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Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

INLICHTINGENDIENST 

Nr. I.D. 1 20-' 48 

Uw brief: DiS. 1 313 

Onderwerp: Inlichtingen be tr : 
A.Hirschler. 

Bijlagen: 

GEHEIM. 

.."._,-_--; 
._- 2. APP.l948 . f 

194~f'lï'S· Amsterdam, 31 Maa 

@!rlt1ftat . -· 

Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven, d.d. 7 Januari 
1948, wordt het volgende bericht : 

In de administratie van het Bevolkingsregister,alhier, staat 
ingeschreven: 

• 
And~~ HIRSCHLER, geboren te Antwerpen, 17 October 19.1~, van beroe 
procuratiehouder, ongehuwd, godsdienst Ned.Israeliet~thans wonen
de te Haarlem • 

• 

Aan: 

Hij werd op 16 maart 1943, in ~eze gemeente ingeschreven komendè 
van Haarlem en op 12 Juni 1946 wederom afgeschreven naar Haarlem 
Linnaeuslaan 17. 

Betrokkene, werkte eerst als kantoorbediende op het kantoor van 
de N.V. Bunge's Handelmaatschappij, gevestigd aan de Spuistraat 
198/212,alhier, en werd op 13 Juli 1936, tot procuratiehouder 
benoemd.(Zijn vader genaamd : Karl HIRSCHLER,geboren te Franken
thal(Dld), 20 Juni 1871,genaturaliseerd tot Nederlander bij de 
wet van 8 Juli 1924~-inmiddels overleden- was destijds directeur 
van voornoemde N.V.;. 

Op 8 December 1941, werd de procuratie van betrokkene,mede,omdat 
in de bezettingsjaren een "Verwalter" in de zaak werd aangesteld 
en dè joden ggen leidende functies mochten bekleden, i~getrokken. 

Op 26 Juni 1945, werd betrokkene wederom tot procuratiehouder 
benoemd en op 1 Augustus 1946 volgde zijn benoeming tot directeur 
welke functie hij nog bekleedt. 

In handelskringen wordt betrokkene~in alle opzichten, gunst ig be
oordeeld. Hij wordt een r~eel en kundig zakenman genoemd. 

hat zijn poli tie kc. overtuiging betreft , zou hij de liberalistische 
opvattingen zijn toegedaan. 

In de politie-administratie,alhier, alsmede in de kartotheek van 
de Politieke Recherche Afdeling Amsterdam, komt niets te zijnen 
nadele voor. 

Hfd.C.V.D. J.-3 

te 
's-Gravenhage. 

1000- 10-47 



~ J.-v-- -
.t'an : Dr.A.,M.:3TrJY'T. 
Van : B . v . d .HOOfiDAA . 

· • U TR c_lQTILEH • _...,..,_.... ..... ______ 

Naar aanleiding ven de voordracht on 
de in roargine vermelde persoon te aanvaar~en els 
Consul van 1~araquay , heb ilr do eer U HoogEdel gestrenge 
het nevolr,and e te berichten. • X .Andr' RIRSC!!L!i.:R ; geboren te .~~ntwerpen 17.10.1910 
Noder1änder-;öiigehuvd ,van Joodse origino wonende te 
Hat.ulam , tinnaeuslaan 17 ,staat in zijn woonpl aats 
gun5tig be'-·end . 

• 

Vermoefel1h, is hij direoteur van 
öe N. V . .. Bunge' s Handels !.~ij" te Amsterdam. iTij ver
toeft regelmatl •~ in het buitenlandt'Naar onder 
J\r~entini~ in. welke staat enk~le leden zijner fami
lie zouden verblijven . 

In de periode van 16.3.1943 tot 12.?-
1945 was hi.1 officieel te Amsterdam gevestigd aan de 
Apollolnan 129; in -·er'l.·eli;1 .heid was hij echter in 
ncarlcm c~dar e~oken. 

In 194:5 \·rerd hij met zijn joodse bloed
venvanten door de :>ui tsers in · estenbarok einternoerd. 

