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.e'boren S,l)rang, .6 Jan. 1910, nenéte . 
ssehlaan '68 te Ro.tter<:La.m, die voorhoen " SJ. Slo aak 

was, doch 18 Nov. 1~4? tot ~~dêrlander ~erd genat~- . 
• rali;E;aerd. .Ir. Robert IOHIELS.t!iN, Vljverweg ,BB, Rot

terdam, geb~ Ar11hem, 24 Juni .. l910, ~. Jacques DUTittl , 
~~rkstraat 2 Rotterdam, gebor~n Rotterd~mt· 19 uni 1884 
(eon beltend a~vocuat), Dra. Frederik Rut. er .BOOT-j} lot
làttn 25, Rotterdam, ·geboren elft, '6 Auguntu:s 1900_. Ka
rel Koenraad SP 1~Si lsteJ."'Weg 217 to kiindhoven, &eb . 
Bo.ttet> ~ ä;.tD,, 24 Apri1 1894, Tomas HBgnor Judr. Václavs"'" 
"Tám, 20 l>i'aä , geb. Pilsen, 24 Ju1i 1899, êon Tsjech 8 
tei'\V!jl per Juli 19lt·9 nog tot commissaris werd J:>enoamd · 
Dr. "Václav Nêv.ak, wonende te ;Praag XlX, I'fa .. Stáhlavce 6, 
geboren Harovi~e, 27 Jo.nuari 191.3, eveneens ~on Tsjecho-
slowaä.k. , · · . · .. · · • · 

anvo.nl:elijk t.rad al's gevolgmac;tit:i.gde .met titel 
van dircctêur op -illem rederik HOFKES, die .. 2B ei . 
191.2 'tó Stryp werd geboren:, voorheen in !-ndie als otfi ... 
cier in ons leger diende,' doch omstreeks be_,:tn 1946 is 
gerepa.trieerd~ eo~st in iJen H .... c,g vmonde, lö.t':er naar R' dam 
kwam; .waar Jûj geuro.ubileerd weende aan ·de :Prinses Ju-

. li~aan 121 doch Séd.el?t ... ebruari 1949 woont aan de. · 
Statens~el 165a, aldaar. 

Per 15- t ei; w$rd hij öfficicel als direct ur a.Q.n
gesteld en werd toen -'tisvens/d..irecteur bc.uoem.d Robert /tot 
.Iguacio :PO IrAK• -won, end~ G. -1. Bu.rgerp1 e in 13 te Ro oter" am, 

.geboren 10 Deè •. 1902, ~e Prostêjov C.d.n. Tsjechoslo~a
kye, die de Tsjechische ~tionaliteit bezit. · 

Voorts werd iD. ebruari l9Li-8 tot ali.Jemee l procu
ratiehouder be~em.d Kryn van SIJ.il'QJJT, v;onenêi~ Rosenèr 
:.a.nzstra t 22c, ·R'dam"·· "';eboren IJ.sselitonde, 9 October 
!902, die bevoegd is om voor de vennootschap te teke
nen tez.amen, hètzij met l directeur of met een andere 
al el.ilenc p:rocuratiehóuder, e-lke·neitle han.d.tekeningen 
dan de Vcmi1ootschap kunnen verbinden. . 

De onde~emtng behoort tot éen ·concern v~ verschil-
, lende opg€richtte en noe; o:p te richteR I • V. 's waarvan 
alr;" !11 oedermao.tschap;pij o,ptreedt .de r4. iT~ andelsyerkeer, 
welké Uoedermij. later v1ero opgericht dan Uö. dochterrftij. 

- in :~&~cstie en 'o"Je-1 blijl-ens o.cte 'Van 22 April 194.8. Ook 
"an de · Ioeder1nij • werd ~ •• F. HO!!'lillS directeur. · . 

!Je !: • V .. in; ktw.stie heeft nog een onder-a.f'de1ipg, 
welke wer~ als Handelsverk~er ~dorland Oostenrijk. 

·Kantoor was aanvo..nkslijk gev.estigd aun. de va:1 Voi
lenhovestr ~t ~1, -och werd Juni 1949 verplaat~t naar 
de \ e$tersingêl '107. . 

