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MINUTENBLAD 
DOSSIER No. OD .178 NAAM :ZWt<:EDS_CHE VERTEG~~WOORDIGING IN NEDERL; 

1. Voor actie, zie brieven aan Dr.Stuyt en CvP Zaandam-27741 dd. 
19.1.48 21.1.48 c 5 

2. Voor-actie, zie brieven aan Dr. stuyt en c.v.P.Zaandam - 2774l,dd. 
19-1-48. 5-2-48 c v.) 

Ingezien n.a.v. brieven ACD 39453 en CX 27741 betreffende AMONS. 

Oa.\'\ C: . l)cz.. 'l_....,.o"'-3...,. "a."" '-3.\M..4D~ toly 1<.-t- ll\.u. ePVl-l i 
oh. -a.jh . \J,HiJJ- o.o.\1\lc..tci\·~'\ YT~~-- ~'~\( ~~ 9-7-1948 c 5. 
hi~o~ b. l/W-~i~[ ~i«- ~b_ ~&~lf.l72Jit>. Lcf;." --. ---.,, 

14 , I 'Zo. ~ G.m::~ 

5. Gezien 11'\ verl"-cmd met CO 48397 (CoJll!ll. activiteit in de Zaanstreek} . ~-
24-1-1949. c 7. 

b. Gezien in verband met CO 5nb8l.He~ft echter niets met elkaer 
uitstaande. 
Afdeline: C/I , 5 Maart 1949. 

7 . Juzien i.v . . I;;.,EJ~i .- .. ~iet ter z ke. 1i..E" 1e 1 "e . C 1 

~. )~ i.v . -. .L~ - ~~~ 
11-v: ~o/'_;_ /. ../. --· é. s .J>/ 9 c:; j - (Z ../ v .zir- /YJ//"7 . 

10 v~or zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het schutblad 
aanwezig was dit bijgevoegd. sept. '70l 

? 

\ 40216·'46 



RAP.FORr van ACD 1/Wl é' 1/ Î1 J. 

Betr: ~111·Mt.l- e<~f~ ~lÛ ~ ~ 

ACD , 

Betrouwbare, niet nader te controleren bron meldt bij 
bericht ACD/ 13-'?o'Y' • /1.-~ 

, LAGERBERG, DEN HAAG zond op 3- 4-' 52 het volgende bericht 
aan Z.E. de RUSSISCHE A:..LBA.SSADEUR , DE!I HAAG. . 

l,Iany tha.nks for kind invi tation circusfilm. As ymit 
know my wife to her regret ttnable te accept invitation. 
Suffering from influenza myself exceedingly sorry aJ_so 
obliged to renounce pleasure performance . 

1/J.tt./ - 364650 

:tr~ 
•'•- IJfJ/~J'~...J-~.G 

NB: Bij gebruik van deze informatie buiten de dienst ~ 
moet de telegrafische herkomst worden verzwe~·en. 

lp '/3 ~ A~~ . r- rt 1 'l c; .? 5" " '-fUif/, 

/}' ~ .~ ~- . 
_.........-
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vdl/2+2 C.LI{ CQ: 116839 

• c-Gr venb.. • 1) 
av tr t GJ .. 

r. : 1181;56 

_"_ .. _ .. "_,... .. ., de ~tio 
.:>ont op het 

adr S ?róvinoioJ.awe0 ~:;6. u:ijn 1\lic.i. 0 ;Olitièkc 9riën
teri w met taet sre c'rheid bo .. end; aan eno .on or{l.t; 
d.o.t u li~ is van -de V. V.D. ~ijn _inanbiële O-DtnndiG
hed n zi~~ zeer ~Qd- te noemen. l.~ b zit e~n t:and te 
... lOt O~t CeDohnt op oen \Wlo.I'de 'Van tl... ~0.000.-.. .ui;i.u 
echt nota geaf:t nos les in t ~ ~ ö 'taal., !7"Qrxrtede 
z~û behoorlijk schi~nt trè ~~rddonen, toroial ~i~ o~ 
no.s o 'hcz1'ttj,.tl"~en :tn tJWedon h fu. 

Qp .c;ro:rid van bovenot !l.Ddo i.nl;ornatieo Uit er ~ 
mijn ~nin6 ser:m bezw~ togon do .el!'kéu:lin:; ll toela-
ting 'V'm de ~c,-.. :0. J. B'~ w~ als V ioo-Oonaul' -van 
~tiodOll t~ ,,aa,ndwn 

R tD r ' J)..., X>!.~·ÀJID 
o~.•DI:ODD de za, 

I. E. BP.ESl./'' I 

Ao.n do Jioo..,. 1 eàtronse lÎêer ~ .J". iss n 
ir atbur ve.n et .t:.abinét o~ Cho:f ~d. Protocol 

van het blirl.tJtqric van :Bû:itenl.aDélue ..,tJkt;m 
1ciu 23 

'n-u t.V m l • 
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Betreft : C . J . ::;TE~ !AN I 

tJJ.H!. 
Antwoord op : ~· OP KAN!T 

Q_ 
___ --:;:·~~·1.;..· , 

scb_' ·veJ o . ll6839 , d . d.4- 9- 1951 ACO/ 
~ -Is J v/ 1-D-A--'T·;...._-- 7-t. -1 

No . /ri j{ ~' 
I~(J.v-- PAR: 

.... 
V E R T R 0 U W E L IJ K 

·. 13 SfP. J95f· 

ACD/ //6 /.16 / 

Naar aanleiding van Uw schrijven .o . ll6 . 839 , d .d . 4 uep
tomber 1951 , betreffende C. J . STELLEMAN, geboren 30 Septenber 
1896 en wonende ~rovincialeweg 336 te z.aandlilm, neb ik de eer 
U het navolgenáe te berichten : 
Co:r·nelis Jacobus dTELLErJIA.N, werd op 30 September 1896 t e den 
fielder geboren . iiij is een zoon vBn Henctrik Albertus STELLEr,iAN 
en Cernelia GOVERS . 
3etroklcene v1as gehuwd met Margaretha Cresenti na LURZ . Di t hu
welijk werd in 1928 of begin 1929 door echtscheiding ontbonden . 
Zijn éerste vrouw is in 1937 ov6rleden. 
Op 22 Sentamber 1929 huwde hij te ;,o (L..weden) met El isabath 
uÖderqvist , geboren 25 December 1902 te loJ.O (Zweden) . 
uit het eerste huwelijk werden 2 kinderen geboren, te weten : 
Cor·nelia STELLEI!l-X, .:eb oren 13- 8- 1921 'te Amsterdam en 
Paul STELLEI.rAN, geboren 5- 4 - 1925 te Rotterdam. 
Uit het tweede hU' elijk werd 1 kind geboren, te "Vleten : 
Jan Hendrik STELLE~N, geboren 4- 1- 1931 te Rotterdam. 
Op 10- 11- 1935 werd betrokkene ingeschreven op het aares Jes . Is
raëlslaan 3 te Hillegersberg, en was toen afkomstig uit de ge 
m-.ente Voorburg . Op 20- l - 1940 werd hij ingesc reven op het 
adres Provincielevleg 336 te :laandam. Hij bekleedt sedert 1939 
de functie van Havenmeest~r der gemeente ~-andam. 
Omtrent de huidige politieke oriëntering van betrokkene iB éll
hier niets defmnitiefs bekend , al wordt bbngenomen dat ht lid 
is van de v.v.n. 
De financiële omstandigheden van betrokkene zijn zeer goed te 
noemen . Hij bezit o . a . een pand in él e gemeente tietterdam ter 
w~arde van ongeveer F . 40.000.-- . Zijn echtgenote geeft ook 
nog lessen in de L..weedse taal, waorvan lcan worden è:langenomen, 
dat zij hieraan een behoorlijk bedrag verdien~ Zijn vrouw 
schijnt ook nog enige bezittingen te hebben in Zweden . ~en 
broer van haar is burgemeester in Zweden . Algemeen 'lOrdt &ange
nomen, dat zij enig kapitual bezit . 

ZAP~NDAM, 10 September 1951 
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MLO/CLR/4 

l!TIUSTERIE VAN 
B INNENL Ar.DSE Z AK~N 

co 116.839 

e~~Gravenh~e, 4 September 1951 
~ '( 1 J av astJ>aat 68 

rro. : 116.839 

. Betr .. : C.J. PTELLJnfli, VERII!ROUW'ZL IJX 

Naar aanleiding van het telefonische onderhoud van 4 Sap
tambar 1951 van de heer Lagas met de Hoofdinspecteur van Poli
tie, J .H. OOELirGU., moge ik U verzoeken naar de politieke en 
i'inanci1.U ... antecedente~ van c •. T. c:w BLL T' geboren '30 Septem
ber 1896, havenmeester v~ Zaandam, wone1de Provincialewe 336 
te Uwent, een onderzo~k te doen instellen. 
· Blijkens een mededelin:; van hot r"iniaterie. va:a Bu:it.enland
ae Zaken wordt de erkenning en t<'elating van betrok:kene als vi
ce-oonsul van Zweden verzocht. 

1et een opoedig antwoord zult U :nij zeer verplichten. 

'lan de Reor 
Commissaris van Poli tie 
te · 
z AlmALl 

HET HOO~D VAN n~ DIENST 
(tamens deze, 

-
~ R. E. BRESLAU 

Rappel 4 October 1951 



.. 
,- Q t. .1 J., J. . 1.. 

MINISTERIE t::!O .ti5'-t'- ../-~ >J'I 

ZAK~ 
' 

VAN BUITENLANDSE 195J 

'S-GRA VEN HAGE 
I~ //bcP'-!_;l 

VBRZO F! ~ B IIIJ IIBANTWO O RDIN G I:BNMI'!RJ.:, ONO I'!R W B RP, D ATUM I!N NUMM B R Tl! Y t! ltt.lt!LOB~ 

Kenmerk: Directie Kabinet en Pr ot ocol/KA. 

Onderwerp: Vice - Consul van Zweden 
te Zaandam. 

Datum: 27 Augustus 1951. 

Nummer: 85 617 • 

Bijlagen.: 

OP KAART 
ACD/ li t 
0 '.: .!Q ;,-; .. 

PAR: ce, 

• 
~. 

