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======= Breda, 30 Mei 

/ 

No:210/-47-Geheim. -- --- -- ~~~= 

Onderwerp: "Ottó NITKEWITSCH. " 

Aan 

Naar aanleiding van Uw schrijven,No:CX.-12962-
Geheim,d.d.lO April 1947, betrefrende bovenvermeld onderwerp, 
moge ik U HoogEdelGestrenge berichten, dat ik, gisteren, dien
aangaande van de Belgische dienst, de volgende inlichtingen 
ontving: 
~" "De genaamde : NITKEWITSCH, Otto, geboren te Mainz, 
29 Mei 1906, echtgenoot van HElm~NN,-süphie, van beroep k 
handelaar in chemische producten, was vaderlandsloos, daar 
hij de Duitse nationaliteit verloren had. 

Aangezien de Engelse àutoriteiten hem het verblijf 
in Engeland, om een niet bekende reden, ontzegden, kwam hij 
naar Belgi~, en vestigde zich ~P 2 Februari 1937, te ELSENE, 
bij BRUSSEL, rue des Drapiers,Nr:24, komende van Londen. 

Op 4 October 1938 werd hij uit de gemeente ELSENE 
ambtshalve afgeschreven, daar gebleken was, dat hij reeds 
enige tijd, met onbekende bestemming, was vertrokken. 

In de periode van 4 Januari - tot 5 April 1938, 
maakte hij zich enige malen schuldig aan het plegen van be
drog, door het zich op onrechtmatige wijze toe-eigenen van 
verschillende geldsommen en ~et tekenen van een check, zonder 
provisie, ter waarde van 75 pond. 

Terzake van deze feiten werden tegen hem enige pro
cessen-verbaal opgemaakt, doch to.en hij te dier zake op 10 
September 1938 voor de Boetstraftelijke Rechtbank te Brussel, 
moest terecht staan, bleek hij reeds spoorloos verdwenen te 
zijn, in verband waarmede hij bij verstek werd veroordeeld. 

Nadien werd in Belgi~ nimm~r meer enigs spoor van 
betrokKene ontdekt en zijn omtrent hem ook geen nadere inli 
tingen meer bekend geworden." 

w. 

De Heer Hoofd van de c.v.D. 
J a v a s t r a a t, b87-
's-G RA V E N HA GE. ======================= 
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0. Nitkewi tsch 

GEHEIM 
===== 

10 April 

Aan den1 'Heer )3. Wljlhliizen ·, · ·. ' 
Marathonstraat 24 · 
BREDAJ ============ . !Ir 

· Ik heb de eer U te verzoeken. mij in·· kènnis te doen stellen 
met de antecedenten,· politieke gezindheid.~, tegenwoordig ~dres. en 

hQidige levensomstandigheden van Otto NI~~ITSCH, gebo~en te 
Mai~z, 29 Mei 1906, voor .den oorlog wonende te Brussel, 34 Rue des 
·Drapiers.· · . · · .• 
· Tijdens den oorlog verbleef hij'vermoedelijk in Engeland 
der den naam Leonard LEWIS. · 

Het Hoofd van den 
CE .. JTRA.LEN VEILIGHEIDSDIENST, 

namens dezen: 

(J.G. Orabbendam). 



COMMISSARIAAT VAN POLITIE 
NIJMEGEN NIJMEGEN, f.~ .. A;p.r.:iJ .. l94L. 

No. ID/95. 

Aan den Heer Hoofd van den Centralen Veiligà 
heidsdienst, Javastraat 68, 's-Gravenhage. 

Onderwerp: Th. G. M. W. de Haan. 

Bijlagen 

· - Antwoordop: Uv: schrijven dd. 10/4'47 CX 12961. 

• 

In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijv 
heb ik de eer U te berichten, dat Th. G. M. W. de 

tf '</ Haan niet staat ingeschreven in het Bevolkingsregi 
ter te Nijmegen en ook nimmer alhier ingeschreven 
is geweest. 

In Nijmegen is geen Bergstraat, doch wel 
een Berkstraat en een van Berchemstraat; eerstge
noemde straat nummert tot 11 en laatstgenoemde tot 
35. Blijkens ingewom1en informaties is de Haan door 
U bedoeld aldaar onbekend. 

Typ. : V. 
Coll.: 

Par. : ~· 

DE COi\ilMISSARIS VAN POLITIJ.il, 

(J. Th. Veltman) 

I Volgno. ~ 
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T.G.M.W. 

GEHEI ====== 

Commissàris. ·vän Poli tie . 

te ·· · 
. N IJ ME G E N ~ 
========~======= .. 

. I .k heb' de eer U te verzoeken mij . in-.. Itennis te doen stellen 
met de antecede.nten, het gedrag tijdens-, de bezetting en de huidige 

· levensomstandigheden .,van Theodor11s .~rrit Matthias Willem DE liAAN, 
geboren te , Zevenaar, 18 Ju.li 1877, laatst bekende adres Bergstraat 
133 te Nijmegen. · · · . • · 

' ·· · . . · Het Hoofd van den 
CEI~LEN VEILIGP~IDSDIENST, 

namens dezen: 

\ 

(J.G. Crabbendam). 
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