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Kenmerk: 

Onderwerp: 

• 

• 

Directie Kabinet en Protocol/KA. Da.tum: 20 Mei 1952.

46892 Aanmelding. ,-� ÖPKAAifl 
Nummer: 

t.CD/ '·to.
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J 
Ik heb de eer U mede te del:'en�--�\a�1 ,gp {'t8 April

'� j.l. de 4eer T.Shimoda ten Departemente is ingeleid

V als Tijdelijk Zaakgelastigde 11a.n Japan belast met de
leiding van de Ambassade van genoemd land.
De Heer Shimoda, die gehuwd is, woont aan het adres
Amaliastraat 9, alhier.

Aan bovengenoemde Ambassade zijn verbonden del�1Heer S.Sato, Tweede Secretaris, alsmede de Heer
rs.Saiki, Derde Secretaris. 

De Heer Sato, die gehuwd is, woont aan het
adres Papaverhof 30, hier ter stede en de Heer Saiki,
die e11eneens gehuwd is, aan het adres Badhuisweg
70 d te Scheveningen.
rli 

De Chef van het Kabinet van de 
Minister van Buitenlandse Zaken,

:/!3�-

Aan het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
's-G r a v e n  h a  g e.
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Betr ouwbare, niet nader te controleren bron mel iJ , 
bericht ACD/ 1 B ?'lf _ �/.J. .. J tl''1 JJf 

V.O.A.-3 SHIMODA, DEN HAAG zond op 6.3.'52 het volgende bericht
aan de J.A.:f .ANSE AMBASSADE, l\Tew. YORK. 

De vreemc1elingenpoli tie alhier deelt mede, dat door
de thans te Uwent vertoevende OOBA KI-ICHI een 
visum is aangevraagd voor en verblijf van drie 
maanden in HEDER�A1'1D en informeert in verband daarmede
naar zijn beroep en het doel van ziJn verblijf hier 
te lande. Verzoek hierop per omgaande antwoord. 

351146(00010) 

- - - - - - - -

NB: BiJ gebruik van deze informatie buiten de dienst
moet de telegrafische herkomst worden v

��Î� 
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BàP.PORT 
VAN: ACD 
A.Afh CAWII. 

Betr: visu..111aa nvra.ag door de Ja pa.nner SHIMOJO 

"5 MR1 l952 

Betrouwbare niet
8nader te cDntroleren bron meldt bij

bericht ACD/1271 3/319-VOA-13. 

uHIMODA, den Haag zond op 24-12-51 het volgende bericht aan de MiniPter 
van Buitenlandse Zaken , Tokio. 

De 22e werd mij door de vreemdelingenpolitie hier te lande mede
_lgedeeld, dat door een Japanner, SHIMOJO uHINICRIRQ,._genaamd , een visum 

was aangevraagd, in verband waarmede mij wera gevraagd om inlichtingen 
betreffende zijn beroep, het doel van zijn reis h.t.l., wie zijn 

reis betaalt e.d. Verzoeke hieromtrent p.o. antwoord • 

NB: Bij gebruik van deze informatie buiten de dienst 
moet de telegrafische herkomst worden verzwegeD,_. 

/31,,; j{< / ,: 3 - )1, 
c=1\:(J 



l3etra Opening 

Betrouwbare, niet nader te controleren bron meldt bij
bericht ACD/ 125266/296/VOA -22. 

SHL\ÁODA., den Haag zond op 28-11-51 het volgende bericht aan de J.rLinister 
van Buitenlandse Zaken , Tokio. 

1) Zodra het plan van de burgemeester van den Haag om de Gouverneur van
Tokio een measage en een souvenir toe te zenden, gepubliceerd werd,
werden de plaatselijke bladen overstelpt met ingezonden stukken, waarin
het plan op heftige wijze werd becritiseerd, in die mate, dat de redactie
een termijn van een week voor de inzendingen moesten stellen,. Het vore
staande is een bewijs van de hier te lande bestaande diep-gewortelde
anti-Japanse gevoelens en ik verzoek U bJ.J aeom\iangst van het Neder-

làndse gezelschap in Japan daar.mede wel rekening te houden. Voorts verzoek 
ik U te willen zorgen, dat aan het gezelschap omvattende veteranen uit 
Nederl.Britse, Franse en Duitse perskringen, alle gelegenheid wordt 

Da Bij -8'9bru.i!c van deze informatie bui ten de dienst moet Z .o • Z • 

• 
de telegreiïaçhe herkomst worden veri1.ua.3U. 

