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MINISTERIE 

VAN BUITENLANDSE 

'S-GRAVENHAG E OP KAARI • 
ACO/ 
DAT: 

VBllZOBKB !liJ II.EANTWOOllDING, ltBNWBRK, ONDBRWBRP, 0 tf'A~t:~l 

Onderwerp: .A.!rooldlng van t\va'3d~ Sec.re'Gariu Zïiit.se.rao 
zantschap • 

IS N ~ UWWBll Til \'BR~fELDBN 

~tum: 4 Iam;.;;;.ri 1951 c. 

Nummer: j 4.1 • 

• 

• 

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

een ontvangen schrijven van bet ZWitserae Gezant

schap hier ter stede, dd. 29 December 1950 No.168• 

'{- I de Heer F.H. Amres, Tweede SecretariS van ge

noemd Gezantschap,tot een andere bestemming is 

geroepen en 6 Januari 1951 vergezeld van zijn 

echtgenote, Nederland definitief zal verlaten. 
~I 

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

~~~~ 

At:;n het Hlinisterie van Binnenlandse Zaken, 
p/a Javastraat 68 , 
' s - r;. r a v e n h a g e • 

~ 7822- '50 



4d. 

Nieuwe gezant van Zwitserland 
De heer Daniel Secretan, voormalig 

gezant van .Zwitserland in Emte, is be
noemd t~t gezant in ons lan4. 

De heer Secretan volgt de beèr Robert 
Kohli op, die t·haps Zwitsers gezant in 
Bel&l;ado .let fte Dieuwe Zwi1se1·se .gezant 
zal binnenkort uit Bern naal' ons land 
vectrekkell. 



~ Al ' ·--

Zwitserse gezant gaat naar 
Belgrado 

De ZwltsersG regering ht:\eft de be
noeming beltend gemaakt V\11 de heer 
Rob~>rt Kohtl, thall,li. gezant jn ll'P.i"Jer-

1 land tot ge.ant ~ 'Joego-Slavië. 



MH 

MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

'S-GRAVENHApE. de . 16 September ..... 19 ........ 49 
Kab1net*'R~~~oco1 

I A ..... , ~, r-L ..------- - -------, 
No. 

I 

I 

I 

86393 Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagteke n in g, n u mmer 
en af de I i n g nauwkeurig t e vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat, blij kens een 

van het Zwitserse Gezantschap a lhier ontva ngen nota d.d. 24 

Augustus 1949 no. 132, Mejuffrouw Ruth Burri op 23 Augustus 

, j.l. in dienst is getreden bij de Heer F.Andres, tweede Secre 

taris bij genoemd Gezantschap ,wonende Lange Voorhout 42. 
~ 

De Chef van het Kabinet 
van de Minister van Bui tenlandse Zaken , 

' ~~ Ministerie van Binnenlandse Zaken 
p/aJávastraat 68 , 

' s Grave n ha ge. 

~ 7556. '49 



MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 

K&binet en-Protocol 
~~ 
No. 

86393 

'S-GRAVENH.AtGE, de 

A-.. ~I 1!------------, 
Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer 
en af d eI i n g nauwkeurig te vermelden 

Met verwijzing naar mijn schrijven d.d. 29 April 

1949 Kabinet en Protocol no. 42179, betreffende de benoeming 

I 
Aan 

I van de Heer F.,Andres tot Tl-1E.lede Secretaris bij het Zwitserse 

Gezantschap, hier ter stede, heb ik de eer U mede te delen dat, 

blijkens een van genoemd Gezantschap ontvangen nota d.d. 24 

Augustus 1949 no. 132, de in hogerbedoeld schrijven vermelde 

! I"Nurse" de naam draagt van Ruth Grossenbacher. 
~ 

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

_:::l~~ 

~f' 
het Ministerie van Binnenlandse 
p/a1 Javastraat 68, 
's Grave n ha ge. 

Zaken, 

i!> 7556. '49 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

A~~=l~~binet en Proto~o~. 