• 
AAN : 

••••• 

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

Met verwijzing naar mJ.Jn schrijven d . d • 
24 Juli j .l., Kabinet en ?rotocol/KA No. 68526 , be 
treffende de eventuele benoernQng v~n de Heer 

C. J . Stelleman tot vice - consul van Zweden te Zaandam , 
van welkschrijven U ingesloten eenafschrift gelieve 
aan t e treffen , heb ik de eer U te verzoeken de behan
deling daarvan wel zoveel mogelijk te willen besnoedi
gen , aangezien de ~weedse Le~atie harerzijds op spoe 
dige afdoening heeft aangedrongen. 
11~ 

De 

Zaken, 



• 

• 

A f s c h r i f t . 

MINISTERIE 

VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

'S-GRAVE N HAGE 

VI!RZOI!Itl! B IJ BBANTWO OROING lti!NMI!Rit, ONDI!RWBRP, OATUJ\1 I!N NUM:.C81\ Tt! Vt!llMI!LOBN' 

Kenmen: Directie Kabinet en Protocol/KA . D~=: 24 Juli 1951. 

Onderwerp: Vice -Consul te Zaandam. N=mcr: 68526 . 

Ik heb de eer U mede te delen , dat blijkens 
een ontvangen schrijven van de Zweedse Gezant hier 
ter stede d . d . ~ ~ j . l . de Zweedse regering 

I de benoeming ovenveegt van de Heer C. J . Rtelleman 
~ tot Vice - Consul van Zweden te Zaandam , als ouvolFer 

van de Heer . • AJllons , die op eigen verzoek met ingang 
van ~ J~ j . l. van deze functie is ontheven , doch 
die in afw~chting van de benoeming vanoon opvolger 
met de waarneming van het Vice - Consulaat belast blijft . 

De Heer Stelleman, die geboren is op 30 September 
1896, is havenmeester van Zaandam en woont aan het 
adres : Provincialeweg 336 , aldaar. 

Gaarne zal ik, kan het zijn zeer sroedig, ver- · 
"lemen of er naar Uw oordeel tecr:en deze voorp:enomen 
benoeming bez aar bestaat en zo neen , op welke voet 
een eventuele erkenning en toelating zal behoren te 
geschieden . 
~u-

De Chef van het Kabinet van de 
1\'linister van Buitenlandse Zaken , 

AAN: 
het Linisterie van 
Binnenlandse Zaken, 
p/a Javastraat 68 , 
's -Gravenbage • 



• 

MINISTERIE V.AN 
mrmENLANDSE ~. 

No. 79047 
Bij l .: gene 

Botr. : Zwoede e Vice-Consul te Dordrecht . 

's-Gravenhege , 9 Februari 1950 

'In vervolg op het moD1el1ng,onderhoud tussen Mr. A.M. STUYT 
en de Heer Lagas omtrent de Zweedse Vioe..Conaul te Dordrecht · heb 1k 
de eer U mede te delen thans van de politie aldaar de bevestiging te 
hebben ontvangen. dat de Heer P. L. van de FQIDER Dr. , Vice-consul van 
Zweden, is overleden. 

' Zijn zoon, Pieter Leendart van de POLDER Jr., geboren te 
Dordrecht op l ·JaDUari 1903, •MDncnde aldaar, Vest 981 oefent praktijk 
uit ale advocaat en procureur • Hij bekleedt tevèns hot ambt van 
plaatevervangend jfantonrechter. Hij is ongehuwd en betreegt zich niet 
op maatscherpelijk of actief politiek terrein. Hij wordt geacht te 
behoren tot de V. V. D • 

Het is bij de :Politie te Dordrecht niet bekend, dat Mr. P .L. 
v .d . POLD:FR Jr . op zou treden als Vice -Consul van Z;reden. 

' Gezien zijn antecod.enten zou m. i. tegen zijn erkenning en 
toelating als zodanig geen be~ar bestaan. 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 
Namens deze, 

Jhr . Hr. W • .T. Th. Ser:--aris . 

Aan de Hoogedelgestrenge Heer •~ . J. Visser, 
Directeur Kabinet en Chet ' Afd . Protocol 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Plein 23. 
•s-Gravenbage . 



• 

B. V.no.48/'50 G E HE I M. 

Uw no.Dis 5717 R. 

d.d.8.8.49'. 

AAJmETEKEND. 

31 Januar~ 195~·~ 

7Jo'-t'1 

Aan de !eer Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 

I s G R A V E 'f'T H A G E •. 

Naar aanleiding van Uw telefonisch verzoek 
d.d.26 dezer,wordt het volgende medegedeeld: 

'I De heer POLDER van de,Pieter Leendert,geboren 
te Dordrecht,l.l.l903,wonende te Dordrecht,Vest 98, 
werd laatstelijk op 6.8.31 in het bevolkingsregister 
dezer gemeente ingeschreven,komende van Hengelo. 

Betrokkene oefent te Dordrecht de practijk uit 
/ van advocaat en procureur.Bij mijn administratie is 

niets te zijnen nadele bekend en in de documentatie 
der voormalige P.R.A.zijn geen bezwarende feiten om
trent voornoemde persoon gebleken. 

Ter Griffie der Arr . Rechtbank staan geen straf
vonnissen te zijnen name ingeschreven. 

Voornoemde persoon,die ongehuwd is,wordt niet 
onbemiddeld geacht.Voor zover bekend beweegt hij zich 
niet op maatschappeli jk of politiek t~rein,doch kan 
geacht worden te behoren tot de V.V. D • 

De heer Van de POLDER,die tevens het ambt van 
pl aatsvervangend Kantonrechter bekleedt wordt gezags
getrouw geacht . Hij is een stille eenzelvige figuur,die 
weinig omgang heeft met anderen . 

Zijn vader,de heer P. L.van de POLnER Sr.,die 
overleden is,was gedurende vele jaren directeur der 
Mij.ter vervaardiging van gasmeters ,enz.te Dordrecht en 
Vice-Consul van Zweden . 



NOTA. 

van: c 4. 

bij co 71157 . 

Dr stuyt i~ te~fonisch gewezen op onze brieven 
15137 d . d . 14- 5- 1947 en 12487 d , d . 1- 4- 1947 omtrent 
DUYF en BOONSTRA . Volledigheidshalve de inhoud daarvan 
nog medegedeeld. 

Schriftelijke bevestiging of verder anteceden
tenonderzoek is niet nodig . 

7- 10- 1949. 
C IV . 

I -



RAPPORT . 

van: c 4. 

Dr SttVt (BZ) deelt telefonisch mede, dat de 
Zweedse Legatie zijn be~iddeling inroept voor een antece
dentenonderzoek naar twee honoraire Zweedse Vice- Consuls . 
'Zij zouden eventueel in aanmerking ~ouen voor een Zweedse 
decoratie . De Zweedse Legatie zou enorm haast met het ver
krijgen van deze inlichtingen hebben . 

Het betreft: 

j::ll • H. DUYF , wonende Terschelling , wcsterschelling , 
3e Doorndwarsstraat No. 2 , honorair Vice
Consul van Zweden sedert 1928. 

~ 2 . n. E. BOONSTRA, 

6- 10- 1949. 

c 4. 

wonende te Vlissingen , Boulevard Evert
een 28 , honorair Vice- Consul sedert 
1934. 



• 

• 

Betreft: B.~.Barends, ~weeds Vice-consul 
te Delfzijl. 

Antwoord op 
verzoek .LII8 lio. 571~ !l· d.d. ~ Augustus -i949. 

15 Augustus 1949. 

)jarend Zacharias BARE.N.LI:::>, geboren 10 April ·i 8~9 te Delfzijl, 
gehuwd, van beroep directeur van het cargadoors en agentuurkantoor 
Wijnne en ~aren4s, wonende Marktstraa~ No.~ te Delfzijl. 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek naar de 
antecedenten van voornoemd persoon bleek het volgende: 

Barend Zacharias Barends, staat in de gemeente Delfzijl zeer 
gunstig bekend. Hij is directeur van de N.V. Cargadoors en Agenturen 
kantoren Wijnne en Barende, te Delfzijl. 

Is gehuwd met Margarietha Zwaantina Jensema, geboren 13 Febru
ari 1894 te Loppersum • 

B.Z.Barends, is Zweeds Vice-Consul en Deens Vice-Cunsul in de 
gemeente Delfzijl. Zeer vermoedelijk in verband met d~ze functies, 
is hij op 12 Mei 1940, door de Duitse bezetters gearresteerd gewor
den en overgebracht naar Duitsland. Ongeveer acht á negen maanden 
heeft Barends, tijdens zijn arrest in Duitsland verblijf gehouden. 

Na zijn terugkeer te Delfzijl, is hij gekozen als We~ouder 
in de z.g.n. Nood gemeenteraad van de gemeente Delfzijl.Bij de ge
meenteraadsverkiezing in 1946, werd hij Raadslid en bij de jongste 
verkiezingen voor de gemeenteraad in 1949, werd hij voor dej V.V.D. 
als raadslid gekozen. 

Het gezin Barends is Vrijzinnig Hervormd, terwijl B.Z.Barends 
zitting heeft in het kerkbestuur van de Vrijzinnig Hervormde gemeen
te te Delfzijl. 

Barend Zacharias Barehds, komt niet voor in de administratie 
van Politie en de P.R.A. te Delfzijl. 

E I .N lJ E • 

v-erbl.n<iing ; .No.95 
.No. ?718 J;(. 

Onderwerp; B.Z.Barends. 

Datum van on~angst bericht: verschillende. 
Betrouwbaarheid berichtgever; zeer betrouwbaar. 
~aardering bericht. zeer oetrouwoaar. 
Tevens bericnt gezonden aan. geen. 
Medewerkende instanties• geen. 
undernomen acties. geen. 



p~z • . BARl!NS, Ztroede 
te DELPZIJl 

t.b.v. c 4 e.o. 66513 

9 

de Heer Koryeohef 
van Politie 
te 
D E L F Z I J L, 



BH 

MI N ISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKE~ 

abinet e~ lrotocol . I 
'S·GRAVENH"AGE, "C!e .. 13 Sentemb~r 1949. 

-'· ·-
'" r,t, 

Men wordt vérzocht biJ de :unhaJin& van 
dc;JC brief da,tekenlnc. nummor 
Ct'\ af de 11 n & nauwkeurJc te vcrmelden 

-1 
Ik heb de eer 0 neèe te uelen, èat blijkens 

een van het Zweedse Gezantschap hier ter stede 
ontvangen nota d . d . 31 \ugustus 1949, c Heer 

I \sven Bertil Hadberg i n .. eëerland is aangekomen 
teneinde zijn wer~zaamheaen als hanaels-attach~ 
bij genoemd Gezantschao aan te vangen . 

