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MINUTENBLAD 
DOSSIER No. ... ... OD 57 7 

1. Heden rappel aan B inzake beantwoording schrijven CX 14245,dd. 
25.4.47. - vdNtX 

• 

• 

• I 

2. 

3. 

L;. 

5. 

@ 40216- '46 

· n~~-~~ 
~0. ,///~ ~c:X.R ~ ~ 
tJU ~ ~ @ s- ~ k-v-'-P) J. 

e ~ /Çt 1 YJ'""' ~ ~· t1(_e_ ~~ 
Ad 7.~./f~ ~ . 11- 9- 'i) . 
~~-. ( 

Zoals ait bantekening 1 blijkt,heb ik dit OD sinds 25.4.47 niet 
meer gezien. ~ fd B verzaimde mij van toezending schrijven ID dd. 
9.10.47 No.1112-A-47 in kennis te stellen. Door overbelasting en 
bezit één secretaresse konden wij in die periode geen rappelsys
teem bijhoaden. 
Verzoek aan ACD: 
Gelieve, voor zoveel nodig, gewijzigde namen ait stak ID agenda 
22072 op kaarten over te nemen en een copie van Lover idge, Vail
lerme en Piereon te voegen, respectievelijk in deOD's Britse-
Franse en Hongaarse Vert. in Nederland. 18.2.1949 0~5 

,/ 

7~ :~-- ~~. c /.17f,,4.1' ~IJ 
I ngezien i. v .m. Co-77907 c 9 ' 24/l-5 0 /'V 
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.. ~ r .:.~a.· .. JL::_b - @ 

ieuwe Braziliaanse gezant in 
Nederland 

De nieuwe Briziliaanse .gezant en me
vrouw De S,$1~eao ~.. in Nederland 
aangekomen. Op Schip werden zii 
begroet door mr Ch. L. Crommelin, 
namens .!het Nederlandse histerie Val) 
Buiten):andse Zaken, de Braziliaanse 
zaakgelastigde de heer A. de Camargo . 
Neves, de Brazili aanse Consul-generaal 
in Am terdam, de heer Alenasetra Gui
maraes, dr . Plesman, president-direc
teur van de KLM en vele leden van het 
Braziliaanse gezantschap en van de Br~ 
7.iliaanse kolonie. 

I 
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MINISTERIE VAU 
BllH:rENLAUDSE ZJL!(b'l~ • -

B 81232 . 
's-Gravenhae;et 22 1.1aart 1950. 

No . : ·-OndervJerf_): VerLlaring politiel::e VERTROU•.ELIJK. 
gezindheid . 

II TV.2 
~aar aanleiding van Uw brief van 7 .'hart 1950 no . 

719/50 Bureau Hoofdconu:llssaris,. moge ilc U adviseren ar n 
de Consul-Generaal van Brazilie te antwoorden,dat door de 
J3raziliao.nse Gezant een schri f·telijk verzoek v e.re te rich
ten tot Z. E. de liP.iste.r van Buitenlandse Zaken, om hem in 
corrtact te willen brengen met een Nederlandse instantie, 
die oen verklaring on:rl:irent politiel::e antecedenten kan af-
geven. 

De heer Hoofdcommissaris van Politie 
·t; 0 

.H:ID:r HOOFD VAN DE DIE1'~ST . 
Nauens deze , 



• 
22 .1a.art 50 . 

81232 . 
II TV.2. 

Tv1ee . VERTROm, ELIJK. 

Verklaring politieke gezindheid. 

Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie ter kennisneming 
afschrift aan te bieden van een brief van de Consul-Generaal 
van Brazilie .d . d . 3-3-1950 no . 7, gericht aan de Heer Hoofdcom
missaris van Politie te Amsterdam. 

Op het verzoek van laatstgenoemde autoriteit om mijn 
advies in dexe te mogen vernemen 11 is door mi~j voldaan bij 
schrijven dd . 22 Maart 1950 no . 81232, van uellt schrijven U 
hierbij eveneens afschrift gelieve aan te treffen. 

HET HOOFD VAN DE Diill~ST . 
Namens deze , 

• z . E. de 1linister van Buitenlandse Zaken, 
t . a . v . de Heer C. Adriaanse , 
Chef der Directie Juridische en AéLtini
stratieve Zalcen, 
Plein11 
's-GRA\iEi.'JHAGE. 
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AFSCHTID?T . 

COHSULADO GR..ttAL DO BRASIL 
Keizersgracht 63~ - T33115 . 

A.dSTERD.A;..~o 

Amsterdam, 3 l.laa.rt 1950. 

Mijne Heren, 

Bij het aanvragen van een permanent of ti~jdelijk 
visum voor Brazilie door een vreemdeling eist de Bra
ziliaanse wet overlcgeing van een vcrklaring der autori
teiten in het l and van herko~st der aanvrager, dat deze 
geen lid geweest is of nog is van een comm1L~stische of 
andere extremistische partij o 

Daar de be :rijzen van :politieke betrou baarhoid af
gegeven door het; JJiinisterie van Buitenlandse Zaken in 
den Haag, Afd . Juridische en Administratieve Zaken geen 
garantie hiervoor bieden, v0rzoek ik U beleefd mij mede 
te delen, of bew_ij zen als door de Braziliat.1.:i.1.Se wet ver
langd, inderdaad door een Hederlo.ndse instantie worden 
afgc..;even. 

U-.:1 geëerde berichten met belangs-t;elling tegemoet:
ziend, verblijf ik 9 

Hoogachtend , 
Voor den Consul-Generaal: 
\'Jog . Estcves do Oouto 

Vice Consul . 

Aan den Heer H. AoJ. G. Kaasja:er, 
Hoo.fdconmissaris van Politie, 
Amstierlam. 



