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MINISTERIE 

VAN BU I TENLANDSE ZAKEN 

'S-GRAVEN HAGE 
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Kenmerk: Directie Kabinet en hotocel/KA. Datum: 19 September 19 51 

Onderwerp: Vcrlies legitimatiebewijs . "Jt:a;U.J_ NumJI'e1: 87787. 1 tJ.·fl.J.fJ' 551,. . bt 1131.~ 

• 

Aan het J.l inisterie 
van Binnenlandse Zaken, 
p/a Javastraat 68 , 
DEN HAAG. 

~ 7J82. ' 5 1 

~2 4 SEP, mi 1·ÛP KAART r,. . ;_I ;,.• .s· 
. I ACD/ ie...-

// d~ C' t./ OAT:t..r'fi,.l7 
I r PAR: J .::_ 

Ik heb de eer U mede te delen,dat,blijkens 
een van de Britse Ambassade hier ter stede ontvangen 
schrijven dd . 30 Augustus 1951,de Heer John G. Taylor, 
tweede secretaris van genoemde A~bassade,zijn op 22 
Juli 1950 door dit ~inisterie afgegeven legitimatie
bewijs ~o:0661 A tegelijk met zijn portefeuille op 21 
Augustus jl . aan de V1assenaarseslag heeft verloren. 
Van dit verlies werd op 22 Augustus aangifte gedaan 
bij de politie . 

Op verzoek van de Britse Ambassade werd aan 
de Heer Taylor een nieuw legitimatiebewijs uitgereikt 
onder No:0888A,gedateerd 7 September 1951. 
o• 

De Chef van het Kabinet 
van de r ... inister van Buitenlandse Zaken, 

- ~~ü.!d- , 
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\ U!Tf!G~r..~T 1 --
!WTA 
Van : KARA 

oP 12. 1 . 1950 is aan Sardi.ne brief No . CEH/5.0/017 (725 ,s) geschreven betr . 
~<ISON. n . a.v. de Nota van C 4 dd. 3.1.'50 

12. 1 .1950~ 



• 
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NOTA. 

.Aan : XARA • 
VAN : C 4. 
Bij Co's 72767 61\ 7.2556. 

pii1c,~f.Y-r\ -
Reeds enige manden :geleden l'Wa8 er nogal wat to doen over 

de aan de'Engelse legatie te Boedapest verbonden oleotric1en 
IfARRISON. 

Bij wist na ~ijn moe111.1khcden oet de Bonga~se Volks
~~ooratie te ontkomen en rrerd bij .do Britse Ambassade te Den Haag. 
geplaatst . Opgave ve.n Engelse zijde bij B. Z. werd .. voorzover ik 
keu nageen - niet gedaan. 

Vla B. Z. ontvangen wij thans van do l~derlandae · Gezant 
te Boedapest bericht, dat Harr1aon wellicht toch do Rongaren ze
kere ~oorstellen zou hebben gedaan en dus ~t het COmcunisme zou 
heulen. Het 1~ ~ns voorts niet bckónd ot deze. "e~ectricien"· nog in 
Holland is . · · . · 

Wilt U bij Uw ~elee relatie eens nanr Bal~ison•è "whero-
abouts" inf'or.meren t · · 

3.1. 50 

c ' · 



e 

28 October 1949. 

, iJ , 

t 

Bet r: F.ARRISON. 

•• Bijgaand moge ik U een afschrift doen 
toekonen van een schrijven van Hr Ms Ge
zant te Bl.ID.Al?EST, in verband met moeilijk
heden met personeel van het Gezantschap 
aldaar, hetwelk mij van de zijde van het 
~nisterie van Buitenlandse Zaken bereikte. 

A. 

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
'sGRAVl!NHAGE • 



.AFSCHRI:FT. 

BUDAP.EST 1 11 Ootober 194-9 • 

No: 14-19/G/4n. 

betr: moeilijkbeden personeel 
Britse legatie. 

VXRrROUWELIJK. 

• 

Vermoedelijk heeft Uwe Excellentie kennis genomen van het oam
munique, dat de Britse Regering in de Engelse pers heeft doen opnemen 
over het geval van de electricien HARRISON van het Britse Gezantschap 
h.t.s. 

De Britse Gezant vertelde mij daarantrent, dat deze aangelegenheid 
een rooielijk \'lending had genomen, nu bet Hongaarse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken weigerde om zelfs maar een eenvoudig excuss aan 
te bieden. Naar de Heer W~NGER zeide, zou de communistische partij 
order hebben gegeven aan bet Ministerie van Buitenlandse Zaken om 
tegenover geen enkel niet-communistisch land ooit een fout te er
kennen of verontschuldiging aan te bieden. 

Het Uinisterie van Buitenlandse Zaken had kortgeleden den Gezant 
toegezegd de zaak nog eens aan de Regering (lees de partij) te zullen 
voorleggen, maar het antwoord was wederom volstrekt afwijzend. 

De Heer WALLINGER verwachtte met spanning welke houding het 
Foreign Offioe nu verder zou innemen, waarbij hij de mogelijkheid 
van een opschorting der juist aan de gang zijnde handelsbesprekingen 
niet uitsloot. 

Over het geval zelf zei de Heer \tALLINGER nog, dat het idee 
om HARRISON als spion te gebruiken zo volkomen belachelijk was, om-
dat deze leotricien, die gebruikt werd voor alle kleine reparatie' s aan 
licht, telefoon etc., daarvoor veel te dom was. 

Mijn !!'ranse collega intussen bad den indruk, dat HAR.t.iiSON niet 
zo'n engel was, als de Heer W.ALLINGER het doet voorkomen. 

Dat ik intussen nu reeds bericht over deze, momenteel nog heel 
onbelangrijke zaak, die echter grote gevolgen kan hebben, ti.gt in de 
omaandigheid, dat mij uit de inmiddels ontvangen Nederlandse kranten 
bleek, dat genoemde HARRISON thans in het Britse Gezantschap ten on
zent werkt en daaran meen ik Uwer Ex:oellentie niet te mogen onthouden, 
dat de Heer WALLINGER ziob in ons zeer vertrouwelijk gesprek liet 
ontvallen, dat HARRISON zijn diensten aan de Hongaarse Regering zou 
hebben aangeboden, wat de Heer W.AI.J..Illlmim niet bekend was toen hij 
bij het Hongaarse liiinisterie van Buitenlandse Zaken de zaak entameerde. 

Het is dus niet onmogelijk, dat deze FLARRISON, hoe dom bij dan 
ook moge zijn, toch sympathien voor het Communisme koestert, wat 
enig speciaal toezicht op zijn gedragingen ten onzent vanwege de 
Veiligheidsdienst misschien niet overbodig zou maken • 

De Gezant, 
w.g. onleesbaar. 



.. MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

'S-GRAVENHAGE, de 25 October 
-- Directie Juridische en 

Wlll!J!'IrmtAdministra.tieve Zaken . 

19 49 

No. 104458-9540 G.S. 
Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
dezo brief d a 1 t e k e n I n g, n u m m er 
en af d e 11 n 1 nauwkeurig te vermelden VERTRou· lELIJK. 

Bijlagen : 1 • 

8 OCT. \949 

yt. s-rh 

Ik meen goed te doen U hierbij afschrift 
te doen toekomen van een vertrouwelijk schrijven 
van Harer IJaje stei ts Gezant te :Boedapest dd . 
11 October 1.1. nr.1 419/G/477 nopens de thans 
aan de Britse .~bassade alhier werkzame elec
tricien Harrison , die hier te lande geen dipla

status heeft . 

DE lt!INIS'f~R va; BUIT ~N.:. . ..N::J33 Z.umN 
Voor de Minister , 

" DE CHEF Dli:'q DIRECTIE, 

7-J · 

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst , 
te 's G:t .. Y3NHAGE . 
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... Budapest, de 11 October 1949 • 

No. 1419/G/477. 

betr . ooeilij~~~den personeel 
Bri tee legetie . 

Zijner Excellentie 

Vex·moedelljlc l ... eeft Uwe Excellent.ie kennis 
e;enomen van het comrowliqué dat de l3ri tse Regering 
in de Engelse pers heeft doen opnemen over het ge
val van den electricien Harrti.son v~m het Britse Ge
zantschap h . t.s. 

De Britse Gezant V€• ·~lie mij daaromtrent, 
dat á.eze aaneelegenheid een r.: ;~1 ..... jke wenl.U.g had 
genomen, nu het HongaE:rse mi!: t(. C'ie van :L;ui tenland
se ZEken weigerde om zelfs maer een eenvoulig ex
cuus aan te bieden. N ar de Heer Wallingcr zeide, 
zou de com~unistiscLe partij order hebben óee~ven 
aan het .ainisterie van Buitenlandse Zaken om tegen
over geen enkel ni6t-communistisch land ooit een 
fout te erkennen of verontsc.1u diging aantebieden. 

Het Uinisterie van Buitenlandse 2~~en h~d 
kortgeleden den Gezant toege?.eûd de zaak nog eens 
afn de Regerin~ (lees de part'j) te zullen voorlee
gen, near het entwoord w.ae 'W acre. volotr.:.. ,t af
wijzend. 

De Heer \~allineer ver,.ac .• tte met spanning 
welke boudtng het Fore.tgn Office nu ver,ier zou in
nemen, waarbij hiJ de motielij dle J.d van oen opschor
ting der juist aan den gan .... zijnde handelsbespre
kingen niet uitsloot. 

Over het gevel zelf zei tie Heer ;;allineer 
nog, dat hr:. t idee om Hllr'l i sen els spion te gebruiken 
zo vol1romen belechelijle wes, omdat de?c electricien, 
die gebrui ~t werd voor alle t:::lelne reparati-e's a.E.n 
licht, telefoo:o eto., dsarvooz· veel te dom was. 

Mijn Fr~,se colleeo intueaen hEd den in
druk, dat Harrison niet zo'n endel was, ols de Heer 
\~a.tlinger het doet voorkomen . 