I• De Heer Hadberg is gehmoJd en :üjn echt-
genote zal omstreeks 1 Januari 1950 hier te 
lande arriveren . Het adres van de Heer Hadberg 
is Nieuwe Parklaan 11, alhier . 
""~ De Chef VRn het Vabinet van de 

linister van Buitenlandse laken , 

;1' (){..u-!&
~;~ 

A~het Hinisterie van 
Bi'Ptenlandse Za}·en , 
o/a Javastraat 68 , 

te ' s- G r a v e n ha ge • 

@ 44678 . '48 



MH 
MINISTERIE VAN 

Kabinet en Protocol 
~~ 
No. 77989 

BUITENLANDSE ZAKEN 

'S-GRAVENHAGE, de 13 AUg)l..lJtU.S 1J49 
Men wordt ver·zo,ht biJ de aanh2-llnc n.n 

deze brie( d a c te k "" f tt a. n u "' m t r 
en af d e 11 n ' n:euwkevric tl vermelden r 

6cP3-:;-6 

Ik heb de eer U mede te delen dat, blij

- ·-· kens een van het Zweedse Gezantschap hier ter ste 

/ t de ~,n:tvangen schrij Jen de Heer G.H.Edelstam nieu 

benoemd 1 ° Secretaris bij genoemd Gezantschap ver 

gezeld van zijn echtgenote op 1 Augustus jl. in 

Nederland is aangekomen. 

Aan 

De Heer Edelstam heeft vo~rlopig zijn 

intrek genomen in Hotel des Indes alhier. 
J( 

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

~~ -
I 
I 

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

~ 7556. '19 



Doss . 10:J/2426 . 

• 

• 

f'i:/ 9 Septenbel' 194 9 . 

.Bctre.:ct: LOULA-~ , Johan GEn·ri t l:'hilip , \IOnt:nde 
Ale~anàer Gogel;1eg 67 te 1 s - Grave m ge . 

Ant\,oord op 
ver~oe!. Dis .:ra . :J719.:, d . d . 1 .ugustus 1949 • 

.;ohan G·er_.it Philin LOOlill, , geboren te J."'au:càer- 9 leto

ber 18v7 , "• oont nle:xande-· Gogeli'.eg 67 te 1 s - ü'aVEw.hage (11 at 

O:p l:J Januari 1927 J..S hij gehuwa .:net: 

Norma Karia Priscilla FAGERB~RG, geboren te Stockholm 

18 December lö99 . 
Uit dit hu.relijk zijn Gden kinderen geboren. 

Betrok.ene staat als lidmaat ingeschreven bij de Jeder

lands He1·vo::::•mde kerk , doch iG J~erkelij!:: nie,; medelevend . 

~ijn vrouw is van huis uit l!:vant;elisch Luthers , doch kerke 

lijle evelli11in medelevend • 

Bt-trolc.ene , Jie v1ce Consul io van ~wede:!l , is sinds 

1922 dil·ecteur van het Verkoopka."l.toor der .:itaatsnüjnen, ge

vestigd aan de Carne{Sielaan 12 te 1 s - G1·avenhage . 

Hij staat in zijn naaste omgeving r.:1oreel- en financi

eel uitstel:én:l.Dekend . Als directeur van heïï Verkoopkantoor 

de1· Staatsmijnen ve1·toe::rt hJ.j veel in het buitenland . 

üjn houding gedurende de oorlog 11as goed . Let poli

tiek bemoeit hij zich in het geheel niet eu lierhebberijen 

houdt hij çl' niet op na . 
[ij is geabo11neerd op de .iaagse Courant , HieU\'.'e .Rottcr

daw.meJ: en het t..lgemeen Handelsblad . 
Ook 1s hij drager van het Ridderkru1s van Oranje Nassa 

3lijkens het DU~eau van 2evolkJ.ng te 1 s - Gravenha~e J.s 

hij op 1:::> Februar1 1921, r-:omende van Duitsland , 1ngeschreven 

tu 1 8 - ' ravenhage . 
lijn politieke ori~ntering J.S uit het onderzoek niet 

vastgesteld "::unner. worden . ir ~n echter geen :feiten naar 

vo~'engekom.en , v.aarui t zou blijken , dat LoLman poli tie!~ niet 

betrouwbaar is . 
lijn naam , alsmede die van zi,jn vrouw, _:omen in de ad

milnstratl.e van de Poli tie niet 



5719R. 

J,G.P. LOOMAN, Zweeds Vice Consul, 

Den Haag. 

l.I. 9. 

de Heer Hoofd Commissaris 
van Politie 
te 
1 B-G R A V ~ N H A G E • 



A:B. 

Kabinet en Protocol. 
XXXXXX 

69072 15 Juli 1949. 

Beleefd ver~oek ik tril oogEdelGestrenge mij 
te willen mededelen, zulks in verband met een 
vrat'lg die mij ge•·,-erd van de Zweedse Gezant hier 
ter stede of er Uwerzijds be~waren ~estaan dat 

K de Heer B.Z.Barends erkend blijft als Vice-Con
sul van Zweden te Delfzijl. 

Zijn aanvaru{elijke erkenning en toelating 
4t in genoemde functie dateert van 1937. 

Jtt<, 

D:C MINIST:R VAN BUIT:s ~GAiffiSE Z Alf.l!.'N, 
100r de Minister, 

De Chef van het Kabinet, 

Aan de Commissaris der 
Koningin 
in de Provinoie Groningen 
te 
GRONINGEN. 

I"!? 

-I ACl 66s-/~ -

7' ,, J • 

' I l 





• 

• 

ota van Dis 
aan C 4 . 

I . D. Dordrecht deelde MOde, dat P . L . van de Polder Sr., 

Zweeds Vice - consul te Dordrecht is overloden . 

24. 9 . 49/JJis!'/f:: 



AB. 

~~iiit en protocol 
69072 15 Juli 1949. 

Beleefd verzoek ik U HoogEdelUeatrenge mij 

te willen mededelen, zulks in verband met een 
vraag die mij gewerd van de Zweedse Gezant hier 

~ tertsLede of er Uwerzijds bezwaren bestaan dat 
· ~! de Heren J.u.Ph.Loaman en P.L.v.d.Po~der erkend ~ 

bliJven als Vice-Consul van zweden onderschei
denlijk te 's-Gravenhage en Dordrecht. 

Hun aanvankelijke erkenning en toelating 
in genoemde functie dateert van 1939, respectie

velijk 1920. 
-jl( 

DE lUNIST:'" .i ~ \N :BUITENLANDSE ZAIC.:N, 
Voor de Minister, 

DeChef van het Kabinet, 

Aan de Commissaris der 
Koningin, 
in de Provinoie Zuid-Holland 

~ravenhage. 

2 2 JULI1949 -ACL t6s-JJ 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

*~~627abinet en Protocol. 
No 

(:) v ..2. s-.r 
8 Juni 1949. 

'S-GRAVENHAGE, de IJ 1(.\_AQ ... .... . 

Men woTäc vërzocht biJ de aanhallna van 
dete brt~f daatekenlnc. nummer 
on a h:l eI} n c nauwkeurlc te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat blij
kens een van het ZWeedse Gezantschap hier ter 
stede ontvangen schrijven d.d. 3 Mei j.l. de 

~ Heer Jean Jacques de Dardel, met ingang van 
1 Juni j.l., benoemd is tot eerste secretaris 
aan voornoemd Gezantschap in de plaats van de 

JHeer c.c.carbonnier, die tot een andere be-
/ stemming is geroepen. 

De Heer de Dardel is vergezeld van zijn echt
genote en twee kinderen. 

1 

De Chef van het Kabinet van de 
Minister van 3uitenlandse Zaken, 

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

@ 41678- '48 



• 

• 

OD 178 

Oorspronkelijke t i tel: 

• 

WEER\/OLF , ONDERGROND SC HE N . S . B •• 

stukken zijn overgebracht in: 

OD 361 t/m 370, PD 2810 t/m 2816 
zie ook OD 591 • 



MI N I STERIE VAN BU I TENLANDSE ZAKEN 

~ Kabinet en Erotocol . 
No 42591 •. ·· 

'S-GRAVENHAGE, de 2 l4ei 1949. 
Men woràt verzocht b1j do aanhall na van 
dez.e brief da&tekonlna. nummor 
en afdeling nauwkturlc te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat inge-
~ volge Koninklijke machtiging de Heer Gerrit 

Willam van der Veen is erkend en toegelaten, 
op de voet van Nederlander als Vice-Consul 
van Zweden te Harlingen . 
~ 

DE CHEF VAN HET KABINET 
VAN DE MI1\]'ISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 

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

@ H678- '48 



Bli 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~~ Kabinet en Pro~ocol. 
No 39't30 

'S-GRAV.ENHAGE,-de ...... 25 .. .April... 1949. 
t:ltn wordt verxoc.ht biJ do aanhaUn& van 

6 0 7 deze brief daatekenlna. nummer 
j rY en afdellna nauwkeurl, to vcrmoldon 

Ik heb de eer U mede te delen, dat blijkens 
een van het ~~eedse Gezantschap hier ter stede 
ontvangen schrijven d.d. 11 April j.l. Mejuffrouw 

- fMarianne Lindner benoemd is tot steno- typiste 
aan voornoemd Gezantschap in de plaats van 

X Mej. Ulla Ernberg. 

Mejuffrouw Lindner woont aan het 
Lyceumplein 59, alhier. 
/ 

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

/0 ... ~~f ::r~ 
~--fo/,/ 

I 

tJ{P IJr'. 

Aan het Ministerie van 
A l ge111ene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
's-G r a v e n ha g e • 

® -44678 . '48 

adres 



JmliSTBRIR VAB AIGJWENB ZAXKN 
3avastraat 68. 

•s-Gravenhage, 9 April 194-9. 

No. 5893!5. 

Uw No.: 7828. GEHEIM. 

d d.: 28-1-1949. 

erwerp: G.W. 'fan der V B E N. 

H~ aanleidiug van Uw in margine vermeld schrijven moge ik 
U het volgeude berichten betrettende de Heer G.lf. van der V E E N. 

Oerrit l1il1Em van der V E EH, geboren te Harlingen, 5 AprU 
1921, gehuwd aet Tjits:te B RU I N S l! A• geboren te LeeU116rden, 23 J'Uni 1922, 
staat te Leeuwarden zeer gunstig bekend. Hij is belast met de dagelijkse lei
ding in het bedrijt van zijn vader, deN. V. Houthandel v/h 1.T. MBIN:I!SZ te 
Harl1ugen. 