No. ··· ·· · ... , 23 AUgustus 1949 • S-GRAVENHAGE, de ........................................................ .. 

Men wordt verzocht biJ de unhallnc van 
dezo brief d a 1 t o k e n I n c. n u m m • r 
e.n af do I In 1 nauwkeude te vermelden 

Ik heb de eer U ... ede te aelen, c.ut, ulij,~eno 

een n ta van het Z i tseroe Gezantschap hier ter 
e etede van 15 Augustus j.l_..~ no. B. 4.2. Ah. 130, 

de Heer Otto Jormann 1v&n ZWitserse n &tionaliteit, 

op 28 Juli 1949 zijn uerkzaamheden in dienet VOO 

het Z\.1 teeree Consulaat te Rotterdam heeft u~:mge

vuncen. 

1 
De Chef van het Kabinet van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, 

-t_K~ ~'! 
~ 1-:;o .1949 

I A.._ ~tPJ!.-S"c 

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

~ 7556- '49 



MIN I STER I E VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~ ~ubinet en Protocol. ' 
No 63128 • ... 

'S-GRA VENHAGE, de 29 Juni 1.949 • 
.JU •1';1'l Men wordt vorzocht biJ dounh•lln,V>n 

deze brief da c te.kenlnc. nummer 
en afdollnc nauwkeuril te vermelden -A, lrtP.u. 

Ik heb de-eer U med~ te• delen dat, blijkens 

een van het Zwitserse Gezantschap hier ter 

~tede ontvangen achrijven d.d. 9 Juni j.l. no. 

~ 96, üejuffrouw Hanna Lehmann, van Zwit eerse 

x nationaliteit, de dienst van de Hoer F. Lenoir, 

commies aun de kanselarij van voornoemd Gezant

schap heeft verlaten. 
~ ) 

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

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

/ 

@ H678- '48 



BH 
MINISTERIE VAN B U I T E N L A N D S E :J.A ~ !;, .tN 

~ Xabinet en Protocol. I ACDj'lT 
'~ ·"itm!r- /1~~) . No 5'5739 'S-GRAVENHAGE, de 

/ 

- ~ 

Men wordt venocht biJ de unh~llnc van 
deze brief d~ctekenlnc. nummor 
en afdelln c nauwkeurlc tovermelden 

Ik heb de eer U meàe to delen, dat 
blijkens een van het Zwitserse Gezantschap 
hier ter stede ontvangen schrijven d.d. 28 

....jMei j.l. rio. 80 Hejuffrouw Martha Haaf , van 
Zwitserse nationaliteit, als kindermeisje 
in dienst is getreden van de Hoer R. J.Keller, 
secretaris aan voornoemd Gezantschap. 
1 

De Chef van h~t Kabinet van de 
Minister van Buitenlanose la~en, 

-==:L~~ 

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

@ 44678- '48 



.;. 
MIN IS TER IE V A N BUITEN LA N D SE ZAKEN 

~ Kabinet en Protocol . 
No 42J79, .. 29 April 1949. 'S-GRAVENHAGE, de 

Men wor-dt verxocht bi] de unhallnc van 
dexe brief d~cte kan 1 n I· nummer 
en a fd e 11 n 1 nauwkeurlc to ver"molden 

Ik heb de eer U mede te delen dat, 
blijkens een van het Zwitserse Gezantschap 
hier ter stede ontvangen schrijven d . d . 21 
April jl., No. 46, de Heer F.H. ANDRESmet 
ingang van 20 April jl. benoemd ie tot 
tweede secretaris ~~ voornoemd Gezantschqp 

De Heer MnDRES is vergezeld van zijn 
echtgenote~ twee kinderen en een nurse . 

Hij komt te wonen aan het adres Lange 
Voorhout 42 , alhier. 
~ 

:JE CHZF VAN !BT KABINET 
VAN j)E !1iiNISTER VAN BUITENL_tuOSE ZAKEN , 

v'fJ,, ~ .,.,; ,/, 

e /r•77 ...,;~ 

I 
·/ 
~~ 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken 
tta Javastraa t 68 , ' s - Gravenhage . 

® 44678- '48 



MH ) 

MINISTER I E VAN BUITENLANDSE ZAKEN @ 
Kabinet en Protocol. 
~[X 

No ... ~6915 . 
'S-GRAVENHAGE, de 17. .. Maart .. . ..l949. 

~~ .... Mc:n wordt venoc.ht biJ do unhallnc un 
