of arms 
srnuggling, subversive movements, extremist activities etc. in which 
both the British and the Dutch authorities are interested. 

2. You Nill be interested to know that negotiations are going
on now about reorganizing the liaison ivith Intelligence Division and
decreasing the amount of Dutoh personnel being stationed in the
British Zone. Copy of the new proposal of the Chief of the Dutch

4t decurity Servioe is enolosed for your information.

3. Lt. :;j. J.H. TRU and Sgt. A.· . SCH' ARZ v,iill be wi thdrawn
to Holland from Hamburg as per 1 December 194 7.

f.r. K. HOmnNK has been wi thdrawn to Holland as per 1 5 
October 1947. 

Sgt. B •. STRUYK -will be withdrawn as per 1 Januäry 194'1. 
Mr. s.H.J. BOUVRIE will �e posted to Bad Salzuflen as per 

1 January 1948. 
From the 1st of January 1948 the following Security 

personnel Will be in the British Zone, posted at Bad Sal�flen: 

Caot. · H. 1 • KEHR.l5R 
Mr. S.H. J. BOUVRIE 
Op 1. "�'. van KLEEF (driver) 

/Capt. 



,a._ t. l::hliB. fil will "robably leave the s rvioe bat•; een 
the 1 s·t, of Janua.ry; 1948 and the 1 si.; of dl!Y, 1948. No :replac ,ment 
will be sent fo� this offioer. 

You wlll be inf'ormed as soon as a ei'lni te ne:"J 
e �e;e ent has been _,ettled between Int .lligenoc )ivi 0io. and th. 

utch ecuri ty ,1ervice. 

I,ieu:t. Ool. 
Head. Neth. lil" assion 

• 
A.D.c. v�n der Voort ·an .Zijp • 

• 



Ref: 

Tel: 

-
To:

HQ INT.DIV/OPS/5003/21 

Herford 213 2 

le�CRET, 
vo,gno. 

HQ Intelligenc� D�
t-

· 

.

. :io

. 

�· NO
. 
V. fa47 �

70 HQ Control Cornm1ss1 �n\lan� �· 
B.A.O.R. 15, 

·. ACJ/ _ i 
3rd November 1947, --�- --.. ' 
--

Chief N�therlands" Securi ty Serviet:" 
The Hague, 
Javastraat 68. 

Reference your letter KAB 595/7 dated the 22nd 
October 1947. 

I fully appreciate �ha± yout' country, �ilce mine, has 
been forced for reasons of economy, to reduce its 8ecurity Services
in Germany, and that you will consequently have to withdra� some of 
your personnel from the country. 

2, I entirely agree with your proposals to withdraw all 
your officers with the exception of the four you name, viz Captain 
Kehrer, Mr Bouvrie, Serjeant Schwarz and Corporal Van Kleef, I 
also agree to your bringing Mr Bouvrie from Th.lsseldorf to Bad 
Salzuflen, and would be glad if you would take similar steps to 
transfer Ser jeant Schwartz f:ro m Hamburg to Bad Sal=uflen as soon as 

• 
conveniently possible, 

3. I am sorry to hear that Captain Kehrer will be leaving
the Royal Netherlands Army early in the New Year, We have alwa�
found him most co-operative and helpful,

3�-
�- (J.S, LET!lBRIDGE), 

Major-Gener al, 
Chief Intelligence Division. 



• 

• 

SUBJECT:- Withdrawal o:f ex c.r. Mission personnel. SE C R E T. 

ALB/17458/WE. 

27 Oct 47 
.,. 

1. You will remember that when towards the end of last year
it was decided to close the c.r. Mission appointed by your Government
to the Bri tish Zone, no ob jection: ·was made to the temporary attachment
of one of:ficer to your Mission after 1 December 1946, who would handle
any special investigation o:f more than ordinary importance after that
date. Letter No. HQ.Int.Div./Staff/7028/12 dated 3 October 194b :from
H.Q. Intelligence Division to the Netherlands c.r. Mission re�ers.

2. Fara 7 of the letter referred to above was never intended to
be read as an authori ty f or the permanent attachment of one .of:ficer to
your Mis si on. No maj.or cases similar to these which came wi thin the
purview o:f the Netherlands C.I. Mission should exist any langer and,
as 11 months have passed, it is felt that ample time has been given for
matters which were outstanding in December 194b to have been wound up
by the officer concerned. Any small balance of work not yet completed
can, it is felt, well be carried out by officers and officials of your
Mission.

3. I shall be glad therefore, if you will kindly take steps to
withdraw all ex-c.I. Mission personnel at present in the Zone and I
request you to inform me of the date by when such withdrawal will have
been effected.

4. The o.fficers and o.R. 's under referenee are : �

Capt. H.W. KEHRER )
Sgt. E. STRUYK ) 

. Cpl. W. van KLEEF ) 

Lt. s. W .H. TRIi" 

BAD SALZUFLEN . 

HAMBURG 

Civ.Offr. K. HOUWINK )DÜSSELDORFCiv.Offr. S.H.J. BOEVRIE) 

or their reliefs. Will you please confirm. 

Tel: 22b1, 
Zonal Executive Offices, 
BJA.D SALZUFLEN, 
100 HQ OOG (BE), 
B.A.O.R. 

signed, 
Brigadier, 

CLO, 
Allied Liaison Branch. 

(M.A. CARTHEW) 



• 

• 

SECRET. 

From: L.EINTHOVEN, Chief Netherlands 
_______ §���!.!!l_§�!12=�!::. ____________ _ 

Ref : Kab. 595/ 47. 
-----�------------ The Hague, Javastraat 68. 

22nd October, 1947. 

To : Maj-Gen. J.S. Lethbridge, CB, CBE, MC., 

HJ. Intelligende Division, 

10 H.Q. c.c.G., 

B.A.O.R. 
---------------------------�-----------

1. Reference my letter Kab. 506/ 47, dated 6 January 1947, and your
letter H. ).Int.Div./OPS/5003/21, dated 21 January 1947 •

2. The fact that I have got to cut down the expenses of my service
as far as foreign currency is concerned makes it necessary to put my
mission in the British Zone of Germany on a smaller basis.

3. I intend to have my miasion consist as per l.Jan 1948 of:
Gapt. H.W. KEHRER,
Mr. S.H.J. BOUVRIE,
Sgt. A. SCHWARZ and
Cpl. W. VA.i� KLEEF (driver).

4. As Capt.t:EHRER is going to leave the army between 1st Ja.n.1948
and 1st May 1948 Mr.BOUVRIE ,who was werking in DÜSSELDORF up to now,wilJ
have to take over Capt.KEHRER's place at your H.�. in the near future.
Owing to this it see.m.s advisable to move Mr.BOUVRIE from DUSSELDORF to
BAD SALZUFLEN as per lst.of January 1948 in order to let him get used
with the situatio·n at your H.Q.

5. Lt.TRIP, Sgt.STRUYCK and Mr.HOUWINK will leave my service in
Germany.

6. As I should like to inform the officers concerned as soon as
possible it will be highly appreciated to get your approval of the.
above arrangements at your earliest convenience.

+i• Einthoven. 



NETHERLANDS MILITARY MISSION, 
SEOURITY OFFICER, 
100 HQ OOG (BE), 
B.A.O.R. 
Tele.: 2032. 

No.: 4211. 

Onderwerp: Pow'3rs of o.rr"3st. 
Bij lagen: 1 • . 

,. oen s .H. J. BOUVRIE, 
c/o Consul of the Netherlanclsgi. 
att. 714 HQ OCG (B:), 
nüSSELTIORF - B.A.O.�. 

2 Juli 1947. 

Ingesloten gelieve U te Uwer informatie een copie 
a/3.n te treffen van een schrijven v&1 Allied Liaison Branch 

,/ i)etreffende het a.rresteren van 178.r Criminal� e/o Security 
;� Suspects . 

• 
H. W. KEHREP... 
Kapt. A. :1. 
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}v41Ht/1tt- � lJ LAG E I brle,ff2 II .J/7, ''11

CONFIDENTIAL. 

ALB/17477/7/B/WE 

• 

SUBtTEC·r: ?owers of arrest 
-----·-..__._.,.._

TO ! Heads of lilli tary Misaion - List 'c• 23 June 47 

1. The 0-in-C has directed that all arrests of Wa.r 
Criminals, Traitors and Security Suspects as well as other persona 
required for .xtradition by Allied Misaiona irl -the British Zonet

will in futura only be carried out by Bri·tish personnel.. All:lied 
personnel of, Allied 1\11'..is.sions have no powers of arrest in the 
'British Zo.n� except insofar as concerns the right of the Commander 
of a I'iilssion OI' his "Jeputy to take discipli.nary a.ction against 
members of hia Mission. 

2. Heads of Allied Miesions are requested to make known
to all members of their Mlssio�'ls tba above mentioned inst:ructions
of the C-i.o.-C, not excepting perso.nnal stationed in various parts
of the British Zo�e. The partioular attantion of personnel who are
liletnbers of Wal" Crimes 1'filssion:-3 should be drawn to tnia instruction.

3. A further instruction on the procedure to be adopted 
wi th r.eg8.r•d to arrests of War Oriminals1 Trai tors and otner sus
pec t$d porsonG will be issued shortly. 

T?.1: 2.:?6·1, 
Zonal Ex9cutive Offices, 
BAD SALZtJ1"1LEN, 
100 HQ CCG1;1 
B. A" Ofl R.

'"Rf\18/ j"Fj

Gopy to:

sgd. 

fJr Brigadier, 
CLO, 

AlU.ed Liaison Branch, 
(Lt.Uol. À.T. 'NILSON BRAND) 

Cent��l Secretariat, CCG LUBBECKE 
Legal Dtvision,HERFORD,65 HQ CCG 
Intelligence l)i v .HERFORIJ, 70 HQ CCG
War Crimes Group(NWE)BAD OEYNHAUSE
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15 Apr il 

· Aan Zijne Excellentie
den !r!inister-J?resident 1 

Plein 1813 No.4, ·

salarissen pe�soneel c.v.n.

in -Duitschland. 

�=2-�!-!_a.JL.�-s-��

!���Y�!-M!�����Y����a1gr��

Onder terugzending van den brief van 4 December 1946 van den 
.,,. . . 

