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Personalities: 

JOlÎNSON. 

Fac ts: 1) 

Colonel JOHNSON 
Major CARRUTH 
Warrant Officer FINOLD. 

The Meertens case see 

2) The Bodde case.
Bodde is a lawyer of 111 repute after having been nomihated 
by the Germans as controler of the Philips concern at Eindhoven 
has been arrested by the Netherlands authorities for hav1ng 
been a member of various National Socialist Organisations. He 
naw claims to have resisted the Germans and to have aidad Soviet 
agents during the war. Up to the moment .of hls arrest 1n 
November 1946 he has been in close contact with Johnson whom 
he bas supplied with a lot of information on the Philips 
concern and on the Netherlands problems in gegeral. Bodde is 
still in jail. 

3) Intelligence network.
Johnson is knovm for a certainty to operate a network of 
informants and agents of a very doubtful character. 

Rumours: 3öb1iso� is said to have a liaison with 
Bodde's wife, who i now divorcing her husband. Johnson is 
said to have caused or hastened Bodde 1 s arrest. 

Johnson is continualy in need of money and 
is reported to have been badly implicated in a diamond scandal. 
On hls return from the states were he had sold a quantity of 
diamonds he told the owner that they had brought only a fraction 
of their real worth. The ownwr kicked up a big row but had. 
finally to keep qgiet. 

Bodde is alleged to have in his posession a 
number of IOU's signed by Johnson. 

Johnson is in close contac.t ·with a broker 
.named J. Surie who· buys real estate for the American Embassy. 
The difference between the real price and the price charged 
to the US Government is allegedly shared between the two. 

CARRUTH. 

Facta: 1) ©be case De Klijn. 
Carruth lives at the address of a certain de Klijn who is 

• 

well known to the police for stealing and black market practicea 
in addition to heving entertained German officers at his house 
during the war� This the Klijn has been known to uáe Carruth's 
car ( CD 233 ) regularly. 

2) Intelligence network.
Carruth is known to operate à network of informants and agents 
of a very doubtful character. 

3) Unfriendly attitude.
Carruth makes a habit, especially when drunk, ot uttering 

1
accusat1ons against the Netherlands authorities and making 
uncalled fon and untactful remarks generaly. .· 

First instance: He proclaimed at a cocktail party 
that at least 7% of the personel of the Dutch navy had belonged 
to the German Kriegsmarine during the war a.:nd that no unit of 
the 1940 Netherlands army was on war time strength at the time 
of the German invasion. 

Second instance: At a tea party given by court circles 
* he told that by submitting a Dutch ·saiior to an interrogation

after having him soused by one of his operatives, he confirmed
hls suspicion that the Netherlands Navy was holding German
PW's against their will and contrary to regulations.



-

Rumours: 

FlNOLD. 

11 Ca.rruth is said to be homosexual. 
1 

2) Carruth is renorted to have served in the International
Brigade in Snain.

3) Ce.rruth is Teported to be involved in black market onerations.

Facts: 10 Finold, although a warraut officer, held a"nosition of far 
more importance in the MA' s off'ice and was even considered to be Jobnson' s 
right hand :man. Aftar hià demobilisation he has returned to ·Holland as a 
Unilever representative. 

2) He is known to have operated a network of informants and agents
of dubieus quality . One of these.is a notorious communist double agent.

Rumours: Finold, himself a Jew, is rumoured to have been imnlicated in
transferring Jewish_diamant intereats out of the country. 

It is re�orted that Finold nassed on a report to Philips, which 
Bodde had written for Johnson on this concern, a�er which Fino�d and Johnson 
fell out. 

Summing up: 

1Uthough embassics can be said to attract profiteers, shady charecters and 
foreign agents like a magnet, it must be admitted that the .AJ!lerican Empassy 
_has had a notoriously bad luck in this respect and has done little in 
protecting itself against it. · 

The servan.ts of th bassy p .rsonel .and h te st 
are orten shady or down.right crimiJJ.al.. Their -,,erssnel acquai tances are as a 
rule more attracted-by the advantages they can get in the-matter of liquor, 
cig_arettes, US dollars, nylons and a good time than prompte'cî by real feelings 
of f;riendship. Or 'they may be of an unbalanced type which finds a willing ear 

1 
for stories which have 3 long since been rejected by more critica! authorities • 

. Owing to the scarcuty of goods in the country and the nost-war 
lowering'' of moral standerds a number of embassy personal bas been indulging in 
operat1ons of a black market nature.·It is known for instanc� that .on� of the 
Du�ch doormen, aftar having inherited 59 houses in The Hague, still nreferred 
to continue his existanc� as a bell hbp in the office, for reasons best kno n 
to himself but which can easily be imagined. All this tends to obscure the 
outlook of the .American personel on conditioris in Holland, lowers their 
prestige considerably and hampers them in. their rel�tions with the Dutch 
authorities. � 

The Embassy and the MA's office in particular show a comnlete 
a sense of security. 

Tb.ere are nersistant ruroours that the code has been stolen or even 
sold. It is known that an intruder stayed overnm�ht in the Embassy building, a 
after which security regulations ware stif'fened. Although repeated 'Jroposals 
have been made to make a thourough check un on the Dutch starf these offers 
have been invariably rejected. 