~· P o I i t i e t e A m s t e r d a m 
Bureau Hoofdcommissaris 

Dict. Sch/Sp. 
Bijlage : 1. 

No. 719 -'50. 

AMSTERDAM, 7 Maart 1950. 

Verzoeke bij beantwoording datum, letter en 
nummer van dit schrijven aan te halen. 

;.d . p7f _/ • ...." ...... 

~~ -v ... 6f .. r-o. .. 

I . 

I 
I ·•· 
I 

Naar aanleiding van het telefonisch onderhoud van 

hedenmorgen met de heer va.n Laere , doe ik U h i erbij 

toekomen een fo to-copy van een door de Consul-Gene

raal van Brazili ë aan de Hoofdcommissaris van Politie 

alhier geri cht schrijven dd. 3 Maart 1950. 

Gaarne zal ik met spoed van U vernemen welk stand

punt in deze d i ent te worden ingenomen. 

Coll :\ 

DE HOOFDCOMMISS_RIS VAN POLITIE, 
namens deze 

DE CO~:miSS.I,\RIS VAN POL I TIE , 

( J. ti .. He ij inls:. ) 

Aan : De Hoogedelgestrenge Heer 
J . G. Crabbendam 
te 

' s-G r a v e n h a g e. 

M 17 • 2000-7·49 



CONSULADO GERAL DO BRASlL 
KELZERSGRACHT 632 - T 33115 

AMSTERDAM 

Mijne l-ieren , 

Amsterda·n, 3 ;v~.art 1950. 
' ·I. 

Bij het a .:.< nvra.:.gen van een per,na:tent of tiid el. i.]k 
visum voor Brazi~ie doo n een vreemdelin~ eis~ de Braziliaan
·se wet overleg~~i.ng van een verk:!.arLn~~ dEr a . .-~ toritei -: en in 
n et L.md van ~ 1erkomst de'r aanvrager , dctt <. eze ;een lid g e
v;eest is of noe; is van een com:n unist:.i.sc ite o f ande re extre
:nist..,i.sche r·a r'tij. 

Daar de bewi~zen van poliL ieke teLrou~baar~ei.d af
:~egt ven do·-r het Iviinisterie van buitenland se Za~:en in den 

··-~-·- ---·- itaag-,- A-fd. Jilri'd:i:sc-ne--en tl.dmi.ni.strat ieve -r;aK:<~n- geen- garantre·
h i erv oor bieden, verz oek ik U bel8efd mij meoe ~e delen, of 
be Nij zen ~ls door de ~razilict~n se wet verl angd , inderdaad 
door een Nederlandse i.ns ,..,antie worden afsegeven. 

Uw geeerde beri.C:lten met belangs t~ ell int:; tegerlJoet
ziend, verblijf ik, 

~loo :;ac :1t çnd, 
Voor den Consul-G:~eraal: 

n.an ·lE1 H.eer H.A.J.G. Kaasjager, 
doofdco.:IJ.ïissaris. V<' n J olitie , 
.t ":1.:; te r da:r;. 

! / / 

6. Esteves do Couto 
'v'ice Consul. 





. S.T. 1l Januari 1950. 

No. Geh./Gr.V.D. 42/50. 
' 

Bijl.: 1. 

Onderwerp: Grenspassage 

Aan; B.V .D. 

Typ: 18. 
Coll.: t? 

A. De Camargo Neves. 

()' ",J ~~ r'fJO/ 
'i-~ i; \o 

Onder verwijzin/naar mijn brief' 
No. Geheim/Gr.V.D. 623 d.d. 28.9.1948, 
betreiTende "grenspassage" moge ik U 
hierbij doen toekamen een uittreksel uit 
een rapport, opg~aakt door z, relate
rende grenspassage door de Braziliaanse 
diplanaat A. de Camargo Neves. 

S.T. 



UITTREKSEL. 

VEILIGHEIDSRAPPORT 
~SIGNALERING 1) 

Geheim N r . .. .3/5.0.!! ...... 
I GEHEIM! 

D atum van Xlllllboat,/signalering : 1) 15 December 1949, l4 . 15 uur . 
~/Rapporteur: 1) Doorlaatpost Scbiphol . 

• 

Naam: .......................................... . DE .... . C .. .à .. l~ .. A .. .R .. G ... O ..... N ... E .. Y. .. E ... S .................... . 

Voornamen: ... .............. .... .................. A~c:>;l,P.h.9 

Alias : 

Geslacht: ...... . .. ID.!J),. .. . .......... . 
FOT O 

Plaats en datum van geboorte; ......... S.~.O .. P.~ .. ul.o." .. 15. .• l •. l899 .•. 
Nationaliteit : ........... .... .. .. ....... ... ..... ..... J?.:z:-~g;-~Ji~.liP.ê.l:l ~ .. ............ ........ ................... . 

Be roep : ......... ~13-~ ~.tl ... ~.Ei.<?~ ~a..:r:~.~ .... J:J:r:I3:~ ....... ~~J?;I;\.l1.?>.?.~1;\I?..• ............................. . 
Adres: ....... . '.13-::G:J";Ei:YI3.l'l~8.t': 1. 1\nna ~~~~l'l~~-~~il~_Jl_..?., .. . 

Lengte: ......... Gebit : ......................... Wenkbrauwen : 

Postuur: .................................... . . ........ Neus: ................ ... .................................. Haar: 

Gelaat: .. ...................... Mond : ........... Littekens : 

Ogen : .... ...................... ... , .... ........................... Oren : 

Kleding: ..................... . 

Bijzondere kentekenen: 

Soort: .. di.pl. .... ~~poQrt ...... Nummer: ............... 4.33. ......................... Datum: ~\p:r.il.l9.4..7" 

Verstrekt door: 

Geldig tot: 

Visum voor: .9 .. mê~.!l.9.~.P. 

Verstrekt door : . 

