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DOSSIERNo.: .. .... GD 1193 --. NAAM: T J.,,d ar lrHL .;.::1 ... .Pe . .kueh;.r..s .... 'l.:-.n.. -~·-' ..rJ c.iJL." ::.lo.,ual-:;y e .. 

Uit I In I Uit I In I Uit I In I Uit I In 
Datum I Aan Datum · Datum I Aan Datum Datum I Aan Datum Datum I Aan Datum 

5 

i á Ar l.i. 11 • 11 

'/f-~-< 



DOSSIERNo.: u u./JLLU!/fa .. NAAM: 

Uit I In I Uit I In I Uit I 
Datum I Aan Datum I Datum I Aan Datum Datum I Aan 

@ 402 15- '46 

In 

Datum Datu~it I Aan 1-D-:-~-m-



MINUTENBLAD 
DOSSIER No. .. OD 1193 . ...... . 

1 aangelàgd op ve r zoek van C/ 8 
13 . 8 . 48 .ACD/4. GH 

2 . I ngezien in VGrband mAt CO 569 10 Opl e._:__:en . C VIII 22 . 3 . L~9 

J . ~.J lrs-;5'" ~ ~"'*-- ~/./4b --~..L........û--..- 4'...<:1. 1/Ó' 
{:te:.. .#...1-/.//, .. ti fl/tz') ~'~- -; 

& J-t - ro fJ. · 
Y; 12'11!}'-/ ~ ~ 0<......--t: O.D. ~- -

...)!_-" _,., • # • Jo_ / / r> ' C!'ut..-.L 9-1 ~1/1 -7-~ ,. . ..,-. _ . ~Q /./'6 qv· - ~ ../../"Z?.f: -'lP/, ~~. //.z . .r~-

~ b.lll ."_, . ~ CJo ~~~~ _ -e:Y/. E - t#-- n 11( 

stukken (in dit OD geborgen) het sch. 

r:t;~ 
\ vj~kgr:_ 



~ ~4· --- ~- ., ......... '( 
, O?·~ :\h.ARr ~ ... ---~ 

RAPPORT van AOD ~ ~.1 ;\. 'J I ~ ' 

Betr: ~~~ [ J' ~:tl_ 
ACD/!s6 s s!J 

J~~~--- a( 

Î 6-:.-~o · Ç (~ • 

'i PAR: ·• ~ 
~ .... ~"~-.... ~ ,.... !)~;."""' "" 

V- 8 

Betrouwbare, .niet nader te controleren bron meldt biJ?f 
bericht ACD/ IJf'J"J'tf' / JtfJ~. 1/~ 

STEKL , DEN HAAG zond op 1 4/3' 52 het ·volgende bericht aan het 
Ii.~IIGSTERIE V.AJI.T BUI TENLAl\fDSE ZAKEN , PRAAG. 

I 

ot'-- Een retourv isum voor 1 week wordt ·aangevraagd door 
I KIEVIT GERARD SIETZE , geboren 8/2 '13 te ROTTERD.AJH , eige
naar ener firma , met doe l van hande l stransacties met 
KOOSPOL , v er- en inkoop van oli~n en vetten VYDRA van 
KOOSPOL te Praag is-ingel icht . Wij beve l en aan . 

355 133( 10 11 ) 

• 
NB: Bij gebruik van deze informatie buiten de dienst 

. moet de t~legrafische herkomst 1vorden ve~~ . 

ACD, I 3{JJij;l. f' ... (.t ~ 
__.:-:.---



Le 

- RAPPORT 
Identité 

des personnes citées : 
0 BJ ET : Entrée ou sortie du Royaume d 

;. RÉDIGÉ: d'office 

ressortissan t(s) 

.Uil 
néer l t. nd~ .. is. 

V :;J~l .l.Ocli A.rie,néerland td~ • \ . ~ subsidiairement au(x) rapport(s): .a: ...... HOt ;., erd~;n le l..:'.l. i.~t \JU' 
ne.: .. ociant 1d lè à .Ren t erdamt ... Z.io~-xxx~.xnxxxxxx:x.xxxx;~ ;-
• \1r&vena1jkwalt '+v . 
1Ji ••t l LOCl..-l dlfll. ó. .iot .er-· 
dam lt~ l ·:t. • . • 1')5 • 

Le(s) ressortissant(s) 

nAQrlH ndais 
identifié(s) en marge, a (ont) été conTröré{SJ Ie 

vers heures, venani de (A) ou se rendant · à (D) 



Le 

RAPPORT 
Identité 

des personnes citées : 

0 BJ ET : Entrée ou sortie du Royaume d 
l 

ressortissant(s) 

RÉ DIG É : d'office 

subsidiairement au(x) rapport(s) : 
:lf-. .., .. ·\ 

...!'~~ .... · . . . 
Le(s) ressortissant(s) . • ~ J 

identifié(s) en marge, a (ont) été contrölé(s) Ie 

vers heures, venant de (A) ou ·se rendant à (D) 

OBSERVATIONS: 

-,_ __ _ 

in..,i q 1. 
livré 



tff.J /.3 
ODI~3 

I ' u 1-TrnKSlll 
CUNAT, PRAAG zond op 5-2-52 de volgende 4 bericht~n aan het ' Uit ,OlJ 11?~l'> U 

TSJECHO-.JLOWAAKu GEZANT..:-CHAP, DEN HAAG. . Joor,O.D 11~3 ~ 

I o.a.v.: Cvffc t 
Ref. Uw 148 _ 1 ~at. : 7~r-n ' 
Accoord toeliitingsvisum 1 week "OPK ROZVALDOV" voot Par.: ':J. 

_\DUFAU GEORGE JOSSPHU.;) GERARDE~ MARIA, geboren 1900, 
Nederla:pde ·staatsburger, viaum No. G. 32013. 

338797 (148/39) 



. . it,\i·~Oft't 
-- ·· ·-·- .. Yd, - A.CD 

AAli: C7T ::: 
I 

f 

BotrouwbaN niet· rlati:t- te cont--rolex-en hl"''O'l 
• !CD/ 1306 ?0-350·V-9 ~ 

CUNAT, PRAAG zond op 5-2-52 de volgende 4 berichten ·aan het 
TS.JEC 1IO -uLOWAftK"E GEZANT~CHAP, DEN HAAG. 

Ref. uw 5099. .' 
Accoord toelating.s visum "OPK" CHE:B- l (EGER, N.O.van 

-IROEDAPE~ T) voor,STARC(li) GEORG JOSEPH, geboren 1-2-04, 
Nederlands staa tsburger, visum No. C 46705. 

I 
I 

/',338796 (5099/38) 
'I UIT!REKS~EL I 

Utt :OD ll.9 !>b ' 

I 
Voor :O D /I ~} 

o.a .v.: C. V!]( 
Dat.: t~- SL 
Par.1 ' ~ 
_,..~ 

• tm: Bij &$bru1k v~ d0t•"'in.ronn~t1-e buiten de dten•-t moet é!e 
t$legratl~cbe her~st wor4•n verawe8$Q. 

/}3:1tlr//J- 3-)L ,/ ~· · 



fiAPFOa'r 
VA»: ACD 

AAN: CJV1~ I 

L\ r. 'f rt . : r:IO"'· 1 '< t ·· n,r r· "~•f 'Ï " l'..,.,l '·:·, .. ~~Sl. ·• 
- .. -- • - ·- "'--· lo..J -4 u :..J,. , - ·.;....I. • - • " ..... . ' ... ' ;~t99f. 

• 

• 

Setrouwbare niet nad&r te eontrolePen bron meldt bij bar1oht 
AG!.)/ J.-.o ··m ..;'"~\ c-'.' ... n. 

CUNAT, PRAAG zond op 5-2-52 de colgA~de 4 beri~hten aan het 
T -~ JECHO- ..... LO!/'\/\K...,E GE.ZA!11TuCHAP, DEN HAA.G. 

Ref. Uw 5062. 
Accoord toe1atingavi!"lum 4 dagen "OPK :1UZ''I; " voor 

/'1 V A.N TE:t-YGEREN THEODO !WS JiJARII:, geboren 29.;5-11, Nederlands 
Staatsburger, uJsum No. C ~:J~C 

UITT ..... ~, · 

/ Uit,oD,\flj,lJ ' 
j Voor:Ol) 11_1~ 

I o.a.v.: C 11 t1 < 
Dat.: r S' -<óL 

, P_ar.1 :) • 

~: Bl j g&bruik V!lfl de~e l.nfo~tl* bu!tsn de dien*t moet de 
tolegraf1~che herkomst worden verzwegen. 

e~----



j/ .i.J r ·T ---: 
;c~~~J ~ 

T"·( g RT 1952 i 

RAPPORT 
VAN: ACD 

AAN: CVN . I 

BETR.: Toe lat :1~ nvî sum L~van WIJX . ~~~1.4~. ÀClJÎf SJcfcf'J 
Betrouwbare niet nader te controleren bron meldt bi lcht 

• ACID/ 13 0 6 7 9- 350V- 7 
CUNAT, PRAAG zond op 5-2-52 de volgende 4 berichten aan het 
TSJECHO-~LOWAAK~E GEZANT~CHAP, DEN HAAG. 

Ref. Uw 5087. 
J Accoord toelatingavisu.m 4 dagen "OPK RUZJ.'N" voor 
~~-- I VAN WIJK LAMBERT, geboren 8-3-11, Nederlandssta~tsburger. 

Verzoeke vi~um No. C 32118 geven. 

338799,(5087 /41) 

• NB: 'Bij gebruik van deze infc.rm tie buiten de dien~t moet de 

;;}!JJ; t;;:;~~:e herkmn8t worden verzve~~ 
~-



RAPPORT 
VAN: ACD 

AAN: CVlJ I . 

BE'l'R.: J .. r1.SCT-WïJlr .I'IDORP " 
A(Df I '3. 3 J?Pt . 

• 
Betrouwb~re niet nader te controleren bron meldt ~ericht 
ACD/ l3069J .... 34 8- V-4 ~~~ ...-+4-~ 
CUNAT, PRAAG zond op · 1-2-52 de volgende berichten aan de 
TSJECHO-uLOWAAKuE LEGATIE, DEN HAAG. 

Ref.106; accoord toelatingavisurn 1 week "OPK RUZYN" voor 
)(. I SCHOUTENDORP JON!t; MARIA>-', geboren 21-12-06, Nederlands 

Staatsburger; regel visum No. C 21691. 

337573 (106/33) 

tt NB: Bij gebruik van deze informatie buiten de dien8 t moet de 
telegrafi 3 che herkom8 t worden verzwegen. 



RAPPORT 
VAN: ACD 

AAN: CVJIT.I 

"'- J 3 /. 3 

;;. -- y..ip-.:?f / 
j _1 9 MRT 1952 . 

BETR.: Toel atingsv:i.sum E ~KUYPERS . I ACD/ / 3 J d' ti:{) 

• 

• 

Betrouwbare niet nader te controleren bron meldt bij ber ent-··-· ' 
ACD/ 130679 - 348- V- 3 . ./~~~« 
CUNAT, PTIAAG zond op 1-2-52 de volgende berichten aan de 
TSJECHO-SLOWAAK..:.E LEGATIE, DEN HAAG. 

Accoord toelating.svlt eum 1 week "OPK RUZYN" voor 
0 KUYP~RS EDUARD, geboren 9-7-02, Nederlands s taatsburger 

adres DE PELIHON, AMSTERDAM, Komanstraat. Hij zal zich 
melden. Regel visum No. C 476. 

337575 (34) 

NB: Bij gebruik van deze informatie buiten de dien5 t moet de 
telegrafische herkomst worden verzwegen. 

. 1 

/?3 JJ>o /lf-3-S"l . 



I'! . . • . • . .. ·- -----··· ·· -- ---- - . ... .. - .. .... 

~ ·~-~-~--====-~~ [_~~~~----

j 
I 

I 
I 
I 

..... o-

!\ 
-!r·---w--

1 
j 
'i 
:1 

' I 
~ . ·;- . 

I 
r 
r 

i 
; 

i 
..... i 

I 
I 
I 

.. ··- ., 
! 
I 

: ·-

. ··--··--J.. ________ .. -...... ·-



ldentité 

des personnes citées : 

• 

Le 

RAPPORT 

0 BJ ET : Entrée ou sortie du Royaume d 

RÉDIGÉ: d'of-fi.ce 

subsidi;:~irement au(x) rarport(s) : 

Le(s) ressortissant(s) 

identifié(s) en marge, a (ont) été contt·ólé(s) le 

ressortissant(s) 
:1 

AC~/ /._?;j 2 ~ 

vers heures, venant de (A) ou se rendant à (D) 

OBSERVATIONS: 



• 

• 

hlli-'PO:H:..L van -- ) voor CVN I. 

l3:etr Doorreisvisum voor Van der DOES • 

ACD, 

J~e . .' ~~ / J'b4J j' 
Be-trouwbare, nie.t

6
.llader te controleren bron rrh(ldt bij 

bericht . A,CP/ - 12e1 ö0/327-V /5 

CUNAT, PR~AG zond op 8.1. 1 52 tietvolgende ~ berichtHK aan de 
TSJECHO-SLOWAAKSE LEGATIE, DEN IIAAG. 

~ Ref. Uw 24, accoord doorreisvisum voor VAN DERDOES, 
MARIA LUI SA • 

1~B: Bij gebruik van deze informatie buiten de dienst 
moet de telegrafische herkomst worden verzwegen. 

IJ ó !J S' L I /.r .. / - f z. 



• 
In vouwe dezes gelieve U aan 

te treffen een uittrek sel ui t een 
veilighe idsrapport , opgemaakt door 
Z , naar de inhoud waarvan kor t he ids
hal ve word t ver 1Vezen. 

S. T. 

AAN : Hoofd~ 

Hoofd B. I.D. 

Typ :19 
.. Coll. ; '::;:! 



' Nr,. Doorle.e.t1~ost:. ->Chiphol. Exemplaar nr . 
. bl;ftum en uur van ~I signalering: B. Febr . L95L: te 11 . hü uur> . · 
• Samen werking met : . - - -
Ondernomen act ies: .. 

c:: 
V ... 
V ·o.. • ~ 

a. 
10 

I ,.C 
. ~u 
VV'I 
~1) 

N 
V 
bi 

V 

f 

.. 
011 
. 5 
ö ..c 
u 

<fl 

Naam: . 8 AD T L s K Meisjesnaam:.-- T E U N I L. .... 
Voornamen: .... Hanna El.i.s.abe t h . p p •••••••••••••••••••••• ~Vrouw 
Alias: .. -..... Nr Legit.bew. B.l.: 
Geboorteplaats: .. Me.d.embli..l.\: ........ datum: ... 6 September 191 9. 

FOTO 
Nationaliteit thans: ......... Ne der lano 5<3 bij geboorte: 
Beroep: . I:l\;tJ~y:r():U.Vv 
Adres: .. . Br n o ... (Tsj .Slow.} Luzane c};:a l O. 

Soort: .. ge.un:. Neà. pasu .. Nr . 417721+ geldig tot : .... 17.",.6.",1952 ... 
Uitgegeven te: . . Haarl em . . op: 17~ 6~1948 door: G •. d.er .. .Kon. 

~-----------------Ned. visum nr: geldig tot : uitgegeven 
te:.. .. op:.... door:. . . .... ........................... . 
Andere voorkomende visa: ........ Tsjechi s.ch .in-:- .e n .uitre.isvi sum....... .. -·····- . 
Bi jzondere aantekeningen: 

Reden :. Ter~gkeer na ar -Tsjecho-Slowakije 
X* 
UIT 

Reist van : ..... .... Amsterdam . . . .......... ..... . naar : ....... Pr.aag .. . . . .. . p •• ••• ••• •• 

VerblijfsadresinNederland: Medemblik , Nieuwstraa t 43 p .. . •• ••• •••• • • • 

Vervoermiddel : K~ 1:, ~ M~ -::-.Y:L:LeK~:U.Jg ~ . . .... . . ... . .... . .. . 

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

..... ..... SADILEK ....... _ ...... Jac.o.b _re.de.rik ... J.ir.i , .. .. . Brno,. 22,.".4,."1949 ... . 
......... , .. (~<:)<:)Q_t_j_E;_ ) .... ........................ . 

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

Schoolopleiding: .. 
Vakopleiding . 
Talenkennis 
Godsdienst 
Politieke richting: .. 

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

. .. .. . 

Gelaat: 
Mond: ... 
Gebit: . .. .. p • p. • • 

. .. ......... .... .......... . 

Br.no .• .. 

Reden van ~ignalering en nadere bijzonderheden: Zie . rapport .... dd . .. 2}- 11 .... 19)J. ... 
_____ .J3E; __ tr.<Jk1sene ... . :LtE:J .. t ..... l:JJ :Ul~en ... <3I.' .... e.r_g __ . t eg€J.t1 ... q P .... t.E:l .. .. ~1et1 .. na?.::r. . 'r sJ~.$J9.vv.. .~ ..... ~e.J.0lg te 
k:e~(Ölp , d()qh ~~t:l@;€J~J€JQ h.~~:t:' €JC!h ~g€Jt}<:l9~ .. g€Jet1 u,itre.:i, sv:i ::;1,llll :k:oq k :r.:i,jgen, .. Wi3-$_ 
er voor hc:i?.::r' ge.E;Il andere I.ll(?g€JJij:k:h€J:t~. 

· Col·L : tf2 ·· ·· 
lUB 1101-7!7/.(o 



• 

•• 
----·-

·-. 

ACfY I .z/h/0 
. J~ ...;~_._·a:-

Le ressortissant néerlandais SCHOUTENDORP Joans Maria, né à 
Amsterdam, le 21-12-1900, fondé de pouvoir, domicilié à 
Leeuwàrden, a été controlé le 17-12-1951 venant de AHSTERDM1 
à 10 h. 15' par avion K.L.H., et se rendant à PRAGUE à. 12 h. 
3fl' par avion Sabena. 
L'intéressé est titulaire du pp. 385697 délivré à Bogota le 
13-7-1951 avec visa tch~que n° 473/51 délivré a La Haye le 
15-12-1951 d'une vali0ité de lü jours (17-12-51 au 26-12-51). 

L'intére~sé est revenu de Prague vers 18 heures l'avion qui 
le tranxportait n'ayant pu atterir dans cette dernière vi11e, 
vu les conditions atmosphériques défavorables • 



VA~ POS Lt. A1-,Ntha,.., n ',.rl'ln- / 
'däi..,;rîT\ A.,..st...,r:'ia,... 1" .:o . 
1' • l~l 10, ach et~ ·1r, d 1( ,, A .... s -
t rda- .. 
pc. :tx 76Grr6. 

~-------------------------V J r;-r , LO:)T Joann,.s , néer-
lsnaals, nc-::ldott•rda.:- le ?2. 
::; .1 9 10,~ ..... ployt ~\.L:",dl~ ~La 
H YP. 

pp.: 829244. 
~--------------------------

Les infér~ss6s ntai nt ' ~~rd d• l'arion d 
lo l\.L!, a sur~n t l a lign PRJ'GU'"', - A· Yl' .h.DA. , IU1 
a att rri ~ B,,ux-.r.r,-:.:s par suit des conditi"ns at
rosph .r1 !UPS défs,rora l ~s . 

0 

0 0 



• 
/ Le ressortissant néerlandais DE VRIES Gerrit Adrianus,. né 

a Rotterdam, le 23-12-1896, commerçant, domicilié a Amster
dam; Victorieplein, 29, a été controlé~ le 15-12~51 vers 
12 heures, se rendant a Prague. Il est titulaire du passeport 
D. 099157 délivré_ a Amsterdam le 4-12-1951. Se rend a Prague, 
HStel Alcron. · 



B. 
D.A./l-06?/W.l2?8. 

. 
J~-.:~6(. 

Le ressortissant néerlandais 

>( JONGENEE:L, Philip, H.J. 
' Rotterdam le 1-7-1893, 

marchand de tabac, 
domicilié à s'Gravenhage, 

a été contralé le 12 novembre 1951 vers 11 heures, 
venant de Prague. 

JONGENEEL, Philip, Hendrik, Jan, Le passeport 
de l'intéressé n° 839642 émis à 's Gravenhage, le 4-1-
est muni du visa . tchèque n° 438/51 émis à La Haye le 
9-XI-1951 et valable pour 10 jours. 

Le 22 novembre 1951. 



' s...;.:c. 
I~~. : Gr~ V.D. 1767/51 Conf. 

~.. ij1agen: 1. · 

CONFIDENTIEEL 
28 November 1951. 

Onderwerp : Grenspassage 
SADiillK-TEUT'uS, H.E. 

'rit/; #tJ _::.P:.:.P.~. 2-rr--:-· 

• 

A.~N: Hoofd B.V.D. 
Hoofd B.I.D. 

Typ.: 4. 
Col1. : ~ 

'1 

OP t<AÄRfl 
ACOJ 
DAT: . I 

PAR: 

':. t'f. ,tJ 

~2 e·ti«ft1 ~, 
"' . 

_i_ lif_/$~ 
v~~~·él(, 

In voune dezes g~ 
lieve U aan te treffen een uit
trelcsel uit een veiligheidsrap
port opgemaalct door Z,,. naar de 
inhoud waarvan lmrtheidshalve 
word t ve1~·wezen ~ 

s .T. 



- - - - - - - - - - - - - -

.:· B E R I C h T. 

In3:öm,ende passagiers,.·' 
7a.arsc·l1i j.Jlli j l;: ._ j:,:tist .• 
Verm.ocdelij~ petrouv~~aar. 
Gene ~- . 1~ . · ' 

-Gene . 
--------

"), .. ~ .. _' •. ~ "' "' . . .. . ' 

·\ Op 23 'l{ovember 1951. _te omstr.ee.fs 20.00 u-e~r a;rrive.érÇl.~ , ~ 
:met he~t K.L.IIJI.-vl:liegtuig uit P·raag. öp Scllipllol,, -de pas~a,.; 
giere: SADILÈK,, 'geborèn i~UNIS._ Harina Elisàbeth,, Neder:).andse, 
gèbore.n ·te ·T'Il.eaemblik, 6 September 19l9J ?Ohdèr ·beroep_, wo
nende te Brno CTs jecho-Slowakije)' :t.uzahec.Ka nr. 10, ho,udster, 
van een gewoon Kederlands· paspoort-; numru.êr 41772Li_" uitgege
ven te Ha:arlen op 17 J'uni 1948 ~öor de. Corronissa:t:·is der Ko
ningin ~1daar en geldig tot 17 Juni 195-~ . 

l Zij reisde in gezelscnap v~n l;l:aár zoontje genaamd; 
SWIT.EK,. Jacob F!'ederik Jiri, Tsjechische , geboren te Brno, 

., Tsjecho-Slol::vakije, op 22 .;~pril 1949.. , . . 
. Dit kipd, ya_q. Tsjecrû.sche l1ational;Lteit, was met in 
het bezit van een .Tsjec~usch p~spoort, doch vm,s door de Ne
Q;erland$e Con$.Ul te -Prqag ·in het l~ederlanàs,i _paspoort van 
zijn moeaer bijgeschreven. · · - -.: .. · · . 

