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Aangelegd op verzoek van C VIII 
·en 4c, 20. 4. 5o. 
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3 Voor zover van de geagendeerde stukken (ib dit OD geborgen) het schutblad 
aanwezig was dit bijgevoegd. april '70. 
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-t- R.AP.FDRI' van ACD tnm e. L f<. 

Betr: Ju, H.~.« lt&l'~~ 4 ~ 

• Betrouwbare, niet nader te controleren bron meldt bij 
bericht ACD/ 13f t'/'f- t; :tf _ /1 .. 'f 
Zie bijlage. dJ.Zl'. z 

!f.IJ./, 
JUU 1952 ..... 

ACt~ 1.) 0 I 

NB: Bij gebruik van deze· informatie buiten de dienst 
moet de telegrafische herkomst worden verzwegen • 

• ACD, ~I ~i / r- ACDt ./• ... o. . lf.5 .JtJ 1. 
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GARNI , l.EU HAAG zond op 3/5 ' 52 het volgende beric~t aan het 
LUNI S 1l ..... L.: V UT BUI:::' k:LAIJ"D0E .:.JAK.l.!:U , PAR IJS • 

Ie Secrétaire- Général du L1inistère d.es A:f:faires ;tran
&èrçs -_ 'a confirmé l ' importance ~~s efforts consacrés 
.t:'ar 1 ........ lépublique Fédérale au d ~veloppement de son ac
tion(?) sur le :rlan consulaire é:iu;.;. PAYS BA>:5. :a nou
vellt. .rue d ms la pres se sur la réouverture nrocbai
ne d ' un co~1sulat allema..."'l.d à I'iAESTRIC IT , est ex ~cte . 
Ausr.;i monsi ·ur REUCHE:HBACH , noiJ!Ilé (Cons·ll-Général?) à 
ROTTERDAIIl , contribue actucl1 ement à l ' orgalisution de 
son poste qui nc comrtera yas moins d0 22 >ersonnes 
de nationalité allemande et ••• ~rivés hollru1dais 
cc qui la placera du point de vue deö ef~cctifs au pre
mier rang des consulats en HOLLANDE . tinsi 
moins d ' un an après la reprise des relations di?loma
tiques ?vee les PAYS BAS lc Gvt. de J30Nlf disposera dans 
ce pays des m~mes ~ostcs consulaires quc le Troisième 
Rcich ~ voir .iU.IST.uRDAl.: , ROTTERDAM ct M.AEJTRHJHT . Par 
contre la représentatmon diplomatiquc à LA HAYE reste 
pour le monent d 'une modestie vouluc . Monsieur Boo:; 
m' a indi~ué d~autre part que son gouvernement n ' envi
sageait pas de rouvrir le Consulat des PAYS BA~ à ... 
dont l 'utilité ne se faisait pas sentir~ 

195148(587/88) 
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Van: KA .RA / 
Aan: H.BVD ' 
ONDER.VERP: Duitse Consulaten_in Nederland. 

1. Naar wij uit zeer betrouwbare bron vernemen 
wordt het Duitse Consulaat te 's-Gravenhage 
(eigenlijk: de Consulaire Sectie van de Duitse 
Ambassade) over enkele maanden opgeheven. 
Hiermede verdwijnt tegelijkertijd de z.g. 
"Passstelle" van dit Consulaat alhier, hetgeen 
niet inhoudt, dat de visumregeling dan tevens 
verdwijnt. 
De Duitse consul speciaal voor Paszaken te 
Den Haag, de Heer RIED , zal ook waarschijnlijk 
worden teruggeroepen naar Zuid-Amerika, waar hij 
geboren en getogen is. 
Er komen 2 consulaten, één te Amsterdam en één 
te Rotterdam, beide met een visa-afdeling. 
Amsterdam bedient (regionaal) het Noorden en 
Oosten des lands, Rotterdam Zuid en dest . 
De veiligheideambtenaar van de huidige "Pass
stelle" alhier, Dr . CARSTE~,TS , zal vermoedelijk 
in functie blijven bij het Consulaat te Rot
terdam. 

2. De toekomstige consul te Rotterdam, Dr. REUSCHEN
BACH, is reeds in Nederland aangekomen. 
Dr. REUSCHENBACH is een ex-diplomaat van de 
We imarrepubliek. Hij is een streng Katholiek 
en was lid van de conservatief-Katholieke 
"Centrumpartei" ten tijde van de eerste Duitse 
republiek. Hij zou geparenteerd zijn aan de 
Prelaat KAHS, een vooraanstaand lid van deze 
zelfde partij, en tevens aan BRUENING, die er ook 
toe behoorde en zelfs Kanselier was vóór het 
Hitlerrégime. REUSCHENBACH is een fervente 
anti-Nazi en verliet in 1933, toen Hitler aan 
de macht kwam, onmiddellijk het land om er pas 
na de ineenstorting weer in terug te keren. 
Hij was destijds voorts zeer bevriend met de 
bekende Sociaal-Democraat BREITSCHEID, die 
later door de Nazis werd vermoord. Verder is 
REUSCHENBACH een goede vriend van Dr . 0. JOHN, 
hoofd van de Duitse Veiligheidsdienst. ----

3. Voorlopig zijn de op handen zijnde veranderingen 
en benoemingen nog geheim, ondanks enkele cou
rantenberichten over deze zaak. 

13.3.1952, L. 



bl1~GI.;.J,E ) .. 1::1't;OC'2d d li'i.lll. ACD 
é ·,] '"C],t;n 0, j êo .• ::i.r~:'.tie 'ïe upt~rg:i '16 ir:v-.. !..l.l.c.·) p t\ J G i!: ij " A ~'4 

... ----- - :--------. --·-- -----· ------

·'----------- /i 

- l l 
i 

--- -1-
1 

--···-----!P-· /t t./f/ ------ ---
--·- ----- .. i ---··--

--·------------------ --- ---- -. t--- --·--_Ir ____ ----------
- - -- -· ·------ -------- t· ----- ------------·---- ·-·-: .. --
---------- - ____ .. ________ ---------- r· - ----. ------ ----

--•_A_::c,__;soct . ~t4:: Dc.c . ~j.r~- ·,:~.:~-1---·-·-·- ·--~-~-~---:-
---·-~ -------- -- -----1 i 

-------~ --r --
Ac -·-.--.--.,--- ·1vol.o•o 1.... '8"' · ~ I 

---·~=-; -~"~---~~~~~---~- ----------- ·-- ·rl ------ ;-

----~-- ---------- --~,--- _, ___ _ __ __ :__ 

· I/ ! i -:------ --- -- ---~ -------r---- -~ tZ« rw~ 7Jfhrz. 
- -----~-I·r. ,._... . ..,.,,,., rJt"! .~L-:-1,_,: ~--~' .\ .. - . 

.Llvv.I..A.v <.<'·•' .. J ~i..J •••. • .... 

;o :.•et,, ~~ ;· ~-;,~ c~ l i ... . -~'1;· .... ~---t:~ .. D, ;:,~'/~~-:~ 
1

r, . .J.'s 1è~·.e:l:;e 11 

.·.C.!l a;:r:oc:~~:i.1.[.; ~ ~. 
-.1 I I\ CD I Da l.i. !:';:\:,.:, 

--·- - ·····- -~ ----

-- --~-- -1 ---------·-·------ ----··- -- -· ~ ,. t -- ---~ ·--·- .. -: ---·--·- . 
• ~1 1 

, •• c .... e B ~· F ·' l' ·. ~ • ï H G h:"'..,./f!·--..., l )··l· 

-~r~~ -~-~:~~~li~~:-=~~--~~~~L ----r-: ~r~:· 
~ j . .- -. --1- - . - . I 
'C? _- .. J-~-- _ .c. vv.-·.:-·-t *~-~--~~--f_~: _____ _____ ~;,/;;4 ~ :2 

-:~_jl ~-~~·· -- ··- ---·----~----~ -- -·- -~: t1?~.ft. 
1 I 

t • I 

~- _..... . ______ ... - .. ------ - -·-- -- --- i I 

---, ----- ---- -- . --· I 
·- -J - .... • - --- -- -·.-- -· ·--· ··--·--------- • • --- I · 



No. 3302e-50 
==========-== 
Betreft: Duitse Consulaat 

Generaal. 
DIENSTGEHLIM . • \[\\~ 

28 Februari 1952. 

In de nacht van 25 op 26 Februari 1952 1 tussen 23.45 en 6 . 45 
uur, is door een onbekend gebleven persoon een steen gegooid 
door een der spiegelruiten van de benedenverdieping van het 
Duitse Consulaat- Generaal, gevestigd Johennes Vermeerstraat 
17 , alhier. De steen bleek verpakt te Zijn in krantenpapier, 
~n beplakt met krantenknipsels als: 

1e Nazibeul Christiansen naar de "Heimat" 1 

Christiansen joeg duizenden Nederlanders in de dood 
2e Ontwikkeling van het Duitse imperialisme 1 geïllustreerd 
met 5 spotprenten , dragende de jaartallen 1914-1920-1940-
1945-1950 . 

======~1=================================================== 

No . 1'3 • \ \ IJ F3 . 

' lf J ,e2.2 /1/:J 
, ~ .t{JZ 
J .vl~ ~J 

l:-~ 19:-J~ • U'-

A( !Jti.tfl -
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H . T./H . C./~ 

Aan : :S IX 

Co 131659 

Van & H. p. 

No. 131659 

Waar aanleiding v.an het rapport van recherch~ur 
No . 61 van 19 Februari 1952 betreffende èie Co8rdin_atie
Co~;UD.iseie v.áor Gul tilrele Betrelcking(;n met Dûitsland 
he b ik de eer U te ber~chten d~t een onderzoek naar 
d-e acti vi tUt van deze Coml!li$Sl:e mij niet noodzakelijk 
vou.rk;omt .. 

H.c:J 
14 Maart 1952 . 
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I ''2 ?. • it f'.Z<J 
A~ .~J'I~{j 

.a. 
Van ..; . I .. : . 

Bijc,ooJ.and een afsc:C.xift var .. een door de 'Coördi! .. atie
lcommissie voo,.. culturele betrekkingen met :Dui tsla..Tid" 
verzo.1den circulaire. 

Hoewel van deze circul~ire toevalliser7ijs kennis kor. 
lorden genon..e.1 , zal het \lellicht mogelijk zi~n over .ie 
daarin aanee.:<:ondigde cursus en/oi' .... ndere activiteiten 
van de co1ll!lissie nddere zeeevens te verzu.Lelen , indien 
zulks ,1ord t 6ewenst . 

' s-Gxavenhuge , 19 2ebruari 1952 . 
~· - 61 -
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CU O .. lDL._'iTI..!.-CO """~ISSIB 
:rao ... l CUL..t.J.tSLE 3..-J.r.!lliKiC::l G.c; :;) :_JL.u.J..D . 

Aan 

' s-Gravenr ve, 8 ;; !:.o.UU ... ri l 52 
_,assau leil 5, te' . ll. 10 . 37. 

de Leruren in de Du:Ltse taal
en Letterkunde, 
en bel8.1löstellen.::.en . 

L.S. 

E~~0e tijd geleden hebt U een schri~ven ontvangen 
van onze Co....Jllissie .Jetre ·.:ende de cursus o·rer Dui ts.:and, 
zijn ta<.....l- en letterkur .. de , die o de Dui t~e __ badscJ.de 
ioor ::Jr. d.e Hdar , Oberstudienairektor aes St.,.atlichen 
}Yffinasilli~s e Kleef, 5 ehouden zou >rden. . 

~eze cursus is et inv ne van 7 J9nu~ri 1952 be-
0onnen en zal voor aan ell.e l>.. .... andcl{.\dVond van ::;,.:) . 00 tot 
20 . 00 uur plaatsvinder. in de .Dujtse .Ar •• ba..;;:;ade, ,/a.ge
IiaJ.r\/eg 14, Den Haae . 

Het onder.iTer ), ,...~. ~rove:r Dr. cle Hac.1.:r t.e eerste tijd 
S"'re.ce!l zal , is ' 1 .~: eue deutsche .Dichter 1 • 

Gaarne 7e.:;tigen wij nogmJ.als 'l;w ...tanl<.acht op de3e 
cursua en verzoeken U zich te wille1, ongeven bij Let 
secretc.~.riaat onzel~ Coumissie, .l\ascau leln 3 , Den r::~.8.t; . 

De 0vO.dDL ... >--IE-CO~ ... IS:::iiE fOOR 
Cvl.J L J.i.wLJ.!J .UETl~.wKKI ... C ~ .... ·~J1jT 

DUIT :3.!.i -·m. 
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R \PPORT van C. 

Retr .: Visurnverlening aan Buitenl. 
ver~eeenwoordigers alhier 
en hun personeel . 

:3i jlage ontV'l'1een van J3 . Z. Verzoeke te agenderen 
en retour aan c. 

c, 7- 2- 52. 
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(A / 2 MINISTERIE 

VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

'S-G RAVEN H AGE . 6 FEB 1951. 

V 8 R Z 0 P. K 8 B LJ B BA NT W 0 0 1< 0 I N C, KB N ld B R K, 0 N DER W 8 R r, 0 AT U ld B N NUl( 11 8 R TB V BaH EL DB K 

Kenmerk: ~irectie ~U:binet en 2rütocol/~Ca Datum: 31 Janua~i ·1 9 52 . 

83Go Onderwerp: Visu.nverlenin.g aan :Juitenla'1dse 
ve:r·t<:)I:;>€11\'IOordiuers a.lhie:..' en 
hun )ersoneel • 

Nummer: 

• 

• 

.!J..liJ.:: 

,j Ik heb de eer C' hie;;•bi~ ltlede te delen , dat 

~:~ V\ f aan .... evrouH :::; . Scm iC:.t-Andersen, ec:1 teeno te ~.r~n de 

~~ Kanselie~ van Let es.:-:9\l .... tse Cor..sulcc.o.t -8-e::e=·au.l te 
A:ls:;!J:cdau, en at~r! .eju.:.:ro .. l.\1 L • . che:J.he.use:J. , s·;er..o

tYIJiste a._n het est-...-ui ... se ...~onsula~ t-Je~eraal te !.IDS"Ge:.. 

dam, res]ec .;ieYelijk h0udste1 s van de Dui \/Se :ii::üs·..;eri 

}:l::.:sse ~:o . Il 831 geldig tot 5 l.ovt. 1ber 19 53 en va~1 :1e"'.; 

Dui~se paspoor~ ... o . ~768/51, eldig tot 27 Juni 1953, 
vis. voor te:cu,__ket:! -. .•arden V2L'leenC. voor Lteerde_·e rei

zen, ...,e:..di<Z; tot '-J J ·uli 1952. 
~ensluidend schrijven 1erd door mij ~e~onden 

u.:1n h;: G Eoo-'d van de Visac1imurt alhie..~.· • 
IJ\ 

het Li11isterie van 
:Silmenlandse Zaken, 
J/1:. Javt.str at 6~ , 

): ' Vi:"'~II ~ E I s- I,t{A 'i j,;Jlo rl..t • 

JJe wnd CLef v-.:;.n het Ka. 'Jinet van 
d.e l.inistel van :Suitenla .dse z· ... ~':en , 
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MINISTERIE 

VAN BUITENLANDSE 

'S -GRAVE N HA G E 

/IS ) 
ZAKEN ei '. 

[/~ ... 
~/1'' 

I' ll R Z 0 I! K I! hIJ 0 1! 11 ST W 0 0 R DI S G KEN M C 11 1(, 0 N 0 e 1\ W I! R P, D 11 TU \1 1i. N NU M MI! R TI! V I! R r.t 8 L D 6 I' 

Kenmerk: Directie Kab inet en Protocol/KJ! .• Datum: 

Ondctwtrp: A !melding. Nummer: 

11 December 1951. 
1224.19 

' 

' 

Ik hèb de eer U mede te delen , dat blijkens 
een ontvangên schrijven van d e Duitse Ambassade hier 
ter etede, d . d. 4 December 1951, I!ejW:frouw Irma x' l1achenhnusen haar werkzaamheden aan het Consulaat/I Ceueraal van Duitsland te Amsterdam hee.ft beëindigd. 

J Cx 

Aan het 1.inisterie 
van Binnenlandse Zaken, 
p/a Javastraat 6$ , 
1 s-G r ave n ha ge. 



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

~AFGEDAAN 

Afd.{Scct.: ~~(4 Dat.: 

Interne aanwijzingen AC D. 

ACD. Dat.: Par.: 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 

I 
CO 1 (. ""S ~ .) -................ l ................................................................. . 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... . 
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~ I N I S T E R ffi 3!.·.;5 

VAN BUITENLANDSE ZAKEN j :: ~ _ ~c T9stÎ 
'S-GRAVE NHAGE 

,.. y 1! R z 0 B 1t B a 1 J a B A N T W 0 0 Jt D I N G, lt 1! N M 1! lt lt, 0 N D 1! R W B R P, D A T U M 1! N NU M MB Jt.. ...&.&- K.B A V B.l.. .D 8-..N 

Kenmerk: irectie Kabinet en P:·otocol/!~A . Datum: 29 _·oven.be:r 1951. 

Onderwerp: .,ijziging legi tir .• atiebe\.ijzen. Nummer: 

• 

Hooggeachte "Ieel' Lagas , 

Hiernevens moge ik U doen toekomen een l ijst je 
van de ambt ena: .. _.en van het Cons·u.laat - Generaal van de 
l3ondsrepubl iek Duitsland te P.msterdan , die overgegaan 
zijn in dienst van de Ambassade Vélllll ge '.oemd l and h . t . s • 

~d .to4~Jo4 p/(,~~ 
r~inisterie van Binne:il.andse :aken, 
t . !' . v . de Heer Lagas , &~:td:!~EY Ja 'astraa:t 68 , 
' s-Gr?.venh3P"e · .-:.---------
~ 7557 · ' 50 
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I 
Lijst van anbtenaren van het Consulaat-Generaal 
van de 3o~1isrepubliek -uitsla d , die ove"gegaan 
~ijn in èienst van de Ambassade van genoemd land 
h . t . s . 

Naam N-. Legitimatiebewijs . 

de deer Consul F . .ied 0233 B ' 
I.:evrouH E. M. Il. Ried-Witte 0.:::36 j J 

de Heer G. A. W. B·rndt 1228 c 
de Heer Dr . O. S. Carstens 1121 c 
de • leer I.I • Giulini 1119 c • 
de I·Ieer J . r:.~meböhl 1158 c . 
Mevr·ouw IJ . :S • lioffnann-Hoeksma 1103 c 

1 " de Heer .... r . H. Krapp 1135 c . 
~ :IejuffrOUV/ I . .K.riechel 1139 c . 
\ I de J.leer l . I ':än ..... ecke 1237 c . .~..~ . 
\ de .i eer ' . ... 1236 c ..; . .eJ..J." 
\ de Heer G. : . -~o::::ibeck 1138 C· 
\ de Heer . .... . _ ... . Pa u~ 1185 ,.. 

V . 
\ [ejuffrot.t\: c "'elver 1229 c . .. 
' de Heer . . 'S'ebe 1136 c . 
' de Heer f • .~.,...~ . 'Ue'k·ersezig 1108 c . 
' de Heer· . ..... . -·. 'C'tern~hlen 1120 c . 

' de Heer - .. . J . ·,,erner 1157 c . 
\ de ileer . I • ~.ei ss 1177 c • 

• 
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Bijgaand stuk van Buitenlandse ~aken ontva~[en. - ~ 

Ji~-~ 

s .v .p. agende:r?.tl en :retour aan C. 

,/- ,- ,· .. , 
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MINISTERIE / ~ 1? NO 19)1 

VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

'S-G RAVE N HA G E (//){} a "'r. )i /) .., .. ÁA 

-
V B R Z 0 ,I!..J::""Ir 8 IJ B 8 A NT W 0 0 1t DIN C, IC 8 NArE R K, 0 N DB ll W ll R 1', D AT U ld 11 N NU M W 8 R. TI! V ll R. M 11 L I) '8 N 

Kenmerk: Directie Kabinet en Protocol/KA. Datum: 7 Hovember 1951. 

Onderwerp: Legitimatiebewijs K. Auerbach. Nummer: 108101 

l ijlagen: 

• 
Ik heb de eer U mede te delen , a at op 26 October j.l. 

bi.~ mijn !. inis er ie \-.'erd ingeleverd het legi tirnatiebewijs 
No . 1107 C, op 30 Januari 1951 uitgereikt aan de t1eer 
K. Auerbach , een beambte van tet bureau Paspoorten van de 
Duitse Ambassace hier ter steue . 

• 

De leer Auerbach was laatstelijk houder van het 
Duitse paspoort No. 4500/51, afgee;even te ' s-Gravenhage 
op 19 Juli 1951 en 3eldig tot 18 Juli 1953. 

Ten aanzien van de achtergrond van deze aangelegen
heid moge ik kortheidshalve ver\"lij zen mar de inhoud van 
een nota van de Duitse Ambass~de alhier d.d. 26 October 
1951 , v1aarvan U ingeslott.n een afschrift gelieve aan te 
~reffen . 
-~ 

De Ghef van het "abinet van ei e 
!iinister van Euitenlandse Za.re n 

/.7. ;_~ ~ ~ .. 6 u~ 
~'- t,t.,.J.,.I'f?A- ~~ t:!,.t!. te 

1 ~/.1 • ..rr 
Aan het .i.inisterie van 
Binnenlandse Zaken, 
p/a Javastraat 68 , 
' s-G r a v e n h a g e • 

4:?; 

~ 1s22 · ·so 
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• 

• 

BO'I'SCH Af.'T 
der 

bundesrepublik Deutschland 9 

Passabteilung Den Haag, 

Nieu...1e Parklaan 17. 

N o t e V e r Q_a 1_~ 

• ..,..r 

De Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland -
Bureau Paspoorten- biE" dt het IJJ.inisterie van Eui ten
landsche Zaken haar complimenten aan . 

Naar aanleiding van het telefonische onderhoud 
d.c. heden betreffende eGn ten onrechte aangebrachte 
veranuering in het visum van den lleer K.A u e r b a c h 
kan medegeaeeld worden , oat hiernaar een onuerzoek werd 
ingesteld. Toen bleek, dat de Heer K. ~ u er b a c h 
deze ve1·anaering zelf had aangebracht , \·lerd hij op 
staande voet uit de dienst van het lureau Paspoorten 
vAn de Ambassace van à e Hondsrepubliek uuitsland ont
slagen. Zijn raspoort Nerd ongeld ,..~ verklaard. 

het legitimatiebe\·Tijs van de Heer K. A u e r b a c h 
gaet hierbij terug. tet letitimatiebewijs van Levrouw 
A u e r b a c h zal ten spoeaigste aan het , ,inist.erie 

. van Bui tenlandsc:l'BZaken '·mraen tcruge;ezonaen . 

De Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland -
Bureau Paspoorten- spreekt het 1.inisterie va11 :ui te r. 
landscte Zaken haar leedwezen uit over dit onaangename 
yoorval. 
11< 

Aan het , 1inisterie van 
Buitenlanusche Zaken, 
Plein 23, 
's-G raven ha ge • 

' s-""ravcnhat,e , 26 October 1951. 



• 

s.T. 20 Augustus 1951. ,". 
~r, - .1.? < ~l 

No. Gr.V .D. 1828/50 Conf. v7 .z J 

Onderwerp: 3e Rappel. 

CONFIDE~,.,..·~ 
J~..,;/~e ..... d~ 

/ 

l?.v '1 '} 4- t..' ó 
l 'fP~f J/ 

Hierbijl moge ik . U m11j.n brief nr. 
Gr.V.D. 1828/50 Conf. dd. 25 Juni 1951, 
betreffende "Signaler1 ng personeel 
Duitse Consul.aat-Gèneraal11 , in herinne
ring brengen, met ver zoel{ de afdoening 
wel te willen doen bespoedigen. 

S.T. 

AAN: Hoofd B.V .D. 

Typ: 10. 
Coll.: ' 



9 èl'uli ..._g,.l. 

, tl?. L:;mbertus- Z?orte:gieB Z~ rt. 
"!ie odt.rle.nd.er ~"' rturJ ~or PGI 3 Z'JART. bor: u 
' te 'lll$tC:rdf'm., ~onent;lo Glor1a'lltotruut !i ~lldat.:;.r, :ir. u.i J.~ ~ <,i 

c..e m -t~::d~m~e :ur.oogtlok l-!là l~. V. t A:ll$t\):t'd(.lt!:, 1 01 à "' vt:.. ll~t 
'lfWI'i~crlunds.e pa~pgt-t ·Nr. 409792, a.fgégovan door. êlè u;ge ,....es'tsr 
t~to -Amctt:'r 11~ o;p ~..-'5-194.6; geldig t-o·t 0 -"5-tl95J;!, h!:. c ~ hier e~. 
" ooe:n d .~n oc':i nsum. vl)or Du1tllla:nd Q~nsovrail.öd .. tan d "t ver-
":IJoek A'"'n niet zontlar rqee~ i-JOrden vo~dl;.\....t.n, t\EillgeJ~i n. Ei Gv \lli
~e ~oe be~ettingaäuto~iteit~n in Duitcl~nd er bozw ~ tegru1 heb-
'"bGp.. · 
".r r. ~~Tl n er vaor z:'i;in 1:)~ j .het Du1 tee Conöulc::~;t-Ge~ r l nie't 
"n&k0hd, ~~? t h6t nood~akelij is pog~n~n te do&t o hat geval 
"O.P te holàoren. DE':' aanvr&;ger zelf kon 'tot U04S tot. 1~M E chaora 
"l or.d n, ~ ..... zi~n 7 i-j s 1ek ill. 
D or .• te t>t.: tekeno6 ll" ew't de m ijhaid, u-.- l;~ l 
-ichtipgc,r t~ v.r:rzoeken of er bi~ Uw at: iui tr .. 

.. .,.~ i:tD.r. omtr cn't b€ltrokkené bekeno. rd jn. even o ' 
~~ z ezwnren, waarvan indcrda~o een v ~~oe n b 
~~hicn op pol1t1~ cc 1~ç ? 
U Jij vn..o'X'b nt .danUe,zgend voor óû ooo:r U te neme..a ... ooi te" 
~in o~u~,-.ch't: 
~j~et. ) Dr.. OARBTf~.~ 

~et b&t~ft pter de ij h~kenQe Lamb~rtu PORT~GI~S-~W~RT, ~e~o
ren to ~ te~ds:m, 13 Juni 19lb,cai.cü!ä:to~. t~ononde Glorian't- . , 
tJt:raat '5 \lUi~,. allrlJ~riJ , o~r wieno p.olJ.tiek.è ~ntooêdonton e~ 
petiViteit~p ~ ten volle is goïnf~~éérd. 
Op or~m~~e~l ~o~ied is ~e zijnen l~sta llieta beke~~ i~ de ad-
mi,nia"'G;:-at'ic: aa:n hot. hooi'I;Jb~ef.l.u van fJOl..itio, a.lhiel'. ·· 

In v ban~ 't!ret het 'dost'i ~ds met U bësprokel'ie inzukf3 het v.er~trek· 
.:en vr.n pol1.tie~e. inU.chtihgett aun b'Ui t ~d sC' !listant.ien, 

W{lrû't U verzocht de behandeling va 1 -oezc aangsle enhoid te vil
len ~vernePen. Dezerzijds is ~ niet g~n~~oord op rl ~ie~ van 
'hèt in de ee-rate ldi.n.ea genoemaa coneula.c't-t;cneraa'l. 

~:~--~-= -= =-=- :::..:>.;-=- ·-..--- ::::. -~::l--arc::t-::._.-
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NOTA: 30 . 7.1951 . 
Van: KA- Ra 
Aan: Plv. -~-BVD - HD (DIS) 

Kort verslag van het onderhoud van -~-RA met de 
Thlitse Consul te ' s -Gravcnhage , Frie'!.rich RIED, 
en diens assistent voor veiligheidsza1ren 
Dr. 0 . S. CARSTE1lS . 

(30 Juli 1951 van 11 . 05 - 12 .1 5 uur , 
Javastraat 68) . 

1. 'RIED en CJJ(STE~TS zijn, zoals bekend , door Buit . 
~n naar ons verwezen . AanvmL~elijk sc~een 
het, o;f zij dit in zekere zin betreurden , daar 
zij , naar 7.ij verklaarden , sedert de laatste 
maan:dÊm reE>c1s ben zeer aannemelijk$ en snel 
verifj_catie s;r.steem met "!arechaussée, :lijks
poli tie, :1 . Vref'm~leliugendienst en Locale poli tie 
hebben opgebouv,rd , het..--geen zij, nu alles via 
ons diens t te 1Cr<len gekanalioeerd, vrezen te 
zullen verspelen . 

2 . RIED is hier ~onsul, maar heeft generlei handel~ 
functie. Hij is uitsluitend leider van de 
11Paszstelle 11 der Deutschen Bundesrepu.blik im :~P.aci . 
nr.CA~ST:::JTS werlrt onder hem en is met de securi ty 
belast. Hij is een ex-Duits emigrant, lie hier 
reeds een 15- tal jaren woont en v"' oeiend "'·ederla.nd 
spreekt . 

3. Op het IJ.C"lent, dat het 11 :1.llied I~:i.l.Permit Office" 
overging in handen van de Jondsrepubliek, w~s er 
generlei kiiartsysteem o'! lijst ten gebruiJre van 
de opvolgers aanwezig . Deze verschenen echter 
zelf met een onvan;rijke b1acklist, die afkomstig 
is van het 11 C.T.B." (Central Travel Board) , een 
geallieerd orgaan, dat in Bad Salzuffeln zetelt, 
en nog steeds de hoofc1verantwoorrlelijkheid schijnt 
te dragen 1roor ieder, die Duitsland binnenreist 
of doorreist. Deze blac,:lj.st ë.:>"ft aanleiding tot 
grote verwarring, daar bij geen der namen ook maar 
enige indic~tie voorhanden is 01 de heren bij ~et 
a.l dan niet uitreiken van visa behulpzaam te 7ijn . 
Wel is de lijst in catee;or:i e~h ... onderverdeeld, te 
WPter_: 

Cat . A. '}een visum itreiken, eerst corresponderen 
:n.et het C. T."B. 

Cat.B . Visum mag worden uitgereikt, maa:C C. T.B. 
elient op de hoogte te worder.. gebracht in 
verhand met everttuele contr6le in Dtsld . 
op de reizieer . 

Cat.C . Nooit een viBwn 11itreilrcn; C.T.B. hoeft 
niet verwittigd te worden . 

Ca.t.D . In principe ·,veigeren; bij bepaalde gevallen 
aan C.T.B. melden . 

J'Toot: 

- 2 -



Noot: 

- 2 -

Corresponde11tie F1et bet C. T.B. loor)t 
langzaam e . moeizaam via het : inisterie 
van )u-' tenl . ?-aken vru! de Bondsrep·Q .. ':J} .. : · 

te 'Sonn; yoor Cat .B. ie dus :et Öp de 
hoogte stellen vrij zinneloos . 
Wat Cat . C enD betreft; ~jer zijn de 
bevoegdl~eden van cle "Paszstclle" onlangs 
gelukki8 jets uitJcbreid . Locale verifi
catie ~a! m1 geschieden en de decisie of 
aJ den niet eer visum wordt uitgereiit , 
berusL bij clc 11 l)aszs ~ellc" . 

l~. Leze blacklists hJijkcn uiterst grof te zijn 
samcn~esteld. Er lr-omen ~allo ze lrleine poli tieJ,.e 
delinq_uenten op voo:r, t>r1 vele lieden, die er 
door de me€ st wiJ l€'1 eurige verc1achtnrakingen 
van anderel'l (veelal handelsconcu.rrenten) opge
komen zijn . 
Daarom iAr'oü:.;ul RIED zeer tevreden , dat :proble-t 
matische 5cvaJJen-tlians met onze hulp geklaard 
zullen kunnen ~~den . 
De lijsten worden nog steeds door het "!.T.3 . 
van 8.~l'lvu.lliYlgen voorzien. Er komen slechts 
wei üg ·Tederlande1·s in voor . 

5. Een tweede indicatie is een stempel in de pas: 
"Yisum beantraet:: of, Plet de oude tekst va.."'1. 
het :Z.P.O. "Application :filed". vit is een z.g. 
"zwart" stempel en v1il zeggen, dat degene' die 
het in zijn pas heeft staan, geen visum u1ag 
hebben . 
De Consul hier r.iet er dus uit, dat betro~kene 
elders e')Jl visum heeft poge1 aan te vragen, 
Ji1aar dat het hem daar L\pê"ie;erd is. Ook hier 
wordt het hem dan _,cvJejeerd, tot dusverre '?Onder 
meer, ta~r daar gcble:ijeH is, dat men ook met 
deze stempels zeer ruw io omgegaan , zal men in 
de naaste toekomst ook hj_ervan de twijfelgevall 
bij ons trachten te klaren . 

