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MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No.: 95983 
Bijl.: gene 

-,.. 
\ \ I , ~·· -----

Betr.: J, OBERMAN, 

•s-Gravenhage, 11 November lg5o. 

VERTROUWELIJK 

Naar aanleiding van Uw schrijven no. 96176 dd. 
27 September 1950 en het telefonisch gesprek van de Heer Lagas 
met Mejuffrouw Hoetink dd. 30 October 1950 betreffende 

Johannes OBERMAN, geboren te Leiden 23-8-87, 
wonende te Bussum, Willemalaan 21, 

kan ik U het volgende mededelen: 
OBERMAN heeft te Leiden gestudeerd en vertrok in 1912 

naar het voormalig Nederlands-India. Hij was Gouverneur-titula ir 
op Borneo en werd in 1938 gepensionneerd • 

Hij vestigde zich dd. 24 Septémber 1938 te Bussum, ko
mende van Pontianak. Na de bevrijding vertrok hij weer naar Nader
lands-Indie op verzoek van de Nederlandse Regering . Hij deed als 
Kolonel dienst bij de bevri jdingsacties op Bornelb en Oel3 tH~~? an 
repatrieerde vervolgens eind van het jaar 1949. Hij werd ondersoLei
den met de persoonlijke titel van gouverneur . 

B Op 6 Januari 1950 werd hij weer ingeschreven in de 
gemeen te · ussum. 

Betrokkene zou thans directeur zijn van de Internatio
nale Aan- en Verkoop Mij . Intersales Holland N.V., gevestigd op 
het kantooradres -van Mr J, Nolen, advocaat en procureur, Museum
plein 10 te Amsterdam. 

Deze N.V. is omstreeks Maart 1950 opgericht, doch doet 
feitelijk nog geen zaken. De doelstelling is: het drijven van han
del; zowel voor eigen rekening als voor derden, het deelnemen in 
andere ondernemingen met aanverwant of gelijk doel en al hetgeen 
daarmede in verband staat. 

Betrokkene is voorts na 1938 verbonden geweest aan de 
"Mapra" Mij . te Amsterdam. Deze U. V. had to·~ doelstelling : het be
vorderen van de fabricatie en de handel in producten der dhemische 
industrie in Nederland en Kolonien. Daar deze N.V. hoofdzakelijk 
Duitse belangen (I.G. Farbenindustrie) behartigpde, werd zij na de 
bevrijding onder beheer gesteld van Mr H.L. van Eeghen, Herengracht 
464 te Amsterdam; dit beheer is nog st·eeds niet opgeheven. 

Noch te Amsterdam, noch t~ Bussum is iets nadeligs van 
betrokkene bekend. Zijn politiek wordt te Bussum geacht v.v~p. ge
orienteerd te zijn. De familie OBERMAN geniet een zeer goede 
reputatie. 

Op grond van bovenstaande gegevens bestaat er m.i. 
tegen de erkenning en toelating van de Heer J. OBERMAN als hono
rair Consul-Generaal van IJsland te Amsterdam, geen bezwaar. 

Aan de Hoogedelgestrenge Heer 
Mr J. Visser, 
Directeur van het Kabinet en 
Chef Afdeling Protocol 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
namens deze, 

~hr Mr W.J.Th. Serraris. 

yan het Mi~ist~rie van Buitenlandse Zaken 
Plein 23, s-GRAVENHAGE. 
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Uw No. 94066 d.d. 10.10.1950. 

Betr eft: ~. Oberman. 

VERTROUWELIJK. 

