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MINUTEN BLAD 

DOSSIER No. . ........... 0.0 ... 19. .. 9$. ___ ···-

• 

• 

1. l\.unge) erd, op 1 .:>eJte1 ber 1949 in opdracht van c 9
VC.) 4 c. � 

2 oor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geb�gen het 
anwezig was dit bijgevoegd. 

® 40216 • '46 
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okt. ;}!o 



Afd./Sect.: etv� r;- Dat.: ' l / )_. � 

Interne aanwijzingen A CD. 

• 

ACD.4e Dat.: Û 1� / 5"° ,1 

( Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 

Par.: 

Par.: 

co ./ 
I �

............... 4<-�k ............. .i 
............... 

• 
............

.
................... .

�, ...................................................... zwt;,rc··�····
� �/� 3�······· ··············-�i1=·· ...................................... ·········· ····· ·················· ·····················

a;iJ: ; lLi,;�7;:;tr;;i,;;: j' ·:::

............................................................. ..................... ............. , ................................................... ................................................................................. :·········"·····················;················ 

� 10192 • 51 



VISADIENST 

·No. MV ..... 1.2.6863-I 'S-GRAYENHAGE. 2'1 Oct.11)50 

V er:.oeli:e drtnrtend l,tJ l,eaat
woordtnr datum en nummer 
'HD dit ad.rijnn te "Yrrmrlden 

Raomw�r 47 

Tel. 183980* 
183940* 

Betreffende: 

Asn 

BIJLAGE 

Ik hob de eer Uhoo,;euel.c;estrenge te 
l)r-:richten, da.t de Consul der 1'1€derlanden te 
Irn.1\ b:cuck neo.en werd eemu.cht,igd een visum 
te v '\l·lenen � de vreemdelir.15 v .. \n Jou.go-

. sJ � vL,c.Je nat ion· litc'i:t, Tfi:_.ns 1�ot1;1chew21r, gc
boi cn tf! lagtmfurt 17 .JeptcmbGT' 1916. 

:notschawar die in het bf�zJ'!.. :.s van een 
Ooctenriji:s l'i:::Ü3�pier, z 1 als b1 1.ler· te- . 
,11.::rl: ·10·.r•c �n .... est,rld op cle �bassad=: van r,1-
d.1a i:.e U �ent. 

Ala voo:r-v1aarde voo1" de vi.mmverlen ing 
werd cH::,tcL.;., det, hi;trokkene �;i ch b.lI-inen 2 
x 24 uur na binnenlwmst in ·cuerl ... rn..1 u · j v 

ö.ien·v t,C .<.l"o 1 �n ...i.....t. � t t, · ,_ �ervi. lm

voor Oo:-;t,en1.•ijk tenminste 6 maanden lai)f;cr 
geldig mo::!t zijn dun het t : veJ. l,! .ç=-1 _. suin. 

m�t ve:1·d�r vcrulijf hii. ..... te lanàa van 
betrokkene k n door rr pel' ve1,blij .rs ,,er -run
ning worden geret.:ela cvercenkor s·c.ig het h.
r��.c�l<1u i.11 '-' '��endelin'""o .circuit .tra no• , .1 1=

B1· er �h ... cr 01) J·oe te zien, é!.at 
het, ro •t, • 1 .,;it ter 1 -01''\Tisum 1 î!Je.a."'ld 1,...,-'i:; cJ." 

èc : .. eer Hoofdcommissaris 
vo.n Politie 
t� 1 s-Gravenhage.



geldig blijf't. dan (îe t. v lu ... en ver·
blij f svergunni."lg. 

Blijkens meded�ling van het Rij!rn
a;rabeidsbureau is voor d.e7.c tc"'Jerkst�l� 
ling geen arbcidsver ..;unnin-é:� vare ist. 

Uet Hoofd v"lJl de . .L::..1è:�dienst, 

vJ.6.P.Oom. 