6 . Roewel er een 1.500 à 2.000 aanvragen per dag 
de 11Paszstelle 11 p-.:~.sseren, wor 1 t op de meesten 
binnen een nachttijd van 2 à 3 uur gunstig 
beserikt, alles net behulp van de blaeklist 
en ~et zwarte stempelsysteem . 
Bij deze aanv:r8gen zijn gcr.liddeld slechts een 
2 à 3 n.a.men van ... roblcemgevallen. Deze zullen 
nu op de nor ~le wijze biru en 24 of 48 uur met 
het Dis-for~Jier-systeem bij ons ~orden o~~e
lost, natuurlijK uitsluitend pp politiek gebie0, 
indie:r• wij niet bij toeval blijke'l te beschi~ken 
over iustiti~le ..;egevens die zij evenzeer van 
groot be:ihang acL.ten. 
?at de justiti~le gegevens betreft, werd aan 
de beren~. en C. medegedeeld, dat zij zich 
hiero..,trent oeten wenden, na wederom toestem-

~/ming van lh it.Zaken (Hr .r.effertstra) te hebben 
bekomen, tot het Directoraat Generaal van PoJ.i ti 
Ter geru.ststelli:Q.g werd de Heren medegedeeld, 
dat dit voor hun collega ' s visum- verleners van 
bevrienden naties evenzo was geregeld . 
naar niet iedere dag problemen zullen rijzen, 

- zal Dr.aarstens -
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zal Dr . Cr.rstens ons eerst opbellen, waarop 
een bode de formulieren in duplo zal afLalen, 
~~ieu•ve I'ark~aan 17 (tel . 55 ; 23 . 20 , toestel 2) 
(Consul zelf: toestel 5). 
In 24 à 48 uur ontvangt hij dan weer één 
exemplaar terug, al dan niet, met onze 
inlichtingen erop. 

·'ï:orgen 31 Juli zal Dr .Carstens een prototype 
van het Dis- fermlillier worden overhandigd en 
de regelj.ng in clétail worden uitgewerkt . 

7. Teneinde wat 11 actiever" te kunnen optreden, 
vragen R. en c. of wij hen niet een signa

, leringslijst l'"onden geven met enkele namen 
' van lieden, van wie wij in geen geval wensen 

dat zij reizen . Het Jaél.t hier zowel om extreem
linkse als extreem- rechtse personen . 

-~f/\ Deze werd hun door KA- RA toegezegd. 
uuv Later breidde Ur . Carstens deze vraag uit , door 

aan te geven, dat wij er ook lieden op konden 
plaatsen, die een visum zouden ontYangen maar 
wier gangen dan in Duitsland zouden bL~en 
warde~ nagegaan . 
Daar KA- RA echter voor deze regelingen, die 
op "Tentacle" gebied komen en daarmede a;t operationeel terrein , ~fharJ.elijk is van wat 
er verder met Dr . John tot stand ~omt, kon 
hierop vooralsnog nJ.et nader worden ingegaan . ./ 



S.T. 25 Juni 1951. 

No. Gr.V . D. 1828/.50 Cont' • 

Onderwerp: Signalering personeel Duitse
Consulaat-Generaal. 

JU.Nt 195lut 

• 

• 
A a n: B. V • D. 

~p: lB. 
Coll.: ;; · 

CONFlDEt .-·:-· ACDJ II'J.o'L 
../~.-..;~n-

.. '.\'!.1-c~ J"7yot:. ~ 
i,}") ' / 

Ik moge U mijn brief no. Gr.V .D. 

1828}50 Confidentieel, d.d. l5 Mei 1951 

onderwerp als in margine in berinnering 

brengen, met het -verzoek de afdoening 

wel te willen doen bespoedigen. 

s.T • 
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U 298011- C 561- C1/cs2 18 Mei 1951. 

Land: NEDE~LAND I DUITSLAND 

Onderwerp: Duitse Consulaat-Generaa l te AMSTERDM~ 

Referenties : 

Datum van 
waarneming : 

Bron : 

Opmerkingen: 

Verzonden aan : 

,/ 
; 

ov'J..S'a 
Uw 95720/CR/348, dd. 15 December 
mijn U 29801j, dd. 19 ~aart jl. 

l 
lo~J.L (, 

21 April jl. \ 

betrouwbaar ' <> j1 Lc .,I.. 

. ..... . . ... . . . . ... . . . . . ·.·.· ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdiehst, 
Javastraat 68 
'sGRAVENHAGE. 

1950 
"' J.J/. .$ 



U 298011 - C 56 - C1/cs2, 18 Mei 1951. 

Betr: Duits Consulaat- Generaal te Alt1STERDM11. 

. Door de Nederlandse Ambassade te BONN werd op 21 
·~pril jl. een dienstvisum voor zes maanden, geldig 
:~or meerdere reizen afgegeven aan de Duitser Otto 
NEIDT, die bij het Duitse Consulaat- Generaal te AMSTER 
=~~ zal worden tewerkgesteld. 
:~~ onderstaande gegevens omtrent betrokkene staan ter 
.l?e:schikking: 
;G~boren : 16 - 4 - 1889 te LABIAU / OOSTPRUISEN; . . 
Beroep: Konsulatssekretär I-Kl.; 
Paspoort:Duitse "Ministerialpass " no : B 0413, 

afgegeven door het Auswärtige Amt, te BONN. 

(21 April 1951). 



S.T. 15 Yei 

No. Gr.v .D. JB28/50 Conf. 

Onderwerp: Signalering personeel 
Duitse Consulaat-Generaal. 

• 

• 
Aan: B.Vi.D. 

~p: 18. 
Coll.: 

N/ 

CONFIDENTlEE . ~ 
..... l _, __ .:~~~ 

•) / 
Hierbij moge ik U mijn brief no. 

Gr.v.n. l8~8/50 Conf. d.d. 20 December 
1950, onderwerp als in margine, in her
innering brengen, met ~erzoek de afdoe
ning hiervan wel te willen bespoedigen. 

S.T • 



R A P P 0 R T - C 

Betr.: Duitse paspoorten 

Bijlagen van 
vangen. 

CA, l/5- 51 

ol". s~l, r -· 
. 1·4.d 

,-. ' Mt I l951 

ACD/ ~'l!q 
..A'~~~-~ 

Buitenlandse Zaken ont-~ 



INFORMATIECOPIE 

I 

Directie Algemene Zaken/VZ. 25 April 1951. 

26238 Duitse paspoorten. 

36 Bij lagen. 

/. 
l / 

./. 

• 

Zijne Excellentie 
de Minister van Justitte, 

te 
's-G R A V E N 11 A G E. 

Ik heb de eer U in vouwe dezes ter 
kennisneming aan te bieden fotocopieën 
van de door het Bundeskanzler~t te Bonn 
af te geven nDiplomaten-", Ministerial-11 

on tiDienstpässe". 
De buitenzijde van de "Diplomaten

pas" is uitgevoerd in effen blauw linnen 
met verguld wapen en vergulde letters; 
die van de "Ministeria.lpas" in effen zee
groen linnen,eveneens met verguld wapen 
en vergulde letters en de "Dienstpas" 
in grijs eertonnen kaft met zwart wapen 
en zwarte letters. 

DE Jih~JTER VAN BJTTENLANDSE ZAKSN, 
Voor de Minister, 

Het Hoofd van het Bureau Vree~delingenzaken, 



Dieset PaS um~8r 40 Scitcn 
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Leb en s 1 a u f . 

Am 25 April 1912 wurde ich als Tochter des verstorbenen 
Landwirtschaftrats Valentin Oechsner und seiner FraJ Clasine 
geborene Verschuuren- Piron geboren. Meine Mutter ist gebÜrtive 
Holländerin. Ie~ hP-be infolge dessen einen ~rossen 1eil meiner 
Jugend in Holland verbracht . 
Die schulzeit beendete ich mit dem Abitur in Krefeld. 
Ich wollte Landwirtschaft studieren und schloss die vorge 
schriebene praktische Lehrzeit mit der erfordeT'lichen Pr•~f11ng 

ab . 
nnschliessend verbrachte ich ein Jahr in England und ein 
halbes Jahr in Holland bei meinen Ver~andten. 
Nach meiner HÜckkehr nach Deutschland war ich von rtpril 
1938 bis Au~ust 1948 ununterbrochen als Gutssekretärin 
tätig. 
I m Januar 1949 folgte ich einer Einladung von Bekannten 
nach ~ngland und blieb dort bis zum Februar 1950 . Ich war 
dann bis zu meiner Einberufung in die Dienststelle für 
Äuswärti e Angelegenheiten als Jekretärin des Belgischene 
Verbindunf Soffiziers in .3iEg>urg tätig. 
Ich war kinderlos verheiratet mit Oberstleutnant Richard 
von Hennigs , der 1942 vor Leningrad gefallen ist • 

XI 
Bonn, den 4 . November 1950. 
~ez. Clotilde v. Hen ~i ~s. 



• 

Lebens1auf von 
Dr. Bruno M e y e r - B e r k h o J t 

geboren 22 August 1896 in Barmen 

1915-1924 
1927-19.3.3 

19.34-1947 

Seit 1948 

aktiver Offizier (Ober1eutnant) 
Verkaufsdirektion der ~ontinenta1 
Gummiwerke AG., Hannover 
Abtei1Qngs1eiter der Kraftwagenfabrik 
Qnd Leiter der Verkaufsabtei1ung dtah1-
verkauf -~xport bei Friedr.Krupp, Essen 
GeschäftsfÜhrer der Industrie- und 
Hande1skammer, Essen. 



• 

Lebenslauf von 

'>(( Herrn Rudolf G r a u 

geboren 27 März 1900 in GÜtersloh i/Westf. 

1922/23 
1923/26 
1927/30 
1930/33 

1934/L! 1 

194~/45 

1946/48 
1948/49 

seit 49 

Gerichtsreferendar 
Sekretär der Deutschen Volkspartei 
Redakteur "Deutsche Wacht", Batavia 
Journalist des niederländisch-indischen 
Zeitungskonzerns "Het cloerabeiasch 
Handelsblad .. 
Korrespondent der rteichsstelle fÜr 
Aussenhandel im 8aargebiet, Amsterdam 
und Bukarest 

nundfunk-Attaché bei der Deutschen 
Botschaft in China 
Freier Schriftsteller 
Politiker und Leitartikler "Nordwest
Zeitung" 
Freier clchriîtsteller 



• 

Lebens1auf von 

\ f Herrn Johannes S c h m i d t 

Kanz1er 1.K1. 

geboren 1 Oktober 1887 in Aue/Sachsen 

1906-1911 Antwerpen 
1911 Par is 

1911-1913 Le Havre 
1913- 1922 Amsterdam 

1922 BrÜsse1 
1922- 1928 Antwerpen 
1928-19.?1 Le ifavre 

1995-1939 da1oniki 
1939-1941 Guatemala 



Lebenslauf von 

Herrn Karl Julius D r e w s k i 
Konsulatssekretär l.K1. 

geboren 23 Mai 1891 in Niko1aiken, Ostpr. 

dchu1besuch dtadtschu1e und Reformgymnasium in 
~astenburg bis Obersekunda. 

24.3.1908-21.3.1923 : im Dienst der Deutschen Reichspost , 
gehobene Laufbah~, zu1etzt Über
regierungssekretar. 

22 .3.1923- 8.5.1945 

15.8.1945-
Nov.1945-Jan.1946 
Jan.1946-Juni 1950 

im Dienst des Auswärtigen Amts in 
Ber1in, zuletzt Amtsrat 

Büro1eiter bei der Agentur Hoffmann 
beim Overlaudesgericht in MÜhlhausen 
beim Ministerium für Finanzen in 1veimar . 



• 

• 

Lebenslauf von 

'\ I Herrn Hermann F r Ö m b 1 i n g 
a.p. Justizinspektor 

geboren: 25 Juni 1921 in Boengei-Langka (SÜd-clumatra) 

Gymnasium, Abitur 
Juni 1946 - heute: gehobene Justizlaufbahn,.. 

zuletzt Leiter der Geschafts
stalle im Wiedergutmachungsamt • 
RechtspflegerprÜfung . 

seit 15.12.1948 Justizinspektor • 



• 

Lebenslauf von 

V.. I Herrn Clemens Ilermann Heinrich K 1 Ö c 1
{ e r 

Konsulatssekretär I.Kl. 

geboren: 11 Juli 1893 in Schledehausen (Krs. OsnabrÜck) 

6 Nov.l926-18 Feb.l929: 
19 Feb.l929-13.Nov.l932: 

Buenos Aires 
Santiago/Chile 

14 Nov.l932-10.Nov.l937: Bogotá 
11 Nov .1937-21 ,Nov .1938: Kattowi tz ... 
22 Nov.l938-2~.Nov.l939: Tesehen 
23.Nov.l939-22.Jan.l942: Madrid 



• 

• 

v o n Ha a a e l t, Agnes, fremdsprachige Angestellte 

geboren 5 Februar 1927 in Aachen, Kath. 
zuletzt wohlli~aft in Aachen, Oppenhof-Allee 57 
17.1 . 1945 - 8.6.45 Landrataamt Hildburghausen als Angestellte 
April 1946 
1 . 11.46 - 31 .12.49 

Abitur in Aachen 
Kgl . Niederl.Konsulat in Aachen Korresponden 
tin Sekretärin 

1937- 1944 Bchulbesuch 
Vater: Goswin von Hasselt 
Mutter : Helene Lammertz 
Frl. "'. Hasselt war nicht Mitp-lied der frÜhr'en NSDAP 



• 

• 

Leb e n s 1 a u f . 
\ I Helmut W i n n e f e 1 d 

geboren am 5. 8 . 1914 in Halle Kreis Holzminden ander Weser , 
evangelisch , 
verheiratet, 2 Kinder , 
wohnhvft in B ad P y r m o n t , Oesber~str. S/I 
Schulbildung: bis zum Abitur , 
nebenberuflich Seminare der ~Jirtschaftshochschule Berlin , 

4 . Stud. Abschn. Lagerhochschule Concordia/Kansas, 

nich Mitglied der NSDAP, 
1936/37 bei der V erwaltung fÜr Zentralaufgaben in Berlin 
1938 Lehrer fÜr das Verwalt~ngswesen und Sachbearbeiter des 

HausDalts bei der Fe~rwerkerschule Berlin- LictiBrfelde 

1939/45 Statistiker und HauhPltssachbearbeiter beim Generalbe 
vollmächtigten für das K.raftfahrwesen in Be,....lin 

ab 1939 : ~ehrdienst 
1945/46 : Dometscher bei der OOG-Fressestelle in Berlin 

1946/31. 
3.1949 

ab 1.4. 
1949 

Abteilungsleiter bei der ~tadtverwaltung in Bad Pyrmont, 
Leiter des Wirtschafts- und .llirnährungsreferats 

Sachbearbeiter fÜr WirtschaftsfÖrderung und für die 
Darlehnsbearbeitung und die Verwaltung der Mittel fÜr 
den 8ozialen Wohnungsbau . 



x 

• 

• 

L e b e n s 1 a u f 
----------------------------------------

v o n 

Dr. Dr. Heinz L i e t z 
verh. 

geb. 23.3.1908 evangelisch 

dtudium in Berlin, Leipzig, Halle 
Dr . jur. , Br. rer.pol . , Dipl.-Volkswirt 
Beide juristische cltaatsexamen abr-elegt • 
1936 1. Syndikus Berliner BÜrgerbräu 
1936/45 Stellvertr . GeschäftsfÜhrer der Fachgruppe 

Kohlenhändler im lentralverband der Kohlenhändler 

1945/46 
1946/48 

1948/49 

seit 1949 

selbständiger 3prachlehrer 
freier ~irtschaftsberater i:n nereich der Industrie
und Handelskaromer Ha~nover 
Öffentlicher Kläger beim Niedersächsischen Minister 
für .întnazifizierung 
Referatsleiter Handel, Handwerk und sonstiges 
Gewerbe im Niedersächsischen wirtschaftsmini sterium 
.tlannover • 



U 29801j - C 56 - C1/cs~ 19 Maart 1951 • 

Land: 

Onderwerp : 

Referenties : 

Datum van 
wanrneming: 

Bwn: 

Opmerkingen: 

V erzonden aan : 

.NBDERLAND 

Duits Consulaat-Generaal te lliuSTERDM. 

/ 

Uw 97406/CR/366,dd . 9/12/50 
mijn U 29801h, 2/§/51 . 

\ -

27- 2-1951 

betrouwbaar 

. ..... . . ... . . . . ... . . 
: : : . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

#0 ~ , .. ,.,, 

~3 0 MRT 195l , _______ l 

.. ACO/ ;t~; ;, 
/~~-~~ 

~ 

Aan het Hoofd van de Binnenlan~se Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
1 sGRAVENHAGE . 



U 29801j - C 56 - C1/cs2 , 19 Maart 195 1 . 

Betr : .Duits Consulaat- Generaal te .AJ~STERDAM . 

.. . Op 27 .Februari 195 1 v1erd door de 1~ederlanJse • issie 
te BOHN aan ondersta;:+nde pei·soon , lie als employé van 
het Duits Consulaat- u eneraal te .t\..L ~T.:;RDh.. .1aar j,.ÛJ JRLAHD 
is .Y.ftrtrokken , een dienstv isum verstrekt . . . 

.. 
: : : . . 
.·:·. ... . . . ... . .. . . 
: : 

.'illi Rudolf Ernst , 
geb oren te Bè:HLIJN , 26 Novel!lber 1899 , 
voormalig adres i n D'C-I'l'SUütu : -l.heinweg 11 0 te 

BONN , 
paspoort : dienstpaspoort C 0340 , afgegev en te 
BONN , op 22 Februari 1951. 

(27:~t-1951 ). 



• 
RAPPORT 
Van: KA- R. A. 
Aan: Hoofd C 
No . D 147 
OND~R.~RP: C. von HEIDqiNGS- OECHSNER 

H. E. A • • VINNEFELD 

In antwoord op Uw nota bij CO. 99719 dd. 12- 1- 51 deelt 
ZWARTJAN ons mede , dat betrokkenen niet bekend zijn 
bij zijn dienst. 

28- 3- 51 , H 



.. 

~~J31· 

1.)4/, tH.).$ , 
~ f. ., 1_;- d,.~J 

MINISTERIE 

VAN BUITENLANDSE Z A K E IN 7 MRT 1951 

'S-GRAVEN HAGE ,~ los-Is-; -... 
V I! ll Z 0 ll K B U 1) IJ 8 A N T W 0 0 a D I N "· K 8 N M B ll K, 0 N D 8 RW 8 ll P, 

YJ~~~d' 
0 A T U )I B N N U )I )4 8 R T B V B ll Y 8 L 0 8/~ 

Kenmerk: Di re ct ie Kabinet en Prot oe ol/KA 

Onderwerp: Visa en identiteitsbev'lijzen , af{!e 
geven aan Personeel Consulaat- Ge 
ra.al Federale Duitse Republiek . 

Datum: 15 I/aart 19 51 

Nummer: 25 64 O. 

• 

• 

Ik heb de eer U mede te delen, dat tot heden aan de vol
gende personen , allen van Duitse nationaliteit en verbonden 
aan het Consulaat- Generaal van de Federale Duitse Renu~liek te 
Amsterdam in de na hun naam te noemen functies , de navolgende 
v;sa en identiteitsbe'nijzen , eveneens achter hun naam vermeld, 
werden uitgereikt • 

. I de Heer K. DRE ~KI , Secretaris, houder van temporary travel da
V cument r o. 0269966, geldie t at 10 October 1Q52; legitin:a.tiebe 

wijs No. 1029 o , gedateerd 11 November 1CJ50; dienstvisum voor 
meerdere reizen, geldig tot 6 :rei 1951. Adres: Gabriël N:.etsus1;r . 
34-b Amsterdam . 

J Dr . K . DU "lf01."T , Consul-Generaal; houder van tempora.ry trave 1 do
cument No. 0002CJ44 , geldig tot 30 Jla.art 1051; legitirratiebewijs 
Ho. 0213 B , gedateerd 11 November 1950; dienstvisum voor meerde 
re reizen , geldig tot 29 : ~aart 1951. Adres: Nieuwe Parklaan 77 
alhier . 

j W~vrouw V. DU M(XITT - CANTEMIB., echtgenote van bovengenoemd , 
houdster van temporary travel document No . 0269935 , ge ldig tot 
6 October 1952; legitimatiebewijs No . 0222 B, gedateerd 8 Januari 
1951; dienstvisum voor meerdere reizen, geldig tot 8 Juli 1951. 

.J ne· Heer R . GRAU , journalist; houder van temporary trave 1 document 
J\1 o . 026993 2 , re ldig tot 6 ~tober 195 2; legi tinntiebewijs No. 
1062 C , gedateerd 20 December 1Q5 0; dienstvisum v oar:- meerdere 
reizen , geldig tot 20 ·~art 1951. A.dress P'..a.ringvlietstraat 21 
Amsterdam . 

Jlrejuffrruw A. V<Jl'T HASSETir, secretaresse; houdster van temporary 
travel document ra. 0054410, geldig tot 24 ~tober 1952; legiti
natiebewijs No. 1033 U, gedateerd 14 November lq50; dienstvisum 
voor meerdere reizen , geldig tot 15 lrei 1951. Adres : -d..nervaplein 
14b Amsterdam. 

- I.1evr .-

Aan het J·.ünisterie van 
Binnenlandse Zaken, 
p/a Javastraat 68 
te 

's - GRA v r.;NHAGE • 

~ 7822 •. so 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN Vervolgblad nr 1. 

• 

• 

~ 7338. ' 50 

van brief d.d .. 15 Haart 1Q51. 
nr 25 64 O. 

J ~vrcuw C . VOU HENlliGS - CECHSI'JER , secretaresse; houdster van 
temporary travel docUJrent No . 0369756 , p:eldig tot 3 l'fovember 
1952; legitirratiebewijs Ho. 1038 C, gedateerd 21 Nove:nber 1950; 
dienstvisum voor meerdere reizen , geldig tot 27 1~i 1951. Adres : 
Nassaukade 3q3 Amsterdam • 

. I IJ.evrouw rJJ. HOFFMANN - HCEKSMA. , (met 2 kinderen) , stenotypiste; 
V houdster van temporary travel document No. ~90112 , geldig tot 

12 October 1952; legitirratiebewijs 1103C, gedateerd 27 Januari 
1951; visum voor meerdere reizen , geldig tot 8 April 1951, 
A. dre s r Ge uls traa t 14 Amsterdam • 

• r Dr . B. JVEYI"R- BERKHOur , Chef van de Economische Afdeling ; houder 
V van 11Ministerial p:tss11 B 0021 , geldig tot 15 Januari 1953; legi

tinatiebewijs No . 0215 B, gedateerd 11 November 1950;' dienstvi
sum voor meerdere reizen, geldig tot 9 September 1951. Adres! 
van .l<,eghenstraat 119 Amsterdam. 

J ~vrouw S . '~ . Iv1EYER- BERKHOUT , echtgenote van bovengenoemde; houd
ster van temporary travel document' lSo . C384066 , geldig tot 21 
Augustus 1952; legitirratiebewijs 1\To. 0266 B , aedateerd 28 l''ovem
ber 1950; dienstvisum voor meerdere reizen, geldiE tot 6 ::ei 1951. 

J !·-e juffrouw E . ML YFR -BERKHOur , dochter van bovengenoemden; houd
ster van temporary travel document No. 0204296 , geldig tot 24 
Augustus 1951; legitirratiebewijs JTo. 0216 B , gedateerd 14 Novem-
ber 1q5 o. 

\)Lejuffrouw H. A.A. liiEYER -BERKHOur , dochter van Dr. B . .. 'èyer- Berk
hout ; houdster van tempo.rary travel doeurnent No. 0241586 , geldig 
tot 23 November 1951; dienstvisum voor meerdere reizen, geldig 
t ct 6 I1e i 1951. 

de Heer G. SCHI.MJ.\I!ELPFENNIG , beambte; houder van temporary trave 1 
V document No. 0580056 , geldig tot 17 November 1952; legitimatiebe 

wijs No . 1070 C , gedateerd 8 Januari· 1951; dienstvisum voor meer
dere reizen , geldig tot 8 April 1951. Adres : Joh.Vermeerstraat 
17 Amsterdam. 

j De Heer J. SCmiTDT , Kanselier; houder van temporary t:rave l doeu
rnent No. 024 6522 , geldig tot 15 December 1051; legi tirnatiebewijs 
No. 1031 C, gedateerd 11 November 1g5o; dienstvisum voor meerde 
re reizen , geldig tot 15 ·~i 1Q51. Adress Argonautenstraat 94b 
Amsterdam . 

J Hevrouw D. SCE:IDT -ANDERSEN , echtgenote van bovengenremde; houd 
ster van tempora.ry travel document No . 0243897 , geldig tot 4 De 
cember 1051; legitimatiebewijs No. 1066 C , gedateerd 22 December 
1950; dienstvisum voor meerdere reizen , geldig tot 23 ·raart 1951. 

- De -



• 

• 

MINIST ERIE VAN BU IT ENLANDSE ZAKEN Vervolgblad nr 2 • 
van brief d.d. 15 -aart 1951. 
nr 25640. 

J De Heer ..t:. • .c. . TIISNER , chauffeur van de Consul- Generaal; houder 
van temporary travel document No. 0.369661, geldig tot 24 October 
1952; lee;itinatieoewijs No . 10.30 C, gedateerd 11 1 overober 1950; 
dienstvisum voor meerdere reizen, geldif tot 30 April 1951. Adress 
Witte de iii thstraat 76 Amsterdam. 

J MevrOQw F . TIIS~lER-Ll1BBEliJ , echtgenote van bovengeneerode en keu
kenmeisje in dienst van de Consul- Generaal; houdster van paspoort 
No. 38/1951, 1010041; geldig tot 9 Februari 1953; visum voor 
me~rdere reizen , geldig tot 15 rrei 1951. 

J Dr. A. V ON TlEOK, Vice - Consul; houder van temporary trave 1 docu
ll13ht n o. 026993 6 ' geldig tot 6 October lq52; legitima.tiebewi js 
No . 0212 B , gedateerd 11 November 1950; dienstvisum voor meerde 
re reizen geldig tot 19 Januari 1951. Adres~ Schubertst~t 40b 
Amsterdam . 

J revrcuw E . VOH" TëROK - KONNERTH SZ~RDAKbLYI , echtgenote van bo
vengenoomde; houdster van temporary travel document :ï.Io . 0269988 , 
reldig tot 13 October 1952; legitimatiebewijs "\To . 0214 B , geda 
teerd 11 Fovember 1950; dienstvisum voor meerdere reizen, geldig 
tot 11 Februari 1951. 

J ~ juf'f'rcuw I . /ACBENRA.USEN , secretaresse; leg i tiJmtiebewijs No. 
1067 C, e-edateerd 22 December 1q50. Adres: 'ffolbeinstraat 10 Am
sterdam. 

"'de' Heer H.E .A . (JIN.NEFELD , secretaris' hcuder van Hinisterialpass 
No. B 0098 , geldig tot 6 Februari 1953; leFitirratiebewijs No. 
1048 C, gedateerd 2 December lq50; dienstvisum voor meerdere rei
zen, reldig tot 10 Juni 1951. Adress Joh . Verhulststraat 42 Am
sterdam. 

J Me vrouw L. M. K. WINNEFELD- FREDE, echtgenote van bovengenoemde; 
houdster van temporary travel document No . 0.370.353 , geldig tot 
11 December 1952; legitin:a.tiebwijS No . 1069 C , gedateerd 8 Janua
ri 1951; dienstvisum voor meerdere reizen, geldig tot 8 Apri l 1951 

1 De Heer H. FROMBLING, secretaris; houder van Iünisterialpass No . 
V BOlOO , geldig tot 6 Februari 1953 ; legitimatiebewijs No. 1088 0 , 

gedateerd 12 Januari 1951; dienstvisum voor meerdere reizen , ge 1 -
d.ig tot 10 Juni 1951. Adres : J.arnixstraat 405b Amsterdam. 

V De Heer 'I . NIEf~NN, secretaris; houder van temporary travel doeu
mant ro. 0580271 , geldig tot 15 Januari 1953; legitimatiebewijs 
l~o . 1098 C, gedateerd 24 Januari 1951; dienstvisum voor meerdere 
reisen, geldig tot 24 April 1051. Adres~ Radhuiskade 4 alhier . 
De Heer C. H.H. KLÖCKER , beambte; houder van het temporary travel 

J document No. 0269950, geldig tot 9 October 1952; legitimatiebewijs 
No. 1106 C, gedateerd 27 Januari 1951; dienstvisum voor meerdere 
reizen , geldig tot 27 April 1951. Adress 'f.Iotel de Haas , Tassel
schadestraat Amsterdam . 

- De -

~ 7338. ' 50 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN Vervolgblad nr 3 • 
van brief d.d. 15 Tl"aart 1g51. 
nr 2564 O. 

J De Heer R . VON KEISER , 'beambte; houder van temporary travel do
cument tTo. 0148470, geldig tot 28 December 1952; legitinatiebe 
wijs No . 1104 C, gedateerd 27 Januari 1951; dienstvisum voor 
meerdere reizen , geldig tot 27 April 1~51 . Adres: fi'fa.thenesser
laan 192 Rotterdam . 

" 1\evrouw H. V ON KEISER , echtpenote van b ovengenoomde; houdster 
van temporary travel document No. 0075364, geldig tot 7 'faart 
1951; legitirratiebewijs No. 1105 C , gedateerd 27 Januari 1951; 
dienstvisum voor meerdere reizen, geldip tot 6 ~aart 1951. 

J De Heer J . S OBIESKI , beambte; houder van temporary travel docu
ment No. 0186079 , geldig tot 24 Augustus 1951; legitirratiebewijs 
No. 1110 C , f'edateerd 30 Januari 1951; dienstvisum voor meerdere 
reizen, geldig tot 30 April 1Q51. Adres: Keizersgracht 753 Am
sterdam . 

• J De Heer K . AUERBACH , beambte van de afdeling paspoorten; houder 
van temporary travel document No. 0495925 , geldig tot 26 Septem
ber 1952; legi tirnatiebewijs No. 1107 C, gedateerd 3 0 Januari 
1951; dienstvisum voor meerdere reizen, ge ldig tot 30 April 1951. 
A.dres: leuvensestraat 59 alhier • 

• 

.J De Heer i .E . UEB...'RSEZIG , beambte van de afdeling paspoorten; 
houder van temporary travE.l document Jo o. 0249CB8 , r-e ldig tot 25 
December 1951; legitinatiebewijs No. 1108 c , gedateerd 30 Januari 
1Q51; dienstvisum voor meerdere reizen, geldig tot 30 April 1Q51 . 
Adres: Barentzstraat 28 alhier . 

V ldejuffrouw H. H.R . WACHENHAUSEN , secretaresse; hon.dster van Ne 
derlands paspoort voor vreemdelingen. No. 022581 , gelèli.B tot 11 
Augustus 1951; legi tirnatiebewijs No . 11C9 C, gedateerd 3 0 Janua 
ri 1951; dienstvisum voor meerdere reizen, geldig tot 30 April 
1951. Adres: Holbeinstraat 10 Amsterdam. 

Dr . o.s . CARSTENS , beambte; houder van verblijfsvergunning No . 

'I 089295 , afgegeven te ' s - Gravenhage en geldig tot 26 Januari 1952; 
legitinatiebewijs No. 1121 C , gedateerd 6 Februari 1CJ51. Adres: 
Hesdagstraat 4 7 's-Gravenhap:e . 

J De· Heer :i. GIULINI , beambte; houder van temporary travel document 
.No. 0010126 , geldig tot 8 Januari 1953; legitimatiebewijs No. 
1119 C , gedateerd 6 Februari 1951; dienstvisum voor meerdere rei -
zen; ge ldig tot 10 Juni 1951 . Adres: Bachmanstraat 56 1 s-Graven
hage. 

J De Heer G. F . H. UTERMOHIEN , beambte ; houder van Nederlands vreem
delingenpaspoort lfo. 014061, geldig tot 18 OJtober 1Q51; legiti
natiebewijs }1 o . 1120 C , gedateerd 6 Februari 1951; Adres : Conrad
ka.sie .66 1 s - Gravenhage . 

