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MINISTERIE VAN BUITENLANDS E ZAKEN 

Kabinet en Protocol. 
DmRrniKX 

No ...... ;2.9.2..2� ........ . 
'S-GRAVENHAGE, de 25" Mé:l��.� .... \9..�.9..• 

Men wordt varzocht bli de aanhaling van 

dc1e brief d�gtck;enlng, nummer 

en af do 11 n g nauwkeurig t.e vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat blij
kens een van het Noorse Gezantschap hier ter 
stede ontvangen schrijven d.d. 15 Maart j.l., 
Mejuffrouw Else Willett als steno-typiste aan 
voor�oernd Gezantschap te werk is gesteld in 
de plaats van Mejuffrouw Grace Brataas, die 
op 15 l"aart j .1. Nederland heeft verlaten. 

Mejuffrouw Willett woont aan het�adres 
Neuhuyskade 91, alhier. 

Il1 
De Chef van het Kabinet van de 
Minister van Buitenlandse Zaken , 

,/ A.�..,,/' � 
/ X (? .,,/J/7./ -

• 
Aan het Ministerie 
van Algemene Zaken, 
p/a Javas�raat 68, 
's- G r a v e n h a g e. 

@ 44678 • '48 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

�
t
�llbinet �n,.Pr�o�ol. ( / . 

S-GRAYENHAGE, de /19···Mat1·rt ......... l94<,-···· 

( 1 <; � �iRÏ 194 9 Mon wordt verzocht bil de aanh•llng van 

i 
deze brief dagtekening, nummer 

--- on a ( d c 11 n & nauwkc.urig te vermelden 

'FJ ( i AC , tr&/��
.j:�, � 

Ik heb de e er U mede te delen, dat 
blijkens een van het Noorse Gezantschap hier 
ter stede ontvangen schrijven d.d. 11 Maart 

� lj.1., Kolonel Adolf Fredrik Mtmtho benoemd
· ' is tot M111 tair llttachtS aan voornoemd Gezant-

/ 

e 

schap met standplaats te Londen. 
/' 
1 

De Chef van het Kabinet van de 
Ministe r van Buitenlands e Zaken, 

tf�.��" 

e �0,1,,
1 

�

Aan het Ministeri e van 
Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
's-G r a v e n  ha ge • 

@ 44678 - '48 
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O.d.O.

MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

'S-GRAVENHAGE, de ......... �.& ..... J�µ?...;r.i ...................... 1 �.9 .. 

� Kabinet en Protocol. 
No. 77)). 

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 

--f \, ,, , 

s-1,, ;z s-o

Ik heb de eer U mede te delen, dat, 

blijkens een van het Noorse Gezantschap 

hier ter stede ontvangen schrijven d.d • 

20 Januari jl., Mevrouw Aase Tidemand

Johanneasen tijdelijk verbonden is aan 

het Noorse Consulaat-Genera.el te Rotter

dam. 

DE C:CIEF V .AN �IE:' KA ï:JINE� 
VA..Tq DE :.CNISTBR VAN BUITENLANDSE ZA..'IBN, 

Aan het :,ti.nisterie vi:i.n 
Algemene Zaken, 

® 44629 _ , 48 p/a Javastraat 68 
ALHIER. 



1,p. 

MINISTERIE VAN 
Kabinet en Protocol. 

BUI TENLANDSE ZAKEN 

:m.t.tm..WJlî 

• 

• 

No ........... 28-9-5·•···· 
'S-GRAVENHAGE, de . 12 .... .Janua.ri·-·194-9-·-

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

date brief dagtokenlng, nummer 

eQ "rdo!lng'nauwkeorlg to vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen dat,blij

kens een van het Noorse Gezantschap hier ter 

stede ontvangen schrijven dd.8 Januari jl., 

---.tle Heer Helge Holager benoemd is tot land

bouwattaché aan voornoemd Gezantschap met 

standplaats te Londen. 

