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Opgevraagd door AGD. faarne zo spoedig mogelijk retour.
27-8-47 S/»
roor hem G/3»

Aan B IV met versoefc «n-zoala besproken-nadere Inllohtingen
te vragen» C III 12*11-47 (J'

J^<-i «fy

AGP. Namen op kaart torengen voorzover dit nog niet gebeurd is.
Stuk 25160 invoegen. C3 6-1-48 IJ>

Ingezien i.v.m. stuk 27038 (Mannheim). 13.2.48. C/L
Ingezien i.v.m. CO 35773 t.n.v. G. POECK. ^^ 27-5-«48./^
Ingezien i.v.m. visumaanvrage v. Betty PLAUT,
geen actie genomen. 24.9.40 C$ $

Mij toegezonden i.v.m. CO 45915 (FRENKEL\e*n STEMMLER)
M.w. **y> c/7 18-10-'48,

Ter oriëntering ongevraagd,, Gaan actie genomen „ Opleggen.

c vin 15.2.14.9
Ingezien i.v.rn. CO 48516. C/L ^6.3.49
Ingzien in verband met CO 56910. Opleggen. G VIII 22.5.Lj_9

Ingezien. Opleggen s.v.p. C 10
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Verbinding: 19
E/8 no. 313'49 Vreemd.
Onderwerp: Otto Muller.

f V-.:

Ter voldoening aan de inhoud van Uw schrijven no, X-5'
d.d. 18-3-49, betreffende Otto Muller, wordt als volgt /
rapporteerd.

Zijn juiste personalia luiden:
OTTO MULLER, geboren te Adelebsen (prov. Hannover -Dld)
31-12-84, wonende Wittevrouwensingel 58 bis te Utrecht.
Hij is koopman in electrische artikelen, kwam in 1934 nas
•mNederland, komende uit Londen, waarna hij zich te 's
'hage vestigde aan de Laan van Nieuw-Oost-Indië, Hij werd
9-9-40 uit 's Gravenhage geëvacueerd,op 9-12-41 te Utree!
ingeschreven, komende uit 's Gravenhage.
'Blijkens een. door Muller getoond schrijven "S.S.den Has

d.d. 14-11-40 is hij gedenaturaliseerd bij bekendmaking
4-6-40, gepubliceerd in No. 131 van de "Deutsche Beichs-
anzeiger"und^Preussiche Staatsanzeigern van 7-6-40 en tol
op' heden is hij nog statenloos.
Tijdens zijn verblijf te 's Gravenhage is door de polil

aldaar proces verbaal tegen hem opgemaakt ter zake van 01
tréding van artikel 45 der Octrooiwet, waarvan dezerzijds
geen veroordeling bekend is, terwijl hij voor wat betref/t
zijn zedelijk leven niet' gunstig bekend staat. Onder mee:

t- leefde hij buiten echt samen met een Duitse vrouw, genaan
A' \*\. geboren te Berlijn 24-4-09, destijds wone
£x Amalia .v. Solmsstraat 125 te 's Gravenhage.

Gebleken is, dat hij begin 1946 via het Rijksbureau vóc
Metalen 'de beschikking kreeg over ƒ 20000 aan deviezen ói
zich naar België en Engeland te begeven vóór aankoop van i
goederen vóór de opbouw van Nederland,
Bij zijn geloofsgenoten te Utrecht (hij is Israëliet)

hij geen erg geziene figuur, wat echter niet voortvloeit
zijn zakelijke opvattingen, doch meer uit zijn particuli^
levensopvatting en zijn geloofsbeleving. Omtrent zijn'zajj
leven is dezerzijds niets ten nadele van hem bekend .gewo]
In de administratieavan de P.H.A. en van de gemeentepoli^
'te Utrecht komt zijn naam, in verband met tegen hem _
vonnissen, niet voor. Wel komt zijn naam voor op een ledj

*"•<': lijst van de Yerenigin/?van Duitse en Statenloze
cisten inJfledêrlandTJVy^-S-A.I. waarvan hftt^^nrp't'ar-Taal
1945 geve'stigd was Binnenkarit 38 te Amsterdam. De V.D-.S.J

_ is een voortzetting van de in de illegaliteit opgerichte]
/Anti-Fascis- "Interessengemeinschaft/Deutscher in den Niederlanden" i

tischer| Het is'niet gebleken dat Muller politiek georganiseerd]
T» l-s'" l actief werkzaam is. In Israëlitische kringen te Utrecht .1

V/̂ uï''-' . zijn politieke instelling als niet communistisch beoördej
' ' • terwijl men zijn reizen naar het buitenland als strikt zl

beschouwt. Aan Miiller is een paspoort verstrekt, no Oi2©|
dat geldig is tot 30-1-50.
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: Internationale betoging ter nagedachtenis yan de
slachtoffers der Nazis gehouden te Berlijn»

Van 10 tot 15 September 1948 was er een
internationale betoging ter nagedachtenis van de slachtof-
fers der Nazis te Berlijn»
Er waren delegaties van elf Europese landen aanwezig te
weten :
Albanië, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, «Toego-Slavie,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Sowjet Unie, Spanje en Tsje-
chorSlowaki je .
Er waren 400 gedelegeerden uit de Westelijke zones van
Duitsland en 2000 uit de Oostelijke.

Aan de vooravond van deze internatio-
nale betoging verzamelden zich de buitenlandse gasten
en de gedelegeerden uit all© delen van Duitsland in de
Duitse staatopera.

gporeltter van de Be ff 343̂ ,̂111; lalt er ..BARTEL sprak
namens de JJuïtïse veTzeta±ied^ïïT:°^^'"i>ee'f^i"^e~'zT^n rede
met de gelofte afgelegd door de gevangenen yan Buchenwald :
" Wij zweren voor de gehele Virereld, dat wij de strijd eerst
zullen staken, als de laatste beulsknecht voor het gerecht
der volkeren zal staan. "De vernietiging van het fascisme is
ons parool, de opbouw van een nieu-we wereld ons doel,"

amens de PIAPP en de buitenlandse delegaties sprak Edward
OWALSKI uit W archau, directeur van het algemeen secretari-

aat van de tflAM. HIJ zei o, a. :
'l: Ik spreek mijn waardering uit voor onze kamaraden van het
,VVH en voor de inspanning , die zij zich getroosten om het
Duitse volk te brengen tot een nauwe samenwerking met alle
democratische krachten der wereld. Deze krachten staan in
dit uur in de strijd tegen de reactionaire en imperialis-
tische belangengroeperingen, tegen de ne o-fascisten van
iedere schakering en tegen de oorlogsophitsers. Zij strij-
den tegen diegenen, die, om hun eigen gewin en voordeel,
een nieuwe Wereldbrand voorbereiden met al zijn wrede ver-
nietiging van het stoffelijke en het innerlijke, TI hebt
"bewezen met deze vereniging, dat het mogelijk is om een
massale organisatie op te bouwen, die de door hei naziregiera
vervolgden van verscheidene opvattingen omvat, die in alle
zones van Duitsland werkzaam is, die een leiding en een werk-
programma heeft, dat op gemeenschappelijke principes berust j
één organisatie, die zich met kracht weet te verzetten tegen
ieder poging van binnen, zowel als van buiten, om de eenheid
te breken. De haat, die U de reactie toedraagt, is de beste
bevestiging, dat U zich op de juiste weg bevindt. De leuzen
van Uw bekendmakingen getuigen, dat U in de strijd tussen de
vrede en de opbouw enerzijds en de imperialistische oorlog
sjorde onderdrukking anderzijds, niet passief zult blijven.
IJ heeft de wraakplannen van de reactie in Uw land de oorlog
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/ d e oorlog/^
/ verklaarden U heeft U uitgesproken voor de strijd tegen de

voormalige nazimisdadigers en hun mensen op ide achtergrond,
die voor Uw lijden verantwoordelijk zijn en die, omdat zij
in de Westelijke zones van Uw land ongestraft blijven, steeds
meer het heft in handen nemen. Kameraden door toedoen vanrde
saboteurs van het besluit van Potsdam werd Uw land verdeelt en
haar westelijke zones werden in'een aanvalsbasis tegen de
vredelievende volkeren verandert. Kameraden TT heeft een zending
te vervullen tenopziehte .van-iw volk:1en t e nv opzicht e van de de-
mocratische wereld.
Op het meer concrete gebied van de internationale solidariteit
bent ook U, evenals alle andere anti-fascistische verenigingen,
geroepen om de door de PIAPP geproclameerde, materieele en mo-
rele hulpactie aan de heldhaftige Griekse en Spaanse patriotten
te steunen^"
Kowalski besloot zijn rede met de uitroep : "Leve de internati-
onale solidariteit van de anti-fascistische strijders l Leve de
vrede en de werkelijke democratie l "

11 September 1948 werd een aanvang gemaakt met het congres.
MUICTER, voorzitter van het Berlijn3er_JQO[ opende het con-

gres, dat werd 'ëéJlöUttSfl-'lTrBST!"" BSWÏ'JnSe 'filmtheater "Babyion."
Overste TULPAITOV bracht de groeten van de Sowjet Unie over.

*tAls verdere sprekers traden op Hans_'SEIGEWASSER uit Berlijn en
XpProf. Hans MAYER uit FranVf^r-h a.t M,

•overste TULPAïïW zei onder andere :
De wereld is in twee delen gespleten, Duitsland is in,twee
delen gespleten. Berlijn is in twee delen gespleten. Wij heb-
ben gemeenschappelijke vrienden achter de tolbomen van alle
grenzen en achter het prikkeldraad van de concentratiekampen
en de gevangenissen, waarin de reactie de strijders voor
vrede en vrijheid werpt. In het kamp van de reactie, aangevoerd
door de Amerikaanse monopolisten, bankiers trustmensen, wordt
openlijk aangedrongen op een nieuwe oorlog. Hen neemt alle mid-
delen te baat, te beginnen met de onderwerping en het tot slaaf
maken van de Westeuropese landen onder het mom van economische
hulpverlening, en verder gaande met strafexpedities, bezetting
van militaire steunpunten en het uitvaardigen van anti-communis-
tische wetten.
De overwinning op het Duitse fascisme heeft ons grote offers
gekost. Meer dan 7.000.000 zijn alleen al in mijn land in de
strijd gevallen. Maar daardoor heeft ook geen enkel leger in
de wereld zulk een ervaring in de strijd tegen de reactie als
dat van de Sowjet Unie"en dat is ons wapen voor de waarborg •
van vrede en democr&tie. Geen ander leger heeft zulke vastbera-
den bondgenoten over de gehele wereld, als dat van de vooruit-
gang, vrede en het socialisme. Juist onze herinneringen aan de
dappere strijders en de onschuldige slachtoffers van het fascis-
me verlangt van alle eerlijke mensen van alle volkeren en landen,
dat zij alarm slaan en tot de strijd oproepen, tot een strijd,
die opofferend, onveraoenlijk en' zonder mogelijkheid tot schik-
king gericht is tegen de reactie.
Hierna nam Hans SEIGEY/ASSER het woord en verklaarde :
"Op dit eerste internationale congres van verzetslieden op Duit-
se bodem heeft de WM, de Duitse organisatie van .slachtoffers
van hét naziregime en de vertegenwoordigster van de wil der anti-
fascistische vrijheidsstrijders, de taak, duidelijk en klaar de
Duitse situatie uiteen te zetten en daarmede ook versuntrooonding



verantwoording
af te leggen over het door ons verzette werk. Onze Wil staat'
boven alle partijen en zij zal dat Blijven, omdat zij name-
lijk kam&raden uit alle partijeri^cerwijl ook onze sociaal- •
democratische kamaraden zich hartstochtelijk voor ons gemeen-
schappelijk werk uitspreken. Ondanks dat is het geen tegenstrij-
digheid, als wij verklaren, dat wij natmzrlijk overal partij
kiezen, waar geen opzijgaan raogeli;]k, of toegestaan is.
Wij kiezen derhalve zonder aarzelen partij in de strijd tegen-
oorlogsophitsers en aanstichters en wij kiezen daarom\ook'uit-
gesproken partij,als het gaat om de eenheid van Duitsland.
In het Westen van Duitsland' formeert zich de Duitse reactie
met het kenmerk van het neö-fascisme in een tempo, dat wij
drie jaar geleden niet hebben voorzien. Zij maakt zich bij het
bepalen van een standpunt in de arena van de wereldpolitiek
bewust tot hburling van de imperialistische machtsgroep.
Westduitsland, het gebied van de Duitse chemiegroten en van de
Duitse kanonnenkoningen, wordt eveneens gereorganiseerd tot een

("" bastion van de oorlog, als uiterste verdedigingslinie van het
we re Idimper ia lisme, als uitgangsbasis voor de aanvallen tegen
de democratie van het Oosten.
Wat zich in de straten van Berlijn heeft afgespeeld is niet
zonder meer bedenkelijk. Het waren geen democratische demonstran-
ten, geen verdedigers van de democratie tegen een ingebeelde
terreur. Wat hier gedaan wordt is niet slechts een vabantïuespel
in de algemene zin des woord^, het is het spel om het leven*van
ons volk. Wij zijn niet gene"g*» om zonder daden toe te zien.
Het is de taak van de WN, als organisatie van de voormalige
Duitse verzetsstrijders tegan het fascisme, te zijn een eerste
garde, een voorpost aan de zijde staande van de democratische
volkeren der wereld en meer in het bijzooder aan de zijde van
het volk van de Sowjet Unie en ons Poolse buurvolk, om daar-
door alle plannen te niet té doen, die tot doel hebken om een
nieuwe oorlog te provoceren. Het vredesfront moet internatio-
naal zijn. En als alle reactionaire troepen van de wereld, als
het imperialisme met zijn gehele massieve kracht zich achter
de Duitse oor l'ogs ophitser s stelt, dan zeggen wij in dit uur :

( De Duitse anti-fascisten verzoeken en roepen hun democratische
vrienden in de wereld toe om in deze beslissende strijd geza-
rnelijk met ons voor de wereldvrede hun standpunt te bepalen»
Vervolgens verkreeg Prof. Hans K4YER het woord :
Ik spreek in naam van de kamaraden, die vanuit Hessen met vele
andere kamaraden uit de Westelijke zones naar hier zijn gekomen.
De nazis worden thans in het Westen voor de doeleinden van de
oorlogsophitsers gebruikt. De Krupp* en I.G. mensen wprden ook'
thans \ireer gebruikt. Hen gebruikt echter niet slechts wederom
het nazisysteem, men gebruikt niet slechts de vanouds bekende
antisenitistische en antibolsjewistische leuzen, men gebruikt
niet slechts de Krupps en de I.G.Ts, neen men gebruikt ook nog
een ?ranco. Men roept weer opnieuw naar een figuur als de Gaulle.
Hen gebruikt wederom de beulen van Athene. Men heeft weder om-een
zeer grote interesse in de oliebronnen in het Oosten.
Ver volgens sprak MA HHE S uit.P ar i j s. Erepresident van de EIA.PP :
Bvenals mijn kamaraden van de grote Sowjet legers, v/elke ik met
grote vreugde begroet, zeg ook ik, dat ik geendiplomaat ben,
maar een strijder. Ik prijs mij gelukkig om als bewijs van de
internationale solidariteit van de strijders tegen het nazidom,
als Frans3 vertegenwoordiger te mogen spreken.
Wij wensen in het heden evenals in het verleden de eerste garde
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garde
te zijn van het grote democratische leger," welke strijdt
om de vrijheid van de wereld te verzekeren.
De grenzen mogen voor ons niet meer bestaan, nadat wij zo-
lang de heerschappij van het kapitalisme hebben doorstaan.

\JQc roep alle vrijheidsfcMjders op tot eenheid»
—|Hierna sprak Jan .IZYDCRCZ'XK uit Warchau, afgevaardigde van

«de SJEM.
Kamaraden, daar U zich ook in de concentratiekampen en de
gevangenissen hebt kunnen overtuigen van het werktuig van
het Duitse kapitalisme, het bestiale nazidom, weet ook U,
welk een zware verantwoording er op U rust»
Uw strijd tegen de reactie en het fascisme is ©en waardevolle
bijdrage tot de strijd van het gehele antikapitalistische le-
ger van de wereld,
U staat in deze strijd op de vooruitgeschoven posten, II strijdt
onder-de meest moeilijke omstandigheden,, doch wij geloven vast

r en omonstotelijk,"dat aan het einde van deze strijd de overwin-
^ ning op ons wacht.

