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KenmerkDirectie 1(-abinet en Protocol/KA. Datum: 26 :B'ebruari 1951. 

Onderwerp:S. Zilverberg, werkzaam Consulaat van Israè'l te Nummer: 15762. 
Amsterdam. 

. ~ '~ ' 
.1~,1 )~~9, ï 
"" I -

•J c 
DIENSTGEHEIM 

• J~t vlrwijzing naar Uw schrijven dd. 10 Februari 1951 
I 

• 
/ 

No. 1 0094'2 heb ik de eer U mede te delen, dat de Heer S. 

Zilverberg niet is erkend en toegelaten als Consul van Israël 

te Amsterdam. 

Alvorens tot erkenning en t oelating over te gaan wordt 

immers in elk geval dat het een Nederlander betreft Uw advies 

ingewonnen. 

Volgens een van het Gezantschap van Israël hier ter stede 

ontvangen telefonische medeueling is de Heer Zilverberg werk

zaam bij bovengenoemd Consulaat, en in het bijzonder belast 

met de behandeling van visum-aanvragen. 

~ 

De Chef van het Kabinet van de 
Minister van Bui tenland se Zaken, 

~~ 

Aan het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
Alhier. 

1!\ 7822 - • 50 
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MI NI STERIE VAN 
BI NNENLANDSE ZAKEN 

No . : 100942 
Bijl . : gene 

Betr . : 

,. 
· 's-Gravenliage , 10 Februari 

~ 

Javastraat 68 

VERTROUWELIJK 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
Namens deze, 

Jhr 'Mr W. J .Th. Serraris . 
1 
~ 

Aan .de Hoogedelgestrenge Heer Mr J . Vi sser 
Directeur van het Kabinet en Chef Afd . Protocol 
Vl3.n-het Mi nisterie van Bui tenlandse Zaken 
Plei n 23-
' s - GRAV.ENHAGE 

~ Û, 5. j-j 

Wiv. _ IJ&~- kst.J'l}y 



No.3059a-'50.- fl 11 Januari 1951.-

Uw brief: No.929.59,d.d.5 Januari 1951.-

0nderwerp: ~Z.ILV:§RBERG. 
-tJT, 3j_2.Z-.1 
~ Y. ~ R T R 0 U W E L I J' K. ----------- ' ' 1 :t .1''\! 'jQr:l 

• 

J . r":f,.. - .J 

Ter voldoening aan het gestelde in Uw bovenaangehaald schrij
ven,wordt het volgende medegedeeld.-

: ; l ne door U bedoelde SamuellliVERBERG,geborentte Zwolle,24 Sep
~ · terober 1914,van beroep kantoorbediende,kerkgenootschap Neder
~ land:> Israeli tisch, van Nederlandse nationaliteit, gehuwd met: 

/ 'QQ.nd§! Annê:_ HAALMAN,geboren te Coevorden,l2 Mei 1916,wonende te 
Amsterdam,Looiersgracht no.82 huis,blijkt identiek te zijn aan 
de Zil~~g,genoemd in het schrijven no.3059-'50,d;d.l2 Se~
tember 1950,dezerzijds aan Uw dienst toegezonden.-

• ~ 
,..--} Op bovengenoemd adres woont bij lll verb~gg in Chris~ina ~~ 

geboren te Papendrecht,23 October 1919,van beroep rijkstelefonis 
. 'L _ te, kerkgenootschap Nederlands Hervormd, gehuwd met §.~!. ZI~~ 

~~G,geboren te Hengelo,20 November 1918.-
De laatst genoemde s.ZilverbefE,een neef van eerstgenoemde,ver
trok op 26-9-'50 naar Hengelo.-Hij zou aldaar bedrijfsleider aan 
een katoens~innerij zijn.-

Het laatst genoemde echtpaar staat gunstig bekend~-Op politiek 
gebied werd niets nadeligs bekend van hen.-

"/ De door U bedoelde ~ilverbe!E, thans consul van Isreël >komt deze 
rf.l · zij ds voor, als in 194 7 lezer van de "Vrije Katheder" en kantoor-

~
. bediende aan het dagblad "De Waarheid".-Crimineel komt hij niet 

'!>:~~M voor.-
~ j~· -------------------------------------------------------------R.3 

~ §~.\~ ~ 
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AAN ~ A. C .12_._1_~~-!. 

v AN ~ B rx' No ·_.1-_9.61 1 19 50 
Bestemd voor ~ KP ... -R . • Jl:_J_ 
No. 

fooI'!) 

Bericht op schrijven no. , d.d. Telefonisch 

Hierbtj heb ik de eer U te doen 
toekomen een rapport in duplo betreffende ; 

mx~:h~:Jx.<x 

... are de fi~LIT__,,aosist€nt Pcrs-attacbe van de ['taat I srael 

tG ~.aE''1ington "G • ..:J . A. 
Een afschrift van dit ra~~ort i s s~oedsbalve recbtstre~ks 

aan F ~-R .A . 0 ezonuen . 

~T.B. Mogelijk nog van 
interesse voor 

27 December ' 1 9 50 
B rx. 
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Betreft: Meijer, a lias Marc de SHALIT, 
oud 29 jaren, v an beroep a s
sistent Pers-att a ché van de 
Staa t Isra ël , te Washington USA. 

Op Zaterdag 2 December 1950, arriveerde 
met het'KLM-vliegtuig komende van New-Yo r k , te 
10 .50 uur op het vliegveld Schiphol, een man , van 
wie de volgende gegevens b ekend zijn: 

Meir SHALIT, diplomatiek ambtenaar Israe lian Em
bassy Washing ton. 
Ticket No . 0744-579363, oud 29 j aren, man . 
Paspoort: Israe li V.261416 • 
Bestemming: Parij s . 

