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DOSSIER No . . 

MINUTENBLAD 
OD 632 

NAAM: 
HONDURAS VERT. IN NEDERLAND 

1. Gezien naar aanleiding van brief No.l83?2 en brief aan Dr.Stuyt. 
1-8-4? C/P. 

2. Andermaal inlichtingen ingewonnen naar v . Hoboken. De Medede
ling "vamvege Btü tenlandse Zaken" was een mondel ing verhaal 
van Dr . S tuyt aan mij • 3. 12 . 1 94 7 C 

5 
Lf 

3. Door ACD te mijner orientatie toegezonden naar aanleiding 
copiebrief agenda ACD 29814. 24.2.1948 C 5 ~ 

'I /iv..., ~ w_, ~~>v-W lulvo,.<. '{I/i J ile"lo),,AN 
~. ~~~î ~i ~~ . k:ofk.. ~;"_ 

5 oor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het schu~ad 
anwezig was dit bijgevoegd. aug. '70. . ~ 
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J.F.R. NESTELROY. 

25 April& 1952 

In antwoord op Uw schrijven Kabinet en Protocol val! 8 April 
1952 Nr. 34011 en met verwijzing naar mijn brief Nr.98548 van 14 
December 1950, heb ik de eer U me~e te delen, dat er mijnerzijds 
tegen de erkenning en toelating van de Heer J.F.R. NESTELROY,· als 
Honorair Consul van Honduras te Amsterdam, geen bezwaren bestaan. 

HET HOOFD ·VAN DE DIENST 
.~ ... r Namens ~{ze, 

-/---

an de HocgEdelGestrenge Heer Mr J. Visser 
irecteur van het Kabinet en Chef Afd. Protocol 

van het Ministerie van Buitenl ndse Zaken · · 
Plein 23 
's-GRAVENRAGE. 

- . 
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!Voi n~ van c • 

Bijgaand stuk ontvangen van Buit.Zaken. 

Verzoeke agenderen. 
Namen naslaan en ev. stukken bijvoegen. 
Retour aan C. 

1'7-4-'52 • 
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VAN 

MINISTERIE 

BUITENLANDSE 

'S -GRAVENHAGE 

ZA 

/ 
. 4.~-t .~=·Ó 

i : \7 ... Pft. 1~52 ' .,... - ··--

Kenmerk: Directie :Kabinet en Protoe ol. • j.' . - Datum: 8 April 1952 

Onderwerp: 

• 

Nummer: 34011 

Ik heb de eer U mede te delen, dat blijkens ontvangen 
schrijven van de Minister van Buitenlandse Zaken van Hon

duras ëe erkenning en toelating wordt gevraagd van de Heer 
X. I Johan Folkert Rik Nestelroy als Honorair Consul van Hondu

/ 
ras te Amsterdam. 

Alvorens aan dat verzoek gevolg te geven, zal ik 
ga~rne vernemen, of er naar Uw oordeel tegen die erkenning 

., en toelating bezwaar bestaat. 
~ 

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

-

AAN: het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, -
p/a Javastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 

if, 33692 · 51 



No • 4 2 9 6 - 50 • 1 1 (_,, 

Uw No. 9?5?1 d .d. 2? .11.1950 . 

• 

Betreft: I·E·B· Nestelroy . 

VERTROUWELIJK • 

\r{ 

ACD! 'f_C 
DM : <t_, 
PAR: ~ 

5 December 1950. 

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

~lijkens het Bevolkingsregister te Ams terdam is tot 
6.9.'45 te Amsterdam woonachtig geweest : 

Johan Folkert Rik NESTELROY , geboren te Amsterdam, 11 
Februari 1909,--oëroep niet bekend, Nederl andse nationali:-. . , 
teit, geen kerkgenootschap , gehuwd met Gerarda Cornelia . 1 ~ :(\ 
du Marchie Sarvaas, geboren te Djember (Ind.), 19.7.'09·.( ' '_/ 

Betrokkene werd op 16.4.'43 te Amsterdam inges chreven, ko-
mende van Nieuwer-Ams tel en op 6.9. '45 afgevoerd naar 
Nieuwer-Amstel, Keizer Karelweg 468. Hij was enige tijd 
inwonend bij zijn vader Hendrik Jan ( geboren Ede, 29.6. 
'75} op het adres AIDsteldijk l6~e Amsterdam. Laatstge
noemde is consul van de Republiek Honduras en, evenals 
zijn zoon, directie-lid van de N.V. Papierindustrie Nes
telroij-Trompenburg te Amsterdam. 

