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betreft : Le6i timatiebewijs voor aermann 
Kar 1 FR.tiNZ. 

Eijgaél.Ild schrijven ontva.nben va.1 relatie NS. 

DV�. 23 October 1951 

�. J'.'.t / � 3 2.JJ

'q . .?JI t 7,2s{, 
c. oc·, i<-'�

II.ll6r 

OP KAART 
ACO/ fC/ 
DAT: 
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, 0STERREICHISCHE GESANDTSCHAFT 

4108/A-51 
DEN HAAG. 3 October 1951 
KONINOINNEORACHT 11 

TILEl'HON 1120V4 

1 bijlage 

• 

Aan de 
N.V. Nederlandse Spoorwegen
U t r e c h t 

A.JJI PK 
1 c, ucr 1-Nj_ 

k

De Legatie heeft de eer de N.V.Nederlandse
Spoorwegen te verzoeken, een legitimatiebewijs uittestellen 
voor de chauffeur van de Legatie, �ie.na foto.t bijgesloten 
is: Hermann Karl Fr a nz, geb.19.6.1914,Loosduinen, 
hem recht gevende het perron gratis te betreden. Genoemde 
chauffeur heeft de opdracht, de hier aankomende dip�omatieke 
courriers aan de trein af te halen en te begeleiden. 

De �e�a�ie dankt U bij voorbaat vpor Uw 
bereidwilligheid om het verzoek in te willigen. 

Van de L?!J;atie: 



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

Voor: C 
Van: DVE 

Betreft: H.K.Franz. 

-1 FRANZ Hermann Karl
�eb.19-6-14 te Loosduinen. 

r/.J��./ 

7·� 
•!-------1 ! -, 9 OCl 1951· l

1 ACÓÎ 1 "" 1' .trj

Beroep: chauffeur Oostenrijkse legatie te Den Haag. 
De Oostenrijkse Legatie heeft een schriftelijk verzoek 

ingediend bij N'.S. om bovengenoemde een leeitimatiebewijs of 
ander papier te verstrekken voor toegang op het station 
Hollandse Spoor Den Haag om diplomatieke post te kunnen afhalen. 

In overleg met Kl1.1iA relatie geadviseerd, de legatie te 
antwoorden dit verzoek bij Buitenlandse Zaken te willen doen. 

Betrokkene komt voor als lid NSB en vrijwilliger Duits 
Politie Batln.Schalkha�r. 

Een zekere Franz was 27-2-50 aanwezig op een vergadering 
van '1 NU 11 te Den Haag • 

DVE�8 October 1951. 

'.,/, 
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, /
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 
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� 0 T I T I E 

Eij: CO 108209 

Aan: H.C. 

Acht U het van belang dit bericht zonder verder commen
taar door te geven aan: 
KARA 

Bt. Z. ? ( KOWICKI is Oostenrijks persattaché in Den Haag) 
Pro-Pools wil nog niet zeggen 11 communist 11

• 

7. 6. 51 - CLR

A'ID: CLR 

Bericht ware voorlopig niet dóor te geven. Mogelijk kan 
K.B. er achter komen, hoe ":O'i7ICKI jn perskringen bekend staat. 

Aan: K.B. 

Volgens de naslag is 
Persvereniging. Dit is toen 

Wellicht ziet U kans 
van P.H.C. (zie aant. 5).? 

21. 6. 51 - P. IIC.

1\TOWICK'I lid van de .Buitenlandse 
tevens de club van �ALASZ? 
gevolg te geven aan de suggestie 

Ter toelichting diene, dat het Oostenrijkse Gezantschap 
ui ter aard niet dezelfde aandacht heeft als de Satellieten, maar 
als 11 relatie van LEYFELL" interesseert deze zaak mij natuurlijk 
uitermate. 

2 4. 6 • 51 - CLR 

dacht. 
K.B. heeft nog geen nadere bijzonderheden. Heeft de aan-

•. Aan: K.B. 

Kort geleden las ik in de krant, dat betrokkene vertrok
ken :hs. M.i. kunnen we deze zaak verder late11 rusten. 

13.9.51 - CLR. 



• 

• 

' 

• 

Rapport van KB 
aan CLR 

lfo. : 1475 
3etr. : Oos·�enrijkse persattaché 

�, J tl,, �- /}/. J l, .Z. /

Il! � J?
_!/· -!.:!. ' 

j . � 

\ l 8 Ar N51 

1 ACD' 10B1óq 
' 1 .•. , __ 

,)( 1 

Uit goede bron verneI'l.en v11J, rJ.at 
L..].=JF..ELL van de Poolse legatie zich er ove-r zou 
hebben ui t�elaten, a_at lTO:IICIC: (?), de Jostenrij,:se
uersattache, zeer pro-Pools is ingesteld. 

K3, 24 April 1951 
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ÜQsteurijkse gezant in 

Den Haag aaugekemeû 
De nieuw benoemde OOBtonr.ijksa ll<t

za,,t, dr R. Seemanu Is hedenavond 
JMt <Ie trein uit Oostenrijk in ons land 
11a,1gekomen. Aan hei Hollands SRQOr 
werd blj ···bl!i,;00!!-·· door de p)aat!iver• 
vangend chef v.án het protocol van 
b11-iten).andse zakeo, 1nr C. L. F. erom• 
me!in �11 do0<r leden ,·au de Oosten-
rijkse legatie. 

D,: Seemann werd op 1.8 �art, l.8ö9 
gebóren. H,ij studeerde In df :rcohten 
e,� p<1lili91<e wele1)S(:hame.1:

.
en

�

· aan de 
. Consu)alr,, Academie to f" · 11, waar 

hij in, 19H promoveerd"· o· nieuwe 
gezant k,vam in dal zelfde. J;iar in 
diplo)1iatiekc dienst- · als o;>nsulaJr 
at:ta� in Sçutari. Hli was a�1teroon
vOlP:ns h1 Saloniki, Berlijn, Dresden, 
Flcankfort, Budapesi, KonstanUnopel en 
BjrlijQ. 

Door d�:5füt�'1'fs werd bij in 1938 
u�)llomatieke ctienat genomen. 
Van 11)42 tot 1945 )vas h�i in d,e in4us· 
trle w<1rkz�am. In 1045 kwam bij weer 
ln Oo�t.endiksc diplomatiek� dicn�t "'Is 
cU,rectctur van het economisch. kabinet. 
Z;ijn benoeming tot ge:Ga,it e11 buiten• 
g11woon gevolmachtigd mh1�er volgde 
in 1946. Ir. 19-1.7 werd hl:! Oo�enri}ks 
gezant In Bern Ctt In 19!8 volgde ijjn 
b,:noemlnlf tot gezant in l'raag. 