_, ~ dete brief dactekenlna. nummbr 

~n af d ell n 1 nauwkeuria co vermelden 

~<9ov b 
Ik heb de~er U mede te delen dat, 

blijkens een van het Zwitserse Gezantschap 
hier ter stede ontvangen schrijven d.d. 10 

!Maart j . l., No . B.5.~./ke., bij de Heer R. 
~ Keller, Secretaris aan voornoemd Gezantschap, 

a l s kokkin in dienst is getreden Mejuffrouw 
~Margarethe Klug van Oostenrijkse nationaliteit . 

li 
De Chef van het Kabinet 

van de 1linister van Buitenlandse Zaken, 

t!:~ Ministerie van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 6e, 
A 1 h i e r . 

® 44678- '48 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~~M~x Kabinet en Protocol. 
No ..... 29912 

'S-GRAVENHAGE, de ..... .24 ... .Maa.r..t .... lÇ)49 ......... 

J 
Men wordt ver-zocht biJ de unh:a11nc v.tn 
dezt:!: brief da &teken In&, nu mmo r 

en afdelin&: nauwkeurl& to vcrmelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat blij
kens een van het Zwitserse Gezantschap hier 
ter stede ontvan&en schrijven d.d. 16 Maart 
j.l. No. 21, de Heer Fred.Bieri, tweede 
secretaris aan voornoemd Gezantschap, tot een 
andere bestemming is geroepen en Nederland 
heeft verlaten. 

r Mevrouw Dora Vlassopoulou, dienstbode 

vf 
van de heer Bieri vergezelde het ge zin. 

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

P';g .. ~~ ~y ;;_.~ 
+.{'i! ~"t"C ~ ~ 
/ ;:._ liJ"~~ (_ ·~ tJ "J) J 

4t e _;..;;~/-; # 
I!~ 

Aan het l·'linisterie 
van ~lgeMene Zaken, 
p/a Javastraat 68 , 
's-G raven ha ge • 



A/A ~-
MINISTERIE VAN But'fENLANDSE ZAKEN 

Kabinet en Protocol 
~Y.'38c · ól .5-s'-t J 

No. ·······1·2·619 7·· 
'S-GRAVENHAGE, '-'cle .. 23b ovember 19.48 

tl~., ~ "...d' /f 

Jî~~ ,-~(b \ 
Men wordt v~t bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer en 
a(deling nàuwkeurig te vermelden 

e ~l { I 
Ik heb de eer U mede te delen, dat 

blijkens een van het Zwitserse Gezantschap 
hier ter stede on~angen schrijven, d.d. 
11 November jl., ~o B.5.2., het echtpaar 
Pieter en Cornel~ Boon (van Nederlandse 
nationaliteit) tn dienst van de Zwitserse 
Gezant ie getreden. 

~l: De Chéf van het Kabinet van 
de Min~ter van Buitenlandse Zaken , 

Aan het MiniBterie van 
Algemene Zaken, 
~/a Javastraat 68. 
te 
's-GRAVENHAGE. 

@ 7644 ·· ~a 



CU 

MINISTERIEVAN 
Kabinet en Protocol. 

BUITEN LA N D SE ZAKEN 

~3- .... 
'S-GRAVENHAGE, de .... 

Men WQr<lt vonocht biJ do unhallnc van 
deze brJef da,tekenln&. nummer 
en afdelln("•~Jic t5 ~'!T'oldon 

I ACDÏ f/tjl;_ 

• Ik heb de eer U mede te delen dat, blijkens 

een v~n het Zwitserse Gezantschap hier ter stede 

~ ontvqngen schrijven, de Heer Max Jaeggi tot ambte

naar is benoemd aan het Z~itserse Consulaat te Am-

sterdam. 
I~ 

De Chef vAn het Kabinet 
van de 

Minister van Buitenlandse Za~en, 

• 
Aan 
het Ministerie van Al gemene Zaken, 
p/a Javastraat 68 , 
•s-Gravenhage. 

® 41678. '48 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

a.t:B1fmMX Kabinet en Pro toco ~ 
No. l.J976·3·· · 

• 

'S-GRA VENHAGE, de 

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

Ik heb de eer U mede to delen, dnt de 
)< Heer G. de Dardol, Gesantechapaoocretnrie 

aanbet Gesanteohap van Zwitaerland hier tor 