Generaal Huender, welk sc,hrijven mij eerst op 28 Maart j.1. be- .. 
rèikte' heb ik de e�r u te bê'rictîten, d:s.t de' afdoening .vertraagd' 
werd. doordat het hoofcl van de C.I.Mis.sie zich eerst op '14 Ap�il 
j.1. vanuit Duitschland ,bij mij ·kon vervoegen, teneinde mij na.der

; 

'in te lichten.
Het is mij niet duidelijk wat de Generaal Huender eigenlijk 

bedoelt te zeggen:· er ia in zijn bri<?,f sprake van ealarissen en 
representatiekosten, die later verblijfkosten worden genoemd • 

De leden van de C.!�Mis�ie hebben een salaris, 'een buiten-. 
" ' •J;. 'I . C ' ' • 

laridsche .to·elag� (zooala älle ·;Nederlanders die· in Dui tsch1.and w:èrk-
zaam zijn) �n· rep;eèéntatie'.kosten •. Een.gedeelte. van het 'salarià 

r ' ' ., '' , _ V � 

word� in Epgelscpe· pohdep: u itbetaald. - ' '.' > 

Dé· bui tenlan:dsche to�lage en het ged�el �e van het ';;.alaris dat 
in ·:Engèlscbe ·ponden �ordt uitbetá.ald · is �o.; de· �btenare!! van' de 
C.I.Missie precies· gelijk gemaakt aan hetgeén ranggenocten bij de 
Mil;lta.ire Misaié krijgen.· . , / . . 

, Dat de representatiekosten·-v� sommige C.I.-ambt,�aren ho�ger 
zijn dan van hun rangg�noóten: bij �dere •)trufäen van dienst vloeit 

.. ,.. .. 

voort uit ,;ien aard van ·het werk dat. zij te vérricht�n hebb.ën • 
Men kan evenmin e�n vergelijking maken tusschen het sa.lari� 

van een gemobilise�rde officie� of onderofficier, die in Iluitsch
land·geplaatst wordt en een ambtenaar van den c.v.D., die weg�ns 

< 
• • 

zijn speciale kennis als vooruitgeschoven post van den c. V.D. in 
fiet buitenland werkzaam is. 

De ambtenaren van.andere SJ;)E:Cia1e Nederlandsche,diensten 
die in Duitsc,hland' \Verkz.aam zijn, b.�; van het c.G-.R" krijgen 
uiteraard ook een hooger salaris dan de beroeps- of reserve-offi
cier, die min of meer g�dwongen in Duitschland.verblijft. 

Het Hoofd van den 
CENTRALEN VEILIGHE!.USDIENST , ' 

Mr. Einthoven. 



,1 

KABINET VAN DEN 

IITNISTER-PRESIDENT 

v jl!,r. Nr. 15472. 's-Gravenhage, 11 April 1947 • 
Plein 1813, No. 4 -, 

Onderwerp: Salarissen en representatiekosten 
leden der "C.I.Machinen. 

PER300NLIJ1C • 

• 

• 

Hierbij moge ik U in herinnering brengen 
m1Jn apostille van 26 Maart 1947, nr.154lil+- inzake 
bovenvermeld onderwerp, waarbij ik U voor advies 
toezond een schrijven van het Hoofd van de Neder
landsche ,[ilitaire Missie bij den Geallieerden Be
stuursraad in Duitschland, den Generaal-Maj9or 
Dr.W.Huender, d.d. 4 December 1946. 

Ik zal het zeer op prijs stellen door U -
kan het zijn met spoed - in de gelegenheid te 
worden gesteld adressant nader in te lichten. 

De Minister-President, 
namens dezen: 

�p 
Secretaris 
(J.J.vr·�sendorp). 

Den Heer Kolonel Mr.L.Einthoven, 
Javastraat 68, 
's-Gravenha.ge. 

@ 4003 - '46 
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BUREAU NATIONALE VEILIGHEID 
H.Q. NETHERLANDS SECURITY SERVICE Datum 

Date 
5-4-1947.

Detachment Dusseldorf. 
Nr. 

Onderwerp J6 •
Subject 

Bijlagen 

Enclosures 

Typ. 
Dict. 

• 

• 

VERSLAG VEN DE WERKZA .MEEDEN VAN J./1 - J./4. 47. ---= . 

ALGEMEEtt. 

De ei'fieiency van ons Detacbment is niet op het peil gekomen, 
dat wij zelf' verwaBht hadden.· Dit is hoofdzakelijk te wijten.,. 

aan de moeilijkheden,welke deze nieuwe pbase met zich meebrengt 
e.g. transport- en.aecomoda.tiemeeli.lijkheden.
îu echter de zwaarste moeilijkheden overwonnen zijn,zullen de

resultaten ongetwijfeld beter worden.

1. Contaet met de Engelsche autoriteiten. .
Door onze vroegere connecties met de Engelsche Intelligence
in onze functie als CI Mission is het ons zonder veel moeite
gelu kt ook in onze nieuwe functie practisch plein pouvoir te
verkrijgen.
Onze informants worden via ons Det. door de Engelschen
voorzien van rations en cigaretten,hetgeen inhoudt,dat
zij er mee aecord gaan"d.B! wij informants er op na houden
en hier zelfs een groot voordeel in zien voor hun zelf.
De technische m.edewerlcing van Engelsche zijde wordt ons ieder
keer mondeling toegezegd,echter zonder testbare resultaten.
Het is in elk geval een feit,d.at het bewerken van buiten
landsche Intelligenc.e-groepen in Hoordrijn/t.':estfe.len, een
tamelijk nieuw gebied is vo�r de Engelsche Intelligenc�.

2. Contact met de Nederlandsche autoriteiten.
Het is wel €edeeltelijk aan de medewerking van Lt.Kol.Kapma
en Maj.van Andrine:a de Kempenaer te dank:en,dat ons Det. goede
accomodatie en nu en dan ook transportmogelijkheid gekregen
heeft •
Hun opinie over onze werkzaamheden is ongeveer,dat Lt.�uller
Neth.War Crimes Commisaion en wij resp. het kleinere en het
grotere collaboratiewmld opjagen. Ofschoon dit heel nuttig is
bezorgt het ons veel onnodlig werk.Over het algemeen laten wij
ons zeer vaag tegenover deze Heren uit over onze werkzaamheden.
Met de overige Nederlandsche officieren staan wij op zeer

vriendschappelijke voet en deze officieren zijn tevens niet te
onderschatten bronnen van informatie.

3. Contact met de Duitsche autoriteiten.
Het idee van absolute gereserveerdheid t.o.v. de Duitschers
kan men op het ogenblik wel als afgedaan beschouwen. De
Engelschen zijn over het algemeen de mening toegedaan,dat men.
beter met de Dui tschers regeren kan dan tegen de Dui tschers .. · · 
Ofschoon dit nieiuwe idee voor 50% een averechtsche uitwerking
heeft van ..Jui�sehe zijde,hebben wij ons wat onze werkzaamheden
betreft toch hierbij aangesloten.
·et is wel merkwaardig,dat op het ogenblik de Duitsehers veel

gewilliger zijn,wanneer zij weten"dat zij met Nederlanders te
doen hebben.

c.s. 2393 - so.ooo@ 30543 - '46 
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BUREAU NATIONALE VEILIGHEID 

H.Q. J\JETHERLANDS SECURITY SERVICE 
Datum 

Date 5-4-1947 •

Nr�tachment D-useeldorf.
Onderwerp 
Subject 

Bijlagen 

Enclosures 

Typ. 
Dict. 

• 

VERRIOHTF EN TE VERRICiiTEN WERt:ZA.A!1HEDEN 
l.. Ope!'e.tion "EGAU" is op het ogenblik schijnbaar op een 

dood punt gekomen.Onze buffer-agent doet wel een en 
ander zonder een be.i:Jaalde lijn ae.n te houden.De opinie 
welke wij over deze zaak aan onze agent mede,�edeeld heb en 
is,dat wij verder aan a.lle vroegere inlichtingen absolu1.1t 
geen a�rde meer hechten en dat ij deze zaak als afgedaan 
beschouwen,tenzij hij nieuwe gezichtspunten opent. 
Daar ij ons meermalen kohden overtuigen,dat zijn inlichtinge 
werkelijk op waaPheid berustten,is het onsplan een nieuwe 
penetratie door te voeren door iemand�die onze agent niet 
kent·en die persoonlijk door one zal uit�ezocht worden • 
�i t plan is reeds ten èi.ele uitgevoerd.

2. Een vroegere GS III man tnelke door ons ge�esteerd en
later uit No.4 CIC pntslagen werd.beloof't binnenkort
goede resultaten op te leveren.
De communistische burgemeester van zijn oonplaats heeft
hem re.eds half vriendschappelijk verweten.dat hij zi_ch
niet tot hem gewend heeft, toen hij in 1fo.4 CIC zat • .llij zou
hem daar n.1. l'iel uitgekregen hebben en desnoods van
papieren voorzien.
Door zijn vroegere connecties met de nationaal-socialisten
is het nog niet bepa.Rld in welke richting wij deze man
voor ons zullen laten werken.

3. De overp-ebleven dossiers van de CI .Mission,welke op
spionnage betrekking hebben zullen ter zijner tijd in
behandeling genomen worden.

4. De informatie uit censorshipreports loopt nu via �aj.
de Kempenaer.Dit bespaart ons de behandeling van alle
illegale frontiercrossings en de eventuele vragen, welke

hieromtrent gesteld worden,terwijl wij nu enkel overnemen
wat ons interresseert.

5. De opdrachten ui't Hederland zijn nog steeds zeer zeldzaam.
en slecht e.edefinieerd.Tot nog toe heböen deze opdr�chten
een zuiver politioneel onderzoek ten gevolge gehad • .lndien
het de bedoeling is,dat hier CI-werk van gemaakt wordt,kan
dit na. overleg en aangepast aan de plaatselijke omstandig
beden ui t1�evoerd worden •

.DIVE'li SEN. 
1. De hel Vl:'oegere administratie van de CI Mission hebben

wij afgesloten en is klaar om overgegeven te worden aan
de da�rvoor bevoegde instantie.
Enkel het kaartsysteem,de kas en de dossiers,welke voor
onze nieuwe werkza.-mheden van belang zijn,zijn hiervan
uitgesloten.
Onze nieuwe administratie hebten wij tot een minimum
gerenuceerd en opnieuw ingedeeld.

2. Het bureau van ons Det. is nu gevestigd in het Consulaat,
·� liesallee 32,Dus�eldorf-Benrath.Ons eigen telefoonnr.
is Dus.712156,terwijl het Vonsulan.t nog 2 lijnen heeft n.l.
711161 en 1467(Ilil).

c.s. 
2393• 

so.ooo/&\ 
30543 

7{tj hebben nu een eigen Mess genaamd Orange House, 
1(91 :Senrather Schlossufer 3, .Dusseldorf-nenrath. 
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BUREAU NATIONALE VEILIGHEID 

H.Q. NETHERLANDS SECURITY SERVICE Datum 

Date 5-4-1947 •

Npetachment Dusseldorf'.
Onderwerp 36" 
Subject 

Bijlagen 

Enclosures 

Typ. 

Dict. 

• 

• 

DIVEKS:EN. 

2. (-vervolgd).
Wij zijn in overleg met de Dep.R.I.o. �r toe overgegaan
een eigen woning te betrekken,daar het vroeg of laat opvallen�
moet,wanneer onze informants ons in een Engelsche Mess
bezoeken.Tevens is het van veel nut vlak bij het bureau
te wonen.