Daar deze bij scn:l:ti jving niet juist is, is hier'ove~· door 
het Hoofd Doorlaatpost contact opgenonen met de visadienst • . : 
Dëze zal d~t: nader on(J.er?:oeken. 'Deze dienst gaf tbes te.tnmi!l€; 
dat het 1;:ind tot l;Teder:and ~verd toegelaten. . 
~ - .1Jievr. SADII.ill,'K deelde mede, dat zij in 1948 reeds voor 
de .. omwenteling,-.-in Tsjecb.o-Slo'~.rvakije met SADILE:K~ J:Lri i's ge ... 1 

huwd en sinds die tijd in Ts.jecho-:Slowa:cije -v-IGont. Zij heeft 
dool" çlit·hw.velijk de TsjecJ:l:tsclil.e.ina;t~onaliteit niet bekomen, 
doch is .:r~ede:rlandse gebleven. · 

7oor haar echtgenoot, die raet häar naar Nederland hB:d 
"" ~:willen ·i:>:oroen om haar ouóers te be:z:oelceli, was net n:i.:et -moge

lijk geweest een Tsjechisch uit. .. en inreis visum te bekomen. 
Zij, als .laE:Jderlandse , had deze :visa slec.::1ts m~t de groó~ste 
moei te :mnr.1,en krijgen. 

Een vriendin van haar, eveneens wonende in Brno~ ll.ad ge ... 
lijktijdig met .tw.ar deze visa aangevl~aagd. tiaar aanvraag ·nerd 
echter niet inge:t-:Tilligd. . . 
" Door de ouders van 1ievl'. SADIL8K was dit. jaar reeds :twee 
keèr geprobeerd een visurn voor ·'l?s jecho-Slowaldjè te b$kome·n .. 
Beide keren was -de· aanvraag afgewezen .. 

Verder vertelde zij, dat er op 22 November 1951 in Brno 
ernstige onlusten 1i7ai"'en uitgebroken, 1-1egens 11.et niet toelcenilen 
aan alle werlcers in ·:rsjecho-S1ov;akije van de jaarlijkse Kerst
gratificatie van 1000 Tsjechische Kronen. Er , .r:con die dag nie-
mand de s·tad :;i..n ot tû t .. · ·· 

Volgens Mevr. SADILEK is het leven in Tsjecho-Slowalcije 
vres.elijk duur .en zijn ·dec·raensen er erg ontevreden. 

Mevr,. SADIIEK zal ongeveer e~h maand in :iiJederland blijven 
y.;aarna zij W?e'r.·n.aar T,sjecho-Slovlail::ije zal tert.1gl{eren • . 
~: ' ,Z~j z~~ ih Nederland logeren bij haar ou.óers, . wonende 
.l'ûedeolik, l';leuw~s traat L)_'j •-,. · 





RAP'PORT van iiiCD voor CVV I 

CUNAT, PRAAG zond op 22-8- ' 51 het volgen de bericht aan het Tsj ech o-
S l owaakse Ge·zantschap, Den Haag. 

f/<j Accoord toelati ngsv isu:m 1 maand VLASTA V.PJJ HEV.ARDE en 
zoon PETER. "" 

NB: Bij gebruik van deze informatie buiten de dienst 
moet de telegrafische herkomst worden verzwegen. 

ACD,119552, 2-10-'51 ACD/1.~ 
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 
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N 0 T I T I E 

Aan H.c. 
van HKB 
Nr. : 3472 

Betr·.: A.P. SVOBODOVA 

I 

-p(~ 
~7 

J----

~ 11NOV 1951 

ACO/ ll:u-o) 

v 1'r'"' 
In antwoord op/het gevraagd in Uw 

notitie d.d. 29 Sept. 1951 nr. 118628, bericht ik U, dat 
mij geen nadere bijzonderheden betreffende de in margine 
genoemde persoon ter beschikking staan. 

KB, 16 November 1951 







, 
MINISTERIE VAN JUSTITIE 

Afd. Politie 
's-Gravenhage, 18 Sep. 1951 · 

Bur. Kabinet 

No. P 227/51 '--
Betreffende : 
A.P. Svobodova. 
Bericht op brief van : 

1.3/14 Sept. 1951 , 
No. 117648 . -~tf;o 
• ,- ~J_J/._j l_qt.-07;1' 

t?y 2.tj - o:;. / "".{ 2 "J-

Men wordt verzocht htl aanhaling van deze brtef dag· 
tekening, afdeling en nummer nauwlceurtg te vermelden 

Vt:k T ROUWf=L, J ~ 
Aan:het Ministerie van Binnen
landse Zaken, Hoofd van de Bin
nenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastr. 68 te 1 s-GRAVENHAGE • 
t.a.v. Jhr Mr E.J.~l. Serraris. 

.;·11 SEP. 1951 In antwoord op Uw hovenvermeld 

• 

A(Of 11 & L1..~ ~ chrijven heb ik de eer Uhoogedelge-
1---~--------~~trenge mede te delen, dat Anna Pau

line SVOBODOV;1., geboren 13 Febr. 190 

in de administratie van de Rijks
vreemdelingendienst niet voorkomt. 

De Minister van Justitie, 
Namens deze, 

Het Hoofd van het Bureau Kabinet 
van de Afdeling Politie, 

(JYI'X J .P.G. Goossen) 

.&.a H. o. 1.11 ° 1ooco 0 19s1 
"X Algemeen 
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RAPPORT van ACD voor CVV II 
~~-' 

. l'f-(d-5(.' 

l.~.o~ ~ t 
:Betra Toelatingsvisum A.P. SVOBODOVA 

fJ!iJJf~ "i;) 
-;/ ..(. .z .. . I "·•8 SEP. 1'8· · 

ÀCD/ 117648 . 

:Betrouwbare, niet nader te controleren bron meldt bij 
bericht ACD/115270/188/V-2 

cunat~ Praag, zond op 25.7.'51 het volgende bericht aan de 
Tsjecho-Slowaakse Legatie, Den Haag. 

~ Accoord toelatingsvisum 1 maand ANN~ PAULINE SVOBODOVA, geboren 
13.2. '03, Nederlands onderdaan. 

Nlh Bij 3'8bruik van deze informatie buiten de dienst moet 
de telegrafische herkomst worden verzwegen. 

ACD, 117648" 6~9.'51; ACD/1 ,/4 p-
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
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N 0 T I T I E 