Dat ik intuosen nu reeds bericht over de:--e, 
momenteel nog heel onèelengrijl::e ;zas.~., die echter 
grote gevo~en kan hebven, ligt in de ome~sndigheld, 
de"t mij uit de inmiddels ontv ngen r!enerlen:lse kran
ten bleek, dat ~enocmde Herrison thans in het Britse 
Gezantschap ten onzent werct en daerom meen ik Uwer 
Excellentie nitt te mo0en onthouden, dat de Heer 

Wellini1er 

de Here Minister van Buitenlandse Zaken 
te A V E N HA 



... 

No . 1419/G/477 

- 2-

allin~er zich in ons ~eer vertrouwelijk gesprek 
liet ontvallen, det Harrison zi~n diensten aan 
de Hongparsc Begering zou heb en caneeboden, wat 
den lfeer \1allinger niet bokend wes toen bij bij 
h~t Honga(>rse tiil'listerie van Buitenlandse Zaken 
de ~ea4 entameerde. 

Het is dus niet onmogelijk, det der.e 
Harrison, .hoe aom hj.j den ook moge P.ijn, toch 
sympathien voor het CommurJisme koectert, \','?t 
enig speciaal toe 17 iCl1t op Zijl'l ,gedrcgingen -ten 
onzent venwege den Veili~ eidsdienst misschien 
niet overbodig zou maken • 

.De GezanG, 
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V A N \l.J I T E N L A N D S E Z A K E N 

I 

~~A1:18~ab.~et en Protocol. 
'S-GRAVENHAGE, de ...... J. .... Sep:t.amb.er .... ~949 • 

~~b~ 

• 

YOi J• Men wordt vertod\t biJ de unhalln& van 
deze brief d a 1 te k e n I n I• n u m m • r 
en af d e 11 n 1 nauwkeul"11 te vermolden 

AC ~J Jv.z. 

Ik heb de eer U me de te del en dat, 
blijkens een nota van de Britse Amba s
sade hier ter stede van 11 Augustus j l. 
no.212, op 9 Augustus jl. in Nederland 
zijn aangekomen de navol5ende beide per
sonen, die in dienst zijn van voornoem-

J \ de Ambassade: de Heer B.C.Gordinar, ( 
gezeld van zijn echtgenote en twaalfja

' rige zoon)en Flight Ser ,eant F. , . Pool 
{ver gezeld ven zijn ecnt genote) . 

~ 
De Chef van het Kabinet 

van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, 

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

~ 7556 . ' 4 9 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

•wx•n~ ~ Kabinet en Protocol. 
No. ... . 339. .. / 4 

'S-GRAVENHAGE, de .......... 2 .... Se.p.tember 19 9. 

I 

I vl. Non Wordt verzocht bij de unhallnJ van 
de1:e brief d 3 1 t o k e n I n '' nu m m e r 
en ar d e 11 n & nauwkouria te vermelden 

1.~, .!1 :J 

Ik heb de eer U mede te delen dat, 
blijkens een nota van de Britse Ambassade 
hier ter stede d. d. 19 Augustus 1949 no. 

/ 221, Mevrouw A.M.M. Bray op 16 Augustus 
1949 in Nederland is aangekomen teneinde 
hare werkzaamheden in dienst van genoemde 
Ambassade aan te vangen. 

Mevrouw Bray logeert thans in Hotel 
De Twee Steden en zal omstreeks 6 September 
haar intrek nemen bij de Heer M.R.H. Mac 
Donald, 1e Secretaris bij genoemde Ambassade 
Bavoylaan 4, Marlot. 
H\ 

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

_:f5uu_ 

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

~ 7556 · 'H 



BH 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE 
Kabinet en Protocol. 

ZAKEN 

~167 

e / 

;/v 

'S-GRAVENHAGE, de ... 

Men wordt voncfa.t ''I clo -halltit ~ft1 
deze brief da,tekenlna, nummctr 
en afdeflnc Aau-wkeurra te varmelden 

~ " tá'v'/1 
1--

Ik heb de eer U mede te delen, dat 
bliJkens een van de Britse Ambassade hier 
ter stede ontvangen nota van 6 Augustus 

-- No. 205, Mejuffrouw Jean McAfee, dienstbode 
in dienst van de Heer J.H.Peck, eerste 
Secretaris bij genoemde Ambassade , Neder
land heeft verlaten en naar Engeland is 
teruggekeerd. 
lW 

ue Chef van het Kabinet van de 
hinister van 13uitenlanase Zaken, 

r"8J 
A' !a l i t»~ 
I 

!Y;} 4 
Aan het Ministerie van U· Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
' s - G r ave n ha g e • 

@ 44678. 'i8 
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MIN IS TERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

JE!m:Jti!Dii Kabinet en Protocol. -
No. 76436e 

'S·GRAVENHAGE, de -----6 -----Augustus-- 1949 • 
Men wordt verzocht biJ de unhalln1 van 
deze brief d agtcken In r. nummer 
en af d e 11 n 1 nauwkeuria te vermeidon 

Ik heb de eer U mede te delen d at, blijkens 
een van de Britse Ambassade hier ter stede ontvan

~en schrijven d.d. 27 Juli 1949 no. 195, de Heer 
rf M. s. Forbes vergezeld van zijn echt genote op 2 

Augustus j.l. in Nederland is aangekomen, teneinde 
zijn werkzaamheden in dienst van genoemde Ambassa

de aan te vangen. 
y,., 

De Chef van het Kabi net v~:n de 
Minister van Buitenlandse Zaken , 

~11~~---

8. 

Aan het Ministerie v an AlgeJo.ene ZEJ:en, 
p/ a Javastraat 68 , te 
' s - GJ.AVLl'!HAGE. 

~ 7SS6 • ' 19 



A/L 
MIN IS TER IE VAN BUITEN LA N D SE ZAKEN 

en·-Proto-co-1~ 
'S-GRAVENHAGE, de 8 Juli .. l94.:9 .. • 

I I~ JULI1949Mon Eordt varzocht biJ da aanhaling van 
doz:c brief dagtok en In'' nummer I Ä-· ,.(, '} tY~ '""' ........... """'"'" J.-. 

Ik heb de eer a mede te delen dat, 

blijkens een van de Britse ~tmbassade hier 

ter stede ontvangen schrijven d.d. 4 Juli 

~ j.l., No . 180, de Heer D.A. Denning, 

naar aan de Visa~sectie van voornoemde 

Ambassade tot een andere bestemming is 

geroepen en vergezeld van zijn echtge

note Nederland heeft verlaten. 
~ 

De Chef van het Kabinet 
van de 

I.1inister van Buitenlandse Zaken, 

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

® 44678. '48 
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

»:EEmNGC K.abinet en ... ,...otocol . 
No ···· ·5v26.) .•. 

'S-GRAVENHAGE, de ............. 2.5.-.. ! e.i..~ . .1.9.4.9 • ..Jt: 

Men wordt vert.oçht bTJ de aanhalfn& van 

dexe brtef- da-z"t"eftnlnc. nummer 
en af d .. 11 ~<~nau.wk'\uriJ to vcrmolden 

11 " 

~~ t~szt9 
4t Ik heb de eer U mede te delen dat blij-

kens een van de 3ritse Ambassade h . t . st . ont
vangen schrijven dd . l2 Mei jl . , No 137, 

0 t ) r:Iejuffrouw h . I1._Flannery benoemd is tot 
Ï ambtenaar aan voornoemde Ambassade met in~ang 

van 8 r::.ei jl. 
I\!e juf!rouw 

ir ~ .. otel Esplanade 
Flannery woont tijdelijk 
te Scheveningen. 

