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"M I N I S T E R I E V A N B U I T E N L A N D S E Z A K E N 

~Directie Juridische en Administratieve Zaken 
No. 10.4.4.6.0.~.9 5 42 G. S • . 27 October 1949 

G E H E I M. 

Bijlagen: 2 

S-GRA VEN HA GE. de-- -~··· ··· ··· ······ .. ........... ...... ......... , ...... . 

Ik heb 

Me n •wordt ve rzocht bij de aanhaling 
van deze brief dagtekening, numm·er i -"""""' ........ ,,,~0""''"" 

de~er hierbij ~s:hrift 
ter kennisneming aan te bieden de 
brieven van Gezant der Nederlanden 
te Guatemala van 16 Sep tembe r 1949 

nrs.1509/288 en 151 9/290 naar de 
inhoud vvaarvan ter bekorting zij 

/l.t...~e rwe zen . 
4 I I~ I 

DE MI NIS'::'El• VAN Btii~ENL.n.NDSE Z.h.KEN 
Voor de r~~in ister 

..- DE CI-IEF DER DITIEC~IE , 

Aan Zijne Excellentie 
de ::Iere Minister van Binnenlandse 3aken , 
t.a.v. de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

te 's G Ji. v:;NHAGE . 

~ 7t.4B-'47 
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GEZANTSCHAP 

DER 
NEDERLANDEN 

1510/290. 

Guatemala, 16 Saptenbar 1949. 

G EU EI M. 

Visum Oscar Barahona Streber. 

M~t verwijzing naar mijn brief van 16 dezer 

No. 1509/288, nopens een Nederlands visum afge-

geven aan de IIeer Oscar Barahona Streber, heb ik 

de eer Uw Excellentie nog het volgende te doen 

weten. 

Alhoewel ik persoonlijk bekend ben met de 

Heer Barahona Streber, een ontwikkeld man, die 

rt~chten heeft gestudeerd, geloof ik toch voor 

zekerheid te moeten berichten, dat hij h.t.s. 

communisme wordt verdacht. Hiervan heb ik zelf 

nooit iets gemerkt en in de conservatieve 

kringen vnn Guatemala, die uiterst gebeten zijn 

op het hutdige regime, wordt de beschuldiging 

communist al spoedig gebruikt, zodat ik ertoe 

neigd ben dit als een praatje te beschouwen. 

De Heer Barahona Streber, mede uit hoofde v 

zijn betrekking, die h.t.l. van vooraanstaande 

takenis io, is ongetwijfeld zeer vooruitstrevend, 

ik meen het echter aan Uw Bx:cellenties beter oor-

deel te moeten overlaten in hoeverre het nodig z 

zijn, ot:1 hem gedurende zijn vet•blijf 

in het oog te houden. 
De Gezant, 

Zijne Excellentie 
De lleer Minister van Buitenlandse Zaken, 
's-Gravenhage. G.H.Bijvanck. 
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'I 
GEZANTSCHAP 

· DER 
NEDERlANDEN 

1509/288. Guatemala, 16 Soptomber 1949. 

Visum oscar Barahona streber. 

Ik heb de e&r Uwe Excellentie, overeenkomstig de 

înstructies vervat. in Haar schrijven van 23l;iaart j.l., 

(Directi J'~l ... & Adln.;Zakeri Ho .46/61)" in kermis te stelion 

van ·hot heden door dit Gezantschap verleende visum (gel

dig voor dertig dagen} op het o.fi'icislo Guatemalteekse 

paspoo~t No.641 van de Heer Oscar Barahona strober, di-

reetour van het nxnstituto Guatemalteco de Segurid.ad 

social", die bin..."lenkort in opdracbt van de Regering een 

bezoek aan verschillende Europese lBk~don zal brengen. 

De Gezant, 

(G.M.Bijvanck) 

Zijno ~cellentie 

De Hoer Uiniotor van Buiterilandse Zalten 

t s GRA VEJmAGE. 





MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~Kabinet en Protocol. 
.3 19-4S · 

No.34-973. I . t.tPó'w 
'S-GRAVENHAGE, de . 29-· · ~:A;ugUSjtUfl··l94-9. 