Aan : H.c. 
van : HKB 

Nr.: 3471 

Betr .: Marie KRAUSOVA 

~~~"r"'rJ 

' ~-Lj---- ----, 
._~; 

-. o_t~!l 
·: 1 I NOV t95t 

ACD/ /7..3 3-·c '-

j In antwoor d op Uw notitie d.d. 2 October 1951 

nr. 118626, deel ik U mede, dat het mij niet mogelijk 
\},.: 

~ - ~ is nadere gegevens over Marie KRAUSOVA te verkrijgen. 

KB, 16 Nov. 1951 • 



MINISTERIE VAN JUSTITIE 

Afd. Politie 18 Sep. 1951 Bur. Kabinet 

No.P 228/51 
Betreffende : 
M. Krausova 

G 

Bericht op brief van : 
1 ~3/14 Sept. 1951, 
No. 1.17 4 79 'V' . .-, 

· s-Gravenhage, 
M en wordt verzocht bij aanhaling van deze brief dag
tekening, afdeling en nummer nauwkeurig te v ermelden 

·;:-RTROL WELIJK 
Aan: het Ministerie van Binnen

landse Zaken, Hoofd van de 
nenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastr. 68 te •s-GRAVENHAGE . 
t.a.v. J hr Mr W.J. Th.Ser.raris. 

I. aL Jálcf ob. 330 

. ~· J.) l ~: Z'iföJT 

1 
~ 
1 
g SEP. 

1951 
In antwoord op uw bovenvermeld 

1 

· schrijven heb ik. de eer Uhoogedelge-
-; . ACD/ ftt/416 - strenge mede te delen, dat Marie KRAU 

SOV.A., geboren 2 A,ug. 1908, in de admi 

_I ~ÈÏ~ 

• 

: - I c. 
j"C'"r:tQJnt n 
tr~.~:._~ 

.ta H. o . 1.11 - 1oooo . t9s! 
Ï Algemeen 

nistratie van de Rijksvreemdelingen
dienst niet voorkomt. 

De Minister van Justitie, 
Namens deze, 

Het Hoofd van het Bureau Kabinet 
van de Afdeling Politie, 





• 
RAPPORT van AC:P voor OVV I 

I~TINIC, Den Haag , zond op 9.8.'51 het volgende bericht a an het 
MDIISTERIE VAN BUITE NL.iiNDSE ZAKEN, Praag . 

V\,.., -Y DE MANDT KRAUSOVA MAR IE , geboren 2 .s . ' os , Nederlandse huishoudster, 
• ~ verz oekt toelat ingsvisum v oor 6 weken v oor bez oek aan ouders, · 
'~ 0 JINDR,ICH KRAUS , adr es Rad Har bat ov 4 19 , bij LES , SOKOLOVO dis tr i c t. 
- -

• 

OP i(, ART 
ACD/ ; t' 

:DAT: .''' I •· ~ 

~~: ÎJ.jll j 

NB: Bij gebruik van deze informatie buiten de dienst 
moet de telegrafische herkomst worden verzwegen~ 

ACD, 117479 , 5 . 9 . ' 5 1 
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B. 
D. A./1-067/W. 1127 

- Votre demande du 9-7-1951 n° 110618 

J~~~-. 
KESLER, Georges, . ~ 
- de nationalité néerlandaise, 
- représentánt de société 
- épx Doss Léontine Aziz, 
- né à Bruxelles 12-10-1914, 
- dom. Woluwé St.Pierre, ·23, Avenue Père Damien, 

est de bonnes conduite, vie et moeurs. Rien de défavora
ble n'a été relevé. 

KESLER, Georges, est parti en 193'7 au Congo
Belge (Stanleyville) pour le compte de la société 
"Intertropicale Comfina". Il a épousé la fille du 
consul général royal d'Egypte à Capton (Sud-AfriQue). -Il est revenu en BelgiQue en avril 1946 et 
s'est établi chez ses parents, 14, rue Em. Wauters à 
Bruxelles. Il devint alors le représentant de la 
firme égyptienne "'rhe Gebel et Haridi Mining Company". 
En 1948, il QUitte cette firme et entre comme inspec
teur à la firme Ca-Va-S~ul. En cette Qualité il voyagea 
beaucoup et il s'est rendu à Prague pour le compte de 
la firme en QUestion. 

Depuis le l-8-1951 KESLER Georges se trouve 
sans travail et est chömeur. 

KESLER Georges, ' n'a aucune activité politiQue 
connue. Son casier judiciaire mentionne trois contra
ventions de roulage. 

Le 29 aoO.t 1951. 
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I.D. 2979• A. 

Betreft: H.A.de VET. 4J?J 
Vertrouwe1i,j k. 

~-~· . . .. _ .. ·- , -=i .... 

. · 15 NOV l95l 
~ ·-- •. 

tCD/ /l -o // 
// 

Na~r aan1.eiding van Uw schrijven, d.d. 12.-.10-51, 
No. 119042, wordt dezerzijds het volgende gerapporteerd. 

1
,- Huibert Arnoldus de VET, geb. te Leiden, 11-2-20, 
v, n beroep kunstschilder, woont alhier, Rijnsb~rgerweg 

20. Hij is een zoon van Huibert Arnoldus de VET, geb. 
te Leiden, 16-11-91 en Aaltje van DUUREN, geb. te Leiden 
3"""11-94. 

0~ 8-10-45 is hij te Leiden gehuwd met Sophia Lou
isa J~coba KOCH, geb. te Rucphe~, 1-4-18. Door de F.R.A. 
alhier werd tegen bevraagde p.v. opgemaakt t.z. art.lOl, 
subs. 102 W.v.s. en art.l van het Tribunaal Besluit. 

Zijn vrouw voornoemd, was na de bevrijding plaatse
lijk redactrice van "De Waarheid" alhier en dus commu
niste. Deze functie heeft Z1J ongeveer een jaar vervmld 
en daarna is H.van \1ELZEN als zodanig opgetreden. De 
redenen van haar aftreden als redactrice zijn dezerzijds 
nimmer bekend geworden. Haar vader is tijdens de oorlog 
in een Duits concentratiekamp omgekomen en was ook com
munistisch georienteerd. Volgens bekomen inlichtingen 
bemoeien noch De VET, noch zijn vrouw, zich thans meer 
met de politiek. Zij worden ook nimmer op politieke 
eenkomsten gesignaleerd. 

Omtrent het voornemen van De VET om naar ~raag te 
gaan, is dezerzijds niets bekend geworden. Hij maakt een 
zeer slome indruk en van enige politieke activiteit bij 
hem is nimmer iets gebleken. Overigens moet hij op zijn 
terrein,wel een goede vakman zijn. 

Einde. 

Leiden, 13 November 1951. 



•. 

Hierbij moge ik U verzoeken mij zo volledig mogelijk 
. in te lichten omtrent de antecedenten en politieke oriën
terw_g van Huibert. Arnold.us de VET, geboren te Leiden op 
11~2-1920 , propagandisb pij ae Rotterdamse Diergaard~ , 

. wonende te Leiden, nader adres onbekend. · . 
· · lij ons een dezerz~jds .ontvall{;en ber~cht zou betrok-
ltone een toel·atingsvisum voor Pra g hebben aangevraagd, 
in verbQ.nd waarmede mijn belan ·stelling; tevens uitgaat 
naar het doel van zijn. voorgenomen reis . ·· 

,. 

fl.ET HOOFD V_ ·nr; DIENST 
Namens J_ez~, . LAU 
~-j ~0 ~. 

Ontv. bew: .............................. ;., .................. .. 

Rappel : .................. !.... .... ::: ......... : .. . 
Antwoord : ................... ..l~lflQ .. t}, ...... "' y l 



• 

• 

-~····= -~d . .2 

I . r; /. .3 t9 3 t) .J. .I - ~ _3.L.J l 

~-~~c
5

_o;_~{f~L~ i9S1 

I.D.No.ll55 • 

VERTROUWELIJK. 

Betreft: H.A.de Vet. 

~~ 
~~ 

/ 

In antwoord op Uw brief no.ll6459, d.d.6-9-51, 
v1ordt bericht, dat de Vet, Huibert Arnoldus, geboren 11-2-
1920 te Leiden, nimmer te Rotterdam woonachtig is geweest, 
zodat over zijn politieke oriëntering en/of activiteit be
zwaarlijk een oordeel kan worden gevels; . 

Betrokkene, die te Leiden woonachtig is, is als 
propagandist werkzaam voor de R'damse Tiiergaarde, waar hij 
zich nimmer over politiek uitlaat. Bekend is dat hij zich 
beweegt op het terrein van de foto-techniek, waarvoor hij 
vorig j"aar reeds reizen heeft gemaakt naar Amerika en West
~itsland. NBar verluidt zou m j tha~rr voor een fotografische 
aangelegenheid naar Tsjecho-Slowakije '~an. (Einde) • 

Aan B.V.D. 

AP~ 
I 
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~L 
L-~~ j \ RAPPORT van _-;.,_)D voor CVN I 

Be~r . Verzoek om toe1atingsvisum voor Praag van DE VET HUIEERT A • 

x 

~ -_ 1/t f/.ry 
Be·!; rouwbare, niet nader te controleren bron meldt bij 
bericht' A.(Jp/ -114424 180 V-10 
~~RTINIC,DEN HAAG zond op 18.7. 1 51 het volgende bericht aan 
het MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN,PRAAG. 

DE VET HUIEERT A,geboren 11.2!20,Neder1ander,technisch-optisch 
emp1oye bij de Rotterdamse Dierentuin,verzoekt toe1atingsvi
sum voor zaken met ~ffiOPTA,Hr.PREROV inzake verkoop fotografisch 
patent.Aanvrager gaat Vrijdag naar PRAAG.Correspondentie aan 
MEOPTA 25682 PAT. Het is nodig,dat U omgaand antwoordt • 

NB: Bij gebruik van deze informatie buiten de dienst 
moet de telegrafische herkomst worden verzwegen. 

ACD, 116459 22/8 '.51. ACD/1 
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I · , I 
V E R T R 0 U W E L ri_ ~~ JUNI1951 ·~ -

I ACDj Îli Verb i nding : 30 . 
No~ 1263. 

Onde rwerp~ R.de Jong- Gorjup . 
Datumg 51. 
J~~~--~~ 

;;J , 
-~----~--~-----------------· -----· -----------------·-----1 

No.l08856, dd. 11 Juni 1951 . Da t um van ontvangst bericht: 
Be t r ouwlJaarhe id berichtgever: 
Waar dering beri cht gever: ~-~·.- .. . 

( ". . . 
' ·'" 

Tevens be richt gezonden aan: 
Mede v-re rkende i nstantie s: 
Ondern omen ac ties: 

Naar aanleiding van Uw bovenvermeld schrijven, heb i k 
de eer U te berichten, dat R.Gorjup onlan gs op bezoek is geweest 
bij haar te Zelje (Joego Slavië) wonende broe.r en moeder. Laatst
genoemde zou inmiddels zijn overleden. Over Gorjup werd bereids 
aan Uw dienst bericht. 

"einà.e" 



WIJZING 

Uit :BD 15228 Naam: H.STUUT. 

•• Voor DD 1193 Naam: NEDERLANDSE BEZOEKERS AAN TSJECHO-SLOWAKIJE. 

Ag. nr: 115573 Afz. : I.D.Arnhem Datum: 31-7-1951 

Aard van het stuk: Betreft: Oud Paspoort van H.STUUT. 

Zie Ag.nr.ll5573/PD '15228 ' met bijlage. 

Uitgetr. door: T .G. Op aanwijzing van : ACD I 

Datum: 17.10.1951 



NOTA: 
Van: KA-RA 

'.-···. 

. ' .. ' 
, '\ • •. ç'l" ~ 

Op 9 . 7 .51. werden aan Spil onder brief nr.11061 8/CBS/ 
914 i nlichtingen gevraagd over G. KESSLER, n.a.v. 
CV1T/I's nota aan KA- RA d . d .2 9 . 6 .51. nr.111618. 

12. 7 .51. v.H. 





B. 
D.A./1-067/W. 970. 

Le ressortissant néer1andais . 

K E S L E R, Oeorges, 
Bruxe11e:s;-le 12-10-1914, 
représentant · 
résidant à Bruxelles, 
24, avenue Père Damien~ 
pp. 450.074/Bx1 2-6-47 
va1ab1e au 5-7-1952 

J'~~·~~ 

a été contro1é 1e 16 mai 1951 vers . 14 
rendant à Prague~ -- , ----

Le 29 mai 1951. 
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Jo- .. ....__ -
. ': :-; O.K. 

VERTROUWELIJK . . ·21 MEI 1951 erG 
.....__... ......... . 

Antwoord op schrijven 
Cf . ACDJ '?~ 6 n 

d.d. 25 J anuari en 6 April 1 9 51. No 101066. . 
./~~~~ 

J a cobus Johannes VAN OORT1\'lERSSEN, g eboren te Rott erdam 
op 26 September 1910 is op 22 Januari 1936 te Rotterdam ge
hu wd met Cornelia VINK, g eboren te Vlaarding en op 3 Juni 1909 

Uit dit hu welijk z ijn t wee kind eren g eboren. Het gezin 
heeft zich op 4 December 1940 te Voorburg in p erceel Hoge 
Weidelaan No 16 g evestigd, k omende uit 's-Gravenhage, Al
tingstraat No 108. 

J.J. VAN OORTMERSSEN is Adj. Directeur van de Indumij 
N. V. v.h. Crossley Motoren, Weteringkade No 7 te 's-Graven
hage. Hij maakt meermalen vo or deze N.V . reizen n a ar Brussel, 
Parijs, ZwitsBrland en Tsjecho-Slowru{ije. De reis naar Ts~e
cho Slowakije is in October 1950 vermoedelijk wel doorgega an 
en heeft ten doel gehad in of verkoop van motoren. Kort gele
den de juiste datum is niet bekend is J.J. VAN OORTI~RSSEN 
met het vierwielig motorrijtuig H - 46606 NL langs Wernhout 
de grens gepasseerd en had een Tsjechische visa. J.J. VAN 
OORT~illRSSEN was toen in gez~schap van een perso on genaamd: 
Antinie ALDERLIEFSTE, geboren te Rotterdam op 4 Augustus 1919 
wonende te Schiedam,Nassaulaan No 39 , en een persoon genaamd: 
Hubert Leonard LUIJTEN, geboren te Vaals op 28 Februari 1891, 
wonende Van Alphenstraat No 50 te Voorburg. Van A. ALDERLIEF
STE,voornoemd, is bij de poli~ie te Schiedam niets ten nadele 
bekend, noch op politiek , noch op crimineel gebied . Bij ver
der onderzoek is gebleken dat H. L . LUIJTEN als chauffeur bij 
genoemde N.V. in dienst is en regelmatig reizen voor dezeN . 
V. maakt naar België en Frankrijk . Volgens bekomen mededelin
gen is hij inderdaad kort geleden voor genoemde firma naar 
Tsjecho Slowakije geweest . H. L. LUIJTEN is lid van de N. S . N. A 
P geweest en thans uitgesloten van de kiesrechten . Zie voor 
zijn antecedenten antwoord op Dis . 1099 7 A d.d. 25 Januari 
25 Januari 1951 . De leden van het gezin J.J . OORTMERSSEN be
lijden volgens het Bevolkingsregister de Ned . Hervormde gods
dienst, doch zouden niet bepaald ker~elijk medelevende mensen 
z ijn. Het gezin is woonachtig in een herenhuis op goeden 
stand te Voorburg en in dit perceel ziet het er zeer verzorgd 
uit. Hun leveranciers betalen zij go ed . Bij verjaardagen van 
leden van het Koninklijk Huis wordt door hen gevlagd en in 
hun omgeving staan de ~eden van dit gez in zeer gunstig bekend 

Bij nadere informaties werd mij uit betrouwbare bron me
degedeeld dat de leden van dit g ezin wel eens een enkele keer 
naar de Gereformeerde Kerk gaan. J . J. VAN OORT~illRSSEN zou 
zich in de oorlogsjaren zeer goed gedragen hebben en geruimen 
tijd in een gevangenkamp in Duitsland hebben gezeten . Hij is 
daar met een long ontsteking uit teruggekomen . Hij heeft aan 
omwonenden verteld dat hij meermalen voor zaken naar Praag 
gaat, doch dat men daar zeer vo orzichtig moet zijn en daar 
bijna niets durft te zeggen. · :Men acht de leden van dit gezin 
in hun omgeving politiek voor 100% betrouwbaar . In het gezin 
wordt de Nieu~e Haagse Courant gelezen . Van enige politieke 
activiteit in extreme zin, hetzij naar rechts of links hebben 
de leden van dit gezin n i mmer doen blijken . De namen van de 
leden van dit gezin komen in de Politieadministratie te Voor-
burg niet voor, zodat zowel op politiek als crimineel bebied 
niets ten nadele van hen bek d is .Einde . '·mrg l81Vféi 'r::"' 





RAPPORT : 
Van : KA- RA - L. 
Aan : Hoo:fd c. 
No. ; E. 1125 
ONDERV:JERP : Oostenrijkse 

)./ -:r:J/ .s .. , 
._....,..."_.... L.- ~ /. / 

i: 8 MEI 1951 

At·.i t oddS b 
Transitvisa. 

'7-5-51. 

Van Sardine werd het hieronder volgende lijstje van Oosten
rijkse Transitvisa ontvangen : 

No. 
NLA. 

~ . A&~l/51 

~--~·' 
T HOENSON , Dirk, born 11-9-1918 Semarang; P. 418389 Kgl. 

Komm. Haarlem ung . Vis. 2'7'7. Nied. Heemstede, 
Cloosterl. 10; destination: Hungary; Visa 
valid till 3-1-51, 31-1-51 • 

......-~- P. 4/51 T VESSELINK Hermannes geb . 28-9-1884 Haskerland ;P. 64838'7 
...._ Burg. Amsterdam ung . Vis. 016. Nied. Amster

dam,J.Luykenstraat 40; destination: Hungary; 
'I Visa valid till 5.1-51, 12-2-51. 

~A,
1 . t . 5/51 T .,. 0\ S~~ Ernestine geb. 28-6-1929 Haarlem;P. 495911 IQSl. 

Komm. Haarlem czech visa No. 11/51. Nied. 
Haarlem,Hospeslaan 9a; destination: czecho
slovakia; Visa valid till 9.1-51, 9-2-51. 

. ' 
STRALEN, Antonius geb. 25-6-1928 Haarlem;P. '755100 

Kgl. Korrun. Haarlem czech visa No. 10/51 • 
.."___ Nied •. Haarlem,Hospeslaan 9a; destination: 

Czechoslovakia; Visa valid till 9-1-51,9-2-
51. 

~41 6/51 T v. 

4t ~ ~ '7/51 T v.OM~REN-AVERINK Hanna geb. 28-5-1913 Enschede ; p . 
, 95~994 Kgl. Komm. Haarlem czech visa No. 12/51. 

__- Nied. Haarlem,Schotersingel 22; destination: 
~ '. IÏ/ " czechoslovakia; Visa valid till 9-1-51, 9-2-.; J,.h' 51. 

N'-"/ 9/51 T 

1-- 12/51 

~-
rl f{~' ll, 

fJy I 

SPOELSTRA 11atthijs geb. 6-10-1913 Enkhuizen;P. 926541 
Kgl. Konlill. Haarlem Ung. Vis. 230394-109'7'79/ 
/1950. Nied. Enkhuizen,Westeinde lOl; destin
ation : Hungary; Visa valid till 22-l-51, 
3-2-51. 

T de JONG-GORJUF Rosalie geb. 29-5-1913 Heerlen; p. 
P. 06'7643B Kgl. Komm. Haarlem Yugoslavia. 
5/5/51. Nied. Zandvoort,Kanaalweg 35; destin
ation: Yugoslavia; Visa valid till 2'7-l-51, 
26-2-51; 

(. 



• --
f_JJ;.J . . 

RAPPORT AC]) ~á~~ 8 MRT 1951 ~ 
Betr: visurnaanvrage S.H. Adalsberg or·J .~-:Jff: . . ACD/ ;.#fd'J 'I 

o , · · w· · •'~ • ,/ ~ 
.u~--~· . /"'i 

" 4 \!~ I . 
./~:~,·d ~/ (/. 

Uit betrouwbare niet nader te controleren br on wordt ver~en dat 
I Siegfried Harry van ADALSBERG, geb. 20.4.14 op 24.1.51 aan het Tsjeclrische 

Gezantschap te den Haag een toelatingsvi sum voor Tsjecho-Slowakije verkreeg 
voor 14 dagen. 

ACD;t" 8. 3. 51 
102950/ V-3 

~--
T.F. Noyon 



No.423-l/51 "~-"~::---é ~~"·· 'o/·13/ 
t. 2 FEB. l91J ~ 

=========== 
Betreft: Reis achter 
• IJzeren Gordijn > 

. JrROUVJEL IJK . -~ ~:~'J·v 
ACD; ltJt 3ftt 

Op 30 Januari 1951 

1 Febrüä'ri T95I~ 
./~.-.;~d 

landde op Schiphol, komende van 

• .--

Praag: 
Sylvain BUZAGLO 
geboren te Hamburg, 19 November 1908 
koopman in lederwaren, Nederlan,der, 
v.ronende Den Texstraat 29 hs. , alhier. 

Hij was op 26 Januari 1951 naar Praag vertrokken. 

======================================================== 
No. 13. ~ F3 • 



• · 

• 

Verbinding: 32 . );.;,..... 
~,v" 

No.: BV/G 1373-50 . 

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 
's-G raven ha ge. 

VER'J:ROUw-.bLIJ K. 

In antwoord op Uw schrijven dd. 7-9-1950 No . 90851 
. ~ betreffende Harmannus STUUT , geboren te Arnhem 25-5-1922; 

• wordt het volgende medegedeeld . 
Hij komt in de politie-administratie te Arnhem , zowel 

op politiek als op crimineel gebied niet voor. 
Gedurende de oorlog (vanaf 1942) werkte betrokkene 

enkele jaren bij het Rij ksbu-reau voor Textiel. 
Hij wordt beschreven als iemand met een zeer ges loten 

karakter. Hij bemoeit zich nergens mee en leeft alleen voor 
zijn werk. Voor politiek zou hij i n het geheel geen belang
stelling hebben . 

Tijdens de evacuatie van Arnhem werkte hij ten kantore 
van zekere Heij te Veenendaal, waar hij de personeels-administra
tie verzorgde va n het geëvacueerde personeel van het Rijksbureau 
voor Textiel. Na de bevrijding was hij werkzaam te Arnhem bij 

@et Centraal J'.1agazijn "Distex". Zijn onmiddellijke chef 1vas des
~ijds de Heer van Schuppen , grossier in textiel , thans wonende te 
Veenendaal . Na afwikkeling van dit magazijn is betrokkene naar 
Amsterdam vertrok~<:e n, \vaar hij ook belast werd met de afwi kkeling 
van het Centraal Hagazijn nDistexn aldaar . 

Omstreeks eind 1949 of begin 1950 lcreeg hij bij het 
R. r . B. eervo l ontslag . 

Hij zou thans een agentunen en commiss iehande l hebben . 
Ti jdens zijn di enstverband bij het R. B. T. maakte hij 

v oor deze dienst reizen naar het buitenland o.a. naar Spanje . 
Thans zou hij veel in Duits l and reizen . 

Betrokkene is ongehuwd en woont bij zijn ouders . Hij 
behoort tot de Ned . Herv . Kerk en zou ook wel kerkelijk medelevend 
zijn . Omtrent zijn politieke overtui:ing is niets bekend . Zijn 
ouders zouden tot de C. H. U. behoren. · 

Van een bezoek van betrokkene aan de Soko l feesten te 
Tsjecho- Slowakije is te Arnhem niets gebleken • 

.1:'] I N D E. 18-l-1951. 



Speciale instructies aan AC D, (Slechts bij definitieve opberging in CO 
te vullen). 1------.------

Afd. /Sect.: Dat.: .!. • "'-· .,-I Par.:~ 
·········· ····························· ·· ·· t .: ... 

• I A C D 4. Dat. : Par. : 

~· 

• 

-- ••••P•-·•••t•• ·~•••• · ••••-·••i. • i •J;•• • •••• • •••• ....................................................... . 
t., 

i~,;/ . ~~t·t~ ;.<.~ 
~ &-JJ.tdr--~ ~~ . 

. ......... /:h .... ........ ;. .................... ~··:=•ê ~~:.~.~. -~ ;;..= · .. ·.···········••·•••••••••••••··········· 
' ·, 

.. a .c-~ · ---~--~- -~old.~~~~l.d. 

··:··· 7120·····" ··~;;;:!;~~~. ·t.up ... ~ .... W. .... ~ •• •• . 7; ·p;;; !:;.s, 
'2 - c) '•&.= 
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• 

RAPP ORT A..CD 

Betr: J. Overdijk 

Uit betrouwbare niet nader te controleren bron wordt vernomen 
t Johannes OVERDIJK, geb . 1.7.07 te Amsterdam, Nederlander, wonende 

te &msterdam Oost, Swindenstraat 55, op 18.10.50 bij het Tsjech • 
Gezantschap te den Haag een toelatingsvisum voor Tsjecho-Slowakije 
verzocht. Paspoort no. 704614. Vertrek uit Nederland 26 Oct.l950. 
(Voor deelname vrijheids marathon). 

ACD, 18.1.51 
95754/V-20 . 

/ 

T.F. Noyon 

~;:., ~ JJ~)~ .... .r.~ ~i, c)i;_ -'tl-o-e,?2-o 

16 JJ[ 1 ~s ~ r/~ L.:Vl.-.-.- -~. 
2h Vlf 



• 
RAPPORT ACD 

4 "3}4,.:3 

tffJ. L ~-l 3l- 7·/ 

0; Jf/-7'7 .:.. 
/OI~ 

Betr: visum J.J. van Oortmerssen 

-~ 

Uit betrouwbare niet nader te controleren bron wordt 
vernomen dat Praag op 12.9.50 bericht zond aan den Haag dat 
aan Johannes Jacobus van OORTMERSSEU, Nederlander, wonende 
te Voorburg , Hoge 11'feidelae.n 16, een toelati ngsvisum voor 
Tsjecho-Slo,,vakije verleend kon worden voor 14 dagen. 

ACD , 11.1.51 
93384/16870 

T.F. Noyon 



MLO 
MINISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKElT 

No. : 101066 

. lZO x~:®x 
r6 APR ' ·. 1o1o66 

's-Gravenhage , 3 Ápril 1951 
Javastraat 68 

Bijl .: gene 
• CVN I 

Betr.~ ~J~·~J~·~==~~~~~~ VERTROUWELIJK 

• 

Mits deze veroorloof ik mij Uw aandacht te vesti
gen op mijn brief van 24 Januari 1951 9 No . 101066 , betref
fende J.J. van OOSTMERSSEN. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
Namens deze, 

Jhr Mr W. J .Th. Serraris. 
k 

Aan de Heer Hoofdinspecteur van Politie 
te 
VOORBURG 

Cntv. 1x:.'fi: ........ "b"ï··:· ~-{'-'-; 
Ra-p L:;.:..l . :. ···:···j '::1 ........ , .•. > ~ 

Antwoord : ............ Ui...fJ. . ...:2 . .L..L,.. .. 



r 

Dezer: dagen ontving ik berio1 t, dat Jo~annes Jaoo
:bus van OOR!(ERSSE , wonende te Voorburg~ noge eidelaan l6P 
tn de maand Octobe~ 1950 een reis naar ~sjec o-Slo kije zou 
'-ebben gemaakt. 

-- Ik .:verzoek U na te doen gaan, of bedoelde reis inder-
daad heeft plaats ·gevonden en Z"O j_a; met welk doel . ~evens 
zou. .t;tt gaarne nader worden ingelio"t ·pmtrent de politieke ge-

·Zindt:,eid van betrokkene . · 

1~ HOO~D VAN.DE DIENST 
Namens deze, 

ve.n Poli i:i ~ · "7 Untv. bew: .. .-.·······-···· ..... · ..... 
. . . é \ 

Rappe-l : ........... J-~ : .. J . .: ..... ,.z .. · 

lo.ntvroord : --- -~ lj b J~l .. 
I 



Speciale instructies aan AC D, (Slechts bij definitieve opberging in 
/ te vullen) . 

Y NAFGEDAAN 

' ,. 

Afd./Sect. : '-" I (f Dat.: 

Interne aanwijzingen A C D. 

• 
;J 

// A C D 4. ' c. Dat. : J - 1 'L- -.. I Par.: 

Aant,ekeningen : 

lt. i, ... .f.f,.·,: ·····- .... . <4.,/' , / ... J C: ... ' • . .J.C .... 

............... 4- ....... Z::: .. ~---··"··························· .......... .......... . 
~ . / ~~/- >Î 

..... Q.,.,~_N_. c. .......................... ...... ................ : ...... "5... ............. ...... .......................................... - ----------- ------·------- . 

. --------------~ -Q-,--r=---~-----~ .. J:s .. P.? .. ·····---~- V....:.k.r.t.9.,.~R- . , .. ~~ --~ -----~---L., .. D. ..... . 

1!··1/i/~ ---- ......... ................................. C.& .............. I ~J ' J. ~l--- ......... .. . . . 

--~---······································· 
--------~---h.e .. .... . 

~ .-l........z ~ o-a. ~~-: ~(Xc.o • • ~~.:t ~ 
. ··································· .......... ······· ······ ·········· ··················· ········· ··································-···· . 

. ~:::=~~~E~~:~C~~~~;;= ... 