J Dr . H. KRAPP, beambte; houder van temporary travel document No . 
0.580280 , geldig tot 16 Januari 1953; legi tiTratiebewijs No. 113 5 C , 
gedateerd 17 Februari 1951; dienstvisum voor meerdere reizen , 
geldig tot 19 M:!i 1951. Adres: Daendelsstraat 5~ 1 s-Gravenhage. 

- !{e juffroo.w-

~ 7338 . • 50 



MINISTERI E VAN BUITENLANDSE ZAKEN Vervolgblad or 4 • 

• 

van brief d.d. 15 • 'ra.art 19 51. 
nr 2564 0 . 

j l11e juffrouw 1. KfUECHEL , be'ambte ; houdster van temparary travel 
docu~nt No. 014 877<:! , ge ldig tot 16 Augustus 1951; legi tinatie 
bewijs No . 1139 C , gedateerd 17 Februari 1951; dienstvisum voor 
meerdere reizen, ge l dig tot 19 ~i 1951. .tdres Elandsgracht 34 
Amsterdam. 

~De Heer G. H. NCRD13ECK', beambte; houder van Nederlands paspoort 
voor vreemdelingen No . 007431 ; legitimatiebewijs 1q-o . 1138 c , ge 
dateerd 17 Februari 1951; Adress Laakkade 80 ' s - Gravenhage . 

J De' Heer H . J~ .M . UEBBE , secretaris; houder van 11 Ministerialpass 11 

No. B 87 , geldig tot 5 Februari 1953; legitimatiebewijs No. 1136 
gedateerd 17 Februari ·1951; di.enstvisum voor meerdere reizen, 
geldif tot 19 Mei 195 1. Adres r van Nijenrodestraat 68 's - Graven
ha.ge • 

V De Heer • . J.ITCHEIS , ambtenaar; houder van temporary travel docu
~nt lT o. 0580176, geldig tot 13 December 1952; legi tirnatiebewijs 
No. 1153 C , gedateerd 8 l.aart 1Q5L; dienstvisum voor meerdere 
reizen , eeldig tot 8 Juni 1a51. 

J J:evrouw :a . GOIZ - rrtmiBAUf'R , secretaresse; houdster van dienst 
p;tspoort l o. 0 0021 , geldie tot 16 Januari 1053; dienstvisum 
voor meerdere reizen , geldj.g tot 8 Juni 1951. 

V l e juffrouw R. • GOIZ , dochter van bovengeneerode; houdster van 
tempo:mry tmve l document f.To . 0510271, geldig tot 5 De cember 1q52; 
visum voor meerdere reizen, ge ldig tot 8 Juni 1951 • 

• 1 l11evrouw E . AUFRBACH met 1 kind , echtgenote van beambte; houdster 
'V van tempo:mry travel document No. 0387876 , reldig tot 28 Augustus 

1952; legi tirnatiebewijs No . 1159 0 , gedateerd 10 -raart 195'1; die 
visurn geldig voor meerdere· reizen , geldig tot 10 Juni 1951. Adress 
I.euvense s:traa t 59 Den Haag . 

• /De HeerR .J. V/ERNER , beambte; houder van Nederlands paspoort voor 
vreemdelingen No. 021670, welk paspoort feldif was tot 9 November 
1950; legitimatiebewijs No . · 1157 c , gedateerd lO i'Jaart 1951. Adres 
Scestdijksekade 33 Den Haag . 

~;I.L, ~de Heer J . HENNEB'OHL, beambte; houder van temporary travel docu-
1-nd ment No . 0243563 , ge l dig tot 1 December 1Q51; legitirmtiebewijs 

tf l l\o. 1158 C , gedateerd 10 ?.àart 1Q51; dienstvisum voor meerdere 
tt-6•""' 1 ~ reizen , g!3 ldig tot lO Jtmi 1951. Adresr Herenweg 103 A H,eemstede . 

, t; /luf.""/,"de Heer F . RDD , Oensul (nog niet als zodanir aangemeld) ; houder 
IM'!J. 11/j .J van diplomatiek paspoort 1~ o. A 0073, geldig tot 3 0 Januari 1Q53; 

F') Jdi Jlomatiek vj_sum geldig voor meerdere reizen, gelelig tot 10 Sep-
tember 1Q51. Adres : Strandhotel , Zeekant Scheveningen . 

J Dr. H. G.A.G . LIETZ , Consul ; houder van temporary travel document 
1To. 0369642 , geldig tot 20 ())tober la52; legitinatiebewijs No. 
0223 B , gedateerd 8 Januari 1051 ; dienstvisum voor meerdere rei -
zen , e:e ldig tot 8 September 1g51. Adres: "qijnstraat 153 Amsterdam . 

- Mevrouw-

~7338·'50 



MINISTE R I E VAN BUITENLANDSE ZAKEN Vervolgblad nr 5. 

• 

• 

van brief d.d. 15 I.aart 1951. 
nr 25640. 

J[evrouw J,: . r .c . FR0::-IDLING-HOP1'JA.l'TN , echtgenote van secretaris; 

J houdster van temporary travel document No. 0580055, geldig tot 
17 N overober 195 2; legitimatiebewijs 1' o. 1131 C , gcda teerd 15 
Februari 1g51; dienstvisum voor meerdere reizen , geldig tot 15 
He i 1 g 51. Adres~ 1'á.rniX straat 4 05 Amsterdam . 

J Me juffrouw H. AHFELD , huishoudster van Consul- Generaal; houdster 
van tomporary travel doeurnent No. 0369629 , geldig tot 18 October 
1952; visum voor meerdere reizen, geldig tot 1 '1\~ei 1951. Adres: 
Nieuwe Parklaan 77. Den Haag . 

r 
Een afscl~ift van dit schrijven werd door ·mij rezenden aan 

het Hoofd van de Visadienst, Raamweg 4 7 alhier • 

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

1f'P:-.ueL 

~7338·'50 



RAPPORT 
Van: KA-R.A. 
Aan: Hoofd C 
No. E. 1049 

-----
-, 4 Mal 195t~ 

\ 

-1 

c I /tl.:.::___t/ \ 
ONDER'IERP: H.E.A.WimillFELD. ' .11 "I/.~/ '" ~---~ d! 

....!'~ ~ /::3.....____ / 
In antwoord op Uw nota dd. 6-12-50 -bij CO . 97406, ~ 
deelt SARDINE ons mede, dat Mevr. C. von HENNIGS-

1) 

OECHSNER noch bij zijn dienst noch bij zijn relaties 
in Duitsland bekend is . 

2) Deze laatsten beschikken wel over gegevens betreffende 
WINNEFELD;echter slechts de volgende: 

Helmut Ernst August WINNEFELD 
Consulair Secretaria 
Geboren: 5-8-1914 te Halle/Kr.Holzminden. 

13-3- 51, H 



• :1 \.., '(' F<T 
Vnr : KA-' 
Aan : Hor " ' ' 
:-To . ,., 2A1 

1 ) Tr. ant 10orël op TJ.; onge'liu •1 er<'l ~ 'l'lota biJ CO . 99719 
dd . 12- 1- '11, deelt ~XJ?"RES:>E o · ede, dat vo11 >fF"J I'IJ"W3-

en T1T )J"F 1JD YJ.i ... ~. 1-)p'kèncl zij• hij :ü j 1 diens+ . 



-· 

• 

l . 2, , Jtt. 
a---u.t!oft-ll.,..-d J.i.-

-· 8 MRT 1951 
U 2 9 80 1 h - C 5 6 - C 1 / c s 2 _ 2 Maart 1 9 51 • _ 

Land: lfhl)J!: ,LAND ACD/ ;c:~,(,/., J~...;~ & 

Onderwerp: :>ui tse Consulaat- Generaal te AI1LSTB ::l J:, / 

Referentles : 

Datum van 
wnnrneming : 

Bron : 

Opmerkingen: 

Verzonden non : 

,; 

mijn U 29801f - C 56, dd . 28- 2-1 95 1 

24 Februari 1951 

betrouwbaar 

. ..... . . . . . . ... . . . . . ·.·.· ... 
: : : . . . . . . . . . . ... 

aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst , 
Javastraat 68 
' sGRAV.c..NHAGE. 

• 



• 

• 

U 29801h - C 56 - C1/cs2 , 2 1 :aart 1 9 51 • 

Betr: Duits Consulaat- Generaal te AMSTERDAM . 

Door de T~ederlandse ~ issie te BONN .,verden omstreeks 
20 Februari jl . dienstvisa afgegeven voor de volgende 
personen : 

1. Fri.e.d.el OST~. , geboren 24 ! •• aart 1906 , employé van het 
Duftse e . G. te .A..~ST!!, .... l)Ju, . Houdster van de .:)uitse dienst
l)a~::::no : G 0319 , afgegeven te BO fl~ op 20 Februari 1951, 

oO"J;rOlaats in DUITSLA.lf.U : t\.aiser .!ilhelm Ring 36, te 
Dü6~~LDORF-0B~A~S~L • . . . . . . . 

2 . Ado-l f !l.ax O:B.uRK.AY~R , geboren 13 Juli 1911 te t:üNCl--..EL\, 
".rt~of~rent" van de ~conomische afdeling van het Duitse 
Co~lllaat-Generaal te ;... ST~Ji.Ja. . .~.. Houder van de :Jui tse 
"l....inisterialpass" no: B 134 , afgegeven te J?ONN op 16 Fe
bruari 1951. loonplaats in ~UITSLMqD : frogerstrasse 36~3 
te MüNCHEN . 

(24 Februari 195 1) • 



.. 

• 

• 

U 29801f - C 5 - C1/cs2 28 Februari 19~1. 

Land: 

Onderwerp: 

Referenties : 

Ooturn van 
wnnrneming : 

Bron : 

Opmerkingen: 

Verzonden nnn : 

!ffiDBRLAND 

.Jui tse Consulaat- Generaal te A.:_STERD.AJ,L 

/ ~v(\'"2 ~- {, 
I 0J Á '7} ._d 

mijn U 29801d , d.d. 31 -1-1 951 
Uw 97406/CR/366 

13 Februari 1951 

betrouwbaar 

. ..... . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 

Aam het Hoofd van de Bi~~enlandse Veiligheidsdienst , 
Javastraat 68 
' sGH~VENHAGE . 



.. 

• 

• 

U 29801f - C 56 - C1/cs2 , 28 Februari 1951 . 

Betr: ûuitse Consulaat- &eneraal in ~ STLrtD~u . 

Vanaf 13 Februari 1951 is toegevoegd aan het 
Duitse Consulaat- Generaal te Al.STER.DA.t.! de Consulaats
Secretaris 1e klasse lartin UEBE . Hem is een dienst
visum voor NED,mLAND verstrekt . 

Hij werd 27 September 1903 te hM,~URG-ALTONA ge
boren , behoort tot de 11 .tNant,;elische 11 t..er k , is gehuwd 
met Gerda 1.AP..k.Ah.DT. lijn adres in ~UITSLAND is : 
LIJD,/IGSBURG , Abelstrasse 36 . üij :~as lid van de 

·:::as:poort nunu.er : "l•:inistrialpass 11 , B 0087 • ... . . . . 
;·: Van 1-6- 1922 tot 14- 5- 1929 .,Tas hij werkzaam bij 
=.ae Çlouanedienst , Douanebureau te BEHLIJN'; 
: ·y-~n 15- 5- 1929 tot 29- 10- 1931: . .;.us.lertiges .Amt ; 
:van 11-3- 3 1 tot A gustus 1935 Consulaat te HOTT.c..tDA1~~ ; 

=.Vim Augustus 1935 tot Februari 1939 Consulaat BRülm; 
: ~n October 1939 tot l~ovember 1940 Consulaat ::),_,BRABAIA 
·~n Consulaat Generaal te BATAVIA; 
van December }940 tot September 1945 Connlaat- Generaal 
te SHAN'GHAI ; . 
en sedert 1-2- 194 7 11 Hil_·."erlc Bvangelis che Kirchen in 
DLUTSCHAAND(STUTTGART) • 

$ 13 Februari 195 1). 



• 
RAPT') ORT 
Van: KA- R . 1\. 
Aan: Hoof0 C (C4a) 
No . A 925 . 
OND .m rr.; ·p : Personeel 

(,I.' 

"r J.ir.r- or:n;y 
-t- --

1-~~ ~:r-z J --.!t ~;r 

tlf"y- M .;. y,~ ·/ I ' 2 s . 195.1' I 
r 1 ... ,; i, / 

Duitse Consulaat-Generaal~·;"· 
. ~ 

l . CLIPPER bericht o~s n . a . v . Uw nota dd. 6 December 1950 
bij CO . 97~06, dat bij zijn relatie in Duitsland ni€~and 
van net perseneem van het Duitse Consulaat- Generaal 
oekenc1 is. 

2 . In de daar aan111ezige documentatie lcomt wel is waar een 
zekere Johannes SCHMIDT voor, echter zonder geboorteplaats 
en geboortedatum en er zullen ~el vele Johannes SCHMIDT ' s 
zijn . De in de documentatie van CLIPPBR' s relatie voor
komende SCHMIDT was een informant vande Russen . 

22- 2- 51 



• 

• 

RAPP03.T 
Aan: Hoofd C 
Van: KARA 
E.: 1013 ~('() , 
O"'DERdERP : Personeel Duits Consulaat. ~-os ft 3 . 

;../~~~ 
Sardine meldt n.~.v. Uw nota bij CO 99719 dd. 12.1.1951, dat~ 
bij zijn dienst Mevrouw C.von HENNIGS-OECHSNER niet voorkomt • 
.:lat H.E . A.WINNEFELD betreft: er komt bij Sardine een man 
voor,genaamd: Heinz WINNEFELD, geboren 5.1~ . 1') 1. Deze WINNEFELT'l 
kwam op 11.12.1941 in Noord-Afrika aan en vertrok weer op 9.11. 
1942. Hij schijnt daar d~nst te hebben gedaan als militair 
chauffeur em assistent-klerk bij een Duitse Marine Staf in 
Casablanca tegen het einde van 1942. Voorts komt zijn naam 
voor op een lijst van leden van de Duitse Wapenstilstandseem
missie voor Marocco . De datum van deze lijst is 13.3 . 1943. 

21.2.1951 



• 

• 

B. 
o. \./:-vb"l/ .. 82è. 

Gn'lerwe!') 
Vur\<t. : "w 

1...., ulLl n~ 

!:ieroi j vol_:t ~e l:L~-~t v...:n ~ t 
..,erkz...ldtl .:op '1et T)uj 't..:; 0ow..;u.l J t- on r..<..tl 

.J pr.;;onec": 
e 3.ru~.sel - rr-

S6l .. O, c.l :T • .JSSU .3Sï ..~.·...,-.~ t, ,.// : 

Consul- ... ~r .... ra • .tl : 1Jr •. i:l: ... on P ';IFF.I!.i~t, L ~~. .üeillZu..:JGrn 
'1-4-lde ...... 

Conso.~ • reihorr ~.. • 10.1. fcl.:t.'1g v or. ,'El.CK, 
:eo. ca .izzu 6-. - lhOl. 

'h c E'-Consu1.:3: er ti inc.11td F J :Dj~:., .> 3J lB·, ..:; eb. te .3ern, 15-
..iCI-L.~l? 

Friodr~ch KöLL. ~ öeb . -:.o 'rt..tchs . .ü 6-S-1~oc 
R,.mse1ier Ie k.J..JSse : ~irielifich GlE..JEC'"J.J~ . 
Y.~il ... selier : Fer:nclnn 0CBl ·"""v ... H, oh. { e wwei: er am 

',..ifels, .!- ? - 1910. 
T_oo l.'d economische ufde:in'-' : nr •. n bert KRI.Kit • 
.... cohomil:iche a"tt.;;tchés : Dr . ... roh .. .mn.e..3 3rL<no FI'3CILR 

1r • .terllë.r'fi1K13L, ge~ I..eip
zi0, de v-4-l~OO. 

Socict.:t~~!.t.:J.ché : ,rich • 1 rtcl.JJ, '"'eb. te anmscheid, ne 
-:ar.:r=r ~ 16 . 

Consul.:J....lt~ecr~tdrissen Kurl ~ie~fried ~SCH 
1r cL.tsse zëo. Johmentau 

i.lhelm ,(J B"K ,R 
u.eo. l:'u"lerborn 

'd ,;I T.!lG, 

:3e1ienderL 1aymond ~H03C. àRT 
eb. - J9t..St.;tdt ~0-4-lSOl . 

. .:::rn:::( .l!.:rik..t ,tDË, ~3b. te 3uzel "'e 5-6-l~OS. 
\1-a;Jrielle BCiTTi-.~11, 1~eb. te i.etstrin de 2'7-4-

- 1~.20 • 
L·dri~:.~ D.i.YI01J , ceb. te .l.uegsbu.rg '1e 24-8- 1895 . 
hto.~rgot U:FJJ~L'.5RL..'<J, geb. to F.:ûachen 1e 24_1 - 1!=12 

~ure e 1 J 01}_.[ en : Con st"dif[ffi~r .tH 3 3r;L"~-~ 1)0.dFF. ~ 
Ch.=~uife~r : Josenh ZII~.;;_Btt. 

~e zou àelL inli.cht:!.lltiOH omt.re;Ht boveH •enom~den 
op prijs stellen. 



Rapport: 
Van: KA- RA 
Aan: Hoofd C 

o .i :r/131 
Onder~erp: Personeel 

12 . 2.1951 . 

ACD/ /~ · ·,.~ . 
-/~~z ..,~~at! 

Duitse Consulao:.t- ~neraa.1. _/k 
~,.,: / 

N. a .v . Uw nota ~ . d . 6 December 1950 CO 9i406 deelt 
Zw&rtjan ons mede , dat betrokkenen b~j zijn dienst 
onbekend zijn , roet u~tzonderilo..g van verneedelijk 
Erich TILSNBR , geboren 7-4-99 il"l Duitsland, die in 
1931 chauffeur was bij het Duitse Gezantsc1-1ap i n 
Kopenhagen , Nadere bijzonderheêlen van deze TILS mR 
zijn echter niet voorhanden. 



31 Januari 1951. 

U 29801d - C 56 - C1/cs2 

Betr: 

•• 

• 

Persor.e el van het Dui 1.se Consv . .laat-
6
i; 11 " 

Generaal te AMSTERDAM! ()t.Ju . l ·:::' t~~w 19);''\J 
~·:·~ rn1 Îl'; ~~ 
····· ../...L,,,r~..,~~ ~ 

Ik r:~~5e verwijzen naar Uw ,schrijv 
d.d. 9 ~~ember 1950, no: 97406/CR/366 
betreffên'de bovengenoemde onderwerr> . 
Het is ~AJ tot op heden niet gelukt 
omtrent de door U genoerode personen 
nadere bizonderheden te verkrijcen. 
VIe l moge ik U hiernevens een lijst 
doen toekomen van alle personen, die 
in verband met hun Nerkzaamheden bij 
het Consulaat- Generaal visa hebben ge
kregen. 
De door U mondeling opgegeven naam 
OECHSLE(R) komt niet voor op deze lijst 
'.lordt hier mogelijk bedoeld de secre
taresse: Clothilde von HENNIGS- OECHS 

A. 

Aan het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
' sGRAVENHAGE. 



Leden van Consulaat-Generaal van Dui tsland in Nederland , aan wie 
visa werden verst rekt: 

Dr Karl DUMONT , Consul- Generaal , geb . 27-1 2-1 889 te BRESLAU; 
l..evr. Vera DUMONT- Cantemir , geb . 1 J.:ei 1904 te CONSTANTINOPEL; 
Clemens H. H. KLöCKER , geb . 11 Juli 1893 te SCHLEDEHAUSEN , 

Kanselarijbedie nde 1e klas ; 
Karl DRE'.'/SKI , Kanselarijbediende 1 e klas; 
Hermann FRö~ffiLING , geb . 25- 6-1 92 1, Kanselarijbediende 1e klas ; 
Dr Bruno iHEY'!lli BERKHOUT , belast met handelsaangelegenheden; ..... 
Rudolf GRAt!_,."per szaken; 
Johannes S~f~v!IDT, kanselier ; ... 
Dr Heinz L~~~Z , Consul , geb . 23- 3-1 908 te BERLIJN; 
helmut IINiiktELD , Regierungsins.._)ektor , geb . 5- 8-1 914 te HALLE , 

:;.: Krs . Holzminden; 
Mevr . Eva ~~h TöRöK- KONl-TERTH- SZERDAHELYI , geb . 25-1 0-1 923 , 

echtgenote van Vice- Consul Alexander von 
Agnes von HASSELT, geb . 5- 2-1 927 te AKEN , secretaresse; 
Erich TILSNER , geb. 7-4-1 899 te GRüN'NEISE ( OSTPL) , chauffeur ; 
Mej . Hert a AHLFELD , geb. 14- 5-1 905 t e THIEN Krs . Schlawe , 

huishoudster; 
C:bthilde von b"'EN'TIGS- OECTJ:S'""S1 , ._,eb. 25- 4-1 912 te ZülP.DH , se er. 
Joachim SOBISSKI , geb. 13-1 0- 1919 te SR8M/'OLEN ,Büroangestellter; 
Theo Heinrich WENNl:ACH!.R, geb . 29- 8- 1922 te M. Gladbach , Sozialre-

ferent ; 
Gerhard SCHirmvffiLPFENNIG , geb . 6- 6-1930 te Pöschken / Ostpr. , 

.P;mtse;ehilfe; 
Marianna FRöM.BLING, geb . 29-1 0-1 925 te KöLN- KALK , echtgenote 

Hermann Frömbling ; 
Gustav RöJIGER , geb. 23- 7- 1882 te PE·.fSUl\1 /Er.mEN , Vortragender 

Legations.rat im Bundeskanzleramt , "Jienststelle 
für Auswärtige Aneelegenheiten. 



• 

1~0. 3302 b- d-' 50.; I 
V A l~ 

Uw No. ' s 97406 d.d. 9 . 12.1950 en ~ rJ.· 
99719 dod o 12. 1.1951. Y..j.L:. L, ~ , ,._ •' '''1'/_{. ~--~ 

betreft: personeel vuitse vertegebwoordi&ing 
in l~ederland. 

G E H :; I M. 

In antwoord op Uw 
worden medegedeeld : 

21 J' anuari 1951. 

--l 

·2 4 JAN. 195ft' 

Af0/ ; · t/J~ 
J'~~~~ 

vorengenoemde brieven kan het volgénde 

Het Duitse Consulaat- Beneraal, hetwelk aanvankelijk te Amster
dam was ondergebracht in de percelen Keizersgracht 494 en 608, 
is thans gevestigd te Amst erdam op het adres Johannes Vermeer
straat 17. 

Het Duitse personeel van deze vertegenwoordiging in Nederland 
is door de Consul- Generaal, Dr. Karl Dumont, schriftelijk aan 
de Vreemdelingendienst aan het HööfQbureau van Politie te 1~
sterdam gameld.Bij deze aanmelding zijn slechts de namen.ver
strekt van de personen, die ook in Uw brieven venneld staan; 
nadere gegevens werden niet medegedeeld. 

Daar deze personen bovendien niet in het Bevolkingsregister 
te Amsterdam ingeschreven staan, zijn dezerzijds zelfs de woon
adressen niet bekend. 

Dr . Von Török , die gehuwd is, woont zeer waarschijnlijk op het 
adres Schubartstraat 40 te Amsterdam; de overigen hebben voor
lopig hun intrek genomen in een hotel • 

Overigens kon omtrent de door U genoemde personen te Amsterdam 
niets naders bekend worden; zij komen in de administratie aan 
het Hoofdbureau van Politie te Amsterdam (met uitzondering van 
die van de V.D.) niet voor . 

H- 3. 



MINISTERIE 

VAN BUITENLANDSE 

'S-GRAVBN HAGE 

ZAKEN 
Ontv. beW:- I{/,./. 7 ·-
RappeL :._ ... -····-

G~~"lQgrd : --;~-s-a_M_B_L_D_B_N 
VBR"OBKB 111) IIJ!A~TWOORDI~G, KBNMRRK, ONDERWERP, DATU N MWBR 

Kenmerk: 
. 6& 

Directie Kabinet en Protocol/KA _! Pf";,iJ/ 
------r 

Duwil: 16 Januari 19 1. 

Onderwerp: aanmelding personeel van Nummer: ~~~AH. 1951 ·, 
Consulaat-Genaraal Federale Duitse Republiek 

J~-:--~""_z..i!I ~~:Jf J 
Ik heb de eer U mede te dele.u,dat,blijl!«ms ontValPen nota's 

van het Consulaat-Generaal van de "Pederale Duitse Republiek te 
Amsterdam d .d.22 December 1950 no.722-00 en 5 Januari 195l,de 

• volgende personen in de na hun naam te noemen functies in d ienst 
zijn getreden van genoemd Consulaat-Generaal: 

,..,, 
1 De lleer Rudolf Gran ,persattaché; 

c~- ~ ~ejuffrouw Irma ~aohenhausen,secretare~se; 
~ Uevrouw ~ary Hoffmann,stenotypiste; 
c~ àe lleer Gerhard Sohimmelpfenn1g,beambte • 

.,- rts zijn in llederlao:l aangekomen: 

••• '<... 
" 

reevrouw Vera Du I:'!ont,echtgenote van de Consul- Generaal te 
Amsterdam; 

J'evrouw Dora Schml.dt-Anàersen,echtgenote van de Heer J.Schmidt, 
kanselier: 

N.evrouw Lisa Winnefeld,nchtgonote van de Heer H. E.A.W1nnefelo , 
secrotaris van f;enoernd Consulaat-Generaal 

en Dr.Ueinz Lietz,die benoenxl is tot Consul van de :hederale Duitse 
Republiek te Amsterdam,en wiens erkenning als zodanig spoedig 
aan de Nederlandse Regering zal worden verzooht. 1 

lm genoemde porsonen bezitten allen de Duitse nationaliteit. 
~ 

De Chef va1 het Kabinet van de 
1Ainister van Bui tenland se Zaken , 

~:&--: 

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
p/a Java~traat 68 , 
' s - G R A V E U H 1\. J E 

~ 7822· ·so 



in lt' 'nll~o doof pl·r~om·n. die 

..t ft'mplir 'J)1tf' lt"i f'CI"'il'OOb qui d,·,irenl 
' ll'nir Ie 'i.,;t de leur Jl.l<wp••rl en ,·ut: 

~c leur \O\ 3"C nu\ l'n"·lla' lil n'c,1 

1 :t'S exil!c de"' fenill~ ~ptu.llc pour h.•\ 
cnf::nts au-de"'"m de B .m~l-

ausznfii:lcn durch Pcr,tmcn "clchc 
\-:•icnmo:: ihres Pa~'l-.; nunsthcn lür 
ihrc Rcisc nac!J Hnlhmd {ftir Kinch·r 
unter I 3 Jahrcn bi l.cin ht·,onrlcrc~ 

lllankct ni•ti~l. 

I l'lltlt.:n••am .:n ' " l.,l.rY' f:'lmilienaam en voorname!' 
~.ln ccht~tc;• 1 •t 

'\lom rt prcnomf! 1 '1t•rn ct prénoms du rnaril 
\ c'lsl.w<ll!!c• Vnrn •• Jn~ am1hcnname? tVorname und 

I amt' cn:.rno; ,ks 
Complett: (' h ·~t, n· 

and ~. r a nc 

:: B.:roep 

' 

Profc, ton> 
Ber tl. 
P·" e· f'l 

lolll 'I') 

nJ ~nwamc? (husbanus Chtt:;t:an 

~ 

I~'" .. 
(,. 

1 p, •b \,ln l!ehoone~ 
~1 dr na:s~ancc? 

.-.uM u J -On' 
D Ji ._. , I I h 

\\ ) I 

Dort Cl c ct 
\ltohn• u u 
Dom ~11 oiO. 

/ 

., 

3. 

4. 

to. lle filled up b) pcrson-. d~~irin~.: :1 

ü,a on lheir pas,porl~ for thcir joa•rnc) 
10 Holland (fur childrcn unuer U wal'\ 
of aec no separate ft•rmula is rcquJrcd). 

'· l\.alionalttctl~ 
l\.ation;tlui? 
;"\ation~tlität'l 
Nattona,tty? 

' _j)~.i·/ak€ .. 

'

\Velkc • v~rh~1,1 1 • ·:t l.~w paspoort afgeg:evcn: nummer 
en d tt•m " • I \\ p. spoort? 

l)uclk t. •I J'. I 11~· qLÏ .1 J.)Jivré VO(TC passcpOrt el qud 
>~lOt 1< n1 r, c: • , cl.u~: Je c.: passeport? 

Wdd li:ho Ie h I Jhrcn Pa~s ausgestcllt: :-.:-ummer und 
n tiL m de. p •""' ,~"., 

1 ~~~~ J \OUr p:1ssport. number and 

.1), 

WelKe personen o( f1rma''l m ~cderland kunt U aan i. 
" jz .. r ah 11:fer .:mies:' 

Q ~ellc<. mar~ons ou qucJie, pcr<omlc f"I'VCI.-\OUS indl 
qu~:r au x Pays-Bas commc rét.!ren.:.:• .' 

Wclchc Firmcn oJer Personen lonn.-t. ..., • 'l Ho!la.1 
o~f. Relerenzen angeb.:n: 

f'tcasc stat:: the name of thc ftrm~ or pcrson~ 111 Hullan 
11l>i.: to g1ve rcler.:ncc,·) 

~ •ar ll<"lke pl~a:s.:n 1~ l 'I'Porttcmcns te ;!aan? 
(Ju ~vct·vous l'tnh:nltort cl~ vuth r~ncire' 
Woh•rt beabstcht•gcn Src ~ll'h ;ctt.t zu begcben? 
lt> w)uch pl~c..:s ~rt: } <>11 g11rngl 

8 

- ) l (). J 1. ·I. !J. ._, 

;'yg é.~ ! t.f~ 
~ 
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9. Wat is het doel van Uw reis'? 9. 
Quel est Ie but de votre voyagc·: 
Wekhes i~t der \nlass lhrcr Rci~c: 
Plca.\e 'late the object of your JOurney? 

10. Welke hc~chci.Jcn 1..:~.1 L' over om het doel van Uw reis 10. 
te bewijzen? -

QueUe' sont les pii:ces justificatives quc vous produisez 
. pour démomrer Je but de votre vovage? 

V. elche Schriftstucke legen Sic vor urn den Anlass lhrer 
Reisc zu bewcJscn? . 

What document~ do you produce to prove the object of 
your jo urne)., 

11. Hoc lang wenst u t.ich in Nederland op te houden? I I. 

C ombh:n de tt:mps désircz-vous séjourner aux Pays-Bas? 

Wie langc wünschen S1c in Holland zu verbleiben? 

How long do you wish to stay in Hoilançl? 

' ~ l_. Welke zijn Uw middelen van bestaan tijdens Lw voor- 12. 
genomen verblijf m '\eucrland?. 

Quels scront vos moyens d"cxi~tcnce pendant v.:>tre ~éjour 
aux Pa\s· Bas? 

Wclche ":crJcn Jhre Ex1stenzmmel \\ährcnd lhren Auten
thalt m Holland sein? 

What Wlll bc your means of ex•stencc during your sHI) 
m Holland? 

\~~ / ~ -:!,:1;u ... 19 :.} 

Ondcrtekenmg. Signature. Eigenhändige Untcrsclmtt. 

' 
Datum waarop het visum 1s verleend. 
D:tlc it la4ucll.: Ie \·isa .t ..!té déhvré. 
Dawm an "cl.:he das \ïsum eftc1lt worden ist. · 
Date on which thc visa has heen delivcred. 

3o ~· .. 
Order NM Bonn 
De Consul der Nederlanden 

I I 
I 

--H . D .Lindner ·, 

Photographie 
Photographic 
Photograph1e 
Photograph 

' *" « Z/; -tJ , I 

Signature, 

'1. {,1. .. 
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I . D. No . l359/1950 . 