Afscr.rift en 2 vragenlijaten, ·t.,er· infor
matie, a.ange 01 •en aan het l inisterie van 
Binnenlandse 'aken. De vragenlijst mct-..a 
foto zal ik t.z.t. 6aarne terus ntvan!ll"i7 

/ 

,. 
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.tl.IPvU1' 

aan: C8 t.q.v. C lla. 
van: c.,/TB 

1 

ACD/ 
,_-,_..;....-----· 

c.,p 19-10-50 is een t�lefonisch verzoek binnengekomen van de Visudidnst. 
om een visum t� verlon�n u!'\11: 

Hans HvTSCIL.!.,u..te, gebori,n 1 ?-9-16 te Klagenfurt, 

ex-Joègoslaaf mot CostenrijKs vroomdelineerrnaspoort. Lij znl als kellner VJOrden 
uP.ngesteld bij de India ,ll'llbassado. 

�en foto zul ons door d� Visadienst worden toegezon den. 

20-10-�
C/TB, '
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NOTA 

bet1�.: .hWIB HOi' >C. ,.aJ J.ti.H •

04 ziet er Geen oe.z11 .... ar in om - via .3.Z. eer,:_;t nadere in-
lichti..1r en te 11:r, 3r. omtre t de Joe osl....i:'.îî lc.,lS fIO..:'-Jv u,,.A: ':)ij è.e 
India se ii.n.bassac..e. ;en goede aanleiding tot dit ve: .. ,.,oek 01 inlich
tingen kb.n v1ordç;J.1 bVonden in C.e deboires d::.e cle Indio.se � .J' oa..s�.:..ue 
zee:r recent uet i<...-iLL"CT1. hee.tt ondervonden. Bovendien zijn er .... �-eder-
1 ..... n\l genoer butlers tie '.iindt, o.ie 1.1cee� eer oehooi'lL:k sala:ci..; 0i� 
de ::nctia se �:.mbassc.deur willen werken. Dit oetekent dan �e. vree1i:delin 
L,inuer in ons lanc.. en �e k&ns voor 6en , oeae lede lande� OL eLli{r�tie 
te voo r.h:0111E-n, 
"i.eo.e'der·kine; bi� fi.ct c.:..tfC,,.c;n van derf eli ,'k personeel zo1.,_ �. i. onzer
zijds \ ic. I:J' s ve2:leena. l :v.nnen worà.en. 

K.B nee:ft op dit eeval voorlo,_ie ._een cor.u entaar.
Ï.Lv heeft het besproken met BZ. Deze zal hl,'.. t o:çneuen __ et de

Ina.it.. .HJ}tbassac...1;:;. 

v4é:l, Gf:-11-50. 

• ;i
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Dalum. 2... .. �. -:":. .. 8 ... -.�I
!... -

-.... _ ........... _____ 

ieuwe ambassadeur \van India . I ,
Tot ambassadem· van India bijhet Ne

derlandse Hof is benoemd de heer B. N. 
Chakravarty, thans wnd. secretaris voor 
Gemenebest-zaken op het ministerie van 
Buitenlandse Zaken te India. De heel· 
Chakravarty is 46 jaar 011d. 

Hij behoorde tijdens het Britse bewind 
tot de Indian Civil Service. Als zodanig 

· heeft hij voornamelijk gediend in Ben
galen. Als secretaris van de gouverneur 
van deze provincie na de onafhankelijk
heidsverkfäring trad bij in de buiten
landse dienst van India. Hij werd be
noemd tot gezantschapsraad in Nanking, , 
en vervolgens tot gevolmaohtigd ministei:

I .
... 

van zijn land te Tokio. In 1949 keerde hij 
naar Delhi terug bij de buitenlandse ·�st. __ _ 
1't. _,;,;,.. 



U 39007a - C 56 - C1/cs2 

Betr: T.P.NBDillfGADI • 

.. 

. . 

. .. 

. 

29 November 1951. 

Ga���e zou ik van U vernemen,wat 
U eventi\êel beleend mocht zijn nopens 
bovengênJemde persoon, Pers-attaché 
van de:�bassade van INDIA, wonende 
te 'sG��VENHAGE, v.Blankenburgstraat 
6. Hij :nim deel aan de Viro-excursie
naar PliR�.JS van 19 tot 24 November jl •

... 

A. 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdi 
Javastraat 68 
'sGRAVENHAGE. 



CA\V/I, TA.4. 