C- .r< .. J rfà Men wordt verzocht biJ de aanhaling van 
-';..";jY l.J deze brief d a g t c k e n I n g, n u m m e r 

/ #j en af d e I i n g nauwkeurig te vermelden 

Met verwlJZlng naar Uw schrijven d.d. 6 
Juli 1949, no. 65306, heb ik de eer U mede te 
delen, dat blijkens ontvangen schrijven van Harer 
Majesteits Gezant te Guatemala thans de erkenning 
en toelating van de Heer C.G. Pouw als honorair 
Vice-Consul van Guatemala te Amsterdam wordt 
gevraagd. 

Ik zou het zeer op prijs stellen van U te 
mogen vernemen, zo het kan zeer spoedig, of er 
naar Uw oordeel tegen de definitieve erkenning 
van de Heer Pouw bezwaren bestaan. 

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

--~~ 
~-· 

Centrale Veiligheidsdienst. 

~ 7556. '49 



De Roogedelgestr.:aeer Mr. , 
Diréetew v:~ he.t Kà.binet en Chef Afr.l.Protocol 
van het Ministerie v-a:n B}litenl.andse· Zaken, 
Plein 23, 
's-GRftVENHAGE. 
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No. 3846 - 49. 

Uw No. 63425 d.d. 8.6.1949. 

Onderwerp: Q.Q. Pauw. 