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

Voor deze, 

/J,t{v� 

Lf-1 

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

@ 44678 · '48 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Kabinet en �,otocoY:--- ' 

�(k ! 'o!��-, 
N43220"5 ...... p-

7 1 48 • 'S-GRAVENHAGE, de ..... D.e.C.e..mber ........ 9 ...... • ..
8 DEt...1948 

.. -� -
..

t!_\CD/ {"/{} j I

Men wordt var-zocht blJ de aanhaling van 

deze brief dagtekeni ng, nummer 

en af dal In g nauwkeurig cc \Ier melden 

Ik heb de eer U mede te delen dat, blijkens 

• 
een van het Noorse Gezantschap hier ter stede ont

vangen schr,jven d.d. 26 November j.l., de Heer 

/ Theodor tie, van Noorse nationaliteit, in dienst 

getreden als concierge op de kanselarij van voor

noemd Gezantschap, taan Copes van Cattenburch 69, 

alhier. 

• 

Aan 

De Heer t.te is gehuwd.

t1
1

Minister 

het Ministerie van Algemene zaken, 
p/a Javastraat 68, 
1 s-Gravenhage.

® 44678 • '18 
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Kabinet en Protocol. 

(1 �.
W!DEKJINGC 

No .................. ll.0.7.21 
'S-GRAVENHA;E, de ...... ll .. Octckf/'/§48. 

• 

• 

Aan 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

deze brief d agtekening, numme r  en 

afdeling nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede �e delen, dat 

'/-
ingevolge Koninklijke machtiging Mr.G.Tichel
man is erkend en toegelaten, op de voet van 

Nederlander:, als honorair vice-consul van 

Noorwegen, te Terneuzen, voor Zeeuwsch-Vlaan

deren, namelijk de kantons Terneuzen, Hulst, 

en Oos·tburg. 

De Chef v�n he� Kabine� 
van àe Minister van Buitenlandse Zaken, 

het Ministerie 
voor Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
Alhi e r. 

@ 76H • '48 



IIINtSTltRIE VAN ALOJIUIU UD'N 
1avastraat 68. 

No. 39149. 

r No.: 38073 

d.d.: l.5.4-19'8.

• 

Bijlage: l. 

G I H Il I lit. 

Ter voldoening aan Uw telefonisch rappel van 1'1 dezer 
betreffende ltr a. TICmm.tAN. heb 1k de eer U het volgende te 
berichten. 

Uit nti)n: adm.lnistratie blijkt, dat 1k U bij schrijven 
No. 3343'1 op 13 Yei j. l. omtrent voormelde persoon heb ingelicht 
en �adviseerd •. 

Ben eop1e ,an dit schrijTen gelieve U als bijlage 
dezes aan te tretten. 

D'1' HOOl!'D VAN DB DI:imsT, 
Na!nens deze, 

Ae.n de Hoogedelesstr . Heer Dr A.I!. Stu,t 
1Un1s terie van Buitenlandse Zaken 
Plein 23 
•e-G RA V .R N H .A G J:.

:a. van der Noordaa. 



F/VI 

M I N I S T E R I E VA N B U I T E N l-A-N*D�S E i A K E N

K��Joc�n Protocol. . 1
1 �o ,.. JjJ'IJ· · \

No ........ 61.3.84.. , 1 . \1>\l.H ,;.A,. ,n4o S-GRAVENHAGt. d� .. (> ... .w,.:,: .... cl'titr.i .... ..i.o .. . kJ..• .• 
l 

---\ 

• 

• 

Mè!J word;�;rzochf bij de qanholing 
\ Qon cj,iz� brief dagtekening, nummer 

t} 'atèl�ling IJ,Ç1.u"'!l<eurig-têvermelden 
\ � .. 
--

Ik heb de eer U mede 1;e delen, dat 
t 1.ie j. Else Hille tt , van U oorse na tionali

te i t, t:Ljdelijk verbonden is aan het Con
sulaat Generaal van Uoorwegen te no tter-

"-V\ dam. 
Het adres van JIIej. Willett is: 
Burgemeester Jieyneszlaan 99b. 