d
Acn, !UL;u/UJ-11-r;

:.---



gegeven de ware toestand in ons land te leren kennen. 
2) Door het gezelschap is het verlan�en geumt na aankomst in Japan in

/ 
audientie ontvangen te worden. Ik vmRZ®RÀ heb uiteengezet, dat in 
verband met de geheel verschillende toestand in Japan, daaraan bezwaar

lijk zou kunnen worden voldaan. Indien intussen Uwerzijds de een of 
1andere welkomstreceptie zou kunnen worden georganiseerd, zou dit m.i.
il zeer gunstig zijn. •

• 
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VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

'$.GRAVENHAGE 
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Kenmerk: 

Onderwerp: 

Directie Kabinet 

Visumverl ening • 

Datum: 10 December 1951. 

• 

• 

Aan het !�nisterie van 
Binnenlandse Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
, s-G r a v e n h a g e • 

� 7382 - 'SI 

�ensluidend schrijven werd door mij gezonden aan 
het Hoofd van de Visadienst, alhier, 
�-

De Chef van het Kabinet van de 
fllinister van Buitenlandse Zaken, 
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Kenmerk: Directie Kabinet en 

Onderwerp: Visumverlening. 

Datum: 7 Januari 1952. 

Nummer: 127463. 

• 

• 

Ik heb de eer U hierbij mede t e  delen, dat aan 

de Heer T.Shimoda, vertegenwoordiger van Japan en aan 
de Heer N. Ito, ambtenaar toegevoegd aan de v oornoemde 

vertegenwoordiger, houders van de Japanse dienst

paspoorten Nos. 4128 en 4131, g eldig tot 1 December 

1953 visa voor terugkeer werden verleend voor meerdere 

reizen, !l9ldig tot 21 Juni 1952. 

Eensluidend schrijven werd door mij gezonden aan 

het Hoofd van de Visadienst, alhier. 
i;.; 

ue Chef van het Kabinet van de 
.rilinister van Buitenlandse Zaken, 

Aan het hinisterie van Binnenlandse Zaken 
p/a Javastraat 68, 
1 s-G r a v e n h a g e. ( 

1,,. / 

(!\ 7822 • '50 
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, ��Jli 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

' s-GRAVENHAGE. 

Kenmerk: Directie Kabinet en Protocol/KA. 

Onderwerp: Visumverlening aan buitenlandse 
vertegenwoordtgers alhier en 
hun personeel.-

Datum: 13 November 1951

Nummer: 112274

Ik heb de eer U hierbij mede te delen, dat aan 

de Heer s.Sato, Adjunct-Vertegenwoordiger van Japan, 
hier ter stede, 

houder�� van het Japanse dienst-

paspoort No; 4129 , geldig tot 1 December 1953

een visum voor terugkeer werd verleend voor meerdere 

reizen , geldig tot 8 Mei 1952. 

Een afschrift van dit schrijven werd door_mij 

gezonden aan het Hoofd van de Visadienst alhier/ 
(!,,e 

Aan het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
' s-GRA VENHAGE �-

De Chef van het Kabi11et van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, 

72_:4�
>

t 



RAPPORT 

VAN: C 

1/- �.J: 
4.k é't P KAAI,:;-

Betr.: Uitreikine legitimatiebewijzen 

'· 1 e ut 19s11 i Aco,.,,./

l 1 'lo6{� �:�:'�;;, 
/�,_.;-�ei,� 

Bijgaand stuk ontvaneen van Buitenlandse Za�n. 

Verzoeke agenderen en retour aan CAWLI. 

CAW/I, 19-7-1951. 
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MINISTERIE 

VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

'S-GRAVENHA GE 

1 6 JLU 1951 

� 
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V<" OE U ") H < N.WO O ,o' N G, <"NM S, ", 0 N D. 0 w, E>, ;; ;:./; ·.:, l'f"t;f!M MB R Til VJ\MJ_." DE' 

"'·�••• Directie Kabinet en Protocol/KA. (J , _ o.=, 10 r) 1951.