/ 



Oöstenrijkse gezant gaat 
Nederland verlaten 

De Oostenrijkse gezant in Den Haag, 
de heer R. Frledinger Pranter, die deze 
functie van 5 October J 948 heeft ver
vuld, zal Nederland gaan verlaten. Hij 
Zl).I waarschijnlijk worde� opgevolgd 
door de heer Richard Seeman. De heer 
Seeman is voor de oorlo� legatieraad 
te Berlijn geweest. In 193� is hij door 
de toeninaltge Oostenrljltse regering uit 
de diplomatieke dienst ontslagen. In 
1945 keerde hij echter terug en wel als 
erezant tl'\ Zwitserland weike functie hij 
1·ot 194;8 bekleedde. Sedertdien was hij 
�ezant van Oostenrijk 1n Pi:aag. Aldus 
wordt uit Wenen gemeld. 

Uit dezelfde bron verluidt dat voor 
benoeming tot Oostemijlcs gèza.nt te 
Brus�el is bestemd graaf Orsine Rosen· 
herg, die vroeger gezant was bij het 
Nederlandse Hof. 



Wenen, 2 Juni 1949. 

I � /
/ 
�-· 

T 

No. 2293/445 

�.; Dienatvisum
J. Doppler. 

')rj / 
'/ 

;2 7 JUNI \<J49

1\... (,'Ij, I,

Ik heb de· eer Uwer l!xoellentie te beriohten, dat 
heden door mij een dienatYieum, geldig voor één inreie in 
Nederland binnen 30 dagen na dato, werd verstrekt aan de 

Xl Oostenrijker Josef DOPPLER, houder van het paspoort 
No, 4Pa-77.741/48, die zioh in opdracht van zijn regering 
naar Nederland zal begeven. 

r 
Hierbij moge aangetekend worden. dat dit het begin 

1s van een geregelde koeriersdienst naar •s-Gravenhage en 
Brussel, welke door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 

"
alhier, is ing�steld. ,_-

De Tijdelijk ,�aakgelaatigde, 

w"g.: F. d • Ansembourg . 

c>' :$>, l 
(' 

/

Zijner Excellentie 
den Here Minister van Buitenlandse Zaken, 

•s - GRAVENHAGE.



. - /.P.

• 

Nieuwe Oostenrijks� gez�nt 
Volgens een bericht uit Wenen zal de 

Oostenrijkse gezant· in Den Haag, de 
beer R. Frieding�r· Pranter, binnen af. 
zienbare tijd Nederland verlaten. Hij zal 
·waarschijnJJ.fk worden opgevolgd door ·de
theer Richa'rd Se.emann. De heer Seemann 
was vo.ot de oorlog legatieraad. in Berlijn; 
in 1938 wetd hij uit de diplomatieke · 

1 dienst ontslagen. It;i 19.45 werd hij g.ezant !. 
in Zwftserl,md, welke functie hij tot 1948 
<bekleildd.e. Sede.rtdien is hij .gezant van 
Oosten.rijk .in Praig. 

Voor benöeming tot Oostenrijks .gezant 
in Brussel is bestemd .graaf Orsine Rosen· 
berg, die' vroeger gezant was· ·bij het 
Nederlall4se Hof . 



NOTITIE van H AID

aan C 5 

• 

• 

FED(, :Franz, geboren 18-4-1921, ambtenaar Oostenrijkse 
Legatie. 
i\Toont thans Ne:ptunusstraa.t 150, Scheveningen bij Mevr. 
Rademaker. 
zoekt andere woning. 

Deze aanvrage is via BZ gegaan • 

30-3-1949.



O.d.C.

MIN IS TER IE VAN BUITEN LA N D SE ZAKEN 

�� Kabinet en Protocol. 
----

No.32994 .•..........
'S-GRAYENHAGE, de .... Jl .. Ma,art .. 194.9 .......... 

Marl 
_

wo�dc ver.z�c.ht.. bij de �anhallng van 
da:ze bri6frd..a,t:ol,:,o,nlnè, nummer 
en afdellpg nauwkeurle-'• y_er(nelden 

1 n\.l f 0-7 ,1, f ,1. 
,� _..;··�--�

Ik heb de eer U mede te delen dat, 

blijkens een van het Gezantschap van Oos

tenrijk hier ter stede ontvangen schrijven 

d.d. 22 Maart jl., No. A 2066/49, de Heer

..;. \ Franz Mayer, kanselier aan voornoemd Ge

zantschap, tot een andere bestemming is ge

roepen en Nederland heeft verlaten. 

VAN DE 
DE CHEF VAN HET KABINET 

MINISTER VAN BUITENLANDSE 

/1Jh 1�t:,...,.. �

f, 

<7#�� 

� 

Aan het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
�/a Javastraat 68,
1 s-Gravenhage.

ZAKEN, 



MINISTERIE VAN BUIT ENLANDSE ZAKEN 

-,m� Kabinet en Protocol. 
No ...... 31703 ...... .. 

'S-GRAVENHAGE, de 28 ... 1�1.aart ........ 19 .... 49 

' 

Men wordt' verzocht bil do aanh31fng van 

deze brief da gteken I ng, numme r 

an afdeling nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat blij
kens een van het Oostenrijkse Gezantschap hier 
ter stede ontvangen schrijven d.d. 21 Maart 
j.1. No. 1917/1+9 de Heer Dr. Ernest Krumhaar
benoemd is tot eerste secretaris aan voornoemd
Gezantschap.

De Heer Krumhaar woont aan het adres 
Van Montfoortlaan 34, alhier. 

DE CHEF VAN HET KABINET VAN DE 
MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKBN a.i., 

"";._,, ,,..J· ::1�� 
e Jt/3Äj �-

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

@ 44678 • •49 



MINISTERIE VAN _BUITEN LANDS E ZAKEN 
Directie Juridische en Administratieve Zaken 

lUtDK� 
No ... 26J.89 ........ "' 

'S-GRAVENHAGE, de .. 17 ... Ma.ar.t ... 194.9 .... .... .
1 JSsjS 

Men wordt verzocht bij de unhillng van 

' r-1"1
, < 1 
..... 