• In werkelijkheid worden de werkzaamheden voor het consulaat 
reeds enige tijd verricht door betrokkene in verband met 
de vrij ho ge leeftijd van zijn vader . 

Te Amsterdam is van enige politieke activiteit van betrok
kene niets kunnen blijken; hij staat aldaar zeer gunstig 
bekend en men meent te we ten, dat hij aanhanger is van de 
V.V.D. 
In de administratie aan het Hoofdbureau van Politie te 
Amsterdam is niets ten nadele van betrokkene bekend; ook 
in politiek op zicht komt hij in deze administratie niet 
voor.)(. 

H-3. 
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C4 
MI ISTER:rE VAN 

BINUENLANDSE . 

= 98f48 
: gene · 
: J .T!'.K. 

•s-Grave11hage, 14 
Javastraat 68 . 

In antwoord op Uw schrijven Directie Kabinet 
en Protocol/KA No. 112823 d . d . 16 November 1950, heb 
ik de eer U hieronder het resultaat van een omtrent de 
Heer J .F .)'/. }fEGTELROY ingesteld onderzoek te doen t .oe..: 
komen. · 

Blijkens het Bev_olkingsregister te Amsterdam 
is tot 6-9-45 te Amsterdam woonachtig geweest1 

. . Johan Folkert Rik N~STELROY~ geboren te Am
sterdam, 11 Februari 1909, beroep niet bekend, Neder
landse nationaliteit, geen ker~genootscbap, gehuwd met 
Gerard4 Cernelia du Marcbie Sarvaas, geboren te Djember 
(Ind . ) 19-7-09. · . 

Betrok~ene werd op 16-4-43 te Amsterdam inge
schreven, komende van Nieuwer-Amstel en op 6- 9-45 afge
voerd naar Nieuwer-Amstel , Keizer Karelweg 468 . Hij was 
enige tijd inwonend bij zijn vader Hendrik. Jan {geb . 
Ede, 29-6- '75) op het adres Alnsteldijk 167 te .Amsterdam. 
Laatstgenoemde is consul van de Republiek Honduras en, 
evenals zijn zoon, directie-lid van de N.V. Papierindus
trie NESTELROY- TRO ;ENBURG te Amsterdam. 

In werkelijkheid worden de werkzaamheden voor 
. het consulaat reeds enige tijd verricht door betrokkene 
in verband met de vrij hoge leeftijd van zijn vader • . 

Te Amsterdam is van enige politieke activiteit 
van betrokkene ·niets kunnen blijken; hij staat aldaar 
gunstig bekend en men meent te weten, dat hij aanhanger 
is van de V. V.D. · . 

In de administratie van het Hoofdbureau van , · 
Politie te Amsterdam is niets ten nadele van betrokkene 
bekend; ook in politiek opzicht komt hij in· deze admi
nistratie niet voor . 

Op grond van bovenstaande inlichtingen meen 
ik, dat tegen de erkenning en toelating van de Heer 

- J . F.R. NESTELROY, als Vice-Consul van de Republiek 
Honduras te Amsterdam, geen bezwaren bestaan. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
Namens deze, 

;1 ~ 'f Jhr Mr • J. Th. Serraris . 

Aan de Hoogedelgestrenge Heer c. Adriaanse 
Chef der Directie Algemene-Juridische Zaken 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Plein 23 
' s - G RA V EN HA G E o 

' ' 



VAN 

MINISTERIE 

BUITENLANDSE ZAKE 

'S-GRAVEN HAGE 
'öi>'KA"A'RT! 
ACD/ 
DAl: '• 

Kenmerk: Directie Kabinet en Protocol/KA.. Datum: 16 November 1950. 

Onderwerp: Consulaat van Honduras te .Amsterdam. Nummer: 112823 • 

Bijlagen: 

• 

• 

Aan 

Ik heb de e er U mede te delen, dat blijkens een ont

vangen schrijven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

te Tegucigalpa (Honduras) de erkenning en toelating wordt 

~~ gevraagd va n de Heer Johan Folkert Rik Nestelroy als vice-con-- sul van de Republiek Honduras te Amsterdam. 

Alvorens aan dat verzoek gevolg te geven, zal ik gaar

ne vernemen, of er naar Uw oordeel tegen die erkenning en toe-

lating bezwaar bestaat. 
~ 

De Chef van het Kabinet 
van de Minister van BUi tenland se Zaken, 

~-

het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, 
pja Javastraat 68, 
A 1 h i e r. 