3. Onze eerste en grootste moeilijkheid is nog steeds transport.
Wanneer beide jeeps in reparatie zijn,zoals dit langere
tijd het geval was,dan kunnen ij practisch niet werken.
Wij moeten er ten sterkste op aandringen,dat er ten minste
een goede wagen uit Nederland gestuurd wordt.

4. Als een gevolg van de slechte transportmogelijkheden zijn wij
er tee overgegaan een chauffeur aan te stellen,welk:e er
voor zorgen kan,dat revisie•s en reparatie's aan de jeeps
tijdig uitgevoerd worden.Deze chauffeur staat op delijst van
het personeel van het Consulaat en wordt betaald door de
P.c"L.u.

5. Het behoeft geen lang betoog,Jat onze vouchertoewijzing van
L 12.-.-. per maand absoluut onvoldoende is,vooral indien
verlangd wordt,dat wij hier.mede onze stand moeten ophoudén
en de vriendschappelijke connecties met Engelsche offïcieren
moeten onderhouden,we.lke 4o-5o ponden per maand kunnen
opnemen •

nus;::EL:JORF 
Ext. 712156. 

C.B. 2393 • 50.000 ® 30543 • '46 
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Hamburg 25.Maart 1947 

1. Op het ogenblik wordt hi-er weinig gemerkt van herleefde nazi
activi�ei t aangezien door de operatie ''Round up" de vooraan
staande leiders van 1

1 oqdergrondse11 bewegingen werden gearrestee
Er bestaan verscheidene 11 ondergrondse11 organisaties,die echter
zeer goed zijn gepenetreerd en onder scherpe controle worden
gehouden.

2. Het is hoogst onwaarschijnlijk,dat er eemfusie tot stand zal
komen tussen de N.L.P. (Niedersaechsische Landespartei)en de
C.D.U. (Christlich Demokratische Union) Volgens de officier
i/c Pol.Int. van R.I.O. alhier is het zelfs uitgesloten.
Deze twee partijen werken even wel zeer nauw tezamen, ook met de
F.D.P. (Freie Demokratische Partei) voorzover het een anti soci
alistisch (marxistisch) blok betreft.
Op 20 Maart is in Rothenburg (Nieder Bayern) een bijeenkomst
geweest van de F.D.P. (Freie Demokratische Partei) uit de Engel.
zone,de L.D.P. (Liberale Demokratische Partei) uit de Russiscle
zone en de D.V.P. (Deutsche Volks Partei) uit de Amerikaanse en
Franse zone.Hierbij werd een overeenkomst getroffen,samen te
werken onder de naam D.P.D. (Demokratische Partei Deutschlands)
evenwel ieder der partijen met het bewaren van zijn eigen partij
bestuur.
Er wordt echter niet zeer "-.eel waarde aan gehecht,aangezien er
zeer weinig çontact is tussèn de L.D.P. (Russische zone) en. de
beide anderen in de Amerikaanse,Engels en Franse zones.

. 1 

3. Natuurlijk is de Duitse publi1ke opinie tegen elke grenscorreèti
Het is echter hier in Hamburg in dit opzicht moeilijk.te zeg
aangezien het gebied in quesfaie te ver weg is en men er niet
direct bij betrokken is.
Over het algemeen is men hier .zeer weinig geinterresseerd in
officieele Duitse verkkingen,daar men de indruk heeft, dat
Duitse instanties toch geen invloed kunnen uitoefenen op de gang
van zaken.

s.w.H.Trip Lt.



11frn'.2HE4i:.L,J."'"1J i:ILI2JL'! . ·13 3IU�I, 

JEcu tITY c.,. 11! re:..: L, 

c/o 08.np (J::ïce, HQ All:Lsd Liaison Bra.."lch OOG· (.:L.:;), 

12.d s�üzuflen - J.A.O • ...: ...

'To. : 3992. 

Underwer}}: rne�aoJrandu.n. 

::3iJlagen: 2. 

Zabine-c i.ür:îislier :Pre8ident, 

�avE1tJ tr:12.·c 6v, 

� s-S-.2.AVE:-l1-fa.G-�. 

t.a.v. 1::olonel :i • .1H;.'î'.l:�1uVJ:?L

21 februari 1g47 • 
._/ 

�1�. Ingeslot,:m moge ih: U rI001;eu2.L� 0IBtr3nz;e ee:1 me.nora..ri-

du::1 d.d. 15 Feoruari j.l. doen toekomen batref.::ende de gang va;-1 

za::en in de esnne m.3a.t1den van de nieuwe :nissi3. 



_,. 

"Jo�r. i. "'ij u1·:�enera1 J. 3. Uï1i1BdI:'JG3 'd8rd mi; in een
t:ICLLC'l J ven_ z�.J/LH DIV/3Tli . .F.t?/7u28/ 1.2 d. ,:.. 3. 1 C .1946 .
t
ne�.e�e�eeld, 

1
da t de betref fendè .J.:ngelse au tori tei-

�n �et wense ijk achtte.i.1, üac Je .t··Ja'G�ierlands CI L1sJ1on �e� 1 :'Jece�ber 1946 werd ontbonden. In een onderuona u.ü.. M.oo)�''""' te .':ier1'ord met J:olonel "I \' 1 ("r.,.,• VA .,,,.1,-,._,r. � 1 - .L. • .;; ... LlJ�.é.,'i . �1. 1,_ ..:.t. 0.e ..:renera::i .1..:e t,t1Jr1d3e zicl1 
aoccora ,�r; eet1 nieu·,re r80eling voor de voortzet
ting van het noodz2,kel·ijks Ge G.eel van de task der
CI r,=LJSion. 
�eze re�elin� �oudl, in, �at 1 oZ:icier ot�iciel a� 
"'ecuri tJ O:t'.'._'icer i:3 coegevoeg<l a:? .. n _.) Int J)i v en 
voor a:.;.minis tru. ei eva ,:loe leL'lden a::i.n het Hoofd van. de
:.fet'1erlands L1i1i carJ· iüssion te Bad S•'llzuflen. 
Voorts 1 nfrioier te 3a1burg en 1 officier te �js
seldorf ou contact te L1ouàen 1i1et de .:{e:;ional I.:1tel
ligence CL icsrs in die plaa tse'1. Z:1 1.1orden toe,;e
voegd aan de Consul Generr:!.al te tlambL1.r-::; en cla Con
sul te 3e�rath(ressort J�ssel1orf). 
I1enslo �te is B.d .. :1 deze .1ense:1 eni:; ad:ünistratief 
person�el toegevoegd. 
"Je p,,n'aoneelbezetting werèl als volg't; vas cr;e3 Lel..::.: 
i3A:J •SA�ZUt L�t�· :_ 
�:ai;;i cei11 �;. ,1. KB::HRER 
Sgt. B. i3TnUIJ:![ 
C• 'J' ·1- /, }' i

J
� 1; •')' iT ,; 1,i, ;>T1T 0��- =• .• =· n����� 

DZSSEL:JOzi.ii1
: 

1..,C:J d. :i. J. .BOUVRii 
oc:J J.C. riL,�/JI1'J::
:i./�:.ili .L .rt J : 
ls'G. :3. I .'h. 1HIP 
Sg c. <!.. J. SC:i?iA...'RZ 
De_ overeen1rnm.s� is .:3Cbri.t !:ielijk vastge.Lef;i i_a scuILJ 
ven J..a.. G ,Je.n.1S4'/, 1{e.Z. i:ao. 506/47 va...YJ. :;,:olonel 
Eintuoven ae"n t:aj .�an. Le c'.10ri6.ge en in sc1·1rijven 
d.,.:. 2'l .J an.1947, .tle_[. :-N Int ï)iv/0::s/5003/21 van 
daj .Gen. ÎJetllbrid6e 2t.a.n ::olonel Einthove11. 
De ;::saüele 1:re·tüerlands CI I;Ussion is begin :iecenibE!r 
1946 naar TI0::..1and :::;ereisd en de r,1e.nsen dia later 
voèr de !.iieuwe llienst \•leer naar 'Jui tsland zijn �e
.rL'-CJekeerd zij r.. uij ûe ander2:1 niet bekend. 
1Jo,;r mi� L:, nae contact met :{J Int :9iv o·�-· .J.!'!Ve.ran-
1erö.e ·!.:1ij ze V1..)CJ. �gB zet . 
.De c::erste 6 v1e,;:en moes·� nog e0:i1 a3.Jlzi-:;nlijka boev� 
heid Wei't� v0rricht rm..cden in verbanu. ,..., � verzoek2:n 
on inform,atias, e i;c., die eig,anlijk noi; tot de li
quidatie va.1 ua CI Micl�ion behoorde. 
3:en groep gevanzenen 1Jd.:::, voortcc: nog onder onze boe
de. Il: heb dez,:i nenaen tbans all3n aan. de 
00,11:nission over,:edra0en. 
i:hans moe è 1rn en aan alleen nog enige cori·esponuen
cie :::;evoerd 1or�e'1 over '-f.artcza.',Uheuen van de CI 
,,,1; 8 8 i O 1 

2;n ;;:i��w comma"ldo ,'lord t van Engelse zijde in het 
leven ::;ero,epen voor eo:j_.1 ö Gr:::n;;era co.1crola op 0.1-

ü.er�rorh.1.::1::::i extre.,ü::itische activiteit aan de grens. 
:üertoe Lo:nen onä.er co,n .. 1ancï.o va':1 La;j or SrLlxri..i:�1.D 
K.Leine tea:11::, in tiet .:;re.�sJeoied te rnr:cen. Let 
Haj. J1.ldp'.1erci. �al .ioo1· .uij ü1 de i;oe�,.o·.1s "t., nauw 
,ïorae,.1 tl'.,ner132:1erk:t en ik heo :net he.:1 a�.;esP,roK:en, 
dat i:;: met he·-i zijil Geai1::; zal ü��OE:b.ën zou.ra �.i..jn 
or_;a.li!::la-i,i,3 vol t,oolu L:,. 
:J8 he'3.C' douvrie .Id� ... t .Jij zijü caru6lrner -in Düssel
do.c.1.. :uijn opw,.,_c lting ge�11a,· K·i:; bi i : .r • ..uO]G, �·=c':;io'1<1l 