I A( 
deze brléf dagtekening, nummer 

J�, r.1J en af deling nauwkeurig to vormcldcn 
,,.., ,�"' oo �u..,, 

-1J_ 
Met verwijzing naar mijn schrijven van 

16 Februari ll. JAZ 16574, heb ik de eer 

U hierbij een exemplaar van de door de Heer 

F.Feik ingevulde vragenlijst te doen toeko-

men.
1/
11'

DE MINISTER VAN BUITEN!ANDSE ZAKEN, 
Voor de Minister, 

Het Hoofd der D1reotie, 

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

•s-G_R_A_V_E_N_H_A_G_E

-
@ 44678 • '48 



Naam 
Nom 

Voornamen 
Prénoms 

Geboren (datum) 
Date de naissanoe 

Geboorteplaats 
Lteu de naissanoe 

Woonplaats 
Domicile 

Beroep 
Profession 

Burgerlijke staat 
Etat civil 

\ :lan 

Doel reis 
But du voyage 

Voraot-&w� �u.r Oeotor !Oichlochcm Oo·�ondtochtlft 
in aen R..� 

Datum ver.trek 
Date de départ 

Reisroute en vervoermiddel Ooatot"l'G!::t..ch•Doutachl. ll'.él•llollcmd
(Bij i:n.• en uitvoer van een motorrijtuig: 
merk, chassis- en motornummer, kenteken) f�sontui..'lln 
Route à suivre et moyen de transpoi;t 
(En cas d'autio: marque, nos. du mo.teur et du chassis, 
no. de la plaque) 

Referentie in Nederland 
Références aux Pays-Bas 

Plaatsen die in Nederland worden be.zocht 
Lieux à visiter 

·•IA.Wordt uitsluitend naar Nederland gereisd? .,,,.. 
Le voyage a-t-il Liett seulement aux Pays·Bas? 

Zo neen,. waarheen nog meer? 
Sinon, dans quels autres pays? 

Eerste adres in Nederland 
Première adresse aux Pays-Bas 

87805 z.o.z.

Voir au verso 



Paspoort gegevens 
>ienutp DD

"u 9767/49 Nummer 
Nwnéro 

Geldig tot U O F-O'IJl'lt' 1954 
Valable jusqu'à 

Geldig voor 
aJ.lo •;tootau �� opao Valable poux 

In paspoo;rt vermelde visa 
(met nummer en geldigheidsduur) 
Visas oontenus dans Ie passepor.t 
(avec numéro et va1idité) 

ot0 ��·un-u.'1edoroinre1oos-c·�tvo��� 
n..'lOh llolland ; .. ., · � G7l/49 e"dlttc b1o 
1 ·�. llf;il t l9t.9 



BH 

M IN IS TER IE VAN BUITEN ,� N D SE ZAKEN 

,_" 

1 

�B.B���inet en Protocol. 
f " r,. :r;z.� &__j ,.

9 'S-GRA�AGE, de � ,,...�aar�,..,, . l9'f' •
'\ t-. () 'r • '::a-i :, l;' Man woró!J Vóh6:hc-bi��"'"f!allng van 

deie brf�� dagteken I n g, n U mm er 
!'.' krd·�ffng

-
nauwkeurfg •::..f m•ldcn 

Ik heb de eer U mede te delen, dat blij-

• 
kens een van het Oostenrijkse Gezantschap hier 
ter stede ontvangen schrijven d.d. 2 Maart j.l. 

-'1No. A 1578/49, de Heer Franz Feik benoemd is 
tot Ambtenaar aan de kanselarij van voornoemd 

\ Gezantschap.

i\ De Heer Feik woont voorlopig aan het adres: 
� Neptunusstraat 150, alhier • 

., 
7 

De Sous-Chef van het Kabinet van de 

• 

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

@ 44678 - '48 

Buitenlandse Zaken, 
-



CJ 

MINISTERIE VAN BUITEN LA N D SE ZAKEN 

-, 

��
-1

!:.�
inet en l�Ç>gv,��

ol
�·- ��

1 l�RÄVENHAGE, de . .J!4 .... Dece.m.b.e.r..... 9.48. 

1 
· 16 DEC. 194�en wlrdt verzocht bil de aanhaling van 

___ _. .. --.ktte-t>� IC!f dagtekening, nummer 

A c D I 
:5" 

/ 
t 

2. i
•n af 11 n g nauwkeurig te vermelden �-

( 

Ik heb de eer U mede te delen dat, blijkens 

tt een van het Oostenrijkse Gezantschap hier ter

" stede ontvangen schrijven, Mevrouw Marthe
PC Hradeczky f echtgenote van de Heer A. Hradeczky, 

ambtenaar aan vo ornoemd Gezantschap, in Neder
land is aangekomen. 

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

� 

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

@ 44678 • '4� 



UITTREI(SEL 

Voor ...... . . .... .... ..OP .. 6.53 ............ ..... ..... .................................... Naam ................. Y�.r.t.�.G.�P.:'Y..� .... JI.1. ... ���.g .. � .... .Y.ê.P.: . .99..!?..t�n:r..U.ls.. . 

Origineel in ..... . �D 64 ?........ .. ......... ................. Naam ................... .Y�.rj,;.�/.:.�.l.1�'.'.9.':?:t.'él).g:i,pr. . .  Jl} . .  l� El.�.t3..I.'..l..êP:<:l .... Y.�T .... TQ.Ft Uf a 1 

Volgnr ......... .................. Ag.nr ............... -1.?..?.9& ............ ...... Aard van het stuk .................... ......... . ................... ....... . ....... .. . ........ ...... .. . . ........... . . 

• 

.. 

..... ........ .. ... ................. ........ ... .......... ............ Afz. ..... .. ...kL.n. ... Y. ,.B.ut..t. •. Z.a.}�.Gn .. ... ................. ....................... Datum ............... e:.:::.W.:::4B .. . 

Ik heb de eer U mede te delen, dat de nieuw benoemde Gezanten van Portugal 
en van Oostenrijk, de Heren Fernando Quartin de Oliveira Bestos en 
Dr. Friedinger-Pranter, op 5 Oct. jl �un geloofsbrieven aan Hare Majesteit 
de Koningin hebben overhnndigd. 
Op dezelfde da um is de Heer F.K. Offiaer, Gezant van Australie, door Hare 
Majesteit in afscheidsgehoo r ontvangen • 

re Chef van het Katinet van de 
Minister van Buite nlatdse Zaken, 

J. VISSER •

Uitgetrokken door ...................... ............... Sch ....... ... ......... ... ... .. Afd./Sectie ........ ....... AQ;::?. .... -:1.G. .... ........... Datum .. .... . 15-2-49 ................ . 

Op aanwijzing van .................... G ....... .................................................... .......... . 

@ 5030 • '18 



Betr: Dis. 2778. ·--

lvo1,:::l;b/ó& 
. {') �..,�..a ···!·�

,. [' se;-- •·;18 

17 September 1948. 

R. No: 1120.

Voor antwoord betreft·enae Mr. J .Coert Jr,wordt 

verwezen naar dezerzijdse beantwoording van Uw schrijven 

No: 38205, d.d. 24-6-1948. 



