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IIIBIS'l'BRIE VAN AmEM.lllE ZAKl!Ji 
J'svaatraat 68. 

No. 60666. 

Uw No.: 11'784. 

d.d.: 4!!!2-1949. 

Onderwerp: H.J'. D U Y V I S. 

G EH E I 11 • 

•s-Grav8DMga, 28 April 1949. 

• 

• 

In antwool.'d op Uw 1n margine vermeld achrijvan 
heb ik de eer tJ het voJ.aende te berichten. 

Ruga J'acob D U Y V I s, geboren te Amsterdam, 
16 JUni 1890, Nederlandse nationaliteit, N.H., gehuwd met 
El.isabeth Henriette '1' n 0 M A s. is momenteel woonachtis op 
het adres Jan w,n Goyenkade 3 hs te Amsterdam. 

Bovensenoemde 1s directeur/eigenaar van de t1rma 
J'. D u Y V I s & Zn, Berengracht 124-128, Amsterdam; voorts 
oprichter van de N. V. Verzekerinss Jlij. ttBereuslf; lid wn de 
Commissie van advies 1!1Z8ke de Handelsbet:rekk1ngen van .AJI'ISter
dam; lid 'V8ll de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Goederen 
BaDk en voorzitter van de Ve:reniging voor de Ko:ttiehandel. 

De Heer D U Y V I S staat te Amsterdam zeer 
guii8tig bekend; ook gedurende de bezettingsjaren toonde hij 
zich een goed Nederlander., die reeds vroegtijdig de illegaliteit 
steunde door het ter beschikking stellen van geMsbedragen 
en kantoorruimte. 

· Mbmenteel is betrokkene politiet georienteerd 
op de v.v.D. 

In de administratie der Politie te AWsterdam 
komt bovengenoande niet voor. In verband met het bovenstaande 
moge 1k U ber:I.chten, dat dezerzijds geen bezwaren bestaan tegen 
de erkenning en toelating van de Heer D U Y V I S ab Consul 
~.n de Republiek Nicaragna te Amsterdam. 

BEl' !I>OFD VAN DE DIENS'!', 
Namens deze, 

E. wn der Nool'daa. 

Aan de HoogedelgestreDge Heer Dr A.M. stuyt 
Ministerie van Bui tenland se Zaken 
Plein 23 
•s-G R A V E N H A G E. 
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No . 1889· - 49 . 

Ui.J !To . 55414 d . d . 12. 3 .1949 . 

GEHEirvi 
21 April 1949. 

In antwoord op Uv'l vor engenoemd schrijven krn he t 
volgende worden medegedeeld : 

Op het adres Jé:n van Gaijenkade 3 huis te Amsterdam 
is blijkens het Bevolkingsregister te Arnsterd~1m woon
ac htig : 

Hugo Jacob DUIJVIS, geboren te Amsterdam, 16 Juni 1890, 
van beroep directeur N.V., Nederlandse nationaliteit, 
kerkgenootschap: Nederduits Hervormd; Hij is gehmvd 
met Elisabath Henriette Thomas, geboren te Renkum, 29 
Augustus l895. 

Betrokkene sta8t te Amsterdam zeer gunstig bekend en is 
financiëel sterk. Hij is momenteel directeur/eigenaar 
van de ftrma J. Duyvis & Zoon, Herengl'!!lwht 124-128 te 
Amsterdam, vroeger J. Duyvis & Zoon's Koffie- en Pro
ductenhandel No V. 
Betrokkene is geDbonneerd op vele dag- en rreekble.den 
en vaktijdschriften, waarbij echter geen extremistische 
bladen zijn. Hij toont geen enkele politieke activiteit 
en is aanhanger van de V. V.D. 
Du~,rvis, voornoemd, is voç:>rts oprichter v~m de N. v. Ver
zekerings Ivy. ''Nereusn , lid van de Commissie van advies 
inzake de Hendelsbetrekkingen van AmsterdPm, lid van 
de Réiéld van Toezicht vEm de .Amsterdamse Goederen Bank 
en voorzitter van de Vereniging voDr de Koffiehandel 
(E.B.O.) ' 
Gedurende de bezettingsjElren toonde hij zich een prima 
Nederlander, die reeds vroegtijdig de illegEJl i teit 
steunde door het. ter beschikking stellen van geldsbe
dragen en kantoorruimte. 
In de administratie aan het Hoofdbureau 'Van Politie te 
.Amsterdam kon niets ten m1dele v~m betrokkene blijken. 