Op 12 September 1948 vond een betoging plaats-in de "Lustgar-
ten" te Berlijn. Deze betoging beoogde een antwoord te zijn
op n De ongehoorde fascistische"provacatie " van 9 September
1948 bij de " Brandenburger Tor,"
Er zouden aa n deze betoging meer dan 500,000 mensen hebben
deelgenomen,

waren o.a', Maurice IAMPE uit Parijs, president_van de
en luitenant-generaal GORDEJEV.' — " ~~'

aurice IAMPE sprak : •
Voorwaaits kamaraden l i
Kamaraden met deze eerste woorden vrens ik namens de FIAPP al *
degenen te groeten, die thans aan deze betoging deelnemen,
26,000,000 Doden en bijna zes jaren van verbitterde strijd
waren nodig om de duivelse onderneming van menselijke verniel' p-^
tiging te kop in te drukken, " j
Wij kunnen niet ontveinzen, dat een deel van het Duitse volk j
de verantwoording draagt van wat is geschied, ïï moet en kunt
ons echter bij de taak helpen om onze landen nader tot elkaar
te brengen en ons volk bij te brengen, dat zij geen rede heeft
om aan het Duitse volk te twijfelen. Daarom is het op de eerste
plaats nodig, dat U vertrouwen in Uw zelf heeft, waarbij U
dient te bedenken, dat vertrouwen ontstaat in de strijd.
Wij weten, dat zekere lieden over een verdeeld Duifcèland spre-
ken, hierbij doelende óp de besettingszones, die het Oosten
van het Wespen scheiden. Voor ons is er echter slechts een
Duitsland, evenals er slechts een Frankrijk en een Amerika is.'
Wij hebben vertrouwen in U en wij verzoeken U om ook vertrou-
wen in ons te hebben. De vereniging van democraten over de
gehele wereld betekent een onzichtbare macht, vergeet U dat
niet l In de strijd voor de vrijheid, de democratie en de vrede
zijn wij de stsrksten en het machteloze gehuil van de reactie
mag U niet beïnvloeden.'
Ik wil op deze dag gedenken de doden van Stalingrad en allen,
die zijn gevallen in de glorierijke veldslagen van het Rode
leger; v/ij Fransen zijn de soldaten van het Rode leger onein-
dig dankbaar vóór datgene, dat zij'hebben gepresteerd voor
de zaak van de menselijke vrijheid. Bovendien wens ik hier
de helden van de andere geallieerden te gedenken, de Franseü*



de Fransen,
Canadezen, Engelsen en Amerikanen, die ïn:onze verwoeste
grond sluimeren» .
Bij ons moeten drie hoofdidéen overheersen :
Eenheid, democratie, vrede l
Eenheid om daadwerkelijke klappen te kunnen uitdelen aan
de oorlogsophitsers, om hen te $unnen antwoorden, die van
nieuwe knekelhuizen en oorlogsvoordeIen dromen»
Democratie om de overwinning te behalen op de fascistische
en neo-fascistische regeringen van Spanje en Griekenland»
Voorwaarts kamaraden naar betere dagen, die dat zeilen zijn,
wat v/ij er van zullen maken» Leve de internationale soli-
âriteit l Leve de WN J Leve' de FIAPP I
Vervolgens sprak de luitenant-generaal GORDEJEV :
Beste kamaraden, strijdgenoten.
Nog is het bloed, dat in naam van de vrijheid werd vergoten
niet opgedroogd, de wonden die in de strijd tegen het fascis-
me zijn geslagen zijn nog niet geheeld, nog waarschuwen de
ruines in ontelbare steden en.dorpen van Europa en reeds
staat op het wereldtoneel een nieuwe brandstichter : Der
wereldheerschappij van het Amerikaanse imperialisme.
Het Amerikaanse imperialisme heeft dezelfde weg betreden,
die reeds door het Duitse faseisme werd betreden, de weg
maar de vernietiging van de democratische vrijheden en de
instelling van een reactionaire fascistische dictatuur, de.
weg van de massaterreur en de politieke moord, de weg van de
vernietiging van de organisaties van onze werkende jeugd en
de brutaalste vervolging van alle vooruitstrevende elementen,
de weg naar de voorbereiding e-nv:de-- ontketening van de derde
wereldoorlog» De strijd gaat thans tussen het kamp van de
democratie en het socialisme en het kamp van de imperialisti-
sche reactie. De belangrijkste drijfkracht vq.n het democrati-
sche kamp is de Sowjet Unie en zijn de landen van de volksde-
mocratie, de aanvoerder van het andere kamp is de imperialis-
tische clique van de Verenigde Staten sran Amerika.
Het imperialistische kamp stort zich op de democratische arbei-
dersbeweging in alle landen, op de strijders voor de nationale
vrijheidsbewegingen, op de heldhaftige strijders van de demo-
cratische legers van China en Griekenland.
De democratische krachten zijn sterker dan de krachten van de
imperialistische reactie. De overwinning van de democratische'
zaak en dé nederlaag van het imperialistische kamp zijn onver-
mijdelijk.
In deze trant ging luitenant-generaal GORDEJEV nog enige tijd
verder en hij besloot zijn rede met :
De Sowjet strijders tegen het fascisme ondersteunen de vorde-
ringen van hei? Duitse volk. Ja, sterker nog, wij accepteren
deze vorderingen als ware*Hij onze eigen

Ir.
27 October 1948,

Ttf
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X 57974.
lerwerpj Otto

H E I M..«

Tan betrouwbare a i j d e werd mijn aandacht ge-
vestigd op Qtto Mtlller, statenloos. adres Witt« Vrouwen-
singel 58 kis te ïïv?ent» van beroep koopman*

Bovengenoemde sou üich naar Engeland hebban
begeven, om aldaax goederen op te kopen uit ansy-daaipa»

In verband met het boi«n»taaade moge ik ü ver-
zoeken mij te doen med«öL«liin, hetgetn ü bekend ie oml3«B
genoemde Mtlller» waarbij mijn belangstelling in het ME»
zonder uitgaat naar zijü politieke instelling en naar I«
aard van zijn zaken.

HET HOOFD TM BI DIESST
namens

de Heer Hoofdcoauaissaris van Politie
te
ü I H € r B I J.G. Crabbendaa,



POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Nr. LD. 373-48

Uw nota

Amsterdam, 2f April

BUREAU B r2&APRjw
•Vf

29 APR1948

Onderwerp: frenkel en Henk

Bijlagen:

GEHEIM

Ter voldoening aan Dw nota,boyenaangehaald,kan het Tolgende wor-
den medegedeeld:

Ie - Van 10 April 1940 tot 8 Mei 1945,woonde in de Beethoven-
sfraat no.7 IIIt

Marsellue Wolf FRaiKEL. geboren te Berlijn,24 Mei 1907,Jood,van
beroep,kantoorbediende,gehuwd met:

Charlotte Kunke.geboren te Frankfort a/Main,26 Juli 1905.-

Van 8 Mei 1945 tot 4 Februari 1947,woonde dit echtpaar in de
Beethovenstraat no.44 I,-Op 4 Februari 1947 werd genoemd echt-
paar afgeschreven naar Duitsland.-
Frenkel voornoemd is Sociaal Democraat en was zeer fel gekant
tegen het Hitier-regiem.-Momenteel vervult hij een functie in
de Democratische partij in Duitsland.-Toen hij nog in Nederland
verkeerde,sprak hij veel over het feit,dat hij Duitsland weer
wilde helpen opbouwen tot een Democratische Staat.-
In de Beethovenstraat is geen andere Frenkel bekend geworden.-

3e - In de Rembrandt-bar,aan het Rembrandtplein alhier,is geen
•Henk" bekend die beantwoordt aan het gegeven signalement.-

Henk zal dan ook zeer vermoedelijk geen vaste klant van bedoel-
de bar zijn.-Meerdere informaties in de buurt,leverden geen re-
sultaat op.- ,

_ _ -_

Hfd.CVD.,Haag.
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Amsterdam, 17 December

BURZAU B

'POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Nr. LD. 10487-10-1947.

Uw brief: 25160. -""'

Onderwerp: V, D .S .A,

Bijlagen :

GEHEIM.

)- «"•"""*
L (*f l In antwoord op bovenbedoeld schrijven d. d „24 November 1947, kan
^ f | het volgende worden medegedeeld:
\ .—..u

Zoals Uwerzijds misschien reeds bekend is werd op de ledenver-
gadering van de VerémjjgLnja^^
jbertj gehoud en op ~ 28" Januari T§47 net bestuur van deze vereniging

K?3-•f»*'
K V 4

vastgesteld:

Otto MSTSS,geboren te Osnabrück,9 October 1893,van beroep:kunst-
hand elaar,wonend e:Herengracht 532 huis te Amsterdam,Ie voorzittefci

yOarl Herman gerdinand SÏB^KH, geboren te Hamburg, 6 Januari 1909,
f van beroep: koopman, wonend e: Bos en Lommerweg 341/11 te Amster- -v

dam,2e voorzitter.
:'|/Pritz ROSMTHAL,geboren te Keulen,7 Augustus 1905,van beroep:pro-

cüratieiioud er, wonend e: Vi j zelstraat 52/1 te Amsterdam,penningmees-<
ter.

f Heinz Geraard HEYNEMANN«geboren te Berlijn,2 September 1909,van
beroepïkantoorbediende,wonend e:Geleenstraat ll/III te Amsterdam,
secretaris (belast met leiding kantoor). -^

/ r

K "

BETTEIHEIM,geboren te Wenen,22 September 1884,van beroep:
fcantoorbediend e,wonend e:Nieuwe Kerkstraat 18/111 te Amsterdam.

- '|̂ Rosa DALBBSG,geboren te Niedermarsberg,31 Juli 1874,echtgenote
van Felix Suchthal C geboren te Hohenweppeln,!! Februari 1859, over-
leden 30 Juli 19205,wonende:Van Tuyll van Serooskerkenplein 43
huis te Amsterdam.

lx P.W.Dressler,vermoedelijk wonende te Utrecht,verder geen gegevens
ïïeEend.

|/Ernat GROSBR«geboren te Nurnberg,17 December 1900,van beroep:
kantoorbed iend e, wonend e: Achtergracht 47/111 te Amsterdam. •"•
Paul KATZ,geboren te Beuthen (Ober Sileziê'n),24 December 1914,
wan b eroep:kantoo rbed i end e,wonend e:Noord erstraat 92/1 te Amster-

— dam.
§ Alfred Werner KIRSGHBY,geboren te Wupperthal-Blberfeld, 12 Maart

19111 van beroep: goud smid, wonend e: Dusartst raat 33/1 te Amsterdam.
AxPaul Gerhard STBIHffSLDtgeboren te Berlijn,14 December 1904,van
% beroep:rechtskundig adviseur,wonende:Rubensstraat 76 huis te

• Amsterdam.'

* * » * £ ! • • *

\7



...»»£-»*««•*

Van deze personen zijn in de loop van het jaar 194-7 uit het be-
stuur getreden:l?.Rosenthal,P.W.Dressler en P.Katz (aangeduid als
Dr.P.Katz).

Aangezien de doelstellingen die de vereniging zich gesteld had,
in grote trekken bereikt waren,doordat de meeste leden voorzien
waren van verblijf svergunningen,no*renem;$r verklaringen e.d*meende
men dat de vereniging geen reden van verder voortbestaan had.Om
deze reden vond op 5 November 194-7 een vergadering plaats,welke
mede ten doel had de vereniging op te heffen.Aangezien echter op
deae vergadering het vereiste aantal leden,nodig voor een derge-
lijke beslissing niet bijeen wal-ea (3/3),werd een nieuwe vergade-
ring uitgeschreven op 20 November 194-7.Op deze vergadering werd
besloten de vereniging op te heffen en met de afwikkeling van de
zaken enige liquidatoren te belasten.Als liquidatoren werden aan-
gewezen de reeds genoemde heren Bettelheim,Heynemann,Kirschey en
Steinfeld.

Genoemde heren zullen de lopende zaken af wikkelen,waarbij als cen-
traal adres waarschijnlijk zal worden gebezigd Se particuliere
woning van de heer Steinfeld.Het perceel Binnenkant 38,bij de V.D,
S.A,in gebruik zal uiterlijk 31 December 194-7 zijn ontruimd.

Verzonden aan:Hfd.C.V.D. Haag. G.2,
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13 Augustus 1947

Uit doorgaans goed ingelichtife bron vernam ik het volgende:

1 Een brief gedateerd 18.4.47 en geschreven door de secretaris

van de VDSA, H.G.HEBTEMANN, kwam bij een Huitsche emigrant,

Helmuth KIRSCHEY in G-OTHEKBURG-, waarin gevraagd werd deze brief

op te eenden naar zijn broer Alfred KIRSCHEY, die secretaris is i

van de S.E.D. te HALLE a/d SAAIE,

Het adres van het secretariaat van de VDSA is Binnenkant 38 A dam

tel 47726

2 Uit de inhoud van de bovenvermelde brief bleek dat de VDSA,

A.Kirschey en dus de SBD inlichtingen geeft over de betrouwbaar-

heid van verschillende personen

A Kirschay wiens .adres is "Amt fur Opfer des Fajchismus" Postschliess

fach 188 Postamt te Halle, hed blijkbaar inlichtingen gevraagd

over een zekere Erich REUTHER en die reeds verkregen. In deze

brief ontving hij een antwoord op een vraag over de politieke

betrouwbaarheid van Helmut SCHAAR, een inwoner van HALLE.

SCHAAR was in de oorlog als militair in Holland geweest en

H. van DEUREN Julianastraat 76 ALPHEN a/d RIJN was in staat van

hem te getuigen dat hij zich gedurende de oorlog als een anti-

fa§ist had leeren kennen, SÜKXS&H en een groot bewonderaar was

geweest van de Soviet Unie.

LP
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Volgno.
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Ho tt er dam f 14

.

Hierbij wordt toegezonden een afschrift van een
" vertrouwelijk * schrijven, gedateerd 7-7-1947 en gericht
aan de leden van de "Vereniging van Duitse en Statenloze
Antifaacisten in Nederland".

Verzonden aan s Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, Javastraat
68 te *s-Gravenhage.
Chef Inlichtingendienst te Amsterdam.
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Vereniging van Duitse en Statenloze Antifascisten in Nederland

Vereinigung Deutscher und Staatenloser Antifaschisten in den Niederland«n

Amsterdam-Centrurn, Binnenkant 38, Telefoon 47726, Bankiers» N.V. Hugo
Kaufmann & Co's. Amsterdam.

Amsterdam, 7 Juli 1947.

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR LEDT3N, DIE NOG GEEN
VERBLIJFSVERGUNNING HEBBEN

VERTROUWLIJK.

Geacht lid,

Sinds l Januari 1947 moesten alle vreemdelingen een voorlopige verblijfs-
vergunning hebben. Dat dit bij een groot aantal leden nog niet het ge-
val is, is daaraan te wi j ten , dat de Rijksvreemdelingendienst te Den Haag
en de Vreemdelingendienst te Amsterdam met werk zijn overbelast. Onze
herhaalde pogingen de uitreiking van de verblijfsvergunning aan onze le-
den te bespoedigen, hebben thans tot het resultaat geleid, dat de dossieza

van onze leden met voorrang zullen worden behandeld.
Daar een aantal leden het enquête-formulier d.d.15 April 1947 geheel niet
of onvolledig hebben ingevuld- betreurenswaardig gebrek aan natabene in
eigen belang zijnde medewerking- hebben wij geen overzicht, welke leden
nog geen verblijfsvergunning hebben. Wij verzoeken U derhalve van het '
volgende goede nota te nemeni

I. Groep A.
Duitse en statenloze leden, in Amsterdam wonende, die na l Januari 1933
uit Duitsland naar Nederland gekomen zijn om redenen van ras, politiek
en geloof (vluohteling zijn en dit kunneri bewijzenj .

Leden zonder verblijfsvergunning, die tot groep A behoren, worden verzocht
voor 19 Juli a.a. op ons kantoor te komen of zich telefonisch met ons
in verbinding te stellen. Naar aanleiding van een onderhoud met de Chef
van de Vreemdelingendienst kunnen wij hun een nadere mededeling doen om-
trent de uitreiking van de verblijfsvergunning.

groep B.

Duitse en statenloze leden als onder Groep A, die NIBT in Amsterdam wonen*

Leden zonder verblijfsvergunning die tot Groep B behoren, worden verzocht
zich tot de plaatselijke vreemdelingendienst te wenden met het verzoek
hun een verblijfsvergunning uit te reiken. In een onderhoud, dat wij met
het wn« Hoofd van de Rijksvreemdelingendienst te Den Haag hadden, werd
ons meüegedeeld, dat de plaatselijke vreemdelingenpolitie thans uitdruk-
kelijk gemachtigd is voorlopige verblijfsvergunningen te verstrekken, mits
het personen betreft die kunnen aantonen vluchtelingen als onder Groep A
omschreven te zijn en omtrent wier gedrag niets nadeligs bekend is (TSreem
delingen Ciroulaire H.eUd. 12 Juni 1947). Mocht de plaatselijke vreemde-
lingendienst niet tot afgifte bereid zijn, gelieve U ons dit omgaand te b
berichten, zo mogelijk onder opgave van redenen van de weigering.

III. groep C.

Duitse en statenloze leden, die voor l Januari 1933 reeds in Nederland
gevestigd waren.
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groep D.
Duitse en staienloze leden, die tussen l Januari 1933
en 9 Mei 1940 naar Nederland gekomen zijn, Duitsland
echter niet verlaten hebben om redenen van raa, poli-
tiek en geloof maar: om andere redenen.

Groep B.
Duitse en statenloze leden, die pas na 9 Mei 1940 naar
Nederland gek omen zijn*

groep F»
Duitse en statenloze leden als onder groep A en B, die
echter tijdens de bezetting gedwongen werden op de een
of andere wijze in Duitse dienst te treden.