IK" 

De 'Jhe f van het Kabinet van 
de Minister van Bui tenlanc1se Zaken, 

-{K�_ 

I 

Aan het Mînisterie van 
Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68 
's-Gravenhage. 

e 7361-·47 



.. ,., Politie Terneuzen �l� 
1 

No.: Geen. GEHEIM. Terneuzen, 26 April 
àl"icht op schrijven: 2�.4.1948;iio.33437
•derwerp,Inlichtingen G. _ichelman 
Bijlagen: 

Telefoon 2100 , K 1150 

194,18... 2 
_

9. APR.1948 

l�1 jYYoJ.
Aan de heer Loofd van de _ 

Verzoeke bij beantwoording datum en nummer 
van clJt schrijven te vermelden 

Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 "-'lift� 

• 

's-G r a v e n  h a  g e. 

:Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven heb ik de 
,,,. eer U te berichten dat G,!!;R.l\.Rf'US TICHEilf!AN, geboren te 1

Roden, 20 Januari 1898, advocaat en procureur, tederlander, 
,.. gehuwd met Johan na Jacoba Thierry, wonende te Terneuzen, "-...

Scheldekade 30, behorende tot de gerefor�eerde kerk, al
hier gunstig bekend staat, zowel politiek als crimineel. 
Gedurende de bezetting heeft hij zich als goed •:ederlander 
gedragen en deeJ hij belangrijk werk voor de illegaliteit. 
ra de bevrijding was hij voorzitter van de adviescommis sie 
voor de internering bij het 1,dlitair Gezag . 

ne Inspecteur van Politie, 
\ 



.-· Pplitie Terneuzen 

No. , Geen. GEHEDI. · 
.,.lericht op schrijven : 2� • 4 .1 948 , No•; ,43 7
Wnderwerp, Inlicht ingcn G. �.1ohc man

Bijlagen: 

Terneuzen, 26 April 1 9)�8 •
Telefoon 2100 · K 1150 

Aan de heer Hoofd van de
V orzoel:e bij beantwoording datum en nummer 
van dit schTIJven te vermelden Centrale Ve111ghe1dsd1enst 

Javaatraat 68

• 

's-0 r a v e n h a g e. 

Naar aanleiding van nevenve:tffleld schrijven heb ik de 
eer U te 'ber1ohten dat GERARDUS TICHBW.AH, gebort-m te \. 
Roden, 20 Januari 1898, �dvooaa t en prooureur, Nederlar1er� 
gehuwd met Johanna Jacoba Thierry, wonende to Terneuzen, 
Scheldekade ;o, behorende tot de gerefo�eerde kerk, al
hier gunstig bekend staat, zowel politiek als crimineel. 
Gedurende de bezetting heeft hij zich als goed Nederlander 
gedragen en deed hij belangrijk werk voor de illegaliteit. 
Na de bevrijding was hij voorzitter van de adviescommissie 
voor de internering bij het Militair Gezag • 

De Inspecteur van Politie, 



• 

• 

AAN: 

'.MitTL3TERIE VA'}T "I\LGT:-ENE ZAKEN 

Javastra1t 58. 

•s-Gravenhage, 13!ei 1948.

___________ ..,._.,_ __ _..... 

No. 33437 

Uw sohr.: 38073 
d.d. 15-4-48 

Naar a nieiding van de copie van Uw in 
mergine vermeld schl'ijven heb ik de eer U l!oogedel
gestrenge het navolgende te berichten. 

Mr. Gerardus TICHEL��N, geboren te hoden 
20 Januari 1898, advocaat en procureur, Federlander, 
wonende te Terneuzen Schelde�ade 30

1 
behoort tot 

de Cereforrneerde Gem�ente. 
Op politiek en crimineel gebied is niets te zijnen 
nadele be�end. 
Gedurende de bezetting heeft hij belangrijk werk 
verricht ten behoeve van de illegaliteit. 
Fa de bevriidi�g was hij vo0rzitter van de advies
commi�:s�.e voor d<:1 intar:,:iering bij het Militair 
Gezag. 

In verband hiermede noge ik U in over
weging �even, in verband met zijn voordracht tot 
honorair-Vice-Consul ven Noorwegen, een gunstig 
advies te willen uitbrongen. 