Geldig tot: 

............................................... te: .......................... . 

.. Nummer: .... ~ 4.3.l.. (r:lipl.} .. .Datum: . .. 9 ~.9~P~r ),949~ 

.... te: ... ' .~-~.G.~.Y~P.~g~· ·· · ·· · ·· · 

Reden van de reis: .WP.ont .(:v.stmoedel ijk) .in N.ederl~.nd. . . ... . ....... 

e eisdoel: ..... . . . . . . ... . .. . ~.P.ll~li.'5!L .. .. . ... ... . .. .. . . .... . 

0> 
.9 
0 
...0 
u 

Cf) 

Vervoermiddel: .Vliegtui g , .komende ... va n Sto.ckb.o.Jm •. 

Schoolopleiding: .... 

Vakopleiding : .... 

Talenkennis : 

Godsdienst: 

Politieke richting : 

Vader: . .................. . 

Moeder: 

Echtgenote: 

Naam: 

· Kinderen : ............ .. ... ... ... .. .. . 

Adres: 

Broers en Zusters: ..... ... ....... ...................................... ...... .. .. ... .. ..... . 

Beroep: Leeftijd : 

Reden van ondervraging/signalering: 1) In S.epte.mb.er ... l 948. .. is .. e.e.n .. o.nderzoe k. ... opgedrage.n .. naar . grens
passage door de Camargo Neves . Zie ra pport nr. 29/.1.948 , d.d. 19 September 1948. Boven

staande gemeld na tel. overleg met S .T. 

1) Doorhalen wat niet verlangd wordt. 3 Januari 1950. 
Typ: 18; Cpll. : 

UvB 490232/H2/ld 





BH .; . 
MIN IS TER IE VAN BUITEN LA N D SE ZAKEN 

~F'Dèil ~ b Kabinet en Protocol . • 4 D~..C. 1948 
No . . 1J~ ... 23.. ... 2.1 eembei- lt-8 · 

• 

• 

'S-GRAVENHAGE, de . ACDfS.",t/6:]· .... · ... ~-• i 

0
. Me~ o ê:lt ":_er:zocht biJ de aanh~ IJ~an / ' 

deze~te Cfagte I< en invg, nummer f 
en af de ll n g nauwkeurig I te vormelden ~ 

~ 
11{ heb de eer U mede te delen, dat 

blijkens een vnn het Braziliaanse ,Iezant -
schap hier ter stede ontv!ln15en s<'..hrijven 
d.d. 7 Decerber j.l. No . 54, de Hear·oswaldo 

# Orico benoemd is tot hanàelsrard aun voor
noemd }ezantschan en tevens aan het Gezant
schap te Brussel: De Heer Orico is gehm-vd. 

~ 

De Chef van het Kabinet v.an de 
Minister van Buitenlandse Zaken, 

~-

l • J 

Aan het Ministerie van 
A.lgemene Zaken, 
p/a Javastraat 68 , 
's-G raven ha ge • 

@ 44678- '48 



,S.T. 28 September 19h8. 

No. Geheim/Gr.V.D. 623. 

Onderwerp: Grenspassage. 
' ~ ... . ... 

. <·3 o, st.P. \948 

• 

• 

'/ [~cói 4~1i6~ 

O~~er verwijzing naar Uw brief d.d. 
2 Juli 19h8 nr. 39637 betreffende Adol
pho De Camargo Neves, moge ik U hier-
bij aanbieden een uittreksel rapport 
opgemaakt door Z, vermeldende de uit
slag van het in deze geho~den onder
Z'Gelc • 

S.T. 

~F 

Aan: C.V.D. 

Typ:LvdE 
Coll. ~ 



.. 

• 

• 

VEILIGHEI DS RAPPORT. GEHEIM. 
BERICHT. 

Datum van bericht: 19 September 1948. 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: 
Betrouwbaarheid van berichtgever: 
Betrouwbaarheid van bericht: goed. 
Welke actie •s zijn ondernomen: gene. 
Me t welke instantie ' s wordt samen-
gewerkt: 

No. 29/1948. 

gene. 

BERICHT. 

Bij onderzoek is mij gebleken dat de naam: 

- - - - - - - Adolpho De Camargo Neve s - - - -
houder van een Braziliaans paspoort Nr. 00433 (diplomatiek) 
op geen enkele K.L. M.-passagierslijst voorkomt, zodat ge
noemde persoon zeer vermoedelijk niet via Schiphol heeft 
gereisd. 

Het visum van een buit nfh&ler wordt bij binnenkomst 
zowel als bij vertrek, en nagenoeg zeker door twee ver
wcbillende marechaussee 1s gecontroleerd. 

Wanneer het visum in Parijs of Brussel was afgegeven 
en dus zeer waarschijnlijk in het Frans was gesteld, is het 
niet onmogelijk dat de controlerende marechaussee het niet 
voldoende heeft kunnen begrijpen. 

19 September 1948 • 



F/W ~. 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZA~~· ~ 

' Kabinet en Protocol. , ·I r 
Xi!lfJRet.JNGK ,• ,,,· 

No .. .. 72.4;5.6._... . ·1 5:: T J" .J.048 
Velgno.'S-GRAVENHA1 E, de - ....,/ ~11.1- ;;/' ·•''"'"""'"' 

• 

• 

l Men wordt verzocht biJ de aanhaling van 
~~ deze br ief dagteken i ng, n u m m er 

1 17• JUlf194~· en afdeling nauwkeurig te vermelden 
' Á 

ACD/-Y~~JJf-
Ik heb de eer U mede te delen, dat de 

1 jGezant van Braziliä, de Heer Paulo coelho 
de Almeida, en de Gezant van Venezuela, de 

\ \Heer 14anuel Dagn1no, op l Juli jl., hun ge
loofsbrieven aan nare Koninklijke Hoogheid 
de Regentes hebben overhandigd. 
11{' 

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

Aan het Ministerie van 
Al8emene Zaken, 
p/a Javastraat 68 
's-Gravenhage. 