···············--~~;3?5. -::.':{:• .. .... 

4-~-.n 
......................................................................................... y?· ·· .. -· .. -· 

Jt/Y -
c j{~if~?::< 

....---
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249/51. 

î L")M.Ávl- c_ 
E R T R 0 U vl 

I {)6.36-U Ói 31J 
t)/,J'I 

1 OCl lQ51 · 

1 AdJ/ IJ.o,7Jè> I 
Dordre cht, 17 October 19)1. 

Betreft: Mee s BERHHART, geboren 1 3 .10 .99 t e Dordrecht 
.Ant woord op schr ijven d . d. 20 . 6 .1951, No . 100374~ 

C!o 
-0 Mees BBfllifHA_l1.1' , geb. 1 3 .10 . 99 te DordTe cht, i s e en zoon van 

J'ohan Hendrïit:k BL;RlJl:L:-ill.D en Ar in a J a cob a MI J1-JSTER. Op 19.3 . 21 is 
h ij t e Har di nxveld gehuwd met Pietj e HUIZER, geb.17.3 . 00 te 

i..:>ssen dam . Uit dit huwelij l: z i jn vier k i nde r en geboren. Zijn 
vrouw overle ed te Sli edr e ch t op 13 . 12 . 38 , wa arna h ij op 21. 5.42 

~ hertrouwde me t Anna Corne li a B~ETS, geb. 12.11 . ~0 te Ha arlem. 
/"Dit huwelijk werd te Dordrecht voltrokken .Uit dez e verbintenis 

zijn t ·wee ld :ndeJ·en geboren . Zijn tweede ech tgenote had twee k in de r en, 
Jacobus Wilhelmus Johannes van KORDELAAR, geb . 12. 8 . 35 te Haarlem 

. N~ 

• c?' 
en Mees van KORDEIJ...AR, geb . 3 . 11 . 40 te Sliedrecht . 

fu:ees BERNHART en zijn zoon Ylillem Leendert, geb.l4.8 . 23 te 
Sliedrecht zijn bekend in de administratie der voormalige PRh . 
In verband met de overdracht van de desbetreffende administr atie 
aru1 het Bur. Centl~ .1.:..rch. Bijz.Rechtspleg ing te 's-Gravenf1age is 
dezerzij éis niet n a te gaan wat 1:e n ten laste is ge leg d . 

I 

Op crimineel gebie d is van de zoons van betrokken e het volgende 
be"k:end ; 

Tegen ~7illem Le enclert werd op 14.8 . 44 proces-verbaa l opgemaakt 
terz . diefstal . Door de Kinderrechter te Dordrecht werd hij veroor
deeld op 5 . 9 . 39 terz . openbar e schennis der eerbaarheid tot 3 maan
den v .v . met drie jaar proeftijd en bijzondere voorwaa.rden( Tucht-
school) . De Po l i tierechter te Dordrecht veroordeelde hem op 
13 . 7 . 45 bij verstek tot 2 we}en gev . str . O. V. terz . diefstal en 
op 24.8 . 45 eveneens bij verstek tot 1 maand gev , str . O.V. terz . 

, diefstal . 
A_ Zijn broer Jan BEIDJ1lli.RT, ge b . 15 . 11 . 18 te Har dinxve ld ·werd op 
pr 25 . 9 . 36 door de Politierechter te ~ordrecht veroordeeld tot 

f 3 .- subs . l week tuchtschool t erz . eenvoudige beledi~ing . Tegen 
.Arie BJ:!;RNHAR'r , geb . 12 . 6 . 21 te Sliedrecht werd op 4 . 3.48 p . v . 
opgemalli~t terz . overt reding van art . 6 van de Vaste Brandstoffen
beschikking . 

Aangezien Eees BERJil1IaRT nimu.er te DordTecht vertoeft , daar 
hij als aachinisc; werkzaam is op de sleepboot "FRANSINA2 , eigenaar 
J . van :UIJSBl\JDOOID< , wonende lilhelrainalaan te Maasbracht, is niets 

1 bekend omtrent zijn poli t:i.eke richting . Op 9 . 10 . 51 is hij met deze 
sleepboot vertrokleen naar Duitsland. Hij is abonné van bet neutrale 
dagblad "D"' DORD1'.C:::ï.,.tiAR t! en heeft g= en. godsdienstige overtuiging. 

5-. I Zijn echtgenote Anna Cornelia BEETS is bevriend met mdries Pieter 
HTTE , geb . 22 . 11.03 te Jordreq'ht , tronende te Dordrecht , Voor
str aa't 64 en. zijn vrouv1 Hermina LEivllvili4,fS , geb . 30 . 4 l 98 te Dordrecht . 
' WI TTE i s l i d van de C . P .r, . en v1as op 28 . 10 . 47 abonné van de 

''wlaarheid'' . Hij verklaarde 'zich in 1948 bereid om logies te ver
f schaffen aan een je1.1gdig bezoeker van~ean C. P .N. congres . 

-De-



w De echtgenote van BBR1,HB..RT heeft voorts veel omgang met 
J\ ~ Jeannette Neeltje VOOGT , geb . l? . 8 . 98 te Dordrecht , ~onende 
/ te Dordrecht , Ri edj_jk 10 , a.an welk adres zij een k l einhandel 

2 

in tabaksartikelen drijft . S~de:r.,t ],_947 i s Mej . VOOGT lid van 
de ~.l~ . Zij bezoekt Tegelmatig vergaderint:;;en van de C .P .n. 
en .lli:-'ll' . C . Op 2 . 1 2 . 50 adverteerde zi j p in het àae-bla.d "D:D lii.AF...RHllD11 • 

:Be i de vr ouwen zijn aanhangsters van het spiri tisrae . 

Het gezin BEBlTI:T.t.RT woont alhier aan het ad.Te s Mar i enbarnstraat 
50 r ood . 



MLO/CVN 4/i 3 
MINISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 

•,. 
Mits deze veroorloof ik mi~· Uw aandacht te vestigen op 

mijn brieven :van 20 Juni en 30 Au~stus 1951, No . 100~ 374 , 
betreffende I~ . BERN~RT . 

,.. ' 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te 
DORDRECHT 

' • >. 

t . 

HET HOOFD VAN DE Dil::NS·T 
Na~ens de~ , . 

• t::~l ,.,~ 

~lf \(, t. BR1>'' · 
4 

Rappel: 1 November 1951 





S.T. 

No. Gr.V.D. 3/51 Conf. 

Bijl.: een. 

B.I.D. 

Hierbij mogé ik U doen toekomen 
een uittreksel uit een m pport 
bpgernaa kt door Z, be tref.f'enda de gre na
passage van r'M. B.EmHARr", naar àe 
inhoud v.earvan ik i'J kortheidshalve 
moae verwijzen. 
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k Do.orlG~atpos t i:lchi rbol Exemplaar nr .. Yngekomen1 2 .1.15151. 
Datum en uur van verhoor I signalering: ,30.12.1950 te l S. jO uur .. St. No.: .3/51. 
Samen werking met: ........................ I .. U: i1 Verzonden: .3 .1.1)'51. 
Ondernomen Bag<:~gecontrole • . 

c:: 
V 
..... ' 
V 
(i 
ro 
Q 

a. 
ro • ..c 

-~u 
V<f> o::v 

N 
V 
bL 

.. 
bJJ 
.5 
ö ..c 
u 

(f) 

/1,1 
Naam: . . B E R îii h _; R T 

Voornamen:. Mees 
Meisjesnaam: .... 

Alias~ . . . ....................................... Nr Legit.bew. B.Z.: 
. ... Man/w.JO~ 

Geboorteplaats: .... Dordrech t .............. . datum: ........ 13.10 .189.9. .. ..... .......... ...... . 
Nationaliteit thans: ......... He de:r l ands e bij geboorte: 
Beroep: .. .. machinist hij de b innenva;;\rt .. 
Adres: .. ..... Dordrecht, Jf.a rie.nborns.traa t 50. 

Soort: . S e i'l 11 P9$W9:r.t Nr 98 99.3. geldig tot: .... ?J!J!.:Ic9.5J.:.-. 
Uitgegeven Ie: ... . . . op: 4J.J.l949 door: . 
Ned. visum nr: geldig tot: uitgegeven 
te: ... op: ... door: . . 
Andere voorkomende visa: Polen (d.d. 18 . ,3.1949 en 20.10.1949) ... .................. . 

FOTO 

Bijzondere aantekeningen: .. Tsjecho~Slo1wkije d .d.l949. ... . .. .... .. ....... ...... H H • • •• 

Russische zone VE>)J DtJ.~j;~:~land .. geld~ :V()()]; 1~.'59) . 

Reden: . 
IN Reist van:... Stettin {via.Y{arschl;lU ~ f3n :!?,raag) naa:r. Scbipbo:L. 

Verblijfsadres in Nederland:. . .Dordrecht zie . P..oven • . 
Vervoermiddel: .... ... ..... Yl.ieg:t;u:i,g 

Naam: 'Voornamen: 

... ... ....... ........ ................. ge en .. l:J~jzgnd~ .~~.df: n11 ... 

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

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

Schoolopleiding: H ••• • • • • • •••• • • H , • • 

Vakopleiding 
Talenkennis 
Godsdienst 
Politieke richting: .. 

Geb.plaats en datum: 

Gelaat: 
Mond: 
Gebit: H·· 

Adres: 

Reden van verhoor/signalering en nadere bijzonderheden: ... DaaTAe,z;t:; pe:r.s.<>.C?J:lll:tEi<?l:l~J:l~~J ?I? Ac:! pin
nenvaart achter het IJzeren Gordijn is , is het mog elijk van telang hem 

······ ···· riader te bekijkën~ i' ëgëns tre iriverbitlding is hier op Scht rhol met deze · 
····· ········ persoon niet diepgaand ge sproken. Hij lijkt mij we l een per soon d~e 

. .. ......... .... . . ....... .. .... spreken .. wil . " 

Cöil~: t~· · 
lUB 1101-7/7/ ' 50· 



• 

_, 

N r • 30 9 1- ' 50 • 
\Ji . 11}-&-" 

I (ï.. 

Uw nr. 90851 dd .7-9-'50 . 
Onderwerp :Personen die 

16 December 1950 . 

Tsjecho J lowakije bezochten . _.... -·- ·~ . 
· ~· " •.. :•.RT ~ 

VERTROU\"TELIJK . ~~.CD/1 ~~! 
\)!\. ·:~ 

~~- z 
~~·........,.....,,.... 

In antwoord op bovenbedoeld schrijven kan het volgende worden 
medegedeeld: 

In het Bevolkingsregister te Ams t erdam staan ingeschreven: 

Cornelia Id a SCHThi'NllJG, "U.R..- J i'', q 
geboren te Ams t erdam,l2 October l917, wonende: Admir aal de Ruij
terweg 523-III te Ams t erdam, weduwe van:Gijsbert van de Wiel, .... , 
gebo ren t e Amsterdam, 24 Mei 1918 en overleden in-r940. "1;;{, 

' 
In de Politieadministratie te ~~s terdam komt zij niet voor op -·/ 
strafrechtelijk en op politiek gebied. 

Haar man was in leven agent van Politie te Amsterdam,alwaar hij 
in 1940 uit de militaire dienst gekomen was .Vlak na de oorlog 
is hij weer in militaire dienst gegaan en is bij een motoronge
luk omgekomen.Uit het huwelijk zijn twee kinderen geboren. 

Betrokkene st aa t gunstig bekend.Zij is een resolute en oppassen-
• vrouw.Momenteel vertoeft zij al reeds meer dan een j aa r te Wa

geningen,waar zij huishoudster is en mogelijk ook zal trouwen. 
Tot zolang ~oud~.zij echter de woning te Amsterdam aan. 
Na de oorlog ~h ~rsschien ook wel voordien,eorrespondeerde zij 
met een familie in Tsjecho Slowakije.In 1948 heeft zij een va
cantie van ongeveer 6 weken bij deze mensen doorgebracht.In 
1949 zou deze familie een tegenbezoek brengen doch mocht~~ het 
lanÀ niet meer verlaten. 
Deze co~respondentie en dit bezoek had geen enkele politieke 
achtergrond.Betrokkene behoorde niet tot een kerkgenootschap 
en interesseerde zich ook niet voor politiek.Door haa- r werden 
de dagbladen "Het Vrije Volk" en n.tlet Parool 11 gelezen.Communis
tische of andere links-extreme sympathie was zeker niet aanwe
zig. 

~ /tl-"' ~.bt.,..... ' Willem He,~drik -~E,; ~ 74 ~ ~- D "~(~ 
~~geboren te Amsterdam,l2 Maart l920,student wis en natuurkunde, 
~-o.T-· ~ wonende:Andoornstraat 17-boven te Amsterdam. 
· / ~ 
JJP~ 

Yi 
~: 

Blijkens de Politieadministratie te Amsterdam is betrokkene in 
1942 tweemaal veroordeeld terzake overtredingen van het Aard
appelenbesluit,respectievelijk tot f.lO,- en tot f.l5,- boete. 

Betrokkene staat gunstig bekend.Aangezien hij niet al te best 
met zijn moeder,een weduwe,kon opschieten is hij enkele jaren 
in diverse huizen op kamers geweest,zodat zijn verleden niet 
geheel is na te gaan.Hij was een zeer ijverig student aan de 
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam en had voor andere 
din~~n dan zijn studie weinig belangstelling.Hij greep elke mo
gellJkheid aan om zijn vacanties in het buitenlan4te kuiLnen 
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i doorbrengen.Het is ook welhaas t zeker dat hij met een studenten 
groep of een reisvereniging in 1948 een reis naa r Ts jecho-dlowa-

. kije heeft gemaakt. 
I lenige politieke achtergrond heeft dit bezoek niet gehad. Betrokke 
1 ne sen ook zijn familieleden worden zeker niet gezi en als mensen 
1 met sympathie voor het communisme of een ande re lillies-extreme 
;;.! ___ " ..... ,ga...,.1~ .. o-~f3ri.ng. .",. ·!ft;., . ~ ~ ·r · 
r Cernelia van de r V~T, ~ V'. Y<...: c;J J .) ' 

6. r;· geboren te Amsterdam,l2 April 19 24 , gehuwd met: 
dlfr ' 1 Johan Frederik E.SMEI JER , r 0 . . , J geboren te .Ams terdam,l2 Januari l922 ,van be roep: j3chrijver P . T.T. , 

,t#4w wonende: le A- t jehstraat 1 27-huis te Arns t erdam. ~ crcr't{, ·,!J o 8 "Î 

rJ!}I In de Politieadministra tie te Ams terdam komen beide personen niet 
voor op strafrechtelijk en op politiek gebied , 

• 
Esmeijer,voornoemd , was in de oorlog tewerkgesteld in Duitsland 
en kwam in IDsjecho Slowakije terecht. Bij de bevrijding van dcht 
l and door de Russen,heeft hij meerdere weken onderdak gehad bij 
een aldaar wonende farlllie.Nadien onderhield hij correspondentie 
hetwelk er toe leidde dat hij bij zijn huwelijk met voornoemde 
van der Vegt een reisje maakte en logeerde bij deze Tsjechische 
familie. 

Betrokkene en zijn vrouw staan gunstig bekend. Zij behoren niet 
tot een kerkgenootschap .Politieke uitingen zijn nirmner waarge
nomen .In het gezin word t "Het Parool" gelez en.Waarschijnlijk 
sympa thi seren zij me t de Partij van de Arbeid,temeer daar de fa
milie vroeger zeer sympathiek stond tegenover de 0 . D. A.P •• Commu
nistische sympathie wordt niet aanwezig geacht . 

t. _. Anna NEDVED , zÀL triff:... J 0 0 t; ~ . 
ó. · f geboren te: Recklinghausen,B Februari l9lO,echtgenote v a n:Daniël 
~~·~ der KAR,geboren te Amsterdam,l3 Juli l910,wonende:Nieuwe r. . ... ) Pr1nsengracht 104-III te Amsterdam 

In de Politieadministratie te Amsterdam komen betrokkene en haa- r 
~~ echtgenoot niet voor op strafrechtelijk en op politiek gebied. 

Betrokkene heeft,voor zover bekend ge~orden,veel vertoefi in het 
voormalige Sudeten-Duitsland , waar ook nog familie en bekendm 
van haar wonen.Gebleken is dat zij hiermede correspondentie voert 
en ook wel gepoogd heeft pakjes mede te geven aan personen die 
uit andere hoofde naar Duitsland gingen. 

Betrokkene staat niet ongunstig bekend.In de oorlog liet zij 
zich nogal voorstaan op haar Duitse afkomst,doch het is mogelijk 
dat dit diende ter beveiliging van haar man,een jood,die in huis 
ondergedoken was.Politieke uitingen zijn niet waargenomen doch 
geacht wordt dat zij sympathiseert met de Partij van de Arbeid. 
Welk dagblad in het gezin gelezen word t is niet bekend geworden 
doch het is in geen geval "De Waa rheid".Door enkele personen 
w~rd t zij Rooms-Katholiek genoemd doch enig kerkelijk leven is 
n1et waa r genomen. 
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I1:lartha Johanna BRAYE, ~ 'lJy.,;, • • .• 

geboren t e Medemb1ik,l9 Mei l9l5,van beroe:p:Maatscha:ppellJk 
werks ter, wonende :Johannes Verhulststraat 186-huis te Amsterdam. 

In de Politieadminis trat ie te Ams terdam komt zi j niet voor op 
strafrechtelijk en op :politiek gebied. 

Be trokkene is in 1947 vanuit Me demblik te Ams terdam gekomen.Zij 
was Maa tscha:p:peli jk werkster bij de Dienst van Publieke \verken 
te Ams terd am. Wegens ongeschiktheid voor dit werk is zij aldaar 
in Augustus 1950 ontslagen en werkt nu in eenzelfde hoed anig
heid bij de Dienst van Sociale Zaken . 
Zij staat ·wel gunstig bekend . zi j is het type van een middelma
tige ambtenares die begrijpt dat de huwelijksk~nsen gaan minde
ren zo niet voorbij zijn,waarom zij het leven zonder huwelijk 
zo goed en comfortabe l mogelijk :probeert te ma - ken.Bekend is 
b.v . dat zij in 1949 met een collega h aar va cantie in Denemarken 
doorbracht en , ofschoon dienaangaande niets bekend geworden is , 
zal zij waarschijnlijk haar vacantie in 1948 in Tsjecho Slowa
kije hebben doorgebracht,temeer daar dit ladd destijds nogal 
in de mode was.Enige :politieke achtergrond ka n niet worden ver
wa cht .Politieke uitingen zijn ni t mmer waargenomen en men acht 
ha a r te eenvoudig van geest om, als zij sympathie had voor een 
~ttre~e richting , dit zou kunnen verbergen . 

~t .\~ \ 
einde . 
G-3 . 
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Liste des persounes 11éerlandais et \SUJe·IJE 
étra.ngers ) ayant tranoité par l'aérodr cme 
de rvie lsbroek au d épart vers - au a.u retour 
de l 1 Eu r ope Orienta.le. 

\ 1. L~RFVI.:i , Jean, né à Liége, le 22-l-1907, riomicilié à 
Bruxelles; chaussée de futerloo, 550 • 
.~Ss t re~Ltré de ? ologne le 26-9-1950, aûrai t eu à V ars 
r1 es cantacts avec certaines personnalités dirigeantes 
Kominform. 

I 
! ' 2. DE GROOT 1 Paul, néerl.:mdais, né à J.msterdam, l e 
fl.l ·1 1899, joLl.rnaliste, dlié à i~.msterdam - titulc;tire 

~ port 818.692. 
DJil JONG, Eke, néerlandaise, née à .Achtkarspelen, le 18 

' 1906 1 sa.ns profession, dliée à ~imsterda.m : passaport 
_;;;... 067524 B. - Arrivée le 21-9-50, venä.nt ie Prague. (Hote 

.,... ..- de· Paris). 

• 4. 

. I 

van de Vr~ERDOlJK, Josephus, Petrus, 1 s Hei tog enbos, 19-
1899, ü.êerl;;tnd.:üs, in.; éuieur, domicilié à ;Ündhoven -
1alsterweg 213, titulaire du P<:tSseport J3l. 58.6 déli vré 

à Jündhouen, ·1.e 9-9-1~50 - Départ pour Varsovie, le l 
10-1950 

GOUD;:)l,IIT, Salomon, nlr-landais, né à Amsterdam, 
l889, fabricant, ~omicilié à Amsterdam, Gerrit 
119 - titulaire du passaport ~20.651. r~rivée 
via Prague, le 11-X-1950 vers 15 h. 
Départ pour .. \msterdd.m, le 11-X-50 vers 18 h. JO . 

1 / 1 5. I1~F-~LD 1 Léopold, de nationali té canadienne, né en .Pol 
( endroi t ignoré) le 20-12-1898, professeu.r, résidant au 
Canada, porteur du p.~..:;s , _por-t no 4--54668 dél iv .cé Pd.r le · 
Ministère des Affaires Etrangères du Canada le 5-4-1949 -
.Arrivé .· le l;)-X-1950 à 15 r... venant de Varsovie. Llin

J t éressé étai t att end u à 1 1 aérodrome P':\r : CHAB~~SINSKY · 
né à Grobkowo le 13-7-1918, Ier secrétaire de la n~gati 
de.Polo~ne à Pologne (porteur du pp; diplomatique polo
llal s :if. 71 . ) 
Ensemble il se rendirent en voiture (plaque c.n. 88) 
à la léöation de Pologne à Bruxelles. 
A 17 h. 15, I1~F~LD a pris l 1 avion pour .A.msterr'lam • . 

6. 1ViOHT~l.G1L~, .Arie, néerlandais, né à 'Wlsterdam le 26-6-1~~ 
domicilié à HilversLlm, Pässeport HL. 417.34~ délivré 
Hil verf3Llm, le 60-l-1950, tra:nsi t : Amsterdam-Bruxelles 

· Prdgue le 18-9 -1950. 

~ ! 7. KALFLTS, Léon, néerlandais, né à lüepolonice, le .51-1-1 
co~nmerçant, résid.Jnt à 1'ilburg, Pctsseport néerLindais , 
no 788 . 582 (Tilburg le 8-7-1050). 
Départ pour Pra 0 ue le 14-X-1S50 



Retour de Prague le 18-X-1950. 
~tait attendu à l'aérodrome par un sujet néerlandais 
non identifié - pilotant une voiture (plaque néerlan-
d~ise N.37.762). . 

7 8,. JSJUIT, Christiaan, néer1andais, né à .\rnsterdam, le ll-9-
T§U7, journaliste, domicilié à i~sterdam- passaport 

•, néerlundais B. - 119510, déli vré Amsterdam 30-9-50. 
\; Départ pour Pragae le 18-X-1950. 

Arrivée de Prague le 27_X_l950. 

9. DJi.xKER, Hicolaas, néerlandais, né à H-.tarlem, 1€) 27-XI
l9l0, commerçant, dlié à Rotterdam, passaport 102.612 B. 
Arrivée de Prague le 27-X-1950. 

Le 9 novembre 1950. 



Ref. VA. 164.- Bussum, 9 November 1950 . 

BETREFT : - ·--·-----
A.M.THUS-de Groot 

-pr--,..-~ 

f7·1- 7 ' ~~--- \ 
wonende te Bussum, Brediusweg 7.-

< 3 MO'I. 1950 ~ \ ---------------------------~------ (!A) 
ANTWOORJ) ou Uw schrijven no .90851 / 

·' 
dd. 7 September 1950.-

------. -··. 

~ Lli!- 5~k . ----------------------------------

• 

In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven wordt dezer
zijds medegedeeld, dat blijkens de gegevens uit het bevolkings
register van BUSSUM, bovengenoemde volledig is genaamd: 

Anna Maria de GROOT, geboren te Noordwijk, 21 Mei 
1897, zonder beroep, echtgenote van de Nederlander: 

Eernardus Johannes THUS, geboren te Weesp, 31 J anuari 1893, 
zelfstandig loodgieter, beiden woonachtig te Bussum, Bredius
weg 7.-

De man woont te Bussum sinds 9 Januari 1923, komende van 

Heerlen,L. en zijn echtgenote woont te Bussum, komende van 

Noordwijk, .sinds d~ d.atum van haar huwelijk met B.J.T:Eil.JS, 7 No-
vember 1923.- ~ 

Voornoemd echtpaar heeft geen kinderen. Het belijdt de 
Rooms-Katholieke godsdienst en staat te Bussum gunstig aange
schreven.-

In de politie-administratie van Bussum, noch bij de poli
tieke recherche afdeling van HILVERSUM, onder welke afdeling 

Bussum ressorteert, staat iets ten nadele van betrokkenen ver
meld.-

Betrokkenen worden te Bussum geacht politiek te zijn ge

oriënteerd op de K.V.P. temeer daar beiden practiserend R.K. 
zijn.-

Te Bussum zijn geen feiten of omstandigheden bekend, wel

ke duiden op eventuele communistische sympathieën van de familie 
Thus.-

De echtgenote van THUS heeft een Nederlands paspoort nr. 
441073, afgegeven te Bussum, dd. 18 Juni 1948 en geldig tot: 18 
Juni 1950.-

Deze vrouw heeft destijds dit paspoort aangevraagd voor 

een vacantiereis naar Zwitserland. Bevestiging van het door U 
gesignaleerde bezoek van betrokkene aan Tsjecho-Slowakije, kon 
dezerzijds niet worden verkregen.-

''Einde 11 
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90851 d-d~~ ~J 
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I l-AR;_ . .-l f>'d~ z i 

r-f lUJl:IUIS Larnbe~tus,.timsterdam 12.4.:U:'l09,Hederlander, H.rt., . 
handeJ.sbedlende,is op ,~b·2-l.\::47 te :Uaarlem Jelmwd met GuurtJe 
Johanna 1 ... ooy . .t_lkrnaar ~. J..l~ lS, rJederJ.andse, itemonstrans. 

Uit uit hu, · elijki. lS een kl!td i_Sebur8n t.w. ,.,..Lexander,- 8 . :3 . 
lS47 Jiaa rJ.em. Betro";:,,.ene is momenteel lnwonende biJ zijn schoon
oud -rs J.\.leverlaan 133 uüj staat sedert 23 .lv. 146 te Haarlem in_;...-
geschreven komende van 1 msterdctm Voss iusstr~at 13 ._ _ ..f~ ' 

HiJ 1. .as reeds eerder_ ~ehuwd _ r~1~t lvJ • .c.. • Albrecht, emJe.l.. van 4. I 
6 . e> . 143 tot l0.21S47 wel.k huwel.lJk op laatstgenoemde datum wer'a 
ontbonden door scheiding. ~ . J . J.(ooy was van l6.9.l944 tot 1~.4. 
145 gehuwd met J • .? .v. BaaJ.en welK huweJ.ijk werd ontbonden door 
het overlljden van deze man. 

L. lüjhuis heeft na l.o. 4 jaar de H. B. 3 . bezocht doch bezit 
geen diploJ!la · Voorts heeft hlj enige kemus van medi sche instru
rrtenten en textiel,spreekt ~rans,Duits en .c.ngels , en kan goed typen. 

Voor de mil.l ü:.ire die stnlicht is hij vrijgeJ.oot. Van Se:'_)tem
ber 1~42 tot Juli l\:!45 werkte hij te Bentheim en CraiJ.she im in 
Duits land. 1\fa zijn terugkeer uas hij van 28 .. 9. l946 tot l.l.. .1..948 
in dienst bij de Ned .Dok en . .Jcheepsbouw lJJy. te .Hmsterdam • .JaCt.rna 
tot .L.J.J. • .l..';;49,was hij als senrijver bij de directe belastingen 
kantoor SPuistraat te 1-IJllsterdam. Sedertdien is hij werkzoekende 
en heeft hij tot 4·3. '50 ondersteuning genoten van de dienst .io 
cial.e Zaken te Haarlem. ~ijn ondersteuning werd stopgezet omdat 
hij geen geldige afstemneling had op ziun arbeidskaart van het 
G . ~ . B . Door een ambtenaar van 3 . ~ . werd aan Nijhuis voorgesteJ.d 
dit alsnog in orde te maken,v,aartegen lüjhuis heftig reageerde , 
begon te acHel.den,vertrok en niets meer van zi ch llet horen • 

~üjlmi s is een type die niet van aJ.les aanpakt d_och bij voor
keur a ls vertegenwoordiger uerkzawn wil ziJn· Later is gebleken 
dat NiJhui.s geen ondersL.euning meer wenste omdat hij bevreesd was 
om in de o.u.w. geplaatst te worden . ~omenteel leeft hij o~ kosten 
van ziJn schoonouders. Doordat hij zonder werk is,is de verstand
houding tussen de echtelieden niet bijzonder goed te noemen. 
v .a.zou hij haar enige maJ.en geslagen hebben • 