E. v.d. Noordaa •

de Foogedelpestrenge Heer 
Dr. A .!"'. Stûyt 
,,,inisterie van Buit.enlandse Zaken 
Plein 23 
's-GRAVENHAGE. 



• 

A.AN: 

• 

MINISTEn IE VAN ALG-:.:J'ENE ZAKEN 
Javastraat 68. 

•s-Gre.venhage, 13 !<rei 1948.

No. 33437

G EH Eil'
.:

Zeer Geachte Heer Stuyt, 

Een van Uw ambtenaren, die misschien niet 
steeds met Uw correspondentie belast is, heeft Uw 
copie brief 38073 gericht aan "Zijne Excellentie 
de J"inister van Algemene Zaken". ,.,. 

Het is teneinde vertraging/ die daardoor 
kan ontstaan, gewenst om de voor mijn dienst be
stemde correspondentie daargaans te richten aan 
mijn }finisterie in het algemeen. 

t. a. v.
de Hoogedelgestrenge Heer
Dr • .A.M. Stuyt �'
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Plein 23 
's-GRAVENHAGE • E. v.d. Noordaa.
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• 

33437 GEHEIM 
xxx:z: 

%XXX 

22 April 8 

Ik heb do eer U te bPrichten, dat de neer Oerar
dun '.:' T -r""r,·.,1.n, wo1\ende te Terneuzen, voorgedr gen \1erd 
voor het vervullen van de functie van honorair Vice
Consul van Noorwegen te Terneuzen, voor Zeeuws-Vlaan
deren 9 na.c1�li jk rle kantons Ttn·nauzen • Rulst en Oost

burg. 
In 'lerband hit':rl!lade moge ik U verzoeken mij• on

der opgave van de vollerli�e per�on�lja, te doen in
lichten omtrent de politieke en criminele anteceden
ten van voornof;1mde TIClfF.LMAlI. 

In het bij�onder stel ik het op prijs te ver
nemen hoe de houding van betrokkene is ge�eest in de 
bezettingstijd. 

HET H OFD V KDE 
CF.NTRALE VI!'IL!GHEIDSDIENST 
nuens deze: 

Aan de Reer Korpschef •an Folitie 

te 

TERnEUZEN 



Copie aangeboden aan Zijne Excellentie 
van Algemene Zaken, p/a Javastraat 68. 

• Aan

Kabinet en Protocol. 
xxxxxxxx 

38073. 

de Heer Commissaris
der Zoningin in de
provin0ie Zeeland
té HIDDFLBURG.

15 il\.pril 

© 

Ik heb de eer U mede te delen, dat 

blijken� ontvangen schrijven van het Ge

zantsqhap van Noorwegen hier ter stede de 

erkenning en toelating �ordt gevraagd van 

de Heer Gerardus Tichelm.an, wonende te Ter-

.- neuzen, als honorair Vice-Consul ,,an Nnor

wegen te Terneuzen, voor Z�euws-V.laanderen, 

namefijk de kantons Terneuzen, Hulst en Oost

burg., 

Alvorens aan dat verzoek gevolg te ge

ven, zal fk gaarne vernemen, of er naar Gw 

oordeel tegen die erkenning b�z�.,iaar bestaat 

en, zo neen, op 1�ellte voet zj ,j zal behoren 

te �escjlieden. 
µr-

DE MINI?T�R VAN BUIT�NLAND9E ZAK.EN, 
Voor de Minister, 

De 0,1cf viin het l{s binet, 



•I.

18 
K-abinet en Protucol. AFSCHRIFT 

Volg-· _ 
1 

JI� --�--1L,
XX�X.X}U(X 

ó2.,:m .........--� ... t,.--� - .--..-:1: 

tt61 nnr L 1, 

Onder: Vé)?Wij zing na.ar 1Jw tn..1ssi v.e van 1 .Mei j .1., 
K�binet No. 2201, heb ik de eer Uo m�de te àelenl dat olijkens 

ontvan0en -schrijven Vk1n het HOD.Lse Gezantschap hiel:: ter- stede 
dé Heer .i.:ho .t{iem�yer, op zijn verzoek, zi.jn ;functie van vice
consul van Noorwegen ·te Groninben heeft mogen hervatten. 

