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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~T6so~~~inet en Protocol c:-
4 'S-GRAVENHAGE, de .,; .AUgUStUS .. 1.9 .9. 

• I 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer 
en af de 11 n g nauWkeurig te ver me den 

. b7f1 3 d l 
Onder verwijzing naar mi j n schrijven 

d.d. 16 Mei 1949, Kabinet en Protocol no. 

47178, heb ik de eer U mede te delen, dat 

bij KoninklijkeBesluiten 

en van 21 Juli 1949, no. 180, de Heren P.J.H 

Kersten en D. Schouten zijn erkend en toe

gelaten, op de voet van Nederlander, respec

tievelijk als honorair consul en honorair 

vice-consul van de Republiek Ecuador te 

Rotterdam • 
~ 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Voor de Minister, 

De Chef van het Kabinet, 

-
.,0-~ 

AAN het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 

@ ~;;,y8:z:a,:y8enha ge. 



lVIH 

MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

Kabinet en Frotocol. 
~::tNii{G:: 

No. 26058. 

'S-GRA VENHAGE, de .... 2 . 5 .. l'v)g.:::t:r.ii .. .. .. 19 49 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer 
en af de I i n g nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat bij Konink
lijk :Besluit van 7 Maart 1949, No 30, Dr. Jorge Humberto 
Egüez is erkend en toegelaten, op de voet van ~reemdeling, 
als honorair consul van de Republiek Ecuador te Amster

dam. 
1 

riJ, 4-ed'" ~~ .. 

e 3~/J/~ / 
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' 
Aan 
liet Ntinisterie 
van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
A 1 h i e r. 