stede, tot een and ere bestemming is goroopen 
en Nederland op 30 September j.l. verlaten 
heeft. 
4 

Ie ~he~ van het Kabinet van de 
Minister van Briter.ltJ.ndse Zaken, 

::f_l:.uap_ 
..---

Aan het Ministerie van Algemene Zaken , 
p/a ~avastraat f8 , te 
' s- Gh1 VEJ'illAGE. 

@ 76H • '48 



F/\1 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
/ Kabinet en l'rotocol. 

u~ 
' Vnlnn "1'-lr1 b 

'S-GRA~~ de .. _.19. ... Aue~l;Jt~UJ 
No ...•.. 8.6.925 ..•..... 194B. 

• 

• 

I A:Df 
tj.Q\7 

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

Ik heb tlo Eler U mede te delen, èl.at met 

l ingang van 1 kngustus jl. de Heer Ru.dolf 
/ Wal ter Helfenberger, van Zwi tsersa rmtiona

liteit, r,eboron 12 Septel!ll)er 1916 to Gossau 

St (+allen, in dienst is gatroden bij. het 

Zwitsers erewntschap hier ter ntede Hls oom 

mio~ der Kanselarij. 
h( 

De Chef van het Kabinet van 
de Minister van ~litenlandse Zaken, 

Aan het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
pja Javastraat G8 
1 s-Gravenhage. 



BH 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
tab1net en Pro~ocol . 

~36.3 . 
'S-GRAVENHAGE, de ..6 A.\!&:!.S.!;~~--·-···-1948 . 

Men wordt verzocht biJ de unhallnc van 
deze brief da&tekenln&. nummor 
en afdelin& n3uwkeurl& ce vermelden 

Ik heb ~e eer U mede te delen, dat 
, , Mejuffrouw Dora Lehmann, niet meer in dienst 
~~ is bij de Heer Frêdêric Lenoir, commies ter 

Kanselarij van de Zwitserse .Legatie hier ter 
stede. 

Zij is v~angen door baar zuster 
, I Mejuffrouw Hanna Lehmann, eveneens van 

Zwitserse nationaliteit . 
~ 

• 

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

~e{~). 
~,------1 

9 Aua. l9.t8· 
I -
1~ '/.llló 

Aan het Ministerie 
van ~lgemene Zalen, 
p/a Javastraat 68, 
' s - G ra v en ha ge . 

® 7412. ' 47 



M I NISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

JrM5~ Kabinet en Protocol. ---

• 

No . ..... 8.0J6 . .1. ..... _._ 
'S-GRAVENHAGE, de _ __,.J_û_J..uli..-~9.4 .. 8 ....... 

Men wOrdtr.'e~zotht biJ de unhallnc van 
~ deze bl:lef ä aculcenln,, nummor 
~ 1" afd't;lltTr"ft>Uwlteurll te vermolden I 

~. ~.·-.' l...:.- AU&. I~~:....! 
~ AC ~»~c:J 

Hierbij deel ik U mede, dat MeJuf
\ frouw J. Borel, tot voor kort werkzaam 

aan het Zwitserse Gez • .ntschap alhier, 

Nederland heeft verlaten. 
IK 

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

~~ 
~ 

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

@ 1-112- ·-11 Alhier. 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

• 

• 

en Protocol. ~ 

""5-GRAVENHÀGE, de ...... ?.~ Au.~stu~ .... ).948. 

194 Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
..deze brief dagtekening, nummer en 

Y Y/"10 ~fdeling nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat 
4

met ingang van 1 October a.s. Luitenant
Kolonel A. E. Francke, Mîlitair Attaché 
aan de Ambassade van Zweden te Londen, in 
gelijke hoedanigheid benoemd is aan het Ge
:aantschap van Zweden hier ter stede, ter 

_ vanging van Lui tenant-Kolonel Hoüman. 
~~ De Chef van het Kabinet, 

van de Minister van Buitenlandse Zaken, 

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

@ 76H ··~a 



WP 

MINISTERIE VAN 
~ )i ~.... 0 ' !; '~. col . 

54'E@ 11115 

No. .... C. 4-126 • 

0 

