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Aan 
Van 
Betr.: 

ACD 1�r 
.A. VEs ïu1e/ 

INTERN/VERTROUWELIJK_ 

Bijgaande stukken zijn afkomstig uit het archief 
van C, - s�CM - � 

Indien reeds bij ACD aanwezig dan kan dit stuk 
vernietigd worden, zo niet, opnemen in ACD, 

P • HC 
1 • •  I>. , . 'i ... , .. 1 M> 

-,,---GEBN ACTIE ZOND��LfG MET •••
---------;;,-------------

--rnTERN/VERTROmJELIJK 



5th April, 1948. 

Dear Crispian, 

I have asked my paper for traces of the following individual 
and suggested to them that if there is no adverse trace, I will arrange for her 
to contact one of �our outside men as we have already discusaed. 

-?'\. 

1. Br'idget VESTURI, Private Secretary to the Finnish Minister is 29 years old.
Has held previous posts in M. F.A. Helsinki; Berlin, up till 1942; Prague; . 

.. 
atislav� and now The Hague.

2. Her private address is Frederik Hendriklaan 4.

F 

3. Her father is dead and she is the only child. Her mother remains in Finland
in Helsinki. In view of the present Russian dimplmatic offensive against Finland 
she is very much worried about her mother and is trying very hard to persuade her to 
come to Holland. Her mother, who is 58 years old, bas her own house etc. and is 
reluctant to give it all up. 

4. None of the members of the Finnish Legation are communist and all are extremely
worried about the present position. Should Finland go the same way as 
Czechoslovakia all members of the Legation would resign. 

5. They have no contacts, other than social, with the Russian or satellite missions.
Apart from the 3 regular members of the mission there is a Finnish woman, married 
to a Dutchman, who goes in in the mornings only to do translation work. Subject 
complains that there has been a very great deal of work to do lately and she is kept
at the Legation nearly every night until about nine o' clook. The nature of this 
work is twofold: 

• 
a. 

b. 

Sending long press sumtnaries to Finland. 
Commercial work. 

Yours, 

Stanislaw. 



vdM/3 CVV/2 

tl; 141658 

C0:141658 
16 JUNI 1952 

24 Juni 1952. 

F. OVEREIJNDER. VERTROUWELIJK. 

In antwoord op Uw s9hrijven van 5 Juni 1952 Nr. 53533 be
treffende Ferdinand OVEREIJUDER heb ik de eer UHoogEdelGeetrenge 
te berichten, dat betrokkene in mijn administratie niet voorkomt. 

Bij informatie bij de Politie te Rotterdam bleek mij dat 
betrokkene aldaar gunstig bekend staat. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
llamenal-ze, 

41�an de HoogEdelGestrenge Heer Mr J. Visser 
Directeur van het Kabinet en Chef Afd. Protocol 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Plein 23 
's-GRAVENHAGE. 

Mr K. E. BRESLAU 



s / 
MINISTERIE 

VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

'S-GRAVE N HAG E 

V Il R Z O Il K Il 11 TJ II Il /\ N 1' W O O Il O T N G, 

7 JUNI 1951 
i,; Il N M Il Il K, O N O 1! 1l W Il R P, O f>. T a M Il N N ll .M M 6 R T 1l V Il R M E L O E N 

Kenmerk: Directie Kabinet en Protocol. 
Onderwerp: 

h 'M".--;:-- �turn: 5 Juni 1952.� .. ,. .1",.1 ,( 
()� J

.L
I - tl�,;Numbcr: 53533 

c/• F -y -
JU,·. IÇ,)? : 

I ÁcD· 1�/1;:/:

OP I<AARI 

ACD/ 

• 
_j n.R • 

,0/J "J}, . ,  ,rA::. · 

,.,r� ..... �·Jl�
--

• 

AAN� 

Ik heb de eer U mede te delen, dat blîjkens ont
vangen schrijven van het Gezantschap van Finland hier 
ter stede de erkenning wordt gevraagd van de Heer Fer-

1 i dinand Overeij,nder als Vice-Consul van Finland te 
Rotterdam. 

'{ 

Alvorens aan dat verzoek gevolg te geven, zal ik 
gaanie vernemen, of er naar Uw oordeel tegen die er
kenning bezwaar bestaat. 

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

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

�� 

� 33692 • 51 



WP. 

VAN 

MINISTERIE 

BUITENLANDSE 

'S - GRAVE N HA G E 

ZAKEN: 

V B R Z O B K E B 1) B l! A N T W O O R D I N G, K 6 N M B R K, 0 N D B R \V 1! R P, D A T U M 6 N N a M M B R T B V C R M B L D B N 

Kenmerk: Directie Kabinet en Protocol/KA. Datum: 18 Juli 1950 • 

Nummer: 70 J 7 J • Onderwerp: diefstal legitimatiebewijs
van zoon Finse Gezant. 

• 

• 

Ik heb de eer U mede te delen,dat,blijkens een ont
vangen schrijven van het Finse Gezantschap h.t.st.dd.10 Juli, 
de Heer Veikko Ivalo de 17 jarige zoon van de Finse Gezant, 
zijn door dit Ministerie afgegeven identi tei tslcaart no. 
Ou83 .Ais ontstolen. 

Naar aanleiding van dit voorval werd door de Heer 
Veikko Ivalo een schriftelijke verklaring afgelegd van de 
volgende inhoud. 

(0Hierbij verklaar ik,dat mijn portefeuille met
mijn legitimatiebewijs erin,uit mijn binnenzak ge
stolen werd op Vrijdag 2 Juni,toen ik aan het 
zonnebaden in de nieuwe Scheveningse Bosjes was,ter
wijl ik mijn jas over het stuur van mijn fiets,die 
op·een paar meter afstand van mij stond,gehangen 
had.Van deze diefstal is geen melding aan de poli
tie gemaakt aangezien de 1:lopeloosheid van het geval'! 

Hoogachtend 
w.g.V.Ivalo.)

Op verzoek van bovengenoemd gezantschap werd aan de 
Heer Ivalo een nieuw identiteitsbewijs no 0646 A uitgereikt • 
... 

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

-

.Aan het !hinisterie
van Binnenlandse Zaken,
p/a Javastraat 68,
DJ:.N H.AA G. 

i 7557 - '50 



Ohl. 

UNI S'J,'.ER! :E; VAN 
snmw l\NDS:F.: Zf!Ki.N 

,. 
Bijl.: geno 

Betr.: A.W. lillU}IA 

co 84018 

In antwoord op Uv1 acfrrij:van Di:rcctie Kabinet en l:rotocol/KA 
No. �r;795 d.d. 19 , pril 1950 heb ik de eer U meclo te' delon, �at eon tor
zake ingesteld uitgeb�eid onderzoek geen feiten aan het licht heeft ge
bracht ten nadele van dG heer A.W. L.RUNA. 

Naar. mi,jn 001'.deel bestaat 6r dan ook tegen de erkcnnine en too
let�ng van betrokkeno tot aonaul vau Jinland te Utrecht BCe� bezwaar. 

il.El' lIOOFD VAif D� DI �Ji:>'T, 
· H'ru:tens dczè,

• � Jhr .. .J.fh. Serra�is • 

,Aan de Hoogedelgestrenge roer C. Adriaanse, 
Chef der Directie Alger.iene-JurHl1sche 7'3.ken 
Vl\O het l'inistorie van Bui tenlondse Zaken 
Plain .23 
's -GRA.VEm 1/.0E •
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V:ERTROUWELIJK t &ó> 'i 3 1 i 

Verbinding: 19 - Dat�m:,���§ó�-
1

E/1 no 474 '50 
y-, 

-
Betreft: Uw schrijven no 84018,��p-5-50

A.W. Bruna 

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven,
betrekking hebbend op ALBERT v/ILLEM. BRUNA, 
geboren te Utrecht 11-9-02, kan worden bericht,
dat een nader onderzoek geen feiten heeft op
geleverd, waaruit ten aanzien van genoemde 
Bruna een veranderde politieke gezindheid kan
worden geconcludeerd. 

ACD/ • 
DAT: '-1. J'1) 

1 PAR: ' , 



'a-Graven.h:.,gc, 9' J!Oi 

1-io. : €4,�M 
• < Bi j1 • : enne · ,

.. ( �ITTREKS

Î

� 

Uit !J;)L!..ó.�-- .. 
Ag.no. -.:;1�.'f...f · :r ...
Voor : .. /.}';;). ... Id . · 

. ) 

.� ' ' 

In nntwoord ot, 1Uw scli.'rijven d.d. 24 April' 1950• 11a. 39772, 
Afd. pii:ecti·e ·.Kabj nat _en ':rc>tocol, 1.Îlzekc W,ej. J. mm R01ITTJA, heb ,-ik 
·de eçr o,t1.der Uw oend9c'1t te bre.op,e!l,� dat te :meêfeqcliti-S va.,'1.·het P.polàe
G�zantsehap, dat 'de betToJ:::k� 111�ed,er.Îf\ijd heeft �rlete:n.tt 14 onjuist is.