277H 

D� � r

tfc) 

!( 0 

?4!>. J. (X)B}-JT J"�. 

l& - 9 -· 8 

Hootd Commissaris
van Politie

T T. E RDA ..L. 

.. 

won: Ji'O IJ'l'Efö)A1, Harnlohstraci·t 5 a.fltu>eau houclond Meent 106 Betrokkene zou volgens gertlchLèn een borucht !J .s.B.or gewèsat zijn •

. ' 

., 



• 
Aan Dis (Hr. de Greef) ter kennisname 
van ::> III a. 

Betreft: tr.J.Coert Jr. 

===-

1 r. J.Coert Jr., vonende notterdam, Ramlehstraat 5c, Bureau 
houdend leent 106, tracht relaties aan te knoren met Fhilips. 

Betrokkene korr·t in de cartotheek niet voor, m.aar men 
meende bij Ihilirs, dat deze lr.Coert een berucht N.S.Ber 
geweest zijn zou. 

's-Gravenhare, 28-8-'48 

'J III a 



.� .. � '  -

Betre�: Mr.J,Coert Jr,uit Rotterdam.9

Op deze persoon is, naar uit het ingeatel.de onder

zoek is gebleken, niots ten nadele aan te merken. 

Hij is geassocieerd met oen te goeder naam en faam. 

bekend staand advocatenkantoor,' gevestisd lleent 106 te 

Rotterdam. 

Rij heeft"'s�en illegaal werk gedaan t1jt'iëns de be

zetting, doo� zijn houding is gedurende die tijd vadei·

landslieve.nd· goweasti. !lij heeft o.a. met1ewerk1ng ver-

lo&nd bij het voolj; helpen van personen, die naar Belgie

moe sten ui twi.J ken • 

Het enige wat bij de P .R.A. over hem berust is, 

dat h.tj in .najaár 194:0 een pas hea� e.angewaagd • 

.Afschrift aán N. v.Philips 

• t 
i' 

. , 

: 

' 



• 

• 

�!��-

CD NUMMERS 

NUMMERS: 

302 

RANG: 

Zaakgel. 

OOSTENRIJK. 

STAD: 

Den Haag 



BH 
.. 

./. 

MINISTER.IE VAN 
BUITENLANDSE ZAKE N . , 

.� ':"') 1'\ 'S-GR.AVENHAGE, de ............. �5' ··AUE,u...:>.I°&S .. A 19 ... Affi 

· . 

Kabinet en Protocol. 
� 

No. 92875 
r tJ/J"lJf 

,.% 
Men wordt verzocht blrde aanhaling van 
deze brief dag te k en i n g, n u m m e r 
en af de I i n g nauwkeurig te vermelden 

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

lfl Besluit van 17 Augustus 1948, No. 43, Mr. J.Coert 

• 

• 

Aan het Ministerid 
van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
, s-G r a v e n h a g 

is erkend en toegelaten, op de voet van Nederlander, 

als honorair consul-generaal van de Republiek Oosten

rijk te Rotterdam, voor de provincies Limburg, Noord

Brabant, Zeeland en Z'n.id-Holland met uitzondering van 

de stad 1 s-Gravenhage. 

e • 

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



• 

WP. 0 /) .i::-:) 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Kabinet en Protocol. 

No ....... 

83877 ....... . 31 Juli 1948. S-GRAVENHAGE, de ............ ........... .............................. ............... . 

© \I")

l 

Man wordt vcrzpcht blJ de aanhaling van 

d eze brief d;igtokcnln&, nummer 

en a (de I f n g nauwkeurig t,c vermelden 

Hierbij heb ik de eer U mede te delen, 
)11\ dat de Heer Franz Mayer werkzaam is gesteld

als Chef van de Kanselarij aan het Gezantschap 

van Oostenrijk hier ter stede. 

• 

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

@ 7472 • '-47 

Vo!gno 

het 
Zaken, 



• 

.. . 

IlU.ICHT ING ENDI J I rs T. 

R O T T E f, D A 

I.D. Noa 702.

GEHEIM .

1" :.u •

13•JUU·194�· 

J/<J/fj

Rotterdam, 9 Juli 1948. 

In a�twoord op Uw schrijven Not 38205,d.d. 

1 --
24 JLrni 1948, wordt het v olgende bericht& 

Coert,Johannes,geb. 2-4-1906 te Rotterdam,advocaat 
en procureur,wonende Laan van Woudestain 21 te Rotter

_-.Jde,m,ia gehuwd met Zijlker,Cathe.rina Cornelia An'1a, geb • 
;..::-'.11-1-1917 te 's-Gravenhage, uit welk huwelijk 3 kinderen 

zijn geboren. 
Hij drijft hier ter stede,aan het adres Meent 106, 

-jtezamen met zijn vader Coert,Johannes,geb. 16-6-1878 te
-- Goedereede,adv ocaat en prooureur,wone'l.de .Essenlaan 36
Il te Rotterdam, en de here"l Mr. J.Drost,Mr. li.J.Brink en 

x-1-;:Mr. J.A.Fruin t:>en sinds jaren te goeder naam en faam
, - bekend staand adv@oatenkantoor • 
<- Kort na de bevrijding is hij n.�.ar Dui tsle.nd ver-

trokken en fungeerde te Bad SaLzuflen,Kreis Lemgo,Land 
Nord-Rhein .Vestfa.len,als juridisch adviseur bij de Ne
derlandse Militaire Missie. 

Gedurende de oorlog is niets ten nadele va� bem be 
kend en ofschgan hij niet bij een illegale organisatie 
was a a.nges loten, verleende bij zijn  bemiddeling om be
paalde pers one •1 e.an een Belgische identiteitskaart te 
helpen;zomede hen naar België te la.ten uitwijken. 

Op p olitiek terrein treedt hij 1iet op de voorgrond 
ofschoon wordt aangenomen, dat hij de gedachte van de 
v. e::a V.D. is toegedaan.

Zijn naam komt in de administratie van de Politie 
alhier niat voor. 

In de administratie van de P.R.A� alhier komt zijn 
naam voor als een "Z-geval" (Aanvrage voor een p as,d.d . 
7-12-1940).

Ver zonden aan: H oofd Centrale Veiligheids Diensy 
te 

rs-Gravenhage. 



• 

• • 

Betr: Dis. 2778 • 

' 

l7 septem.àer 1948'. .1. 

R. N-01 112{).

\ 

Voor antwoord be1:ref:fènde Mr. J.Coert Jr,wordt 

verwezen naar ctezerzijt!se bean'twoording van Uw schrijven 

No: 38205, d.6. 24-6-1948. 