Gedurende de bezett1nsstijd was zijn houding zeer anti
Dlits. De Heer van der lr EEN zowel als zijn echtgenote, zijn aangesloten 
bij de v. V.D. Het echtpeflr is niet bij enig kerkgenootschap aangealotEIIl. 

In verband met het bovenstaande moge ik U berichten, dat 
dezerzijds tegen de erkenniug van bovengenoEmde als Tice-conaul van Zweden 
te Harlingen generlei bezwaar bestaat. 

de Hoogedelgestr8D8e Heer Dr A.M. StuJt 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Plein 23 
• 8-G R A V E N H A G E. 

BET }I)OJ'D VAN DE DIENST, 
Namens deze, 



-I AC .rJ'_J 3 S" 

.L>~tref\, : u. • van dêr leen, ~ewoona hebbcnae t3 ~eeuwarden. 

Ant.,oord op: 
&chrijv~n, 54402 , d.d . 5-3-1~49. 

• t 

Als antwoord op Uw bovenat.ngchauld ::3Chrijven, heb ik 
de eer U het vol0 ende te terichten: 

xl Gerrit 'lillem van der VEEN, geboren te Harlingen, 
5 April 1921, zoon van .oelof O~ds van der Veen en Ja.coba 
Lucretia Meinesz, vestitde zich op 22 October 1938 te 
Leeuwélrden, komende van Harlinge-.n . Van 1 Maart 1940 tot 
24 Juni 1940 woonde hij te ft_msterdam, van 24 Juni 1940 
tot 1 .t-Uglls"tus 1941 te Oudkarspel, van 1 Augustus 1941 tot 
9 Janua~i 1942 te Lan0 edijk, waarna hij zich weer_ te Leeu
warden vestigde . Op 14 Februari 1948 vertrok hij na&~ Har
lingen. Hij trad op 14 ::februari 1948 in b.et hm7elijk L.et 
~jitske Bruin5ma, geboren te Leeuwaraen, ~3 ~uni 1922 . 

De vader van G. , • vnn der Veen is dirt:cteur van de 
If .V. Houtnandel v.h. ~.T. reinesz te Harlingen. ~ijdens 
de 1Jezettin5 üéi.S hij gemac.o.tigde voor het .Jijksbureau voor 
Hout in het Sistriet Friesland. Hij heeft zich veel moeite 
gegeven om de I.:ui tse1~s zoveel lllogeli jk mate.:daal te ont
houden . In zijn oedrijf is vnkele ~alen hout gezaagd voor 
á.e Dni tsers, doch da ..... r met de ui1:;voe1·ing van de Duitse or
ders te lang werd getalmd" werd llet bedrijf door cï.e bezet
te.r·s in beslag cSenomen. .. .0 . vun der Veen heef't in é.;·een ge
val een on- Nederlandse houuin.~ aangenomen tijdens de oezet
ting. 

G. :I' . van der Veen behaalde, na de Lagere School door
lop~n te hebben, lle't diploma H.v.S. 5 jarige cussus . Na 
de uezetting bracht hij 0eruime tijd door in lTieden, Fin
land en .Amerika te:...~ bestudering van het houtbedrijf aldaar. 
Na zijn hu.,elijk is hij belast met de dagelijkse leiding 
in het bedrijf van zijn vader. 

Het 6ezin van der Veen beho rt tot ge~n enkele ~ods-
dien~tige richting . 

R.O . van der Veen en G. • van der Veen zijn lid van 
de v.v.t. en bezoeken de vergaderingen van die paTtij re-
gelwatig . .. . 

De echtgenote v.an G ... van der Veen, . _ J~ ts~e Bru~nsma, 
is een dochter van de zeer vermogende B~~~n Bxu~nsma 
.;euoren te .ïirdu.ID, 1:1- ::'ebrua~~ 1396 . J?eze is directe~r 
van veJ';;;.Chillende maL.tschapp~Jen en l~d van het OranJe
Comité te Le..:uvn:.:.rcen . 1 ijdens de bezetting waren bij het 
gezin n.ruinsma enige Lui tse officieren in~e ... wart~erd~ doch 
de leden van he Lo gezin J.rt.,amen niet ..... U!e~l· met. nen . ~n aunra
kin dun noodza,celijk wus. Ook B • .oru~ns:u;a ~s l~d van de 
V. V .L . 

'.J.'ijdens de bezetting is G. f . van ël.er Veen ge:ruim~ 
tijd ondergedots:en t;eweest, dnar hij voo~ te ''e~ks~ell~ng 
in Lui tsland in a millerking kwam. In de ~llegal~ te~ t heeft 



• 

• 

_.... j 

R .a P P 0 R T. 

In verband met e~n ing.e omen ~>Chri j en d . d . 5 Febrnari 
1949 , oetref~enàe Gerrit 1illem van der VePn , ;eboren te Harlingen 
5 April 1921 , houthandelaar,wonende te Harlinoen , ~an ne Bolswar
dervaart Ir 1 a . ~ordt het n~vo1~cnöe gerapporteP-r~ : 

'' Je in het toegezonden schrijven be1oelde G . ~ . van der 
Veen st, ä~ niet ver ield in de p9litie administratie . Van ~er Veen 
heef1 ziuh op 14 Februa.ri 1948 V3.n uit Leeuwarden in harli r,c•en 
gev&~+igd , zQdat over zijn geiraginren gedure~de de oezettings
tijè hier niets bekerè is • 

Hiervan is op.,.ernaakt dit ra:p._,ort en gesloten te Harlingen 
op 18 Februari 1949 • 



-• 

• 

RAP P 0 R '1 . 

In vertand me\ een ingeko~on Hebrijvan d . d.~ Februari 
19'~9 , butreffcnde Ge:r:.·lt Ulletn van der VePn , gnboren te Harlingen 
5 Aprt l 1 921 , houth~nè.t:~laar, vlonon de tu Jia:a.•li.noen , o.an rlP. Bol s·.mr
dur·vw1:t't 'qr 1 a . worr1t het navolgenc\t~ ~wra)pln· te{;>l'll: 

'De 1n he~ toege~~nden auhrijven burt,oldu G. Y. vun der 
Vesn stna ... niet ve:"!'le.ld 1u de poï i tie adminl:~traà!.c . Van der Veen 
he(.ft zleh .)p 1ll- Februari ·1943 vur uit LeeH varö.en in li!'lrU ngcn 
~eveotigd , zodat ovnr zijn pauJ~·in c~ ae1ure~de do be~ettings
tljd h1or niets bekand 1n. 

Hiervar is opgeMa'lkt üi • re.pL ort en ges1_oten te .Harlingen 
op 1ü Feln:uari 1 J4J • 



---------------------~-----~ 

• No . 54.402. 

OUderwerp: G. if. van der V E BB. 

Bijlage: 1. 

G E·H :1 I U • • 

•s-Gravenbage, 30 :a.raart 1949. 

Hi er bij moge ik U een atsohrit't doen toekomen YaD 
llijn schri jven No. 54402, d . d . 5-3- 1949, betrefreDde c;.w. van der 
V E EN, refer erend aan ons te1etoo.nseoprek d . d. 29 Maart 1949. 

Aan de Heer COmmissaris van Pollti e 
te 
L :1 X U W A R D E N. 

HE'1' HOOFD VAN DE DIJiNST, 
tlSII'lens deze, 

1.G. Crabbendam. 



•s-Gravenhage, 5 Maart 1949. 

--------~---------------------

lio. 54:402. 

4naeNerp: G,W. 1811 der V X R N'. I l TGEBOfKT ' 

• 

GEHEIH. 

Ik heb de eer U te berichten, dat de Heer Oerrit WU
lem van der V E E N werd voorgedragen als vice-eonsul van Zweden te 
Harl1neen. 

In Terband met het boftnotaande Mge ik U verzoekan 
m1j te willen inlichten omtrent de "t>Ol1t1eke en criminele antecedenten 
'fSD. de Heer van der V E EN, waarbij in het bijzc,nder mijn belangstel
ling uit~at naar ziJn 88dras1nsen ssdurende de bezett~tljd. 

HET HOOFD VAR DE D!XNST, 
Namens deze, 

Aan de :r.:eer C01DIIlisoar18 -.an Pollti e 
te :r,G, Crabbendaa. 
_& ~ E U tt A R D R H. 



• 

•a-Gravenhage, 5 Februari 1949. 

~-----------------------------
Ho, ~02. 

erwerp: G,W. 'VBI1 der V B E H. _, 
G:BH:IIH. 

Ik heb de eer U te berichten, dat de Heer Gerrlt Wll-
1• ftll der V E E R werd worp:lragen al8 'f'ioe-coDBul ftD. Zwedea te 
Rarllngen. 

In verbam met het bovenstaande moge ik U 1"8l'zoeken 
llij te willen inlichten omtrent de pol1tleke en cr1minele anteeGdentea 
nn de Heer TaD der V E K N, 1marblj 1n het bijzonder l!l1jn belaDgste1-
11na u1tsaat naar zijn gedragingen gedurende de bezettingstijd, 

Bm' HOOFD VAN DE Dim8T, 
NaJieDB deze, 

Aan de Heer Xorpache~ w.n Politie 
te J... 
HAR L IN G ~ N, ;r.G. Crabbendam. 



Copie aanceboà?n 
A11emene :Ze~en 
Jq;vctstraat 68 
AI..HI.l!;E.. 

t.r . v . het .tnisterie van 
r· ~ V'el n:.--=·-

XXXXXXXXX Kabinet en Protocol . 
7828. 

I 

\ 

Ik heb de eer U. mede te delen, dat 

blijkene ontvangen achrijven van het Zweed

se Gezantschap hier ter stede re a:kenning en 

~ toelating wordt gevraagd van de Heer Gerri t 

Willam van der Veen als Vice-Consul van Zwe-

den te Harlingen. 

Alvorens aan dat verzoek gevolg te geven 

zal ik gaarne vernemen, of er naar Uw oordeel 

tegen die erkenning en toelating bezwaar be

staat, en, zo neen, op welke voet zij zal be

horen te geschieden. 

4 
DE MINISTER V,/$ BUITENLANDSE ZAKEN, 

Voor de .Minister, 
De Chef' van hét Ká.llinet, 

Aan de Heer Commissaris 
der Koningin 
in de Provincie 
te 



BH ~ · 
MINISTERIE VAN BUITE~NDSE ZAKEN 

lUtmlal<lta Kabinet en Protocol.'- -- u3 r--q 3 
~ • ,..,\,.,nl"' -, ':) ti-

No. 1 ~~J.9.1L...... 'S-GRAVENHAGE> d~ --~0 ., ~gvemb~r 1948. 