GB mI • (\( J_r,v.r 

Betr. : _cjCOn. Verte ;en- 15 J À ~:71~~. 1951 
\'.'0 

/~ .. ·~_,- ACD/ /t?//f'9 

In a:Tt•:o :~G. Oi} U\: bri"3~ 1~o . 9'?tr -(' .~ Dec mber 1950, 
'Hordt bc::-ic t , • .... at von =~eis T' , .olf .- · .rich î-lnx Hc.nsbernh rd 
otto , ambGenc ... r ....,ui-i;se :ï:.in. T ~ .LandbOU\'l , [;eb . 30- 7- l::;08 te Olden
burr,~~l.)van :)ui·Gse nG:tionpliteit , · .. ronendc I:athencsserla.~ n 192 te 
::lott ... r~arn , d . d . 4 - 3- 1929 V<!.n :Juisbur3 in Rotterdam lG·:run , •.·raar :1ij 
gedurende cnlcele r1r anden als kantoorbcc...iende bij een expeditie
firraa •,.;cl~kzaam · .. ras . 

Op 7- 10- 1929 'dcrd hij te ;totterdam &~fgeschreven , 6'f c.nde 
naur Amsterdam , vam1aar hij d . c1 • 4- 5- 1932 vertrok naar Ind onesi'ë 

Bij het uhbr0ken vr.n de o) lo; tusBf..n Nederland en ::.mits-
1:-nd v.crd l~ij in In-...onesilj Jcïn~.~-J"'neerc1 en in December 194·1 vrerd 
hij ov~rc;ebracht nrr-r een interneringskamp in Brits-Indi~ . 

In December 19-+6 l·rerd ij uit de internering ontsl:::- -;en en 
in het bezit gesteld van e~n Sccurity Clearance Cert ific~te • 

Hij keerde n::.::-x Duitsland terug , na.der adres : i nC:en, Cöbben
strassG 12 ( est..: . ) , ·.r.' r h-3m d . d. 10- 10- 1947 door c,e :Jena~ifi
ziCl'tm..;skami;ler te ·inC:en een :Sntl· stungs- Zeugnis · erd ver:;;trekt . 

Op 29 AuL>1..1stus 19 ,.9 v1erd hij , konende van Irankfort afd . 
Hain, op11ieu·J te Rotter am ingeschreven. Betrokkene kwam in Rot 
terdam als Che:f van àe "Au ~ ~nhandelstelle ~otterrrun11 vrn ue 
Duitse Bi~onale Aàministrt- ti"' en is belast met ~et toezic:-t op 
het transitoverk er van ·r~ "'n en andere voedin '"SDio.delen. 

Da r ~ij sinds 1:3Z niet me r in ~uropa voonachti6 is g -
\leest , •.:ercen in 19'·9 , bij "'::.jn bernieu'!de vestigin.; in :Teder
land inlic:1tin_;en bij !:let :.inisterie v::>n Overzeese Gebiedsdelen 
te ' s - Grevenlmse t;evraa..:;d . 

Door l1et :Su:reau Veilig -.:i\ sdi ~nst v n g~.;noe· d :~inisterie 
.:er.. sc'1~ciftelijk medegeüe ld (een t: .. Csc 1ri:ft J:'liervan is aange
hecht) , àat von Keiser , voornoC;;ud , bij rle ngelse autoriteiten 
start .:;;cboekt als 11fanatical Nazi11

• 

Omtrent v on Keiser , 41 • .8. I. . :1 . 0., uio inmiddels sedert :Jec .... ~l
' b ... r 1950 ,,.,erli:zaa.m is op het ~ui·tse Consulaat te A.1sterdam, is te 

rlottcrdam niets 11adeli.;s bekend . 
Een Joto v::m hem is aangehecht . 

· Naar v.."rl u i ... t l i gt het in de bedoelinz on ,- anneer t . z . t . 
te Rotterdam een c onsulaat zal \JOrG:en cevesti'jd , von Keiser te 
belasten met de afdeling 11 hr..ndcl 11 • 

: Oi errt'3el maakt betrokkene deel uit van cte econo"lische 
" handelscor.unissie van Uest- :Duitsland, "elke commis ie op ·i~., og • 

blik .l..A~..o.•:ÜSb~;;;S)rekingen voert net de i.:ederl::mdse re_:;ering: 
VooT ne~ere informaties omt~vnt von Keiser , v~Jrnoe~r , ~oge 

den ook verHezen ·:orden n. .r het in. van Overzeese Ge bie._. sr el en 
en het Lin. v _n ::conomische Zaken. 

IXenslotte moge ï·!Ol~den opsemerkt , dat de "Aus ~e!"..handelstel
le Rottzr .... am" einG vecember j . l . is OPöeheven e n dat .:e Herk
zaaraheden thans Vc;..nuit Amsterd:::.m ,,.,orden ve1·richt . (..:I:"::- ) . 

Aan B. V. D. 

~0/1 ;~ ti 
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I' Afschrift 

IuiNISTERIE VAl~ OV.r.rlZBESL GB:UIEDSDBL.t:ïl~ 

COMlï!ISSARiaAT VvOR INDiûCdi, ZAR.t:;l~ 

Bureau Veiligheidsdienst . 

•• 

• 

' s - Gravenhage, 21 lovember 1949 . 

Aan het Hoofd van de Rijkevreemdelingendienst 

Raam'i eg 47 

' s- GRA VE.i'\Il:IAGE • 

Met verwl.JZ1ng naar Uw schri jven van 18 October 1. 1 . 
No . 27034, Afdeling Politi e, Bureau R. V.D. , gericht tot ~ .E. 
de 1ünister van Overzeese Gebiedsdelen, hetwelk ter afdoening 
i n mijn handen i s gesteld, heb ik de eer Uhoogedelgestrenge 
het volgende te berichten . 

Jegens het door oorlogeomstandigheden verloren gaan van 
bet vooroorlogse archief van het Parket van de Procureur
Generaal bij het Hooggerechtshof van Indonesie te Batavia, 
zijn aldaar geen gegevens meer over de vooroorlogse anteceden
ten van de Duitser Rolf vonKeiser ter beschikking. 

De Hoofdvertegenwoordiger van de N.V.Hoppenstedt te Bata
via, bij wie informaties naar betrokkene zijn i ngewonnen , 
beeft medegedeeld zich de heer von Keiser wel a.ls vooroorlogs 
employé te herinneren, doch verder geen inlichtingen over bem 
te kunnen verstrekken. 

Tijèens zijn internering in India heeft von Keiser opge
geven, dat zijn echtgenote te Breslau Tioonachtig vas. Daaruit 
moet \orden afgeleid, dat zijn vrouv. nimmer mn Indonesie is 
geweest dan viel reeds voor 10 l1ei 1940 naar 'Duitsland was te
ruggekeerd. :uerbij zij aangetekend, dat op een bij mijn Bu
reau berustende, van de Britse autoriteiten afkomstige opgave 
van uit Ned . Indi~ naar ~rits-Indi~ overgebrachte Duitse ge!n
terneerden, betrokkene voorkomt met de mutatie "fanatical Nazi". 

Volledigheidshalve zij vermeld, dat van de Heer R. von 
Keieer tot dusverre geen verzoek om wedertoelating in Indone
si~ is ontvangen, doch dat daarop, vare het ontvangen, op 
grond van bovenbedoelde ongunstige inlichtingen krachtenä de 
vigerende richtlijnen zeker af\ijzend zou zijn beschikt. 

net Hoofd nureau Veiligheidsdienst 
Overzeese Gebiedsdelen, 
w- g- \f . J . van Haeften. 

Afschrift ter informatie aangeboden aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie te Rotterdam n . a . v. 
zijn schrijven dd . 1-9-1949 Litt .A.No . 222D/373/1949. 

's-Gravenhage, 17 December 1949. 
Het ?oofd van de Rijksvreemdelingendienst, 

\ . g . onleesbaar. 
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AAN: H-BVD 
VAN: HC 

1. 

2. 

Kan van de aanwezigheid van een Duits Consulaat
Generaal geen gebruik worden gemaakt om (via Buitenland
se Zaken) te doen weten, dat dergelijke publicaties niet 
gewaardeerd worden. 

Wellicht kan dit stuk ook van pas komen bij het 
voorgenomen "contact" met Duitsland. 

3. Moet het Koninklijk Huis op dit stuk worden at-
tent gemaakt? 

28/4-51 
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:a . 
D.A./1-067/J.792. 

l l 

-./~ ->?·~~ .jj'l 
Onderwerp : Personeel Du~ts Consulaat-Generaal 

te Amsterdam. 
Verw.: Uw schrijven nr.9?406/CBS/612 van 

16.12.1950. ~ 
e~ 

We berichten U dat ons hoegenaamd niets 
bekend is over het personeel van het Duitse 
Consulaat-Generaal te Aw.sterdaw.. \7e bezitten 
geen enKel gegeven hieromtrent . 

De 3 . 1. 1951 • 
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Geallieerd bezettingsstatuut atgekondigd q 

Bona mag ministerie van
7 

Buitenlandse Zaken oprichten 
Nog andere toegevingen • het vooruitzicht rn 

De Westers<' ~Ntlliellrtlcn lu•b
bt'n de Wesf -Duit qe rej.\'erlng 
D- ag nWt'leel de toelatln~;" gel;'•• ((11. hrt oprichten van rrn 
eigen mlnlst(•rlc \ 'Ril Bnlt<-nlnndso 
Zalten en het recht de blnnenlunû
se aangelel:'enllrden met ~rotere 
souverclnltelt to behundelen. 

p1omatieke onderhandelingen zul- behoeften van de veiligheid te 
len dulden met Sovjet Ruslaad of voldoen. 

De geallieerde Hoge Commissie 
,-erklaarde in een b1•ief aan kanse
lier Konrad Adenaucr, dat hij nu 
volledige diplomatieke betrekkin
gen mag aankno(l('n met cben·ien
de landen 

zijn satellieten. In een paragt'P.ttf 3) Het recht prijsgegeven Duit
o,·el· Buitenlandse Zal{en, zegt se wetten te onderzoeken vóór zij 
het geamendeerde bezettingssta- ·van kracht worden. Zij bchieldan 
tuut, dat «de buitenlandse zaken 1 evenwel het voOt·recht reeds goed
moeten geleid worden op een wij- gekeurde wetten te schrap(l('n. EJ
'12, die strookt met de benoeften ke wijziging van de federale 
van veiligheid, .andere vooroehou- grondwet vergt nog steeds Geal
dcn bevoegdheden en ''erplichtin- lieerde medewerking. 
gen van de bezettingsmo~endhc- 4) Algemene inspectiebe\·oegd
den ten overslaan van Duitsland. heden o\·er de Duitse industrie 

Door een ..-crslapping van het 
bezettiogsstatuul, gaven zij hem 
te,·ens een grotere kont.role o,·er 
het beheer van de Bondsrepu
bliek. 

TWEE VERPI.ICHTINGEN 

HET GEWIJZIGDE 
BEZETTINGSSTATUGT 

Hun eigen bevoegdheden, Vt!r
vat in het bezettingsstatuut ver
minderend, hebben de geallieer
den: 

1) Hun kontrole geschorst, over 
de Duitse « binnenlandse aktivi-

Om deze nieuwe snuvet>einiteit teit .. Deze kontrole werd uit
te winnen, moest de Kar.·•·•ller r.evaardigd om «" het gebruik van 
twee verplichtnu~en oanganu. C1 lwnd:sen, \"óedfugs,i"ifrCJ'! en anctctjt 
de drie ministers van Bu1ten- -non-aden te verzekeren, zodat de 
landse Zaken eisten op hun ~ep- 'tftil14e b'bli&ft'e aan bûileniandse 
tember b~jeenkom!rt verleden Jaar bijstand aan D uitsland, tot e€Il 
te New York : minimum wordt herleid :.. 

ll Bereidwilligheid deel te ne- 2) De Duitsers vrijwel volledige 
rnA aan een internationale ver- jurisdictie over buitenlandse han
t~sregeling voor grondstoffen, del geschonken. Zij behielden ni
die als doel heeft er voor te zor- leen de bevoegdheid voor zichzelf, 
gen dat de Westerse dcrcnsiebc- het naleven der beginselen van 
hoeften gedekt worden. de G.A.T.T. (genera! agreament 

2) Erkenning der verantwoor- on b·ade and tariffsl en het in
delijkheid voor de schulden .van ternationale monetaire fonds te 
het Derde Rijk en voortvlo~tend verzekeren, tot West-Duitsland 
uit de naoorlo~se econom1sche tot deze organisaties toetreedt. 
hulp. Zij reserveerden zich eveneens 

GEEN DIPLOMATIEKE 
0 :\'DERH ANDELINGEN 1\fET 
SOVJETS OF SATELLIETEN 
De Westerse mogendheden 

maakten echtet· terzelfd~r ti.i.d 
duidelijk dat zij geen Duttse d1-

het recht « er voor te zorgen <lat 
de aanspraken op Duitsland, zo
al~ het hoort behandeld en gere
geld worden " · 

Ten slotte (mogelijk de even
tualiteit van handel met het kom
munistische blok overwegend) de 

afgestaan, met ultzondeting van 
domeinen waar intel'llatlonale 
overeenkomsten en veiligheid 
worden geraakt. 

TOEGEVINGEN 
Buiten deze onmiddellijke be

slissingen beloofde de Hoge Com
missie nog verbeteringen voor de 
Duitsers, zodra zij de organismen 
hebben ontwikkeld om de geal
lieerden I<' \'ervangl'll op de vol
gende gebieden : 

1) De cartelisntie t-n de decon
tralisal)e. De Duitsel's zullen. on-

middellijk na het goedlteurcn van 
desbetreffende wetten, verant
woordelijlt worden voor de anti
trustmaatregelen. Uitzonderingen 
hierop zijn : De industrieconc~ms 
die reeds uiteengehaald worden 
krachtens de geallieerde wetge
ving, zoals Ruhr staal en Kolen 
trusts, l.G. Farben, bank-comi;>i
nes en de filmindustrie. 

2 ) Jurisdictie over ontheemden 
en vluchtelingen. De nodige wet
ten werden goedgekew·d, doch de 
administratieve diensten moeten 
nog worden opgericht. 

3) Naleving van de grondwet. 
De Duitsers zullen hier de be
voegdheid krijgen, zodra het op te 
richten grondwettelijke gerechts
hof in werking geraakt. 

Al deze toegevingen werden de 
Duitsers beloofd in September 
verleden jaar. De vertraging van 
de vet·klaring der Dui1se instem" 
ming met de schuldenverklaring 
heeft dit uitstel veroorzaakt. 

( zw vervolg blz. ~) 



Geallieerd bezettings
statout afgekondigd 

(Vervoiy van blz. tJ geen 1·ege!matige diplomatieke 

1 

vertegenwoordiging worden toe
DE SCHULDENVERKLARING gestaan op grond van het feit dat 

De schuldenverklaring luidt : hun ambt een herhaling zou zijn 
c: De Bondsrepubliek bevestigt van de Duitse-Geallieerde betrek

biet•mede dat zij aans.prakelijk is kingen welke thans via de Hoge 
voor de vooroorlogse buitenlandse Commissie plaats vinden. 
schuld van het Duitse Reich en Voor de oprichting van diplo
voor «de schuld die voortvloeit matieke missies in landen waar 
uit de economische bijstand, ge- de Duitsers nu niet door consu
leverd aan Duitsland sinds 8 Mei laten vertegenwoordigd zijn, zal 
1945 . gepaard moeten gaan met goed

keuring ,·an geallieerden. 
BONN « APPRECIEERT » 

Een officiële woordvoerder van 
Adenauer's regering, die kom
mentaar bracht op de overdracht 
van de macht op de Duitsers, be
klemtoonde dat de wijziging een 
« eenzijdige aangelegenheid is ... 
dat er geen onderhandelingen zul
Jen plaats hebben met de geal
lieerden-.. 

Niettemin, zeide hij, « appre
cieert de Bondsregering de her
ziening welke thans van kracht 
wordt. Zij normaliseert de betrek
kingen tussen de Federale rege
ring en de geallieerden op sommi
ge belangrijke punten. 1. 

DE WJ<:ST-DUITSE 
VERTEGENWOORDIGING IN 

HET BUITENLA...~D 

De regering kreeg echter toe
lating om buitenlandse diploma
tieke vertegenwoordigers te Bonn 
te accrediteren. 

Totnogtoe waren zij bij de Ho
ge Commissie geaccrediteerd. 

Bij het ve1·lenen van volmach
ten op buitenlands gebied. heeft de 
Hoge Commissie haar toelating 
gegeven voor de benoeming van 
c officiële agenten te Washing-I 
ton, te Londen en te Parijs. In 

I deze drie hoofdsteden zal echter 

• 
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Westelijke geallieerden beslissen: 
• • • 

BONN krijgt mlnlsterle van 

buitenlandse zaken 
hier Is de veiligheid de enige maatstaf 
voor de houding der geallieerden.' 

Vandaag Is bekend gemaakt, dat Aden· 
auer even zal wachten met het oprichten 
van 'n ministerie van buitenlandse zaken. 
daar het parlement eerst geld beschik
baar moet stellen. Voorlopig wordt Aden
auer zelf ministet· van buitenlandse za. het zijn deel beeft gekregen. In ied<'r 

geval beeft Duitsland nu zijn vel·pll<:htln· 
gen in beginsel erkend. 

ken. Minder toezicht op 
binnenlands beleid 

De laatste Duitse minister van buitenland
se zaken was graaf von Schwerln-Kroslgk, dle 

M · ·h ·d deze functie acht dagen bekleedde tegen bet eer Yrlj et einde van de oorlog, toen admiraal Dönltz 
Van nu af aan zullen buitenlandse dl· "FUhrer .. was. HU Is onlangs vrijgelaten uit 

(Van een correspondent) 

. BONN, 6 Maart.- West-Duits
land krijgt onmiddellijk een mini
sterie van buitenlandse zaken; de 
Hoge Geallieerde Commissie zal 
zich niet langer inlaten met Duitse 
binnenlandse aangelegenheden en 
het beheer daarvan volledig in 
Duitse handen geven. Hieronder 
vallen ook voedsel en andere ver
bruiksmiddelen. Dit zijn de be
langrijkste concessies die de W es
terse mogendheden hebben ge
daan in het nieuwe bezettingssta
tuut, dat vanavond officieel te 
Bonn is bekend gemaakt. 

ft
lo at n cc edlte d d biJ d de gevangenis te Landsberg, waar hU zijn 

m e gea r er wor en e straf als oorlogsmisdadiger beeft uitgezeten . 
ederale regering. Duitsland mag ver· Oe laatste "echte" minister van buitenlandse 

dragen met andere landen afsluiten op zaken was von Rlbbentrop, dle te Neuren
''oorwaarde, dat de Hoge Commissie berg opgehangen is. 
wordt ingelicht. De vertegenwoordigers ------'-----:==--=--=-----...,.. 
van Duitsland in Washington, Parijs en 
Londen zullen "officiële vertegenwoordl· 
~ers" genoemd worden zo lang de Hoge 
~.,;omllUSsie de gewonde diplomatieke verJ 
bindingen tussen Bonn en de drie hoof 
steden onderhoudt. Ook op het terrel 
der binnenlandse politlek hebben de 
Duitser$ meer vri,l'held gekregen. Alle 
wetten die he~arlement aanneemt kun· 
nen onmidc!el worden uitgevoerd. De 
Hoge Commiss e kan alleen tussenbel
den komen als de wet gevaarliJk ls voor 
de veiligheld of geallieerde belangen 
schaadt. 

Zodra de kartellisatle Is voltooid en 
Duitsland zelf door ziJn maatregelen 
blijk geeft de zaak aan te kunnen, zul· 
Jen de Westerse mogendheden zich niet 
meer met de industrie bemoeien. Ook Samen met het statuut werden een 

paar brieven van dr Adenauer gepubli
ceerd. De federale regering erkent baar t----'"------------
verantwoordeliJkheid voor de vóóroor-, 
logse schulden van het Rijk en voor de 
hulr aan Duitsland na de oorlog. Deze 
schulden kriJgen voorrang boven alle 
andere verpl1chtingen. Bovendien be
looft Adenauer Duftslands medewerking 
biJ de verdeling van grondstoffen, goe
deren en alle andere materialen die no
dig ziJn biJ de verdediging van het Wes· 
ten. 

De Wc>sterse ntogendheden hebben be· 
langrijke concessl.-s gedaan, terwijl de 
verplichtingen die de Duitse regering op 
zich beeft genomen, niet al te zwaar 
zijn. De schulden zullen niet onmiddel· 
lijk worden terugbetaald. Jl.{en weet zelfs 
niet hoe groot ze zijn. De voor-oorlogse 
schulden worden geschat op een mllllard 
dollar, de na-oorlogse op 3,5 milllaril. Nog 
heel wat onderhandelingen zullen nodig 
zijn voordat elk land preeles weet watl 
het mag verwachten, Iaat staan, voordat 
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3~~~, 7 :ove~~er 1950 
~ool~~zerdtrasse ~b 

EE.:.::;:~3-Cn:..;,,é~.-..... .LJ_./ ·1 T O~tul\1 Agenda O 
· -·-~ I I 3 :S :> j 

I · l Dcss•t:r 

1'11), I Jj'J'l/' . .:...I_,.:..;..._--.· ___ -_1·. \. 

lk heb de eer G te oèrichte!1, Ja~ il: heden een 
visum v..;or een enkele reis na·;.o.r .. ed&rl:.u.~.:l vHrstrek te 
aan hieronder vermeld lid varl h~t 1-erson~el van het 
Cousula.at-~e.neraal van j)ui 'Vsh.tn~..l in .~.rwter·darr • 

' ~ . .. ... .... ""' ' .. ~ .. ~ k /vl0tl'1J..lde VQU rt.u,o>•.LJV 0eb . \..._;;.\-,1~.> .. l.t 
,;;eboren 25 A..i,Jril 1~12 te .:.ca~ic.1, ! r::; . :.u~..ó.irci-J.-3.::-... 

{
' .houdster van tem_tJorary travel d.)c .. u:~ent 

:~o. 036975b , 
afge<Sevdn te Jonn o:~:- .5 .10veu.."oer 1 ~'JO • 

Je e;e·oruikelijke for.r.ulieren ... et i:.asfotos L.v._:-3 i~ C 
hiernevens in du~lo aanbieden. 

..... ·-- -~ -

...,I....,.J.. _ _,_\ .. _; 

/ 

. ' 

( l r. • ,\ •. Iel u) 
~ ezé:l.nt sc .. a 1.:;;raad 

Aan de I.Iini ster 
van Buitenlandse Zaken 
te 

~%. ~ /1 

~ 7571 •• s.o 



• 

• 

VRAGENLIJST '. 
111 w '••llcn door per~onen. die een YJSt;l\1 op hun ll:tWuort \\cn,cu \oor de rcic, naar ~cderland. 

Ql F"i IlO:\-.. \ uu~ FR\GEBOGF~ 

rrmplir p r k• pcr,onnc' qui désirent 
uht~nir ll• ' 1 d,• leur p.ts,cport en 'uc 
rlr h·ur "" :.:c .!11'1. l'ay .. -Ua' (iJ u·e,t 
I'·'' ni:,:c , f,•uillc ~péci:llc tlour Je~ 

'nfnnh tU·dc,,ou• de IJ ans). 

au•7ufülien durch Pt:r,on~n ''clche 
\ i•icrun:: ihrc' P:l\sc, \\iirh<·hcn fur 
ihre Rcisc nacb Holl:md lfïïr Kinder 
ontcr 13 .Jaltrcn i~t J..cin hc,ond<"rcs 

I. 

'>( 

Blanket nöti~). 

r , . ., 1 
v ... r 

'\on' c 
\ 111\t,al 

I .un 

.1:1111 c':l VC'.>rnaPJcn? (iamilienaam en voornamen 
cchtgcm>t'll 

pr,·nom<;" 1:1om et prénoms du mari) 
lig,"' \ L'l'llJillC und r.unilil'nnam.:? (Vornamc uncl r ' 
.. n~mc Jes Clattcnl 

<:om pi, ~ CiJri"•an- aml ~urname? lhusbands Christtan 
and •••rnam~) 

lklllCp 
Prul\!\~ 'n7 
H~rut? 
f'i<)U!S I 10? 

n .• tun. 
D.t(C c 
(n·wr 
n. c 

11 p .. !:\(S \.',\1' _:CCll>OrlCq 

ti.'U Je n:ll~s.mct!? 
<urn I'OJ -Ort 1 

pl..1 .. .: ,,f htrth'! 

I. 

3 

I~ IERROG \ 11\'E FOR.'\1 

I<) he fïllcd up b' persons. desiring a 
H':J on lhcir pa,sporb for lheir joume~ 
to llollnnd (for childrcn under 13 year. 
of a;::c no 'tparatc formula L~ rcquiredl. 

I 

f.; 

~ \\ l''h'nr !'. C'l •t'tc, > 

et .lJrc••l·? 
tl'd Adn·,sc'! 
w1u :\ddrc~s? 

5 c hl Ie 1 -rr 
u, '•" 
\\ <11 

() 'lT'ICl 

' I NI 11\'lo.' 

"· '"'11' llé' 
'·, .• tillil ll,ll! 
"-at~on ~· ... ~ .' 

5. 

1o \\ .:tkc vct!w•d hct'll Lw paspoon :IÎ~.:gcven: nummer 6 
c;1 ,, 11!11 \',,n l '-.. pa~poon·> 

(.h '~ 1':111\orlté , '11 a déll\ ré \'Otre passep,>rt ct queh 

•1r en• ct I<~ d .. lc Je cc pJsseport? 

'kn,>rdc: !J,,t 1111'<'11 PII'S auc;ge:.tellt. Nummer t!nd 
t'.:~ l'ass~~! 

th>r:t\ h.ts ts,ucd ~<'t" passpon: number and 

t 1 tiC <>I ".lme] 

\\'ell;c ocr...>nen oi f~rma·s in "edcrland kt:nt U aan 
\'I)Zt!'l u!< rclcrcnttcs'J 

Q,.~l!cs 1'31~llll' Ou quelle~ per,onnes pOt!\'CZ·YOUS inJi 
•! ·er wx !'., \ ,-B:1~ commc r..!iérence<o? 

\\'~!eh<· hrm.:n odcr Pcrson.:n konrtcn Sie in Holland 
:tl~ Rct.:rcnlcn angeben? 

Pk~'\e \late thc 11amc nf the flrms or pcr~ons in Holland 
~bic: to. s ve rclcn:nccs? 

s. :-..,~r ,, ~!kc phatscn is L' voornemens te gaan? 
Ou till • ''' 1; lïut~m•on de vou~ r.:ndrc'? 
W•'hlll >C.or>~ichtigcn Sic sicl:l jctzt w begeben? 
To 11h h placc~ are yo11 going? 

ï 

8. 

. 'Je 

,... . i • . -
P .. ·!SS75P. 
' . t)jj;ç;j50' 3onn .,; 

.: 

r.· ·r .I . 
" 

,J l. -·-..1 

·. ~ 

'• 



·. 

9. Wat is het doel van C'' rei~? 
Quel est Ie but de votre voyage? 
Welches JSt der Anlass lhrer Rcise? 
Plcase state the object of your journey? 

10. Welke bescheiden legt U over om het doel van l.,w rei~ 
te bewij.::cn? 

Quelles sont les ptèces jusuficatives que vou~ prodUtsez .. 
pour démontrer Ie but de votre voyagc? 

Welcbe Schriftstücke leg..:n Ste vor um den Anlass Ihn:r 
Reise zu beweisen? 

What documents do you proêluce to pro,·e the objeCt l'f 
your journey? 

ll. Hoe lang wens t U zich 111 Nederland op te houden? 

Combten de tcmps dés irez-vo~s séjourncr aux Pays-Bas'! 

Wie lange wünschen Sic in Hollanc.l zu vcrbleib<'l1~ 

How long do you wish. to stay 111 Holland? 

12. Welke zijn l.,w middcl~n \.111 bestaan ujdcns U·.v voor· 
genom.:n verbliJf. in ~cderland'? 

Quels seroot vos mo}cuo; d'c\i~tancc p.:ndant votrc ~éjour 
aux Pays-Ba<' 

Welchc wcrd.:n lhrc E\ist.:n.::mittcl wiihrcnd lhrcn Aufcn· 
thalt 10 Holland sc:n? 

What will bc ~<'UT mc;tns <'f C'>i~tcnce during your ~tay 
in Holland? 

Datum waarop het visum ts verle.:nd. 
Date à laqu!!llc Ie visa a .!té dé)jvré. 
Datum an vvelche das Visum crteih worJ.:n 1;L 
Date on which the visa has been 1chvcrcJ. 

9. 

Autnahme einer berufl!~hen Tätig-
kei t bei.m De•.'taohen Ganeralkonsulat 

in .Amsterdam · 
10. 

11. 

für die Dauer der Beaohät~igUng 
beim Deutaohen Generalkoneulat 
in Amsterdam 

1:!. • 
Gehalt au• Beaohättigung beim 
Deutsohen Generalkonaulat in 

Ameterdaa 

Bonne den 2,. lo. 
Ondertekcnmg. Stgnature. Eigen :ondige Cnterschnft, 

Stgnature. 

Pholographte • 
Photographie 
Photographie 
Photograph 
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. ·~ERLANDSE MISSIES 
IN DUITSLAND 

I 

. J .'v~YLI iJ L 
JH ~~L <'\. 3l. . t "' ..; : ..J ('1 2. ~5 0 
No. 14432-2604 \ : , ~·' · 
Sectie I 1\[/" · -

Kc ..Jle;.z-::lr strd.ss e ~5 

Bijlagen: ~iverse 
Onderflerp: Visa voo~ affiotena 

~..-onsul.aat- .. en.era 
~:eàer1and. ~ n Nov. 1sso 

I ~J ~ / ~k heb de eer U te ueri~ht~n, uat ik 01 ~4 ~~tJ~er 
v· '((> ~ j.l. vimvoor een enkelé 1'€18 :~;;x·, tre!{t~ t .. ûn !'ie vol--er...le 

leden van het .... onsu.la1:.1 t - ;<:lf.;:::raal vo..n - tü t!:Jl· .. u. in ~- s t~r

darn , t.w • 

....ft k.. • 'Jr. .Eeinz LI'::'Z 1 

,.. consul .. 
-:,eb . 23 ... aart :J08 'te ~t!r~~"'n, 
nouder van te.:.nporury tr"1V8l 1-.c~=-~.:-.· 
~f~egeven t~ 3o~~ 0~ ~~ ~C~ J~~! l,/ 

• v • 

V,. 1 ."... ·-~·· r ., .. ~e mu t <J •• -·~~ ~-..J, 
"'eu. ) ,...t5 ustus l .. ü4 te tial J.e 1 • - • •• c.:...::..in i-:::; 1 

hot..Jer vw·. t<::m. ";.r . aoc • •• o . J~o9'::u4 1 
afc;;e-:-even .. e uüt"...n U}- l'- ...,ctou.::r 1;..~u; 

J• ~vr . ;:-Va vo.a :'Ch\.:!(-Konner~r.-.... z"'r-..L .• el.~ i 1 

eclHöenote V1:.1.'1 ... e '!L;e- .... v:t,,t...l .. ..~..t...-:~.ldt::r v..,r. :~1·:Jf. 1 

.:;.eb . ~5 cctooer 1J~3 te ..:oalc:!a , .10~."1er,i~ , 
,.,..;1. houdster van t err..~,- . tr . doe.; . :;o . 02u~'jo-.~ ~w/ )'p?? /'.t)2"J'-'~~6 'U;h· Cif-;.e_,even te 3onn op 13 ... ctoot:r l<.nO;_j' ' 

/ J. I, ~~ • . ' •< l n 
~I I'"'· ~'-'nes von lä..- ..:. 1 , 

hl vecretaressa , 
.;eo . ? .Februari .1 ~21 te ..•. en , 
!'lOUdster van ter:q . tr . ..... uc • . o • ..lv5~ .. 1 J , 
af3eJeven te ::::uss~làorf ol é..i .:uli 1_, .1<.1 ; 

alsrr.ede ..1an de leden varJ !.~.e:. 1Jer30nv13l var. :.r. 

/<..~- ~y-ich .;.·rv.::; .:::R , 

en · 

.; .auff eur, . 
~e J . 7 :ty!'ll 18~9 ... e 
houder van ~emv . :1 . d 
af5e~even :e Jor~ op 

.. e j . :!ert.a é-.2:::- ~.:.D, 
huishouds::;er , 

rUn~~iëS~ \'~~~! . J 
9.· :,v . ...,j ..... J~lq.J..' 
'-'! ... c:.;.~u.H J.~):'J 

cieo . l4 ei 190::> te _ .. !ien : 1·s . . (;1~la.•::: 
nouö.ster van tem .... . tr . doc •. :c. • .)..)h'Ju29 , 
af~ebeven te 3on~ op l u '-'utooer 1~50 . 