' : Voltens de Jllij t·cn �1imrnte sta�nde go$�yen� iä •.•ej. :f)UreROw-
NA een ni�:u;:; 1'-oo.ts paspo9rt reweî erd en ·zou zi.'j nafi,r ·1,olen M.'jn te.rug
gera.epen. 1'.n ant\'.:e>Ord op cEin \1cip,e'l:lirtr, hi1:rerzijöf !s zij ,J)ij Jtat Poo1.-
se ConsulMt-G�.nct,1� te f\.msterdfln Ol)tsl,-,ien.

. . 

. VolledighcidshalVc deel i� 1f:teT"@lS àede, .dnt z.ij naar alle .
,�erscl}fjn:i:ijl: heid binnen.knrt in lit)tl huwE\J i;jk zo.J.., tred.an '.met �e NEX{ol'-
lnnd-er Robert l::.EY� z'oon ·van �.e rinóe ·consul ttï .Am.s�erd"an., . ,

'I 

!IET noo FD: 
.
'vAU· ni :DÎEM�'T' 

•. . '2'îam?ns d-eze 0· 

. . 
a A'ln de liocigedelgestr�nge ITe�r Ur J·; .YissQr, · ..
W ·Dir9(:t�ur VM- het .K,tbinet . · , 

· en Chef Afdeling 'Protocol · · 
• 

van het 2.,•inisterie van. BuJte.rilanctso �äkcn.
Plei'n 35 - •s�RAVENHA.G.B . • 

'v 



� 
FISCALE INLICHTINGEN- EN OPSPORINGSDIENST. 

'\ 
\ 

Afdeeling: 194 7 •

OPSPORINGSDIENS�
AMSTERDAM,11 December
Gebouw Kon, Holl, Lloyd 

Prins Hendrikkade 33 
Telefoon 35888, toestel 91 

No. 

Onderwerp: ,_ ' 

• 

• 

2 4·APR., 19'50\/ 

I Al 6' '()..rr

Hierbij heb ik de eer U te berichten, dat tegen 
)(1 de Hoer Albertus Vinke, ·wonende te �ott..::rdl:1m, 's-Gra

. ve.ndijkwal 41 en ka.ntoorhoudende Parlclaan 28 ( geboren 
� \ 20 Ja.nuai·i 1903) en tegen de Heer J .�fozendaalt wonende

te G-ronin:,;P-n, Kc�:plaan 2 ( geboren 7 Juni 1898 J fiscaal
geen bedonkinGen bestaan. 
Bij de a.:i'delinc .Jov.anerecherchedienst vms de Beer 
Hozenocal onookend, doch tegen de ::feer Vinke was op 
21 September 1946 proces-verbaal orgemaakt op Schip.
hol wegens overtreding ve.n artikel 14 van het De
viezenbesluit (beschikken over bu..1.tenlands betaal
middel zonder vergunning), 
Hij had tijdens een zakenreis naar Zweden over 1370 
iw.Kr. beschikt, ter\;ijJ. hi,j slechts over 400 zw.i.:r.
had mogen beschikken; volgens zijn verlû aring had 
hij 500 Zv1.Kr. in ::..weà.en achtel"geJ.aten i.v.r:i.. een 
plotselinge onderbreking van de reis • 

.Andere deviezen-overt:.:eain6en zijn niet bekend o 

Volgens de douanerecherchedienst is het laatste woon
adres van de Heer 'linke: l,Tieu·wenhoven, Hijksst:·aatv,eg
A 35 • 

HE HOC..FD V.AN DE t:.FDZlTifü 
OPSPOtlD{C',SD� :JST, 

H.J.Kooproans.

Aan De ITooggeleerde Heer \
Prof .Dr.U.J .H.Smeets 

Ministerie va.n .lt1inanciën,

te 's-n.ra.venhage.



• 

aangeboden aan de Heer E. van der Noordaa, 
Javastraat 68, •s-Gravenhage. 

XXXXY...XX Kabinet en Protocol. 
105�94. 27 Nove�ber 1947. 

Ik neb de eer u mede te delen, dat blij
kens ontvangen schrijven van het Finse'Ge
zantschap hier ter stede de voorlopige erken-. 
ning en toelating wordt gevraagd van de Heer 
Albertus Vlnke, �onende te �otterdam, Park
laan 28, als Consul van Finland te Rotterdam. 

Alvorens aan dat verzoek gevolg te geven, 
zal ik gaarne vernemen, of er naar Uw oordeel 
tegen die voorlopige erkennin� en toelating 
bezwaar bestaat en, zo neen, op welke voet zij 
zal behoren te geschieden. 

Aan de Heer 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
Voor.de Minister, 

De Directeur van het Protocol, 

Commissaris der Koningin 
in de provinci� 
ZUID-HOLLAND. 



'lllU.trER!E VAN 
BI NNENLAND3E ZA.KElf 

Jto. 84018 
.11.: gene

-'i,t_ • : A.W. BRUNA 

's-Gravenhage, 22 llei 1950 

VERTROUWELll:K 

Van hot l'inisterie van Buitenlandse Zaken vernoem ik, aat Albert 
4illEo1'11 BRUH.A:, geborea te Utrecht op 11 Jeptember 1902, directeur van A.W. 
BRUNA on Zoons Uitgeversmaatschappij N.V. en thans Vice-Consul van Finland, 
benoemd zal worden tot Consul. 

Onder ver�1ijzing naar Uw schrijven No. 949/47 d.d. 5 November 1947, 
moge ik U verzoekeA mij te doen mededelen, of de politieke houding van be
trokkene zich de laatste jal'l:ln �ewijzigd heeft. 

HET HOOli-1> V.Al-î DE DIENS1', 
Namens deze, 

_ .. 
Aan da Heer Hoof'deoill!'lissaris VB!l Politie 

/ 
ï 

te 

UTRIDHT 



MH 

-.:.. MINISTERIE 21 APR. 1950 

VAN BUITENLANDSE ZAKEN A(ûi&�,&
'S-GRAVE N HAGE 

V B R ZO B KB BIJ tl I! AN T W O O Il DING, 1t 1! NM E Il K, ON DB R W 1! R P, 0 AT U M Il N N a MM E Il TB V Il Il MELDEN 

OP KAART i 

Kenmerk: Directie Kabinet en Protocol/KA ACD/u, 
DAr: , 'til PJ

Datum: 19 April 1950 

Nummer: 37795 Onderwerp: 

• 

• 

Aan 

PAR: \/\ 
" 

I 'J 

no • 

I ' 

/ Met verwijzing naar Uw schrijven d.d. 17 November 1947,

�2937, heb ik de eer U mede te delen, dat blijkens een ont-

vangen schrijven van het Finse Gezantschap hier ter stede, d.d. 
'(I -- 12 April 1950, de Heer Albert Willem Bruna, Vice-Consul van

Finland te Ut recht, is bevordero. tot Consul. Genoemd Gezantschap 

vraagt de erkenning en toelating van de Heer Bruna als Consul 

van Finland te Utrecht. �lvorens aan dat verzoek gevolg te ge

ven, zal ik gaarne vernemen, of er naar Uw oordeel tegen die 

erkenning en toelating bezwaar bestaat. 
YK 

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

�/,{-�
-
--= 

het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
A l h ier 

! 7338 • '50 



'MINISTERIE VAN 
BINN!NLPJIDSE � 

No. 70680 
Bijl.: ��� 

Betr. : Robert XE.Y 

In �twoorè op Uw schrijT.en dd. 5 Augustus 1949, 
No. ·76960, Kabinet en Protocol·, ,inzake de erkenning en t?elating 
van Bobert KEY als vic.3-conául van Finland te Amsterdam, dèal 1lt 

, U mede onderstaande 1nl1chti�gen te hebben ontvangen van d,e Poli-
tie aldaar. , · ' ,. ·. · 

In het Bevolkingsregister te Aipsterdam �taat 
ingeelc.hreveri: Robert �, geQoren te AmsterdS1:1, 5 J'uni 1923, 
van beroe;p i kaJitaol'be<lieme, wonende� Ml.nerw!aan 71/lII. . .

'

Zijn vader is-:. G�'!·rit 'KEY,. geboren te Hcar,lQ, 20 April 1888, 
van beroe:p: .. di-reeteur bout.hand.ei .en wonende op hetzelfde adres. 

Blijkens.·de Pol,iti.e�dm!ru.stratie te AEsterélam is d�. 78.çler die 
a.l sedert jaren ·consul ,vau Finland 1D , in 1939 geverbaliseerd
terzake' nèt zond,er toeste�ng aanwerven. 'voor militaire· d1enét. 
Hèt door h.em ga},lcegêle teit bleek echter nieë 'strafbaar te zijn. 
Tevens üerd hij n; de oorlog .severbaH.13eerd terzake lidmaat-. 
sce:p van net •rsoè laal Economische Genootschap Nederla-nd-Diropa." 

