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Belgische mil. attaché gaat heen 
In welingelichte kl·ingen te Brussel 

wordt verwacl)t, dat g1meraal-majoor 
Servais, ,de Belgische mUitah·e attaché 
in Den Haag, kolonel Adain �1 opvolgen 
als stafn.oofd van generaal i'iron. Kulonel 
A'Clam is: benoemd tot chef van_ het kabi
net van de minister vari Landsverdedi
ging. Generaal-majoor Servais zou dan 
in Den Haa_g worden opgevolgd door 
generaal-:majoor Woussen. , 

; 



NOTA 

Van: H C 

Bi,1 : CO 844P.9 

Betr.: Belgische Consul in  _'s-Hert.Q.g_enbosch 

:Een notoir prul, te stom on ·•nap" te zeggen, een akelige 
nietsnut, die er zich on toelee;t met allerlei meisjes (liefst uit 
de hooeste krinpenl in contact te treden om ze on een goed moment 
in  de steek te lat(i 1. Doodt zijn tijd met schilderen. 

Politie� ongevaarlijke kletskous. 

5 �.fei 1950 

H C 



MINISTEl.U:E Vl!N 

• BINN.ENLAl'IDSE ZAh'Er·l

:r-ro. 84489
Bijl.: gene•

·�etr.; Belgische Consul .te

•s-Oravenhage; 1� 1950

VEH'l'ROlfflELlJK 

In 'lntwoord op Uw schrijven Dilfectie :Kahinet en :Frotocol/KA. 

• 

'd.d. 21 April 1950 rio. 39955 heb. ik de eer U med� te àelen, dat in po-. 
litiek o�zicht .omtrent de relaties en antecedenten van de fleer Charles
,DONY niets nadeligs beKend is. Tegen zijn erkenning en toelating als 
consul van BelgH! te 's-Rertogenbosch bestaat m1jnerz1,1ds ge�n bezwaar. 

�. Iill'T H001'1) VAN Dl: DIEtST, 
· N.imens deze,

Jhr 1:'r \V.). 'rh. Serrari s • 

Aan de lloogedelgestrenge I:eor Hr J. Visser, 
Diroc�eur van het Kabinet en Chef Afd. Protocol
van het l!iniaterie van Bliitenlencse �tik:en, 
Plein �3 

's-GRAVEifflJ\.GE 



MH 

VAN 

MINISTERIE 

BUITENLANDSE 

'S-GRAVE N HAGE 

Z A K E M, ;-�;�; 
-, 

1 ACP/ tP�ce9 � 
VllRZOlllCE IIIJ llEANTWOOROINO, KENMERK, ONDBRWllRP, DATUM EN NUMMllR TE VERMELDEN 

Kenmerk, Directie Kabinet en Protocol/KA 

011derwerp: 

Datum: 

Nmnmer: 

21 April 1950 

39955 

Ik heb de eer U mede te delen, dat blijkens ontvan-

• gen schrijven van de Belgische Ambassade hier ter stede de er-

f• ..,..., kenning en toelating wordt gevraagd van de Heer Charles Dony

• 

Aan 

al$ Consul van Belgiij te 's-Hertogenbosch, voor de provincie 

Noord-Brabant, met uitzondering van Breda. 

Alvorens aan dat verzoek gevolg te geven, zal ik 

gaarne vernemen, of er naar Uw oordeel tegen die erkenning en 

toelating bezwaar bestaat. 

D·e Chef van het Kabinet 
van de Minister van Buitenlandse Zaken, 

�� 

het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, 
p/a Java straat 68, 
A l h i e r  

'/.P. J Jt. L 
� 7338 - '50 ./fj' 
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eS:l!ard SITTARD, 24 Oetober, 1949.
Tolefoon 2400, 2141 

No. 201/49 Doss. ID 
--

(Men gelieve, bij beonlwoording dotum 
en nummer te willen oanholen.) 

, V 

2 6 :JCT. '949 
Bijlage(n): 
twee.-

e 

---

AAN DE HEER 

GEHEIM 

{;-, ,'7-J..v15 

Hiermede doe ik U toekomen een aanvrage 

tot het bekomen van een bewijs van Politieke 

betrouwbaarheid, gedaan door het Consulaat 

Generaal van België, alsmede een bewijs van 

politieke betrouwbaarheid t.n.v.Willem Kette� 

ner, met het verzoek wel voor doorzending te 

willen zorg dragen.-

De Hoofdinspecteur 

Hoofd der Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 
t s - GRAVENHAGE 



CONSULAAT GENERAAL 

VAN BELGIE. 

Nieuwe Doelenstrant 12-14. 
AMSTERDAM. 

� 

&EMEE�TE PC�lT!E 1E �IHARO 

.... 

ln1e.komen dd. j_J,. /_<?J.7- .... 

No .. !.�!/--- Doss .. -----

IJ'ec. Ne .. 1..J[.t,lf · - --·-····· 

Het Consulur,t Generaal 1vnn
�

gH! te Amsterdam heeft 
23? tJelr-41-·7/tUL,<J $_ /'-/- , de eer den Vreemdelingendienst e, ...•• /. . ( .t? ,'?,V.., ....•• 

te verzoeken, indien mogelijk, een bewijs van politieke 

betr�buarheid nf te geven ten behoeve van •••••••.•••.••

. . . lt.e. m. ?.7. (; � • •• � I.� ��� . . . ___ ?;. t; .yl.?, 6-. -9. � ....... . 
··�r-:-i�':).. b t \ 

A"" ·" 
•• V,:;� d ge oren , e ........ �.�J:-: �·�-';,)._ ••• , •• c .. . . . . . . . .  , en ................• 

' 
ir. '""';-· -�-·. . .; _..�t\� '? \ 'J) , L ,/ 

wonend.e te..;J.·. · •. _.;:·fy;.\.:-:.c,p.c.> ::>
y-

..,.q.,(�. f?. () ••••. ..••••••••••••••• 
. .5;f�.:'\ .:\?>1 

r; .!� n / /T) � . /.}_ .'7 
'1·���<: .. '.·/;. ;·:,,1

Amsterdam, den. r<r •• V..Q. �� ./.jl � 
,; \ �9:'-,_\) ,;,:-��_<:·.' · Aan dèi{::��'f�� .. {��ndienst 

te \"" r ... ,.�., ... , · '·�\�' 
"'-!} ,.., :-: ·. -\ . ;.:,�-.. : .. ,/;!_.:_�:...---.,.J 



�meenlP.j>oli'lie 

GS:ïlanl SITTARD, 22 October 1949 
Telofoon 2400, 2141 

Doss. J.F\,.l:S · 
(Men gelieve bij beantwoording datum 
en nummer te willen aanhalen.) 

Bijlage( n): 

AAN DE HEER 

On erget K.ende, 1 .t,.G.Schen�c, 

Corpschef, roofdin1:11ecteur vnn Poli

tie te ijittar,, verkl qr-t :ücrb::.j c.:nt 

ten � nzien v" r, .::S �E" E , illem, we

rende te Broe ·sitt8rd-Sit"J:lrd .Jo.rpetr. 

no.90, o-p "'.>O�itiek gE-bied nie·ts n3,de

lig� b� enè is ge�orden.-

. ,C. 

Co 1 t: 
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• 

No t a  voor CO 67859) 

Van: D/IIa 

I , 

De BVA Economische Zaken mede�edeeld dat de Belgische Handelsattache 
Baert goed op de hoogte blijkt te zijn van zake� die op het Ministerie van 
Economische Zaken worden besproken. De BVA antwoordde hierop dat het hem 
b�kend was dat op Economische Zaken, in het kaöer van de Benelux, een 
Belgische ambtenaar werkzaam is en hij achtte de mogelijkheid niet uitgeslo
ten dat deze aan Baert inlruèhtingen verstrekt. Hij zal deze kwe&tie echter 
aan een nader onderzoek onderwerpen. 

D/IIa, 11 Februari 1950 



• 

• 

NO T A 

voor CO 67859 

Betreft: Uittreksel uit verslag bespreking Economische 
Zaken d.d. 26 .Tanuari 1951 

. . . . . . . .

In antwoord op een door mij g estelde vraag 
hoe het mogelijk is dat de Belgische Handelsattaché 
Baart op de hoogte is van de inhoud van Nederlandse 
documenten, deelde de BVA mede, d�t Baert in Benelux
verband alle mogelijke Nederlandse, ook gerubriceerde 
stukken ter inzage krijgt • 

. . . . . . . . 

DOV I, 2 Februeri 1951 î 



RA:Pl oR.r van D. 

Betr.: R.Baert. 

·�Mifl
!\ t.0/

jDAI: __ _..

PAR: 

Van dooreaans wel in€'elichte ziJde werd vernomen, 
dat aan de �ederlands Belfische - economiscne besrrekingen 
veelal, als lid der Belrische delegatie, wordt deelpenomen 
dcor de Arnbassaderaad-bandelsattacl:>e BAERT, die reeds he.r
haardelijk, tot verbazinr. der �Aderl�ndse dele�atie-leden, 
poed or de boogte bleek te zijn ffet wat op het t::inisterie 
van l..conomische L.aken werd besrroken en oeraald.

Zelfs is ret vooreekomen, dat BAERT voornoemd 
bij een besrreking een lrnderlands .uerarte1uents-docurr.ent
in zijn bezit bleek te hebben, welk document slechts enke
le daven tevorer dcor een hederlands delegatie-lid, ten 
Jerartemente was reproduceerd. 

BAERl' komt voor 

D II b, 12-3-1949 
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MINISTERIE VAN 
Kabinet en Protocol 

BUITENLANDSE ZAKEN 

�� 
No ... ···5293-7-········ ,·-

'S-GRAVENHAGE, de ......... .28 .... Me.j.,i .. :l.949······.P. r 1 

-

\ 

j_ --· ., --
Men wordt verzocht blJ de aanhaling van 

� deze brief d.1.t�90-ninFLJl'J'll)J{'\9!r,9 l 

'-f,i/ 
on afdellng\:

•u�e:it't mn!è�ê1. 
_ 

Î A .... lvs-&y ,

Ik heb de eer U mede te delen dat, 
blijkens een van de Belgische Ambassade 
hier ter stede ontvangen schrijven d.d. 
20 Mei jl.,no.134/2777,Mejuffrouw K.Winners 

À benoemd is tot sec ret'ares se van de Bel giscra 
f Ambassadeur in de plaats van Mejuffrouw 

_....,\E.Bergers, die inmiddels Nederland heeft 
verlaten. 

/ 

Mejuffrouw \'linners woont tijdelijk 
aan het adres Verdistraat 71,alhier. 
1 De Chef van het Kabinet van de 

Minister van Buitenlandse Zaken, 

�� 
� 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
1 s-GRAVENHAGE.

® 44678 - '48 
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

��x Kabinet en Pro�ocol. 
No .. ·ti-·23-2'5·,····· ···· 

'S-GRAVENHAGE, de .... ·2···:M:·EÜ .... ·19-4-9,-.. ........... .

Men wordt verzocht bij do ainhaHng van 

dez;e brief dagt ekening, nummer 

en af dot In g nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen dat, blijkens 

een v&n de Belgische Ambassade hier ter stede 
ontvangen schrijven d.d. 19 April j.l., no.

314/2097, Mejui'frouw E. Bergers benoemd is tot

steno-typiste aan voornoeraie Ambassade.

Mejuffrouw Bergers woont aan het adres 

van Blankenburgstraat 1, alhier. 

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

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
J..,.straat 68, te 
, �RAVENHAGE. 

@ 44678 - '48 



O.d.O. � �t, '?� 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

en ")rotoool. 
i 
\' 'S-GR'AVENHAGE, de ....... 21 ... April ... .19.4.9 .•.... 

·- çr
I 

D� I / \.1cn wordt verzocht bij de unhal lng v�n 

27 APR. 1949 deze brief dagtekenin g, nummer 
en afdeling nauwkeurig te vermelden 

I A( . to 7-t &
ik heb de eer U mede te delen, dat 

blijkens een van de Delgis�he Ambasaede 

hier ter stede ontvangen achrijven de 

Heer Aug. Lonnoy benoemd ia tot Ee1--ste 

Secretarie a..'Ul voornoemde Ambassade en 

gedetacheerd zal worden bij het i� inis

te:-ie van Economische Zaken: De Heer Lon

noy is vergezeld v•m zijn eort3encto. 

Hij woont tijdelijk in Hotel des 

Indes. 
Kl. 

. 

D:3 cimF V AJIT HET KA"BIN3T 

IvITNISTETI VAN :BUITENLANDSE 

_:/!:!--� 

Aan het Iünisterie van 
Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 's-GftAVENHAGE. 

® 44678 • '48 

ZIIJCEN, 



6--:[-, \? 'l 2-

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

�ltX Kabinet en Protocol. 
No .. .)90.13 •········ 

\'\; J 

'S..GRAVENHAG�de .......... 20 .... Apr.il .... 1949 •. 

C f Men wordt vertocht bij de aanh3flng van 
IJ. / deto brief dagtekening, nummer 

� en t.fdoJlng nauwkeurig te vermelden 

b07.r-.s 
Ik heb de eer U mede te delen dat, 

blijkens een van het Zwitserse Gezant
schap hier ter stede ontvangen schrij
ven d.d. 11 April jl., No. 38, Mevrouw 

x PACHOVA - MELICHAROVA, dienstbode bij 
de Heer R.J. Keller, tweede secretaris 
aan voornoemd Gez�ntschap, niet meer bij 
deze in dienst is. Zij woont thans bij 

x\haar echtgenoot, de Heer Karel Pacha, 
butler van de Heer L. Nem.ry, tot voor 
kort Ambassadeur van Eelgiij te 's-Gra
venhage. 
{ 

·-,,.· 

Aan het Ministerie van Algemerte Zaken, 
@ 44678• ,48 

Javastraat 68, 
HAAG 



CJ .;. 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

�Kabinet 
-

en Protocol. , ,No.92'96-.............. .. 
'S-GRAYENHAGE, de 27"tlanuari· .... 1949·• .. 

11,en ·,v«>'<dt· vb'Àä� bi) de aanhaling van 
deze brie( dag.ce.ktrtl-n&, nummer 
en afdellttg nauwkeurig to vermelden 

C . s-431.fr '··-

Ik heb de eer U mede te delen, dat Zijne 

. � /\Excellentie de Heer E. Graeffe, de nieuwbe
noemde Ambassadeur van Eelgië hier ter stede, 
op 18 Januari j.1. zijn geloofsbrieven a.an

Hare Majesteit de Koningin heeft overhandigd. 
De Heer Graeffe ia gehuwd. 
4 

• 

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

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, te 
's-GRAVENHAGE. 

@ 44678 • '48 

('" 
' 



cu 

MINISTERIE VAN 

Kabinet en Protocol. 
BUITENLANDS E ZAKEN 

JêXJ:l!etlmi 

• 

• 

Aan 

No .. 29],9 .•........... 
y 'S-GRAVENHAGE, de ' 21 .Ianua;cj 1,9,lt.9.• 

©
f

cY*b�d, ·�riocht blJ de aanhall�g van 
uc .brief d;iste..kG...ni:ng, nunimer 

a?o

4
nJAtfig;g verm�ldcn 

C, j AIL/ 03 !J�J 
Ik heb de eer U mede te delen, dat bij 

Koninklijk Besluit van 8 Januari 1949, no.38, 

1de Heer Chr.J.A.Jansen is erkend en toegela

ten, op de voet van Nederlander, als Consul 

van België te Nijmegen, voor Gelderland. 

ï 

De Chef van het Kabinet 
van de 

Minister van Buitenlandse Zaken, 

sl-3-� 

het Ministerie van 
A!Lgemene Zaken, 
p/a Ja�astraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 

@ 44678 • '48 



ID. 496. Ij) 
Uw No. 49832. f

=--
-,

_,..--, 

1 � OEC. 1948 1

G..i:HEit:. 

Onder11er:p : Cm:. Jens en. Datum : 30/11 

• 

Datu....'.1 ontv..,.ngst bericht : 2/12 1�4t). ;_;.'f\Î-;/.263 
Betrouwbc:..axheid berichtgever : betrot,'ta&Jllf. --.J 
17 aarderinf; bericht : bet:romvbaar. • 

J Christianus Jacobus .4.ntonius Jansen, geboren te lhjmegen,
Yf 16 Nove:...'ber 1898, Vó.n beroep Directeur N.V. Metselsteen v.n. 

