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C. V. D.
Breda, 10 Januari 194-7

Ko: 7/-46-Geheim.

Onderwerp:"Dossier F.Grammeas-Fonda,e.a.'

Bij lagen : een dossier. BUREAU B

! ; u iV.(r. c r :

Cs'.uiti: -$/!/%. _,J

Volgno,

15 JAM.

Naar aanleiding van uw schrijven,NrsB.5525-6e-
heim,d.d.25 November 1946» waarbij U mij deed toekomen een dos-
sier, betrekking hebbende op het "Florimond Grammens-Fonds" en
"B.Parquije.a.*1 - ingevolge diens verzoek - ter overhandiging j
aan den Heer Block te Antwerpen, heb ik de eer U HoogEdelGe- :
strenge hierbij gaand deze stukken wederom te doen geworden.

Ingevolge den inhoud van uw vorenvermeld schrijven,
zijn de bijlagen A.t/m E. door den Heer Block behouden.

De overige stukken, die mij door den Heer B.werden
ter haad gesteld, gelieve U hierbij gaand wederom aam te tref-
fen.

De Heer B.verzocht mij nogmaals, zijn bijzonderen
daak voor de in deze verleende medewerking, aan U over te
brengen.

De Heer Grammens is inmiddels veroordeeld tot 12 jaren
gevangenisstraf, tegen welk vonnis hij echter hooger beroep
heeft aangeteekend,

ff.

A a n
Den Heer Hoofd van den G,V.J}.
J a v a s t r a a t , 6 8 .
' S-G R A V E S H A G E.



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST

No.

Bijlagen:

'J <~ 13 •

'S-GRAVENHAGE, 25 lovember
Javastraat 68
| 11 1539

' t 112778

194

E H B I M»-"'«•: V. I»* Typ.: 22.

Uw schrijven NOJJQ ^ 387/46.

dd- 20-11-1946.
Onderwerp:

Haar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven met bijlage»
doe ik U hierbij een rapport en vervolg-rapport met bijlagen toekomen,
ter overhandiging aan den Heer Block. De bi-Jlagen; A VBU & kunnen,
door dezen behouden worden. Be overige bijlagen worden BR gebruik
gaarne terugverwacht» aangeaien geen tî d beschikbaar was, om af-
schriften te doen maken. Mogelijk kan de Heer Blöek hier aelf maatre-
gelen voor nemen.

HE2 HOOM) VAïï DBI
VBÏMGHEID̂ DIEHSÏ
ITamens dezen,

Aan den Heer B*Wi;)lhuizent De Luit.Koloael,
Marathonstraat 24»
JpIJLJLJk*

J.G.C rabbendam.

43228 •46



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST
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CENTRAÏE V^, ILI ff Hl'. ID i il) IL it: ;T.

GEHEIM.

Betreft; R.Parqui
en

P.M.J.Th.Vrijdagus.

IvTr. Ri cliar d P ar qui, geboren te 's- Gravenhage, 6 Augustus
1904,van beroep advocaat en procureur, laatstelijk wonende Heeren-
gracht 21 te 's- Gravenhage, werd op 10 Mei 1945 in zijn woning
gearresteerd in verband met zijn gedragingen gedurende de bezetting,
Parqui is in 1936 lid van de N.ationale Socialistische Beweging
geworden. Hij bleef dit tot 1939. Reeds voor 1936 was hij de Groot-
Nederlandache gedachte toegedaan en las hij bladen als "De Toorts"
en "Vlaanderen". Toen hem gebleken was, dat de N.S.B. b̂ lajagsteTTing
had voor Vlaimderen en in bepaalde kringen van die partij de Groot-
Nederlandsche gedachte ook v/el gepropageerd werd, trad hij toe als
lid van de N.S.B. Hij zocht hoofdzakelijk contact met gelijkgezin-
den in de N.S.B., die hij reeds kende van niet politieke, cultu-
reele vereenigingen, zooals bijv. ''Algemeen Nederlandsch Verbond,"
"Jjfoord Nederlarid-Ylaanderen'' en de~"DÏetsc'lie Bond".