® 7472 - ' '17 



Onderwerp: Moll!ho DE <W.!ARQO ~lEVE$. 

'û\fGfiÖ[~ 
j-1)~~71 

I 

'1 
Hierbij Jlt)ge 1k het navolgende onder Uw aandacht 

bnn~n: 
I»or een toeval ia mij gebleken. de.t M.olpho DE 

ON!'J.OOO l'IfYBS, houden van het lmlzlllanns diplomatieke pas
JIOOl't No. 000433. op 10 3\mi j .1. 1n de gelegenheid was, Ne
derland vane.t bet ~lle~eld Soh1phol te Terlaten en op 14 
J'uni c!.a.T. langs de zeltde weg kon. terugklo)!'!en• tullts ondanks 
bet teit, dat zijn Tieum sinds a .April 1948 was Ter lo-pen. 

M.o. 



• 

•• 

o,_. , 

'LEGATION DES E 11ATS UNIS DU BRESIL. 

No. 12 La Haye , le 18 mars 1948. 

(~ 
t 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de remettre ei-joint à Votre 
Excellence la Lettre-Patente de la nominatien de Madame 

-;:::_ I Margarida Guedes N~gueira pour les fonctions de Consul
adjoint orès le Consulat Général du Brésil à Amsterdam. 

Madame Guedes Nogueira devant arriver à Amster
dam vers le fin du mois courant 9 je prierais Votre 
Excellence de vouloir bien lui concéder l'exéquatur du 
Gouvernement de Sa Majesté . 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assu
rance de ma haute considération. 
q 

(signé) Ae de Camargo Neves • 

Son Excellence le Baron C. G.W. H. van Boetzelaer van Oosterhout, 
Ministre cles Affaires Etrangères, 
L a H a y e. 



voor Dr.A.~.S~1Y!. 
van E. v • fi. NOC 'RDAA. • 

., D-1 ~ 

..., ~ ~ ~t D-oor een int en mtsverstand kroes Ut eerst he~e-n bet 
/ ..., o:b ~ verYCl~ &nder ogen vf.'l.n een I.'IOhr1jVe11 Ja&t :l11lteht1ngen,geda• 

..,. .. -1/l-u..J:::.J teertl r epteober 194'7 ,hetwelk en MUulutt:tng vol'JJt op Mijn 
., .. ~ au U .~ertchte correapon4entt.e,d.d .. 15-4-'47 onà.e~ llo(JlS:>95. 

~· Aan de inbou~ van eerst v r.meld brief ontleen lk 
het navolf(en.de: 
1. Oarlo• E•te\l'es do eou O; geboren te li. oa 2 ~et 1903, oon

•ul-bönoralre ?an nr ~t1ll. woont stnda 12 Decemb r 19•6 
te Aroster4u, Pzotnsensracht 293 I. Ht j JcweJ!l utt :9ra~tllf . 
Tt'IUtea 19$2 an 19"1 was hij werk08nJ!l blj bet lilJ"AzlltAa!lee 
C:ons111E:utt t& A sterdaa •. ln 41e peJt1oc1e huwd ht j met een 
motsje uit •envoudl$ ~tlJeu . 
o.•r•ps>oatceli;Uc wao hij :i' crtugcuuJ; thans bezlt. h1.1 4e 8-J"a• 
raS.lt.aanse na~S,OIU111tett. v.,noedèlljk h•ett hlj Ohlxtéè. 
blotd ta de aderen. 
Tussen 1941 en 1945 trad hij. rsehtjnltjk te C s>dttt 
al oonGul. •öor ~t.jn land op. o . poli ttek uoch op. •rtal• 

... ne 1 gebtea ia 1ots ~en nadele Yan DO OOUTO bekend. 

• 

2. ·ltll toa Rtcha:rd l.OVPRlDC'Ht 11 ge'tlol"tnl te Lowestotf 4 1ttn1 
1914 1 pro .. nóust:1 Y'ln nroot ... J!Jr•an.atl1 woont. stn.d:s 4 Ap,.-11 
1946 t~ Am.~te.r4am.; Utt-~~trtre.. x•de~etnat 142, koaönde van 
tonden. 
1t aljnen na4&le l$ nie\s beken~. 

G. Hen:rl Hono1'4 Emtle VUU .. tt"!&E , geboren t Oollongf) 10 Su. 
ll 1999, vtee.oonsul v n F:raatr1Jk, won~nde te l~oterdam , 
Ot"~nje Naesaulaan 51, werd destijds opge~even als te zijn 
vertrokken u.t t A.m.sterdnm, omdat hl j ato.h als eonsul bij 
de tdettn~ Be•olktng ntet hee~t laten innohrijven. Ho -
wel z1jn politieke overtutging on ekend is" heei"t htj a 
reputati een ruatls péraoon te ~tJa, 41e niet op de voo~ 

grond treedt. 
Ik oge U Ye r ~oeken er bij U actie op te wtlleu toezifll• 
dat de tleet" VUIJ ... Llt;JWE 2liCb b1j de Afdeltn , Bevolldn$ te 
Amsterdam laat 1naohrt3ven • 

4.. Allard !lElt ));• W·OBGtht té Ba.aPA• P•r4. U10 laan ,f, t• 
'\"ett.noot 'f a te tlftU>t P! liJJOlt te fo t--e e:te~4 • 14 YU 
d •a4 • Btj t •4 • Se4~1jt•s~» an4elebnnkea a 
Yoor~l\te,l' no. 4• Atuttera uo Ban ter veré'Algtn~J. 
ln 1931} '\fat:> h.lj Consul-Generaal 'f'nn Uonaarije v·oor de 
Noor4e,.13k9J 11 1"ov1noi~a. l e ae oo~loe werd hij tn ztja con .. 
eulalro funotle nlut meer berst$ld• zodat het eni3e Ron
gat\rse Oontu.tlaa"• n~ar Vel"l~iC ti 1 te 'a-Gl"t\V'enha&~ g • •· 
tl«d ts. CRte~~e4e zal ~oh de L g~t1e bedoelen). 
Op P'•l1t1e.k)f noch op orltdneel giJbl.&d 1s tets t an nadele 
van voo~noemd PIEn~{~~ bek•n4. 