A. Geldens, wonende te Nijmegen, ParlcrJeg 100, is in het be
volkingsregister te Nijmegen i.ngeschJ.'even op 1 Octobe1· 1920,
komende van Rotterdam..

Hij bezit de Nederlandse nation&liteit en belijdt de 
R.K. Godsdienst. 

-1 Hij is gehuwd met Jacoba Joh..,.nna t1&.ria van .l'iia.rwij1:, gebo-
-- ren te 1hj"1egen, 10 ,.,,ugustus 1898, en 11et gezin telt vier kin-

deren, waarvan e:i:· 1 is afgevoe:r:d nö.ar Tilburg. 
In crimineel noch in politiek opzicht is outrent hem na

deligs bekend, eve�in omtrent zijn medegezinsleden. 
Zij staan allen g,.nstig aangesch:reven en zijn de K.v.P. toege-
daan • Einde . 

Nijmegen, 9 December 1948. 



IIINISTERIE V.AN .AUIJ!MflNE Z.AKllN 
J"a,rastrae.t 68. 

•s-Gravenhage, 23 December 1948.

No. 51263. 

Uw No.: 124453. 

Onderwerp: Chr. :T A N S E N. 

GER.EIK • 

• 

• 

OD!ler verw1jzllJ8 naar Uw in margine vermeld scbrlj 
ven, heb 1k de eer U het volgende roede te delen. 

Cbr1stianus Jacobus Antonius 1 A N S .E N, gebo
ren te Ni.)negen, 16-11-1898, wonende Pat"kweg 100, aldaar, 1s di
recteur wn de N.V. "Metselsteen v.h. A. GELDPNS. 

Hij is gehullld met J'acoba J"ohenna !larie. van 
M AR W I J K, geboren te Nijmegen, 10-8-1898 en beert 4 kind.eren. 

Da Keer 1 ANS EN staat te Nijmegen zeer 
gunstig bekend

_. 
zijn godsdienst is R.K. en in politiek opzicht 

is hij vermoedelijk de richting van de K. V.P. toegedaan. 
Hij, noch zijn gezinsleden komen voor in de ad

ministratie van de :Folltie of die der P.R.A. 
In verband met het bovenstaande moge ik U in 

overweging geTen, ten aanzien van de consulaire as(spiratteis TBD. de 
Heer �ANS EN een gunstig advies uit te brengen. 

HEl' HOOFD VAN DE DIEmT, 
Nam.ene dEl'Ze• 

\J 
L. Pot.

Aan de Hoogedelgestreuge Heer 1lr j. Viseer 
Directeur van het Kabinet en Chet' .Atd. Protocol 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Plein 23 
•s-G R A V E N H A O E.



Afschrift voor het 
,Hgemene- Zaken, 
p/a Javastraat 68, 

Kabinet en Protocol. 
xxxxxx 

12�453 

. 
. 

. ' 

Ik �eb de eer U mede te delen, dat blijke�s 
ontvangen schrijven van de Belgische �mbassade 
hier ter stede de erkenning wordt gevraagd van de 

__.\Heer Christiaan Jansen als Consul van Belgi� te 
'Nijmegen, voor. de próvincie Gelderland, als op-

# i volger van wijlen de Heer. A.J .J. Geldens �

Alvorens aan dat verzoek gevolg te geven, 
,zal ik g aarne vernemen, of er naar Uw oordeel 
te6en die erkenning bezwaar bestaat en zo neen, 
op welke voet zij zal ben.oren te geschieden.' 

� 
. ' 

DE. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 9 

Voor de Minister, 
De Chef van het Kabinet, 

Aan de Heer Commissaris der 
Koningin in de provincie 
'Gelderland te 
A r n h e rn • 



mNISTERIE VAN .ALGEUENE ZAKEN. •s-<h'8.venhage. 30 November 1948.
------------------------------

No. 49832 • 

• Onderwerp: Chr. J A N S E N. 

GEHEIM. 

• 

Ik heb de eer U te berichten, dat de Belgische Ambassa
de hier ter stede bij de Nederlandse Regering de erkenning heeft ge
vraagd van de Heer Christiaan j A N S E U als consul van Belgie ln 
Uw gemeente, als opvolger van wijlEll da Heer A.1.J. G E L D E ?l s. 

In verband hiermede moge ik U verzoeken, mij met de an
tecedenten van deze persoon, antrent wie geen nadere personalia te
mijner beschikking zijn, in kennis te doen stellen. 

HET ROOFD VAl1 DE DIE!BT, 
Namens deze • 

Aan de Heer Comnis sarts van Poli tie 
te 

N Ij MEGEN. 
1.G. Crabbendam.



Notitie C 
Tsjechisch chauffeur 
in dienst Belgische 
Ambassadeur. 
OD-"Belgische vert. 

1 u NOV. 1948 

,���g 81Y�.
-

in :i:lederland. 11 

Op 5.11.1948 IDlt Stuyt om 5,45 uur telefonisch 
mede, dat een Tsjech bij de boà.BZ n�ar het adres van Lrban in
f ormeett. Omdat 3tuyt en de K11lllr.'ER deze persoon en zijn gedragingen
hoogst louche vinden, vraagt men mij met spoed naar BZ te komen om deze 
vreenneling eens op te nemen. Wanneer ik de vraag stel hoe hij heet, krijg 
ik ten antwoord, dat hij het bezoekersbriefje onleesbaar hee� ingevuld. 
Geef in overweging o:pnieuw een briefje aan de hand van zijn :pa.spoort te laten 
schri jven. Stuyt blijft aanhouden dat ik toch komen moet. Heb geen auto en 
probeer zonder resultaat B 9 of een van zijn satellieten te bereiken. 
Stuur,om ter wille van de goede verstandlouding aan zijn verzoek te voldoen, 
de rechercheur Budde naar  BZ met verzoek zich met Stuyt in verbinding te 
stellen. Budde deelt de volgende dag telefonisch mede, dat bewuste Tsjech 
aan het volgende signalement beantwoordt: 36 jaar, 1. ?8 m., blauwe ogen, 
blond achterovergekamd haar, grijze visgraatoverjas met ceintuur in de rug, 
bruine lage se hoen en, dito sor-.. ken, grijs costuum, roodbruin gevlokte shawl, 
sprak liilgels, maakte sjofele indruk. Budde heeft zich op verzoek van Stuyt 
beperkt tot het opnemen van signalement. 
Volgende dag verneem 1k van Stuyt dat de vreemdeling is Frantisek PRCHLY, 
vroeger chauffeur van Erban, momenteel als zodanig in dienst bij de Belgische 
.Ambassadeur. moen men deze laatste vroeg hoe hij aan PRCilLY gekomen was, 
en of men zijn politieke antecedenten ken'le, zou de Belg ten antwoord gegeven 
hebben, dat hij deze vreemdeling eigen lijk niet gecheckt bad, maa r dat hij 
goed kon chaufferen. Ik acht het niet noodzakelijk om aan deze kwest ie nog tijd 
te verspillen. 

9-11-1948.
C 5. 



NOTITIE '98.D C 5. 

/
l :x OD Belg. vert. in Ned. 
l x PD 6086.
l :x C 5. 

( i.. ' Vohno. 

Uit archief transit-visa blijkt: 

• 

Isabelle EUgenie Ghislaine ftJl WaJMEN, Belgische, geboren te 
Panne, 31-12-1916, secretaresse van de Belgische Mil. Attaohe, 
homster ftn pas IB 135974, afgegeven te Rotterdam op 16 April 
1948 he eft met ingang van 25-4-1948 een transit-visum gehad. 
Reden: bezoek aan Hongarije en Oostenrijk. 

21-9-1948 •

C 5. 
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN l 
�� 

'-1:\, , �x Kabinet en Protocol. � 
No ... l0.5.3.1..7 ....... . 

• 

'
- "S=G'RA VENHAGE, de .......... 29 .. Sap.tember .... 1948 •

Volgno. 

1
. --· .... _ �- -��- ··� Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

deze brief dagtekening, nummer en 
'. ·3 0 Sf P. 1948 afdeling nauwkeurig te vermelden 
·----··-·

l ACD/ �6 6 6/- , 

Ik heB èe ee� U mede te delen, dat 
-+gde Heer X.Claeys Bouuaert, Ambassadesecreta

ris le klasse aan de Belgische Ambassade 
hier ter stede, tot een ander.e bestemming is 
geroepen. 

/! 
·'1, 

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

���-

Aan het Ministerie van 
,ügl3rene Zaken, 
p/a · Javastraat 68, 
's-û r av e n h a  ga. 

@76H·'48 



UITTREIZSEL 

Voor .OD ..... 3..7..2 ......... .............. ..................................... Naam .... �ELGIE .. . (:V..er.:te.ge.nw.o or..d.iging .... in .... Ml'!!.derland .. ) ..... .. . 

Origineel in ..... OD .... 6.45 .............................. ........................ ........... Naam ........ Le.d.e.n .... en .... p.e.r.sonee . .l...:v.an ... he.t "Int •.... Hof ... :v: ..... J;us.ti tie 

Volgnr .. .... ........................ Ag.nr ... 46.1.9.3 ............................... Aard van het stuk ...... Ingekome.n ... schr..i.jv.en..... ... . .... ............................. ..

...... .............. ..................................... .... .... . ..... .. . . .• Afz ....... �uit ...... Zaken, .... I).(!l,n. ... lwloag ................... ............. . ..... Datum ... .17 ... 9.4.8 ...... : ........... .. 

• 

• 

Ik heh öe eer U mec'le t� rlelen, dat .Mej. M. Lamberts (B�lgische) 
benoemrl is tot steno-typiste aan het Int�rnationale Gerechtshof 
hier ter stede • 

Uitgetro).d<en door .... MS ............. . . ............. ....................... Afd./Sectie .. .ACP/4.11. .............................. Datum ... ... 20 •. 12 ... 48 ............ .... ..

��'Wilt .................................................................................. . 

@ 5030 •• 18 
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

��
?.��binet en Protocol

" 10 �t "1 1 
'$-GRAVENHAGE, h·ï�'(;·�:············-� ......... 9. .. �--�·-···

-Men w0<dt,.,ve�.l>U de.Jl..\.hallng 

/ -won dezo brief dogtokonlng, �ummer 
J en: �eil,:êJ�,ll9'4i8\• vo!molc:\on 

Ik heb de eer U mede te delen, 
dat de Kolonel B.E.M.André Servals, 
Militair Attaché bij de Ambassade van
België hier ter stede,uit Batavia is 
teruggekeerd en sinds 1 Juni j.l.zijn 
werkzaamheden op de Ambassade heeft 
hervat. 
J'I 

De Chef van het Kabinet 
van de Mini�ter van Buitenlandse 

�I?_�--

i...,fn het Ministerie 
p/a Javastraat 68, 
's-G RAVEN HA 

van Algemene Zaken 

G E 

� 744!!-'47 



CJ 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

� Kabinet 
No. ·7-3802-�···········

en Protocol. ft·-------------

'S-GRAVENHAGE, de . ···t:Wûlt·::._l.94:._8:�··;l····-

Hierbij 

t 
1\ wordt ve'i'\Off•, bij de aanhalln van �'t/ diz• 'br1i·dJU}jcÎ9'4anum. er 

\, � C,, ·i ·;;"�it;;; ,��-· 
heb ik de eer U mede te delen, �l�! 

• {_ ldat de Heer Hugo Aelvoet, Kanselarijkle�k

• 

aan de Belgische Ambassade hier ter stede 
Nederland heeft verlaten om zijn militaire 
dienst in het Bel gische l eger te gaan verv�llen. 

rK 

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

Aan het Ministerie van 
Algemene Zak en, 
p/a Javaetraat 68, te 
's-GRAVENHAGE. 

@ 7472 • '47 
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WP. 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE Z�KEN 

AlEh>EOtiiilî _.,...::.. oinet 
No ........ 29-3.5.J. .•..... 

) 
.

en ro' col. C,, , J[dÛ
'$-GRAVENHAGE, de ...... ..23 .... l,.'.;J.:v.: .. '.J".1 .............. .1:1!:J:.Ü. • 

�. 

• 

Men wordt vorzOcht bij de aanhatlng van 

deze brief d;igtekcnfng1 nummer 

en :i { d c I in g nauwkeurig to vermelden 

üi'fè-

I-:: · �b èe e0r J v�de ti:; è.elen,da.t de 

/ 1 Heer .Lt • .L'anis 'Jcn0<1 nd is tut .. ;.t\-éi.ché a&i. 

de Be" r,ische -'-mbassacle "'i .or ter stJdEJ. 

î>0 ·eer A .�;ijs ,.rl.ttac'1é aan ri;cnuemcle 
/1 .1:l.:noas.:ade,is tut een anè.�re bcstemuing 

"�roepen • 
.e1 

De C' ef .::.n !'.let 1:abinet 
van 1 e ini st �r van 

Bui tenla11dse Za ·e,, , 
v )ür dnze, 

.tl.an 11.et : inist')rie 
Al�emene Lia:e'l, 
p/a Javastraat 68. 
's-Gravenha:::;e. 

voor 

@ H72 · '47 



Notitie van C 5, dd. 6 Februari 1948

"De Belgische .militaire Adj. Attache Majoor Cassart 
heeft vermoedelijk contact met J.P. Roaget, die in 
communistische kringen verkeert. Rouget werd in een 
aan Cassart toebehorende grijze Packard-auto gesigna
leerd, die het nummer H 21362 voert. Dit nurilller is 
afgegeven aan de N.V. Englebert. Voor verdere bijzon
derheden, zie PD 5183 en PD 

•



"' 

';.V.D. 

• 

• 

Be�r. Onderz0ek 2 lDrR, Bel·. ?rrbas
sede, �.w. E. de Broc� 'en J.B.Ku--1� 
in veri:isna. !l.'e4• sienel "'J�ing JTJotor
voP,:r-'·11ig, nu rre:r sn let·'-E.r CJ 283, 
in de omgev·· nr; van ':J.e"" gE'bm.tv vsn 
àe G.i.... lI:::. c ,.e ·�ass&nasr. 

R A P P O R T 

1ret be'-r�· 1-:'i.ng •·ot het waarr.e, en van au+.o I s, t eken1·e
kend nu..i'l!ner &n le.1. �. er CD 283, weli::e wegens 0 ich o... ? en 8 Oct. 

\ 194? o·o verd:Jcht e wi zze zouden bebben opgehouc'\en op de van der
Ouclermeulenlaan, Oua.-· essenaarschev.6g en Laan V:3'11 II00€,11'mlçi.e t.e 
1'assenaar, aon -welLe: laats'-E ::.aan "h..e·:- gebouw van de G.3. llI c 
is gel egeri, an '1.e·'" volgencJ.e gG..reld wor<len: 

n.eb1 ,.,:�en is '18 onderzoek, a.s .:. wel. eanget Jr en kan vÏo:rde 
J

dat deze z�ek ongenelderd is. 
!Je 73e2.e;ise li.mbessadeur wilde n.l.. e6n persoonli.5k bezoe1 

bre11gen aan 1 �arheeze,, zo111el als aa.n è e. G .s. II1 c. La '·f.r 
bl AE� , nr;i+ :!J.i,j zich op 7 Oc �. 194? in,. genoem/le lanen l'aêl o:oge
ho, .'1en, '?onder a e e;ezocli + e aJress.en te kun.ne1, vinden. Bij he+ 
o:rd 0., ... eren naar bei 1r, adressen, WS.$ de "agen, waa:!.'in rii j ge-' 
ze+en wes enl'"eJ E. p·alen de Jaan van Foogwolde o-p en neer "'ere
den, waarbij fe cbau.ffeur zoel ende naar bui+en tad ge' elten.Dit 

., moe.·:- dan a e Broek gevrees+ zijn.. 
Een en ender heei'+ de op:o'erk�_,Nimheir1 ve'1 eon bode van 

G.S. III c Je+roh.ken en deze heef ... de inöruk be}rregen, cta+ 
meerdere wegens, ge1cent.ekend o.o. 283, zich or, verdacllt:e 
wi,ize in de omgev:i.ng 01)hielël.en. Da '- hij 1Ü€L minsL ens een- V�"

signalemGn+ heef+ opgenon..en en nie1· bemer·ic-1- heeft st�'leds m�+ 
dezE.lfè!.e wagen te doen ts hebben, lwa. to ... gevolg, da.i. hij eb.''/en ander Ö:oorP"af, ·waardoor bedoela.e vragen gerek.en zijn. 

