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On6.erzoek naa.r de An.· lo-C ontinental 
Securi JY-}C rvice Lt,l. , destijds GG
vëstig avastraat---z5 to Den Haag. 

J 

.. 

l 

. . 

,.. 

Op 8 I1rr.rt 1930 ,;wrd te Londen ("Sng.) o:pge1�icht de .-..nglo-
0 ontinentE·l Securi ty ..... e:rvice .Ltd. 1)e O)Ticht1m. v1aren z.ekère 
Clifford Jtj.rth (1 :ritse ns.tionalitcit) en llr.J��lther Siel_f__ 
(Duitse nationali t�i t) • Aanva:.r1ke J.i�k �mrden de ze 1Jeid.e ::_:ie1�sonen 
benoemd tot u-Jircctors11

, terv1ijl het hoofd.ks.ntoor vrn1�c1 gevest_isd 
aan het adres 1:oorgate 25-31 te Londen. 

Het aft_11.delen-ka:pi taal bedroeg aar. ·a;o..kelijk 1000, d.och ·werd 
later vei�rueerd.erd tot 3000, waarvan 1200 waren vol_estort. 
Sinds October 1931 wercl eon :filiaal van deze oné,exnem.ing �n l'Te
derland .;evestigd, aanvankelijk aan het adres Wijnstraat 138 te 

Rotterd2m.Later WGrd de zetel vaR het Nederlandse filiaal ,aan 
h3t hoo::d -,:-ma1�va.n Dr.J·ur.7-ial ther Sie�h werd g'?plaatst,overge-

, 

bracht naar het ad:ce s Alkmaar s1 straat no. 4- te :Den Haag , ,·mar Dr •• 
Siek Q3stijds woonachtig vms. Hog lat,.,r uerd àe onder-.a.e·_.i:ng 
ove:cgebracht naar het adres J avastraat 25 te Den Haag 9 om vandaar 
weer verplaatst te worden naar het adres Bi�ei tnerlaan 146 te 

Den Haag • 
Deze onderneming stelàe zich ten doel: 1wt verlenen van 1)emidde
ling in' incassozaken, trnstee-trs..nsacties, assur�tiezaken,als
niecle het verteconrrnorc1isen vt.-..:.:1 trustee-unie en gssl.:c:cantie-onder

nemingen. Voorts het geven van adviezen en hanc3.clsberichten,het 
ui toe/enen van éon troles en c.llerlei and.ere a,L.nver.:s.nte 71erkzaam 
heden. 
De Anglo-Continental Secüi�ity 3ervice Ltd.( in het vervolg aan te 

duiden met de letters A.C .S.S.) werkte de stijl s ( sedert 10 1 a2-:r·s 
194L1r is de A .C .S .S .n.l. opgeheven) tevens voor de Deutsche-Treu
:1and A.G. fiir .f arenver1 ... e.hr te Berlijn. Voorts ms zi,j correspon
dente voor de "Société Anon;ym.e ?ra.-rJ.Ça.ise d'Assu.:..�ê:illce pour Fa

vo:riser le Crédit" te l:arijs, voo;: cle Duitbe Kred.:..tversièl101'1.mg1 
bank 11 Hermes" te Berlijn en voor d-e Amerikaanse 0 rediet-Verzeke 

ringsinstelling llJuuerican Fo:r-ei611 Under;;ri ters11 te :iJe,1 York. 
De ·,marö..an <i.ie- han c1e A .C .S .S. als trustee ter beheer waren 
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toevertrouw·d ? hadden in het begin ven 1937 de f.1.500.000 07er
schreden,ter\ájl de A.c.s.s. een dusdanige uitbreiding had on

derfaan, da, t naast het hoofdkantoor te Londen 1 te HuddeTsfield, 
Bradfo:rd ,Leeds ,Ealifax en An twe1�pen, nieuwe filialen waren op
gericht. 

. . 

Te Antwe:cpen vms dit filiae,l gevestigd aan het· adres Rue Venus 

29, terwijl als directeur van dit filiaal was aangewezen Carlos 
J • .Meerbe-rgen, o. m.Directeu.1� van. de Belgische Vliegtuigen Verze

keringsmaatschappij .• Te Br·adford was tot directeur benoemd: 
F .ÏluH01�ner..,_ lid ·v2.n :i:1et Ac1vocatenkantoor Sanpon-Horner en Co. ie

B 2.�e.dford. 
C orrespondentschappen van de A .c .S .S. w2,ren inmiddels gevestigd 

in de volgende plaatsen: Berlijn, 3ru.ssel,�arijs, Roubaix,Hew
York,t_ilaan, Rome e:i.1 de vûornaawste steêlen van Canada en Zlüd