Voor de ontat$ae vortragins moge ik U mtja verontachul~ 
d:lstngen u.nbleden . 



STRENGHOLT 
(. 

Verdere correspondentie over F.L.D.STRENGHOLT te vin
den in een te zijnen name gesteld PD- 5 b-?? 

18.2.1948 

c 5 



~ INLICHTINGENDIENST 
AMSTERDAM ;~ 3 oer. 1947 . 1 

No. I.D. 1112- A- 1 47. 

Uw brief: B., X. iJ).. Ij C -; i>"!> r f) ~~/~. , Amsterdam, 9 October 

~---

Onderwerp: Inlichtingen consuls. ---·-------~· -- --· 

Bijlagen: 

GEHEIM. 

Aan 

Als antwoord op het hierboven aangehaalde scbfijven d. d.l6 Sep 
ber 1947 en ten vervolge op het rapport I.D .. 1112-'47,d.,d.l0 April 
1947,kan het volgende worden medegedeeld: 

Carlos Esteves do COUTO, 

geboren te Macao,2 Mei 1903,consul-honorair van Brazilie,wonende 
Prinsengracht 293-I,Amsterdam(C),werd op 12 December 1945 h.t.s .. 
ingeschreven,komende van Brazilie. 
Do COOTO kwam in 1932 voor het eerst naar .Nederland waar hij ble 
tot 1941, op welke datum hij volgens het Bevolkinga Register naar 
Brazilie vertrok.In Nederland was hij steeds wezkzaam aan het 
Braziliaanse consulaat.Hij huwde in Amsterdam met een Nederlands 
meisje van eenvoudige afkomst en doorliep verschillende rangen 
aan het consulaat.,Hij bezit. de .Braziliaanse nationaliteit doch 
was oorspronkelijk waarschijnlijk van ~ortugese nationali6èit, 
terwijl hiJ vermoedelijk een flinke dosis Chinees bloed in de 
aderen heeft. Er is niets nadeligs van hem bekend en hij wordt een 
behoorlijk mens genoemd., 'lUssen 1941 en 1945 is hij vermoedelijk 
Braziliaans consul geweest te Cardiff. 
Zijn politieke crientering is niet bekend. 

William Richard LOVERIDGE, 

geboren te ~owestoft,4 Juni 1914,pro-consul van ~root Britannie, 
wonende Uiterwaardenstraat l42,Amsterdam(Z), 
werd~ 4 APril 1946 h.t.s.ingeschreven,komende van Londen. 
Voor die datum was hij,voor zover is kunnen blijken,niet in Ne
derland.Hij woont hier met zijn vrouw en heeft 1 kind., 
In consulaire kringen is hij niet bekend terwijl zijn politieke 
crientering niet kon worden vastgesteld • 

.tienri Honore Emile VUILLERME, 

geboren te Collonges,lO Juli 1899,vice-consul van Frankrijk, 
\\ wonende Oranje-Nassaulaan 51,Amsterdam(Z), staat niet bij het 

,,~ ·Bevolkingsregister h.t.s.ingeschreven. 
"\ Hij kwam omstreeks 1941 als vice-consul naar Nederland.Hij wordt 

h.~ een rustig man genoemd die niet op de voorgrond treedt. 
'J ~ ~ijn politieke crientering is niet bekend., 

~·rederik Lammert Dominicue STRENG.tlOLT, 

geboren te Groningen, 30 September 1901, directeur van een film
maatschappij,wonende naringvlietstraat 8 hs,Amsterdam(Z), 
werd ~ 13 October 1938 h.t. à. ingeschreven,komende van Berlijn. 

1000-4-47 
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STRENGHOLT is al tijd in de film industrie werlrzaam geweest. 
Zijn moeder had in Middelburg een bioscoop. 
Voor de oorlog was hij vertegenwoordiger in Nederland van de 
Metro-Goldwin-Mayer en directeur van de M. G.M. te Berlijn, te~ 
wijl hij bovendien inspectewr voor de M.G.M.was in verschillende 
Zuid-OOst-Europese landen. 
Hij is de grote man van het Filmverhuurkantoor Nederland,een van 
de grootste bedrijven op het gebied van film industrie in Nederl 

,.'C""'() ·en directeur van de N. V. Royal Bioscoop,het concem dat verschil
~ U - lende bioscopen in Amsterdam exploiteert. 

l Bovendien is hij voorzitter van de Bedrijfsafdeling Filmverhuur
f:P" 1t ders en vice-voorsi tter van de Nederlandse Bioscoop Bond. 