., . welk genootschap deel uitmaákte van àe Du1ts-Nederlenase Kultuur· 
gemeenschap, benevens het lèveren van hout ean dé iDuiteers. Het 

,bedoeld� lidmaatschap bleek echter to zijn namens een vereniging 
" en was a.b."'· onpersoonlijk terwijl ·a·e houtleverenties bes��nden 

tilt partijen hout v,elke in 1940 door·de bezèt'ters 1n bealag ge" 
· nomen waren. Beide zaken zi.1n gesepqneerd.
:voornoemde Robert KEY komt in de Politieadministratie niet voo�
op strafrechtelijk !3ll op politiek 'gèbied_.-\ (, 

. . 

.,. .. 

Robert Key was in de oorlog geruim� tijd'. "onderg�doken" te Am-
· sterdam en later in Ophemert.·Na de oorlog werkte hij op het
kàntoor van zijn vader te Alssterd.un. FJ.j ·staat �tig bekend·.

. 
. 

. . 
· De Vader la lid van do Volksparti3 voor Vrijheid en Demooratie

� 'ter,..tijl genaamde Robe�t met deze partij sympathi�eert en zeer 
waarach!Jnlijk binnenkort ook als lid zai toetreden. OVèr het 

· algemeen beschouwt men hem alà ,ean gçed NederlSllder.
. . .. . ' 

, }Vaar. mijn oordeel bestaat op grond' van'·��à' · · 
1nl1c�tillgel). �eg_en de erkenn11:lg en t03lating fl,ls Vice.;.o!'.msuf, 
voor J;i'inland van Robert KEY voornoemf geén bezwaar. 1 (J 

' 

'I O ,. • 

' 

-De Hoogedelgestrenge,Heer1,ll'r 1.VISSER
. Directelll" van het Kabinet en, 

Chef' .Ard • Protocol w.n het 
V1n1stetie :,an Buitenlandse Zaken 
Plein 23 

' '3-GRA:VÈNHt\GE. 



Nr. 5480-49. 29 September 1949. 

Uw nr. V,74�0..10-8-1949. 

1 Vohnc.. 
1---

1 ·3 0 SEr. 949 
OndE: rwerp: inl. ichtin6en. [K·r.�&óo 

VEH'rROU \JT..:lLIJK. 

In ant voor,� op bove 1bee1oeld ,,chrijven kan het vol�end.e worden 
medegedeeld: 

;l'În net .Bevolkin�sregister te Amsterdam staat ingeschreven: 
Robert KEY, 
geboren te Amsterdam,5 Juni 1923,van beroep:kantoorbediende, 
wonende: Mine rv al a&n 71 /II I. 

Zijn vaè.er is: Gerrit KEY, geboren te Haarlem, 20 ..\i;)ril 1888, 
van beroep:directeur houthandel en wonende o� hetzelfde adres. 

Blijkens de Poli tie ad.mini stratie te Amsterdam is de vader die 
al sedert jaren vonsul va'l .Finland is, in 1939 geverbaliseerd 
terzake Det zonder toestemn.ina; aanwerven voor militaire dienst. 
Het door hem 6epleegèe feit bleek echter niet strafbaar te 
zijn.revens werd hij na de oorlog geverbaliseerd terzake lidmaa 
schap van het "Sociaal Economische Genootsc,hap Nederland Europa' 
;Nelk 3enootsc11ap deel uitmaakte van de .JJui ts-Nederlan dse Kul tucu 
gemeenschap, benevens het leveiren van hout aan de Duitsers. Het 
bedoelde lidmaatschap bleek echter te zijn namens een verenigin 
en was a.h.w. onpersoonlijk terwijl de houtlevera.."l.ties bestonden. 
uit partijen hout welke in 1940 door de bezetters inbeslag ge
nomen waren. Beide zaken zijn geseponeerd. 
Voornoemde Robert Key komt in de Politieadministrotie niet 
voor op strafrec11telijk en op politiek gebied. 

Robert Ke.r was in de oorlog seruime tijd "onder6edoken'' te Am · 
sterdam en later in Ophemert. Na de oorlog werkte hij op het 
kantoor van zijn vader te .Amsterdam.Hij staat gunstig bekend. 

De vader is lid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 
terwijl genoemde .ttobert r·et deze partij fü1111pathisecrt en zeer 
vaarschijnlijk binnenkort ook als lid zal toetreden.Over net al-
6emeen besc.houwt men hem als een 6oed Jederlander • .Jb 

.,r einde. 
--------------------------------------------------------·------
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É 10 Au'gustuiè 1949 49 
'S-GRAVENHAGE, de ......................... -...... ____ ., .... , .................... .. 1 9 ... .... . 

J._A�U/ tzyry i 
Men wordt ver:z:ocht bij de aanhaling van 
de:z:e 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 te vermelden 

Ik heb de eer tJ mede te delen dat, blijkens schrij

ven van het Finse Gezantschap hier ter stede d.d. 29 Juli 1949 

,.;no. 833, Mejuffrouw Patvi S4de Keränen als kamermeisje in dienst 

�s getreden van de Heer Veli Helenius Secretaris bij genoemd 

Gezantschap. 

VS( 

i\an 
het Ministerie 
van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
A 1 h i e r. 

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

{ 

lJI 

). 

/Jj I 

/ ,� .



/ 
M I N I S TE R-1 E- V-A N B -U IT E N LA N D S E ZAKE N 

JBIJRIIDÇ Kabinet en Protocol. 
No . .752,38 ...... , .... � 

'8"arq..vENHAGE, de ...... 1 ..... Augu,stue .... ,19-49 ... 

JAO b1s,s_; · · 
Men wordt verzocht bij do aanhaling van 

dézo bric( d a g t c ken i n g, n u m m e r 

en ;i f d e I i n g nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen dat, bl ijken s 
een van het Finse Gezantschap hier ter stede 
ontvangen schrijven van 19 Juli 1949 no. 813, 

e...,..... Mevrouw Lov iiaa Tim.enen onlangs ha ar dienst-

e 

� betrekk ing bij de Heer Veli Helen ius, Secretaris 
bij genoemd Gezantschap, heeft beëindigd. 

� 

,' 
/ 

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

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, / fJ 

p/a Javastraat 68, te IA 
's-GRAVENHAGE. 

� 7556 • '49 
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN� , 
1 è. ?/," 

��a.. KaÈ>ine-t en Pro toe o 1. "' /' 
No .... -76..960. ...... . 

00. ,�19

'S-GRAVENHAGE, de ....... -5 .... ,.A.ug-us-tue, 1-949 .• 
Men wordt verzocht bij do aanhaling van 

dete brief d a g te k e n 1 n g, n u m m c r 

en ar d e 11 n g nauwkeurig te vermelden \_ 
\ AC ?11 /?'"/ 

rf heb de eer U mede te delen, dat blijkens
ontvangen s ch rijven van de Tijdel ijk Zaakgelas
tigde van Finland hier ter stede de erken ning 

/Îen toelating wordt gevraagd van de Heer Robert 
Key, wonende te Amsterdam, Minervalaan 71, als 
Vice-Consul van Finland te Amsterdam. 

Alvorens aan dat verzoek gevolg te geven, 
zal ik gaarne vernemen, of er naar Uw oordeel 
tegen die erkenning en toelating bezwaar bestaat. 
W.. 

De Chef van het Kabinet van de 
Minis .,.;er van Buitenlandse Zaken, 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
te �GRAVENHAGE. 

� 7556 - '49 





CJ 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

.�� Kaoinet en Protocol. "' " -ö:r'-7' 1 9
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• 

• 

� • 1949- / 
Men wordt vèr-zo.:.ht bij de aanh:allng van 

deze brlcl dag te kan In g, nu m m c r 

e� af d, e f I fl g nauwkeurig te vermaldcn 

Ik heb de eer U mede te delen dat, blijkens 

een van het Fi nse Gezantechap hier ter steàe 

ontvangen schrijven d.d. 2 Februari j.l. no. 112, 

-- ,....\Mej. hauha .k{arhunen, kamermeisje en Mej. Hilja

Suuronen, keukenmeisje,in dienst van de Finse 
Gezant

1
binnenkort naar Finland zullen terug

keren via Antwerpen. 

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

� 

Aan het Mini sterie van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, te 
' s-G RAVENHAG E. 



: 
Notitie voor c. 

Uit betrouwbare bron werd als volgt vernomen: 

De Russm hebben WELIJll!B uitgenodigd tot een 
bijeenkomst ter bespreking van de onderlinge 
samenwerking van de Slavische staten. 
De bijeenkomst had plaats op de Roemeense 
Legatie. OOk de Finnen zouden aanwezig geweest 
zijn. Inhoud van de bespreking is onbekend. 