Ofschoon uit d� U; bij mijn ijChrijven van 11 Februari 
j u L, .[a.bin�t en Pr"'tocol No. 9844, in. afschrift toeöezond�m 

brief V6ll Mr� steinktihler bleék, dat de Heer N�émayer zijn 
functie van vice-conaul van Noorwé�en te Gr0nin8en niet ffieer 
zou he:cvat ten, net:Jm ik aan, -dat er ook bij U geen bezwaren 

te�en nesta.an iudien de rteer Niemeyer zulks achteraf toch 
wenr,t t� doen" 

Het aàreA vaft net vice-co4sulaet is: Faterswold�eweg 
Groningen. 

Ik muge U beleè;f-d verzoeke.n"de burgemeBater van Gronin.: 
gen van het bove:iïstaa:rtde in kenni$ te wil ... en stel Len. 

Dl!; rt'tNISThi"R -V�ili :BUL1.1.sNLAt.DSE Z� t 

Voor dè �L�iater, 
De Secretari�-Generaal, 

(.A.2. s:r..ouok liw:·6ronj e. ) 

.. Aan de Heer Commisa aris der Konin�in 
de provincie Gronin5en: 
GRONDlG.L!,N. 
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• 

UITTREKSEL 

Voor ..... . ..... �P. .. 57 �... ............................ . .......... Naam NQ,9.�Y,{�Q�� .. , ...... Y.�J3.?.?.�.9:!3.�9..9.�P..I..9}.1J.9: ..... I..� .... m�P..�

Origineel in ........... ...... OD ... 461 ..... .................. ........... Naam FRANSCHE VERTEGENW.IN NEDERL. 

Volg nr . .......... . ......... Ag, nr. ......................... ........... Aard van het stuk ....... !3.��1:'..� ..... ��-� ... P..!..� .. ?..�:t-�:Y.t ........................ :

-................................................................................ Afz. . ........... lir. .•... v. .•. d ... J!Io.o.r.daa............. ................... Datum .8,,,,4,.,,J-7 .......... ..... . 

Leendert DE LANGE, geboren te Gorinchem 18-8-1880 Nederlander 
wonende te Dordrecht aan de Jan Vethkade 29, fungeert in zijn 
woonplaats weer als vice-Consul van Denemar-ken en Noorwegen •. 
In vermelde functie laat.hij zich bij afwezigheid vervangen 
door zijn zoon Abraham Machiel, geboren te RottBrdam 23-3-1909 
Het Consulaat is gevestigd aan de Nieuwe Haven 17, in die ge� 
meente. Er is van geen dezer beide personen iets nadeeligs be
kenè bij de Politie van hun waanplaats • 

Op aanwijzing van c.

Uitgetrokken door ........................................ JW..................................... Afd./Sectie "ACD. ....................... Datum .l5,.,,.3,,,
47 .......... . 

A.L. 17249-' 47



• 

Aaa:Dr.A.M. Stuyt 
Vaa: E. Taa der Noordaa 

Ialichti�ge� be treffeide 
J.WARNER ea DM roateia 

s GraTeahag•, 28.3.1947 

uo.1/B. 
@ 

' 

Iagevolge de afspraak, die tussoh•• Juffrouw
Mu�ters Tal!. Uw dieast ea mij gemaakt werd om U ia te lich-
te1 oTer bepaalde Consulaire ambte•area, omtreat wier fuac
tie,ea gedrag tijdeas de bezettiag Uw Miaisterie aiet Tol
ledig is iagelioht, moge ik U het aaTolgende berichte• • 

VQuwege de Polttie werd �ij bericht. dut; 
•• Dirk �nta.k fONTElN 1 geboren te Berlineea S NoYembe• 1890,

wonenae Zutderhoven 31, van beroep koopman. momenteel op.
treedt ale Yioe Consul van Noorwegen on ne eoarken te Har
ltnse••