H-2. 
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~~et en Protocol. @ , 
XX~~~~:; 

15'76?-··· ·· ·s-GRAVENHAGE, de .. 18 Februari- . 1949. 
Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

deze brief dagtekening, nummer 

en af de I in g nauwkeurig te veimelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat 
bij Koninklijk Besluit van 10 Februari 1949 

~ ~ No.44, Dr.H.H.Zwillenberg is erkend en toe
l gelaten,op de voet van vreemdeling, als 
Consul-Generaal van de Republiek Nicaragua 
te Rotterdam. 
(!_ 

1 " rJ~, r.v./ .-. ?t.:~ 

e ,L.J.; .. A-,~ 
De Sous-Chef van het Kabinet van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, 

an het Ministerie 
van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68 , 
's-G r a v e n h a g e • 

@ 44678- '48 



C.d.C. 
Col? ie aan:;eboden t . 8. . V a b.et ~f!i:ni:ster:te 
VG.n Algenene Zaken, 

"p/a Javastráat 68 
:DEN ~fAAG . 

xxxxxxxx Kabinet en Protocol. 
11163. 

~~ .. 4-v/. + • ??, ·~,...-" 

A'---+ 

., 

e o/l./1./t .,.."; 

"' Ik heb de eer U .. mede te delen, dat door de . 

Regering van· Nicarague de .erkenning én toelat ing 

, ordt gevraagd van Dr. · H· ~ · Zwillenberg àls Con

sul-Generaal van de ·Republiek Nicaragua te Rotter-

dam. 

' Aangezien genoemde Heer ·reeds i~ erkend als 

Consul-Generaal van .San ·Marino . te Amsterdam, wordt 

door mij voor zijn erkenning en taelati~g, op de 

voet van vreemdeling, het nodige verricht . Ik moge 

·u. beleefd verzoeken, de burgemeester van Rotterdam 
l 

van het bovenstaande in kennis te willen st.ellen. 

~ 
, DE MINISTER VAN BUITENLANDS3 ZP~N, 

Voor de Minister, 
De Chef van het Kabinet, 
~-

.•. 

Aan de Heer Commissaris 
der Koningin 
in de Provincie Zuid-Holland. 



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZA.:Klm'. •s-Gl"flvenhage, 18 Maart 1949. 

------------------------------
No . 55414. 

Onderv1erp: R.J. D U I V I S • • GE HE I M. 

• 

. . ' 
Mij~chrijven No. 55414 

d.d. 19-2-1949. 

Onder verwijzing ,naar Uw telefonische mededeling d.d. 
8-..~1949, heb 1k de eer U te berichten, dat een en ander op een ••• 
vergissing berust. 

De Heer DU I V Is~ genoemd in mijn nevenvermeld 
schrijven, is niet woonachtig te Uwent, doch te Amsterdam. 

Ik bied U mijn verontschuldigingen aan voor de veroor .. 
zaakte moeite. 

Ik moge U verzoeken mijn brief No. 55414 d.d. ~ 
als niet geschreven te willen beschouwen. 19-2-1949 

Aan de Heer Hoofdcommissaris van Politie 
te 
HAARLEM. 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 
Namens deze, 

J.G. Cre.bbendam. 



• s - Gravenhage • 12 Maart 194:9 .. 

-------------------~----------

No. 55414. 

' nderwerp: B.J'. D U I V I s. 

GEHEIM. 

• 

Vanwege de Regering wn Nicaragua wordt de erk:ermiJig 
en toelating gevrs.a~ van de Heer Hugo J'acobus D U I V IS als consul 
van bovengftnoemde Republiek te Amsterdam. 