Aan de : .. ini:;>ter 
van Juitenlundse ZaAen ::, e •........... 
te 

\~f\/ I 
\ ~ 7571 • ·so l

fl,tj. 
\. r '· 



NEDERLANDSE MISSIES 
IN DUITSLAND 

J H 
No. 1 4432 - <::'bJ4 
Sectie I 
3i~la0en : :,~verse . 

J ' t .)-.~ • J ....... ,.... - ., 

./ . 
Je 6 eorui::eli Jke fonr.ul:!. ~r;;n .e'; 1 ~.·h t.J. ·.r .. ,z;« i.r: 

.ü .:::rne'l( en!::: 1n du1.lo a;;"noi ·?.Oe: .• 

• 

~ 7571- ·so 

... : .. " . r . ..... _...._., .. _ ··'-v-
'.' c..or de ze : 

( o.l • , • o :. • ::-: l ::J 1 

~ezu .. tsc:~'· 1 r·a:1a 

T -· 



FOTO-Bt.Z. e 
No.!JóJ,û __... 

® 7~93 - ·~o VRAGENLIJST 
in IC ~uilen door personen, die een VISUM op hun paspoort wcn.'>en voor de reis n.a::u- :'1/ederland. 

QUES 110!'\N,\IRE 

:i r~mplir par ll"' pcr~onncs qui désirent 
ohtcnir Ie 'ha de leur pa,scport en 'I'IIC . 

de leur \O~a~:e au' l'.ay\-Bns (iJ n'e~t 
p;h C'\ÎI!l" de t~uillc spëciat.: (lour les 

~:nfant\ :m·dc,,ou' de I 3 ans). 

FR.\ GEBOGEN 

au'iZUfüllen durcb Personen "'elche 
Yisierung ihres Pa~~e.ç wiino;chen für 
ihre Reise nach Holland (fiir Kinder 
untcr 13 Ja!Jren i't kein bcsonderes 

· Bl:.lnkel nöti&). 

· INTERROGATIVE FOR.~ 

to be filled up by persons. desiring a 
visa on tbeir pasl>-port.s for their journey 
to Holland (for c:hildren under 13 years 
of a~:c no ~párate fomrula is required). 

I amiltenaam en voornamen? (familtcnaam en voornamen l. 
van de echtgenoot) 

~om et pn!noms? {nom et prénoms du mari) '~" I lJ' · o 'Jr· o He; i.nz 1 i e t z 
1· 

• 

\ olbtamltgcr \'onMmc und [ amiltcnnamc? (Vormune und 
l·amtlicnamc des Gatten) 

Complete Christian- and surname? (husbarlds Cbristtan
anJ ~urn:Ît tel 

Beroep? 
l'rotcssîon? 
lleruf? 
Profe~sion'! 

.~. Daturn en pl. dl~ ,·an gcl>oorte'? 
D.ttc et lieu Je nn1ssancc'! 
Gcburbdo.~tum und -Ort'! 
D:uc .mt.l pta .. c ,,f birth? 

rt c' ~' . --t 

3. 

~- ~ o l. rz 1 lo3 in "> rlL'l'l 

----'---- ---
~. \\'oo 1phnts c adre~? 

D•Jmu.:tlc et :u.Jressc? 
\\\1hns1tz und ,\drc,sc? 
Domictl~ :md Addn:ss'l 

5 '-:ttto
1
ilaliteit'? 

'\j:Jtl<)ll::lht.:·? 
'\,atlonaltt;it? 
Natwnnlit) 'I 

6. Welke cwcrhetc heeft l. w paspoort afgegeven: nummer 

''" datum v1 Uw p:tspoorl'l 

• Quc::ile est l'aulorité qui a délivré votre p:tsseport et quels 
~on! Ie num, > ct la date de ce passeporl? 

Wckhe ll~hór••~ hal lhren Pass ausgestellt: Nummer und 

Datum des Pas~es? 

What authority bas issued your passport: number and 

date of same! 

~-

5. 

6. 

7. Weli-e personen of firma's m '-ederland kunt U aan- 7. 
wijzen als referenties? 

Quelles m:usons ou quelles personnes pouvez-vous inui
quer au\ Pay~-Bas comme références? . 

Welche Firmen oder Personen könncn Ste in Holland 
als Refcrcnzen angeben? 

Please state the 1101mc of thc firms or person• in Holland 
ablc to give rdercnces? 

8. ]'.aar welke pl<tahcn is U voornemens te gaan? 
Ou uvcl·V<llt~ l'tntl.'ntton de vous rendrc'! 
Wohin bcabstchttgcn Sic stch jetzt zu begcben? 
ro wbtch p\ace~ are }'OU going'] 

8. 

. 1 ~ .. J" • , v .,, "~:~.- m9e -=;~ 

~ J..o :~f~ 

a. ·n 

6 3 bj { y~ 

olo ~ I'J s' o ' IJ~ .... -

.l' r .1' 

® 



9. Wat is het l 0el van Uw reis? 9 
Quel est Ie but de votre voyage'? 
Welches JSt der Anlass lhrèr Re1se? 
Pleasc state thc object of your journcy? 

10. Welke bescheiden legt U over om het doel van liw reis I U. 
te bewijzen'! 

Quelles sont les pièce.s justificalives que vous produ1sez 
pour démonlrer Ie but de votre vo}age'? 

Welchc Schriîtstücke leg..:n Sic v·1r urn d-:n :\nlass lhrer 
Reise zu bcweiscn? 

What docum~nts do you produce to prove the object o~ 
your journcy? 

11. Hoe lang w..:nst U zich 111 Nederland op te boud.:11'' 1 1. 

Combicn de' temps désirez-vous séjouroer :n1x Pavs-Bas'! 

Wie lange wun""scncn Sie in Holland zu verbleib<!n'! 

Ho\\ long do you wish to stay in Holland? 

12 Welke zijn l w middelen van bestaan t1jdens Uw Vl•or I' 
genomen '.:rblijf in Nederland'? 

Quels ~eront vos moy.:ns d'ex1stanc~ p.:1:dant \'otre ~éjm;r 
aux Pavs-B.ts? 

Welchc ".erdcn lhre Exish:nzmiltcl "är.r.:nd lhren .".t:t..:n· 
thalt in H<•lland sein? 

What "ill I 'our mcans of C\Î~tcncc during !OUT ~~a~ 
in Holl a11 '· 

' 
', 

O:ltl.:rtck.:n111g. S11;n ltur.:. Eig.,·nlündige Unter-;chnlt. 

Datum waarop hd visum is verleend. 
Date à faquelle l visa a été déhvré. 
Datum an welchl da~ Visum erteilt worden ist. 

• Date on which the visa has been dehvered. 

l'hotographtc 
Photograph1e 
Photographrt: 
Photograph 

• 

• 



FOTO. St Z: JJ 
No./36'1./ -VRAGENLIJST 

in te ~uilen door personen, die een \'1SUM op buo pa,"oort \\Cn~en ~oör de reis naar NedcrLmd. 

QUESTIO:'\~,\IRE 

à rcmplir par les pcr,onne' qui désire.nt 
obtcoir Ie 'i~a de leur fJas,eport en vue 
de leur \·oya~e uux Pan.Bas (il n'est 
pas ni~tll de feuille sp~ciall- JlOUr les 

cnfaots nu·dcswus de JJ :ms). 

FRAGEBOGEN 

am.zufüllen durch Per.,cmcn welchc 
Visierong ihrcs l,a~~ \\·ün,che.n für 
ibre Reise nal!b Holland (fûr Kinder 
unter 13 Jahren ist kcin bc,onderes 

Blanket nötig}. 

I 
I· l·ami\ienaam en voorn: men? (familienaam en voornamen I 

van de echtgcnool) 
1. 

INTERROGATIVE FOR'\1 

to be filled np by persons. desiring a 
~·isl\ on their pav .. "orts for their jotll'De) 
to Holland (for cbildre.n uilder 13 ycars 
of age no separate formub U. reqci:'ed). 

Nom et prénoms? (nom ct prénoms du mari) J 
Vollstündigcr \"ornamc und Familienname? (Vorname umf· 

Familiename des Gatten) 

WIN~EFELD, ttelmut, Ernst-August 

Complete ChristJan· anu sUt·name? (husbands Christian· 
and surname) 

~ Beroep'! 
Pro I csston? 
Beruf? 

• Profes~ion? 

3. Datum .:n plaats val' geboorte? 
Date et tien de natssance? 
Geb1:mdatum und ·Ort? 
Date aml plac.: of btrth? 

2. 

Abteilungsleiter 

3. 

5.8.1914, HALLE (Hraunschweig) 
Krs. Holzminden 

-1. W<1onplaats en adres? 4. 
DamtetJe et adresse? 
Wohn:.ilz und Adrcsse! 
Dom1cilc and Address? 

< :-..atlonaliteil'! 
'\ationalité? 
'J"uona liläl? 
Nattona.lity? 

~ad Pyrmont, vesbergstr.6/I 

5. 

deutsch 

6. Well.e overheid heeft Uw paspoort afg<?gcven; nummer 6. · 

• 
en d.ttum van Uw paspoort? 

Quelle est l'autorité qu1 n délivré votre passcport et quel~ 
sont Ie numéro ct I<< date de ce passeport? 

W.:lche Behörde hat lhren Pass ausgcstellt; ~ummer und 

Datum des Passes'! 

What nuthonty has issued your passport: number ;:.and 

date of same'? 

ï. Welke personen of firma's in r-:cJerland kunt U aan 7. 
wijzen als referenties? 

Quelles matsons ou quelles persennes pouvez-vous indi-
quer au'< Pa~s·Bas comme référcnces • 

Welchc Finnen odcr Pcr<on.:n l..önn.::n Sic in Holland 
als Refen:nzen anget>en? 

Plc:~sc state the name of thc firms or person:> 10 Holland 
able to gtvc relcrences? 

s. Naar welke plaatsen is U voornemens te gaan? 
Oû avel·V<lll'' l'intcntion de vous n.:ndre·! 
Wol·un bcüv>:<.httgen S1e sieh jetzt zu b~geben? 
1 o which plac.:s .He you gomg? 

8. 

Deutsches Generalkonsulat in 
ven Haag 



'I Wai is het Joel v.tn l \\ 10::'! 
Qucl C'i I~ but Je voir,· \ ,n .s;.:' 
W~Jche' ''' der t\nl:•<~ lhrcr Kc1<C: 
Pka~c ~l:tll! thc object ,,f yom Jl.li'1'1C~ ' 

JO. Welke -~chciJcn legt C ov.:r om hct Joe' \an l.,w rz1s 
te toe~ wen'? 

Qucflc, ~l>Ot Ie;; piè~:cs ju't ficall\'..!' yUC vou< pro<ltascl 
pot r d.:montr.:r Ie but do: vou c 'o•. ag.c'! 

Wekh.: Schrifhli.ickc kc.:·' ~1e ,q, u:r J:n Anla~s lhrcr 
ReiSC 1'11 bCWCISCil'! -

What document~ do you proJucc to prcnc the ~bJCCt ,,f 
your journcy? 

11. Hnl' lang ·w.:n>t U 1ich ,in Nederland <>P Ie houd.:n'! 

Comht.:n Je temp-; clé>ireL·VOH' séjourner aux Pavs-Ba~·? 

Wie lange wtinsch..:n <;,c tn Holland LU vcrbleib~r·(.' 

How lnn!! do you wish to st.\\' in ! lolland? 

lJ. 

Heschäftie~ne im konEilariech-~irt-
ecbaftlichen Dienst 

~estëti~o·ung durch das .öundesk l:lZler
amt- Dienststelle -~r Ausw~~ti~e An-
gele~enheiten - ..öonn. 

11. 

Für d·ie Dauer der ver~.endunt- im kon
sularisch-wirtschaftlLchen Dienst 

12. Welke liJf! Uw midtlckn \<111 b·~st·: •• n tijd.:ns Cw voor· 12. 
genom.:n verblijl in 1\eJcrlanJ·! 

Quch •eront vo\ moycn<. o:l't:\i~t • .m..:c p..:nd ... nl votrc <éjour 
au\ Pavs-lh~'! 

Wclche \VerJcn lhre b•stenzmiu.-1 \~~ihr.:nd ·lhFen Aukn- VienstbezJge 
thalt in Holland ~cm! 

~·hal w1li bc "'llf m<·.tn<> ,,f C\hll!I>~o.: Juri·'g your <ta\ 
10 1-hllland'? • 

Datum waarop het visurn j, verleend. 
Date 1o laqu;:llc Ie vi~a a .:té déli\ ré. 
Datum an •.•.clch~ das VIsum crtcilt worJ.:n i-,t, 
Date on \lhich the v1sa h.t> bcc:n de!i•.::rcd. 

Photographi.: 
Phutogr:.~phtc 
Photnt:• .•,' ,:e 
Photograph 

1,,)0 

• 



• 

QlTSIIO'-' \IIU. 

;, n•mplir pat Je, pcr,nnnc' qui dc,ircnt 
ohtt•nir k 'i'a ril· I cm p:•~·•·port cn 'UI.' 

de (,·nr '"~•l::c uu" l'.l)\•ll.J~ (il n'co;t 
pa, c\i;.:,• de lcuillc ':J•CÏalr Jlf'Ur Ir' 

cllf.tm' llll•tll- ~OU\ olc U uns). 

VRAGENLIJST 

In \(,I BOC!.~ 

:tll•Tufii!lcn dnrd1 l'l!r-. n~n ''de he 
\'i_,it•run~ iJuc' 1':1''<'' 'Hili'•- h\'11 tur 
ihre Rei<.e nach Hulland tfiir Kinder 
unl(•r I.; .l:ohrcn jq l cin h<'\ll:ltlrrc' 

. lllanl..ci nuti::l. 

!. T .111llilt'll•l:lll1 Cr'l \ OtlP1.11l1\!fl (f,llnilicnaam en \'OOfll.tmen 
van de t•chtgcnoot 1 

1'-um ,·t pt~ll•'fll\' (n.:>m et pr.Snoms Ju rnaril ~ 
\ '' lst.uldlgct \ ''' 11111c nnd I armhcnnamc~ (Vomamc unJ

11 
l·amtllcnamc d'" ·Ciattcnl 

Complet<.' ( hn~uan- and 'llrname? (husbands Christian
i!lld ~lll'll.lll1(!) 

lkruo:p' 
l'n'l"~wn·: 
lkruf? 
Pr,,tc~'lllll' 

0 .• 11 111 I! 1 plaats v· n t!Choortc 
DJtc ct 11eJ de nJts"ance? 
c,~bllt h(mtum unJ Ort! 
D.uc .md p'a.:c of binh'! 

.: \\ (H•nr :i.ll~ .:n adr<:~:' 

')L•m-,d~ ct ur..-~sr' 
\\'o!•n<ttl tlll•' AdrC\.\l'! 
Donudr :md r\ddrcss? 

S:QTQ.Ijj.Z r' 
"-Jo '3 3 61.21' -

1:'\ rt:RR(IG \I I\ E f OR:'\1 

tn bc fi!l~cd up h) r1cr~on~. tlc,irin~ a 
'i.a ••11 their pa"porh for thcir jo urne~ 
ro Hollar.d lfor dtilrircn untlcr IJ ~e""" 
uf :l;.,l' no 'ciJ:lr:lh- fonnula i~ required). 

:--ationallldt! 
,.\IIO!l.ti:té' 
,,ltiona':t!it'.' 
'\lat1onalil) ·~ 

5. 

~~ ... ~~~L 

t>, Welke ovcrhctd hl!clt uw paspoon afgegeven; nummer 
en datllm v;~n U\\ paspoort? 

6. ~IAkr~M~ 
- -
~ . 
r l'f'I,A :.v a f; rr~-~;X,.. 

• Ou~ile <!St r~wtorité qui a délivré votre passcport et queb 
,n,lt Ie nt•llh~ro et la <iatc de cc pa\seport? 

~ti·~ ..J:..J,yrf ~""-'v ~7- r ({ 
t 

\\'~Jcho: L!clrLirdc h<•t lhr.!n Pa~s ausgcstellt: Nummer uod 

D.1tt1m dC\ Passes'! 

\\ hat ollllhority ha:. issued your p:ts~pon: number and 
d:Jtl! of ~ame'! 

:: 

-; W~ll;e pers,1n,·n of firma's in ;-./edcr13nd kunt U aan 7. 
wijzen ah rcf crcnties? 

Q:1elles marsons ou quclles personnes pouvez-vous indi· 
qw:r atL'\ P4"·U:Is .:omme référcnccs. . . 

Wckhe F1rmcn L1c.ll!r Personen onm:n S1e tn Hollam.l 
ui\ Ref erenzen :mgehen1 ' 

Plcn-;e ~l:llc thc namc ol the ftrms or persons in Hollam.l 
ble lO givc rl!fcr.:nces} 

s. '-aar welke plaatsen 1• l' voornemens te gaan? 
{)[) <IV.:l·\lll•' J'llllCfli!OO je VOU' rcndrc? 
Wohm beab~ichtigcn Sie stch Jt!lll LU begeben? 
To \\ hich pi aces are you golllg'' 

8. 

~. tY !}J 5' 'i l.f ( (j 



\V~u '" het do.: I ',,n l'w re.-.' 
Quc1 c ... t Ie but .ie 1o1r~ ,.,,y .. ~.: 

4, \iJ • A-f ''A'"(, Jf..&~ ~~.~~~ 
WcJcoiJ.:' "t der At11"'~ l!lr~r Re'· 
· 'c.tsc state thc l>bJcCt of you· 1 • .. l . '": 

\\·Jkc bc,chculcn lc!!l L' Ol..!r om het ,!o-:' v:;n L ,,. rc1' JO. 
te be•., ijtcm? • 

QueUe' M>rl! Je, p1ccc~ JU~tiftca(lve ... quc \'Ott:> produ set
pot.r d.montr.:r Ie but de votrc VO)Jgc! 
c!cn.: -;, imt bl!id,e lc!!cn S1c· v•H Lllll ,i..! !I :\ JJ,,~, lhrcr 
RCISC Zd \:-Cl\ O.:ÎS-:11! -

What Jo,·\lln.rt\ ,!,> \OU produce :o ~rov.: the obJect o! 
n1llr j0urnc1 ~ · 

11. H<w lang ""' nst U 7.rch 111 ".:dcriHuli ·•'P te houden'? 

l'o1nl>t:n de temp< dL:,,rcz I'Otl~ ~ÇjrJllrner aux Pay~-Ba~·! 

w,,. la1tgc ''linschcu 'iic 111 I "'lhmd zu vcrblctb:ll; 

Ho11 '-''11' J,, \Oll wish tn sta\' in HollantP 

12. \\'cll;o.: 1 111 l '' mrJdcl.:n van r..: ... ta.•r !IJJcn~ Cw voor
t:cnon .... n vcrh~•,f in 'scderbnJ' 

Qt:cb 'Cf \lil! \'ll\ l,l<l\ .'lls J"c,bt.,no.:.: r->.:nd.ull .-o{r.! SCJOllf 

:Hl\ l'a\~·B.t>.' 
Wclcl•' ,;~rJcn Jhr.: [\ist.:nlmll!cl w .• r-r,·m! 1:1:cn Anh.•l

ihait 10 !lt !l.:ul sc•r·' 
'v\ h.LI \\JII h,• \ •t r < ,.., ••f .;,,'-IC:>,..: dt,fl:'l,! :·•'t.r ~la} 

rn Ho!la.lu 

Datum w:tarop hc.:t vi~t.m ts vcrlc..:nd. 
Dat.: :, laqucllc Ie \'ha ,, ~té déllvu?. 
Datum an wclchc das \';sum erte11t wonJen l>l. 
Date 011 ·which tbc vi'a h:~s been uclivereJ. 

-11. 
"{A..1. ... ,AJI,/.?A.., '"""t· • 

I 

I~- J, Ij ( 

...01 ..... : 

~ 

Photographic 
Photographie 
Photographlt! 
Photograph 

.M..,;.. .l·v 

~ ...... '/.Ik 

.. 

-

.&.4-

~·· 
1' "' . ~- • •'."\. ·-. ., ,- -".;_.._ 

-., ,..~ 

{ . ~~ 

• 



VRAGE.N LIJST 
in te vullen door personen, die een VISUM op hun pospoort wensen voor de reis naar Nederland 

INTERROGATIVE FORM 
to be filled up by persons, desiring a 
visa on their possports for their jour
ney to Holland (for children under 
15 years of age no separate formule 

is required) .• 

QUESTIONNAIRE 
à remplir por les persennes qui dé
sirent obtenir Ie visa de leur possaport 
en vue de leur voyage aux Pays-Bos 
(il n'est pas exigé de feuille spéciole 
pour les enfants au-dessous de 15 ons). 

FRAGEBOGEN 
ouszufüllen duren Personen, wel 
che Visierung ihres Passes wünsch~., 
für ihre Reise noch Hollend für Kinder 
unter 15 Johren ist keir. besen-

dere s Farmuier notig). 

met bI o ~letters of schrijfmaschine invullen 

Naam én· voornamen !bij gehuwde vrouwen ook 
familienaam bij geboorte)? 

mit D r 1.1 c k buchstaben ader Schreibmoschine o~sfülle/ 

tv. 
Surr1ome en Christic nnomes? ~ f 
Nom el prénoms? 
Name und Vornome !bei verheiratelen Frauen ouch 
Mödchennamel? 

1 a Door gefwwde vrouwen of weduwen ook te vermelde'i 
faiT'· •9'10aiT' er voornamen von de echtgenoot of 
overlede'l echtgenoot alsmede dah .. m van '1uwelijk 
Mamecl wnmt'r ar widows shou!d also mention the 

•• • 
Sur'lorr~ om~ Christionnomes of the husband ..,. de 
ceased ".Jsbond 
les fcmrre~ mariées Ou veuves deiver t égolerre'11 
remplir nam et prénoms du mori oJ du ma• · défu.,• 
Ve•heirotele Frcue'l und W twen mûssen ouch ~=omilier.
nome und Varnomen des (verstorberenl Ehemannes 
sowie ihr Heirotsdatum ongeben. 

2 Beroep? 
Profession? 
Profossicn? 
Bewf? 

3 Datum en plaats van geboorte'? 
Date ond ploce of b;rlh '? 
Date et : eu de noissonce? 
Gaburtsdatum und -ort? 

4 Woonplaats en adres? 
Domicile ond Address? 
Domicile et ot4rPsse? 
Wohnsitz und Adresse? 

'a 

2 

3. 

4. 

5. Nationaliteit? 5. 
Notionolity? 

.. Nolionolité? 
Nolio'lali1öt? 

5o We1ke was Uw nationo!ite:t bij geboorte? Sa 
Whot wos you• nationolity by birth? 
QueUe étcit vo•ra nalionalité per naissance? 
Welche "lationalitöt hotten Sie bei lh•e· Geburt? 

6 Welk() overheld heeft Uw posooort ,niet persoons 6 
bewijs) afgegeven; numme en datum van Uw pas
poort? 

What outhority hes issued your possport; number and 
date of soma? . 

Quelle est l"outorité qui o délivré votre pcsseport e: 
quels sant Ie numéro et la date de ce possepo-t? 

We!che Behördo hot lhren Auslo'ldspoB !nicht Kenn
ko<tel o~sge~~l!.!_; Num~~ und Datum des ?c_s.ses2 

7 Welke personen of firma s in Nederland kunt U oon· 
wijzen als referenties? (volledig cdrest 

Pleose state the name of tha flrms or persons in 1-l..olland 
able to give references? 

Qualies maisons ou quaHes persarmes oouvez-vous 
indiquer oux Poys-Bos comme références? 

Weldla Firmen ader Personen können Sie in Holland 
als Raferenzen engeben? tNomen und vollstör.d :te 

Adressen! -------
:2C0).8. 50. Bnlder HortmoM. Berlin 

7. 

I 
I , . 

~- I 

:,.Jt J ... J. 



. 3. Nao~ welke plaol .. en is U voornemens te gaan~ 
r 0 whkh ploces are you going ~ 
Oü avez-YOus l'lntention de vous rendre-? 
N'lch welchem Ort in den Nisderlonden beobsichtigen 

Sie sich jetzt zu begaben ~ 
... -- ..... 

9 Watls het doel van Uwe reis~ '• 

Pleose state the object of your journey~ 
Quèl est ie but de votre voyage? 
Wekhes ist der AnlaB lhrer Reise~ 

10. WE"II<e bescheiden legt U ove_r_o_m_h_e_l_d'"'"o_e_l -va_n_U_w_e f 10. 

reis ,te bewijzen? 
Wha1 doeurnenis do you produce to prove the object 

of your journey? 
Quelles sont les pièces just!flcatives que vous produisez 

oour démontrer Ie but de votre voyoge? 
Welche Schriflstücke legen Sie vor, urn den AnlaB ihrer 

Reise zu beweisen? 

i 1 Hoe lon<1 wenst U ziçh in Nederland op te houden? 11. 
How long do you wish tostoy in Holland? 
Combi en de temps désirez vous séjouroer aux Pays-Bas? 
Wie \t;lnge wünschen Sie in Holland zu_ bleiben? ____ _ 

12. Zijt Gij reeds eerder in Holland geweest? 12 
Zoo ja, wonneer en in welke Gemeente? 
Have you been in Holland before? 
lf yes, when ond whictt place? 
Avez-vous déia été en Hollende? 
Si oui, quond el dons quelle commune? 
Sind Sie schon früher in Holland gewesen? 
In bejohendem Folie, wonn und in welcher Gemeinde? ----'---

13. Welke zijn Uw middelen van bestoon tijdens Uw voor- 13. 
genomen verblijf in Nederland? 

Whot wil! be your rnaons of existence during your stoy 
in Holland? 

Quels seroot vos rnayens d'~xistence 'J)endont volre 
séjour aux Poys-Bos? 

Wer trägt die Kosten lhres Aufenthalts in den Nieder-
landen? · 

Photographie 
Photogroph 
Photogroph!e 
Llchtbild 

Datum 

Genere..Ll::.o· .suln trJ 

".., .tl. !, I 

• 

:]jo·'l.L' 'l .. ~.... 1 o·~- ., ~ ....... J... . "- ., ....... """·"".._""'····~"r •• :;....... .-.!.t . ...r •• t....·.~- 195.u · 

• 7./ ~ a;, 
. I I ,,/ ., 

p/j l? / _ _. : --r-Y? 
Ondertekening, Signoture, eigenhönd ge Unterschrift 

Kinderen beneden de leeftijd van 15 jaar reizende onder geleide der ouders 
Children under 15 yeors of oge travelling with their parents. 
Enfants en-dessous de 15 ons, voyagant occompognés des parenis 
Kinder unter 15 Johren, die in Begleitong der Eltern reisen. 

No om 
Surnome 
Nom 
Name 

Voornomen 
Christionnames 
Pfénoms 
Varnomen 

Datum en plocts van geboorte 
Date ond ploca of birth 
Date et lieu de noissonce 
Geburtsdotum und -ort 
Nationaliteit --- - --~::----...,.----~,--~::....;~:..,.,.,.,.. 
t\.lotionolity 
Notionolité 
Stootsongehörigkeit 

-------



• 

• 

VRAGENLIJST 
FOTO-St.Z. 

No.33dlb-

in te \Uilen door personen. die een \"ISU.\1 op bun" paspoort ne1Nm \uOr de re1s uaar Nederland. 

QUI\.STIO:-o;;o.;,uRE 

à rcmplir par Je-, pcr~onncs qui désirent 
obtenlr Ie ,.i,a de leur pa,,eport en \'Ue 
de leur \oynge au:~. l':t)'-Bas (il n'e<;t 
pa_, c'\lgo.l de feuille 'flédalc pour les 

cnfants IIU-dr.s,OU\ de 13 ans). 

FR \GEBOGf::-o; 

auszufüllen durch Per..oncn "clche 
Visierung ihrcs Pa~:-e' "IJn~chcn fiir 
ihre Reise nacb Holland (für Kinder 
unter 13 Jalltcn bt kcin bc.~onderc' 

Blanket nötig). 

ramthenaam en voornamen? (familienaam en voornamen I. 
van de c<.:htgcnoot) . 

P.lo'TERROGATJ\'E FOR.\.1 

to he fitled up b) persons, de~irioe a 
vi'a on their passport. .. for their journe~ 
to Holland (for children onder 13 yeru-s 
of agc no sep:n-ate fomlUb i~ required). 

'\om ct pr.!noms'! (nom et prénoms du mari) -~ 
\ Llllst;indtgcr \'ornamc und Familicnname'! (Vorname und • 

J';umlknamc des Gatten) 

~.t1 fe"!.d Herta 

< omplete Christian- and surname? thusbands Christian 
:111d surn:lmc) 

Bero,·p? 
Pro( ~ssaon·] 
B.:•u1·> 
Proft:Non? 

3. D.1tt.m en· pl;,ats van geboorte? 
Date rt lieu de naissance? 
0rburt<,latum und -Ort"! 
Date :md pla.:c of bmh'? 

.1. \\' >'"lr>la t~ ••n adrcs7 
Dur"'l.~i'.! ,., .. d1c:,~cl 
\\ ohns.tz und 1\<.lrcs,.,? 
D,Hmcile :md Addrcss'> 

'\. :HIC'Il:lit!l!ll? 
'-:aUC'Ilillllo.!? 
'-.attonaht~t'.' 

'\atÎlln;dny? 

3. 

5. 

(l. w ... lkc ov.:rhl!td hcdt Lw paspoon afgegeven: nummer 6. 
cu datum van U'v pa~poort! 

()u.: ie C\t r.uuorit,• •lui a Jéhvré votrc passep:>n et q ueb 

"'nt Ie mm1t!ro ct la date de ce passeport"? 

W.:k t tkllunl~: h .. t lhrcn Pass ausgeste!IL Nummer und 

D.1lllill de~ Passes? 

Wh ·•thlHÎt~ has .ssucd your pas~port: oumber and 

Jat.: of ~amc? 

1. W.:l~e personen of flrma·s in '-eJerlaod kunt U aan 7 
'' ijtcn als reler.:nucs? 

Q,:ellcs maasons ou qucllcs persounes pouvez-vous ind1 
qucr aux J>a~s·U.1s commc références"? 

Welchc rinnen oJcr Pcr~oncn könncn Sie in Hollan<l 
al~ Ref erenzen angeben? 

P!ca'e st.are thc: name ,,f thc firms or persons in Holland 
abl.: to gtvc rcfcrences? 

s, Naar \\cll...: plaat,cn is U voornemens te gaan? 
Ou ,1\<!/·\'ol\o~ rlllt.:nlion <k \'OU~ n:nd.-1!? 
\lv\>lu11 l'CaD\I,·hugcn S1e sich jett:t z11 begeben? 
1 o ·' hr,h pinces .He you going? 

•• ""l.. 

8. 

1.,. '> . :oo3, ':hi~.r . .:".r 

Eerl· 

6 J & ! / 2J. 
t8. L ·'1 ie> , 



• 9. Wat is het doel van t:w re1s? 

. ' Quel .:~t Ie- but de v Jll e VO) a ge! 
Welchcs l~t der Anlass lhrer Rcise? 
Plea~e state the object of your JOUrne)'? 

9. 

I 0. Welke bescheiden legt U over om het doel van Uw reiS I 0. 
te bewijzen? 

Qudlcs sant Ie' pièces justuïcatives que vous produisez. 
pour dtmontrer Ie but de votre voyage? 

Wekhc . $chriftstilcke legen Sie v0r um den Anlass Ihrcr 
Rei~e Z\1 beweis~n? 

What docum.·nts do \Oll produce to prove the object of 
1 (lUr JOurney"! · 

11 Hoc lang wcnst U zich in Nederland op te houden? 11. 

Combkn de temps dés1rez-vous séjourner aux Pay~Bas"! 

W1e lange wünschen S1e in Holland zu verbleiben? 

How long do you wish to stay in Holland? 

Be scbe.:_ r.i l!..,;ne: · des Gene:::-alkonsv.1.tJ 

• 12. Welke zijn Uw m1ddelc!n van b:::staan tiJdens l]w voor- I~. 
genomen verb.lijf tn Nederland? 

Quels seront vos moycns d'existan.::e p~nJant \"Otrc séjour 
aux Pav::.-Bas? 

