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nercldfedernt1e van 
Vakvaron1g1ngen. 

2 doorsla�en •. 

Booka.rest, 13 December 1950 • 

Ik beb de eer IJ'Wer EJl:C€'fllont1e te berichten, dat 

.vorige week hier ter stede eon zitting is gehouden van 

het uitvoerend comité der V-!e!'eldfederatie "7an Vak\l'ereni ... 

gingen. o.a� waren aanwezig de voorzitter, G1useppe d1 

Vit�orio, en de secretar1s-gener�al, :r.ou1s Saillant. Uit 

Nederland was verschenon B. Bloltzijl, voo1,zitter der 

Eenbe 1ds-vakeentrale, 

Deze zitting, waaraan 1n 4e pers h1e� te lande slechts 
. .,is 

we�n1g plaatsruimte v.erleend W&&, werd besloten met een 

numifeat aan "de &rbe1è:iers va.ri da g�hele wereld", ua&r1n 

' deze werd�n opgewekt '01n geen hµlp'te vorlenan aan de

Amerikaans-Engelse ''oorlogsopbitsere 11• • 

. " 

Zijner Exè.ellent1e 

De ambtenaar, belagt met de 
w�arneming van Hr. Us. Gezantschap, 

De Heer Miri.1ster van Buitenlandse Zaken, 

·, s - G r a " e n· h a g · e •



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN .... 

XJl'Um: Kabinet en Protocol. � 9J, 
No . ....... 76.228 .•... : 

S:: A t 1049 

/ 

e 

'S-GRAVENHAGE, de . . ................... �@.fJ. .... :t:J:.f.L ..... it.... • 

r. ( 
J Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

deze br1cf dag to k e n i n g, n u m m c r 

en af d e J i n g n1uwke:urlg te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat, 
blijkens een van het Portugese Gezant
schap hier ter stede ontvangen schrijven 
d.d. 27 Juli 1949 no. 268 Po. 1,6, Me-

- juffrouw Mario do Ca.rmo Benedi ta Amaral
.,.....,Mejuffrouw A. Pereira dos Santos en de 
.- Heer José da Costa, de dienst van de 

Portugese Gezant hebben verlaten. 
}V.. 

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

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

� 7556 • '49 
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Kabinet en Protocol. 
Alti.lCrdm:G 

No ............ ..... J..7488 • 
-

--

1 ,;.._ , .. no. 

.--ao. ..--- - ,__...._,..., I�� Fat 1949 _·

1 AC J �i J9j j 

'S-GRAVENHAGE, de 

n 
'--

24 . .F.e.brua..ri ........ 19 4 9 . 
Men worót verzocht bij de aanh31Jng v:rn 

dct.c brief dagtekening, nummer 

en af de 11 n g nauwkeurig cc vormelden 

.r 

©f 

� 
Ik heb de eer U mede te delen, dat 

ft, 

• 

Aan 

- de Heer Antonio Nobre Simeao Rodrigues is be
noemd tot Kanselier aan het Consulaat van
Portugal te Amsterdam.

f

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

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

@ 44678 · '-48 
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MINISTERIE VAN BUITENLA"NDSE ZAKEN 
Kabinet en notocol. 

�� "" - S "T. 1948 ® 
N<J.1-134,6·.·· 

'S-GRA VENHAGE, de .8.2/J�9�r. ........ .l 9.Lt§ .. ! 

Men wordt vlzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nu mmer en 
a fdeling nauwkeurig te vermelden 

• Ik heb de e er U mede te delen,d�t de nieuw-
beno emde Geza�ten van Portugal en van Jostenrijk, 
de Heren Fernando Q.uartin de 0liveira Bastos en 1-
Dr.Friedinger-Pranter , op 5 Jct.jl.hun geloofs- , -t 

brieven aan Hare r�,ajesteit de t.:onin:;in hebben 
overhandigd. 