~ijn familie ln Brussel is geintares
seerd in het bankbedrijf en de financiers van Ti\~!tiJ: 
Leopold van Belgi~ . 

In politiek opzicht is gedurende de 
bezetting niets ten nadele van HIRSCHLT~B • cU o anti 
Duits c;oorl~ntoerd was,ktmnen biiJkëir.-·-

rJ:et het oog op het bovenntaand zijn 
er dezerzijds geen bezwaren tegen het vervullen ener 
consulaire functie ven meergenoemde persoon. 

Den rraag,2C.2.'48. 
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Secretaresse DIS . 
Van: CS. 

In werband met bifgegoegä§Enotitie deel ik U mede, dat 
de mede-directeur van genoemde HandelmaaDschappij mijn oom 
is, nl. de heer B.VAN ZWEEDEN, wonende Euterpestraat 10 te 
Amsterdam. 

Misschien is deze relatie eventueel nodig voor de ge
vraagde inlichtingen. 

5-1-48 
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POLITIE HAARLEM 

Afd~Inlichtingendienst . 1 v 

No. I .D. 5/1948 
Bijlage[n] : 2 
Bericht op brief 

van: 7 .1. 194 8 
No. Dis 1313 

HAARLEM. 

(b' 

16 Februari' 48 
1 

Naar aanleiding .. 
Gnde1.-~èifi~t~er-bijle~ van UwterztJde 

vermeideK brief, heb ik de eer U hierbij te doen toekomen 

het ~~baal- No. I • D • 5/ mijner administratie, 
:J rapport 1948 in duplo 

Typ: RW Coll: 

.ollllllllian deJI Heer 

~ De Hoofdco~~litie 

__.) 

J • Fo n t1 J he • 

Hlrfd van de Centrale Veiligheidsdien 
J avastraat 68 's-Gravenhage. 
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I .D. HAARLNII 
No. 5/1948 RAPPORT 

ANDR! HIRSCHLER, geboren te Antwerpen, 17 October 1910, van Nederlandse 
nationaliteit, ongehuwde zoon van KARL HIRSCHLER, geboren te Frankenthal, 
20 Juni 1871 (overleden te Haarlem, 21 October 1941) en ROSE DREIJFUSS, 
geboren te Biel (Zwitserland) 20 Januari 1886, wonende te Haarlem, Linnae 
laan 17, staat in de omgeving van zijn woning , een prachtig gemeubileerde 
villa, gunstig bekend en wordt algemeen als een zeer rijk man beschouwd. 

Voorheen was hij procuratiehouder- en thans is hij vermoedelijk Direc
teur v~n de N.V."Bunge's Handels Mij" , gevestigd in het Bungehuis, Spui
straat 210 te Amsterdam • 

V66r de 2e wereldoorlog importeerde hij granen uit het buitenland, 
uit Argentinië, in welk land hij ook familie heeft wonen. 

~ Hij vertoeft regelmatig in het buitenland en is onlangs ook enige tijd in 
Argentinië geweest . 

Zijn zuster, CECIL HIRSCHLER, geboren te Antwerpen, 3 December 1908, 
bij hem inwonend, is kort geleden van een 5-maandelijks verblijf in 
Argentinië teruggekeerd. 

HIRSCHLER is van Joodse afkomst en werd tijdens de Duitse bezettin~ 
omstreeks 1943 door de Duitsers gevangen genomen en met zijn familie naar 
Westerbork getransporteerd . 4t Na enige tijd werden hij en zijn familie weer in vrijheid gesteld, 
men z egt op voorspraak van de Argentijnse Legatie. 

Blijkens de Bevolking alhier werd HIRSCHLER op 16 lVIaart 1943 afge
schreven naar Amsterdam , Apollolaan 129, waar hij tot 12 Juni 1945 inge
schreven bleef. Blijkens bekomen inlichtingen is hij met zijn broer, 
PIERRE HI RSCHLER, geboren te Antwerpen, 21 Me i 1914, arts, wonende 
Linnaauslaan 17, alhier, echter niet in Amsterdam woonachtig geweest, maar 
waren zij tot het einde van de bezetting in Haarlem ondergedoken. 