Amerika. Toen Dr.Jur. fal ther. Siek later in de hoofd-directie 
n1erc1 op.;enomen, droe6 hij de leiding van het N ederlenq.se filiaal 

te Den Haag, over, aan zijn }rocuratie-houder F.D.Tiin.richsell,_ 
geboren 24-8-05, de�tijds �onende Stalpertstr�at no.38 te Den 

Hae.g. 
Het oordeel o�trent de A.C.S.S., ook toen het Haagse filiaal 

onder leiding stond van Hinrichsen luidde in het zakenleven 

steeéls_ zeer gu.nsti6 en steeds werd met bevredigend succes ge
werkt. Omtrent het nakomen der fina:ncieRle verplicxcingen 
voor zover bekencl, geen :dachten vérr:.omen. 

Bij de Politie te Den Haag ziJn in de loop,der jJren, verschil
lende ar>ostilles biru1engekomen, wae.rin inlichtint::,en enz. ge

vraagd werden omtrent de betrounbaarheid van de A.c.s.s.

Voor zover aanwezig zijn deze stukl:en dezerzijds door6elezen, 
doch allen .ve.re1:i van .::;eheel zakelijke en onschuldige aard • 
.1:wee apostilles . nl. de ·nu.mm.ers 1937-86-G en 1937-157a-G ,die 

, bE)hoorden te berusten in het "geheim, archief11 a.an het Hoo�dbure1:n 
van Poli tie te Den Haag blel:en ec11ter niet meer aanwezig te zijn 

Dit archief is tijdens de bezetting twee maal door de Duitsers 
ve.n diverse stuklten rlie be trel:king haël.5.en op Duitsers, 11 on tlast11 , 

naar aanleidir:6 V"E:e,rv2.1î. vwrd t vermoed, dat bij één de ze::> cam
pagnes ook de hier bedoelde stukken destijds zijn &elicht. 

Het eerste schrijven handelc1e over de naturalisEtie vHnDr.W.Si-
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ter ;ijl het t,rncde schrijven een verzoek v2.n de l'rocureur-Gene
raal was 01.1 inlichtingen betref.:e.rHle Dr • .! .Siek. 
Or....str8eks 193'9 trad nog_ een zelre:'e "-·C. :re11s, ,rnnende te Lon..:;.e:1, 
�foo::i:.;è..te 141 - EC. 2. toe tot de hoo.'.?à.directie van de A .c .s .s. te 
Londen, ter,ijl reeds eni�e tijd das.rvoor te 1�nt\lerpen een zel:ere 
William Frensch ( verdere �egevens niet bekend) tot het filiaal 
in An�1erpen was toegetreden. 
Op 10 November 1939, toen het filiaal te Den Haag vanaf het adres 
J avastraa t 25 te Den H2.ag overgepla2.tst werd maar het adres 
Brei tnerle.an 146 te Den Haag werd als bel1eerder van dit fili.-ci.1.ü 
aan[;esteld de "N .V • 11 Uni tas'' .,.. een Nederlandse Trustee � aatschap:9i3 
a2.n het hoofd rmarvan de1zelfde Dr.W.Siek stond.,die aanvanlrnlijk_
tot directeur van dit filiaal werd benoemd. 
Deze H .V • 11 U11i tas11 was 5 Mei 1937 te Den Hae.g op:::,ericht me.t een 
stamkapitaal van f. 200 .000 .- waarvan f. 4000 .- waren volgestort. 
Dr.Ju:r.Wal tb.er Sie was aangesteld als directeur, terwijl de sta
tuten dd. 31 Mei 1937 in cle Staats,courant werden gepubliceerd. 
Het doel van deze N.V. ·,vas ongeveer gelijk aar1 het cloel dat het 
Haagse filia8.l aan de· A .C .S .S. destijds beoogde, vmarom da.n ook 
het Haagse filiaal van de A.C.S.S. zonder meer in de H.V.Unitas 
kon worden opgenoDen.I\fodeoprichter va.1 de 1'1. V .Uni tas was: . 
!LA.Udo de Raes

l 
Rue �tamboul 5 te Alexa.i.'1drië 

9 tei1wijl· als ge
volmac:·tigde voor deze Udo de liaes optrad de nota11is-klerk

' 