Leden zonder verblijfsvergunning, die tot de groepen
G, D, B en P behoren, worden verzocht voor 19 Juli
a.s« ons het volgende schriftelijk mede te delent

Tot welke groep zij behoren (G» D, B of I1)
naam - voornaam - geboortedatum - geboorteplaats -
•woonplaats en straat
wanneer voorgoed naar Nederland gekomen.
nationaliteit (Duits of statenloos sinds wanneer)
indien gehuwd, dezelfde gegevens ̂ oor echtgenote en
meisjesnaam en of dubbele nationaliteit (Zie IV)

IV* Nederlandse vrouwen, die na 9 Mei 1940 met een Duitser gehuwd zijn,
zijn Duitse geworden, hebben echter op grond van KéB. D 16. hun ïïeder-
landse nationaliteit behouden (dubbele nationaliteit). Zij worden door
de vreemdelingendienst als Nederlandse beschouwd en hebben zolang K.B.
D 16 niet wordt ingetrokken, geen verblijfsvergunning, werkvergunning
e.d» nodig. Ook komen zij sinda enige weken weer in aanmerking voor een
Nederlands paspoort als zij een reié naar het buitenland moeten maken.

T. De afgifte van de voorlopige verblijfsvergunning vindt natuurlijk
slechts dan plaats als het gedrag van de betrokken vreemdeling voor en
tijdens de bezetting door de Nederlandse autoriteiten gunstig wordt
beoordeeld.

VI. Wij veronderstellen, dat de leden, die zich naar aanleiding van deza
circulaire HEBT met ons in verbinding stellen, de verblijfsvergunning
reeds hebben ontvangen of voorzover het groep B betreft, een en ander
met de plaatselijke vreemdelingendienst hebben kunnen regelen. In elk
geval zullen wij geen verdere pogingen doen de uitreiking van de ver-
blijfsvergunning aan deze leden te bespoedigen. Wij zoudan het echter
op prijs stellen, als wij van alle laden wisten, dat zij de verblijfs-
vergunning hebben. Hetzelfde geldt voor de non-eneray-verklaring en wij
raden dan ook alle leden aan, ons van hun moeilijkfcedan rsp. succes op
dit gebied op de hoogte te houden.

Met vriendelijke groeten,

Vereniging van Duitse en Statenloze
Antifascisten 7.D.S.A.

get. onleesbaar
Secretaris.
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INLICHTINGENDIENST

AMSTERDAM

' 2187-10-1947.

Uw brief: B. 15654. Amsterdam, 5 Juni

H**Onderwerp: Vereniging van Duitse en
Statenloze anti-fascisten.

Bijlagen:

GEHEIM.
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In antwoord op bovenbedoeld schrijven dfd,23 April 1947,
kan het volgende worden medegedeeld:

Dé V.D,S.A.,gevestigd .-Binnenkant 38 te Amsterdam, verleent
inderdaad haar medewerking tot het verkrijgen van de z»g.
Non-Enetay-verklaringen, welke door het Beheer s instituut
worden afgegeven.Hiertoe geven zij schriftelijke verkla-
ringen, echter uitsluitend voor en aan haar leden»

Alvorens een persoon,d ie zich hiertoe opgeeft,toegelaten
wordt als lid van de V.D.S,A.,wordt vanwege deze vereni-
ging,door een daartoe speciaal samengestelde commissie
een nauwgezet onderzoek ingesteld aangaande de levensloop

••;-' van het adspirant lid en wel voornamelijk aangaande zij.n
politiek gedrag,kort voor en tijdens de oorlog.Alle refe-. ,
renties en andere verklaringen die een adspirant lid,aan
de hand van een vragenlijst opgeef t, zowel binnenlandse als'
buitenlandse,worden onderzocht en de verzamelde rapporten
en andere gegevens worden in dossiers verzameld.Hoewel
deze onderzoekingen met zorg geschieden en over het alge>-
meen de WD»S,A,heel goed geïnformeerd is,kan het toch
voorkomen,ofschoon zeer zelden,dat eenmaal aangenomen le-
den op grond van hun,later gebleken gedrag tijdens de oor-
log,moeten v/orden geroyeerd .De met het onderzoek belaste
commissie beoordeelt niet alleen de feitelijke misdragingen
zoals lidmaatschap van bepaalde verenigingen of collabora-
tie,doch ook de individuele omstandigheden van de delin-
quent tijdens deze gedragingen,benevens de mate van bereid-
heid waarmede hij aich gegeven heeft aan de goede Neder-
landse zaak,voornamelijk betreffende het aanvaarden van
gevaar en risico.Ben kortstondig lidmaatschap van een vij-
andelijke vereniging,in het begin van de oorlog,mits geen

v( vrijwillige activiteit blijkt,zal afgewogen worden tegen
het verrichte illegale werk,indien dit daadwerkelijk was
en inderdaad gevaren zijn geriskeerd„Door deze beoordeling
bestaat de mogelijkheid dat het oordeel over een pepaald
persoon,uitgebracht door de V ,D*S.A, afwijkt van andere
beoordelingen.

Wanneer door een instantie,zoals bijvoorbeeld door de
Rijksvreemdelingendienst,aangaande een bepaald persoon

Aan het oordeel of een verklaring gevraagd wordt,of een der
leden vraagt een verklaring ter bereiking van een of ander
doel, dan worden deze door de V «.D,S.A, gegeven, doch niet,

1000-4-47



dan nadat het desbetreffende dossier is doorgezien en
opnieuw is .beoordeeld*7ergissingen ten opzichte van een
bepaald persoon blijven echter mogelijk en de leidinggeven-
de figuren van de V,i)»b„A,zijn e& zich ook schijnbaar
wel van bewust dat,hoe diepgaand hun onderzoek.is,toch
verkeerde elementen zich onder hun leden mengen kunnen,
door methoden welke geraffineerder zijn dan hun onderzoek.
De door de V.D.S.A» verstrekte verklaringen hebben dan
ook slechts de waarde van een soort getuigschrift,geba-
seerd op hetgeen bij de V.i;.S.A.omtrent de persoon in
kwestie bekend is.

Rest nog te vermelden dat op de jaarvergadering d.d.28
Januari 1947 door de leden van de V»iX,S,A, in Nederland
en het haar vertegenwoordigende bestuur,de functie van
secretaris en kantoorleider is opgedragen aan:Heinz G-er-
hard EEYNEMAN, geboren te Berlijn ,2 September 1909, vaiTTê --
roep:correspondent,wonenderGeleenstraat ll/III te Amster-
dam,

Verzonden aan: Hfd.C.Y.I), 's G-ravenhage . G-2,



VDSA
Vereniging van Duitse en Statenloze'Antifascisten In Nederland .

'-Üereintgung ct)eutscber und ötaatenhser SQnltfascbisten in den (3fiederlandm

AMSTERDAM-C. - Binnenkant 38 - Tel. 47726

Persoonsbewijs No.

Pas No Geldig tot

Afgegeven door.

Bij de Vreerad.-Politie gemeld dd.

D ̂  aangenomen . ,
KlC" afgewezen .dd'

Lidmaatschapsnummer:

VRAGENLIJST No.

1. Naam, voornaam (resp. meisjesnaam):

Geboortedatum: •. Geboorteplaats: :.'

Gehuwd op .met : : ; Kinderen: ,. : '....

Adres: Beroep:

Telefoon: , Werkgever: ; ."..,

t Nationaliteil: Indien zonder, sinds wanneer:

Wanneer uit Duitschland: Sinds wanneer in Nederland:

Eventueel verblijf in andere landen:

Emigratieredenen: .....'...: •. , :. f

Heeft U naturalisatie aangevraagd: Wanneer: ,

3. Positie vóór 10 Mei 1940. Woonplaats en adres:

Werkkring: Werkgever: : ,...:

Financieel gesteund door: ..: ; :...-:. !.

Behoorde U-tot een politieke-of confessibneele groepering en welke:

V Positie n& 10 Mei 1940. Woonplaats en adres:

a) Werkkring: Werkgever: ,..

b) Was U of een uwer familieleden lid ener Duitse organisatie:

Naam der organisatie: '.. Duur lidmaatschap: , Functie:

c) Was U beheerder, Treuhan.der of dergl.: ":

d) Was U in dienst van de „Wehrmacht": Duur diensttijd: : :.....

Rang:....'. .' Gedeserteerd: Wanneer: , '......

e) Was U bij een Nederl. verzetsgroep aangesloten: . Naam groep:

Uw illegale naam: Legitimatie: ,:

f) Was U ondergedoken: .'•... Wanneer: ; ,

Onderduikadressen: , : •. -

Welke organisatie zorgde: voor onderdak: ,....'.....'.....

J Papieren: •. Bonkaarten: : '. Steun: '. :



g) Was U voor of gedurende de oorlog gearresteerd, (gevangenis, concentratiekamp enz.) , :; ,,

Waar; , .._.: .- : '..;..,...., ; , ,. '... Sjnds wanneer; ,...<...,..,..,..:..,... •. •/.....

Waarom: ,.:....::../.' ;;::--:.;.v'::.'.;:::..::,,...;,::,.:..-:.....;v;..:;.:..,.;...:i: ;.:.,.; ,.,.:..,;.:.,;,.:::,-.;,.... ,:;.,.„;..::, ::.,..!:
. . . . * ' • . .

h) In hoever is uit Uw houding en- daden voor en tijdens de oorlog gebleken dat U antifascist bent?

* - • .

• • \- ••• > •. t • • , ' - ' ' • ' .

1 ' • , • • • • -L • - - . . .

5. Bent U na 8 Mei 1945 aangehouden en-geïnterneerd geweest, wanneer, door wie, hoe lang en op welke

gronden bent U vrijgelaten? ," -. ",..*..',...... :

" '""" . • *•—£

6 . Referenties; • ;; ."". ; - ; • - - • _ _ • • • ' - •• ^ • • • - ;; . . . ' . ; . ,

7. Toekomstplannen;

a) Terugkeer naar Duit&chlahd? . , , '.:..'. Beoogde werkkring: -..-/. '...'.'..:L':.:.,.:...'...'. -. '. '.'.-.

b) Verblijf in Holland? ...:• Beoogde werkkring:.-.:....;..'..-..:^ .• , „ " . " : . : :

Welke stappen hebt U reeds gedaan, door wie en met welk succes: (naturalisatie, neutralisatie, arbeids-

vergunning etc.): : ,...,...: ;.„."..:,v.. J.L i ..;.̂ .;.'.;i..'...•:.•..•..: :..: : '..•....:.•:..' *....'....,:.'..:. , -..'., ...i.,'..::.:..::.:

: : ; '";'f" ;-T--rr- :— ^:T^~-^r:-
c) Heeh U emigratieplannen en zoo }a, waarheen:: ' : : , . ,

Ik verklaar hiermede, dat bovenstaande gegevena pp waarheid berusten en verzoek lid te worden Van de vereniging.

Datum: : ...'. '. , .Handtelireiiing: :....'...:'.',-'.

Niet door aanvrager in te vullen.

atum Adviesaanvraag1 betreffende onderwerp " i' ' Bëhandeid door: .•>



23 April

&TD.2. Q E HE I M»

Vereeniging van I>uitsche «n
Statenlooze anti-fascisten*

Hiermede heb ik de «er U te berichten, dat van niet t* eontrolee-

aSjde werd medegedeeld, dat d* Verceniglng van Duitsche -en

Statenloos» Anti-Fkaclston (V .D .S .A.), gevestigd in perceel

38 te Aaaterdam» haar tRödwrerklng aoa verlee&en door

het afgaven van gtuaatige verklaringaaa of het verkrijgen van benoo-

papieren (li«^Bn«iy-verklaringen?) aan p«pson«ait die, hoewel

niet aangesloten g«*»eat zijnde bij o^dg« nationaal-Soclallatische

partij of veröeniging, toeh tijdens de besetting •«& voor d*

H»derlandach« belangen, schadelijke hoging a«bb*n

. • ' Hoewel het bovenstaande niet door ttÜ^jM» kan word«a

«n slechts als kennlugevlniï awet worden ^«eohffinrd, moge ik ü ver-

zoekon mij - indien mogelijk - nader omtrent liet bovenstaande te wil-

len doen inlichten* < • ,

HOOPD VAtf CENTRAIfiH

J.G.Crabbendam.

AAHi
Den
Politie
**A : M S a..

HoofdcoBaalssaris van

t D A M»



P O L I T I E
te

Doss. 75/6.

BUREAU B
VoJgno.

Ni'K'
1 5APR.1947

i-j<"iw "c? TT i *rn T ÏITvr Ji> u la l M«

OZS ANTI-FASCI

(V. D. S. A.}

Van betrouwbare, doch niet te controleeren zijde
wordt medegedeeld, dat de Vereeniging van Duitsche en
Statenlooze anti.Fasoisten (V.D.S.A»), gevestigd aan het
adres Binnenkant 38 te Amsterdam, haar medewerking zou
verleenen door het afgeven van gunstige verklaringen of
het verkrijgen van benoodigde papieren (ïïo Enemy-verkla-
ringen ?) aan personen, die,hoewel niet aangesloten ger
weest zijnde bij eenige nationaal-socialistische partij
of vereeniging, toch tijdens de bezetting een voor de
Nederlandsche belangen schadelijke houding hebben aange-
nomen.

Het bovenstaande kan niet door bewijzen gestaafd "
worden, doch dient als kennisgeving te worden beschouwd.

Verzonden op 14 April 1947.
aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier.



INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM

No. LD. 145-1 O-'46.

Uw brief: B 9000,

Onderwerp: Paul Katz en
n.., Emil Katz.
bijlagen: —

Geheim.

Volgno.

14FEB.^>

Amsterdam, 12 Februa:

Naar aanleiding van. Uw bovengenoemd schrijven, dd.
14 Januari 1947, is een onderzoek ingesteld, waarbij het
volgende is gebleken.

Paal Katz, geboren te Beuthen (Dld), 24-12-1904, van be-
roep kantoorbediende, ongehuwd, nationaliteit staatloos,
kwam begin November 1938 als politiek vluchteling in He-*
derland. Hij woont sedert 7-11-1945 op het adres Noorder-
straat 92-1, alhier; voordien woonde hij op het adres
Bonaireplein 3-111, alhier. Hij werkte van Augustus 1945
tot 31-12-1946 als kantoorbediende bij de V. p. S, A.,
Binnenkant 38, alhier. Sedert 1-1-1947 is hij als kantoor-
bediende in dienst van de Dameshoedenfabriek $»Re forma",
gevestigd O, Z. Achterburgwal 118, alhier. Hij is bestuurs-
lid van"de V, D. S» A.., doch heeft als zoodanig geen specia-
le functie en hij verricht geen actieve werkzaamheden
meer voor deze vereeniging. Op de door U bedoelde verga-
dering van de V.. D., S, A. te ' s-Gravenhage, die gehouden is
ter voorlichting van de leden omtrent zakelijke belangen,
zooals verblijfsvergunningen en de rechtspositie der ver-
eeniging, heeft Katz in zijn kwaliteit van kantoorbedierir-
de der vereeniging, den leden een deskundige uiteenzet-
ting van genoemde materie gegeven. Er is niet vastgesteld
kunnen worden welke politieke richting hij is toegedaan.

Bmil Katz, geboren te Trapp stadt-Unt erf ranken (Dl d),
17_5-1896, van beroep kapper, kwam begin Februari 1939
als politiek vluchteling in Nederland. Hij woonde tot
4-8-1945 op het adres BÏasiusstraat 33 h s, alhier. Blij-
kens de administratie van het Bevolkingsregister en van
den Vreemdelingendienst, alhier, is hij op laatstgenoem-
den datum vertrokken naar Luitschland. Vermoedelijk is
hij teruggegaan naar zijn echta;enoote, genaamd Anna Hub-
mann, geboren te Amberg, 21-2-"Ï921, die gedurende zijn
verblijf in Nederland te Amberg is blijven wonen.

Verzonden naar: Hfd C.V.D., Den Haag. L-2.

1000-10-46



14 Januari

B. 9000 GEHEIM

H. C.W.

Verzoek on inlichtingen

Ik heb de eer U te verzoeken mij wel te willen doen
inlichten omtrent de activiteit van do hieronder rrenoende ledon
van de Vereeniging van Duitsche en Statenlooze Anti-fasciaton
0ïf.B»S,A.) t.w»i
Paul Katz, geboren 24-12-1914» wonende te Amsterdam Bonairej
"3 ÏIÏ e n"
l&ail Katz, geboren 17-3-1895, v/oneudo te Am'stsrdam, Placiiiso
33 hs.

Een hunner aou o.p 20 December 1946 hebben geopro'ken
op een te fs—Ora^enhaf?^ gehouden vergadering der V.P.O.A» ,-••
Ik aal liet op T>rijcstellen - 300 mogelijk - tevens iri kennis
te worden gesteld met de door hen eventueel bekleode bestuurs-
functie a en. hun volledig por^onaji ia»

Het Hoofd, van den
CE°;TRÂ :ÏÏ v'sn^rr^iix^

ü de^en»

•J. G * Crab"b e n dam

Aan den Heer Hoofdcommissaris van Politie
te

A m s t e r d a m



B. 9000 ZJEËR GEHEIM

H. C.W..

Vergadering V.D.S.A.