Deze pers oon was een z.g. transit-passenger en 
heeft als zodanig het stations-gebouw niet verlaten. 
Hij heeft de g ebruikelij ke weg gevolgd en is zonder 
d e pass e n - en bagagecontrole te passeren, naar de 
w~chtkamer voor doorgaande reizigers gegaan. 
Aldaar heeft hij g ewacht tot het vertrek van het 
KLM.-vliegtuig van 15.10 uur naar Parijs, met welk 
toestel hij is vertrokken. 
Gedurende het o ponthoud heeft hij steeds in de 
wachtkamer vertoefd en het is vrijwel zeker, dat 
hij geen bezoek heeft ontvangen en behalve met even
tuele medereizigers geen ander contact heeft gehad. 

Bedoelde persoon is tussen Maandag 4 December en 
Dinsdag 5 December 1950 des namiddags 14.00 uur, 
niet met een vliegtuig op het vliegveld Schi phol 
aangekiomen . 

's-Gravenhage, 2 7 December 1950. 

14 - 45. 
~ 



MINISTERIE VAN 
BI.rHiENLA'N DSJ~ ZAKEN. 

No. ~:a 92959 4t Ond. : S. Zilverbergo 
BI-IIj/IIIo 3x 

'a-Gravenhage, 5 Januari 1951. 
n.a.v.scnr. A'dam no. 92959. 

~--- ~. ~ .. . .... \ 
~~- . • R. T, ROUWE 

ÛDt.. .. ; .... .... ...... ...-. 

Re .. J:..• .. y, --------·····:-
Antwoo. 1 : . /'o t:?..f!L!! J. . · 

Naar aanleiding van Uw s chri jven no 3059-50 d.d. 
12 September 1950, möge ik U berichten dat in mijn ad-
ministratie voorkomt: · 
SAlli~EL ZILVERB~RG, geb. 24.9.1914 te Zwolle, wonende 
Looieragrach t 82 huis, te Uwent, onderwijzer; 1948-

.in dienst 11De Waarheid " . 

Ik zal het op prijs stellen te vernemen o~ deze per
soon identiek is aan de in Uw schrijven genoemde Zilverberg. 

}Het Hoofd van de Dienst 

"" J . G. Crabb<.;nd.a: 1 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 

te 
AhiSTERDAM. 



No. 3059-50. 

DIENSTGEHEIM. 

• 

• 

6{) ,":>.!1." ,').__ 
n•• • 

---rsr_(· 
~ M:m. I - , 
c e 

-·13 SEP.Iftl-'to 
--

ACD/ j;..qSCf 

12 September 1950. 

Op 5 September 1950 werd door Samuel ZILVERBERG, 35 
jaar, chef de bureau aan het Consulaat Israël, geves
tigd Johannes Vermeerstraat 26, alhier, namens de 
consul aangifte gedaan van ontvreemding van een twee
tal naamplaatjes. Deze plaatjes, waarop in Frans 
en Hebreeuws met zwarte letters op w.itte ondergrond 
was geschilderd: Consulaat Israël en vermelding der 
kantoortijden, werden blijkens onderzoek, vermoede
lijk in de nacht van 4 op 5 September 1950, door 
onbevoegden verwijderd. 

De da~ers van deze baldadigheid of actie tegen dit 

:::~::~=~:: t:~=~:=ve~:::~-~::::~~~=========== 
No. 13. {A n . 



Nota: 
Van: KA-RA 

Op 30.12 . 1950 werd aan Clipper brief no. CAH/50/959 
geschreven , ·waarbij hem de inhoud van het rapport 
van B I X d.d . 27 . 12 . 1950 bij CO 98608 werd medegedeeld. 

2.1 . 195 1. v . H. 
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(/(_ 5 L !. . _r __ 

O'J.:N'f. 1 - 0 7· J-.3 

RAPPORT SPOED 
Van: KA-R .A. 
Aan: Hoofd C. 
No. A. 757. 
ONDERWERP: Me ir SHALIT • 

1) CLIPPER meldt ons het volgende: 

2) 

Betrokkene, die ook bekend staat als Max de SHALIT, 
is de Assistent Persattaché van~ Israelische Ambas
sade te Washington. 

CLIPPER heeft vernomen, dat hij op weg is van de V .s. 
naar Israel. Hij vertrok op 30-11-50 uit New York naar 
Parijs, per KLM vlucht No. 652. Het toe stel werd op 
1-12-50 te 11.00 u. te Parijs verwacht. Volgens zijn 
reisplan zal hij op 4-12-50 te 12-20 u. uit Parijs 
vertrekken, dezelfde dag om 13.45 u. te · Amsterdam 
aankomen, per KLM vlucht No. 291, en op 5-12-50 te 
Lydda (Israel) aankomen. · 

3) CLIPPER stelt zeer veel belang in SHALIT's activiteiten 
gedurendè zijU reis naar Israel en zou het op prijs 
stellen, indien wij maatregelen zouden kunnen treffen 
hem tijdens zijn verblijf in Nederland te laten sur
veilleren. 

4) Spoedshalve is het bovenstaande reeds aan B IX door- 1/1 

gegeven op 4-12-50 's ochtends 9.15 u. ~ 

7-12-50, H 



AA Copie aangeboden aan het Ministerie van Algemene,~Zaken 
Javastraat 68. 

Kabinet en Protocol 
XX XXXXXX 

87059 

;: 

31 Augustus 49 

./ 

Ik heb de eer U m~d-e te delen dat bij Koninklijk 
Besluit van 26 Augustus 1949, no. 61, de Heer Jehuda Nassie 

i 

is erkend en toegelaten, op de voet van vreemdeling als 

Cons~l van de Staat Isra~l te Amsterdam,voor geheel 

Nederland. 

tv: DE ~::TITIS TER VAN BO I TENL.àJIDSE ZAKEN, 
Voor de Mini ster·, 

De Chef van het Kabinet, 

. 
~ ~ +~ J/ul· 

. i-:. 
0f tiJ ~. 