• 

•� 

-�-

I-tel-�;ence �1r1cer ta �1sseldorl ea hem ae·gewijzi3-
fü� situatie ui tean.;ezet. 1'. r. iiong táo11de zich met de 
gevonden o-plossi113 ingenor�en en zegde all·e gew:mste •. 
madevrnr�'""ing toe. 
Vervo L_,;,3ns �iau �OLlVrie a�'1. soor c�,èlij k onderbouu rn.e t 
� r. :ïJOi,i.8IJ.J;N met ·.-.rien �lij tevens overeen1:i:m,i, dat 
men van .Sngelsa zi;ide d.3 vperatü.: "Kiwi" op�ieu•,-..r i.::1 
nau•·,re ::;unenwerh:in:; ;'l.e·t ons zal opnet'!len en niet, zoals 
enige tijd over,'Togen, deze aa.:.1gelegenhei..1 zal worden 
ove.rgeceven aan l,T.. I. 6. , 
iowel 1·:.i:ajoor de lI..i:}".'C..t.:1ifAER, .:oofd v2.!1 cle :·:ederl?.J.':.dsci:-ia 
:'.ilitaire jüssie in.deze streer:, als Overste 1:APi:I.4.., 
Conl':lul in het re'3sort ))';'.st:>2ld.0r!' zij,1 �eclr bebulozarr�. 
3eid�1n 1;-rnren door �e!'l \;.e,1eraa.l i-fi.Jl:1if.DE:S: schrii,:;elijk 
van zij .. 1 cleta.e;'1erin_; op ä.e hcogi:;e gest,816.. 
I:1 het consula·1.t te .Jenrat·1 is 3ouvrie ka:1to'.)rrtü'.11-te,
telefoon, etc. ter oe�cbikking gesteld. 
T/'a;. de �(e···1penaer haef t een vr1a6 idee van onze werk
ZR.�,x.1heden en ziet cl�üc1���j1': i:1� da� _ü�t _;e: ei:.11-iou·:lin.;
2!'1 ee1 cover noodza.::rnliJ K "a::�a,::,:;. h] r:1 :::ef t voorses t<::?ld 
bonvri-9 'eventu::HÜ o.::'ficiè bet co'"J.manélo te gsven over 
bi.1 2erst,_;e!'loem<le te d:?'vact1eren ::ili taire Poli tia. 
:Jaar deze d:na12:herinz nog niet 03heel vastt:naat is 
hierop .;e3�1 ()_3fini tief ant,•.10·01�d gegeven. Veel z.1erkz9s.rr:
ti=den zouden hiers,ar1 in ieder '_;eval i1ie t veroonden 
zijn. 1.ocht een en ander dus vastere vor:n aanne:nen, 
à.an i;:.fan di,:; 11·1.der over ·rogen ,·rorden. 

hAi..Id-.1 -tG: :,t. .l:.J.I? is na terugkeer zijn opwachting g':1.an f!lë.Ken 
bij I,t. Col. R.Al'.füBOTHA.7.:, J.egional Int-::üli _;ence Officer 
t,3 Ha11burg en L1,2ef t hem 09 de hoogte gebr'3.cbt :net zijn 
nieuwe o-pdraçh � en detao 1erin3. H.ij (3·car:it Lüermede ge
hael in en verlclaara.e zicb bereid alle gewenste steun 
te verlenen. Tevens werd opnieuvr contact opgenomen 
met de CI oificieren va..YJ. 16(Hamburg) Lüelligence 
OJ::'..: icc J..iiaj or ACUTT en Capt. ï;[EB:SBR. 
De Consu.1-Generaal Eolonel A.J. SC.f-L-?.LC:JLR toonde zich 
teserr de verwac.1tinge�1 in behulpzaam. Va..YJ. de detache
rin[: va..1. r.rrip was Lüj door de G-eneraal IuenGier schri.f
letij kop ue hoogte gesteld. 
ïCantoorrui::1te, telef'eion, ete. we·rd�n �rip in h3t con-
auleat ter beschi�Kin3 gestel1, 
Van de werkzaramheden van Trir, heeft �:olonel SCHRI::I'.:En 
geen .flauw idee .en bij is er uiterst nieu·vsbierig naar. 
Va.'l het idere dat wij hier zijn om de poli tielrn be trou'.'J
oaarl1eid van Duitsers en Nederlanders na ·Ge gaan Ican 
hij zic:·1 niet losualten. B.i,j heeÎt·,.Crip verzocht in 
vêrbaYJ.á. mei; de a�eir te van paspoorten. en ver:üiji" sver-

· gunningen oi::• dit ".:)lmt i;-e advisere�1.
ïe hi,3raan verbond-2n r1erirzaa--ihed.en 1rnsten een korte
tijd pel'.i'" da,;. 
1..[ijns inziens is dit een ui tsekende cover e!l ili:: h�o :ne
hi�rmede dus accoorc1 verkl,"'.�'l.rd. 

yQ-Q-Q-Q-J-1-)-�-Q-

I)e adressen van onze mensen in Tiuitsla.nd zijn:

Kapt. H.•:l. l:.E'ï-JR�R, 
Ne tharlands �tlili tary :I,1ission,
c/o j- llied :us aions Camp,
att. 1u0 d1 CCG (3�), · 
Bad Salzuilcn - B.A.ü.�.
�ele:oon: 2261, ex�. 17. 

· ::antoor: .�otel .r.''i.irS:henoof, J?arkstra.8e, Jad 0a-zt11'lan,
.;:a:1er 61. 

OC�) J • :1. J • ü (fü"lbHIE, 
c/o consul o.i. ·t;b,3 Net:1erland.s(Lt.:::Col.:ï)r. B. �::JLPH.)
"'�et. /14 JQ CCG (32:), 
:DÜSSELDORF. 
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Ka.l 0oor te .öS.H'f,Lh oij ïYh-rneldorf. 

Lt. S. 1Y. :ï. I�.a.I? 
�/m ]6 _ C{ai::10ur.;) Intelligence 0::::ice, 
:3.A.,J._i. 

Telefoon: 34b108. 
:..Canlbor: E:a:�:tJL1rg� :·Teuer J·ung,;:ernstieg 17 A. 



Neuer JungfèrnstiegJ7a 
HAMBURG. 

Tel 348108 

t 480 U 

• 

7.EER GEHEIM. 

Hamburg,23 Januari 1947 

RAPPORT • 

Na op Zondag 5 Januari in Hamburg te zijn aangekomen zllljn 
we Maandag onze opwachting gaan maken bij de Consul-Generaal de Kolonel 
A.J. Schrikker. Uit dit ondehoud bleek al spoedig, dat hij niet het 
minste idee had van onze toekomstige werkzaamheden. Zijn indruk is nog 
steeds, dat wij hier zijn om Hollanders en Duitsers te checken op politiek 
gebied in Terband met de afgifte van paspoorten en verblijfsvergunningen 

tlin Nederland, alhoewelik hem duidelijk heb verteld, dat we ïn de toekomst
uitsluitend onderzo�ken te verrichten zullen hebben, die ons door Kapitei� 
Kehrer opgedragen zullen worden. Het gevolg hiervan ia,dat we dagelijks fil, 
en verzoeken ontvangen om ingelicht te worden over de politieke betrouwbaar
heid van allerlei personen.Deze werkjes doen we er nu bij,tot we werkelijk 
gevallen krijgen war wij onze volle attentie voor,nodig hebben. 
Mijns inziens ie dit wel een goede "cover". 

Op Wroensdag,7.Jan. heb ik mijn opwachtin� gemaakt bij Lt.Col. 
the Hon.Ramsbotham,OC.16 (Hamburg) Intellegence Office�die ik op de hoogte 
heb gebracht van onze positie hier en die mij alle medewerking beloofde. 
Daarna. heb ik me in verbinding gesteld met de officieren van de CI.Branch 
van 16 I.O. Major R.Aoott en Capt. G.Webber,die mij ook zeer ter wille waren 
en beloofden,me direct te zullen berichten,indien iets van belang ir onze 
lijn voorkwam,onder de voorwaarde,dat ik hen op de hoogte zou houden 
werkzaamheden,waari.n ik toestemde. 
Ik ontmoet deze officieren dagelijks in de mess,zodat we voortdurend in 
tact blijven. 
Hun indruk is ook,dat er momenteel op ons gebied in mijr district weinig 
belangrijks te beleven valt.Er zijn op het ogenbli k wel enkele censor-ehip 
Intercepts en illegale frontier oroseinge,die even wel misschien tot belang
rijke zaken uit zouden kunnen groeien. 

One kantoor is gevestigd op de twede verdieping van het Consulaat 
Generaal te Ha.mburg,Neuer Jungfernstieg 17a Tele.34 81 08. 
ons correspondentieadres blijft echter 16 (Hamburg) Intellegence 



SECRET 

Ref: HQ !Nr DIV/OP.3/5003/21 

Ext: Herford 2193 

HQ Intelligence Division, 
70 HQ. c.c.G. (BE), 

B.A.O.R. 

To: Col.L.EINI'HOVEN, 
Chief, NETEERLANDS Security service, 
c/o Nl:!."'r:HEHLANDS Military Mission, 
B.A.O.R. 

;! I Jan 4-7 
-

SUBJECT: Posting of.NSTHERLANDS Security 
Service Fersonnel 

With reference to your Kab. 506/47 dated 6 Jan 47.

1. I am directed by the Chief, Intelligence Division
to infor:m you tha.t he is pleased to approve th� a.rTa.ngemmts
outlined in your above-quoted letter.

2. Regional Intelligence officers at DÜSSELDORF and
HAMBURG will be notified of the na.mes of the officials 
attached to the Dutch Consular representatives in those two
ei ties.

t r%-'� )(Û·
., � Major-General, 

c>/ief, Intelligence Division 



. NETHERLA:N1JS MILITARY M:ISSION, 
SECURITY OFFICER, 
c/o Camp Office, HQ Allied Liaison Bra.neb CCG (BE), 
Bad Salzu.flen - B.A.O.R. 
Tele.: 2261, -ext. 17. 

No.: 3870. 
Onderwerp: Vouchers. 
Bijlagen: kwitantie in duplo. 

Kapt. J .A. VA!'t ARKEL, 
"Kabinet Minister l?i;<esident, 
Javastraat 68, 
's-GRAVIDraAGE. 

� J"armari 1947. 

Copie aan: Kol. L. EINTHOVEN. V 

Uw sch:rijven·dd. 8 Januari 1947 met bijge3loten een bedrag 
van Pond ·41.-.-. 

Bijgaand doe ik U thans een door �ij getekende kWitantie 
ad Pond 131.-.- toekomen" 

Wellicnt ten overvloede moge ik tbans nog eens Uw aandacht 
op net vo1gende vestigen: 

Sinda 1 Augustus 1946 toen in :Duitsland voor Geallieerd personeel.het 
systeem van betaling in bezettingsponden werd geintroduoeerd hebben 
onze dienst en ons personeel permanent in fina.ncdeele moeilijkheden 

---'�_;ezeten:. De oorzaak hiervan is net feit dat er of niet voldoende geld 
na.ar Dui tsla.nd gest11urd lverd of de benodigde gelden ons slechts zeer 
laat bereikten. 

Uit een mij van bevriende .Engelse zij·de privé ter beschik
king gesteld bedrag beb ik tot nu toe een en ander kunnen financieren 
doch het is mij bekend, dat meerdere leden van het_ personeel privé b' 
vrienden of kennissen geld moesten opnemen. 