OIJK, _Robert Ie;ni;;l.c.iva .c:manuel, geboren 10 Decem
ber 1902 Ï;e J;'r.ostejov (Tsj.Sl. ), van Tsj c1ii$che n.a.tio
na.:titeit, dil~éetcü.r D.V. "HUI.ldels~~rkëer Nöderland -. 
Tsj echo-Jlo 17aKije", wo:nenä.ê 't~ Rottrerdam, \ itto · da ~,i th
straat 40a, kWam ~d.d. 10-1-1948 op legale 1ijze ~er 
trein in 1 ederlar.td. Hi · as i het be~it' van. een: :J.:Sje
chischpaspoort~ voorzie van een. N}derlands visum No. 
4092/~7~ af~eg~ven te.Praag, d.d. 24.-12-1947 en geldig 
voor 30 dage~. _ · 

<iCd.io Januari ver Grok hij v;eer na~ Praa .... en keèr
de el~gen nad~en tel~, ~edero voOr$ten vun een 
Nederlands vistlll'i 1-lo. lOJ;/48 1 ,a:i'gé~éve.n. te Praag, ;Q.a. 
2.0-l-l91$. . ' 

Hiä gaf~ te kennen, dat hij i N~dé land .ilde bl~ ·• 
"Ven dq.~ hij benoemd' z0u \1örden tot directeur. van de 

. ' 
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U 32836g - CA - C1/PS 5, 6 Juni 1951 .c.Q '>2. 3:.-'s ~"';- -.~ 

Land : 

O n derwerp : 

Referenties : 

D atum van 

waarneming : 

Bron : 

Nederland/ Zwitserland. ~~ 
~-,~~~~~~ 

I 
rt.yJ ' 

J/_ { _! J I 

N. V. Handelsverkeer te Rotterdam . 
I ACD I 1(2!J 

Eind Mei 1951 

Betrouwbaar • 

. 
./. Opmerkingen: 1. H~hrbij moge ik U een bericht doen toekomen betreff ende 

bpv~ngenoemd onderwerp. 

• 

. . 
2. Vh~ zover mogeli jk zal he t onderzoek worden voortgezet. . . ... 
3. G~~ne zou ik van U vernemen, wat U bekend mocht zijn 

nb~ns bovengenoemde firma. 
: : · ... · 

Verzonden aan : 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68, 

1s-Gravenhage. 

.R- J. D 
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U 32836g - CA - C1/PS 5 , 6 Jun i 1951 

N. V. Hf'NDELSVERKEER TE ROTTERDAM. 

In Zwitserland wer d gewaars chuwd voor de N.V. Handels
verkeer te Rotterdam, da Br de ze f i rma ni e t al l een zaken 
doet met het Oos ten, doc h teve ns door middel van haar 
reizende di r ecteur (vertegenwoordiger?) voor Praag koeriers
diensten ve r richt tus s en Pr aa g en Wes t-Europa. 

Volgens ontvangen ber i ch t zounen de rgelij ke koeriers
diensten eveneens verricht worden door de firma "SAVE" SA, 
16 Rue du Marché, Gen~ve. Deze ~irma staa t b l i jkens een in~ 
gesteld onderzoek in zakelijke relaties me t de N.V.Handels
verkeer. 

Volgens . het Handelsregister is !le t doel van "SAVE" SA.: 
Achat, vent~; importa tion, exporta tion, représentation e t 
commission :dJ~orlogerie, de byouterie etc. . . 

Tevens ":&eschikt de N. V. Hanoelsverkeer ove,.. een eigen 
kantoor in :P.~a cg. . . ... : . : . . 



NOTA: 
Van: KA-RA 

Op 20.4.1951 werd aan Clipper brief nr. CAH/51/361 
geschrven, waarbij hem de inhoud van de nota van 
CEF aan KA-RA d.d.10.4.1951 nr.105385 werd medegedeeld. 

20.4.1951, v.H. 
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NOTA 
Van: .KARA 
Aan: Hoofd C 
Nr.: g een 

,~-15 MRT 1951 

ACD I~~-.J rJç . i 
ONDERWERP : N.V.Handelsverkeer Rotterdam. 

1. Clipper vraagt ons waj ons bekend is omtrent bovenstaande 
N.V., die hem gesignaleerd i s als moc elijk handelende met 
acht er het Ijzeren Gordijn. 

~ 2. Directeur zou zijn een zekere vanSITTEN • -
7.3.1951 



Nr .Doorlaapost Venlo CQNFJJ?m~a~If~~~~ff[( 
Datum en uur van ~/signalering: 23 .Januari l95li ~ d 
Samen werking met: .. 
Ondernomen acties: .. 