In verband hiermede moge 1:t U verzoeken mij te doen 
mededelen, hetgeen U omtrent de Heer D U I V I S bekend is , waarbij 
mijn belangstelling in het bijzonder uitgaat naar zijn politieke acti
viteiten en zijn gedrag gedurende dç bezetting. 

HE'l' HOOl!D V JIN DE DmTST, 
Namens deze , 

Aan de Heer Hootdcommiasaris van Politie 
te 
AMSTERDAM. J' . G. Orabbendam. 
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'a-Gravenb.ece, 19 Februari 1949. -----------------------.-----
No. 55414. 

, erwerrp: H.J'. D U I V I s. 

GE H E I ll. 

• 

Vanwege de Regering van Nicarague wordt de erkenn1D8 
en toelating gevraagd van de Heer Rugo 1aeobus D U I V I S als coJ18tll. 
mr. bovengenoemde Re:PUbliek te .~ste:rdam. 

In verband hiermede moge ik U verzoeken mij te doen 
:mededelen, hetgeen U omtrent de Heer D U I V I S bekend is • wavbij 
J.llijn belangstelling in het bijzonder uitga.at naar zijn politieke acti
viteiten en zijn gedrag gedurende de bezetting. 

Iml' HOOFD VAN DE DIENS'!', 
Namens deze, 

.Aan de Heer Hoo:t'deO!!I!Ilissaris wn Politie 
te 
BAAR L EM. J".G. Crabbendam. 



Afschrift aangeboden aan het Ministerie van 
p/a. Javastraat 68, 's-Gravenhage. 

xxxxxx Kabinet en Protocol. 
11784. 4 Februari 1949. 

Ik heb de eer U. mede te delen, dat 
door de Regering van Nicaragua de erken
ning en toelating wordt gevraagd van de 

: 1Heer Hugo Jacobus Duivis als ~onsul van de 
·Republiek Nicaragua te Amsterdam. ''.\ 

'·'' 
'•I 

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

4 
DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 

· Voor de Minister, 
De Chef van het K~pinet, 

Aan de Heer 
Commissaris der Koningin 
in de· provincie Noord-Holland 
te H A A R L E M • 

----------------



JIII!St'lm! VAN ~ 
la'Wl!URJ!!!t 68, 

~~· . .~ftto'i 
'a-Gftl~,. 1 J'eb~1 19&0. 