'; :.. . 
l>iledio 1~48 is hij met ziJn vrouw naar Tsjecho-Slowakye geweest 

om, zoals zij bij het betroteKen consuJ.a.at o0gaven,de Sokalfeesten 
bij te , .. ,enen .. De Y.létr e reden was echter dat hij een vriend aldaar 
wiJ.de bezoeken met vde hij tljden.s de bezetting in :Uui tsJ.a'nd had 
samengewerkt. Bevreesd anders geen visum te krijgen had hij deze 
list te baat genomen .. Voorzover kon worden nagegaan heeft hij 
voor noJ.i tiek ~inig of geen interesse. De mogel.lJkheid bestaat 
dat de volgende personen ~oud coJ..Lega 1 s) daaromtrent nadere gege
vens kunren verstrekKen .JJhr.v.hagen,chef de bureau Bungenhuis te 
1-~.msterdam tel.39l2l-dhr.de la .8.ive-Box, werkzaam bij de firma Uter
mohJ.en en co.1 ns terdam.-dhr. de Geus,chef inko1)er Ned .Dok en 3chee~ 
bouw lvJy. lillis terdam telefoon 6U673 en dhr. \J . van lVleuJ.enaarsg.caf, 
Corn. ,)eer etaris Inspectie .Jir. Belastingen, l\J . z, . Voorburgvval dHsterdam 

'f.e 1la.ar.Lem is O:!J politioneel gebied nlets nadel.igs van NiJhUlS be
kend • .l:!..inde. 

11an het .noofd van de B .. v.u. 
Javastraat 68 te 
's-G .u. V ~ 1J H .c\. l7 i: 

/1 27. 1.0. 1950 



VAN 
ZAKEN 

• 
's-Gravenhage, 20 November 1950 

B949~5 :p..a.v. 
fP JOI~v'b _ 

schr. van Den Haag 94965 Co90851 

P.E.v. Kata en A.1. v. 
Uerwaarden. 

V E R T R 0 U W E L IJ R 

IIIp/h 2 

- In antwoord op _Uw schrijven no. 1515 afd. III 
(I.D.) dd. 14.10.1950 moge ik U berichten dat mede ge
zien het tijdstip waarop bedoelde Sokalfeesten ~den 
gehouden, het bezoek van K~TS en Van Herwaarden hier
aan ~.i. niet beschouwd mag worden als een aanwijzing 
omtrent hun politieke orientering. 

J HET llOOJ'D VAN DE DIENST 
L namens deze: 

van· Politie 
-~. G. Crabt . 

A G E. 



,. POLITIE 's-GRAVENHAGE 
LAAN COPES VAN CATTENBURCH 19 
TELEFOON 22 - INTERC. LETTER R 
POSTBUS No. 264 . 's-GRAVENHAGE 

Ag • No ... 1515 AI'd,.TII .. . (.I .• D • ) 
BIJLAGEN: ..... 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN 

AAN 

de Heer 
Commissaris van 
CRABBEND.AM. 

PERSOONL I JK 

Naar aanleiding 
pondentie verzoek ik 
we l ke waarde gehecht 
richt omtrent: 

van nevengaande corres
U mij mede te de l en 
kan worden aan Uw be-

Vlasta VAN HEHWAARm:-PRECHOVA.L geboren 
~ te Zahradka 14 Februari 1924 en 
~ t Pierre @duard VAN KATS, geboren te 

t ';) ,o,s8 1 s - GravenJïage '7 L~e1 1919, daar de echtgenoo u 
' ' van eerstgenoemde: 

Ar i e l11arinus VAlT HE:RVAARDB , geboren te 

. .' 

• 
L 

1 s - Gravenhage 19 l.1aart 1924 en P. E. VAN KATS 
voornoemd, beiden i n gemeentedienst z i jn en 
A.M . VAN HERWAARDE bovendi en is ingedeeld bi j 
de reserve - gemeentepolitie en bedrijfspo l i 
t i e • 

DE COMIVIISS.ARIS VAN POLITIE 
•' 1/CHK!!' AFD.I II , 

~~ 

Pol. 634 • ~81619" - KI. 
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Vl!]RTROU\7EL IJK 
Verbind ing : No.l2 
Ag . No .l~l 5 

ll October 1950 . 

Onde r werp : V. VAN HE {ViAARDE- Pr ECHOVá en P .E .VAN KATS 
Datum oncvangs ·c berichli: --
Be trouwbaarhe i d bericht ge vers: be ·vrouwoaar 
Waardering berich1; : be'l;ro uwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende ins'l;aLltie s: ---
Ondernomen ac~ie:---

B.O.S. van 7 September 19?0 
No.~08?~ M .v. B .~. 

~ . l Naar aanleidlng van n evenvermeld schrijven word i.. he1; 
... L. volgende medegedee~d: 

'W.· ill-'f'R; ... / .J 0 o 6' b6 Vlasta P!-ECHOVá, geboren te t ahradka ( Ts jecho-Slowakl Je) 
14 Februari 1924, wonende De la ~"i.eywe g ~9 6 Le 's-Gravenhage, 
is op t3 Junl 194b gehuwd met de lederlanaer: 

I 

--e 
_; wordt 

Arie Marinus VAN HERWAARDE, geboren te 's-Gravenhage 
MaarL 1924. 

U11' he v huwelijk is één kind geboren. 
Zij werd op 2~ Mel 1~46 1;e 's-Gravenhage ingeschreven, 

komenae Ulu Tsjecho-Slowakije. Van genoemde davurn tot 14 
Apri~ 1948 hee~v Zlj met haar man gewoond ven huize van haar 
schoonouders aan de Wolmaransstraa1; 72 te 's-Grave nhage. 

Betrok~ene is in het bezi~ van een paspoor1; no.4~0664. 
Haar man, A.M.VAN HERWAARDE, zou tijdens de bezet'ting 

voor de arbeidsinze~ in Dui~s~and werkzaam zijn gewees~, 
waar hij betrokKene heefc leren kennen. 

Van Herwaarde is sinds 20 September 1~4b als instrumenv 
maker werkzaam b~J he~ GerreenuelijK Electrisch BedriJ~ te 
's-Gravenhage. 
Drie omwonenden en een chei· van hem verKla;á1·en, dat Van Her
waarde geori~nteerd is op de Par1;ij van de Arbeid. 

Bij hoog~ijdagen van deze pe.r-ti.J./door hem de rode vlag 
uivgehangen. 

Het gez1n is geabonneerd op "Het Vrije Volk". 
Van Herwaarde is vrijwillig ingedee.La bij de reserve

gemeentepoli tie en bij de z.g. Bedrij i 'spoli vie ve t s- G-raven
hage. 

Bij he(, onderzoek is vooràsnog n1e ·t:. gebl.eken, da-c Van 
Herwaarde o1' zijn echtgeno1;e SYIJlpalJhlseren mev he\; communis
me o! meT. he c huidige 1:sjech1sche regime. 

GebJ.eken is dat Van Herwaarde in l94t3 zeer waarschijn
lijk Zljn vrouw heext vergezeld bij de reis naar ~sjecho
Slowakije. 

Hè~ heet~ nawelijk t ot da'l; doeL verlof aangevraagd en 
verkregen en wel. vau 12 Ju~i l94t3 tot 31 Ju~i 1948. 

Een gedee.l ~e van di "t ve.r·lof werd verleend zonder be
houd van saJ.aris. 

van een che1' van Van Herwaarde werd vernomen, da-c hev 
eigenlijke doel. van de reis naar Tsjecho-Slowaklje bezoek 
aan de tawilie van de echtgenote is gewees~. 

- Van-



- 2-

Van Herwaarde verteLde des~ijds , dat de tamilleleden 
van zijn echcgeno t e soclalis~en waren en da~ hij pogingen 
wi~de aanwenden om deze ramiLleleden , dle ~egens~anders zou
den ZiJn van he~ in ~sje cho- Slowakije heersende regime , naar 
Nederland 1:e doen overkomen . 

Do or een der omwonenden werd verkLaard , dav de echGge -
no~e van Van Herwaarde naalwerk verrich~ voor Leden van hel: 

C personee l van de Tsjecho- ~lowaakse Legatle . 
~ Mogelijk lS he~ echtpaar hlerdoor op gemakke Li jke WljZe 

aan visa voor Ts j e cho- Sl owaki je gekomen . 
-ijb - -

j (/ 1':>-

,....-)? 0 x · Pi erre ~d.uard VAN KATS , geboren te 1 s - Gravenhabe 7 Mei 
· l 91 Y, w oon~ ~en hulze ZlJne; puders , Laan van Meerdervoort 

21'/ ~e 's - Gravenhage . ,.. ~ '"' ~ 1 • ' J 
Hij is op lb Juni 1943 gehuwd me t : 

/ ! . r· I Johanna Gerarda OJ.JDEMANS ' ge boren l J anuar i L923 . 
Op 26 Sept ember 1~4 6 is hiJ van deze vrotJ.V'I ge scheiden . 
Be~rokKene b eho or~ nie~ t o ~ enl g kerkgenoo l:s ch ap . 
Voor zove r beke nd is geworden bewo e l~ hl J Zlch nie t me e 

pOLi"t..i ek . 
6iJn vader , bij Wl e hl j i nw one nd is en dl e gepension-

- neerd hoofdambtenaar is van he c Gemeen"te Lij li: Gasbe dri jr· 1:e 
's-Gravenhage, word ·t.. ge ach ll "Ge ZlJn geor1~n ceerd op de J?ar
tij Va.ü de A.L'beid. 

Zijn ouders zijn in e~k geval üranjegez1nu. 
Op teestdagen van he~ Koninklijk Huis wordt.. door hen 

s ·ceeds de Nederlandse vlag uitgehangen. 
Het is niec bekend geworden, dat be~rokKene h1erover 

eeu andere mening heeft. 
Hij is in ·het bezit van het diploma H.B.S. (5 j.). 
Tijdens de bezetting heeft hij verplicht in Duitsland 

gewerkt. 
Van 20 April 194~ tot 6 Juni 194? was hij werkzaam bij 

de Voedselvoorziening te Tilburg. 
Daarna trad hij in dienst van de Gemeentelijke Dienst 

van Maatschappelijk Hulpbetoon. 
Thans is hij werkzaam bij de ardeling Algemene laken 

van e gemeente 's-Gravenhage. 
~is, verloofd met een gelovig Rooms-Katholiek meisje, 

.a genaamd: --; -w PieternelLa Helena Hendrika SEGERS, geboren te 's-Gra-
venhage ll Januari 1928, wonende De la Reyweg 781 te 

/ 's-Gravenhage, die eveneens werkzaam is bij genoemde ar· de-
.../ ~~} !v ling Algemene laken. Hij gaat met haar meermalen naar de 

V 
t· 1 Û Ç L-t . K.~rk. 
~- " ~ Het is be ke nd, dat betrokkene in 1948 een reis naar \[ J ~ Tsjecho-Slowakije heert gemaakt. 

Q. ~ i . Vooralsnog is over het doel van deze reis niets anders 'l .'l 
1 

~'ti~ bekend geworden, dan he t ge:r ucht, dat hij in Tsjecho-Slowa-tl,- ~ kije een ramilie kende, doch mogelijk worden hierover nog 
. , ~ nadere gegevens verkregen. 
·' I. ~t,.. · Toen hem bij zijn terugkeer in Nederland werd gevraagd 

~up·lt hoe het in Tsjecho-Slowakije was, verklaarde hij, dat hij 
.tJ•N wel had bemerk t, dat de bewone.r·s in dat land onder druk le-

~v ven. 
In geen geval hedit hij op eni gerlel wijze blij k ge ge

ven van lnscemming oi sympathie met het aldaar heersende re
gime. 

Zowel bij -wmwonenden aLs bij zijn che:r s staal: betrokke
ne gunstig bekend. 

. In de administratie is nie t s ten nadele van vorenge-
~emde personen be leend. (einde) 



• 
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No. 1023 - Geh. Pers. 

Betreft C. M. Bernard-Boelhouwer. o~l 

Dt· ~ 

~ -èP i.t.~~\RT 
a ~ ~\;- ACD/ 'W . 
n oA::u7 ~i 

ï":2 r SEP. 1950, ~ ! 
~ l 

ACD/ f Z,J f67 . 
... __ .. ._;.. 

Antw. op No. 90851, dd. 7-9-50. 

· \PAR:--~f ~ 
/Catharina,Martina Boelhouwer,geb.21 Juni 920 te Maastricht,woont 
te Tienhoven,Nieuweweg No.2.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek naar de ante 
cedenten van voornoemd persoon,bleek het ~olgende:-- - - - -- -
catharina Martina Boelhouwer is een dochter van Martinus,Conelis, 
Jacobus .Boelhouwer(overleden op 20 November 1944)en Gatharina 
Ousen,wonende te Tienhoven,Nieuweweg No.2.- - - - - - - - - - - -
Catharina Martina Boelhouwer,bezocht de Suringarschool te Maa~
tricht en heeft daar 7 klassen doorlopen,daarna bezocht zij de -
Openbare llliul.o school te Maastrimt waar ze in 19;8 haar diploma 
behaalde hierna bezocht z.e 1 jaar de kostschool te Luik (BJ .- - -
In jovember 19f0 is ze als kantoorbediende in dienst getreden bij 
de ederlandscha Spoorwegen.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_ Op 5 Decamber 1945 is za gehuwd met Willem Barnard,ambtana.ar ter 
f}emeente seéretarie te Tienhoven (U).- - - - - - - - - - - --- -
Vanaf 25 November 1940 tot 15 :Maart 1948 heeft ze gewoond te Ut
recht ,Alberding T.b:lljmstraat No.l1bis,op .15 Maart 1948 is z.e ver-
huisd naar Tienhoven (U),Nieuweweg No.2.- - .----------
Ze heeft geen, deel gehad in het verzetswerk.Zij behoort tot de ~ 
Ned.Herv.kerk.Ze houdt zich niet bezig met het verenigingsleven. 
Zij is nimmer lid geweest van enige politieke partij.- - - - - -
Haar man is geabonWerd op het dagblad Trouw,Nieuw.. Utrechts 
blad,Weekblad de Spiegel.-- - - --- ------- - - - - - - -
Zij heeft in 1948 een paspoort aangevraagd voor familie bezoek · 
Tsjecho-Slowakije waar een broer van haar moeder woonachtig was.
Daar op het Tsjechisch Consulaat te Amsterdam geen zekerheid 
inwilliging van het verzoek in verband met ziekte kon worden 
ven,werd haar de raad gegeven te proberen een uitnodigimg voor 
Sokalfeesten te krijgen.Nadat zij zich door bemiddeling van haar 
Oom in Tsjecho-Slowakije in het bezit had gesteld van een 
lijke uitnodiging,die deze op zijn beurt aldaar cl$ndestien had 
gekocht,werd aan haar terstond een visum verstrekt.- - - - - -
Catharina,Martina Boelhouwer-x zowel als haar echtgenoot worden 
hun omgeving vrij gunstig beoordeeld.- - - - - - - - - - - - - -
Zij noch een vaD haar familie of aangehuwde familteleden worden 
genoemd in de administratie van Politie en de P.R.A. te 

De Bilt, 20 Seytember 1950. 



' 

Betreft: L .M. van LAmOEN"-'ifiLLEl\IS. 
wonende te Naarden, 
Lambertus-Hortensiuslaan 56. 

Naarden, 14 September 1950. 

Antwoord op schrijven van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
No.90764, dd. 22 Augustus 1950. 

V E R T R 0 U W E L I J K. -----------------------------

. 2 0 SEP. gj() ~ 
• . -· . ~··· 

ACDI t.'!._~/J -

-----------------------------------

Lucia Maria WILLE!~ , geboren teAlem Maren Kessel, 14 
Juni 1920, zonder beroep, woont te Naarden, Lambertus -Hor
tensiuslaan No.56. 

Zij is de dochter van Jacobus Franciscus Wilhelmus 
Hendrika Ca±harina de V~ . 

Zij is op 30 Augustus 1947 te 's Hertogenbmsch gehuwd 
.! J met Hendrikus Eernardus van LAMOEN, geboren te Bussum, 

~ . V\ 7 Juli 1915, van beroep houthandelaar. 
Betrokkene heeÏt zich te Naarden gevestigd op 23 Juni 

1948. 
H.E.van LAMOEN voornoemd exploiteert een houthandel in 

deze gemeente. Voor de aankoop van hout, gaat hij al sedert 
enkele jaren vrij regelmatig naar Praag. 

Volgens bekomen inlichtingen is plusminus 2 jaar gele
den de auto van Van LAMOEN enige tijd voorzien geweest van 
een Praags' kenteken. Dit zou hij hebben laten aanbrengen 
teneinde bij zijn zakenreizen het langdurig oponthoud bij 
de grensovergang te voorkomen. 

Op een der zakenreizen naar Praag in Juli 1948 heeÏt 
zijn echtgenote hem vergezeld. 

Het echtpaar Van LäMOEN- WILLEMS, staat alhier, zowel 
in crimineel als in politiek opzicht, gunstig bekend. Beiden 
belijden de R.K.Godsdienst. -

Hun namen komen in ongunstige zin niet voor in de 
Politie-adminstratie, noch in de adminstratie van de Politie 
ke Recherche dezer gemeente. 

Einde. 



.--·-·--_, 
:Bericht. op schrijven dd.22 Augustus 1950 
No.90762 van het Hoofd van de :Binnenlandse ! ·;. 5 SEP. 95() ." 
Veiligheidsdienst,houdende verzoek om ·-------------• 
inlichtingen betreffende: I ACD/ ·-; (/ -.;} 
Bett:y Komelia de Wette ,geboren te :Bussum, M f '6 Lr' 
8 Januarf 1922,iiiëdisch analyste,wonende . ~~ 
te Hui7.n NH. ,Patrijslaan 1. f l'JP KM~RJ 

1 September 1950. \.~-
\ o~:: lr ~d!.! 
h~St ff~l~ · 

//• Naar aanleiding van het hierboven verm-na· é'chrij-
ven is bij een vertrouwelijk ingesteld onderzoek het 
volgende gebleken: 

"Betty K.de Wette is een dochter van Willem Frede
rik de Wette,geboren te Tiel 10 Februari l886,gepen-

/ sionneerd Ieraar Gooise H.::B.S.enKornelia ::Boogerd,ge
boren te Hoogeveen 10 Juli 1882.Zij heeft één broer 
genaamd Frederik Willell\de Wette,geboren te ::Bussum,29 
Juni 1924 die dezer dagen te Uteecht promoveerde tot 
doctor in de Natuurkunde • 

. \ ~ Het gezin de Wette woont sinds September 1921 in 
~ deze gemeente.De Wette Sr.was vroeger lid van de 

S.D.A.P.Na de bevrijding sloot hij zich aan bij de 
P.v.A.Voor deze Partij bedankte hij ten tijde van de 
lste Politionele ac~tie aangezien hij zich daarmede 

# niet kon verenigen.Sindsdien stemt hij hoogstwaarschij 
f1. 1( . -lijk op de C.P.N.Destijds beiöëlït hij hier ter plaat

se een ver~Îdering van ''Radiowerkend Nederland'~ waarvoor 
hij ook ree ame maakte.Hij issterk revolutionnair in 
tegenstelling met zijn vrouw die zeer gematigd is en 
hoegenaamd geen sympathie koestert voor het communisme. 
:Beide kinderen zijn in dat opzicht op de moeder a~ge
stemd.Geen hunner treedt politiek op de voorgrond. 
Hetty K.de Wette,alhoewel dit niet met volkomen zeker
heid is komen vast te staan,kan evenals haar moeder en 
broer gerekend worden te behoren tot de P.v.A. Zij .be
zocht de Gooise H.::a.s.te :Bussum en was later enigen 
tijd werkzaam als analyste op de Chemische Fabriek te 
Naarden. Na de bevrijding was ze gedurende enige maan
den als typiste werkzaam bij de ::a.S.alhier.Gedurende 
de laatste jaren is zij werkzaam op het Instituut vvor 
Pbysische Therapie,Keizersgracht 489 te Amsterdam c. 
Zij studeert thans voor medisch analyste en naar ver
luidt staat zij in dit Instituu* en met name bij de 
neesheer Directeur Dr.J.van ::Breemen zeer goed aange
schreven.Ook hier staat zij bekend als een vriendelijk 
een behulpzaam iemand goedaardig en eerlijkv1êarakter. 

In of omstreeks 1948 heeft zij,vermoedelijk met 
kennisje,een buitenlandse reis gemaakt naar Zweden en 
Tsjecho-Slowakije.Ze hebben daarbij zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van gelegenheden waar ze kosteloos 
den overnachten zoals politie-bureaux en dergelijke. 
In Zweden kregen zij kennis aan een paar Tsjeeho-Slo
waakse studenten,met wie zij een bezoek aan dat land 
hebben gebracht.Sindsdien heeft zij nog geruimen tijd 
met deze beide studenten gecorrespondeerd.Vanweg~de 

;-echter censuur moest men zich/teTeel beperkingen opleggen. 
Deze beide studenten zouden niet behoren tot het com
munistisch regime." 

~-· 
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Betr. : Inlichtingen ove_E 
Tsjecho-Slowakije 

co 91620 
September 1950 

. Van een relatie ~erd he-t volgende 
beri~ht over Tsjecho-Slowakije ontvan0en • 

. "Verder is v~rnomenj dat alle motor
":t'ijtuigen, daterend.e van voor 1946 dien
'.-.den te worden omgebouwd voor· gas o In al-
11le benzinepompen in het land moest een 
."voortdurende hoeveelheid van 10. 000 li·ber 
noenzine aanwezig zijno De bierbrouwerij 
"te Pilsen moes·c zo mogelijk zijn 20 km 
ulange kelders grotendeels afstaan aan de 
'.'Skoda-werkeno" 

De Jaarde van dit bericht 
1llij niet beoordeeld worden; 

K.A • 

Aan de Heer Regerinescommissari~~ 
in 1 lgemene Dienst 
Plein 1813, No . 4 
's-G R V E N H 1 



·.- ~ 

· ~ ttVeroer is vei~omcn, dat alle motorrijtt.i en, diJ ~Gerende 
"v-<ln voor 19L~.6)\die d,en te vaorden o.mgebou"':'d voor ... s In lle 
"'benzinepompen J,.n lïet land moest een vo{)rtdul.'.ntle hoeveelheid 
t'v 1 1.0. 000 ' li~~r benzine aan :ezig zijn .. Dó bierbrouwerij te 
'.Pilsen m.oett zo· mo:.::>e'lijk zijn 20 km 1 nge kel ero e;rotendcols 
•.a.fstb: n aan de "Bltodê.-~orken • • ·· 

vaarde van dit be.rieht ~ door ~~j ·~t beoordeeld 
-v;orde • 

Jhr 1r . J . h. Sermris. 
CB 
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IJ, 

Betreft: lieis liecobaa-ambtenaren 

Tj. Slowakije. 

Het volgende werd bericht: 

De leden van de hand elsmissie stond en onder 

voortdurende controle.De leiding .van deze cont ro

l e had vermoedelijk Vaclav BOREK,een ambtenaa r 

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.Twee 

dames die om repreaentatieve doeleinden aan de 

leden van de handelsmissie waren toegevoegd,dien

den de volgende dag voor tien uur een uitgebreid 

rapport over het doen· en laten van de leden van 

«e handelsmissie uit te brengen bij Borek. 

is vernomen dat alle motorrijtuigen,date 

de van voor 1946 dienden te worden omgebouwd voor 

gas.In alle be~zine-pompen in het land moest een 

voortdurende hoeveelheid van 10.000 liter benzine 

aanwezig zijn.De bierbrouwerij te Pilsen moest 

zo spoedig mogelijk zijn 20 K. IVI .lange kelders 

grotendeels afstaan aan de Skoda-werken. 

Gebreken is dat liet Franse Gezantschap te Praag 

onder de strengste controle staa~,nog strenger 

dan het Gezantschap van Amerika. 

22.8.1950 
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RAPPORT VAN KB 
voor B en C. 

Nr. /lof
Betreft: G.Vonk. 

... _ ...... ..... .... 

-.... -.... ·~ 

\

; --' ' A\.2. r.?50. : 
-A CDI . ~/'B ... 0 

il 

Uit betrouwbare, niet nader te controlaren ·brön 
werd vernomen, dat 

Gusta VONK, geboren te Amsterdam, 6 Juni 1929, 
wonende Kerkhoflaan 6~ te Zwanenburg, 

in Juli l94ö een aezoek aan Tsjecho-Slowakije heeft gebracht 
mneinde de Sokalfeesten bij te wonen. 



RAPPORT van KB 
voor B c. 

Nr. lloi 

Betreft: c. 

Uit ~trouwbare niet nader ta controlaren brom werd 
vernomen, dat ,.n 

Catharins van ULooij, 
gaboren iB Haarlem, 1 Augustus 1919, 
wonende te Haarlem, Jan Staanstraat ·r3, 

in Juli 19L1.8 aan bezoek aan Tsjacho-Slowakija heeft gebracht 
teneinde de Sokalfeesten bij ta wonen . 



RAPPORT "IB. n K B 

voor B en c. ,. -... .,.J::;;":;-- ·~·"'j.' 
,.. .. . 

Br. 11o9 
Betreft: A. M. Thus-da Groot. 

Uit batrouwbare niet nader te controlaren bron werd 
vernomen, dat 

Anna Maria THUS - de GROOT, 
geboren 21 Mei lö9 f te Noorddijk , 
wonende Bradiusweg ·( te Bussum, 

in Juli 194H een bezoek aan Tsjacho-Slowakija 
teneinde de SokolfeG s t en bij te wo· _e n . 

heeft gebracht 



• 
RAPPORT Vàn KB 

voor B en c. 

Nr. /liP -~e. 
Betreft: F.P.J.Odenthal. ~ ': lv.- .,.-. 

,, -:7 
) 

·Uit batrouwbar a, niet nader t a controlaren bron 

werd vernomen, ret ~~~~/~ol 
~ ~ ~ Frans Pater Jacobus Odenthal, geboren te Haarlem, 

'X 29.7.il, garagehouder, wonende te Amsterdam, 
Fokka Simonszstraat ~6 hs, 

in Juli 19L~tl aan bezoek aan Tsjecho-Slowakije heeft gebracht, 
t eneirrl e de So~olfeest an bij te wonen. 

/ 



RAPPORT van KB 
voor B, D en 

Nr . //I! 

Batreft:L.Nijhuis. 

Uit betrouwbare , niet nader te controlaren bron 
werd vernomen, dat ·· 

La.mbertus NIJHUIS, 
geb . te Amsterdam, 12.4.09, 
Administrateur Ned.Dok en Scheepsbouw Mij. 
wonende t e Haarlem, Kle~erlaan 133, 

in Juli l94H een oo zoek aan Tsj echo- Slowakije heeft ~ bracht 
teneinde de Sokelfeesten bij te wonen . 



• 
-- u~."~· 

. ' ' ~u ~JV 
RAPPORT van KB 

voor B en C. 

Nr. //lt., 

Betreft: C.I. van der Wiel-Schining~~~~-i 

Uit batrouwbare niet nader te controlaren bron werd 
verr men, dat 

/ 11 Cernelia Ida ~.d. WIEL - SCHINING, 
U. : ~ gab. 12.10.17 te Amsterdam, 

wonende te Amsterdam, Adm.de Ruytarweg 523III 

in Juli 1948 een ezoek aan Tsjecho-Slowakije heeft gebracht 
teneinde de Sokolfeesten bij te wonen. 

r 



• 
o·t 

RAPPORT van KB 

voor B en c. '' . 
Nr. 1!1'3 

Betreft: V. van Hervaarde-Prachow~. )-
I' -

Uit betrouwbare, doch n·i~t- ~t!"èr te controleren bron 
werd vernomen, dat 

/ <~'" ~ Vlasta Van HERVAARDE-PRECHOVA, 

~ 
geboren J.4.2.24, 
wonende te 'sgGravenhage, de la Ray weg 596, 

in Juli 1948 een bezoek aan Tsjace-Slowakije heeft gabraQht 
teneinde de okolfaastan bij te wonen. 

I 
KB 9.t5.5gJ 

L ""'fÛ!"/-



RAPPORT van KB 

voor B en C. 

Nr • I I I 'f 

Betreft: W.H.Winuners. 

-i 
;pJ\ 

___.--! 

v·p Sb!>~ • 
"-

Uit betrouwbare niet nader te controleren bron werd 
vernomen, dat 

0_ \( / I ./' Willam Handrik WIMMERS, · 
Q . V. ~ cb~geboran te Amsterdam, 12 Maart 1920, s~udent, 

;J/ ;o;:__// wonende iB Amsterdam, Andoornstraat 1'( , 

in Mi 1948 een bezoek · aan Tsjecho-Slova:kija heeft gebracht 
tanginde de Sokol~eesten bij te wonen. 



RAPPOBT '\lm KB 

Nr. /tt { 
I 

Betreft: 

voor B en c. 

~ 
,_i~--,-, -AU&-. _n_so_j! 

ACD/ .~v i' b, 

Uit betrouwbare, niet nader te controleren bron 
werd vernomen, dat 

- l .. ., Hanna Elisabath SADILKOVA-TEUNIS, 
geboren te Medemblik, 6.9.19, 
wona:rli ·e tB Medemblik, Nieuwstraat 43, 