•• C\J) 

OP&9.EG~ 

B U I T E t)I..J.-Abl-0 S-E Z A K E N 
·_,,gnc~ J tf J_j}'. 

'S-GRAVENHAGÊ, d~.l64 f.~ ........... J..9t~8 ... 
~_,,...,.~...,,.--l'èt"\'erzoc:t!l 'bij ~e oonho!lng 

l Afi$ ~eze brief dcgteke~lng, nummer 
ca.hfdeling nauwkeurig Ie vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen,dat de 

-· 

1 ncer Max Jaeggi,werkzaam aan het Consulaat 
van Zwitscrlancl te Rotterdam, tot een andere 
llOd':;emming is geroepen. 
11'1< 1 

D G F V N ~IDI' ( ~r LT 
V'J.n de '.inister Véll'l 

Buitenln~dse Zaken, 

-:{!f~ 

Aan het ~inisteric voor Al~emene Zruccn, 
p/ a Jav·u:;trv.al.i 68, 
Den Haag. 

9 7361·'47 



' l • 

MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

rabinet en Trotoc~l . 
~ 

'S-GRAVENHAGE, de ......... 16 ... Jllll:h ... , . ............ I 9:lr..J' .. 

No. 61566 . Men wordt verzocht bi{ .de.~n~alint von 
deze brf.r áagtekening. nUmmer 
en af d ~I in a n&uwke urii: te- vermetdan 

• 

JkllEGD 

Ilc heb de eer U :nede te delen dat, blijkens een van 
het Zwitserse Je zantschap hier ter stede ontvangen nota, 

-W Mej . "~ .Melicharova, aie~1stbode van de .Ieer R .J . n:eller, 
~ecretaris aan voornoemd Gezantschap,op 2 Juni jl. 

xl in het huwelij:: is ~"P.treden met de feer Karel Pacha,van 
Tsjechoslowaru<se nationaliteit,m~ître d'hûtel van de 
Belgisene ~bassadeur hier ,er stede. evrouw ~>cha 
blijft i~ ~~enst bij de leer ~eller • 

.. , ej . Oécile \.ckermann, Viln. Z.i. tserse nat· onali tei t, 
is met insa~g van 1 Juni jl.in dienst aetreden bij de 

oer Keller. 

D : C F i/ • Gi;T { I 11 

vA-n de ,, i.o.is ter van 
.'3ui t,enJ. 1c :>e ~at::en, 

-

Zijner Excellentie 
de Iûnister voor ~lgemene 

Javastr·-lat 68, 
Zaken , 

Den H •ar.; . 

@ 7290 • • 48 



•s-Gravenhage 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN ~Dl 22 De:ce~ber -.1..9.4.7 

NET HERLAND FOREIGN OFFICE 

Kabinet en Protocol 

No. 114303 

®ól~ , 14 Utt..l941 

,26/yt/. 

Ik heb de eer U mede te delen, dat Mej. 

' 

tA r,'l J Jaroslava Kasparova, houdster van het Tsjecho

slowaakse paspoort No. 354927832/47, als dienstbod 

, t! l in dienst getreden is bij de Heer R.J. Keller, 

~ Secretaris aan het Gezantschap van Zwitserland 

hier ter stede. 
~ 

De Chef van het Kabinet van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, 

_:::!!'~-

AAN de Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 



• 

• 

47 
'21 . 2. 194 7 

~ 
CON~ ULA.IR'_. A:IID~:TAP..E:-1' V .!i.l'! VHEE . .n.LJ LAL{1) H' GE'.'E..., HG:J IN A. I 

1\TEDERIJ~ fJ , lifi!D . DTDIE , StJRI:lAI :E en CURJ.CAO • 
---------------------·--·-------- ------- --

-------------:~aam en 
voorn:unen: 

Functie: Adreo: Tel.: D1.t..tr vcrblijf 

~~RDÄ~ . (;~~;-N oo;d-H~~Ï~nd ~-ü;; ~~~ t: Ge ïj;;ï~~ u ·;-·ö; ;;ij;;;ï·;-;:;~t; 
Groningen en Friesland) 

A..ûRZS : Joh . Verrnet:r-tra .t 16 
Tel. 97626 

S?YCHER 
''{. 

BA TA VIA 
:Bres: 
~el .: 

BEUSCE 
u. 

B!SA1iG 
E. 

1\iEDAN 
AdreS": 
Tel.: 

B:A.DniN 
H. 

?..AD;)RN 
M. 

? 

con~ml 
1946 

consul 

wd . consul 

wd . con::;ul 

ROTERDAM 
Adres :Parklaan 20 
Tel. 24004 

::ocH 
Ifa- • F. H • ~.~ . 

GRJN_NGBN 
A.. von 

consul 

secr . lcanoel. 

J . Vcrmeer:Jtr . 16 
97626 

• 

Parklaan 20 24004 

• 

• 

• 



• 

• 

~iaGn en 
