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1 . Gezien. Opleggen. 
Zie ook O. D. 115 Russische Repatrieeringscommissie. 

29 . 1. 194 7. 
C/vdN 

2. Geen actie , gegevens nagezien . 
LP 
17.10.47 c 5 l1 

3. Gezien i.v.m. Russrcne Vert.in Ned. C/L 15.3.48 ~ 

4. Ingezien i.v.m. CO 52132. 3-1-1948. c 4. ~ 
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• Voor 

:Datum inhoud 

V E R W I J Z I N G 

Rapport betr. een zekere A.R.A • 
de Seume,geb.17-9-1906 te St. 

Code ~ OD 539 
Russ":"ÖÏili taire 

Petersburg,die beweert op bev.el van 
majoor Overhoff v.d.BinnenlandseStrijd
krachten tot de verzameling overgegaan te z~Jn 
van de Russen,die zich in Nederland bevonden. 

Zie CO 485353 /PD 157 t.n.v. A.R.A. de Seume 

:Datum 



- r- MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~ Dicecti; f~~~QE 
No. ] s C f" b 

t"18 MRT1951 · 
.",, 

·---~····-· · --ACO/ , 'k~ t.JL/ ;_ 
...... ,,..... . ___ _ 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de eer aan ~;(R-

Y~\. ~.i.:'"'k'~<f ... -d..&<(__<~~~, (,._!,_ .::r ......... ?~LiZ--<-I .'-1 ... L2.:ct;L4..{Û .. l.!l. .. ~~,,~ / 

bijlage dezes ter kennisneming aan te bieden. 
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nLLee, vleïme:'l": e2e he -
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eï Zi .les sie wollen die 



Het perceel Bachmanstraat, waarin de Russische Repatrieringsmis
sie of Militaire Missie gevestigd was , is medio Maart 1947 ont
ruimd. · 

Het is bij Buitenlandse Zaken niet bekend waarheen d e leden 
dier Missie vertrokken zijn; ze werden aangemeld noch afgemeld. 

Bij de Russische Ambassade alhier is een zekere PEREGINDOV 
(pho~netisch) die in Mei 1947 wel een hotelkamers besprak vöor 
diplomatieke Russen. Of deze identiek is met Peregondov, is even 
min bekend. · 

Bij d,e Parijse Rnosische Rapatrieringsmissie (opgave 1.12.46) 
zie OD"Russische VertegenwoordigiQ.g in~ Frankrijk" komen o.m. 
voor: 

I.A. LVOV, Commandant; 
S.P. PEREGOUDOV " ;, 
A. SIDOURENKO Kapitein; 
LEBEDEV, Lt. Kolone~ 

17.10.47. 

c 5 



12. 2 . 1947 
( 28 . 11 . 1946 ) 

P er oone e l Rcu:m isc he Mil i taire Mi s si e te ' s - Gravenbage 

Adr es : Bachina n s traa t 
Tel .: 

Naam en 
voornamen: 

Functi e : Adr es: Tel.: 

I 

--------- -------------- ---------------------- -~----H --- ----------------
PJJHEJ.OlillOV 
s. 

SYDORENKO 
A. 

SHA:?I :8RSKY 
• G. 

re~~ )R!~bXOV 

A. 
( :Con ir a s ow Lt .) 

NOVENKO 
P . 

SJ,;:EBSr::,:- E:nm 
N • 

• SETOKKA.R 
v. 

NE"DOEDEïfo 
A. 

YUF..ARY.GV 
N. 

IVANOV 
s. 

I 

zie Inl. 
A' dam 

• 



2 
--·-- ------------- ---- ~· ------------------- -- - - - ---·------ -- -- -· --------~---- -----

Naam en 
voor namen: 
.----------------- ---------
CONTSHAHOV 

/ K· 

GILïWuR 
N. 

j\1 )ROROV 
s. 

~~YSHEV 
A . 

• BAIUdi N 

• 

D. 

DI MI TRI EV 
N. 

GRUZON 
P. 

KOl\TEV 
B • 

:-OLENKO 
v. 

/ 

Adres : Tel.: 

.. 



Ten aanzien notitie J:Toyon i.z . R1.1s . Mil. l!iis . 

ad. 4- A. :--oNDRASKOV (KOHNDRA.SO'V) . Zie dossier 

baar I.1.1itenant Re:patrieerings Commissie, v.d . Haer

straat 6 . 

ad . î4 N, LEBED:EiV-= M.N.K . LEBEDEV, in Ned. uitgave Corps :Ji

:plomatique à La Haye als attaché + vrot..lW , Leuven

schestraat 86 . 
ad . îO s. UVANOV . In dossier J . LE\i:rmncz is er sprak van 

dat deze met een Rus . Officier Miche·a IVANOV in con

t.act zou staan . 

' s - Gravenbage , 29 Janu.ari 1947 

C/vdN 
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Notitie van Noyon. 28-11-1946._ 

1. Hieronder volgt cropie van een lijst, waarvan mij door den Amerikaansehen 
militairenattache inzage werd gegeven. Het is een lijst door de Ruseen bij de Brit
scha miäsie ingediend ter verkrijging van NAAJ!'I-raiitsoenen. Zij zijn benieuv1d naar 
ons camnentaar:, ne Russische militaire missie in de Bacbmanstraat, haar bezetting, 
autopark en activiteiten, zijn voorloopig nog een raadsel. · 

2. Geram:ts is door mij ingelicht. 

Russian Mil. Mission. 1 Oct. 1946. 

1. Peregondov S • 
2. Sydorenko A. 
3. Shapierslcy G. 

-4• Kondraskov A. 
5. Novenko P. 
6. Shebsthenko N • 
7. Setokkar V • 
a. Nedoedev A . 
9. ~ev N. 
10 .r vanov s • 
ll.Conts~ov K. 
12 .• Gil evor ( or 

Gileva) N. 
13 JAororov S • 

_l4.Lebedev · N. 
15.Kryshev A. 
16.Baranin n. 
l7.D1mtriav N. 
lS.Gruzon P. 
19.Konev B. 
20 .Kolenko V. 

9) speak:s Dutoh fl'8ently, claims to have been in Holland throughout war. Major and 
~ lieutenant dont·, appear on the list. List has not ohanged tor . three consecuti ve weeks. 
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