Voor de betaling van dienstonkosten staan mij thans geen 
middelen meer ter beschikking en het personeel hee.ft nog diverse be
dragen tegoed. Het hoeft geen betoog, dat deze situatie in hoge �ate 
ongewenst en daa.rbm.j onhoudbaar is. 

Hoewel ik. er van overtuigd ben, dat deze aangelegenheid Uw 
a�..ndacht heeft, moet ik U dringend verzoeken de instanties die in deze 
remmend werken nogmaals op het ongewenste van deze situatie te wijzen 
en maatregelen te nemen, die er toe leiden, dat het achterstallige 
bedrag van :Pond 50.-.- mij wordt toegestuurd. 



. 
f, 

-2-

Ik moet er op staan, dat van. onze dienst niet gezegd kan 

wordeil, dat wij onze ver)lichtîngen niet nakomen. 

It. VI. DHRER.. 

Xapt. A.D. 



• E'CbE.n:L.A.N'DS :iilILI'..CAl{Y MIS 'ION,
SEOUl:U'fY Ui?FIO.Jsli,

c/o camp üf!ice, hQ Allied Liaison Brancb CCG (BE),

Bad Salzuflen - B.A.O.li •.
Tele.: 2261, ex:t. 17.

No.: ,4-003B. 
Onderwe :1,>: illegale grensoverschrijdingen. l/'Bijlagen: geen. 

Lt. t::o 1. J • G. CRA.J J.ENJ)AJ\J[, 
Kabinet iJinister President, 
Javastraat 63, 
• s-GHAV.EN}iAG�.

Cop. a ..,. 1 L EINTHC)VEN.· 
1

1.e an: n.o • • V 

Naa,r aanleiding van Uw no·ta d.d.. 23 Decem er 1946 betref
fende het bezoek op Uw 'Ju.reau u.d. 21 J)eceHbe.r 1946 van den Engelsen 
Capt. F.�. HUYGHE had ik te Herford eGn onderhoud met �ajor C. SHEPHERD 
die met de behandeling van dit soort zaken op �zone level" belaf:!t is. 

Maj. S ffiPH.Hmn deelde mede, dat Mr. HUYGHt een van zijn 
· ondergeschikten is die net oehandeling van bedoeld. ::rohle�m in een

sector -,;an de J:1ederl2..ncl::1-- 1tü1:;se '.�r0ns belHst is.

Deze •nen:Jeî.L be boen opd.rach i; zich v r.,r i�leinere ;;ev8.llen 
hoofdl{1·mrüe..r om met ,.fede"dm1d;;e autorit� i ten ln verbin-

stellen. 

Maj. SHEPB'.ERD was het met mij eens: 
a. dat een bezoek van Mr. HUYGHE aan 1)en Haag over dG%e 3.·c,J:1.,��elegen

heid niet een minder b.elangrijk.e aangelegenbeié:. betrof en dus een
beetje te· voortvarend was,

b. dat afgifte van een 41black list", als do ,r r1!r. HUYGHE bedoeld,
nau1;7e�ijks mogelijk, en indien mogelijk op low leve:i. .tl.Lat ë:;"'Wenst
is.

.:faj •. sHEPHERD zal binnenkort zijn zetel mear naar het 
Vesten verle60en. Daarna zullen wij gezamenlijk nauw contact opnemen 
met de mensen die in het gr�nsgebied hier en daar zijn ingesch-0vèc, 

Voorlopig kwamen Wij overeen, da� ini;j in verdachte .gevallen 
bericht zal worden gegeven en ik dan zal t!'9.cbten in P'olland de nood
zakelijlce inlichtinge.1:1.en aEmw�.:'.zin::.en to krijgen. 



4' BUREAU NATIONALE VEILIGHEID 

H.Q. NETHERLANDS SECURITY SERVICE 

Detachment Dusseldorf. 
Datum 8-l-194i •
Date ,_., 

Nr. 

Onderwerp 

Subject 

Bijlagen 

Enclosures 

Typ. 

Dlct. 

• 

• 

1 

Algemeen. 

Geen. 
öB. 

Aan: Kapt.H.W.Ylli.c.R Hzn. 
Neth.Mil.Mission to ACC. 
c/o .Allied Mission� camp. 
Bad öalzuflen. 
B .,t. O.-R. 

Teneinde onze positie in Duitschland vast te 
leggen,heb ik met de volgende personen contact opgenomen. 
1. Mr.LONG Regional Intelligence Officer.

De conferentie,welke ik met Mr.LONG voerde,was kort en
yriendschappelijk.Hij was blij ons weer in DUS:::,�LDORF terug
te zien en nam aan,dat wij zonder meer onze werkzaamheden
zouden voortzetten.Ik deelde hem mede

1
dat in dit opzicht

'ien kleine verandering was a[,n1.;.ebrachttn.1
1f

dat wij in
uetoeRomst ae c0ILaoorat1egevaILen nie ze zouaen 
behandelen,doch deze aan de daarvoor b estemde instantie's
zouden doorgeven •

. Verder merkte ik op,dat wij hier hoofdzakelijk waren om
zaken als de Yugo-Slavische affaire te behandelen,waarmede
Mr.LONG niet alleen accQrd ging,mäar zelfs van zijn kant
alle medewerking toezegde.

2. Mr.DOM.cllIS.� Deputy Regional Intelligence Officer.
Met Mr.DOM�I�.clN besprak ik allereerst dezelfde punten,
waarover ik met Mr.LONG geconfereerd had.Hierna legden wiJ
li.a ruwe lijnen ue actie in de Yugo-Slavischè affaire voor
de toekomst vast.Mr.DOM�I�.&N was van plan om deze affaire
in de naaste toekomst weer actief te gaan behandelen en
nodigde mij uit om een wèek later deze zaak in details te
bespreken,daar hij op dat ogenblik nog bezig was met het
doorvoeren van een radicale verandering en reorganisatie
van de Intelligence set-up in Rhine-Westphalia.
Deze bespreking vond inderdaad een week later plaats.Hier��
zal ik later uitvoerig over berichten.(sub.5)
Bij deze bespreking vroeg ik Mr.DOM�IS�N in hoeverre hij
de manier,waarop ik deze en andere zaken behandelde,ver
trouwde.Dit naar aanleiding van de bespreking,welke
Mr.DOM�I�.d'J gevoerd had met Maj.de Kempenaer tijdens mijn
afwezigheid.Hierop deelde hij mij mede,dat hij mij indeze
ten volle vertrouwde,dat het niet zijn bedoelimg was,dat
Maj. de Kempenaar van alles op de hoogte gehouden moest
worden,dooh dat hij Maj.de Kempenaar als hoofd van de
Mil.Missie op de hoogte gebracht had van de mogelijkheid,
dat er<.zich onplezierige situatie's zouden kunnen voordmen
indien een en ander tot explosie komen zou.Hij had hierover
gesproken met Maj.de Kempenaer,daar hij niet zeker wist og
ik al dan niet zou terugkomen.

c.s. 2393 • 50.000 ® 30543 • '46 



.- BUREAU NATIONALE VEILIGHEID 

H.Q. NETHERLANDS SECURITY SERVICE 
Detaclnnent Dttfh,eldorf. 

Datum 

Date 8-1-1947 •

Nr. 

Onderwerp 
Subject 

Bijlagen 
Enclosures 

Typ. 
Dict. 

• 

/ 

• 

1 (verv olg) 

Algemeen. 
GeGn. 

BB. 

2. (vervolg).
Mr.DOM�Ib.l.!..'N vroeg mij verder,hoe het mogelijk was,dat
wij plotseling zo  veel inlichtingen over de Y.S.-affaire
gekregen hadden,daar dit bij hem de indruk had gewekt,
dat wij iets te vlug van stapel liepen.Dit kon d oor mij
zeer eenvoudig verklaard worden d oor het feit,dat wij
plotseling een informant kregen,die zelf lid was van deze
organisatie,welke toen nog practisch onbekend was.

3. Maj. van ANRING.A de KclM.P BNA.&. Senior Liaison Office r. 
Maj. de Kempenaar was d oor een brief van Generaal-Majoor
Dr.IW�D.J:fil reeds op de hoogte gebracht van mijn detachering
bij Lt.üol.Dr.B.Kapma •
Van Maj. de Kèmpenaer vernam ik de resultaten va n de be
·spreking, welke hij met Mr.Dom�eisen gevoerd had.
Maj. de Kempenaer b ood mij aan offioieel het commando
over te nemen van de bij hem te detacheren Mederlandsche
Militaire l'olitie.Daar dit nog steeds een duif in de lucht
is heb ik hierop geen definitief antwoord gegeven.
JJaar Maj de Kempenaer aanneemt, dat ik op het ogenblik voor
de Centrale Veiligheidsdienst werk en zich ongeveer een
idee gev ormd heeft,wat voor soort wekzaamheden ik uitvoer,
heb ik hem gevraagd,iedere inlichting,welke hij denkt,dat
ik er belang in stel deze te weten,mij zo spoedig mogelijk
door te geven, ook indien hij deze inlichtingen van een van
de andere verbindingsofficieren of van een van de l ocal
agents doorkrijgt.

4. Lt.Col.Dr.B.KAPMA Looal Agent. Res�ort JJUSSi;LDORF.
Overste Kapma was evenals Maj.de Kempenaer d oo r  een brief
van Generaal-Majoor HU.rlND.clR op de hoogte gebracht van mijn
detachering.Hij was het er volkmmem mee eens,dat deze
detachering pro forma is.Ik kwam met Overste Kapma overeen,
dat,indien men hem zou vragen over de werkzaamheden,welke ik
bij hem uitvoerde,hij ten antwoord z ou geven,dat mk mij
hoofdzakelijk bezig hield met de denazificatie van Neder
landers in Duitschland.
Overste Kapma stelde mij een bureau en zijn safe ter
beschikking.Indien ik verder iets nodig had kon ik volledig
over hem en zijn staf beschikken. Verder z ou hij trachten
om ons iets meer in de buurt van het consulaat te acc omo
deren.
Ik drukte mijn appreciatie uit over da prachtige samenwerking
van zijn kant en beloofde hem,als het enigszins mogelijk was,
hem van dienst te zijn,zonder dat mijn eigen werkzaamheden
er onder zouden lijden.

c.s. 2393 - so.ooo@ 30543 - '46 
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� BUREAU NATIONALE VEILIGHEID 

H.Q. NETHERLANDS SECURITY SERVICE Datum 8-1-1947 •
Date Detachment Dusseldorf. 

Nr. 1 (vervolg 2) 
Onderwerp .Algemeen. 
Subject 

Bijlagen 

Enclosures 

Typ. 

Dict. 

Geen. 

:sB. 

5" Mr.DOM.1!.:IS.&N en Mr.J.c!RAM, casework-officer Y-S-affaire. 
Bij deze bepreking werden de voornaamste details van 
de Yugo-Slavische affaire besproken,welke door Intelligence 
speciaal onder de loupe zouden genomen worden. 
a. �Sö�N.