MINISTERIE V 1W. ALGEf.illNE ZAKEN 
Javastraat 68. 

•s-oravab.hage, 12 Nove111ber 1948.

No. 48735. 

Uw No. : 89393. 

d.d.: 24-8-l.948.

' 

\ 

Onderwerp: J',J'.R. S C H MAL. 

GEHEIM 

• 

• 

Naar aanleiding Tim Uw -verzoek om inlichtin
gen betrsf'fe!lde Yr Jan J'ohannes Roelof' S C H 'M A l.., gebo
ren te •s-Qravenbage, 24 Februari 1894, wonende van Pa.bst
laan. 22 te Voorburg, kan ik het volgende berichten. 

Ml" 1.J' .R. s C H M A L woont sinds 1930 te 
Voorburg. Hij 1s gebllwd en heeft l kind. Oorspronkelijk 
behool'de hij tot de Gerefomeerde Kerk, doch later 1s hij 
lid ge\\Orden van de Nederlands K<31110rme Kerk. 

HiJ wordt beschouv.ü als een der steunpilaren 
'98.n de Christelijk Historische Unie, voor welke partij hij 
zitting heeft in de 2e Kamer der Staten-Generaal. voorts 1s 
hij lid ven de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid
Holland. 

t!r scmr.AL is Alge.meen Secretarie van het 
Economisch Instituut voor de l!iddenstand, gevestigd Koningin
neg1•acht 63, alhier. 

Op zijn houding ,gedurende de bezetting velt 
niets aan te merken. 

In da adln1nistrat1e van de Politie te •s-ara
venhage en Voo:rburg is niets nadelige omtrent bovengenoemde 
bekend. 

lln verband met het bovenstaande moge ik U 
mededelen, dat dezerzijds tegen de erkenning en toe lating 
van Mr S C H Jl A L a.lB honorair-consul van Finland geen 
bnwaar bestaat. 

HE.1r HOOFD VAN DE DIENST, 
Namens deze, 

Aan de Hoogedelgestrenge Heer llr �. Visser 
Directeur van het Kabinet en Chef Afd. Protocol 
,gnu het Ministerie van Buitenlandse Z..aken 

E. van der Noord.sa.

Plein 23 
ts-G R A V E N H A G E. 



r.n.

D E N H A A G.

noss.109/252. 

• 

-

G E H E I 
�.,, .. 

-,: _4_&_1��,
· 3 NOV. t948,

1, �aar aanleiding van een schrijJe�(pJn de c.vJn., No. 
44731, d.d. 14 September 1948, werd een onderzoek ingesteld 

naar: 
Mr. Jan Johannes Roelof SCHMAL, geboren te 's-Gravenhage, 

24 Februari 1894, wonende van Pabstlaan 22 te Voorburg. 
M):'.J.J.R.SCIDlli\L is gehuwd en beeft één kind. Hij woont 

sinds 1930 in Voorburg. tlij behoorde oorspronkelijk tot de 
Gereformeerde Kerk, doch later is hij lid geworden van de 
Nederlands Hervormde Kerk. 

SCHMAL moet beschouwd worden als een der steunpilaren 
van de Christelijk Historische Unie, voor welke partij hij 
zitting heeft in de 2e Kamer der Staten-Generaal. Verder is 
hij lid van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Hol
land. 

SCHMAL is Algemeen Secretaris van het Economisch Insti
tuut voor de Middenstand, gevestigd Koninginnegracht 53 al
hier. 

Op zijn houding gedurende de Duitse bezetting valt 
aan i;e merken. 

In de administratie van de Politie te 's-Gravenhage en 

Voorburg, is niets ten nadele van SCHMAL bekend. 

��rzonden op 28 october 1948 
aan: ��Ministeri van Algemene Zaken. 
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

xxxxxx:xx Kabinet en Protocol. 
AFDELI�G 

10B108. 
No..................................... 7 October 1948. 

• 

'S-GRA VENHAGE, de . ... .... ... ...................... .. ....... ....... ....... . 

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

L:,á .1 

Ik heb de eer U mede te delen, 

dat ingevolge Koninklijke machtiging 

� de Heer Dr. J. J. R. Scflmal is erkend

en toegelaten ) op de voet 1an Nederlan

der als honorair consul van Finland te 

•a-Gravenhage.

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

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



KINISTERI.E VAN ALG1!MENE ZAlOfi 
J"avastre.at 68. 

No. -'6478. 

Olderwarp: Albertus de J'ONG. 

11 E H ::1 l H.

•s-Gr avenhage, 6 October 1948.

Naar aanleiding van Uw telefonisch verzoek d.d. 15·9-1948 
betret:t'ende Albertu.e de J"ONG, adsp1rant-T1ce-consul Tan !'lnle.nd te 
Vlaazdingen, heb ik de eer U mede te  delen, dat bij het onderzoek
door de P.R.A.c. te Vlaardingen geen termen aanwezig werden geacht 
Cllll een vervolging tegen bovengen08Jnde in te stellen. 

Ik moge U derhalve 1n OYerweglng geTen een gunstig advies 
uit te brengllll t. a.v. genoende de J'ONG. 

.mi de Hoogedelgestr. Heer Dr A.M. Stuyt 
U1n1st er1e van Bu1tenl. zaken 
Plein 23 
•a-G R A V E N H A G E.

mn' HOO.P'D VAN D!; DIENS'!', 
Namens deze, 

E. 'ftm der Noordaa.



POLITIE 

VLAARDINGEN 

GEHEIM. 

No. 106 La. C. V.

Bijfage(n) 

Vlaardingen, .. i.4.. .. S.ep;!;-em-b-e.r 19 48
Telefoon:i�• 2345

Venoeke bij de beanlwoordlng 

dalum, nummer en teller 
1 2 7 SEP. \�48 
,_ --

• 

• 

Ie vermefden 

Typ. B • 
' A ([ / y t: l {yC 

�aar aanleiding van Uw schrijven 

van 18 dezer, No. 40122 betreffende 

Albertus de �ong, heb ik de eer U 

te berichten, dat b j onderzoek geen 

termen aanwezig werden geacht een 

vervolging tegen hem in te stellen. 

D�rhalve zijn de op het onderzoek 

betrek\in0 hebbende stukken gesepo

neerd.-

POLITIE 

-

-

den Heer ...... HOOF-D .... (}J&N.Tl�-LE .... VE.ILI.GJ!EI.I>.SD IEifST 

te 

....................... '. s .... G .... R ... A .... v ... E .}T ... H .. A. .... G ... E. 

K 2�52 



• 

• 

14: September 8 

"4731 • 

G .BH E I H. 

Dr. J'.1.R. SCBMAL. 

Door het Finse Gezantschap te •s-GraTenhage wordt de er
kenning en toelating gevraègd van Dr. J'.J.R. SCBMA.L, lid "f8D. de 'l'weede 
Kanter der Stat"n-Generaal, e.1s· honorair Consul van P'lnland te ·'&-G?Elven
blge. 

In Terband hiermede moge ik î1 verzoeken mij te willen doen. 
mededelen -hetgeen U bekend 1a omtrent de Politieke instellillg en hetgeen 
Te.rder 1'1ln belang mn worden gemeld van boTengenoemde, waarbij in het 
bijzonder aijn belangstelling uitgaat naar zijn homing gedurende de 
bezettlf18. 

Aan de Beer Ho�dcommis saria van Politie 

BBT HOOFD VAN DE CAffl'BALE 
l'EILIGHEIOSDIENST, 

Namens deze • 
te 
•s-G R A V 1i: N H A G .1.



A/A 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Ka�inet en rrotocol 
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No. f. .... -:-S.Q3 .............. . 
V*tno?S-GRA VENHAGE, de ... ?..4. .... A�t>:.�.l3..:t;Y� .... .J.:.9..4..�

'';2 5•AUB. lQ481 

� '!IY/J-1 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

deze brief dagtekening, nummer en 

afdeling nauwkeurig te vermelden 

• Ik heb de eer U mede te delen, dat 
blijkens ontvan,gen schrijven van het .F'inse 
Gezantscha hier ter stede de erkenning en 
toelatine- vrordt gevraagd van 

• 

� Dr. J.J.R.Schî'!al, lid var ae �.eede Kamer
der f taten-Generaal, els honorair Consul.
van i.'inland te 's-Gravenhage.

Al vo,...n,s aan dat verzoek p-evolg te ge
ven, zal ik gaarne vernemen, of er naar
Uw oordeel tegen die erJ..;:ennine en toelating
bezwaar bestaat.
k De Che · van het Kabinet van 

de Minister van Buitenlandse Zaken, 

dl{�_ 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken 
n/a Javastraat 68 
te 
' s-G R A V E N H A G E. 