28 October 1950. 

In antwoord op Uw vorengenoemd schrijven kan het 
volgende worden medegedeeld : 

1- Op het kantooradres van Mr. ~. Nolen, advocaa t en procureur 
Maseumplein 10 te Amsterdam , is tevens gevestigd de Inter
nationale Aan- en Verkoop My. Intersales Holland N. V., 
wa arV-an de door U genoemde : 

~ohannes OBERMAN, geboren te Leiden, 23.8.188? , wonende 
te Bussum, \'1/ïllemslaan 21, 

directeur zou zijn. DezeN. V. is omstreeks Maart 1950 op
gericht, doch doet feitelijk nog geen zaken. De doelstel
ling is : het drijven van handel, zowel voor eigen rekening 
als voor derden, het deelnemen in ~m dere andernemingen met 
aanverwant of gelijk doel en al hetgeen daarmede in verband 

1 staat. 
·--Betrokkene is vóór de 2e wereldoorlog jarenlang in Indone

si~ geweest, waar hij laatstelijk assistent-resident van 
Menado was; hij werd in 1938 gepensionneerd. 

I Be trokkene is voorts, nà 1938, verbonden geweest aan de 
" Mapra " Maatschapp ij te Amsterdam. Deze N. V. had tot doel
stelling : het bevorderen van de fabricatie en de handel in 
producten der chemische industrie in Nederland en Koloni~n • 
Daar deze N.V. hoofdza~elijk Duitse belangen ( I.G.Farben
industrie ) behartigde, werd zij nà de bevrijding onder be
heer gesteld van Mr. H.L. van Eeghen , Herengracht 464 te ." 

r Amsterdam; dit beheer is nog steeds niet opgeheven. 

Te Amsterdam is niets ten nadele van betrokkene kunnen blij
ken; hij komt in de administratie aan het Hoofdbureau van 
Politie te Amsterdam op politiek gebied niet voor. 
Het sch:ijlt in de bedoeling te liggen, dot betrokkene ten be
hoeve van I~sland de consulaire belangen in Nederland zal. 
behartigen. Omtrent de politieke gezindheid is te Amsterdam 
weinig kunnen blijken; wel meent men met zekerheid te kunnen 
zeggen, dat betrokkene geen communistische sympathie~n koes
tert. 

H-3. 
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1iiNISTERIE VAN 

BINNElilLA.liDSE ZAKEN 

n\) 9~ .. 0~7 

November 1950 

I o, • 95649 
Bijl"= [;ene 

Betr4: PdJE1 .. ÜWEN 

l' 

In -antwoord op Uw schrijven DirectiA Kabinet èn Protocol 9 
d.d. 26 September 1950, No. 96177, he'Q De de eer Jli mede te delenv 
van de Politie te Rotterdam onderstaande inlichtingen te hebben 
ontvangen. 

SEEUWEN, Petrus· Johannes, geboren 2L9.1924 te Hillegl!es
berg, wonende te Rotterdam, Burg. le ·Fèvre de Montignylaan 35, 

• 
is sedert het overlijden van zijn vader in 1946 één der firmanten 

_ van ,de reeds meer dan 100 jaren bestaande :B'a. SEEUWEN· & Oo, car
gadoors, expediteurs en assuradeuren, kantoorhoudende Westerkade 
27 te Rotterdam • 

Deze firma, · welke in handelsleringen gunstig bekend staat 
en volkomen gezond genoemd wordt, is o . a . agente voor de"Iijsland 
Lijn". 

• 

SEEUWEN voornoemd heeft 5 jaar H. B. S. genoten. Hij is R. K. 
en bezoekt regelmatig de kerk. Politiek is hij eveneens R. K. ge
oriënteerd, hoewel hij daarin geen actief aandeel heeft. 

-In de omgeving van zijn woning staan hij en zijn gezin 
gunstig bekend. · 

In de administratie van de Politie te Rotte~dam komt zijn 
naam niet voor. 

Op grond van bovens·t;aande gegevens bestaat er m.i. geen 
bezwaar tegen de erkenning en toelating van de heer P. J . SEEUWEN 
als honorair consul van IJsland te Rotterdam. 

! 

~ 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
Namens deze, 

· Jhr ~Kr W. J.Th. Serraris. 