·Carruth is renorted to have invited two com'Jlete strangers to his
house, who, af'ter he· �d fallen in a drunken stupor, proceeded to rob him of 
some_docum.ents and uniforms and made away with his car. The car was found 
three days .later in a different �art of the country.
· · Added to this is the definitively unfriendly approac! of the 
members of the MA's office to Dutch oxoblems which o.ontrasts sha!"11Y with the 
attitude of other officers of the .l!!mbassy, like for instance the �aval Attache 
who by bis tact and rersonality coI!llllands resnect and friendshin everywhere • 

• 



The MA.'s office prefers to play a lone hand in which suspicion, intrigue 
and a disdain for the acceT)ted rtiles of behaviour are the chief motives. 

Although re�eated attemT)ts have been made to come to a working 
agreement, it can be easily understood that, in view of the experiences put 
down in the -oreceding re.ges, Dutch Seclll"ity Services have been forced to 
refrain f om any contàct, for fear of endangering their own security. The 
MA.'s office bas been told to contact tne Genera! Staff f'or .any information 
they might want. The lack of' a capable intelligence re..,resentative bas been 
badly felt by the Dutcb.. 

In conclusion it must be î'Ointed out that in view of the fact that 
· no official contact existed and that the rumours concerning the American

Em.bassy were hardly tha affair dlf the Dutch, no attem·_-t bas been made to
follow up the information described above.

1 . 
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The Meertens case. 

About January 1946 3t came to the knowledge of the 
Dutch Security authorities that Colonel Johnson had asked 

. Frankfort Headquarters to send down a special officer to 
investigate the smuggling of arms, packed in UNRRA cases 

I from Antwerp to Holland. Thi s smuggling was said to be 
done on behalf of the Dutch Communist party • 

. ·.i
� 

Colonel Johnson intended to work with a bad charaoter 
a ·Dutchman by the name of Meertens and .to keep the Netherlands 
authorities entirely out of the affa1r. ·

0 

Thereupon a Dutch officer paid him a v1sit and pointed 
: out to him tha t Holland was a souvereign country and not a 

protec·torate, that no such investigations by representatives 
lof a foreign country could be allowed on Dutch territory but 

/ 
1 tha t 1the äuthori ties wculd of course be willing and even glad 

r , to re.'cei ve an expert f'rom Fr-ankfort and to colla.bora te wi th 
t c him. At the sa.me· time Colon.el Johnson was warned against the

., Dutch: informant Meertens who was known to be a crook and a 
scounçlrel. 

Nevertheless Colonel Johnson paid out $3000 to Meertens 
(and perhaps even more) who immediately proceeded to Brussels 
arid Antwerp, got merry with the girls, gat dead drunk, lost 
his car and quickly spent the whole amount, meanwhile.telling 
everybody that he received the money from the American MA to 
contact the communists. 

In the mèantime Captain Regis, the expert from Frankfort 
had arrived and was arrested in An:bwerp a few days later.with 
a girl on the charge of' 1llicit traffie in drugs. The Antwerp 
poliee released him later on and he went back to Frankfort. 

is c -c-e-s-sor w-a: a n:atu a..l.i.z� - eri can, 
Jew named 3malhout. 

Dute orn 

The Rotterdam police finally discovered that Meertens 
nad bought 40 pistols on the Antwerp black market two or 
three at a time, shipped this lot to Holland and packed them 
in two small cases on which were UNRRA labels wh1ch he had 
previously had printed at a Rotterdam address. These cases 
were then presented to Colon.el John-son as weapons packed in 
the US and shipped to Europe in US ships under UNRRA cover. 
Maybe Meertens received another reward for this performance. 
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N O T I T I E 

BODDE is voor ons van weinig of geen betekenis. BODDE zit 
vast als verdacht ·van collaboratie. Zoals alle politieke 
delinquenten tracht hij zijn e.ollaboratie goed te praten 
door zijn strijd tegen het communisme. 
Slechts dan hebben berichten over BODDE, �OHNSON, e.d. 
enig belang, wanneer gedetailleerde gegevens verstzekt 
worden. 
Hier zijn een aantal, merendeels bekende, vage en oude 
geruchten opgehaald. 
Door C zal op deze zaken niet verder worden ingegaan. 

Afd. C 22-1-48
IJ> 
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N O T I T I E 

Het stuk 25125 heb ik ter hand gesteld aan HB. 
De inhoud Tan dit stuk is zeer onbelangrijk. Het enige wat 

de moeite waard was, was hetgeen de insinuerende achterklap 
Tertelde over de Koninklijke Familie. 
Daar de o.v.D. er niet aan mag meewerken dergelijke roddel
verhalen verder uit te dragen, heb ik Hoofd B verzocht het 
stuk te vernietigen als waardeloos en zijn zegsman op het 
onjuiste Tan zijn melding attent te maken. 

22-1-48 LP 
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VOOR C/I 
NOTITIE 

1 

') 

VAN PLV. HOOFD CVD 

Inzake Bodde en Col. Johnson. 

Mijn informant deelt miij mede; 

Een zekere Ko1lfinoff, muzikant in een strijkje in Amster
dam (Rus) geeft zich ook wel eens uit voor Roemeen. K. is ge
durende de hele oorlog in Nederland geweest en was een goede 
relatie van Mr.Bodde. 

) 
Gravin Bentinck-Stutzer van Aldenburg, Johan van Oldenbar-

i neveldlaan 21a, den Hagg is bevriend met Col. Johnson, Surie en 
Bodde. 

) 
Salemons, Hugo de Groot straat 7, den Haag is getrouv1d ge-

� weest met een Amerikaanse. S. werd gedurende de oorlog finan
cieel gesteund door Mr. Bodde. S. loopt bij de Russische Am
bassade in en uit. 