~ 7822 - ' 50 
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MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE Z.~. _ 

No . : 97571 
Bijl .: gene 

's-Gravenhoge, 27 No e.m.ber 1950 

VERTROUWELIJK 

Betr.: Joh&n lï'olkert Ril( NESTELROY. 

Hej Ministerie van Buitenlandse Zaken ve1zoekt om in
lichtingen omtrent de Heer Johan Folkart Rik N~JTELROY, diezal 
worden benoemd tot vice-consul van de Republiek Honduras te 
Amsterdam. 

Ik moge U verzoeken mij, indien. enigszins mogelijk op 
korte termijn, te doen inliohtèn omtrent de politieke antece
denten van betrokkene. 

Aan de Heer Hoofdcommissaris 
van Politie 
te 
AMSTERDAM. 

HET HOOF.D VAN DE DI ENST 
n _/'? namens deze' 

~ Jhr Mr W.J.Th. Serraris • 

~~ 11)./l,~~ 

2t /-..v: !J ~ 4~ 
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Aan : Dr. lVl S tuyt 
Van: E. vod. Noordaa 

Ten aanzien van: 
V~ HOBOKEN, Jan Hoyte, geboren 10 Juli 1893 te Rotterdam, 
die in aanmerking zou komen voor een benoeming als Consul
Generaal van Honduras 9 kan ik U thans nog het volgende me
dedelen: 
Naar gebleken is heeft VAN HOBOKEN in de loop van 1941 of 
1942 van een z~kere Luker, die naar Duitsland moest vertrek
ken, geld tot een bedrag van f. 376.500 en effecten ter 
waarde van circa f. 80.000.- in bewaring genomen, teneinde 
inbeslagneming door de Duitsers te voorkomen. Van dit feit 
deed VAN HOBOKEN n~ beë~ndiging van de oorlog echter geen 
aangifte bij de bevoegde instanties, zodat hij getracht zou 
hebben deze gelden en waardepapieren, welke beschouwd werden 
als vijandelijk vermogen, aan de staat te onttrekken. 
Door de Centrale Vermogens Opsporingsdienst is op het geld 
en de effecten beslag gelegd, terwijl op verzoek van de of
fici~r van Justitie te Rotterdam door de Politie proces
verbaal tegen hem is opgemaakt terzake v~1 overtreding van 
artikel 44 van het Besluit Vijandelijk Vermogen (Proces
verbaal No. 216/47 ddo 13-9-1947 

Hangende de beslissing van de Officier van Justitie zie ik 
geen mogelijkheid U in deze te adviseren. 

10 Januari 1948 o 

I 

\ 
\ 

LJ , .. 
I' 
I 



INLICHTINGENDIENST. 

R 0 T TER DAM • 

. I.D. No. 712 . 

G E HE I M. 

Rotterdam, 12 

.Als antwoord op Uw schrijven No. 18372 d.d;. 2-
12-1947 en ten vervolge· op dezerzijds achrijwen No. 712, 
d.d. 15-7•1947, met betrekking tot Jan Hoyte van Hoboken, 
geboren iB 10 Juli 1893 te Rotterdam, wordt het volgende 
bericht 1 · 

Naar gebleken is heeft van· Hoboken in de loop 
van 1941 ·of 1942 van een zekere Luker, die naar· Duitsland 
moest ?ertl"àkken, g·eld tot e·en bedrag van f. 376.500 en 
effecten ter waarde van circa f. 80.ooo.- in bewaring 
genomen, teneinde inbeslagneming door de Duitsera te voor
komen. Van dit fe~t dèed Van Hoboken na beëindiging van 
de oorlog eèhter geen aangifte bij de gevoegde inatantie•s, 
zodat bij getracht zou hebben dezà gelden en waardepapie
ren, welke beschouwd werden als vijandelijk vermogen, aan 
de Staat te onttrekken • 

. Door de Centrale Vermogens Opsporingsdienst is 
op het geld en de effecten beslag gele.gd, terwij 1 op ver
zoek van de Officier van Justitie alhier door de J?olitie 
proces-verbaal tegen hem is opge·ma.&kt terzake van over
tredi~ van artikel 44 van het Besluit Vijandelijk Ver
mogen (Proce~-verbaal No. 21~/47 d.d. 13-9-1947). 

Verzonde~aan 1 Hoofd Centrale Veiligheide Dienst, 
Jàvastraat 68 te •s-Gravenhage. 
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\ UHGEBÖ8<fl 
2 December 

't)PGB.EGD 7. 