Hierbij heb ik de .oor üivj3r_ Ex cel l e n. t ie afschrift aan

te bieden van een verslap; van een op 20 December 1946 te *o-Gra-
venharce gehouden ledenvergadering van de Vereonis;ing van Duitöche
en Statenlooze Anti-fascisten, naar don, inhoud waarvan ik no^e

13 aan.

G.V.D.

Aan:
Z.E* 'Jen Min. v -n Binnenl. Zaken
" " " " Justitie

het Hoofd Sectie III M.I.D.
het Hoofd Af cl. III B. v. cl. Öon. Staf
den II.G. van Politie te Amsterdam
" " " " Rotterdam
" » M " " Utrecht
11 " " " " Groningen



P O

8 JAN. 1947
KOE! van de op 20

/ >' i 'A ./L*JL-
December 1946 liioi- ft«• aïffi.
V.D.S.A. (Tereeniging van

jjb'lU^* '<«L x-.
'T

^

^t*^1

^;-óV**^
H • ^

'•-. v-" «*"ai*
X'1
r%
l

ehouden^V6¥gadering van de .....
Duitsohe en Statenlooze/. Anti-fascisten).

Te 20.30 uur werd de vergadering geopend. Aanwezig
waren 20 leden.

Als spreker trad op het lid van het hoofdbestuur van
*ae Y.D.S.A, , Dr«$ATZt/wonende te Amsterdam. ̂«̂

Deze behandelde dei,algemeene(»vtoestand/ va»- de hier te
lande verblijvende Duitschers^en gaf een uiteenzetting be-
treffende verblijfsvergunningen en"niet vijandig verklar in-
gen *(non-enemy verklaring).

Tevens gaf hij jiohtl-i jaon aan, hoe en op welke wij-
ze dergelijke verklaringen verkregen zouden kunnen worden.

Uit deze uiteenzetting bleek, dat het verkrijgen van
«a»» dorgotS^aé verklaring in de steden Amsterdam, Kotter-
dam en 's-G-ravenhage zeer moeilijk is, integenstelling
met het platteland, waar zulks vlotter

Als vermoedelijke oorzaak noemde spreker het groote
aantal aanvragen in de groote steden en het ontbreken van
voldoende geschoold personeel, om al deae aanvragen te be-
handelen.

Ouk uuBiao apjolcoi* mcdii dat in
monde jaar, ha t baalaur
daa

an T.P.S.'A.
uair het Minlatogio van Ju.o ihitio>

aal woi-
karbij dan

de groote moeilijkheden van de hier te lande verblijvende
Duitschers nader onder de oogen zullen worden gezien.

Te zijner tijd zal den leden het resultaat van deze
audiëntie worden medegedeeld.

Ha de toespraak van Dr.Katz bestond er gelegenheid
tot het stellen van vragen, waarvan door enkele aanwonigoa
gebrAifc werd gemaakt. fUt. ̂^^^.^

!Fe 22.00 uur werd de vergadering, waarin/nio-t -ov-or
politiek jfODprolton wogd^_gesloten.

'n:
24 UegamPör_194B.

4gn ïïfttr ^gRi ttt

F
. t*.

**4



A m s t e. r d a i u

No. 29^6-10/46 n>,

G e h e i m. Amsterdam, 19 December 1946.

/IS. 12.46
vOp ';ïoensdaga.vo.nd, van 8 tot 11 uur, vond in het gebouw van

"Vrij Nederland", Keizersgracht 604, alhier, een vergadering
plaats voor leden, en genodigden, van de Vereniging van
Duitse en Statenloze Antifascisten (V.D.S.A.).

Spreker was1 de Duitse dominee Wilhelm HEES OH ING, secretaris
van "Pellowship of reconciliation in Germany", over het on-
derwerp: International coöperation for the denacification
of the German Touth".

Aanwezig waren _+ 80 personen, jv.o, ca. 30 vrouwen. Allen van
reeds meer gevorderden leeftijd^

Mgnsching Meld zijn referaat in het Duits; zijn betoog kwam
op het volgende neer:

Het was een genoegen weer in Nederland te zijn. Nederland
heeft meer dan ooit in zijn geschiedenis geleden, nu door
het nazisme. Maar ook andere landen hebben metjèdit kwaad te
kampen gehad, met inbegrip van de landen Italië, Spanje en
Duitsland zelf.
Geheel Europa heeft wwer eens te lijden gehad van geweldige
eii gewelddadige stromingen. Al meer heeft het -dergelijke er-
varingen gehad, b*v. in andere tijden van hoge geestelijke en '
economische structuurveranderingen, zoals de Reformatie en
de Contra-reformatie en de daarop volgende woelige i'ranse
revolutie en de industriële revolutie, die toen alle naties
in Europa beroerden. Het is nu/èenmaal een feit, dat politie-
ke of economische ineenstorting, sociale of religieuze onrust
in het ene land, de omgeving beroert. Wanneer, zoals het ver-
leden toonde, in dit geval, in een bepaald land een totali-
taire regering heerste, dan verrezen dergelijke groeperingen
in andere landen. Daarom is denazificatie een dwingende Eu-
ropesche taak.
De vragen komen op, of de militaire overwinning over Duits-
land, Italië en de satellietstaten ons bevrijd hebben van
het nazisme en, hoe het kon gebeuren, dat het Hitlerisme.-zo
krachtdadig 'werd ?
Behalve nog andere oor zaleen, baanden de economische moeilijk-
heden, de xverkloosheid, enz. den weg voor het .politieke ex-
tremisme.
Om in het vervolg dergelijke ontwikkelingen tegen te gaan is
internationale sameroerking noodzakelijk.
Ook nu heeft Duitsland weer .gebied moeten afstaan, met het
gevolg, dat 4 millioen Duitsers zich een plaats zoeken in
het restant van Duitsland; de rneesten hiervan komen in de En-
gelse z6ne terecht. Er heerst armoede en onvoldoende voeding.
Hoewel de Engelse regering graag wil helpen is het haar on-
mogelijk om alleen daaraan te voldoen.
Nu, na'het neerslaan van de fascistische revolutie, is er
haast geen vertrouwen meer in de Duitse jeugd. Ze weet niet
waar en hoe te zoeken, ze lijdt aan gebrek aan vooruitzicht.
De industrie is vernietigd. De grenzen zijn gesloten en bitter-
heid en gebrek maken jonge mensen rijp voor uitersten. De
jeugd is opgevoed in den geest van geweld en weet eigenlijk' '



>• ... ̂  (
niet wat democratie is. % 4X * "̂ *
Voor en na 1933 waren er geen voldoende geestelijke krŝ pĵ ü
om het nazisme te weren. Kerk, opvoeding, literatuur sch<>- *
ten te kort. Hoe zijn deze factoren nu? F ..*•.'•..
De kerk heeft zich weer opgericht. Haar kracht kon"nie-t
broken worden, evenals die van het socialisme. De soci
ten vormen tot nu toe de sterkte groepering; daarnaast
Christen-fdeinocraten en een onbetéfesneödaantal corjinupistei.
De soci.alisten zijn de stuwende krachten op het ogehblifl; 'J
zij willen, onder bepaalde voorwaarden, internationaal sa- '
ruenwerken. De aanwas der kerkgangers is nog niet zo groot
als het verlies; dit is wellicht een kwestie van tijd. '
'lat de literatuur betreft, al het schone, het culturele
werk in dit opzicht, is vernietigd. Ha dé brandstapels is
er niet veel meer overgebleven.
Deze krachten moeten gebundeld worden, maar hiertoe is in-
ternationale samenwerking een dwingende plicht. De geest
van geweld, vrees, haat, overmatig zelfbewustzijn en doc-
trinair geloof in eigen militair kunnen, moet worden over-
wonnen door de betere geest, die spreekt uit de culturele
werken van andere, grote, Duitsers.
Sr zijn in de jeugd immer groeperingen geweest die strijd
gevoerd hebben tegen het nazisme. Er zijn nu groeperingen
van ernstige jonge mensen, die nu voor het eerst in hun •
leven openlijk met anderen kunnen praten over wat hen be-
roert, over socialisme, communisme, protestantisme, katho-
licisme en democratie. Zij hebben in de allereerste plaats
steun nodig van buitenstaanders. Zij moeten contact hebben
met dit soort jeugd uit andere landen, kortom er moet een
geestelijke ruil plaats vinden. Gelukkig is er al contact
geweest met een groep jonge Engelse Quakers; zij kwamen in
aanraking met jeugdgroeperingen van katholieken, socialisten
protestanten en communisten. Dit moet op veel groter schaal
gebeuren.
In de jaren van het Hitlerisme werd.aan onze jeugd verteld,
dat zij het beste ras ter wereld vormde, bestemd om over
de anderen, slaven, te heersen. Hu zegt men tot de jongelui:
Jullie zijn het slechtste ras ter wereld.
Slechts internationalisme kan een gevaarlijk ontstaand min-
derwaardigheidscomplex voorkomen.
Een groot gedeelte van de jeugd pakt aan,, maar meer mogelijk-
heden moeten worden geboden.
Naast hulp, die verwacht v/o relt inzake de goede Duitse lite-
ratuur, moet er een nieuwe literatuur ontstaan. Ook de UNES-
CO stelt hier veel belang in, maar, zoals al gezegd is, men
kan daar ook niet meer dasn dan werken op basis der huidige
werkelijkheid.
De oudere generatie heeft gefaald in het opbouwen van het
Europesche internationalisme. Laat de jeugd van heel Europa
samenwerken om fouten van het verleden niet meer te maken,
anders groeit de situatie weer precies, zoals ze al in 1918
begon.
Ook voor de Nederlanders ligt hier een taak. Nederland kan
er trots op zijn de traditie van verzoeningsgezindheid en
menselijkheid ook nu weer hoog te houden.

Hierna vindt een discussie plaats, waaruit volgende punten
naar voren kwamen:



4 December

B. 3273.
Dossier»
R

C.H.156-10/146.
5 Oct,»46,
Ledenlijsten V. D. S. A.

GEHEIM

Met verwijzing naar Uw terzijde ver-
meld Böhrilven heb ik de eer U hierbij weder de daarbij toegezonden
ledenlijsten V.L.S.A.aan te bieden»

Ter voldoening aan Uw verzoek worden afschriften van deze
lijsten bijgevoegd ten behoeve van den I.D.

In verband met drukke werkzaamheden op de type-kamer heeft de
terugzending van het dossier eenige vertraging ondergaan»waarvoor ik
U mijn verontschuldiging aanbied*

Aam
Den Heer Hoofdcomm.van Politie
te A M S f E R D A M

Het Hoofd van den
CENIBAL&N VEILIGHEIDSDIENST
Voor dezen
De Luitenant.-Kolonel
o/l

L.L«van Laere.



HGEm) UMST
A m s t e r d a m .

GR.1561-10/46 ID.

G e h e i m . Amsterdkm, 5 October

Hierbij worden U toegezonden ledenlijsten met supbleméi
alsmede een lijst .van afgevoerde leden van de VERENTGl]
DUITSE M STATENLOZE ANTI-JFASCI3TSN in Ned erland.:, Een l
ander ter kennisneming en met verzoek om spoedige teruj
zending.

Volgens een hedenmorgen telefonisch door U gedane toes.
ging zal mét het terugzenden der lijsten een afschriftj
behoeve van I.D, Amsterdam v/orden toegezonden. *

iDF AAN: Hfd . G. V.D.,Haag.

, Mi

J * „<• * i,

^,^*



A, Ledenlijst van l i:ei ~ 30 Juni 1946.

T-T ei i- T •>
J.1: CicUu Adres

ló

Abrahams on, lïax
Apfelbaura, Ruth Inge,
Baranski, Catarina
Bauersqhmdt, Edvdn
de Beer, Willielmiiia
Blumeiistock, Eugo \V.
Blumenstock, Gertr.
Brunn, G e rtrude
Burghardt, Ruth
Bus cli, Kar l
Dallmaim-Friedrich
Dallmami, Helene
Dammer, Hilda Elara
Dolile, Josef
Dohle, Jansje
Domp, Klare,
Fraikin,Johann Th.
Fraikin,J o&anna
Frank, T.7alter
Frank, Ilellena
Grabov/ski, Mina
GraboT/shi ,Erika
Gros s e-D unieer ,Hans
Grosse-Dunker,Johamia
Hausmann,Willi Herb.
Eoss,Wilhelm
Hóss,l;ïaria Louise
Jakobi,3erta
Juchenhein,Frieda
Kaes emaclier, Jospph
Kaue s,Katharina
Zeiler, Fe rd inand
Kirf, Katharina
Koch, Paul
Kramer,Paula
Krüger,0tto
L ang e, V/ i 11 i am W.
Levi, Y/ilhelniiia
Levi, Hugo
Loock, Therese
II e r s ch e i m, G o 11 f ri e d
Merscheiin,Margaretha
Heyer,Hedv/ig
Hint en, II ermann ;

LI i 11 wo cli, Julius
M o s e r, WiIhelm
Moser, Bertha
Muller, ïïerm.
Muller,Hedwig
Owesar -? T- T ' •

j.^ * j..'.l .

ïieck,

Ringersj ^83
Ring er s, wil
•<-. „ „,g-.^ J- - r: -] -T -
j.\ IJ k. '~i- lJ- .-'~*J- , -:.V t

ifeverstraat 73 III, Ansterda:;!
Stadhouder s laan 35, Soestdilk
.i:'iGSbosclistraat 21 III^A'dari
Burr.Reigerstr.31, Utrecht
Stalinlaan 47 III, Ansterdan
ITeptmius straat 34, llaarlen

'i » H u ti
Amazonestraat 71 I, A' dan
Jan van Eijckstr.25 I, A'daLi
ïïarvastraat 12, Zaandam
2e Jcvn S t eens tr. 19 I, A 'dam

" n » il tl n

Erasïenliof straat 11, Den "a.;- r
tolstraat 36 III, Amsterdam0

" 'i 'i n n u
Stadion?/eg 57 III, " "
Pr.llendrikkade -1073,Rotterdan

II

Dorp straa i- 84,Harskamp
H il

ïïonini straat 3 III, Amsterdamii n n ,t „ „
Joh.de 'Jitstr. 5, Hilversum

U II II H (I !!

J. F. E vort a laan 14,-3ussuKi
Weerterbroekstr.24,Heersen/Lbf-.

" II tl II u

Gooiersgracht 31, Semnes
Berkelstraat l,Aiiisterdaiii
Dan. Stalpertstraat 24 III ,A' dam
Vosnaer straat 41, Haarlem
Peeskesweg 6, 's Ileereiiber^
Hoefkade 1226, Den Tiaar:
Veenltade 29, " "
G o d we e r d e r s i ng e l 22, R o e m on d
Anstel 169 II , Araeter dam
van Spaenstr. 4, 1'ijmsg.en
Koning Willianstr. 50, Zaandam

» n ii ti H n
llv/e , - Keizersgracht 50 hs ,A ' dam
Wilheliiiinasingel 83, Maastricht

u tt n n n
Ilariiag-vlietstr.71 lis, Amsterdam
v.llogendorpstraat 197, "
Blasiusstraat 45 I,
Gov.Flinkstr.396 I,

u n tt n
Amazone s tr. 19 II ,

II H It fl

n
n
n
n
n

It

II

II

II

II

n
'jolleiistraat 133, ^;
Jan D';k3:erstr.l-3, Valkenburg
?i endr. v. I> e vent er s tr. 9 6 ,D en HÈ
"„-ji;inenY;eg 39? Heemstede
E'elistraat 71? Knschede

H 11 H tl l!

ITv/e. BrvLL'::stee:: 11, AnsterO.am

15. 5
15. 51

3.
6125.

3.
3.
3.

15. 5'

15.U
15.
15.
25.

)5

,
ScHinnerj-xng, H r ion

Schreiner, Pav.la
Stein/^aber, Lotte
U eb e l,' Paula
"Weiernann, I.elone

',.'i jkGrsgair./ 42,3c]:.ellingv;ovid
ilondecoeterstr . 20 , Ans terda}".i

' ' " r\ - o r i '< ~'\. - A O, tl M
U O^ ,-. M L^^- J ., , Lf '^ <j

^ ra -'--,*»a r -\' ^ A ^~o o 'j^.t.j.--v O -^ r ̂

S o r ü r a a ^-

Veonkc&e 29, Den

15.