In Maart 192̂  bedankte tiïj* als ïïcl in verband met de
annexatie van Tsecho-SÏowakije door Duitschland, die nl. door de
N.S.B, werd goed gepraat. Dit had niet zijn goedkeuring, desondanks
werd hij in het voorjaar van 1940 v/eer lid van de N.S.B.Terwijl hij
van Juli 1941 tot September zelfs secretaris van den Districts-
vorningsleider van district 24 van de N.S.B. was. Parqui v/as als
lid van de N.S.B, ingeschreven onder het stamboeknummer 69971 en was
tevens lid van het Rechtsfront.
De naam van Parqui komt ook voor in een schrijven van het N.S.B.-
diatrict 24, gedateerd 15 October 1941, aan Baron van Haergolte.
districtslieder der N.S.B, te 's-Gravenhage, waarin vermeld "wordt,
dat Parqui namens den districtsvormingsleider besprekingen zal
voeren met verschillende musici, terwijl hij eveneens voortkomt
op een vorningsrooster (ongedateerd) van Heerban IV van de Weer-
baarheid s-Afdeeling. Parqui heeft tijdens zijn lidmaatschap der
N.S.B, meermalen het uniform van de N.S.B, gedragen. In de admini-
stratie van de Politieke Recherche-afdeeling te 's- Gravenhage is
een kaart ten name van Parqui aanwezig, \vaarop staat vermeld, dat
Parqui sterk N.S.B.-gezind v/as en contact had met don Belgischen
Leider Léon pegrelle. Dit laatste is echter door Parqui ten sterkste
ontkendT" Verder zou Parqui te Rotterdam leider zijn geweest van
een opleidingscursus voor burgemeesters. Ook dit wordt door Parqui
bestreden.Hij zou volgens zijn eigen verklaring, slechts de plaats-
vervanger zijn geweest van Mr.R.J.r.H,Brouwers (thans gedetineerd
in het kamp Duindorp), die leider van vorengemelde oursus was en
met wien hij in Rotterdam op een advocatenkantoor werkzaam wac.
Na eerst in de Fruithallen te 's- Gravenhage en daarna in het kamp
Duimiorp te 's- Gravenhage gevangen ge-;eten te hebben, is Parqui
op ?3 Juli 19̂ 6 weer in vrijheid gesteld.(Proc.-fiscaal Mr.Dr.
F.Hollander) onder de volgende bepalingen:
I. Dat hij zich als een goed Nederlander gedrage,
II. Dat hij uiterlijk op l October 1946 een bedrag van f.1000.-

zal betalen ter Griffie van het Bijzonder-Gerechtshof te »s-Gra-
venuage, een en ander onder handhaving van de ondorbeheerstolling
van. zijn veraogen, net opdracht van het bewind daarover aan het
Beheers-inntituut, bedoeld in art.33 van het Besluit Vijandelijk
Vermogen, tot 15 Augustus 1946.

III.Dat hij voor den tijd van 10 jaar is ontzet van het recht tot:
a. het bekleeden van ambten»
b. het dienen bij de gewapende macht,
c. het l;:iezen en de verkiesbaarheid bij een krachtens v/ettelijk

voorschrift ui tg ei, c lire ven verkiezing,
d. het zijn van raadsman of gerechtelijk bewindvoerder.

Parqui is ongehuwd en heeft te 's-Gravenhage, Wassenaar en leiden
achtereenvolgens aan de volgende adressen gewoond:
1. 's- Gravenhage - Prankenslag 21.
2. Leiden - Noordeinde 23.
3. 's-Gravenhage — Rijnstraat 11.
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4. Wassenaar — Gr.Hasebroekscheweg 51.
5. 's- Gra.venha;~e — Koninginnegracht 20.
6. » — Nieuwe Uitleg 18.
7. » — Demieweg 39»
8. " — Heeren.gr ach t 21.