J .fä.W .Bal tussen.,_ oestijds vrnnende Hardenvijkstraat 23 te Den H
2:,

ag
In December 1939 trad Udo de I-r'a'as weer uit deze onderneming.füo
menteel zou deze 1; .v . 11 Uni tas" gevestigd zijn a.an l1et adres :De
iv'Iil&estraat no_.40 te Den Haag. Evenals de A.C.S.S. destijds
stac.t deze H .V. op normale wijze inge:s:chreven in het register
van �e Kamer van Koophandel te 's-Gravenh&ge.
Het adres De Mi.ldestraat 40 te Den Haag· is een per?eel,dat vroe
ger in eigendom toèb�hoorde aan Dr.v.Siek. Tot 20 Augustus 1947
was zijn "veduwe Käthe ,Christine ,Oäcilie Finder :.geboren 2 Juli
1896 te Hör-11�rldi1chen (Dld.) daar noc ,wonschti.a. Zij is thans
Noon2.chti6 ,aan het adres 3=..aapark no. 3. Blijkens inlichtingen 
van de Kamer van Koophand.al te Den Haag staat deze l� .V. daar nog 

' 

.vel in het :cegister ingeschreven ae.n het adres De _üldestraat 40, 
doch d2,ar men bi.j de Kamer van Koopha:1del niets .meer omtrent de-
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ze N.V. verneemt en allé post steeds on1Jestelb3.ar retour komt, 
is men bij de Kamer van Koo}.)111:.mdel, overeenlrnmstie; de, bepalin6en 
ve:cpliclit, deze lî .V. uit het register te verwij8eren.Ook het Be-
heersinstituut, dat omtrent deze ï1 .v. door de Kamer van Koophan
del gepolst is, daar Dr.Sie1

� een Duitser -;ms, heeft niets kunnen 
vinden omtrent huidige activ_i_ tei t van deze N .v. h,en vermoedt,dat 
de I� .v .U:ái tas heeft opgehouden te bestaem. Zodra hieromtrent ze
kerheid is ve1�kregen, zal cli t nader worde1:3- gerapporteerd. 
Omtrent Dr.W .Sieh

• 
}�an nog 

,
het vol_.:ende ao:cden nedegedeela:

Eij was genaa.JJ.d: Waltl}..§I�Joha�nes,Heinric!1.Siel1:
i.

Geb.17 November 
1896 te N eumiinster (Dld.) en sedert 8 Maart 1922 te· Frankfurt 

a/d • .Main gehuwd ;net Finéter ( gegevens reeds eer�er vermeld)� 
Hij heeft twee kinderen nl. Rudolf 2. geb. 29 December 1922 te 'Frank
furt a,/d.Main en v altraud,}!l'lis,.beth 2Frede:rili::a� geb.23 Jariu&.ri 1925 
te Wilmersdorf-Berlijn. 
Sieh: diende in de wereldoorlog 110.I van 1915-1918 in het Duitse 
leger en vocht ook aan het front.Later stucieerei.e hij 

wetenscha):pen te Keulen en te Fr,mkf-o.;t.t a/ a .l ain.Hij promoveera_e 
in 1921 tot doctor in de rec�tswetenschapDen. 
In FrankfQrt a/ cL�lain was hij aanvan.rnlijk bij diverse onderne
mingen we11'::zaam, resp. als assistent der Directie ex�. als volon·

tair. D8.ar:na begaf' hij zich in de verzekeringsbranche en trad hi: 
in clionst van de 11 Phoenix-Versioherm1gs A.G." te_F:cankfurt e/d 
hlain en v1iw hij mede werkzaam bij c1e oprichting van een afdeling 
C redietverze1ering. Hem word volmacht verleend.- en hij �oe t gefü.1-
rende die tijd zeer verdienstelijk werk voor zijn maatscha�pij 
hebben verTioht.L2ter ·werd hij als procuratiehouCLer bij de nva
terländische-Kredi tversic11.erung AoG ." te Berlijn ac.ngesteld. 
I::', 1925 :1&1 r:3en dochterinstelline: �an de 11 Vaterlfü1dische K11edi t
versicherungs A.G." te BeJ:lijn n.1.\îe 11 Vaderla:i.1dse J ssuTantie 
r.fa.at<,chap:Jij" Jve11ë::ms de àrediet varze';:ering ter l.i.t:�d. 
I11 verband 1r.et zijn ervaring,welke .l'lij op dit cebied h2.� opge
daan, Herd Dr.Siel'� als directaur c1er .<l ochte1--011.clerneming c.ange

steld en 1.rnrd hem de op1--ichtinc ven bijkantoren in Hederla.nd, 
JJelgi� en 'En.:,cland teevertrouwd. 
Oo,;: toen wist hij belangrijke resultaten te bereiken en was hi; 

met succ'3 s voor zijn ond.erneming terkzaam. 
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In verband met de binne1ila1'1dse toestand in D1.ü tsland we��r1 om

streeks 1929 besloten tot liquidatie der afdelin� Oredietverzek0-
ring. 
Dr.Sieh ·rn.rd met" de afwikkeling ,belast en in 1931 trad hij als

directeur der Va.élerlc,ndse Assu.r"<.ntie lfoatschappij �uit. 