:?ij navraa1s op l1et. l\'.inis.i-erie van Bu.i ·'-enlandscb.e zek-en, 
blee.·, da'· 0JJ .::,uJ a:fgegeven I ss aan de :ddgische ambarsaê'e en 
ver,,e.:i, da + he"'" onmo�Glijl;: VH.s, da+ he ... zelfde Il1.1Il_'lller vvor·no� 
eer:. andere wagen v as a fgegBve;1. .. 

Nadien blee1r. (le Belgische anibass9d$ur bet-er geinform.eer:1..· 
want hij heef� zich .j.o6n pefs�onlijk in verbinding gesteld me� 
Dr. Son,er en ble:e bovendien, dat hij contact had:e- 1?,óZOch.+.
met Ycj or ]'ock. î!i+ he+ onderhoud met Dr. Soraer ktvam naar vo
ren, dat hij inderdsad 1{"; v ora:r�aanà.e x.:eer zonder succes had 
t:,ez"ch+ naar �r. f'omer. 

Aangenomen TI"a� à.ue wc-il vord.en, dBt. de manspersoon, n.et: 
juoà.s ui +er.,_ijk, .-'ionke1 hear en kae:. op de schedel, de Belg. 
ambassadeur is geweest-. 

:Jeu en ander ·rnn 1.: el bevestigd worden, cl.aar ii<" &en on
derzoe1. beb- inf:,ES.L P.lfl in ce ön"Tiède� lijke ori-::;eving ven de B0l
gfuscl1e ar1bassaa.e, waarbij ik het gelul.. had, è.a+ ju.is·L een 
blamre Buick, moèl.el 1946, het hel;- van dl Belaisc.1e ambassade 
bi· n enre1:;;d, bes'· tul'êi. dvor een 1..::.ber, 01rer6e11Jco11 ,;;;nd aan geno&md 
SÜ!,nalemen+. . .&i,j 0.roeg ecLter er.n z,Aiar+e gleufhoed, zodat. iA 
nie"" '1eb ku, '"E-.:J. vas+stellen, da'- hi li kaal op de schedel was. 

VerdeTe1=,ege-rens _uver a e beide chauffeurs: 
P0rsonalia è!.e ....:rock: 

J _j Edt1.Flrl11ls Joh1:1nnes de Broek, geb. 18/9/1895 te Sluis, 
A. ,,.. / r Neä.erlande:r, .:.t.I>.., concii:··ge +evens chauf1'eu1·, vroeger b1êi.e 

bij de B6l1::-.Lsche Lef".a ... ie. 
__...,.. Huweli,ik� îl.i,� is �ehu.vid met i;:argare+ha Hendrika Vïlhelmina 

r-orr.elrsss, geb. 14/3/1896 t.e 1 s-Gravenhage.



J 

t.' 

• 

-2-

V'oonp•a .... +seri. G11 a.lrt:sssn: Voor '30/3/1928. +e Brussel. 
Van 20/2/1ÇJ28-6/ll/1941 + e 's-11-ravs1Ji.a6e, �Iassol'plein 52 

(vroeger gebouw Belg. Je.r,a1-i€). 
" ö/11/1941-G/12/1945 ·re Jer.i Ho&f, �acob c� '·slaan 14 (BeJl�. 

ambassade). 
11 5/12/H,,:5-heclen 1·e ::Jen .E:aag, Nassaul&an 38 ( thsns eveneens 

Belg. ambassade). 
\731 de Bxock is oij de uo].i·l:'.ionele ins+a.nfies 1.1ie+s +en nadele 

bekend. Va.uD:' ziin binnenkomst: in Nederland in he"· jaar 1928 i� 
hij reeds in t'il.ens-'- bij de Belg. Jega'�.:..e, :i.�·�er ambesssdF•. !Ui is 
in h&"'" ,bezi + van le eere e"ia:i.lle verburüen aan de Or<i.e van Ora11 � e 

..-. ::assau i:c he+ zilv:er. Ri.� Leef+ '·wee 'cinderen, '· .w ..... ie1·e1· Johan
_. nes, geb. l�/11/1921 +e De.n Hae€j en J..douard Guillf-ltu' e, ,,.eb. 2C; -/ 

_ f 192� +.e I. en '9:asg. � .,ze is ot 14/8/1 � '±€. in hF;, .... l .\.''' eJi _., � �··rerlen 
_., met E.R. v.d. Linde • ..,ij :hetf+ verdie;,s•·elijk wer,li. ·�)OJ" èle i1leên

litE>i+ verricht ei, �eEf�- desvee;e nol:'.'. gevangen �e:"r+en voar rle e.n.

2e. Jeeh Baptis+ rumps, �eboren 20/4.:/1906 +e Oueri��cc�1e(BelfJë}, 
-- van beroep chauffeer bij d.e Belg. ambassade, w:>:,ende +e r;rus
sel, Ieuvenscheweg ?O, ··-uans verblijvende -:-e ]en Hsag, Jacob Ca-!;s
laa.u 14. Hij heef"t de .BelgiscJ-ie na ... ion.eli ... ei+. 

Kumps is seder ... I/10/1946 ,,.ei·<:zaam l,tj à.e BP.lg. 8.I'lbB.,,sade in 
Nederland. Eij stsar in b�t bevolkingsregis+er niet i�gescI'-�even 
en geniet exterri+oriali ... ei+.

Bij de politionele. ins ... c1nties komr zijn naam nie+. vnor. Een 
antecedert-l;enonde:rzoek naar ziin ve::-bli jf j_n 13elgi.e word ... inr,es '·eld 

Geslo'·en re 's-Graveuhaee, 22 vc+')ber 194,7. 

10.



Aan: B IX 
Van: C 5 

• 

• 

ZBER VERTROUWELIJK 

Verleden week maakte de Regeringscommis 
saris in Algemene Dienst de CVD attent op 
het feit, dat er zich in de blmrt van een 
geheim Regeringsgebouw aan de Laan van 
Hoogwolde te Wassenaar, auto's op verdach 
te wijze opgehouden hadden. Deze auto's 
waren gekenmerkt CD 283, welk munmer is 
afgegeven aan de Belgische Ambassade al
hier. 

Aan de hand van de bijgaande foto's wer 
den de Broek en Komps als de inzittenden 
van deze auto's geidentificeerd. 

De Broek vertoefde op 7.10.47 in de Laa 
van Hoogwolde, terwijl Kurnps zich daar op 
8.10.47 in gezelschap van een manspersson 
met joods uiterlijk, donker haar, op de 
schedel kaal, ophield. 

Op deze data werd van verschillende au
to's die beide het kenmerk CD 283.voerden 
gebruik gemaakt. De signalementen van die 
voert�igen is. mij niet bekend. 

Ik verzoek U in verband met het boven
staande naar de betrokkenen een onderzoek 
te willen laten instellen en mij van het 
resultaat op de hoogte te stellen. 

Ten behoeve van Uw Dienst kan ii: inzage 
verstrekken van de namen van de volledige 
bezetting van de Belgische Ambassade en 
van een onvolledige verzameling van defg
to's van die personen. 

den Haag, 16.10.47. 

Na afloop van het onderzoek C 5
stel ik prijs op terugzen
ding van de foto's. 



BH 's-Gravenb.age, l Maart 1948. 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN � .............. . 

NETlffiRLANO FOREIGN OFFICE. 

Kabinet en 2rotocol. 
--�,..._ 

__ _ 

r 
No .... 20.5.3 .. 9 ... 

...:
3 - MR? t948

---

j A " Jos73 

-
,__ 

Ik heb de eer U mede te delen, dat de 

Heer H.aelvoet benoemd is tot klerk aan de 

Bel5ische Ambassade hier ter stede. 

4"t 

• 

Aan de WelEdelGeboren Heer 
E.van der Noordaa,

De Chef va n het Kabinet 
van de r�1inister van 
Buiten landse Zaken , 

e--J!J{� 
.:1i-- --

Kabinet van de Minister.-President,
Javastraat 68 ,
•s-G r a v e n ha g e.



CJ 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

� KabinL.t en 
No. ···12·395··� ...

Protocol. ���
'S-GRAVENHAGE, de ....... 9, .. -r�p.ruari, ... -1-948 • 

• 

• 

l 
Men wordE'vor'%oéhl bij do aanhaling 

j��J,..._ van doze 1brJef defftt.okenl
.
ng, nummer 

® û 
en aldolln'f na;f.,k.'\r� l!!iM;,t�'l._ri

Aj!Jl f .L\ 
1 

Ik heb de eer U mede te delen, 

tf... dat Graaf Thiérry de Lichtervelde 
benoemd is tot Eerste Secretaris 
aan de Belgische .Ambassade hier ter 
stede. 
t}w 

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

�J{� 

Aan de WelldelGeboren heer
E. van der Noordaa, 
Kabinet van de lVlinister-Pr-t...sident, 
Javastraat 68, te 
's-GRAVENHAGE. 



2G741 

• 

• 

Aan: Dr. A.M.STUYT. 

Van E. V\N DER NOORDAA. 

\�"r*
\. J 

\ .,. 

r_ 

Hierb1 j heb ik de e er U te berichten, dat Dr: J'a? ROZt�Dt��. 
geborén te lloorn 7 1un1 1898, bankdirecteur, .;onende to Groningen, 
Kam.plaan 2, op 1 Augustus 1941 van het bijkantoor der Amsterdamae 
Bnnk te 1•aastrioht werd overgeplaatst naar do gelijksoortige in
stelling te Groningen. 

Uit een onderzoek ia gebleken, d at betrokkene z0er gunstig 
bekend staat, terwijl zijn hoQding zowel te Maastricht als in 
Groningen tijdens de be�etting geen aanleiding tot eritiek heeft 
gegeven. 

In verband hiermede bestaan er dezerzijds geen bedenkingen 
te�en de eventuele benoeming van vooi-noeade Dr. ROZENDAAL ala 
Consul van Belgi@ • 



Kabinet en Protocol. 
No. 106149. 

• 

• 

AFSCHlH FT" i 

's-Gravenhugè, 2 December 194:?. 

Ik heb de eer U. mede te delen, öat blijkens 

ontvangen sch:r:i;jven van de fü.ügische Ambassade hier 

ter stede de erkennin g en toe lating wordt gevraagd 

van ge heer J. Rozendaal als consul van BelgHi te 

Groningen, voor de Provincies Groningen en Drente, 

zulks ter verv!:ll".ging van de heer Veendorp, die ont

slag neemt als consul. 

Alvorens aan dat verzoek gevolg te geven, zal 

ik gaarne verr1e men, of er naar Uw oordeel tegen di� 

erkenning en toelating bezwaar bestaat en, zo neen, 

op welke voet zij zal behoren te geschieden. 

DE MINI STER VAN BUI TBN LAND SE ZAt{.l!;N , 
voor de Kinister, 

De Chef van het Kabin�t, 

Aan Commissaris der Koningin in Groningen 
" '' " " · " Drent e . 

.. ·
n.



HTLIC:-ITINGENDIENST 
GRONING:EN 

• 

R A P P O R T . 

In verband met de inhoud van het schrijven van de 
Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage, d.d. 6 December 
1947, .1.\0. cX �..§..6.l, betreffende het verzoek om inlichtingen 
ten aanzien v·an de Heer J .ROZENDAAL, kan, na el':n ingesteld 
onderzoek, als volgt worden gerapporteerd: 
Jan ROZBNDAAL, geboren te Hoorn 7 Jun: 1898, van beroep bank
directeur, wonende te Groningen, Kamplaan no. 2, is op l AUgus 
tus 1941 overgeplaatst van het bijkantoor der Amsterdamse 
Bank te Ma,astricht, waar hij als directeur werkzaam is ge
weest, n a2.r het bi jka.ntoor der Amsterdamse Bank te Groningen, 
alwaar hij wederom de functie van directeur kreeg te vervul
len. Hij kwam op dien datum te wonen in Haren, Rijksstraat
weg no.8. Vandaar is hij op 3 April 1946 verhuisd naar Gro
ningen naar Zijn tegenwoordig adres. Hij is gehuwd en heeft 
twee kinderen . 

ROZEND'i.P.L, bovengenoemd, is Dr. in de Economie, na
dat hij zijn studie had veltooid aan de Economische Hogeschoo 
te Rotterdam. Hij staat te Groningen uitstekend bekend, ter
wijl op zijn huiselijk leven niet het minste aan te mer1ten 
valt. Hij heeft een behoorlijk inkomen en ie niet geheel on
bemiddeld. Gedurende de tijd van de bezetting is zijn hou
ding goed geweest en hij�heeft nimmer met de bezetter geheuld 
Betreffende zijn politieke orientering, staat het vast dat 
hij georienteard is op de Partij van de Vrijheid, terwijl men 
aanneemt dat hij daarvan lid is. Dit laatste staat echter 
niet vast. Hij treedt in politiek opzicht tot op heden niet 
op de voorgrond. - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Groningen 27 December 1947. 
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Ik heb da eer U te berichten, ��t bjj hot Mini
sterie vnn Buitenlan�se :aken de toelating is �e
vre.':igd van de Heer l.
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Met het oog op het bovenstannde moge ik U ver
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�en van voornoemde R07,ENDAA!,. 
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Cfü·iTRAUi: vrrLIGimIDSDIE1TST 
namens deze: 

'4t�un da Heer Roofd-Oor.missar1s 
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Notitie bij rapport van 10 
dd.�2.10.47 over Belgische
ambassade- auto.

Aanleiding tot het in het bovenvermelde rapport 
ingestelde onderzoek was mijn brief dd.16.10.47 aan 
BIX. 

Dit stuk is geborgen in PD Kumpa, No. 5178. 

den Haag, 16.2.1948 
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Betr. Ol1derzook 2 leci.on Be1g. ambas
sade, +.,. E. -ae Broek en J' .B.'iCurnps 
in verband met signalering mo'f<or
voer"uig, nummer en letter CD 283, 
in de omgeving van het ge·oou;.· ven 
de G.s. Ill c ·e Wassenaar. 

RAPPORT . 

Met bet,re kine +ot. het waarnemen van auto's• gekent.e-
kcnd nummer en le+ter CD 283, welke wagens zich op 7 en 8 oc�. 
1947 o:p verdaohte ,�ijze zouden hebbon o:pg.ehouden op de van der 
Oudermeulenlaan, O\td-v•assenaarscl, eweg en Laan van Hoogwolde te 
1rsseeruiar, aan welke lao+$te leen h.e•· gebouw van de G.S. III c 

_ is gelegen, kan het volgende gemeld worden; 
Gebleken is na onderzoek, da .. �el aang6nomen kan worden

1 

da-!-; deze zaak opgchelö erd is. 
De Belgi se A:mbs ssadeur wilde n.l. een persoonlijk bezoel 

brengen aän Maarheeze, zowel als aan de G.s. III c. La+er 
bJ�e�, de+ hij zich op 7-oc�. 1�47 in genoe�de lansn had opge
hm <1e , zonde:r de. r;ezoch+e adre;3sen te kunnen vinden. Bij he+ 
or. ë��eren naar beide adressen, was de �agen, waarin hij ge
ZG" e..i was enkele malen de laan van Hoog'\'rolde op en neer Pere-
den; wearbi,1 de chauffeur zoekende naar buiten had ge1--ehm.Dit 
moe+ aan de Broek gew-qest zijn. 

Een en ander heer+ de opmerkzaamheid ven een bode van 
G.s. III c ge+rolken en deze hoef' de indruk gekregen,-dat
meerdere v:agens, gekentekend C.D. 283, zich-oo verdacllt.e 
wijze in de omgeving ophielden. De4' hij nist mius· ens een vl:leg 
signalcmen+ heert opgenomen en niet. bemerk+ heeft ste:eds met 
dezelfde wagen te doen +e hebben, had +o+ gevolg, de+ hij een 
en ander doorgaf, waardoor bedoelde vragen gerezen zijn. 

Bij navraag op he+. Ministerie·van Bui+enlandscQe zak_�. 
bleek, dat. CD 283 afgegeve n was aan de Belgische ambassade �r 
verder, da+ hei- onmogcli jk V!a s, da+: het.zeli'd e nu1ru,e:r voor nog 
een andere wagen was efgageven. .. 

Nadion bl�ek de Belgischm ambassadeur beter ge in..f'ormecrc 
went. hij heef+ zioh toen l)ersoonlijk in verbinding ges+.eld me+ 
Dr; Somer en bleek bovendien, dat hij·con+.aet hadn ge zoch· 
met Maj�or Fook. Cit he+ onderhoud met Dr. Somer h-wam naar ve
ren, dat hij inderdaad de v orargaande k€er zonder succes had 
gezocht naar Dr. Somer. 