In consulaire kringen is hij als consul van San-Marino onbekend. 
In deze kringen telt een consulaat als dat van San-Marino, waa~ 
van da handelsbelangen praktisch nihil zijn,niet mee en het is 
niet gewaagd te veronderstellen dat s.zijn consulaat te danken 
heeft aan een of andere persoonlijke relatie met een van de 
vooraanstaande figuren uit deze miniatuur staat terwijl het 
bekleden van dit ambt een concessie aan zijn ijdelheid zal zijn. 
Het consulaat van San-Marino werd nog niet hersteld • 
Ontrent STRENGHOLT is niets nadeligs bekend.Men neemt aan dat hij 
tot de ~artij van de Vrijheid behoort. 

f Allard PIERSeN, 

· wonende Ferd.Huycklaan 9 te Baam,is de bekende bankman. 
Hij is vennoot van de firma Piersen & Co,Heerengracht 214, 
Amsterdam,lid van de Raad van Bijstand:Bedrijfsgroep Handels
banken en voorzitter van de Amsterdamse Bankiersverenigin~ 
Voor de oorlog was hij consul-generaal van Hongarije voor de 
provincies Noordholland,Friesland,Groningen,Drente en Overijsel. 
Ua de oorlog werd hij niet in deze fUnctie hersteld en het 
consulaat van Hongarije is thans te 's-Gravenhage gevestigd. 
Men neemt aan dat dit een gevolg is van het streven van verschil
I ende grote 1 anden om de consul aten door 1 andgenoten te doen 
bezetten. 
Ontrent PIERSeN is :rui.ets nadeligs bekend en voor zover bekend 
behoort hij tot de Partij van de Vrijheid • 

Bovenstaande gegevens zijn,voor zover niet uit officiele bron 
geput,afkomstig van betrouwbare,welingelichte zijde. 
Betrouwbare gegevens betreffende het personeel de,r consulaten 
konden hier niet verkregen worden. 

---------·---------------------------------------------------
Verzonden aan Hoofd C.V.D.'s-Gravenhage. 

K-2. 
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16 Septembe~ 

II. TV.2. 
. I .D .1112. ' 4'1· 

,. 10 April 1947. 
Inlichtineen consuls • 

·. t 

. Onde·r ve:rwijzing .naar mijn brief van 18 ·Maart 1:947 
no.c.X.12071 en Uw in margine · aangahaald 'ari~oord daarop 

I . 

· heb ik de eer U - zeer vertz:omvelijk - te , berichten;· da.t 
de da.arin gevraagde inlichtingen werden versocht door het 

Ministerie van Buitenlàndse Zaken. In dit verband zal het . 
U ongetwijfeld duidelijk zijn, dat betrouwbare en' zo vol~ 
ledig, mogeli'jke inlichtingen op prijs worden gesteld. ' 

.. Aangezi.en mij . intu.ssen gebleken is, dat de 1iin mijn 
' .. 

schrijven genoemde Carlos Esteves do Conto is ge:m.aamd de 
Couto en deze ' nog w~l te Amste.rdam aanwezig moe~ zijn,ter
wijl de eveneens in mijn schrijven genoemde H.H.E~Vuiller
~e blijkt genaamd te zijn H.H.E.VUi11er~e an thans ook te 
Amsterdam · is teruggekeerd, moge ik n verzoeken mij omtrent 
·hen nog wel nader te willen doen inlichten. 

' ' 

HET HOOFD VAN DE CENTRALE 
. VEILIGHEIDSDIENST . 

namens deze: 

L .L .van Laere. 

De Heer Hoof'dcoiDlllissaris van Politiè 

.te 
I . 

.., 
' 



• ( 

Amn · II 
v ... r "' 5 
1-e: e..j . 11.f '2.'/ S 

Ilt moge U h.iel."bij beleefd onf.i ondcrhm:td ·11.. nApril 

j . 1 . in· herinner!. , brr:ngcn, da:[; a.nor mij bij sch:i:'ljvc:tl 0 X 
·14245 0 d • 25. -~ . 41 g gevoegd iu· afsc:1rlft in het b . jgaande 

OD/ 5ll g · evc~ ii! ~ werd. 
~ ~ •. ~ ·o .. noc.' · ·. · h::.cl"O) no . ge n a ·tïr;oord ontvangen. 
U.'.t de aJ.l"Ct;_• ·~ - 'T~el"'Ollillgy.n VC.!l. bc lOCld 0]) l i j_.:t 

e ;ork·t Hord, tcr-~Tljl (,venr;dn 
va.. oen vcrde:r.:c ao·ti blij!:t·t. 

_n i1el"'benü me..; he-'; bove'l-:Jt:.can .a vm:zoc~- :Lk U bel~ ,f'd 

nor; bij .... e Am.stcrfu.:unde ID do gevraa.o e n1Lch+.ir:•tez~ t e 
le in linnen. 

deu H ag, 9 Se torober 1947. 

- /' 
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ex 1'/tfs. · .'I 

Aan den Heer J •. G. crabbendam 
-Hoofd Afd. B. van den C.V.D. 

te 
'a-GRA.VENHAGE =:============:!: 

's-GRA.VENHA.GE, 25 April 1947. 

. ·, 
. ,. 

Ik heb ·de eer Uw aandacht te vest gen op het in af-
acbrift hierbijgaande schrijven dd. 10 April 1947 I.D. 1112-47 
van den Inlichtingendienst t~ Amsteraä~, als antwoord op mijn 
verzoek oin inlichtingen dd. 18 Maart 1947 No. ex 12071. 

Bij informatie bleek mij, dat de s~b 1 genoemde Carlos 
·Esteves do COliTO genaamd is do CO~O en dat deze wèl te Amster
dam aanwezig ie. 

De s~b 3 genoemde H.~.E. VUILLEiq!E blijkt genaamd te 
zijn H.H.E. VUIL~~ deze is slechte dit jaar met Paaechvacan-

' 
~ie afwezig geweest. Thans zoude hij weer te Amsterdam zijn te-
r~ggekeerd. 

In verband met de belangrijkheid van deze inlichtin-' . 

gen moge ik U verzoeken het Hoofd van den I.D. te Amsterdam er 
wel op te wijzen, .dat betrouWbare en zoo volledig mogelijke in
lichtingen door mij op·prijs gesteld worden. 