Nadien \i.S,s Dr.Siel;;: noc te Rotter6am als verteg3mrnordiger va:n di
verse buitenlandse onderner.o.i116011 vierkzaeJJ1 ? terwijl hij inmiddels 
mede-directeur van de te Londen op,:;erichte hier bedoelde A .C .S ,S. 

was geworden en directeur van het Haagse filj_aal der A .C .s .S. 
Dr.Sie� werd over het algemeen in het zakenleven gezien als �en 

figuur die zeer goed voor zijn taak ;-,as berekend. 
NaE,st zijn werkzaamheden voor de A .O .S .S. was Dr.Sielt ook lange 

tijd we:rkzaam voor het Duitse Gezantschap te Den Haag ? op het be
bied van incasso's en infordaties. H�j �old voor een actief en 

veelziJdig ontwikkeld mens, tervijl omtrent zijn moraliteit nim
mer iets ongm1stigs werd vernam.en. 

Op fin?,ncieel gebied kon hij zich goed voortbewegen en hij kTifam 
zijn fina.nciele -rerplichtingen, voor zover bekend, steeds goed 

na. 
De JOli tieke :richting van Dr.Sie1'I is niet bekenc1. Hij was echter 

Arier en was in 1934lste secretari:s Vfu""l de 11 Deutse -,erein" te 
Den haag. 

Te Rotterdam heeft hij destijds van begin Juli 1925 tot medio 

1925 verbleven ten huize van de pensionhoudster G.v.d.1Joord, wo
nende te Rotterdam, Roc1112-ssenstraat 279a. Hij was in het bezit 
vDll het paspoort no.7726/-42 e.a. onderhield relaties met 1'1i:r.!11acken-

bach, ievestigd te Schoo1û1oven. 

,Het hier bedoe ld.e .Ja spoort was hem op 11....-7-42 verstrelçi:; door de 
Höhere 3 .S. und. Polizei-±'ührer :be Den Haag en was 3,eldig tot 10-
7-47.

Te Den Haag heelt hij achtereénvolgens aan a.e volgende adressen

ge1mond;

17-9-1925, Alkrna2rsestraat no.11.
10-12-' 25, Allmie.arscstraat no.8

J-4-1926, Bossches·traat no.16.
24-11-'26, Alki,1aarsestraat no.4.

12-2-'35, Javastraat 25.
12-12-' 35 cle . _ildestraat 40.

- 6
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Op 14-6-' 45 is Dr.Sieh: te Den Haag overleden. 
In de administraties van de P.R.A. en de Politie komt de naam 

vt::m Dr.Sieh, riet ui tzoii.lerL1g van de reeds gemenoreerde gevallen 
in de Poli tie"'-B:1min.istrf..tie te Den Haag niet voor. 

De naam van ZiJn vrouw kout. niet in de ad.ninistrc,d;ie van de :ro
li tie te Den Haag voor, doch wel in de admi:.list:ratie van de 
P .R .A. Aldaar is n.l. een kaart aem7e zig uaarop Mevr. S ieh 0,ls 
113lock1·1ärterin der K .S.V. staat vermeld. 

Haar zoon Ruèloi:f was tijdens cle bezetting vanaf 17-'/-:-'42 tot 

November 1945 E..ls 6ef'rei ter in Duitse Militaire Dienst, terwij 1 
haar dochter vanaf Ap1�i1 1943 tot September 1944 op het kantoor 

van de N .S.D.A.P. vrnrkzaam was. Tevens was deze dochter lid van 
de N .S.V. 
Tengevolge daarve,n had zij exti'G, levensmiddelen en 80 mud cokes 
via de Duitsers ontvangen. 

"Aan het adres Java.straat 25 te Den Haag komen thans nog af en 
toe brieven binnen, die bestemd zijn voor de A.C.s.s.

Deze ;,;orden alle door de huidi e bevmner (1,1früson Streng) onbe
stelbaar terugGezonden. 
Of de eigenlijke A.C.S.S.Ltd, die in samenwerking met Dr.Sie� 
te Londen werd opge:r:icht nog bestaat is hier te lande niet kun
nen blijken. Waarschijnlijl- is dit wel het geval, da.ar uit het 

ond.erzoek is gebleken, dat er alleen spre.�rn is geweest van het 
ophef fen van het Haagse filiaal. 

�-

· Typ. : TV • 2 •

29-9-'47.



Volgno.�Ç 

2 3 AUG 1947 ·,1-'·-�-·. _....... 
. ACD/ �os-1;� 

1. Aangehecht is een brief, die door de speurzin en talenkennis
van het .Pl"l'-personeel bij ons in de bus belandd,i en door mij is
geopend.