GE H E I M. 30 Juni 1949 • 

l_vn 

' 14 J u 194g 

~~~· 6~;o { 

In antwoord op Uw vorengenoemd schrijven kan het 
volgende worden bericht : 

In het Bevolkingsregister te Amsterdam staat sedert Januari 
1945 on het adres Keizersgracht 650-III ingesc~reven : 

--
Christiaan George POUW, geboren te Amsterdam, 6 Juni 1889, 
notar~s, Nederlandse nationaliteit, zonder kerkgenootschap, 
weduwnaar van Corrie Leontine Meijjes, geboren te soerabaja, 
30 October 1896. 

Pauw is sedert 1924 notaris in het Ar11ondissement Amsterdam 
en-is geassocieerd met de notarissen Mr . A.G. Lubbers en 
R.E.J. Heijer . Het kantoor is gevestigd Vossiusstraat 3 te 
Amsterdam. 
Betrokkene staat in de omgeving van zijn woning en als nota
ris prima bekend. Enige politieke activiteit gaat er niet 
van hem uit; hij is geabonneerd op verschillende dag- en 
weekbladen e . d ., waaronder zich echter geen extremistische 
bladen bevinden. Hij wordt geacht aanhanger te zijn van de 
V.V.D. Gedurende de oorlog gedroeg hij zich als een goed 
Nederlander; betrokkene wordt volkomen betrouwbaar geacht . 
In de administratie aan het Hoofdbureau van Politie Amster
dam is niets ten nadele kunnen blijken; ook in politiek op
zicht komt hij in deze administratie niet voor. 

H-2 . 



-----------· ......... _ ...... ......_ ... 

erwerp: a.G. P o u • 

GEH Itt •. 

• 

L UITGEBOEKT I 

Vanw het JUn1Gtet>1e Tan Bnl~ndse zaken wordt 
d erkcmni:os cm. to lating gevre.agd Yen de Heer C.G. P 0 U • 
Vo .uiusstraat 3 te Uwent als honorair 'fioe .. consul w:n do 
Republi Gua~ . 

In verberui hiermede 1'):)68 ik U Yet'?..Ofllcen ij te wil
len berichten. hetgeen t1 bekend is Olltrent de boftnsenoemde 
Heer P 0 U '~-. waarbij !Jn belEUJgstelllDS 1n het b1jzonde:l" 
ultsaat naar zijn huidige politieke instelltmg en z1jn gedrag 
aoiurende de boz.ott1J15St1j4. 

Ik zcnt ·et ~eer op prijsstellen een spoed i& nt-
oord "r.m U te · file$ ont1'atlgen. 

Bm! BOO!'D VAr I>E DIENS'f, 
Namens deze, 

.r.G. Ortbb em. 



CJ AE'SCHRIFT aangebJden aan het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, te 
' s- GRAVENH AGE. 

xxxxxxxx Kabinet en Protocol. 

55044. 
1 Juni 1949. 

Ik heb de eer UHoogWelGeboren rrede te delen, 
dat door de Regering van Guatemala de voorlopige . 

.- erkenning wordt gevraagd van de Heer C .G. Pouw 
(vermoedelijk wordt bedoeld Notaris C.G. Pouw, 
Vossiusstraat 3, Amsterdam-West), als honorair 
vice-consul van Guatemala te .Amsterdam. 

Alvorens aan dat verzoek gevolg te geven, 
zal ik gaarne vernemen, of er naar Uw oordeel 
tegen die voorlopige erkenning bezwaar bestaat 
en, zo neen, op welke voet zij zal behoren te 
geschieden. 

1 
DE MINISTER VAN BUITE~~SE ZAKEN, 

voor de Minister, 
De Chef van het Kabinet, 

Aan de Heer Commissarim der Koningin 
in de provincie Noord-Holland, te 
HAARLEM. 

JUNi 1949 

j; J .a<;~{' -



I.D. 
D E N H A A G. 

· 1 9 NOV. 1948 

~-~ -~.;;,- 7 
(; 'jj G E H E I M. &-v/ f Doss.l09/538. 

f ACD/ ~9fJcP;J 

• 

~--=-:----:-- -l 
Naar aanleiding van het schrijven van het Ministerie 

van Algemene Zaken, d.d. l November 1948, No.34042 betref
fende P.A.PRINS, wordt het volgende medegedeeld: 

He t dezerzijds gereleveerde betreffende: 
Pieter Andries PRINS, geb oren te Batavia, 18 April 1918, 

1 bij schrlJVen Doss.109/538, d .d. 23 April 1948, is juist. 
ne t door het Ministerie van Algemene. Zaken gere leve erde , 

\. n schrijven lfo.34042, d.d. l November 1948, betreffende: 
· , 1f. \ Pieter PRINS, geboren te Rotterdam, 18 Apr il 1918, is 