• 
i 

Men woWt verzochtöij de aanhaling van 
deze brî~ dagtekening, nummer en 
afd~itrg' nauwkeurig te vcrmelden 

Ik he9 de eer U mede te delen, dat 
blijkens epn van het Zweedse Gezantschap 
hier ter tede ontvangen schrijven d.d . 4 

.....- \7iovember j .1. de Heer Nils Cs son Kftrger als 
attach~ s verbonden aan voornoemd Gezant
schap. 

h, 

De Chef van het Yabinet van de 
l inister van Buitenlandse Zaken , 

41:~-
~ 

han het h inisterie 
van ~lgemene ~aken, 
p/a Javastraat 68 , 
' s - G raven ha ge • 

@ 76H • ' 48 



F/W 
M I N IS TE RI E V A N B U I TE N L A'N D SE 'j. f;. K. E N 

Kabinet en Protocol. 1 
n '"!'*'' -- .; (,j t 
No .... 846.96·•·-···- I ro rr 0 

-, . 
'S·GRAVENHAGE, de --.-!i 'Ai.Jgns:tus._._l9.48. 

• 

• 

Men wordt verzoda bij de aanhalln, van 
deze brie.f da.&tekonlna, nummer 
en af de 11 n 1 nauwkeuria te vermetden 

Hierbij heb ik de eer U mede te delen, 
- \ dat de Heer G<Sran G5ransson is aangesteld 

tot secretaris-archivaris bij de Zweedse 
Legatie hier ter sted~ gedurende de maanden 
Juli en Augustus 1948. 

~ 
De Chef van het Kabinet van 

de Minister van Buitenlandse Zaken, 

'et Ministerie van 
'ne Zaken, 
~tastraat 68 
·enhage. 
'2. '-47 

-={1:.·~-
---------



IIINISTERIE VM AL<ZmNE ZAKlH •s-Gravenhage, 9 Juli 1948. 
J'svastraat 68. 

No. 27Ual. 

• Onderwerp : \f. AU ONS. 

G RH E I 11. 

Ten vervolge op ttljn aan U gerichte brieven No . 27741, d.d. 
19-l-1948 en 12-6-l~s. betreftende W1llem AM(IfS, heb 1k de eer 
U het volgende te berichten: 

Na intomatie is mij gebleken, dat het Tribunaal te Haarlem 
bepaald heett, dat de adspirant honoraire Vice-consul van Zweden, 
Wlllem .AMONS uit Zaand!U:l, in verband net zijn gedragingen tijdens 
de bezetting, ontzet dienst te worden uit de kiesrechten Jllet ver
beurcherklaring van Fl. 15000.-. Door de daarmede belaste hogere 
instantie werd op deze ults:praak nog geen fiat executie gegeven. 

Naar aanleiding van het bovenstaande moge ik U in overwe
ging geven, een afwijzend advies t.a.v. AXONS uit te brengen. 

4 Aan de Hoogedelgeatr. Heer Dr. A.ll. Stuyt 
llinisterie van Bultenl. ZBken 

HE'r HOOFD VAN DE D lENST, 
Namens deze, 

Plein 23 
•s-G R A V l!: N H A G E. 

R. van der Noordaa. 



Commissarlaat van Politie 
Zaand a m 

Die!. C/G No. 9 
llijloge(n) 

In antwooid op Uw schrijven dd. l2. 6 . 

1948 No. 2774l ,Geheim, heb ik de eer UEdelgestrenge 

41fe berichten, dat de uitspraak v~n het Tribun~al 

~~ te Haarlem dd. 3. 5.1948 contra W. Amons , Lagedijk 

114 te Zaandijk lui dt ; 

Ontzetting uit de kiesr echten 
Verbeurdverklaring van een bedrag 
vm f l. 5000,--

0p deze uitspraak werd het Fiat Execu

tie van de Hoge Auroriteit d~anmede bel ast nog niet 

gegeven. 

CollJ 

• 
Politie , 

Aan de heer Hoofd van de Centr~le Veiligheidsdienst 
J a vastraat 68 
d e n H a a g . 



27741. 
Cs-

9/48 
17-1-1948 .. 

•• AMONS. 

12 Juni 8 
lf.bl..J.4. ... 

GE fr E I M. 

Hierbij moge ik U in herinnering brengen 
de inhoud van mijn schrijven, No. 27741, d.d. 
19 Januari j .1. 

Gaarne zal ik van U vernemen of het Tribu
naal te Haarlem reeds een uitspraak deed in de 
collaboratie-zaak tegen Willam AMONS. 

HET HOOFD VAN DE CEliTRALE 

•
Aan de Heer Commissaris van Politie 

te 

VEILIGHEIDSDIENST 1 
Namens deze, 

Z A A N D A 14. 

J.G. Crabbendam. 



F/W 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE iA'Iti.t '~ 

Kabinet en Protocol. 

~2. JijjJ.; 

• 

• 

J 
- I 

'S-GRAVENHAGE, de .... fl.Jiaart Iq,4:E. 
Men wordt vetzocht biJ do unhafln1 van 
deze brief daatck6nln&. nummoc:
en afdelin& nauwkeurl& te vortnalden t'\ 

0 \ll:L>-.l" 

Ik neb de eer U mede te delen, dat 

de Kapitein ter Zee Johan Eskil rzester, 

Marine Attaché aan de A.mbassade van Zwe

den te rJonden' in gelijke hoedanigbeid be
noemd is aan het Zweedse Gezantsohap hior 

ter stede. 
4 

De Chef vm het Kabinet van 
de P.Iinister van :Buitenlandse Zaken, 

1roor deze, 

Aan de WelEdelGeboren Heer 
E.van der Hoordaa, 
Kabinet van de Hinister-President, 
Javastraat 68 
te t s ~GRA Vl<JllHA GE -

@ H72 • '41 



~ J COMMANDANT .. - - ~tr.ll 
i ,. DER 

's-GRAVENHAGE, 22 
Raamweg No. 4 .talf~A~l9fi" , KONINKLIJKE MARECHAUSSEE 

T eleloon No. 183885 

~ Sectie 2 f\DJ teo8L f Buruu: '---- ____......._._ 
~ Litt P 4 Geheim/5-S 248 
Bijl., 1 
Onderwerp~ a~ 
Toezending censuurrapport. t / L\ , 

l · ,t, 
D 

• 

Te Uwer kennisneming doe ik U hierbij 
toekomen afschrift van een mij door de 
Britse Senior Security Officer te Krefeld, 
Duitiand, toegezonden c ensuurrapport, 
betrekking hebbende op de wijze, waarop in 
Duitsland verblijvende personen illegaal via 
Nederland naar Zweden trachten te reizen en 
de hulp, welke van Zweedse Consulaire zijde 
hierbij zou worden verleend • 

AAN: 

De Generaal-majoor, 
Commandant der Koninklijke marecharssee, 

Ir. M. Tans. 