2. .Mogelijk is u geinteresseerd in de Security oervices Ltd.
�ventueel kan �ID interesse hebben.

23 i1.ug 47. 
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1hr Schrei ben vom: 

Das zuv e rlässig e Ermittlungsinstitut für Hande ls- und Privatauskünfte 

lnkassa - Detektivunternehmen 

-Auskunfteï-· und Ermittlungsdienst ambH.

Telegram�anschrift: Schutzrat, Bremen, Postscheckkonto: Hamburg 101111 
Norddeutsche Kreditbank Nr. 10 103, Postscheckkonto: Berlin 96 378. 

@) BREMEN, Altenwall 27 

Postfach 605 - Telefon: 2 6006 

Sparkasse in Bremen Nr. 12 960, · Pcistscheckkonto: ludwigshafen 28 229 

Unser Zeichen: Tag: 
(bei Antworten unbedingt angeben) 

W/P. 

An Anglo-Co�tinental Security Services Ltd.,Dea Haag, Javastraat 25 Niederlande 

Sehr geehrte Firma! 

Aus einen älteren Auskunftskalender eatn�hmen wir Ihre Anschrift. Wir 
erlauoen uns, Sie auf uRser Unter�ehnen hinzuweise•. Gleichzeitig 
fragen wir oei Ihnea aB, ob Sie für die Zukuaft a� eiuer Zusanmenaroeit 
nit uns IRteresse haoen. 

Wir hören gern von Innen und zeichnen 

hochachtu�gsvoll! 

li z •
._kunftei u. Ermitflungsdièlill 

o. à. h.& 
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CENTRA.LE VEILIGHEIDSDIENST 
---·-

Onderzoek naar da An3lo-Continental 
Seourity-Servioe Lxd.;destiJds ge� 
Vest!gd J ave.straat 25 te Den Haag. 

Op 8 � aart 1930 werd te Londe-n (Eng.) opgericht de Anglo
Continente.l Securi ty Service Ltd • .De oprichters waren zekere 
Cliffg;rn F;trth (Bri_tse nationaliteit) en Dr.Jur. alther Siek_ 
(Duitse nntionalitoit). Aanvankelijk werden deze beide �Jraonen 
benoemd tot "Directoro" P terv1ijl het hoofdkantoor werd gevca·tigd 
arui het adres Moorgate 25-31 te Londen. 
Heï; aand ler;-ke.pi taal bedroeg aanvankeli 'k f� 1000, doch werd ' 
la.ter vermeerdÓrd tot f? 3Ó00 9 waarvan f 1200 v,c.ren volgestort. 
Sinds October l93l_werd een filiaal van deze on�erneming in Ne
derland gevestigd, aanvankelijk aan hot adres W-ijnstraa.t 138 -be 
Rotterdnm.Latar werd da zotel van hetNa4erla.ndse filiaal.aan 
ha·t-hoo:f'd waarvan Ilr.Jur.Walther Sieek werd geplaatst,overg 
bracht naar het ad.re s .A.lkmae.rses traa t no" 4 te Den H aa.g, we.er D, r. 
Si . des"tijds. woonachtig was. Nog later werd de onderneming 
overgebracht na.ar het adres Javastra.a-t 25 te Den Haa.g p om vanda.ru 
v;eer verpl. •• ,a.tst te worden naar het adres Bre3.tnerlaan 146 te 
Den Haag. 
Deze ondern JD.ing stelde zich ten doel: het verlenen van bemidde
ling in incassozaken, trustae-tr;msactieo, a.ssu:rantiezaken,al 
mede het vertegenwoordigen-van trustee-unie en.aasu.�..ntie-onder
nemîngono oorts hot gaven van adviezen en ha.ndelsboricht n,het 
�ti.toet�.en van controles en allerlei andere annvarwante werkzaam 
heden. 
De nglo on_tinantaJ. Seourity Service Ltd.(in hot vervolg aan te 
dui en et de �etters A.o.s.s.)· werkte destijds ( sedert 10 Ma.ar1 
� ie de A..o-.s.s.n.l.opgeheven) tevens voor de Deutscho-Trou
hand A.G.:fi.ir arenvèrkehr te Berlijn. Voorts was zij correspon
dente voor de 11 Société Anonymc Française d'Aosnrónce pour Va
voriser la Cródi.tn t, Parijs, voor de Duitse Kreditver•icherungs 
ba.'lk "Hermes" te Berlijn en voor de Amerikaanse Creàiet- :rz 
ringsinstalling "Americ� Foreign Underwriters" te new York. 
De ,a�rden die aan do A.c.sQs. ale trustee ter behoer waren 
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toevertrouwd, hadden in het begin �an 1937 de f.l.5()0.000 over
sohradon,terwijl da A.o.s.s. een dusdanige uitbreiding had on-
dergaan, dat naast )het hoofdkantoor te Londen, te Hudderstield, 
Bradford,Leeds,Halifax en Antwerpen, nieuwe filialen waren o 
gari:cht" 
Te Antwerpen was dit filiae1 gevestigd aan het adres Rue Venus 
29 terwijl ala directeur van dit filiaal was aangewezen Carlos 
J.�eerbergen, o.m.Directeur van d� Belgische Vliegtuigen Verze
keringomaatscha.ppij. Te Bradford was tot direote·a.r benoemd:
F.M.Ho:rner8 lid van het Advocatenkantoor Sam.pon· or.nar en Co.te
Bradf'ord • 
Correspondantaohappen van da A.o.s.s. w�ren inmiddels gevestigd 
in de volgende plaatsen: Berlijn, Brussel,Parija,· Roubaix,New
'tork,Mila.an, Rome e11 de voornaamste steden van Canada en Zuid
Amerika. Toen Dr.Jur. alther Siek later in de hoofd-directie 
werd opgenomen, droeg hij de leiding van hetNaderle.bdae filiaal 