Zijner Exc ellentie 
de Minister van Financi~n. 



I 

No~ll364/2327 Parijs, 9 A~s.tus 
~.......,. _ _......__, 

/ 
I 

j 

Ik heb de eer Uwer Exceilentie a 
door deze Ambassade op 4 dezer op verzoek van.•het Isre:ë
lische Gezantschap hier ter stede een dienstvisum I'l'o .481 

_"., ~ v~erd verleend aan Me juffrouw Zilli ABRAHAM geboren 
16 December 1913 te Berlijn, houdster van het Israëlische 
dienstpaspoort No. 302 afgegeven door het Ministerie van 
Bui tenland se Zaken te Tel Avi v op 5 Juli 1949. 

E erst thans is mij gebleken, dat Me juffrouw 
Abrahams zich naar Amsterdam begeeft ter aanvaardin! van 
een functie als ambteneresse aan het Israelische Consulaat 

aldaar. 

De Tijdelijk Zaakgelastigde, 
voor deze, 

(w.g.) H. van Rijckevorsel. 

, 

Zijner Excellentie 
de Here Minister van Buitenlandse Zaken 

te 's-G r a v e n h a g e • 





15 Juli 1949 
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~INIS1.l!:RIJ.. VAN BUITl!.NL' NDS.il L.AK~N 

Cht'istian Names 

Dat'" of birth 

G~00R'J 't.:PLAAn-3 
Place of birth 

W00NI-LAA' S 
Domicile 

BEROER Pr of.:;;;.a.;;;;s_s.,..i-on-

BUhG~LIJ.f\..!,o 
ëivic state 

Dste of d~parture 

Raferences Ht t he Netherlands 

P APTS~N .Jl .... II~ :Nó.iJ .. &:UAlW 
,JO -,o .N B .:iZL.-CH'l;..' -.....-....--=---~ 
Towns to b'.3 vinited in ~..he 
Netherlands 

.!() DT UITSLGI1'~ND NAAf 
f\TTn3RL' JJ:J G .. 4h~I<1D7 
Traveline, exclt.. i Jely 
.o t.h .No::d . .h:L·lanusr· 

NASSii: 

Yehuda 

BIJL~ GE 
b;NCLOSUl ~4 

15th Decemb.;:;.' 1911 

tS~. usa.lem 

hxxrlixltlilOOdxux.KIU:til.~ 
Jerusalem 

Israe~i ~onsul at Amst~r am 

married 

assuru~tion OI roy uties 
~ntioned above 

end of Jul 

J. ev.r•dseuu "Llve of lsrael 
in the ·et rlan s, The riague 

~·he _.ague, Am t.erd.am etc. 

r\ep!•esentat.i n oi Is.·ael in 1-he 
rktherlands, The Hague 

PASPCCRTG!!!GEV.BNS _ 
Particulars of aseport 

lsraeli 
NUMMER 
Nwnber 

AFG •GWVBN 
Issued 

: .Jiplomatic ass.t-'ort · o. 269 

&akirya V.l.el-Avi v) 
llth July 194 .... 



GELDIG VOOR 
Valid for 

IN PASPOORT V~t M.SWI:i: VISA 
In pas~port mentionact visa, 
wi th numbe · and term of validi "t.y 

DA 'UM 
Date 

14t July 1949 

indefini te l.f 

all countr ies 

Hi !IJ.D1'8~NING 
Signature 



s 
. . 

l i _, 

NASSIE 

Do va 

7th August 1919 

Schweina, 1hüringen, Germany 

married 

accompanying or joining my 
husband 

.l.l.epresentative of Israel in the 
Netherlands, 'lhe Hague 

The ~ue, Amsterdam, etc. 

Hepresentation of Israel in 
the Netherland.s, Ihe Hague 

of' _va ss!-> O!' t. 

Israeli Viplornatie ~assport 
No. 270 

Ha.kirya {'..l.'el-Aviv) 
llth July 1949 



G~LDIC 1' 
Valid t.ill 

Dt 'lû 
ûate 

l4t. tJu.i.Y 1949 

inderinitely 

all countries 

it.y 

Ap,t->lica.nt is accompanied by her two minor child:.ren: 

1. Yaron, male, born Jerusalem, Nov. 20, 1943. 
2. Micnael, male, born Jerusalem, Apr. 3, 1948 

Photograph 



WP. 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Kabinet en Protocol. 
~l!i 

No ... 64-321 ..... 
'S-GRAVENHAGE, de . ... . 4 JyJJ .. ........ +.9.49 • 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dag te ken in g, n u m me r 
en af de IJ n g nauwkeurig te vermelden 

6~(9/7 
Ik heb de eer U mede te delen dat, 

tot vertegenwoord.iger der Regering va:z;. de 
Staat Isracl te ., s-G·ravenh.ag€ 5-s ben<y:;md 

. , Dr.Michel Amir. 

~ 

Dr.Jimi:r is inmiddels .h.t.st.aange-
komen. 

Dr.Amir verblijft in Hotel Kasteel 
Oud Wassenaar te Was senaar. 

De Chef van het Kab inet van de 
Minister van Buitenlandse Zaken , 

Aan het Ministerie 
van Al gemene Zaken, 
~/a Javastraat 68, 
1en Haag. 



