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VERril~QUUBLIJK. -
C-dlfs?· 

• 
Naar aanleiding van het mondeling 

verzoek van Mej. ''fiezmner vallUw Kabinet \'ferden dezerzijdiJ 
inlichtingen in;ewonnen over: 

~rnelia VAN DBR ZIJDEN, geboren te • s-GRAV~~GE , 11 Ja

nuari 1906, van beroep chauffeur, laatstelijk wonende 
Gentse straat 70 alhier. 

Ten aanzien van deze persoon bleek 
het volgende: 

Op ·11 September 1946 l':'erd hij in h~t Bevolkings:regimter 

alhier a~geachreven naar de nr. van Mierlostraat 4 te 
Breda. 
Zijn naam komt in de administratie van de Politieke 
Recherche Afdeling (P. R.A.) alhier niet voor. Betrok
kene ataat echter op zedelijk zeor ongunotig bekend. 
Door de Politie alhier werden diverse proce~~en-ver
baal inzake boveWiltaande ·tegen hem opgemaakt, :t. 'J'. : 

in 1922 t/z van art. 247 T. v. S. ; 
in 1926 j.dem; 
in 1928 t/z van art. 247 c.q. 248 B. W.v. s. ; 
in 1931 t/z van art. 239 w,. v. s. ; 
in 1936 2 maal t/z v nart, 248 bis W. v. s . ; 
in 1938 t/z van art. 248 bia c . q. 239 W.v . s . ; en 
in 1940 t/z van art. 247 c . q. art 248 bie ,lf.v.s. 

Bovendien werd. hij in 1929 geverbaliseerd wegens 
mir;handeling. 

B lijkene bekomen inlichtingen 
zon hij in de jaren 1941 - '42 en 1943 in zijn ~oenma
lige vroning aan de Spaarwaterlaan Iio 28 e.lhier onder
duikera en \9apens hebben verborgen. 
In vern and hiermede werd hij door de Dtrl taere t!>C.Zoeb.t . 
Op 10 :!ei 1943 vertrok hij n ar Arnoterdam en mel ....... e 
z ich aldaar voor ':Terli: in rui tsland, hetgeen hem ge
lukte; hij werd chauffetlr bij de firma THO~ en STIEFEL 
te Neurenberg, S)eciaal voor het beattlren van vracht
anto •s . 

er c n j ar 



-

• 

naqr N ederland. Om niot herkend te uorden had hij 

zich gekleed in een Du.i to-Italiaana u.niform en ver
toonde zich zo in het openbaar. Om de aandacht af 
te leiden vertelde hij aan nieu.~gierigen, dat hij 

bij de Wehrmacht werkte, hetgeen niet naar was . 
Xort na Bijn ter~~eeD 

in Duitoland in 1944 ~erd hij ~egena sabotage goar
reeteerd; hij zou,na tot de doodatraf veroordeeld te 
zijn, in de gevangenis aan de Lu.dwigstraase te Ne~~ 
renberg zijn opgeoloten. 
Hij bracht daar 8Y2 maand door; toen werd hij op 22 
April 1945 door de Amerikanen b3Vrijd. Op 6 Juni 
1945 keerde hij in Nederland terag. 

2 . 

Op verzoek van dG Procu
retlr- Generaal. bij het Gerechtehof alhier wer~ van andere 
zijde in Maart 1946 eveneena een onderzoak ingcs~~l, 
naar VAN DER ZIJDEN, zulks naar aanleiding van een 
bij het Ministerie van Justitie, afdeling Politie, 
Raamweg 47, alhier, ingekomen achrijven van de Beder
landae Ambassade, afdeling Justitie, .te Londen, waar
van het afschrift hierbij gaat. 

Aan de Hoogedelgestrenge Heer 
ur.J . V1aeer, 

E. v. d. Noordaa. 

Chef van het Kabinet on Protocol 
van het Hiniaterie van Bui tenland.oe zaken, 
Pl ein 23 
te 
• o- GRA3ENJIAGE 



~ederlandse Ambassade 
Afdeling J~otitie 

Tel.a Sloane 0411 
No. 875/0. 163 • • Betreffende a 
X:. VAN DER ZIJDE. 

• 

AFSCHRIFT 

82, Eaton Square 
London S.W.1 • 

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te 
delen, dat alhier het bericht ontvangen werd, dat 
~DER ZIJDE, wonende Bez~idenhout 299 te •s-GRA-

GE, als chauffeur in dienet zou zijn getreden 
bij de A.merikaanae Ambassade aldaar 1 ·terwijl hij 
zeer binnenkort in die f~notie naar Amerika zou 
vertrekken. 

Naar vernomen wordt zou VAN DEn ZIJDE in 
genniformeerde Duitse dienet geweest zijn. Ieta 
naders omtrent hem ia dezerzijds niet bekend. 

Mogelijk geeft het bovenvermelde Uwer Ex
cellentie aanleiding een onderzoek te doen instel len • 

... 
Het Hoofd van de Afdeling Justitie 

bij de Nederlandse Ambassade te Londen, 
voor deze: 

w. g. H.A.G. Baron Steengracht van Moyland. 
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Betreft: 
öriderzoek naar 
C.VAN DER ZIJDEN. 