.te Den Haag, over, aan zijn procuratie-houderF.DoHinrichsen, 
geboren 24- 5, destljds wonende Stalpertstraät no.38 te Den 
Haag. 
Het oordeel omtrent de A.C .s.s., ook toen het Haagse filiaal

onder leiding stond van 1Iinrichsen luidde in het zakenleven 
steeds zeer gunstig en steeds werd met bevredigend succes ge� 
werkt. Om"lirent het �a.komen der finaneie le verplichtingen werden, 
voor zover bekend, geen klachten vernomen. 

Bij de.Politie te Den Haag zijn in de loop der jaren, verschil
lende apostilles binnengekomen, vtaarin inlichtingen enzo ge
vraagd werden omtrent de betrouwbaarheid van de A.Cos.s.

Voor zover aanwezig zijn deze átukken dezerzijds doorgelezen,

doch allen waren van geheel zakelijke en onschuldige aard.

Twee apostilles nl. de nummers 1937-86-G an l937-157a-G, die

behoorden te b_erusten in het "geheim. archief" aan het Hoofclbu.rea; 

van PoJ.itie te Den Haag blelten echter niet meer aanwezig �e zijn 

Dit archief is tijdens de bezetting twee maal door de Duitsers 

van diverse stukken die betrekking hadden op Duitsers,"ontlast", 

naar aanleiding waarvan wordt vermoed, dat bij één dezer cam-

. pagnes ook de hier bedoelde stukken destijds zijn gelicht. 

Het eerste schrijven handelde ver de naturalisatie van Dr •• si

-3
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terwijl het tweede schrijven een verzoek van de Procureur-Gene
raal was om inlichtingen betreffende Dr.W.Siek. 
Omstreoko 1939 trad nog een zekere A.C.Well 9 wonende te Londen, 
Moorgate 141 - EC.2.toe tot de hoofddirectie van de A.O.SoS.te 
Londen,tenvijl reeds enige tijd daarvoor te Antwerpen een zekere 
WiJ.liam Frensch ( verdere gegevene niet bekend) tot het filiaal 
in Antwerpen was toegetreden. 
0 p l.O November J. 9 3 9, . toen het filiaal te Den Haag vanaf het adre e 
Javastraat 25 te Den Haag overgeplaatst werdnnaa.r het adres 
Breitnerlaan 146 ,e Den Haag werd ale beheerder van dit filiaal 
aangesteld de N .v •0Unitas" .. een Nederlandse Trustee Maatachappi' 
aan het hoofd waarvan dezelfde Dr.W.Sîe� stond,die aanvankelijk 
tot directeur van dit filiaal werd benoemd. 
Deze N.V."Un1tas" was 5 Mei 1937 te Den Haag opgericht met een 
stamkapitaal van t.200.000.- waarvan f.4000.- weren volgestort. 
D.r.Jur.Walther Siek was aangesteld äl.$ direoteur,terwijl de sta
tuten dd. 31 Mei 1937 in de Stae.teoon.rant werden g publioeerd. 
Het doel van_d�ze N.V. was ongeveer gelijk aan het doel det het 
Haagse filiaal aan de A.o.s.s. destijds �eoogd, waarom dan ook 
het Haagse filiaal va.n de A..c.s"s. _zonder meer in de N �v .frnitas 
kon worden opgenomen.Medeoprichter van de N. V .Uni tas was: . 