Op dezelfde datum is de Heer F.K.Jf1ïcer, )>( 

Gezant van tmstr&.lië,doc.,r riare ivajesteit in 
afscheidsgehoor ontvangen. 

IK 

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

.:\an het Ministerie 
.vo0r Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
Den Haag. 

@ 7644 • '48 
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S-GRAVENHAGE, de :·��··:�-��-�--��I!:EtJi� J1 
dexc brief dagtekening, nummer 

en af de 11 n g nauwkeurig te vermelden 

�· c_., 
Ik heb de eer U mede te delen, dat d 

Heer Ll. Ma.ohado de Faria e ?.:aya benoemd is 

tot 8ecre��ris aan het Gezantschap van Por
tu�al hier ter stede. 
fl/. 

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

� 

Aan het Ministerie voor 
Algemene Zaken, 
p/a Javastraa t  68, 
1 s-GRA VENHAGE.

® 7',72. '-47 



GEMEENTE ROTTERDAM 
SECRETARIE-AFDEELING BEVOLKING, 
VERKIEZINGEN EN MILITAIRE ZAKEN ROTTERDAM, ,1_ Juli 1947 • 

Aan 
AD"11N STRATEUR: D. B. GOHRES 

de heer E. v.d. Noordaa, 
Javastraat 68 
's-G r a v e n  h a  ge. 

'19 
Geachte Heer v.d. Noordaa, 

• 

Naar aanleiding van 
Uw schrijven van 15 Mei 1947, betreffende de 
Portugees Cascas, waarvan de afdoening nogal 
wat tijd heeft gekost, het volgende. 

Op 22 November 1938 
werd in het bevolkingsregister dezer gemeente 
opgenomen, komende van 's-Gravenhage, Hofwijck
plein 36, de Portugees Artur Simoes Cascas, ge
boren te Campello (Portugal) op 18 December 
1904, van beroep consulaats-secretaris en ver
taler. Hij is hier opgenomen geweest aan de 
vJesterstraat 46 tot 8 Juli 191+2 en van die da
tum tot zijn afvoering op 10 October 1944 naar 
Portugal, aan het adres Eendrachtsweg 14

! 
Na 

dien komt zijn naam niet meer in het bevolkings 
register voor. 

�en der ambtenaren 
van de afdeling heeft dezer dagen een onderhoud 
gehad met A. Simoes Cascas. Het onderhoud be
paalde zich tot zijn hernieuwde vestiging te 
dezer stede; een administratieve aangelegenheid 
dus. 

Cascas verklaart, dat 
hij ongeveer 1932 in Nederland is gekomen als 
kanselier van het portugese c.onsulaat te Rot
terdam. Tot Juni 1943 is hij hier gebleven en 
zorgde -na de sluiting van het consulaat- voor 
de afwikkeling van de lopende zaken. Aangézien 

het 



het voor hem gevaarlijk werd hier langer te 
verblijven, is hij op listige wijze naar Por
tugal weten te komen. 

Na de bevrijding is hij 
.bij de portugese legatie te •s-Gravenhage te 
werk gesteld en sedert kort als vice-consul te 
Rotterdam geplaatst. 

Hij verklaart te 's-Gra
venhage te wonen aan het adres Stationsweg 44 
p/a Bot. 

In de uitgave van cw....
portugese buitenlandse dienst komt zijn né.lli 
voor. 

Simoes Cascas maakt een 
zeer gunstige, sympathieke indruk en spreekt de 
nederlandse taal vloeiend. Hij blijkt iemand te 
zijn met een goede opleiding en ontwikkeling, 
vooral op economisch gebied. Dat deze man stoker 
ter koopvaardij geweest zou zijn, lijkt uitge
sloten. 

fHoogachtend, 
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Javastreiat 68 
C- 'l'Z.o S Z

• 

• 

de� Haag, 15 Kei 1947 

. " 

Geachte Heer Gohres, 

Voor zover mij bekend verbleef 
in 1932 in Uw gemeente de Portugees Ar
tur Sinaes OASCAS, atoke1-- van de grote 
vaart, die onder do valse naamAntonio 
Jaointo FERNANDEZ, geb. te Villa Franca 
11.8.1902 leefde. Zijn adres was destij · 
Brede Hilledijk 261. 