Omtrent zijn ged�ag1ngea gedurea4e de bezet�ing ztJn ge
ttaaeelise feiten bekGnd. Aangezien h13 niet op politiek op
den vooPgrond treedt te het a1et beken� b!j welke polltts•
ke partij lij !s naageeloten.

ln zijn oonsul�1ren dienst ia �alle VE til:GA, g eb.G.2.
1913 t� Barltnsen. Nope•s dezen persoon 1s op politioneel,
n�g op,�olttiek t•rre1n 1ete naaeeliss bekend;

b. ?an -'ARl\'BR, geb. te ZtîOlle 24.3.1902, directeur oener Brana
waarborg Uy.,wonendo te o�st�rwoldé B-159, gemeente Doora
spijk momenteel als wnarnemend Oonaul van Belgie optreedt.

Zijn gedrag tij�ens de bezetting, noch zijn tetenwoor
dige leTenew1jz geven « nle1d1na tot eentga opmerkingen.

Bij het eoneuloat zijn 1n a1eaet Cornelis tnrabertus BULS
ái� als gedel geerde fungeert e� Zwier DE VELDE, dle even
oene ale politiek betrouwbaer worden «equn!iticeera.



CORPS RIJKSPOLITIE 

Gewest Groningen 

Voorm. Gemeentelijk Politiekorps 

Harlingen. 

HARLIMGEN, 24 Maart 194 7.

Telefoon No. 550 

Aflll"' 

No. 335/47 
Geheim. 

Bericht op 

Verzocht wordt bij de beantwoording nummer 

en datum van dezen brief aan te halen. 

-reffende Deensch
D.Katak

• 

Naar aanleiding van Uw 
schrijven d.d. 20 Maart 1947,No. 
CX 12073, inzake in margine dezes 
vermeld onderwerp, heb ik de eer 
U te berichten, dat Dirk Matak 
?ontein, geboren te Harlingen,den 
5 November 1890, wonende Zu.ider
haven no.31, va� beroep koopman, 
momenteel vice-consul van Noorwe
gen en Denemarken hier ter stede 
is. 

Omtrent zijn gedragingen 
gedurende de bezetting zijn alhier 
geen feiten te zijnen nadeele be
kend.Of hij momenteel bij een po
litieke partij is aangesloten is 
hier niet bekend, doch in ieder ge
val treedt hij op politiek terrein 
niet op de voorgrond. 

In zijn dienst is een ze
kere Walle Vellinga, geb.6 Februa
ri 1913 te Harlingen.Nopens dezen 
persoon is hier noch op politieel 
noch op politiek terrein kèts te zij 

·nen nadeele bekend.
Aan den Fleer 

Hoofd Centrale 
Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 

D e n H a a g 



20 Maart 

1JX I2073• 

V'L. TV. 2:z:. 

GEHEIU. 

-
Consulaat van Denemarken. 

Coll-.: 

Ik heb de eer U te verzoeJr.en mij te doen inlich
ten omtrent het gedrag tijdens de bezetting en de hui
dige politieke gezindheid van D.MATAK FONTEIN, consul 
van Denemarken, wonende Zuiclerliaven 3la ten Uwent. 

Tevens zal ik gaarne in kennis worden gesteld van 
zi�n personalia en, indien hij thans nog als consul op
traedt, vernemen, welk personeel hij als zoodanig in 
dienst heeft,eveneens onder vermelaing van personalia.

HET HOOFD VAN DEN CENTRALEN 

'lr ILIGHEIDSDlBUST "' 
JP: nau:ens dezen: 

DeTI Heer Corpsctef v.Politie 
' 

te 
J .G.Crabbendam. 