~ 
Hoofd C. V.D.; -
Hoofd Rijksvreemdelingendienst; 
Zijne Excellentie de Minister 
van Buitenlandse Zaken, 
t.a.v. Mr. Visser, Chef Protocol. 

~~~~~t~~ 
·~ ~- ~484 



Date of cammun.$ 
20 }!OVe 47• 

1"1 \ crz.:w;t" •'lcndcr 

CEN'SORSEI:P viVIL CO. :WüC.t\TICi:rB. 

Date of PO:il"Qmrk: 
23 uèv. LJ-7 

To• 

/

l!"'rom: 

Oplndcn 
Ru.hlJ.Ichstrosse 26 
~or~-Rhein-~·ovinz . 

'/ f: i ~'r~ l!re~ca .Anthorlisen- : .... lcndar 
c~asll'.ngarinn 

J Adr •• ~err K.n6~1m Gomcr 
S pal t'bakkc n 

Ger.'l\él.l1.. 

II6gland Storget 
_-r . ;:)tOc.:holm ;;,vorige . 

- - - - x- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ll R.Ii::> 
\:E'or di:.;p. in:.tr . ) 

Gë:N • .IU.t.NCH. 

lllT/DlV. A3/(2) 

COHMilll'il' . 

SUGG;J;STIOl'! l•'OJ.l. IIL'Iï:G:1L EIJ.IGAA~IOH :ro ~~f.li:.Ji!J11 . 
- ~ Ty[>C'Ir.ri t-ten) • --

11I ~m goi:1g to try ~nd ... 'inll out cvcry'fli.na o.uout it hcre i'rom a :!"rier>.d 
in !.il. Gov •••••• I bad to interrup·l; thiz lotter tnis mornir.g to visit 
rrw lnanist, nho vis:i.ted tbc triend who works f·or J il. Gov lnst TJoek , 
•••••••• now: I have some important n.B";7S for you nw deer . 
Liste~ caref~~' it is about a mct~od of se~ine each ether again 
in S·,iCden. -~i'ricnd told my pianbt tha l'ollo•. i.~ . thcrc. i:o one 
uay ~~or ne to ::;eJ~ to Sweden, which t. is f\,110'1. i• l'.i1.~ . bas 
s~ested to severa1 othor people ï"iho uantcd to go anl it baG ~1-
-;IQ.ys baen succes.L~ul. You mus·~ scnd thc p3ssage money from a Dutch 
j!Orl to ::.'weden. to tbe Buedish consul in Holland, with a statement 
to the eff'ec -.. that I have '7ork ill ::.·waden - e . g . an enga,1emeut or co~
cert tour or sonlett'ling of tbc kind . Your agent must furnish you 
wi'Gh 'Óuch a statemant . You muat scnd me o. copy of' it . 
l'hcl1 I mu:~t cross the border illcg(Àlly into nolland und go to the 
Swedisb consul thera uho h"z your pasoO.[~o •• IoLCy. 
The S\7edisb consul would thcn givc me the tickat .:1nd I could travel 
Wlhindared to you in .:iï;eden. 
That a ll suH cd me quit1 e well ao HEll!IJT ~s a girl- f r iend in Hol- . 
:W.nd to ï'l'hom ho writeo regulorly and who could help me wi th the 
jounwy t lu:ough Hollo!ld. 
She could meet me at the border and give me th13 money for the jour
ney f'rom the border to tl:xl Dutch !?Qrt f'rom wbich the .;:,'Wcdish 
ship sails and you can pay i'G buc lDter in &TiediGh .. xon.ar, which 
aha can always change iuto g 1ildara in Holland. 
This .ray is supposed to 1 .. absolutcl;y s ... e, nccord.i.ng to this 
f:ticnd, because bis work -ror Ici.1. GOV. givcs hL.1 o.n insigbt into 
such td.ngs , ~nd as I so.id he hao alrcady he1ped V&.rious people in 
thi& way. 11 • 

F3.ge 1 of' 1 ~ge 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
COI~l!'ID3NTIAL. 

SECREl 
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1'1069 GEHRill 

36 1aaua!'t

xxxx 5". l . '1 c., g. 
%%%% 

• 936/4'1,Doss. C.I.D. 
5- 6-5'1 

W • .Al!OltS. 

ftn 1 e Heer Commissaris 
van Politie 
te Z A A. N D AM 

Voor do toezending van het 1n margtne vermeld 
schrijven betuig ik U mijn erkentelijkheid. 

Ik moge U verzoeken mij te zijner tijd van de 
uitspraak van het Tribunaal in kennis te stellen. 

HET HOOFD VAN DE 
CENTRÄLE VEILIGHEIDSDIENST 
nameaa deze 

:r.G.CRABBENDA». 



f.an 
Van 

• 

• 

Dr . A • ' . tuyt . 
• v . d . roordaa , 

Tn verband ne·c '"'~Jn ambities voor het v rvullen van een 
i:lCCdse-Consuleire functie ,heb iJ~ r or op 12 . 6 . 1947 van :J.n 

konnis r,esteld dat in de administratie van de betrokkon Geneente-
nolitie , op~olitiek , noch op c rimineel ~ebied iets t ·dele 
bolrond 'ös van illem .Amons , gcb . te "aandam 31 . I . 188<l , ... ononde te 

andljk, R udhuisstrnat 38 . 
~eden blijkt mij , det het Tribunaal te Tiaarlom teGen bedoelde 

I! ons een onncrzoel~ instelt· terzake van door hem in de bezettinf'S
tijd ~onl e~de collaboratie . 

'Do aamri,j~ir.l'"en , op r;rond waarvan hot onderzool:: v;erd ingesteld 
·• jn van ree nte datum , zodat het mij niet moeolijk \las U daarvan 
orr~er o do hoo ·te te brengen . 

Van de u1.t praak van het Trihunaal zal :tk U zo .Jpo t'lig mogelijk 
bericht zonden . 

's- Gravenhase , l9-1-'4S. 

~ -
E. v . d . l oordaa • 



• 

• 

GEMEENTEPOLITIE 

ZAANDAM 

Dlct. C • 
No. 9/48 . 
Doss.: c.v.n. 

Bijlage(n) 

Aan 

ZA A N DAM, 17 Januar:i". l948. 
Telefoon 4741 J Y J~ N 1'1!8 

l ,!fj'7/ 

,b' 
(~/ 

Ten ~olge op ~jn sc .r1Jven d . d . 9 
Juni 1947 No . 936, heb ik de eer UEdel&estrenge als
nog te berichten , dat tegen \fiJ.lem AllONS Vice- Consul 
Honoraire van ~weden , thans terzake van co]aboratie 
een onderzoek lopende is bij het Tribunaal te Haarlem 

Bij de beantwoording van Uw schrijven 
d . d . 18 Iv.1aart 1°~7 c.: .x. 12080 Geheim, was mij niet 
bf'kenn , dat hij op enigerlei wijze als verèi"'C'h+;e in 
aanmerking zou komen . 
Coll. 

t 
De Commiss."ris van Politie , 

de Heer hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 

' s- G R A V E N H A G E • 



t,an : D:r . A> . l . ~tuyt . 
"~ian : E. v . d . l?oordaa . 

• a- GR V NR~~E , S Jept~mber 1947. 

/ 
../' 

Ten vervolge op mijn schrijven , dd . )April j . l . heb ik de 
oe, U/ Hoogedelgestron~e , te berichten , d~t bij voortgezet on
derz~ek niets ten nadele van : 

Hendrik F.ill em DE I l aw~, 

se bol n t;C;' ~ottercln.m . op 10 Deccmbo1• 1.87'1, wonend e te 's- !!al'7e , 
or•aubcrglhan 1, is kunnen blijken ~ 

De~o pe~snov liot ~iah podur~ndo de bezotting a~n het 
Ba~gse Dureau van Bevolking inscnrijvon nls lid van het da~elijks 
bevt1:.;ur van de Jrutaspaarbanlc, vc;rmo á"'lijk O!A ée voorkomen , .dat; 
hij al:.. wabtelooa bürr,or gctiwonGan zou wordon om te evacueren . 

B . v . d . Noordaa . 



I . D. 
D E lT H A A G. 

Doss . l09/263 . 

• 

• 
Verzonden op 4 

I S 
G ~ H E I 1i. 

_.;aar aanl eiding van het schrijven van het Hoofd van 
de Centrale Veiligheidsdienst d.d . 1 April 1947 , ~o . C • 
12~~ ~etreffende : 

Hendrik .Ni llem ::JE r:mrc~-IY , P;eboren te Hotterdam, 10 De 
cember 18 I I, thans wonende Offenberglaan 1 (Flat r:arlot) 
alhier , wordt dezerzijds het vol,·enèe medegedeeld : 

Bij het ui tbreken van de laatste oorlog leefde .ti. '1 . de 
. onchy als ambteloos burger van de rente van zijn kapitaal. 

Ge urende de bezettinGstijd liet hij zich aan bet bu
reau van bevolking alhier , ingchrijven als lid van het da 
gelijks bestuur van àe ~;uts paarbank alhier , teneinde te 
voorkomen , dat hi j a l s ambteloos burger zou moeten evacu
eren • 

. ra de evac uat i e van het vill apark "fiiBr lot " woonde hij 
enige tijd in hote l "Centraal" in de Lange Poten en vervol
gens in percee l Bachrnanstraat 10 alhier . 

Op 24 Juli 1946 vestigde hij zich wederom aan de üf 
fenberglaan N'o .l (Fl at ~.arlot) alhier . 

0mtrent het gedrag van a. \1. de onchy geelurenee àe be 
zettingstijd, zijn bij onderzoek geen bijzonderheden be 
kend geworden . 

Daar hi j momenteel een tenug&etroKken leven leidt , is 
omtrent zijn huidige politieke ori~ntering niets kunne~ 
blijken. 

In de administratie van de Politie en in die van de 
P . R . A . alhier, is niets ten nadele van he.n be;cend. 
September 1947; aan: het .J.oofd van de C. lf . D., alhier . 



' 

Aana Dr .• A.M.Stuyt. 
Van& E.v.d.Noorda. 

I~ 

-Gravenhage, 12 J~ni 1947. 

Van de zijde van de Politie ontving ik de volgende 
gegevens& 
Willam AMONS, geb. te Zaandam, 31 Jan.l889, thans woonachtig 
te Znand!jk, RaadhQisstraat 38, oefent zijn functie als con
e~l-honoraire van Zweden lbog steeds uit. Zijn kantoor is ge
vestigd te Zaandam,Hogendijk 28 A. 
Bij hem zijn in dienst: 

~urjen KEUNING, geb. te Amsterdam, 22-4-1910 en 
Q0~ P Jelle Johan MltJRKUS,a, geb. te Zaandam, 6-1-1925. 

\ ~} 1 Zowel van Ar.!OliS als van de beide laatstgenoemden ie 
\,IJ" 14~"\\J op politiek noch op crimineel gebied iets nadeligs bekend. 

I 
~. 

E.v. d.Noorcl.a4 



• 

• 

COMMISSARIAAT VAN POLITIE 

ZAANDAM 

J Volgno 

ZAANDAM, 5 Juni :1,~ ~-~ fl JUNf1947 
e ,W. Telefoon 4741 · -

Dict. U ./J. AC 
~-No. 936; f t1·7 

Doss.: l) • T • • 

Bijlage(n) 

N ar aanleidinG van U' 1 schrijven van 18 af::rt 1947 , 