@ 7644 - '48 



• 

• 

40122.l'J r.d.J,� V""{ ��+{/.id:,..� 
flhi·S.i,u;Ai:���(-)�

G i HR l'V.
'12/c�v.. , 

22-10-19ft'1. 1to � • 
�. J.,..._ SJ�-

Albertua de .TONG. 

18 September 8 

Destijds heb 1k het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1n kennia
gesteld met de inhoud van Uw neTenvermeld schrijven. 

waar het onderzoelc, dat de P.R.A.C. te Rotterdam naarAlber
tus de JONG !natelde op dat tijdstip nog niet bee1Ddigd was, 1s er nog 
geen beslissing genomen ten aanzien 'V8D. de consulaire adsplratiea van 
cleae peraoon. 

In verband hiemede moge ik U �rzoeken mij omtrent de stand 
van v oormeld onderzoek ot de eventuele uitspraak in kennis te doen stel
len • 

Aan de Heer Commissaris van Politie
te 

Dr HOOFD VAN DE CENTRALE
VRIUGBEIDSDIENS'i', 

Namens deze, 

VLA ARD IN G 1i: N. 



NUMMERS: 

278 

CD NU�RS 

Gezant 

�: 

Den .,Haag 
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Jt&amtmx Kabin tv
0
en Protocol. 

No .... 58.694..... -
,ri:no, �

_ "''S"G"RAVE HAGE, de ......... 23 ... .Jun,i ..... J.,948 •.... 

® 
� ·7' JULI 1948 : Men wordt verzocht bij de oonhollng 

� J von deze brief dagtekening, nummer 

v . ACD/ ') .?.,.2.' en ofdeli
�

ouwkeurlg te vermelden 

- -·-· 

• Met verwi j'zing voor ioveo 1 nodig naar
mijn schrijven d.d. 8 Me.art j.l., no. 248,
hel:, ik de eer U mede te delen, dat 1-i:ej. S.

Alatalo niet meer in dienst van de J!'inse 
Gezant hier ter stede is en naar Finland 
teruggekeerd is. 
,11( ..

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

�1;� 

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

� 7361-'47 
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MINISTERIE VAN BUITEN l À N D SE Z Á"K·E N
Kabinet en Protocol. 

��:a·... 
'5-GRAVENHAGE, d: .. ��:l�f!a·. 

' � ; 
-��.Îr2�b.L.�aanhalln9 

van deze brief do9tekeriin9, nummer 
en afdeling nauwkeurig te vermelden 

• Ik heb a� eer U mede te delen, dat 

Mej. I:rroeli Ivalo, dochter van de rrt!zant 

van Finland hier ter stede, te 's-Graven

hage ia aangekomen, alwaar zij ten huiz� 

harer ouders, Amalia.straat 9, ve:r.bl.ij:ft. 
JtK 

De Che� van het Kabinet van 
de Minister van Buitenlandse Zaken, 

>!(;_�-. 
�o< efJ� 
tJ' #-rr--

,,:_, c10. ;r_;__ 

�- � "?û.L. µ 

�-'/.( ,4� á.. 

Aan het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68 
•s-Gravenhage.

� 7361-'47 
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• 

AAN: 

MINISTERIE VJ\N .P.J.GEMENE ZAKEN 

Javastraat 68 

•s-Gravenhage, 18 Mei 1948.

. _________._ ............ �� 

G E H E_;.J; 'ff. 

No. 34654 

Uw schr.: No. 21261 
d.d. 2-3-48

Onderw. : J. GRANLUMD. 

Naar aanleiding van het verzoek om erl,;:enning 
van de F.eer J. CH!JHU ... UND als Fins vice-consul heb ik de 
eer u het navolgende te berichten. 

Julius Gebriel Gf..ANI.lUiD geboren te Rn'Umo 
(F.) 19 J'uli 1882 is van Finse nati.onaliteit. Voor 
de oorlog woonde hij reeds in Rotterdam; hij fun
geerde toen als bestuurder van het Finse Zeer.ians
huis·. Sedert kort is hi.i in dienst van de Fa. Vinke 
& Co., waarvan ae f'irMant 1Ubertus Vinke kort geladen
zou zijn benoemd als Y:l.ns consul� Omdat de laatst
verr1elde de ]'inse taal r;iet machtig is, wil hij 
GR.AELUNn in consulaire óionst neHen. 

Ir.. :1e Ij bogin van de oorlog zag GRANLUND 
DuitslaI1d als ba ... ;rijd.er V"'n :.:;i�n land van welk in
zicht h1 J later is teru.<�getcomen. Hij is anti-oomr.'l.u
nist.isoh. 

GRANLUND staat als een integer en beschaafd 
persoon bekend van wie bij de P.R.A� en de Politie 
niets nadeligs bekend is. 

In verband hiermede moge ik U in overweging 
geve,1 gunstig t.a.v. ORAI-;'"JUND te ac1viseren. 

Fet bericht, dat A. Vinke reeds als Consul 
optreedt zal vermoedelijk op oen misverstand berusten, 
waer dezerzijds nog geen standpunt werd ingenomen, 
hangende de uitspraek door het Tribunaal • 

E. v.d. Noordaa.

de Boogenelgestrenge Heer 
Dr. !\ .!'. Stuyt 
l'lnisterie van Bui tenlan.d!'3e Zie.ken 
Plein 23 
•s-GRP�GE�



INLICHTINJENDIENST. 

ROTTERDAM . 
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�� 3 ft.lAI 1ç:43 
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Rotterdam, 28 April 1948. 

Na.ar aanleiding van Uw schrijven No, 3057s, 
d.d. 12 Maart 1948,betref fende J.Granlund,wordt U bericht
dat hij is genaamd:

Granlund,Juliue Gabriel,geboren 19-7-1882 te 
Raümo (Finland).Hij is van Finse nationaliteit.Hij is ge
huwd met VirtanentElise Valdine,geboren 31-5-1900 te Hel
singfors (FinlandJ.Zij had ook voor haar huwelijk de Fin
se nationaliteit. 

Voor de oorlog was Granlund,J.G.,voornoemd,be
stuurder van het Finse zeemanshuis alhier.Dit is in de 
beze•tingatijd gesloten en tot op heden niet weer geopend. 

Hij is alhier ingeschreven op 19-12-1929 komen
de van Helsingfors. 

Zijn vrouw werd hier ingesohre�en op 18-3-1931 
komende van Haaga (Finland). 

Gra.nlund,J.G.,voornoemd,woonde �oorheen te Hel
eingfora,Ericagatan 15. 

Hij is eigenaar van het pand Westerstraat 56 
alhier,waarin het Finse zeemanshuis gevestigd was. 

Na het bombardement van Rotterdam verhuurde hij 
zijn pand als kantoor.Thans zijn hier enige kantoren van 
bedrijven gevestigd. 

Gedurende de bezetting heeft hij geleefd van de 
opbrengst van de huren dezer kantoren.Zelf heeft hij een 
besoheiden gedeelte van dit pand als woning ingericht, 
waar hij met zijn echtgenote en zijn aoontje van 13 jaar 
verblijf houdt. 

Sedert kott is hij werkzaam bij Vinke &Oo, 
Parklaan 28 alhier. 

Een der firmanten,genae.rrrd Vinke,Albertus,waar
over reeds in 194 7 dezerzijds werd gerapporteerd,is on
langs tot Consul van Finland benoemd. 

Daar nie�nd echter de Finse taal machtig ia, 
heeft men G:ranlund,J.G.,voornoemd,in dienst genomen. 

Granlund,J.G. ,staat als anti-communistisch be
kend.Hij zag in het begin van de oorlog Duitsland als de 
bevrijder van z ijn land,van welk inzicht hij zich later 
afkeerde. 

Hij staat als zeer fatsoenlijk en bes�haafd be
kend. Zijn naam komt in de ad ministratie van de Politie 
en in die van de P.R.A. alhier niet voor. 

Een foto van Granlund,J.G.,voornoemd,en van 
zijn echtgenote wordt U hierbij toegezonden. 

Verzonden aan , Ventrale Veiligheids Dienst. 
te 

te-Gravenhage. 
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]áar aanleiding van Uw schrijven No, 3057s, 
d.d. 12 Maart 1948,betreffende J.Granlund,wordt U bericht
dat hij is genaamd:

Granlund,Julius Gabriel,geboren 19-7-1882 te 
Raümo (Finland).Hij is van Finse nationaliteit.Hij is ge-, 
huwd met VirtanentEliae Valdine,geboren 31-5-1900 te Hel
singfora (FinlandJ.Zij had ook voor haar huwelijk de Fin
se nationaliteit. 

Voor de oorlog was Granlund,J.G.,voornoemd,be
stuurder van het Finse zeemanshuis alhier.Dit is in de 
beze•tingstijd gesloten en tot op heden niet weer geopend. 

Hij is alhier ingeschreven op 19-12-1929 komen
de van Helsingfors. 