' I 

., 

é~P. ~~~ cÁ<_- t{iJ,, 

bt.A. ~~~"' 

;)OS~. ~;;JJ ti J..3 Otf_ 
ettT. :&g.s __ 1J!!I':1· 
~ATU~: _ 3.1.:.:. ~-::.4f·-

"' AR . ~ ····--··----. J 

Gezant van Israel in ·ons . . . r' 
. land aangekomen. ~ 1 

Met _]Jet K.L.M.~Iijntoestel uit Pa- 1 
rijs arriveerde Vrijdagmiddag op 
Schiphol de pas benoemde gezant 
Israël in Nederland, dr. Michel M. 
Amir met zijn echtgenote. 

De gezant werd bij zijn aankomst 
verwelkomd door jhr. mr. H. E. 
van W eede van de directie van het 
protocol van het ministerie van bui- · 
tenlandse zaken. Dr. Michael Amir 
is niet alleen gezant voor Nederland 
doch eveneens voor België en Lu
~mburg. 



Vo!gno. 

13 MEI1949 
----NOTITIE ACD. 

Be tr : KLA US:t-rER , I s i dor ACD/ 6 ..u>..3j:L 

, 'C'i t een bericht, d.q t ml j u::. t lJ etrOllWba -".. e , niet nader t e 
+ !controleren bron bereikte , blijkt dat Kh~'C'SNER , Isidor de functie 

vervult van secretari s der Israelische vertegenwoor diging te 
Amsterdam . KLAUSNER is statenloos en op 1 Juli 1 92 1 te Berlijn 
geboren . 

ACD , 13 Mei 1949 
62001/6037 

T.F. Noyon 
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30 MRT 1~9 

Not i t i e c. 
1 AcöTsóJtP 3 1 

Naar ~anl eiding van het ver zo ek va n een ml Jner 
r elaties om hem mede t e delen of het I sr ae l i tisch 
BureaQ, gev es t igd Joh. Vermeer s tr. 22 , Amster dam 
off icieel erke nd i s door de Nederlands e Reger i ng 
heb ik het volge nde medege de el d; 

f 

Het "Bureau Vertegenwoordiging va n de Staa t Israel" 
gevestigd Joh . Vermeerst c. 26 Amsterdam , werk t met 
of ficiële erkennin6 va n de Nederlands e Regering . 
Hoofd der vert egenwoordi ging is EDERSHEI M, 
plv. vertegenw. Jos eph VOET . 

Het bQr eaQ beva t de percelen Nr. 18,22,24 ,26, 
waarin divers e Joods e verenigingen zij n onder gebr acht • 
(Namen Qit s chr. 57180 overgenomen). 

25.3.49 



.. -No. 6435-24- 48. 

Uw brieven No. 48862, dd. 12-11-48 en ·I 
, . No. 48862, dd. 1-3-49. 

I. Arr,~ O~derwerp: Joodse veremfugingen. ... a... d";z / cP o 1 

GE HE I M. 

• 

• 

7 Maart 1949. 

-In antwoord op ·bovenaangehaalde brieven wordt het vol-
g·ende medegedeeld. 

Het "Bureau Vertegenwoordiging van de Staat Is"raël" .is 
momenteel geve stigd in perceel Johannes Vermeerstraat 
26 te Amsterdam. 
Dit Bureau is volgens bekomen inlichtingen werkzaam 
met officiële erkenning van de Nederlandse Regering. 
HoofQ van deze Vertegenwoordiging is nog steeds: 

Karel Jozef EDERSHEIM , geboren 7 September 1893 te 
's-Gravenhage; 

Plaatsvervangend vertegenwoordiger: 

Joseph ~' geboren 16 April 1908 t~ amsterdam. 

In de John. Vermeerstraat zijn thans de volgende Joodse 
instanties gevestigd. 

In perceel 113: 

1 The American Joint Distribu~ion uommittee, 
2 Joods lVlaatschappelijk Werk, 
~ Stichting verplaatste personen, 
4 Nederlands Israëlitisch Armbestuur, 
·5 uentrale ]'inancierings Actie, 
6 Ondersteuning aan Joodse Organisaties in Holland. 

In perceel 22: 

1 Immigratie bureau voor·Israël, 
2 Nederlandse ~ionisten · bond, 
3 Aliah tlachcharach a Alyah, (jeugdorganisatie) 
4 ' Hechaloets, (Joodse j eugdf ederatie) 
5 Verbond van Palestina Pioniers, 
6 Stichting 5oo Joodse kinderen, (30 hiervan v-erblijven 

nog te <::Jandvoort, de overigen zijn naar Israël geëmi
greerd) en 

7 Het "Joqds Nationaal l!'onds" . 

In perceel 24: 

1 Centraal Israëlitisch Krankzinnigenwezeh, 
2 Joods Opvoedkundig bureau, 



: No • 6435-24-48. 

• - 2 -

3 Le Esrath ( Het kind te hulpe) en 
4 uentrale Israäl Actie. 

-In perceel 2.6: 

1 Vertegenwoordiging van de voorlopige Regering van 
d.e Staat Israil en 

2 Ecomomisch Bureau. 

D-2. 



.. 
".-NO'l'ITIE van C 5. 

No. 26 • 
• 

-
1 
-1 

ACD opbergen in OD 1309 •. 

• 
Aan Secr. C. Onder overlegging van OD 1309 en CO 53109 verzoek ik, ten 

behoeve van C 9 op te vragen OD 529, waarin onder No. 35988 
--l- 1 I iets voorkomt over E D E R S H E I M en CO/KYCHIN, bewerkt 

door C 7, !!\et aanwijzing PD KYCHIN te vannen. 4/ 1 

Aan C 9 - verzoek ik, gegevens 
stukken, teneinde in 
omtrent Joodse actie 
"Vertegenwoordiging" 

te willen vergaren uit de voormelde 
OD 1309 een stuk te voegen met gegevens 
die verband houdt met I? rae itische 
in Nederland. • 

~~ 

25-1-1949. 

c 5. 



r: 
T. 
~. 