Aengenonen mag dus wel werden, dat ëls manspersoon, }J'et 
j,1ods ui1·erlijk, donlcer heer en kaol op de schedel• de Belg. 
a.mbaE"sadeur is geweest.

Eon en andë:r kan wel bevestigd worden, daar ik een on
derzoe� h�b ingesteld in äe onmtdde,lijko omgeving vsn de Bel
gmscbe arubessede, wso:rbi j ilt�he"' geluk had, dat juist een 
blam�e Buiok, rnödel 1946, het.-hek van de Belgische ambassade 
binnenr.eed; bes+uur·d door een heer, overeenkomenfl "'"'n genoemd 
signalement.. Ri.1 droeg eoh""ei· een zwarte gleufhoef', zode t ik 
nie'· lteb h.'U nu- ·;as+s�e len, a.a+ hij kaal op de . c1'J.(,1el was. 

Verde'.!'e,_egevens over de beide chauffeurs: 
Personalia è� !rook: 

Êduarjus JobennPr le Broek, geb. 18/9/1895 �e Sluis, 
Nederlander, .R.K., conc1 ë1 �� {-evens chauffeur, vroeger bode 
bij de Belgische Lera+ie. 
Huv;eli;il:: Hij is gehuwd ·me+ llergare+-ha Hendrika V'ilhelmina 

t:-or+-ekeas, geb. 14/3/1896 te 's-Grave.Fhage. 



• 
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roonnleat.sen en adressen: Voor 80/2/1928 +e Brussel. 
ifan 20/2/1928-6/ll/l.94.l t. e 's-Greven;.lage, Na ssauplein 38 

(vroogêr gebouw Belg. lega+ie). 
" ö/ll/1941-5/12/1945 ·e Den Haag, Jacob Ce+slaan 14 {Belg. 

-
ambassade). 

" 5/12/1945-hcden +e Den Heeg, Maasaulaan 38 { +hans eveneens- Bëlg; ambassade1.
Vah de :Broek is bij de poll ionele inston+ies niets ten nadele 

bekend. Vanaf zijn�binnenkvmsr. in Nedêrland in he+ jaar 1928 is 
nij reeàs in dienst bij de Belg. lega+ie, later a�baoaade. Hij is 
in he ... br;'tzit.-vau 1e eeremedai11e-verbo11den aan de Ordo ·van Oranje 
lJassau i:n he+ zil":Jer. -n1 j heeft +\7ee kinderen, "".w. Piet.er ;·ohan
nes, geb. 12/11/1921 to Dan Haa� en E<louard Guilloume, geb. 20/6/ 
1923 t:e Den Heog. Deze is op 14/8/1\146· .in he+ huwelijk ge-t-reden 
met E"R. v.a. tinde. Hij heeft· verd.iens+elijk wer4' voor de illege
liteit verl'·ioht en hee:rt desi. ee;e nog gevangeu g�zeten voar de s.n.

!!h Jean Baptis+ Ku.rnps, eeboren 20/4/1906 -i.e Overijssche(Belgiè'), 
van beroep chauffeur bij de Belg. ambassade, �onende +e Brus

sel, I..euvensch&vïe{3 '70, thans. verblijvende te Den Haag, Jacob Cats
laan 14. Hij heei't de Bolgisohe nationaliteit. 

Kumps is seder l/10/1946 werkzaam bij de Belg. ambassade fn 
Nçderlend. Hij st�at in het-bevol'jn, �register niet ingeschreven 
en geniet er"orritcr!ali�e1·. , 

- Bij de politionele inst�nties re� zijn neem nie+ voor. Een
en�ecedentenondo�zoek naar zijn verblijf in Belgia wordt inges+eld 

Gaslo�en te 's-Gravenhage, 22 Ootober 1947. 

10. 

/ 
.
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if.�,S. No.: ....... . 
r.ar. :_Ç}_A Z.. Y, � 

OA 'tUM: ,_ .. J..r. ... J.i.:.'i ·f·-····· ..-
p A". : ··-·---···· 

10nze "Nieuwe Ambas" 
sadeur te Den Häag 

benoemd? :,' 

Naar een Brussels blad mede� 
deelt, zou de heer Graeffe, àie -a1s 
�ers«i der beroepsdiplomat�n in 
�erking komt, tot ambassa
deur benoemd· .#.jl1. • 

In de ,verel,t- van de hoge amb
tenaren zou deze benoeming te
vredenheid verwekken. gezien el' 
aan de. traditie· geen afbreuk 

'
wordt gedaan. 

De heer Graeffe was a.oht.ereen
votgens te Berlijn. Teher,m en Pe
king- in diplomatische dienst en be 
sohilt·t · zodoende over een niét 

i

te 
ver.smaden ervaring. 

In de V1aii.nise 'kringen, :v 
waaruit vooral' d& toeiüµ1erl.ng 
tot ,Nederland. uitging, zullen de 
gevoelens tegenover deze �oe
ming gemengd zijn, geziei1 mê�zich ve1-wa.çht had aan de .a�Î 
stelling van één Vlaams diplo 

-=:::=r l 

SECTIE PERS 
1947. ? 

" Bijgaand courantenlrnipsel 
ui ·b " � .. ,4,,tA.,,J " van tJ' �!'� • .., "].,
op te le�gen bij het daarop ver
melde OD�no. :1 /2

Aan ACD. 
--�·.-. .,.,..-.... 

Verzonden: U·fl·t.t J-
-== 

/ 



Aan: nr.A..M."stu.yt. 

van; E.v.d.Nooràaa • 
. ®

!a-Gravenhage.23 Kei 1947.

· Blijkens bekomen inlichtingen wae
4'i.'.Juli:anu.a �ose:ahus DONY,g�boren t'e Rummen(�e�gi!) op 19 Ju.J.i 1865,Belg, 

wonende te 's,;,Hertoge'n.boach, Stationsplei� 4 ,aanvankeli
1

jk voor de oorlog 
consul-honoraire va� Belgi� in �ijn woonplaats. 
Sinds geruimo tj.jd· zou.· hij 'bevorderd zijn tot Consul-Gener�al�welke func
tie hij nog steeds vervu�t. 
In zijn werk wordt de Heer DONY bijgestaan door zijn �choonzoon Ridder 

, 
-

nená_Marcel VAN RAPPARD,geboren te Tiel op 27 October 1915,die tijdens de 
oorlog met zijn gezin in India verbleef. 

· Op de gedragingen van voornoemde per
�onen \"18ren tijdens de oorlog geen aanmerkingen te maken. 

' 

� ..
E.v. d. Noordaa.

.. 



POLITIE 'S-HERTOGENBOSCH 

f Volgno�·· -, 

J 2 1 MEI 1941 f 

N0.8l/ 43-2-1947. GEHEIM. 

Bijlage(n) Ge en 

Bericht op schrijven van: 18 Maart 1947, 
No • C. X. 1 20 6 4. 

(Aëb/;�41'4 >Pi 

'S-HERTOGENBOSCH. 20 Mei 1947. 

Verzoeke bij beantwoording datum en 

nummer van du schrijven te vermelden. 

AAN 

de Heer Hoofd v�n de 

Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat no.68 
te 

.
Onderwerp,Consulaat van België. 

, ...... 
, 5 _ G R A V E N H A G E ._ 

• 

In antwoord op Uw nevenvermeld schrijven,betreffende 
J.Dony,consul honoraire v�n België,alhier,heb ik de eer
UHoogEdelGestrenge het navolgende te berichten:

u Julianu_s __ Josephus Dony, geboren te Rummen( B.), 19 Juli 
1865,wonenne te 's-Hertogenbosch,Stationsplein no.4,ves
tigde -zich op 16 December 1,-,82 in 's-Hertogenbosch,komend 
van Leuvr:m ( B.) . Ee:i:>bt was hij consul voor België te 's-Her
togenbosch,doch nadien werd hij consul-generaal voor Bel 
gië bij het Belgische consulaat te 's-Hertogenuosch.Hij 
bezit de Belgische nationaliteit.Op 6 September 1s9q hm�
de hij te I s-Hertogenbosch met Maria Johanna van Lanschot 
(zuster van de vrG:gere burgemeester van 's-Hertogenbosch), 
geboren te 's-Hertogenbosch,2 Juli 1874.Deze laatste beza 
tot haar huwelijk de Nederlandse nationaliteit,doch door 
dit huwelijk werd zij Belgische.Uit dit huwelijk zijn mee 
dere kindel'.'en geboren,die echter met uit?ondering van een 
dochter,de Nederlandsche nationaliteit verkregen.De�e doe 
ter,die Belgische is,verblijft sedert 23 Juli 1945 weer 
bij haar ouders hier ter stede.Een andere dochter,gen�amd 
Walburgis Louise Maria Dony, gebo1:>en te 's-Hertogenbosch, 
29 Juli 19i3,huwde op 5 April 1939 te 's-Hertogenbosch met 

- Ridder René Marcel van Rappard,getoren te Tiel, 27 October
1915.0p 2 .Mei 1939 vertrok dit gezin naar Batavia en rep�
trieerde op 20 Februari 1946 van Nederlands-Oost-Indië
naar Néderland.Sedertdien verblijft dit gezin ten huize
van de familie Dony en Ridder van Rappard is de Consul
Generaal Dony behulpzaam bij zijtj werkzaamheden op het

fi;. Belgische Consulaat. Betreffende Ridder van Rappard en d:L 
gezin is alhier niets bekend,daar nij tijdens de Duitse 
bezetting met zijn gezin niet in Nede�lanä verbleef. 

Tijdens de bezetting werd d�or de Duitse overheid het 
Belgische consulaat gesloten en het gebouw werd gevorderd. 
Terwijl dit ook gebeurde met de woning van de Heer Dony. 
Nimmer is gebleken,dat de Consul-Generaal Dony zich in 
die tijd met de Duitsers heeft ingelaten.Telkens wanneer 
er met hem contact verkregen werd,bleek overduidelijk zun 
anti-Duitse gezindheid.Hij is ook nimmer lid geweest van 



---

• 

van enige politieke partij.Uit h�t gehele naar de� Bel
gische Consul-Generaal ingestelne ond8rzoek,is niets ten 
nadele van hem kunnen blijken. 
Ik.o----- -- _ 1 - -- -- . 

De Commissaris van Politie, 

( L. A. BROUWERS.) 

, 

•
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ex /M'/. 
I 

GEHEIM 
==== 

Il Maart 

Aan den Heer Commissaris van Politie. 

te 
NIJ l4 EG EN . 
-====----------

·!;r.
1. 

Hiermede heb ik de eer U te verzoeken mij te willen doen in
lichten omtren� de politieke overtuiging van thans en het gedrag 
tijdens de bezetting van: 

A.J.J. Ge 1 d e n  s ,  Parkweg 100 à costi, conso.1. hon.van 
Belgie. 

Tevens zo� ik gaarne over de volgende p�nten ingelicht \70rden: 
1. Persooalia van bovengenoemde.
2. Treedt hij weer als consui op'?
3. Zoo ja� welk personeel is bij hem in dienst?

( Gaarne vo1ledige personalia).

Het Hoofd van den 
CENTRALEN VEILIGHEIDSDIENST, 

namens dezen, 
' 

(J •. G. crabbenaa.m).



• 

18 \!aart 7. 
c.x.12064.

v.L. MN. 
(2x) G.1!.,HELl. 

C0ns�la2t van Belgi@. 
Ik heb de e r  U te verzoeken mij te doen inlich

·ten omtrent het gedrag tijdens de bezetting en de huidige :po -
:u. i.:.e ke ori� nteering vo.n J .lJOlfY, consul honoraire van Be leië,
w�nande stationsplein 4 ten uwent.

Tev-;ns ze.l ik gaarne in kennfs gesteld worden van zijn 
perGonalia en, indien hij thanE: als consul optreedt, vernemen 
wslh: rerirnnecl hij als :tiOodanig in dierlSt heeft, eveneens, zoo 
moge lij lc, onder vermelding van hun _p�rsonalia. 

Het Hoofd van den 
O.E1�Tfü1.L.1!,1\T V.E.ILI G1IEIDSJJU:1'!ST 

-t,)'îamens dezen:

J/,,f!.n: 
�n Commissaris van Politie 
te ts-H ER TOGEN BOSCH. 

J.G.Orabbendam. 
Colla . lJ 
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/i Maart

Aan den Heer commissaris van Politie 
,. te 

•s-HERTOGENBOSCH.
--==·==·=--:::==== 

GEHEIM 
===== 

Hiermede heb ik de eer U te verzoeken mij te willen doen in
lichten omtrent de politieke overt�iging van thans en �et gedrag 
tijdens de bezetting van: 

J. �on y ,  Stationsplein 4 A costi, consul hon. van Belgie.
Tevens zo� ik gaarne over de volgende pv.nten ingelicht wordena
1. Personalia van bovengenoemde.
2. Treedt hij -weer als consul. op?
3. zoo ja, welk personeel is bij hem in dienst?

(Gaarne VQ1ledige peraonal�a).

Het Hoo1d van den
1:.. CENTRA.LEN YEHIGHEIDSDIENS'l!' 

namens dezen:

(J.G. crabbendam). 
1 • 



A.ans Dr. A.M. Sttqt 
Van. E.v.d.Noordaa 
No. 15195 

./ 

den Haag, 15 Mei 1947.

Mijn vorig schrijven 
dd.28.4.47, No.14350

• 

Naar aanleiding van een hernie� 

de informatie,die ik bij de Korpschef 

van Politie te Roosendaal �r de Heer 

Th;P.TIEBA.OXX inwon, 1Yerd mij van die 

zijde bericht, dat deze nog steeds in 

leven ia en in zijn woonplaa�e ale Bel

gisch consulair vertegenwoordiger op

treedt. 

Het overlijdensbericht van deze per

soon, aldus voormelde politie-ambtenaar 

vindt ffaarechijnlijk haar oorsprong in 

de omstandigheid, dat de broer van be

trokkene,A.ntoni�s F.Tiebaokx op 16 .9. 

1946 in die gemaante overleden is • 

E.v.d.Noordaa.



GEMEENTE ROOSENDAAL EN NISPEN 

POLITIE 

No. 1b/ /Dec 

ROOSENDAAL, 12 Mei 1947 

Aan 
de �entrale Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 Onderwerp: 

Bijl.: 

• 

• 

1 s-G RAVEN HA GE . 
----------------------------

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 7 Mei jl. 
no. C14131, bericht ik UHoogedelgestrenge, dat de 
informaties van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken op een onjuistheid berusten, aangezien Th.P. 
Ti e b a c k  x , nog steeds in leven is en nog 
optreedt als Consul van België; zijn adres in deze 
gemeente is Achterstraat 63. 

De vergissing vindt waarschijnlijk haar oor
zaak in de omstandigheid, dat op 16 September 191+8 
alhier is overleden een broer van Th.P. Tiebackx, 
nl. Antonius Franciscus Tiebackx, die woonachtig 
was op het adres Markt 47, alhier. 

Tyi'.E. 
Coll. � 

� 
De wnd. Korpschef van Politie, 

(H.Stuitje). 

---� 
' i-A-CD-/; tfi-,7-J .... -J
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A.ani Dr- A.f!.Stuyt 
Van: E.v.d.Noordaa 

Belgische Conallle 
o-14440

's G-rave11bage" 2 Mei 1947. 

Hterbij bericht ik ü, dat mij bij onderzoek ge
bleken ia: 

a. Dat !?.red.erft Vincent DE GROO!i\, geb. te Kruiningen 19.
3.1901, eÀ-poditeur, wonende te Hansweert, gemeente
Kruiningen, Aohterweg 28, Nederlander ie en in de ge
meente Hansweert als Oonsul-honoraire van Belgie gun
geert.

Deze persoon, Res. Officier van het �ederlandeche 
leger, verbleef van 1940 tot 1944 in Engeland. 

In zijn cons�laire fW1Ctie wordt hij bijgestaan dool 
Petl"11s J. VERMINNEN, wonende te Hansweert Lange Geer 
25. 

Beide personen etaan in hwi woonpla.ats gunstig be
kend. 

o. Da.t Oamille Fernand Marie Joseph VTA.18, geb. te Jleere

aen (L) 26.2.1897, Directeur eener handelsonderneming,
wonende te Slttisk:11, gemeente Axel, P.No.66, in de ge
meente Terneuzen ale Belgisch Consul honoraire optree<I

Er g?.an ter plaatse geruchten, dat si3n fabriek,
de Compagnie Neerlandaiee de l'Azote die met Italiaans
kapitaal werkte,door ziJn streven onder Belgische in
vloed gebracht zou worden, hoewel hij anderzijds traoh
finantieele bijdrAgen voor de fabriek9 die door de
oorlogshandelingen �til list van de Nederlandse Staat
te verkrijgen.