11) In het kamp Weesp zit een zekere Mej. Dalmeyer die in 
� dienst geweest is van de S.D. Deze dame weet veel af va� de

zaak Bodde; Ze tleeft tegen haar slaapje in de cel gezegd: 

5 

"Ik hoop dat ik vrij ben voordat Bodde vrij komt, dan zr:l ik 
hem ophangen� 

J. Surie, Obrechtstraat 2, den Haag, beroep makelaar, 
schijnt een korte tijd op de Amerikaanse Ambassade gezeten 
te hebben. Werkt voor Col. Johnson of 1 iever gezegd, knapt 
al zijn vuilè zaakjes op, o.a. het opkopen van huizen voor 
de Amerikaanse Ambassade; de winst wordt gedeeld door Surie 
en Johnson. Deze Surie schijnt niet in Engeland te mogen komen, 
zou daar.veroordeeld zijn, een kleine twintig jaar geleden. 
Volgens informant doet Surie alles voor geld. Onl2ngs heeft 
men hem op straat gezien met iemand van de Russische .Ambassade • 

Een zekere f'inold ��- U.S.A. ��s toegevoegd aan 
Col. Johnson, doch is _Jhans vreer in Federland terug en v1erkt
nu voor de Unilever, r- is zvcrart handelaar in 11.et groot. 

Pl.m. 15 maand geleden zou de Ambassade-code uit de safe 
van Johnson verdwenen zijn. Nu komt een zekere H. Oosterrnan 
( adres on bekend, verloofd 11et l.Iej. Staams of S. Taarns, Regen
tesselaan, den Haag) vertellen dat 'f.fnold dze code-stuk:rnn 
verkocht heeft ac1.n de Russen voar 50.000 dollar. Vinold en 
Johnson zouden dit bedrag gedeeld hebben. 

Oosterdan beweert bij de I�.P. geweest te zijn. Hij is 
echter niet geregistreerd, zodat aan de juistheid van deze 
bewering wordt getwijfeld. Oosterman heeft vrienden bij de 
P.R.A. en heeft o.a. Piet Vrolijk vrij gekrege�. Hij schijnt 
nu pogingen aa:1 te vrnnden om Bodde vrij te krijgen. 

24-11-' 47 u

�



VOOR c/I
NOTITIE 

• 

• 

VAN PLV. HOOFD CVD 

Naar aanleiding van Uy1 notitie van 28-10-' 47 deelde
mijn informant mij het volgende mede: 

ad 2 en 3) De naam van de juwelier inzake de bril1antenaffaire is 
J.Vet, Koningsplein, Amsterdam 

ad 8) 

Mevrouw Bodde vertelde dat op een nacht pl.m. 2 uur 
Mr. Bodde en de Colonel Johnson (De laatste in civiel) 
naar Delft zijn gereden voor een bespreking met Prof. 
Schermerhorn. Informant zal trachten de datur.J. te achter
halen • 

We vrouw Haze, vrouw van de S. D. gedetineerde Haze is 
zeer bevriend met de eigenaar va� de kapsalon van An
korven, gelegen op de Plaats, Den Haag. l!Ievrouw ija115e 
treedt op als gastvrouw van een .§.ls bordeel aandoende
gelegenheid op de derde etage van het perceel Hartog
straat 9-9a. Van Ankorven is eigênaar. Informant ver
moedt dat deze gelegenheid iets �eer is dan een bordeel
alleen. 
Hij vraagt zich verder af-welk verband er kan bestaan 
tussen va� Ankorven en de eigenaar v� de P�Ye A�l, 
gelegen in àv.ra.rostra�t-,..a.raia:'de · " Liolstraat.
Deze vraag kwam rr�ar' voren omdat het hem toevallig 
bekend is dat een gezelschap hetwelk een min of meet 
feestelijke bijeenkomst zal hebben in P

f
ère Agyl, op het

laatste moment vervrezen werd naar de d rde etage va� 
het perceel Hartogstraat 9-9a. 

La. � A- il_
c� !,..�,;,, -l /.,.(,� u,1-!J

24-11-' 47 i 
_/ 



NOTITIE VOOR: KA (Plv. Hoofd c.v.D.). 

Van C/I. 

Ref. Uw notitie d.d. 23-10-'47. 

Naar aanleiding van Uw notitie moge ik de volgende aanteke
ningen plaatsen. 

ad 1.) Bekend, niet van belang. 

ad 2.) Gelieve nadere aanwijzingen te geven, deze zijn te ondui-
delijk. 

ad 3. > idem. 

ad 4.) Graag zou ik de namen vernemen. 

ad 5.) Is bekend. 

ad 6.) Gaarne namen. Iets dergelijks is bekend. Komt voor in 
P. D • :MEERT.ENS •

ad 7.) Johnson had het plan Mevr. Bodde te huwen. Allicht dat 
iets meer van hem weet. 

ad 8.) Waarom deze naam onthouden ? Wie komen daar en wat gebeurt 
er op de Plaats? 

ad 9.) De res.ritmeester Schmidt, waarom
)
details?

ad 10} T.S. gaat dagelijks met vrouwen uit. Zegt dus niet veel. 
Dolly Dolores is hier bekend. (P.D.5898). Niet veel bij
zonders • 

28-10- ,47.
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Vo g�o. 