•



J 

@. 
21-2-1947

CONSU-.LAIRE AMBTENA.."qEN VAJ:î V.REEMI1fil IJl.l'n.J:i:,NîG:.:!VESfIGD IN 
NEDEilL.á.i.'r".U 'mm • INDTh ' hli.RIHil!E EW CURu.ÇAu • 

===============-=====;::==-= - ===-==;:::====-:. --·=========-===========-===-==-=--

NOOföl'EGEN 
=-=== -=======:.== -=..;:--...=<:::=-:::=-:�==� =-===--== .. =-=�=-============· ==---========--
Naam en 
Voornamen Fi.mc tie Adres Tel. D·lLU'.' verblijf 

=====��=========��======�======:=�===�====�=�===------=�--�:=�-

.A,.,�TEffi>A:111 ( voor de prov.Noord-Holland,met uitzonderi� van IJ-
muiden en Jmctreken,van de kust van ile grens met de 
prov.Zuid-Holland. af tot aan de 3I'ens met de prov. 
�·iesland benoorden de afslu.itdijli: en van de eilan
d�n Texel,Vlieland en Terschelling). 

• Adrea: Geldersche kade 10
�el. : 33027

• 

\YAruIDERDTK 
VINKE 

A.. ! 

DORDI�Ciil 

conau.1 
1939 

j.dr&s: Nieuwe Haven 17 
Tel.:· 
LANGE DE vice-consul 
Leendert Sr. 1933 

IA.NGE DE 

�rham M.Jr. plv. 

Hl,.RLI1't GBN 
A))RES: Noorderhaven 31 
Tel. :

MA.TAK FONT}JIN 

Dl 

VELLING.A. 

·1.

vice-conaul 
1936 

Ambtenaar. 

I • 

Jan veth..'lcade 29 

'' 



--,--------=-===---===-=�=====�==�=============;====�====�=�====�=�-=

Naam en 
Voornamen ]Unctie t..drea Tel. Dllur verblijf 
--------------------=====�===========�==:======================�==-·-

J.t.:N HELDER 
----

Adres : 

Tel.: 
VELTHUIJS 
·�.

ROTTE.tlDA�: 
AdrelD • 

Tel.: 

OLMER 
S.Th.

GRÖl..:'"VOL 

�UZEN_ 
Adres: 
Tel.: 

( 

vice-consul 
1926 

voor het Koninkrijk 
Galandstraat 5

28913 

consul-genenaal 
1946 

coni:m.l? 

J� Jongestreat l 

) 

• ROllfPU lf AN vice-con�ul 
1946 A. H. F.11.

( vacant) 

TEiwCHBLLING 
Adreîi!: 

Tel.: 

DOEKSEN 
Jan 

Huize II Duinroosje" 

vice-consul 
1927 



NOOfülEG�"'N 

éf�tê=�=====�==�==========�==---=--�--=-�---------�-=-==========�====

Naam en 

Voornamen 
F,1nctie Adres Tel. J)uu.r verblijf. 

·==�=�=================;��:=-==:=-------�-=-- . - �---

VLISSii{GEU

Adres 

Tel. :

EV�R.DINGEN 

VAN 

K • 

BATAVIA 

Adres : 

'2el.: 

:tl 6 LENNAN 

COLVILL 

W...KASSAR 

A.dres

Tel-; 

RA.��îllSuEN 

>.r.p. 

Ph...OA1'TG 

AdreSJ: 

Tel.: 

SChuIT.l\iA.KER 

K.P. 

BoulevaI'd Evertsen 56

vice-conPu.l 

194p 

cons1.tl-gen. 

1936 

conaul 

1921 

consul 

1928 

==-===::=-::==-------



.... 

==�== = -: - .. -

Naam eu 

Yoornamen 
- --·- ----

SElt!ARilîG 

Adrefii: 

Tel.: 

DAVIDSON 

�RABAJA 

• Adres:

• 

Tel.;

..,ClffiEUDER

J.Chr.

PARAMtllUBO 
-·

AdreQ: 

Tel.: 

BENZ 

H.A • . l. 

W ILT.JJlIBTA.:> 

Adres: 

Tel.; 

CORREA. 

J •• 1.. 