) •• ~o. 1 I.. 067/ l. I94 
H J'J~. 1949 

l . 

A t oute s fins ut ile s, nöûS v ou s fal sons p 
venir la phot ocopie d 1un pas se port dé li vré à un apa
tJ:ide par le reprósent2nt co·1sulaire du Gouverne~1ent 
provisoire de 1 1 -~tat d' Isro.ël au fays -t::.s dont le 
siège est etabli Jon. Ver:cueerstr'aat n °22 à 'msterdam. 

Le 23 décembre 1S~8.-



........ 
gc-orca t 

"'' 
eb<" :-te' tuf:' 

d.t!!dC I ~U:IU' 

IMII('If'l lfnl 

a uona!ut 

1:1.0 _r .. ~PlX'rt 
1"0 ra~rort 

''tSIUUlA't.z. déccn r~ 1 4 • 

1;eu.berger 

Carol 

3uce,.~.va 

29 .7.1921 

~patrLle 

carte d'identité 35~88 



NOTITIE van C 9. 

• 
F 17-:~/~; . I 
\. ~rb vy ] 

Op het adres Johannes Vermeerstraat 22, Amsterdam is ook 
geweest o~ 9-9-1948 s. K Y C H I N (eigen PD, althans is verzocht 
dat te maken). · 

9-2-1949. 

c 9. 



i I I I I 

_.,·'- "' M I N IS TE RI E V A N 
~ BUITENLANDSE ZAKEN 

e.c. c.v.n. 
Mr. Goossen. 

'S-GRAVENHAGE, de l~l ·November .......... 19 ·4S. 
~~ Directie Juridi~che en 
~ Admin~stratieve Zaken. Men wordt verzocht bi j de aanhaling van 

deze brief dagtekening, numm er 
en a ( d e I I n g nauwkeurig te vermelden - No. 127875. 

• 

Aan het Hoof'd 

Hierbij heb ik de eer U mede te delen dat 
heden door mij ·aan P·-Iichel "VJEISSMAN, geboren 
21 December, 1$9~, houder van het Palestijns 
paspoort No. 216333, a~gegeven te Jerusalem op 
10 Juli 1946 ~n geldig tot 10 Juli 1951; een 
visum voor ~ie maanden voor meerdere reizen 
is verstrekt.. 

De Heer \1e issman is door de J dezerzijds 
nog niet erkende • Staat Israel als zijn, ver
tegenwoordiger hier te lande aange\·.rez.en. Hij 
betrad op 1~ dezer het grondgebied des Rijks; 
met visum No. 128, hem met machtiging van de 

Visadienst voor 15 dagen verleend do,or het 
Hoofd van de Doorlaatpost Roosendaal. 

DE JltliNISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
voor deze , 

Het Hoofd der Directie , 

van de Rijksvreemdelingendienst. 
te 's-Gr~venhage. 

® 7290- '"18 



' .,i 

• • 

k F S C H R I F T. 

r 

0 N T V A N G E N T E L E X B E R I C H T. 

hollandia bru 

buitenlzaken gv 
telexnummer b 799 

cel er 
den haag __ ....... __ _ 
letter h v 

9 Sept. 19~ 12.30 

visum de courtoisie ver1eend geldig een maand meerdere 
reizen aan vertegenwoordiger van staat israel,. de heer -
\~isman, reizende op britu/palestijns paspoort. 
harinxma 



•s-Gravenhe.ge, 1 Maart 1949. 

No. 488G2. 

erwerp: Joodse verenigingen. 

GE HE I M. 

• 

Hiermeda heb tk de eer U mijn schrijven No. 4:8862 
d.d. 12-11-1948 in herinnerine te brengen betreffende het in 
ma.rgine eenoemde onderwerp. 

Ik :moge U verzoeken de afdoening hiervan wel te 
willen doen bespoedigen. 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 
Namens deze., 

Aan de Heer Hoofdcommissaris van Politie 
te 3'. G. Cra.bbendem .• 
AMSTERDAM. 



MINISTERIE VAN ALGEBENE ZAKEN 

• 
No . 48862. 

' s-Gravenhage, 12 November 1948 • 

G e h e i m • 

~k heb de eer U hierbij te verzoeken te willen doen nagaan 
of het Joodse kantoor, gevestigd Johannes Vermeerstraat 22 te Uwent, 
werkzaam is met de officiële er enr~ing van de Nederlandse Regering. 
In bovengenoemd pand zouden zijn ondergebracht: 
1 . Organisatie voor Joodse Oorlogswezen. 
2. The American Joint Distribution Committee, 
3. Bureau Vertegenwoordiging van de Staat Israäl, 
4. De Nederlandse Zionistenbond. 

Uw medewerking in deze zal door mij ten zeerste op prijs 
worden gesteld. 

Aan de Heer Hoofdcommissaris van Politie , 
e te 

Amsterdam . 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
Namens deze: 

J . G. Crabbendam .. 



No. 5687-48. ~;Q Volgno. 

-
· "4·fiOV. · ~4.e · 

Uw schrijven No. 47350, dd. 13-10-48. 

Onderwerp: Dr.J.Voet. 
- ,_~C~/ Y8 8 tl 

G e h e i m. 1 November 1948. 

In antwoord op bovenaangehaald schrijven wordt het volgen
de medegedeeld. 

De vertegenwoordiging van de staat Israël is gevestigd 
in het gebouw van de Nederlandse Zionisten Bond, Joh. 
Vermeerstraat 22, kamer 5, te Amsterdam. 