~ De Chef van het Kabinet van de 
:. i nister van Buitenlandse Zaken, 

i plJ.fl"· =1_1:·~-
~~~..J~ 
~ I e .;..;r !""J >4 

Aan het I"inisterie 
van Alge~ene Zaken 
p/a Javastraat 68 
Den Haag . 



BH ./. 
tv.2..v~ 

MIN IS TER IE V A N BUITEN LA N D SE ZAKEN 

~~8K~binet en Protocol. 
'S·GRAVENHAGE, de 

U11J I~':J 

7 J uni .... c .. __ l-.949_. ~ 
Men wordt vertocht blf de u nnlltq& van 
deze brief d a& t o k enln &. num m e r 
e.n a fdel lnc nauwkeude tovermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat blijkens 4t een van de Brit se Ambassade hier ter stede ont
vangen schrijven d.d. 27 Mei j.l. No.152, Mejuf

~1 frouw J.Wood benoemd is tot ambtenaar aan voor
noemde Ambassade in de plaats van Mejuffrouw 

)( H.E.J.Wells, die tot een andere bestemming is 
geroepen en Nederland heeft verlaten. 

Me juffrouw \'lood verblijf t t ijdelijk in Hote l 
Terminus , alhier . 
Á, 

~~;, 

~· 

e I 

i 

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

Aan het Ministerie van 
Al gemene Zaken, 
p/ a Javastraat 68 , 
' s- G r a v e n h a g e • 

® 44 678. '48 
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M I N I S T E R I E V A N B U I T E N L A N D S E ZA K E, N 

~ Kabinet en Protocol. 
No 47472 

/ '/ 

'S-GRAVENHAGE, de 

Mon wordt verzocht bij de aanhaflna V3.n 

deze brief daccokcnln1, nummer 
en a. (de 11 n 1 na.uwkeurlc to vermolden 

Ik heb de eer U mede te delen dat 
bij Koninklijk Besluit van 5 Mei 1949 No. 

~ \ 25 de Heer F.W.Cresswell, M.B.E., is er
kend en toegelaten, op de voet van vreem
deling, als Consul van Groot-Britannia en 
Noord-Ierland te Rotterdam. 
4 

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

~ 

~ 
Aa~het Ministerie 
·Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
's-G r a v e n ha 

van 

g e • 



C. d. C. 

M I NISTER IE VAN BUI TE N LA N D S E ZAKEN 

~~x Xabinet en Protocol. 
No .3.7.105 • ....... . 

.ll .. AIJr.i.l., .J.9.49.~ 'S-GRAVENHAGE,-d~ 

- Hen wordt verzocht biJ de unhalln&: van 
deze brief daatekenlnc. nummer 
e.n afdelln1 nauwkeuria te vermelden 

~o~J 
Ik heb ~--e-e-r---mede te delen, dat , 

blijkens een van de Britse Ambassade hier 
te'· stede ontvangen schrijven d.d . 2 April 

-J jl . , No . 106, de Heer T. J . Whi tmore aange
steld ie als kanselarijbode aan voornoemde 
Ambassade . 

De Heer Whi tmore woont tijdelijk Ka
naalweg 28, alhier. 
~ 

!:>:: C::-IEF ïJ.r.Ji! HET ZABINET 
VAN DI: liliiESTER VA~~ "BU=TENLANDSE ZAK..::r. , 

-~~-· 

Aan het 1tinisterie van Algemene Zaken 
~a Javastraat 68, DEN HAAG. 
<&') H678 • '18 



MINISTERIE VAN BU I TENLANDSE ZAKEN 

'S-GRAVENHAGE, de 28 1-iaart .19.49. 
Men wordt verzocht blf de unhallnc van 
deze brief daa:tokenlna. ~ummer 
en a. f do I 1 n c nauwkeude to vcrmelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat 
blijkons een van de Britse Ambassaae hier 
ter stede ontvangen schrijven d . d . 21 Maart 
j .1. No. Bo , ~~ejuffrouw M. P. Flanagan met 
ingang van 2 Maart j.l. benoemd is tot 
steno-tyniste aan voornoemde Ambassade . 

Me juffrouw Flanagan woont tijdelijk 
in Hotel Terminus. 

~ 

De Chef van het Kabinet van de 
Minister van Buitenland ~e Zaken, 

~!i·~-

A~het Ministerie 
van Algemene Zaken, 
p/a Javastraa t 68 , 
's-G raven h a ge • 

® H678 • '48 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE 
Kabinet en Protocol. 

ZAKEN 

~§t.lM(i 
No ..... -)1128 

'S-GRAVENHAGE, de ........... .26 ... l,-iaar.t ....... ~94.9.. 

Men wordt verzocht biJ de aanhallna: ~n 
deze brief d~ctekcnln&:. nummer 
en afdeling nauwkeurl& te vermelden 

Ik heb de eer U meae te delen , dat blij 
kens een van àe Bri tse Ambassade hier ter stede 
ontvangen schrijven d .d. 21 HaPrt j . l . No . 63, 
de Heer li.Tansey benoemd is tot Ambtenaar aan 
voornoemde runbassado met ingang van 3 Maart 
j . l . De Heer Tansey is vergezeld van zijn echt
genote en een baby van negen maanden en \-loont 
tijdelijk in Hotel Terminus, alhier . 
~ 

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

J/4,/ &~ ,..d~ ~'tl{51_ 

e.J%~-

Aan het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68 , 
's-G raven ha ge • 

® 44678. '48 



WP. 
MIN IS TER IE V A N BUITEN LANDS E ZAKEN 

Kabinet en Protocol • 
.M.I!lmNGX: 

No ... 31260 . 
'S-GRAVENHAGE, de . .2.6 ... t.iaar..t ........ 1.9.49 ....... . 

Men wordt. verzocht bij de unhalfnc van 
deze brief dactekenlna, nummer 
e.n afóellnc nauwkeurl& tovermelden 

e Ilc heb de eer u mede te delen dat , blij 
kens een van de Britse Ambassade hier ter stede 
ontvangen schrijven dd .l7 Maar t jl. , No 89 , 
Mejuffrouw B. Atkinson met ingang van 12 Maart 
j l . benoemd is tot ambtenares aan voornoemde 
Ambassade. 
~ De Chef van het Kabinet van de 

:ninister van Buitenlandse Zaken, 

·Aan het Ministerie 
van Algemene Zaken, 
p/a J avastraat 68 , 
Den Haag . 

® H678- '48 



BH 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~~ Kabinet en Protocol. 
:r7 3JY 

No. 22532 ......... . 
'S-GRAVENHAGE, de ........ '.~ .. 9 .. ~.a:art 

• 

•• 

Men wordt verzocht biJ de u M alln&: VO\n 
de1:e. brief daa:cekenlnc. numm • r 

--en-.f-d e H•C""•a&wtc:eui fi te Vcrmelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat 
blijkens een van de Britse Ambassa e hier 
ter stede ontvan<;en schrijven d.d. 25 Februa-

-- ri j.l. No . 551 Mejuf'frouw V.A.\'iebber be
noemd is tot kler~ typiste aan de handels
afdeling van voornoemde Ambassade. 
-4 

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

Aan het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
o/a Javastraat 68, 
is-G ra v n ha ge • 

@ H678 · '48 



C.d.C. 

MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

'S-GRAVENHAGE, de 22 Februari . 19 49 
~ Kabinet en Protocol. 

No· l6105. 

• 

Men wordt verzocht biJ de aanhaling van 
deze brlof dagtekening, nummer 
en af d e 11 n g nallwkeuda. ta..ver.metdan 

lyu 1 ...,. 

24fES.1949 -ACC s ~': ;c>J l - - ____ l 

Ik heb de eer U mede te delen dat, blij

kene een van de Britse Ambassade hier ter ete-

de ontv~en achrijven d.d. 8 Februari jl., No • 
.., 

38, de Heer A. Shubotham benoemd is tot tweede 

secretaris aan voornoemde Ambassade in de plaats 

~van de Heer J.G. Coates . 

De Heer ShDbotbam is vergezeld van zijn 

echtgenote. 
Het echt paar woont t i jdelijk aan het adr e s · 

Ro elofstraat 115, a lhi er. 

DE SOUS-CH~F VAN !IE' KABINET 
VAN DE IV!Il\liSTER VAN BUIT ~NLANDS1 ZAKEN , 

Aan het T· inisterie van Al gemene Zaken 
p/ a J avastr aat 68 ' 
:;:>EN HAAG . 



MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

Kabinet en Protocol . 
~~ 
No. 11685. 

J 

J 

'S-GRAVENHAGE, de ·-····5-Februarj, ................. 19 ... 49. 
( 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

deze brief d a g t e k e n i n g, n u m_ m e r 
en af d e I I n g nauwkeurig tê vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat bij Konink-
~\ lijk Besluit van 31 Januari 1949t No 33, de Heer John 

William Lee is erkend en toegel.aten op de voet van 
vree.mdiing, als vice-consul. van Groot-Bri tanniij en Noord
Ierland te Amsterdam. 

.Aan 
het .. 1inisterie van 
Algemene Zaken. 
pja Javastraat 68, 
A 1 h i e r. 

!') 

DE MINISTSR VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
Voor de Minister , 

De Ohef v~n het Kabinet, 

-/-K~ 
~ -



MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

'S-GRAVENHAGE, de .. 12 .. F.ebrunr.i. ................. _ I ~9 . 

~~~ Kabi net en Protoco~. 
No~3742 . 

oE., 13~~ ·· 
Jf~ 

e /,-/-4/ ~ 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief d a g t e k e n i n g, n u m m e r 
en af d e 11 n g nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen , dat bij Ko

ninklijk Besluit van 5 Februari 1949 , No . 34, de 

« \Heer A. W. Robertson is erk~nd en toeeelaten, op de 

voet van vreemdeling, als Consul- Gener aal van 

Groot- 3ritannië en Noord- Ierl and te Amsterdam, . 
voor de Provincies Noor d- Holland , Groningen , Fries-

land , Drente , Overij;Bel , Gelderland en Utrecht . 

~ 

A~n het :~nisterie van 
Al e .ene Zaken, 
p/a Javastraat 68 
'Jl!l 'JA.\}. 

I>:: CHEF VAN HET K.Al3INET, 
V.llJ :J ... I.INISTER VJ.JJ BUITENLAN:DSE ZAKC.'N, 



T ,_, 

• 
MINISTERIE VAN BUITE N L A NDSE ZA K EN 

Ka~i2et Pn rotocol . 
~ 
No ...... . ........ 

..Lllv6 . 'S-GRAVENHAGE, do 2 .~O'tJrUJJri --l-ó)49 .J 
Hen wor4t vct~ocht ~U,4t~nhallnJ van 
deze brief dart elc eÖln , , nummer 

e.n af d e....lln& nauwkeuria c:e vermelden 

'_ ..... , 

•• • et verwlJZlng; naar mij n s criTlJVen dd . 25 
.0Tovember j 1 . ITo 129247 , heb i:d: de e0r u "'lede t e delen, 
dat bli jkens een v~n de Bri t se imbassade hi er ter 
stede ontv·mr5en bri ef dd . 26 Januari j l. , No ?2 , 

,Jde Heer R .J . Co ~yns-Carr, imbt enaar aan de visa 
~e ctie van voornoemde Anbassade , t o t een andere 
oeste mlins is p~roepen en .~ederland heeft verlaten . 
~ De 0hef van het :~bi1et van de 

inister van Bui tenlandse Zrucen , 

Aan het lvti nisterie 
'van AlJ;e mene Za ~en , 
p/a Javastraat 68 , 
's- JruvenhaGe . 

@ ~~678 - · ~s 



MIN I STER I E VAN BUI T ENLANDSE ZAKEN 
)i ... t o Locol. 
~ 

No lllö~;r: .. ·· 'S-GRAVENHAGE, de 2 ebr.u.ari .. 1949 ..• 
Men wordt vonocht bil do aanhalins van ~ 
deze brief dactekenfnf, nummer ;-
en af d e-11 n c nauwkeurl& co vermelden 

0 
-:;-~R7fl 

• Ik heb de eer U mede te delen dut , blijkens 
een van de Britse Ambassade hier Gor stede 
ontvangen schrijven dd . 26 Januari jl. , No 23 , 

~' ejuffrouw J . i . l!ldwards , ambtenaar aan de 
in. ichtingen-afdeling van voornoemde Am..):_ssade , 
ontslag uit de Lritse Jtaa~sdie~st he0ft ;e
nomen en zich in dederland heeft ;eves~iud • 

~ t. ~e Chef van het ~abinet van de 

Aan het .ánisterie 
'v:m Al::;emene Za.cen, 
p/a Javastraat 68, 
's-Grave:nhage. 