in Juli 1948 een bezoek aan Tsjecho-Slowakije heeft gebracht 
teneinde de Sokàilifeesten bij te wonen~ 



~ -

RAPPORT van KB 

voor B en C • 

Nr. l o9!" 

B8treft: C. van der Veght. 

Uit ~trouw bare, 
werd vernomen, dat 

bron 

.J Cornelia ~an der VEGHT, 
geboren ~ 12.4.24 te Amsterdam, II 
verkoopstar, wonende Javaplein 33 te A 1 dam, 

in Juli 194~ een ~ zoek aan Tsjecho-Slowakije heeft gebracht 
teneinde de Sokalfaesten bij te wonen. 

\I 



RAPPORT van KB 

voor B en C. 

Nr. loqb 
I 

! I 

Onderwerp: A.J.H.Boerboom. 

Uit betrouwbare, niet nader te -ëontroleren bron werd 
vernomen, dat 

~ Anna Johannes Hàndrik BOERBOOM, 
geboren te Den Haag, 2~.2.22, student, 
wonende te Amsterdam, Bunsenstraat 16 hs, 

in Juli 1948.aan bezoek aan Tsjacho-slowakija heeft gebracht 
teneinde de Sokolftfeesten bij te wonen. 



• 

; ./ 

RAP PORT van KB 
voor B en C . 

Nr. lot;-; 
Betreft : M. Bruistens, geb. 23 .1 . 29. 

Uit betrouwbare, niet nader te controleren bron 
werd vernomen, dat 

Maarten BRUISTENS, 
geboren te Rotterdam,23 . 1 . 20 . 
tekenaar, wonende te D~g, Galileistr.59b 

in Juli 194è5 een bezoek aan IJf Tsjecho-Slowakije heeft ge9 
bram t, teneinde de Sokalfeest en bij te wonen. 

KB 9 . t:5 . 50 . 



RAPPORT van KB 
voor B en C. 

Nr . /lo3 

Botraft: E.P. van Kats . 

I \ __ 
I ,.--,, 
\.----r 
\ ACO/ 

Uit be trouwbare, doch niet nader te controleren 
bron werd vernomen, dat 

Eduard Pierre va~ KATS, 
geboren te 1 s-Gravenhaga, '{ Mei 1919, 
ambtenaar gemeente-secretarie, 
wonende te 1 sQGravenhage, Laan van Meerdervoort 
21'(' 

in Juli 194~ een bezoek aan Tsjecho-Slowakije heeft gebracht 
teneinde de Sokalfeesten bij te wonen. 

KB, 9 .!:3.50. 
\ I 

V 



• 
RAPPORT vun KB 

vo or B en C 

Nr. //()'/ 
Betreft: H.Stuut. 

Harmannus STUUT, 
geboren te .Arnhem, 25 Mei 1922, 
Chef v.h. Centraal Magazijn R.T.B. 
wonende te Arnhem, Jozef Israe·lslaan 65, 

in Juli l94ö aan bezoek aan Tsjacho-Slowakija heeft gebracht 
teneinde de Sokelfeesten bij te wonen~ 

• V 



• 
RAPPORT van KB 

voor B en C. 

Nr. /t oS' 

Betreft: C. de Vries. 
DAr: . 1·· '>' 
I'AR: 

1\US. 1950 

V! o~-~ 

Uit b~trouwbare niet nader te controlaren bron 
werd vernomen, dat 

Cornslis de VRI~S, 
gaboren te Ede, ~(.3.21, student, 
wonende te Haarlem, Varspronckwag 39. 

in Juli. l94{j aan bazo ·3 k aan Tsjacho-Slowakija heeft gebracht 
teneinde de Sokalfeesten bij te wonen. 



• 
0· ~ . 

RAPPORT van KB 

voor B en c. 

Nr. I/Ob 

Betreft: J.F. Esmeyar, 

Uit betrouwbare, niet nader ta controleren bron 
werd vernomen, dat 

Johan Fradarik ESMEIJSR, 
gab. 12.1.22 ta Amsterdam, Hijksambtanaar, 
wonende t a Amsterdam, la ·Atjahstraat 12·r hs, 

in Juli 194~ aan a zoek aan Tsjacho-Slowakija heeft ga
brahht teneinde de Sokalfaasten bij te wonen. 

. \( 



c~ 
./2"'/ ' 11 ,. /) 

~7 
,.,_..,_.-:. ... ._ .... ~ 

RAPPORT van KB o? :., .... n 

voor 

Nr. lo~~ 

B en C. AfDI '(,f!_. 
O;, :;lf:J,f-
t~: ·-)-

Betreft: M. van Emde Boas-3tarkensteinova. 

Uit betrouwbare, niet nader te controleren bron 
werd vernomen, dat 

;\l Magda van Emde Böas - Starkensteinova, geb. te 
Praag, . 
wonende Stadionweg 80 te Amsterdam, 

in Juli 194~ een bezoek heeft gebracht aan Tsjecho-Slowakije 
teneinde de Sokalfaesten bij te wonen. 



• 

~J· 

RAPPORT van KB 
voor B en C. ' . 

Nr. I.J6't9 

Batrai't : 

Uit betrouwbare, niet nader ta controlaren bron werd 
vernomen, dat 

/ 1 Catharina Martina BERNARD-BO~LHOUWEH, 
geboren te Maastricht, 21.6.20, 
wonende te Tienhmvan (U), Nieuweweg 2, 

in Juli 1948 een m zoek aan Tsjecho-Slovakije haai't gebracht, 
teneinde da Sokoli'easten bij te wo,.lnan. 

( 



• 
0 ·. l ·· 

RAP PORT van KB 

voor B en C • ' 
Nr. io&7 
Betreft: A. van der Kar- Wedued. 

vernomen, 
Uit betrouwbare, niet nader m controleren bron werd 
rnt 
~ Anna van der Kar- Wedued, @b. 8.12.10, 
'! wonende te Amsterdan, Nieuwe Prinsengracht 104, 

in Juli 194~ een bezoek aan Tsjecho-Slovakije heeft ~ bracht, 
teneinde de Sokelfeesten bij te wonen. 

V 



• 

0· 
~ -

RAPPORT van KB 

voor B en 

Nr. loqo 

Betreft : M.J.Brayé. 

Uit betrouwbare,,niet nader te contro~ = ren bron 
werd vernomen, dat 

~~ ~ Martha Johanna BRAYÉ, 
~ geboren "&e Medemblik 19 Mei 1915, 

Maatschappelijk werkstîr, wonende te Amsterdam, 
Joh.Verhulststraat 1e6 , 

in Juli l94H een bezoek aan Tsjecho-Slowakije heeft gebracht 
tene~e de Sokalfeesten bij te wonen. 

KB. 9 .e .50. 



~\~'é • . I ç,. t J--v; 
' s-Gr .nhap.:e, 7 Seme• ibJt~'"l950. 

n.a.v. rapport van KB, no 90851 

V E R T H 0 U W E I. IJ K. ---------------
Hierncde mop;e 11~ U verzoe ~en mij te willen noen· inlicbten 

ontront re poli tie ~e ~ezindheid en verder va.."l be 1 ·1ng ~ijnde 
gegevens betreffende Harr:tannus STUt!T , e"'b. 2S.5 .102~ te Arnhem , 
chef ven l'et Centraal ragazi.)n R.T.E., Hm .n(ie ;"o:%f' Tsru,sls
lAan G5 tB tncnt .. 

Gc..n o ende 
k:i..ie hebben 

Aan de Heer 

er on zou Z"uli 1948 een be~oe·: aan r:'sjcc;ho Slowa
·ebxacht, toneinde, de .. 10 ~olf CCdtt-JU b:i j te \'OI1en. 

J.· ·ET ... ooF 1 vAr· DE nrtrsT 
Ct naL e,_ s deza : 

\ 

• 
TI'1 ofdcormi ssaris 
te 

van Politie 

!_~_lL~t ~-t· 



MINISTERIE VAN 
BIUNENLALlDSE ZAKEN 

B 90851 

H. Stuut 

IIId/h 2 rappel 

's-Gravenhage, 18 Décember 1950 

IE N S T 

Hier~ede moge ik U mijn schrijven no. 90851, dd~ ' 
7 September 1950 in herinnering brengen. 

Een spoedige beantwoording zal door mij zeer op 
prijs gesteld worden. · 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
A R ~ HE M. 

&l HET .HOOFD VAN DE DIErmT 
namens deze: 

-~ van Laere 



· n: "7STEf ..,.E VAR 
BI:n; lï ... AJW.JE zt,mr 

B 90351 
's-Gravenhage, 7 Septe"::ber 1950 . 

IIId/c 3 
C.~'. Bcrrard-'1oe1houwer . 

n.a.v. rapport van HB, no 90851 

an de Heer 

V E R T ft 0 U W E L IJ K -----------
Hiermede moge ik U verzoeken rd. j te i' illeil doen :inlichten 

omtrent de politiAke eezindheid en verder vnn belrnp.; zijnde 
n:e.c·evens bctre "fcpde Catharine "art:.no ~ ·, IIILC-BC ~L.Iot: .R, 
r.-t•b . 2l.l) . l 20 te ~"'n.t4 strioht, wonende 1Ti UWC\,'Og 2 te 'l'icn
hoven . 

Genoende rersoon 70U in Juli l9Lg een ~a?oek aan Tsjecho
:JlmH1~i jo hebben J"Gbrocht , teneinr'e de vOl"'O}f'oesten bij te 
wonen . 

J ~'11 HU .tJ VAI D. DIEJ,-ST 
namens deze : 

om ~nde.nt van Rljk"s o1it "e 
n het district Utrecht, 

tftrecbtse· ·eg 139 
te 
m!-~1!· 



NTI~ISTE'RIE V.AN 
BI .~ T\TI..Al D''E ZAKEN 

No .: B 
Jî .word::.~-'" ~s::Yravellh§.ge, '7 September 1950 . 

$."', , t KB - :; ,, ... n.a.v. rappor van , no 
1 908§1 resp. 9086n .en 90860 

IIId/c 90851 

V. von 
en ~ . • van r.ats . 

Tf E :8: T R 0 U ' E L IJ K. 
------:""'------~---- .. ---

HierJï.ede mo.o;e ik. U verzoeken mij te willen doen inlichten 
omtrent de poJ.i.tieke ,qezindbeid en verder Vfl.n belan~ zijnde· 
gertevens bctreff'3nd.e Vlasta Vfl!T 'RV AEDB-~:n :CHOVJ\ , geb . 
l ... h.2~1Q24, ''on~rde de la I.eyv?eg· :396 alhier en .Eduard Picrr_§l 
v_ i.T Yf• IS ,_g_.eb, 7. 5.1:9l.2 te 's-Gr, v ( nhape, f:lm.bten .ar Gcmeente
Secret3ric, \"lonende l.as.n van ~ eerdervoort 21?, :ühler . 

C-E :roe!"!"'e ~ ersenen zo"l,laen i.n Juli l9tl8 een bezoct aan Tsjechq.
'"'lo\rrtri.iè Lebben J?;GbTac t, i:iene'ndo de .;oJwlfeestcn bij te 
wonen. 

J m-:;r.r R or· 'tT .JN DE DIENST 
nam.ans deze: 

Aan de Heer - · 
~ J. G. Crabbendam ., Hoofdcommissaris van Poli tie e -e 

;s-G !!...!_V E_t:_IT ~f!_!h 
1.--(..e.., \..\. ;-._...,._) : ~ '-{ g b .,;' 



Ontv. bew: .. 
nriif~:~~~Ë ~i~mr Rappel _·-. .._--... ---........ 

1 ntwo0rd :·-·--=-. 1 ""-u~ ··;.._._ 's-Grnvcnho.{"o, ,., Serte"'l.ber 
To.: B 90851 r1 IIId~c 3 n.a.v. r apport van~. no 

-~C'1derP.: L. ""ijhmis. 90851 • 

V E R T R 0 U Vt E L IJ K. 
~-----------

Hiermede ''lO~"è H~ U vcrzoe' en r:lij te vJillen doen inlichten 
omtrent de pol·i tie ~e rrezindheid en verd e1• Vf :n behmg zi jndc 
gegevens betreffende I.a.mb rtus Nr;:n:n·rs, geb . lk-.4.1909 te 
.Amsterdam, admin i strGteur FederJano q::; Dol-- ::m Sche", ... shou~·{ ·rij., 
wonende YlévP.rl ::m 13:3 te T\·ent. 

GeTloc.rnCi. ~ r C• n zou ir- .~uli 101e eQn hez ... e}~ anr. Tsjecho-
Slo va':· je heilrJ~cm r"Pbra-:'1t, ·!;r"l1ü'i•~as ç1e 3o'·-,üfc st n ldj t,e 
wonen •. 

-4Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
·e 

H .A .A _!_L§..11. 

f n:..;•r He{ j \ ~~ D:': DIEI;:3T 
~ nR."'l.eilS deze : 

'3. G. Crabhe:nJg- . 



ap 
r INISTK IE VAN 

BI lliENI.AITDBE ZAKBN 

No.: B Q0851 
IIId/c 3 

A. '. Ttn ... s-de Groot o 

's-GraVE·nhP se, 7 Septembe1 1950. 

n.a.v. rapport van KB, no 
90851 

V E R T H 0 U Tr E I, IJ K. --------------
Hiermede nor;e ik U verzoel;:en mij te willen doen inlichten 

omtrent de poli tie ~e gez~ ndhej d en verder VP.n bel:Jng '7,i jnde 
.gegevens betreffende llnna :·aria TE ·s-D.." G ,O<T, .a-'b. 21.5.1897 
te Noorddijk, onende Bredius~eg ? te Uwent. 

Genoe1"'!de J•erL oon z.ou Juli 194.8 een bezoek ann Tsjecho
Slowaki~e .eb >cm ~ebrc.c:1t; tenei.r.de de o~;:olfecsten bij te 
wonen . 

d HET HC 01 D V:t~H D:S DTEI~ST 
nnmens deze: 

Aan de Heer 
,.,.-.::o ·lülissoris v· n Politie 

te 

·]!I~ 



• 

• 

I!~ISTERIE VA 
Bn 1lLAlTDSE ZA1."EN ;"'' ?:>J/ 

9 s-Gravenha~c » ? Se~tomber 19~r . 
1 o.: B 90851 n.~~v. schr . van KB, no 90851 

IIId/c 3 
Ond.: Personen die 

I 

Ts echo Slowakije bezoc ten. 

V E R T 0 U W E L IJ K. -------------r-
i 

l iermede moeeik u·verzoe en m1J ~e wil len doen fnlic ten 
omtrent de politielee gez.indheid en verder van bel ng zijp.de 
gegevens betreffende: 

Cernelia Ida· VAl~ F,R '.T'"L- --.CïTII'I ~G , geb. 12 .10.191'7 te Amsterdam, 
mnende .Admir;..o1 de Ruytervreg 523-III; 

·q..
11

.!o' ,::,b'-1., illem Hendrik ,'J-; S , ge ti . 
16 ~- 1 wonende Andoornstraat 17-b; 

12.3.1920 te .Ansterdan , stuë!.e.t, 

Cernelia V _ DER v:EGHT, geb . 
Javaplein 33-II; 

12.4 . 1924 te Ams·t.er-darn, venende 

Jollan Frederik FiSJiiJ""'i:R , geb ., 12 .1. 1022 te Amsterdam , Rijks
ambtenaar, v•onende le At jehstraat 12'7-hs; 

Anna V4~ DER T~AR- '"';i,DUED, geb . " . 12.1910~ wonende I iBmle Trin
eengracht 104; 

r.art 11a Johanna BRAY11: , geb . 19 .. 5.19-15 te l edemb1ik, r'aatsohappo
. li ·· werv-ster , ;onende Joh. Verhulststraat lSG-I, allen te 
.Amsterdam . 

Genoemde ersonen zouden luli 1948 een bezoek aan Tsjecho
Slew ei je ~lebben gebr Çlcht , teneinde de Sokelfeesten bij te 
wonen . 

t/, RET ITOO..! VAN DE DIEn3T 
/ . namens deze : 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Po1i·ti"e 
te 
AM STER D.A lt. - -- -



RAPPORT van KB 
voor B en G. 

Nr. /1791 

Betre~t: L. dan Haan-Machalova. 

Uit betrouwbare, doch niet nader te controlaren bron 
werd vernomen, dat 

~ ~ Ludmila den HAAN-MAGHALOVA, 
geb. 2'( .9.23 te Hranice, 
wonende te Amsterdam, Kalverstraat 93, 

in Juli 1948 een bezoek hee~t gebracht aan Tsjecho-Slovakije, 
teneinde de Sokol~eesten bij te. wonen. 

V 



}. I NI,3T'L.'tt I E VAN 
BI!JNE IT.ANDSE Zi\.KEN 

B 90'764 

'--' , v . ~e·· .. ·: .......... ~ .................... l ···· ..... -
Rappel : ........ -.. : ... L.'tl . .11............ r·. lHTGEBOf.KT . '} 

d 
;;~~~? 

Antwoor : ......................... ----.----- - --'~-(. . ...... -----~·--"'--~ 
l's-nravenhage, 22 Augustus 1950. 

n . á . v • schr . van I l-1 ç 0764 z . Co 

L.Iv1 . van Lamoen-\',illems 

I TTd/h 0 
V E R T R 0 U 17 E L IJ } 

Dit betrouwbare, doch niet te controleren b~'on 
we.r.d ve.rnomen, dat Lucia ! ~ar ia van LtJ 'OEl-r-111 ILLEMS, 
geb. 14.6.1Ç?20 te Alem ~'~aren I"essel, wonende te u
went, l .. ambertus ~ 7ortensiuslaan 56, in Juli 1948 een 
bezoek heef't gebracht aan de Sokalfeesten te Praag. 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen inlichten 
omtrent de politieke gezindheid en verder van belang 
zijnde gegevens betreffende L.H. van Lamoen-\idllems. 

EET HOOFD VAN D"" DIENST 
naJ~rdeze: 

~an de Heer 
- orpschef' van Politie 

te 

i!t; -
~: G. Crabbendam 

N a o. r d e n . 



• 
RAPPORT van KB. 

voor Bene. 

Nr. !o69 

Betr/ L.M.van LAMOEN-WILLEMS. 

. .. 1 0 AUS. ·~50 y 

I ~ I qó ;.-t.J 

Uit batrouwbare"doch niet nader te controleren bron werd 
vernomen dat Lucia Maria van LAMOEN-WILLEMS"geb.14.6.20 te Alam 
Maren Kessel,wouende te Naarden,Lambertus Hortensiuslaan 56 in Juli 
194e aan bezoek gebracht heeft aan de Sokalfaesten te Praag. 



' 
RAPPORT van KB. 

voor B en c. . 1 0 AU&. l-)5(t.fl 

Betr: E.A.P.CLAESSEN. J .. ~ 
jAêD/ -

nr. lobZ 

. .. 

Uit betrouwbare,doch niet nader te controleren bron we~d 
vernomen dat ~ Emanuel Aloysius Pierre CLAESSEN,geb.25.12.01 %R 
fabrikant,wonende te Laren (N.H.),Krommepad 5 in Juli 194~ een bezoek 
gebracht heeft aan de Sokol feesten te Praag. 



n ~0762 

• IJià/~ 3 

Ontv. bew: ........ --.. ··~·---.. - .... ····-····· 

Rappel =·····-·-·.!..?...:.u .............. . 
.. I 

Antwoord =··· · ··· ··· ·· ······'·· ··~----~· ·· · ·-·-- .•. . n . a . v . 
~ . . 

22 Augustus 50 

rapPort van L 1f 90762 z . Co 

H.c. de i,'!ett e. 

Aan de Heer 

Uit betrouwbare, doch niet te controleren bron vverd 
vernomen, dat Hetty Cernelia de WETTE , geb. te Buss1.un 
8.1.1922, m~disch analyste, wonende te Huizen (N.H.), 
Partijslal;l.n 1, in Juli 1948 ~en bezoek heeft gebracht 
aan de Sokelfeesten in Ts jecho-Slmnakije. 

Ik moge U verzoeken mi,j te >dllen doen inlichten 
omtrent de politieke gezindheid en verder van belang 
zijnde gegevens betreffende H.C. de "'ette. 

HET HOOFD Vt\N DE D lENST n7J/eze: 
Korpschef van Politie 
te 

'J; G. Crabbendam 

HU I ZE N. 



RAPPORT van KB. 
voor B en c. 

Nr. lot ; 

Batr: H. C. de WETTE . 

Uit betrouwbare,doch niet nader te controleren bron 
/ werd vernomen dat Hetty Cernelia de WETTE,geb. te Bussum, ~.1 . 22 

med. analiste,wonende te Huizen,(N.H.),Patrijslaan 1 in Juli 194~ 
een bezoek gebracht heeft aan de Sokelfeesten in Tsjechoslowakye. 



• 

• 

t'll'"~---· ·--· . ~ .. ---~--....."..~ 

: ;;-,o . ~ !(ve, /Jj ''9 3 ! 
'r~ f . 1~~~ v,k" kftk 

... . r-·c.> · - lt ~ l'L-7t-r I 
f 

... --- ---- · - .-...... __ / 

INCIDENT TE~ 
'PRAAG f> I 

N ederlande:J;S door de 
1 legatie gered 

Voor de Nederlandse legatie te 

1 Praag heeft gister het volgende 
incident plaats gehad. Een Ne
derlander, die pas getrouwd was 
met een Tsjecho-Slowaakse, wil
de -met zijn~ het Legatiege
bouw bi engaan om voor haar 
een N - erlands paspoort te la
ten u· chrijven, toen zij werden 
aan proken door twee persa-

die hun .verzochten even 
me te willen gaan. Jhr. van 
Te s, de Nederlandse gezant, 
w d onmiddellijk gewaar
se uwd. Na .. tussenkomst 

het · andse paar ver-
der st gelaten . 

Men meent te weten, zo wordt 
voorts bericht, dat een Neder
landse zakenman, Maas ge
naamd, te Praag is gearresteerd. 



• / 

RA P F 0 R T - C. 

No . 
Bijl. : 1 

Betr. : Deelnemers volleybal
wedstrijd te Praag . 

f--
b-~ tg rt..,-, 

Van de Koninklijke Marechaussee werd bijgevoegde 
lijst op 6/9-1949 ont vangen . De daarop vermelde personen zullen bin
nenkort naar Praag gaan voor een volleybalweds t r i jd . 

Van STEMJER is alleen gebleken , dat hi j lid i s ~ 

van de Vereniging Nederland - u.s .s .R. (zi e voor ST:EYMER brief No . Z::.",. 
B. 49408 • 

H. C., 8/9 -1949 . 

~--J 



• 

' per trein naar Praag, via Venlo 
pe~t geldig van 7-25 Sept., gaan van 7-19 Sept. per trein. 

k"'. 'i BLITS 

/ BIDK 

/ BIDKT..M1D 

Dirk Jan Willem Leeuwarden, 31-1-1908 
Amsterdam, Zocherstra.at 17 huis. Leraar L.O. 

~k Chr'lstia.an liaarl.mer, 23·2-1924. 
A'dam• Hoofdd.o.rptVeg 15~ Stenograaf. 

Jaap 
A • aam. Hoofdweg 'Zl· 

Hend:t'ika Willemina Janna 
A •dam,. warphatipark 18. 

Den Haag, 3?-7•1928 
::;; t u c.,.ente 

Hendrik The Hague, 4-1•1922 
Den :Haag, Waldeck ?;.,rrnontkade 35 ~raar L.O. 

~1illem Zuilen~ 21-J2-1927 
Jaa.r-tend.ijk, Hugo de VrieslclOll 34 ~t-udent 

~·ekke Westdoneeradeel" 2-7-1925 
keuwarè.en, Vincent van Goghstraa.t 36 leraar L.O. 

Dep A'dam, 6•2•1928 
Atdam, van Baarlestraat 168 lii. studente 

/ van de GROENEK'AN Jelte Joha.nna Helena Utrecht, 21•7-J930 
Utrecht;. Dilderdijwtraat 376 Kantc:.or=bediende 

{.(;, 'J HOWSCIIDLTE 

van der IIDRST .....----

(/ J JANSEN 

Ricb.arda Mar:ia Zwolle, 21•9-1922 
Den Haag, z.o. Bui tensingel 138 secretaresse. 

Willem Utrecht, 15•7-1927 
Utrecht, Jutfaaseweg 230 student 

Antonia. Jansje Rhenen, 5-5-1925 
Den Haag, Vreeswijkstraat 231 studente 

Annemarie Den Uaag, S.l·l9JO 
Den Haag; Trekvlietplein 14. studente 

Thomas Wijnand Elias Ba.tavia., 3.4-4•1930 
Den Haag, AI:nndelstraat 93• student 

Pieter Johan Den Re..ag, 16-12-1930 
Den !Jaag" Haagweg 5CJ7 student 

Arie Dirk Jsn Frederi.."'<=, Zv101le, 23-7-1930 
Utrecht, Hijnl.aan 190 student 

Jan Utrecht, 17·2-1912 
Utrecht, Bucheliu."3streat 9. fabrikant 

Berenéli.."la ZWolle 1 18-10-1925 
Den Haag, van Beverninclmtroat ll D. bediende gr:. vaart 



tt ,11/ llEIJERS-lO:MP 

~ ll/ wn den OVEN 

.;"' RûiTER 

........... 
TU!NNAfl 

van VEillN 

® 
Johanna !i'jietje&..st13radeelD 9-12-1910 
Amsterdam. Zocheretraat 17 hs. huisv:rouw 

il.'I-Jelmina Johanna Den f!aag; l3•l3-l9.32 
Den R:.'"l.D.g# de la Rey-.7eg ltlr3 zonder 

Dick A'dam, 17-2-1930 
A'dam$ Uitemoo.rdestraat 75• kantoorbed. 

Mnrinus Johannes Noo~elle$ 29 -1932 
D4n Haag, van Beierenstraat lal somlier 

Anthonius Franoiscus A' aam._ Westlandgrac...'llt 14-5 
Schoten, l2-ll•l917 Belasting co.r!SU:Len 

Hennina. A'dam• ~1928 
A 'dam• .Madàtraat l~ kant-::>ozibeë!iende 

Oomelia Jocob 16-2-1915 
Rijswijk, Waldeck Py.tmontlaan 11. le:L"'aar L.O • 

J'aco'h Oomelia R'dal:n.. 2.3•6-1919 
Rijswijk, Wilhe:bnina.l.aan 9 reiziger~ 



11' ,--s.T. 9 September 1949. 

• 

No. Geh/Gr.V ~D~ 123L~49. 
Bijlagen: 2. 

Onderwerp: Sportwedstrijden 
te Praag. 

Te Uwer informatie moge ik U 
hierbij doen toekomen een uittrekSel 
uit een rapport, opgemaakt door Z, 
betrekking hebbende op d or de s~o.K.O 
te Praag georganiseerde sportwedstrij
den. 

Tevens gelieve U hierbij aan te 
treffen afschrift van een lijst met 
namen en verdere gegevens van Neder
landse deelnemers aan deze wedstrijden, 
aan wie in verband hiermede visa voor 
Duitsland werden verstrekt. 

Afs chrift van vorenbedoelde lijst 
is dezerzijds dd. 6-9-1949 spoedshalve 
aan de heer L. Pot van ûw dienst ter 
hand gesteld. 



UITTREKSEL GRENSVEILIGHEIDSBERICHT 
BERICHT 

Datum van bericht : ~0 Augustus 1949. 
Rapporteur : 
Van wie is het bericht afkomstig : Contact . 
Betrouwbaarheid bericht : Betrouwbaar . 
Betrouwbaarheid berichtgever : Betrouwbaar . 
Met wel ke ins t anties wordt samengewerkt : Gene . 
Welke a cties zijn ondernomen : Gene . 

No. 292/49 BE R I C H T. 

Van 10 to t 19 September 1949 zullen in Praag volley- ball 
weds tri jden worden gehouden om het eerste werel dkampioens chap dames 
en het eerste Europese kampioenschap heren. Aan deze wedstr i jden 
wel ke zij n georganiseer d door de s .o.K.O.L., een communistis che 
spor torganisatie in Ts jecho-Slowakije, zullen van Noord en Zuid
Amer i ka en he t nabije Oos ten ten hoogste 16 personen per land deel-

nemen en van de overige landen t en hoogs t e 26 personen perland. 
Voor zover bekend nemen de volbgende landen er aan deel : 

Franll:ri ik (Secr~ Paris X, 66 Blv. ·de St r assburg); 
Portûgai .(Federacao Portuguesa de Vol eibol , Rua Ja.rdin do Regado:b 

5-40 , Lis sabon); 
I ta l i ë (Federazione I t al iana Pallavelo , St adie Naz ienal e Roma); 
BraziÏi~ (Confederacao Brazilei ra de Despor t es , Caixa Pos t al 1078, 

· · Rio de Janei r o); 
u;s ~A . (U ~S~ Voll ey Bal l As s . ~ Mr. H.F. Fri ermhod , 347 Madison 

Ave. New York 17, N.Y.); 
Uruqay (Federaci6n Urugaya de Voll ey Ball Amateur, Casilla de 

Correo No. 102, Montevideo); 
Nog niet geheel zeker, maa r zeer vermoedeli jk, zullen ook de 
volgende l anden deelmemen: 
Tgrkiie (Fêdération Turque des Jeux Sportifs); 
Libanon (Fêdèration Libania Omni Sports); 
Noorwegen (Norges Volley Ball Forbund). 

Ook Nederland neemt aan deze wedstrijden deel, maar met hoe
veel deelneme~s is nog niet bekend. De secretaris van de Ned. 
Volleybali vereniging, welke evenals· de bovengenoemde lande1;7 is aan 
~esloten bij de F.I.V.B., is D.J.w. Meyers, wonende te Amsterdam, 
Zeeherstraat 17. 

Deze Nederlandse vereniging bestaat pas sinds 1947 en üs 
financieel nog zo zwak, dat de leden per trein de reis naar Tsje
cho Slowakije zullen maken, i n plaats van per vliegtuig. Wel zi j n 
over een eventuele reis per vliegtuig besprekingen gevoerd met 
de K~L.M., maar deze hadden niet het gewenste resultaat. De leden 
van de vereniging, hoofdzakelijk studenten en kantoorbedienden, 
betalen zelf hun reiskosten tot aan de Tsjecho Slowaakse grens, van 
daar worden hun reis- en verblijfskosten betaald door de s.o.K.O.L. 

De volgende westrijden voor het wereldkampioenschap zullen 
vermoedèiijk worden gehouden in Lissabon. 

Coll. : ~ 
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;:::... van .den OVEN 

:,;:::. RUITER 

- TUINMAN 

per trein naar Praa g, via Venlo 
permit ~geldig van7-25 Sept., gaan va n 7-19 Sept. per trein. 

Dirk Jan Willem Leeuwar den, 31-1-1908 
Amsterdam, Zeeherstraat 17 huis. Leraar L.O. 

Dirk Christiaan Haarl. meer, 23-2-1924 
A•dam, Hoofddorpweg 15. Stenograaf. 

Jaap A1dam, 18-11-1922 
A 'dam, Hoofdweg 27 ~ timmerman. 

Hendrika Willemina Janna Den Haag, 3?-7-1928 
A1 dam, Sarphatipark 18. Studente. 

Hendrik The Hague, 4-1-1922. 
Den Haag, Waldeck Pyrmontkade 35. Leraar L.O. 

Willem Zuilen, 21-12-1927 
Maartendijk, Hogo de Vrieslaan 34. Student. 

Fekke Westdongeradeel, 2-7-1925 
Leeuwarden, Vincent van Gaghstraat 36. Leraar ~.o. 

Bep A 1dam, 6-2-1928 
A~~dam, van -Baerlestraat 168 III. studente • 

Jöhanna Helena Utrecht, 21-7-1930 
Utrecht, Bilderdijkstraat 376 Kantoorbediende. 

Richarda Maria Zwolle, 21-9-1922 
Den Haag, Z.o. Buitensingel 138 Secretaresse. 

Willem · Utrecht, 15-7-1927 
Utrecht, Jutfaaseweg 230. Student. 