Hier zal door Intelligence de Heren LAZIC en :MARTIC
aan een onderzoek onderworpen worden,teneinde vast te stellen 
op welke wij ze zij zich te .&'SSillî hebben lat en inschrijven, 
hoe lang zij daar reeds verblijven en of er mogelijkheden 
zijn om hen te arresteren op grond van zwarthandel of iets 
dergelijks • 

• b. Het lijk van de voorganger van onze informant,hetelk
zich te BRILON in de bossen moet bevinden,zal opezocht en
opgegraven worden.De namen van degenen,die hem begraven hebben
zijn ons bekend, waarvan een Mirko KROVIACO'NIC, zich waar
schijnlijk in gevangenschap te DIEPHOLZ bevindt.

" 

/ 
Dit wordt gedaan om twee redenen n.l. om onze inlichtingen
te checken en om bij gunàtig resultaat vat te hebben op de
Y.s.-organisatie.
c. Het notitieboekje van DOMINIK zal op een of andere manier
gecopieerd worden.Men denkt zich dit te doen m� een speciale
party met behulp van slaapmiddeltjes e.d.
d. J!;en nieuwe informant van ons zal te .�:.:Ri�'Î geinstalleerd
om de Y.j. set-up daar te penetreren.Dit zal voor 15 Jan 47
gebeurd moeten zijn.
d. !:iabotage op Rijnschepen zal speciaal bekeken worden.
Hiervoor denk ik een speciale man in te zetten,daar het
meeste materiaal naar Nederland persschip verstuurd wordt.··· .
e. D�DIC,Bvetozar te DORTMUND, zal helemaal do�r Intelligence
behandeld worden.
f. Sen/Cmdr.S.WHIT� zal helemaal teruggetrokken worden uit
deze affaire,daar zij op de party bij de Y.8.War Crimes
Uommission een te intelligente indruk vestigde.Daarentegen
zal haar toegestaan worden verder te gaan als informante,
daar zij zich de vriendschap van V��JA verworven heeft.
g. Officieel wordt deze zaak niet te samen met ons behandeld,
doch een en ander wordt gebaseerd op een "gentlemen-agreement"
waarin opgesloten ligt waurin opgesloten ligt,dat wij
rations en cigaretten voor onze informants krijgen.

.UU��.&LDORF 
.i:.xt. 7 .l.1161 

712156 
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SEC m 
• ;;s'

"'he HtlgU.e, Jav stro"' :t 68. 
1 , • ' 

· _.: _9anu�, 1947.

To uaJ-Gen. J"3. Lethbridge, a»; c� .. o.,
li 

RQ. Intel1i� no .Di�aion, 

70 H • •  e.e.a.:.,

E.A.O.B� 
i....-..-.-._.. ..,_ .. ____ , .. .... ._.IN$S!O ·--09---i--l---·1-t....._ 

Fttrtber to our conversation of 16 Oot 46 a'.f; HEmY()lID, on wh.ich 
asion the.postint3 of 3 offieers·of t-hirr service to CCG îf�G aarced 

! n.ow beg. to, submit" to you. ... the :tollo iingd , ailed arranzemen t

-Official repres nta�ive of the Netnerlc.nds $eo�r1ty SerVice at
-� a.Q. ;

Capt. u. Vl. t:mfurn. 
:Personnel , 
Sgt.· �. STRtr!OlC, .lar , 
Sgt • ,P � 'V'. WE:EG!l , à il. VG� • 

• 
< 

Al.l attaohed for · ,.lministràtive purpoa s 
, ·  

-.the .Netnerland 

2. , Reporting to Capt � E:EHRER direçt end worl:ing uno.tficial
u der cover t ' · 

in 'nümJELOOiu{ # Oiv-.Off'. z:a.u. OOUVBIE, . 
Ci v. O::f':f'. H.O. llOUt':INK, adminie_tra. tiva arrniatà.rit •

. .Botb ttnohed·to the Dutch Consul. · 
(:i:i) :i.n RAll.l_WRG • Lt. "'• Trip, 

�gt. ,A. oOUiARZ, admini1trative a eiate.nt. 
l3oth attached to tb l)Utob Consul Gencral. : .· 

"iour approval of the a.bovo ·errr eme.nt mll, agàin, be r�atly 
appreèiat d. At the aome time I re�eat y.ou to� aocept JDY' aifioere tl'lanks . . ,, ' 

for your li::ind understanding and ooöperntion ;tn. tfiis matter. 



Ka.b.505/ 47

1. 

den Hoogeaelgeotrengen Heer 
Lt.Kol. C Hnringa, 
Hoofd Adm1nis tra tie Ned. Mil. M:tssi1 
Ko1·te Vijverberg 5• 
.!..2=:i..LE:_!....!_-G.Jl.!:� e � 

· c. V .}).-verbinding J)ui tsch-
land.

naar nanleicling· van mijn brief ,vru1 10 December j .1., 
--ab. 491/ 46, waarvan ilt U een àfachrift déed toekomen_, bah ik de 
eer UHoogEdelGeotrenge hierbij een copie van h t ant\?oord van 
Generaal Hue.tider aun to bieden" i ç 6 js; :JiiS!iïarne ., "'"--- - - j iëL 

Hct·Hbo;fd van den 
CEN2R.li.LEN VEILIGHEIDSDIENST, 

. 
Ml". L. Einthoven� 
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G heim La.. • 285, 
13-�-4-6 .. . ) 
�ett.lbbiluàtie ot:fi
cieren c. ..D .. 

, ·e11 waar 1$ bij het h ,dei; telei'opioch sçvoertio on ...
'derhduèl · n�t· Seà�lte.n r:rv è� d'8 3 ·aan" dt)zè .. , á c:,Oie tóogevoe�de 

t"gt.� A. aohwfl.11S,.

t*.tµ �, E" Otruyc!:t,. ·· :. • 
S&t• �P. v:� egen • 

'' � 

AAR: 

.. 

. 

.. 
. 

Zi;j.c].e Excellentie 
den er iniotcr v� OOrlG ·, 
;flei: 4, 

.. 

l:>esluit'J ten.
' . .

·ldt
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NEDERLANDSCHE MILITAIRE MISSIË[i îJ tl\ G§r· 
BIJ DEN GEALLIEERDEN BESTUURSRAAD IN DUITSC.HLÄ.ND 

Mission Militaire Néerlandaise 

auprès du Conseil de Controle 

lnterallié en Allemagne 

{' 

J 

f O.l\A8HACK8JI BOeHHaJI MHCCHJI npH 

COI03HOM KOHTpOAbHOM COBeTe 

B fepMaHHH 

WH/vst 
No. 17325 
Kabinet 
Bijlagen: 
Betr: Kapitein H. w. Kehrer. 

Netherlands Military Mission 

to the Allied Control Council 

in Germany 

Berlijn-Charlottenburg, 
21 December 1946. 

Naar aanleiding van Uwen brief van 10 dezer, 
Kab. No. 491/46, heb ik de eer UHoogEdelGestr�nge 
te berichten, dat ik een verdere nauwe toevo�ging 
van KapiteL� H. W. Kehrer aan Luitenant-Kolonel 
A.D.c. van der Voort van Zijptnauwkeurig had over
wogen, voordat ik mijn brie.f van 26 November 1946,
No. 15938 Kabinet, had doen uitgaan.

In verband met den ·aard van de werkzaamheden, 
welke Kapitein Kehrer verricht en zal moeten ver
richten, dient zijn verband met mijne Missie zoo 
los mogelijk te zl jn, hetgeen zich onder meer mani
festeert 1n het feit, dat hij zich rechtstreeks met 
U in verbinding stelt, met uitsluiting van inlich
tingen aan mij. 

Het is onjuist te stellen, dat Kapitein Kehrer 
buiten het gezag der Missie valt. Hij staat wel 
degelijk onder de bevelen van Luitenant-Kolonel van 
der Voort van Zijp en daarmede onder die van mij; 
redenen om dezen band op nauwere wijze aan te trek
ken dan tot dusverre is geschied, bestaan er - zoo
als gezegd - op grond van de werkzaamheden van 
Kapitein Kehrer naar mijne meening nietà 

HET HOOFD VAN DE NEDERLANDSCHE MILITAIRE 
MISSIE BIJ DEN GEALLIEERDEN BESTUURSRAAD 
IN DUITSCHLAND, 

De Generaal-Majoor, 

Den HoogEdelGestrengen Heer 
Kolonel Mr. L. Einthoyen, 
Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68

te 1 s-Gravenhage. 

cc: Lt.Kol. A.D.C. van der Voort van Zijp te Lad �alzuflen. 



BUREAU NATIONALE VEILIGHEID 

H.O. NETHERLANDS SECURITY SERVICE Datum 

Date 
17-12 i94o

N,. z, nr. 
Onderwerp 

Subject 

BiJlngen 

Enclosures 

Typ. 

D1ct. 

• 

.... 

Nat.r a1-,nleiding van de l:Psrire1dng Vä.n hedenmidds-g 
moge ik u het volgende opgeven omtreBt het personePl van 
de BlilV-Missie -Duitschland : 
In ondersta'inde kolommen vindt u achtereenvolgens gegeven" 
de nBam,huidige ja.arsF.laris ,huidige jaartoel8.ge (. =dag
toeh1.ge) ,mili tsire j aarvrndde ,militaire toelage en tenslotte 
het bedr�g in pound sterline;,d»t men als militair-volgens 
de lP.EJtste richtl:ijnen,kan ;kopen. 

a JV'V ' �. •( 
Kehrer 
Struyk 

f oOOO,-fl800,-tf3798,- f 1440,- � 
f2280,-fl080,-'fl02G,- f 720,-f G 

f 2400,-fl080,-;fl02'0,- f 720,-1 fi:. 

2135/, =caf 2730�-
138/. = ffl480,

idem v • 1Jeegen 
·Bouvrie
Houwink

f 4200,-fl440,-1f? civ.dienst 1 {;.,

f 33b0,-fl440�-1? id.vergl�ri9I C 
219/. = 
219/. = 

f 2350,
f ?�50,-

Trip
Schwm:xz

f 4440,-fl440,-/f29o4,- f 1080,- 1 �
f 3lb0,-fl080,- fl020,- f 720,- 1 � 

219/. = 
138/. 

f 2350,
f 1480,-

Oom.Voor officieren civiele dienst bestaan geen militaire 
- -säih.arissen. Indien men rechtvaardie: wi h,ndelen,dienen

deze o.C.D. gelijk behandeld we worden als actieve of
reserve officieren.
Alle bo,évene;enoemde militairen zouden hun reng verliezen
per 31-12-4b. Alleen kap .E.ehrer zou militair blijven (.:=:eert)
Dit betekent,dat allen zouden moeten worden over.genomen
in ci\viele dienst' wriarbij dan een àalaris kan worden

vasteesteld onafhankelijk van de jaarwedden bij het Dep. 
v.Oorlog.