@ 44678- ·~s 

inister van aitenlandse Zaken, 



• 

c. 

MINISTERIE VAN 
UITENLANDSE ZAKEN 

'S-GRAVENHAGE, de ..... 10 .. Ja.'l.Uari...- ···- . 19..,.SJ 

:!RDEL"tla>X Kabinet en Pr.otoc~ ... . 
No. sa. 

Hen wordt verzocht biJ de aanhaling_ van 
deze brief d a g t e k e n i n g, n u m m e r 
en af de 1111~ .oauwkeurlg te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat, b1ijkens 

een van de Britse Ambassado hier ter stede ontvan

gen achrijven d.d . 31 Decomber 1948, No . 503 , de 

volgende personen benoemd zijn aan voornoemde Am-

baeaade, te neten: 

~ ! a juffrouw I>!. !i. Sulli ve.n, klerk , 

/ I IJejuf.frouw J. H. Durford~ klerk, 

/ / de Heer J. rl. HcKe.y, technicus . 

1 
DE CHEF V All ,IET KA3INET 

VAN DE MINIS'l'ER V ~N EU!TENLAl.\TDSE ZAleEN, 

Aan het :inisterie 
VP.n Al0 emene Zaken , 
p/a Javastraat 6ö , 
D;;.N HAAG . 



~lP . 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
'.),OCO' . 

'S-GRAVENHAGE, de 27 ... De c~.~P.~.;r. .... J.::1~!:.~ • 
Mell wordt verzocht biJ do aanhalint van 
deze brief dactokenln &. nummer 
en afdeiJnc n~uwkeurlc r:e vermelden 

1348 

s-..z~&.r • I 1< heb de eer ;; nede te de .... en dat, olijKens 
een van de Dri tse .tl..moa.:;sade nier ter stede ont

-\vano;en schrijven llP.juffrouw "':l.H. 1raham oamuel, 
secretaresse ~an de handelsafdeling vgn voornoemde 
A~bas5ade,Jederland neeZt verlaten . 

i . ~ 

• 

De Chef van het ~abinet van de 
.ti.nister vPn Buitfmlandse Z· ce'1., 

A&n het dinisterie 
van Al.;emene Zalcen, 
p/a Javastraat 68, 
Den Haag . 

@ 44678. '48 



Kabi&Jt ~~ ~~tfbb81 V A N BUITEN LANDS E ZAKEN 

:r~o.33 ~68 
No . ... .. .. 

·s-GRAVENHAGE, de. 21 December ... l94.8 
Men wordt vcr-zocht biJ de unhaflnc van 
deze brief dactekenlna. nummer 
en af de I t n c nauwkeurlc to vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat, 

ç 

Î' 

• kens een van de Britse Ambassade hier ter 
~ \stede ontvangen schrijven, Mej. B.Sage, klerk 

aan voornoemde Ambassade, op 5 November jl. 
Nederland heeft verlaten. 

I 
\.t, 

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

• 
Aan het Ministerie van 
Algemene zaken, 
pja Javastraat 68 
's-Gravenhage . 

@ 44678. '48 



G.Z. 

• 

• 

M L hl I S T E RJ E V A N B U I T E N L A N D S E 
Kab~ne~ en Protocol . ZAK EN 

~27 
·s-GRAVENHAGE, de .1 7 Dec.emb.ex, ..... 1 948. 

Men wordt verz.s>e:tt! bq do unhalln, van 
dete ~iei_ d ~a•.U.-4WI nummer 
en afdellnc nauwkeurl& co vermelden 

Ik heb de eer U mede t e del en dat, 

bl i jkens een van de Britse Ambassade hier 

t er stede ontvangen schri j ven dd. 9 Dec em

l l ber j .l . No. 485, d~eer J.J. Blake be

no emd is tot t echnicus aan voornoemde Am-

ba ssade . 
·~ 

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

Aan het Ministerie van 
Al gemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
' s- Gravenhage . 

® 44678 . '48 



WP. 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
rabinet en )rotocol. 
~ 

No . ... 19-';7..717 ... ... 
'S-GRAVENHAGE, de .... 15 Pccember 19'-l-8 . 

• 

• 

Men wordt ven.ocht bij de aanba1ing v\tn 
deze brief dagte'kening, nummer en 
afdeling 1111uwkeurig te vermelden 

-Ik heb de eer U mede te 
een vnn de '3ritse Ambassade hier ter stede 
ontvangen schrijven dd . 8 DPcember j l. No 479 , 

--1àe Heer G.lV . Osborne benoef"'d is tot k<mselarij 
bode aan voornoemde Am~assPde . 

' ~ De Chef van het KPbinet van de 
~inister van 3uitenlandse Zaken , 

~ 

Aan het Ministerie 
van Al~ernene ZRken , 
p/a Jovastrant 68 , 
Den Haag . 

@ 7644 - '48 



M I N I S T E R I E V-/ltrN 
Ka oine t e Protocol . ... 

B U'"l T E f'ïrL A N D S E Z A K E N 

~712 • . 
13 December 1q48. 

ACD 
Men woröt verzocht bij de. aanhal1n1 van 
deze brief d~ctekenln,. nummer 
en a fd eI In' nauwkeurfc te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat 

• bli,jkens een van de Britse A:nbassade h:ler 

ter stede ontvanpen schrijven d.d. 26 No-

• 
Aan 

/ vember ,j . l., no.470, Mejuffrouw H.W.Lloyd 

benoemd is aan de staf van de Afdeling Voor

lichting te Amsterdam van voornoemde Ambas -

sade . 
Q~, 

De Ghef van het ~abinet 
van de 

Minister van Juitenlandse Za~en, 

het Ministerie van 
Al gemene Zaken , 
p/a Javastraat 68 , 
's-Gravenhage. 

@ H678 • '48 



r.~-

Mil Copie aa.ngeboden..-ct. a.v. het Ministerie 
van Algemene Zaken. 

Kabinet en Protocol. 25 Januari 49. 
XXXXXXXXX 

1317. 

~.0 .. 13~~, 

• 

Aan 

e -~;~A, -#. 

Ik heb de eer U. mede te delen dat blijkens ont-

vangen schrijven van de lJritse Ambassade hier ter stede 

~a erkenning en toelating wordt gevraagd van de Heer John 

Willia.m LEl!: als vice-consul van Groot-Britanni~ en Noord-

Ierland te Amsterdam. 

Aangezien genoemde Heer beroeps~onsulair ambte

naar is, wordt door mij voor zijn erkenning en toelating 

op de voet van vreemdeling, het nodige verricht. Ik moge 

U beleefd verzoeken, de burgemeester van Amsterdam vrun 

heli bovenstaande i.1 kennis te willen stellen. 
~~ 

n:::; IIIINIST ... ::r< V,\N BUITJ.;NLAND3-: ZAKEN, 
Voor de Minister, 

De Chef van he~ Kabinet, 

/-V::/ l~/~· 

de Heer Commissaris der Koningin 
in de Provincie Noord-Holland 
te H a a r 1 e m. 