Uit inlichtingen van de Politie blykt 
dat deze vreemdeling op 2.4.1932 over de 
grens ,erd gezet en dat hij·op 29.4.32 
terugkeerde. Op 31.3.1944 zo� hij ambts
halve afceschreven �ijn,om thans ale vi
oe Conuul van Portugal andermaal te Rot
terdam oH te d�iken. 

Ik verzoek U beleefd mij wel te \Til
len berichten ondor welke naam deze vr 
deling, di� geen diplomatieke rechten 
�eniet, zich bij U heef·b laten inschrij
ven, ondervcrmelding van zijn verdere 
peroonalia en aan welk adres hij woonach 
tig is • 

U bij voorbaat dankend teekent met 
gevoelens van de meeete hoogachting, Uw 

d,,. 

E.v.a.Noordaa. 



Aana Dr. A.M. Stl.lY't 
Vans E.�.�.Noorda.a 

1 ' 

.' 

den Haag,. 17 Mei 1947. 

Ten aanzien van het Portogese Consu.laa·t 
te Rotterdam werd mij het navolgende bericht: 

Op 31 Maart 1932 :werd in hot gebo11w "Internationale

Zeemansol11b" te Rotterdam, destijds' een verzamelplaats 
van commu�isten, door de Vreemdelingendienst aangehou

den .de Port11gees .A.rtur Antonio Sina.es CA.SCAS onder de

valse naam Anto11io Jacinto FERNA.NDEZ, geboren te Vila 
Franca 11.a.1902, stok-0r, verbl�jvende te Rotterdam Br� 
de Hillcdijk 261. 

Deze persoon was toen afg3monsterd van een bananen
boot en hij v.er�laarde l1i tdruk1telijk geeu communist te 
zijn; bedoelde club zou hij bezocht hebben om er g-0ed 

. ' 

koop te kunnen eten. 
Nadat Caaoaa op 2.4.1932 over de grens gezet was, 

ke�rde hij op 29.4.1932 terug. Op dringend verlangen 
van het Portugese Consll.laa·t; werd zijn verblijf' stoege-

. ' 

s�aan in een ondergeschikte functie bij het,Consulaat 
te Rotterdam ... Toen bedoèld Coneulaat tijdens de oorlog 
gesloten werd, bleef hij a1s hu.isbewa.arder van hei ge

. ·bou." achter. 
Op 31.3.1944 fferd hij ambtshalve afgeschreven (een 

maatregel die genomen wordt, we.no.eer iemand bij contro
le vertrokken blijkt te zijn.) 

Onlangs is Casoas, alias Ferna.ndez te Rotterdam ale 
1 vioe-conau.l van Portu.gal te Rotterdam opgedoken. 

Om een mij niet begrijpelijke reden kan de politie 
niet de juiste personalia van deze du.bieuae vreemdeli 
op ge van. 

Ik zal thans nagaan of hij, en zop ja, onder welke 
naam hij zich in Rotterdam heeft laten insohr.ijven. 



4 • 

Het resllltaat van dit onderzoek zal ik U zop spoedig 

.mogelijk berichten. 

Indien mocht blij�en, dat deze persoon zich ander-

maal van een valse naam bedient, nare het wel gewenst, 

det Un Ministerie de Portugese Legatie op deze onju.ist

heid wees. 

' 
• 1 

. � .

.. 

., . 
• • 4' .. 

. 

. . 

. } 

E.v. d.Noordaa.

, 

•



Den Haag,17-5-47 

Aan: Dr.A.U.Stuyt. 
Van s E ••• d.N oordaa. 