1 o . c •-".12080 G~=""'i 1, betrefl'E.ndc ~ • .Alnous, consul<!Ono
raire van Zueden , .'S:b ik dE' eEr u '11ieroi.j he.~ volge11de 
te bel'ichten : 

ilil lem A 1. 0 N S , G€boren te ..c,uandam, 31 Je.mmri 
/ 89 , consul 1.onorai:ce vo.n z.v1eden , heeft te :Gaandan ge -

woono aan het adres üt o:tionsstr <'l.t 70 tot 17 Bepte!ilbE.r 

~ 
Jl"':./' 1942 , i'Jaarna hij VEc:ctrol<.: nuur Koog <.1d.n de ZL.~.n , Raadhui s -
/Y' r stra ... t 38 . Hi ,i is thans \ïoon 'tchti{' tE _,u.é,ndi jl: , Lagedijk 

114. Z.i jn VJOning tE urundan VIErd destijds C,OO:C QE Duitse 
,Teer:nacllt gevorde r cï , 'l.'!a rop hij deze IJoest verlaten . Het 
feit , dat hij zeer ~1tm-.uu.itn was en dit niet onder stoe
len of banken stak , zal p·m de. ze vordering ·.1el ten grond
slag heb~en gelegen . Op zijn oedrag tijdens de bezetting, 
zowe.l op politiek als OlJ crimineel gEbied , zijn dan ook 
f;EE"n aa.ni:lerkingen te rnaleen . lij behool'de voorheEn tot de 
Liberalen ; thans voelt hi~ zich het meEst <J.angetrokken 
tot de Partij van de vri,jheid , hoeiiel hij , voor zover 
nier bekend is geno:r..·den , daarvan echter ge. e-n lid schijnt 
te zij..1 . 

Amons is tevens cargadoor . : i.jn kantoor , \'!aé:!.rin hij 
voor beide functies \1Erk:-:;wlruhe;18.e!l verricht , is gevestigd 
in perceel F ... oge:ndijk 28 A te l.U.andam. Lome:YJ.teel heeft hij 

\[\ tVJee pL :.?sonen i n dienst , te: v1eten : 
0~\t · ~ J ur j en K :" U N I N G, (-;e.boren te J\.mster-am, 22 April 

\( \· ~ l- \ ~1910 , boekhouder , v1onende vrrmE;erstraat 8 te ~aandam , en 
•..)~ \ ~~~~ .k JE l le .Tohan h , R ]<_!I S , n:ebo:r..·en te z,aanclam, 6 J anu-
~~ ~:""\~11 ' ari :925 , kantoorbediende , '"Onende HEi,jermansstra8.t 59 te 

.waan aam. 
~en nade l e van l~atntg~noemden is alhier niets be 

kEnd . 

I 

coll . 

e,_, 

Aan èe HEer Hoofd van de 

v l!TRALE VEILIGIIEIDSl..)~TST 

te: ' s - G- n A v E }T H .A G E • 

JJE COlPJTISS..'UUS YÄH POLITIF. , 
I 



• 

•• 

c 15137 
Aan& Dr. A.M. Stuyt 
Vanc E. v.d. Noordaa 

v ..... ~ a..:.e, 14 :.ei 1~47 

Naar m_j rrerd bèricht fungeert Rer.drik JUYF, 
geboren te Terschel ling 3-2- 1871, \Tonende op West Terschelling 
3c Torendn-arsstraat 2 , nonenteel niet rneer als honoraire consul. 
van zweden. 

Bij schrijven van 16- 12-1946 zoude de vice-consul 
'Van Z\rtden te Amsterdam, llr . W. Dijc~eester e;enoer.:de :Juyf ver
z )Oht eb l<m a m her.t een o-r.>vol "l'er aan te '1'ijzen, warop Meer-
dere namen van l?ersonen m~rden opge even. · 

Op de eilanden Vlielunû en Tersohc.lling zou momenteel 
nog geen Zweedse ver t egenuoordi0er ben>ered zijn. ' 

E. v . d. lf:Jordaa 

, 

. l 



$ V. ~1 . 194 7. J Volgno. 

~ntwoord op 

I V .la. 

• 

Te2:schel~ih(. Mél~9~/ Inl ichtir..gen omtrent îi . DUYE', wonende te 

Schr.ijven dd. l8-3-' 4 7 ,l~o . C . X. 12079. GtiiLIIl. I ACD/J .JIJ 1· 
I 

Ik heb de eer U het volgende te bericbten. 

~ t II e n d r i k D U Y F ,geboren te Terschelling, 3 Februari 
1€371 ,l.ederlander, van beroep koopman in galanterie-en mode-artike 

len,wonende te irest-Terschelling,3e TerendHarsstraat no .. 2,gemee 
te Terschelling, is sedert 24 Januari 1934 weduwnaar van Janka 

Bakker, zuster van den/N .s . B. Burt;,EHleester J . Bakker te Terschelli 

li~ heêft vanaf z~n geboorte steeds te Tersahelling gewoond en 
heeft thans een huishoudster,tevens winkeljuffrouw,genaamd : 

Trijntje JOLLEMA , geboren te Terschelling,8 April 1890,echtgenoote 
van Pieter Yxul (verbliifplab.ts onbekend), wonende te ',/est -~ersche 

ling,Boomstraat no . 30 • 

Hoewel bij consul honoraire is van Zweden voor de eilanden 

Vlieland en Terschelling , heeft hi,j in geen jaren meer werkzaamhe 
den als zoodanig verricht . 1/eeens z;jn hoogen leeftïd is hij geeste 

lijk afgeta~~eld . Zijn politieke gezindheid is oud-liberaal, thans 
J:lartij van de Vr'jheid; zjjn godsdienst is Doopsgezing , vrijzinnig . 

Eoe·11cl h'j door middel van zjjn winkel veel handel heeft gedreven 
met Duitsche militairen,kan h)j toch niet als collaborateur worde 

beschouwd . :n den bezettingst;jd was zjjn houding wel gtiled, doch men 

heeft het hem wel wat kwalijk genomen,dat hij connecties onderhi 

r.Let zijn N. S . B .. zwager en daar veel aan huis kwam,hetgeen nu. niet 

direct noodzakelijk was .Hij heeft een zoon in Bri tsch-Indië, èèn 
in J~ed . Oost-Indië, terwjjl een derde zoon een zaak in ijzerwaren en 

speelgoederen heeft te \Iest - Terschelling . 

Z.ijn huishoudster staat gunètig bekend. terwijl hij overigens 

geen ander personeel in dienst heeft. 

Bij schr~jven. van 16-12- ' 46 vroeg Ilr. il . Dijckrneester , vice-co 

van Zweden te .A.msterdam.,aan hem on een opvolger aan te w'jzen, 
waarop door hem meeihlere namen van personen zijn opgegeven.E:ierui 

ma~::, worden afgeleid,dat Iï . Duyf thans niet meer als consul hono

raire van Zweden optreedt.~en plaatsvervanger voor de eilanden 
Vlieland en Terschelling is echter nog niet aangewezen . De aan
w;jzing van zijn consulaatschap is echter van zjjn woning verw)jderd. 



• 

• 

In dossier "Bela-ische vertegenwoordiging in Nederland" 
~ I 0 P . O. No •• . • •. • 

I 

Bevinden zich inlichtingen van de Politie te Vlissingen 
over den z·..,eedschen vice Cibnsul Eduard BOONSTRA te Vlissin
gen • 



.. 

• 

Aa• : ~r. A. M. Stuyt 
Va•: E. Tan dor Noordaa 

Onderwerp: Consuls 
No,l2487/l 

Hierbij bericht ik U de naTolgende gegeTeJI.s te 
hebbe1 ontva1ge1 ove~ de1 Conaul ho•. va. Zweden e~ Belgie 
te ViiiBi1geJt. : 

•• 

l. 

/zul o 

o~ onnanea dunrd 

Uldel 

hoDOla eraate ate voor den vljana 
ala J opeet uzo Yoor 'Roode Krus;a.ea 

ooDotr met dea nultSohen 

tlit 1re o~feaa 
el toobe vrQuwea, 4le c13 

c e nom& ha6den te re»at~l 

dorluBocbe 
ooa tr tn pr 1 1940 

eeredBtaGodi aut. 



!~ beslag en ~ n erd 
"f 1 mtl-Dutto~h"• 

d 1 1 44 op 1 at va 

to 08 lk U, hoewel o • 
uttoefe~~ na not co~au~
ooso r.a cea z~n~ t~ 

• v. a. noorasa . 

• 

• 



•• 

• 

1 A:pril 

a. 12842 

H. f . de llonchy. Aan den Heer Hoofdcommissaris van Politie 

te 

GEHEIM 
===== 

-
Ik heb de eer U te verzoeken mij te doen inlichten omtrent 

het gedrag tijdens de bezetting en de hUidige politieke orientee
ring van Hendrik Willem DE MONCHY, geboren te Rotterdam, 10 Decem
ber 1877, die zich op 22 April 1933, komende uit Vlaardingen, in 
Uw gemeente vestigde. 

Het Hoofd van den 
CENTHALEN VEILIGHEIDSDIENST, 

namens dezen: 

(J.G. crabbendam) • 



No. 12842/2 
Aan: Dr. D. O.Stuyt 
Vans E. van der Roordaa den Haag, 1 April 1947. 

a . 

b . 

Hierbij bericht ik U van de Eijdc 
van de Politie de navolgen~e inlichtin
gen ontvangen te hebbenJ 
De Heer Johannes Henri.cua VAN LINDEN VJUi 
DEN IIEUVEL, gaboren ta Vlaardingen 10.4. 
1883, Seoretarin eener Spearbank, wonen
de te Vlaardingen SohiedamsobeiTOC: 12 , 
troedt in die gemeente nog steods op alo 
Ooneu.l. hon. van De!Jemarken. Op ~ijn hlli
d:'.g gedl.•ag, ~oowol als op zijn houding 
·tijdens de bozettil"..g valt ~.ets aan ta 
mor ken;. 
Van den Heer Hendrik VI11lem DD IIDlfOKI, 
bo~en toRotterdam 10. 12. 1877, koopman
directeur is ~~3 voorloopig slechte be
kend, dat hij Ie Vlaardingen nog oteeds 
ale Oonsu.l. hon. v.nn Za-eden fungeert . Hij 
zoude echter van plan zijn deze taak 
neer te leggen. 

Omdat hij Eindf; 22. 4.1933 u.i t TP .. - """di 
con na&r den Haag afgeschreven ue n 
de Politie van cerstvermslde gemc o-
ver zijn gedrag ti3dena de bezetting gem 
inlichtingen vcratrGkken. OmtrP.nt deze 
oone;elegenheid ziä i.k U du.s nader berich
ten. 

E. v. d. Naordaa. 



P OLITIE 
VLAARDINGEN l 

VLAARDINGEN. den 27en .:)aa:r.:u..V~.!9.':!9.~ .. 

No. ?.7 La. c. V. 
T e1eiOOJl ;IJ: 2 3 4 5 

~ .. ! 8 ltART ~I 
r Acof/ttf'y; I 

Bijfage(n): 

Venoeke bij de beanlwoor41ng dalom, 
DIUUltr en lelter Ie vennelden 

Typ. • 

• 

Ter voldoening aan het verzoek vervat in Uw 
schrijven d . d . 18 haart 1947 No . c.x .. 12077 betrefZ 
de J . H. van Linden en :I . ·v. de I~:~onchy heb ik de eer 
UHoogEdelgestrerwe het navolgende te bericl.,t'3n . 
JOHA.t: .... .J~S H.81\rti0US VAl~ LI...rD".uN VAN DI!J. HEtY.ul.J, geboren 