~ 73 14 - '49 

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

~~~ - -



aan het 
BH 

n h a g e • 

Kabinet en Protocol. 
xxxxxxxx 

28 Feb-ruari 

19770 

Ik heb de ·eer U mede te delen; dat door de Regeririg 
van Ecuador de erkenning en ·toelating _'\.rordt gevraagd van 

. ~ Dr.Jorge Humberto Egnez · als honorair consul van Ecuador 
te Amsterdam. 

~angezien genoemde Heer Tijdelijk Zaakgelastigde van 
de Republiek EcuadQr hier ter stede was, wordt door mij 
voor zijn erkenning en toelating, op de voet van vreemdeling, 
het nodige verricht. 

Ik moge U beleefd verzoeken de burgemeester van AIDster
dam van het bovenstaande in kennis te willen stellen. 

5 

tf$11 '1/~",. ~ ~ 

- -- .., Ir~ 

Aan de Heer Commissaris 
der Koningin in de provincie 
Noord-Holland te 
H a a r 1 e m • 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
Voor de Minister, 

De Sous-Chef van het Kabinet ., 



!il.n <le Hoogedelges trcngè li~er 
Mr>!O J . Visser·.. . . · . . .. ~ 
Direct'€: UI'. van.l:iet K<t'Jinet · 
en Chef k;fd; l'ro taco i 'IKll h'et 
tiini"' ter ie wi·!li :Bui te lardoe Zak oh,· 
J?lein 23 · · '' . ., 

'1 . • 

fi;JOFD .VA:.• DF. DIEC~f~ 
Namens· dez·e ~ · 

ü 
L . ... V t • 

'\ 

.· 



I.D.No: 722. 

GEH E I M 

Betr. P.J.H. Kersten en D. Schooten 

'<f~. 30 Jctli 
1
1949. 

I n antwoord op Uw schrijven No: 62403, d.d. 25-5-1949 
wordt bericht: 

Kersten, Pa ctlets Joseph cts Henri, geb: 8-4-1921 te 
Rotterdam, wonende Essenlaa n 64 alhier, is firmant van de 
firma Kersten Rt.mik en Co., gevestigd Westplein 2 te R' dam. 
Hij staa t za kelijk gonstig bekend. Hoewel hij op politiek 
gebied geen activiteit zoet ontp looien wordt hij positief 
11 rechts 11 genoemd. 

Schooten, Derk, geb: 23-4-1899 te Rotterdam, wonende 
Berglostlaan ~te Rotterdam is procuratie- hoctder bij de 
fa. Kersten Hunik en Co. Hij wordt beschreven a ls zeer correct 
en or anjegezind. Hij is geabonneerd op de NRC. 

Het gedrag van beide personen gedctrenà e de bezetting 
moet g oed geweest zijn. 

I n de politie-administra tie te Rotterdam komen hctn 
namen niet voor. 

Aan CVD. 



MINISTERIE VAN ALGE:M:ENE ZAKEN 
1aTB.Stre.at ss. 

's-Gravenhage, 25 Mei 1949. 

No. 62403. 

• ODderwerp: 

GE H EI M. 

• 

P.J.H. KERSTEN en D. SCHOUTEN • 

vauwege het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de 
erkenning en toelating gevraa!d Yfl.'l. de Heren P.J.H. K ER ST EN on 
D. S c H 0 U T E Na onderscheidenlijk als honorair cons.ul en honorair 
Yice-consul van de Republiek ~uador te Rotterdam. 

Ik moge U verzoeken mij te doen berichten hetgeen U bekend 
is omtrent boveneenoeuden, waarbij mijn belangstelling in het bijzonder 
uitgaat naar de huidige politieke instelling van de HerenK ER sT EN 
en S C H 0 U T E N, zowel als naar hun ged:rag gedurende de bezetting,. 

Een spoedige beantwoording van dit achrijTen zou ik zeer 
op prijs stellen. · 

HET HOOFD VAN DE DIENET, 
Namens deze, 

Aan de Heer Hoofdcommissaris ~ Iblitie 
te 
ROTTERDAM. 

:r .a. Orabbenda.m. 
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~fschrift a ane eboden a in: 
Het ~/.1inisterie van Al t:;emene Zaken 
J?/a Javastraat 68, :::Jen Ha ag. 

xxxxzxxx Kabinet en Protocol. 
47178. 

= 

Ik heb de eer u.mede te delen, dat door de Regering 

van Ecuador de voorlopige erkenning wordt e.;evraagd van de 

~Heren P.J .H. K e r s t e n en D. s c h 0 u t en onder-

scheidenlijk als honorair consul en honorair vice-consul 

vande Republiek Ecuador te Rotterdam. 

Alvorens aan dat verzoek gevolg te geven, zal ik gaar

ne vernemen, of er naar Uw cordeel tegen die voorlopige er

kenning bezwaar bestaat en,_ zo neen7 op welké voet zij zal 

behoren te geschieden. 

~ 
DE MllESTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 

Voor de LTinister, 
De Wnd. Chef van het Kabinet, 

Heer Commissaris der Koningin 
in de Provincie 
Zuid-Holland 
te 's-Gravenhage. 



KABINET VAN DEN 
MINISTER-PRESIDENT 

Antwoord te richten aan c...· ' 
Regeeringscommissarls in i.!
gemeenen Dienst. 
Plein 1813 nr. 4, Den Haag 

U 5373c - C 56 F/ He. 

• Naar aanleiding van Uw br i ef 

• 

C 17796 dd. 10 Juli zou ik het op prijs 

stellen, indien ik nadere details over 

deze kwestie zou kunnen ontvangen alvorens 

ik mij met de Militair Attachá te Brussel 

in verbinding stel. 

De Regeringscommissaris 

in Yc;:\~ 
' .Fock • 

Aan de Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n h a g e • 

® 4022 1- '46 



C/ 17796 

• •• . .. 

.. 
10 Juli 7 

,. 
Naar aanleiding van Uw schrijven 

U 5373a - C 56 F/He kan ik U berichten, dat ik ongeveer zes we
ken geleden hetzelfde bericht .reeds ontv.angen heb. Tevens kreeg 
ik toen reeds de ·namen, die .in Uw bericht toegezegd werden. 

· Uit het ingestelde onderzoek is niet 
kllnnen blijken, dat deze gegevens op juistheid berusten. Spe
ciaal wat bétreft de afdeling Radio , , bleek het, dat de inlich
tingen onjllist waren. , 

, Mogelijk kllnt U de Militair-Attaché te 
Brussel hiervan op de ~oogte stellen. 

Indien noodzakelijk ben ik bereid meer 
details over deze zaak te verschaffen. 

n <ie Hoogedelgestr.Heer 
.r. C.L. W. Fock, 
Regeringscommissaris in 
Algemene Dienst 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

name?! deze 

I· 

.· Plein 1813 No:4 
. . • s-GRA.VENHAGE' L.Pot. 



KABINET VAN DEN 
MINISTER-PRESIDENT 

Antwoord te r iel. c:n aan den 
Regeer;ngscornmissaris in Al
gemeenen Dienst. ..- · 

Plein 181 3 nr. 4, Den Hàag 

U 5373a - C 56 F/He. 

's-Grav~~e, 25 Juni 1947 • 
Plein~No•I~\1:----..----

~VJ /~ Wolgno. 
. \.,..: ,_,"".,. l•r•L.-.,.* .,., ... _u ____ J 

:;o~7#;t( 
V~RT.H.OUWELIJK . 

• 

I k moge Uwer HoogEdelGes trenge 

hiernevens overhandigen afschri ft van 

een ongeëvalueerd rapport dd. 12 Mei 

van de Militair-Attaché te Brussel. 

De Regeringscommissaris 
inil~st, 

De HoogEdelGestrenge Heer fur.L.Einthoven, 
Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, 
~~s-G r a v e n h a_g_g __ ._ 

• @ 4 0221 - ' 4 6 
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Top-Secret. 

Date: 12 mai 1947 

Concerne: Organisation Soviétigue en Hollande. 

Origine: Bruno. 

Voici le schéma de l'Organisation Soviétique en 

Hollande. Le même schéma serait valable pour la Belgique, 

la Hollande et l'Allemagne. 

CENTRALE 

(Ambassade russe: VERA) 

Comité Central: no.1 OPPOSITION ACTIVE 
2 LIQUIDATION 
3 SABOTAGE 
4 PROPAGANDE 
5.DISTRIBUTION 
6 BUREAU POLITIQUE 
7 Région Nord: BUREAU RENSEIGNEMENTS 

avec RADIO 
8 Région Süd: idem 

J'aurai très prochainement le nom des responsables 

pour chacun des comités. 

I 

I 



Afschrift 

RÖTTERDAM 

Adres~ Westpl . 2 

Tel. : 2300p 

Naam en 
voornamen: 

KERSTEN 
H. F. 

• 

. -

21.2 . 1947 
·38 

CONSULAIRE AMBTENAREN VAN VREEMDE LANDEN, GEVESTIGD 
IN NEDERLAND,_ NED . INDIE SURINAME EN CURACAO 

Functie: 

consul 
1931 

ECUADOR 

Adres: 

• 

BUR~AU B 
1--------------- --- ... 

~ k----- - - - - - ------ .... , 

(._ _ __:,., / .:J- j"-~ _i 

Tel . : Duur verblijf : 
/ 

• 
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