Zijn woning, die achtereenvolgens had ged iend als soci~teit van de 
Kriegsmarine, S.S. en later als rusthuis van N de Nederlandse Volksdienst, 
was na September 1944 van al het meubilair beroofd. Daar dit meubilair 
bij de bevrijding nog in Amsterdam en Den Haag was opgeslagen, kon dit 
weer aan de rechtmatige eigenaar worden teruggegeven. 

Hij is anti-Duits en zou georiënteerd zijn op de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie. 
Hij staat beslist afwijzend tegenover het Communisme. 
2owel op politioneel- als op poli tielc gebied is alhier niets te zijnen 
nadele bekend. 
Zijn moeder, ROSE DREIJFUSS voornoemd, werd op l Augus tus 1941 afge-

e schreven naar Amsterdam, Apollolaan 129, maar woonde b_ij een zuster 
van haar te 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg. Toen deze zuster later werd 
gearresteerd is R. DREIJFUSS met haar dochter CECIL, voornoemd , naar 
Brussel vertrokken, waar zij tot de bevrijding ondergedoken bleven. 
Op 12 Juni 1945 kwamen zij weer naar Haarlem terug en wonen thans bij 
ANDR:m HIRSCHLER ' in. 
Naar verluidt heeft hij nog familie in Brussel wonen, die geïnteresseerd 
zijn in het bankbedrijf en de financiers van Koning Leopold geweest 
zouden zijn. 

Haarlem, 5 Februari 1948. 
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HIRSCHii;R, 
Amsterdam, 
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Aan de 

, I 
? Januari 1948 
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Heer Hloof. commissaris 
te 

RA A R L ..:: M • 

. . 
xxxx 

van Politie 

van de 'N,V. Bunge &. Co., Handelr.laat s cheppij te 
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N 0 T I T I E . 

Aan : DIS . 
Van : C V. 

OP ELEG~ 

Verzoeke een onderzoek in te stellen naar de houding tijdens 

1
/t r! l de bezetting en de tel"cnwoordige politieke ori~ntat i e van André 

'fi'N HI RSCHLER , dirc<Jtuer van de P . V. Bunge & Co ' a lie.ndelnantschappi j 
' te Aru st e rdam , ;-.;onend e te R~.;l.l'l em . 

Betrokkene wer~ voor>!;e '_. g''lD aJ n - · ""lr- - c0nsul v:~.n T'arn~uny 

' s - Gravenhage. , 
Op een niet te tr1~e bah~n~elinG word t prijs gestel d. 

5-1- 48 



• • AAN de Heer Oommissaris 
der Koningin in de 
provincie Zuid-Holland 
te DEN HAAG."' 

. ' 

Afschrift, . 



NOTITIE 

4t Betr.: Consul-Generaal van PARAGUAY. 

4t 

Toen de Paraguayaanse Consul-Generaal W.A.H. VAN PESKI 
dezer dagen een bezoek bracht aan het Ministerie van Buiten
landse Zaken, waar hij om kolentoeslag kwam vragen, liet hij 
zich ontvallen, dat hij het razend druk had. 

Hij verklaarde in de afgelopen maanden 2500 nanti-Stalin 
Russen" naar Zuid-Amerika te hebben laten emigreren. 

VAN PESKI vervult zijn functie in Nederland sinds 1935. 
De aan hem toegevoegde Consul heet H.LUCARDIE; hun consulaat 
is gevestigd aan de Vijverlaan 84 te Rotterdam, te. ?5018. 

22-10-4? C V 

c.s. 2393 - 50.000@ 30543 - '46 
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CONSUL-GENERAAL VAN 
t PARAGUAY 

• Toen de Paraguayaanse Consul Generaal W.A.H. 
VAN PESKI dezer dagen een bezoek bracht aan het Minis
terie van Buitenlandse Zaken, waar hij om kolentoeslag 
kwam vragen, liet hij zich ontvallen, dat hij het ra
zend druk had. 