voornamen: 

Z iiTJ EP .. IJum ) 

Func-ie: Aures: Tel.: 

47 
2 

J}lUr verblijf 

--------------------- - ----- - ---------------------- --------------------
JÄG~}I 

DOG~DROM 
Mej. M. G.J. 

PLA.TTNER 
I~e j . B . 

commies 

secr . 

secr . 

Nieuw aanpekomen dipl •• ~eriode 19.6 tot 2.9.47 

SPYCHER 
i{ alter 

cunsul 

SPYCHER echtsen. en dochters 
Catherina Heidi en Erika 

BAIDT~NN 

Max Kans 
Ambtenaar 

BAUM\NN echtgenoot 
H .L. 

WICKI 
Robert 

Oommies 

SCHLAEGLI tijdeli j k 
commies 

FLUCK Steno-typiste 
yVonne 

LEENH EER Steno-typiste 
w 
De MOOY St eno-typiste 
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VERBJ>ARSSCHOT 
c 

coilf'ierge 

BOVRY 
R.E. 

ti j deli jk oommies 
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Ams terdam 
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Amsterdam 

Amsterdam 
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.fUtlsterdam 

Amsterdam 

Rotterdam 

• 
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'11120tl 
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Naam en 
voornamen: 

li'anctie: Adres: 

--------------------------- ----------------------
~~m:tr Gezant Tobiaa Ao er-
R. la~n 10 

Km::ur echte; • ..;ez. idem 
mevr . 

~el.: 

330555 

idem 

D1ar 

1.10. t6-

1 . 10. t-Ó -

• JUNOD 
E. 

2 e f'ecrt . "lage ~·1 u'w1e ~ .353140 1.10.46-
4 

• 

JU!OD 
mev:::-. 

DARDBL ~:C 
G. 

.~:.:LLER 
111 • 

liDL ~R 
i.ievr. 

::ELLLR 
R.J. 

1:-LLER 
mevr . 

echtg. E. 
Junod 

att . 

~tt. 

eèh~g . 
~ . ::.aler 

secrt . 

echt.;. ::t..J . 
~:eller 

h1ofd der 
1\:anselarij 

idem idem 1.10.~6-

J. IGraelspl . 775069 1.10.46-
23 

Hotel lell 1156'53 1.10. +6-
Indeo 

Hotel des idem 
I~des 
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Functie: A lreo : Tel.: Daur 

----------------------------------------------------- --------------------
ECltjTz 
::ej . E. 

:SJ'i.rL 
Ik j. J . 

' ENNEB~n 1ER 
Mej . A. 

LENOIR 
• F • 

• 

....::l:aO:!:R 
mevr . 

::? 
!'IT::LLER 
iJ. 

K? 
N:Sll:SR 
r.:aria 

7.: JGE 
M. M. 

t1 

~ 
:mJ!: ·t:rGEN 
A.. v. 

JÄ'7ER 
:s. 

DOG:EROM 
1.: j . . G. J. 
(Ned.) 

: ' ' ~ 

4;ypis-';e 

typiste 

:::eert . 

'üerk 

ech-'-.~ . P. 
Lenoir 

2e secr . 

ecb tg . m. 
Nel t:r 

ConGJLll 

eer . 
:::a!ls. 

::ar-s. 
ambt . 

., 

sec_·t. 

1.10.46-

•J. 10.46-

16. 11 • ~6-

16.1 1. 4-6-

16.11.46-

22.3.47-

22 . 3 . +ij-

Rot~erdam 

Amsterdam 

Ro tte_·dam 

Ro-';terda:rp 



3. 
------------ ..... - ---------- -------- ----- ---- -- --- ·- --- -·---Naam en 

voorn3.men: 
--------------IJ<n~BERT 
ft:ej . C. 

SPI..!CHER 

BOUI.JANN . ~: . 

EOü.áii.NN 
m vr . 

·.liC:ïCI 
R. 

FEHLAET·'LI 
P . 

• 
1 .UCK 

Me j. I. 

LEE:.lliEER 
:1ej . (Ned . ) 

:DE ·my 
:.:ej . I.(Ned . ) 

Y~ .• BAAR..;l .OTT 
c. (Ned.) 

FLmc7..:.e: 

diena~bode 
::eller 

Cons. 

echtg. 'l • 
...:i·)_. ec · P.r 
2 doellt.ers 
H. en E. 

echt>"·.:. 
Bow:an~ 
en àoc~~er 

con:~"'~ies 

com ies 

typiste 

typiste 

typiste 

portier 

A lres: 'I'el . : 

----·---------------------------

Amoter am 

Amst;erdam 

Amcte'~"dam 

A.....,s·erdam 3.5 . 47-

Amo ;erdam 

Amcte ·dam ' . 3. 5.47-

Amsterdam 3. 5. 47 

Amsterdam 
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