Grabowski 'Sr
/Grabowski f*
/Grabowski
/Gro ser-Spanj aard
|Grüning

izburger
i'Günzburger
i/Guth
/Guth-Vogt
(Gut h
|vGuth-v. d. Vliet
jvGuth
tHallerman-Lüohelssohn
kjiausmann
pHSssler
kHassler-Teunisse
iHaymann
fHe yraann-Davi d
fHeynemann-Kellermann
[Heynemann

memann- Hui t erna

.rschberg
\
ronas
Tori ssen-felulders
Toseph
Toseph-Hurnik

isemacher-3toffers

patiz
Catz
tatz

JLtZ

aufhold
Eeilsen
.rfel

^trschey
laber

Ihe-Metzger
S-óthe
3the
tass-Al&s
iger-Schanst ra
?aner
idsberg
igreder-Kellwig

aue-GSrtner
izina-Siegler

jiki es
L-eikies-Seifert

>ikies
ï^ttke
«<Bvie

iidvin
je vin
ivin-lleiligenschmidt
jyin
Wievin

Lppert
Lppmann

iowenstein

Brika
Johanna
Ivünna

Rudolf
Fritz
Gerda
Herbert
II se
Wolfgang
Tilly
Olaf

cacilie
Hermann
Anna
Olga
Alice
Mari a
Heinz
Elke
Wolfgang

Gottfried
Julius
Blisabeth
Werner
Maria

Arnold
Ernil
Charlotte
Irma
Paul
Johannes
Si e gf ried
Peter
Alfred
Fritz
Helene

Hannelore
Albert
Johaana
Frederika
Fritz
Irich
Anna
Rudolf
Maria
Laura
Robert
Otto
Maria
Karin
Brna
Erich
Leo
August
Alfred
Ilse
Holf
Betty
Wilhelm
Alfred
Ernst

26- 8-1926
9-12-1913
4- 5-1881

H_ 6-1911
16- 9-1894
7- 8-1911
5-12-1913
5- 7-1887
2-11-1889

16- 7-1912
12- 9-19H
17- 3-1914
10- 4-1885
15- 6-1908
26- 4-1900
25- 9-1907
1- 6-1918

13- 9-1909
25- 9-1886
2- 9-1909

19- 3-1908
13-11-1904
29-10-1910
4- 8-1918

26- 2~1893
24- 8-1909
12- 3-1908
15- 4-1915
4-11-1919
7- 6-1907

17- 5-1896
9-11-1922

18- 7-1929
24-12-1904
31-10-1902
29-12-1893
15- 8-1883
12- 3-19H
6-11-1904

19-12-1908
21- 8-1896
21- 2-1926
2J- 3-1894
12- 8-1898
3- 2-1905

19- 4-1908
15- 2-1884
31-12-1899
21- 9-1889
4- 2-1892

10-' 8-1911
23-11-1910
27-12-1891
11-11-1894
13-10-1928
25- 7-1900
5- 6-1904
6-10-1889

25- 7-1897
21-10-1888
13- 1-1902
2-10-1923

24- 2-1905
16- 1-1902
7- 4-1881

A'dam
n

n
n
ti
ti
ti

n
u
tl
n
n
ii
11
n
n
n

ti
H

n
11

Purmerend
A'dam

n
H

II

II

tl

tl

II

II

M
n
tt

Zaandam
A'dam

n
u
11
11
n
n
ti
n
n
ti
n
n

Voorburg
n
tt

A'dam
Hil versuia
A'dam

u

Toministr.3' 'i
Toministr. 3"
Toiainistr. 3' 'l
Achtergraoht
Amstel 294'"
Beethovenstr.
BeethoTrenstr.'
Volkerakstr.3J
Volkerakst r. 3]
Volkerakstr. 31
Volkerakstr. 3j
Volkerakstr. 3|
Beethovenstr.
Amazonenstr..
Ie Heimer s st]
Ie Helxaerssti
N. 2. Voorburg
Nwe. Kerkstr.
Geleenstr.il'
Geleenstr.il'l
Geleenstr.il'I
2e Jan Steenf
Ie Jan Steens!
Vechtstr.53'1
Geleen str. 28-
Stolwijkstr. •
Beethovenstr.!
Beethovenstr.j
Dan. Stalpertsl
Hugo de GrootJ
31asiusstr.33|
31asiusstr.3;
Blasiusstr.3;
Bonairepl.3T
Ziuider Amstell
N.Amstellaan
Koningsweg 341
Dusartstr. 33'f
Th.de Bookstrj
J. W. Brouwer ssi
G.Keplerstr.lj
G.Keplerstr.l
G. Keplerstr.il
Troelstralaanl
P.Aertsasta.lf
N. Aas t el laan
N.Keizersgracj
Hoofdweg 469-!
P.L.Takstr.l7|
Wi 11 emsp ar kwe j
2e Weteringdw^j
Sohinkelkade
Nic.Maesstr.6^
Hic.Maesstr.
Wic.Maesstr.
Eoerstr.35
Ger.Brandtstrj
Roerstr.35-iis.
Jac.Catsstr.l^
Nwe.Gracht 9'
Nwe,Gracht 9 '
Nwe. Gracht 9'
Da Costakade
Hyacinthenlas
Hijnstr.119

, Milletstr.37



YDb,

445
331
332
802
153
347
399
261
591
'592
593
719
166
165
221
766
780
7.79
k 3P» 6

P
P
p
19
8
9
O
2
lo
3

Af te voeren mi t e.e
en supj)lejieioten_p-er

s'a -oer ± januari
28 februari en 30 April 1946.:
Adres

Benda, Ludwig uV
D emant, Arnold
Demant, ïïermann
Grünstein, Kurt
Guth, Hendrik Olaf
Haymann, Olga Vera
Heinrich ,1-Iargaretha
Heymann, Alice
Hirsch, Georg
Hirsch, Betty
Hirsch, Ellen Senta
'Jakobowitz, Georg
Jospph, Werner
Joseph, Marcelle
ïlannheimer, Albert
Keim, Waldemar
l'eulaender, ?erdinande
ÏTeulaender, Willi
Pinkowitz, ïïheodor
Plaut, Betty
Reutlinger,Gella
Spier, Liebmann
Stiebner, Alwiii
Stiebner,Chris tine
Strauss, Vfalèer
Strauss, Agnes
Strauss, Arthur
Stoll, Susanne
Weigert, ElisabethVï cJLij-,t!J. u , -UiJ—LöcaiJCLii±

Bierbrauer, Anton
B i erbrauer, J ohann;
Dannenberg, Rofeert
Dietrich, Margaret

ui bma.nii;
Schaf er, _ .
Stern, Ilax
Stern, Glaarlotte
Stern, Rolf
Thomas, Karl

na

Soesterbergschestr.55, Soest
Borssenburgplein 7, A'dam

tt n it n »
Den 'lexstraat 45, A'dani
Biesboschstr. 65 hs, A'dam
II. 1.Voorburgwal 365, "
Dintelstraat 45, Amsterdam
TT we. Kerkstraat 155,
Jan v.Eijckstr.15 I,
n n u n
u ti it n

M.J.Kosterstraat 22,
Beethovenstraat 50,
n n tt tt

Valeriusstraat 215,
Veenstraat 288, Enschede
Weesperzijde 8 I, A'dam

t!

It

II

It

tt

U

M

tl
tl
11
tl
II
tl
t!

II

tt tl tl

Borssenburgplein 4 III,A'dam
Soesterbergschestraat 65,Soes
Valeriusstraat 282, A'dam
Rijnstraat 156, Amsterdam
Tugelaweg 72,
n tt ti

Frans
tt
tt

I-lal s straat
M n
n n

tt
tt

94
ti

hs, A' dam
ti
tt

A' dam
tt

Uwe.Prinsengracht 29,
Bosch en Iionunerweg 67

yeeringstraeit 19, Zaandam
ti tt tt tt tt

Arnstelkade 21 hs, Amsterdam
onbekend
Bv/e.ïleerengracht 69,
ÏÏ.Z.Voorburgwal 365,
2e Weteriiigdw.str.38,
lTic.3erchem.str. 55

Rooseveltlaan 171 hs,

tt
tt

Thomas, itar_L
Wartensleben, C h:
2amory,Lieselott

Bosch en Lommerweg
Christel,v.Eeghenstr.' 153,

Oorverlaan 18, Bussum

tt
60,"

n

tt
tt

Reden

Bedankt
n
tt
it
tt

Vertrokken
M 11

Bedankt
n

Overleden
Geroyeerd

n
Vertrokken
Bedankt
Geroyeerd

n
Bedankt

n
Vertrokken

H

Bedankt
n
tt
it
t!

Vertrokken
Bedankt

Geroyeerd

u ~
tt

Vertrokken
Bedankt
Geroyeerd
Bedankt

n
tt

Geroyeerd
Bedankt
Vertrokken



Vervallen van het lidmaatschap zijn

we ge ns non—b e,tal ing:

N o. naatn Adres

§8

Bergmann, OH»
Bode, Helga
Bode, Johanna

Bosoh v.d«Wilhelm
Bosch, Madeleine

Laiigreder, Karl

Patzka, Erna
3traas, Walter

Straas, Agnes

Straas, Arthar

ïhiele, ffertrad '
Wolf, Hans Sabriel

Wolf, Hartha
Alexaiider, Os o ar

Kaaes-de Brain, Kathe

vertrek naar het buitenland;
Grünzburger, G-erda

Pintus, Lore
Burghardt, Rath, Maria

ïloolsoheweg 9, Slaricum
Pr.Steijnpl.10 Amsterdam

tt n

Olympialaan 163 "

Hoofdweg 469 "
Hoendiepstraat 6 II"

Er.Hallstraat 94 "

Qaellijnstraat 124- "

Loosdrechtscheweg 124, Hilversura
it n

Oamperstraat 18, Amsterdam.

Vosaeerstraat 41,Haarlem

Beethovenstraat 44, Amsterdam

ApollolaanlOl, "
J.v.Eyokstraat 25 "

o

Rodemyer, Olara
Völker, Karl
Baehr, Pelis
Baehr, Kate

Leiaaideastr^aat 27
Leiniaidenstraat 27
Rabensstraat 100

n

ens overlijden;

3 Wieier, Katharina

, '-314 Wieier. Henriettep. • r r

Bar g. O-r o t hs traat 13, Soest
II tt H



iieaer aer y.D.a.A» z Oct.45.

Vaam
Jeisin&er
lirchner
iirohner
Sar c as Dr.
Har c as Dr,
l/faro as
iessal
Steinweg
riobin
Br aap e
flTalter
ffolff
Ifolff
Samory
Samory
lahl
DegenhaEdt
St̂ egers
if^ch

^̂ j|en•̂en-Boelens

^̂ Bch
^̂ BhelĤjhel-Ka mpen

^̂ ^̂ •rzIH|
•̂Les

ĵ BEes-Abf alter
M̂I-Heilbronn
Ĥfas
•̂lus-We inmarm
ĤfU.3
ĤK?— Geist
•̂ion-Die trien
K̂lbach
•̂ferg
ÎRerg
^jlOff
kdomeyer
Ĥl
Ĥ̂ .Ĥ*t
^̂ Bne r-£r a me r

^̂ •hinBBfhin
OBhin-ter Yeer
••lian
Ĥelssohn-Eink
Ĥelssohn
•B-sker
Flonsker-Krudewig
Pollem-Zicimerman
Richter
Rosenberg
Schneider
Scholten
Schb'neberg
Sc hal z

7o ornament
Oskar
Brono
Eva
Hans
Ititz
Erika
Brono
Herbert
Heinrich
Antonia
Anna
Roderich
Elisabeth
G^rhard
Liesèlott
Fritz
Ladwig
Johann
Magdal ena
Heinrich
Johanna
Charlotte
Emil
Margarette
Karl

Kurt
Anna
Johanna
Hans Er i oh
Elisabeth
I»ore
ïheresia
Hildegard
Heinrich
Johann
Pet r as Johannes
Werner lothar
01 ar a
Hans
ïiudwig
Betty
Irene
Karl
B.C.
l*
Erna Je t tel
Maria
ffeorg
Heinrich

; Katharina
K.M. S.
Walter Heinrich
Bdaard Bernhard
Gas tav
Friediich Karl
Fr i e da
ÏÏleonora

Geboortedat.ï Adresï
18.9.19
18.7.85
29.6.97
15.1.83
31.9.89
9.1.93
23.3.99
3-7.22
30,1.06
18,3.07
30.12.07
30.12.07
16.12.12
23. 7.84
18.9. 18
21. 2.03
28.12.07
21.10.00
9. 2.85
5.10.91
15. 7.88

29. '2.04
2. 6.04
7. 4.07i • ~ ~ v i

25*10.89
2, 2.88
11. 4.96
2. 6.84
23. 5.97
9. 5.21
4.12.88
1. 1.11
4. 7.93
4.H.9S
29. 6.26
31. 1.19
18. 3.08
22. 2,87
18. 8*90
5. 1.10

11.3. 04
15. 8.00
15. 2.11
2. 3.86
26. 9.90
27. 2.99
15.12.91
14.11.94
30. 6.00
8. 8.71
13-12,12
24. 3.85
10,11.05
24. 2.13
11,11.88
15.12.28

Soest R.K. Pastorie
Zandvoort Koninginnegracht 32

n n
Bas s om Hammer straat 92

". Pr.Maaritslaan 16
H n tt

Amsterdam Da Gostastraat 137
" Jasonstraat 9.11.

Groningen H.W.Mesdagstraat I5a
Amsterdam Sterreplein 8 hs.

fl ITwe.Kerkstr.18.il.
11 Dintelstr.45.II
« tl H

Bassam Gorverlaan 18
Tl 11

Amsterdam Wille msparkw. 209
Den Haag Lange Poten 21b.
Amsterdam Regaliersgr.49
Den Haag Bat janstraat 7a
G-roningen Tuinboawstraat 7a

n n
Wieringerwaard A. 30
Groningen Batjesstraat 6c.
Groningen "
Arn f t £} rd̂ - ra ̂TTTÏSTBiq̂ ipsCwfeiT̂ -̂ T

Hooge Kampweg -57
Amsterdam Prinsengracht 755ti D

" Prs,Steinpl,10
* Apollolaan 101
fl H

II H

Soesterberg Lt,Koppenl«15
Amsterdam Merwedeplein 8. II

n Yondelstraat 7
" Molokkenstraat 128,1
ijj n
Tl io.Aiixs teilaan 51,1X1
11 Leimaidenstraat 27

Zeist Gorn, Schellingen!. 38
Soest Seesterbergschestr.65

n it

Amsterdam Westlandgr.129» II
" Krammatweg 73 .111
n n n
ti tt

" Roerstraat 57.11
" 3e J.v.d.Heydenstr.89.1
n 2e "
" Biesboschstraat 21
it n
" Frederiksplein 42

. fl v. Wo astraat 207,111
" Coperni-casstraat 37
" Barentzstraat 9-II
11 Marnisstkade 85. III

Utrecht Manrit s straat 102
Hieuwendam Blokkerstraat 31»hs.



U.CJ. V »-U l

Haam: Voornaam: Geboortedat.: Adres:

Günter
Helmut
Hans J,
Cornelia

Baas Ludwig
Bachert K.F.Erich
Bachert-v»Stigt,Hendrika Maria
Bloch Ilse
Contwig Ourt
Gontwig-E ckardt,Frieda
Cruil Margarete
Danziger ' Curt
Danziger-Nietsch,Gertrud
Deerberg WilheiLm
Farber Siegismund
Fiege Emmy
Gabali Alfred
Gabali-Pütz Elfriede
Goldberg Hugo
Goldberg-Griepekoven, Hertha
Heinrich-Lohwitz Margarete
Heïmecke Ditha
Hurwitz Arthur
Hurwitz-Siemann Elisabeth
Hurwitz ,
,Hurwitz'

/C Josephs
Kasemacher-Meve
Kaetzler-Dennemans, Anna
Levie Erich
Idppert Kathe
Philipsborn-St ein,Charlotte
•R-einmann Li da

-_ iter-Ziske Frieda Emma
, firéuter-Velthui s Jans j e

Julius
James
Eate
Rolf

^ehierenberg-Jibben, Ketty
ihipper Christine

Alida
Margarete
Anna
Hedwig
Erich
Charlotte

!ïlËJcwedel Frieda
peigert Elisabeth

Eichard
iberg-Eirschner, Margarete

„_- -~ Max
'*4T «ke Hermann

>*

Ŝ binfelè
.̂ mmers

13.10.03
18..9.93
8.11.05
4. 7.02
16.10.90
14-r

4.
26.

1.00
5.15
5.03

1.11.11.
29. 8.01
27.11.88
26.11.04
4. 5.86
4. 5.00
29.11.78

6. l,
8. 7.
22. 9,
6. 6.98
28.10.23

6.

24
5
29
9

,06
,07
,91

20,
4.

.25
1.12

5.06
6.04
10.00
4.02

22.12.92
19.11.03
26. 9.79
14.11.21.
10.10.82
21. 3.99
20.11.00
6.10.12

8.97
8.10.15
20.11.95
23. 4.06
27.12.98
16. 5.15
4.11.15

6.87
1.
2.
2.
l,

25

12.
16.
5.
6.
20.
15.

,10
,06
,07
,00

9.07

A-' dam
Maarden

n
A1 dam

n

Kwe.Zerkstr. 34 III
Frans Halslaan 14

n n tt
Stadionweg 222
Raphaelstraat 25 I

•n n u
" Ger.Brandstraat 24

Dordrecht,Grotekerkbuurt 11/13
n n

Oudebrugsteeg 8 I
Zeilstraat 14, III
Meerhuizenstr'. l hs.

