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\ � 't .,,..� Volgens bekomen inl1oht1ngeµ bekle�dt 

Gustav Adokp� SARDJWAN,ge�oren ta �sterdAm ,6 Mei 1880,wonende en zaftk
doende aan de Laan Oopes Tan Cftttenburgh 123 te •s-Gr�venh.qge,de, functie 
VQn directeur v�n de N.V.Bandelsverenigiug "Hnlland- S1Am "en ven de 
Nederlands-Indische Re�erings-O�aanisstie (N.1.n.r.o.).• Uit hoofde van �erstgenoemde funoti• ts de Heer 
SARnEIIAN door -de re�ering Vi:\:U Stam ��nD:esteld "\ls Cfonsul-Oen.erRal Vl\n

StAm hier·te tenae. 
�" Mot ond&rbrek1n� v�n de be".&ettingstijd oefent hij 
bedoelde runotie nog �teeds uit. 

Op zijn gedrRg tijdens da be?.ettin� en ?.ijn gedra
gingen uit politiek oogpunt· VAl t niets ton n�dele Aan te merken. 
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\ rfaar aqnleiding van een schrijven No.C.X.13B6f=a.d. 

I8 April 1947 van de Centrale Veiligheidsdienst met ver
zoek om inlichtingen omtrent G. A. Sardeman, !can het volgen
de worden gemeld: 

l.tL, Betrokkene is genaamd: 
Gustav Ad olph SAR:JEMAN, geboren te Amste:rdam, 6 Mei

\� 1880, •rnnende en zaakdoende aan de Laan Copes van Catten
burch 123 te 's-Grävenhage. 

Sardeman is directeur van de N.V.tlandelsvereniging 
�Iolland Siam en van de federl2nds-Indische Regerings In
Koop Organisatie (F.I.R.I.O.). 

:Berstgenoemde functie was voor de regering van Siam 
een reden om Sardeman aan te stellen als consul-generaal,
ter behartiging van de economische belangen van genoemd 
land hier te lande. Dar-,1r die belangen betrekkelijk f'Sring 
zijn, zou de aanstelling van een beroeps consul-generaal 
financiëel niet verantwoord zijn geweest. 

� Tijdens de Duitse bezetting werden, zoals bekend, de
consulateJl opgeheven en Sardeman heeft na de af�ondiging 
van die maatregelen zijn functie van consul-generaal ge
durende de tijd van de oorlog niet meer uitgeoefend. 

Geen enkele aanvijzing is verkregen, dat hij op eni
gerlei wijze heeft getracht voordeel te verkrijgen uit de
vriendschappelijke verhouding, die toen bestond tussen 
Duitsland en Tharland (Siam). 

Ten aanzien van zijn gedrag tijdens de bezetting, is 
niets nadeligs aan het licht gekomen en algemeen beschouwt
men hem als een goed vaderlander. 

In de administratie van ·ae P.R.A. en in die van le Po
litie alhier, komt zijn naam niet voor. 

Hoewel niet aengesloten bij enige politieke partij, 
kan hij geacht •"Orden met de politiek van de Partij van de
Vrijheid (P.v.d.V.) te sympathiseren. 

De volgende personen zijn bij Sardeman in dienst: 
1. .soohia Elisabeth SARDEMAN, geboren te .Amsterdam, 1 De
cember 1884, secretaresse, wonende Helmstraat 13 alhier; 

�r 2. Aron Alfred SPINOSSA CATTELLA JESSURUM, geboren te 
Amsterdam, 18 April 1895, procuratiehouder, wonende Van
Alkemadelaan 604 alhier; 
3. Guastaaf SARDEHAN, geboren te Soerabaja, 4 Juni 1912,
importemploye, wonende Laan Copes van Cattenburch 123 al
hier; 
4. Leendert KOSTER, geboren te Rotterdam, 17 i.,:aart 1888, 
employe, wonende Van Aerssenstraat 82 alhier; 

P 5. Johan Adriaan SCHOUTEN, geboren te Kralingen, 15 Janu
ari 1885, employé, wonende Van Boetzelaerlaan 183 alhier; 
6. Kees HUIJGENS, geboren 26 Februari 1923, employé, '!'O-

h nende 2e.Boerhaavestraat 40 te Amsterdam; 
7. Petrus Gerardus îCOK, geboren te Soerabaja, 30 Septem
ber 1910, employé, wonende De Sillestraat 139 alhier; 

;. 8. iYlaud LANGELAAN, geboren te Soerabaja, 5 Juni 1923, ty
piste, wonende Van Boetzelaerlaan 58 alhier; 
9. Alice Cecily PESCH, geboren te Bandoeng, 8 Januari 
1918, steno-tyniste, ·one de megentesselaan 330 alhier; 
10. :,ilhelmära.a L,agdalena Cornelia VAN OIJEN, geboren te