G E H E I M. 
1 7 JUUl947 

~ !Prjj 
~aar aanleiding van een schrijven van he*~~~~d--

van de Centrale Veiligheidsdienst No.Dis.508 d.d. 23 
Juni 1947, is dezerzijds een onderzoek in~esteld naar : 

· Cornelis VA~ DER ZIJDEN, geboren te s-Gravenhage, 
11 Januari 19ö6, van beroep chauffeur, laatstelijk vone 
de Gentsestraat 70 alhier . 

~Op 11 September 1946 werd hij i n het Bevolkingsre 
gister alhier, afgeschreven naar . Dr.Van Mierlostraat 4 
te Breda. 

Zijn naam komt in de admini strat ie van de P.R.A. 
(Politieke Recherche Afdeling) alhier, niet voor. 

Betrokkene staat op zedelijk gebied zeer ongunstig 
bekend. 

Do or de Politie alhier , werden ~e volgende proces
sen-verbaa l terzake van zedendelicten tegen Van der Zij
den opgemaakt t.w.: 
In 1922 t/z van art. 247 W.v.s .; 
In 1926 idem; 
In 1928 t/z van art. 247 c.q. 248 B. W.v.S.; 
In 1931 t/z van art. 239 W.v.S.; 
In 1936 2 maal t/z van art. 248 bis W.v.s.; 
In 1938 t/z va1oart. 248 bis c.q. 239 •7.v.s. en 
In 1940 t/z fl.rt. 247 y .q. art. 248 bis W.v.s. 

Buitaftdien werd iA 1929 proces-verbaal tegen nem 
opgemaakt .:::terzake van mièhandeling. 

Blijkens bekomen inlichtingen zou hij in de jaren 
1941-'42 en 1943 in zijn toenmalige woning aan de Spaar
waterlaan No.28 alhier, onderduikers en wapens hebben 
verborgen. 

In verband hiermede werd hij door de Duitsers ge
zocht. Op 10 Mei 1943 vertrok hij naar Amsterdam en meld 
de hij zich aan een adres aan de Keizergracht aldaar, 
voor werk in Duitsland. 

Hij kreeg werk als chauffeur bij de firma THORMA 
en STIEFEL te ~eurenberg, speciaal voor het besturen van 
vrachtauto's. 

Na ongeveer een jaar als zodanig te hebben gewerkt, 
kwam hij voor enkele dagen met verlof naar Nederland. 

Teneinde te voorkomen herkend te worden, had hij 
zich in een Duits-Italiaans uniform gestoken, waarmede 
hij zich hier in het openbaar vertoonde. 

Om de aandacht af te leiden, vertelde hij aan dege
nen, die dit vroegen, dat hij bij de Wehrmacht werkte, 
hoewel dit in feite niet waar was. 

Kort na zijn terugkeer in Duitsland in 1944 werd 
hig wegens sabotage gearresteerd en zou hij, navveroor
deeld te zijn tot de doodstraf, in de gevangenis aan de 
Lu'dwigstrasse te J.~eurenberg zijn opgesloten. 

Na hier 8 1/2 maand te hebben doorgebracht, werd 
op 22 April 1945 door de Amerikanen bevrijd. 

Op 6 Juni 1945 keerde hij naar Nederland terug. 

Verzonden 
aan: 

Op verzoek van de Procureur-Generaal bij het Ge
rechtshof alhier, werd dezerzijds in Maart 1946 eveneens 
een onderzoek ingesteld naar Van der Zijden, zulks naar 
aanleiding van een bij het Ministerie van Justitie, af
deling Politie, Raamweg 47, alhier, ingekomen schrijven 
van de Nederlandse Ambassade, afdeling Justitie te Lon
den, waarvan afschrift hierbij gaat. 

op 16 Juli 1947 
het Hoofd van de c.v.n., alhier. 



NE~RLANDSCHE AMBASSADE 
kFDEELING JUSTITIE. 

Tel.: SLOane 0411 
No.B75/0.l63 

Betreffende: 
K.VÄN DER ZIJDE 

82 , Eaton Square 
London S. ~.l 

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te dealen, dat al
hier het bericht ontvan~en werd, dat K.VAN DER ZIJDE, wonen 
de Bezuidenhout 299 te s-Gravenhage, als chaûffeur in 
dienst zou zijn getreden bij de Amerikaanscha Ambassade 
aldaar, terwijl hij . zeer binnenkort in die functie naar 
Amerika zou vertrekken. 

Naar vernomen wordt zou Van der Zijde in geuniform
den Duischen dienst geweest zijn. Iets naders omtrent hem 
is dezerzijds niet bekend. 

Mogelijk geeft het bovenvermelde Uwer Excellentie aan
leiding een onderzoek te doen instellen. 

Het Hoofd van de Afdeeling Justitie 
bij de Nederlandscha Ambassade te Londen, 

voor dezen: 

w.g. H.A.G.Baron Steengracht van Moyland. 
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