BH ./. 
MIN IS TER IE VAN B ~ _E ~A N D SE ZAKEN 

~~~ Kabinet en Protocol. 
No 1313'·0 v 6 48 "' ') ·s-GRAVENHAGE, de .. December 19 • 

Md" ;1 ~-H ~I, 3 
r.C L tS~ 8 Men wordt varxocht bil de unh>lln& van 

\ Ut-: • dez.e brief dactekenlnc. nummer 
• - en afdellnt nauwkeurl& tovermelden 

( :5"/J:f"b 
)(~~ 

~ "'//J f 
Ik heb d"e- eer U mede te delen, dat 

blijkens een van de Britse Ambassade hier 
ter stede ontvangen schrijven d.d. 23 No
vember j.l. No. 463, Mejuffrouw J.C.Petria 

~ tot tweede secretaris is benoemd aan voor -
noemde Ambassade. 

De Cl~f van het Kabinet v~n de 
.inic:ter van ?.uite'1l andse ~aken , 

äan het hinisterie van 
H.lgomenc 2d{en. 
p/a Javastraat 68, 
• s- G r aven ha ge • 

® H678- '48 

~3~ 
~ / 



CJ 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~ Kabinet en Protocol. 

No. l258·28"ë" 

Men wordt y.ct;;lQ(;b&-bij. g van 
deze brief· <fa~fkening, num 
afdeli~gl ah~g te vermeld 

Ik heb de eer U mede te delen dat, blijkene 
• een van de Britse Ambassade hier ter stede 

ontvangen schrijven d.d. 5 November j.l., 
\ no. 440, Mejuffrouw E.L. Kerr, als dienstbode 

• 

~ te werk ie gesteld bij de Heer M.A. Robb, eerste 
secretarie aan voornoemde Ambassade. 
~ 

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

Aan het Ministerie van algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, t e 
's-GRAVEI\TJIAGE. 

@ 76H • ' 48 



'9H 
...... 

I 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN tÁ 

~-
~~ ~{abinet en Protocol. 
No. l22lCl--·· 

'S-GRA VENHAGE, ~e . ll bOVamber 
.j 

1948. 

• 

• 

Men ~de aanhalingvan 
deze tn~ dasiekening, nummer en 
afdeling nauwkeurig te vermelden --

Ik heb de eer U mede te delen, a at 
blijkens een van do Britse Ambassade hier 
~er stede ontvangen schrijven, d.d. 29 Octo-

/ ber j.l. No. 430, Mejuffrouw ll.t-latt, secreta
resse aan voornoemde Ambassade is overga -
plaatst en Nederland op 30 October j.l. 
hoeft verlaten. 
6-t, 

De Chef vnn het Kabinet van do 
~inister van Buitenlandse ~aken, 

_:ij{·~-

Aan het kinisterie 
van AlgeMene Zaken, 
p/a J avestraat h8 , 
' s- G r a ve n ha ge • 

@ 7644 . '48 



BH 
"' 

MINISTERIE VAN BUI'f~~ANDSE ZAKEN 
. '" 

~~ Kabinet en Protocol. 
No. 1.2.2101 ..... 

1-:-· 
" '9 8 

.11 November 19~8. 

• 

• 

'S-GRA VENHAGE, de 

Men woi'dt verzocht bij de aanhaling van 
deze briefaagn:ltening, nummer en 
afdeling nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat 
blijkens een van de Britse Ambassade hier ter 
stede ontvangen schrijven, d.d. 29 October 

_..,\j . 1. No. 430 , t1ejuffrouw A. de Courcy Hamilton 
als secretaresse te werk is gesteld aan 
voornoemde Ambassade . 
a; 

De Chef van het Kabinet van de 
Mj_nister van BuKnlandse Zaken, 

-1!_ ~-~-
~ 

Aan het Ministerie 
van Algemene Zaken. 
JavAstraat 68, 
' s-G r uv e n ha ge . 

@ 7641 - ' 48 



BH 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

-· ~~ \Kabinet en Protocol. ~-
No. 1 208..8.5 ......... . 

8 . November 1948. 

• 

• 

1 
'S-GRAVENHAGE, de 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer en 
afdeling nauwkeurig te vermelden 

I 
Ik heb de eer U meàe te ~delen, dat blij-

kens een van de Britse Amba;Ssade ontvangen 
schrijven, d. d. 27 üctober/j.l. No.429, de 

-r Heren J.H.Lambert, A. E.Wi,dhoft en E. D.Cotton, 
allen verbonden aan voorioemde Ambassade, 
zijn overgeplaatst en N derland hebben verlaten. 

1 

De Chef van h t Kabinet van de 
Minister van uitenlandse Zaken, 

Aan het Ministerie 
van Algemene Zaken, 
P/~ Javastraat 68 , 
' s-G r a v e n ha ge. 

® 7644 - ' 48 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~ Kabinet en Protocol 
No. J 1.9.526 -····· 

•s-GRA VENHAGE, de ..... 3 

• 

• 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer en 
afdeling nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, da t de 

~ Heer A.W. Robertsen voorlopig is erkend, 

op de voet van vreemdeling , als Consul

Generaal van Groot-Brit a nni~ en Noord-

I erland t e Amsterdam, als opvolger van 

~ de Heer M.A.B. Denton Thompson. 
{f 

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

P~ 

AAN het Minis t erie van 
Algemene Zaken , 
o/ a JAvastraat 68 . 

® 7644. '-48 



CJ . /. 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~~ Kabinet en Protocol. 
No. 107774·.-· 

'S-GRA VENHAGE, de 4 Oe to ber 1948 • 
Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer en 
afdeling nauwkeurig te vermelden 

• I k heb de eer U mede te delen, dat de Heer 
J.J . Lee , zoon van de Britse Vice-Consul te 
.Amsterdam, benoemi is tot klerk aan de handels
afdeling der Brit se Ambassade hier ter stede. 

1 
~~. 13~ -./~ 

-1'~ ï 3 
Ch!u (. 

• 

De Chef van het Kabinet van de 
Minist er van Buitenlandse Zaken , 

- I 
I'/ 5· NOV. 1948 --·, 

Äcr ~ tJ;-;b 
Aan het Ministerie van Al gemene Zaken, 
p/a J avastraat 68 , t e 
• s-GRAVENHAGE. 

@ 7611 - ' 18 



T !P . 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Kaoinet en l'rotocol . 
~ 

No .. l.l6.5\.t..9 .•...... ~ f/fl/.54/ 
'S-GRA VENHAGE, de ··-···2&··"""·etober·····l:?48 • 

• 
Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer en 
afdeling nauwkeurig te vermelden 

De heb de eer , U mede te delen,dat blijkens 
schrijven van de Britse Ambassade hier ter stede 

_.......\dd .l8 uctober jl.No 41'/,t~lejuffrouw D.Short tot 
stenotypiste is benoemd aan voornoemde ambassdde 
vanaf 1'/ vetober j 1. 

~ De Chef van het Kabi net van de 
uinister van Buitenlandse :lalcen, 

• 
Aan het Ministerie 
van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
Den Haag . 

~ K.t.-LL.~ 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAK.EN 

~~~ Kabinet en Protoéol . 
No. .1.~7.P5 .. t .. 

'S-GRA VENHAGE, de 

~-

~Ootober 1948. 

Men wordt ver:zocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer en 
afdeling nauwkeurig te vermelden 

• 
Ik heb de eer ü mede te delen, dat de Heer 

.- Stonley r i .. ,ht benoemd is tot l'eroa.ttuch6 e.an de 
Britse Ambaseado hier ter stede. 

Het adres vun eenoemda Heer ia: 
Apollole.nn 191, Amsterdam. 
~ 

De Chef van het Kabinet 
van de ~rinister van Buitenlandse Zaken, 

• 

Aan het Ministerie van 
Algemene Zaken 
p/a Javastraat 68 
DEN HAAG. 



MH 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Kabinet en Protocol. 
~~x 

No ...•....•....... 1.05 2.6 9 
'S-GRAVENHAGE, de ~.2.9 ... September 1~48 

• 

• 
Aan 

r. A o Men wordt verzocht bij de aanhaling van " 0 c p \-.,<+0 . . 
,1 v · 4eze bnef dagtekemng, nummer en 

\~ \.01~ (ob be 
afdeling nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat 
~ Mevrouw M.M.Jarvis aangesteld is als typiste 

bij de Britse Ambassade hier ter sted.E3. 
J 

1 
De Chef van het Kabinet 

van d.e Minister van Buitenlandse Zaken, 

:;:{!i~ 

het Ministerie voor Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
•s-G r a v e n h a g e. 



1!'/Vf 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Kabinet en l'rotoool 

XJUilimClMOOC 

No. 9.9318 .. _ ...... .. (y ~~:u 6 
'S-GRA VENHAGE, de ..... 20 . Septeobor. 1948 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brlêf dagtekening, nummer en 
afdeling nauwkeurig te vermelden 

• Ik heb de oer U mede te delen, dat de 

• 

./ Jnaar E.Ootton aangesteld is als KamJela.rij

hediende aan de Britse Acbassade hier ter 

stede . 
De Heer Ootton zal vermoedelijk tot 

l>egin Ootober in liederland verblijven. 

~ 
De Ohe:f van het J~abinet van 

de l1inister van Bui tenlands a ~~Hk(m, 

.d-3-~-

Aan het I inisterie van 
Algemene Zaken , 
pja Javastraat 6E3 
's-GravenhEtge. 

@ 7644. ''18 



CJ 

MI NIS TE RI E V A N BUITEN LAND St ZAKEN 

~· ~abinet en Protocol. 
No. -8·992·2.............. I A . t/ ~ ,t lf () 

• 

• 

• 'S-GRAVENHAGE, de .... 24----A~st.V.s 19.4[ • _, 
Men wordt verzocht bil deunhallna: van 
de.te brief daa:cekcnlna:. nummer 
en afdelln' nauwkeuril co "'ermefdtn 

Ik heb de eer U mede te delen, dat de 
/I Heer Edward irank Chapman officieel is erkend 

op de voet van vreemdeling, als vice-consul 
van het Verenigd Koninkrijk te Rotterdam. 

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

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

@ H72- '47 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

x~ Kabinet 
No .. . 91.1.6J •....... 

en Protocol. ~ ~ 

~~RAVENHAG~ de ......... ?.3 ... ~gustus ~948. 

• 

• 

• ~ 2 5 AllO 19 0 Mên wordt verzocht bij de aanhaling van 
' #tUQ. l, '-J deze brief dagtekening, nummer en 

1 
À ( ?f $1

1 
~fdeling nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat de 
- Heer c. Elwell benoemd is tot secretaris van 

de Britse Ambassadeur bij Harer Majesteit•o 
Hof. 

De Heer Elwell maakt geen deel uit van 
de Staf der Britse Ambassade, doch is in per
soonlijke Dienst van de Ambassadeur 

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

y~~~~ 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken 
~Javastraat 68, 

DEN HAAG 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZA;<EN 

~ Kabinet en Protocol c..t..- ~, 
No ..... ~.6.3Q.5. ..... .. . 

'S-GRA VEN HA GE, de .. -... :?9.._ .. ~.~-~~-~ .. J .. <z~S 

• 

• 
AAN 

Men wordt -verzocht bij de aanhaling van 
deze brief ciagt.nin~, nummer en 
afdeling"'na'UWki:urig te vennelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat 

__ \Mejuffrouw D.M. Sladden officieel is erkend, 

op de voet van vreemdelinge, als Pro-Consul 

van het Verenigd Koninkrijk te Amsterdam, 

x \zulks ter vervanging van de Heer w.R. 
Loveridge, die Amsterdam heeft verlaten. 
,1{ 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
Voor de Minister 

De Chef van het K~blnet, 

het M1nisterie van 
Algemene Zaken, 
p/a JavastrAa t 68, 
Den Haap. 

3!~-

@ 76H • '48 



CJ 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

• 

• 

en Proto co 1. çJf4~ ... 