Bo. ó/15186. • 

• 

Naar de Politie te Rotterdaa·berichtte,1a 
de Nederlander Marcus VIEYRA.,geboren te Rott•rdam op 27-5-1903,woon
aohtig te Rott•rdaa,T.Aerssenlaan ?l. 
Met zijn broor is hij vennoot van de in handelskringen gunstig bekend 
staande·ftrma Yeliz OOBEN,groothandel in ged:ro ogde zi udvruohton,e.a. 
In 1940 was hij consul-honorair• van Portugal;het is niet 'bekend,Ot 
hij dezo functie nog ultoefoat. · 
Aangezien hij Israllt•t is,was op zijn gedrag tijdens do boz•ttins 
niets aan t o  merken. 

Indien mooht blijken,dat VIEYRA o� eon cp� 
volger bedoelde consulair• funotie.uitoefont,zal it zulks ganrno van U
TorDemon. 

E.v.d.Noordaa.
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INLICHT nu Ei.fD IE ... fS 1'. 

� 0 T T E R D A M 

I.D. No .246.

GE HEI.k.
Rot t e:tdam, 

In antwoord&op Uw sc1rijven No.CX.12082, d.d. 
14 Maart 1�47, betreffende inlichtiigen omtrent de daarin 
genoemde consuls, wordt het volr;ende bericht: 

l{.._v ,- le. Berthault, Paul He!'.lry, q;eboren 29-6-1895 te Erouzet les 
� Ua.is(Fr.) ,vau Franse nationaliteit, is gehuwd met Perret, 

�1�1 J"eanne Jacqueline Emma, en is de zoon van de Waälse predi
kant te 's-Gravenhe�e. 

Hij is vice-consul van Frankrijk en woont sinds 
25-10-1945 weer te Rotterdam, thans op tet adres Havenstraat
No.9b, staat alleszins gunstig bekend en treedt politiek nie 
op de voor�rond. Onmiddellijk na de bezettL.; van �Tederland 
( 10-8�1940) is hij naar Franla· ijk terug gezonc1en. 

K,t\LV...- � Vieijra, Marcus, geboren 27-5-1903 te -qotterdam, llîader-
11u/ - lander, tha.ns �ehuwci met Liesv�ld, Elizabeth, geboreri 21-10-

1914 te �otterdam, woont van Aerssenlaan No.21 te Rotterdam. 
Hij is Jood. In de bezettingsjaren hebben de Duit

sers zijn eerste vrouw en twee dochters naar Duitsland ge
voerd, waar allen in een concentratiekamp zijn omgekomen. 

Met zijn broer is hij vennoot van de firma Felix 
Cohen, groothandel in gedroogde zuidvruchten, groenten en 
loniale waren, kantoor-adres:Provenierssin_,;el No.Sla te Rot
terdam. Deze firma staat in handelskringen zeer gu,îstig be-
kend. 

Vieijra, die zelf ook g�nstig bekend staat, was 
tot in 1940 consul-honoraire van Portugal. Hoewel hij op 
politiek terrein nimmer op de voorgrond trad, was hij op 
1-4-1946 lid van ,1et " Comité voor Autieve Democratie "·

• 
Op 31 Maart 1932 werd door de Afdeling Vreemdelin

gendienst i11 het gebouw "Internationale Zeemansclub" aa.n de 
Uillemkade alhier, destijds een verzamelplaats van communis

lCN tisch geor ient eerde zeelieden, aangehouden� Case as, Ar tur Si
naes, van Potugese nationaliteit, verdere gegevens onbekend, 

vw.11- onder de valse naam: Fernandez , Antonio .Ta.c into, geboren 
11-8-1902 te Vila Franca, stoker, verblijvende Brede Hille
dijk No.261 alhier. Hij was toen afgemonsterd van een bana
nenboot en verklaarde uitd.rUY..kelijk geen com1nunist te zijn, 
doch die club te bezoeken om goedkoop te kunnen eten. Na op 
2 April 1932 over de grens te zijn gezet, keerde hij op 29 
April 1932 hier terug. Op drin;end verlangen van het Potuge
se consulaat mocht hij toen hier blijven en werd in een on
dergeschikte functie bij dit consulaat geplaatst. Bij de 
sluiting van dit consulaat bleef hij als huisbewaarder van 
dit gebouw achter. Op 31 Maart 1944 werd Cascas, alias Fer-