\ 
\ 



38205 

• 

Mr. J. COERT. 

24 Juni 

GE HE I M. 

Hiermede heb ik de eer U mede te delen, dat de heer �'r. 
J. OOERT, adres: Rotterdam, Meent 106, wordt voorgedragen voor
het vervullen van de functi e van honorair consul-Generaal van
Oostenrijk te Rotterdam.

· In vsrband hiermede, moge '\,k U verzoeken, mij te willen
do en inlichten omtrent de :politieke en critr.inele antecedenten van 
bovengenoemie. In het bijzonder stel ik er prijs op te vernemen, 
hoa de houding van betrokkene gedurende de bezettingsjaren ge
weest is. 

1

�an de Heer Hoofdconunissar 1s van Politie
te 

HET HOOFD VAN DE CI!!NTRALE 
VEILIGHEIDSDHNST, 

Namens deze, 

R O T TER DA M. 

J .G. Crabbendam. 



lUNISTlltIE VAN AWlimNE ZAKEN 
1e:vastraat 68" 

•a-Gravenhage, 28 luli 1948.

No, 38205. 

onderwerp: Mr. 1. COERT • 

.. E H EI ll. 

e 

N'aar aanleid illg van de mij gezollden cop1e met verzoek 
om inlichtingen b etreffende Mr. J. COERT, heb 1.k de eer U het
VQlgende te berichten. 

Mr. Johmmes COERT, geboren te Rotterdam, 2-4-1906, is 
al.G advocaat en procureur gevestigd in zijn 3eboort.estad aan de 
laan van VJoudestein 21. 

In zijn woonplaats geniet hij een gunstige reputatie. 
ooewel hij tijdens de bezetting niet bepaald illegaal werkte, 
beert hij bemiddeling verleend bij het uitwijken van personen 
naal' Belgie, aan wie Belgische identiteitspapieren werden ver
strekt. 

Zijn naam komt in de administratie van de Politie en de
P.R.A. niet voor. 

In verband hiermede D)ge 1k tJ 1n overweging geven, ten aan 
zien van zijn voordracht als Consul-Generaal van Oostenrijk, een 
gunstig advies Uit te brengen. 

Aan de Hoogedelgestr. Heer Dr. A.M. Stuyt 
Ministerie van Buitenl. Zaken 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 
Namens deze, 

Plein 23 
•s-G R A V EN H A G E. 



Afschrift aangebode11 a.an het M' ni.steriev "'_a._n ___ ___
/ûgel'.l".ene Zaken, 

Kabinet en Protocoi 
xxxxxxxx 

p/a Javastraat 62. 

62552 
16 Juni 1948 

Ik heb de eer U mede te delen, dat blij
kens ontvangen schrijven van het Oostenrijks 
Gezantschap hier ter stede de erkenning en

!toelating wordt gevraagd van Mr. J o Coert,
wonende te Rotterdam, Meent 106, als hono
rair consul generaal van Oostenrijk te 
Rotterdam • 

.Al vorens aan dat verzoek .gevolg te 
geven, zal ik gaarne vernemen, of er naar 
Uw oordeel tegen die erkenning en toelating 
bezwaar bestsat en, zo neen, ·op welke voet 
zij zal behoren te &?SChieden. 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
Voor de rn1mster, 

De Chef van het Kabinet, 

tin de Heer Commissaris 
'.er Koningin in de 
rovincie Zuid Ho1lend te 

's-GRAVENH.AGE. 

-· • •, '!'.'.1!.(li; 
\.;,;ti.\� 

· 17· JUNI 1948
-·-=;;-,-=-

. f \

\' 

\ 



UITTREKSEL 

Voor ...... .... . .... .. .... .. _(?p ... 6 ?..�.. .... ....... ... ... ...... ................. Naam ...... V.��.'.îEG ��-?lQ()}:�J?.! .. Cr.!�9.: ..... �� .... �P..��-&S'�i�RIJK

Origineel in . .  OD 6.?.J ..... Naam VERTEGENWOORDIGING IN NEDERLAND VAN. . ......................... ........ . ..... ............... .............................. .... "'EdYP'.i'Ë ...... ........ .. 
Volgnr. ... . .. . .... Ag.nr ..... i33.93 . ... . ... .......... Aard van het stuk . .. .......... ......... .................. .. ......... ................... .... .... ................... ...... . 
................. ............... ..................... . .  .................. ...... . .. . Afz. ... �!.P.• .Y.!.J3..-µt.t.�D+.: ! ?:a.:�.�.r.L .. ..................... Datum 1.9..=l?.:'.:47. . . ...... .. .. 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Afdeling Kabinet en Protocol. 

Uitgetrokken door 

1 s Gravenhage 16 Dec. 1947 

De Heer Hassan Zaki, Zaakgelastigde van Egypte, is tot 
een andere bestemming geroepen. De Gezant, Iskander El 
Wahaby Bey, is h.t.s. aangekomen. 
Aan het Gezantschap van Oostenrijk is benoemd tot 
secretaris-archivaris de heer Arthur Hradeczky. 

JW Afd./Sectie ....... ACD .. 4 ....................... Datum . . . 22-6-48 .............. ..

Op aanwijzing van .. .. ........ . C. ...... ........... ..... ............................... ............ . 

® 5030 • '48 



" 

Men wordt vêrzocht bij da aanhaling van 

do:ze brief d:igtékonln g, nummer 

en afdoling nauwkeurig te vermelden 

G 

Ik heb de Her U mede te delen; dat 
bij Koninklijk Besluit van 11 Maart 1948, 

J j No. 41, de Heer H. J. G. Stifter is 
-- en toegelaten, op de voet van vreemdeling;

als honorair vice-consul van de Rei)ubliek 
Oostenrijk te Eindhoven, voor de provincie 
Noord-Brabant en tijdelijk voor de pro
vincie Limburg. 

1/,; DI; !<IINIST':R VAN BUIT:.:N:.,UTDSE ZAKBN, 
Voor de 1'8'.inister, 

De Chef van het Kabinet,
Voor deze, 

Zijner Excellentie 
de Minister van Algemene Zaken,
pla Javas�raa� 68, 
@1m- '47D I:: N H A A G. 



26'166 

-

Aan: DroA.M.STUYT. 
Van: E.VAli DER NOORD.AA. 

Ik heb de eer U te berichten, dnt Ing. Hendrik jan 
Godfried VRI OKS, geboren te Haarlem 5 !!aart 1880, zieh 
op 1 October 1940 v�et1gae to Bussum, komende uit Velsen. 

In 1932 · erd hij ingeschreven bij de "V0rein Deut" 
se her ln1enieuren, ver1noedeli jk, omdat hij een Duits In
genieurs-d iplo�e bezit. 