{. J_ rt LV 
Ingekomen: 7/-.P 
St. No.: /L-~.57 
Verzonden: ~ c -/-P 

Naam: t S I T T E R ... T ..... van Meisjesnaam : ;::_ . 
Voornamen: ...... Krijn ... . .... ............ ... ... ........ ............... .. " Man~ 

Alias~ . . ...................... Nr Legit.bew. B.Z.: 
Geboorteplaats: IJ.s e l monde . . datum: . 9 October 1 9 02 
Nationaliteit thans : ...... Ne.d.e.rlandse . bij geboorte : . H • H • H H • • 

Beroep: .. Procurati ehouder... .. .. . . H • • • • o•HH O H •••••• 

F OTO 

Adres : ..... Ro tterdam, nader ... .ad.re.s : ... .onbekend • ... 

Soort: Ned~paspoort . Nr .niet bekend. geldig tot: 2,3. .. Mei .. l 952 
Uitgegeven te: Ro_tte.rdam op : 26 .MeL J.950 door: G.eme ented i e 

~-----------------Ned. visum nr: . .... H.. .. . . . ..... ... geldig tot: uitgegeven 
te: ... op : door:. . .. . . .... .................. .. . .. ... .. .. . .......... . . ..... H • • 

Andere voorkomende visa: Hongarije e n Ooste!U'i.j kl. ............... H •••• H H • HO H •• 

Bijzondere aantekeningen: . ........ . . . .. H • •• ••• •• •• •• • ••••••• H HO H • HO ••• •••••• • • • • • HO • • •• 

a 
UIT 

Reden: . . Z:egt za k enreis. .... 
Reist van: . . H • • •• •••••••• ••• naar: . . . .. Hongarije . 
Verblijfsadres in Nederland: Rotterdam ......... ................ ... H O 

Vervoermiddel: ..... D~.tre.i!L . . ............................. ...... ........... ....................... . 

Naam: \7oornamen: Geb.plaats en datum: 

.. ................. Nie.t bel-eend 

- ·· ......... .... Niet .. bekend .. . 

Lengte: Ogen: .. Gelaat: 
Postuur: .. 
Haar ~ . HO • 

Oren: ........ ·H··············· · Mond : .. 
Gebit: ... 

Bijzonc:Jere kentekenen : . 
Kleding: ... 

Neus: 

.. Schoolopleiding: ... . Niet bekend ....... . 
. ~ Vakopleiding H • • 

11 

] Talenkennis . . .. .. . 11 

11 

Adres : 

~ Godsdienst ••.•••••••..•••.•. ,,,.,,.,,,,.A,., .• ·•·••···•··· ' ··· ~ ······ 

Politieke richting: .. 11 
.. 

Reden van m:lwam:/signalering en nadère bijzonderheden: 

' ··························································· -··-·-··· 
' I I ... z .. o .• z • .. . ..... " .... ~--

. -~- ...... ···············• ..........•......... ... ··: -
lUB 11 01-?/ 7/ '50 

, ... 



Typ~ 16 
Coll~: 2.-o 

Gesignaieerde K~ van Sr.lTERT, reisde op 23-l-19)1, te 23~00 
uur via de doorlaatpost Venlo. per trein uit naar Hongarije. 
Hij had voorts drie gebruikte visa voor Hongarije in zijn 
geldig - paspoort~ · 
Van gesignaleerde is verder alhier niets bekend, noch werden 
bij zijn bagage ·bijzonderheden aangetroffen. 

. .. 
' -. ... 

•·· ' . -~· _· ) 

. ·' ) 

.· ' 

,. 
d ' · .. 



.D.o.orlaapost Venlo Exem~ar nr ' . L 
L>atum en uur van ~r. I signalering: 23 Januari 1951 
Samen werking met: . 

L<U/.. , 
Ingekomen: 7//(/7 
St. No.: /L./5"'/ . 
Velzonden: 3 <>#/.17 Ondernomen acties: ........................ . 

Naam: ..... S ... .I. .. T .... T .E R .. T. . .. van. .. Meisjesnaam : ...... . 
1l Voornamen : Krijn... .. . . , Man~ 
;g Alias~. . ..................... Nr Legit.bew. B.l.: 
~ Gt boorteplaats: IJselmonde datum: 9 October 1902 

f OTO 

.... 
~ Nationaliteit thans : .... Ne.derland.se. . bij geboorte: .. . . 