· In verband met de voorlaatste zinsnede in genoemd 
schrijven zo~ ik gaarne ~ien, dat U het Hoofd van genoemden I.D • 

• zeer vertro~welijk mededeelde, dat de.gegevene j~ist op verzoek 
van het Ministerie van B~itenlandsche zaken gevraagd werden, 
omdat diverse gezantschappen vaak in gebreke blijven bedoeld 
ministerie daaromtrent in te lichten. 

{E. van der Noordaa). 



,<!' 

• 

Aan d n Heer Dr'· A •• Stu.yt 
Van& E. van der Noordan. 

No. c. 13595. 

r 

Ten aanzien van de navolgende personen erd ik ingelicht• 

1. de Heer aarlos Eateves de CONTO, geboren te ~cao, 2.5.1903 1 
voordien Consul hon. van Brazilie, laatst wonende ~eizersgracht 
632 te Amsterdam, ia Vóor dan oorlog na.aJ. .. Brazilie vertrokken en 
niet meer teruggekeerd; 

2.- William Riohard LO~IDGE, gab. te Lowestoff, 4.G.1914 1 ia als 
·pro Consul verbonden aan het 'Britsohe Conaulaat-Generaal te Am

. ster dam. .Zijn adr.es is u~ terwaardenstraat 142 hnis. . 
. I 

. J. Henri IIonoré ~ile VUILL:b"RNE·, gebo;t-en te 'collonges, 10.7.1899 
gewezen vice-consul .van Frankrijk, gewoond hebbende A.mstelbStel 
te Amsterdam, vertro in J nuari 1947 naar PaDmjs~ Omtrent zijn 
plaatsvervanger .. is nieta be end; ' 

. . 
4. Fred.erik Lammert Domlnicua S.TRJi1NGHOLT, geboren te Groningen, 30. 

9.1901, directeureener filmma tsóhappij, wonende Haringvliet
straat 8h~ia·~e AmSterdam, t~eedt momenteel niet .OP als consul 
van San arino. Een COnalllaat Van dit land i in Alllaterdam nog 
~i~t gevestigdf 

s. A· PIBRSON, zo~de Consul-Generaal van Hongarije zijn. Verdere 
gegevens ~ onbekend. Uaa~ vel•ltlidt is slechts te • a-Gravenhage 
een }Ioi16anrsoh Oonstllaa~~ gevestigd en niet te .Amsterdam. . ., . . 

-Ten aanzien van !let gedrag tijdens de bezetting van de hier
bovengenoemde personen is niets naueeligs beken~. at betreft de 
buitenlandera zijn geen verdere gegevene beschikbaar. 

(E. van der Noordaa) •. 

j 



INLICHTINGENDIENST 
AMSTERDAM 

No. I.D. '1 '1 '12 - ' 4 7 I Yolgno. ~ 
:Iw 4 ""'"!14/ I 
I ACD/13 J~?J- · 1 

Uw brief: CX. '1207'1 
Onderwerp: Consul ateru. 

Amsterdam, '1 0 A;p ril 19 4 7. 

Bijlagen: geen 

• 

• 

Geheim. 

Als antwoord op het hierboven aan gehaal de sch rijven, d. d.l8 
Ma art 19 47, kan h et vol gende worden me degedeel d: , 

IJ , , 
J .. Carlo s Esteves do CONTO, 

geboren te Mac aao, 2 Mei 190.3 , consul-hon or ai r v an Brazilië, 
l aatst wonende Keize r sgr a ch t 632 ,voor zo ov e r h i er bekend reeds 
v oo r den oorl og naar Br azilië ve r t rokken . 

- Willi am Ri char d LOVERIDGE, 

ge boren te Lowestoff , 4 Juni 1 914, p ro-consul Gr oot- Bri tannië, 
wonende Uite rwa a r dens t raat 142 h s,Amste r dam,ve r bonden aan het 
Bm tsche Consulaa t-Generaal. 

(I• I - Henri Honoré Emile VUILLERNE, 

ge boren te Collonges,'10 Juli '1899,vice-consul van Frankrijk, 
sinds Januari 1947 te Parijs,daarvoor verblijvende in het /. 
Amstel-Hotel te Amsterdam. 

- Frederik Lammert Domini cu s STRENGHOLT, 

geboren te Groningen,30 September 1901, directeur Film-Maatscha~ 
pij, wonende Haringvlietstraat 8 hs,Amsterdam,treedt momenteel ~v 
niet op als consul van San-Marino, daar dit consulaa t nog niet 
is hersteld. 

- A. PI J!;HSOH, 

consul- generaal van Hongarije. Verdere gegevens onbekend.Het 
consulaat van Hon garije is niet te Amsterdam,doch te 's-Graven
hage gevetti gd. 

Ten aanzien van het gedrag tijdens de bezetting van de hierboven 
genoemden is niets nadeeli gs bekend. De politieke oriënteering 
der buitenlanders kon niet worden nagegaan,terwijl,voor zoover 
bekend, STRlliGHOLT tot de Partij van de Vrijheid behoort. 

Betrouwbare ge gevens betreffende het personeel der consul aten 
konden hier niet verk re gen worden. Op gemerkt wordt dat alle in
lichtingen betreffende buitenlandsche verte genwoordi gers zonder 
veel moei te bij het Ministerie van Bui tenlandsche Zaken verkregen 
kunnen worden., 

Ten slotte wordt de aandacht gevestigd op de juiste namen der 
betrokkenen •. 

Verzonden aan Hoofd C. V.D. te 's-Gravenhage. 
K-2. 
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18 Maart 

cx.12o71 . I 

· v .L . .. GEHE.I •.:. 