Hij verk:taarde in de afgelopen maanden 2500 "anti
Stalin Rus sen" naar Zuid Amerika te hebben laten emi
greren. 

Van Peski vervult zijn functie in Nederland sinds 
1935. De aan hem tlbegevoegde Consul heet H.Ltwardi; hun 
cunsulaat is gevestigd aan de Vijverlaan 84 te Rotter
dam, tel. 75018. 

H.vt L.-.-t ~ ~ ~ ~PL.,J ~. 
~~~ 

22.10.47 

c 5 

• 25. /() . '{ 7 
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ex~ '(_ .. 's-GravenhaJe, 14- :."ei 194 7. 
A.an: Dr. A.M. Stt.ty,t 
Van& E. v.d. Noordaa 

• r 

.· . 
Hierbij bericht ik U, dat de Hoofdcommissaris van 

Politie te Amsterdam mij llet 1eten, dat ,Qoenraad Qarel VERMEER, 
geboren te Rotterdam, 12 JQli 1902, ronende ·Bernard ZITeerskade 
19-I te Amsterdam, nog steeds als .consul van ParagQay in be
doelde gemeente optreedt. 

Als zodanig heeft hij geen personeel in dienst. 
_ . Op zijn gedrag eiurende de bezetting ~en geen 
aanmerkin6en te mnken. . . 

· .. 

E. v.d. Noordaa 
• I 



INLICHTINGENDIENST -I ae•;r 
AMSTERDAM 

No. I.D. l537 /47 

Volgnd. r. 

·------ l ~ ~ 

Uw brief: Dis.~1 dd.9.4.1947. ® 
Onderwerp: C. c;. VER11BER. 

Amsterdam, 12 April 194'7. ! 5 !~·1947 ~~ 
ACDf~J Bijlagen: -

Geheim. 

·~-:i.. \ 

In antwoord op het verzoek, vervat in Uw bovenaangehaald 
schr~ven, wordt medegedeeld, dat b~ een ingesteld onder
zoek het volgende is gebleken: 

Zijn personalia zijn als volgt: 

Coenraad Carel Vt:!:RMESR 
geboren te Rotterdam, 12 Juli 1902 
directeur Koninkl~ke Hollandsche Llo~d te .~sterdam 
wonende Bernard Zweerskade 19-I te Amsterdam . 

I 
> 

In de administratie van de P .R.A. en de Politie, alhier, 
komt z~n naam niet voor, terwijl in de omgeving z~ner wo
ning niets nadeelig~ naar voren is gekomen. Politiek 
wordt hij betrouwbaar geacht. 
---------------------------------------------------------
Vt!:RZONDEN AAN: Hfd. C. V.D. , Haag. D.2. 
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN 
NETHE RLAND FORE IGN OF FICE. '-s-Grave!l_h.a.ge, 2 A.Jril 1 4 7 

.::r-~ rl 

A:'deeling Kabinet en Protocol. Vc>:_ .:.. 

• 

,f! I 
~-: ~'! --. l.. .."l .-, s ;- -

.. 8 APR. V! . 
-.. . ··..: . . -:"".·::-:-,.~-

A .. ~J/~~ 
--~---~; --·- -..-~ 

Ik heb de ee~-U mede te deelen, dat 
ning en toelating wordt gevraagd van den Heer 
Coenraad Carel Vermeer, Directeur van Koninklij_ 
ke Iollandsche Lloyd te ~~sterdam, a~s Consul 
Yan de Hepubliek Paraguay te Amsterdam. 

Al vorens aa 1 dat verzoek gevolg te geven, 
zul ik gcJ.arne vernerre n 7 of er naa r Uw· oordeel 
te gen die erkenning bezwaar bestaat en, zoo neen 
op vtel ken voet zij zal behaoren te geochieden. 

DB :I!JIS~ER V.r\:J ~:..-ITEN'LA:rDSCH:E ZAKEN, 
Voor den Minister, 

De Chef van het Kabinet, 

AAN den 7-Ieer Commiss_aris der Koningin 
i n de provincie No ord-Holland te 
HAARL1~M. 
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