Blijkens de administratie vaai het Bevolkingsregister te
's- Gravenhage staat hij 'thans nog ingeschreven aan het laatstge-
noemde adres, terwijl hij momenteel aïa administratieve kracht werk-
zaam is op het kantoor van Mr.Jos J.L. Timtaer, advocaat en procureur,
kantoor houdende aan het adres Parkstraat 95 te 's- Gravenhage. Deze
advocate heeft hen blijkbaar ooit verdedigd in verband net aijn bui-
ten vervolgingstelling. Ten gunste van Parqui kan nog worden vermeld,
dat hij blijkens de nationale Documentatie der Illegaliteit vanaf
Juui 1943 tot November 1943 een onderduiker en illegaal werk er f ge-
naamd Mr» M. P. Plant inga, wonende Hooylaan 19 te 's- Gravenhage, in
zijn woning onderdak heeït verschaft, terwijl hij in die .periode voer
bedoelde Mr.Plantinga regelmatig illegale blaadjes van "Vrij Nederland
naar bepaalde plaatyen heeft gebracht. Bovendien heeft Parqui in
Juli 1943 veel moeite gedaan om een sekere Mej.E.Mi;jnlief, die in
Scheveningen en te Vught gevangen aat, vrij te krijgen, hetgeen hem
in October 1943 is gelukt. Parqui heeft in dien tijd ook meerdere ma-
len kleedingstukken afgestaan ten behoeve van politieke gedetineerden
in de gevangenis te Scheveningen. Parqui heeft deel uitgemaakt van
het bestuur te •s-Gravenhage van de Stichting Noord-Nederland-Vlaander
v/aarvan het bestuur op 28 Deamber 1940 als volgt werd samengesteld:'
Voorsittcr: Emiel, Maria, Jozef, Karel Ileynderickx, geboren te

St.Nicolaaë (B.)2? Januari 1875; wonende Hugo de
Grootstraat l?a te 's- Gravenhage.

Secretaris! Sii.yn Bouiaan, geboren te Nieuwenhoorn, 27 Pebr.1086,
'wonehïe Vliegenvancerlaan l te 's-Gravenhage.

Penningmeester t Mr._ R. Parqui •
Verdere bestuurs-
leden: '~" Herman Bernard Wolbert, geboren te Enschedé (Neder-

lander) 21 December 189*4» ongehuwd, v/onende:Laan
van Meerdervoort 53 d en
J.S.I. Hornatra en J «Bonus.

Voor laatstgenoemde' 'Stichting hield Mr. R.Parqui op 23 Januari 1941
in het "Hof van Holland" Wagenstraat no. 44 te 's- Gravenhage,een
inleiding, getiteld:
" De Dietnche Ti.jdingen"| terwijl op diezelfde bijeenkonst door
Karel yjaternaiix oen inleiding v;erd gehouden over het onderwerp:
"Pietsche vraagstulrkon in deaen tijd in Vlaanderen en in Noord—Neder-
land.
Parqui heeft gedurende den oorlog ook in relatie gestaan met:
Hendrik Plaiaior, van beroep journalist, wonende Goudreinetstraat 592
te 's- Gravènlïage' (thans gedetineerd in Duindorp). Dese Plaiaier was
tijdens den oorlog districtavorminjnleider van het reeds eerder ver-
melde District 29 van de N.S.B., waarvan Parqui een tijd lang plaats-
vervangend districtsvormingsleidor is geweest, Plaisior \vas eveneens
betrokken bij de Stichting "Noord Nedeiland-Vlaanderen", voor welke
Stichting hij op 5 Maart 1941 een voordracht heeft gehouden over het
onderwerp ;."J)e Dietache Nederlander in de geschiedeiiis."
Hij hield deae voordracht onvoorbereid daar deeigelijke spreker van
dien avond Ijtr,J'.H.giiameriaanaf destijds lid van den Antwerpschen ge-
meenteraad verhinderd was.
Paul, Marie, J o sepia, Iheodpre Yrijd.af;hs, geboren te St. Truiden (België)
^ Juli Ic586, Doctor in de letteren, weduwnaar, werd op 6 Januari 1937
in de geneente Voorschoten ingeschreven, komende van Schaarsbergen.
Hij woonde te Voorschoten aan het adreg Papelaan 156 b, waar bij hem
inwoonde zijn huishoudster Maria Stumvoll, geboren 12 April 1898 te
Munchliof (Duitschland).