Amstelveen,v.d.Veerelaan 42
n ii u ti

A'dam Meerhuizenstr. 18

n
A» dam

ti
n

it
n
n
tt
it
n
n
n

Heemstede
A'dam

Blaricum
A1 dam

u
n
M
n
M

II

lochem
n

A'dam
n
n
n .
n

n
'n
H

M

II

II

n

Dintelstraat 45
Gaaspstraat 59
Meerhuizenstr. 4 I

Biesboschstr. 42 III <
Ie Jan v.d.Heydenstr.5Q
P.Potterlaan 9 i
Ger.Brandstr. 24 * j
Driftlaan 19
Boticellistr. 37 hs.
Vechtstr. 53 hs.
Heiligewek 2 i
Gov.Flinckstr.21
Valeriusstraat 282 II
Deltastraat 7 hs.
Beethovenstr.140 III
Walderstraat 10

ii «
Spui 6 I
Da Costastr. 121
Milletstr. 16 ÏI
ïïiterwaardenstr. 112

n «
Brahmstraat 2

n n
Minervalaan 49 II TJ
Bosch en Lommerweg 67
Courbetstr. 25 I

n u
De lairessestr. 6
Latyrusstraat 136



Supplement Ledenlijst 1 Juli tot 25 September 1946

lTo„

918

919
920
921
922

923
92£
925

926

927
928

929
930

931'
932

X-933
934
670
765
936
917
916
937

-.. 938

939

* 940
•*•

941
^ 942
9*3
944
945
946
947
948
949
950
952
953
954

Naam Adres

Reuffer, Adolf W. A. Vultostraat 128

Reuffer-j-Grosse, Mar t ha Hoograven, GemoJutphaas

Rose-Sühüt2,Heriette,Martha Patrimoniumlaan 12, Yeenendaal

M.nk, Max Kr. Mijdrechtstraat 82, Amsterdam

Fink-Scholl, Eva " "

Schinzel, Ernst Da Oostastraat 78 II "

Jacobs-KarljPauline 3. Noorderstraat 21,111 "
Hillesheim-G-rindberg

Oharlotte Daal en 3ergsclielaan 86, Den Haag

Littmann, Keinhardt Rijnstraat 124, 'III Amsterdam

Littmann, Gert Damstraat 8 . "

Riegel-Sc.hröter
G-ertrud, Josefine Jasonstraat 34»! "

Margoninsky, Ludwig Graf Flor! s straat la,I "

Margoninsky, Bartneck,
^ Blfriede " "
-XMoll, \7alter - Schellinglaan 6, Voorburg
S ~ Moll, Robert Walter " "

Sohildmann-Aranstein, Berta, Buiaastraat 7 Amsterdam

Mayer-Nathan, Wil hè mine, v. I. v. Seeroskerkenw.3 "
Aron Julius, G-asspstr.59 "
Apfelbaum,Jack G-ooiersgracht 29A, Eenmes
Hartog, Pritz . Ie v.d.Helststraat 80, Amsterdam

Strassburger, Elly Junksr-veg 20 Hilversum

Strassburger, Regina Junkerweg 20 . "

Dr.Mühlbock, Otto Uiterwaardenstraat 50 Amsterdam
Steinberger, Srnst Amsterd» Straatw.461, Zuilen

b. Utrecht

Steinberger-Scharpff ,
Bmmi " "

Prischke, Adolph L.v.Meerdervoort 976 Den Haag

Seyferth-v-'Telder,Louise, J. Binnenkant 30 Amsterdam

Moses, Wilhelm Amstelkade 109 II "

Moses-Bchhorn, E. " "

Schweiss, Albert Regentesselaan 138 Den Haag

Muller, ïheodor G.v0Aoistelstraat 29 Amsterdam

Müller-Soholten, Luise " "
Dahl, Elisabeth Javastraat 54 ' Den"Haag

Barre, Johannes, Kurt Bilderdi'jks'traat 92 "

üSrre-Richter, Louise H. " "

Hoffmanngi Harry Amandelstraat 7 "
Swarzonski, Uta Molenbeekstraat 37 Amsterdam

Hirsohstein,I1riedrich Roerstraat 57 "
Hirschstein-Richter " t "

Lid sinds

8-8-46
8-8-46

8-8-46

8-8-46

8-8-46
8-8-46

8-8-46

8-8-46
8-8-f6
8-8-46

8-8-46

8-8-46 ;̂

'

8-8-46
8-8-46*

8-8-46'
f

8-8-46-

8-8-46
8-8-46

8-8-46

8-8-46-.,
\6

8̂ 8-46 \

8-8-46 /

8-8-46 /
.... "i^rf"

\6

8-8-46

8-8-46

8-8-46 ƒ*

8-8-46 L

8-8-46 f i

8-8-46

|

9-9-46 L;
9-9-46 (
9-9-46 / !
9-9-46 ƒ

r
9-9-46 l
9-9-46 /

955
(ïertrud

&laser, Alfred, Prinsengracht 673a 9-9-46



L E D E N - L I J S T .

Ler
Ler-Baldringer
br

?-Lepke

endt

helheim
bbrauer
hxrauer
tenstein

Len

Voornaami
Hilde
Bruno
Jsidor

Felix
Kat He
G-ertrud
Hans
Ludwig
Fritz-
Hans
Joseph
Anton
Joh.
Hans
Helga
Brich
Ludwig
Wilhelm
Madeleine
Ernst

.Bosch
[Bosch
.Lnger
jinger-Pikkemaat Johanna
jckêr Jansje
Jbh-Gutjahr Emmi
ïh-Beukenstein

Ichoff Hilde
Sist Heinrich
jfist-Würaburger Irmgrad

Johan
SelmaIer

ienberg
ien"berg
's
fs-Slove
it
it

brich-Keip
tan

Robert
Maria
Johan
Alberta
Hermann
Arnold
Christian
Margarete
Hermann
J.H.M.
Elisabeth
Johan
MareelltB
Charlotte
Heinz
Arthur

i-Sievert
idler
pborn
cel

tkel
sdrioh
edrichs
bdrichs-Guggenheim Cilly

Willy
Lasch Max
Lasch-Kahlenberg
Lasch Ursula
poerer Anton
perer-Löwengart
pmar
per
teLstaub
Istaub-Kraska
ILstein
tstein
1ste in-Fre i ser
Istein

Gustav
Sustav
Blfriede
Kurt

Garl
Ernst

Anneliese

Greboortedat:
20
10

6
21
8

12
7

15
l

17
15
22

, 1.1914
, 3.1915
,11.1905
, 4.1906
. 7.1905
. 9.1906
, 6.1919
. 1.1916
. 1.1893
. 2.1925
. 6.1923
. 9.1884

8.11,1893
3. 9.1B89

11.10.1889
3. 5.1928

26. 6.1906
10.12.1911
24.12.1895

3,21.
18.
2.

.1927
4.1891
9.1894

8.12.1902
14.10.1913

24.
4,

1.1913
6,1911

13.10.1910
7. 1.1881

31.12.188p
22.11.1906
3.11.1908

19. 8.1890

Adress
A'dam, Warmondstraat 119»!•

" Andr.Schelfhoutstr.57.
11 Biesboschstr.21.1.

tl
n
n
n
H
it
ti

ZaSind.
n

A* dam
n
n
u

n
n

Zaand.
n
n

A* dam
n
n
n

Rubensstraat 100 hè.

ïïierstr. 8.
Amstelkade 21,hs.
Eemsstr.5»l«
Biesboschstr.56,1.

Nw.Kerkstr. 18,!
Veeringstr. 19.

n
Kr.Mi3drechtstr.
Pre s.St einplant E
Govert Flineksdh
Geleenstr.50,11.
Parnassusweg 37.
Olympiaplein 16̂
Molukkenstr. 17]

«
Rosmolenstr, 55.|
Rosmolenstr.73.
Narwastr.12.
Amstel 51.
Slingerbeekstr.8]

2. 3.1899
12. 5.1904
11.11.1891
8.10.1892
23. 2.1902
11. 8.1882
24. 5.1907
26. 7.1919
28. 6.1914
221.1101902
18. 7.1889
25.11.1911
1. 3.1900
16.10.1902
12.12.1926
19. 2.1901
18. 5.1903
17. 2.1895
10. 6,1879
30.12.1903
21. 6.1908
24. 4.1910
17. 6.1881
23. 7.1894
30. 5.1900
6.10.1929

n
tt
w
tt
n
n

, " "
tl
ti
n
tt

Zaattd
A 'dam

n
n
ti
«
tt

Hoofd<
A'dam

n
n
n
n
11
n

Nw.Kerkstr.20,1]
Amstelv. de Ruyschlaan
A'dam Amstelkade 21, l

H n
Tuindi-Oostaaan, Vegasti

« n n
A'dam, Borssenburgpï. 1

« «
Riouwstr. 87.
Govert Flinckstr,184,L
Hoofdweg 138,1.
Da Gostastr.137.
Willem de Zwijger!.114
Boetonstr.10.
Beethovenstr.44,1.

n
Lomanstr.1.111.
Kr.Mijdrechtstr.62^~l. -
Kr.Mijdrechtstr.62,1.
Pr.Hendrikstr.27.
Maasstraat 100.11.
Maasstraat 100.11.

w

Haquartstr,7.
M

Foelistr.10,1.
Hoofddorp, Kruisweg 485.

Govert Flinckstr.98,4.
Kr.Mijdretstr.92,,hs..'

H
2e Janv.d.Heidenstr.i
Roompotstr.3.

- Grabowski-



_ 2 —

L E D E K - L I J S T .

ïaams
G-rabowski

Gr o s e r-S p an j aard
Grüning !
Günzburger
Günzburger
Guth •
Guth-V;ogt
Guth
Guth-vd Vliet
Guth
Hallerman-Michelssohn

Kassier
Hassler-Teunisse
Haymaian
Heyman^i-David
Heynemann-Ke l l e rmann
HeyHsmann
^ r / n emann-Hu i t erna
Hirsch.
Hirschberg
Hirse^feerg- Jacobs
Jonas
Torissen-Mulders

'
Joseph-Hurnik
Kaeseiaachef-Stoff er s
Kaiser
Katz

n
n • *

Kaufhold Johhanes
Keilsen
KirfeJ
Hrschen
Klaber

Kothe-Metzger
Kothe

n

Krams^Ale
-S chanstra

Landsberg
Langreder-Hellwig
Las ar z
Laue-Gartner
Lazina-Siegler
Lehmann
Leikies
Leikies-Seifert
Leikies
Lettüe
Levie,
Levy
Leviïf
Levin
LevinlrHeiligenschmidt
Levin
Levin
Lipp ert
Lipmann
Löwenstein

" -Lange
H

Lütke

foornaam;

Erika
Johanna
Minna

Rudolf
Fritz
Gerda
Herbert
Ilse«
Wolfgang
Tilly
Olaf

Oacilie
Hermann
Anna
Olga
Aliee
Maria
Heinz
Elke
Wolfgang

Gottfried
Julius
Elisabeth
Werner
Maria

Ar nol d
Emil
Charlotte
Irma
Paul

Siegfried
Peter
Alfred
Fritz
Helene

Hannelore
Albert
J ohfenna
Frederika
Fritz
Erich
Anna
Rudolf
Maria
Laura
Robert
Otto
Maria
Karin
Erna
Erich
Leo
August
Alfred
Ilse
Rolf
Betty
Wilhelm
Alfred
Ernst
Wilh.
Julius

f "̂ T̂ i

Geboortedats Adressen:
26. 8.1926 A'dam
9 o 12. 1913 "
4. 5.1881 »
11. 6.1911 "
16. 9.1894 "
7. 8.1911 "
5.12.1913 "
5. 7.1887 "
2.11.1889 "
16. 7.1912 «
17. 3.19U "
17. 3.1914 "
10. 4.1885 "
15. 6.1908 "
26. 4.1900 "
25. 9.1907
1. 6.1918 »
13. 9.1909 "
25. 9.1886 "
2. 9.1909 "
19. 3.1908 "
13.11.1904 "
29.10.1910 «
4. 8.1918 «
26. 2.1893 "
24. 8.1909 "
12. 3.1908 «
15. 4.1915 "
4.11.1919 "

Toministr.3, 111»
ir
n

Achtergracht 47.
Amstel 294,111.
Beethovenstr. 44,1.

n
Volkerakstr.32,1.

n
u
H

n
Beethovenstr . 115 , 11
Amazonestr. 11, 11.
Ie Helmèrstr.97,11.

n

¥.Z. Voorburgwal 365
Uw7.Kerkstr. 155, hs
Geleenstr . 11 . 111 .

u
n

2e Jan Steenstr.45pL
le Jan Sieenstr.133
Vechtstr.53,111.
Geleenstr.28, hs.
Stolwi jkstr.46,11.
Beethovenstr. 50.11.

u
Dan.Stalpertstr.s24.

7. 6.1907 Pxirmerend Hugo de Gr.sti&ll
17. 5.1896 A'dam
9.11.1922 "
18. 7.1929 "
24.12.1904 »
31.10.1902 "
29.12.1893 "
15. 8.1883 "
13. 3.1911 »
6.11.1904 "
19.12.1908 '«
21. 8.1896 »
21. 2.1926 •»
23o 3.1894
12. 8.1898 Zaaftd.
3.' 2.1905 A'dam
19. 4.1908 "
15. 2.1884 ' "
31.12.1899 "
21. 9.1889 "
4. 2.1892 "
10. 8.1911 "
23.11.1910 "
27.12.1891 "
11.11.1894 "
13.10.1928 »
25. 7.1900 «
5. 6.1904 »
6.10.1889 "
25. 7.1897 "
21.10.1888 Vooï-b.
13. 1.1902 »
2.10.1923 "

A'dam

Blasiusstr.33 hs\35
n ^̂
n

Bonaireplein 3, 111
Zuider Amstell.4,hs
H.Amstellaan 7,111.
Koningsweg 34.
Dusartstr.33,1.
Teoph. de Bokstr.29
J.W.Brouwestr.20.
G.Zeplerstr.19.11.

n
n

ïroelstrlaan 28.
Pieter Aertstr.1.11
N.Amstellaan 7.
N. Keizersgracht 7PL
Hoofdweg 469. hs.
P.L.Takstr.17,11.
Willemsparkweg 20i
2e Weteringdwaiiêstr
S c h ink e 1 k ad e/(̂/ï̂ .
STi c . Maas s tr'?\~ — -
ïïic.Maasstr.6?7±^ J

n
Roerstr.35.
Ger.Brandstr.24.
.Roerstr.35 hs.
Jac.Catsstr.124.
Nwe. Gracht 9,11.

n
n

Da Costakade 196. ha
24. 2.1905 Hilversum Hyazinthenlaan 71
16. 1.1902 A'dam Rh.ijnstr.119.
7. 4.1881 »
10. 7.1898 «
14. 1.1901 "

Milletstr.37.
Waverstr.32.

»
"-•'iddidk 132a.

s J
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Naam: Voornaam:
Malzer Hedwich
Mamlock-Brahme
Mannheim-Peizer Betty
Mannheim Bddy
Dr.Mannheimej- Albert
Maserke 4 Johann
Mayer August
Mecke Jöhaïma
Mendel Hans
Mendel-de Vries Martha
Meyer Alfred
Meyer-Ricard Herbert
Meyer Otto
Michaelis Arthur
Mittwoch Bmilia

" Sonja
" Julius

Möckel Frieda
Munsehke Ewald
Neumann-Bettner Maria
ïïeuwahl Zurt
; uwahl-leopold Marianne
Heuwahl Werner
Palotz Joseph
Palotz-d.Iieeuw Marie
Philipsborn lei
^hilipsborn-

Michel
Pinkowitz Theodor
Porck öerrit
Porck-Grafner Anna
Porree Grustav
Prüfer Albert
Prüfer-Zooy Corry
Putzka Erna
Raphael Erich
Ransenberg Selma
Reis ZarOHèline
Reis s Walt er
Reiter Max
V_ i t z er-D eu s s J ohanna
Richter Elisabeth
Dr.Rosenberg Martin
Roéenthal Hanna

" Fritz
P^blotny Hermaan
. _ iler Ewald
Siegel Frita
Siegel-Hauswald Margarethe
Siegraand Kurt
Silberschmidt .H. J.
S ing er Juliug
Singer-örillemeyer Kathe
Sothmann Magdalena
Spier Liebmann
Schanzer Hetty
Sehleich Alfred
Sehb'n G-eorg
Schreiber-MenzeHJusanne
Dr,Stanislaus Karl Heinz
Staugaard , Wal t er
Staugaard-Coper Alice
Staugaard Peter
Stawski Hans
Steinbüschel laura
Steinmler Earl

G-eboortedat. Adres:

24.3. 1885
31.5. 1902
8.9. 18,98
21.5. 1929
8.4. 1887
11.7. 1899
9.6. 1898
2.8. 1884
7.1. 1905
15.3. 1906
29via-ïl885
20.5.. 1908
9.10.1893
29.7. 1884
30.9. 1923
3.6. 1926
17.3. 1886
9.1. 1893
20.3. 1901
16.6. 1906
6.9. 1886
24.1. 1894
11.11.1915
21.3. 1899
1.4. 1901
20.1. 1909

1.1. 1908
1.7. 1915
16.3. 1898 .
19.3. 1898"
8.6. 1869
15.2. 1915
24.5. 1918
26.6. 1911
30.8. 1902
15.10.1896

Lilli 26.9.1902
25.2. 1896
1.7. 1903
31.7. 1907
17.9. 1919
23.10.1884
1.10.1906
7.8. 1905
23.2. 1903
8.3. 1902
3.5. 1897
20.5. 1913
31.12.1910
1.7. 1904
22.11.1907
31.8. 1908
21.11.1905
20.7. 1898
4.9. 1898
9.8. 1903
3.3. 1901
5.3. 1898
13.11.1912
12.10.1885
29.6. 1887
36.4. 1923
1.2. 1915
27.4. 1896
6.1. 1909

A1 dam,
n
n
H

n
n
M

n
H

n
n
n
n
n
H

n
n
«
fi
n
H

n
n
n
H

n

n
N

< n
n
n

% '«•
n
n
n
ti
n
rt
w
n
N

»
«
n
n
M

H
n
n

Utrecht
A' dam

n
n
n .
n
n
H

H

n

Amstelv.
B

n
A'dam

M

n

Lel
Rui
Qe\a

Re:
Ro<
Gk>-
Sti

Ie
N.;
Hei
Di(
Ami

Br<
Er
Kri
Bo-
Dwi
Dei
Dei
Edi

Ac)

Bo:
Vei

Pn
H. j

Ho>
Hw-
Da
Wi<
H.J
v.]
PI
Boi
Ge!
Hu:

G-o1
ffaj
DOJ

Ni<
H&
Di(

Bo"
Rh:
Be«
GrO1'
GrOl
Roe
Zat
Rui

Zuj
B ca
BOE

Lekstr.164.
Runstr.18,1.
Geulstr.20.

n
Valeriusstr.215,bv.
Reinier Claessenstr,55»3.
Roerstr. 20, huis.
GrOV.Flinckstr.98,4.
Stadhouderskade 71.

n

Ie Oosterparkstr.102,11.
.Z.Voorburgwal 61,11.