� nandez, hier ambtshalve afgeschreven, doch hij dook onlangs 
weer onverwacht op als vice-c,onsul van Portugal. Zonder het 
consulaat hierin te kennen, kunnen van hem geen verdere ge
gevens, zoals zijn werkelijke naam, enz. worden verkregen. 



- 2 -

1/ 
�· Tot i�1 de bezetting was cunsul van Chili een zekere 
Vega een ehilee n, gehuwd met een lifederlandse vrouw. Van li.em 
zijn geen verdere gegevens bekend. Hij woonde te 's�Graven-

' 

hage, Kijfhoeklaan No.105. 
De tegenwoordige c·onsul van Chili is enaa.md: Palacioe 

�' Eugenio, geboren 4-10-1900 te Valparaiso ( Chili) ,Ci: ileen 
re, .senuwd met Frederick, Elsa, geboren 27-6-1903 te Valparaiso 

( Chili ) , wonende re Ro t erdam, 11ecklenburglaan �fo. ll. Hij 
verblijft sinds 5-4-1946 te Ro terda.m. Van zijn politieke 
richting is niets bekend kunnen \ïorden. 

Zonder de co�suls zelf daarin te kennen is het hier 
gebleken niet mogelijk te zijn gegeve�s omtrent het bij hen 
in dienst zijnde personeel te veretrek1':en. 

Opgemerkt vordt, dat de �ersona.lia dezer personen 
zeer 2.eker kunnen worden vers trekt door de Heer Stuit, amb
tenaar op het ]. inis terie van Buitenlandse Zaken ten Uwent. 

Verzorden aan: Hoofd Ce1trale Veiligheidsdienst, Javastraat 
68 te 1 s-Gravenha6e. 
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ex /t,,ft · \ U\�OO!K1__�-
-

/J. Maart 

Aan den He�r Hoofdcommissaris van Politie 
te 

GEUEIM . - -= ·-

ROTTERDAM . ----�------------== 

lllermede heb ik de eer U te verzoeken mij te willen doen inlich
ten omtrent de politiek� overtuiging van thans �n het gedrag tijdens 
de bezètting van: 

H: Be r·t h a  u l t ,  weeteraingel 91. vice consul �an Frank
rijk te Rotterdam; 
M. V i e y r a , cor..sul hon. van ;?ortu.gal te Rotterdam;
den c

_
onsul van Chili ( naam alhier onbekend) Kalandstr. 5 à costi 

Tevens zou ik gaarne over de volgende pll..'lten ingelicht worden, 
1. Personalia van bovengenoemdeno
2. Treden zij weer als cons�l op?
3. Zoo ja, welk personeel is bij.hen in dienst�
4. Het Hoofd van den 

CENTRALEN VEILIGHEIDSDIENS�, 
namens dezens 

(a.G. Qrabbendam). 

e 



cx"12082. 

SvD. 3x.

Consulaten. 

GE II E I M. 

14 llaart 7. 

Ilt heb de eer U te verzoeken �ij te doen i�lichten omtrent het 
gedrag tijdens de bezett:t.ng en de huidige politieke orienteering va.,u 

le. 