Volgens plaatse1ijke, niet bevestigde geruchten zo�
Verminnen, diefi men hoogmoedig en eerzàohtig noemt,
aanhanger zijn van de beweging,die streéft naar aan
slulting van Zeetmeoh-Vloonderen bij Belgj.ê.

E.v.d.Noordaa"

'\ 



DISTRICT MIDDELBURG 
DER RIJKSPOLITIE 

CO"MMANDANT. -

MIDDFLBURG,26-April,1947. 
�am.45. 
Telefoon K.1180-2788. 

---------------------

Volgno. GEHEIM PERGOONLIJK. 
No.8 - Dis. 

ONDERWERP: C onsulaa:t van Be lg1ë. 

3 0 APR.1947 

lACD/1 VS+'c/o

k' 1\1 / le.

• 
l< �l .v 

K 
2e. 

• 

AAN: 

Ter voldoening aa� het bepaalde,vervat in Uw schrijven 
dd.14 Maart 1947,No.CXl2063,onderwerp als iü margine,en in Uw
schrijven dd.18 April 1947,No.CX 138ö4,onderwerp:C.WATG,heb
ik de eer UHoogEdelgestrenge beleefd de gevraagde gegevens te
doen toekomen.

FREDERIK VJNCENT DE GROOF,geboren te KRUININGEN,19 Maart 1901, 
expediteur,wonende te HANGWEERT(gemeente KRUININGEN),Achterweg 
No.28. 

De GROOF is reserve-kapitein in het Nederlandsche Leger 
en verbleef gedurende de bezetting 1940-1944 in ENGELAND. 

Hij is thans nog consul honoraire van BELGIE.De werkzaam
heden dit Consulaat betreffende,worden verricht door den Heer 
PETRUS JOSEPHUS VERMINNEN,geboren 23 April 1897,wonende te 
HANGWEERT,Lange Geer 25. 

Zoowel De GROOF als VERMINNEN staan politiek zeer gunstig 
bekend. 

CAMILLE FERNAND MARIE JOSEPH WATS,geboren te MEERSSEN(Limburg) 
26 Februari 1897,van beroep Directeur van de Compagnie Neer
landaise de L'Azote N.B.te SLUISKIL,tevens Consul voor België, 
wonende in de gemeente AXEL,Sluiskil P.No.66. 

Als consul heeft hij geen personeel in zijn dienst. 
Naar verluidt tracht hij bedoelde fabriek,welke hoofdza

kelijk met Italiaansch kapitaal werkte,onder Belgi� te brengen 
hoewel hij anderzijds tracht de gelden,noodig voor de weder
opbouw van de fabriek,die door oorlogshandelingen stil ligt , 
van den Nederlandschen Staat te bemachtigen. 

Hij is R.K.en haar politiek toegedaan.Voorts is hij ver

bazebd hoogmoedig en eerzuchtig.Er wordt beweerd dat hij een 
der velen is,die streeft naar aansluiting van Zeeuwsch-Vlaan
deren bij Belgiê.Dit staat echter geenszins vast en is nog in 
onderzoek,aangezien hij zelf zich daarover moeilijk uitlaat. 

De Adjudant van Rijkspolitie, 
wnd.Districts-Commajldant, 

�� C.J.DEURLOO. 

den Heer Hoofd c.V.D.

te 
's-G R A V E N  H A  G E. 



ex 14350 

Aans Dr. A..M.Stayt 
Vana Eov.d.Boordna 

den HF.1.S.g, 28. 4. ·194 7. 

• 

Hierbij bericht ik u, dat de Oorps

ohef van de GemeentêpOlitie te Roosen

daal mij liet T.'îten, dat Theodorus 

:?.etr110 TIE.BA:('. ·x, �eb. te Rooaends.al 18 • 

2.1S-75, aldaar wonende Achterstraat 63 

nog stoeds ala Coueu.1 hono van Belgie 

optreedt. 

J la zoodanig heeft hiJ geen persOtM& 

uecl in dianst. 

Op zijn gedrag gedurende de bezet

ting waren gaen aanm3r)ci1:1gcn te maken; 

gedtlraode die periode werd hij ale 

Wethouder a.fg.gzet. 

E.v.d.Noordaao 

• P.S.

Byzonder zal ik het op prijs atellen van U
bericht te mogen ontvanson, 1ncU.en U nog
eene mocht blijken, dat mijn bronnen miJ in
deze aangelegenheden onju.tute gegevens ver
strekken.

,/-4 � � ��- �/f�Äy 
o4Jvt/� � 1�\1�' �
M.. 

2.



• 

• 

Aana Dr. A.M.Stayt 
Van. E.v.d.Noordàa 

fi' J�/+'J. 
b- Gravenhage, 21 Ap�il 1947.

Hierbij heb ik de eer U berichten, dat 
Antonius Jacobus Johannes GELDERS, geboren te Dr�tten 
28.3.1874, Nederlander, R.K., wonende te Nijmegen 
Prins Hendrikstraa't No.2, weda.vmaar, in zijn woon
plaats nog steeds als Consul. honoraire van Belgie op
treedt. Hij ia de vader van de Secretareaee van H.H. 
de X&uingin • 

. Deze persoon is mede-directeur van de " N.V. Met
selsteen voorheenA. Geldens "• fegen deze N.V.wordt 
door de P.R.A. te Iiijmee;en een onderzoek ingesteld 
�er�nk:e het leveren van ateenen ten behoeve van Duit
eche We!trmaoht-vlie:;,"Velden •. 

Aan het oonanle.a.t zijn werkzaam, 
a. Willem Emile Oornelia Vi�l DDR HARTEN, directeur
eener steenfabriek, gehawd met J.J.G.ll. Geldens, wo

nende te Nijmegen aan de'Borneostraat 34, en
b. Johannes Httber1illfl Theodoru.a A.r,RDTS, chef de bll!"ea!l
van dé Metselsteen.fabriek v/hA.G ldeis, geh�wd met
J-M.B.Jentjee, wonende te Nijmegen Broerdijk 97

Behalve het vorenbedoelde onderzoek$ dat vanwege
den P.R.A. ingesteld wordt,ie tegen voornoemden Gel
dens of de hierboven �ermelde personen, beide Neder-
1anders, in o�imineel of politiek opzicht iete n,dee
ligs ku.nnen blijken • 

E.v. d.Noordaa.



• 

7.:Mei 1. 

c' 14131 GEHEIM 
® 

I 

0 / j /1,.; 
. I .' 11 

I ' 

Tr .P. Tiebackx 

Naar aanleiding van mijn verzoek om inlichtingen, vervat in 
mijn brief CX 12068, dd. 18-3-1947, ten aanzien van de Belgische 
Consul honoraire Th.P. Tiebackx, liet U mij bij Uw schrijven dd. 
21-4-1947 No 16V weten, dat deze persoo� in Uw gemeente woonachtig
is en nog als C>nsul optreedt.

Vanwege het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ten behoeve 
waarvan bovenge .ornede inlichtin�en mnge;onnen werden, bereikte mij 
inmiddels de mededeling, dat voorinelde Tiebackx reeds in 1945 of 
1946 overleden zoude zijn. 

. Ik moge U verzoeken mij wel te willen berichten in hoeverre 
,de informatie van �edoelä ldinisterie OJ? ·juiotheid berust. 

.Aan de Heer Wnd. Korpschef 
van de Gemeentepolitie 

Het Hoofd van de
CENTRALE'VEILIGHEIDSDIENST 

namens dezes 
t-

Roesendaal en Nisnen J.G. prabbendam 



GEMEENTE ROOSENDAAL EN NISPEN 

POLITIE .f' ROOSENDML, 21 April 1947 

No. 1uV 

Onderwerp: 

Bijl.: 

• 

• 

j Vgfgcno. ,., Aan � 
1-:::--..-..--.... ___ den Centralen Veiligheidsdienst
�2 Javastraat 68 
� _ 4 APR, 194? ' s-G R A V E N H A G E • 

j ACD/ 1�1J1 . 
Naar aanleiding van tiw schrijven dd. 18 

Maart jl. no.C.X. 12068 Geheim, heb ik de eer 

UHoogedelgestrenge te berichten , dat 

Theodorus Petrus T i e  b a c k  x, geb. te 

Roosendaal, 18 Februari 1875, gehuwd met Josephi

na Elisa Johanna de Bruijn, geb. te Roosendaal, 

30 September 1880, in deze gemeente woonachtig 

is op het adres Achterstraat 63, en 

van �elgië optreedt; hij heeft geen personeel in 

dienst. 

Tijdens de beietting is niets nadeeligs van 

hem bekend geworden; hij werd in die periode af

gezet als wethouder der bedrijven dezer gemeente. 

Tiebackx is rechts georiënteerd. 

De wnd. 
Typ.E. 

Korpsc
�

Politie, 

(H.St'§Iitje). 



• 

CI 14051 

Aam Dr. A.M. Stuyt
/7\ Van: E. v.d.Noordaa SJ 

Hierbij bericht ik U, dat de Hoofdcommis
sarià van de Gemeentepolitie te Groningen mij liet
weten, dat ?ietnr �ijndert VEE.'NDOF.P, geboren te 
Avpingedam 15 Mei 1894, thans wonende te Arr�refoort, 
Utrechtscheweg 325, niet meer als Consu.l-honoraire 
van Belgi� in Groningen optreedt. Op zijn verzoek 
om ontheven te v,orden van zijn consulaire aanstel
ling is, voor zoover be·::end, nog geen 'beslissing 
binnenge '!.:omen. 

De conslllaire anngele�enheden zou.<len af-
ge,rl.kkeld worden door zijn niet met naam vermelden· 
comoagnon van een effecteikantoor. 

E. v.d. Noordaa



IliTLICHTINGEtnJIElifST 
Q:RONINGEH. 

.@ 
1 Volgno. 1 

1 2 3 APR. 1947 f 
GEHEIM. 

�lf.1. 11;, 

• 

R A J? P O R T • 
j ACD/N n-1. -1 

In verband met de inhoud van het schrijven van de 
Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenbage, d.d. 14 Maart 
1947, �o.CX.12062, betreffende het verzoek om inlichtingen 
omtrent het gedrag tijdens de bezetting en de huidige politie 
ke orienteering van den·consul-honoraire van België, genaamd 
VE1NDORP, kan, na een ingesteld onderzoek als volgt worden 
gerapnorteerd: 
Pieter Meindert VE�NDORP, geboren te Appingedam 15 Mei 1894, 
van beroep effectenhandelaar, destijds wonende te Groningen, 
van Royenlaan no.3, is op 5 December 1946 verhuisd naar 
Amersfoort, Utrechtscheweg no.325, In de oorlog en gedurende 
�e bezettingsjaren heeft hij zich, voor zoover bekend, steeds 
een goed Nederlander gettond. Hij heeft reeds geruimen tijd 
geleden het verzoek ingestuurd om ontheven te worden van zijn 
consulaire aanstelling, doch voor zoover bekend, is hierop 
nog geen beslissing bekend geworden. Hij verricht echter geen 
werkzaamheden meer te Groningen, daar hij in Amersfoort een 
andere betrekking heeft aanvaard. De loonende zaken betref
fende het consulaat worden afgewerlct door zijn compagnon, ter 
wijl nieuwe zaken niet meer worden aangenomen. - - - - - - -
- - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - -

Groningen 18 Anril 1947. 



•• 
c. WATS •.

���!� 
-----..-

· Aan den Heer Districtscommandant

van Rijkspolitie
te 

M I D D E L B U R G 
=====-== =========:;== 

• 

Ik heb de eer U te verzoeken mij .in kennis te deen stellen 
met de personalia, nationaliteit, antecedenten, het gedrag- tijdens 
de bezetting en de huidige politieke orientatie van: 
Oe WATS, vice-consul �oor Belgie te Terneuzen. Mogelijk bezit hij. 
de Belgische nationaliteit.omdat hij den vorigen oórlog in het :Bel
gische leger gediend heeft. 

Tevens zal ik gaarne van U vernemen wel:k personeel l}.i'j in
dienst heeft, met vermelding van hun personalia. 

. Het Hoofd van den
OENTRALEN VEILIGHEIDSDIENST, 

namen� dezen, 

·(J.G. Orabbendam).

, . .



COMMISSARIAAT VAN POLITIE 
NIJMEGEN 

r�Qlgno.· , 
,. � 

� i,.�R �941- 1
Nijmegen, 12 April 1947. 

• 

• 

No 

Onderwerp 

Bijlagen 

ID/84. 

Consulaat van ! �· ),!!_JlBelgië. �an: den Heer tloofd van den Centralen 

Veiligheidsdienst, 

Antwoord op: Uw schrijven dd . 14/ 3 1 47 
Ho. ex. 12067. 

- .
@ 

te 
1 s-G H A V il: 1. .t_ .à G �
Java.straat :•ro. 68. 

_I 

l.11 antwoord op Uw bovenaangehaald scl1rij'v-em heb ik de eer U 
het volgende te berichten. 

Antonius Jacobus Josephus Geldens, geboren te lJruten, 28 :.:aart 1874, Con
sul van België, •:tonende te IüjI!legen, Prins hendrib;traa.t Ho. 2, is weduw
naar va.n hl.adeleine Eloise Ete.rie Hippolijta Ketels, geboren te Schaerbeel: 
(B.), 7 Februari 1877. Hij vestigde zich op 28 Juni 1919 te ::ï:ri.jmer,en, ko
menä.e van Druten. liij bezit de .Cederla.ndsche nationaliteit en belijdt den 
R. K. Godsdienst. Geld.e!ls voornoemd is mede-directeur van de":J. ,: . Metsel
steen voorheen A. Geldens". 
'l'egen genoemä.e _J. îJ. ::ordt door de P .R.A. C. alhier een onlerzoek ingesteld 
terzake het leveren van steenen voor vliegvelden van het Duitsche leger. 

Aa.YJ. het Consulaat zijn ,;erkzaam 
'> I. -::iJ.le.m l.!Jllile Cornelis van der riarten, geboren te î!1indhove11, 25 l!'ebruari

1883, van beroep directeur steenfabriek, ·;;onende te lfijmegen, Borneo
straat .1;.·o. 34, <.iie gehuwd j_s met Jacoba J'oham1a Gertruda ilarin. Geldens,
geboren te Druten, 4 Juni 1896,
.uerten vestigtle zich op 6 °Juli 1931 te Nïjnegen, komende van :.ïaastricht
Hij bezit de Wederlanclsche nab.onaliteit en belijdt den R. K. Godstliens

, II.Johannes l.(ubertus Theodorus Aerd.ts, geboren te  �'egele:n, 27 Awsustus lû9E 
van beroep bureau-chef der 1,. V. ;;.etselstee.n v /h A. Geldens, rronende te 

Hijmegen, Broerdijk lfo. 97 ,gehuwd met Jose1.hin� :1'3.I'i a Hubertim.1 Jent
jes, geboren te Tegelen, 20 October 1901. 
Aerdts voornoemd vestigde zich op 31 Augustus 1931 te /iïjmegen, komende 
van Eindhoven. Hij bezit de .1.Jeder.landsche na:tione.li tei t en beli.idt den 
R. K. Godsdienst. 

Omtrent Geldens - behalve het vorenbecloelde onderzo':!k, dat gaande is 
tegen de ":i:LV . .1,!etselsteen v/h A. Geldens", - noch ontrent het personeel, 
dat hij als consul in dienst heeft, is bi,j mijne a.dministra.tie iri 
of noli tiek opzicht iets nadeeligs bekend . 

Typ. : V. 
Call.: 
Par. : 

.JE co;..il'(L[SSARIS V.1'11T POLEIE, 

�--- ...
(J. Th. Veltman) 



• 

• 

/ 1 °!>'1'1. ç

.&ltlt Dl". A. J!. St1.cy't 

Vent E.v.d.Noorda 

' 

DenBaag1 28 Aoril 1947 

Hierbij bericht ik u, dat de Oomoissario van de 

Gemeentepolitie te Zwolle mij liet weten, dnt Jan WA.Rtm:n, 

geö. te Zwolle, 24-3-1902, uonenae te Ooeter�olde H-159 

gemeente D�ornepijk, nog �teeds a1a wnd. 01nslll. van Belgin 

in bodoelde gemeente optreedt. 