Zijn vrouw werd hier ingeschreven op 18-3-1931 
komende van Haaga (Finland). 

Granlund,J.G.,voornoemd,woonde voorheen te Hel
singfors,Erioaga.tan 15. 

Hij ia eigenaar van het pand Westerstraat 56 
alhier,waarin het Finse zeemanshuis gevestigd was. 

Na het bombardement van Rotterdam verhuurde hij 
zijn pand als kantoor.Thans zijn hier enige kantoren van 
bedrijven gevestigd. 

Gedurende de bezetting heeft hij geleefd van de 
opbrengst van de huren dezer kantoren.Zelf heeft hij een 
bescheiden gedeelte van dit pand als woning ingericht, 
waar hij met zijn echtgenote en zijn aoontje van 13 jaar 
verblijf houdt • 

Sedert kott is hij we-rkzaam bij Vinke & Co, 
Parklaan 28 alhier. 

Een der firmanten,genaamd Vinke,Albertus,waar
over reeds in 1947 dezerzijds werd gerapporteerd,is on
langs tot Consul van Finland benoemd. 

Daar niemand echter de Finse taal machtig is, 
heeft men G:ranlund,J.G.,voornoemd,in dienst genomen. 

Granlund,J.G.,staat ais anti-communistisch be
kend.Hij zag in het begin van de oorlog Duitsland als de 
bevrijder van z ijn land,van welk inzicht hij zich later 
afkeerde. 

Hij staat als zeer fatsoenlijk en besc·hflafd be
kend. Zijn naam komt in de administratie van de Politie 
en in die van de P.R.A. alhier niet voor. 

Een foto �an Granlund,J.G.,voornoemd,en van 
zijn echtgenote wordt U hierbij toegezonden. 

Verzonden aan s «entrale Veiligheids Dienst. 
te 

's-Grav enhage. 
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• TJJJzYJI 
Ik heb de ee� U mede te delen,dnt 

-- Mej.Marjatta TOMU.LA benoemd is tot �lerk 

aan hGt Finse Geza•1tschap hier ter stede. 
11 

• 

Zijn.'3r , :c'::lle ,tie 

D.� C?:'.: ,F o/, __ ï .L�� KA JI -...;11 

van de Iïr_ist'3l van 
Bui t�!1l..'lr1 se l<.!.:::'ël'1, 

-YK_.��-
�-

à.e � 1ist r VJ.- .àlgerw.ne za:-::en, 
p/ u Jav3.st;r ,. '.. t 68 • 
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Men wordt verzocht bij de iunhallng van 

doze brief dagtekonlng. nummer 

en -af de 11 n g nauwkeurl& t6 vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat 
- Heer L.E.Dahlquist, kanselarijbediende

• aan het Gezan·tschap van Finland hier t er
stede, niet meer aan genoemd Gezantschap
ve1·bonden is.

ruej .s .alatalo is c:1.ls dienstbode aan-

�
steld bij de Finse Gezant.

• 

De Chef van het Kabinet 
V'd.n de _j;j_nister vctn 
Buitenlandse Zaken, 
Voor deze, 

L.�

1-1.an de WelEdelGeboren .tieer 
E.van der Noordaa, 
Kabinet v�n de kinister -
President , 
Javastraat 68,
' s-G r a v e n h a g e •

@ 7',72 • '47 
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• 

J".GRANLUND. 

\ 12 Maart 

4EHE 

Ik heb de eer U te beriohten. dat de Ree� J".GRANLUND, 
wonende te Rotterdam, Westerstraat 56, voorgedragen werd 
voor het vervullen van de functie van Vtoe- Cdnsul van 
F'inland te Rotterdam. 

ln verband hiermede moge ik U verzoet�n �ij, onder 
opga.va vo.n de voll�di�a person.J.11a, te doen inlichten om
trent de politieke en oriminele anteoedent�n van voornoem
de J'. GRANLUNL. 

In het bijzonder stel ik het op p�tjs to vernemen 

... 

hoe de houding van betrokkene is geweest in ûe bezQttings
tijd • 

HET ROOJ!D VAN DE 

Aan de Heer Hoofd-Ce-mmisaa.:t•1-s 
vun .Poli tie 

CENTRALE VEILIGHEIDSDI�'NST 
nam.ons deze 

te 
R')'l:TE RDA:M 

30578 

• 
Ond.: 1.GRANLUND. 

•a- Gravenhage, 12 Maa�t 1948.

GEHEIM 

llt heb de eer U ·;;e berichten, flat de Heer J'.GRAWLUND 
Wl!Onende te Rotte.:-drun, l1esteretreat 56 9 voorge,d:ragen werd 
voor hat ve:"ullen va.11. d9 fe.notie van V1ee-Oonsul van 
1"inland. te Rotte:�do.r .• 

In verband hiermede verzoek ik U m!j te �1llen b�
richten, of er tegen betrol-::kone i'1sca).e bedenkingen be
staan. 

-



CJ 'a-Graveru1age, 
mrx.xxx 

'Kabin éi en Pro tocoI. 

21261. 

�JrSl;hRH'T aangeboden aan de hee+ E:'"" van d�r !

J avastraat 68, te 
• s-G.l:01YElHiAG:l!i.

, ,l,Öordáa, 

' 

·Ik heb de eer IDloogEdelGestrenge m.e<ie t�
dat �li:jkena o ntvangen aciirijven V® het I·1nse 
Gezantschap hier ter sted� de erkenning' en toelatµig 

�-- · wordt gevràagd van de heer J. Granlund, 'vmnertde' 
'te ·Rotteräam 1 rreaterstraat 56, �lo.vice-consul 

. 
. .... 

van Finland te. Rot�e�aih. 

zo neen, 
den. 
Jr, 

" 

Coml'nisaaris der Koningin·' 
Zuid-Hollanq, te 
•: 

te 
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28195 GEHEI-11. 
\ 
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I.D.No.
24-1-4:-8.

1204/194'1 

A.VJm
t

E. 

Ter bevas&iging van \J·1 schrijven, in margine ver
msld, waarToor ig U �ijn dank betuig, Aeb 1k de eer U 
te ver-zoeken mij ts zi j:n�r ti jfl 1',l.n .llat verloop van het·· 
on1erzoek Ta'.!l da l"J.R.11..c. xui.ar de ged.?agingen van Alber
üUS VINXE, dan L�el '\Tan de uit3:praak van het Tr1bunaal�in 
daze aangelegenb.eid, in konn'!:3 te T1!llen stellen. 

üE'i' HOO�'D V N DE 
0-Si.J''i'�AL� ï.-'�I!,IGHF.ID:.:mIENST 
nalllen s d e ze 

Aan de Hoer Hoo:fd--Oommissnris 
van Politie 
te .!L!2_Ll E R Tu A !i 

\ 
' 

3'.G.ORABBR'ND.AM. 
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INLICHTIN!r.ENDIENST. 

ROT TERDAM . 

r.n. No. 1204/1947.

GEHEIM . 

• 

1 

/K _____ ,._ ....

\ Vo!Ctn:;1. 
-

-2 7. JAN.1948 

- �
Rotterdam, 24 .Jamieri- 1948. 

-o?Sii:r.,,

In antwoord op Uw schrijven van 6 December 194?, No. X 
25660 be treffende Albertus Vinke, wordt U bericht, dat hij 
is genaamd: 

Vinke, Albertus, geboren 20 .Januari 1903 te Wa tergraa.fs
meer (thans gemeente .Amsterdam), cargadoor, gehuwd met Hieben
daal, Sophia Martha, geboren te Made c.a., 14-5-1905, wonende 
�otterdam, 's-Gravendijkwal No.41. Hij is Orthodox-Christe
lijk. 

Vinke is vennoot van: 
le. de vennootschap onder firma Vinke & Co, cargadoors en re

ders, makelaars in schepen, kantoor Parklaan 28 te Ro tter
dam; 

2e. de vennootschap onder firma E.H.Vinke & Zonen; het bedrijf 
van deze firma is het voeren van de directie van de te Rot
terdam gevestigde N.V.Houtvaart; en: 

3e. de vennootschap onder firma Duinker & Goedkoop, cargadoors 
en reders, eveneens gevestigd Parklaan 28 te Rotterdam. 
Hij is gehuwd met uitsluiting van gemeenschap van goederen, 

van winst en verlies en van vruchten en inkomsten. 
Hij is tweede plaatsvervangend voorzitter van de Ondervak

groep Tramp Cargadoors en Cargadoors van Kustvaartuigen, waar
van het secretariaat te 's-Gravenhage is gevestigd. 

In handelskringen te Rotterdam staat Vinke gunstig aange
schreven; hij treedt politiek niet op de voorgrond. Zijn juis
te politieke richting is hier niet vastgesteld kunnen worden. 