• n . 
1 x OD Vert. Y. Iran illlled. ('"rest) ..,_ !1J ro· 

'" lfo.: 1.30289. ft ft Irak " • 

" 4.4.1 2-12-1948. 
" Nlcarapa 1n Ned. · 

~~~~ ~p~·-------
Oilt 

• 

'le 10l4oeD _ aan 4e ·lubmJl 'lU {Jw ~WD.Wet'lll.tcl • bl'ljwn 
heb Uc 4e ee u te beriollt.e, 4ati 4 l!'flft Pleter wn c J:, seboraa te SCh1e-
4aa, 1908, et.eel woont te Bloem8114aal, U8I'Gl.lalln St. 

BiJ een ollt\ewRI!k la de 4U.se state, -.ar hlj cnooDII 
heeft, te weta tercJam, Den ea :t. la niet.e te ~1jnen 
4el.e 1 • 

Ult het. bo tau4e W bll.Jken. clat ln p;,Utf.J op-
zlcht teaen 4e 'beDOeElbl& 'f8ll de U.. ftll .& 0 k tot ccmsul. ft!l ~. 
Il'd Irak &e8l\ b r MDo&t. 

Alla de lfOO el&eat n r - 1. Yl•••r 
D&eoteur ftll het !'obtalt en Chef Atd. PI'Otocol 
wn het lUnlatOI'le van Bultaolaa&se Zake 
Pleln 2S 
•a-c a A l' :s tt 



• 

• 

AAN: 

MINISTERIE VAN ALG . !E,m ZAKEN 

Javastraat 58 . 

's-Gravenhage, 11 [ei 1948. 

---~----~------------

No. 27049 
Ond~rwerp: !r. H. WILLEMBE. 

Ingevolge Uw telefonisch verzoek d . d. 5 ~·ei 
. 1948 heb ik de eer rr Hoogedelgestrertge het navolgende 
te berichten. 

Omtrent J.~r . Hendrik '\'Il.IE?~SE, geboren te 
Ctrecht 8 Juli 1902, directeur ener Scheepvaart Hij .,_ 
wonende aan de Oudarpweg 33 in :?.ijn :reboortestad, 
is het navolgende bekend . 

Hij is voo1·zi tter v~m de Federatie notterdam 
van de Partij van de Arbeid, voor welke partij hij 
rer:elnatig spreel;:beurt~·n Vf;rvul t. · 

O_y üen oponbare ve:.r.gaderin~ VAn de beweging 
V<3.11 Eu:·v ·oe:::.o Federalisten, dle op 25 jJovember 194'7 
in ~ tr·echt ge·hou.den 'verd, voerde hij eveneens het 
woord . 

rrijn naam komt niet voor· in de administratie 
van c1e Folitie noch in die van de betr·olrkev P . R • .A . 

Indien U uitvoeriger ontrent deze persoon dlt 
worà.en ingelicht, d~n zal :i.k d.i t ooanrne verne.rr.en • 

~- v.d. Noordaa . 

de Hooeedeleestrenga Heer 
Dr _ .A . ll. Stuyt 
l~inisterie van Bui te.nlandse ZakE'r.. 
Plein &3 
's-GRAITHAGE . 



Notitie van C 5 
USA BELANGSTELLING 
VOOR MR H. WILLEMEE 

• 
Dr. Stuyt van Buitenlandse· Zàken verzoekt mij hem te 
willen inlichten omt_reht de antededenten van de Consul 
van Nicaragua, Mr. H. WILLEMEE te Utrecht • 

• 

Hij voegt eraan toe, dat de U~ Ambassade te dezer 
stede de anteceden~en van die persoon willen kennen. 

Stuyt zal vragen waarom men zich voor Willemse in
teresseert en mij daarvan in kennis stellen. 

den Haag, 5 Mei 1948. 

c 5 
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INLICHTINGENDIENST. 

ROTTERDAM 

I.D. No.l20l/Y/ 

GEHEIM. 

Ve~t .,, OPGE16GD l 
f • -
' • rl iAN 19G 1 

.a: ~~.m 

l_:'-.: ">il_[:~ LfJ 
Rotterdam, 5 Januari 1948. 

In antwoord op Uw schrijven No. X 25770, d.d. 9 December 
1947 betreffende H.Willemse, wordt bericht, dat 

Mr. Willemse, Hendrik, geboren 8-7-1902 te Utrecht, .di
recteur scheepvaart mij., wonende Oudarpweg 33 alhier, 

voorzitter is van de Federatie Rotterdam van de "Partij 
van de Arbeid", voor welke partij hij regelmatig spreekbeurten 
vervult. 

Op een op 25-ll-1947 alhier gehouden openbare vergadering 
van de Beweging van Europese Federalisten trad hij eveneens op 
als spreker. 

Zijn naam komt in de administratie van de Politie 
die der Politieke Recherche Afdeling alhier voor • 

Verzonden aans Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, Javastraat 68 
te 's-Gravenhage. 



• 

• 

H. WI!..LEMSE. 

G E H E I M :X: XXX 
xxxx 

9 December 7 

Ik heb de eer U te verzoeken mij in kennis te doen -
stellen met de personalia, antece denten, gedragingen ti~ 
dens de bezetting en huidige politieke gezindheid van 
Hendrik WILLEMSE, 'llronende te U1'rent. 

Betrokkene heeft destijds de functie van Consul van 
Nicaragua bekleed te Uwent, en zou eventueel wederom 
voor in aanmerking komen. 

HF.T HOOFD V 'IN DE 
CENTRA1E VEILIGHF.IDSDIF.NST 
namens daze 

Aan de Heer Hoofd-Com.nissaris 
van Politie 
te B......Q_!_J'_!_!LD AM. 

:r. G. CRABBENDIAM. 
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