-----'S-GRAVENHAGE, de -·-1·9·-·Augu&tUe····l948 • 

~~~no Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
• /J deze brief dagtekening, nummer en 

Z 3 AUG. 1948 (..... ® afdeling nauwkeurig te vermelden 

:/ 

l A'-D/ 6f'~ry.~ 
-----Ik heb de1 eer U mede te delen, dat blij
kene bericht van de Britse Ambassade hier ter 

_, stede, de Heer G. W. Ethall, vertegenwoordiger 
van het "Min1stry of Food" en het ''Min1etry 
of Agriculture" in de Beneluxlanden aan 
genoen:de Ambassade ia verbonden met de rang 
van attaché voor voedeelaangelegenheden; 
deze rang komt ongeveer overeen met die van 
le ambassade-secretaris. 

De Chef van het :h..abinet van de 
~inister van Buitenlandse Zaken , 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
p/a J~vastraat 68, te 
's-GRAVENHAG~ 

@ 76H- ·~a 



~aEG1> 
t•-

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
XXXXXX Kabinet en Protocol. 

• 

• 

AFDEL'ING 

No . ..... 7.39.1.9 .. __ . 3 Augustus. 1948. 
S-GRAVENHAGE, de ------·····-.................. . 

M~n w;ordc venocht biJ do aanhallnc van tiJ dète brief daccekenlnc. nummer ® ~; en afdolln& J>OUneaTif te VUflltldtn 

·· m~~~~ó~ 
Ik heb de eer U mede te delen, 

.,.., I dat Mejuffrouw M. R. Jones en de Heer 

r \ M. B. Eaden werkzaam ziJn gesteld aan 

de Britse Ambassade alhier. De Heer Eaden 

is vergezeld van zijn echtgenote. 
I; De Chef van het Kabinet, 

van de Minister van Buitenlandse Zaken, 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken 
p/a Javastraat 68 
D E N H A A G. 

® 7-472. '47 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN~~ 

~4.~.~~-~net en "ro'!;ocol. Ïvo~:Q., ~ rrn<:::.s- 1948 -
'S·GRAVENHAGE, de ... , ............ Ç., ... ..tl.M>t • ...,.. ....... lt .. ..,. ..... • 

• 

• 

Ik heb de 

""I dat de Heer M. 
/ de van de Heer 

Mén -;:jordr,rver~"* bi~_ o unhallnc van 
dhe brie'T ~~e ~ t)nummer 
en ~ nauwkeurtc \ vermelden 

LAS: I;..1ASJy y 

eer U mede te delen, 
D'Odynetzky, bedien
Hockford, Chef van de 

Visaafdeling der Britse Ambassade hier 
ter stede op 7 Juli jl. is ove.cleden. 

IY: 

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

~-

Aan het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
Alhier. 

@ H72 • '47 



MINISTERIE VAN 
B U I T E N LA N D S E ZA K-E N 

2 Augustus 19 "'J. 

• 

• 

'S-GRAVENHAGE, de 

X~6!~~ Kabinet en Protoc~ • • 
No. 76297 . 

Men wordt ven:oeh~blj de aanhaling van 
deze brief d a g te k er~ in g1 nu m me r 
en af de I i n g nauwkeurig fê.-vermelden 

Ik heb de eer U te ber ich t en, dat de Heer 
/ l R. C. Gr aves is benoecd tot ''Ausi:Jtant Ci vi l air 

Attaché" bij de Bri tse Amba.soade te •s - Gravenhage • 
De Hoer Graves is tevens Adjunct burgerlucbt

vaa~t a~~aché bij de Bri toe Ambassade te Pari js, 
"aar h i j in he"t algeneen vertoeft en heeft eveneens 
contact met de Belgische burgerluchtvaar t autori tei
ten, ofschoon hiJ momenteel gcon diplooati eke ntatus 
in Belgi ë bezi t . Het l i gt voorshe.nd~ ook niet in mijn 
bedoel ing de Heer Graves diplomatieke s~atus in Neder

~ ·nd toe ~e kennen. 
fK 

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

-:i !i~-

Aan he t Ministerie van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68 
(/Q7600 ·~s Alhier. 



D.d.c. 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

I! .ine P 
AMXII~ 
No .... 7.9.!;!..32.• .. -···· 

ot.ocol. v ~T--oj 

• 
AAN 

'S-GRAVENHAGE, de _.2.6 Julf __ 1.9.!:f:8.~-···· 
111 • 

Mon wordt ver%gj:hc i> II de ûn~allna van 
de:ze brief daccokenln&. n.umnt-el" ...-

cn afdell~ nauwlcouriJ )j~J.,~ö"J_ ·-Ik heb de eer U mede te delen, dat de 

navolgende dames als typistes te werk ge~ 

steld zijn aan de Britse Ambassade hier te 

stede: 

PJ Mejuffrouw H.E.J. Wells 

tt \ hejuffrouw o.w. Todd en 

" 1ejuffrouw I.E. Thomas. ,, .. 

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

~ 

Het Ministerie van Algemene Zaken 
p/a Javastraat 68, 
1 s•G RAVEN HA GE 1 
® H72 • '47 



D.d.c. ~"-
M I N I ST E RI E V A N B U I TE N LA N D S ~~·K E N 
l(~..o.binet Protocol. L 2/ · v1. 

=~~11T~j _ _.___ 'S-GRAVENHAGE, de 26 ~uli--~~~,_ ... ,.. ..... 

~ 
Men wordt venocht bij do unhalln& van 
de-ze brief ·'"Cfac t-il."ef\lnc, nummer 
en af de I f n t a.Uwk~•rll •• vermelden 

Hierbij heb ik de eer U mede te delen, dat 

~ ~ Mejuffrouw E. Foster en Mejuffrouw D.E. Wegg, 

die werkzaam waren aan de Britse Ambassade 

• 

hler ~erstede,thans Nederland hebben verlaten 

en geen deel meer uitmaken van de Star dor 

Anbassade • 
. K 

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

:?-'i~ 

het Ministerie van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
'§-GRAVENHAGE 1 

@ 7-472. '-47 



./. 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE 

~ 5.abinet en Protocol. 
5.. ··•-···- 'S-GRAVENHAGE, de -~d_1U,._j, __ l.9!.~.c~-.. 

• 

• 

Men worclt venoch~ bi} dl;Untilrlln, .." 
deze brief dagtekonlnr. nu~•r 

en afdeJina nauwkouria tovermelden 

........ , L/.J/ ~f_ 

Ik heb de eer U mede te delen, dat 
!Mejuffrouw J. Saunders, employé bij de 
Britse Ambassade hier ter stede, niet 
meer werkzaam is op bovengenoemde Ambas
sade en Nederland heeft verlaten. 

IJ{ 

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

-I&~ 
~ 

Aan het Ministerie v. l\lgemene Zaken. 
p/a Javastraat 68 
D E N H A A G. 

® 7<172- '<17 



BH 

MJNISTERIE VAN BUITENL A ND S E ZA j(, pN-~ · bi ''H:1 E. 1 p ... o ... ocol. "•l' 

~~~~7.2........ . 10 4 CQP~ S,L; t . 
S· GRAVENHAGE, de ................ ..J~. .. ... .... ~ 

~· 
Men wordt vcr-xocht bij de unhall'tl''~·l1.WE\n 
deze brief dactekenlnc, nuMrn~·~ 
en ardelinc nauwkeur-Ie te 'lt:rmelden 

Ik heb aeeer U mede te oelen, dat 

• -J !;1e j . l.B. Radford benoema i s tot klerk aan 

de Britse Ambassade hier ter stede ter ver 

vanging van Mej .V.ängl ish. 
~ 

• 
ll.an het Hinisterie 

Ve Chef van het Kabinet 
van de Xinister van 
Buitenlandse Zak~n , 

~l{,ta~ 
~ 

va~ Algemene Znken, 
D/ a Javastraat 68 , 
' s - G r a v e n ha ge . 

® 7472. '<47 



ltl.E® -MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~ Kabinet en Protocol. 
No .. 4.68.6.9 .. ,. . , 

• 

• 

'S-GRA VENHAGE, de ........... 4--.. }4.ei .... J.S48-•·-·-

Men wordt ••rxóc~l biJ do eonheling 
ven dua br.W ~kenlng, nummer 
en efdcllng n1uwkeurig te vermelden 

• .J 'I.J'IL 
Ik heb de eer U mede te delen, dat 

I Mej. D. Anglish en de Heer l!'. Spalding 
niet meer aan de kansel14!1. j van de 
Britse Ambassade hier ter stede ver
bonden zijn. 
4 

.!Je Chef van het Kabire t van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, 

fk~~ 
~ -----

Aan het Ministerie voor Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68. 



CU 

MINISTERIE VAN 
Kabinet en Protocol. 
AJDEI!lHQCC 

No .... 1:+516.0. 

• 

B U I T E N L Ä N 0 S E Z A K ~N 

~ 
\::J 8 

'S-GRAVENHAGE. de ........... 3. ... Me_JyJJ~ .. . . 
Man wordt verroeht bij do thtt.Ung 
van deze brief degtakontng, nummer 
en •fdellng n•uwkeurJg te vermeidon 

Ik heb de eer U mede te delen, dat de 

- \ Heer J.G.Coates benoemd is tot Derde Secre

taris aan de Britse Ambassade hier ter stede. 
~~ 

De Chef van het Kabinet 
van de 

Minister van Buitenlandse Zaken, 

=f!:~ 
Î 

I 

I 

Zijner Excellentie 
de Minister van 
Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
's-GRAVF.NHAGE, 

--

·' 



• 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

AFDELING Lf:itinet e. 1 .... vt cul . o ui..EG~. 
No . ..... c. )"""" .. 'S-GRAVENHAGE, de ..~~1·1·····1Y.4'8 ... 