Rij heeft een verter,f}nvroordiging vnn de O R0-1.JT"RKE 
te Weenen. 

In December 1946 had bstrokk0na op de Nederlanda
Indische Handelsbank te Amsterdam �en tegoed aan F 5.ooo,-, 
en bij de firma Simons & Oosthout in dezelfde gemeente 
F 14.000,- aan goblo�keerde effect9n. 

Er zijn geen �eiten bekend geworden, op grond waarvan 
tegen zijn benoeming als Oonsul van Oostenrijk te -A.mster
da� bedenkingen zouden kunnen r!jz�n. 

' s- Gra venhuge, 
, Januari 1948. 

�. 



DOORSLAG Q\>ÛaiG! 
Commissariaat van Politie 

Bussum 1 
/ 

BUSSUM, 29 Dec� 4-9.vf

V !L,,:, 

Let!. Boe 
Bijl. 3 
Typ, Va

No. 8606 

Coll, 

GEHEIM 

Onderwerp: inlicht� D.! J � .. &"""•-.. 1Vriclá: 
3 0 0 E ( 1947

.. l,t,&1U. 
Onder terugzending van de bijlagen van Uw apostilll'i".'ëf. 

3 November j.1. no.39158, heb 1k de oer U cede te delen, dat 
'Á V '- I,{ N Vlomtrent HEliDRIK JAN GODFRIED VfilCKX, geboren te Haarlem, 5

e. Maart 1880, gehuwd op 16 Augustus 19:,4 te Velsen met Nelly-
�NV rÛ� � SANT, geboren te Amsterdam, 7 Mei 1893, die zich alhier vestig• 

dG op 1 October 1940, komende uit Velsen, is gebleken, dat 
hij geen diploma bezit van de Delftse Hogeschool, dooh slechts 
van een Dtrltse

1 
op grond waarvan hij de tite::!.. "Diplom-Ingenieur0

voert o� mag voeren. In 1932 was betrokkene ingeschreven als 
lid bij de "Verein Deutscber Ingenieure". Vriokx schijnt een 
gesloten type te zijn, die zioh niet veel met de omwonenden 
inlaat. Zijn naam komt in de politie-registers niet in ongun
stige zin voor. 

Hij hee�t een vertegenwoordiging van de Caro-Werke te 
Wien. Op de Nederlands-Indische Handelsbank te Amsterdam bezat 
hij, volgens mij in December 1946 verstrekte gegevens, een 
tegoed van f 5000.-- te�wijl hij bij de fa-S:!moons pen Oostbout 
aldaar,f 14000 . ... - à f 15000.-- aan geblok:.",ceerde e:ffeoten in 
deposito had. 

Bij het onderzoek zijn geen bezwaren naar voren gekomen 
tegen een voorlopige erkenning als Vioe-oonsul van Oostenrijk 
te Amsterdam.

DE COMMISSARIS VAN GEMEENTEPOLITIE, 

w.g. J.,F.Berkel.

In doorslag aangeboden aan de he�r Hoofd van de Centrale Vei
ligheidsdienst, naar aanleiding van zijn brieven d.d. 30 
September en 9 December j.l. CX/21651. 

Aan dtifi Heer BURGEMEESTER 
VAN 

BUSSUM . 

DE COMMISSARIS v4� GEMEE�TEPOLITIE, 

\ i li� .) l._-,.3
�.,F.Berkel) 

/ 



.
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i 
' 

! 

1 

• 

Aan: Dr A.M. STUYT 
Van: E. v.d. Noordaa. 

) 

Ter voldoening aan Uw mondeling verzoek heb ik de eer U het 
navolgende te berichten: 

Jacob Cornelis van .tdl{KEN, gebonm te Amsterdam, 10 Augustus 
1906, van beroep commissionnair 1� effecten, van Nederlandse 
nationaliteit, kerkgenootschap Nederlands Hervormd, genuwd 
met Philippina Jacoba van der TAK, geboren te i\msterdam, 
4 December 1911, wonende Minervalaan 18 bv. te Amsterdam-Z. 

Van MARICEH komt niet voor in de politie-administratie, noch 
in de administratie van de PRA te Amsterdam. 

Voorts is gebleken, dat op het gedrag van van I.ViARla�N ti·jdens 
de bezetting niets is aan te merken. Hij is een hoogstaand 
iemand, diep godsdienstig en met go�de opvattingen betreffen
de de moraal. Men schetst hem als een persoon met een bijzon
der fijn karakter. 

Ook in zijn huidige politieke gezindheid is hij volkomen be
trouwbaar. Hij is een goede vaderlander en enigszins liberaal 
in opvatting. 

Naar aanleiding van het bovenstaande, bestaat dezerzijds geen 
bezwaar tegen de benoeming van meergenoemde persoon in een 
Oostenrijkse consulaire functie. 



POLITIE TE AMSTERDAM 

Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

INLICHTINGENDIENST 
) 

!·�-:---�··-··
.......... ___ .__... 

f 

_. � 7 DEC 1941 : _ 

r 1 1/�/ 1 

Nr. 1.D. 8889-' 47. Amsterdam, 13 December l����- � 

Uw brief: CX. 21650. 

Onderwerp: J'. C • van Mark en. 

Bijlagen: 

GEHEIM. 

• 

Aan 

1000-10-47 

In an tvmord op bovenaangehEiald schrijven d.d. 30 Septem

ber 1947 kan het volgende worden bericht: 

Blijkens de administratie van het �evolkingsregister, 

alhier, zijn de personalia van J.C. van MAR.lCElq als volgt: 

Jacob Cornelis� MARKJi.N, geboren te Amsterdam, 10 Au

gustus 1906, van beroep commissionnair in effecten, van 

Nederlandse nationaliteit, kerkgenootschap Nederlands 

Hervormd, gehuwd met Philippina Jacoba !!!B. ��' ge

boren te .Amsterdam, 4 December 1911, wonende Minervalaan 

18 bv. te .Amsterdam (Zuid). 

Van MARKJ!N komt niet voor in de politie-administratie, al

hier, noch in de administratie van de P.R.A. 

Voorts is gebleken, dat op het gedrag van van MARKilN tij

dens de bezetting niets is aan te merken. Hij is een hoog

staand iemand, diep godsdienstig en met goede opvattingen 

betreffende de moraal. Men schetst hem als een persoon 

met een bijzonder fijn karakter. 

Ook in zijn huidige politieke gezindheid is hij volkomen 

betrouwbaar. Hij is een goede vaderlander en enigszins 

liberaal in opvl:1tting. 
- --------------------------------------------------

Verzonden aan: Hoofd C.V.D.'s-Hage. N .2. 