Beroep : ...... Pro~:uratiehouder ...................................................................... . 
Adres: Rotterdam, .nader ... ad.res .... onbekend· •. 

Soort: .Ned;paspoort . Nr nie.t ..... belre.na geldig tot: 23 .. M.e.i.1952 
Uitgegeven te: Rotterdam op: 26 .Me.Ll950 door: Gemeentedie t 

~---------------geldig tot: uitgegeven 
o p: door: ..................... . 

Andere voorkomende visa : Hongarije en Oostenrijk 
Bijzondere aantekeningen: 

Reden: . . Zegt zakenreis . 
D: Reist van: ............... ........................... ... ........................ ... .. . naar: .... .. .... Hongarije .. . 
UIT Verblijfsadres in Nederland: Rotterdam ......... .. . ... .. .. ....... ......................... ... ..... ....... . .. .. .............. . 

Vervoermiddel: ...... D~.trein ......... .. . . . ....................... . 

Naam: 

. Nie t beke nd 

... Niet bekend ... 

Lengte: 
Postuur: . 
Haar: ... 
Bijzonqere kentekenen: .. 
Kleding: .. 

Voornamen: 

Ogen: . .... . 
Oren: ... . 
Neus: 

Schoolopleiding: . . . .. Niet bekend 
.~ Vakopleiding 
Ö Talenkennis ..c: 
~ Godsdienst 

Politieke richting: ... 

11 

11 

11 

Geb.plaats en datum: Adres: 

Gelaal : .. 
Mond:. .... ..... ...... .. . . . . 
Gebit: ... . . . .. 

Reden van m~signalering en nadere bijzonderheden: 

. z~o~z • . 



Typ. : 16 
Coll.: ~ 

Gesignaleerde K. van S!TTGRT , reisde op 23-1-1951, te 23.00 
uur via de doorlaatpost Venlo . per trein uit naar Hongarije. 
Hij had voorts drie gebrulltte visa voor Hongarije L~ zijn 
geldig paspoort . 
Vnn gesignaleerde is verder alhier niets bekend, noch werden 
bij zijn bagage bijzonderheden aangetroffen. 



UITTREKSEL 

Uit PD 15413 Naam: BLOEMHOFF,M. 

.. Voor OD 1161 Naam: Randelsverkeer Ned.-Tsjecho Slow-akije 

Ag. nr: 537~3 Afz. Min.v.Buitenlandse Zaken Datum: 15-1-49 

Aard van het stuk: rapport 

betreffende Max: BLOEMHOFF, heb ik àe eer U mede te delen, dat de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken te Rotterdam indertijd een aanbeveling heeft verstrekt aan de heer 
~~ BLOEMHOFF,directeur van de N.V. Handelsverkeer,die in het bijzonder in Hongarije 
en Roemenie handelsrelaties zou aanknopen. 

Uitgetr. door: 

Datum: 

PR 

12-10-51 

Op aanwijzing van: cvv 2 



UITTREKSEL 

Voor Naam ··Hande lsv~rkeer·· N·~d~·r-l?"·nd·--Ts·jeehos1o •Na 

Origineel in O.D . 86 Naam Tsjechoslowakije ... . _ 

Volg nr. ···- . . ·-· Ag, nr. _j\g_?:d9!1 $ Aard van het stuk !I?PPO!t Vorstmar1, ............................ ... . 

Afz B JT 

De gehele industrie van T . Sl. wordt gen2tionaliseerd . Prive 

export i s verboden en is er niet meer , of is men bezi g d~z~ te 
liqui d2 ren of te nationaliseren . 

Reeds genationaliseerd zijn de volgende i ndustri en : 

Ij zer1~aren , machines enz . De vert egenwoordi ging van deze 

is in henden gelegd v oor NederlPnd van Josef KOKES ,directeur 

van de Fa . Pr agomet , J. W.Brouwersplein te Amsterdam . 

:Papi erindustrie , de vertegenwoordi~<;ing voor Hederland is in hond 

ge l egd vr.n BIJL , Tsj . Sl.Paper Compegny ) , BIJL was voorheen werk

zaam bij de fa. Jeroost en d2arvoor bij de fs .Gepa~y , v8n Gebr's 

van Reekum. ( Vermoed wordt , dElt spoedig hier i emand aal komen 

uit. Tsj. Sl ., die naast Bijl zal komen te staan . 