Onderwerp: Uitreiking legi tima·t;ie- / ( () . /summer: 6.
bewijzen. t. \)

1 ' • 

• Ik heb de eer U hierb� te delen, dat aan d e  na
volgende personen, allen--va-tr J'apanse nationaliteit, een legiti-

' 

A,AN: 

:::"\. ma·t;iebewijs werd uitgereikt.
(11Kft1) de Heer Takezo "-îffi10DA, Vertegenwoordiger van Japan in We-
� derland, wonend Ama.1iastraat 9, Japans dienstpaspoort 

� 
No. 4128: legitiroatiebewijs N.o. 0230B, datum 6 April 1951; 

HK\ /,2,) l,evrouw lVl. SHilJODA, Ja:pans dienstpaspoort No. 5732: legiti

� 
3

) 

matiebewijs .No. 0241B, datum 12 Juni 1951; 
de Heer Shoji JATO, Adjunct-Vertegenwoordiger van Jauan, 
wonende Papaverhof 30, Japans dienstpaspoort No. 4129: 
legitimatiebewijs l�o. 0231B, datum 6 April 1951; 
T'1evrouw l.1. SATO, Japans dienstpaspoort 11T o. 5733: legi tima
tiebewijs 1'lo.0242B, datum 12 Juni 1951; 

., 

de Heer Senkuro SAIKI, Adjunct-Vertegenwoordiger van Japan, 
wonend Riouwstraat 158, Japans dienstpaspoort �o. 4130: 
lef:i tirnatiebewijs No. 0232B, datum 6 April 1951; 

\ 

i 

·6) hevrouwY. BAIICT, Japans dienstpaspoort No. 5734: legitima
tiebewijs J.lîo. 0243B, datum 12 Juni 1q51; 

' 7) de Heer Naoshi ITO, beambte van de vertegem,1oordiging van 

\ 
Japan, V'lonend Amaliastraat 9, Janans dienstpas'Ooort No.4131: 
legitimatiebewijs No. 11870, datum 6 April 1951; 

1 \ 
8) J,_evrouw S. ITO, Japans dienstpaspoort No. 5735: legitimatie

bewijs No. l266C, datum 12 Juni 1951.
Een afschri�t van dit schrijven werd door mij gezonden 

aan het Hoofd van de Visadienst, alhier, 

De Chef van het Kabinet 
van de 

Minister van Buitenlandse Zaken, 

'?fK� 
-

het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, 
p/a Java.straat 68, 
, s-G r a v e n h a g e • 

� 7822 • '50 
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e �panse diplomatieke
l - betrekkinge,i

Nederland een gezantschap?Het Japanse persagentschap Kyodo meldt van het ministerie van buitenlandse zaken te hebben vernomen dat Japan, na het tot stand komen van een vredesver, drag met dit land, waardoor het weer volledig souverein zal zijn, diplomatiekevertegenwoordigingen zal vestigen in 62landen. 
1 Japan zal vijftien ambassades, zev�ntien gezantschappen en dertig consulatengeneraal en consulaten in het buitenland openen. Wat Europa betreft zouden ambassades in de Britse, Franse, Duitse, Belgische en Turkse hoofdsteden worden gevestigd. Gezantschappen zouden o.a. in ., N e d e r l a  Il d, Italië, Zwitserland, Span�e,- PoN'lï)!'ä'r,°'Zm-den, Denemarken, Noorwegen en Egypte worden gevestigd. Van welingelichte zijde in Den Haag verneemt het ANP over deze kwestie noghet volgende: ,,Het tekenen van eenvredesverdrag alleen is niet voldoende om diplomatieke betrekkingen tot stand te brengen. Daartoe moet eerst de staat van oorlog worden opgeheven en dit is, wat Japan betreft, nog niet geschied. Voorts heeft de diplomatieke vertegenwoordiger van Nederland te Tokio de status van ambassadeur, zodat het enigs' zins vreemd aandoet dat in Nederlandeventueel een gezantschap van Japan zou. worden gevestigd. 

.... 



A F S C H R I F T 

MINISTERIE 

VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

's-GRAVENHAGE 
-==---=============-====-====-=====================================----------

Kenmerk: Directie Kabinet en Protocol/KA. Datum: 2 Juli 1951. 

Onderwerp: Visumverlening aan 
vertegenwoordigers 
hun personeel. 

buitenlandse Nummer: 64586. 
alhier en 

W,/�t
-l

��\ 
• 

• 

�1·f û �
Ik heb de eer U hierbij mede te delen, dat aan 

de Heer T.Shimoda, Vertegenwoordiger van Japan, 

houder van het Japanse dienst-

paspoort No. 4128, geldig tot 1 December 1953, 

een visum voor terugkeer werd verleend voor meerdere reizen, 

geldig tot 27 December 1951. 

Een afschrift van dit schrijven werd door mij gezonden 

aan het Hoofd van de Visadienst alhier. 

De Chef van het Kabinet van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, 

w.g. J.Visser.

Aan het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
1 s-GRA VENHAGE. 



.. 