Men wordt verió~t 1blf de unhalln1 van 
deze brief dactekenfnc. ftumme-1" 
en a(delinc nauwkeuril te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, d~t 

-; de Jleur F .n .Pé:1t erson , kle;rk d.< n de .Brit 

sv 1-.I.i.JbttSbUde hibl ter· stede , ni~.:t meer at.n 

é,bl1üviJde .JI.Iübus::élde VE:>rbunden is en Neder-

lé:1nd verlaten hetft . 
~~~ 

De Ol.td va.n het Kabinet 
v<:.:.n de .l..inister van ..3ui tenlé:1ndse Zu.ken , 

Zijner ExcoLLtmtie 
db t;,.:...nister vuv:r .hlbemene Za. ken . 
pja Juvastr~~t 68 . 

® H72 · '47 



-
~ B. 

K b .M lt N I STE RI E 
1
YAN a 1ne en Protoco 

,r; 
BUITENLANDS'€- ZAKEN 

%~803 .... .", f-1... ....... 2.MRL. 
. 1 9 Maart l948 S-GRAVENHAGE, de .. . ...... • .... ..-..... _ ......... 'Jt ts-1 

.0 ;; I ==~:::.~.::.::::::::.:::·:.:::~:: 

Ik heb de eer U mede te delen, dat 
t •Me j. Amor, klerk aan de Brt tse Ambas

sade hier ter stede , Nederland heeft 
verl aten . 

~ 
DE MrriST.EB V.AN BUI TEliLAHDSE ZAKEN, 

Voor de Minister, 
De Chef van het Kabinet , 

Voor deze , 

4.~ 

Z~er Excellentie 
De Minister van 
Al~emene Zaken . 
Javastraat 6B 

DE11 H.1\AG . 

@ H 7 2 · ' 47 



m I~ ~ 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
L.ó.b 1 ~, E.. l1 ot JCO)• _ 
~&ml.lNG> r p .--

No . ...... ?. .. ~J .. 3..~.......... , · L_ • ,. ,... ~ T' i . ;. ~ 1-1 C .J
4 

f 1/ b. 

• 

• 

S-GRAVENHAGE, de ___ :::LJ.ï .. cb.'-:Ui.~ .... ~ ............ ~ .. 
Men ~orde \'t:r'ZOC.ht biJ de unhallnc nn 
de%c b rief daatekenlnf, nunf"n1"er 
en af de 11 n 1 nauwkeurlc ce vermelc@ri:Ef.EG!) .. 

Ik heb de eer U mede te delen, dat 

-1 ~ej . L . L .Henwood benoemd is tot klerk aun 

de Britse J.mbassade hier ter ste<.le . 
I-tv 

De Che1 van het Kabinet 
van de r •• inister van 
Buitenlandse Zaken, 
Voor deze , 

~-~ 

üan het ~ .. inisterie voor 
Jtlgemene Zaken, 
pfa Javastraat (8 . 
' s - ,ravenhage . 

® H72· 'H 



• BRITIGH EMBASSït 

TO THE NETHERIJUWS. \. 8 

No. 106 

~ 
His ~ajeaty'e Embasay presente 1ta 

oompltmenta to the Royal Netherlande M1n1stry 

~or Fo~eign Affaire and haa the honour to reqaeet 

the.t thc 1\!i~liatry be ao good as to art~ange vti th 

the appropriate autho~it1ee ~or the 1aeuo o~ Food, 

eto., coupons to Mr. F.N. Patte~eon, Cler1oal 

Offiocr, who hae now arrived to join tho etafr 

o1' the Commercial Denartment ot: the Br!t1sh Embasay. 

Hia Majesty'a Embasey ava!le iteelf ot th1e 

opportunity to renew to the Hoyal Netherlands 

J!inietry for l'ore1.gn .A:ffairo an e.tpress ion of 

its high coneiderat1-on."ti!).d eeteem. 
~ ...... 

' TdE HAGUE, 4~h !!arch, 1948. 
~ ,~ } 

r 

, 
The Royal Netherlandà,Mtnist~y ~or Foreign Affaire, 

~ ............. -..:::.__ ... ,..."." 
1'UE HAGUE. 



. 0? 
M I N IS TE RI E V A N B U I TE N LA N D S ,E Z A.l< E' NM~ 

Kab~ Protocol . - dllj'! 

Aan 

No •.. .25355 .. .... . 12 Maal'"'t- t 948. 

• 

• 

S-GRAVENHAGE, de ....................... ........... ....... ... ... .. .... . 

Men wordt ver%ocht biJ de unhaflnc van 
dez.e brief dactekenlnr. nummer 
en afdelinr nauwkeurlc te "Vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat de 

/ f Heer L.B.S.Larkins benoemd is tot opvolger 

/ van de Heer R.V.Laming, Handelsraad aan de 

Britse Ambassade hier ter stede. 
~ 

De Chef van het Kabinet 
van de 

Hinister van Buitenlandse Zaken 
Voor deze, 

k.~~ 

de 1.>Je1Ede lGe boren Heer 
• van der Noordaa, 

Kabinet van de Minister-President, 
Javastras t 68. 
1!-Gravenhage. 

® H72- '-47 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Ka~et en Protocol. j ~jJ 'I 

No. ~01J • 'S-GRAVENHAGE, de .. 9 ~a~t_,..",.19.!:f.,6 .. ! ..... 

• 

Men wordt verz.ocht biJ de aanhalln& van 
deu brief da&tokenlnc, nummer 
en afdellnz: nauwkeude to vermelden \) 

Q~~-

Ik heb de eer U mede te delen, dat de 

~~ Heer F.N.Patterson benoemd is tot klerk aan 

de Britse Ambassade hier ter stede. 
~ 

• 
Aan 

De Chef van het Kabinet 
van de 

Minister van Buitenlandse Zaken 
voor deze, 

de WelEdelGeboren Heer 
E. van der Noordaa, 
Kabinet van de Minister-President 
Javastraat 68, 
t s-GRA VENHAGE, 

@ 7472. '-47 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

• 

• 

Ik heb de eer U mede te uc~rn , a t 

l:Iejuffrouw H. JJ. Wilson benoemd is 1..ot 

~;y· -.~is te aan de 3ri t~e \In bas .:.:Jade hior te1· 

s·tede . 

Mejuffrouw ·~'iilson heeft haar intrek 

ra~nouten in Hotel .rerminus en heeft de 

3ritse nat;ionaiiteit . 
IJ\_ 

~e Cnef van het Kabinet 
van de I.Iinister van Buitelllandde Zaken, 

'\an de \'/elede.Lgebornn Heer 
E. van der Noordaa , 
Kabinet van de Uinis t;e.o."
President, 
JavaJ tra.at 68 
' s - G !\ .\ V .3 ~~ H .\ G E . 

@ 7472- '<47 



F/W t...r.\1~ 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN ~illlf .......................... "" " .... ........ .......... .... . 

NETHERLAND FOREIGN OFFICE 's-Gre~.venhd.ge lU 
Kabinet en Protocol. 

• 

No.l2199 • ... ·----·- c 

Ik heb de eer U mede te ~elen , dat Mej. 
\ A.O.E.Franci~en Mej. N.Spencer; 

de Britse Ambassade hier ter stede, Nederland heb
ben verlaten. 
~ 

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

~ 

A}IP de WelEdelGestrenge Heer 
E.van der Noordaa, 
Kabinet van de Minister-President 
Javastraat 68 
's-Gravenhage. 



Of'(jf~ 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSCRB ZAKEN 

AFDEELING Kabinet en l'rotocol. 
No. 

'S-GRAVENHAGE, den .;o Ji:tnuari 1948. 

• 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

dezen brief dagteekening, nummer 

en afdeeling nauwkeurig te vermelden 

v..Wif~ \ De Htler M. A. 1.1.Robb is benoemd tot .EeEste 
~ecretaris aan de britse Ambassade • 

• 

2570 1 . ' 39 



•• 

voor Dr.A.U.STUYT. 
van E.v.d. NOORDAA. 

,. 

Doo~ een 'cnte;on n:l sve:::·:~taud l:roeg -tl, eerst h*=~en het 
vervolg ond&T ogen vAn e~n nnhrijven met 1nlicht1ng~n,geda
teerd September 194? l.etïTelk een uanslui t ing vormt op ni jn 
aan U gerichte eorreopond~nt1o,~.d. 15-4- 9 47 onder No~l3595. 

· Aan de inhoud van e~~st ve~nelde brief ontleen ik 
hot n~. vol~enae: 

1. Oe.r.loe Esteves de· COU~O, geboren te l~eea 2 Mei 1903, eon. 
sul ... l\on~ra.!re vau B:raztltl • '"oont sinds 12 Deeetnber 194-5 
te AJilsterde.m, :Prinsengrneht ~93 I. lilj kwnm uit Brez1111. 
Tussen 1932 en 1941 was h1j werkzftom bij hot B~uz111aanse 
Consulaat te Amsterd~m. In die periode huwde hij roet eGn 
meisje uit Penvoudlg m111ou. 
OeraproJ:~,.kelij.k VfflU hij i'ortu8ee:;; tha.ns bezit hij de Bre
zi.liaane~ net~ t)U.ol1t.~1 t .• V•;,r.llloeûéU jk hae'f't hij Chi:nees 
bloed tn a~ ~~e~en. 
Tussen 194). en 1945 trad hij wanrf1Chijnl1jk to Ce.rditf 
alo consul 'fO(lr zi.ir~ l.nn~ op. Op i>Ol1U.ek noch op orimt
nsel ~ebieà is 1ets ten nadele van DO CCUTO b~kend. 

2. fiillinm Rtchnrd LOYr:HlD(FE, gohoren te Lowestof'f 4 J'uni 
1914, pro-consul ven Groot-B ~annil. woont sindA 4 April 
1946 te Amsterdam, Uiterwa~rdonstraat 142 , komende Tnn 
Londen. 
Te zijnen nadele is niets bekend. 

5. Henri ttonor~ Eaile VU!LL~r~E. ae~oren t~ Oollvnges 10 Su. 
11 1899, vice~eonsul van Frankrijk , w~nendo te Amsterdam , 
Orcnje Nassaulaan 51, werd deutijds opgege7en ala te zijn 
vertrot;ken u! t Am:ltfl:rdwn , omdat hij z1eh als eonaul bij 
de Af1el1n- Bevolking niet heeft laten inschrijven. Hoe
wel zijn politieke oTertu1g1ng on~~kend 1~. heeft hij de 
reputatie een rustig perooon te zijn, dto niet op de voo~ 

s:rond treedt. 
Ik moge U ve ~~oe~en e~ bij Uw actie op t~ willen toezien, 
dat de Hee~ VUILLl~E zich bij de Äfdft l1ng gGVOlkins te 
r~sterdam 1aut 1~aohr1jven. 

4. Allerd PtEn Oil wonende te Ilnarn, :Ferd. Huycklttan 9, ia 
vennoot ·.re.n da .rirma l'IEncou :t. Co te Amsterdam, l1d van 