Wclche v.:crden lhre E'\istenzmntel ,,,ihr,..;;d lhr.::n ,\ufcn-
thalt 111 Holland ~ein7 

What '' ill bc 1·our mean~ l>f C'\t~lenc.: llun:lg 1 our ~tay 
111 Ho!l.md'? · 

DJtum wa.1rop hel visum 1~ \·crlc.:nd. 
Dato: .l·l:lquo.:llc Ie 1ba a ét .. d,.:ltl!é. 
Datum an wcldtc d.1• \ Isum erte11t word.m i~t. 
Date ''" "htch the VI' 1 ha' 1->.::n ddivcred. 

-
J • llJ 

Ondcrttlkclllng. Stgnature. l:.ig.:nh:indige (J ntcr)chrift, 

Pholograph LC 

Photot•r •• phu! 
Photogr.•rluc 
l'htll o ;:ra ph 

./ /. -·.1·--r-- ~ ' I' 

• 
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NEDERLANDSE MISSIES 
IN DUITSLAND 

1b ~1(.!\)~toó~ 1350. . .. \~Vl/1/" 'le:. . [) V ,... 
No. 1 ~ 793/2498~ [_. ~ 'J / r;D;:dtu=m-r--------
:; e ct :te : I • 
3ï_:lagen: 6 . .~~~ aan i -i~~ Betr.: '!isa AJ11iJtenm·~:t ,·.rp 
:Duits Cnnsuln.at-G"'n~ro.3l i.n )i~dP.i1~nrl. 

' 

FOTO-Bt.Z. ,r 
No.J 36'Ji-

OCT. 1S50 

' · t; ~ iJ r ; c!. t; " n ., 
·0n ·:n~:. ... Je ~:eis 

<lat otF10r dac;tekeni.nc 
door mU v~rden afce-

.:o::s ~l- Ge:-s0T.'1'Ü ''~r. Duitsland in ï-.ede:il'lnd, 
·e':Joren 2'1 ~f!(!•!·'h·:::!· 1~ ·g te 3reslau, : !•. er van 
-t;~~1T•orary T:r·lV<Ü ocurr.ent :io . 0;>02944 , ~ ... r~:e 
t;w:~~~ tt:! Já~l n on 30 S·~""t'3mher 1949 . 

Du : tJnt;-Ca!l tf!r:'l ir, C"A !;oren 1 i:ei 1904 te ~<-~!1~tä.!!
t::.n~)~el, iwudste1· van tem ..... orary l'ravel Doc•U:Jent 
::o . ':125~,:. 35, afceeeven te ::onn O"' 6 Cc tober 

195J . 
~ 

)~ )i Clemens :!errr:ann :i ei nr ich Y.löcker , geboren 11 Juli 1893 te 
schlndeha'.lsen, hond er van tem'"'or ary T~ve 1 
::JOC•H'Jent No . 0269950 , afr;egeven te Eorm on 
9 O~tobcr 1950.~ 

A' I 

De door be lan":h~b benden in ge vulde vra, 'J:1lijstfl"1 in 2-
'./0ltc'!. , voorzien vq!1 ...,a'3i'oto' s r'lO/~e ik U hi•!T'nevens .::;s.an'linden . 

~~9t ;w"'~:n ·rA1; D...; ··n::DJ 
J .. D''T .L3LAt\D , 

? 

.,)Ij 
J 

.. tr . 

'-""' ..,. __...t~ ... -) ; 

.,~ -1. 7 !._,.'-<) .. ~~/' 
;' 

....-·--"- ...... .__-~p . 

• I 

z~ner Exc~llentie 
lt ,_ • cP.n Here tL•\ 

r..inister van ;3uitonl"'!.ll .. se .:..,aken , C 
t:~ 's G r a v o t1 i1 3 f' e . 

I 

\1 

;,. f p( 

! ?S71 ·~o 

-- _ .... 

I 
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VRAGEN LIJST 
FOT9·~tZ,.<:: 

f\.<). J j(;/ .21-

111 ,,. 'ulh:n <luur personen. die een \ i"SU:\1 op hun P<'-JHlllrt ''cnwn 'oor de reis naar :\ederland. 

Ql I:." IlO:\:\ \IRf. FR.\GEUOGE;'\ 

<~ Hmpl:r 11:1r Je, ptr .. unlll-<i qui dé,ircnt 
c llltl'lr Ie ,j,a dr leur fl"l'-cport en \UC 
cl, h•r:r 11\ll:!t' .ur:>: P:" ,.n,,, !il n·c~l 

"~t de lcurllc 'lll'Uille puur I<'~ 
,. 1f:n h au-d('s•ou• de 1.> :m~l. 

au,7ufûlicn durclt l'c~>oncn \\CIC'hc 
\'i,icrun:: ihrc' Pa"e~ '' un•d1cn frir 
ihrc Rcise nach Bolland (fiir Kinder 
unter 1.3 .lahrcn ;,, l.dn brsoudcrc~ 

Bl:.tnhH niiiÏJ:). 

1 1 ••en .a•n en \"0<.11"1.lll'en'! (l::rrthenaam en '"''ornamcn 
'wl' th: Cclllg<.'nnotl 

·..,~'"' PI prO:m•rn•'l (nom et prénoms Ju mari) 

\ 1 'I 'l<IJgc1 \ orn;rmc und Famd!cnnamc? ( 'v oma me unJ ' 
I .mrtlcntunc de-; Gatten) 

l ompil·t~ ( hri'iltan- and ~urnamc? (husbands Christi.tn 
J.' ~.1rnamc1 

lkro,·r'! 

I. 

1:\ I FRROG \ rn E FOR:\1 

tu he fitled up b) pcrson-. dc•irint: a 
lÏ\U un !heir l'll"porb fur tl1cir jnumc~ 
Iu H•11land (for dtildrcn onder IJ ~C'..tr. 
ui aj!e no •cnar.!le furmula j, rctjHirtd). 

• Pr, r..:"ll•n'! 

ilc H 
: rO C~ö;SIOil l 

, '· 
" ... 1_;cl~tellL·· ",.. :.d_:·cs:~~.:;·e

~·ordr'lein- ·.'f'Jt:::!l'"'n, ·:r::.l;.S tie:-

" • 

l '. t1 1 er pl .. 1h \ tl' gcbn,•rlc? 
) I• e• l.~u de nat,so~m:c·.> 

~ •• to r·~d uum urut -On? 
I>· 1 c pi:Kc ot o1rth"? 

\\ " 11,1 • Is en alr~s'! 
'), c:t ,h!rc~-,t"' 
\V •h ,, ., t.nd \un',,c? 
1) •c 'c :lila Atlurc,s · 

\o,JIIfl I\ ltCI("l 

'\.,J 1.•11 .. lll'1 

'\.,tltOII,!•lltl' 

'- t:on~IJI\ '! 

\\elke .nwheid h~dt t;w paspoort afgegeven. nummer 
e1 u:th•rn van U\1 paspoort? 

C' •. c'l I t t.H 111.' qt11 ,, JéliHé votrc passepan et quel' 
, J :~ 111 :nl'rü q b d:tlc de .:c pa,sl.'pPrt? 

\\.·i. I·~ Be h<>I'CIC h.rt I hren Pass aus&estcllt. ~ummer u,J,, 
D .• u '1' de~ Passes'? 

\~ .1! :tut JOrtt) h s tssucJ your p.bspon: nurnber aml 
,.,.~ of s .. me? 

\\'t'IJ.e p.:r-;onen of hrma's m '-ederland kunt U aan 
" JICil a Is rcf ercutics? 

Quefle, n1.11~on~ ou qucllcs per~on·ws poun:z-vous :ndi
quer aux Pa\s-nas comme référenc.:s)· 

\\ clche Firmcri odcr Pcr,onen kon: • .,n Sic in Holland 
aJ, Referenlen ~ngcbcn? 

Plc.,,c sio~tc thc r•arnc oi thc firm~ or per-;o'ls in Holland 
ll ... lr: !<J ..'IVC ref.:r ;llC.;\'J 

S '" \\.:i~<' r!aahl.:fl is I~ \'OilTnCnlC!lS IC g:hlll·l 

()11 '" ,_,,,!1" l'ullcJ'LIII'l de vou~ rcndn:.' 
\\\•1 1 oe ''"'~ltlll'<'ll S1e ~J.:h ji.!IZ! 111 bcgcbcn? 
1 n 1d11d1 j'hCC' aru \OU l!<.llll!!? 

4. 

5. 

IJ. 

7. 

s. 

I 

L ,.~:-: ~s,__~~~ .. ~~:r~b., 
!lis -~ ldo::- .f 

s~yaul"\t<ttr. 

-~·an .:o:121 
LjC-
. ' 



\\' 11 11CI '" \d'l l \ ,. ' 
Q,l I • I .: ll u~ \ \ ,, 

•1:1.. 

\\.:' ' I l ,f.:• \111:.< ll.r ~~ I{ • ,c! 
l'l.· ~ (' Jlll' llbj,.,;l ,,! \vl J•> ,. 

11\ \\ . I• ,~ ... ~...1~1\.i..: l .... -. I J\..! .. ,m t Cl -.n.:l \ "":.., l' ,, IC:' 

te I' ,, llfl' 

Q1~ I ' ll :c, pac..: .... ...: ... ·-t.fl.:"ll' ~' '1 ~ .. ~ \'"ll r·· J• . • :, 
p .u J, ontr,r ' lo' .!.: \,Hrt \ ) \ ... .!\.:! 

\\._..I • "<.; ft "'· \ .I \ l f ~t ~ ... I~ ••r 

Re e t• "· 
\\ ''ll t, '-llilh.: ""' ' \1,1 pr...lJib.... ll fHl \ ~ UI\! "'bi..:Ct t1' 

\I d 1":' '\ 

( ,,. l' 

\\ . 
11\ 

\\ 

\ 
\\ .. 

1 ~ I I' 

I! 

... 
' I ,, 

'I 

. ' . 

Datum "·'·'·op net \ ... 111 :~ \Cric P.l 
Dutc I,•<JIICih! lc "'·' ,, ..lt:! JL'IoH•· 

l I. 

D.!lum an • ekitc J.' \ istnl .:rte11: \\ t•rd.:!1 .st 
Dat.: on 1•h1ch 1h~ '" h.1 l.:1 11doh:.:.l. 

I • .. : , \."'I'--

I "\ \\ 

, L 

11. 

j~Jc~fi:J"Jtj,sc/c;;Itet ~Zilt 

Phowgr.l)Îlu.: 
Phl'ln~n ph ie 
l'hotogrll pluc 
l'h~tllj!f.lph 

<:;ignature. 



D.A.z.;v.z. 

AAN 

do Vice-Admiraàl, 
lloofd der lied-crlande 
~iaaies in Duitsland 
te 
B 0 U N. 

~ , :, 
l t . J .4- ~ ~0 

. •!/ ,- "11NFORMAT1ECOPJE vou~ 

?. ~c. oo 
;/JIJ~;f 

OP~AARI 

A(OJ 
\)Al: 
PAl: 

.. , 
<, 

27 Deca~cr 1950. 
126129/299). 

roet veJ:.'Wi.jzing ne3r Uw achrijven van. 15 

Dec~~ben 1950, Sectie I, no. 17129~3184P heb ~ 
de eer tr tJGde te delen, dat er do~erzijds g~en 
bezwe.ar 'este.at tegen de afgifte van een Visum 
voor Neû.cz-1end, geldia voor moor, ere reizsn, ge
durende drie ma.cmden, an de heer \7alter Grosse, 

? 

wonende ~e ~rlijn-Wiodersch6neweide~ die als 
permanent koerier 'tuQ sen Donn en .Den Ha~ zal. 
reizen. 

~ 
D:E liDUS~:r,:;'Ii VAN l3urT;ENLANDSE' ZAIO;mp 

Voo~ de 1I:itüf'"ter, , 
De Ol'lef' der Diroctie,-



. -
DUPLICAAT 

JH 
17129- 3184 

Sectie I 
:Bijlagen: -

BONN, 15 December 1950 
Koblenz~rstrasse 96 

Onderwerp: Visum ~alter GROSSE. 

Ik h~b de eer U te ber1.chten, dat mij van de "Pass
stelle" van het Thmdeskanzlaramt, Dienststelle für Auswär
tige Angelagenheiten, alhier,het verzoe] bereikte aan 

.fo--
0 :, f Walter CROSSE 

~- geboren 21 November 1904 te Dagdad/Irak:, 
wonende te Berlijn-J;iedorsohöne·.veide, 

Hainstrasse 35 
een visum voor Nederland, geldig vornr meerdere reizen ge
durende drie maanden te willen verstrekken. De heer Grosse 
~al als permanent koerier tussen Bonn en ~en Haag reizen. 

Ik heb heden de Consul der Nederlanden te Keulen ge
machtigd voorlopig aan de heer Grosse een visum voor meer
dere reizen, geldig 30 dagen, te verstrekken. 

Ik moge U verzoeken mij te machtigen belanghebbende 
het 6evraagde visum voor drie maanden te doen verlenen. 

HET HOOFD VAN DE NEDERI1ANDSE MISSIES IN :DUITSLAND 
Voor deze: 

Aan de :Minister 
van Buitenlandse Zaken 
te 

's-GRAVENHAGE 

w. g . H.A.Helb 

(Mr. H.A.Helb) 
Gezantschapsraad 



s . v . "' . 
Bij..,~aPde "'tUl<"ken on+.van";en van Buitenlands!:.l L.J.ken . 

m1oron , namun naslaan , en re+,ot.r aan C4 . 

2:.- 12- BCi. 
Gda . / 

~ ~ 



• 

DUPLICAAT 

JH 

e.c. Rijksvreemdel1ngendienst, 
•s-Gravenhage, Raamweg 4'7. 

16835-3107 
Sec,;ie I 
Bijlagen:~ 

BONN, 11 December 1950 
Koolenzers,;rasse 96 

Onderwerp: Visa voor ambtenaren, verbonden aan 
Consulaat-Generaal van Duitsland in 
Nederland. 

.;. 

Ik heb de eer U te berichten, dat ik heden een visum 
voor een enkele reis naar Nederland verstrekte aan hieron
der vermeld lid van het personeel van het Consulaat-Gene
raal van Duitsland in Amsterdam 

Joachim SOBIESKI, 
geboren 13 October 191Y te Srem/Polen, 
houder van temporary travel document No.Oló6079, 
afgegeven te Kiel op 25 Februari 1950. 

Een exemplaar van de gebruikelijke formulieren met pas
foto, alsmede een korte levensbeschrijving van belanghebben
de moge ik U in vouwe dezes aanbieden. 

HET HOOFD VAN DE NEDi:RLANDSE MISSI.h:S IN DUITSLAND 
Voor deze: 

w. g . H. A. He.Lb 

(Mr. H. A.Helb) 
Gezantschapsraad 

Aan de Minister 
van Buitenlandse Zaken 
te 

's-GRAVENHAGE 



VRAGENLIJST 
'" tt.' 'uilen doM pcr<onen. die c~n YISL'M op hun paspoort wcr\cn voor de rei< naar :\" ederland 

FRAGF.ll~>GE~ 

i remplir p.u Je, pcr,onncs qui dé-i.ent 
oÎ>tcnir J,• vi<~ d~ leur p "CJ'(>Tl en vue 
de leur h>}"llt:c JU"\ Pa} s-B.ts 1il n'c<t pa' 

' ... .; .Ie tcuille 'fléd.tlc pnu1 Ie< cnf.tnl< 
,Ju-dc~mu< dt> 1 ; :m<). 

,t..Jvufülkn dur.:'t Personen wdchc \ j,ic
rung ihres Passc< wünsdtcn für ihrc 
!{.,;,., nam Holland Cfür Kinder untcr IJ 
].1hren iS! kein besonderes Bl.tnkct nötig). 

1ena.tm en voo1rn:mH:n? (familienaam en voornamen 
lc cdngenoot) 

m ct pr~norn~? (nnm ct pr~norm du mari) 
,,J.~t.indi~er Vornarnc und Famil[enname? (\7ornamc 

~ ,,_j bmil;l'nn.tmc des Gatten) 

Complete Chriqi,m- ancl surname? (husbands Chnstian
.\Od surn:unc) 

I. 

s c b i 

2. 

1'-'TF.RROf,.\ rn:r I'ORM 

''' b..- filled up by P""''"'• dc,irm~; ' 'l\3 

on I hdr P·'"l'''rt' Îor thci: JOU rOe) tu 

Holl.tnd Hor ,-hiiJrcn unJer 1} } c.u~ ,,f :1!!:<" 

no separate iormula i> requircd 1. 

~ s k i ' 

Bcroepj 
l'rof.:~~ion? 
Beruf? 
ProfeS\IOn? 

VcrH .:1 tungsan<Jeot~=ü .... tor . --~ 
) . t..htum m pla:nç van geboorte? 

Date et licu Je naissance: 
Gebertsdatum und -On? 
· • te and plac~ of birth? 

~· '"'oonpla.1rs t'n adres? 
Domicile ct 'ldressc? 
\\'ohn.itz und A tiresse? 
Dom1cllc and AclJrcs~? 

'ation~litcit? 
!ationalité? 

,'-t:uionalir:ü? 
NanoQalitr? 

·] 
3· 

13.Cktober ~9 1 9 

in ~·rem I ?olen 

4· 
•reide I Hol.;:o·~ein 

5 •. 
dcutsch 

+ 

6. Welke overheid heeft Uw paspoort afgegeven; nummer 
en datum v1n Uw paspoort? 

Quc.:lle est l'autorité qui a délivré votre passcport et quels 

6. Vorli:iu!iger 'i1ciseausr,reis r!g 01860'/9 
0.usbestell t 25 • ..!1 ebr . 1 S5o è.n.rch 
~~o:mbined ·.~re.vel Boà.rd 1:iel 

I 

• sont Ie.: numéro ct la date deC'- passeport? 
Wclche Bchördc hat lhren PafS ausgestellt; Nummer und 
Datum de~ P~1sses? 

What authoriry has issued your passport; number and 
d~tc of same ? 
~ 

( .h.u:r Sc i te 10 des .tei"'eausï . .:.-ise:·-; i"'t 
berei ts ein Visum .tür ei'1e· _.:..ei3e in 
die Niederlande durch das JQn.=ml!lat
Generc.al der Nederlanden ifl -~<u"1.'h~; 
untçr 17 ••. 1ärz 1~::;o cene'l."'li:;t worden. ) 

7. Welke personen of firma's in Nederland kunt U aan~..,.; 7{ 1) M;~Bisschop Boel~, Vice ::.=esideni 
..... ijzen als refcrenrie~? + der .Arrondise=o.n~rechtb.::.:~ te :B~eda, 
·~uclles maisonsou quelles personnes pouvez-vous indl- 3 :C e d ~-' Regentesseple:tn 4 
qucrauxPays-Bascommeréférences? . :.t-12):>e Eeer II . A.JJ . Aë.lbe!'s, Hedcrlu~dS( 
\Vclche Firmen odcr Personen könoen Sie m Holland / Caritas missie, · 
als Rdercnzcn angeben? s • GravenhaGe, .:!3ro~kslont'::.::de 22 
Plcase state the name of the firms or persons in Holland 
able to give reEerences? 

8. Naar wdkc plaatsen is U voornemens te gaan? 
Ou .1vcz· vous l'intcntion de vous rendre? 
Wohin bcabsichtigen Sic sich )etzt zu begeben? 
To which pi aces ar c }'OU goin~? 

Orud«t'<l Gabritl•, K 3ln 

I s. 

I 
___ I __ _ 



. .. 

• 

• 

9· 'X .t~ '' "c' d1>cl l'.m Ll\\ , cts? 
t.l••.: ;:,, 1.: but 1.k 'ut re ,.o, .t~c? · 
\\ c::,~·s . r dt·r . \nl I~ lhrc ,: lZci~c ?• 
Pk t~t· ~t.ttt· dw onic..r ot • our ioutlf!l'\'? 

D1enst<:.n'trit't oeim Det...tS~n..;~ r~r 
kans 1~ ... in .. mste::iar: 

1 ;). \\ el•.,. llt''Cb<:Idcn' •tl )\u· om her dod ,.,m U"'- reis 1 c 
te b,.,, ij:!cn? 

Quclh•5 \Oilt Je, ~'Î~Cl'' Ï~t'\lliH:'JiÎI't:S que YOUS p:·t)dUÎ~<!/ 
pour J~momrcr Ie but ,t< l'otre Yoyage? 
\\cl..lu· Schntt~tiid,~· k:..:t "'e 'or um den Anlag Ihrer 
Rei se zu he" ei~cn? 
~·:nat documcnts do you produce to prove the object 
of 1 ou r jou rnc:y? 

11. f loc lang '' cmt U zich in Nederland op the houJen? r 1 

C·,mbicn de Lcmps ,lésircz-vous séjourner aux~ays-B.1s? 
t 

Wie bng~ wünschen Sie in Holland.zu vcrbleiben? 

How long ,lp you wish to stayin Holland] 

r 2. \X'd~c-zijn u,,: middelen v.m best:t.an t::ijdens Uw ,·oor
genf>mel'\ ,·erblijf in NcJerla1J? 
Quels serent vos mop:!lS d'cxist:ence pendam ,·otre 
se)our <lUX Pays-I3as? . 
W elchc 'werden thre F.xistenzmittel während Ihres 
A ufcnthalts in Hollan ... ~cin? 
\\~h~t will be your means oi exisren ... e during your stay 
m Holland? 

D.Hum waarop het visttm is verleend. 
Date à laqucllc ie 'isa a t!té délivré. 
Datum .m weld1er1 das Visum erceilt worden ist. 
Date on whid1 thc 1·isa has been delive;cd. 

unêe stimmte Zeit 

11:· 

als Angesteil'ter der Bundesregie~~nF. 

Hcide/h013t., d·::n 23. -:;epto 19 5C. 

~,.)ndertekrning, 5igwnure, Eigcnhäod1ge UntersJmït, 
~·. Signature. 

P?otographie 
Phorographie 
P.hotographie 
Photograph 



• 

• 

• 
" 

L e b e n s 1 a u f 

des Büroangestellten bei dem Deutscht n Generalkonsulat 
in Amsterdam 

Joachim Sobieski 

geboren am 13. Oktooer 1919 inSrem bei Posen 

verheirat et mi t Betty van de Wall , 1 Kind 

Schuloesucha Oberrealschule Abitur 1938 

• lo9ol939 - 12ol.l946 bei der Wehrmaçht bezw. in Gefangeh= 

schaft. zuletzt Obdrleutnant d.R. 

Nichtmitglied der NSDAeo Hitlerjugend von 1935 - 1938 

ohne Rang 

1 •. 4ol946- 3oXi.l950 Angeste llter der Landk~eisverwaltung 

Norderdithmarschen. 

,, 



DUPLICAAT 

JH 
16834-3106 

Sectie I 
l31jlagen: 3 
Onderwerp: Visa v oor ambtenaren, verbonden aan 

Consulaat-Generaal van Duitsland in 
Nederland. 

o.o. Rijksvreemdelingen
dienst, •s~Gravenhage. 

BONN , 11 ~ecember 1950 
Koblenzerstrasse 96 

Ik heb de eer U te berichten, dat ik heden een visum 
voor een enkele reis naar Nederland verstrekte aan hieron
der vermelde leden van het personeel van het Consulaat
Generaal van Duitsland in Amsterdam 

Theo Heinrieh WENNMACHER, 

• geboren 29 Augustus 1922 te M.Gladbach, 
houder van temporary travel document No. 0125859 
afgegeven te Düsseldorf op 30 Decameer 1949, 

• 

.; " 

en 
Gerhard SCHI MMELPFENNIG, 
geboren 6 Juni 1930 te Pöschken /Ostpr. 
houder v~ temporary travel document No. 0580056 
afgegeven te Bonn op 17 November 1950. 

Een exemplaar van de gebruikelijke formulieren met pas
foto, alsmede een korte levensbeschrijving van de heer Schim
melpfannig, moge ik U in vouwe dezes aanbieden. 

HET HOOFD VAN DE NEDERLANDSE MI SSIES IN WITSLAND 
Voor deze: 

w. g. II . A.Hel b 

(Mr . H. A.Helb) 
Gezantschapsraad 

Aan de Minister 
van Buitenlandse Zaken 
te 

•s-GRAVENHAGE 



VRAGENLIJST 
in Ie Hl ll l'n door pcr,oncu. die een \lSlll\J op hun paspoort \\CD'>CII voor de reis naar ~ederlaml. 

Q l E') I IO~~.\JR E FRAGILBOGEl'i f~TERROG ,\TI\'E FOR~ 

" rc1 nplir par Ie-. pcr, onncs !JUÎ dé'>ireol 
oi•H:ni r Ie , .j,a de leur pas~e(Wrt en ' ue 
th· kur Hl~ aee :m'\ Pa) ,.n,, ~ (iJ n·e,t 
va c'\iJ.:é de tcuillc ' Périalc pour les 

auvufü!ien durch Pcl""oncn \\Ciche 
\'il.ieruog ihres Pa~~es n ün~hen f ür 
ihrc Reise nach Holland (f ür Kinder 
unter 13 Jahren i•.t kcin b esondcrcs · 

to bc filled Uj) by persOnS, desiring 3 

visa on thcir pnssports for their joume~· 
to Holln~.d (for chilclrcn undcr J3 yc:li'S 
of :1gc no ~eparate fo rmula is required). 

cnfanh :m-dc~'""' de IJ an\). S Lmket nö tiJ:). 

I amilienaam en voornamen'! Iramillenaam en voornamen 
van de echtgenoot) 

~om c t prénom~'! (nom et prénoms du m ari) 
\ ollstiind1ger Vornamc und r amillename'? CVom ame und 

f·:tm ilicname lies Gatten) 
C tlmple lc C hris tian~ anti surnarne ! lhusbands Christian

<llld .,;urnamc.:l 

2 Beroep'? 
f'mf CSSIO!l? 

Beruf'l 
• Profc~sion·1 

D.num c:n pl:!:~ts van gcboc>rte? 
Date et licu de naissancc'! 
C. cburt.dat um und -Ort? 
r>.ttc and placc oi birth! 

.: \\ oonplnab en .tdrc~" 

D•HlliCÎk Cl aurc~,c·) 

Wohn~Hl. und Adrcs~c'? 
Dom1ule n 'ld Addrc5s? 

'\. ,t(lllll;dtlCI!'! 

:'-.attonalih'! 
'\.ttton;slltittï 
:-.=ationaht{ ' 

\ 

Welke ovcrh~1d heeft Uw paspoort afgegeven: nummer 

en dawm van Uv- paspoort? 

• Qucll..: est l'autorité qui a délivré votre passcport ct q·uels 
soul Ie nurm!ro et la da te de ce passepor t? 

Wekhc Bchördc hal l hren Pass ausgestell t: Nummer und 

Datum des Passes? 

What :wthority has issued your passport: number and 

date of samc? 

.. 
7.': 1Vcli.c personen of lirma\ in :\cdcrland kum 1." aan
I wijz.:n als r.:f.:rentics? 
I QueUes maisons ou quellcs persennes pouvez-vous inJi

.tuer aux Pays-Bas commc r<ilérences·' 
: , ·lche Fim1en oder Personcn könn..:n Sie in H olland 

als Rcfcren7.cn angeben? 
Ple:~se state the n;tme ot the finns or persoos in H olland 

able to gtvc rdcr~nccs? 

, (';'a;tr welke l'l;,atscn is U voornemens te gaan? 
Utl nvc1 vous runention de vous rcnd rc? 
Wohm hcabsichtigen S1c sieh JCl/1 zu hegeben~ 
ro 1\ hich r iaces are you going? 

I. 

::::: , 

., 

3. 

4 . 

5. 

ó. 

8. 

~. Heinrich, 
Wennmaoher 

Geschäftsführer e.Verbande~. 

2~.August 1922 
Jd.Gladbach/Rhld 

Theo wennmaoher 
.M. Gladbao.b,/Rhlè.. 
HUge1strasse 77 

Deut s ch 

Tem.tr.ctoc. Nd. 01258~y 

af~egeven C.T.B. DUss eldorf 
30 necem~er l949 

lar.van Stijn, 
.Amstèrdam, 
Adm1ra1 de Ruyter neg 117 
Heren Fred Schneider en 

l!'rans Burmanj e 
Amet er dam, Bestuux ~ • 

Amsterdam 



!I W.11 ., het doel van U'' r..:1~'? 
Qucl c't Ie but de votr.! vo\.1ge'? 
Wclche' "' der Anlass lhrer R<!ise? 
Plca~e state thc obJect of your journey? 

l 0. V. clke bescheiden legt U over om het doel van Cw rei- • I U. 
te bCWIJZCn·> 

Queilc~ sont Jes piècc!s jmtJficauves q ue vous prodUISCL •. 
rour démontrer Ie but de votre voyage? 

Wclche <;chriftstücke legen Sic vor um den Anlass l hrer 
Re1sc zu bcwcis~:n? 

What documcnts do \Ou prod uce to prove tbe object of 
~ our journey"! 

IJ . Hoe lang w.:nst U z1ch 111 Nederland op te houden? 

Comb11:n de tcmrs d.!sircz-v()Jls séjournee a ux Pays-Bas'? 

W1c lange wiiw.;chen ~ie tn Holla nd zu verbleiben? 

How long uo 'ou wish to stay 111. Holla nd? 

' 

ll. 

I~ 

~ntritt einer St a •• ~ ~ d~ 
deutsch~ Gener al konsulat 
i n Holland. 

~ .t,;t ]1iJt~·l, 
/;. _, 

1
• '1,.h ' 1 ~.- [-11~.~ 

~elke ;ijn Uv. mictdcl..:n v:~n nestaaP tijdens Lv. .n>nr· 
gcn,1m..:n vcrblijf in 'scdcrland? 

Qucls 'erom V(·s mo~-·n, d"exi~tance p..:nt.ant votre séjour 
aux P.,, .,. Has 

Arbei tsentgelt. (Angeste llter 
des Deutschen Gener alkonsulat s . ) 

• 

\"''.:Ie he "<!rd.:•' lhrc f:\isicnzmittel während Thren Aufl!n· 
th:dt m Holland '><'111 ~ 

\\"hal wl!l ·he \e>Ur mc~.n~ of existcnce during your sta~ 
n Holkmd'.' 

D<~tulll '',\a rop het visum IS verleend. 
Date à laquelle Ie Vt~a .!té déhvré. 
Datum <~n welch.: das VIsum ertt:Ilt \\Orden ist. 
Date on wh1ch the vkt ha~ been deh,·cred. 

•.. 

Bonn, den 3l. Oktober 

'''7 
tf;if! 

Photographie 
Photographic 
Photographu: 
Photographu: 

·~,.i ... 

.. 
{~( • .h~t. ·;d .. ~ ,' ltr~: -~v 



VRAGENLIJST 
111 1~ 'uilen door pcr,om.:n. die een \ lSl \1 op hun P<I'Jl"''rt \\l·a•cn ""'r de rch uaar ;:\cdcllaud. 

Qt FS 1'10"\;:\ \IRE I·R.\GE80GF'> 1:'\'1 FRUOG \11\ L I OR;\1 

:• rcmplir par les pcr•o:llll'' qui de,irent 
ohtcnir Ie 'i'a de leur fl:l''cport en \UC 

dl• leur \O~a~c :ui\ l'a,!>-Uas (il n·c,t 
I•'" l'XÎI!.: eh.• fcuilll' 'pccialc ponr I e~ 

au!-Tufülicn durch i>cr,unu• "eh: he 
\ i'icrune ihn:• r:~,,e, "lin,l'llcll lïir 
iàrc Rei'>c nach Holland (fiir Kinder 
untcr 13 Jahrcn isl l..cin lH·,ondcre' 

Blanl,ct niitig l. 

hl l>c fillcè nr b~ jléi"!Jil'. t!e-t:-or ~ d 

d~a on thci pa,~rort• l"•)r thdr wur. C' 

tu llullantl l fnr chi!drcn u~tl~r U 'c;lf, 
n!" a:,:c 110 wjlar;;te formuh i• r~qlllrl'dl 

• 

• 

l·n rimb au-dc"tHI' de 13 ansl. 

I ,trnthenaam en voornamen? (familienaam en voorn:.men· 
,,,n de echtgenoot) 

>.:om et prénoms? (nom et prénoms du mari) 
\ olbt.llldigcr Yorn<trnc und I ;u111hcnname'l (\'ornamc und 

l·amtltl'name des Gatten) 
Complete Chri~ttan- and surname? (busbands Christian 

:: 
.md ~Uiîl<tOlC) 

I:Scro.:p'.' 
Prolcssion? 
Berul'! 
Prof ess•on'? 