Aan de Hoogedelgestrenge Heer Mr J.Visser. 
Directeur van hêt Kabinet en Chef Afd. Protocol 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Plein 2.3 
's-GR,à.VENR.AGE 

• 1 
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Betr .. ~ 

95649 
gene 

COn9406? 

• a-Gravenha. e, 1 Novembe.r 1950 

VERTROUW 1'1LIJK ' -
In ant 10ord op Uw schrijven Direc·tie Kabinet. en Protocol, 

d . do 26 oeptember 1950, Uo .. 961'l?P heb ik de eer if mede ·te delen, 
v.:m de Poliiïi~ te Rotterdrun ondcrsta.ande inlichtingen -te ·hebben 
ontv ngen. · 

. SEEU 1, Petrus Johe.n.n:es, eboren 21.9 . 1924 ·!;e Hillegll&S-
berg, wonende te Rotterdám., Burg. le.F~vre de Montignylaan 35e 
is sedert hei! overlijden van zijn vader in l9l~6 én der f'irma.nten 

-van de reeds meer dan 100 jUJ. .. en bestaande Fa. S •' ;(J\VE:I.\i & Cop car
gadoors, cxpeditettrs en assuradeuren, kantoorhoudende \Jesterkade 
2? te Rotterdam. · · . 

· . eze firma, ·\vclke in handelskringen gunstig bekend staat 
en volkomen gezond genoemdwordteis o.a. agente voor de"I·sla.nd 

. Lijn". 
SEEtru voornoemd hee~t 5 jaarR.B •• BUnoten, Hij is -R. K. 

en bezoel~-t regelmatig de kerk . olitiek is hij eveneens R. Ko ge
oriënteerd, hoewel hij daarin' geen aotief aandeel heeft. 

· In de omgeving van zijn woning staan hij en zijn gezin 
gunstig bekend., · · . · · · 

In de administratie van de,Politie te Rotterdam komt zijn 
naam niet voor. 

. Qp grond.van bovenstaande gegevens bestaat er m. i. ~een 
bezwaar tegen de erkenning en toelating van de heer P. J . SE 'U\l:Em-T 
als honorair consul van IJsland te Rott;erdo.m. 

HET HOOFD VMT DE DIEi~ST 
Nrua.e ns de ze, , 

Aan de·Roogedelgestrenge Heer J . Yis er. 
Directeur van het Kabinet on Chef Afd. P.t'otocoi 
van het. Ministerie van Buitenlandse Zaken 
l?lein 23 
!f:-Gl!!i. VENHA;,;,;;;" =:GE'"· 
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I.D. No.l093 

VERTROUWELIJK 

Or 

~ ...,.!:
~1 ·r...w 
~~JL !_ 

tt. f>1-r.i:
ty·.!..fL . __ 

OCT. t;}50 . 

Betreft: P.J. Seeuwen. 

_______ , 
2 4 o ~11 95 / çr40 J 

/ u' 
In antwoord op Uw schrijven No.9406l , d.d. 

1950, wordt bericht: 
Seeuwen, Petrus Johannes, geboren 21-9-1924 

te Hillegersberg, wonende te Rotterdam, Burg. le Fèvre de 
Montignylaan 35~ is sedert het overlijden van zijn vader in 
1946 één der firmanten van de reeds meer dan 100 jaren be
staande Fa. Seemven · & Co, cargadoors, expediteurs en assura
deuren, kantoorhoudende \fe sterkade 27 te Rotterdrup.. 

Deze fllirma welke in handelskringen gunstig be
kend staat en volkomen gezond genoemd wordt, is o.a. agente 
voor de "IJsland Lijn". 

Seeuwen, voornoemd, heeft 5 jaar H.B.S. geno
ten. Hij is R.K. en bezoekt regelmatig de kerk. Politiek is 
hij eveneens R.K. geori~nteerd, hoewel hij daarin geen ac
tief aandeel heeft. 

In de omgeving van zijn woning staan hij en 
zijn gezin gunstig bekend. 