Deze vertegenwoordiging voor Tsj.Sl. p8pierindustrie wilde men 
in h8nden le P"gen van i emand , di e Tsj.Sl. thans is ontvlucht , en 

aan wie deze gegevens ~ijn ontl eend . Hem werd de alleen ver~e 

woordiging aangeboden voor Nederland en de Nederl. gewes ten 

echter onder voorwaarde dat hij zich bereid verklaarde , elle po

litieke gegevens omtrent Nederland a an de regering" te Tsj . Sl. 

door te ~even . Deze weigerde , waarna hem zijn pa spoort met d8arin 

de visa voor Nederland , werd a f genorren . Hij kon geen visum voor 

Nederland meer krijgen. We l kon hij no g een emigratievisum k!ij 

~Hxxk t e~en betaling , voor hem en zijn gezin van 50 . 000 Kr . 

Voorts is gena tiona liseerd de Chemische Industrie. 

ging voor Nederland nog onbekend. 

Uitgetrokken door C VIII Afd./Sectie . ........................ . Datum ·??•.! 1 4~ .. 

A.L. 17249-'47 



I NLI CHTINGE:TD IENST. 
~EGt . 

2 1. f.! Af f:t-4 
.. 

' R 0 T T E R D A M • 

I.D. No. 19 2 I -, J{f/0 
G EHE I M . Rot t erdam, 19 Me i 1948. 

• • 

/_/J/ 
In antwoord op Uw schrijven No. 303??, d.d. 11 Maart 1948, 

betreffende F.R.Boot, kan het volgende worden bericht. 

:;;:: Boot, Frederik Rutg er, g eboren 6-8-1908 te Hof van Delft, econo
mist, wonende te Rotterdam, Slotlaan 25, is secretaris van de 
N.V .. Handelsverkeer Nederland- Tsjecho-Slowakije, g evestigd te 
Rotterdam, van Vollenhovenstraat 21. Deze vennootschap heeft ten 
doel het bevorderen van het economisch verkeer tussen 1\federland 
en Tsjecho-Slowakije, onder meer door het voorbereiden van han
delszaken tussen personen in Nederland en andere landen enerzij 
en in Tsjecho-Slowakije anderzijds, het voorbereiden van vervoer 
naar en van Tsjecho-Slowakije, het verlenen van bemiddel~ng bij 
het tot stand komen en de afwikkeling van dergelijke handelsza
ken en van dergelijke vervoersovereenkomsten en alles wat met 
een en ander in verband staat of daarvoor bevorderlijk kan zijn, 
daaronder begrepen de deelneming in andere ondernemingen met een 
gelijk of aanverwant doel, alles in den r uimsten zin des woords. 

Genoemde N.V. werd in Juni 1946 opgericht door: 
le. N,V. Firma A.L.van Beek, gevestigd te Rotterdam; 
2e. N.V. Abraham vanStolk en Zonen, gevestigd te Rot t erdam; 
3e. N.V. Hollandse Aannemings-Maatschappij, gevestigd te 's-G 

v enhage; 
4e. N.V. Gebr. van Uden's Scheepvaart- en Agenturen Maatschapp 

gevestigd te Rotterdam; 
5e. N.V. Phs. va~ Ommeren's Scheepvaartbedrijf, gevestigd te . 

Rotterdam; 
6e. N.V. Handelsvennootschap v /h G~e en Co, gevestigd te 

terdam; 
7e. N.V. van Schaardenburg en Co, gevestigd te Ro tt erdam; 
Be. Firma Chr. de Vries, gevestigd te Rotterdam; 
9e. N.V. Internationale Crediet- en Handelsvereniging "Rotter

dam", gevestigd te Rotterdam; 
lOe. N .. V. Handelsmaa tschappij H.s.stokvis en Zonen, gemestigd 

Rotterdam; 
lle. N.V. Heineken's Bierbrouwerij Maa tschappij, gevestigd te 

Rotterdam; 
12e. N.V. Nederlandse Handel . Maa tschappij , gevestigd te Amster

dam; 
13e. van der Mandele, Mr. Karel Paul, geboren 1-11-1880 te 

wonende te Rotterdam;&Gravenweg 69, voorzitter van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken van Zuid-Holland; 