V OOR 
VAN 

XCD 

KA (Plv.Hoofd CVD) 

lJ p&

Een mijner informanten schreef me het volgende: 
"Van Mevrouw BODDE vernam ik, dat haar ex-man(?) Mr.T.H.

BODDE (momenteel gedetineerd Cellenbarakken Scheveningen) 
voor zijn arrestatie als juridisch adviseur van de U.S.A.
Military Attaché, Col.JO HNSON, optrad. 

Col.J.; Mr.B. en Prof.Schermerhorn hebben verschillende
gesprekken gevoerd. Mevrouw BODDE vertelde mij, dat Col.J. 
veel geld nodig had en niet vies was van een zwart zaakje, 
vooral in briljanten. 

1) Een van de briljanten-affaires heeft nogal moeilijkheden
opgebracht. Col.J. zou stenen mee naar de U. S.A. genomen heb
ben, bij zijn terugkeer heeft hij de eigenaar gezegd, dat ze 
maar een schijntje hadden opgebracht, hetgeen later bleek niet
waar te zijn. Deze zaak is na bedreiging van de eigenaar ge
regeld. 

�\ Col.J. heeft zg. informateurs, die volgens Mevr.BODDE 
J tijdens de oorlog zwarthandelaren waren en vrienden van haar

man. 

� Mr.BODDE, VAN TOL (Dir.Metropole ) en Col.JOHNSON zijn of
waren vrienden. 

Eind 1945 zijn een stel zwarthandelaren in Antwerpen ge
arresteerd. Deze zwarthandelaren waren voorzien van U.s.A.
papieren. Bij dit stel was een zekere Capt.REISE (U.S.A.). 
Na een dag zijn ze vrijgelaten. 
Capt.R. is afgecommandeerd naar Duitsland. 

1\ Mevr.BODDE is van zeer veel dingen van Col.J. op de hoogte 
7; maar laat zeer moeilijk los. Is, wanneer het nodig is, wel weer 

aan het praten te krijgen. 

Namen om te onthouden: 
8) Van ANKORVEN - kapper.

J) Directeur Rest.Royal - T.Schmidt (?)

) Mevr.SANDBERG, vrouw of ex-vrouw van Jhr. Sandberg (Paris), 
Jo ging tijdens de bezetting uit me� .T.S.- en Ge�tap<;>-mensen. 

Was bevriend met DOLLY DOLORES,tiJdens bezetting in het .Amstel
hotel te Amsterdam met moffen gezien. Deze twee dames spreken 
4 talen vloeiend.ij 

KA, 23-10-47 
, ( 



1. Het gebrek aan ·veiligheid (security) op de·®• .Ambassade moet worden ge
weten aan de voleendè factoren:

a) Het beleid van a.e leiding.
b) Het gehalte van het Am. personeel.
c) Het gehalte van hot Ned. personeel.

2. ad.a)
Llet name het bureau van den I"1il. 11.ttache {I.r,..,s Office) staat in contact met du

bieuze Nederlanders, (lKeertens, Bod de, groep Sanders, camnrunisten) • 

3. Dit spruit voort uit een totaal onkundig zijn van of miskennen van .de J. ederland"'
sche toestanden en een niet-geringe zelfoverschatting, \7elke zich o.a. uit in het
nemen van ongepast initiatief (wapenzending te ��otterdam) • () • "''t.> �8

ad.B) 
4. Vele leden van het Amorikaansche Corps Diplomatique ontzien zich niet Gl) eroote
re of kleinere sche.al zwarten handel in deviezen en goederen. te drijven. 0Pnlr zij
hun "Ubre permit" zijn zij in staat cigarctten, drank, textielP'Oederen, etc. t"
gen kostprijs te bemachtigen en in :�edcrland op de markt to brenpen.
Voorbeeld-en: Een kolonel van de 1,merikaa11sche Ambassade te Bruesel placht geregeld in
Den Haag Nylonkousen te verhandelen.

Het gerucht ging, dat de ass. luchtvaart-attaché onlangs zeer r:eduneerd werd, c1oor
dat een groote zending goederen, die voor hem te Bremen was gearrivecrn, aldaar ee
stolen was. hieronder zou zich een partij corsetten hebben bevonden. 

5. Vele leden van de Àmbassade ih Den Haag nemen hun salaris volledit; in dollars
of travellers cheques op, die zij dan hier tegen zv.ra.rte koersen in guldens omzetten,
Warm.oer men in aanmerking neemt, dat een ty:pi ste reeds � Joo ;per maand verdient, be
grijpt men, dat hier behoorlijke bedragen mee eernoeid zijn.

6. Het moet niet uitgesloten ,'!orden geacht, dat oen lid van de :_11.1 s Office J'ood:::che
kapitalen uit Amsterdam naar Amerika laat verdviijnen.

ad.c. 
7. Het N ederlandsche personeel (typistes, bodes, chauffeurs) is nooit aan een voor
af gaand onderzoek onderworpen en moet over het algemeen zeer dubieus rmrde:ri ceacht.

8. Voorbeelden:
Een van de bodes is waarschijnlijk homosexueel en verwikkeld geweest in een af

faire men een onlangs_ vertrokken lid van de lll1'l.bassade, 
Een van qe bodes is een zoon van den onlane;s vermoorden Boer • .l:ioev:el hi .i 59 

hui zen· heeft geerfd, blijft hij zijn post als bode bezetten, ongctwi jfelcl wegens de 
te behalen voordeelen. 