~~,/ veneens JUlst. 
~,~ Pi eter Andr i es PRINS · is de zoon van: 

Corne1is PRINS en Jacoba Christina HISSII~{ (beiden over
leden • 

Na het verlaten van de lagere school bezocht P.A.Prins 
de H.B.S. Hij bezit een diploma H.B.S. 5A, een diploma Engel
se Handelscorrespondentie en hij volgde een cursus aan het 
Koloniaal Instituut te Amsterdam. 

Op 10 November 1944 trad P.A.Prins in het bevrijde Noord 
Brabant in militaire dienst en werd op 15 Februari 1945 te 
Eindhoven geplaatst. 

OP 14 April 1945 volgde zijn uitzending naar ~ngeland, 
alwaar hij te Wolverhampton zijn militaire opleiding genoot. 

Op 12 September 1946 repatri~erde hij, werd wede rom te 
Eindhoven geplaatst (bij de 2e dEivisie) en op 15 Maart 1946 
volgde aldaar zijn benoeming tot reserve 2e luitenant. d.d. 
7 Juni 1948 stond hij nog steeds ingeschreven als reserve 

~ 
2e ltü tenant, tij delijk geplaatst bij het regiment "Jagers". 

Op 26 April 1947 huwde hij te Bilston 4Engeland) met: 
,.... Thea Augusta I1aria ESSLEN, geboren te Schaarbeek (Belg.), 

; 3 Februari 191/, met wie hij thans woont Louis Couperusplein 
66 alhier. 

Opgemerkt wordt, dat de benaming "Lyceumplein" op 2 
Augustus 1948 werd veranderd in "Louis Couperusplein". 

In de administratie van de Politie alhier is, ook op 
politiek gebied, niets ten nadele bekend van P.A.Prins. 

Pieter PRINS, geboren te Rotterdam, 18 April 1918, van 
beroep bouwkundig tekenaar, is een ne ef van P.A.Prins en de 
zoon van: 

Willem PRINS, geboren te 's-Gravenhage, 30 April 1889 
en . 

catharina Elizabeth KUP, geboren te Rotterdam, 14 April 
1890. 

Hij huwde op 1 Mei 1942 te 's-Gravenhage met: 
Fridegonde Beata VAN DEN BERG, geboren te 's-Gravenhage, 

3 october 1922 en werd op 19 Augustus 1948 in deze gemeente 
ingeschreven, z.g. komende van Duitsland. In werkelijkheid 

/ was hij als politiek delinquent ontslagen uit het kamp "West-

c
a art11 in de oostpolder. 

i ij woont thans Anna Paulownaplein 13 alhier. 
Gezien zijn dienstname bij de Waffen H. heeft hij de 

~ederlandse nationaliteit verloren. 

) ESSLEN, Thea ·A ugusta Maria, geboren te Schaarbeek (Belgl 
3 pebruarl 1917, huwde op ll April 1936 te Antwerpen met de 
Israeliet: 

PLOEG, Salomon .renr i de, geboren te Amsterdam, 26 Octo
ber 1910, van wie zij op 28 Augustus 1940 te 's-Gravenhage 

' -scheidde-



-2-

scheidde. 
S.H.de Ploeg is op 22 December 1942 te fuauthaussn 

overleden. 
vervolgens huwde zij op 13 ~ei 1944 te 's~Gravenhage 

met· 
· RUYSCH, Wilheimus Karel Vincent Theodorus geboren te 

Leiden, 2 Maart 1897, van beroep procuratiehouäer, van wie 
zij op 26 october 1946 te 's-Gravenhage scheidde, waarna zij 
op 26 Apri~ ~947 te Bilsten (Eng.) ten derde male huwde met: 

p.A.PRINS, · in de aanhef genoemd. 
In de administratie van de Politie alhier is, ook op 

politiek gebied, hiets ten "nadele bekend van T.A.M.ESSLEN. 
Zij is echter identiek aan ESSLEN, genoemd in het in Uw 

bezit zijnde P.O.D.-rapport; opgemaakt door rechercheur 
J.TEN HOVE (12). 

• verzonden op 18 November 1948 
aan: ·~ Ministerie van Algemene Zaken. 



• 

• 

Notitie C 

P.A.PRINS 

Opbergen in OD 
Vertegenwoordiging van 
Guatemala in Nederland 

DP-zerzi.ids warn bij brief 29257 op 18.5.48 aa-n BZ 
~ZU.nstig geadviseerd voor de benoeming van Pieter An
dries PRINS, geb. te Batavia 18 . 4.1918 , hier wonende 
Lyceumplein 66 tot honorair Consul van Guatemala. 

Nadien bleek , dat een zekere Prins met zelfde perso~ 
nalia SSer is geweest en dat zijn echtgenote , Th.M . A. 