Als zoodnnig zijn bij hem in dienst, 

Cornelis Lamberti.lS HULS, geb. to Zwollerkerapel 7 A�ril 1882, 

wonende Wälstraat No 42 te Zt10lle, aio als gedelogeerde voor 

bet oons�laat optreedt; en 

Zwier DE VELDE, geb. te Ar�t-Om.en, geb. 23 December 1918, 

wonen 0 Eek\val No 65 to Zwolle, employá. 
Op het ,gedrag van de genoemde peroonen ged�renàe de 

beEetting waren geen aamnerkin,._en te maken. 

E.v.d. Nooraa
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Lombardstraat 4 

Tel. K. 5200-HH 

(2 lijnen) 

1 

POLITIE ZWOLU��----, 

AANTEEKINF.N 
l-"0....;lg;....no. _______ \'""I

d .. ..... 

0 •l 101��. ;;t. 
l ACD//3'1� 

Den Heer Hoofd van de.Q. Centralen 
Veiligheidsdienst 
Javastraat sa 
te �. 

' s-GRA VENHAGE. -

� t: t: 
O � J Uw kennack 
t,,J Jo: 

Uw britf "'an Ons keomttk Datum 

��� No.ex 12914. 31-3-1947. 
... 

N�310/1312/GEHED.i. 
8 April 1941 • 0 t! t! 

� o, � Oodcrwt,p: 

� �]' Inlichtingen ten name 
.:::·� � van J .WARNER,consul 
�if honoraire van Be�gië. 
6) g�

.., t! t! 

� ei 'fer voldoening aan Uw hierboven aan-
� E."' gehàald schrijven, heb ik de eer UHoog�delGestrenge 

���

1

te berich!in, dat voor zoover door mij kan worden 
beoordeelayde gedragingen van Jan W.ARNf!;R,geboren te 
wolle 24 Maart 1902, Directeur van de Boeren-Onder 
inga-Brandwaarborg-Maatschappij, gevestigd Emmawij 

no.l alhier, wo nende te Oosterwolde H-159 gemeente 
Doornspijk, gedurende den bezettingstijd jegens den 
bezetter, niets valt aan te merken. Hij is waarne
mend Consul van België en behoort zeer waarschijn
lijk tot de Partij van ds Vrijheid. 

Als gedelegeerde voor het consulaat 
treedt op Cornelis Lambertus HULS,geboren te Zwol
lerkerspel 7 .April 188'2, wonende Wals traa t no .42 
alhier die als prGcuratiehouder werkzaam is aan

.. ' i 
genoemde 

B11l.: 

' 



genoemde Brandwaarborg-Maatschappij. Verder is 
aan het consulaat werkzaam Zwier Dm VEI..IK,ge
boren te Ambt-Ommen 23 December 1918, employé 
bij deze Maatschappij, wonende Eekwal no.65 al
hier.' 

Omtrent beide laatst genoemde p�rsonen 
is bij mijn administratie nie.ts ten naàeele be
kend en voor zoover kan worden beoordeeld, zijn 
zij eveneêns politiek betrouvrbaar te achten. 

Ten einde in den vervolge een onnoodige 
correspondentievoering te ondervangen, bericht 
ik u, dat vorenstaande gegevens U- reeds eerder 
bij mijn schrijven dd. 21 Maart jl,, onder no. 

• 1310/GeheiJn_ werden verstrekt en waarop Uw aan 
mij gericht schrijven dd.14-3-1947,No.CX 12070 
�IM,-betrekking had. , 

De 

(G.j .Le ttino-k) 



BERICHT OP SCHRIJVEN: 

No. CX 12061 

--

• 

Jon, '40 10.000, 

COMMISSARIAAT VAN POLITIE TE BREDA 

d.d. 14 Maart 1947.

@ 

AAN het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68, 

TE 'a-GRAV ENHAGE.-

BREDA. 1 April 1947.

No. 3312. BIJLAGEN: 

In antwoord op Uw schrijven d.d. 14 Maart 1947, No. CX 12061, heb 

ik de eer U het navolgende te berichten. 

Charles Marie Jean Joseph SMITS, Nederlander, geboren te Breda, 

1 April 1879, wonende te Breda, Baronielaan 228, ie conatl honoraire 

van Belgi�. Hij houdt zijn bureau.x in zijn woonhuis Baronielaan 228. 

1 Te zijnen bureele is werkzaam: BERBERS, Herman Maria Hubertus, 

Nederlander, geboren te Roermond, 13 November 1885, klerk, wonende te 

- Breda, Chassééingel 15, echtgenoot van Helena Hubertina VRANKEN, gebo

ren te Antwerpen, 5 Januari 1886.

Als eere-secretaris is aan het consulaat verbonden de Belg: Van

PELT, Jules Maria Joseph Antoine, geboren te Breda, 26 Juli 1924, be

drij!sleider, wonende te Breda, Ulvenhoutschelaan 121, Van PELT is ge

huwd met CANI'RIJN1, Cornelia Adriana Maria, geboren te Breda, 5 Maart

1907.

De werkzaamheden van den eere-secretaris bestaan uit het onderteekenen

van officieele stukken bij afwezigheid van den consul.

Al de in dit schrijven genoemde personen staan op politiek en cri

mineel gebied gunstig bekend. 

IE COMMISSARIS VAN POLITIE, 



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

No. O.X.12068

.ilaaen: 

oict.: vL. Typ., RD. 3x
Uw s.chrijven No. 

dd. 

OEBEIU 

Onderwerp: Consulaat van België. 

's-GRAVENHAGE, 

)avastraat 68 

Tel, ! : : �;�:

18 Maart 19� 7. 

Ik heb de eer U te verzoeken mij te doen inlichten o:c:rtrent 
het gedrag tijdens de bezetting en de huidige politieke oriënteering 
van Th.Tiebackx, consul honoraire van België, wonende Achterstraat 
63 ten Uwent. 

Tevens zal ik gaarne in kennis worden gesteld van zijn 
personalia en, indien hij thans nog als consul optreedt, vernemen 
welk personeel hij als zoodanig in dienst heef't, eveneens onder ver

• 

melding van personalia. 

Aan den Heer Korpschef' van Poli tie 
te ROO SE?l'DAAL • 

Coll.: 

® 43228 - ''46 

Het Hoofd van den 
OENTRALEN VEILIGHEIDSDI:BNST 
namens dezen: 

J .G.CRABBEND.AM. 



• 

ex /�R· 

/tMaart 7. 
, ,  

�den Heer Commissaris van Po1itie
' 1-. te e 

�-Q=Q-�-�-!-�_!-�.1!={1���1� 

H1erme�e heb ik de eer U te verzoeken mij te willen doen 
inlichten omtrent de politieke overtuiging van thene en het ge
drag tijdens de bezetting van: 

den: 

t?h. Tie back:, Achterstraat 63 à coeti; consoJ. hon. 
van :Belgie. 
Tevens zou ik gaarne over de vo1gende punten ingelicht wor� 

1. Personalia. van bovengenoemde.
2. Treedt hij weer a.l.s consu.1 op?
3. Zoo ja, we1k personeel is bij hem in dienst1

(Gaarne �olledige personalia).

/ 

/ 

Het Hoo�d van den 
CENTRALEN VEILIGHEIDSDIENST, 

namens dezen: 

(J.G. crabbenda.m). 



• 

ex ·14051 

Aan: -:Jr. 
Van: E. 

A..!�. Stn.yt 
v. 1.No,}rdaa

Hier1ij b1-Jricht i'<: U, ddt Je Hoofdcommis ..:

sar is V" n a.e }emeëïte9oli tie te Groni '1;:.;eü mij liet 
ueten, .'·1t Pieter IIi i nle1·t VE��:IL,HP, �ebor�:n te 
A,;>·)i1_;eJç1n 15 ... ei ·11)4, th. 1s ··0'1e11 e te Aners:êoort, 
Utrechtse� e ïeg 325, niet meer <:i.ls C ··is•.1.l-l o :)r ire 
van Bel._;H! in Gr )Ui i.; n 01')treedt. Op zijn ver7,0ek 
om ontheven te worlen van zijn cons1laire a nstel-
1 i.ng is, voor zoover ookeud, 10

.., 
geen 'oesL.ssing 

'oinüe'1ge · )Y1en. 
')e consulai:re aani.;ele._, .nhe ien zo 111en "lf

Je 1i:c1,;:eld vnrden door zij,1 nie"'.; e � na � ver .el 'en 
com)a_;non v:m een e 'fect?: .1caatooflr. 

v 
.
d. Noordaa 

_1=.�L;::tL;;;;;;;� ;:;;;;;=-==�· �



GEHEIM 
----
----

J/ Maart 7. 

Aan den Heer Oommissaris van Politie 

te 

ZWOLLE 
==========!: 

Ik heb de eer U te verzoeken mij te doen inlichten omtrent· 
het gedrag tijdens de bezetting en de huidige politieke gezind
heid van J. WÁ.RNER Jr., zoon van den gewezen consu1 honoraire van 
Eelgie, wonende ten Uwent. 

Tevens zal ik gaarne in kennis worden geate1d van zijn naam 
en geboortedatum en, indien hij thans in de voormelde functie van 
zijn vader optreedt, vernemen welk personeel hij als zoodanig in 
ä.ienat heeft, eveneens onder vermelding van personalia. 

Het Hoofd van den 
CENTRALEN VEILIGHEIDSDIENST, 

namens dezens 

(J.G. crabbendam). 



I 
� 

1 
1 
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Van: 
den Roag, 6 Ap�il 1947. 

Inlichttn�·- oT•r div roe 
Ooiasuls 

tJ v 

·----

.. a. 

. 
b. 

1 

o. 

d. 

Hierbij hob ik de ee� U de •aTolcende inlioh-
tineea to doen toekomoa: 
Hemri 1ulius Martiaua VAN RAALTE, geboreD te Vlia&inge� 12, 
3,1882, Direoteur ya� h•t Ef�eoton Reaietrattcbureau Tan Nt 
derlaadsohe F.ondeea te Brussel, werd op io.s.1947 yaa 
mec»te Goea atsesohreTen aaar B.russol. 

Ret io ae�10meeatepolitio te Goes nimmer eebl0k•n, dat 
hij 2ls Tioe-Qonsul Tas De•omarkea optrad.· 

Vermoedelijk 1s d ze 1 formatie het s•vols Taa oea 
YerstaBd, we•t Tolaeaa opeaTe Taa Uw AfAaeltns wooade de ce 
�pemde te Goc�, terwijl hij in V.lisstaaen in de boTenTermel 
do t�ct1� optraa. Omd•t Tan RQalte jooa is, waren er tij
de•s de be�ettiag geoa aaJL111erkia10• op zijn gedras te maken 

Uit s1jn Tertrek •aar Belgie zoude af te leiden z1ja.aat 
hij �iet meer .als Oo:asu.l 11a Nede;rla:aa :tuageert. 
Oharles lJarie 1eaa Zoseph SMUS, �ede:dailder, seboren te :ar 
aa 1.4.1897, aldaar woaen4o--ifaroAielaan 228, fuaaecrt nog 
steeds als Ooasul honoraire Yaa Belgi� • 

. Aaa z1j• ooaau1aat, dat 1• zijn wouia; geyest1gd is zijn 
'Wer»zcam iul a u.�.A.VAN P�LT, geb. te Breda 26.7.1944, al
daar �oa•a4e UlTeDhoutsohelaa�l21, Dele, die als oere-seor� 
taria optreedt ea ae k1'rk Hermaa M.R • .BERBERS, geb. te Roer
moad 13.11.1.88�, Noderlasder, woaeade te Breda Ohasa,ai�g•l 
15. 

Toa aaazion Tau geea dez senoomd•• bostaaa pol1t1tke-of 
orimtaeele bozware•. 
Emile Hubert VAN Ol?PlrN, geboren te Maastricht 13.9.1886, Di 
rootC1ur Tan de nstaalwerkea de Maaa, Nederlasdel', wonead6 "' 
to Maaetrich� Pr.Biaaohopalne•l 9 •aa eertijds Ooaaul hoao
rairo Ta• Ooeteurijk o• uadiea Taa Roagar1J•• Na zija arroa 
tatie op 8.12.194• door de Ko1t•kli jke Stoottroepe11 wera h7 
aohtereenTolaen, 1a1 ploten 1A het Ruis Tau BeWQriag ia zya 
aemeente.ea 1• het I•teraeeriugakam� �e Vught, Ra zij• vr7-
lati1a op a.G.1945 had �ij tot 28.3.46 huisarrest. vervol
gens werd h13 oaToorwaardelijk buttea Tervolgi�g gestold. 
Bij :werd Terdli\oht vnzi ver1•0.ad Yar.i een familielid en vat een 
ondë�geachi�tè aaa den s.n.

lloor de l�aastriohtsche P.P..A. ,wo.rde1 thans aJ.auwe feitea 
ondor�ooht, die aeheel los staa� Ta� d�' ometaadisheden waar 
Toor hij destijds gearresteerd werd. 

Vaa Oppaa fuagee�t niet meer ala Ooasul. lk mogb U advi
seer•• op een eYea tueel �erzoek Y&a dezea persoon om ala 
Ooa1ul ie moae• optrede�, in T&rband met zijm oa Nederland
sche houdias tijdeas de bezetti•e, afwijzead te besohikkea . 
He�rious Franoleous dOSephum �OUBEN1 seb. te steve�sweert 
21.3.1970 po•••de, te �austr1cht Henrio vaa Veldekeplsia 29

·· ia i:a ·1940 vool' de• 111Tal der !>ui tsohers llo.ar J'."rankri jk utt
sewekea; ztja wo•iae on iaboedol werdea door de nu1tschera�
i• beslag geaomen. Vaa de�e• persooa is �tets nedeeligs be
kend; aiads de bevrijdiac fungeert hij •1et meer als Ooa
sul in:i.a Fra•kr.ijk, terwijl er aoa seea plaatsTe�TaAger in
die eemeeato is.



e- Leemdert � i.AN� �ebore• te üorineh•m 1a.a.1eao, Wederlaador
wo•ende te nordrec�t ca• d �es Vethkade 29 fungeert la zij• 
wooaplai.tcts waer als Tice-Oonsul TaJl Dememarkeu en. Noorwegea. 

In Tel"Jn&lde fuact1� laat hij zich bij a�wezisheld verTaneen 
door zijn zoo:a. Abraham Uaohiel, 6•b. te Rotterdam 25.3.1909. 

Het Consulaat is geyelftisd aaa de Nieuwe B&Ten 17 in die ge 
meemte. E� te T&n aeen dezer beide peraoAGA iets aade•li6e be

. kead bi! de Politi� 't'Qa hun woonplaats. 
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Aaa: Dr. A.M. Stuyt 
Van: E. -,aa der Noordaa •s Gravenhage, 1 April 1947.

Oadorwerp: Ooasula 
No.12487/1 

1' 

/zulks 

Hierbij 
hebbea oatTaasea 
te Vilsat•gea: 

berioht 1k U de naTolc,ado gegevens te 
over den Ootaul hon. va• zwedea ea Belgie 

'

ne Heer 1ohrmnes Eduard BOONSfRA, geboren te V1iss1nseD 
23.4.�893, 4ldnar woaeade Boulevard EvertseB 28 blijkt 
nlo v�oo Oonuul Taa Be h1erbovenbedoeldo landen op te t�e
den. Deae persoon drijft teveas een oargadoorskaatoor 1n 
Toormelde gemeeato. 

�ea aaazien van z1�� politiek sadrag tijdens de bez�v
ting eoott de plaataGl1jke Polt\ie de navolgende loztng: 

Tuascheu de verschillende oarGa4oora la deze gemeent� 
beotaat, •u het 1n de haven aog zoo slap 10,. een folle oo� 
our�entle, a1e ontaard 1B 1a openlijke viJandi�hotd. 