De bodes verleenén hun bemiddeling bij het zwart verlcoopen van dollars en nrijzcn 
aan nieuwelingen de voordeelen van het opnenen van salaris in dollArs aan. 



In hotel des lndes verblijft momenteel een zekere 
Mvr. Maria GRÖN S tievelman 

Amerikaansch paspoort No. 44301. 
Zij pleegt vermoedelijk spionnage tegen de Aw ... rikaansche 

Ambassade te den Haag. 
Zij onderhoudt vermoedelijk relaties met 

RUDY FINOLD, employé der ambassade. 

ç N /4 l /' t O V 7°" 



'mE l!'OREIUG ,;;.,ERî IJE 
O.! THE 

UNITED ST .... TES OF •.ICA 

TCA Er '31\.S[, Y 
Of ice of tl .lilit ii. Att cha 

Gebou Pet ole 
Benoo:ràenhoutsche g 7

TIIE ID..G • TEE m:mr::ar "ma

11 - Obl"UQry 1947 

Mrs. .L. Kembl n Chelko�ski/Croteet ven Ucholen/ 
van L nnopwcg 73 
The Ha ue 

• 

Dear dam:· 

Your lette à ted 6 Fe ruary ·aress d to Colon l johnson 
has be n passed on to me ror ctio

I am sorry to infor:::i you tho.t n.othing; in :no n in t'hi:s office 
..rtdning to the t. o tters ros nted in your let· r, mid

-� ve !lend the detàils of your c so to rici:n t..rrny uthoriti s in 
"'G r.., ny. As soon ae an in .... · er is ree ived I �hcll dvieo you. I .iould, 

ho: v r, lik• to .o1nt out th tit . ill prob bly t k a lon� tie to •t 
euch an ans.v r. 

li'QR 'ffiE .'.lLITARY NITACIIE: 

Yours �incorGJ.y, 

R 'DY E. FINOLD 
.r.OJG, AU3 
Assist nt to llilitt.ry-Attache. 



. . 

No. ex f 'f'j/. 9 JanllB.ri 194 7. 

Aan den Kapitein Vatt Heeckeren. 

Naar aanleiding van U� rapport No. 169 

dd. 6 De�ember 1946 heb ik de eer U mijn er

varingen in dit geval te doen toekomen. 

IJ 
. .,, 

(L. Ppt) • 

omsl. 328 
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8 Januari 194 7. 

WAPENSMOIGCEL. 

Tijdens de lunch op 14 November 1946 te z1Jnen huize, Tobias 
Aescherlaan 4, deelde de Kolonel JOHNSON mij mede, dat er een uitge
breide wapenhandel was en dat de communisten alhier goed bewapend wer 
den. 

Toen ik daar eenige belangstelling voor toonde, vertelde hij me, 
dat hij juist achter een bijzonder interessanten wapensmokkel was ge
komen. Hij had nl. van zijn ambtgenoot in Helsinki een tip gekregen, 
waardoor hij deze zaak hier te lande tot klaarheid had kunnen brengen 

Veel meer kon hij nog niet melden, maar wel, dat hij �en och
tend een groot succes geboekt had, al was het niet zoo eenvoudig ge
weest en "mn the point of the gun" was het tenslotte gelukt, zoodat 
hij de wapens had. Tevens deelde hij mij mede, dat hij opgetreden was 
met behulp van de Marechaussee. 

Verdere mededeelingen kon hij op dat moment nog niet doen, maar 
miss.chienwist hij dien middag meer. Dienzelfden middag heb ik den 
Kolonel J. op zijn bureel opgezocht (Het mocht vooral niet telefo
nisch). Hij heeft mij toen den vrachtbrief laten zien, waarop deze 
zending naar Nederland was gekomen. 

Alvorens verder iets hierin te doen, ben ik naar den Kapitein 
VA.N HEECKEREN gegaan, omdat de Marechaussee in deze zaak assistentie 
had verleend. Uit den vrachtbrief bleek, dat de wapens waren geadres
seerd aan de Foreign Administration and Liq_uidation Commission c/o 
N.V. Olie-Scheepvaart en Bevrachtingsmaatschappij, Heemraadsingel 30
Rotterdam. (De 11Foreign Adm. and Liq. Commission" is een officieele
Amerikaansche Instantie te Parijs).

Daar in deze zaak niet veel meer te doen viel, heb ik alleen la
ten nagaan wat dit voor N.V. was. Uit het rapport, dat ik ontving, 
bleek mij, dat deze N.V. geheel te goeder trouw was. 

Bij nadere informatie bleek mij bovendien het volgende: 
De bovenvermelde N.V. heeft voor de Finsche regeering sleepbo

ten gekocht, afkomstig van Amerikaansche legervoorraden. Op deze ma
nier kende de N.V. zoowel de Finsche regeering als de "Foreign Admi
nistration and Liquidation Commisslton." 

Een van de directeuren van de N.V. had korten tijd tevoren een 
telegram van den Finschen Minister van Supply ontvangen, waarbij wer 
medegedeeld, dat er eenige kisten met mitrailleurs onderweg waren en 
of hij wilde zorgen voor de doorzending na.ar Parijs. 

De directeur van de N.V. heeft daarop BROMAN (den vertegenwoor
diger der Finnen voor den aankoop van legervoorraden in Parijs) hie 
van op de hoogte gesteld en gevraagd waar het precies naar toe moest. 
Tevens heeft hij het gevraagd aan den Heer ZOETMULDER van het Bureau 
"Overtollige Legergoederen" alhier. 