ESSLEN bij een anoni em schrijven beticht werd met Duit
se officieren omgang gehad te hebben . 

Op 25 . 10.48 brief aan ID men Haag met verzoek nade
re inlichtingen. 

' 

25 . 1 0.1 948 

c 5 



MINISTERI E VAN ALGJ!l~:ENE ZAKJ!N. ~ •s-Gravenhage, 1 November 1948. 

------------------------------
No. 34042. 

Uw No.: Doss. 109/538. 

d.d.: 23-4-1948. 

Onderwerp: P.A. PRINS. 

GEHEIM. 

• 

• 

~· 
1 Î 

Ter bevestiging van de telefonische mededeling 
van de Heer van der Noordaa aan de Heer van Dien op 23-10-1948, 
moge ik U het volgende berichten. 

Naar aanleiding van de inhoud van mijn brief 
No. 29257 van 25-3-1948' vrerd ik door Uw I .D. 'bj.j bet in margine 
vermelde schrijven in kennis gesteld met de an-tecedenten van 
Pieter /tndries PRINS, geboren te Bate.via, 18 April 1918. 

De houding van deze persoon zou tijdens de bezet
ting behoorlijk gevreeat zijn. Voorts berichtte U mij, dat PRINS 
gehuwd was met Thea Maria Auguata .ESSLF.:N, gebo:L"en te Schaarbeek, 
3 December 1917. 

Thans blijkt mij, dat in het ss-suchkarlenaysteem 
van mijn dienst een kaart voorlcomt ten name van Pieter PRINS, 
geboren te Rotterdam, 18 April 1918, wonende of gewoond hebbende 
aan de Loosduinseweg 633 a, alhier. Op deze kaart is vermeld, 
dat PRINS voornoemd op 6-7-1942 in dienst trad van de SS en op 
6-7-1942 naar Klagenf'urt vertrok. Deze persoon zou, nadat hij 
op 10-8-1945 te Neumuenster gearresteerd was, op 12.8-1945 over
gebracht zijn naar het kamp voor politieke delinquenten te VUght. 

In mijn documentatie bevindt zich voorts een copie 
van een rapport van de rechercheur J. ten Hove van een niet nader 
aangeduide P.O.D. Hieruit blijkt, de.t Thea Maria Augusta l!SSLEN, 
geboren te Brussel, 3 Februari 1917, alhier vronende aan het 
Lyceumplein 66, op 20-10-1945 naar aanleiding van een anonieme 
schriftelijke beschuldiging werd verhoozd. 

Bij dit verhoor zou deze vrouw ontkend hebben, 
dat zij om~ng had gehad met leden van de Duitse weermacht. Zij 
weerlegde dit o.m. door te verklaren, dat zij omstreeks 1940 
was verloofd geweest met de Israeliet JWEINTHAL, die tijdens de 
oorlog in Duitse gevangenschap overleGd. 

Op 13 ... 5-1944 zou zij gehum zijn met Wilhelmus 
Karel Vincent Theodorus RUYSCH. Haar echtgenoot vms in die peri
ode procuratiehouder van de "Wodan" Handelsmij, gevestigd aan 
de Heemraadsingel 147 te Rotterdam. Ckndat deze firma gedeeltelijk 
met Duits kapitaal werkte, zou zij onder beheer gestaan hebben. 

In verband met het bovenstaande moge ik U verzoe
ken mij te doen berichten, in hoeverre PRINS en ESSLEN identiek 
zijn met de personen waarvan de gegevens in mijn documentatie 
voorkomen. 

Aan de Heer Hoofdcommissaris van Politie 
te 

HET HOOl'""D VAN DE DI:liNsr, 
Namens deze, 

• s- G R A V E N H A G E. 



I. ::J. 
D ~ 1: 1-1 _ A G. 

Doss.lCJ_3)538. 

• 

&-t//~ OPGII.EG!i 

. ,() 
G , -r , T r· .@/ ~ ('),.. . .. ' ~-=-=./ 'lQ-~J~ / 

naar aanleidinG ~het schrijven va. 

:aart 194 ~ , 'o.2:::257 be1~rpffende P.A . Pnnrs, v'orit 25 het 

volgenc.e .. edecedeeld: 
·1et P . .A.?rL s \rorc1t bedoeld: 

~'ieter Anc:ries P: :r;,~TS, c;ebor :n ;;e Batavi~, 18 April 
1913, wo~ende ~yceuJolein 66 alhier. 

... 

In de aèministr?tie van de Politie en in die ven de 
P.R.A. alhier, is niets te zijnen na~ele be:end. 

Volbens ver regen inlichtingen is de houding van P.A . 

Er ins gedurende de bezettinr;stijd gev1eest, zoals die V"n 

eer" 0 oed ~.ederlander be:10orde te zijn • 

~erstond n8 de bevrijdi~g van ~~id-Jederland (~eptern