NOOlfo�GE:N 

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

F' ... mctie Adrea Tel. Dunr verblij:f 

--- - .. - ----- ·--- .. - - .. - ----- ---=-=-.:=-: .:.=.::-= -::,:=-=. == -= = == ;:::: .:.=-===

VICE' C,JNSUL 

1938 

con.sul 

1928 

consul 

1922 

consul 

1932 

/ 



NOOR.1EG.LN 
áééfce=�-------------===�==-=-=---==�============================= 

Naam en 
Voornamen :functie Adres Tel. �1rn.r veblijf.

====
--

-------------=============-= -.. --=-=-=:-.:====-= ==-= ======= ==== ... =======

• 

GHüNiNGEN 

Ad.ree : 

Tel,S 

vacant 

IJ.i.-füTDEN 
---

Adres:Känaalstraat 186 

Tel.: 

,lEENiliG 

c. 

DE!,FZIJL 

vice-conSiUl 

>.dres: Oude Schanil 48 

Tel.: 

ROTilNGHUIS 

• G.



���IM 
=== 

/1 Ma.art 7. -

Aan den Heer Commissaris va� Politie 

te 
HARLINGEN . 
;---------===--==== 

Hiermede heb ik de eer U te verzoeken mij te'willen doen in
lichten omtrent de po1itieke overtuiging van thans en het gedrag 
tijdens de bezetting vant 

' 

D. M a. t o k F o n t e 1 n , Zlliderhaven 3-1 A costi, · consul 

deni 

van Denemarken.

Tevens zon ik gaarne over de vo�gende punten ingelicht wor-

1. Personalia van bovengenoemde.
2. Treedt hij weer als consnl op?
3. zoo ja, welk personeel is bij hem in dienst?

(Gaarne volledige personalia).
Het Hoofd van den 

C
E

NTRALEN VEI�IGHEIDSDIE..1ST.iat. 
namens dezen: • 

(J.G. crabbendam). 



\ 

13.2.1947 • 

• • 

.Personeel NOORSCHE Legatie te 's-Gravenhage. 
=====�==�==��=======�======�===-----=-------

Adres: Andries Bfuckerweg 4 

Tel • : 330294. 

• 

• 

\ 

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

Naam en voor
namen: Fanctie: Adres: Tel.: Duur verblijf: 

========-=====::::============== -===�=-=-=� -=-=-====-==-=-: .!::====-==-= == ... � =-= _ .. = ... =-=
"'

: . .=-- ------ - - ---

BULL 
Jens 

BULL 
Mevr. 

COLBA.N 
Erik Andréas 

BULL 
Ellen 
Christine 

OLMER 
s. 

OLMER 
Mevr • 

QUISTGA.A.RD 
Mej .R. 

JÖRGENSEN 
A. 

JO.PICE 
:Mevr.K.J. 

ROBERTSON 
Mej.I. 

RIE.P 
J.J.T.H.W.M. 
Nederl. 
geb.5.12.lJ. 

Gezant 

echtgen • 
,J .Bull 

Andr .Bicker
weg 4 

Idem 

le sécret • •  Hotel des 
Indes 

dochter 
gez. 

Andr .Bickwer
weg 4. 

Handelsraad -Hotel des 
Indes 

echtgen.s. Idem 
Olmer 

archivaris Zeestr.65 

archivaris • 

330294 1-10.46-

Idem 1.10.46-

115663 1.10.46.-

330294 1.10.46.-

115663 1.10.46-6.12.46 

Idem 1.10.46.-6.12.4 

• 1.10.46.-

• 1.10.46.-

dienstb.gez. Andr.Bickerweg 1.10.46.-
4 330294 

dienstb.gez. Idem 

chauffeur Heernskerkstr. 
8 

Idem l.10.46.-

22.10.46.-



" 

• 

• 

2. 

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

Naam en 
voornamen: 

Functie: Adres: Tel.: Do.t1r v.erblijf: 

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

BRAT.AAS 
I1Tej. G.N. 

T'rlALLA.NG 

Mej.A.M. 

FALSEN-FIANE 
Mej .E • 

typiste 

typiste 

archivaris 

Zeestr.65 1701.47-1.4.470 

• 3.5047. 

• " 3.5.47. 
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