14e. N.V. Philips Gloeilampenfabriek te Eindhoven; 
15e. N.V. Maatschappij 11 De Fijnhouthandel 11 , gevestigd te Amster-

dam; 
l6e. N.V. Kaufmann's Huidenhandel, gevestigd te Rotterdam; 
17e. N.V. Firma Weise & Co, gevestigd te Rotterdam; 
l8e. N.V. Maatschappij Van Berkel's Patent, gevestigd te Rotter

dam; 
19e. N.V. Nederlandse Schoen- en Le derfabriek "Bata", gevestigd 

te Best; · 



- 2 -

20e. N.V. Ha ndelsmaat schapp ij v/h Herman Heij e r mans & Co, ge ves 
tigd te Rot terdam; en : 

2le. N. V. Magazijn "De Bijenkorf", g eves t i gd te .Ams terdam;. 

In de Raad van Beheer hebben zitting: 
i-.. f le. l~ an Beek, Hermanus, gebore n 3-8-1876 te Rott erdam, t a baksha nde-
- ~aar, wo nende te Rott erdam , Meck~lenburgplein 5; 
~ f 2e~, Leopold, g ebo r en 6-1-1910 te Surany (Tsj.Sl.), expedi-
- " teur Scheepvaart Mij, wonende t e Rotterdam, Essehenlaan 68; 
~ 3e;K Michielsen, Robert, geboren 24-6-1910 te Arnhem, secretaris van 

een Scheepvaart Mij., wonende te Rot terdam, Vijverweg 38; 
4e. van de Wetering, Jan Cornelis, geboren 8-11-1893 te Rotterdam, 

!Procuratiehouder, wonende te Rotterdam , Plasoord 29; 
~ 5e. Dutilh, Mr. Jacques, g eboren 19-6-1884 te Rotterdam, a gent Ned. 
-r Handel Mij., wonende te Rotterdam, Parkstraat 2 ; 
;% 6e. Prokupek, Dr. Milan, g eboren 8-1-1904 te Chrudium v. Cecháck 

(Tsjecho-Slowakije) wonende te Praha XII na Zájezdu 3; 
x l ?e. van Randwijk, Jacobus, geboren 28-3-1988 te Dordrecht, wonende 
- te Dordrecht, Vrieseweg 79d; 
_:::::.... Be. van Lennep, Jhr. Hugo, geboren 3-1-1902 te Heemstede, wonende 
-- te Heemstede, van Merlenlaan 40; 
~9e. Spaens, Karel Koenraad Hendrik, geboren 24-4-1894 te Rotterdam , 
-- wonende te Eindhoven, van Aalsterweg 217; en: 

'/Î lOe• Grothe, Jacob Anne, geboren 8-7-1897 te Utrecht, bankdirecteur, 
wonende te Ro t terdam, V estplein 8. 

Voor zover kon worden vastgesteld is Boot, F.R., voornoemd 
in politiek opzicht liberaal georiënteerd; hij staat alhier 
zeer gunstig bekend. Van hem kan nog worden gemeld, dat hij co 
missaris is van de N.V; Uitgevers Mij "Bonaventura"(Uitgeefster 
o.a. van het blad "Elsev ie'r"). 

De naam Boot, F.R., komt in de administratie van de politi 
alhier niet vöör; 

Verzonden aan: Hoofd Oen trale Ve iligh·"' idsdiens t te 's-Grav enhage. 



UITTREIZSEL 

Voor (;IJ 1161 .. 
• H. H . Naam l.I. l ................ 

Origineel in .. .. PJ:.. .. G4o?f3 ... ••••••••••••••••• HH Naam .. 

Volgnr. Ag.nr. ~Ç'.:; 77 Aard van het stuk 

... Mz. 

303 77 

Ik heb de eer U te verzoe ken mi _j te doen mededelen hetn·een U 
bekend is omtrent Frederik Huteer BOO'I', veboren te Delft , 6 1urustus 
1908 , wonende te Rotterdam, s.: otlaan 25 . 

Bet r okkene zou vele za ls.enreizen naar de Hw>s ische zone onderneFen. 

Aan 
de Heer Hoofd - Commi ssari s van Poli tie 
te ROTTEHI:::AJo1 .• 

Uitgetrokken door .... s . .... ..... Md.fSectie .. AC::J 40 .. H Datum .. ?4-?- 49 

Op aanwijzing van . . 

® 5030- ' 18 
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