Antonia Jansje Rhenen, 5-5-1925 
Den Haag, Vreeswijkstraat 231. Studente. 

Annemarie Den Haag, 8-1-1930 
Den Haag, Trekvlietplein 14. Studente. 

Thomas Wijnand Elias Batavia, 14-4-1930 
Den Haag, Amandelstraat 93. Student. 

Pieter Johan Den Haag,l6-12-1930. 
Den Haag, Haagweg 597 Student. 

Arie Dirk~ Jan Frederik, Zwolle, 23-7-1930. 
Utrecht, Rijnlaan 190 Student. 

Jan Utrecht, 17-2-1912 
Utrecht, Bucheliusstraat 9. Fabrikant. 

Berendina Zwolle, 18-10-1925 
Den Haag, van Beverninckstraat 11 D. bediende gr. vaart. 

Johanna Tjietjerksteradeel, 9-12-1910 
Amsterdam, Zeeherstraat 17 hs. huisvrouw. 

Wilhelmina Rohanna Den Haag, 13-8-1932 
Den Haag, de la Reyweg 443 zonder. 

Dick A1dam, 17-2-1930 
A1 dam, Uitenwaardestraat 75. - kantoorbsd. 

Marinus Johannes Noordwelle, 29-8-1932 
Den Haag, Van Beierenstraat 120 scholier. 

Anthonius Franciscus A•dam, Westl~ ndgracht 145 
Schoten, 12-11-1917 Belasting consulent. 
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Hermina A1dam, 5-4-1928 
Amsterdam, Maasstraat 160 kantoorbediende. 
Corne1is Jacob 16-2-1915 
Rijswijk, Waldeck Pyrmontlaan 11. leraar L.O. 

Jacob Corne1is 
Rijswijk, Wilhe1minalaan 9. 

R•dam , 23-6-1919 
reiziger. 
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; ~ j';-á\r-t t 

Ter beantwoord ing van het ve rzoek, vervat in het hier 

boven aangehaa l de schrijv en, wordt U h~t volgende be 

Ticht. 

ti · ~ hlaria Herm~na Berendina RUlffi , g eboren t e Amsterdam, 
3 Nove mber 1910, lerares , ongehuv1d , Ne derlan dse Na tionali-

teit, Gods dienst Rooms-Katholiek, is i nw onend bij h aar 

moed er, Van Braestraat ·12 5 bov., t e Ams t erd a m. 

· In de Politie-administratie te Amstei'dam, is niets ten 

nadele van haar bekend . Ook op politiek gebied komt zij 
niet voo r . 

Betrokkene is opgevoed in een net, Katholiek gezin. Zij 

is praktizerend Katholiek·, leest Katholieke dagbladen 
en tij dschriften en is een v0orstandster van de K. V. P . · 

Na de bevrijding is zij geruime tijd werkzaam geweest bij 

de Ne derlandse Censuurdienst. ·In 19 48 werkte zij, als tolk, 

aan liet Ts jeehos lov1aaks Consulaat, 'Oranje Nassaulaan 20, 

te Amsterdam. Thans is zij niet meer werkzaam aan dit . 

Consulaat. Zij geeft privé les in de Gri ekse en Latijnse 

taal. In de - tijd dat zij v.' erkte aan genoemd Consulaat, 

heeft zij deelgenomen aan de te Praag gehouden Sokol-
• 

feesten. Voor zover bekend geworden heeft zij de reis 
zelfstandig ondernomen. 

Het vermoeden bestaat dat zij door het Consulaat in de 
' gelec;enheid' is gestel ei om de Sokalfeesten te Praag bij 

te wonen eri dat zij hiervan geb~uik heeft gemaakt om zo

doende iets van de wer elà te zien. Zij is namelijk een 
liefhebster van reizen. 

••crooo • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o• B 2 
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NOTITIE voor ACD 
van c s. 

Betr.: J.H.O. R E Y S. 

rv:~: . --~( 
J·--· <y / 
! 15 FEB. 1949 

De in stuk ACD/40?58 genoemde R E Y S is overleden. 
Verdere actie overbodig. 

De in PD 6825 genoemdeRE Y S.is niet identiek aan de 
in dit CO genoemde R E Y s. 

1-2-1949 • 

c s. 



• 

I NLICHTI NGENDIENST . 

RO TT ERDAM . 

I.D. No: 1225. 

G E H E I M . 

Vo\goo. _ .":\ -· - 15 NO'v. '~· 48 ' 
I -·--. ACD/ '-1 9 (;1~ 

Rotterdam, 12 ovember 1948. 

( 

V/) 

Als antwoord op Uw schrijven No: 4659l,d.d. 
29-9-1948, wordt medegedeeld, dat 

.--1 Ruiter, Grlhetje, geb. 10-2-1920 te Delfzijl, van 
beroep handwerkster, wonende Meester Arendstraa t 17c 
alhier, tussen lo-3-1948 en 10-4-1948 sledhts gedurende 
circa 14 dag en (zij had vergunning voor een maand) te 
MUcheln st.Ulrich, een plaatsje in de Russische zBne 
van Duitsland, gelogeerd heeft bij haar verloofde 
Schaff ,Richard, geb. 20-10-1920 te MUcheln St. Ulrich, 
van beroep machinist op een brikettenfabriek,die in 
zijn geboorteplaats woont met zijn moeder en een 12 ja
rig nichtje. 

Ruiter,G.,voornoemd,is in 1941 met hem in kennis 
gekomen, toen hij als onderofficier van het Duitse be
zettingsleger te Rotterdam gelegerd was. 

De reis naar MUcheln St.Ulrich heeft zij geheel 
zelfstandig ondernomen. 

Mensen uit haar naaste omgeving achten het abso
luut uitgesloten, dat zij aan de Sokol-feesten te ?raag 
heeft deelgenomen. 

Voor Godsdienst of politiek heeft zij geen interes-
se. 

Haar naam komt in de administratie van de ?olitie 
te Rotterdam niet voor. 



• 
• 

J 

In antwoord op Uw s.:;hriJven dd . 29 Septembel' 1948 , 

l' o.4659l,Ge~le im,betreffende Pierke lvlenn o VRIJL!:.NDT, 

geboren te Z.vo1le ,3l December 1923, bel·i ~ht de I. .J .Delft ]jet 

· i erke ï·_enno VRIJLAN DT, 

geb oren te ZNolle,3l J)ecember 1923 , stuél.ent , wonende 'l'horbecke-

straa t 26 te ~e lft,vestiede zich op 6 eetober 1945 te Delft , 

komende van Amersfoort. 

In he t jaar 1942 liet hij zich insch rijven a ls student aan d.e 

Technische Hogeschool te Delft,afdeling electro t echniek • 

Hij we i gerde in 1943 de loyalit e itsverklaring voor studenten 

aan de T.H. te t~kenen .Hij was gedurende d ie tijd dat hij te 

Delft studeerde niet te Delft ingescl:î...reven in het Bevolkings -

register. 

Hij st ud.eerde voordien op de Rijks H . 3 .s. te Amersfoort, 5 

cursus e~ behaalde op 26-5-1942 het einddiploma. 

In 1945 liet hij zich opnieuw inschrijven aan de T.H.te :Oelft, 

alwaar hij thans nog ingeschreven staat • 

Hij slaagde op 1 6 Juni 1946 voor het Prop)Examen le gedeelte , 

terwijl hij op 27 - 9-1948 examen deed voor het Prpp . 2e gedeelte. 

De uitslag hiervan is nog niet bekend . 

Ondanks vele moei te is het nog niet gelukt de reden v~n de 

reis va n Vrijlandt te achterhalen , doch bij resultaat zal de 

I.D.Delft terstond beriCht doen toe komen aan Uw dienst . 

De ouders van Vrijlandt wonen te Amersfoort vermoedelijk aan 

het adres Balistraat 58. 

De naam van vrijlandt kwam voorheen in de alhier gehouden 

administratie niet voor. 

I D Delft 

• 
Aan het Hoofd van de 

VEILIGHEIDSDIENST 



INLICHTINGEI:;DIENST 
GR'lHNGEN 
GEHEIM 
No.~f~/ 

R A 

Naar aanl 9 iding van het schrijven van 
de Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage, No. 
46591, d.d. 29 September 1948, betreffende het verzoek 
om inlichtingen aangaande Geziena Margaretha Redekar-
van Bruggen, kan, na een ing esteld onderzoek, het vol~ 
gende worden vermeld : · 
HELm~E FRIEDA ULRICH, geboren te Mayen (D) 10 April 
1887, wonende lïe Groningen, Martinikerkhof 25, huwde 
op 15 Maart 1909 te Bingen (D) met JAN EVERT van BRUG-

~ . GEN, geboren te Groningen 26 Mei 1883. Hij overleed " 
A.~û~ te-Groningen op 11 Januari 1921. Uit dit huwelijk is 

• 

lf~{I~Vr / op 10 Juni 1914 te . ~aren bij Groningen, geboren ; 
VI V , .i EZIENA MARGARETHI.;V zij huwèè op 17 October 1942 te· 

~~ - Groningen met JöRANNES EILKO CORNELIS ~~'geboren 
. ~;:! ~"- te Ouderijn (U)"5 April 1918. Redekar met zijn vrouw 

.Jy;j~~-:!;J. zijn inwonend bij tiaar moeder. 
17':. !""': '~~" Moeder en dochter houden hier een 

1 .. 1J~IJ Jl 111 beltend dansinstituut. Als zodanig heeft de dochter 
~-- . Jf, ~ als.,~"Gl}ETEL van ·BRUGGEN" een zeer bekende naam. Zij 
p is/~rares in rfîythmisclië-en andere dansen en zij 

H p leidt meermalen een ballet in de stadsschouwburg te 
l' Groningen. In haar instituut ontvang t zij bijna uit-

r 

~ sluitend de gegoede burgerij uit de stad Groningen. 
In politiek opzicht zijn er geen 

bemerkingen. De moeder, hoewel van Duitse -afkomst, 
was tijdens de bezetting fel tegen het Hittler bewind 
gekant, evenals haar dochter en schoonz0on Redeker. 
Zij hebben zich in deze jaren, zonder meer, goed ge
dragen • 

Ö0k thans bemoeit dit drietal Zich 
niet met politiek. Zij zijn niet communistisch gezind 
en zij onderhouden geen contacten met links georien
teerde personen. De dochter 11Gretel 11 gaat des zomers 
als regel naar het buitenland om studie te maken voor 
nieuwe dansen. In 1947 bezocht zij Londen, terwijl 
Zij in de zomer van 1948 eerst naar de Sokelfeesten in 
Praag en daarna naar Stcrkholm in Zweden ging. Goed 
ingewijden zeggen dat "Gretel" door een paar studenten 
uit Praag ia uitgenodigd naar de Sokelfeesten te komen, 
doch dat deze uitnodiging en ook het bezoek van haar 
geen enkel verband heeft gehouden met de politiek. 

Haar/man REDEKER,studeert aan de Rijks
Universitett te Groningen in de Philosophie bij Profes
sor Plesner, buitengewoon Hoggleraar te Groningen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Groningen, 28 October 1948. 

~ 



BX 46591 

IIIe I!Ic 3 . 

n. Ruiter. 

. 29 September 
·' xxxx 

xxxx 
n.a.v • . eon mededelin~ 
c 

. G E II E I M. 

Hiermode heb ik de eer U~ mede te UWer informatie, te berich
ten, dat Grietje RUITER, p::e.b . 1 0. 2.1920 te Delfzijl, '<"' Onen<le Mees
ter Arendstr at 17c 1le Rottordrun, zich tussen 1 0 r.laart en 1 0 · 
April 1948 eni.r:e tijd he~ ft O'l?'"ehouden ·te .L!ilcl~eln St Ulrich in de 
Rtt~l3is rhe ~One v~n Dui tsl nd. Ook zou zij deze zomer heÇben deel
genomen a n de Sbko,l-feesten te :Praag .. 

Ik .!IlO :e U v rzoelçen .mij el te willen doe,n inlic\J.tnn omtrent 
haar politieke antecedenten, waa·rbij ik gaarne zal vernomen of zij 
zelfstandi"' deze re-is hee+'t ondernomen, dan wel iB u.i t ezomlen 
door een organisati~ . 

·Aan de Heer 
Hoofdco~Jissaris van Politie 
te 
ROT:rEHDAM. 

I 

Het Hoofd van d·e 
OElHiiRALE vgiLIGI:IE!D::DIEliST 

famens ~eze: 

L. L. van Laere . 



BX 46591 .. 
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G. • REDB. ~~-van BRUGGEN. 

29 September 

n . a . v . een mondelinBe 
·van c. 

Q E II E I Jr!:. 

Hiermede heb .ik de eer U, mede te Uwer informatie, te bérich
ten, d t r.ezie:na. Uarp;aretha. REJIEiillR-v n.BRUQ-n.I, geb . 10.6 . 1914 
te Haren ( Gr . ) 1 ·~lonende 1.1art'iniker1chof 25 te Groningen, heeft . 
deelr":nomen aan de deze zomer te Pre ä 3 . • gehouden Sokolfeesten,. 

Ik more U verzoeken, mij 11:rel te willen doen inlichten o'l/')r 
dè politieli:e ·antecedenten van haar en haar echt enoot, v1aarbij ik 

arne de . vollec1i~e persqnalia :ve.n deze laatste zal ontvangen. 
Tevenc zal ik gaarne verneoen of zfj deze. reis zelfatanàig heeft 
emaakt, dan V{el is uitgezonden door een organisa-~ · e. In het la t

ste gev 1 zal ik inlichtin en omtrent de naam en politieke doel
stallineen v·n deze ox:ga.nisatie zeur op prijs st~llen . 

.Aan de Heer 
H ofdco issaris 
te 
GRONIUGEU . 

van Politie 

liet Hoofd V"'n de 
CEUT AtE VËI:üi:rHEIDo.lDIEUST 

'tn_~ ns deze: 

' 



B 46591 
IIIeiiic 3 

~i . H . B . Ruhe . 

li.ng 

. ' 
Tliernede heb ik de eer u, m~de te, uw·ér informatie' te. be~~ich

ten, dat ID.aria Hermana Berendina· RUHE, geb . 3 . 11 . 1910' .. te At!lSt'?r
dam, wonen<1e van Breeatraa't ~t~ Uwent, ·heeft . deel ~~enomen aan · 
de deze zomer .te Praag gehouden Sokolfeesten. 

Ik moge U verzoeken mij el te willen do~n inlichten over 
haar politieke anteced·enten, ·waarbij ik gaa.rn~ zal verneoen of 
zij' zelfstandig de reè.s heëft ondernomen, dan e l is uitgezonden 
door een organisatie . In het laatste geval zal ik gaarne ovér de-
ze organisatie worden in~elicht . . . 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris 
te 
1L STERDAM. -

·van Politie 

Het -Hoofd van de· 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

'namens_. deze: 

L.L. van Laere . 
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xxxx 
.xxxx 
n.a.v. ·er.;n 
va4 c. 

. Hiermede: heb ik de eer U, mede :te U er informatie, te. berich-
. ten, dat ?ierke Menna ' VRIJIJANDT, geb . 31.12.1~23 te Z10llç, wonen
. de Nieu·1e 1?1antage 10 te DeJ.lt, heeft deelgenenen acn -de deze 
zomer te Praag gehouden Sokolfeesten. · · l ' 

.. Ik ro'O -e U. verzoeken mij tel te willen '· doen linlicb.ten over 
haar poli tielee antecedenten, wan1~bij :tk gaarne zal vernemen of 
zij z.eli'standig de r~is heeft ·pndernomen, dan ·7el is uitg~zondèn 
door een or~nisatie . In bet laa.tst.e eval zal ik gaarne over 

.. dez, or~nisatie ·rorden ingelicht. . 

Aan de Heer . 
Commissaris ·van Politie 
te 
DELFT. 

Het Hoofd van de 
CEl'iTRALE VEILI'HiE IDS]) lENST 

f~men~ deze • 

L.L. van'.Laere. 



APPLICATION FOR TRANSIT VISA 
AANVRAGE VOOR DOORREISVISUM 

SURNAME 
ACHTERNAAM 

VOORNAMEN 

NA TIONALITY 
NATIONALITEIT 

PRESENT ADDRESS 
TEGENWOORDIG ADRES 

REOUESTS TRANSIT VISA TO 
VERLANGT DOORREISVISUM NAAR 

DURATION 
DUUR 

Sll)lGLE/RETURN OR REPEA TED JOURNEY S 
ENKEL/RETOUR OF HERHAALDE REIZEN 

ZONES AFFECTED 
BETREFFENDE ZONES 

DATE 
DA'TUM 

J~QJ 
SURNAME AT BIRTH 
ACHTERNAAM BIJ GEBOORTE 

.(Niet in te vullen) 

HANDTEKENING ~ 
SIGNATURE f 



' ~ " 
VISA No. ---f.f-'--t'----(---'-1-'t:::_____i-r)'>,L.C;zf!"---- ISSUED ON ______ _ 

VALID -----t~~Q..L-. /-Po~ TO __ ______..M~/t---1 7"-""T-• _ 

A . M. P. 0 . 

RECEIVED VISA AS ST ATED ABÖVE 

l 

DATE SIGNATURE 



APPLICATION FOR TRANSIT VISA 
AANVRAGE VOOR DOORREISVISUM 

' isnurea1 lissone · Lindeman tJ. V. 
SURNAME AT BIRTH SURNAME 

ACHTERNAAM REDEKER AcHTERNAAM BIJ GEBooRTE van BHUGGEN 
CHRISTIANNAMES 
VOORNAMEN 

NATIONALITY 
NATIONALITEIT 

BORN ON 
GEBOREN OP 

Geziena r!Iar garetha 

Dutch 

10 Juni 1914 

NA TIONALITY AT BIRTH 
NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE 

AT 
TE Haren ( Gron . ) 

Dutch 

PASSPORT No. 
PASPOORT No. 516984 

ISSUED 
uiTGEGEvEN TE Groningen ~~ 15/5'46 

PRESENT ADDRESS 
TEGENWOORDIG ADRES GRONI NGEN , Martinikerkhof 25, 
REOUESTS TRANSIT VISA TO 
VERLANGT DOORREISVISUM NAAR Czechoslovakia 
DURATION 
DUUR . one month 
SINGLEIRETURN OR REPEA TED JOURNEYS 
ENKEL/RETOUR OF HERHAALDE REIZEN 

ZONES AFFECTED 
BETREFFENDE ZONES 

return 

DATE 
DATUM 

8 Juni 1948 . 

EFFECTIVE 
MET INGANG VAN 

(Niet in te vullen) 



VISA No. ----~--~-- ISSUED ON ________ _ 

VALID 

A.M. P. 0 . 

RECEIVED V ISA AS STATEP ABOVE 

DATE SIGNATURE 



passport · 51698 4 , Gronin~en, 15- 5-'46 

MI NI STRY OF FOREIGN AFFAIR S 

Bur eau Verbindingen. 

D. No. 

'TO 

The undersigned Head of the Travel Sectio~ of the Netherlands 

Ministry of Foreign Affairs, ·certifies herewith that 

.l.'tedeke r-van Bruggen Mr. Mrs. Miss. ••••••ee8eooeoe••••••••eeooeoeooe surname 
G .. lVI. 

• p •••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••• christian name 
Ha r en, 10-6- 1 14 

•••••• 0 • ~ ••••••••••••••• 8 ••••••••• . ....... . date and place of 
ne the rland~ 

birth ......................... · .. ........... na tionality 

••••••••••••ooe•o••••••••••••••••••••oo profession or ·occupa-

t i on ••••.••.••••.••..•...•• ~el~phone .•...• business address 

•••••• ~ f?P.?- P.ts~P.., ~l{a,r.t,ip~i_e.~e.rl!fhH_~~~ne •• ·. • • • ... • . private addr es s 
\ \ • 11 .. ~ 

· t d d · th' t b h M' . t . of Foreign Affairs ln ro uce ln lS respec y t · e lnls ry ..•••.••••••••.••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • .. 0 • \, ••• ,""-)~ •••••••••• • •• 

29-6- 1 48 has to · travel to Germany from •••.••..•••••••••••••••.•••.••••• 
I 

till •••• .• 1 ?:~:7:-: ' .4.8................. approx. dates of depar:bures 
and return. 

t ransit visa ~o Csecoslovaki a for the purpose ·of ....... , .. -.. ................ o ............. " •• o 

.................. ~~itatian.of . the . Xltb . Sokol. Fe~t~Y~l. ~~. frague 

• • e .• • • • • • • • • • • • • • • • ·• • • • • • • • • • , • , • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • , • " • • • • • • • ................. , ........... , ............ . . .. •••• .•• 0 •• . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ,, .......................... . 
visiting •••••••••• .••••••••••••••••••••••••••••••o•o••••••••••• 

................................................ " ............. . 
and requests the grant i hg of the necessary permit for· this purpose. 

The Hague, 7-6--
1948. 

the Mj.litary Permit Offic.er, ' 
17, Nieuwe Parklaan, 
THE HAGUE. 

for the ion of the 
oreign Affairs 



APPLICATION FOR TRANSIT VISA 
AANVRAGE V OR DOORREISVISUM 

SURNAME 
ACHTERNAAM 

CHRISTIANNAMES 
VOORNAMEN 

NA TIONALITY 
NATIONALITEIT 

PASPOORT No. 

3, I( 

PRESENT ADDRESS 
TEGENWOORDIG ADRES 

REQUESTS TRANSIT VISA TO 
VERLANGT DOORREISVISUM NAAR 

DURATION 
DUUR 

SINGLE/RETURN OR REPEATED JOURNEYS 
ENKELiRETOUR OF HERHAALDE REIZEN 

ZONES AFFECTED 
BETREFFENDE ZONES 

DATE 
DATUM 

ACHTERNAAM BIJ GEBOORTE 

NA TIONALITY AT BIRTH 
NATIONAUTEIT BIJ GEBOORTE 

AT 
TE 

ISSUED 
UITGEGEVEN TE 

EFFECTIVE 
MET INGANG VAN 

SIGNATURE 
HANDTEKENING 



,, -

VISA No. __________ ISSUED ON --------

VALID ___ ___._L-"'F~-~h-""-6 __ TO ---~WC.L, =J----"-"------"---.. -

A.M. P. 0. 

RECEIVED VISA AS STATED ABOVE 

DATA SIGNATURE 



MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 

Bureau Verbindingen. 

D. No. 

·To 

the' 
17' 
THE 

passport ~ 121084, ·A1dam 8-2- 1 47 

The undersigned Head of the Travel Section of the Netherlands 

Ministry of Foreign Affairs, cartifies herewith that 

Mr. Mrs. Miss. • •••••••••• ê •••••••••••••• :r.r.H.B . surname 

. . . . . . . . . . . . , ............... · · ·............ . . . . . chriStian name 
A 1 dam 3-11- 1 10 

~ ••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• date and place of 
netherlands 

birth •••••••••• 0 •••••••• ~ •••••••••••••• nationality 

. . . • . , ..................... • · · • • ............ profe~sion or occupa-

ti on . . . . . . . . . . . ••.••.•• ~ • tel~phone ......... business address 

.. · .. 
introáuced~ in this respect by. the Ministry 

private address 
oÏ'- :F'u~eign Affairs .. " ............. . 

••••• ' .••• fl:.j' •••••••• 0 •••••••• . ..... . . . •• \•• •JI!t•••······ 

has to 

till 

travel to Germany 

"4-7- '48 

. 17-6- '48 . 
fr om • , •••••••••• .................. 

....................... approx. dates of deparbures 
and return. 

for the purpo3e ·of transit visa to Czecoslovakia 
'tó ·~~~t~~~t6 ' t~ê ' 50KOL' ~bng~~ss············ . . . . . . . . . . . . •••• 0 •• 0 •••••••••••••••••••••••••••••• 

. . . . • . . ...... . . .... • ••••• 0 ........ . .. ..... . . . . 111 •••••••• . •• 0 ................ ...... o · o • . ... ' . ........ . 
Vis i ting .........•..•.•..•...... • • • • • • • • • • • • • • • e • o • • • • • • e • • • • 

. . . . . . • t • t • • • • • • • • • • • • t • · , , I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • ..... 
. and requests the· gra~tihg of the necessary permit for· this purpose. 

10-6 The Hague, 1948. ........ . ... 
. . 

Military Permit Officer, 
Nieuwe Párklaan, · 1 for the 
HAGUE. 

\. , --



CHRISTIANNAMES 
VOORNAMEN 

NATIONALITY 
NATIONALITEIT 

BORN ON 
GEBOREN OP 

PASSPORT No. 
PASPOORT No. 

PRESENT ADDRESS 
TEGENWOORDIG ADRES 

ZONES AFFECTED 
BETREFFENDE ZONES 

DATE 
DATUM 

APPLICATION FOR TRANSIT VISA 
AANVRAGE VOO DOORREISVISUM 

BIJ GEBOORTE 

NATIONALITY AT BIRTH 
NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE 



VISA No. ----------- ISSUED ON _______ _ 

VALID -------'-14~~-- TO __ --------I.JJ#'-----"4----"'---tP-/_ 

A.M. P. 0 . 

RECEIVED VISA AS STATED ABOVE 

DATE SIGNATURE 



MI NI STRY OF FOREIGN AFFAIRS 

Bureau Verbi ndingen. 

D. No. 

'TO 

The undersigned Head of the Tr ave l Section of t he Netherlands 

Ministry of Foreign Affairs, certifies her ewi t h that 
Passport 5531 92, Delf-t, 31-5-'46 

V ri j,landt. · 
Mr. Mrs. Miss. ....... surname 

P.M. 
•••••••••••• • •• 111 ••••••••• 0 ••••••••••••••••••••• christian name 

Zwolle, 31-12-'23 date and place of .. 
• • • • • • . • • • • • • • • • • 8 • • • • • • • • • e • • • • • 41 

birth ne therland~ nationality ........................ . ................. . 
student 

························ ···· profession or occupa-

ti on ' • • t • • • • • • • • • e ft • • • 

Delft ....... 
.tel~phone ~········ 

telephone 
r 

business address 

priva.te address 
Co;, . V 

introduced in . this respect bf the Ministry 

... ~ .. . ~ ........ . . ... . . . . . . . · .......... . 
! 

. ............... . 
has to travel to Germany from 10-6-'48 .................................. 

10";_8-'48 till .................. . .. ,. .. approx. dates of deparbures 
and return. 

for the purpose ·of ....... 
• • e ·' ' • • • • • . . . . . . . . . 
• • . . . . . . . . . . . . 

... transit visa to Czecoslovakia 
· v~KOL· fee~à~e~· e~ ?·~€U~ ··············· . .............. . • • t' • • • • • ,• • e • . ...... \ .. . ..... . .... ............. ••••••• -•• 0 . .. . ......... . 

visiting •• ·•o•••••• .•••••••••••••••. •••••••••••••••o•o••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••• .••••••••••••••••••••• 11 •••••••••••••• 

. and requests the grantihg ' of the necessary permit for this purpose. 

The Hague,, 1948. 

the Military Permit Officer, 
17, Nieuwe Párklaan, · · 

( 
for the Heàd of 

Netherlands 
tion of the . 

THE HAGUE. Foreign Affairs 



G.M. i " 7 1. ~"';._ . .:. "u J. . 
/ 

Li t t R 49 Geheim/ GrVD 595 
Bij la[Nt1 : 1 
Onderwerp : 
Transit-visa 
'3okol-bezo·31;:0rs P:-aag. 

• 
Ik d•.::el U mede , dat op verzoek Y"an 

het Mi"1istf1ri'? v;.r T3:1i t znla.'ldse Zaken aan dt 
in bijg~aLd~ lljs~ VJrselde pernonen een 
transi c~visu.m voo.c DLti t s lanû is ilvrleand 
tar biJwoning van dG sr)n:.ctf Jt;sten te 
:P:;.~aa.g , waarvan de leiding geneel i n 
cu.mr1Wl:i.'3tj_s~Jhe hundnn ber ust . 

De vi~&. zv.ll•.m '"!Orà en ver 1 'Je .cd 
·" inr.' anu e 4 Jul i. e •. c. en zijn scldig voor 
· 14 dagen . 

c.s. 

Chef Generale Staf, 
t . a .v . Hoofd Sectie G 3 B; 

~oofd o.v.n • .--



De otuez-staende personen hebben een t::unsit visum aa:ngevrao.gd voor Praag om zich toe ... 
te voegen aan do lllokol. Dit is een spoz1;ve:reniging, geheel in oonrnunistisohe handen. De 
aallVragen zijn verleend. door het Neàcr'l..!mdse Minioter:te van :&-ri. t enlandse Zaken te Den 
Haag. 

»a visa aullen worden afgegeven qp 4 Juli 3.948 voor een tijdsdtlur Val'l l4 dagen. 