Aan dit versohijaael wordt het geweten dat door ema oo� 
curr•�t van Booastr op 10.4.1945 bij hot ll111�a1r Gozns 
een klaoht uerd imgedlond. Nadie• kwamen oereg&ld uog kl� 
,ea teae Boonstra binnoa aangaande zijn gearns tljdene 
de bezetting. Deze klaohtea werden oanvankolijk door den 
-Commissaris· Tan ?oliti• te Vlissingen onaoraocht sn na
diea door de P.R.A. �e m1adelburg. Het lnatste onderzoek
had tot reoultaat dat BoonstrQ door dea Otf1o1er P1aoaal
onYoorwaardel1Jk buiten •erTolsinc is seateld.

ne klacht•n hielaon in: 
•• »at Booaa•ru Teel Duitcohe militairen aan sijs wonl•t

ontTiag;
b. Dat lluitsohora of N.B.Bers 1eve�om1ddel�a aan Booastr�

bezorgden;
o. Het Ye�rtohton van handla•sorsdienston Yoor dea Ttja»d

door op te treden als Iaspecteur Toor noodo Kruts-en
B.s. boo�ea;

d. not ve•1TU141Bo contRct •an Boonstra met dea Du1tsohea
ha•enoomm.aa4ant.
Het o�derzook weos u1t:

1. Dat ad n juist ia. Du1tsoh• mtlitairon oefea4en rsaelma
tig pressie op hem uit om Belsiaohe vrouwen, d1e nij
aaDTankeli3k uit Bolg1e 1Il$&genomea haddea te repatriee-
rea.

2. Ad b is a1et kunnen. blijtea• terwttl Booastra zulks oat
keat. Mogelijk boruot een e• aBde� op••� Terstsstsg-om
dat uanat de 1;10ntas ••n noonotra oa� moffeaY�1ead 0e
veatigd wao. Door de nuttsohe oraieL dio daar se•lerd
waraea voerde/tot het atloveren yan leTea9.lll1ddelea b1i
Boonatra�s buu�;

s. A4 o 0a 4. IaeeTolge het Ycrzoek Tnn de Roderla•dsohe
BeedorsYereo�1Jl•s aanvaardde Boonstra ta April 1940
de functie Tan Iaspect�ur van doa zee�eiàtussdioast.
Aaa het Te�zoek �aa den Kolo•el b.d. aer Roa1Bk113k•
�ar1ac Soll.BeYeld 1• Decèmber 194() om ia ln�totTermold•
functie Baa te bl1jTGa, gaf hij «eTolg. Doo� dese hoe
d••1ehe1d, die hij g�furoade h�t verdere T�rloop va•
dea oorlog bleef uitoefeae•,kwan htJ Yeelvuld16 met Of•
f1zi�re Ta� de Kafe Ûberwaoh\Utg 1a naa�nk1BS 

. -
Volgams Booastra ea asderea resso�teerdo d• zeered.

ètngsd1east onder het �ederl•ndecho aoode Eruta, Tol
g Ds de aanklaa•rs oader dea bezetter.



• 1 

. . 

I• de n.s.B. &dö1•1ntr �ie, die in beola3 ·senoneD werd 
stond Boo•stra «�rc,gistreert'! lG "fol a11.ti•DUitscb11. Het 
telctoontooe\el 'ft1& SooRst�a werd in 1944 op lust••• de 
bez�ttor wea6�nome�. 

Bot 1s niet kun•cn bl13ke• äat oTor1gtlllo iete tea ne
deelc vau Doonatra bekea4 10. 

l• Vt.'lr'ban.a met het bovoastaand• moge 111: U', ho�wel OJL-·· 
g�T.rs.agd, ndTisoo:rca tegen. het uitoet"euen "I n i1et1,a.,u"st1:. 
ià.t:�t o.mbt aèOr mce�Termeld n Boonstra se�» be�w�cr t9 
!llllk8!1.'• 

I 



Aa�: Dr.A.�. stuyt 
Vaa: E. Tflll der Noordaa 

Inhoud: l�l1eht1•sen betreffende 
1. WARNEP en Th.ll.FON�ElN

s- Graveahage, 28.3.1947,

IageTolge de afspraak, die tussohen Suffrouw

mrnters Tan Uw Dienst en m1 j gemaakt werd om U 1Jl te 11 oh

ten over bepaalde Consulaire ambtenaren. �mtreat wier funo

tie en gedra.g tijdens de bezettiag Uw M1aister1e niet vol
ledtg 1s inge11oht, moge 1k U hot naTolgende berichten. 

Vanwege de Politie werd mij berieht, dat1 
a. Dirk Matak �ON�EI�, geboren te Rarli�gen 5 November 1890,

wonende ZuiderhaTen 31, vau beroep koopman, aomenteel op-
treedt als Tice Oonsul Tan Noorwesea en nenemarken te Har
liligsn.

Omtrent zijn gedrQs1nge• gedurende de b�zetting zijn se
nndeeli�e te1ten bekend. Aangezien hij niet op politiek op
den Toorgrond treedt is het niet bekend bij ,.,elke politie
ke partij lij is aangesloten,

In zi j!l oonsu1a.1re1l dienst 1 s 'Yalle VE·.r.nra.A, geb. ó, 2.
1913 �e Harlingen, Nopens dezen persoon 1s op politiènéei,
n.og op,politiek terrein 1ets nadeel1gs bekend;

b. ;r'an ·tARNER, geb. te Zvrolle 24� 3, 1902, di!'ecteur een er Br3.nd
waarbore l!fy. ,wonende te Oosterwolde H-159, gemeente Doorn
spijk momente�l als waarnemend Oonsul Tan Belgie optreed�.

Zijn gedrag tijdens de bezett1Rg 1 noch zijn tegfnwoor-·
dige levenswijze geven u.a.nleiding tot eenige opmerkingen.

Bij" het consulaat zij». 1n dienst Ooruelis L;unbertus HULS
die nla (!9delegeerde fuJtgeert en Zwier llE VET,l)E, die even
eens als politiek betrouwbaar worden gequalific�er�.

E� van der MoordHa. 
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Den Heer Hoofd van den Cent 
Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 

L 

Uw kenm,rk Uw brltf v:iu 

te 

\o.:mx.12070., 14�-1947. 
GEHEIM.-
Ooduwup, 

r s-GRAVllTHAGE. -

_J 

Ons ke:omcrk Datum 

No.1310/GEHEIM. 
21 Maart 1947. 

� co:::, 

!-g,i onsulaat ven België • 
.<)::, 

":'t �1� Ter voldoening aan Uw hierboven aen 
::, ., 

� f� b.aald schrijven,heb ik de eer 1JIIoogEdelGestrenge
� e{ e berichten,dat voor zoover door mij kan worden 
��::::. eoordeelMde gedragingen van Jan WA.RNER,geboren t 

""'
iz

wolle 24 1ilaart 1902,Directeur van de Boeren-Onder 
� inge-Brandwaar b or g,.11.[aa tschappi j , gevestigd Emma wijk 

o.l alhier,wonende te Oosterwolde H-159 gemeente 
f'oornspijk, gedurende den bezettingstijd jegens den 
bezetter,niets valt aan te merken. Hij is waarne
end Consul van België en behoort zeer waarschijn-

lijk tot de Partij van de Vrijheid. 
Als gedelegeerde voor het consulaat 

- treedt op Cornelis La.mbertus B.ULS,geboren te Zwol
lerkerspel 7 April 1882,wonende ',!alstraat no.42 al

. ;er,die als procuratienouder wi:erkzaam is aan ge
. noemde Brandwaarborg-Maatschappij. Verder is aan 
- het consulaat werkzaam Zwier DE VELDE, geboren te 

.Ambt-Ommen 23 December 1918, empk.ré bij deze Maat-
Bïil.: schappi j, 



r.Iaatschappij ,wonende Eekwali no.65 alhier. 
Omtrent beide le.atst genoemde perso

nen is bij mijn administratie niets ten nadeele 
bekend en voor zoover kan worden beoordeeld, zijn 
zij eveneens politiek betrouwbaar te achten.-

De Commissaris van Politie, 

�� 

( G.J, Lettinck) 

-..:.- ,.. .

T' 

, .. ·. 



COMMISSARIAAT VAN POLITIE 
TE VLISSINGEN VLISSINGEN, .......... .......... ..20 ... Maart.. . .............. .... , 194"'7.. 

TELEF. 20 (2 LIJNEN) 

No.: 5.35. 
BIJLAGE(N): geen • 
o. v.d.ivl.
T. Th.
O. ct..W.
KA B I N 1 T.

• 

• 

AAN: 

DEN HEER 

Int antwoord op Uw schrijven d.d. 14 Maart 1947, no. 
CX.12.069, Geheim persoonlijk bericht ik U het volgende.

De personalia van bedoelde Boonstra zijn: Johannes, 
/(f\/V-bduard BOONclTRA, geboren te Vlissingen, 2; April 1893, wonende 

Boulevard Evertsen 28, alhier� beroep cargadoor en consul. 
Het personeel te n kantore van Boonstra werkzaam,  is 

hem in al zijn functies behulpzaam., derhalve kan niet worden 
vastgesteld welk personeel hij ''als consul" in dienst heeft. 

/i.MV..De personalia van dit personeel zijn.: Leo Pad.mos, geboren te 
fr.W,Vlissi.ogen, 13 Maart 1924 en Marceline, Marie Boonstra, geboren 

te Rotterdam, 28 Mei 1920. 
Tusschen de verschillende cargadoors in deze gemeente 

bestaat , nu het in de haven nog zoo slap is, een felle concur
rentie, die is ontaard in openlijke vijandigheid. Hieraan wijt 
ik het, dat door een concurrent van Boonstra op 10 Maart 1945 
een klacht over hem werd ingedien<t bij het Militair Gezag en 
dat .ca. dien tijd herh aaldelijk klachten. of mededeelingen om
trent de houding van Boonstra blijken te zijn binnengekomen bij 
diverse autoriteiten en instantie s, welke dan weder inlichtin
gen vroegen aan den BUJ:'gemeester of aan mij. Het onderzoek om
trent deze �lacht is geschied op mijn last en later nog eens 
door de P.R.A. te Middelburg. Dit laatste onderzoek hee ft tot 
resultaat gehad dat Boonstra door den betrokken Officier Fiscaal 
onvoorwaardelijk buit en vervolgi� is gesteld. 

De klachten hielden in: 
le. Boonstra ont ving veel Duit sche militairen bij zich thuis. 
2e. Dikwijls werden door Duitschers of N.S.B. 'ers levensmid;.. 

delen bij Boonstra bezorgd. 
:,e. Boonstra heeft handlangersdiensten verricht voot- den be

zetter, want hij was Inspecteur der Roede Kruis- en B.S. booten. 
4e. Boonstra kwam veelvuldig bij den Duitschen Havencomman

dant. 
Het onderzoek hee ft uitgewezen. 

ad 1. Is juist. Duit sche militairen nam.en veelV"uldig Belgische 
vrouwen mede naar Vlissiogen

!
. Hadden zij genoeg van hen, dan 

moesten zij terug naar Belgie, waartoe zij zi ch wendden tot den 
Consul Boonstra. Boo.nstra was niet erg vrijgevig met zijn hulp, 
waartoe de militairen regelmatig met de vrouwen medegi.ogen om 

Hoofd van den pressie 
Oentralen Veiligheidsdie nst, 
te 's G l:{ A V 1!: N H A G E.
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COMMISSARIAAT VAN POLITIE TE VLISSINGEN 

VERVOLGVEL No. 1. AAN

• 

• 

pressie uit te oefenen. Gevolg: veel bezoek van Duitsche mili
tairen bij Boonstea. 

ad 2. Hiervan is niets kunnen blijken. Boons tra óntkent dit. 
Mogelijk berust dit op een vergissirg, daar onmiddellijk naast 
de deur van de Vl.roni.ng van Boonstra zich bevond de deur van een 
weermachtsvrie nd, waar veel gefu ifd werd door milit airen met 
vrouwen en waar veel N. S. B. ' ers kwamen en dikwijls levens midde
len en drank werd bezorgd. 

ad 9 en 4, In Apri l 1940 werd Boonstra door de Nederlandsche 
Reed.ers vere eniging aang e zoo ht op te treden als Ins peet eur van 
den Zeereddingsdienst, welke functie hij aanvaardde, waaroa 
bem i n  December 1940 door den Kolonel b.d. der Koninklijke 
mari ne Sonneveld werd vera.oe.ht als zoodanig te blijven opt reden 
voor de toen alhier gestati onneerde reddi ngsboot en, aan welk 
verzoek hij eveneens voldeed. Tot het eind van den oorlqg heeft 
hij deze functie waargen omen en moest hij daardoor wel zeer 
veel in aanraking komen met Duit sche offi cieren van het Haven
commando, voor het vaststellen van vaardie nsten, proviandeering 
en reparatie der zeereddingsbooten enz., enz. Ook als cargadoo� 
die optrad voor de reeders van i n  1940 door den bezetter i n· 
beslag ge.nomen scnepen, had hij veelvu ldig bespreking·en met 
deze offi cieren te voeren. 

Volgens Boonstra en anderen ressorteerde deze zeered
dingsdienst onder het Nederlandsche Roode Kruis, volgens klager 
en anderen onder den bezetter. 

Of Boonstra hier al dan niet bewust hulp heeft ver
leend bliJkt m.i. voldoende uit de beslissing, onvo orwaardelijk 
buit en vervolging gesteld. 

Overigens is mij niets ten nadeele van hem bekend, 
noch op politiek, noch op politi oneel geb:i,.ed. 

Het is mij beken d, dat in de inbeslaggen omen admi
nistratie der N.S.B. alhier, Boonstra stond. vermeld als "fel 
anti Duitsch'�, terwijl daarbij ook een brief was d.d. 12 Sep tem 
ber 1941, waarbij Boonstr-a als zoodanig werd bekend gemaakt. 
Ook is het telefoontoestel van Boonstra op last van den bezet
ter in 1944 bij hem weggen omen. 

Omtrent het hiervoren gen oem de personeel van Boonstra 
is bij mijne administ;ratie niets ten nadeele bekend. 

De C omm. iss aris van Politie 
te Vlissir.gen, 



cx.12070. 

vL. 

AAN: 

SvD. 2x• G E H E I 1;.i.

Consulaat van België. 

Ik heb de ee?' U ·te verzoeken mij te i'i.oen inlichten omtrent het ' 
gedrag tijdens de bezetting en de huidi0� �olitieke orienteering 
van J,WARNE.R, consul honoraire van België, wonende teiUuent. 

Tevens zal ik gaarne in kennis worde .... gesteld van zijn p�sonalia 
en indien hij thans ais consul optreedt, vernemen, welk personeel 
hi! als zoudan!g in dienst hee.ft, eveneens,.zotiJnogelijk� onder verm�l-
ding van hun personalia. 

HET HOOFD VAN DEN CEl�P.ALEN 
, VEILIGHEIDSDIENST,

;Jf-, namens dezen: 

Den Heer Commissaris van Politie J.G.Crabbendam. 
te 
ZWOLLE. • Collt 1 



• 

!ANZ 

cx.12069.

vL. SvD. 2x. 
GE HE I ll. 

Consulaat van Be:1,.gie 
en zweden. 

14 Maart 

. . 

Ik heb de eer U te verzoeken nij te doen 1"1.lichten omtrent het 
gedrag tijd-ens de bezetting en de huidige; �l�ieke orienteering 
van ;r .E.BOONSTRA, eonsu1 honoraire van Belgi;' en Zv1eden, wonende 
Boulevard Evertsen ten u�ent. 

Tevens zal ik gaarne in kennis gesteld worden van zijn personalia 
en, indien hi3 thans als consul optreedt, vernemen welk personeel_ 
hij als zoodanig in dienst hee�, �veneens, pOO mogelijk, ónd�r 
vernelding van hun personalia. 

EET HOOFD VAN DEN CENTRALElT 
VEILIGHEIDSDIENST, 

� naniens dezenf .

J.G.Crabl>enda.m. 

y 
1' / 

Den Heer Commissaris van Politie 
te 

I , 
'/ 

7 -
VLISSINGEN, 

•01. �tl'
I 



14 îiaàrt 

cx.12067.

• 

AAN: 

vL. SvD. 2x. 
GE.HE I Mt

Consulaat van l3el;;i !, •• 

Ik heb de eer U te verzoeken mij te doen inlichten omtrent het. 
gedrag tijdens d-e bezetting en de huidi A - litieke orienteering vun 
A.J.J..GELDENS, consul honoraire van Bel;J.ë', nonende Parkweg 100 ten 
ûwent. 

Tevens zal ik gaarne in kennis worden gesteld van zijn'personalia. 
en, :indien hij thans als consul optr6edt, vernemen, uelk personeel 
hij als zoodanig in dienst heeft, eveneens, zoo mogelijk, onder 
vermelding �an hun personalia. 

HET HOOFD VAN DEU CENTRALEN 
VEILIGHEIDSDIENST, 

-::F'·- namens dezen s 

Den Heer COlllillissEa:is 
wan 
Politie 
te 
NIJMEGEN. 

e 
Coll.:

J.G.Crabbendam. 



AANI 

14 :J'aazt 

cxi'12063" 

vJ. .• G r, HE I n.