Hij :iad twee dochters, genaamd Aafje en Amanda, die beiden

-geboren-
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geboren "ijn in Drachten (Friesland).
In de administratie van de P.R.A. te Leiden, waaronder

Voorschoten voor soover het de politieke delinquenten betreft,
ressorteert,, is omtrent Dr.Vrijdaghf! niets bekend. Volgens verkre-
gen inlichtingen uit Voorschoten ging Dr.Vrijdaghs gedurende de
Duitsche besmetting veel naar België en Duitacliland, terwijl zijn
dochters, waarvan er thans één tu Maastricht woonachtig HOU ssijn,
veel omgang hadden niet Duitschc Ma3?iiie-orficleren. Benisen tijd
voor "Dolle Dinudag" is de huishoudster van Vrijdaghs plotseling
naar Duitsc^iland vetrol;.ken (adrea onbekend), tervijl Dr.Vrijda^hs
even na Dolle Dinsdag eveneens vertrok met onbekende beateianing.

Het gerucht doet in Voorschoten-de ronde, dat Dr.Vrij-
daghc bij oor. der bombardomenten te Berlijn i^ou gijn omgekomen.



CEHÏÏRABï .V

'GEIffllM.

Gegevens betreffende:
Flv>rlmond Graimaans Fonds.
^vervolg}•

Het Florinond Gramnasj Fonds werd op 16 Mei 1938
opgericht te '3- Graveiohage. (sie bijlage A.rood).
Het bestuur bestond uit de volgende personen:
Voorzitters Pr o_f ,Pr, H.Burg er, _

cTestlTJïs: "wonendeKeizersgracht no.317 te Amster-
dam,

Penningmeester: A. j?. P.Sghweisiaaim̂  ambtenaar aan het Departemenl
van""O'nd̂ rtTiJs, Kunsten en Wetenschappen,destijds
wonende Kerkstraat no. 3 te '3- Gravenha^e.

c"aair~ën procureur, destijds wonende: Kleine-
Pelstcnstraat la te Groningen,
U.H.A. Hoptebooia. journalist, destijds wonende
Van Oldenbarneveitstraat no.34 te Nijmegen,

Secretaris: Mr. R.Parqji.i. advocaat en procureur, destijds
v; o ne hd e T o ur nöo i ve l d no.3 te 's-Gravenhage.

Het doel en de strekking van het F.G. Fonds worden.
in de bijla :en A.B.C, en D.B. (rood) uiteengezet.
Uit de correspondentie van Mr.R.Parqui bli.jkt, dat in da jaren 1938
en 1939 regelmatig actie ia gevoerd ten behoeve van het F.G.Fonds,

Uit een seer beknopt overzicht van die correspondent i
dat hierna volgt, blijkt, met welke personen en Ver.eenigingen Parqui
of wel het F.G. Fonds contact had.
1. Briof van Mr.J, J .van 7/i jnstroom, Willemspurkweg no.193 te Amsterda

dd. l4-8-'3$ aan 't Fonds, waaruit blijkt, dat hij propaganda
maakte voor het F.G. Fonds.

2. Brief van Jhr, Mr. G.W.^van der Does, landsadvocaat, Van Mont-
foortlaan lï 's- Gravenhage. Dese wil het Fonds steunen, indien
dit buiten elke politieke beweging blijft.

Brief was gedateerd l7-6-'30 en gericht aan Secretariaat van het
F.G.Fonds.

3. Brief van jcplongl, K.B. Oudendijk ., wonende Van Imhoffstraat 19 te
'B- Gravenhage dd. 24 - 11-'38 aan het Fonds.
"Kan sproekbourt niet vervullen."

4. Brief van T!r. H, A. lywi j ne, Mr. S ikke sa laan 19, Utrecht»
dd. 24-11-'38 gericht aan Parqui over F.G.Foiidsaangelogonheden.

"5. Brief van Arno ld Meyer. dd. 10-12-'38 aan Parqui, dat hij in
Kijn afdeelingen kennis aal geven van JÏjeenkomsten van hst F..G.
Fonds. -, ,

6. Brief van Il.npotebooni, bestauralid, dat hiĵ Sï̂ §eêi§alg4 is
te bedanken (broodvraag - was red. van de "Maasbode". Dese was
persoonlij]: bevriend net F.Graninos (dd.3-7-133)i

7. Brief van G.Boeker, Julianalaan 32, Zeist, dd. 20-7-'38 aan
Parqui, dat hij bereid ia aotie te voeren voor het F.G.Fonds.