Vertegenwoordiger van de Staat Israël is: . 
X' Karel Jozef EDERSHEIM, geboren 7 September 1893 te 's-Gra

venhage, advocaat en procureur, wonende Diep enbrockstraat 
24 hs. te Amsterdam. · 

t 
Zijn kantoor is gevestigd, Van M~ereveldstraat 11 te -Am
sterdam. Hij is Nederlander, in het bezit van een Neder
lands paspoort No. 543548, behoort tot het Ned.Isr. kerk

/ genootschap en gescheiden van fvlargaretha Rebecca Weening, 
geboren 26 Juni 1903 te Den Haag • 

.l- In 1937 heefthij-tezamen met Abel -Jacob Herzberg, adv. 
' en proc. Sarphatistraat 20 te Amsterdam - stappen onderno-

. men tot het oprichten van een N.V.Trust en Administratie
kantoor "Palestina". Op het laatste ~oment, toen de des
betreffende aanvragen reeds behandeld waren, is ds.oprich
ting niet doorgegaan. · 
Zie verder het schrijven van de I.D.Amsterdam, No. 2877-
24/48, dd. 17-5-48. 

Plaatsvervangend vertegenwoordiger van de staat Israël is: 

~ Joseph VOET, geboren 16 April 1909 te Amsterdam, accoun
tant, wonende Kromme Mijdrechtstraat 52 hs. te Amsterdam. 

( · Voet is Nederlander, in het bezit van een Nederlands pas
at ~. poort c. No. 572946~ behoort tot het Ned.Isr. kerkgenoot

· ~l~ schap, is gehuwd me~ Geeltje Gerda Haalman, geboren 23 
I / Juli 1912 te Assen en heeft 3 kinderen. 
~ Hij is met zijn gezin tijdens de bezetting ondergedoken 

en na de bevrijding op zijri huidige adres - een toen leeg 
staande N.s.B.woning- komen wonen •. Hij is daarna werkzaam. 
geweest bij het Beheersinstituut. Thans is hij lid van de 
Joodse Coördinatie Commissie, gevestigd in het gebouw van 
de Ned. Zionisten Bond. Hij vertoeft momenteel in Palesti
na en is aldaa~ belast met het onderdak brengen van 500 
Joodse kinderen, die kortgeleden naar Palestina zijn ver
trokken. Het ' ligt in zijn bedoeling om in het komende jaar 
naar Palestina te emigreren. Hij is Zionist. Zijn politie
ke richting is niet beKend. 
In de politie-administratie alhier, komt hij niet voor. 

D-2. 
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. NOTITIE van C 5. I 

• 

• 

Antwooni CVD-brief Nr. 46025 d.d. 18-9-1948 
betr. Mr EDERSHEIM. 

Opbergen in OD Vert. Staat Israel in Ned. 

Naar aanleiding van de nevenvermelde brief heeft Adriaanse BZ de 
volgende uiteenzetting gegeven. 
Zolang de Nederlandse Regering de Staat Israel niet heeft erkend, 
kan er van contact met- of erkenning van z.g. vertegenwoordigers van 
dat land geen sprake zijn. 
Diplomatiek gesproken bestaat Israel niet voor Nederland, hetgeen 
ons terwille van de practijk de ogen niet doet sluiten voor het feit, 
dat dit land tengevolge van de erkenning door bepaalde UNO-landen 
toch geen fictie is. 
Israel verkeert ongeveer in dezelfde positie als Rusland voor 1941; 
toen wij hier een USSR-Handelsmissie toelieten zonder daar officieel 
mee te onderhandelen of het personeel faciliteiten te verlenen. 
Het is een Nederlands economisch belang, dat zakenlieden, welke zieh 
voor hendelszaken naar de JOOdse Staat willen begeven, een visum 
voor dat land kunnen krijgen en de mogelijkheid tot het inwinnen 
van inlichtingen bestaat. 
wat EDERSHElM betreft, is het aan BZ onofficieel bekend, dat deze 
voor "zijn" staat visa verstrekt, op pr1Te-basis, met zakenlui 
contracten afsluit en Nederlandse joden op verzoek "naturaliseert". 
Tegen dit laatste zouden bezwaren geopperd kunnen worden, ook alweer 
als Israel officieel "bestond". 
T.a.v. de politieke instelling van EDERSHEIM is aan BZ niets bekend. 
Het zou ook een moeilijke juridische puzzle zijn om uit te maken 
of EDERSHEIM zijn Nederlandse nationaliteit verloren heeft door in 
dienst te treden van een vreemde staat, die echter niet erkend is. 
Ten opzichte van de Israelitische paspoorten neemt onze Regering 
hetzelfde standpunt in als t.a.v. die van de "Indonesische Republiek"; 
n.l. door ze te negeren. 
De daarvoor in aanmerking komende instanties zijn door BZ streng 
geinstrueerd om geen Nederlandse officiele stempels in dergelijke 
passen te plaatsen. Men verleent houders van deze passen op een apart 
los vel papier een visum, dat hun in-reis, hun verblijf alhier en 
hun vertrek dekt. 
voorlopig is dit het enige commentaar van BZ. 

29-9-1948. 

c 5. 



~~•-Oraveohoao, 13 October 1948. 
------------------------------
Il.To. 47350. 

• Onderwerp: Dr 1. VOEl'. 

• 

GEHEIM. 

In een arliikel in de "Haagse Courant'' '981'1 2 October j.l. 
is sprake van Dr :r. VOEr, die als verteganwcot'diger van de Staat 
Isra.el te Amsterdam een schip heeft ingewijd. 