3 Datum en plaats van geboorte? 
Date ct lieu de qaissancc'! 
Gebunstlatum und -Ort? 
Date and place of btrth? 

-1. Wll•'nplaa ts c'l adres? 
Dumi..:ilc ~~ adreöse'1 
\\'ohnstl7. und Adrcsst:! 
Domietlc ::tnd Addrcss'? 

5 '~'JOnalitctt'? 
'-! attonalité? 
:"alionnhtitt'1 
\.auonalil>'l 

!l. Welke overheld heeft l. w pa~poorl afgegcvo: nunmcl' 

en datum van Uw paspoort? 

Qu<-lle est 1 u utorité qui a déli\Té vcme passep~'n ct q ueb 
Slllll Ie nu111éro ct la date de cc pas;;eport'? 

Wctchc Bchorde hat Jhren Pa~s ausgesrellt: Nummer t.nc 

Datum des Passes'! 

\\'hat authority has issucd your passporl: number and 

thtc of same? 

ï. \\'l!lkc pcrsom:n ol firma's in 'ederland !.ent U aan· 
w1jzen ah rcîcrcnties? 

'Ouelle' m:.isons ou quelles person"lcs pouvez-vous mJi· 
qucr au'\ Pa~~·Bas comme références' 

Wclchc f•rmen odcr J>crson.:n könncn <:>te '" Holland 
ab Rcfcr.:nLen anccbcn'? 

i'ka>C st.tt..: the nam~ o[ the firm> or persons in Holland 
ablc to !!'VI! rcfcr.:nccs? 

S. Naar \\clkl' plaatsen is U voornemens te gaan? 
Oit a\\:t·VIlll\ l'mtcntton dt: vou~ rcndrc·? 
Wohm bc:tOstchllgen Ste sich jetLt zu begeben? 
lo w hîch plact:s are you g:oing? 

Gerhard SchiJru.rle1 pfennig 

A.mtse;ehilfe 

3. 6. Juni 1930 
.. eöschkon i{rciu Hei1i r;enbei1 0 ;trJr. 

.t Berlin-Da.h1em ·~hiel-Al1c:e 10 

5. 

6. 

deutsch 

Parsona1-A.umvc is Nr. II 11.~7 /49 GB 
~olizeirev~er Berlin-Dahlea 

tem.tr.doc. No. 0J80056 
Bonn, 17 November 1950 

C.T.B. 

den deutsehen Generalkonsul 
in Ho1.land 

8 den Haar 



9 Wat 1s het d•,el van lJw re1s'! 
Quel .:~t 1..: but Je votre \'0\aJ.:..: 
Wt!lchc, ht Jcr Anta~, lhrcr Rer-c'? 
Plt:asc ,t.ttc thc object of ) our J•':.&i'n~:-

'· 
Anstc l l ung in .... cutscne r.. Gt.neJ.a-
konsu.l a t 

10. Wclk.e bcsch<•id..:n legt I over om hc: éod \" L" I<'•' 111. 
' " hewijt ... u? 

Q ucllc, 'ont l.:s plèCC\ jUStificatrve,; -.ue vor•s produ:,~l. 
pour dèmontrcr Ie but de vot re voy:~gc? 

Wclchc 'ichrithtiid.c legen S rc ''Jr urn d.:n \nl,ts~ lhr<'' 
Reis!! w bewcrscn'? -

W hat documcnts do you produce to prove thc object n• 
your jc,urncy'! 

: 
11 . Hoc lang \Wil~ ( U zich in Ned..:rla nd op1 ·e houd-:;1? 11 . 

Combicn de ternps désircz-vous 'éJuurner :wx Pay~- Ba-;.' l?auer der Anstellung 
I 

Wrc lange wiinsc:hen S ie in HollanJ Lll v~rblc:b.:n? 

- How long do you wish to s ta~ •n Ho: land·; 

Welke Zijn uw middelen van bc,i.l.>l' tr1d.:1h l w \<lOr

genomen vcrblijf in Nederland. 
Quds scront vos moy:ns d'exlstalh'~ 11, •. J:t~H 'l'ir.: ,.:jour 

aux Pa}s-Bas? 
Welche ''crden l hre Existenzmiud .,._,,flr-::od lhren \ rkn 

thalt m H olland sein? 
What wrll bc \'Ollr mcans of c'''t::r,·e d1:rî·1~ Y<'lli" •la~ 

in fiolland'? · 

Dittum \1 .1arop het vr~um rs verleend. 
o .• tc ;i la•tucllo: Ie \'J~a a èté délrHe. 
Datum an wclche Ja~ Visum erteilt worue!r isl. 
O;ue on "hrch the vha hns been Jcl:,·.:rcd. 

I~ 

Gehalt beim de utschen General
kenaulat 

l'huh>gr<tph r~ 

Phowgraph ie 
l'hotographr.: 
PhaiO!,!r:lph 

.A l . •? 



VERBINDING 34 G EH E I M. 

»o. 459/'50. ~ tk.C. b:l50 

MEIJER-B~~~. O»DERWERP : Inlichtingen betw{ffende CARL WILHELM BRUNO 
Betreft Uw schrijven no. 97406: dd. 13 December 1950. 

• 

Uit de registers van geboorten op de afd.Bevolking der 
Gemeente Secretarie te Ede blijkt, aat op 8 April 193U in deze 
gemeente is geboren: E D D A,dochter van: 

CARL WILHELM BRUNO MEIJER-BERKHOUT, fabrieksemployé 
SYLVIA MARY BERKHDUT, beiden wonende te HANNOVER. 
De geboorte had plaats in het Johanniter Ziekenhuis te 

Bennekom, gemeente Ede. 
Wegens afwezigheid ven de vader ie aangifte van geboorte 

gedaan door: 
Ir.Dr. AN!OON HENDRIK BERKHOUT, Oud Hoogleraar aan de L.H.S 

te Wagenlngent geboren te Zutphen, 16 Ootober 1854, overleden 
te De Bilt (UJ op 22 Maart 1945. 

Laatstgenoemde is vele jaren in Wageningen woonachtig ge
weest, alwaar hij in alle opzichten gunstig bekend stond. Een 
zoon van hem werd gedurende de Duitse bezetting op politiek 
gebied gewantrouwd. 

Van Dr. c.w.B. Meijer-Berkhout voornoemd, alsmede van 
zijn echtgenote en dochter is alhier niets bekend • 

"Einde". 



~ bij co 99719 

aan: KA-P.A 
van: C4a. 

• betr.: Duitse Vertegenwoordit•d.ng 
in Nederla.Ixl. 

• 

In aansluiting op mijn nota no. 9?406 betreffende Persabeel 
Duitse Consulaat-Generaal dd. 6-12-50, deel ik U mede, dat vol
gens een schrijven van het 151nisterie van Buitenlandse Zaken aan 
het Duitse Consulaat-Generaal te Amsterdam verbonden zijn 

Mevrouw c. von Rl:.'NNIGS-OECUSNER. secreta1•esse 
en li.E.A. VniTfl~EFELD, secretaris. 

Wilt U bij Uw buitenlanö.sc relaties informaties inwinnen 
omtrent bovengenoemde personen? 

Ontv. bew:..;.'\ _____ _ 12-1-51 
I 

C4a . j R T') ~! 



• 

• 

NOTA 
Van: KARA 

Op 20.1.1951 werd aan Spil, Zwartjan, särdine, Cltpper -
en Expresse resp. de volgende brieven g@schreven: -
997197C:BS/649 
CDD/51/008 
CEH/51/029 
CAH/51/046 
CFH/51/009, waarin aan deze relaties werd gevraagd, 
ons indien mogelijk, inl. over de twee pe rsonen, genoemd 
in de Nota bij CO 99719 te verstrekken • 

~ ~ 
20 .1.1951. ;~ 



• 
No: 99719 
Betr.: Duitse Vertegenwoa·diging 

in Neder land • 

•s-Gravenhage, 12 Januari 1951 

GEBEnt 

Van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontving ik het 
bericht, dat aan het Duitse Consulaat-Generaal te Amsterdam ve~ 
bonden zijn 

Mevrouw c. von HE~~GS-OECHSNER , secretaresse 
en H. E.A. WI~mEFELD, secretaris. 

Ik moge U verzoeken mij te berichten hetgeen U omtrent 
bovengenoemde personen bekend is.· 

Ontv. bev-1: ............. -" ... --............ -

Rappe;l ............................................ . R.A. 

Bijl.: gena ' J...n_.,_.,c: .. : 

4t Aan de Heer Regeringscommissaris in Alg . Dienst 
Plein 1813 No. 4 
's- GRAVENRAGE . 



• 

• 

N 0 T A bij BO 99719 

aan: KB 
van: C4a. 

betr.: Duitse Vertegenwoomld.ng 
in U ederland . 

In aansluiting op mijn nota no. 97406 betreffende Personeel 
Duitse Consulaat-Generaal dd. 6-12-50 , deel ik U mede , dat volgens 
een schrijven van het Linlsterie van Buitenlandse Zaken aan het 
Duitse Consulaat-Generaal te Amsterdam verbonden zijn 

Mevrouw c. von HlNNIGS-OECHmiER, secretaresse 
en H.E.A. \~l~EFELD, secretaris. 

Wilt U ook dit personeel op dezelfde wijze behandelen als 
de satellieten? 

Ontv. bew:..;;."--- 12-1-51 

C4a. I 
,{ 



• 

• 

MINISTERIE VAN 
BINNENLA1ID3E ZAKEN 

's-Gravenhage, 12 Januari 1951. 

GEHE:W 
No. 99'119 
Betr.: Personeel Duitse Vertegenwoor

dieing in Nederlam. 

Van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontving ik het 
bericht, da~ aan het Duitse Consulaat-Generaal in Amsterdam ver
bonden zijn 

Mevrouw c. von HENNIGS-OECHSNER, secretaresse 
en H.E.A. WINNEFELD, secreGaris . . 

Ik moge U verzoeken mij te doen inlichten omtrent alle 
gegevens, die U omtrent bovengenoemde personen bekend zijn of na 
onderzoek bekend mochten worden. 

Ontv, bew:-~.---...·---..... ~ ............ 

Antwoord : .............. ··-···········-····· .. ··· ...... . 
Aan de Heer HOofdcommissaris 
van Politie 
te 
A!.iSTERDAM. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
namens deze, 

/ 

Jhr m.r ~i.J .Th. Serraris . 
I 



MINISTERI E 

VAN BUITENLAND S E Z AKEN 

'S-GR A VENHA G E 

\'I!R.ZO B KB DIJ D B AN TWO O llO IN G, KB NioLI!llK, ONDBR WB R P, 

Kenmerk: 

Onderwerp: 

• 

• 

Directie Kabinet en Protocol/KA 

aanmelding van personeel 
ConsUlaat-Generaal van oe 
Federale Duitse Republiek 

Datum: 1 8 December 

Nummer: 11 9054 

Ik heb de eer U mede te delen, dat aan het Consulaat
Generaal van de Federale Duitse Republiek te Amsterdam BUn 
verbonden de volgende personen, allen van Dnitse nationali
teit, in de achter hun naam vermelde functies: 

t D'r. Karl Du Mont: Consul-Generaal, 
~ 1 Dr. A. von TOrök r Vice-Consul, 
~j ~ Dr . B. Meyer Berkhout-, Hoofd van de Econo~ische Afdeling, 

- J. Schmidt ; Ka nselier, _, .;;, -'>~- I -
7'--1 

'K. Drewsk1,-Secretaris, 
-..... E. Tilsner; .. ""'}'\_auffeur, 
.,..,Mejuffrouw a.. von R?sselt, Secretaresse, 
,...Mevrouw c. von Henn l g s lleboren Occhsner, Secretaresse, 
,H.E.A. Winnefeld, Secretaris . 

Dr . von Tör~k , die gehuwd ts, woont aan het adres 
Schubartstraat 40 te Amsterdam; de overige hier renoemde 
personen hebben voorlopig hun intrek genomen in een hotel 
aldaar . 
~ 

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

y~:~ 

AAN het Mj.nisterie van 
Binnenlandse Zaken , 
n/a Javastr aat 68 , 
' s - Gravenhage . 

G 1~.; . bew:._b/;z/rtJ 

Rappel 1----

·-
~ 7812 • • so 

Antwoord :------



No. s 99596 

• Betr.: Si~alering Duilts 
dijïomatiek personeel 

, 

's-Gravenliage, 7 September 1951 

fO SEPT 1951 

V.ERTROUWELIJK 

In antwoord op Uw schrijven, laatstelijk van 20 Augus
tus jl., No. Gr.V.D. 1828/50 Cont~, heb ik de eer U te be
richten, dat signalering van grensovergang van hier te lan
de geaccrediteerd Duits qiplomatiek personeel niet meer ~o
dig wordt geacht. 



S.T. 20 December 1950. 

No. Gr.V. D. 1828/50 Conf. 

Ondenyerp: Bignalering personeel 
Duitse Consu1eat- Generaa1. D/ 1)~ L 

• 

Jlan: :s.v.n. 
Typ: 18. 
Coll.: J.P 

__ l7 '> j'C' 

CONFIDENTIEEL 
I) 

Onder ve~ijzing naar Uw brief No • 
97406 Geheim van 1.3 dezer betreffende 
pers ~ee 1 Duitse Verte ge moordiging in 
Nederland moge ik U berichten dat 
dezerzijds door het doen signaleren van 
opgameld ~rsoneel moeilijkheden worden 
voorzien met bet Ministerie van Buiten
landse Za ken • 

Ik moge U de rha 1 ve ve rzoe ke n wel 
in oven1eging te willen nemen deze 
aanLelegenhs id met genoe~r.d 11inisterie 
te v1illen opnemen. 

,,lvorens tot signalering over te 
gaan zou ik gaarne Uw ziensnijze in 
deze Ve.rnf3men. 

S.T. 



• 

• 

vdl 

IN IsrEro...c. VAN 
BINN~LALTDS~ ~JJL.Ji 

No. 97406 

C4 ,)... 9?406 

Bijl .~ gene 
:Be t;:x:.: Dr, ftrnno Jl.i:,"Ylm-B..:RK!K.UT. 

3 DE( 1950 
1G-0ra.vonhago, 9 December 1950. 

G ~ 1l .r:. I 14. 

Uit betro~bnre bron vernam ik dut als chef van do economische 
afdeling van bet Duitse Oonsnlaat-Gonaraal , gevesti~ te Amsterdam, 
is benoemd 

Dr, ~ .runo ~Y~-B.t.Itl:QIDL".l', 
geb. 22-S- 1896 te Barmen. 

Zijn dochtel' ..i!ddn ia E-4-30 to ,r..de geboren. 

Ik lilOGa U verzoeken mij te doen inlichten antre.nt de ante
cedenten van de familie L:.t:.Y..:.R-B.o:.RKl{(IUT. 

Aan de Beer Commissaris van Folitie 
te 
.1!: D ~ . 

RILT HuOJ:iD V.AN DE DIENST 
Nllll\ons deze, 

~ Jbr !Ar 11.;r .Tb. serraris • 

~ 
On ... 
Re_ 
A._ 

b"W:_ ·---·-
~r: , ."'-/ 

. . ···-·-······-·· 



vc:'!M. 

t.;ll: IST.ERIE V.'U-1 
BUlTJ:J • .L.:.J\J)..,~ c..KB~ 

f.O. 
Bijl. : 

: 97406 
1 (oan) 

C4 co 97406 

's-Gravenltar,e • 9 Deee.,. bor 19!i0. 

Betr. :. ~ rlOPiee Duitne Ecoponische Verte,enwoorêis!PG• 

OEH 

Onder veruijZing naer een artikel uit hot Avondblud van 8 o
v ber 19~0, wanrltlin. ik t-en afschrift hierbij insluit, moge U: U 
vorzockon Iäj te rlllen inlichten omtrent 4e Voorlopige Duitse Eco
ncar.tscho V~.;rtogerit7001-dig1ng en élu hoor K JS I S ll R. 

m:T HCOFD V:PJJ D.b DI.t1K3'i' 
Namona de4ê • 

. f .Thr lh' is".J". Th. Serraris. 

Ann do Hoor Boo.tdcOI:l:liasaria "fan Politi~~ 
te 
RO'l''l'KRD 

ntv ' t:W: 

Rappel : ... ?.!. . J. ~- I - · ·-··--···· 

.t~twoord :.:.· ------



• 

vdlî. co 97406. 

No. : 97-'.06 
Bijl.: gene 
Betr. : Personeel lklltsa Vertoeçmooo:rd1f;ins in rl.Oderlnnd. C J:o H .1:: I t1. 

To Amsterdam is thans het DUitco (ll)rurolnat-OOnera.al. ecves• 
tlgd. Ebt personeel bestaat uit do volgt3lldo personen: 

1l R ll; l. S X l, Kàrl, geboren ~-5-91 
secrotoris/kanselnrijbosmbto. 

D U 1!1 0 lt T, Dr. Karl, geboren to Brenlau '27-12-89 
Consul-Goneraal. 

HA s s J:O L T, Agn~s wn, geboren to Aken 5-2-27 
socretnresselkanoolarijöe~bton 

.hl L Y ~ R-B R K B o ti T, Dr •. Bruno, geboren 22-8-96 te &m:.en 
chef econcmieehe n~oling, 
verg ~ vnn zijn dochter eddo, seroren 
te .r.tde (Nod.) op S.4-So. 

S C H I.. I D ~. J'obnnnes, cabOren te AllO (&lksan) 1-lo-87 
lttmeol1or. 

T 1 L S li .t.à :a, i:rich Erdrnann, gaboren te Grim- 1esse 
cnnurrour. 

"l' 0 R 0 K, Dr. Alexander von, gaboren to ,eenon 2-ll-14 
-vies-consul. 
TOROR ie een ~on -van con vooroorlogse 
~ngaarao gaznnt to Don Bloc en is Bo~aar 
van goboorte. Bodort onir;e ru:.a.~en is h1j 
tot Duitser gonaturoliseerd. TORVL is vor
ce~ld vnn zijn echtgenote .C:va .tûlNE.Il'r3-
s~.~JUL.l:n, sabaren te Codlea (P.oEtJ.) 
25-10..23 en dochtertje vn, seb. 22-7-45. 

Ik. moge U 'Vorzoel::an. het personeel vnn hot Duit~ Con.sulant• 
Genoraal bij 8l"Cllsovergang op dezoli"do 1l1jza to a1anaJ.ercn als 
voor de nuss1ecM en Satelliet diplO!!lnten reeds geschiedt. 

Ontv, bew:_. __ .,._ ....... 

Rappel 

4 
11. c. ) 



• 

• 

ge, G Doe oor 1950. 

l o. : ?(06 
B13l.:e 

G 

ODBanks het feit at door~~ ZO;Ol onaeling alo 
e0hr1fteli jl~ h rhnaldeli 3k erop 1o a g rono n zo opa CL16 wo ol13k 
ln konnS.e te oraon soatold me:t de nam n n p :OOOllfll1ll van het 
toekocotleo p roonool vun dQ Ih~.tae ort sen\10ord1gln h,t.l., ont
Vlnc 1ls: tot h~on (!eGn oftic1ele op vo dc.tarvan. 

Uit bot1~u Jar on ln do el ;!U1s iugolichto bron 
rnc ik tbana dat er een Duits Consul t-aonaranl gevestigd ia 

to ~to~. 1zerasracht ooa. 
Hieraan zoudon vcrbonden 1jn: 

XI, &u-1, c boren ~-u-91 
c o tar1o/kan el rljbs bto. 

Dt1t Ol ~ c Dr Karl, flOborcn te realau 7•12 9 
Consul.G noraol, 

BAB~'l' 1 Sll!i ven, sebor r. to hl:on 0- 27 
o cretarocs /konoelar1~b bte. 

T Or runo gebor n 2 • G to ~on 
c~et econoolGoho fd 111 • 
vore z 14 vnn z1jn dochtor da0 geboren te ~c (Ued.) 
cp e-.4-ao. 

BCliMim1 Johannoo, geboren to Jme ( akoon) 1•10•8'1 
knnoeltcr. 

'I'IL .. J n, ricb rdmnnn0 geboren te G1~- tcs o 
ohaUfteur • 

lJr Al mr!der oni caboren to enen 11-l.' 
Vice..connu • · 
:~: laJK iG con ~oon n n ooroorlo oo Hon ~o cezent 
te Den Haae on ia onc r n c boorte. Odert entco r ~ 

nden io hi~ tot Duitaar ea turolioeerd. 
~RD~ 1~ verso~cl~ nn zijn cht note a KotN RlH
SZBRDAiïELn:,, .obo te Codlro ( 'ofWlen1o) 25-10•23 n 
dochtertje LYn, cebor n 22•7-'i5. 

:te ons srd m!j ned(!f3 eel dnt ook nos oen zekero 
ej. ;ronaBI»T codurenà.e enico d en ln 1 rland 1o g ~c st0 lll.flar 

t edar J.o t ruggezondon, omdat z13 bij d Dcutocbo Zoitunc tn den 
Nied rlnndon" zou bobben SO\~orkt ti~deno 4 bc~Gtt1ncot1jd. 

Ik vestig Gr voorts Uw aandaoht op0 d t de 1 oGerlnndoo 
dasblaêlpera roeds eoruimo tiJd bek nd ia .o0t de norun van de ConaUl
a noraal Dr Kn i DU!."O'rlT, hom~ol bij oon condolillGe informatie mlj
oorz1jdo bi~ U\1 dapax-~cment onttona wsrd, dat deze in vcrband mot 
eon llul tso v rtcgonwobr.iiging r,enoemd ··erd. 

~~trent de antocadonten vnn Dr arl U~.Ol~ aljn in do 
p ra zeor u1toonlopendo ber1ohtèn veraohonen. Tcr~c~ol00 van bet 

fe!t 



;; 

• 

• 

.. c -
f 1~~ t duavor do j\leto ~ n en personnlta van bov n
bcdoold ~-r onen ntct t zckcr.boid bo~ nd ren, konden Oijner-
21343 ook en lntormntlea ;;ord n tnee, onnen. 

meen te n~ou v on~ r tellend t te U\ entdel -
v nsgescl i ~ n! n .PQli tlete O!lt eed ntcn van de reed !n eder
land to~ol ten 1 ~on sn bet ltoc onaulaat-Gon mal bekend zljn. 
llientcngevolse .mog 1k U vcrzQehen mij ll.e biJ U bekende 'bljzon
dorh d n ömtrent tia .... e personen te doen mededelent wnazobij ln het 
bijzondor JD!jn 'b ltm tollint uit at ~ r d rotlenen die ertoo 
bobbon cel id jtti t hon n r l cderlnnd to zendon. 

T vens V\tatie: Ut Uw aandacht op het c.la bijlage hier• 
b13 caa'ld.ll, voralor.- ~nn o n pnra .. conf{;r ntt e, ga~ouden door Dr Ke.rl 
D"Ult or.m ~ rn.et bot v rzo 'e .m! :J alr.mo · t.e doen 1r.J.1c.."'lton or.-rurent het 
ve1)aonael tot <tua ·er vcrb~ruton aan "de voo1·J.c1 !.r.c ~concuu.toche ver
tG em oor ig!DG von eot-Duit l nt'l te ~· t rdlïi.Cl" ~n 1n bat b1~-
zontWl' ova:t• éio in :,.\vt v~rsl ouol:.i.i.. e nccz• .. .:Jn:. 

!fen itl~.t{) ~ .. ~ svol ..... oli~' 1n ot t t zijn de doo 
tJ ta '\: eratt•GJ~ con t "''Vi n to v rl. 1 re ot dca in Dijn dcmmonte.tio 
ahnhe<~l{:e .:.n.,.o:mati<.~ on oliet tu 1 :KJod l::elij~o nc/ie!"e e.ntooa~enten 
oud rzoal-.on in to tello.A., o e iJ. U di1n nd vm•zoe-_e.n dc:no ~ 
net trvo~·ra.ot to doen oohnnû.al :a. 

1 T 1.0 D ' l DI 1!1 .. 
J.W.maï.o deso 

.: .Th. errarie • 

Aan dG Hoocedelg~otronge He~r 
c. .~dl·iaonov, 
Cho:f' dar D1rectle lgc-G.eno/irurldieclltl ZUlton 

u.n het t 1niate-.t·iv w.n Duiti!l:nl.;.ntla-o ï:on. 
I~ !n 2r:.1,. 
' s-CB! V •. 



.A.facbrlt't 

HAtm LODLAD, e ovembar 1000. 

onl.s~a bonoeod consul-s nerl.Ull voor erlWJd Vt.Ul 4& Bonila-
reDUbllol: ltoland, dr Karl do tont baoft etotm' n ae ertescnr:oor-
41soro an de cdorlandse on buit 11lnndo v ro ont en in hot tijdo-
l13k orbl13f van bet consuluat•c neraal te t rd· aan de Ke1z ra• 
B oht. Hij hield daarbij een lrorto tooopJ.\; k nrin hij e beroep 
op do per deed bam b13 eljn moe111jk~ t ak t atennon on el~lanrde 
o~ooda tot 1ntor.mut1o van do poro berold te zijn. 

Eln!' hot oonsulaat•soneraUl to 1\m tordao dof1n1t1o1' zal \70rden 
gevc3t1sd la noc niet bokena. De voorlop1eo eoo1umdoohe vertogenwoor
dislne van oet-Du1tsland te Rottordac zcl 1ordon o»eoheven; de heer 
Ko1aor zal naar .Ansteraam komon. Het is 4 bcdo 11ng dat ho,; conaula t• 
gon raal in do toekomnt ])OoOpoorten en v!GO. zal arceven oor ,.est .. 
Dultalana. Do ohof van de conoUln1 o e..f<loline; 1o baron A. von 'Ml"6k 

n de chof der ooorwmtoohe afdeling dr n. f oyor Berkhout. 
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NOTA 
Bij CU 97406 

Aan: "K:A/BA 
van: c 4 a 
Eatr. l?ersonaet Jàtttse Çonaulaet=r.eneraM. 

Hst Dllitso COnsulo.at-Gsneratil, gevestigd to knstol'dan, ll:cizors
gracht soa. bestant uit do volgende peroonan: 

D R 2 S K I, Xarl, goboron 2~5-91 
secrotariu/kanBelnrijbeambto. 

D U 11 0 N T, Dr. Karl, geboren te .Ih"eslau 27-12-89 
Co.nsu]. .. G3neraal. . 

.RA S S A L T, Agnes von, geboren te Aken 5-2-27 
eacrataresae/~ansclarijbeambte. 

ll ;;. Y i:. R-B~ R K ll u U T, Dr. Dtuno, gob. 22;..a..9G te Ban::!en 
ch3.t econcmiocho afdeling. 
vel't:>c~eld van Zijn tochter Edda, gou. 
to .&ie (Ned.) op &-4-30. 

S C BIJ I D ~. Joluumos, gob. t o J\lle (Saksen) l-10-8'7 
kanselier. 

T I L S N .ti R, ..15r1ch i;rdJna.nn, geb. te Grun- 1osee 
ebauff'our. 

T 0 R 0 !>:, Dr. Alexander von, geboren te tleenen 2 ... 11-1-1 
v1ce-coneul . 
TOElOK ie oen zoon van een vooroorlogse 
Hongaarse gozant te Den Raag en is Hon
gaar von geboorte . Sedert enige mv.en
den 1o hij tot DUitser genaturaliseerd. 
TOROK ia verBCZàl.d van z1 jn echtgenote 
Eva KOI:m.~.:.~R'I'H-Sl2Rl).Al3li;Ln, geb. te CotU.ea 
(HOO:m.) 25-10-23 en dochtertje .}va., geb. 
21':-7-45. 

"Ut U bij Uw buitanla.ndso relnties omtrent bovo.ncenocmde personen 
infonuaties inwinn~n'? 
Ik stel tlij hierbiJ o,;p het sta:ndpunt dat hot Clipper, Sa:aUne, 
Expresse (en wollicht Spil) mogelijk zal zijn 1nl1cht1ngen to ver
krijgen van him reS]). b-azott1ngeautorite1ton in est-Duitsland. 

C 4a. ;1 6-12-50. 
"7 

Qntv, be.W::!oo..--- ------

Rap -· · fp. 1· ri. ··· 
~//:r- e:-,t~._,,.,,_ •. .,r ó.<L) ~ á ~Jh~: 
~ ~?-V f-:!) :7;lc,/Z-~ 

t -.., 
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co 97406. 

NG'.rA 
Bij QJ 97406 

Aan: K. B. 
Van: C 4a 
Botr. Porsoneel Duitse Consulru1t-Generàál.. 

Bét Duitse COilaulaat-Gäneraril, gevestigd -to Amsterdam, Xa!zers
gracht 60811 bestnat .uit de volgende pe1'ooMn: 

D R J.i S X l, Knrl" geberen 2:}-5---91 
accr~tnris/kunoolarijbcambte . 

D \l 1.: 0 N 'l', .Dr. Kal.-1, gebot-en te Bl."ElSlau 27-12-89 
e..nsul-Gensrasl • 

11 A s B E L T 8 Agnes. von~ t;eboren to Aken 5-2-~ 
socrotnrssse/kanselnr1jbe~bta . 

L .Y. .b R-'B ~ R K ll 0 U '1', Dr. Bruno, ()eb. '22-8-96 to Bm:men 
ehef econaniachs atdeling, 
vergezeld vnn zijn dochter ~dda, geboren 
te ~de op 8-4-30. (lied • ) 

S C .H 11 I D 'l', 1obannes, geboron M A:lW (.:3alraen) 1-10-8'1 
kanselier. 

'l' I L 3 l~ .1!0 'R, Brich rdm.ann1 g~boren te Grun-ri1oaa9 
chauff eu;r. 

T 0' R 0 X, Dr. :Al.exru:ider von~ geboran _te ,oenau 2-11-14 
rtce-cqnaul . 
'l'OliOK ia oen zoon van eon voo.roorlogso IIon
guarse gezant to Uerl IInng en is llongoo.r van 
eeboort'O. SOèlert enige IJuandffil is hij tot 
Duitser genaturaliseerd. 
TO.UOX is vergezeld van "Zijn echtgenote .l:va 
X~R'l'H-SZ:.:lillAlli::LYl, gobo~n te Oodlea 
(~me~e) 25-lQ.-25 en dochtertje E~, ce
boren 22-7-11~. 

1'4ilt U hot J>Srsoneel op dezel:fde wijze behandelen als de Satel
lieten?. 
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.RI;J.- OR'l' 

Betre1t : ~it~e Verto~~n 
i n l ed~rlanü. . 

I . Volgens telçfonische ~eaeuelin van uitenl~as~ Zaken (! ej . 
beutaa t het .Jui tse Consulm ... t - Generual te _ o'terdcun. vhans uil; 
vol ende 1ersonen: 

::;::::. -
D!W..,'S.J. , ax·l , geooren 2::"· - "'> - Ç;Jl 

sec.cetaris1 ~~ d.ns el&ri j bea..nbt e . 

JJU .... ON'J.', .L)r ..t<arl , c. ebo1•en l:jl:J .tlreJlau. 2'/ - 12- 09 
Consul-Generaal . 

• jj: I hAi:3.J.uLT , .n.gnes ~on , ""ebol'en te .4ken ó- 2- 2? 
• secrevaresse/kanselarijbeambte • 

:= I !\""Y.JR-B.1:1~Jlli0U~ , lJr Bruno , geooren 2i::-t1 - ~ > te Jarruen 
chef economische a:~;aeli , 
Vcreezeld van zijn aocn ~ · t..aa , e-eoore.r: t~ ...... ae(Rea , 1 

op c - 4.- ...,0 • 
.... 
:; ..:lCEl Illl' , Johannes , .geboren te ... ue (~aksen} l - 10- e'7 

kanselier . 

-:::::. • -

1IL~1l~R, ~rich ~rduann , eboren te Gr~n- .iesse 
chaut:.:et;.r . 

' TORm<: , Dr .hlexanaer von , reboren te .,enen 2- 11- 14 
vice- consul . 
TOROK is een zoon van een vooroorlogse Lon~a&rse 
gezant te Den Haa un is IIonr aétr van f: ..,boorte • .Jede 
enige maanden is hij tot JJui tser eena tur~:..liseeru . 
T~FWK is y ercezeld var zi .:n ecn.~f "note 2:Ya KONNi<.JRTH
cl~RD ...... B".a..YI , r. ebox·en Ge C:odJ.ea ( wu lbnie} 25- 10- 23 
en uochtertj~ ~va , ~eboren 22- ? -4~ . 