• 

A F S C H R I F T 

No. 16.967/1372 26 Juni 1951. 

Ik heb de eer Uwer Excellentie te berichten, 
dat zich op het ogenblik hier te lande, als gasten 
van de Britse Regering, een uit Regerings-ambtenaren 
bestaande Japanse delegatie bevindt ter bestudering 
van het PJ.aa tselijk Bestuur. 

Het Hoofd van deze delegatie, de Heer Kiyohide 
Okano, "Minister of State in charge of Local Government 
Affairs", heeft de wens te kennen gegeven naar zijn 
land terug te reizen via Frankrijk, Nederland, België, 
Zweden, Zwitserland en Italië, waarbij hij vergezeld 
zal worden door zijn als particulier secretaris funge
rende zoon, de Heer Kiyoshige Okano. 

In verband hiermede werden, door tussen.komst 
van het Foreign Office, visa voor genoemde heren aan
gevraagd en dezerzijds verleend voor een verblijf in 
Nederland van maximaal 30 dagen. De Beer Kiyohide Okano 
is voornemens op 5 Juli in Nederland te arriveren en 
aldaar een tweetal dagen te verblijven. 

Zijner Excellentie 
de Minister van 
Buitenlandse Zaken, 
's-G r a v e n  h a  g e. 

De Ambassadeur, 
voor deze, 

get.Mr W.J.G.Baron Gevers. 
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Kenmerk: Directie Kabinet en ..:'rotocol/KJ1. Datum: 17 April 19 51 • 

Onderwerp: '"\an,eldir..g i)e-,.,soneel Vél'tegenwoordiging Nummer: 32863. 
", ' 

• 

• 

van Japa

l 
0 . . Tciï• ::_� j 

2 3 Affl. i951
DM· � i 

- --- - �
. . ;PAR; .-i .(D 107B8J 

_fi,,t� = ,,,-v<,� q /Ju .._.. .. 
:k he'b dé' t.:.ef u ede te deler: ,dat, blijke 1s een

oni.;v. neen schrijveD. van ae 11 Ver.tei3enwo rdi1:,ing van J3:;?an" 
hier ter steds. dd.)1 Iu.'3.Grt 1951,no.1-. ,de navol"'ende heren 
in 1wdtirland zi.jn aangckornen,en,in o.e a cl ter hun na?.m v�r-
elde :functie, deel uit ua.!-Jn va� .3cmoemde v"rt'3ge"'woJrdic-ing. 

1) Take zo SI:i. JilA; verte gen .o ')" dieer van Ja .·an,
2) ::3hoji J.l\TO:adjunct-verte t:-�1WO!)ra.iger va· J ... 1an;
3) ..:i3:ri_kuro dA.J.KI:adjunct-vertegenwoordiger va.1 Japan;
4) lEJsui ifO:Áanselarij-beambte •

.De bovengenoe11de ... leren zijn allen ge:..i.uwd ea bezit
ten de: Ja .1.Ja11se nctionali tei t. 

Zij hebben tijd::-:lijk hun intrek geno �n. i'!1 het
Hotel de Twee Steden, in afwechti'>'lg van het te hunner >;,Jschik
:ü "z kor11en van .!1.et ;;and .Arnaliestraat 9,slhier. 

� 
De wnd.Chef van �et Kaoinet 

van de : inister van Bui tenl.2 1dse Zaken, 

.. .... ---------

llan het .... �nisterie 
van 3irp1enlandse Zali::e 11 
p/a Javastrsat 08, 
�fü.ag. 

&S 7822 • '50 
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� 

Betr.: Vertegenwoordiging van Japan 
in Nederland 

>( 

De Missie, die 29 Maart 1951 h.t.�l 
is gearriveerd heeft geen diplomatieke status. Aan d�, n·,-·� � � 
leden is uitgereikt een legitimatiebewijs B. 

\��: tf Voorlopig adres: Hotel Twee Steden. 1!},l:_p • 

Toekomstig adres: Amaliastraat 9. 
Hoofddoel der missie is handelsbe

trekkingen aan te lmopen. 
Na ondertekening van het vredesver

drag met Japan zal deze missie in een diplomatieke ver
tegenwoordiging worden omgezet. 

1. TAKEZO SHIMODA,

De leden der Missie zijn: 

Hoofd der Missie, 
geboren te Tokio 3/4-07; 
gehuwd; 
dienstpaspoort No. 4128, uitge&even te 
Tokio op 7/12-50, geldig tot 1/12-53; 
diplomatiek le&itimatiebewijs No.0230 B, 
afgegeven op 6/4-51; 
was van Juni 1934 tot Mei 1936 als atta
ché verbonden aan de toenmalige Japanse 
Legatie h.t. s. 