\· 

a.A.Udo d.e Haee1 Rue Stamboul 5 te Alexandri�, terwijl als ge-
-

�olmachtigde voor deze Udo de Haes optrad de notaris-klerk
J.M.W.Baltussen1 destijds wonende Harderwijketra.at 23 te Den Haag
In December 1939 trad Udo de Ha. s weer uit deze onderneming.Mo
menteel zou deze N .v •"Unitaa" gevestigd zijn a.a.n het adres De
Jlildes-traat no.40 te Den Haag. Evenals de A.O .s.s. destijds
staat deze N .v. op Jl.Orma.le wij�e ingeschreven in het register
van de Kamer van Koophandel to • s-Grav�nhage·.
Hat adres Da Mildestraa.t 40 te Den Haag· is een paroeel,dat vroe
ger 1n eigendom toebehoorde aan Dr.W .Si•.}lh Tot 20 Augu.etuo �947
was zijn weduwe Käthe10hristine10äcilie Finder9geboren 2 Juli 
1896 te Hörnerkirohen (Dld.) d�ar nog woonachtig" Zij ia thans 
woonachtig aan het adres Emma.park no. 3. Blijkens inlichtingen 

. van de Kamer van Koophandel te Dan Haag staat deze r .v. dae:r no 
-

1 

wel in het register ingeaohreven aan het adres De Mildestre.at 40, 
doch daar man bij de Kamer van K opllandel niets meer omtre!'_t de

• 4 ... 
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ze .v. ·1erneemt en. � poet steeds cnbestelbaar·retour komt, 
ia men bij de ltruner vai� Koophandel, overeenkomstig de bepalingen 
vez-plicht, doze N.V. uit het register ta ernijderen.Ook het Be
heer�in�tituut, dat o�trent deze N.V. door d Kamer van Xoopha.n
del gepols"t is, daar Dr.S.ie een Dui tssr. was, heef-t niets 1tUnn n 
vinden mtrent huidige activ1teit van. d ze N.V. Mon varmoedt,dat 
de N.V.Unitas heeft opgehou�an te basta.an. Zodra hieromtrent 
kerheid ia verkregen, zal dit nader worden g�rapporteerd. 
Omtrent Dro oSiek kan nog hot volgende worden medegedeeld. 
:!ij :i-�a genaamd: alther1Johannes1Hainrich Sioktgeb.17 november 
1896 to Net1..m:ün13ter {Dld .. ) nn aet1ert 8 Mt-U:1rt 1922 te Frankfurt 
-a/ d. fain gehuwd mot Finl'i.er ( gegeye:ns !'.;;ede card.or vermeld). 
Hij heoft twee kinderen. nl. �udolf; geb.29 December 1922 te :Pr� 
mrt f{a..Main en SLaltrau.d:,Eliso.beth"Frederika.1 gab.2l Ja.nua.t·i 1925 
te Wilmerstl.orf-B&rlijn. 
s;.èk diende in de wereldoorlog no.I van l.91; 1918 in llet Dt..itse 
leger on vocht· ook aan l:let front.Later studeerde lûj in d 
ltetenscha_ppen te eulen en te Frank:f:uf't e/ d.Main.H1j promovee1.>de 
in 1921 Jaot c1ootor m de :rechtsy.1etenscha.p;en. 
In , rank:fort a/ d.Me.in was hi.j na...--:vmikelijk bij d1 ver.se enfl.erne
mingen werkzaam, resp. als assistent der Diraotie en als volon
tair. D" e.rna. begaf hij zich in de ver_zeke:ringsbranohe en trad hij 
in dienst van �e "l?hoenu-ve·rsiohe:rungs i .• G.• te Frankfurt e/d 
Main en waa hij medê werkzaam bij de oprichting van een e;fdeling 
Ored-ietvorzelm'ing. Rem werd volmacht ver1eend en hij moet gedu
rende die tijd zeer verdi�natelijk werk Yoor zijn maatschappij 
hebben verricht.Later :t?erd 1'1:1-j als procuratiehou.der bij de," a
terländ!aohe-Kredi tversicherung A.G.n te Der1ijn aangeete1d. 
In 1925 r"am een dochterinstelling van da "V'eterlil.ndisclle Kredi t
versicherungs _ .G." te 'Berlijn n.l.. "Vaderlands. Assurantie· 
Me.�tochappijn ovane ns de 0rediet l'erzekering ter hand. . ' 

In verband mot zijn ervaring,we1.ko hi� op dit .;ebied had opge• 
daan, \'lerd Dr.Si als dir�cteur der èiochtorondarne · ng aange-. . 