18372 

Tl2 I . D. 
15. 7. 47 

Aan 

J . H . VJ..-;:r HO.Pv .. N 

Naar ' l8.t1leidii1,e van Uw_in kaatlijn vcrmeld schrij
ven 'betreffende J a n Io;y-te Vil J IIOBO:ZEN ~' geboren te Rot t erdam 10 
Ju.li '1693 , heb ik c1e eer U te berichten, da-t mij vo.n de zijde 
het l:inisterie van Bn.it;eil),la ndse Z~ .:.ken ··:erl medeBedeeld , dat te
gen deze perooon momentee"l ~en finanticel onderzoek zotl worden 
i ngesteld nual, zijn hfu'ldGlsrelaties met de Duitsers in oorlogs
·tijdo u~·t i8 niet bekend \/elke instantie bij dit onderzoek be
trokken is .. 

Ik heb de eer U te VGrZ.)elf.on mij omtre&l·t deze aangelegenheid 
te vlillen inlichten, v;ao.rb.:.j ik he·t; op prijs zal stellen te ver
l'lemen of door he·!; ondGxzock nienwe gezichtspwr'.;cn ten aanzien 
de ho. din~ VD"'I de Hee:r. van Hoboken gerezen zijn, in verband 
mede zijn benoeming tot Cons11l-Gene:r.aal van Hondur".s ongeuens t 
i s • H2T HOOFD VAN DE 

de He-<:r Hoofèl....Comr(!ifmaris 
van Politie 

CENTRALE VEILIGHEI DSDIENST , 
namens deze, 

te 
R OTTERD A M J .G. Craübendam. 



's-GRAVENHAG~, 16 .. J .uli 1947 • 

. Aan& .Jlt". M. stuyt. '' 

V8 nz E.v.d.Noordaa. 

Tem aanzi'en vans 
VAN HOBOKEN,Jan ,lioyte, gebor ,n io J~li 1893 ·te Rotter
dam, woonachtig te. Rottèrdam-Overlichie, Delftn·eg ·166, 

,, . 
heb ik de eer U med~ te delen, dat van hem niets. ten 

··nadele bekend is, z awel op politiek als op econo
misch gebied. 

van 6 Ma.a.rt 1929 .to~ aan de b.e-. 
zetting was hij Consul van Honduras. 

I 

E.v. d.Noordaa~ 

' I ... 
•, 
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~-1 INLICBTINGENDIENST. I Vol_""~'':' 
R 0 T 'f E R D A M. ~ 1 F 1111 pqtf? 1 _____ _ 

I.D. No,. 712 Rotterdam, 15 J'uli 194 
~--..:--... --

G E HE I M. 

In antwoord op Uw schrijven d.d. 4 Juli 1947 No., 
Dis555 betreffende van Hoboken, J'.H., wordt U het volgende be• 
richt. 

van HOboken, Jan Hoyte, geboren 10 Juli 1893 te 
Rotterdam, is woona~tig te Rotterda~Overschde, Delftweg 166. 

Hij is op 18 October 1915 te New-York in het huwe
liJk getreden met Wertz. Christina Klazina Johanna Oornelia, 
geboren 15 September 1894. Dit huweliJk ia op 8 October 1917 
bij vonnis van de Arrondissements•Rechtbank te Rotterdam nietig 
verilaard. 

Op 10 J'uni 1930 is hij gehuwd met Veder, Catba.rina 
Elisabetb, geboren 27 Augustus 1908 te Rotterdam, buiten iedere 
gemeenschap van goederen. Van 6 Maart 1929 af tot aa.n de bezet
ting was hij consul van Honduras. 

Hij ia bij de volgende zaken betrokken J 
Vennoot 1 Vennootschap onder fir.ma A. van Hoboken & co., ban-

. kiers en verzekeringsagenten te Rotterdam. Deze zaak 
heeft bijkantoren te Rhenen, ll'rad. v.d. Pa.ltzhof' 15 
en te • s-Gravenhage, Kneuterdijk 1 en een oorreaponden 
schap te Wijk bij Duurstede. 

Oomniesaria J 
N.v. Landbouw Maatschappij "Oost Ja.vaH te Rotterdam, 
exploitatie koffieondernemingen. 

Vennoot sHoboken, de Bie & co. te Rotterdam, distilleerderij 
en wijnhandel. 

Lid directie t 
Cultuur Maatschappij '•De Maas" N. V. te Rotterdam, ex
ploitatie va.n suikerfabrieken. 