-:!?e rson:c·.1 ia: 
H.W.Kehrer 28-11-1912; 5j .ll3S. -hamdels9raktijk-tij dl. kap.

2-11-1925 ;5j,HHS.- tijdl.serg.E. Struyk
b-1-1922 dtaufL id. A.P. v .1·'eegen 

S.H.J.Bouvrie 
J • C . Hom-vink 
S.îl.H.Trip

28-1,;;.J:922 ;5j,HBS-anà'.ly1st-OCD:
13-12-1921;3j.H:eS-radiotelegrafist-OCD
15-o-1921 ;5j.H:::3S-A- tijdl.2elt. -gehuwd

A. i,'/. Schvr&rz 18-12-1920; --- (. is dit een Pederlander,hij 

Opm. 
geeft op gencturaliseerd)tijdl.serg, 

Juist do@rdat-zoala hierboven blijkt-alle militairen 
een tijdelijke rang hebben,ontvangen zij in hun rang de 
aanvangswedde,hoewel zij-voor wat betreft hun leeftijd-

eigenlijk al een aantal dienstjaren zouden moeten 
hebren.De verhogincen zijn in de o.o.-klasse voor 
4 dienstjaren f 252,-;voor b dj. 372,-;voor8dj.b?4,
(. voo'Y' onrehmvden,i:::erekend van ··anva.ngswedde af) 
Voor 2e luitenants zelfde berekening F 45D,-;fo48,enf972,
Voor 1c·:-pi-l:ïeins voor 10,l� en 14 dj .nB officiersbenoemine: 

verhocint:: ':'erekend v"·n min.kap.ef f 204,-;f 420,-enfb�b,-



�· verzonden äaan 
/ 

fh.àu,,-'-__� COPIE � : den Lt.Kol.A.D.C.v.d. Voort_..... 
� en Lt. Xol. C. Haringa van Zi-ïn. • 

�ALE VEILIGHEIDSDIENST-------------------------:-------------------�.; __ 

No. 

Bijlagen: 

Dict.: 

's-GRAVENHAGE, !O DGc . .. 1946. 
,.. Ja vast raat 6 8 

{ 
1 1 1539 Tel. 1 12778 

Uw schrijven No. 159)6 
dd. 26-11-46"
Onderwerp: Xept.Kehrer,

�t.Eou.vri .1t.!.r1p. 
te - R 1 IJ 

_ .............. 1..:, 

Ra.ar aanl. 1ding van Un beaehîkking van 26 november 1946, 
Nn.15938 M1.binet,- aarbij Lt.l!ou-n-1 ea Lt.!r:rip adminic �tief 
zijn toegevo d resp. aan dan consul te Düsseldorf en en Conanl

Generaal te Hamwrz" noge ik tmoogEdelGeatrel18o hierbij .i;jn dank 
b tuigen voor Uw edewerking b�j d op1ossifl6 v.a.n deze .moeilijk
heid. 

De beid ju1U1.t; no off1ci0l"en zullen recht t ek 
rapporteeren aan hun olé'f, den IC pite:tn H. - .Kehrer, i;eo-en wi M 
aanblijv n ale off'ic1ee1e ttec 1rity..of:tiee� van · gelsone �ijde se 
bezwaar 1tJ gemaakt. mer1 zou dus d l)Onl.tie van �-p'-tein ., ehrer. 

··- die tot duo.verre ale.e.hte di. eipllt1air c.an he geze.g van de Neder
lMd.oohe :tis i.e in Dtdtoohland on.de �orpen �, <Î.l.'.>oh do.ril" 1rerder 
.. he� los VW'i ton<l, '!om.'lEm oo tendiaen.... Het . • 1 mij ee�ter voor

kom.en., dat h vanuit een ol'\ �iaa.'torioob standpunt eanb velin 

verdie.o:t om n Heer Kehre-r. ondanka he·t f"eit� dat hij z:le.h. recht-
t mij in verbiltdiQS g o .;el1en, ov n bij do ssie 

te plaatsen, door hèln b.v. alo scourl.t:,-offi. r te te voegen as.tl. 
di n Lt.ïtol.van der ""'oort van ZJ.jp, opdat soo min mogelij'� "'\ecieX'
landache fwwti� in Dui:taohland buit-en het gezeg v.an de 
Ji ie val.1.en. D "':,er ·:ehrer z 1 een openli · ottic:t 1 contact 
onderhouden met R.<, .. Int.:li,, ... te H�ri."ord. 

Mocht tU!oot1EdolGeetrenge zich met deze ziens\vi;j�, vr lke 
tengevol3t.? va..� een m1svam and in ttljn gesprek met d n Lt"Kol. 
Bar1.nea niet du:tdel:ljk genoeg r voren {S.ekom n 1.s. lru.nncn ver-
eenigen, dan zon ik oon besliontr.s in den aangegeven �in t� z&er-
sto op prljs stellen. Lt,."!ol. van der Voort van Zi ·p eeft in-
middels met de grootste bereidwilligheid read all Yoorziening-n 
ten behoeve van Kapt .,....eh:Nr eotroffen" 

@ 43228 - '46 

." Hoofd van den 
�BALEN V!.lll� �. SDI <Ut'iJ! � 

/!. 
r.L.E1nt" ven, .• Kol .. /i..D.
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9 cember,,, 

·iae.� aanl�idinis _van ons ona.erhoud. van 4 dezer heb
'k de eer·u het 'VQl�e11de te "Qer�ehten. 

, ·· , . In �e meenin� ve:ckeerende, dat de Bri tsche Mili-
'iia.irs .Ndssie hier te [anäe �Óg gê'X'Ui��n tijd 3ou voortbé-

. staan, besloot_ ik; Û al� verbin<iingsof:i'icier·, bi� deze Missie• 
in' c. v"n�-verband: .· t'ê ha...>J.dhavcn 'aáugezien·nu eenmnal des
:tijds was ai'gespro1.�� tussc:hen ]'ajor n'oest en' mij, dat er 
een· ie·derlandsch of'.f:icie1" aan· a� I i-sàie ·zou worden- toeg� . 

. 

. 
.. . 

voegd. 
,Nu. $0°hte:r blijkt, àJX'ti de Brfbish Jilita.cy 1U'.asion 

in :Maart 1941. ,zr.4 .worden -'oi1gêbevèn, �u.lJ;én."uw vv'erkz�eden 
liiteraai'.d. komen 'te vervallen .. "!k beb �troént om een. andf;lre . . . 

· pescendtt \1�rkkrint;. binnen fièt 0 rama van den C" V.D. v�o.-r. U 
te"v1�en,. 'doef bij déze zeer·beperkte opzet iJ er voor U 
heiaas geen. ' :plaats.. 

' . <. 

•• • ' 

Het spijt r,uj U daa.ron,te moet� mededeelen, dat 
-ik, m,·d:l.enst-verband op l.'M-aart, 1947 zal ·moe.ten beëindigen.

. .  , 

. 
nen �eledelgeatrengen Heer 

.Lt,W.Th.Geradta, 
cl o British 11·111taey lliS$ion · 

to the, Netne,1.•landa 
c��el ven :Byiand�la.an: 16, 
'a-G T ave n ha Re. 
-·· ..... _ .... _____________ 

" 
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Zeer ,ge�Qht�)Iear Ba.tin.ga, 
1 

• · Vo.nv(ége :he:t. �ertromtelijlt �n cperaoonlijk ka.;akter
. ' 

. 

VM; de ��g�legenqai� vre1Jte ik bier nogma�l 'b1:.J u vo.orbreng, 
kies ik d:�zen 'ongebruikelijke.f:l weg 'van een particulier

:. ocbrijven.
I ... hM � vex-zocbt om bij den Gcne�ul "te °Qeplei ten, 

dut de heer BouJrfe zo:u ·iVorden toegévoegd· aan Maj. de Kempern 
Oli1 3 yerschillende redone'.n g 

.. ·,/:\"· de :r;,éraoonlijke. 'terh9udi,ng. VQ.A. cte 'bèido heeren ·wa.a w.t�ernend� . . . . . 
' ,zoodat, eèo,,'.goede sa.m.enwerking ge'garändeerd w"":i,a;'

, · b. · beide be· re1n hndt bun bu.ree:ux reeds in he·i;zelfde gebouw.� 
zoodat. geen yerh"11� 1g. noodi� zou' zijn;

·O· de Engelsche ,intellig noe b�vond. �;i.ch eveneens in dat geboun
ioodat· een maximum aan efficiency kon �ord 11 bereikt. 

. Voorts ·verzocht· i.: l1 den heer Trip .niet mèn Kolonel 
,\ • '· � :. 

• 
�·· j ........... 

Schrikker toe. te v:oegen omdat , ': · . - . 
" . . • ic. • . 

• � l· . , 

;, • 1. a.,,, .�� per.soonl;i.j�e :�ernoµp.ing aleeh� 
.
was, 2:ooqa� V:�· ëen samen-

.-. . : ' ',werking geen ellkel resul taa't. te 'verwac riten we�; ' . 
• )' 

): t {:< �. • ? .. • • 

:b·. ··de Kol'. Schrikker bij de Engelse hen niet höo3 a.angèsoh.reven 
·. at

.
onél, zoo'dat dit de positie. VSJl Trip, àie h�t u1 talu.i tend.

ven ,de. Engelschen. ;moet hebben, h,ée1. moeilijk zou 1.11aken1 
. gevreesd vrerd ;· dat de }tol. Schtikker ziêb. met alles' en nocf 

..: . . ',/ � . 
wat zou willen bemo'eien waardoor � gezien den a.e.r<l van het 

�. • :, ;'.. • • • ,J 

.werk - Trip, voor ee,n .;nopelooze taak zou worden geplaatst. 
. : .· t{ d�ej_de ll1ij in Vèrtrottwen µi.ede, <'fät de ::ol � �löhril:..kel 

• r • � ' ,· 

·'reeds. aan het· eillde VU11 liOVClU.ber ZOU· Worden vervangen' door 
' 

. 
. 

iemand waarvan tr met stelligheid kon verklaren, dat een voor-
tr.ef'felijlte .sut�nwe;rkine; in deze ûelic .te omstandigheden ver-
ze'kerd. wao. 

'l, • • .. 