2e. 

den vice-consul van Frar.J!?ijk te Rotterdam, ge�d R.BERTF.AULT, 
kanto0I'hc·l1deude t'estersir.igel 91 te Rotterdam; 
den consul honoraire van Portugal te Rotterdam, genaamd 
M1VIEYfü\; 
den consul van Chili, kantoorhoudende Cala.ndstráat 5 te Rotterdam. 

Zoo mogelijk zal ik tevens gaarne in kennis gesteld uorden van 
de personalia van de betrokkenen en van die van het personaal, da.t 
?ij hen in dienst is� 

�:Heer Hoofdc0lilll1issaris
�Îitie te 

h O T �ER Q A M1

cou., I ,
,, 

van 

I:IET HOOFD VAN DEN CEif.rRAIEN 
11EILIGHEIDSDIENST, 

-;Ç namens dezen: 

;r .G .crabbenda.m. 
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CONSUT-.AIR.., là.L:STEN'AIL�N VAN VREErJ::... LA .. D:c.i.'T' '·� VES �IGD r:�
NEDBH 11._;n, I-L,1). I:tDIE, ,_ LtI ,Äl.'JE EN CURACAO 
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M.A.ATuI en 
voornamen: 

� -·- - ---··----- .. -------------

Functie: A.dre�: Tel.: 
---- ------------ ---- ---------- -------------·---- . -

AMSTER-)AM 

Adre� Keizerngr1cht 701
Tel.: 35604 

DE S•)USA. 
CORDEIRO 

J. 

VEhF..AJ\.RSCI·.vT 
J .A. 

ROTTERDAM 

Adres: Eendrac 
Tel. 21904 

LOPO SIMEAO 
nr. Armande 

SITA :JS CASC .S 
Artur 

consul 
1939 

cons. hon. 

tsweg 14 

consul 
1946 

vice-
cons. 

(valse naam Antonrho 
Jacinto FEli..!fA!illEZ) 

VIEYRA 
Marcus 
geb.R'dam 
27.5.03 
Nerlerl. 

BATAVIA 
Xcfres: 
Tel.: 

TBR�TEGE 

Ir. J.L.G. 

cons .hon? 
12.5.47 

cons1.ü 

• 

. • 

12.2.47-



• 

2. --------------- ---------------- ------- ---- ------ ------- -------

Naam en 
voornamen:

Functie: 

--- ----

.. x:AS�áR 
Adres: 
Tel.: 

CURACAO 
A<Ires-: 
Tel.: 

1.ADURO?
S.A.L.

.cMl::)URO ? 
ElH.L • 

Af:UBA 
Adres: 
Tel.: 

,rnwrz 

P. 

----------- ------

consul 

consul 
1916 

vice-c Jns • 
1924 

ViCt-;-COnS. 

1916 

·� Adreo: ·�1
----,-

-------

Tel.: 



Adres1 
Tel.: 

• 

• 

). s 
13.2.1947. ---

Personeel P�UGEESCHE Legatie te 's-Gravenhage. 
========='=�=================-----------------

Tolweg 1 
11566 3 

--===========================================-=----------------------
!faam en 
voornamen: 

Fu.nctiee: Adres: Tel.: Du.ur verblijf: 

==============================================-=====-==-=-===========-

DE FARIA 
A. 

DE FARIA 
Mevr. 

BELLO 
Manuel 

SIMOES CASCAS 
A. 

VICEROY 
J.J.A. 

VICEROY 
Mevr. 

REYMAO 

M 

Gezant Hotel des 
Indes 

echtegn.gez. Iàem 

secr. 

kanselarij
ambt.

Idem 

• 

chau.ffelU' 
gez. 

Borneos tr .19 

echtgen.J.J.A. 
Viceroy 

zaakgelastigde 

Idem 

• 

M.MACUADO DE secretaris 

'PARIA E MAYA

115663 1.10.46.-

Idem 1.10.46.-. 

Idem 1.10.46-6.12.46. 

• l.10.46.-

• 1.10.46.-

.. 1.10.46.-

• • 

7-4-48
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