�lo.: c. 124665 

Copie voor C0.124665 

;-!Î Î litl 1951D 

Uw �o.:U 39007a - C 56- C1/os2 

Betr.: T.P.NEDUNGAOI 
VERTROUWELIJK: 

Met vervvij zing naar Ow schrijven 
van 29 ,November j.1., U 3900'/a - C 56 -
C1/cs2, moge iic CT mededelen, dat t.a.v. 
T.P.NEDUNGADl, pers-a.ttacbé biJ do .A.m-

·bassade van India h.t.s., dz:?.. geen ge
gevens voorhand�n zijn.

•1 de Hser Regeringscommissaris
îT Algemene Die11st . 
Plein 1813 ro.4,
te 
's-G RAVEN HA GE. 

R.A. 
2.



VRAGENLIJST 

in te vullen door personen, die een V I S U M op hun paspoort wensen voor de reis naar 

Nederland. 

QUESTIONNAIRE 
à remp l ir par les person nes qui 
désirent obtenir Ie v isa de leur 
pas seport en v ue de leur voyage 
aux Pays-Bas ( il n'est pas exigé 
de feuille s péciale pour les enfants 

FRAGEBOGEN 
a u szuf ü l l e n  von P e r s o n e n, d ie 

ein Visum für eine Reise nach 

Holland beantragen (für Kinder 

u n te r  13 Ja h re n  i s t  kei n  

QUESTIONNAIRE 

to be f il led out b y  persons, desi
ring a visa for a journey 
to the Netherland s (for children 
u n d e r  13 yea r s  of a g e  
n o  s e p a rate f o r m u l a r  i s  

au-dessous de 13 an s). b e s o n d e re s  Formular nötig). req u i red). 

1. Familienaam en voornamen? (familienaam en voornamen van de echtgenoot) Nom et prénoms? (nom et prénoms du mari) 
.. Vollständiger Vor- und Familienname? (Vor- und Familienname des Gatten) Complete Christian- and surname? (husbands Christian- and surname) 

2. Beroep? Profession?Beruf? Profession?
3. Datum en plaats van geboorte?Date et lieu de naissance? Geburtsdatum und -ort? Date and place of birth? 
4. Woonplaats en adres?Domicile et adresse? Wohnsitz und Adresse? Domiéile and address? 

.. Nationaliteit? • Nationalité? Nationalität? Nationality? 
6. Welke overheid heeft Uw paspocrt afgegeven?Nummer en datum van Uw paspoo1t? Quelle est l'autorité qui a délivré votre passeport et quels sont Ie numéro et la date de ce passeport? Welche Behörde hat lhren PaB ausgestellt? Nummer und Datum des Passes? Which authority has issued your passport? Number and date of same? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

;tf. e/��4 4f./6 
/( ..ttff 9 Rn /-uu / 

J' l & urene/t: (J--r�t e,u,,./,n)

6· fj,., � "1'!tl s '1 "4j� ./ ../ � {l-r> n dl; �b
d 1SC/i� "!J. jl_j;,,/-,'17/ .,1t1Ae/ :t./-m .f;,( >. 
.«-,'t Jf"t.sum r.ust.1t.J"- """n ;f4J./4"-,,
1Je Á_ �"' t'l-1 n 1-'a-JJ f-lf / °' ,n ;,( 41. * -n 

7. Welke personen of firma's in Nederland kunt U aan- 7.wijzen als referenties? Quelles maisons ou quelle�s personnes pouvez-vous indiquer aux Pays-Bas comme références? Welche Firmen oder Personen können Sie in Holland als Referenzen angeben? Please state the name of the firms or persons in Holland able to give references? 
8,. Naar welke plaatsen is U voornemens· te gaan? Ou avez-vous l'intention de vous rendre? Wohin beabsichtigen Sie sich jetzt zu begeben? Which towns do you intend to visit? 



9. Wat is het doel van Uw reis?
Quel est Ie but de votre voyage?
Welches ist der AnlaB lhrer Reise?
Please state tbe reason tor your journey?

10. Welke bescheiden legt U over om het doel van
Uwe reis te bewijzen? 

Quelles sont les pièces juslificatives que vous pro
duisez pour démontrer Ie but de votre voyage? 