t e Vlaar din0 en, 10 Januari 1883 , van beroep , secreta
ris der Spaar bank , wonende te Vlaardingen , Schiedam
scL.eweg 12 , \'roon·L vana:f' zijn geboorte in deze geu.een 
Op zijn gedrag tijdens de bezetting valt niets aa~ te 
merken. Hij behoort tot de Partij van de Vrijheid . 
Hij treeds thans nog als consul.v~ Denemar~en op 
doch heeft als zoodanig geen personeel in die~st . 

HE.~DRIK 77ILI.E.~ ili. I 9 .CHY...t.. geboren te Rotterdam , 10 

December 1877 , van beroep , koopman- directeur , vestigde 
f) zich in deze ._.emeente op 18 Juli 1923 komende uit 

Rotterdam. Op 22 April 1933 werd hij afgeschreven 
naar , s - Gravenhage . Omtrent zijn gedrag tij_deüs de 
bezetti ng alsmede zijn huidige politieke orienteering 
is mij niets bel~end. Hij treetie thans nog op als 
consul van Zweden doch is voornemens deze taak neer te 

/ 

l e0 gen . Of hi j als zoodauig perscheel in dienst heeft 
is 'mij niet bekend.-

DL COI ISSARIS VAl, PO..t.ITIE 

~ ---
< '-----------------

' 

den Heer ........ HO.uJi'.D. .... VAN .. DE.N ... CE~~.Tll:J.t.EJ.\ .................. .. 
VEILIGL:LDS.JIE.,ST 

€ 
te 



• 
18 ~!aart 

C.X.l2080 • 

v.L. m .(2x) GEHEIM. 

Consulaa"!i 'Tan Zweden" 

I k heb de eer U te verzoeken mij te doen inlich·Gen 
omtrent het geJrag Gijdens de bezetting en de h~idige politieke 
ori!nteering van w.AMON..~, consul honoratre va.."l Zweden, wonende 
Hoogendijk 28a te~ Uwent . 

Tevens zal ik gaarn~ in kenais gesteld worden van ~ijn per 
son~.lio. en indien hij thl.nP nog als consul 01 treedt, vernemen 
welk personeel hij ale zoodanig ln diuns t heeft, eveneens eD.dor 
vermelding van hun personalia. 

Het Hoofd va.n den 
CENTllAL.EN VEILIGREID3DI.E.I~ST 

~namens de?.~en: 
~an: 

4tJen Hee r Com~s aris van Folit ie 
te Z A A N D A M. 

.r . G.crabbendam. 
Coll : 



• 

Aan a 

18 Uaart 7. 

c .x.12o79 • 

v .L. rm. (2x) 

Consulaat van Zweden . 

Ik heb de eer U te verzoeken mij te doen in -
lichten omtrent het gedrag tijdene de bezetting en de huidi
ge politieke oriênteering van H.DUYF1 consul honoraire van 
zweden voor Vlieland en TerschelLing, adres onbekend. 

Tevens zal ik gaarne in kennis worden gestel d Vdn zij 
personalia en, indien hij thans nog als consul optreedt, ver
nemen welk personeel hij als zoodanig in dienst heeft, even -
eens onder vermelding der personalia . 

Het Hoofd van den 
CENTRALEN VE.ILIG!lliiD3DIENST 

e~n Districts-commandant 
aer Rij Lspolitie te 
L E E U WA R D E ~I . 

~1f Namens dezen a 

Col la J.G. crabbendarn. 



• 

Aan& 

C.:X:. l 2077. 

v.L~ 'áN .(2x) 

Consulaten van 
Denemarken en zweden. 

GEffi.IM. 

18 IJ.q,art 7. 

Cw.J./.J . .:.t Ä 7 
121''1). 

I k heb de e r U te verzoeken mij te doen 
lichten omtrent het gedrag tijdens de bezetting en de huidige 
politieke ori@nteering van J . H. van LIND1N2 consul van Denemar
ken, wonende Schiedamscheweg 12, en ·n.w.<Ic MONCHYà consul hono 
raire van Zweden, adree onbekend, beiäen te VLaar ingen. 

Tevens zal ik eaarne in kennis worden gesteld van de 
personalia van de betrokkenen en, :tn<iien zij thane nog al~ 
sul optreden, vernemen welk personeel zij ·ÜB zoodanig in 
dienet hebben, eveneens zoo mogelijk, onder vermelding van pe 
sonalia. 

net Hoofd .~u den 
C"NTRAL~N V:E.ILIGHEIDSDIEI,S:f 

4tn Commissaris van Politie 
ue V L A A R D I N G E N. 

~".:.b mens dezen; 

Col l a 
J . G.Crahbe!!1am. 



GEHEIM 

/t Maart 7. 

Aan den Heer Commissaris van Politie 
te 

VLISSINGEN ==================:=& 

Hiermede heb ik de eer U te verzoeken mij te willen doen 
inliohten omtrent de politieke overtaiging van thpns en het gedrag 
tijdens de bezetting van: 

denz 

J:.E. B o o n s t r a. , Bon.levard Everteen à coati, consul. 
hon. van Belgie en ~eden. · 
Tevens zo11 ik gaarne over de volgende p11nten ingelicht wor-

~. Pereonelia van bovengenoemde. 
2. Treedt hij weer. als consul op? 
3. zoo ja, welk personeel is bij hem in dienst? 

(Gaarne volledige personalia). 
Het Hoofd van den 

CENTBALEN VEILIGHEIDSDIENST, 
namens dezent 

(U.G. orabbendam). 
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C J!';rHULJ\.IRD A ..BTIUAP..EX 'rli.N VREl;; :OE ~t... !'1 '1,, , GEVES~I J IN 
NED m.LA·m , Nr.'J . I"r1L.:.~ , 1JRDTA~.IE E:~ CUH.A.CAO 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, , ,,,,,, , ,, ,, , ,,, ,,, ,,,, l l l ll lt l:l t tt tt 

--- ·---- -- -
Na'3m en 
voornammn: 

z.r3v:t;N 

functie : Adres : Tel.: Thn.r 

----- -- ·---- ------------------------··--- ·--- -------------------------
AY.Sr:2ER"JAIJ (7 oor Je )rovincies U orJ.- Hollan i , Drentc , Friesla•.1d, 

Gelderlan~ , Gr oningen , Overtjawel en Utrecht ) 

Adr e : 
Tel.: 

Weterin~scLans 124 
36555 

:;) I J o:: .. ïEEb •J:ER 
r.rr. nr. .., • 

ROSENEERG 
J . E. 

cons . me t 
)er • tit. 

V'ln cons . 
gen . 

conoul 
1307 

1'/etering
chans ·124 • 

Ro~-~RUAM (voor Hoor d- Brabn'1t , Zeeland , Zuid-Hollaufi en :Limburg) 
Adres : P~rklaan 5 
~el.: 2191 7 

!rEES 
M. 

consul 
1946 

s::..;MA.RAHG vice- cons . 
EV'ER'!G 
Jhr. Ir. F. E. Ch . 

Pnrkla<m 5 21917 • 

• 

SOEP...t.BAJA ( voor •L gew·esten 0- Java , :Jidden Java , So~r11karta en :Jjoc ja
ct:lrta ) 

Adre:u : 
Tel : 
,/I::SLATJBH 
A. 

consul 
"1939 

TZI uCHELLING EN VLIELJJIJ 
Ad"rës : 
Tel.: 

"DUI JF 
a. 

vict- consul 
1 )?q 

3e ~oren
l·varsntr . 2 
'7est 



Na.Jm en 
voornamen: 
-----------
VIJVUilli mEN 
AarëS: -
Tel .: 

!riONCHY 
H. ·,7. de 
10. 12 . 77 

E~J:LN 

Functie : 

vice- c0nn . 
192~ 

VLISSI"JGEN 
~: Boulev3rd Bve·tsen 28 
Tel. : 

BuuNSTP..A 
J. E. 

vi..c e-cons . 
1934 

Adres: @ 

Jen Haag 

J!L~:$~AD_(v0or het gebiclsddcl Curacno) 
Adres: 
Tel.: 
MA -mRO conn . 6cm. 
B. L. 1939 

J.lA:JURO 

IJ!.illTDEN 
ti\TEDLENG1.EBEL 
VT. I1l . 

vice-cosn. 
1939 

vice- cons . 
1947 

ZAf.!'IDAM 
A1res:-Ho~e · ijk 28a 
Tel. : 

BA 11AVIA 
Adrefl : 
Tel.: 

L~HUAN 
s.o. 

vic .:: -co!1s . 
1925 

wnd . cons . 
..;en . 

Ho;cdijk 
28a 

46 
2 

n:el. : Duu..r verblijf 

• 

• 

• • 

• 

• 



Naam en 
V"lorna.Men: Fil.nctie: 

ZïLDEN 

Adres: Tel.: 

46 
3 

D 1Ur verbl±jf 
------- w----------- --- ---- --- ---- ·--·-- • --- ------.... - --- --------·----- -
PAR!,.i~IBO -----
Adres: 
Tel .: 

BAUl<EmA 
T. J . • 



• 

PePse~e 1 der z~r~JSD Legotie te ' a-Gravenha~e 

---------------- -----------------------------Adres: Jan van Nas au.straat 2 6 
Tel. : 774420/1 

38. 

N~~~-;~-----------~~~;1~-;~--~----Äd;~;= ---------T;ï~;---;~;;-;;;;ïiji : 
voornamen: ~ ~ 

----------------------------~------------------- --- --------------------
U.GERBERG DE Gezant , L~nge 117872 1 . 10 . 46-
J. Vlorhout 2 ? 

LAG~RBEHG DE 
mevr . 

TA'r.-• T)E 
~T.B •. ' · 

" 
TAMIJ DE 
mevr;. 

.IAC'":J'T .;LT 'JE 
r1. r. ::'. 

HESSELGIU;N 
H.H • 

echtg . Gez. 

1e secrt . 

echtg . N.R . 71. 
de Ta mr.::. 

lan ro . raad 

sec.:- . archiv . 

,. 
idem idem 1.10.46-

wasoenaar \l'n1ar 
Hotel ::as- 90~5 
teel Oud-
Was~enaar 

idem idem 1 .10.46.-î. 4 .~ 

L >nden 1 . 10 . ~6-

J . v . Naosaustr . 774420 1. 10.+6-
26 

..... vES EL,.,.>-,' r .. ~l u .;r.t.....,_ echtg . H. H • 
Hesselg,'en 

idem idem •J . 10.46-
mevr . 

CAR .•. $bON 
IL G. 

ERinERG 
t:ej . 

.mj .T7.:tu~ 
mevr . 

secr.archiv . 

secretare~~,e 

archivaris 

v . Nijenrodestr •. 
75 

Baz'1rs tr . 37 

1.10. r6-

'16.11 . 4.6-



Naam en Functie: 
voorn'1men~ 

Adres: Te-L: Du..rr 

--- -- ---~----------- --------------- -- - ------ ---------

• 

::A.RLSSO l 
IY!ej. Linnea. 

:ï(LO 1E A. 

. IiffiRVA 
G. 

ï.:I TEHVA 
Mevr. E • 

SuCCI 
D. 

JI:ULERT 
B. lilhelm 

C~BO ~HIER 
e.c. 

RICThlN 
... P.c. 

CARLSSON 
u.E. 

EOuvernarhlhe 
kiYlderen 
geza1t 

kale bij den 
geza :t 

mait:r:e <.1 ' otel 
in dit-nst v . d . 
gez . 

dienstb . 3ez . 

chauffeur ..:;ez . 

secr . archiv. 

Ie secr. 
Zveed"e le_;atie 

cl atlffeur leg. 

v .Alke adel. 
362 

L . V JOrhoL1t 
28 

16.11.46-

16. 11 . 'r6-

16.11 . 46-

·J 6 . 11 • L~6-

16 . 1'. 46-

17.1 • f6 -1 . 4 . 4 

23.3. n -

2. !-6-

~ Oo-<>---~j ~o-o(.A... '9 ·" .A~ ..t.7·''7 
echtgen. 
êecretaris • • • 
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