Commissaris 1 
N.V. Maatschappij Zeevaart te Rotterdam• rederij . 

DirecteursN.v. Ma.atscha,ppij ''Nekoboh'' te Rotterdam, aan- en ver-
, kopen en exploitatie van ondernemingen, enz . 

Commissaris 1 
Verzekering Maatschappij URotterdamn N. V. , te Rotter
dam, verzekeringsbedrijf1 

Conmissaris t 
Beurtvaart Brand Verzekering Maatschappij . N.V~ te 
Rotterdam, verzekeringsbedrijf . 

Vennoot 1 "Nooza•• te Rotterdam, exploiteren en beheren van 
ondernemingen. 

Lid directie s 
N.v. Goederentransport Maatschappij te Rotterdam, 
goederentransport. 

Commissaris t 
Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen 
Pendracht en Cortgene . N.V. te Rotterdam, exploiteren 
van onroerende goederen. 

Commissaris 1 
Assurantie Maatschappij "Nieuw Rotterdam" N. V. te 
Rotterdam, verzekeringsbedrijf . 

Lid commissie vam wederopbouw 1 



N.V. EaatscbappiJ üDe Grote Schouwburg" te Rotterda~ 
Conmissaris s 

N.v. Tabak Maatschappij Arendsburg te Rotterdam, tabak 
en rubbercultuur op Sumatra. 

Beherend vennoot s 
A. van Hoboken en Zonen te Rotterdam, uitoerenen van 
koophandel in de ruimste zin, uitgezonderd levensver• 
ze.kering . 

Gedurende de b~zettingsjaren heeft hij zich op de achter• 
grond gehouden en zowel voor als gedurende de bezetting is 
niets ten nadele van hem bekend. In de politiek speelde hij 
nimmer een rol. · 

Zijn naam k~t in de administrati van de Politie alhier 
en in die van de Politieke Recherche Afdeling niet voor. 

Hij is een bekend kinaloog en is bezitter en kenner 
van paarden. 

In de handelswereld staat hiJ z.eer gunstig aangeschreven .. 

Verzonden aan s Hootd Centrale Veiligbeide Dienst; 
Javastraat 68 te Jbä:t •s-Grave~age. 
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INLICHTINGENDIENST. 

R 0 T T E R D A M. 

I.D. No. 712 Rotterdam, 15 Juli 1947 ACD/ /hl.jLf~ 
G E HE I M. 

o'n 6 3 t 
~ 

'i \ 
In antwoord op Uw schrijven d.d. 4 Juli 1947 No. 

Dis 555 betreffende van Hoboken, J.H., wqrdt U het volgende be
richt. 

van Hoboken, Jan Hoyte, geboren 10 Juli 1893 te 
Rotterdam, is woona~tig te Rotterda~Overschäe, Delftweg 166. 

Hij is op 18 October 1915 te New-York in het huwe
lijk getreden met Wertz, Christina Klazina Johanna Cornelia, 
geboren 15 Saptemher 1894. Dit huwelijk is op 8 Oatober 1917 
b·ij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam nietig 
ver:ij:laard. 

Op 10 Juni 1930 is hij gehuwd met Veder, Catharina 
Elisabeth, g·eboren 27 Augustus 1908 te Rotterdam, bui ten iedere 
gemeenschap van goederen. Van 6 Maart 1929 af tot aan de bezet
ting was hij consul van Honduras. 

Hij is bij de volgende zaken betrokken 1 
Vennoot 1 Vennootschap onder firma A. van Hoboken & Co., ban

kiers en verzekeringsagenten te Rotterdam. Deze zaak 
heeft bijkantoren te Rhenen, Fred. v.d. Paltzhof 15 
en te 's-Gravenhage, Kneuterdijk 1 en een oorreaponden 
schap te Wijk bij Duurstede. 

Conmis sari a 1 
N.V. Landbouw Maatschappij "Oost Java" te Rotterdam, 
exploitatie koffieondernemingen. 

Vennoot JHoboken, de Bie & Co. te Rotterdam, distilleerderij 
en wijnhandel • 

Lid directie 1 
Cultuur Maatschappij "De Maas 11 N. v. te Rotterdam, ex
ploitatie van suikerfabrieken. 

Commissaris s 
N.V. Maatschappij Zeevaart te Rotterdam, rederij • 

DirecteuraN.V. Maatschappij 11 Nekoboh 11 te Rotterdam, aan- en ver
kopen en exploitatie van ondernemingen, enz. 