In de administratie van de politie te Rotter
dam komt zijn naam niet voor. 
=============================~====~======================== 

Aan B. V.D. 
(VO ,, ~~ 



R~f. VA. 190. Bussum, 20 October 1950.-

BETREFT: 

OBERM.M" Johannes . 
wonende te Bussum, Willeroslaan 21 .-
------------------------------------ t-t) 

. . / 
ANTWOORD op Uw schrijven No.94066 / 
dd. 10 October 1950.----------------------------------

Blijkens de gegevens uit het bevolkingsregister van Bus
sum, is bovengenoemde volledig genaamd: 

,~ 

Johannes OBERMAN, geboren te Leiden, 23 Augustus 1887, 
van beroep honoreir Consul-Generaal ven IJaLAND te AM

I_ STERD.AM, wonende te BUSSUM, WillemslaPn 21 • -
~an dit zelfde adres wonen zijn echtgenote: Leufey Fri

driksdottir GUDMUNDSSON, geboren te Thornsheven, Ijsland, 31 De-
.. ~ember 1886, en zijn dochter: Christine, geboren te Leiden, 24 

Maart 1929, ongehuwd. en zonder beroep. Allen bezitten de Neder
l endse nationeliteit .-

.. 

l-- OBERMAN heeft te Leiden gestudeerd en vertrok in 1912 
naax het voormelig Nederlends-Indi~.Hij was gouverneur-titulair 
op BORNEO en werd in 1938 gepensionneerd.-

Hij vestigde zich dd. 24 September 1938 te Bussum, komen
de van Pontianak. Ná de bevrijding vertrok hij wee~ naar Neder
lands-Indië op verzoek van de Nederle~dse Regering. Hij deed als 
Kolonel dienst bij de bevrijdings acties op BORNEO en CELEBES en 
repatrieerde vervolgens eind van het jaar 1949. H.ij werd onder

scheiden met de persoonli.jke titel van gouverneur.-
Betrokkene werd dd. 6 Januari 1950 wederom te Bussum in-

geschreven, alwaar hij thans nog met zijn gezin woonachtig is.
Hij is sinds 23 Pugustus 1911 gehuwd met voornoemde GUD

MUNDSSON, welk huwelijk werd gesloten te Nordford.-
In de politie-edministretie ve~ Bussum is ten aanzien 

van OBERMAN, zijn echtgenote en zijn dochter, niets ten nadele .. 
bekend, terwijl hun namen eveneens niet voorkomen bij de poli-
tieke recherche afdeling van HILVERSUM, waaronder Bussum res

sorteert.-
Betrokkene yvo+dt te Bussum geacht politiek te zijn ge

orienteerd op de v.v.D. en voorzover in die gemeente is nage~ 
gaan kunnen worden, heeft OBERMAN relaties in V.V.D.-kringen.

De familie OBERMAN is lidmaat van de Nederlan~s Hervorm
de Kerk te Bussum en geniet een zeer goede reput atie.-

uEindeu 
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0 0 .94066 
MINISTE. -E Vl.ill 

l3DnmNI.~.IUU>SE. Z1 m r rs-Gravenhage, 10 October1950 

91~066 
gene 

Door net .áinisterie v.an Büitenlandse. Za.ken wordt oiu. 
inlich~tingen verzocht omtrent de heer Johannes OBEI.::0.1JJ': 9 wonen-
de te Bussum, \Jillemslaan 21. e heer_ OP..J:RI zal worden be-
noèm.d tot honorair Consul-Generaal van IJsL nd it-c J.mste:rd~ op 
het a(i.ros J useunrplei:n. lO o . 