+"' I I . 'l'evens is nof a.ant:.ekomen een zeKt:~re. ej . JUNGBLUT, uie echter na 
~ enige ~a~en naar Duitsland is teruf ezonnen, om~at geoleken is u~t 

zij ti jaens de oorlog in }.. ederland gm.erkt hes.~. t bij a.e "Deutsche 
Zeitung in den ~-ieè..erlanuen'1 • 

III . Eet Duitse Jonsula&t- Gener&&l is ~vestigu te -~stera.am-C , Leizers
gracht 608 . 

18- 11- 50 

~ 04 , 
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6 November 50 
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Bedre1 gingen Duitse 
Consul-Generaal 

VI! AV 2 

Ter voldoening aan het g~stelde ~n Uw sc~rijvan d.d. 
27 ~entembar 1950 no. 9?106-78)8 G.s., kenmerk DKP/KA, 
onderwerp als 1n marg1ne vermeld en onder terugzend~ng 
der daarbjj gevoegde b~jlagen , heb ik de eer Uwe EXcel
lentie te bP.T~chten , dat een ondarzoêk naar de herkomst 
van hP.t anoniem schrtjven, gePn rPsuitaten heeft afge
wor-oen. 

Ik meen te mogen aannAmen, dat het hier bAdoelde 
anonieme schrijven n1at gezien n:oat worden als een uiting 
van een georgan~seexde actie, om de in het schrijven ge
dane bodra1g1ngen waar te maken. 

t !!>lr HOOJill VAN Dl! DIENST. 

Mr L. Einthoven. 

Aan Zijne Excellentie 
de Minister van Buitenlandse Zaken. 



Ter 01 1din : .o • .12 

Dos ... . L5/7"J2 

. tlaer\ tJl'p : >drl!1uinu :UUl ~.se vOl.SJ.J.- 'e uraa.L 

B • c . :::> • V 8!... .L 0 (.; c " 0 1.)0 .r ... ':1' 0 
4Jo.:J)~,.L:>. · "·B. L.o . 
Ei jla~e1 : ~ 

f 

2v ÜC11008X .l~;:>0 . 

aar aa.Lle1din[, vaH neve ... ve.L·me.ld se l'iJV<J ,.vrd ~.~ !'lede 
<.> .dt!e.Ld , -.tav het. insestieJ.d.e onderzoek naar '"' -:.c ... .triJV-- ... : vart 

(L(dJ bl'J.~J.l zonae1' gunslll[, resuJ.'taat. 1s (;eblevcn . (t:!J.llw3) 
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MINIST'F!RIE VAN 
BINNFJn.JUIDSE Z.liKEN 

No. :B 93915 

co 93329 
's-Graveuhage, lÖ October 1950 

Bijl.: 2 VF!BTROm'IELTJK 
U?-11.- 'èn 

J4liyJ.., 

Betr.: Bedrei ging Duttsel _ 
Consul-Generaal • 

VII AV 3 

Hierbij moge ik U doen toekamen een anoniem schrijven, 
gericht aan H.M. de Koningin, hetwelk mij door het I.Iini.ste
rie van Buitenlandse Zaken werd toegezonden. 

De onbekende afzender stuurde oen afschrift van Zijn 
schrijven ook toe aan het Min1ste:rie van Binnenlandse Zaken. 

!k moge U verzoeken naar de schrijver van deze brief 
een onderzoek te willen doen stellen, met de uitslag waar
van 'k gaarne, kan het z1jn spoedig, in kennis Zal worden 
gesteld. 

Bij uw antwoord zal ik de bijlage gaarne terug ont
vangen. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
's - G n A V R N H A G ~. 

JHNr HOO:FD VAN D'E D!ENST. ;x Namens deze, 

i.. L. van Lacce 



MINISTERIE 

VAN BUITENLANDSE ZAKEN I 
'S-GRAVENHAGE 130SEP.Il50 ~ 
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Kenmerk: DKP /KA Datum: 27 September 1950. 

Onderwerp: Bedreigingen Duitse Consul-Generaal Nummer: 971 06-78 38 G. S. 

• 
./. 

• 

Aan het .t..inis terie van 
Binnenlandse Zaken. 

Javastraat 68. 

GEHEIM 

Ik heb de eer U hierbij in originali aan 

te bieden een vanwege H. U. de Koningin ter behan-

deling in handen van de Minister van Buitenlandse 

Zaken gesteld anoniem schrijven, hetwelk ernstige 

bedreigingen inhoudt jegens de eerlang hier te lande 

te verwachten NDuitse Consul-Generaal. 

Gaarne zal ik te zijner tijd vernemen, of de 

bijlage dezes U tot opmerkingen aanleiding geeft • 

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

• s-G r a v e n h a g e • 
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1
t MINISTER IE VAN BI NN ENLANDSE ZAKEN 

.: 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN ., '!l NR. 1908AFo. Kabinet &1.'$ ~ . 

BETREFFENDE 's - Gravenhage, :18 ~e:p"t": 195 ~ . 

anoniem pamflet. 
MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEU G 
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN H 
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELD 1 SEP.~· 'I 

CD' _ff0. 
Ik moge toekomen een ano-

niem pamflet, het,ielk aan het I1.inisterie van 

Binnenlandse Zaken •Jerd toegezonden. 

DE CH.!i:F :JER AFDELING 0 • 0 • V . , 

• 

Aan het Hoofd van de B.V.D., 
J M astraat 68, n• Haag. 

<'!> 9994- '49 

( 
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~er ttonti. van ietloreon ordt h t vol.aen.de 
ebr oht. 

o.f4. - · - ·- - · - hier t bekend, d t z13 na 

g houd n ovorlog het volgende boaloten heeft a 

r ordt in oenen dele ingoot md not d ev ntuel benoOl'linG 

van eon m.cuvro ------De Broep ~~ de eerste aelegenheid te bna.t nemon om dit 

Hoor ohnp V1a handgranaat dan wel plotool op de traditionele 

otfell!:1M.1 r t nbeoeiti.sen n 

:De ~o 'D zal. do eer te da89 narop dit al dc.n niet e . g . o.nti 

~ ei-H O" oho.p 1n on Vaderland z13n nieuwe op1onno.ge ot1e 

bectnt, roede tot actie overaaan. 

nooit ons dierbare Va erland o r door en 0 bospionndrd 

en lnter bo tormd • 

Ono doVieo lo nu 1 achten tot d1c ot kom: en d •• •• ••• 

u B E ~ ~ I f I G N " 

zoo.l.o onze trouwe vrienden "ba oi tiut " werden • 

Hooe oht nä., 

Voorlopi niet or te noems.n. 

Verzenden a 
Z1 113 t 



's-Gr~vanb e, 4 Iul1 1950 

Uo. 8&.45 
Bijl.: ene 

, 
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In • ntr.oord op U s~hri jvco:n D1roct1e :..nbinot en ~o tccol/l:A -d.d . 
17 pril 1950 No. 35649 heb ik o.c eer ll t«) borichtcm., at blij~Ohs een te 
A otcroam ingesteld onderzookop 9 Jàn!,l!lri 1926 vanuit ruitsla.nä naar 'f~e
del•lttnd kwnm: 

GèOrft Karl ~ll~, seboren èo Solingen, 4.6 . ~93, van beroep koop
man, Iluitae netjönalitait, k~kgenootschap D.G., gohur.û et rncstine Su-
annno t.tl !AtlN, gef;loren te Miihlhsuaon (T11Ur1nsen)J 23. l.lf.95. -

Uit dit llurielijk vtaren 2 kindor(iln nebo1·on, resp. Johenn Georg, ~e
bot'cn t-e 1Uhlhauncn, 19.6.19 en Suaanne Ron~, goborc;,n to f!Uhlhnusen , op 
10. 5 . 23, diEl evcneena ct de oudor.s in 1926 n 1l' Ne e:r.l nd l~~or:ton zijn • 

~etrokkcne woon4e op divorse 1drt.usen te /inat<.To'ln, ~oo'h 'MlB sedert 
1.9!33 t;o011achtig op bvt edres J(ln I;.1ykenatrnat 23 huia te Amoterd ; de zoon 
vertrok op 2 • • 9 . 1934 naar ~nh~usen en zou dcnr bij e(n groot~ocder introk 
gcno en hflbbcn. ue overlee ge~ insleden ve:rtror.k<.n 1 n ·ov bor l 9.30 neaT 

urn,b r , LSclt~;nstrasze ~5. 
Voor zover thans nos te f,materdm is !runnen blijken, was betrokkène 

irCètE.ur van cle l.V. F . I a ... r.~:_,:t'B H<.mdelsonc:.orne11DB te terd m; hij ~as 
een r,root zaken an, doch ston~ on zakeli~ gebied alleszins gpnstie bekend . 

Na 19~ bleek betrokkene lid t6 zijn van de .u •• , •• en hij eert actief 
ed orkt aen ~> onrichti!lf'; ven e "Duitse ·olonie", ~. nrill ook Alfr~ 
IJ!.SC en leidende rol gespeeld heeft . Voorts wes betrokkene r:eru!ne tijd 

voorzittr>r vm de "lleutscbf\r 'h'uderverei.ntt te 1\nstord!ll'l en olll.Streeka 1934 
·o;r.;ï hij benoemd tot president von cc "Doutoche H ndelsk er" te !'lSterdam. 

Ortrent een ~rblijf in Amsterd~ na overnber l93P is niets kunnon blijken. 
Dotroltkene was , hoev;el nati-onaol-socialis t:.1sch, gemt.igd in zijn optreden. 
In e L ninietratie bij hot Eócfdbureau v~n olitio te Amsterdam is niets 
ten nadele kun'non bli ·ken; ook in oolitiek opzicht kont l~i1 do.erin niet voo~ . 

Om t;r~t de .gedragingen van G.r. I i:Uiln na Novem}!Gr 195P. Zijn bid mt j!'l 
dienet eoen gefSrve~ts cenwczig. 

Ik vestte er Uu aantlo.cht op, dat Alfred ll'LESm-1!'~ voornoe!'!ld d-e opval
eer Vl.lil ·RHP. ula voorzitter van de Dautncbe lk.ndelsk::u:u:~~ te Jrnsterda!Jl iS 
gelocst . FI ent heeft oen actiGvc rol gesp~lrl in e vooroorloese Duitse 
a~ionnaec in fedorland . Uit niets is echter kunnon blijken~ ást er in dit 
orzicht een ongo,·enst contact tussen FPJJ-4 en FiwCim Jteeft bestaan. De ge
dragingen van F1L\NKl 1 voor zover zij bekend zijn, lijken geen ov6I".:egend be
Zlroar toeen een eventuele benoe.:ning vun betrokkene bij de hier te lanue op 
te ~ichtcn Duitse Consulaire Vertegenwoordiainr, op te leveren. 

Ik ~ge echter o~nsr UW aandacht brongen het ton zeerste op prijs te 
zullen stellen, zo spoedig no elijk ervAn in kcnnia gosteld te ~orden, in
dien een Duitse consulaire vertegenwoordip.ing h.t.l. ordt opgericht . 

/IIJ.n dO }TQQf_';CQClgcstronge Beer c. Jl.driatUl.Ge 
Cher der til·ectlc Algemene-Juridische ~ken, 
van het Uinist,c!'ie van Buitonl"lndse el~en 
Ploin 23 
1à..GRhV OE 

HET HOOl'D VA~ DE DI.ill 8r, 
Urunena deze, 

Jhr Mr . J .Th. Sorrar;is 

Ontv~ bew: __ _ 
-...-..-........... ..., 

Lp pel 

.P.n ~woord 

. ............. ....................................... 

.. ,.;., ......................................... . 



MINISTERIE VAN JUSTITIE 

Afdeling POLITIE 
Bureau: Kabinet 
No.: P 118/00 Geheim . 

·a-GRAVENHAck.O M/:.1 1950 

Bericht op brief van ,...C.... 
26 April 1950,No.83823 

_M_en_wo_r-dt-v-~---~=a=-.,.,... -g-van-d~e:e---'7bri-.cf~lla:-::-g. 
tekening. a!doling dn nummer nauwkeurig te vermelden 

betrelfende G .K. FRANKE. 
U ME\ 1950 1 

• 

• 

~~ UJYJ- J 

In antwoord op Uw bovenvenneld 
schrijven heb ik de eer UHoogEdelGe
strenge mede te delen, dat omtrent Geo 
Karel FRANKE dezerzijds geen gegevene 
bekend zijn. Wel bevindt zich in de 
kartotheek een kaart van een zekere 
Karl FRANKE, van wie vóór de oorlog e 
geheim dos ei er bestaan heeft. Dit àie
sier is echter bij de inval van de Duit 
sersin 1940 vernietigd. Het ie niet 
bekend, of deze persoon identiek is met 
Georg Karl FRANKE. 

DE 1GNI STER VAN JUSTITIE, 
Namens deze, 

Het Hoofd van het Bureau Kabinet 
van de Afdeling Poli tie, 

~Mr. J .P .G .Goo eeen) 

het fffni steri e van Binnenlandse Zaken, 
Hoofd v.d.Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 t e 1 e~~~A~~~GE. 

t.a.v. Jhr.Mr. W.J.Th.Serrarie. 



Uw No . 83823 d . d. 26 . 4 . 1950 . 

Betreft : G.K. Franke . 
..o..t - ··10 MEI •t95Ö • 

8 Mei 1950---VERTR0Ul1 i' IJK . 

• 

• 

A([ e ~o 6l1 
--- I 

In antwoord op Uw vorenvermeld schrijven kan het volgende 
worden medegedeeld : 

Blijkens de administratie aan het Hoofdbureau van Poli t i e t e 
Amsterdam kwam op 9 .1.1926 vanuit Duitsland naar Nede r land : 

Georg Karl FRA1IKE, geboren te doli ngen , 4 . 6 .1893 , van beroep 
koopman , Duitse nationaliteit , kerkgenootscnap : D. G. , gehuwd 
met Ernestine susarme Lehmann , geboren te Mllhlhausen {Thllringen) 
23 . 1 . ' 95 . 

Uit dit huHelijk waren 2 kinderen geboren resp . Johann Geor~ , 
geboren te Mnhlhausen, 19 . 6 .' 19 en susenne Renate , geboren e 
l&llhlhausen , 10 . 3 .' 23 , die eveneens met de ouders in 1926 naar 
Nederland gekomen zijn. 
Betrokkene woonde op diverse adressen te Amsterdam , doch was 
sinds 1933 woonachtig op het adres Jan Luykenstraat 23 huis te 
.Amsterdam; de zoon vertrok op 24. 9 . 1934 naar M\lhlhausen en zou 
daar bij een grootmoeder intrek genomen hebben . De overige 
gezinsleden vertrokken in November 1938 naar Nllrnberg , Eschen
strasze 25 . 

Voor zover thans nog te .Amsterdam is kunnen blijken was betrok
kene directeur van de N.v . E. Lehner~ Handelsonderneming te Am
sterdam; hij was geen groot zakenman, doch stond op zakelijk 
gebi ed alleszins gunstig bekend . Nà 1933 bleek betrokkene lid 
t e zijn van de N. S. D. A.P . en hij heeft actief medegewerkt aan 
de oprichting van de "Duitse Kolonie11

, waarin ook Alfred FLESCHE 
een leidende rol gespeeld heeft . voorts was betrokkene gerulme 
tijd voorzitter van de " Deut scher Ruderverein " te .Amsterdam 
en omstreeks 1934 werd hij benoemd tot president van de "Deut
sche Handelskammer" te Amsterdam. Omtrent een ver olijf in Am
sterdam nà November 1938 is niets ku.nnen blijken . Betrokkene 
was , hoewel nationaal- socialistisch , gematigd in zijn optreden. 
In de administratie aan het Hoofdbureau van Politie te Amster
dam is niets ten nadele kunnen blijken; ook in politiek opzà cht 
komt hij daarin niet voor. 
Daar omtrent de gedraging~n van betr okkene nà 1938 te Amsterdam 
niets bekend is wi l men zich onthouden van de beantwoording 
van de vraag of betrokkene accept~bel i s als leider van de 
"Wirtschaftsabteilung" van de eventueel in Nederland op te 
richten Duitse Consulaire vertegenwoordiging; zijn gedragingen 
vóór 1938 acht men hiervoor niet bezwaarl ijk. ó)mtrent het con
tact tussen betrokkene en Flesche is te Amsterdam nietE meer 
~en blijken. H- • 
~\ .\~\ 



qn I...;. ... "FJUJ vAir 
Bim!nllt\iiJ) d( ~N 

No. 838".3 
Bijl. : c;ono 

Betr.: rr.K • .rltANlE 

1s - Gr.nvenhage, 28 April 1950 

,Naar mij van de zijde van ~êt ~Hcisterié wm ~itenland.se ~ken 
·v!Ordt 1'!\C'Idegcde~ld"wordt ernstig rekeni:ng gehouden mat .oe mo{!&lijl:çhefd ,. · 
(lat Georg l\árl :mÀlfl . .E .. \nadere personalia onbc~<:pno.) leider zal lOrden van 
de "'Virtachä.'i'tsabteil,ung .. v~n cje. in liederland op te ric..tJ,ten Du,:itse Qonsu-
.l1'lire Vértegenwoor(t iging. . 

G.K. E'l:~E voornoemd wa~ ven 1934 tot 1\:)39 pr~ctiileb.t v:on de 
"Deutsche Hc.ndelsk';nnmer11 te Amsterdam. Hij ·is sed(;rt het einde van de oor
log gcdenazificèèrd en heert de laatste jaren zich op ~articuliar zaken
gabied bawogen. 

. lk mose U verzoeken I!lij te doen r.~ç ed~len, \ n.l.t bij lJ:w adnînistrc.-
t1e omtrent het vro6(!ere Vf:rb+ij'f: v~m :"RA:-ll':F. in ~ederl>Il(l be1tena ia. 

'tet het oog op he-è i'eH" dat het "irtisteri& van !3\litenlB.ndse Za
keu o:p Eten sPoedig $ldvies I!liJnerzi 'da inzuke :RA~ .... " ndriugt, !!loge ik U 
verzoe~en aa beantwoording van d€ze brief voorrans te verl~neu. 

Aàn ~e Hoogeèlelg.;,streng~ Beer~~. J:."' . G. Goossen, 
~ootd.Buraau Kabinet van de Afdeling PoJitie 

• i3-ll het !!i.nist'er1a van Justiti~ 1 • 

JlQ.an:teg 47 t 
' s-Gravenhage . 

-

Jf1<.':' ~'X> F > v m 
Nomtms tl~e. 

-, 

D'"EWT, 



d.d . 26.4:.1950. 

Betreft: O.K. Franke. --
VimTROtTVJELI JK . a Mei 1950. 

In antwoord op uw vorenvermeld sohriJvon kan het volgende 
woroen m®egede eld : · 

Blijkena de administratie aan hot Hoofdbureau van Folitie te· 
Amate~~~ kwam O» 9.1.1926 vanuit ~u1tsland na~ Nederland : 

GcorsKarl FRANKE, geboren te Solingon, 4. 6.1893, van beroep 
koopman, DUitse nationaliteit, kerkgenootaohap: D.G., gehuwd 
met Ernestlnc susanne Lehniann, geboren te· MUl:Ulleusen (Tll'ctr1ngen) 
23. 1.'95. 

Uit dit huwelijk waren 2 kinderen geboren resp . Johann Georf, 
geboren te Mtthlbauaen, 19.6.•19 en susenne Renate, geooren e 
MUhlhausEm, ·10.3. ' 23, die event:)ens met do ouders in 1926 naar 
Nederland gekomen zijn. 
Betrokkene woonde op diverse adressen te .Amsterdam, dooh vms 
sinds 1933 woonachtig op het adres Jan Luykonstreat 23 hüis te 
J\IJSterliam; do zoon vertrok op 24.9 .193~ neer M.Uhlhausen en zou 
daar bij een grootmoeder :!ntrek genamen hebben. De overige 
gezinaleden vertrokken in t 1ovember 1938 nae.r NUrnberg, ESchen
otraD~e 25. 

Voor zove!l thans nog te .AiilBterdem is kunnen blijken was 'betrok
kene direotGUr van de !i .V. E. LebîlerB' Iiàndelsonderneming te .Am .. 
sterdam; hij was geen groot zokonman, doch stond op zakelijk 
gebied alleszint gunstig bekend. Nà l933 bleek betrol&~ne liQ. 
to zijn van de N. s.D.A.P. on hij h~ett aot1ef medegewerkt a~· 
d.o oprichting van de "DUitse Kolonie" • · waarin ook Alfred .FLESCfi! 
een leidende rol gespeeld heett. Voorts was betrokkene geruime 
tijd voor?..i tter van de " Deutacher Ruderverein " te Amste.rdam 
en omstreeks ' l934 werd hiJ benoemd tot president van de "Deu't
Dohe Handelskammern te .Am.Sterdem. Omtrent oen verblijf' in l!r!:i.
sterdam nà November l938 is niets kunnen b11jken. Betrokkene 
wos • hoewel :nationaal-sooialistisoh" gematigd in zi3n optreden. 
In de administratie aan het HoofdbUreau van Politie te Amster
dam ie niets ten ·nodele kUnnen blijken; ook in politiek op~cht 
komt hij daarin niet voor. 
Doar omt1·~t de gedrag1Dgen van 'betrokkene nà 1938 te .Amste~am 
niets bekend is ~11 man zioh onthoUden van de beantwoording 
van de vraag of vetrokkene aoceptabel is alS 1eider van de 
"W!rtoohaftsab1;e1lung" van de EventUeel 1n Nederland op te 
richten Dultae consulaire vertegenwoordiging; zijn gedragingen 
vóór 1938 eoht men hiervoor ~611 bezwaar. jk.. Omtrent het con-
teat. tuesen betrokkene en Flesche ia te .Amsterdam niets 1neer 
~en blijlten . ·· fî-3. 
~~.\~\ . 
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ill. Tl: )TERIE V. JT 
SI~ ~~..m. E .Afi.1: i 

No. 83~ 
Bijl.: gene 

Betr.: G. K. PRA!{Iffi 

,a- :Jr ve~g , 26 April 1950 

GEHEIM 

!•H,..r mij van de zij 'ö v n !let m.nist~rlc 'V'in "3tlitMlandse uaken 
hordt motc~cdeald, ~orrlt ernstig rekening gehoud(~ net de nogelijkheid, 
dnt Georg l·nr1 I.RA."W:E, (nadere.; oorsons.:ua onbekend), l~.Jider .zal '\rordan 

· vp.n de t' irtacheftsebteilung" van de in 'led.er.lnnd op t ~1ch.ten . .Duitse 
consulnii'e VC!'terenwohrd1g.inf. 

et.·r, .FRANI:l~ voo;cylOEJ;!'ld was v~ 1934 t.ot 19313 p:rb 1-:i<'nt vrm de 
Yf'")eutacbe 'Httnrl~lsk'WV'!~r" te Amst€>l,'dl m. Jllj in aé~'art het eind~ van de oor
log_ gêdr:J.o.nz1t>iceord Em 'h,eet't de laatato j~t"'en ~icb op pflrticul:ie:fi zàken-
geo!èd'bewoe;en. • -· 

Ik moge I" 'Ve;rzoël~Effi ni i te do én med adelen '!!at lio ~ t;)u.t oritrent 
het VQO.roorlo~a verbli.ff' van "~<;t.A.11(__; te Amsterdàn br:Jkend is. In het bij 
zonder sant Cnal.'blj mi.in bAlt>nus~a11ing uit nem: zijn ove.ntuele r(latie 
met de ia.te'l'(l 'Prdir~rmt van de F-'ttsch~ 'ffilndels~~ <"!', Alfred IiWCHE •. 

~et hot oog op bet teit, ds.t bet .. iniat~rie 'lrtl.'l Thlilienlandse 
ton op een ST o~ ig a?vi-e~ m11nerzij1s omt,.ent CR.:J~ .aanûr1Dgt, roge 

ik rr verzo·~~n een ~ventu el in te stellen o~1erzcok voo~rapg te vér
leuen. 

' . 

.HET HOO 1J V;'ll .r.; DUN.;>'.I', 
Na:rn.en.s deze", 

r :br. Mr. J •• ~h. Serraris. 

'1· 

~Aan de ~~er Hoof(c~mnissaris 
te il.!?tsterdwn. 

vttn "Pol.i tie 

. . 

.. 



JH. , 
19APR.t9;1 
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MINISTERIE 

VAN BUITENLANDSE 

'S- GRAVE N HA G E 
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Kenmerk: Directie Kabinet en Protocol/JU. \OP Kl_Ä~] 
Onderwerp: Inlichtingen G.K.Franke. ~L_,_~-· 

01\ 1: • 

Vertrouwelijk. ~.·. ~--

Datum: 17 April 1950 • 

Nummer: 366 49 • 

-'- Ik heb de eer U in vouwc clezes a:tacbrift aan te bieden 
van een schrijven van het ibo~d van de Hederlandse Missies 
in Duitsland• d.a. 4 tpril 1950, No . 2673/475, Sectie I., 
aan de inhoud van welk stuk ik mij kortheidehalve moge ge
dragen. 

Ik zoude het zeer op prijs stellen van U te mogen ver
nemen wat terzake aan het Hoofd ven de Nederlandse Lti.ssies 
in Du.i tsland ware te antwoorden. 

DE CHEF VAN HET KABINET VAN DE 
MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 

• c:::/fl·~-

Aan : 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
p/a Javastraat 68 , 
te 
' s - G ra v e n ha g e. 

~ 7338. '50 

--
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I 
AFSCffiUFT. 

NEDERLANIS E MIL I" All tliS3IE 

BIJ DE GEALLIEERDE B~STUURSRAAD IN DUITSLAND. 

Bonn, 4 APril 1950 • 

CV VERTROUWELIJK 
Bo. 2673/475. 
Sectie I. 
Bijl: 
Betr. Inlichtingen omtrent 

Georg Karl Franke. 

Ik heb de eer U te berichten, dat de Handelsraad te 
l'rankfurt van de zijde van de "Verwal tung fU.r ~tirtschaft" 

benaderd werd, teneinde inoffici~el te mogen vernemen, of 
/ // a Georg Karl Franke voor Nederland acceptabel zou zijn als 

""J 

Zijner Excellentie 
den Heere 

.. , 
I 

\ 

leider van de "Wirtschaftsabteilung11 van de in .Nederland 
op te richten Duitse consulaire vertegenwoordiging. 

De heer Franke was van 1~34 tot 1939 president van 
"Deutsche Handelskammer" te Amsterdam. 

Hij is sedert het einde van de oorlog gedenazifice 
en heeft in de laatste jaren particuliere zaken gedreven , 

Gaamê zal ik van U ve memen, wat op de bovenvermel 
vraag te antwoorden ware. 
~ 

IIET HOOFD VAN DE NEDERLANISE MISSIES IN DUITSLAND, 

voor deze, 
w. g. W.E.van .Panhuys, 

( Jhr.Mr.w.E.van Panhuys.) 
Gezantschapsraad. 

Minister van Buitenlandse 
te 's-GRAVENHAGE. 

Zaken 
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No: 182.- VERTROUWELIJK.- 25 Maart 1950. 

Onderwerp: "Arnim von Sobiesk.y".-

Hiermede moge ik U berichten, dat ik he
den van betrouwbare zijde, het volgende vernam: 

Bij de West-Duitse regering te Bonn, met name bij 
Dr.Melchert, is in voorbereiding de samenstelling van het 
personeel van een aantal Duitse vertegenwoordigingen in 
het buitenland. 

Voor een functie bij de toekomstige vertegenwoordi 
ging in Nederland is bestemd, zekere : -~ Arnim VON SOBIESKY, wonende te Heide in Hollstein, 
die gehuwd is met een Nederlandse, genaamd M.van der Wall, 
dochter van de Heer G.t.van der Wall, belasting consulent, 
assuradeur en administrateur, wonende te Ginneken, gemeen
te Breda, Van der Borchlaan, No:15. 

Zowel de Heer Van der Wall als zijn schoonzoon, 
belijden de Nederduits Hervormde godsdienst. De Heer Van 
der Wall maakt tevens deel uit van het bestuur van de Ned. 
Hervormde kerk te Ginneken. 

Genoemde Von Sobiesky is een nazaat van het ge
slacht van de vroegere Poolse Koning Sobiesky en komt oor
spronkelijk van de Pools-Duitse grens, alwaar de familie
bezittingen van het geslacht lagen. 

Bij·de verdrijving van de Duitsers uit Oost-Duits
land is Von Sobiesky met zijn jong gezin naar Hollstein ge
evacueerd, waarbij hij al zijn bezittingen heeft verloren. 

Als gevolg daarvan verkeerde hij in de laatste 
jaren, evenals honderden mede-slachtoffers, in grote mate
riele nood. Thans vervult hij de functie van ambtenaar bij 
het Woningbureau in de stad zijner inwoning, speciaal ten 
behoeve van de onderbrenging van de vluchtelingen uit het 
Oosten. 

Von Sobiesky is ongeveer 32 à 34 jaar oud. 
In 1939 werd hij - alhoewel van Poolse afkomst, 

in de Duitse weermacht ingelijfd. Aldaar werd hij re~·~v~ 
adjudant bij een regiment van de divisie van Ge 
Seydlitz en lag als zodanig van Juni 1940 tot Mei 1941 te 
Ginneken, gemeente Breda, waar hij bij burgers ingekwar
tierd was. 

In Juni 1941 werd de eenheid van Generaal Von 
Seydlitz in Rusland ingezet. 

Von Sobiesky behoorde tot die groep van Duitse 
officieren, die onverminderd gekant gebleven is tegen 
Hitler.In 1944 was hij nabij Berlijn in garnizoen en be
hoorde tot de samenzwering van de Benntlerstrasse. Zijn 
onderdeel was door Generaal Von Beek aangewezen om de re
geringsgebouwen te bezetten en de prominente kopstukken 

in 
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in verzekerde bewaring te stellen. Toen de onderneming 
mislukte, eindigde Von Sobiesky zijn loopbaan in de ge
vangenis. 

Wegens zijn aandeel in de samenzwering tegen 
Hitler, kon Von Sobiesky in de omgeving waar hij woont, 
geen been aan de grond krijgen en moest hij zich tevreden 
stel~en met een inferieure betrekKing, welke met zijn af
komst, beschaving en ontwikkeling, in het geheel geen re
kening hield. 

Zijn sollicitatie-papieren, betrekking hebbende 
op een of andere buitenlandse vertegenwoordiging en later 
speciaal ten behoeve van een vertegenwoordiging in Ned·er
land, welke hij -via de daarvoor aangewezen instanties -
aan de regering te Bonn richtte, werden door de plaatse
lijke en gewestelijke autoriteiten niet eens behandeld en 
doorgezonden. 

Om deze reden wendde hij zich om hulp tot zijn 
schoonvader, de vorengenoemde Heer Van der Wall, te Gin
naken, een algemeen zeer geacht ingezetene van deze plaats, 
die door vrienden in relatie kwam met de Overste der Zus
ters van de Orde der Ursulinnen, een Duitse Orde, geves
tigd in een klooster te Meerseldreef, gelegen juist over 
de Nederlands-Belgische grens, ten zuiden van Breda. 

Deze overste is de Duitse Gravin, Mr.Arnemann, 
die in 1938 voor het Hitler-reg1em vanuit Duitsland naar 
Meereeldreef uitweek. 

Gravin Arnemann, behorende tot een aanzienlijke 
ambtenaars-familie in Duitsland, heeft toen ten behoeve 
van de Heer Von Sobiesky, stappen ondernomen bij de rege
ring te Bonn, daarbij gèen achtslaande op de relegieuze 
verschillen. Zij gaf •. als haar mening te kennen, dat deze 
Von Sobieslcy zeer geeigend zou zijn om in enigerlei func
tie bij een Duitse vertegenwoordiging in Nederland werk
zaam te zijn en als zodanig het zijne bij te dragen tot 
het opnieuw vestigen van bonafide verhoudingen tussen bei
de landen.Zijn kennis van taal, volk en de huidige moei
lijkheden, zouden - naar het oordeel van Gravin Arnemann -
daarvoor de beste garanties zijn. 

Als gevolg van dit intemediair heeft Von Sobiesky, 
enige dagen geleden de mededeling ontvangen, dat hij door 
de Duitse regering in de nabije toekomst zal worden uitge
zonden naar Nederland. 

Von Sobiesky vertoeft thans tot ongeveer half 
Apr11K a.s.met vacantie bij zijn schoonouders te Ginnelen, 
in gezelschap van zijn vrouw en kind".-

w.-
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