Consulaten. 

t 

Ik heb (ie ee.r U te verzoeken nû.j te' doen inlich
ten omtrent het gedrag tijdens de. bezetting en de huidige po

· litieke ori~nteering van: 

l e . ~ Carlos· Edo Conto t consul ~onora~re van Brazili~ , wonende Kei-
... ersgracht 632; · '·. ' ' 

2è. ~~ • . R. Laveridge 2 P.ro- consul v·è.n· Groot..:.:Bri tt~nni~ , ~dres 'onbek nàJ 
. aë.. ~ Vuil lerne , vièe-corist:~:l V5in Frapk!'ijk; ~e.eren~racht• 280; 

4e •. ··'@' F. L. D.Stenghol t., consul~gen~raal van San:...Marino , · adres onb - · . 
· kend; · . . . , . . . . . · 
5e.~~ A. Pierson1 conèul- generaal v~n Hongarije , adres onbèkend ~ al-
~ ten "te Imsterdam. · 

. Tevens zal îk ganrnc in kenni worden gesteld
1

van 
de personalia van de betrokkenen en, indien zij thans als con
eul optreden, verne.men, welk personeel zij n.lQ zoodanig in 
dienet hebben, eveneens , ·zoo mogeli3k, onder vermelding van 

'hun per~onalia .• 

:Iet Hoofd van den . 
CEN~RAL1N vtiLIG~IDSDIE!ST 

..-pfr'- :~a mens de ze n: . 

J . G. Crab.benda.m. 

. . 
' ' 

• 
Aan: 
De h Heer Hoofdcomm. van Politie 
te A 'M S T E ;R D A M. . 

Colla 1 



/./,Maart . 7. 

ex 1~(1 " ' I 

GEHEIM 
===== 

Aan den Heer Hoofdcommissaris van Politie 

te 
AMSTERDAM. 
===========~=======~== 

. Hierm~de heb ik de eer U te verzoeken mij te wilien doen in
lichten omtrent de politieke overttliging van thans en het gedrag 
tijdens de bezetting van: 

den: 

Carlos Edo Conto, Keizersgracht 632 te .Amsterdam, consul hon. 
Brazilie; 
w.R. L a v e r i d g e , pro consul Groot Brittannie te Am
sterdam; 
V a i 1 1 e r n e , Reerengracht 280 te Amsterdam, vice con-
aal van Frankrijk; 
F.L.D. S t e n g h o 1 t , conaal-Generaal van San Marico te 
Amsterdam; 
A. P i e r s o n, consul-Generaal van Hongarije te Amsterdam. 
Tevens zou ik gaarne over de volgende punten 'ingelicht wor-e 
1. Personalia van bovengenoemden. 

I ' 



. \ 

~ 
~\ 

2. T,reden zij weer a1s conaal op? 
3. zoo ja, welk personeel is bij hen 

{Gaarne volledige personalia). 
in dienst? 

Het Hoofd van den 
CENTRÄLEN VEILIGHEIDSDIENST, 

namens de zen: 

_. (J. G. Cra.bbendam) •. 
' ' 

--~· \.. ... 

' . ' 

. .. . 
.. •. 

\. 



~ 21-2-1947 

CONSUL.I\.IRE AMB'rENAREl'i V N VREEMDE LANDW, GEVESIGD Th 

NEDERLA1'~D , NED . IN DIE , SURINAME EN CURA CA 0 • 

A.HSTERDAM 

Keizersgracht 632 
33115 

BiiAZILIE 

Naam en 
voornamen 

Func-r;ie: 

DE ALEJ', CASTRO CONS.GEN 
. GUIVl.I\.RAES 1946 

A.C. 

DE CAVALCANTI vfuce-cons. 
O. B. 

EDO CONTO 
Car1os 

e nLLEMS'rAD 

Adres: 
Tel: 

CA.PRILES 
I.H. 

I 

vice-cons. 

Adres: Tel: 

• 

' 

Duur ver b l i j f : 



Naam en 
voornamen : 

PARAIVIARI BB 

lldres : 
Tel : 

VALAJ!JDO 
A. T . 

Functie : 

vice-aons 

BRAZILI E 

J.i'<Ues : Tel : Duur verblijf : 

. . • 



Adres: 
Tel.: 

I 

13.2.1947o J.-

\,. 

Personeel BRAZILIAANSCHE Legatie te 's-Gravenhageo 
================-================================== 

Wassenaar, Ratel Kasteel Oud Wassenaar. 
Wassenaar, 9045. 
===========~=~=========================:===========================-

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

===========:-c========::::=====:::===========·===============================:::;======= 
F.ANGEL DE 
CA.STRO 
MoSyvvic 
Sao Panto 
31.12. '88 

BANGEL DE 
CASTRO 
mevr. 

A.RGEU 
DE SEGADAS 
MACHADO GUI
MARAES 

ARGEU 
DE SEGADAS 
MACHADO 
mevr. 

DE SEG~:OAS 
GUIMARAES 
Me jo 

Gesant 

echtgoGez. 

amb.raad 
gezant 

echtgoamb. 
raad gezant 

dochter 
amb oraad 

HOOGEVEEN chauffeur 
Gerardus 
Hendrik, 
den Haag 15o4o 
1917,Nederlander 

Wassenaar 
Ratel-Kas
teel Oud 
Wassenaar 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

W'naar 
9045 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Voorburg 
Essesteynstr. 
172 

1. 5.46-

1ol0.46-

1.10.46-

1.10.46-

1.10.46-

1.10.46-



2 

===================================================================== 

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

LE1~ERS chauffeur 
Johannes 
Josephus 
den Haag 3.3.1899 
Nederlander 

CAMA.RGO-NEVES 
A. de 

le secr. 

Voorburg 
v.Franken.- · 
oergeplein 5 

• • • 



Jl\ · 
Personeel Consul-Generaal Brazili~ 

===================================================================-==== 
Naam en 
voornamen: Functie: Adres: Tel.: 

==============================~~=~====~~~===~=====~===~========= 

GUIII[A.RAEF Cons .gen. 

• 

Keizersgracht 
632 Amsterdam 

3.5.1947. 
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