Ik mo.;e U verzoeken mij .omtrènt c1. :politi3ke antece
den·t:;en en relaties van de heer OB!:tl?lJAl'T voornoemd ·!;c doen in
lichteno Spoedshalve, en 'ter voorkomlng van onnodige corres
:ponde::ntie Uwerzijdss rich·tï ik met gelijke post een vcrzoek om 
inlichtinge.11 aan de hee:ï: Hoo. doommissaris van ... 'olitie te ~'lln
sterdamo 

H.ÉT HOOFD VAl' DB DIENST 
(; __ _ · · --- .. .. .... .... .rlamens. deze 
RL--- . : /F. 11. ,(; ········-.......... < 
Ant ' ... ..... -~ Jhr :1r W. J . Th • .:.>errari s . 

woora ; .... -... ·--···--··--·---

Aan de Heer CoL~issaris van Politie 



No. : 94056 
Bijl . ; gène 

10 October 1950 

• .;}etr. • J ,;:;.o::-;;.;; 

• 

Voor de heer .Johannes OBERMAJ:; word erkenning en 
t;oalating verzoch-t als honora ir Co:Q.sul-Generaal !;e A.mste~ 
dam: Alvorens hieraan ::>evol · te geveh, verzoekt het ll"inis
terie van BUitenlandse za.~en inlichtingen omtrent; de ante
cedenten van nc trokkene . De hee:V OBE .. ? ..:.1N v·oont te Bussum, 
'illemslaan 21; zijn adres ~e Amsterdam, (vermoedelijk za
kenadres),. is ciuseumplein 10 ~ 

·rv1ct het oog op de haast, d.ie het .u.~1inisterie ve.n
Bu.ite.ulandsc j(,a.kcn. met der(';el:i.jke benoemir~e;er:+ hoeft, moge 
ik U verzoe.keu aan I;.e~c gevraagde ona.0rzoek voorrang te wil
len doen v<; .. rlene:n . Ter voörkomine; var! onnodibe correspo 1~~ 
de:utie 'Uwerzijd_, richt ik met; gelijke pos't een verzoek om 
i nlichtïingen aa!l de heer Commissaris van Politie te BusBUm. 

(; __ · -. ~ ......... _..... .......... liET HOO.·D V ~- D"1 DillTST 
rr ... . ~ : ... .. /.r.. .. ..!!:.F.?.............. . 1 :Namens de .ue' 

J . . ............. ,_ ~Jh.r · Ii.Ir ! o J o Tn ~ Serraris o 

Aa:~ de Hoor Hoofdcommi~suris van Pol~tie 
te. 
AMBflJRDA.M 



MINISTERIE 
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V E R Z 0 E K E B IJ B E A N T W 0 0 R D I N G, K B N M E R K, 0 N D E R W E R P, D A T U M E N N U M M E R T E V B R M 2 L D B N 

Kenmerk: Directie Kabinet en Protocol. Datum: 27 September 1950. 

Onderwerp: 

• 

• 

Nummer: 96176 

Ik heb de eer U mede te delen, dat blijkens een 
ontvangen schrijven van de Tijdelijk Zaakgelastigde van 
IJsland de erkenning en toelating wordt gevraagd van de 
Heer Johannes Oberman als honorair Consul-Generaal van 
IJsland te Amsterdam. 

De Heer Oberman woont aan het adres Willeroslaan 21 
te Bussum; zijn adres te Amsterdam is Museumplein 10. 

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

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

~~ -

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

~ 7 557 - • 50 



'INISTERIE VAli 
BINlfEl~WSE ZAE:"ElJ ~~ 

No . = 9!!-06? - · · -J!f!GEBOfKr 1 
Bijl.o gene ~ 

's-G-ravenhage, 10 October 1950 

. Betr. : ::.'. J. . ;;;,jj]EUVEN 

• 

Het Ministerie van Buitenl2ndse Zaken verzoe~t om 
inlichtin0 en o:::n.tren"t de _leer B. J . SE11JVEN, lid van de fil"'In.a. 
SEEUVEN & Cv, \. esterkade 27 te Rotterdam. De heer SEEITVEll 
voornoemd zal uorden benoemd tot honorair Connul v·an IJsland 
te Th-vent . 

Ik moEe U verzoeken mij, indien enigszins mo~elijk 
op korte ter.mijn, te doen inlichten omtrent de politieke an
tecedenten van betro~kene . 