8. Brief van Mr.Looajes, de Laraissestraat 54 te Amsterdam, bestuurs-
lid van de Dietsche Bond, waaruit blijkt, dat hij actie voor het
F.G. Fonds voert, dd. 22-6-*38.

9. Brief dd. 22-6-»38 van het Dietsche Student on Ve rb ond, Breestraat
61 te Araoterdan, dat dit Verbonct het F.G. Fonds :;aï steunen, (ge-
rioht aan Parqui)»

10. Brief dd. 25-6-'3S van Oultureele Yereenlf;ing Nederlarid-Vlaanderen
Woordeinde 29 te l/en Haag, gericht aan Parq.ui;~waarait "blijkt
dat dese Vereeaiging bereid is actie voor het F.G. Fonds te voeren.

11. Brief dd. l6-7-(38 van Granmeiai aan Parqui, waarin staat dat de
IJ.S.U. het F.G.Fonds met 5000"frs.heeft gosteund.

12. Brief van IJTr.Dr.G.A.Lasonder. Markts^traat 13 te Enooliedo, gericht
aan het F.G.Fonds, waaruit blijkt, dat hem eon plaquette van
Grammess is toegezonden.

13. Brief van Ij.van Zuvlen.Billitonlcade 2? te Utrecht, dd. 23-11-'38.
Steunt actie F.G.Fonïs.

14. Brief van Mr.F.W.A.de Koek.-van Leeuwen§ Overboschlaan 24 te Heem-
stede, dd. 17 December '38 aan Parqui, waaruit blijkt, dat hij de
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besloten bijeenkomst te Harirlom, waar Granmens had gesproken
had bekocht en dat Gra i.ions aldaar v; a s gearresteerd.

l1;. Brief aan Vi.Berbirilc, Burgemeester Reigerstraat 53 te Utrecht,
dd. 25 HOT. 1938 afgebonden door liet F.G.Fonds, dat .uitnoodigingen
voor de besloten bijeenkomst aan hem zullen v/orden toegezonden»

16. Diverse brieven in 19 3''' en 1939 van Mr .E. A,.Ho f f man^ Roaenburglaan
19 te Rotterdam, ::a:.ruit blijkt, dat' hij het Fonds regelmatig
lieeft gosrbeuiid net bijdragen van f.25.- ineens.

17. Een losso aanteekening, waaruit blijkt, dat voor t-ezending van
een plaquette van Grammens nog in aanncrkïng tornen:
Mej. A.Prins- inspectrice van Politie, Buitondamstendiep no,9 te
Groningen, en
Arno ld Meyer, _Gemullenhool:weg 268 b te Oistcrwijk,

18. Brief van Gerda van Arkel, Weertaiiy.:ol 83 te Utrecht, dd. 9-2-' 39»
gericht aan het F. G. Fonds, inhoudende dat yij f.10.- heeft ge-
stort m toezending veraooht van een Grauniena plaquette,

19. Brief van prof.Burger, bestuurslid, dat hij er over denkt uit
te treden al a bestuur al id, omdat Grammens aieli candidar.t heeft ge-
steld voor de Kamer (dd.ll-4-'39).

20. Brief van Dra. J,van paaien, Allard Piaruorstraat 12a te Rotterdam
leeraar in het ïïederïandscïT," dd. 22-11-*39, bevattende sympathie-
betuigingen voor het F.G-.Fonds en aannel••ing als abonnee op het
blad "Daad".

21. '"aart van adroswijsi» -;ing van het P .G-. Fond si id, J_. F. Henge ve ld_t
Zuylenstraat 2 bis te Utrecht (dd. 28-3-l397.

22. Brief van de IT.S.B. groep Hecnntede dd.10-12-'38j
ICriajbelieerdor A.Ki'.ncIerinaiin,aan het F.G.Fpnds net veraoek om toe-

aeriding van 200 uitnoddigin;™en voor de besloten bijeen!:omst te Haarlem.
23. Brief van Heinen, v;onende Roelof Hartstraat 44 te A'dam-Zuid,dd.