Daar de Nederlandse Regering de Staat Israel nog niet ot
tic ieel erkend heeft • moge ik U verzoelten mij in kennis te doen stel
len met de antecE;Jdenten en auderè van belang zijnde gegevens betreftend 
genoemde Dr J . VOEl.'. 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 
Namens deze • 

Aan de Heer Hoofdcommissaris van Politie 
te 
A M: S 'f' E R D A M. 

1.G. Orabbendam. 



• 
In tegenwoordigheid van de ver- i 

tegenwoordiger van de staat Israël 
in Nederland, dr. J. Voet, is te Am
sterdam ingewijd de nieuwste aan- 1 
winst van de vloot van Israël, het - ~ 

s.:~ ~~E:'~~h·:'..:' ·~----- ~!K~ 
JO 

IJL# - .J, ._ ~- /,~ó>-



"x tf'flk ~ ~ r:·-~ 

Cr 2~y f _ 

Joodse emigra!lten varen 
onder eigen vlag naar 

Israël 
Woensdagmiddag zal van de Java· 
kade te Amsterdam het Israëlische 
stoomschip Negbah vertrekken. 
In de komende dagen zullen emi
granten voor Pa1estirja aan boord 
gaan. 
Zeshonderd .Vijftig pa/ sagiers gaat 
de Negbah,!ûp deze eerste reis onder 
Israëlische vlag, vervoeren. Naast 
d. e N eder~nders, Zweden en Belgen, 
gaan ookif440 kinderen mee uit het 
Joodse 'nderdorp b" ' Apeldoorn. 

De Negbah is een st omschip, dat in 
1913 bij de tsc pij De Schelde te 
Vlissingen wer gebouwd. Vele malen 
zwierf het schip om de aardbol alvorens 
het "Luxor" werd gedoopt en onder Pa
namese vlag, gedurende de oorlog, troe· 
pen over de oceanen bracht. 
Nu is het enige maanden geleden aan
gekocht door de "Zim", de Israëlische 
Scheepvaart Mij., gedeeltelijk eigendom 
van de regering van Israël. 
Onder eigen vlag zullen de emigranten 
met dit schip naar hun nieuwe vader· 
land worden vervoerd. Bij de overdracht 
van het schip, die gisteren in Amster
dams haven plaats vond, voerden, 
onder het zingen van het Joodse volks· 
lied Hatikwah, verscheidene personen 
het woord. Achtereenvolgens spraken 
mr. K, .,Edersheim als voorlopig verte
genwoordiger in Nederland van de staat 
Israël, prof. S. Kleerenkoper, J. Parsser, 
voorzitter van de Nederlands-Israëlie
tische Gemeente en dr. Weissmann, di· 
plomatiek vertegenwoordiger van de 
staat Israël bij de U.N.O. 
Nadat de wetsrollen, die zolang de Neg
bah onder de Israëlische vlag de zeeën 
zal bevaren, -aan boo.rd van het schip 
zullen blijven, door rabijn Schuster aan 
een van de officieren was overhandigd, 
voerde als laatste cammander Miller het 
woord. 

Hll.ll.: ___ _ 

OIT. :..b.. .. W.AA.~t.I/~..U. 
DATUM:-~..(.. '~"e 

PAL:'------

'Z) 



UITTREKSEL 

Voor OD • 

Origineel in .. ... . . :t'.f!: ... ~.~~.~?. .~ ..... 

• 
1. Op Vrijdag 10 September 1948 heeft contact ziçh naar Amsterd~ begeven, 

naar de Jan van Meerstraat 18, teneinde een onderzoek in te stellen naar de 
handelingen van Mr Edersheim aldaar, voorzien van militaire papieren en 
vliegbrevet A, in uniform gekleed • 

2. Mr Edersheim is officieel vertegenwoordiger voor de nieuwe staat Israel, maar 
hij komt nooit officieel op kantoor, doch heeft een advocaten~kantoor in de 
Mierveldstraat 11, doch deze beidei huizen zijn door een achterverbinding met 
elkander in dontact. Beneden in het huis Joh. Vermeerstraat 18 is bedoelde 
Joodse vertegenwoordiger gezeteld, terwijl op de eerste verdieping de "Haganah" 
is gevestigd met een personeels-staf van (zichtbaar) 14 personen. 

3. Contact werd voor Mr E. naar de Mierenveldstraat 11 verwezen en werd na enige 
tijd bij hem in een spreekkamer toegelaten. Het was opvallend dat het vrouwelijk 
personeel voor een groot deel het haar heeft doen blonderen, alhoewel het 
Joodse uiterlijk voor een scherp waarnemer wel was te onderkennen. 

4. Mr E. is een sluw knipogend mannetje van plm. 58 jaar en het is haast niet 
mogelijk een ogenblik zijn blik te kunnen vangen. Contact vertelde hem dat hij 
namens de~er J. en H. Ringers kwam, om dienst te nemen bij het Joodse leger. 

5. :Mr E. vertelde contact dat hij welkom zou zijn in de gelederen van Israel, 
doch dat hij zich persoonlijk met legale werving inlaat en derhalve nooit ac
tief dienende militairen aanneemt. Na alle gegevens omtrent c'ontact's .kennis, 
diploma's en diensttijd te hebben genoteerd, deelde Mr E. hem mede, dat voor 

~ illegale werving een persoon is, die hij zóû introdûceren aan contact. 

6. Mr E. verliet een moment de kamer en contact hield een vluchtige inspectie 
op de schrijftafel. Half onder een boek verscholen lag een briefje, luidende: 

J.J. Morgendorf: 
verdwenen bij --------- (verder onleesbaar). 