stelden werd hom de o�ri.c�ting van �ijlan,oran · Neder1a.ndp 
�elgï en Engel.and toevertrou d. 
Ook toen wia-t hij belanJ"rijk rosultato·a. te bereil:on en ,as hij 
met succes voor zijn Ondernemi rkzaam.. 
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ln v, rband met -de binnenlandse toestand in Dui tala.nd werd o 
streeks 1929 besloten tot liquidatie der afdeling Oredietverz 
ringo 
Dr.Sie� werd met de afwiikkeling belast en in 1931 trad hij ls 
directeur der Vaderlandse Assu.rantie taatsohappij uit; 
Nadien was Dr.Sie nog te Rotterdam als vertegenwoordiger 
versa buitenlandse-ondernemingen werkzaa.mp terwijl hij inmiddels 
mede-directeur van de te Londen opgerichte hier bedoelde A.c.s,s.

was geword.en en 'directeur van het Hae.gse filiaal derA.c.s.s.
\ . 

Dr.Siek werd over het algemeen in het zak�nleven gezien als een 
�guu:r dia zeer goed voor zijn taak was berekend. 
Naast zijn werkzaamheden voor de A.o.s.s. wa.sDr.Siek ook lange. 
tijd werkzaam voer het Duitse Gezantschap te Den Haag, op het ge-
bied van incasso•s en informaties. Hij goëd voor_een actief en 
veelzijdig ontwikkeld mens, terwijl omtrent zijn moraliteit nim
mer iets ongunstigs �erd vernomen. 
Op financ�eel gebied kon hij zich goed voortbewegen en hij kwam 
zijn fina.nciele verpl.:i.ohtingen 11 voor zover bekend, steeds goed 
na. 
De politieke richting van Dr.Sie is niet bekondo Hij was echter 
Arier en was in 1934 J.ste secretaris van do "Doutse Verein" te 
Den Haag. 
Te Rotterdam heeft hij destijds van begin Juli l.925 tot medio 
1925 verbleven ten huize van de pensionhoudsterG.v.d.Noord1 wo
nende t� Rotterdam, Rocht asenstraat 279a. Hij was in het bezit 
van het paspoort no.77291�2 en onderhield relaties met Mr, acken-

ba.ch, gevestigd te Schoonhoven., 
Het hier bedoelde paspoort was hem op ll-7-42 verstrekt doo_ d 
Höhere S.S.und Polizei-fiib.rar te Den Raag en was geldig tot 10-
7-47•
�e Den Haag heeft hij achter-envolgans aan de volgende adressen·
gewoond:
17-9-1925, Alkmaarsestraat no.11.
10-12-• 25, Alkma.araestraat no.8.

4-1926, Dosschestraat nool6.
24-11-'26, Alkmaarsestraat no.4o
12-2-'35 0 Javastraat 25e
12-12-'35 de Mildestraat 40 •

.... 6 -
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Op 14-6-' 45 ie DroSiek te Den Haag overleden. 
In de admin1stratiesvan de P .R.A. en de Poli tie komt de naam 

van Dr.Sie , met uitzondering van d reeds gememoreerde gevallen 
1n de Pol. ti08'11.min:tstratie te Den Haag niet voor. 
De naam van zijn vrouw komt niet in de administratie van de Po
li tie te Den Haag voor 0 doch wel in de administratie van de 
P oR.A. Aldaar is nol. een ka.art aanwezig wa rop devr. Sie als 
"Blockw:drterin der Jf .s. V. staat vermeld. 

' 

. 

Baar eoon Rudolf was tijdens de bezetting vanaf 17-7-'42 tot 
November 1945 als gefraiter in Duitse ilitaire Dienst p terwijl 
haar dochter vanaf April 1943 tot September 1944 op het kantooT 

van de N.S.D.A.P. werkZaam was. Tevens was deze dochter lid van

de :N' .s.v.

Tengevolge daarvan had zij extfa levensmiddelen en 80 mud cokes 
via de Dui teers ontvangen. 
Aan het adres Javastra.a.t 25 te Den Haag komen thans nog af en 
toe brieven binnen, die bestemd eijn voor de A.o.s.s.

Deze woi-.aen alle doór da huidige bewoner (Maison Streng) onbe
stelbaar teruggezonden. 
0� d_ e1gonlijkeA.c.s.s.Ltd9 die in samenwerking met Dr.Sie 
te Londen �erd opgericht nog bestaat is hier te lande niet kun
nen blijken. WaarschiJnlijk ia dit wel het gavai. daar uit het 
onderzoek is gebleken, dat er aileen 

. opheffen van hat Haagse · filiaal • 
sprake is geweest van hèt 

�" 

29-9-' 47�

Typ.: TV.2. 


	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0009full
	0008full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full