Voor hij echter van één van deze twee instanties een antwoord 
had ontvangen kwam Capt. VAN ANDEL, voorzien van een telegram �it 
Parijs, waaruit zou blijken, dat hij gerechtigd was deze zending in 
ontvangst te nemen. Hoewel deze gang van zaken zeer vreemd gevonden 
werd, zijn de kilisten toen afgegeven aan Capt. VA.N ANDEL, die kwam na 
mens een andere Amerikaansche instantie, nl. de Amerikaansche Ambas
sade te 's-Gravenhage. 

Volgens mij is het geheel geen wapensmokkel en is alle drukte 
slechts het gevolg van de geheimzinnige wijze waarop de Kolonel J. 
de zaken heeft voorgesteld. 

r 
f,i 

(L. Pot) 
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STAF KONINBIJ:.J.Kiï: 1ill.ECHAUSSEE. 

le Af'deeling - :atreau .3. f 

Onden,rerp: Assistentie Captain van Andel 
van de .Amerikaansche .runbassade. 

Ter voldoening aan de mondelinge opdracht van den Majoor van 
Waning, Hoofd le .Ai'deeling van den Staf' van het :la.pen d.er Koninklijke 
Marechaussee te 's-Gra.venhage, a..a.. 6 December 1946, heb ik, 
Meije Haagsma, Wachtmeester, behoorende tot het bureau 3 van genoemd.e Af'dee
ling, de eer lJlioogEdelGestrenge beleefd het volgende te rapporteeren: 

In den voonniddag van den zes en twintigsten October 1946, te 
omstreeks 11 uur werd op het bureau 3 door den përtier aangediend. de Captain 
van Andel van de .êmerikaansche .Ambassade te 1 s-Gravenhage. 

De Captain van Andel vroeg het Hoofd van B.lreau 3 te spreken, 
doch daar deze, de ID:lpitein Lameris, niet aam.ezig was, deelde hij mij bat 
volgende me de : 

. 11:Bi.j een Scheepvaartmaatschappij te Rotterdam zouden drie kisten 
met machinegeweren uit Finland (Helsinki) gearriveerd zijn welke geadres
seerd waren aan een ond.erafdeeling van êJe Amerikaanscbe .Ambassade in Neder
land. Naar ik mij meen te herinneren luidde dit adres "O.F.L.C. Netherlands". 

De Captain van Andel had zich in opdracht van den Colonel 
Jobnson betreffende deze zenéling, die voor doorzending aan d.e "'marikaam3cba 
.!\.mbassade te Parijs bestemd. was, in verbinding gesteld met laatstgenoemde 
.Ambassade. Aldaar bleek nie1:s bekend te zijn van een zenàing machinegeweren 
welke afgezonden waren uit Helsinki en bestemd waren voor d.ie .Ambassade 
of een onderafdeeling daarvan./ Ter bevestiging van c1:i..t laatste onderhoud was d.en Captain van 
And.el vanuit Parijs een telegram gezonden door d.en geadresseerde te Parijs 
(in dit geval naar ik meen het Hoofd van die ,!Ullbassade) inhoudende opdracht 
de zending machinegeweren te Rotterdam in ontvangst te nemen. 

De Captain van Andel toonde mij dit telegram, waaruit inder5.aad 
bleek dat bij bevoegd was die zending in ontvangst te nemen. 

Voorts deelde d.e Captain van Andel mij mede dat bat hier vennoe
delijk ,-.rapenen betrof die onder l!merikaanscre vlag vanuit Helsinki via Neder
land naar �rankrijk gesmokkeld zouden worden. 

Naar aanleiding van het vorenstaande vroeg de Captain van .A.nedel 
of het mogelijk was dat iemand van het Wapen der Koninklijke Lfarechaussee 
mee kon gaan naar Rotterdam, teneinde hem als dit noodig bleek te zijn bij 
te staan bij het in ontvangst nemen van die wapenen. 

Daar ik mij in deze gangelegenheid niet bevoegd achtte een be
slissing te nemen, verwees ik den Captain van .Andel naar het Hoofd der le 
Afdeeling, den l:'iajoor van Wani:ng, met de toezegging dat ik genegen was mee 
te gaan als de Majoor van Waning dit goedkeurde. 

Te omstreeks 13 uur dien da; vernam ik van den wachtmeester Hans
ma, dat de i.�ajoor van Waning opdracht had gegeven om d.en Captain van Andel 
in deze aangelegenheid assistentie te verleenen. 

Naar aanleiding hiervan heb ik mij te omstreeks 14 uur dien dag 
in gezelschap van dän Captain van Andel naar Rotterdam begeven. 

Te Rotterdam begaven ·wij ons op aanvijzing van den Captain-..nn 
Andel naar een Scheepvaartbureau, gevestigd in het perceel 31b van de Heem
raadsingel • .Aldaar infonneerde de Captain van Andel in mijn bijzijn naar de 
plaats waar de kisten mat machinegeweren, afkomstig uit Finland, nch op 
dat moment bevonden. Aldaar werd medegedeeld dat het hier drie kisten betrof 
afkomstig uit Helsinki.., welke bestemd waren voor een adres in Parijs, welke 
op dat moment in een loods lagen opgeslagen van een Scheepvaartmaatschappij 
l,!üller te Rotterdam. Deze konden echter niet norden doorgezonden c:mreden de 
papieren voor invoer, doOVoer en uitvoer op een daartoe gedane aanvraag nog 
niet waren gearriveerd. 

den Heer Generaa.1-1,iajoor, Commandant van het 
Wapen der Koninklijke Marechaussee te ·

- In mijn bijzijn -

1 s-GRAVENHAGE.
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In mijn bijzijn toonde de Captain van Andfll het telegram hiervoren be
doeld en deelde mede dat de wapenen niet moesten ,,orden aoorgezonden naar 
Parijs, doch dat hij deze te Rotterdam in orrtvangst moest neioon, hetgeen 
kon blijken uit den inhoud van bedoeld telegram. 