de Rf\ad van Bt jstà.nd - E1ad r1 ,j:f'sg:roel' l!'lndelobA!'lken en 
voorzitte1• van de Am3terdamae Btink1ersverenig1ps. 
!n 1959 was hij OonRul-Gi!neraal vun Ro:r:.g-.r:\~e voor de 
1Toorclcl1,1ke Provincies . lla ae oorlog werd hij in zijn -'On -
suleire tunetie nlot meer hersteld, zodat het enige Hon
gne~eo Consul~at, na&~ ve~luidt, te •s-Gravenhnge geves
tigd is. {JH.E>rlilede ~cl nel! de Legatie bedoelen). 
Op politiek~ noch op cria1nee1 gebied is 1e~s ten nadele 
vnn voornoemde PIER~ON bekend. 

Voox· ~e ontl:itane vertraging "oge ik U mijn verontschul
d1g1n€en aanbieden. 

'a-Gt•n·unhnge, 19 Februari 1948. 
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Volg nr. Ag. nr. .?2.Q7.2 .. Aard van hec stuk 

............................................................ Afz. J.~.P. .. .. A.JJI.~t~r..c;1a.m ... Datum ... 9.~10~.47 ......... . 

William Richard LOVERIDGE, 

geboren te Lowestoff, 4 Juni 1914 pro-consul van Groot Brittanie 
wonende Uiterwaardenstraat 142 Amsterdam (Z), werd op 4 April 1946 h.t . s . 
ingeschreven, komende vah Londen. 
Voor die datum was hij, voor zover is kunnen blijken, niet in Nederland. 
Hij woont hier met zijn vrouw en heeft 1 kind. 
In consulaire kringen is hij niet bekend terwijl zijn politieke 

• crientering niet kon vrorden vastgesteld • 

• 

Ultgetro.kken door ........................ JW................................................... Afd./Sectie .. ACD ........................ Datum .20/l0/47 ....... . 



Aan 
' s - Gr avenhage , 

de Heer H. Wilbrenninck 
Sous-chef van het Protocol 
van het f+l' 
Ministerie v. Buitenlandse Zaken 

~~tt2 
~: vMMA ;:::;1; E. 2 ~ 
::t: ~~ -ut-t -

~-

Op verzoek van Mr. J . Visser 
rie liet ik een onderzoek instellen naar: 
Eduard Jacobus Johannes KUIPER , geboren te Delft 11.11 . 
1913, van beroep chauffeur, gehuwd, Ned. Hervormd, alhier 
wonende Schedèldoeksbaven 27. 

Bij de administratie van de P. R.A. komt zijn naam niet 
voor , terwijl niet gebl eken is, dat hij overigens op po
litiek gebied onbetrouwbaar geacht dient te wórden. 

Uit de administratie van de Haagse Politie blijkt, dat 
tegen Kuiper drie processen-verbaal zijn opgemaakt, te 
ten, in 1934 terzake van veroo~zaken van zwaar lichameli 
letsel door schuld, c.q_. art.5 v/h Motor- en Rijwielr 
ment;in 1945 terzake van diefstal van 35 aan de poster 
toevertrouwde brieven, dit in zijn kwaliteit van hulpbe
steller 0ij de P.T.T. alhier en met het oogmerk o~ z~ch 
distributbèbescheiden toe te eigenen en ,eveneens ~n l945 
terzake van diefstal van een deur uit een leegstaand per
ceel. 

E.v.d.Noordaa 



n den Hoer Dr. A. • St~t 
Vans E. van der l1oordan. 

no. o. 1359.5. 

' s-~ venha , 15 :orU 194'1. 

- I 

tt!en aanzien van de navolgende pereonen werd i:k 'incrêlioht~ 

1 · de 1\o~ aarlos Eatevca do OOIIWO, seboren te IJácm.o, 2. 5.19'J3t 0Y voordien aorm~tl hon. van ;sruzilie, laatst wonende !retgeragracht 
632 te AmaterdamD is voor don oorlos naar Brazilte vertrokken en 

·- ·~--ntet moer -teru.ggeket)rd; 

~ 2. Willirun RiChard LO~:i-D, gcb. te Loucotoff, 4 . 6. 1914,1s nle 
~ pro cone~l verbonden aan bet ntitache oonn~t-Geueraal te Am-

sterdam. Zijn adres is t11terwaardenotraat 142 hu.lei 

3. Henri llonor~ Emile VUILLERNE , geboren te Collonses, 10. 7 . 1899., 
~seweeen vice-aonsal van F.rantri~k, seuoonde bobbende Amatelh8tcl 

\2} te J\l!laterdam~ vertrok in Ja~1 1947 nnn.r J:>a.Xl ja. Ootrent zi~n 
plantsvervanscr ia niets bekendJ ...... ...... 

4 . l"rcdel'ik Lemnert DOmin1cu.o ..,~GllOL'f, geboren te Gronl ngen, 30. 
~ 9. 1901 , d1re~tettr eener filmmaatschappij , wonende Hartngvliet
~· otraat 6hu.is te At1Dt0rcînm, troedt tlomenteol niet op ala conoal. 

van Gan llarino. Een OOrmulent van dit lund ia in .Ansterdam nos 
•·- - ~et gcvestigdi 

::\'\ S A· .DUltSOl1, zollde conmü-Génereal van nonga.rlje z13n. verdere 
\~ • seaevens onbekend. naar verluidt is olochte to 'o-Gravenhnso 

een nongaarach OOllDlllaot goveot:t.cd. en niet te J\nlOtardatl. -..... .. -
Ten aanzien van het gedraa t1jdeno de bezetting van de hier

bovengenoemde personen iG niets nadeeli~G bekend. Qat betreft de 
b~itenlandere tijn geen verdere gegevens beschikbaar. 

( • van der •oordna). 

.· 
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William Richard LOVERIDGE, 

geboren te Lowestoff, 4 Juni 1914, pro- consul Groot Brittannie, 
wonende Uiterwaardenstraat 142 hs, Amsterdam, verbonden a.an het 
Britse Consulaat-Generaal. 

Uitgetrokken door ......... ...... ;r.t!.......... ............... .......... ... ......... ..... ... Afd./Sectie ..... A.G.P .. .. ... Datum .... 21~.10~.4.7. ... .. 

A.L. 172-49-'47 



BRITSOliE RIJK 
é================================================================= 
Naam en 
voornamen: Functie: .t..dres: Tel.: Duur verblijf: 

===================================================================== 
vervolg ROTTERDAM 

CRESSVIELL 
F.w. 

NEWENBAtNl 
vr.E.B. 

BA.TAVIA 
Adres: 
Tel. : 

IJACKERETH 
G. 

B.A.GLEY 
F.R.c. 

SHARMA.N 
T.C. 

CURACAO 
Adres: 
Tel. ~ 

FRANCIS 
A. D. 

HEAD 
S.H. G. 

vice-cons. 

vice-cons. 

cons. -gen. 
1946 

vice-cons. 

consu.l 

consul 

vice-cons. 
1946 

• • 

• 

• 

• • 

• • 



• 

l .. 

BRITSCHE RIJK 
===================================================================== 
Naam en 
voornamen: Functie: Adres: Tel.: Duur verblijf: 

=================================================================== 
WILLEMSTAD 

Adres: 
' Tel. : 

MA.DURO 
B. L. 

ARUBA 
Adres: 
Tel. . . 
BERRY 
F.V.H. 

PAR.A.WLRIBO 

BENZ 
H.A. \V • 

Ï\IEDAN 

Adres : 
Tel. 

ROBEHTS 
J • B. 

vice-cons. 
1931 

vice-cons. 
1946 

Adres: 

vice-cons. 
19:39 

vice-cons. 

• • 

• 

~.: 

• • 



21.2.1947 
6 

CONSULAIRE AMBTENAREN" VAN VREE1IDE IJu"'IDBN, GEVESTIGD IN ~ 

NEDERLA.ND, lifED- INDIE, SURINAME EN CURACAO. 

=====================================================~================ 

BRITSCHE RIJK -
====================================================================== 
Naam en 
voornamen: :FUnctie: Adres: Tel.: Duur verblijf: 

====================================================================== 
AMSTERD.A.I4 (voor Noord- Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, 

Overijssel, Utrecht en Gelderland) 

Adres: Reerengracht 64 

Tel.: 33490 

DENTON-
. THOMPSON 

M. A.B. 

LEE 
J. \V. 

CAUGLIN 
J .B. 

LOVERIDGE 
·1. R. 

cons.-gen. 
1945 

vice-cons. 

vice-cons. 
• I 

pro cons. 

• 

• 

ROTTERDAM (voor de prov. z-Holland, Zeeland, N.Brabant en Limburg) 
Adres: Parklaan 18 

Tel. : 21555 

ROGERS consul 
G.L. 1945 
DEIJ H u\G 

PATT.J!..ksON Clerical • • • 
Mr. F.N. Officer 

\ 

/ 



OpRave van nietM aanpekomen diplomaten, periode 19.6 tot 2.9.47 ~ 

PERSONEEL BRITSE AMR rt SS h DE 
--------------------------------- ------------------------------------------
Narun en 
voornamen 

Ftmotie: Adres: Tel: Duur verbli.1 

-----------------------------------------------------------------------------
JIOORE Eoht~en. 
Helen Tolk Comm.. ? 

ZETTER EohtRen. 
Jane Klerk ? 

DAVIS Steno-typiste 
Dorothy ? 

BINGlEY Col.Mil.Attaohe ? 

• RREU. Klerk 
, j • N • ? 

MICHFORD Hoofd Visa Zt'd. 
M.J .H. ? 

HICHFORB eohtP:en. 
Mrs. ? 

J4ISS TVJ>iste 
E.M. ? 

VERTR OK KEN 
--------------------------

JOHNSON Lambert 

WHITESIDE Mevr. 

~BY Juf. ". - .l!rY Mevr • 

SA.NDS PHIIIPS Juf. 

ROBERTS Major M.E. 

DAVIS Mevr. E.M. 

Klerk 

Mr. and Mrs. PAUL GREY 

Major and Mrs. WINDID..M ~VRIGHT 

FRANCIS A.O.E. Mej. 

SPENCER N. Mej. 

secretaresse 

" 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

op 2.9.47 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

(volgens stuk nr. 29260) 

( " " " 29260) 
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