1·' • •  

' 'Tha.I1$ verneem ik· telefoitlooh.uit Duitachland11 cle.t 
l3ouvrie toegevoegd is aan een officier Äie nièt in l)[ieseldorf .. .
zijn sta.ndpla.atq. heeft an wnaMan ons 1n het geheel niet bekend 

.. ie hoe bij t�genover de tank en de persó�n van de '.Bouvrle staat' 
ter,1ijl mij voorts wordt medegQcleeld, d�t Trip toch aan .Kol. 

ohriltker \1ordt toegevoegd. en dat het nog heelemaa.l niet vast· 
., sta.et of da Kolonel inderdaad door een and re officier zal 1or

den vervengen. 
Daze geheele materie is van zoo'n su.btielen aard,. . . 

dat de zaak op kleinigheden ki:1n struikelen. Zoudt.Il wellicht 
de,anndo.cht van· Genera.al,H.uender nog eens op deze zaak kunnen 
vestig�n? 

inmiddels" 
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G E H E I M. 
---------------------

Aan den Kapt.Kehrer, den Lt.Bouvrie, den Lt.Trip.
-------------------------------------------------

Per 1 December 1946 is in overleg met de betreffende 

Engelsche autoriteiten de Neth.CI Mission to B.A.O.R. ontbonden. 

Teneinde de Nederlandsche belangen op Cl-gebied in de Britsche 

bezettingszene van Duitschland te kunnen blijven behartigen is 

met goedvinaen van H.Q. Int.Div. de volgende regeling getroffen: 

Officieel zal zich te Bad Salzuflen een Nederlandsche 

"security officer" bevinden, die administratief zal zijn toege

voegd aan de daar zetelende Nederlandsche Militaire Missie. Hier

toe is benoemd Kapt.Kehrer. Hij zal contact houden met H.Q. Int.Div. 

te Herford. 

Zoowel te Hamburg als te Düsseldorf wordt één officier 

geplaatst, die onder direct commando staat van den Nederlandsch en 

"security officer" te Bad Salzuflen. Beide officieren worden echter 

administratief toègevoegd aan de consulaten resp. te Hamburg en 

Düsseldorf. 

Het feit, dat beide laatstgenoemde functionarissen een 

11security"-taak hebben is strikt geheim en naar buiten moeten zij 

zich als àmbtenaren van de instanties, waaraan zij zijn toegevoegd, 

voordoen. In verband hiermede is het van het grootste belang, dat 

zij zich volledig aan de daar geldende regels en voorschriften hou

den. 

Te Hamburg is benoemd Lt.Trip. 

Te Düsseldorf is benoemd O.C.D.Bouvrie. 

De aan U gegeven instructies voor personeel van de Neth. 

CI Mission zijn vanzelfsprekend vervallen. Zij zijn door onderstaande 

instructies vervangen: 

1. U bent belast met: het verzamelen van inlichtingen en gegevens

betreffende personen en/ of org·anisaties, welke - vanuit de

Britsche bezettingszene van Duitschland - door activiteit op

het terrein van extremistische politiek en/of spionnage de open

bare orde in Nederland en/of de veiligheid van het land in ge

vaar zouden kunnen brengen.

2. U bent belast met: het verzameJen van gegevens etc. omtrent

activiteit als onder 1. bedoeld, waarvan het uitgangspunt niet

in de Britsche bezettingszone ligt, doch waarvan de verbindings

lijnen door de Britsche zOhe naar Nederland loopen.

3. Het verzamelen etc. als ohder 1. en 2. bedoeld zal eveneens

door U dienen te gesdlieden indien de betreffende activiteit

niet tegen Nederland is gericht doch tegen onze bondgenooten

en de verbindingslijnen door Nederland loopen.
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4. Uw werkzaamheden moeten zonder uitzondering worden verricht

in samenwerking met, of althans met medeweten van de betref

fende Engelsche instanties, welke U eventueel ook zullen kun

nen toestaan om niet alleen gegevens te verzameilien doch ook

onderzoeken te verrichten.

5. Het runnen van agenten buiten de Britsche zene is uitdrukkelijk

verboden.

6. Het opsporen van Nederlandsche S.S.-ers, N.S.B.-ers, leden van

de S.D., die in Nederland hebben gewerkt etc. etc. behoort niet

langer tot Uw taak. Dit is opgedragen aan de War Crimes Commission.

U in handen vallende gegevens over dergelijke zaken kunnen naar

genoemde commissie worden doorgeleid.

7. Het onderzoek naar de activiteit van de Duitsche spionnage- en

sabotage-diensten, welke gedurende den oorlo'g in Nederland heb

ben gewerkt, is opgedragen aan een speciale afdeeling van de

P.R.A. te 's-Gravenhage. Verzoeken om uitlevering "on loan" van

Duitschers ten behoeve van dezen dienst zullen eveneens door de

War Crimes Commission worden behandeld.

8. U bent gehouden over Uw werkzaamheden, en alles wat daarmede in

verband staat, de meest strikte geheimhouding te bewaren en al

leen die personen met U bekende inlichtingen èn feiten op de

hoogte te brengen, die daarvan noodzakelijk op de hoogte moeten

zijn.

's-Gravenhage, 1 December 1946 • 



C. De Niet,
w. Lagas,
H.C.Neervoort,
H.W.Kehrer,
S.H.J. Bouvrie,
S.W.H. Trip,
J.C. Houwink.

Huidig salaris: 
f. 3300.-
f. 6300.
f.2562.
f.6000.
f.4200.-
f.4440 .-
f. 3360 .-

voor 

Voorgesteld sala:ri s: 
f. 3300 .-
f. 5000 .-
f.3633.-
f. 6000 • - 1 •r

f.4200.-
f. 4440 .-
f. 3360 .- .P" 

De kapitein Lagas en de heer De Niet zullen bij Majoor Pot 
werkzaam zijn. Lagas heeft een Engelsche opleiding en heeft een groote 

� ervaring van Duitsche spionnage en contra-spionnage. De Niet is een 
zeer bruikbare kracht die eveneens als case-officer werkzaam geweest 
is tegen de contra-spionnage van Duitschland. 

Neervoort is als adj.inspecteur overgenomen van de Utrechtsche politie: 
Hij zou met 1 Januari 1947 inspecteur 2e kl. worden. Daarom wordt voorge
steld om hem het minimum salaris van ambtenaar 3e kl. te geven. Hij is 
werkzaam bij bureau B (extrenisme) en heeft na de bevrijding van het 
Zuiden in Engelschen dienst :Pield Securi ty-werk geleerd. 

Kehrer, Bouvrie, Trip en Houwink zijn ih Duitschland geplaatst, of 
liever, zijp{ zijn in Duitschland gebleven. De Missie, welke het B.N.V. 
daar had, is van 20 man teruggebracht tot deze 4 plus 3 onderofficieren. 
Dit werk in het buitenland zou oorspronkelijk door den B.I.D. geschieden, 
doch de veranderde opzet van dien dienst maakt het thans noodig om be
doelde ambtenaren in Duitschland te laten voor den c.v.D. 

De positie van deze menschen is zeer wankel. De Engèlschen hebben met 
1 December 1946 alle buitenlandsche C.I.-missies afgeschaft, omdat de 
kwaliteit van de mensc�en over het algemeen niet deugde. Aan Nederland 
is na zeer veel moeite toegestaan om dit zevental personen aan te houden,, 
doch er kan elk oogenblik iets gebeuren vvaardoor de Engelschen weer op 
hun besluit terug kunnen komen. 

Deze wankele positie en hun plaatsing in Duitschland, waar het leven 
verre van aangenaam is, motiveert de hooge salarissen. De aard van het � 
werk brengt bovendien mee, dat zij zeer veel contact met Engelschen moeten 
hebben, hetgeen aanzienlijke kosten met zich brengt. Behalve hun salaris 
hebben alle ambtenaren die in Duitschland werken, nog een toelage. Anders 
zou het niet mogelijk zijn om de eventueele gezinnen in Nederland te 
onderhouden. Nu waren ook de B.N.V.-toelagen hoQ?r dan die van andere 
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soortgelijke Nederlandsche functionarissen. 

Ik wilde daarom voorstellen die toelagen te nivelleeren, dus voor 

Kapt. Kehrer terug te brengen van f.1800.- tot f.l440.- en voor de 

anderen van f.l440.- tot f.l080.-. 

Het Hoofd van den 

CENTRALEN VEILIGHEIDSDIENST, 

Mr.L.Einthoven, Res.Kol.A.D • 
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NEDERLANDSCHE MILITAIRE MISSIE 
BIJ DEN GEALLIEERDEN BESTUURSRAAD IN DUITSCHLAND 

Mission Militaire Néerlandaise 

auprès du Conseil de Controle 

Interallié en Allemagne 

fonnaH�CK3H B0eHH3H MHCCHH npH Netherlands Military Mission 

to the Allied Control Council 

in Germany 

WH/vst 
No. 15938 

Kabinet 

Berlijn-Charlottenburg, 
26 November 1946.
,,..-

Bij lagen: -
Betr.: Luitenant de Bouvrie, Düsseldorf en 

Luitenant Trip, Hamburg, officieren c.v.D. 

Naar aanleiding van de aanteekeningen van 
Kolonel Enthoven van 28 October 1946 heb ik de eer, 
voorzoover noodig, hierbij te bevestigen, dat ik 
geen bezwaren heb tegen het plaatsen van een offi
cier van de C.V.D. te Düsseldorf en te Hamburg, waar
toe respectievelijk Luitenant de Bouvrie en Luitenant 
Trip, ieder met een onderofficier voor administratie, 
administratief zullen worden toegevoegd aan den Consul 
te Düsseldorf, Luitenant-Kolonel Ka.pma en den Consul
Generaal te Hamburg, Kolonel Schrikker, onder aantee
kening, dat de kosten, welke uit deze administratieve 
indeeling voortvlo�ien, geheel ten laste blijven van 
den c.v.D. 

Afschrift van dezen brief, voor de noodige 
uitvoering, zend ik aan Luitenant-Kolonel A.D.C. van 
der Voort van Zijp te Bad-Salzuflen, Majoor Jhr. W. 
van Andringa de Kempenaer te Düsseldorf, Kolonel A.J. 
Schrikker te Hamburg en Luitenant-Kolonel Dr. B. Kapm.a 
te Düsseldorf� Tevens zend ik een doorslag aan het 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken, Directie Buiten
landschem Dienst. 

EET HOOFD VAN DE 'NEDERLANDSCHE MILITAIRE 
MISSIE BIJ DEN GEALLIEERDEN BESTUURSRAAD 
IN DUITSCHLA,ND, 

De Generaal-Majoor, 

Den Hoogedelgestrengen Heer 
Hoofdofficier van Administratie 
der 2e Klasse, 
C.Haringa,
Plaatsvervangend Korpscommandant

, te 's Gravenhage. 

wem. get. 

(Dr. W. Huender) 

cc 1/ Lt. -Kol. A.D.C. van der Voort van Zijp te Bad Salzuf1:n; 
2/ Ma;i. Jhr. W. van Andringa de Kempenaer te Düsseldorf; 
3/ Kolonel A.J. Schrikker te Hamburg; 
4/ Lt.-Kol. Dr. B. Kapma. te Düsseldorf; 
5/ Min. van Buitenlandsche Zaken (D.B.D.) 

te 's Gravenhage. 
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