10-12-'38 gericht aar. Parqui en gesteld op papier mot briefhoofd
der N.S.B. met veraoeli om toezending van een bondig artikel over
flr.ari25.ens, b est end voor de readotie van het blad "Daad"*-

24. Brief dd. 7-12-'38 van de af deeling Haarlem van de g«5. «B... geteekend
door S.Plelcker (de latere burgemeester van Haarlen) aan Parqui,
waarin hij sijii riedev/erl'ing toesegt ten behoeve van het F.G.Fonds
en enkele'adressen verstrol't van districtsleiders van de N.S.B.,
di' door Parqui kunnen v/orden aangeschreven.

25. Brief van Anita Pruis. Buitendarasterdiep 9. Groningen, reeds eerder
ganocmd, \va~aruit bïTJkt, dat aij Grâ 'inens persoonlijk kont en blijk
baar hem v/el eens te Ronse heeft bekocht.

26. Brief dd. 17-12-*39 van de Haarlensclie Courant, geteekend door
F.Prii.iO, Tulpenstraat 12 te Haarlem, waarin de s e verdoekt om toe-
aending van 3 kaarten voor de besloten vergadering met Grammens.
Deae kaarten v.aren bestemd voor een collega-joiirnalist O «V/» van den
Bgr̂ j. wononde Thigelstraat 21 te Haarlen, die sich buitengewoon
inteBOSseerde yoox1 den gr,ng van na]:on in Vlaanderen, henzelf en
r.ijn vrouw Maria Meer.

27. Brief van Karol Watermaim,;:ericht aan Parqui dd. 20 Louvvmaand
1941, \vaarTE~spraite~is "vaii iict laten draaien vaü films op verga-
deringen van Het Florimond Grammens Fonds in het "Hof van Holland"
Tlageustraat 44 te ' s-Gravenhage. Dese brief io getypt op papier
met briefhoofd "Stichting Hoord Nederland-Vlaatóeren", terwijl
het Landelijk Bestu-ur van def;e nticJiting daarop als volgt voorkomt
Algeaeen voorzitters Kar el W aĵ emaiin ̂ Bsscnburgstraat 11 b te

R'o t ter d an-V,'" est,
Algemeen S9crebt3?ie : Gerard Punk J r. Essenburgetraat 11 b te

Sotterdam-We stV
Algeneen penninj^eea-
tcr: Drs. J.Slagman. Anctolkade 17& te

Ams te rd aia-Z uid.
Bij dit rapport worden nog diverse door Gramnos persoonlijk aan
Parqui geschreven brieven gevoegd, alsmede verschillende afschrif-
ten va . door ï>aa?tt*i Grammens persoonlijk aan Parqui geschreven
brieven gevoegd, alsmede verschillende afschriften van door
Parqui arm anderen vertsondon brieven en afschrift van een lijst
met nauen eii adressen vcm personen, die betrokken aijn bij het
F.G.Fonds.

' Ï3— (T.T-OirClTlTT> <*** ^K TlTm-,»^"^- — — 1 « * tl ^
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A F S C H R I F T .

Mr.R.PARQUI.
Advocaat en Procureur. Wassenaar,
Telefoön~7Ï6792. Groot Haesebroekscheweg 51.
Postgiro 28005.