~~~-
Naam" voornamen. Gçboortedatum. Plaats. P.a:woort' n~. 

; I ~mERG, Jl)he.n Rudolt' .5 Navanber 1910 l!msterdam 561553· / I ANSLIJN, Willem ,aohannes 8 Iio venbar 1924 _4Jns·terdam 354.791· ) B.AI~, Ernst Hendricus 3 loverober l92lt. .Amsterdam 659096. 
t 1l3 l'IAP.D". Ietty,_Catharino. 3 Juli 1929 Au a terdam 4-94928. 
~ISSCHOP ~ Cornelia toni a 6 Novenibor 19.28 linoterdam JSJ.~-nCJ. 
U>~m_, ·filhelmona,Gertituida 8 .ll;lril 192:7 ;..msterda.tn 354781. ~- ~ Bl'..Olm:.,Herinan 4lïei 1922 l'a .. CJterélam 354780. 

~ B3JJ:IDT Fr~erik,Beroarous ll Oetobor 1915 h:1s terarea 561582. 
· / B .. ~I'JIDT Eernardus Jacobus 5 MEt 1924 Aë.iaterdam zrV4B. , Johanna h'ia 16 econbor 1917 trmaterdam 561559· 

BRU!/rNS1'E!J1~1Hennina,Gertrui-2l Mei J!JZ'/ linsterdt;llll 4.~750· 
da 

/ ~r.iKERT, Aliiia Hendrika l8 Mei 1930 .Anlsteréla!ll 354786. 
HEYi'Ji'EZl't'•P ,Eri.ch 4. Septanber 1911 Oanabrlick ( Germ. ) 62595· 

/ Y.JJNliEN, !ousia Hele na l8 Jt>ril 1917 Jwsterda!n, 561557· 
/ KUNNEn» Willem • 20 Mei 1914, Jinsterdam ,5615,58. 
/ de LOOS"Geertl'uida lO J 9l'luari 1922 lmsterdam 62,38,30. 
/ llCRFli $ .w(lia Marl on 29 Mei.l927 A:nsterdam ).50055· 
.., vm SOJ,1J!:rui'Jt, Clara Ili".argare-

tha 
- van SCMEPJ!ll ,Wilhelmus Hen~ 

9 September 1919 itnsterdam 56156.!1-

Johan 22 December 1916 Aînster&m 562472. 
l van WRENIIOOT,F:ranaiscus Pe-
• ·true 5 Febr..lárl 1922 ltlnsterdam 41J668. 

/ van t.UJRENHOOTj)Gorri t 2 Juli 1926 hDsterdam 71701,3. 
/ 'ZffAAC, Antje 10 Jalluari 192.5 1\nsterdan 4.97672. 



• 
Vclgno. 

Betr: Studiereis naar Tsjechoslowakije. I 
. 

®l:f ~ 13 · JUU 1948 

i ACD/'Ill7 ü I 

NOTITIE ACD. 

Uit betrouwbare maar niet nader te controleren bron wordt vernomen 
dat de volgende personen op mitnodiging van het Tsjechische geno 
schap van Landmeters van plan zijn een studiereis naar Tsjecho
Slowakije te maken: 

~erard BEUKMAN, geb 1927 te Zuilen, student, 
- Eduard BLINK, geb 1923 te Vries (?), 
.. Harke RENTEMA, geb 1925 te Ermnen, 

Jan VISSER, geb te D~ Rijp. 

ACD, 12-7-48. 

39989/1032. 

Noyon. 



-/ 

• 

NOTITIE ACD. 

Betr: SLEESWIJK. 

Volgens betrouwbare doch niet nader te c~ntroleren bron zou 
zekere SLEESWIJK een officiele Tsjechische uitnodiging (onbe
kend welke) hebben ontvangen, doch deze hebben afgewezen. 

ACD, 12-7-48. Noyon . 

39989/1033 



NOTITIE voor CO 40758 
van C VIII 

.. Met de in dit Co genoemde REYS wordt bedoeld: 
Dr.J.H.o. REYS,Groot Hertoginnelaan 53 te den Haag; BK 

Deze gegevens zijn afkomstig van de passagelijsten van de 

13.1.49 

• 



NOTITIE ACD. 

. __ , 
~ 13· JUU 1941· 

Betr: REYS en echtgenote. 
ACD/If a ~ s-& 

Uit betrouwbare niet nader te controleren bron wordt vernomen, 
dat 'iiTJ en echtgenote Zondag 27 Juni te 1500 uur per vliegtuig 
te Praag zijn gearriveerd. Zij zouden zijn afgehaald door dhr. 
Kaufman, van de Sokal-gemeenschap te Praag. Dhr. Reys zou 
patient zijn en niet in staat om alleen te reizen. zij zouden 
in contact staan met BRETYS cultureel attache van de Tsj. legatie , 
te Den Haag. 

ACD, 12-7-48. 

39989/1046 
40268/1149 

Noyon. 



Notitie KB 

Bestemd voor Hoofd c. 

Vo!gno. 

ACD /~f"r1J'~ 
,!J )-.~ 

, GELEGü 

Op 30 Juni 1948 is een speciaal toestel (Tsjechisch) naar Praag vertrokken 
~an Schi phol. Hiermede reisden BRETYS, persattache en Kl~ftL , chauffeur, naar 
Praag. Zij zijn vergezeld van een aantal Nederl andse journalisten. De nmnen 
hiervan zijn onbekend. Zij zullen ve nneede lijk 1 week in Tsjecho-Slowakije 
verblijven. Het ligt waarschi jnlijk in de bedoeling, dat deze Nederl andse 
journalisten op grootscheepse wijze ontvangen zullen, worden in de hoop, dat 
zij na hun terugkeer in Nederland artikelen in gunsti ge zin over het nieuwe 
Tsjecho-Slowakije zullen publiceren. 
De namen van de Neder landse passagiers zijn: 

/ 1. Mevrouw BROEKERS. 
___..--- 2. Hr. GRO.ENIERS. 
".- 3. Hr. WERDliEUS. 

4. Hr. v.d. HEIDE 
/ 5 . evrouw ESSEN HORST. 

Volledigheidshalve worden de Nede rlandse passagiers van het lijntoestel, dat 
1 Juli vertrok eveneens opgegeven. Het zijn: 

---
1. Hr. 'ZJNMF. _... 2. Hr. BAill.ffi.o 

? 3. Hr. de VRI -'S. 
./ 4. Hr • BROCKINL. 

~ 5. Hr. de lti.'IT. 

Afdeling C voor actie. 

Verzoeke met spoed doorgeven aan Buitenlandse Zaken, dat hierin geinteresseerd 
is ter voorlichting van het gezantschap. 

1-( iW. 
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