Commis sari a a 
Verzekering Maatschappij "Rotterdam" N.V., te Rotter
dam, verzekeringsbedrijf' 

Commissaris 1 · 
Beur~vaart Brand Verzekering Maatschappij. N.V. te 
Rotterdam, verzekeringsbedrijf. 

Vennoot a "Nooza" te Rotterdam, exploiteren en beheren van 
ondernemingen. 

Lid directie s 
N.V. Goederentransport Maatschappij te Rotterdam, 
goederentransport. 

Commis sar is a 
Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen 
Pendracht en Cortgene. N.V. te Rotterdam, exploiteren 
van onroerende goederen. 

Commissaris 1 
Aasurantie Maatschappij "Nieuw Rotterdam" N.V. te 
Rotterdam, verzekeringsbedrijf. 

Lid commissie vam wederopbouw 1 
N.V. Maatschappij 
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N.V. Maatschappij 11 De Grote Schouwburg" te Rotterdam. 
Conmissaris s 

N.v. Tabak Maatschappij Arendsburg te Rotterdam, tabak 
en rubbercultuur op Sumatra. 

Beherend vennoot s 
A. van Hoboken en Zonen te Rotterdam, uitoefenen van 
koophandel in de ruimste zin, uitgezonderd levensver
zekering • 

Gedurende de bezettingsjaren heeft hij zich op de achter
grond gehouden en zowel voor als gedurende de bezetti~ is 
niets ten nadele van hem bekend. In de politiek speelde hij 
nimmer een rol. 

Zijn naam komt in de administratie van de Politie alhier 
en in die van de Politieke Recherche Afdeling niet voor. 

Hij is een bekend kinoloog en is bezitter en kenner 
van paarden. 

In de handelswereld staat hij zeer gunstig aangeschreven • 

Verzonden aan s Hoofd Centrale Veiligheide Dienst, 
Javastraat 68 te RaiX 's-Gravenhage • 



4 Juli 1947. 

Aalt de'! eer noofdcol'!ll1liosaris 
van .Polit.:ta, · 

R 0 T T Ia~ 

·. 

. . 

H0l304DU '{an," tT· •• H., . . . 
Con.trul honoraire .van Honduras ·te Rotterdam. 

Dij het in te stellen onderzoek gelieve U opccié.a:I: op de 
volgende punten te letten: 

e. . vonnisoen; · 
b . is hij. ce~ fatsoenlijk mens; 
c. hoe waa zijn houding in. cle oorlog. 

·• 
Ik .. mogo bij , U op apoüd aandringen, terwijl opgave in du;glg 
ga .rne .· a..oor mij wordt tagomoet gezien. 
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56453 1 Juli ~47 

Ik heb de eer U medJ te delet4 dat 
blijkens ontvangen acP,t::Uven va!l de Minis,ter 
van Euit , nlandse Zaken~onduras de erkenning 
en toe·EJ.aiing wordt gevraagd van de Heer· J .• H. 
van Hoboken als · honorair consul-generaal van 
de Republiek Honduras te Royterdam • 

.Alvorens aan dat verzoek gevolg te geven 
zal ik gaarne vernemen, of er naar Uw oordeel 
tegen die erkenning en . toelating bezwaar be
staat en , zo neen~ · op . welke. voet zij zal 
behmren te geschièden. 

· Volledigheidsha~ve ,teken ik hierbmj aan, 
dat belanghebbende tot op 10 Mei 1940 als 
honorair consul van · genoemde Republiek is 
opgetreden (voor het · district Rotterdam). 

DE MINI STER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
Voor de Minister, . 

.. ~ Chef van n.et Kabiriet,. 

Aan de Heer Oommissaris 
der Koningin in de Provincie 
Zuid-Holland te's-GRAVENHAGE • 

• 

\ 



Afschrift 2lo2.1947 

CONSULA.IRE AMBTENAREN VAN VREEMDE LA.NDEN , ~EVESTIGD IN 
NEDERLAND, J\ ED. INDIE, SURINAME EN CURACAO 

Naam en 
voornamen: 

AMSTERDAM 

Adres: 

Tel.: 

• 

HONDURAS 

Functie: 

Amsteldijk 166 

26500 

NESTELROY VAN - consul 
1934 H.J. 

ROTTERDAM 

Adres: Parklaan 34 

HOBOKEN VAN 
- J .H. 

2:J.220 

consul 
1929 

Adres: Tel.: Duur verblijf: 

• 

• 
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