• 

• 

Aan Hoofd A.C.D. 

van B l:X:. 

I Vo lO 

lfii» -

, � ! NOV. 194? i

I �r'/5:tf' 

Op 10 November 134 7 ,'lerd onder at1spiciën van de Oosten

rijkse Legatie,Koninginnegracht 31 alhier in het gebouw 

voor Kunsten en Wetenschappen een weldadigheidsconcert ten 

bate van het Hederlandse Rode Kruis georganiseerd waar ge

zongen werd door' de"Wiener Sängerlmaben 11
• 

Door de Legatie werden kaarten verzonden van bijgaand 

model.Op deze kaarten is de Oostenrijkse adelaar gedrukt. 

Deze adelaar heeÎt t�ans in zijn ene klauw de Sikkel en in 

de andere de Hamer • 

17-11-'47. 

���J��� 
� vt,. � ,.,,'J. 

;,• 

\' Les "Wiener SängerlRnaben"

prient
h 

.. � ..
J .... � ..............

··································································�.
de leur faire l'honnem d' assister au Concert de Bienfaisance
qu'ils donneront sous les auspices de la Légalion d'Autriche 
le lundi l O Novembre 194 7 à 20 heures, dans la salle du 
Gebo uw v o or Kuns ten en Wetenschappen à La Haye 
au proRt de la Croix-Rouge Néerlandaise. 

'P1i-e des places: µ. 3.35 

frtère de retenir les places jusqu' au 
G>Novembre 1947 Il la 

Ugation d'AulrlclJe, Koninglnnegr. 31 

. � -- - - - - - - - -- - -



G\\�s..: 'B-HERTOGB1'J.80SCH 
1llirl RIJ iCS.POLITIE 

DISThICT �IN'DnOVEN 
COMLIAIW.ANT. 

E Ilill HOVEN, 

v.a./1�47 Geheim. 
ONDER il'ERP: 

Bi.Jlagen: 

C.A.B.A.hl. $ c had e .

Ter voldoening aan het gestelde in Uw schrijven dd. 30 
September 1947, Nr. CX{21652 Geheim, onder'iverp als bovenver
meld, .moge ik UHoogeae ,§eru·enge het vol6ende berichten. 

Uit een dezerzijds ingesteld onderzoek is gebleken, 
dat de i.n bovenvermeld schrijven genoemde persoon is genaamd: 
- - - CAROLUS AIJ:Ju\NDER BAVO ANDP.BAS MARIA SCHADE, - - - -
geboren te Haarlem 30 Nove1nber 1909, gehu.wd, nationaliteit 
Nederlander, Godsdienst Rooms Katholiek, van beroep econoom, 
wonende te lv1oergestel, sto�eind Wi.Jlc D. No. 175. 

Hij is de zoon van carolus Josephus r,1aria Romenaldus 
Schade ( overleden) en Clara Alphense Johanna Maria Povel, 
wonende te Haarlem, statenbolwerk No.5. 

Op 3 October 1939 vestigde hl.J zich te Moergestel en 
trad aldaar op 22 April 1941 i11 het huwelijk met Jeanne r.,aria 
van Kempen, geboren te Amsterdam 23 September 1919, dochter 
van J·an Hendrik van Kempen, geboren te Amsterdam 31 Mei 1892., 
van beroep distillateur en van Antonia Tularia Leo Regout, ge
boren te Maastricht 4 l'fövember 1894, wonende te Baarn, Faas 
Eliaslaan No. 1. 

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, welke mo
menteel respectievelrjk 5- en 3 jaar oud zrjn. 

Gedurende de beze�tin.g, had hij een leidende functie in 
de verzetsbeweging en b� de bevrijding was hij PlaatBelijk Hoo:ftl 
van de o.n.

Klachten omtrent zijn houding gedurende de- bezetting 
ziJn t9t -heden niet vernomen; il1 de administratie v.an de :P.R. 
A: te Eindhoven komt hij -niet voor. 

Vanaf Maart 1945 tot 1 september 1947 is hij in de 
rang van Kapitein werkzaam geweest bij de Staf van Zijne Ko
ninklijke Hoogheid Prins Bernhard. 

v66r noch na ae bezetting heeft Schade op politielr g 
bied van zich doen spreken en hij trad in dat opzicht ook nie1 
op de voorgrond. Als lid van de Katholieke Volkspartij kan 
men aannemen, dat hij als zodanig ge�ri�nteerd is, alhoewel 
hij niet op de voorgrond treedt. 

Schade was v66r 1939 als volontair werkzaam op àe ge
meentesecretarie te Oi$terwijk, Vught en Culemborg. Verder is 
hij bereisd en zeer kapitaalkrachtig. 

Hij werd gekarakteriseerd als een begaafd en onkreuk
baar persoon, die zich geheel wijdt aan een hem eenmaal opge
dragen taak. 

Schade, alsook zijn mede 0ezinsleden staan zowel in po
litiek als in ander opzicht zéér gunstig bekend. Ook ten op
zichte van personen, waarmede het gezin Schade - van Kempen 
in aanraking komt, is niets nadeligs bekend. 
Typ: vdH. 

Het Hoofd van de centrale 
veiligheidsdienst 

DE DISTRI SCOIB.lANDANT, 
De Dirige end Officier 
der Rijksp itie 3e. klas 

te 
•s-G.dAVE�liAGE (in dQplo).

/t·'�
()(., 

-
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AAN s Dr.A.M.STUY.L' 

VAN: E.v.d.NOORDAA. 

C. , J. Á. lj PZ

Ter voldoening aan Uw mondeling verzoek, heb ik 
de eer U het navolgende te berichten: 

Carolus Alexander Ba"VO Andreas Me.ria SCHADE, 
geboren te Haarlem 30 November 1909, gehuwd, Nederlander, 
R.K., van beroep econoom, woont te Moergestel, Stokeind
Wijk D 1'15 •

Hij vestigde zich op 3 October 1939 in die gemeente. 

Ten gevolge van de leidinggevende aotiviteit,die 
hij tijdens de bezettingsperiode ontplooide, maakte hij 
na de bevrijding deel uit van de Stat' van Z.K.H.Prins 
Bernhard. 

Betrokkene is 11d van de K. V.D.; hl:3 trad in poli• 
tiek opzioht nimmer op de voorgrond. 

Voor de oorlog was de Heer Schade volonta1� bij 
de Gemeenteseoretarle!n te Oisterwijk, tie Vught en te 
OUlemborg. 

Hij wordt gequal.itioaerd als een begaafde en on
kreUkbare persoonlijkheid. 