De persoon welke deze aangelegenheid met den Gapt. van Andel behandelde 
bleek dit te begrijpen en verwees den Gapt. va.-i Andel daarop naar de betrok
ken Douanepost, teneinda daar de inklaring te regelen. 

Bij de be�rokken douanepost werd deze aangelegenheid op vertoon van 
bedoeld telegram zeer vlot en hulpvaardig geregeld, zonder ook maar de minste 
tegenwerping hunnerzd.jds. 

Van de douane ontving de Captain van .Andel een bewijs waarop hij de 
drie Y.isten kon a�halen bij de Scheepvaartmaatschappij lltlller te Rotterdam. 
Ook op dit �atste adres werd deze aangelegenheid vrij vlot af'gewikkeld, 
en werden -drie Id.sten afgegeven aan den Captain van Andel. Door de opschrif
ten op deztkisten welke zelfs het soort wapen omschreven en de vorm éler kis
ten, wat ik overtuigd dat zich daarin ook inderdaad wapenen in de vonn van 
machinegevveren bevonden. 

Na de wapenen in ontvangst te hebben geno1jl.en is de Captain van Andel 
wederom naar het Adres Heemraads:î.ngel 31b te Rotterdam gegaan, waar hij volge 
eigen verklaring de mededeeling ging doen dat de zaak geregeld was. 

Persoonlijk heb ik mij met deze aangelegenheid niet ingelaten, daar 
hiervoor niet de minste red.en was. Ik ben er zelfs van overtuigd dat de 
Captain van Andel ook zond.er mijn tegenwoordigheid deze wapenen op dezelfde 
gemakkè:J.ijke wijze in ontgangst had kunnen nemen. 

Gezien de Kapitein, 
w.g. J.F. La.m!ris,

's-Gravenhage, 6 December 1946. 
De Wachtmeester, 

w.g. lil. Haagsma.



A.V. Olie-Scheepva·rt en Bevrachtingsmaetscharry,hierna te 
noemen: de N.V._._ 

Heemraadssi"lgel 30 Rotterdam. 

9Ef§El.9È�l- In 1936. StaPtscourant 28-1�37 no. 18. 

§g.9r_t_]§.9-EX1J Doen van zaken in olie en anà.ere artikelen en het verrichten van
ha�delingen behoorende tot het Scheepvaartbedryf e.a. darrmee 
samenhangende bedryven(groothandel).makelaardy in minerale olien 
en derivaten. 

Maatsch.Kapitaal f.100.000.Geplaatst en gestort F.30.000 • 

.PlE.§.9.t§]E.§.E.J 1 • ..9]Ej§_!.g.f1§1 .Y_]L..lL� _ _:g; _ _x, geboren 31-3�92 te Rotterdam, Ned., won.
Claes de Vrieselaan 7 Rotterdam. 

2.Drs.Alexander Johannes Marinus van G I N K E L�geb.19-6..::07 Den
Haag,won. Zuidwerfplein 18 Den Haag.Nederlander. 

].9��l§§�rl§J_ .Yflll§� 1.9..9-§�X! ]_]_.X_.l:L] _ _î, P' eb.1-2�08 te Haarlem,won. Nachto/fga
lenlaan 8 Aerdenhout.Nederlànder. 

Procuratie- 1-.Ding§man Govert R I P M E E S T E R,geb.27-1..'.14 Den Bommel,won. 
h._ers: van der Meydenstraat Sa Rotterda:gi.

---_ --- 2.Jac.9Bes DUT IL H�geb.15-9�18 Rotterdam,won. van Aerssenlaen

VerteP'e woor-
d1-;;•�en: __ _ 
--�---

10 Rotter dam. 

De :.-;i. V •. Agentuur Compa_e;pi e_ Hol land
_,, 

op,geri cht 23-5-'46; directeur 
J�[.;��E_gj�§..§1 voornoemd,commissaris�..9]r�.Y.§E!1:§X_voornoemà.Ge
stort ka.p. f.15000. ].9§1; nroothandel in em,ballage"o.a. vaten 
drums;agenturen en comi5siehandel in machinerien.Kantoor als
boven. 
2E�3r!lE.&.iAan de N.V. is inschryving in de Vakgroep,Handel in 

pebruikte vaten e.d • ., geweigerd,voorzoover bekend we
gens het niet hebben gedaan van zaken in die brabche 
:!99� het vastgestelde tydstip. 

De N.V. werkt volgens bekomen mededeeling nauw sa.men met de N.V. 
Presto Stuwadoorsmaatschap�y,zynde een dochteronderneming van 
de bekende N.V. Blaauwhoedenveem/Vriesseveem. 

Vertegenwoordigt:a.Vloeistofmeetapparatenfabriek:Dordrecht. 
b.Raffinadery "Belg de Petrol "te Antwerpen.
c.Dunçan Ton te Londen.

1ed.Handelmaatschappy. 