Heerengracht '523.
Diezestr. 42.
Amstelveenscheweg 268.

«
Brouwersgracht 96.
Er,Mi;jdrechtstr.97,h3.
Krammatweg. 96, 11.
Boterdiepstr. 27»1.
Dmarloostr. 63, hs.
Deurloostr. 63, hs.
Deurloostr. 63» hs.
Edammerstr. 5.

n
Achillestr. 130,1.

Borssenburgplein 4,111.
Vechtstr. 39,11.

n
Pres.Steinstr.9,11.
l.Amstellaan 17.

Hoendiepstr. 6,11.
Hw-Heerengracht 57,11.
Da.Willinkplein 36,4.
Wielingenstr.4,111.
.Amstellaan 19,111

v.Breestr.145, hs.
Pl.Fransschelaan 31.
Bosch en Lommerweg 60,1.
ffeleenstr. 14.
Hunzestr. 67. '

M

G-OT.Flinkcstr. 187.
Wagenaarstr. 141,1.
Dongestr. 21, hs..

n
.Maasstr. 64,1.

HSrtingstr.22.
str. 42,1.
n

Botticellistr. 20.
atr. 156,1.

Beethovenstr. 115,11.
ffov.Flinkestr. 187,1.
GrOv.Flinkcstr.98,11.
Roompotstr. 7»
Zaanstr. 49,111.
Ruyschlaan 168.

Zuiper3tr.l34,lll. ,
BcsBh en Lommerweg 47.
Bosch en Iiommerweg 431

-Stemmler-Zorth-
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Haam; Voornaam: Q-eboortedat. : Adres:

Stemmler-Eorth
Steinweg
Sterzenbaoh
Sterzenbach-Sche
Studzinski
S tudz inski-S chre ier
Stiebner
Stiebner-Christine
Stoll
Stoll-Zrümer
Stoll
Straass
Strauss-Prickarz
Strauss
Stupp
fhiele
Trepp
f-lentin
'Wlker
Umansky
Wallach
Wallach-v-d-HeijdenMaria
Wallach

ijallach
Walbach
Wartensleben
Wartensleben-Vogels
Weinraann-Huber
Weissmann
We i sinann-Pörr e e
Wertheimer
Wetzël Lotte
Wieier G.
Wieler-Bauer Oh.
Wieier Henriette
With Andreas
W'^h Ernst
vrrxCh Irene
Wolf-Schwarzenberger Therese
Stértzenbach Werner

Johanna
Hans
Herbert

L er Anna
Sally
*

Alwin

Fritz
Ruth
Susanne
Walter
Agnes
Arthur
Josephine
Gertrud
Leo
Friedrich
Karl
Max
Kurt
iMaria
Yvonne
¥ Ida

Max
j
Gertrud
Hans
Wilhelmine
Ludwierb

2. 3.1911
12. 9.1914
21. ?7. 1906
27. 9.1906
23. 9.1884
15.11.1907
28. 3.1909
2. 2.1907
21. 7.1896
19. 4.1899
23.11.1922
25. lo 1897
28. 6.1909'
17. 3.1930
23. 1°. 1911
22. 9.1906
1. 7.1921
29. 6.1894
5. 4.1880
26.11.1890
23. 5.1903
4. 5.1904
20.10.1928
27.12.1929
27.11.1902
25. 6.1886
27. 2ol890
9. 6.1888
24. 4.1902
28.12.1898

A' dam,
n
tl
H

H

n
n
H

R' dam
ƒ
ft

A' dam
H

H

H

n
II
n
n
M

n
w
R

W

H

n
n
H

n
n
n

Bosch en Lommerweg 431.
Jasonstr. 9.
Vechtstr. 51.11,

M

H.Amstellaan 7«111.
H

Tugelaweg 72. 1.
n

Bergschelaan 244a.
n
n

Frans Halsstr. 94, hs.
n
H

Javastr.215,11.
Quellijnstr.124.
v. Helt Stoöadestr.23.
Binnen Wieririgerstr.21.
Leimnidenstr.27,111.
Hw.Zeizefsgr.16.
Beethoveiistr.9a.lll.

n
H

n

Palmstraat 60, hs.
v.Eeghenstr.153»

n

Biesbosehstr. 5.
Prös.Steinstr.9.11.

n
MftTwerlfi-nl PÏTI 9fi- Vin.

29. 6.1906 ».
15.11.1883 Soestdijk
7. 6.1886 »
29.10.1922 «
21. 1.1928 A'dam
25. 2.1926 '•
15. 6.1890 "
29. 2.1908 «
4. 4.1909 "

Uiterwaardenstr.13.
Grotestr. 13.

Uiterwaardenstr.18,l,
H

2e Sweelinkstr.22,1.
ïïw.Kerkötr.155 hs.



AFSCHRIFT.

POLITIE TE AMSTERDAM.

INLICHTINGENDIENST .

CH. 870/46 ID.

G e h e i m.
Amsterdam, 30 September 1946.

Ter voldoening aan het verzoek, vervat in Uw missive no.P.518/46 d„d„
18 September 1946, heb ik de eer UEdelGrootAohtbare het navolgende
te berichten:
Voor zoover bekend bestaat hier ter stede de navolgende vereenigingen
on organisaties van vreemdelingen c.q.. statenloozen:
1. Vereeniging van Duitsohe en Statenlooze Anti-faseisten;
2.
3
4. ....
5
Het bestuur van de sub 31 genoemde organisatie bestaat thans,uit:
Otto MEIER, geboren te ïfsnabrttok, 9 Ootober 1893, kunsthandelaar,
wonende Heerengraeht 532 hs., alhier, voorzitter;
€arl Hermann Ferdinand STEMJViï'KE* geboren te Hamburg, 6 Januari 1909,
koopman, wonende Bosch en LeTmêrweg 341-11, alhier, Se worzitterj
Dr«Paul KATZ. geboren te Beuthen (Ober-Schlesien), 24 December 1904,
wonende Noorderstraat 92, alhier, secretaris;
Fritz ROSENTHAL. geboren te Keulen, 7 Augustus 1905, procuratiehouder,
wonende Tijzeistraat 52-1, alhier, penningmeester;
Ernst GROSER. geboren te Nflmberg, 17 December 1900, kantoorbediende,
wonende Achtergracht 47-111, alhier, controle-ambtenaar;
José f B3STTELHEIM. geboren te Weenen, 22 September 1884,kantoorbedien-
de, wonende Nieuwe Kerkstraat 18-111, alhier, algemeen bestuurder;
Heinz Gerhard HEINEMANN. geboren te Berlijn, 2 September 1909, kaatoor
bediende, wonende Geleenstraat ll-III, alhier, algemeen bestuurder;
Höinrioh Otto GILSBAOH. geboren 4 Juli 1893 te Keulen, wonende De
Lairessestraat 144, alhier, algemeen bestuurder;
Alfred Werner KẐ ICHEY. geboren 12 Maart 1911 te Elberfeld, wonende
Dusartstraat 33-1, alhier, algemeen bestuurder;
Dr.Willi Herbert HAÏÏSMANN. geboren te Kassei, 10 April 1902, wonende
J.F.Evertslaan 14 te Bussum, algemeen bestuurder;
Paul G-erhard STEINgELD. geboren te Berlijn, 14 December 1904«, wonende
Rubensstraat 76 hs., alhier, algemeen bestuurder»

Aan het bestuur van de hierboven genoemd© organisatie werd mondeling
mededeeling gedaan van het algemeen verbod van politieke activiteit
voor vreemdelingen,

DE HOOFDCOMMISSARIS VAN POLITIE

AAW
den Heer Pro cureur-Generaal
fgd. Directeur van Politie
te
A M S T . E . H D A M*

H. A. J.G.KAASJAGER,



VAN POLITIK
tl A«ST£RT)AM.

. apuaa»? gjoimpipsi
Ö.E.BO. 166/45 I.D.
Doasier Ho. 10,

ft « H I I M.

Bi J l* gen $ 4
Amsterdam, Ï54 November 1945,

Aan den Heer Pro<nir«ur-<*eneraal
bij bet Gerechtshof
t«

Onder teragis«'n<Uag van <*e M31«®«»» wij geworden bij
ve So. P.592-45 da. 11 ^oveiGtoeï1 1945, heb Ik de eer

het navolgende te berichten:

missi-

naam raa
ïsehistlach«r l'ftutpohsr in den l4i«AerlanA«n. Sedert M»! 1945

heeft het b««twop, op adviae inan tór. O.H,Sloten»k:«P d« BrulBt
(lid van feét Pe-rtijbcstuur van de S.D.A.P, ), a'hr. W.G.B.SanA-
berg (üirecteur van het Stedelijk Musetia te Ameterdaa) en
Mejvffr. Mr, M.A.Tftllegen (directrice Tan hat Kabinet Tan
H.M. de Koningin) «en einde aan het illegaal bestaan van bo-
Teneenoemden Intereesen-GeiwiRscaaft geiaaakt en zich legaal
ceconstitueerd, onder den naam r«n v er e enig ing TOB Duitsohe-
en ytetenlooze Anti-*fesei^ten in Nederland (7.P.JLA. )«

De T*D«S.A* ctaat in verbinding met de Joodsona
Commissie (J.C.C.), Johanne» 7«imeere trant 18 te AiBfiterdasa
en den Ealpftlenat TOOT «leoht.offere v».a Geloofsvervolging fan
het Kederlanösoh Episcopwet (H.S.G.), Eamiiraat 75 te Utreoht,
velke Hulpdienst ssiete b«re!d feetft verte leerd d« lÈatholieke
le<5.en van de V.D.S.A, in ht»r v«**orging op te nemen.

Wet ledental van d* V .t». S. A. .fea-dmftgt thsB» 5^ vaa uit.
ven Duitaohe nationaliteit en 17f) ütatenloozen, voorheen vaa
Dtiitscht

$a de aanmeldlag voor het lidroeatsehep moeten &e adspiraat-»
leden een vragenlijst invallen, waarvan een afschrift hierbij
wordt gevoegd; de veretrekta gegeven» worden daarna door Iwt
bestuur geeontroleei-d. In d« T,B.3.A. worden alleen personen
al? lid toagelaten» die, hetzij uit persoonlijke samenwerking
uit de illegaliteit» hetzij na een nauwkeurig onderzoek, al»
$SS%GËtói3l&CA^
^SJSL- îlî lft* H** prdgram en de statuten vaa deze vereeai-
glïïg gelieva ü hierbij aan te treffen. Het prot««eeren van
ean bepaalde politieke richting wordt, al» ongeT-ensoht, d«or
net beattttuf niet toegelaten. 0e vereeaiging zelf nropegsert
ook geen bepaalde politieke riohtinc. Ongeticht hua politieke
gesteldheid kannen alleen Puitgohe-en etaj

{yoorhean Pui tBghere)« onder bepaalde
sTj'tè 4 van het prograa- lid TOS de

v»on»aarden
worde a.

Toordat



Ui

fe

Voordat de V.D.S.A, al* l«jgel<
oooHmiBistiaohe^ksra, la

vareeaiging optrnd, was «r een
_ _ ie leden van deze kern alja
ï«MS2^JlJ^^^S&i».

In de illegaliteit werd esn blad uitgegeven oader dea naast
«ISifctelluags-Blatt. Thans wordt door de V.D.S.A, eea blaê
verspreid onder de titel 'tMed*d«M?lin$*ïi't» wae.rvaa het eerste
roHsaer, no. 8 (S* jaargang) dp 8 Juli 1945 legaal ia ver-
sebenen.

Correspondsataefeappen vaa <S« vepeaaigine zijn gecrestlgd t*
Ontrecht (Pr .H. J, S l Iberg oh raid t. £«rtetra«t SïHyi», utrecht)
>,«n te Crr<MiiB6ea tHeinrioö Re
ningen).

{Heinrioh Robea. H.W. Mesdagstraat 15a,Gro-

Ia öe vergadering, gehouden op 20 September j!, l» het fc«-
vaa de T,P«n>,A. al» volgt samengesteld;

Otfeo ïfeijer, geboren 9 Cotober 1899,
He«rengraclit 538, de-

(secretaresse;

St«Bu>)ler, geboren 6 Jenttarl 1909,
Bo«eh en I*o»»ser>?eg S41, liaio»

sou ie l is t;

sootfli«l werkster, Hiewie Kerkstraat 188
geen bepaalde politieke riehting:

•/s oo ia Ie

oontrSle-aaibtenaai':

Vrepatrieering;

leden:

52-1,
vrijzinnig demoeraat i
(Jeröa Littaaa, gebores 83 februari
sooiaal werkster. Boterdt-spstraat Sft
geen bepaalde polltielre riohtiag;
Srnst Oroaer, geboren l? Deoentoer 1900,

47-11, ex-lid Taa Aea Algsaeenea Handele-
en Kantoorbedienden Bond, aangsalotea
bij het Rjr.v. ;
Albert Prüfer, g«boran 15 Fsbrwari 1919.

, Goorder Amstellaan 17,

Bettslheini, geboren 22
1884, kaatoorbedlende, Nieuwe Kerke treat
18-11 I (a ia Gro»er}j
H, Oerharö Hei jnenann, ̂  September 1909,

o laai deiaooraat»

de T.IÏ.S.A. l» gevestigd BinneBlS«at 30Het
te AaaterdttB.

-^sf^w^tmmHO^fiXts^

De 7,1).S.A, stelt »iofe ten öoel:
a,* de belangen van «en groep eeaeehea te behartigen, die www

de wet "vijandelijke onderdanen" zijn, uaer in feite, door
deelneffii&g aan dea strijd tegen des bezetter van HetertoBd
tot de ffi£jgs§rj£gr£ Taa de verbondea vollcerea behoorea?

b. te mnirëïteeren» dat er ook Dulfcachè anti-f««oleten,a1.ja;
bet golitieke st^ndpimt» dat door de y«3,8*A» wordt iaxe»
aoisem i* ia overeea»t€Ei8ilag mt de politieke doeleiadt» TOB
de Tereenigde Hatles, op dta grondslag vaa de bealuitea van
Talta tvlde bladzijdi? l vaa het hierbij gevoegde arocraa},
De T.D.3.A» ga«t bij het bepalen ras baar.*0ti« via 4e v«
ondersteHing alty dat de Duitscbe Antl-fftacisten la drie
cetegortón ktinaea warden verdeeld «a wel. Int

l. al



I, al degeaen, die terug wille» gasn Baar Dulfesoaland om daar
bun aandeel bij te dragen bij dea opbouw van ««n democra-
tisch ünitaefelffifid;
degenen, die zoolang iraeds la ffedertegd lavea (raap,
gefeorea zlja) en dusdanig gea*Himi.l»«rd ztjay dat zij
eea toökoiffiBt alleen kunnen TOöretellaa ia hu» t««a4e
laad j *•'
««a kleine eroep, ai« all«ea tljciali j!c hèopt In Nederlan
t« mogen blijven, totdat Terd«re amigratla aioselljk l».

XX»

III.

Hoewel «voor aoorer t»«k«nd i« g«^o?den- bat hl«r aan
Te re «n Ie ing betreft, swt baatmiraleden, ie viie? nadaela nlata
boltand lat dieat rs. i. ov«rwog«n t« wordön, af Jexa
rtlet ralt oader 9e ottaohriJTlag Taa a'rt* 3 vorn de
April l e5?t n tao t «blad 32, tot regeling ea
fa n Ing van !i«t Feeat va» vereeoiglag en

raa 2* f
der al toe-

Aaaga«l«a het aier betreft ee» vsraeniging,
acbe en statealooze aatl-fasölatea (voorheea ook Bui
kunnen vordsn, img borden aengeaoai«a» dat ook
nea lid K!fa v»a de V*0»S.A.