ber 1944) is P.A.Prins :1aar ~oorc1 -:::-rabant getro~cken, waar

na hij in Jnc..:eland een fr!.ilitaire opleiding genoot en als 
officier naar ~ederland terug~eerde . 

Jp 26 April 1947 huwde P . A.Prins te Bilston (Jng . ) 
met: 

C\1ea '"Pria .\:lf'UStq =~SSL~IJ, cebore.1 te '"'chaerbee'c (:0el,· .) 

)d l3 ::Jece~1ber 1917 en voert t'1ans de familienaam Prins-'2sslen . 

verzonden op 23 Apri l 1948 
aan: C. V. D • 

• 



INLICHTINGENDIENST. (i;r I ·- OPGI.EG~ 

I ~ 
R 0 T T E R D A M. 

• I.D. No. lOl 

G E HE I M. 

/ 
6-~/~ " __ ,) 

Rotterdam, 20 Maart 1948 

~~RZ. t948 ' 

l AL./ j I! s-r.;l 

• 

? . 
In ~ntwoord op Uw schrijven No. 29257 d.d. 13 Februari 

1948 betreffende P,A. Prins wordt bericht, dat een persoon 
van deze naam alhier niet bekend is. 

Mogelijk komt hier~oor in aanmerking l Prins, Pieter An
j dries, geboren 18 April 1918 te Batavia, wonende te 's-Gra
.".. venhage, Roelofsstraab· 35. 

Verzonden aan : Hoofd Centrale Veiligheids Dienst, 
's -Gravenhage • 



• 

• 

w!f. I·>~ .;.R.L.~~ !l - "' · 3 
J avastran t 68 •s-urav nhage, 11- 12-1948 

.. 
h :t. I .... 'i • 

no.t 2-925'7 

oncl. : 

!ngevolge m:t.Jn telef'oni eh bcri~.tr!; · n.n d 
d .. d .• l r::ovem.b~.r 1948 en ter :J.::.U1V' ..... lling V€tn mijn brief 
r.t.o. 29257 dd . J~ t[ei 19 a, ~~oj_.e ik URoogedelt')Cst:x·enge 
het vol.~ende b(rrichten. 

De t1cor mij a~n U Vt.~r< trekta gegevene omtrent 
l?ieter !\ndriea l,rinn , geb . ·t:e Bat svio. , 18 !\pril 1918, 
wonende a.lh1.er,. 1JO'l ie l"!ev;pel"Uaplo).n 66, bleken bij con
trole ~tust te zijn. 

Het toeval 11, da.t zijn ne f, l?ieter Prin,.;., 
op öezel.fc e d g geboren is te Rottcr dant. Deze l aatste 
w·s politiek delinquent . 

:Oe ecl1 t uenoto v n Pi eter ._ldrics >rins , Thea 
Aut,~ta .Jaria. Essele.n~ werd !tort na de bevrijuing door 
de l?OD na.nr aanl~iding vnn een anonie ne s chrif·telijke 
beschuldiging verhoord. · ij haur vcrhoor ontkon e de~c 
vrouw, omga.ng reh. tl te hebtJen et letion van de · t e 
weer:aacht . HF;t onde1·zoak is niet voort ezct • 

In verband met t bo.v ns to.. ode zi jl'l geen 
ree C1ien {\..Ullwezig, af' t.~ '1.. ijlten v .m ...ti jn a vies , vermeld 
in. l'!.l.1 jn bovena~ng.ela;;..ld schr-ijv-no 

HCT FD VA I DE DIE 'T 

no .. ne deze, 

Aan de Hoogedcl5cotrenb~ Heer 
Dr. A. • $tuyt E. v. d . ./ ocrdu.<J. .. 

1 
1 

inisteria var.. Bui terJJ..tmdse Zaken ' 
Pl.ein 23 
te~- G I 

x B. Z. 

/ ~ 
x PD Prins 
x OD Vert . 
x c 5. 



e 29257 • 
P.A.PRn:s. 

• 

GEHEIM XX XXX 
XX:l!:JC:lf. 

25 Maart ~*u.n 8 
QP\l(&oao ... ~ 

Ik h e b d e eer U te b e richten, dat de Heer Pieter Anton 
PRINS, wonende te Uwent. Lyceu~plein 56, voorgedrag en werd 
voor het vervullen van ~e functie va4 honorair consul van 
Guatemala te Rotterdam. 

In ve r band hiermede moge ik U verzoeken mij, onder op
gave van de volledige personalia, te doen inlichten omtrent 
de politieke en de criminele antecedenten van voornoemde 
PRINS. 

In het bijzonder atel ik het op prijs te vernemen hoe 
de houding van betrokkene is geweest in de bezettingstijd~ 

HET HOOFD VAN DE 

Aan de Heer Hoofd-Commissaris 
van Politie 

CEl'lT:R ALE VEILIGHEID-SDIENST 
namens d eae: 

te-
·~ R A V EN HA G E 

:r.G.CRABBF.NDAM. 



29257' ~ E H E I M I GtB • • 
~::er 
x::::::r~ 

13 Februari 8 

ofut\.~~ 

P.A .PR!FS. 

• 

Ik 'leb de eer U te berichten, dat de Haer I· • .A..:FRINS, wo
nende tf' u,,•ent, Vl)orgedrugen 'trerd voor het vervullen van de 
tunetie van ho~ora ir oensul van Guatemnla te Rotterdam. 

In ~erb " nd hl ermede moge ik u verzoeken mij, onder opga