Voor rekening van Plorimond Grammensfonds.
Mej.Dr.ïI.C.II.Ivïoquette, v.Bleiswijkstraat 185» Den Haag.
H.J.33©Haard, Vrlösepleiii 5, Dordrecht.
Jhr.Mr.G.ïï.van der Doen, v.Montfoortlaan 11, Den Haag.
P.van Overzee, Michel Angelostr. 58 III, Amsterdam.
R.Thomiaens, Oude Molonweg 165, Nijmegen.
R.v.Bueren, Keiaersgraoht 158, Amsterdam,
J,7',del, v.Tuyl v. Serooskerkeweg 49, Amsterdam fc..
J.v.d.Veen, Roerstraat 22, Amsterdam.
•Dr.R.ïli.Scholtens, Biltschestraatweg 49f De Bildt.
Mr.Dr.G-.A.Lasonder, Markt s tr. 12, Enschede.
II.Hoote'boom, v.Oldebarneveldtstr, 34, Kijiaegen,
F.P.v.IIulten, Petrus C amper singel 185, Groningen.
Mr.A.J.Leliveld, üwolecheatr» 257» Scheveningen.
Mr.J.II.H.Hülsmaïin, Landvoorterallee 45» Heemstede post Haarlem.
J.L.A.Peremana, G.ïorborgstr. 42 II, Amsterdam.
J.C.Hachenius, Bonnekon.
Jlevr .70» J.Prins-Bok, Bus sumer grind weg 14» Hilversum.
A.J.ïïchreuder, Joubertweg 2, Oosterbeelc.
P.ü.Andringa, C. 328, ïolbert.
Dr.G.Lub'bers, Amsteldljk H.149, Uw. Amstel.
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<yj V
C- V. L. © -• '.' jV..
======= Breda, 27 November 1946.

No;587/-4-6-Geheim.

Onderwerp;"Dossier F•Grammens-Fonds,e.a."

Hiermede moge ik U HoogEdelGestrenge berichten,
dat door mij gisteren, 26 dezer, aan den Heer Block te Ant- l
werpen, is ter handgesteld, het dossier "Florimond-Grammens-
Fonds", Parqui.R. e.a," omtrent welke aangelegenheid Z.W.E.G.
mij met spoed nadere inlichtingen verzocht bij diens schrij- i
ven,d.d.19 November 1946,Nr:19-B., hetwelk ik U met een bege-
leidend schrijven,d.d.20 dezer, onder hetzelfde nummer als
hierboven, deed toekomen, en welk dossier mij in den avond
van Maandag, 25 dezer, per ordonnans werd thuisbezorgd.

De Heer Block toonde zich, zoowel over de zeer spoedi-
ge behandeling dezer aangelegenheid, alsmede met betrekking
tot het door de ambtenaren van Uwen dienst verzamelde uitge-
breide documentatie-materiaal, zeeĵ extoanieî »» en verzocht
mij, daarvoor zijn dank aan U over Jbe.brjingeji.

Uit ervaring is mij bekend, dat het geven van blijken
van tevredenheid en waardeering met betrekking tot den ge-
presteerden arbeid, in hooge mate de# ambitie tot het te ver-
richten werk ten k goede komt.

In verband hiermede, moge ik U dan ook beleefd verzoe-
£ ken, de betrokken ambtenaren van Uwen dienst, aan wier betoon-

den ijver en voortreffelijk werk, de door d«n Heer Block ge-
geven blijken van erkentelijkheid moeten worden toegeschreven,
hiermede wel in kennis te willen doen stellen.

i W,
A a n
Den Heer Hoofd van den G.V.D.

J a v a s t r a a t , 68.

's-G R A V E W H A G E.



C. V. D.
Breda, 20 November 1946.

Ho;387/-46~Geheim.

Qjaderwerp ï "Verzoek om Inlicht lagen»"

Bij lagea : ééa.

S P O E D

Hierbijgaaad heb ik de eer U HoogEdelGestreage te
doem toekomen, eea heden per post (expresse bestelling) ont-
vaagea schrijvea, No:19-B.,d.d.!9 November 19̂ 6, vaa dem Heer
G.BLOCK te Aatwerpea, aaar dem iahoud waorvaa ik mij kortheids-
halve verwijziag moge veroorloven.

Ik moge U verzoeken, wel uwe medewerking te verlee-
nea ter verkrijging van de door dea Heer Block gevraagde inlich
tingea.

In verbaad met dea - blijkeas dea inhoud vaa bij-
gaaaden brief - vereischtea spoed, zal ik het tea zeerste op
prijssteliea, indien mij deze gegeveas aog véór 26 November

™̂*̂ *̂*<!W'll't'-B&!*li*̂

a.s.zoudea kuanea wordea toegezondea.

W.

V , l
W' V-A

H /
A a n
Dea Heer Hoofd van dea C.V.D.
J a v a s t r a a t , 6 8 .
's-G fl A V E M H A G B.