Bij de Politieke Recher che Afdeling Collaboratie alhier 
berust een dossier van de firma. Vinke & co. Daarin komt o.a. 
voor, dat de firma Vinke & Co tijdens de oorlogsjaren haar 
vrachtvervoer ook ten behoeve van Duitsland normaal heeft voort 

gezet. Het dossier mJet door de P.R.A.C. nog worden onderzocht 
In 1946 werden door de Legatie van de Unie van Zuid-Afrika 

te 's-Gravenhage over de firma inlichtingen gevraagd. 

Verzonden aans Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, Javastraat 68 
te 's-Gravenhage. 



A.V!NK:E.

I I IITGfB°&KTJ
:iCX1CX 
::noc.� 

G December 

Ik heb de eer U te berichten, det bij het �i
nisterie van Buj tenlandse Zuken de toelat:l 11g 1$ ge
v1·Hagd van de !ieer fil_�t�JJ1Ç19 wonende t c Uvrent 1 

Parklaftn 28, �ls Consul van Finland. 
Met het oog op het bovenst 8nde moge ik U ver

zoeken mij te willen inlichten ontrEnt de antece
denten van deze persoon. 

lill'l' ROOT'D V,W DE 
CE!J'i'RA!,li' VT'ILIGREIDSDIEN3T 
namens deze: 

Ann d0 Heer Hoofd-Com.missaris 
Val'\ Politie 

P,Tt: � 
../ 

te R O T 'l' F. R D A M 
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2293'7 

Aan: Dr.A.M.S'l'lTYT. 

Van: E.v.d.NOORDAA. 

•s-GRAV NHAGE, lf Novomher 1947.

•ren aanzion van:
Albert ',Ulle.m B R U N A, 

geboren te Utrecht 11 September 1902, directeur der U1tgo
versmaatschapp1j A. i.BRUNA N.V., ge"1oond hebbend tot 1933 
in UTREOIIT, vervolgens te Z'f'IST on mom"'nteel te HILV ·un,
• s-fl.r ... 'T8nlandsev1og 94, is bij onderzoel:c het navolgende ge
bleken:

'3et:.-o�:.cn0 ·:rn;.; v6�r 19110 '!ice,- Oonr;ul van T'inlanrl. Tij
dens ae oorlog Mts het Ut-eehtsc kantoor niet voor�ien vu� 
Je vl��}astokken on de aunduidint, dRt in het perceel �en 
rins Consulnnt e;.rnr,;stigd was. 

Sinds d:J 1rnv i.jd:1.ng zoude ile He,,.r B"'1H'A zi 111 consiili•i
re bczichedon wcor voortzetten; aeze bopeTtnn zioh tot het 
verlenon van bJndels1nformaties. 

Bij ds Utrechtse FRA 1s niets ten nt\élelo vttn het·c·ol:ko
n� bekend. 

E.i:-.c1.Noord&t>t.



- �inM�htingendienst.

HOOFDCOMMISSARIAAT 
VAN POLITIE 

UTRECHT 

Lr.E/.1.Nr 949 '4 7. 

Bijlagen: 

UTRECHT. den 

� � �- eo 

Bericht op $Chrijuen No ..... 9.;/? 16 5 5, 
-

uan ...... 1.,.,,.1.Q .... 1,9.47. .............. . 

Onderwerp: A • W • Bruna•

GEHEIM. 

In antwoord op Uw nevenvermeld schrij
ven doe ik U hierbij een desbetreffend rap
port toekomen, naar de inhoud waarvan ik U 
moge verwijzen. 

De Hoofd-Commissaris van �olitie, 

• 

Aan de Heer Hoofd van de 
centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G RAV EN HA G E. 

(R.W.v.Eijk). 



-· !nli�h t inge nd ie nst
Utxecht. GEHEIM, 

, R/1-949' 47. 
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• 

• 

RAPPOR T. 

Naar aanleiding van een schxijven van de Centrale Veiligheids
dienst, no. CX/21655,1 kan het volgende worden gerappoxteerd:

tl.cl. '/,/'17 

ALBERT WILLEM BRUNA, geb. 11-9-1902 te Utrecht, Vice-Consul 
van Finland, tevens directeur A.W.Bruna en zooné Uitgeversmaat
schappij N.V., sedert 27-4-1933 niet meer in Utrecht woonachtig; 
was in de loop der jaren woonachtig te Huis ter Heide, Ruisdadlaan 
2 (gem.Zeist), daarna te Bilthoven en thans te Hilversum, 's-Gra
venlandseweg 94. 

Volgens mededelingen van een der leden van het personeel van 
Bruna's Uitgeverij, waren in de loop van 1940 de vlaggestokken en 
het bord vermeldende dat in dat perceel het consulaat was geves
tigd, verwijderd en opgeborgen. 

Personeel is niet werkzaam op het Consulaat en de werkzaamhe
den die verricht moeten worden, worden door A.W.Bruna zelf behar
tigd. 

Particulieren komen er practisch niet, wel worden er wel eens 
inlichtin�en ingewonnen door handelsbetrekkingen. 

Bij de P.R.A. te Utrecht is niets ten nadele van A.W.Bruna be-
kend. 

Voor zover kan worden nagegaan heeft Bruna geen polit :i'.eke inte
resse. 

Een visitekaartje ten name van A.W.Bruna wordt hierbij ingeslo-
ten. 

Utrecht, 5 November 1947 • 



Van: E.v.d.Noordaa. 
0Pt., .. 
· - .. }� 

0.22593. 

Ik heb de eer U te berichten, d at Albertus de JONG, geb. te 
Scheveningen 9 Juli 1892, directeur, zich op 3 Mei 1911 in Vlaar
dingen vestigde, komende uit Rotterdam, terwijl hij op 19-8-1935 
werd afgeschreven naar Den Haag. 

De Jong is directeur van een in Vlaardingen gevestigde ma
chinefabriek en scheepswerf. Dit bedrijf zou tijdens de bezetting 
voor 80% gewerkt hebben voor de Duitse Weermacht. 

Door de plaatselijke P.R.A.O. wordt een onderzoek ingesteld 
naar de omvang, de aard en de mate van vrijwilligheid van de hier
boven bedoelde ,verkzaamheden. Zolang dit onderzoek niet voltooid 
is, kan de figuur van voornoemde de Jong niet beoordeeld worden. 

In de politie-administratie van Vlaardingen komt de naem van 
betrokkene niet voor; hij staat in die gemeente gunstig bekend. 

Voornoemde de Jong treedt te Vlaardingen nog steeds als Vice
consul van Finland op, als zodanig heeft hij geen personeel in 
dienst. 

liet het oog op het bovenstaande is het mij in dit stadium 
niet mogelijk U ten aanzien van de wenselijkheid, om meervermelde 
persoon de consulaire functie verder te laten uitoefenen, van 
advies te dienen. 

J .. 

E.v.d.Noordaa.



/ POLITIE 
VLAARDINGEN 

No. 72 La. 0.V. 

Bijlage(n): 

Verzoeke bij de beanhvoording dah1m, 

aumaer en letter te vermelden 

Typ, .tl. 

• 

VLAARDINGEN, den .22en ... vc.t.0.o.e.r ............. 19 47 
Telefoon4( t:.345 

Vo1q110. 09311� 0 

? 8 OCT.1�H7

/ 

--c_. � 

Ter voldoeninf aan heT"verzoek, ve:t'v 'l t in U" 
schrijven d.à. 1 vctouer 1947 I:o. � 2�54, oetref
fende A. d€ Jo.a5, heo ik de eer Uli.oo5.llidel0estrenge 
het .Ué::!V016�ndE:: te berichten. 
AL...).1.!JlEL1t ti :r:.._. JUJ.iJ, t:;e boren te Scheveni ngen, 9 Juli 
lóS2, van beroey, directeur, vesti�de zich o_ 3 

Mei 1911 in deze gemeente, komende uit Rotteruäm. 
Op 19 Augustus 1�35 ,erd hiJ a�geschreven near 
,s-Gravenhage. De Jor_g is directeur van een in deze 

6emee.r te gevesti0de machinera brie1� en sche&psnerf. 
lfaar he1; .tiooid van de P.R.a. C. te .d.otterdam mij 
mededeelae, heeft dit beariJ:f in d(;; oorlogsjaren 
voor 8070 voo1.· de Duitse Weernrnc.üt ....;ewerkt. Om t!'ent 
de juiste om.vang, aard en vr1. j11till1i,;heid ;,or1... t ctoor 

de ..l:'.J.·�.A.C. een onderzoek iilges teld, zodt;t het in 
dit str..dium nog niet moc,elijk is, JO si tieve bezv1a
re.a.de .feiten te noemen. In de politiel.am_nis1;r ... tie 
te Vlt:.è..l.'d.1...15en komt zij.cl nad.Ll niet voor en 6eàUJ.·ende 
ae jaren welke hij hier nooude, stond nij gunsti1t,

bekend. Omtrent zijn huidige politieke oriëntering 
is mij niets bekend. Hij treeat thans no0 og als 
Vice-Consul van FinL:1.nd, doch ... 1eeft als zoctc1l"ig 
geen p·ersoneel in die ... .Lst. -

den Heet ... .t.1ui.1ll:D ... (,.J!iJ.1.1 .. ,ALK ... v.E.I.LI.G-JiIEifä:i..JL.t... .. b T 

te 

............... ,.S.':':'.G: ... R .. .li .... '1. .... .t.i .... .J ...... I ... I ...... �r. .. .i!Î ... :-
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OPGREGI 
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•s-GR�VENR\GE, 1,6 Octobar 1947.