-Btli tenzorg-
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Buitenzorg, 27 October 190 0, employé, wonende le.Van den 
Bosohstraat 121 alhier; 
ll. �liza Clara Loutse BRAAKSM.A, geboren 18 Juli 192U,
sten-o-typiste, wonende Oranjelaan 31 te Rijswijk;
12. Adriana Geertruida SCHOEP, geboren te Rotterdam, 7
votober 1926, typiste, vonende Bezuidenhoutseweg 119 alhier;
13. Adrianus Cornelis VAN HOUTRIJVE, geboren �e Padang,
24 'Jecember 1893, employé, v·one ride Copernicusstraat 53 al
hier;
14.. "ïlhelmina riermina WEIJS, geboren te Bandoeng, 16 Ju
ni 1921, typiste, wonende Tomatenstraat 250 elhier; 
15. Constant rheodoor VISSER, geboren 20 Juni 1909, em-
9loyé, wonende �leiweg 4 te Rijswijk;
16. Gustaaf Herman Daam GELDER, geboren te Driebergen-Rij
senburg, 9 Augustus 1892, employé, wonende Beeklaan 482 al
hier;
17. ""'i.lhelmus Jacobus VA_T DEN BERGH, geboren te 's-Graven
hage, 19 April 1894, employê, wonende Rozenstraat 23 alhier;
18. Petrus îerman UOLTZER,geooren 9 September 1907, em
ployé, wonende Laan van ;heuw Oost-Einde 268 te Voorburg;
19. Eduard Felix DOORNBOS, geboren te Soerakarta, 6 Augus
tus 1896, employè, wonende Statenlaan 90 alhier;
20. Margaretha Johanna ..1:TOORDHOEK HEGT, gehuwd met 7:,T,DE
VRIES, geboren te Soerabaja, 17 September 1917, steno-ty
piste, wonende Johan van Oldenbarneveltlaan 94 alhier;
21. Johanna Bertha FEUILLETAU D:8 BRUYN, geboren te �Ti jme
gen, �8 r.raart 1901, secretaresse, •vonende Laan van Ueerder
voort 463 alhier�
22. El Vira Eugenie V.AN POLANEN PE�'EL, geboren �e Bui ten
zorg, 20 Januari 1924, steno-typiste, �onende Berberisstraat
-76 alhier;
23. .Hendrik r'iarius CARPENTIER ALTING, geboren te Bsndoeng,
2 April 1911, kàntoorbediende, wonende Danckertstraat 67
alhier;
24. Ferdinand tlendrik Adolf SOLLEVELD, geboren 30 Juni
1907, employê, wonende Beetslaan 196 te Rijswijk.

Veaonaen op 8 Mei 1947. 
aail!' het Hoofd van de c.v.n., alhier. 
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. G.A. SARDEMAN. 

GEHEIM 
====--= 

/d'April 1. 

Aan den Heer Hoofdcommissaris van Politie 

te 

•a-GRAVENHA.GE.
=--====�========

Ik heb de eer U te verzoeken mij in kennis te doen stellen 
met de personalia, antece4enten, het gedrag �ijdene de bezetting en 
de huidige politieke orientatie van: 
G.A. SARDE.MAN, honorair consn�-generaal van SIA.M, kantoorhoudende 
Laan Oopes van cattenburch 123 te 's-Gravenhage. 

Tevens zal ik gaarne van U vernemen welk personeel hij in 
dienat heeft, met vermelding van hun'peraonalia. 

Het Hoofd van den 
OENTRALEN VEILIGHEIDSDIENST, 

namens dezeni 

(J.G. Crabbendam). 



KàbinPt �n Protocol. 
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Ik heb a;e eer U Me�e te deelen, dat door �.e Regeering 

vap Siam de voorlooni�e erkenninP,. wordt gevraa.,gd van den 
:, ... ,. 

heer G.A. Sardeman als honorair consuJ-gene�aai van Siam te 

's-Oravenhage. 

Àlvorens aan dat ver-zoele gavolg te g_e:ven, -Zal ik gaar.n� 

vèrnemen, of e� naar Uw oord�el tegen die voorJoopige erlfer,t

ning bezwaar besta�t en, zoo neen, of z�j op den voet van 

Ne1erlan<Iex zal behoo;ren te geschieden. 

�. � �v �-4r IZJ

DE MINISTER VA}' BJJTITF.tNLANDSCHE ZATIBN, 
Voçr,r den ),iinister, · ... 

Dep HPer Com�issarts der Koningin 
in de :orovine1e Zuid-Holla_nd 
te �s-GR�VF�AGE. 

De Directeur van 1-tet Protocol, 

w.g. J. 'Visser.


	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010