} lid
oader

10 o.ffi, ge«ordeaf dat een dar T>tj da 7.D.S.A.
ach re yen iedea, al. Cavt Weraer Bnano WALI3M.OH, e«bor«n te
lijn, £1 ÏHovombor 190S, wonende Palastraet öó hul» te Ain
bestuurslid yaa de Cosnmlasle TOOT lïaohtewetaasohüppan ea
tie T0a het Wetaagoaappal, ii|f BtigMt^i „,!§» de„£§,]£§&•• oa reoatsku*»
dlg adTlsour taa de jjM»iqgJF0iMli|li3^^ 1 la.

m HOOFDCOJÖCCSJMRIT» TAH

Ut-P-

l
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'K,
vAst
yBadler

' ̂ adler-Baldringer
vBaeiir

h/Baehr-Lepke
(lv.Ba.er

Bandmarin
tl,Becker
jBehrendt
FVBehrendt

3ettelheia
Lerbrauer

Sierbrauer
3lankenstein

rvBode

vV. d. Bosch
/v. d. Bosch
vBosinger
,Bosinger-Pikkemaat

jBrucker
frBusch-Gutjahr
i/Busch-Beukenstein

»i st .
S«/Chri st-YIürzburger
Uüohen
r»Cop er
UBannenberg
UBannenberg
fiföelfs
^Belfs-Slove

iv Bemant

,yDietrich-Keip
/Blian
;Blian-Sievert
fFeindler
mieborn
• Frenkel

Voornaam: Ge b oor t e dat:
Hilde
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Johan
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Ursula
Anton
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Elfriede
Kurt

Garl
Ernst
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• 8- 7-1905
12- 9-1906

7- 6-1919
15- 1-1916
1- 1-1893

17- 2-1925
15- 6-1923
22- 9-1884
8-11-1893
3- 9-1889

11-10-1889
3- 5-1928

26- 6-1906
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18- 4-1891
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24- 1-1913
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19- 8-1890

2- 3-1899
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fStaugaard
Stjaugaard- Coper

TStaugaard »
i.S.tawski

seinbüschel "
Stemmler

smmler-Korth
j-Steinweg
jStertzenbaoh
iStertzenbach-Scheidier Anna
IStuclzinski
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S A T Z U N Q E N

DER

VEREINIQUNO DEUTSCHER UND

STAATENLOSER ANTIFASCHISTEN

IN DEN NIEDERLANDEN (V.D.S.A.)

r



Sahungen.

ARTIKEL 1.

Name und Sitz.
Die Vereinigung tragt den Namen: „Vereinigung Deutscher und Slaaten-
loser Antifaschisten in den Niederlanden". (Vereniging van Duitse en
Statenloze Antifascisten in Nederland).
Sttz der Vereinigung ist Arasterdam.

ART. 2.
Zweck.
Zweck der Vereinigung ist es, dafür einzutreten. das_sJhre...jaUgliedeL-

Hitler-Regierung^JFpJge^jg^ejs^Lhabeii. Die Vereinigung erstrebt fjir
ihrë"Mïlgïïê3êr vielmehr vollstandige bürgerliche Rechtsgleichheit mit
(jen Niederlandern.

;

ART. 3.
Voraussetzungen der Mitgliedschaft.
Mitglieder der Vereinigung können alle Personen deutscher Nationa-
IJtat und Staatenlose früherer deutscher Nationalitat sein, die mindestens
15 Jahre alt sind, durch Haltung und Tat unter Beweis gestellt haben,
Qegner des Nationalsozialismus zu sein, weiterhin eine unzweideutig
ajitifaschistische Haltung einnehmen und alle sie betreffenden gesetz-
Hchen Vorschriften loyal erfüllen.

ART. 4.'

Entstehung der Mitgliedschaft.
Ueber die Zulassung als Mitglied entscheidet der Vorstand, der die
Namen neuer Mitglieder in der folgenden Mitgliederversammluggtjj l
bekannt gibt. Jedes Mitglied nat das Recht, gegen fine Zulassung eip
mit Oründen versehenes Veto beim Vorstand einzulegen. Bleibl der
Vorstand bei seiner Entscheidung, darm kann das Mitglied die En>
acheidung der Mitgliederversammlung anrufen.

ART. 5. . . .
Been djgwng der MitgliedaQhaft.
Der Austritt aus der Vereinigung erfolgt durch eingeschriebenen BrJef
en den Vorstand. Die Mitgliedschaft endet mit dern Empfang der
Mitteilung durch den Vorstand.
Ein Mitglied, das die Voraussetzungen des Artikels 3 nicht mehr
erfüllt oder dessen Jetzlge oder frühere Haltung mit dem Vereinlgungs-

zweck in Widersprueh steht oder das seinen getdlichen Verpflich-
tungen gegenüber der Vereinigung trotz Mahnung (Art. 9, Abs. 2.) nicht
nachkommt, kann durch Vorstandsbeschtuss seine Mitgliedschaft
verlieren. Gegen diesen Beschluss kann das ausgeschtossene Mitglied
die Entscheidung der Mitgliederversammlung anrufen.

ART. 6,
Vorstand.
Der Vorstand besteht aus mindestens 5 und höchstens 13 Personen,
unter denen sieh die Vorsitzenden der jeweitigen Ausschüsse beffnden.
Die Mitglieder des Vorstandes verteilen unter sïch die Vereins,-
gesehafte. Ein aus 5 Mitgliedern des Vorstandes bestehender ge-
schaftsführender Vorstand vertritt die Vereinigung nach innen und
nach aussen.
Die MitgUeder de.5 VQf§tanöe§ tret«n. jahrliQh ab>, Wi§dervsfa,hl ist
zulassig. FreiggwQrde,oe VQrstan(}s.Boste,n werden S.Q schnell wje
möglich neu besetzt. Für jede notwendige Neubesetzung e.mpfi^hlt
der Vorstand 2 Mltgiieder. Der Vorstand hat das Recht, die Unter-
stützung durch andere Mitglieder anzurufen.

ART. 7.
Versaminliingen.
Die Generalversammlung f-indet jShrllch im Januar statt. Dar i n erfolgt
die Wahl des Vorstandes. Darüber hinaus werden MttgHederversamm-
lungen ausgeschFiehen, wenn der Varstatid dies nötig eraehtet oder
min.destens 15 MitgHeder einen diesbezöglichen Antrag beira Vorstand
stellen,
Einladungen zu den Versammlungen etfolgen schriftlieh d ure h den
Varstan.d, Ueber jede Versammlung wird ein Prgtokoll g^führt.

ART. 8.
Abstïmmungen.
Auf den Versammlungen wird über Personen schriftligh, songt
miindlich aljgestimmt, wenn. nicht die Versammlung anders beschliesst.
Ernennungen erfolgen rait absoluter Stirnmenmehrheit. Wird eine
solche nicht erreiclit, dann {in.de,t Stichwahl z,wischen d.enen, die
die roeis,ten Stimmen auf siqh vereinigt habe.n, §tatt, B§i Stjmmen-
gleichheit entscheidet der Vorsitzende.

ART. 9.
Beitrage.
Die geldlïchen BedMnlsse der Vereinigung werden durch Mitglieds-
beitrSge und andere Einkünfte gedeekt.



Der MitgHedsbeitrag betragt mindestens f 1.—, für weitere Familien-
mitglieder f 0.50 im Monat. Erfüllt ein Mitglied seine finanziellen
Verpflichtungen gegenüber der Vereinigung nicht, dann wird es dazu
schrijtlich durch den Vorstand angemahnt unter Hinweis auf die in
Art. 5 Absatz 2 festgesetzten Folgen.
Beim Vorliegen zwingender Gründe kann der Vorstand auf schrift-
lichen Antrag eines Mitgliedes den Beitrag für eine gewisse Zeit
stunden oder erlassen,
lm Falle eines Kassendefiziles beruft der Vorstand eine Mitglieder-
'versammlung ein, urn das Defizit zu verantworten und durch Umlage
des fehlenden Betrages auf alle Mitglieder das Defizit zu decken.
Die Umlage darf den Betrag von 3 Monatsbeitragen nicht übersteigen.

ART. 1 0 . . . .
Geschaftsordnung.
Die Gesch-aftsordnung wird auf einer Mitgliederversammlung festge-
stellt und regelt die internen Vereinigungsgeschafte.

ART. 11. " ,
Satzungsanderungen.
Antrage auf Satzungsanderungen werden durch den Vorstand oder
durch mindestens 15 Mitglieder eingereicht. Ueber einen solchen
Antrag kann in jeder Mitgliederversammlung abgestimmt werden,
jvorausgesfftzt, dass diesef^Puh'kf 'auf dfer Tagesordnutig steht" und
mindestens 8/* der Mitglieder anwesend sind.
Sind in der Versammlung nicht '/* der .Mitglieder anwesend, dann
wird innerhalb 2 Wochen eine neue Versammlung abgehalten, die
über den Satzungsanderungsantrag entscheidet, unabhangig vqn der
Zahl der anweseri^en Mitglieder. Darauf muss in der Einladung zu
dies^r Versammlung hingewiesen werden. Ein Satzungsanderungsantrag
ist nur dann angenommen, wenn s/a der Anwesenden für den Antrag
stimmen.

ART. 12, . _ . . . . ,
Auflösung.

'Die Auflösung der Vereinigung geschieht unter denselben Voraus-
setzungen wie Satzungsanderungen.
Bei Auflösung der Vereinigung .wird das Vereihigungsvermögen einer
"Vereinigung mit gleichen Zielen oder einer Institution zur Linderüng
der Not von Opfern des Faschismus übertragen.
ART. 13. . ,
Dauer. .

JDie Vereinigung ist errichtet für die Dauer,von 29 Jahren und 11
Monaten, beginnend am Tage der Errichtung d.h. 30. Mai 1044.



P R O O R A M
VAN DE VERENIGING VAN DUITSE

EN STATENLOZE ANTIFASCISTEN

IN NEDERLAND (V.D.S.A.)



P R O G R A M

1. De V.D.S.A. is de voortzetting van de in de illegaliteit
opgerichte „Interessengemeinschaft antifaschistischer Deut-
scher in den Niederlanden." v

De toekomstige positie van de Duitsers in de wereld is
in de eerste plaals afhankelijk van hun eigen houding in
deze tijd van beslissingen. Het is derhalve noodzakelijk dat
ook in Nederland alle antifascistische Duitsers en staten-
lozen, die vroeger de Duitse nationaliteit bezaten, zich tot
een gemeenschap aaneensluiten en hun deel er toe bij-
dragen, om het nationaalsociatisme, zijn oorzaken en zijn
gevolgen te bestrijden.

De V.D.S.A. streeft naar aaneensluiting van alle groepen
en personen, die in het besef van hun antifascistische
democratische plichten zich onvoorwaardelijk op de grond-
slag van de besluiten van de conferentiej^JaJ|a^j3Jaiatsen.
De geallieerde mogendheden hebben aldaar hun wil te
kennen gegeven om het Duitse militarisme uit te roeien
en de garantie te scheppen, dat Duitsland nooit weer een,
oorlog zal kunnen ontketenen. In deze besluiten wordt
onder meer gezegd:

„Wij zijn vast besloten om alle oorlogsmisdadigers
zo spoedig mogelijk te straffen, alsmede om alle
nationaalsocialistische invloeden uit de openbare amb-
ten, de wetgeving en het culturele en economische
leven te weren. Het is niet ons doel het Duitse volk
te vernietigen; maar pas na de volledige uitroeiing
van het nationaalsocialisme en militarisme kan het
Duitse volk hopen weer in de gemeenschap der
volkeren opgenornen te worden."

2. De Y.D.S.A. ziet haar taak van het ogenblik daarin, er
naar te streven, dat de Duitse en statenloze antifascisten
in Nederland, die van hun gezindheid door houding en
daden blijk hebben gegeven, niet op een lijn worden ge-
steld met de nazis en die Duitsers, die alle bevelen van

het Hitler-regiem hebben opgevolgd. De vereniging stelt
zich derhalve met de autoriteiten in verbinding,' om de
belangen van deze Duitsers en statenloze antifascisten in
Nederland te behartigen. Zij zal trachten te bereiken:

a. dat er bij het nemen van maatregelen tegen „vijan-
delijke onderdanen" een onderscheid wordt gemaakt
tussen Duitsers in het algemeen en Duitse antifascisten.
(öeen internering of inbeslagneming van vermogens).

b. dat degenen die wegens hun. politieke overtuiging,
hun afkomst of hun geloof, slachtoffer van de natio-
naalsocialistische terreur zijn geworden, dezelfde hulp
wordt geboden als Nederlanders (indien noodzakelijk
materiele steun en hulp bij herstel van gezinsverband,
werkvergunning, resp. vrije uitoefening van hun be-
roep en vooral hulp bij verschaffing van internationaal
geldige papieren.

c. dat over het toekomstig lot van de in Nederland
levende emigranten die Duitsers zijn of waren en de
sinds vele jaren hier"gevestigde antifascistische Duitsers
volgens democratische principes wordt beslist en dat
met de wensen van dezen rekening gehouden wordt
aangaande:
Terugkeer naar Duitsland,
Tijdelijk verblijf in Nederland ter voorbereiding van
verdere emigratie,
Vestiging in Nederland.

d. dat er mogelijkheden geschapen worden voor de
deelname aan de strijd voor de liquidatie van het
nationaalsocialisme.

3. Lid van de V.D.S.A. kunnen zijn alle Duitsers en vroeger
Duitse, nu statenloze personen — afzonderlijk of in groeps-
verband — die door houding en daden gedurende de be-

% zetting van Nederland bewezen hebben iegensfanders van
het nationaalsocialisme te zijn, die het met het program

'f- van de V.D.S.A. eens zijn en bereid zijn mede ie werken
aan de verwezenlijking'van de doeleinden van de vereniging.



De V;D.S.A. .wenst niets te'maken te hebben met die
elementen, wier vroeger of tegenwoordig gedrag niet als
antifascistisch, kan worden -gekenmerkt. De V.D.S.Av kan
het lidmaatschap weigeren o,m, om de volgende redenen:

. lidmaatschap van de N.S.D.A.P. en partijorganisaties;
Uitoefening van functies in nationaalsocialistische or-
ganisaties, ;zoajs D.A.F. en N.S.V., en dergelijke;
Versterking van het Duitse oorlogspotentieel, hetzij
.door persoonlijke medewerking, hetzij door roateriele *-~
hul • '
Afbreuk van het Nederlandse verzet door samen-
werking met de bezetters en door hand- en! span-
diensten voor de S.D.;
Medewerking op verantwoordelijke plaats bij de joden-
.deportatie;
Verrijking aan de nood van het Nederlandse volk
(zwarte handel).

4. Dé V.DiS;A. verwacht van haar leden ook in de toe-
komst een ondubbelzinnig antifascistische houding; en een
loyale vervulling van alle op hen betrekking hebbende
wettelijke voorschriften. :'

5. De leden van de vereniging kiezen het bestuur-en be-
palen de maatregelen, die voor.het bereiken :van'de doel-
stellingen van de vereniging noodzakelijk worden geacht. ,
Structuur en werkwijze van de vereniging worden in de !
statuten omschreven. "V

6. Het in de illegaliteit verschenen „Mitteilungsblatt" blijft
verschijnen als orgaan van de V.D.S.A. onder de naam:
„Mededelingen."

7. De V.D.S.A. stelt zich in verbinding rnet alle soort-
gelijke bewegingen, die in verschillende landen gedurende
de oorlog zijn opgericht., .

AMSTERPAM, Juni 1945. *

..'j'
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e ) » V«8 u ottfl*>rjfre«iok«n. ... ..... ,'5in6a waaneer. . ......... ...
Bi 3 i»l« . , . ........ ............... . ----- ..... .....
Deor werke organisratlc was Tl T«rzo?gd; "betref feafie
.................. ......... .betrsff pnd© ataun. .

f). 1%a Ü gearresteerd (gav!mp*nl3,eonoerit:r16ti€teamp an?,. }
Waar ..... ..... ..... ; ..... .. .3in<Hs wanneer. ...........
Waarom. .... ........ .....,....,...,..»..»,...,.

5). BIJZOKDESS OPKiKEKINGElT (betreffende honfling eaa, )

«I. terugkeer naaf Heooga» werkkring.

b}* Terblljf ia Rolland ..... . ....... . Beogd werkter lag
Arbei<ü,sTersimnine gevraagd. ,,. ..... .................

e). Keef t ïï éntigratieplaanen? ?=oo ^«» waarhuea.
ö). Welke stappen heeft Ü in verband set ü» i» »*** .» »J
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l '

Voor het verkijgen van inlichtingen omtrent diverse
personen heeft zioh tot mij gewend een z.g. Vereni-ging van
Duitse en Statenloze Antifascisten in Nederland (7.D.S.A.)»
gevestigd Binnenkant No. 38 te Amsterdam-C.

Alvorens hierop in te gaan zou ik gaarne van U verne-
men of en zo ja, welke inlichtingen U mij kunt verstrekken om-
trent deze vereniging, meer in het bijzonder met betrekking tot
haar politieke achtergrond.

Een spoedige^behand^l^ing van deze aangelegenheid zal
door mij ten zeerste op prijs worden gesteld.
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