: .v. staat gun-Blijkens bekomen inlichtingen van bevoegde zyde staan de �.v.
___________ ...., __ 
].tlB_È.§�.§E..9-.J en haar bestuur gunstig bekend,en heeft zy voor den oorlog zeer 

goede resultaten geboekt.Zy ondervond groote terugslag door den 
oorlog,werd zelfs tydelyk geheel strlgelegd,doch na de bevryding 
is er weEr vooruitgang. 

Poli t i ei n f.: 
-----------

By de Politie te Rotterdam is niets ten �adeele van de N.�. en 
bestuursleden bekend. 

De N.V. §treeft er naar alle fazen in het technisch olie en vet
tenbedryf zelf te verzorgen(vervoer,verwerking,verkoop),doet aan 
makelaardy in olien,verkoopt benzinepompen en andere meetarrara
ten enz. enz. 
De N.V. heeft een eigen tankbevrachtingsafdeeling,earradoorsaf
deeling,assurantieafdeeling en agenturenafdeeling.Zy produceert 
een speci�le technische olie,z.g. grafietolie ge:1aamd"ULCRIT", 
dat o.a. aan overheidsbedryven zou worden geleverd. 
Vermey is sedert 1906 werkzaam in het scheepvaertbedryf o.a. is 
by werkzaam geweest by de f�. Fur 1ess en Co., terwyl Drs. van 
Ginkel de olièexpert is.By zou voor den oorlog op dit 0ebien ad
viseur zyn geweest by het Dep. van Defensie(speciaa" Marine) en 
zou thans als adviseur verboJden zyn aan het Min. voor Verkeer 
en E:1e-rgi e en aan het Mi ,1. van Mari .'.le. 

Oostzeestaten: Het wrpdt aannemelyk geacht dat de N.V. relaties heeit in 
-------------- Oostzeestaten,positieve meäedeelingen hieromtre�t o:1tving 
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heden niet.Dit wordt nog nader o�derzocht. 

Van zeer bevoegde zyde werd my meejedeeld dat het niet waar-
schynlyk is dat de N.V. zelfstandig zaken doet in granen,zy 

is �iet i>:1geschreven in de betreffende Vakgroep.Normale 
graanaffairre,s worden in Nederland niet waarschynlyk geacht. 
Mogelyk is dat dergelyke zaken zyn gedaan rechtstreeks van
uit het productieland naer een ander land(niet Nederland) of 
in samenwerking-met een andere wel erkende firma.Fierover 
verwacht ik nog nadere gegevens. 

rmomenteel 
Van liquidatie der N.V. isrofficieel (Kamer van Koophabdel} 
niets bekend.Ook overigens kreeg ik daarover gern positieve 
aanwyzingen.Alleen het volgende. 
In 1943 heeft de N.V. door een gunstig bekend staand Handelé
in�brmatiebureau,uiteraard in hoofdzaak voor reclamedoelein
den, een z.g. ].QE}..ê-S.!.!'�.:P.B.9.!'.:Llaten samenstellen.Men zou dat 
een biografie van het bedryf kunnen �oemen�samenPesteld na 
een serieus onderzoek.Deze ranporten kunnen worden verstrekt 
aan relaties of toekomstige relaties nadat door de N.V. een 
z.g. coupon by het H.I.B. is ingeleverd.De N.V. betaalt voor
die coupons f.6.ner stuk aan het H.I.B. en ae verkryger ont
vangt het rapport daarna gratis.\Ju heeft de N.V. 1"eeds ge
ruimen tyd nog 34 coupo�s i>:1 haar bezit waarvoor zy 34 maal
f.6.- heeft betaald,doqh zy maqkt in het geheel geen gebruik
van die betaalde coupon� e>:1 rapporten.In Juli 1946 stelde de
N.V. voor deze aangelegenheid te liquideeren,doch na co�re
spondentie is men overgegaan tot verlenging van de geläig
heidsduur der coupons.Terugbetalen ligtrniet in de lyn van
het H.I.B.Deze mededeelingen zyn uiteraard vertrouwelyk.

Men zou hieruit kunnen concludeeren dat er inderdaad 
een liquidatie of althans verandering op til is.By het H.I.B. 
was mwn hieromtrent niet nader geinformeerd,wel belangstel
lend. 

Meegedeeld werd my ver•der no 0 d <=tt d.§_]
..!

..Y..! in goede relatie 
moet stas n met de !JE!l�-R.9.9.!'.!..§!1:"�.9-.Y.t._ te De·1 He .. [:;., die ee!l' par
�y vetten,olien en vaten zou hebben gekocht ·uit legervooraden 
i'l Noord-Afrika en welke goederen door _9..§_]..:.Y..: 

zouden worden 
vervoerd etc. 
By deze fa.Poo�terdyk is zooals bekend ten nauwste geïnteres
seerd ptJA. Munning hoff won.te Voorburg.Deze heeft eve>:1als 
broers van hem weer goede relaties in de Oostze�staten. 
L1die� .Q..§_]..:..Y..: ,wat overigens 'liet wordt verw�cht� zelf geen r
relaties in de Oostzeestaten zou hebben,kan ·e cirkel via 
(de) Munninghoff(s) toch �og zeer goed sluiten. 

Eventueele nak0me1de byzo1derheden zullen worden �e
rapporteerd in een vervolgraprortje. 

24-11-46. 2. 

De namen Vermey,Van Ginkel,Beynes,Ripmeester en Dutilh komen 
by de c.v.D. nietvoor. 
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