,,, 2. SHOJ I SATO , le Secretaris, 

/. 3. SEAKUZO �nfI, 

/ 4. NAOSHI ITO, 

PHC, 16/4-51 

geboren te Fuzan (Korea) 15/10-13; 
gehuwd; 
dienstpaspoort No. 4129, uitge&even te 
Tokio op 7/12-50, geldig tot 1/12-53; 
diplomatiek legitimatiebewijs No. 0231 B, 
afgegeven 6/4-51. 

geboren te Mije-Ken 15/7-20, 
gehuwd; 
dienstpaspoort No. 4130, uitge&even te 
Tokio op 7/12-50, geldig tot 1/12-53; 
diplomatiek legitimatiebewijs No. 0232B, 
afgegeven 6/4-51. 

geboren te Tochigi-Ken, 17/6-19, 
gehuwd; 
dienstpaspoort No.4131, uitgegeven te 
Tokio op 7/12-50, geldig tot 1/12-53; 
diplomatiek legitimatiebewijs No. 1147 C. 



UIT "ALGEMEEN HANDELSBLAD" VAN WOENSDAG 11 APRIL 1951. 

� ---�======================================-==--------e- 4;v 
;i .h-...;...._ _____ -------:-

),t" At)" Vertegenwoordiger van Japan 

} 11 tJ"( 
in Nederland gevestigd 

tl- � ft l � Kansen voor onze handel en koopvaardijvloot 

tf.�(} 
rl� � rJ DEN HAAG - De Japanse verte- pa.nse goederen veel betekenis hebben, "f genwoordiging in ons land, die kort want in JapM is er een zeer noot te-

·geleden is aangekomen, heeft voorlo· kort aan schepen. 
pig haar intre.k genomen in hotel De De figuur van de Japanse handel zal Twee Steden m Den Haag. Als hoofd in de toekomst een geheel andere zijn dan treedt op de heer Takhozo Shimeda, voo1, de oorlog, Men kent er geen goeddje van 1934 tot 1936 attaché was aan kope werkl(rachten meer zoals toen, 
de toenmalige Japanse legatie in ons waardoor de Japanse producten tegen 
land. zeer lage prijzen op de wereldmarkt wer-

den gebracht. 
De heer Shimeda. die drie assisten- Japan is wat de scheepsbouw betreft

ten tot zijn beschikking hee!t, is hier per ton duurder dan bijvoorbeeld Duits
voornamelijk om handelsbetrekkingen land, maar kan vlugger leveren, waar
met ons land aan te knopen, maar na schijnli,jk omdat het aanbod van werk
de ondertekening van het v1·edesver- krachten er groter is. 
drag zal. deze vertegenwoord.iging �ot De invoerrechten zullen ook in de toeeen legatie kunnen worden wtgebre1d. komst vrij laag blijven in vergelijkjng
H t h d 1 k t b ·d J _ met die van voor de oorlog, Het opheffene an e sver eer ussen ei e an van d douanebelemmeringen noemde de den heeft nu een waarde van ongeveer e . 

·d 1 J • tien millioen doUar in peide richtingen. heer Sh1meda ook een voot ee voor a 
De heer Shimeda meende, dat het ge- pan. 

makkelijk zou kunnen worden verdub
beld. 

De invoer van Nederlandse producten 
in ·Japan noemde de heer . Shlme.da
enigszins grillig. Zo werden mdustne
diamanten, gereedschappen. Philips pro
ducten, vezels, ivoor door Nederland ge-

• 
exporteerd. Uit Japan kwamen katoenen
textielwaren, hout en koper. Veel �an
J.apan ook in ons land leren van de ,m
dustriële ontwikkeling, omdat het land 
gedurende tien jaar afitesloten is g!!
weest van alle contact en daardoor 1n 
technische ontwikkelingen achter is ge
bleven. Ook Japan is voor zijn grondstot
:fen op andere landen aangewezen ... Het 
heeft alleen kolen, koper en wat 1Jzer
erts. 

Voor Nederland is ook belangr�k het
tra-nsifoverkeer van goederen uit J�
pan. Ook de Ne�erla.ndse koopvaardij
vloot kan voot' het vervoer van de Ja. 


	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0011
	full0012
	full0013
	full0014
	full0015
	full0016
	full0017
	full0018
	full0019
	full0020
	full0021