ve van de volledige personalia, ta doen inlichten oktrent de 
~olitieke en de criminele antecedenten van voornoemde PRINS. 

In het bijzond er ~tel ik het op prijs te vernemen hoe 
de houding ven bet~okkene is go~·aest in de bezettingatijd~ 

HET HOO!'D V \N DF. 
CENT!Ll.LE YEIJ .. lGHEIDSDIENST 
namens deze 

Aan de Heer Roofd-Co.mmissm:-is 
van l'olitia 
te R 0 '.f! _T_ __ ~ T1' A M 

e,~~(15~""1'6'" J.G.CR4BBENDAlf. 



• 

() 

·n rs·rti!iUï:: VA .tG · - 'nE ··.~: , ,1 
•o•Grovcn.h ~<!>e t 18 ~ei 1948. 

Javastraat r.a 
___ ___.... ................... 4. id ...................... 

ro . 202E17 - GER ~:rr • 
...... t p .,._.... ............. 

u"' sohr. • No.. 12621 
d.d. 10-2-48 

Onderw: P.A • .tRI h . 

Naar aanleiding van d voordracht ten b.hoeve v n 
de toelating van de Heel· Pri!ls tot honorair consul van 
Gue.temaln ï')O l\o·t~tQrdrun werd na~r daze noreoon oen onder .. 
zoek in eateld . -

iet"'r ludiies 1'fil:~. gebore:::1 te Batevia 18 Al.-d.l 
1918, alhier wonende Lyceumplein 66 komt niet voor in de · 

c1m nistratie v n de plaet alijko politie en v n de P .R.A • 
Gedurende e boze·ttin, h· eft de Heer Prins oen 

houdin · n!t nomo , die van ee aoed vade1·lande:r v · r-
waoht mnq worden . 

!"'a de b :V:t' jding van Z~1id-~~edorlnnd heeft hij 
~ .. :tch al oo ,, o avl·ijw:tlliger naar Brabant 'ogeven · 
·; e. na . ij !n Engelend een militaire oplo· ding on! ving. 
1j ~eerde al· of'f o el-' n · r J1'ederland terug. 

Op 26 nril 1047 tra~ hij in En eland in het 
hu 1 li met Thea "et ia Au uste. EJSLEN , eebor·en 3 ne ... 
cember lOl? t~ Schacrbeek (D.) 

In -verban hler.l"te e r:"'ot:re Ut: U Hoo ""enelges,;renge 
in o •er\JO lng goven in deze B n gunstig adv:l. s te ·.·illon 
.. ~.tbren6en. 

Ik oo...;e bel ~fd nr.der u-·; 3.und.acht brengen, dat 
het ondex·~Del: naar ·voor!'!l lde P IN aan belan. rijke 
vertra i~g o dervon ··e~ens gebrek aan voldoende gegevené, 
·waardoor aanvan ~el:ljl· in .ottcrdam ve:rgoef's naar hem 
werd e· -=..oeh·?; .. 

E. v.d. Noordaa. 

de Hoogedelgestr nge He r 
Dr. A .l:' . Stuyt 
~'ini&terie v n Buitenlnnd.oa Zo ~an 
Plein 23 



"'" : AFSCHHIFT aangeboden·· aAn ·de Jie E;'r- E . van 
Np~rë 2a, 

12621. .Javastraa<t 68, té ' 
's-GfiAVENHAGB. f 

t \I 
J J 

I 

. I .:i?.,c r"' Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge mede te ·delen, 
' ' ' ' !\ 

dat blijkens.ontv~gen schr1jven van Harer Maje~Ï 
teits Gezant te Guatemala, de erkenming en toela~ 

' • . t 

J ting wordt gevraagd Ván de hêer·P.A. Prins, als , 
t- .--=~. hono:rair consul van . Guat~mala· ; · te Rotterdam. ' 

.. . . ' . . . 
Alvorens aan dat verzoek, gevolg· te · geven, 

zal .ik gaarne vernemen, .. of er. naar Uw ooraeel 
tegen die erkenning· en toelating bezwaar bestaat 
en, zo neen, op welke .voet zij .zal behoren te 
geschieden. 

DE MINISTER VAN B:UITlti LANDSE ZAKEN, 
voor de Minister, 

De Chef van het Kabinet, 

Aan de heer Commissaris der Koningin 
in de provincie Zuid-Holland, té · 
!.ft~ VENHAGE. 



Afschrift 21.2 . 1947 

CO NSULAIRE AMBTENAREN VAN VREE1IDE LANDEN, GEVESTIGD IN 
NEDERLAND , Ned . INDIE, SURINAME EN CURACAO 

GUATEMALA 

Naam en ]:;)unctie: .Adres: Tel .: Duur 
voornamen: 

AMSTERDAM 

Adres: Hacquartstraat 10 

Tel.: 26716 

ASCH VAN WIJK consul 
VAN 

Jhr.C. M. M • 

• 
ARUBA 

Adres: 

Tel.: 

HENRIQUEZ 
B.T. 

' OTTERDAM 

Adres: 

Tel.: 

WIJNTHAL 

1928 

consul 
1946 

consul 

• • 0 

0 • 0 

• 

verblijf: 
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