··.······ .. --.~ 
un:v, ~ew:." .... j ( L!.q-
Rappe... · 

Hb'T HOOJ?D VAN DE DTIT:HST 
:"amens deze 

(I 
I 

. "),....--.__.. 
J".u.r .. ir • J ~ Th. Sex.r.~lris. 

Aan de Heer Hoofdcommissaris van Politie , 
te 
RO'ETERDAM 
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MINISTERIE 

VAN BUITENLANDSE ZAKE N -
'S -GRAVE N HAG E 

V E R Z 0 E K E B IJ B E A N T W 0 0 R D I N G, K E N M E R K, 0 N D E R W E R P, D A T U M E N N U M M E R T E V E R M E L D E N 

Kenmerk: Directie Kabinet en Protocol Datum: 26 September 

Nummer: 96177 Onderwerp: 

• JIY J 

I J 

• 

Aan 

Ik heb de eer U mede te delen, dat blijkens een ont

vangen schrijven van de Tijdelijk Zaakgelastigde van IJslandde 

erkenning en toelating wordt gevraagd van de Heer P.J.Seeuven 

-- van de firma Seeuven en Co., Westerkade 27, Rotterdam, als 

honorair consul van IJsland te Rotterdam. 

Alvorens aan dat verzoek gevolg te geven, zal ik 

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

toelating bezwaar bestaat. 
Olf 

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

YK~ 

het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, 
pja Javastraat 68, 
A 1 h i e r 

~ 7557 • ' 50 
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Diplomatieke hetrekkingen 
met lisland 

De regeringen van het Koninkrijk der 
1 Nederlanden en van de republiek IJs
' land hebben beslgJ;en wederkerig diplo

matieke betrekk.ffigen aan ·titopen. In 
verband bierpfede heeft mr W. van Tets, 
zaakgelastï,gfl_~ der N ed · den te 
Dlllblin, slie thans een dienstbElzoek aan 
IJsland,Jbrengt, op 30 Augustuk j.l. zijn 
inleid:fgsbrief als tijdelijk zaakgelaft.ig
de d~- Nederlande ij de regering van 
IJslajJ.d aari de nis'!:er van buitenland
se z@ken te ykjavik overhandigd. Mr 
Van' Te al Du'blin als standplaats be· j 
houden. ~ 



e 
IJ,}) . 

/ 

• 

(( 

Diplomatieke betrekkingen 
met IJstand 

(Van onze-f'{.aae-s@!'redllcteur ) 
Naar wiy v ernéme'N ~beeft Nederland 

diiplom~~<ti~ll bet'l'f)kkiJt@"Jl met de repu
])liek n dlnd aan!\'e)mQ9pt, ;Mr. W, VBJn 
Tets, 2l {gelastigde in Eire (Dublin) 
r<~!ll ttlVe a)s akgela~>ttgrl~J bij de IJs-i landse re 15 optrt)den. · 



WP. 
MINISTERIE VAN BUITENLA-NDSE ZA1tEN 

Di rec tie Economi s che Za~en. 
~ 

No . ..... 13.0829 ..•. 

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

~ Ik heb de eer U mede t e delen dat i k de 
Consul Gener aal t e RBykjavi k gema ch tigd heb visa 
te verlenen aan de navo l gende l eden van de 
IJslandse handelsdelegatie; 
EG:;EHT 'I'CHRISTIANSON fH.6LGERFORSTEINSON, GGNNLà UGER 
PE':t'~RSOW1 SVEIN1'if B15UDIKSON;, 

DE fHNIS1l'SR V.AN BUITE..."!\fLi\NDSE ZAKEN 
Voor de Mini ster 

• 
Aan he t l\'li nister i e 
van Algemene Zaken, 
Bur . C. V.D. 

@ 7644. ' 'IS 

De Chef der Di rectie, 

.MJ:. S. J. baron ~. Tuyll 1'. Seroaskerken 
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