?. Terug komende verklaarde Mr E. hem dat de desbetreffende persoon niet te berei
ken zou zijn, maar verzocht mij om over een paar dagen terug te komen. 
Contact vertelde hem dat hij over enige dagen naar Zwitserland zou gaan. Mr E. 
gaf contact hierop het adres van de Joodse Beweging in Zwitserland. Jewish 
Agency Rue Petitol 8 Geneve. Mr E. zal genoemd adres van contact's komst ver
wittigen en uitzending st~unen. 

Uitgetrokken door . .. Afd. /Sectie ..... C. . .. ... ...... Datum . ... 12-10-1948 • 

Op aanwijzing van . 

@ 5030· '48 



DINISTERIE VAN AI.Gl!MRN.E ZAXli.H 
J'ava.straat se. 

No. 46025 • 

•a-Gravenbage, 18 September 19le. 

• Onderwerp: Jlr K. J". BDJiRSHll:lll. 

• 

GE REl M. 

(! 5"' ' 

H1erb1 j moge 1k U verzoeken mij te willen inlichten omtrent 
cle representanten van de Staat Israel in Nederland. 

In het "Haap Dagblad" van 26 Augustus j . 1. komt een be-
richt voor , waarin sprake is van een machtiging . van lsrael aan haar voor-

/
/ X: }lop1ae vertegenwoordiger hier te lande, , Yr K. J'. JIDJISH:rm( , om visa voo~ 

zijn staat te verlenen. 
Deze persoon zou volgene hetzeltde bericht bevoegd zijn 

om economische zaken tt:~ regelen en het handelsverkeer tussen de landen 
te bevorderen. 

Hlill' HOOFD VAN DB DIENST, 
Namens deze, 

Aan de Hoogedelgestr . Heer Dr. A.U. Stuyt 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Plei n 23 
•s- G R A V E N H A G B. 

11. van der Nool'daa . 
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• 

BOM. No. :-·······-·····-········ 

CRT. :____bl...aaf? .1 ah 2J..e9 t 
!lA Tutl: .,1../.. .. ~.tf. - .7.-tJ!.. __ _ 
"4R.: 

Vertegenwoordiger van Israël 
in Nederland 

AMSTERDAM. - De regering van de , 
staat Israël heeft haar voor'lopige verte- 1 
genwoordiger in aëi'land mr K. J. Eders-
heim, gemach · visa voor de staat Is.ra~l I 
te verstrek n . Teve is de vertegen
woordigin gema gd de economische 
belangen v el in Nederland te behar
tigen en het handelsverkeer te bevorderen . 



• 

• 

UITTREKSEL 

Origineel in ....... QJLP..2._ÇJ ____ _ 

Volg nr. . . . .... Ag, nr . ......... 35.9.88 .. . Aard van het stuk ... . 

Uitgetrokken door .. 

A.L. 17249- '17 

Datum ... 17~5~1948 • 

Mr K.J. EDERSHEIM, 

Diepenbroekstraat 24, Amsterdam-Zuid, 
een der leiders van het emigratie-bureau en van de "Haganah"-actie 
van de N.Z.B. 

Deze spreker huldigt vooral de persoon van Theedor Herzi om diens 
brede object voor de stichting van een eigen Joodse staat. Hij 
herinnert aan de miskenning, welke lang ten deel viel aan Herzl. 
Vervolgens deelt hi .i mede in Tel-Avi v contact te hebben gehad · 
met de nieuwe minister van Israel, de heer BERNSTEIN, die gedurende 
ongeveer 30 jaar lang in Rotterdam heeft gewoond en een groot 
pionier is geweest van het Zionisme in Nederland. Bernstein heeft 
Nederland nog niet vergeten, zo deelt spreker mede. Hij is er dan 
ook van overtuigd, dat de Joodse staat de meest hartelijke betrek
kingen met Nederland wil onderhouden en dat het Nederlandse volk 
zijn hulp aan Israel niet za+ onthouden. 

{Naar in de omgeving van rapporteur door insiders werd medegedeeld, 
zal Mr Eiersheim, bovengenoemd, hoogstwaarschijnlijk wor:den benoemd 
tot consul van Israel in Nederland). · 

Vervolgens wijst de heer Edersheim er nog op, dat de in Nederland 
gevestigde Joden loyaal staatsburger van het land hunner inwoning 
zullen blijven. 

De voorzitter doet dan mededeling van een ontvangen telegram v~ de 
propaganda-leider der Wereld-Eenheid-Beweging , de bekende Piet KREMERS. 

De vergadèring wordt do~het voortdurend spreken over hetzelfde 
thema en door gebrek .aan belangstelling bij de vele jeugdigen, duide
lijk onrustig. 

Afd. /Sectie Ç ~ ............ . Datum . <,3 -~~":":l.o<34.:<;l, 



UITTREKSEl 

Voor ....... OD J~.09.. . ...... ... .. . . . Naam .. :V~_r.t.e.g.~nwoor.dig,i.ng ___ .van ... Is.r..a.e.l .in .. Ne.de.rland .• 

Origineel in 

Volg nr. 

PJJ1g6'J 
~ .56fl:SfT: • { .............................................. !...x ? tlt-;-y .... 

Ag, nr .. _(F().Z.2<f . 

Afz. 

N"m . /[,~, S'. 
Aard van het stuk .... .............................................. .. 

Datum 

Op perceel Johannes Vermeerstraat 22 zijn gevestigd: 

Vertegenwoordiging van de voorlopige 
Ned. Zionistenbond, Centraal Bureau. 
Joodse Jeugdfederatie. 

Regering van de Staat Israel. 

Nederlandse Palestina Opbouwfonds. 
De Ned. Zionistenbond: 
Voorzitter Prof. Dr s. Klerekooper. 

• 

Uitgetrokken door ........................ . Afd./Sectie C 9 ............. . Datum 9-2-1949. 

A.L. 17249-'47 
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