Naar aanleiding van het bovenstaande, bestaat 
dezerzijds geen bezwaar tegen d• benoeming van meer
genoemde persoon in een Oostenrijkse consulaire tunotie. 
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OP0Ut(fd'8 4� 

30 September 

XXX 

7. 

vèlN. n-

GEHBI1.I 

C. \.B.A.r.
Schndé

Aan 

:c1t heo <le cex· U te verzoeken mij te doen in-
1 'i.chten omtren-� het P.e�3'at; iii jét.ens d:e ocz(:t·�L.-ig en du h lidi.ge 
poli tic1<:è orien"l;ering van C ./:. oB "A .?f. uCdA.:DE, wonande te Moer
ges-':;c l, el!rn persoori even �neol i.u aamacrking ?.e:Ü komen voor 
de v, :,n ll:tng van do famc·(;J.e van Conntü. vnn 00B -'1101n.�:ï.jk t(� Ilot-
terdámo 

r,::eve lf" zal lk ,::>a&-:-ne L ke mis woJ.'dcn gesteld van zijn per-
smwJ.i.. • 

Het Hoo::'d van de 
C� .... î.!IlAL1.i V .1,Il;1CH·.u..I1)SDL:.iîST, 

na:mens deze, 

de Heer Dis -'liric·ts Co.!l!nandan·i; 
der Rijkspolitie 

te 

BREDA . 

L. van. Laere.
--------



9 December 7 

21651 Q....li.HEIM 
JCXXX 

x:x:x:x: 

• 

••• 
A;n 
van 

te 

01> 6:,-3

Ir. u.r.G.VRINCKX. 

Met ver\71 jzing na.Ei.r mi ,jn s ch1•i jven No. ex/ 21651 • 
d.d. 30-9-49 heb ik de eer U te verzoeken mij alsnog
mede te deleiyietgcen U bekend 1$ ollitrent Ir. H.F.G.��J!Q!_
wonende te U,·rent, ',aldecklaan 3.

B:7'1' 'HOOFD VJ� rm 

CENT:.ALE V,,,_II,IGREIDSDIENST
namens deze 

de Heer Commissaris 
:Politie J. G. CRAB'lElîDAll. 
BU SSUM 



• 

30 September 

n. 

Ir.H.F.C. Yrinckx 

Aan 

Ik heb do cêr U ·i;e vr->rizoc:kcn 1r..ij te doen in
lichten omtrent he-1; geürag ti :j{ .û de ; z d·-l·-i_ "'l� en de h11:i.dige 
l?Oll ti0ke orieutGring van Ir. • " .G. V':t' ... c:-:1:., \iOncnè!.e ten U
weut '!uLlocl:::la�:m 3, , elke ,er , (h.i. cve:,.t\.lcel ir. a�n.r..ic::l..:il'lG 9:al 
kon.en voor cï.e vervll.llin5 van a.� f11nc i;le van v;.ce--Oo!'snl vri.n 
Oonten.i:·l;jk te 1!.1:-mtcrdam! 

Tc,ten:.1 zi,1 5.1<: caa;··ue :tn l:erm:.s worden gesteld va11 z:;_jn 
t.,otmlin. 

Het Hoofd van de 
0.L .• 1!1.:.4.LD V EIL.WlilfDJl:,.JL .... ,B:J. , 

nrunen.s deze, 

de Heer Comru.i .uariA van :Poli tio 
te L. van Laere.
BUSSUM 

----------



9 December 7 

21550 G E R E I M xxxx 

xxxx 

• 

J.C. VJ� 1: t.RKEN.

'Met verwijzing naar· mijn schrijven Nr. OX/21650, 
d.d. 30-9-47, heb ik de eer U te verzoeken mij alsnog
mede te delen, hetgeen U bekend is orr.trent J. 0.11.AN 
UAnKEN, wonende te Um}nt, Reorengracht 214. -

EET B:oor n Vf.Jif DE 
CENTRALE ïritIGHEIDS1}1ENST 
namens deze 

�\an de Heer Hoofd-Commissaris 
van Poli tie 
te J. G • ORAB BEt-m.J.llt •
ll_STERDAM 
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OrGEI.EGO 

f U�GEBO@l 30 September 

.. � 

7. 

ver
"'

., rl. 

GBHEIM 

J.C. van . ':arlrnll 

Iî: heb êl.e eer U J;e verzoelcen mij te doen in-

lichten ornt-t>en+, het gedrag ti;jél.ens <le bezet·bing en de h.uiJ.ige 
poU. t:i.el�e or5.enter:i.r..� van J .c. v.:à.i-:i ... !f�! :i · "t:èm.enüc ten Uweilt 
Reren.gi"acllt 214, ...... -el�rn 1)ersom1 evontu.eel :in aanmerking zal 
komen voor de vcrvu.lb.1'lJ� va11 de .i:uno·�ie vau Conrm.1 van Oos-
tenrijk ·t:c Ar:isterd.al1i. 

Teve;1s zal ik g'1".rne ik lrnnnis worden gesteld van zijn 
pE1l"DOn'll:f.g o 

h8t Hoofd va:'l de 
C.: �'TJ!RA.LE VEiiiIG.1.!BI.D3Dib.JS�,

tlf'.!Jaetis dezo, 

Aan 
de Heer Hoofd Connniasaris van ?olitte 
te 

A.MSTERDA.M L. van Laere.
--:.---�-----�-----
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17-3-1947

CONSULAIRE A:!BTEN"A.î:TfilN VAN VREEMDE LA.L"'iSDi.Nî J.DV-�S'�IGD IN G) 
NEDERWID'j NED. INDIE ,�lftlINAME EN CUitaÇAO. 

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

OOSTENRIJK 

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

-�--==--------------

Naam en 

Voornamen 

AdreAJ: 

TeL: 

OPPEN VAN 

i\:mctie Adres TeL Du.lll' verblijf 



Adres: 
Tel. a 

• 

13. 2.l94 7.

Personeel OOSTENRIJ'.KSCHE Legatie te 's-Gravenhage. 
----==================�=====�==========--=--------

Koninginnegracht 31. 
721951 

� 
-================-=�===-·�===-==============================�==-===== 

Naam en 
voornamen: Functie: Adres: Tel.: Duur verblijf:

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

FRIELINGER 
PRANTER 

R. 

FRIELINGER 
PRA.NTER 

mej • 

ADLER 
Valerie 

NOWICKI 
R 

NOWI OKI Mevr. 

zaakgel. 

• 

secr. 

Koninginnegr. 721951 
31 

Idem Idem 

• • 

geb. NONDY eohtgen. zie boven. 

GRUBER klerk 
Konrad 

6.12.46.-

6.12.46.-

6.12.46.-

• 

• 

I 
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