A-n: ar.A. r.stuyt�
Van: r..v.d.Noord A.

Hierbij berioht ik U, dat üe Collllllissaris van ûe' Ge
meente-Politie t.-e Dordreo-ht mij liat weten, ant ae Heer: 

Sa_!lluel C""'li!MA DE IONG:ff,
gGboren te Dcrd�echt, 1? Augustus 1883, wonende aldaar 
Singel 159, voor d.e oorloe 1•ee ls als Vice- Concul van 
1 tnltinû opt:r:.'ad. en wecl.érom Qeze functie bekleedt.

Al� zodanig heeft hij geen personeel in dienst. 
Op zijn geclrng tijél.ens de beze-ctin� 1furen geon -t�.n

�Crki4gen te m�ken. 
Hij is ë,,c· lihe:r.uJ.e begi11sélen toe�e,laan en staàt al

loszins gunstig bekend. 
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COMMISSARIAAT 
VAN 

POLITIE 

DORDRECHT. 

OPGELtG? J Volgno.1---..... ___ ..., ___ , 
DORDRECHT. den 8 Octo1pe} QgQ.qL 194? · 

POSTBUS 35. 

tVöï�. 
--�--.... 

Verzoeke bij beantwoording datum, e et 
en nummer 11an dit schrijven aan te halen, 
alsmede in het adres mijn postbusnummer 
te vermelden. 

L•. C.V. N°. 56/'47. 
G E HE I M. 

BIJLAGEN: 
Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 

1 s G R A V E N H A G E • 

Ter beantwoording van Uw schrijven d.d.30 Sep
tember jl.No.CX/21649,Geheim,heb ik de eer U het volgen-
de mede te delen: 

De heer Samuel CRENA de IONGH,geboren te Dordrecht, 
17.8.1883,wonende alhier Singel 159,is sedert zijn geboor
te in deze gemeente woonachtig.Hij is penningmeester der 
Nutsspaarbank. 

Op zijn houding tijdens de bezetting viel geen 
bemerking te maken.In de kartotheek der P.R.A.komt zijn 
naam niet voor. 

Voor de oorlog trad de heer CRENA de IONGH in 
deze gemeente reeds op als Vice-Consul van Finland.Als 
zodanig heeft hij geen personeel in dienst. 

Ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank alhier 
staan geen strafvonnissen te zijnen name ingeschreven. 
Hij is de liberale beginselen toegedaan en staat alles
zins gunstig bekend. 

De Commissaris 

1 
\ 



cv cm 

r.:. Evert s. 

GEHEIM 
---.-

:x:xx 

:ir.xx 

l octob�r ? 

Ik heb do 
gedt"eg tijdens 

eer U te vorzoeken 
de bezatti�� wn de 

mij te do�h inlichten omtr�nt het 
huidig� po itieke ortmntering VQn: 

voor de oorlog 
�emsente. 

E.Evp_E�:·s,
Vice-Conr:s ü v�n Finland, momontool 1�onnchtig in Uw 

Tevens zal ik taarne in kenu13 
11a en, indion hij thans mls Consul 
hij,als zodanig il), o,ienst ho.ett, ov
ding van hun personalia. 

· Aa.n de Heer Korps-Chef' v Qn Poli tie
. te

r��IJL 

rorden geotold van zijn persona� 
optTcedt • vernemon ",olk personedl 
ueo�s, zo r-ogelijk otder vormal• 

' 
' 

I 

HET HOOTD V.,\U DE 
CT',NTRALE VE!LIGhïqD'31)!17;NdT 
namens deze 

L. L. V.� i.AERE.



cv es 

A.W.B:tfüNA. 

GEHEIM 

l oetober 7 

.J I '"' ' ' 'J ' 
'll.) • .J.- - ,_... 

Ik 'heb de eer U te v�rzof!ken .mij te doen inlichta'!l omtrent het 
gedrag ti jden.s de beze-l;ting cn de .huid1�e- poli tieké orientering v"n: 

A.W. BRUNA, 
voor de oorlog Vies-Consul van Fin1and, moment3al wocnnchtig in üw 
gemeente. 

Te�ens zal ik ga�rne in kcn�is word�n �esteld v�n 3ijn personalia 
en, indien hij thLns als Consul optreedt, v��nomon �olk pe�soneal hij 
als zodan1s in dienst heeft, ev�neens, zo Logelijk onder vermelding 
van hun p�rsonalia. 

HET HOOFl) VAN 'DE 

Aan de Heer Hoofd-Commissaris 
v:un Politie 

CENTRALE VZ!LIGTIEIDSDIENST 
nar.lens deza 

te 

L.L. VAN LAERE. 



c v es 

A.î.'E JONG.

G:EIIEI'M 

Ik heb de eer U te vorzosken mij te doen inlichten o�trent 
gedrag tijdens de bezetting en de huidige �olitieke o-ientcring 

YJLIQNG, 
voor di oorlog Vice-Consul V3n Finlnnd, momenteel woonachtiJ in
gem�ente. 

het 

V n: 

'l1evens z�l ik go.arne in k�nnia t'torden geciteld van 
lia én, indien hij thans als Consul optr��dt, vornomon 
hij &la zodanig in dienst heeft, evoneeno, zo mogelijk 
ding v,an hun pe1•s"on:alia. 

zijn !)ersona
,'l'elk personeel 
onder vcrllle'l-

Ann de Hêer Oommias�ris 
V;lll Politie 
te 

VLAARDIN GEM .•

. . 

' 

HET HOOFD V.�1 DE 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST� 
ncmens d�ze. 

L. L. V N L'A'.ER'E.



• 

"' 

s. ere uc Joneh

G:.SIEIM 

1 • 

!k heb de eer ü te ver�oeken mij te doen �n
lichten omtrent h1;t r.sed.r, .. , tijden.to de be�e �tlng en· de h1tldig0 po
li t:teke oricn i;eri ":'.:; Vt,n .., .C.w...,(A. D...: JO..: GII, voor do oorlog v1ce
Consi.'1.l van J!'L ::l -,1" 15.e moaionleel :ï.u Uw gemeente woont" 

I.Jlevens 7,ul _;_ 't c.:a � 1.·nc in kc mti� wo:r. .. len ees teld van :?i jn p�r�30-
na.li..l en, it1û...1.e. ni.j the.nu :.:i.ln Col'�.mll , ;;,+rceê!.�, ,,ernernen wel :::,er-
1,3oncel hi.j als zodunig .L.1 di�1ns·� u ... cft, .:vence'lu, 20 mogelijk or:.1. 
der vermelding vau hu.n t_><. .. rsonaJ.ir... 

Het; Hoofd vrm d0 
0.1.�?.TlU.L ... , VJ.,;ILIG!U::IDDDii!JNST, 

namens deze» 
Aan 
de Haer Comwisserio van Politie 
te 

DORDRECHT L. van· Laere.
------.-.--------.i:a 



�dres: Nassaulaan 2, 's-Gravenhage. 
Tel.: 114548. 

Naam en 
voornamen 

_ • M.ASKO 

Mevr. 

IVALO, 

IVALO 

Lej. IVALO, 
Irmeli 

run.ctie 

Buit enge vr. 
Gezant en 
Gevolm.1.fin. 

Echtgen Gez. 

Dochter (}ez. 
(afwezig) 

M. VELI HELENIUS Secretairs

"" 
-- Mevr, HELIDTIUS. 

---·-----

Adrês Tel. Duur verblijf. 

Hotel des 115663 
Indes,Haag 

� 

Hotel des 115663 
Indes, Ha'"'g 
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CONSULAIRE AMBTENAREN VAN VREEMDE LANDEN, {}EVESTIGD 
IN N�DERLAND, NED. INDIE, SURINAME m CURACAO. 

Naam en 
voornamen: 

AMSTERDAM 

Adres: 

Tel.: 

KEY Jz. 
G. 

Functie: 

Rigakade 1 

48746 

consul 
1920 

's GRAVENHAGE 

Adres: 

Tel. z 

SCHMAL 
Mr.J.J.R • 

• 

Koninginnegracht 53 

112912 

wd.consul 

FINLAND 

Adresl1 Tel.: Duur verblijf: 

•

• 
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