Consulaat van Bel,-:;.�:. 

Ik heb de eer U te verzoeken mij te doen inlichten om·;;rent het 
gedrág tijdens de bezetting en de huidigeiorianteering· van: 

le. F,Vr de GR�te Hansweert, consul honoraire van België; 
2e. C.F,ll.J1WATS ·l;e SluisJ..r..il, consul honoraire van België te Ter-

neuzen. 

Tevens zal ik gaarne' in kennis gesteld worden van de personalia van 
de betrokkenen en, indie� zij thans als consul optreden, vernemen, 
welk personeel zij als zoodanig in dienst hebben, eveneens, zoo 
mogelijk, onder vermelding van hun personalia. 

Den Heer Dlstricts-Corun.andant 
der Rijkspolitie
t• 

HET HOO.F.D VAN DEN CEl:JTRALEN 
7EILIGBEIDSDIENST, 

;JJ: namens dezen: 
i� D D E L B U R G1

' 
Coll.: 

J.G.Crabbenda.pi. 

e 



GEREI?! 
==== 

, /,t Ma.art 1. 

Aan den Heer Dis.trictscommandant 
van Rijkspolitie 

te MIDDELBURG 
----==-----=-·---'*' 

Hiermede heb ik de eer U te verzoeken mij te willen doen in-
1iohten omtrent de politieke overt�iging van thans en het gedrag 
tijdens de bezetting van: 

· den;

F.v. d e  G r o of te Hansweert. consu.1 hon. van Belgie.
o.�.M.J. W a·t e ,· te S1u.1skil, consul hon. van Belgie te
T�rneu.zen.
Tevens zou ik gaarne over de volgende punten ingelicht 

1. Personalia van bovenge�oemden
2. Treden zij weer als consul op?
3. zoo ja, welk personeel is,bij hen in dienst?

(Gaarne volledige personalia}.
Het Hoofd van den 

OENTRA.LEN VEILIGHEIDSDIENST, 
v/d 

(J.G. Orabbendam). 



GEHEIM 
-----
----

/JMaart 1. 

Aan den Heer Hoofdcommissaris van Politie 

te 
GRONINGEN 
================� 

Hiermede heb ik de eer U te verzoeken mij te willen in-· 
lichten.omtrent de politieke overt�iging van thans en het gedrag 
tijdens ·de bezetting van: . · 

dent 

den heer Ve e n•d or p, Martinikerkhof 9 h coeti, 
oonsu1 hon.·van Belgie. 
�vena zou ik gaarne oyer de volgende punten ingelfcht wor-

1 • Personalia van bovengenoemde. 
2. Treedt hij we.er als consul. op? ·
3. zoo ja, welk personeel ie in zijn dienst?

(Gaarne volledige personalia).
Het aoofd van den 

OEN1l!RALEN VEILIGHEIDSDIENST,
· v/d

(J.G. Ol"abben�). 



14 lfuwt 

cx.12062.

vL. SvD; 2x 
il HEI M.

consulaat van Bel6 �. 
nc heb de eer·U te verzoeken mij te doen inlichtineen ontrent het 

gedrag tijdens de bezetting en de huidige politieke orienteering van 
den consul honoraire van België, genaamd VEElIDORP, nonende fäartini-
korkhof 9 ten 'Uwent. 

Teve!l.s zal ik gaarne in kennis gesteld· worden van zi,n personalia, 
en, indien hij tbáns als cons�l optreedt, vernemen"welk personeel 
hij als zoodanig i..'l dienst heeft, eVfJneens, zoo mogelijk, onder ver4 
melding van hun personalia, . 

HET HOOFD VAN DEii C EllTRáLEU 
'UEIL!GHEIDSDIENST, 

_::0:naIDens dezen: 

AJ\Jlf HoQfd 
Dan Heer � - u ,i.ssaris van Politie .J.G.Crabbendam. 
te 
G R O N ! N .G E N9

Coll.i 



AAN: 

1. 

14 'Maart 

OX.12061. 

vL. SvD. 2z. G E HE I M •• 

consu.lnat van :Jelgië. 

Ik heb de eer U te verzoeken mij te do�n inlichten omtrent het 
gedrag tijdens de bezetting en do huidl;e politieke orienteering 
van Ch.SLTITS, ,consul honoraire van Bel,,'�, v10nendl� Baroni-elaan 228 
-een Uwent. 

Tevens �al ik �aarne in kennis worden gestold van'zijn personalia, 
en\ indien hij thans als �onsul optreedt, vernemen, uelk personeel 
hij als zoodanig :in dienst heeft, eveneens, zoo mogelijk, onder ver::m 
meiding van hun p3rsonalia. 

· l 
HET HOOFD VAN DEN CENTRALEN 
VEILTGHEIDSDIE!llST, 

_:p:: namens d�zen: 

Den Heer Commissaris van Folitie 
te 

J'.G.Crabbendam. 

" BREDA, 

Coll. t 

' 

/2. Maart 

Aan den Heer Commissaris van Politie 

te 

BR ED .A. . 
======= 

7. 

Hiermede heb ik de eer U te verzoeken mij te willen in
lichten omtrent de :poli·l.ieke ove1.·ta.iging van thans en het gedrag 
·1;1.jd.ena de bezetti,ng varu

wordeni 

Ch. sm i t s ,  Baronielaan 228 A coati� constll. hon. van 
:Belgi·e. 

TeVens �ou ik gaarne over de volgende punten ingelicht 

1. Personalia van bove�genoemde;
2. Treedt hij weer als conea.l op?
3. zoo ja, weJ.k personeel is in zijn dienst?

(Gaarne - zoo mogeliJk - volledige personalia).,

Het Hoofd van den 
OENTRA.IiEM VEILIGHEIDSDIEfü:lf, 
v/� 

(J.G. crabbendam). 



Naam en vo rnamen: Functie: 

IJlvlUIDEN 

Adres: 
Tel: 

• 

ZWOLLE 

Adre� :Oosterwolde H 159 
Tel: 

'NA R1'1nn ed ) 
.Jan geb. Zwolle 
24-3:02

�TAVIA Adres: 

STICHE1EN 
VANDER 

P. 

MORENO 
R. 

wnd. cons. 
1919 

cons. amb. 
ft tt 

cons. gen. 
1946 

consul 

\ . BELGIE 

A<lres: rel: Duur verblijft 

' 

0 • 

0 • • 

Tel: 

•



Naam en voornamen Functie:. 

ME� 

Aares: 
Tel: 

LCOl: TJ.ENS 
J. 

E'3KES 
D. 

:MA' SIBIOHT 

Adres: 
Tel: 

UB.!1.CHS 
J.H. 

SURil;J".ME 
Adres: 
Tel: 

CLEtl!Ei S 

T. 

consul 

nce-cons. 

A.ures: 

consul. 
1929 

conslgen. 

BELGIE 

© 

,Adres: Tel: J.Jtlll.r ver oli ,jf : 

• 

0 

Tel: 

0 



Naëilll en 
voornamen: 

PARAM.�RIBO 

Adres: 
Tel: 

PATINS 
P. 

Fu:cctie: 

cons.hon. 

73ELGIE 

Adres: Tel: Duur verbliff': 

•



cr)ïTSULAL11E ,\liffiT1if4JlEN VAN Vr-tE.JMDR LA®EN, GiEVES"'IGD IN 

Ni.i:D ..:;-qt} ND, NED • PfD IJ:«.:, S UUN A.ME EN CUR.AC A O. 

BELGIE 

21-2-1947

AMSTERDAM ( ,,oor Noord-Holland 
9 

Ut recht, Friesland, GroninP'en, 
Drenthe, Ove ··ijssel en G elderland) 

: Nieuîve Deelenstraat 12-14

41123 41235 

Naam en 
voornamen: 

V.c,RBRUQGisN
J.

Functie: 

cons .gen. 
1946 

Adres: 

• 

Adres: Baronielaan 228 

Tel: 

0 

Tel: 
---,-

BREDA 

SMITS 
Chl 

consul 
1937 

Baronielaan 228 

DORDRECHT 

DRUIJN DE 
W.K.M.

Adres� Buiten walen 6 

vice-cons. 
1946 

Duur VArblijf: 

•



Naam en 
voornament 

Functie: 

/ 

GRONINGEN 
Adres: Martinikerkhof 9 
Tel: 

VE.ci!
N

D ·RP 
P.M.

HANSWEERT 
Adres: 
Tel: 

GROOF 
F.V.

consul 
1931 

consul 
1928 

' s-HERT OG.t!.'NB CBCH 
ADRES': Stationsplein 4 
Tel: 

D'ONY 

J. 

NIJMEGEN 

cons. gen" 
1914 

Adres: Parkweg 100 
'.I.'el: 

GgLDENS 
Al.J.J. 

IIM-� 

Il(! .c 

consul 
1924 

-

&dres: T 1: 

M2r· iniki:>r-.hQf 
9 

• • 

Stationsplein 4 

Park',re- 100 

BELGIE 

Duur verblijft 

•

• 



,.... 

Naé"m en 
voornamen 

ROOS �NDAAL 

Functie: 

Adres: Achterstraat 63 
Tel: 

Adres: Tel: 

TIEBACKY consul Achterstr. 63 
Th. 

BltGIE © 

Duur vaT'blijf: 

ROTTERDAM ( voor Zuid-Holland, Noord-Brabant, Zeeland en L1mburg/ 
Adres: Maasstraat 9 
Tel: 23623 

PITTE VAN DE Cons.gen 
E. 1946

TERNEUZEN 
Adres:. 
Tel: 

VlATS 

C.F.M.J.

VLISSINGEN 

adres: 
tel: 

BOONSTRA 

J.E. 

wnd. cé!ms. 

consul 
1936 

0 • • 

Sluiskil 
.I 



Adres: 

Tel. : 

Personeel BELGISCHE Legatie te •a-Gravenhage. 
==========�==-==============----=------------

Nassauplein 38 

111288 

14.2.1947. 

' ==============================================-==---------------------

I 

Naam en 
voornamen: Functie: Adres: Tel.: Dlllll' verblijf: 

========================================= =====-==--------------------

NEMRY Amb. 
1;.á,ü,.Charlt.� ]i,!>trh 
3e&V1"4În, S",'j,St 

NEMRY 
mevr. MaYie lovi�t. 
3t.ó. ol e The t1e,11 
l(eu/en /..c .10.87. 

echtg. amb. 

BAERT .Amb. Raad 

R. 

BAERT echtg. R. 
mevr. Baert 

(4 k. 6-4-
2-1 jr.)

DIEPENRYKX mil. att. 
Gen.Maj • .,., .• 
P1el"rt. 1t.�" 1 

a,·.,,t.1e r �e. /ol s-. 4.86. 

CLAEYS secrt. 
BOUUAERT 
Y.Nrtçoi, X4 �ier Marie Jo�cJ>'1 
qu,f 1,10.Jl. 

CLA.EYS 
BOUUAERT 
mevr. 

HUYBRECHT 
R. 

echtg. X. 
Claeys Bou
uaert 

. att. 

Jac. ca tsln. 14 334286 

Idem· Idem 

wassenaarsehe- 775140 
weg 163 

Idem Idem 

Riouwstr. 196 .556432 

wassenaarsche- 776403 
weg 126 

Idem IdeJ!l 

v. stolk\iveg 8

1.10.46-

1.10.46-

1.10.46-

1.10.46-

1.10.46-

1.10.46-

1.10.46-

1.10.46-



.. 

\ 

2. 

===========-==========?"--=�=��===·=================-=================-
Naam en 
voornamen: Functie: Adres: Tel.: Duur verblijf& 

==============================c=======�===�========-=---=-------------

HUYBRECHT 
mevr. 

CASSAR� 
Maj. J ion Prc:i!.-

l"er Florent Ca!>f>&rt 
A>1iwr.rt,e11 �-7.106-

SERROEN 
Yro'Pi,].71.J 
5!-de.lu, q.l,.t;8, 

VANDESTEENE 
o;,tiat 
t'/,e.uw Kerke l.0.7-81.

echtg. R. 
Huybrecht 
( 2 c;l.. 3 en 
2 jr.) 

toegev. mil. 
att. 

att. lanolhovw 

cons-kanse-
lier 

VANDESTEENE echtg. c.

mevr.Îdd Vandesteene 
Mont svr .Mal"#hiettnt t S'.lf.'81, 

DUYNEN VAN kanselier 
He11:iëilr1t'Jdco!, 4 "ie. CkeF c;,/e J3ure.av 
4r1l:we.rt,>e.11 3o. t.'�o. 

COENEN adj.kans. 
P�t.r«.>!) Frc1ne ,·!,CIJ !> 

l<'u.rhe,.,e.,-, zt.s.'12. 

BROCK DE bode/chav+fevr 
E.J .Eolovarol

v. Stolkweg 8

Jac. catsln.14 

J(/a He. wej ,i.. 

Wiilewi3tr. 4-

• 

Edieonatr.88 
wt.!e.l'in51<,110le. 31

• 

334286 

• 

• 

• 

• 

Nassauplein 3� 111288 

Idem 38 Idem 

1.10.46-

1.10.46-

1.10.46-

1.10.46-

· 1.10.46-

1.10.46-

1.10.46-

1.10.46-

./ BROCK DE echtg. E.J. Idem Idem 1.10.46-
mevr. de Broek 



' 

© 
==-================================--=--=----------�------------------

Naam en 
voornamen: Functies Adres: Tel.: Duur verblijf: 

===============================�=========-==-=------------------------

V.ANC,RAY..EL:1={H(;'H=.o :Bè·�'e'nole Ln. v .Poot 157 
L{ol"tU" 
MeeHtn /f .&. 1815 

V.ANCRAY.ëL'/.N4ltE' echtg. L. v. Idem 
mevr. A Jci<>la Craylinghe 
Ctasina jtb v. w',v1scn1 
olu, Huj '1· r-.'cs. 

OUPPERS 
Mej. E. 

BRESOUS 
Mej. S1,1iá11.h& Her,
�1cfle L6vht. 
qu,t 10.11.'io. 

typiste Riouwstr. 200 

Ro/ac.ér-,'ee z• l<l Iepenln. 35 

• 1.10.46-

• 1.10.46-

1.10.46-

• 1.10.46-

RA.tJSBEECK 
mevr. E. 

pers. ambas- Jac. catsln. 14 334286 
sadeur 

1.10.46-

TOCKROVA 
Mej. J. 

PACHA 
K. 

CADT DE 

CADT DE 
mevr. 

KUMPS 
)eu, &rl:,�t 
Oye.t"y&sche 10. 11-.ol,, 

idem 

Idem 

Idem 

echtg. De 
Çadt 
( 2 k.) 

pers. amb. 
ChavHt..oY' 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 1.10.46-

Idem 1.10.46-

Idem 1.10.46-

Idem 1.10.46-

Idem 1.10.46-
15.,...,�!>el-levven
:.ehtw,, 'fo 



• 

4. 

===================================================�================ 
Naam en

voornamen: 
Fu.nc tie: Adres: Tel.: Du.ur verblijf: 

===========-===.-=-==-=====-------------------------------------------
KUMPS pers. amb. Jac. Catsln.14 334286 1.10.46-
mevr. 

COENEN 
mevr.4ah,"e.J/t 
Ma.-ie Eliu bet

1
>i 

so,,�-c.hef ol.:B11rt1Jv 

echtg. P.F. 
coenen 

�eb.�ruy�see � 
PvHt. -Meehelen 1�.12. 1 8. 

SERVAIS 
B.B.M. 
Col • 

TAYlv1ANS 
M.M.A.H.A. 

mil. att. 

att. 

Nassauplein 38 111288 16.11.46-

Diepenr.weg • 17. 1 .46-

• 17. 1.46-



Opgave V@ nieuw aangekomen diplomaten, periode van 19.6 t..ot �.� • .fQC •• � � PERSONEEL BELGISCHE .AMBASSA'.DE 
--- - --- -·---

Naam en 
voornam.en 

Functie; Adres: Tel. Duur verblijf 

=========================================�====================================-

BUCK 
Marie 

POSWICK.l. 
Prosper 

POSNICK 
Geneviere 

MA.KIN 
�fl·B.A.

JAQ,UIN 

THIERRY de 
LICHTERVELDE 
Graaf' 

-. 

Gouvernante kinderen 
van Hr. Poswick 

Ambassaderaad 

eohtgenoote ? 

Secretaris Mil.
.Attache ? 

Cha uf':fear 
? 

Eerste seor. ? 

? ? 

? ? 

? ? 

? ? 

? ? 

? ? 
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