Welche Schriftstücke legen Sie vor, urn den AnlaB 
Ihrer Reise zu beweisen? 

What documents do you produce to prove the 
reason for your journey? 

9
· /11-11 (!/yi c../;/.dt J�., �

1 � 6t-1'sr/.,-1-n !/.u, fi7 Ut-$ (Jt � � �z:. ,.o,f.1M-n

10. 

Z Ur.e-/]3(1..(�1-b d-t�
1-» e1" sc.1' l ?J fl '1n � � � ()._ � "")J <S'

1)/-, · .e n 

1 r. Hoe lang wenst U zien in Nederland op te houden? 11 / / -./ � Combien de temps désirez-vous séjourner aux · // IJ/J !J-<Ass-1'<-.nl L-té.12,, �. '1111/,11,e.,
Pays-Bas? (7 · Wie lange wünschen Sie in Holland zu verbleiben? 

How long du you wish to stay in Holland? 

12. Welke zijn Uw middelen van bestaan tijdens Uw
voorgenomen verblijf in Nederland? 

Quels seront vos moyens d'existence pendant votre 
séjour aux Pays-Bas? 

W elche werden lhre Existenzmittel während lhres 
Aufenthaltes in Holland sein? 

What will be your means of existence during your 
stay in Holland? 

Foto 

12
· -P -1,·-e OJJ "he-il h.e t '-1n

J 1'> tl-rsch �n a_ 111 h (!;IS'()_ t-YIJ-)2

(P{.ls ��sh�!l!�Jl

.............. J!Ruv.:J��--�·············· 
Ondertekening, Signature, Unterschrift, Signature. 



lAPJ"10t:tT 
Van: FJ..-�.A. 
at...n: Looîd C. 
1·0. E. 536 •. 
ur� DE {,/}< U': i'f .B •• �O

,;:
�. vJ

. 3 �PR. 1950 

· t At tJ>>o fî>

î. Sardine beric� ons n.a.v. Uw verzoek dct. �3 Fcbru&ri 
j .1 • .I:' o. 805 / i, dat betroKkene tot een 68.nzienlijke 
Indiasche familie oehoort. Een oom van hem is �mbasse
deur van Indii:.. in Prac.g, terwijl de .Ambassadeur van 
India in Londen ook eE:n oom v&n hem is. 

2. Betrokkene wordt beschouwd als iemand zonder be:pê.alde
uitgesproken politieke opvattin€en, die uit een secu
rity oogpunt boven verdenking moet bescnouwd worden.

3-4-50.



NOTA 
Van: KA-R.A. 

Op 8-3-50 werd aan Sardine brief no. CEH/50/089(80577) geschre
ven, waarin bem inlicrtingen werden gevraagd omtrent N.B.MENON. 

8-3-50.�



' , 

·2 4 fEB. 1950
Rl"PPORT 

Aan: H/C 
Van: C/4 

--

Betr. : 111!.'NON. 2e Secretaris Ambassade Indi a. 

AC� i dl or77 

., 

... 

1. De Heer van Holten (B.Z.) vestigt telefonisch de aan-
/ dacht op l,.B. ?lENON, 2e secretaris Amba.ssade van India h.t.l. 

Uit 1,..t!NON's paspoort blijkt dat hij uitgebreide reizen achter 
het I1zeren Gordijn maakt. Diverse Russische stempels komen in 
zijn paspoort voor. O.a. is hij tussen 15 September 1949 en 
1 December 1949 geweest in Berlijn (R-zone) en in Ts jecho-Slowa
kije. 
Van Holten meent, dat een oom van I(ENON Ambassadeur i_j van India 
in Praag. 

2. Volgens het "Diplomatenboekjè"(uitg. November 1949)
-+woont 1.1..ENON te Wassenaar, Lanee Kerkdam 78. 

Op 2 1  November 1949 werd bericht ontvangen dat hHîON op 15 No
vember 1949 plan had per auto naar Praag te gaan in gezelscha p  
van de Ambassadeur van India te Den Haag en een Neder landse 
chauffeur, v d. VALK, geb. 1 September 1915 te Al.mskerk (OD 1400/ 

// 2630) MENOfls sedert Augustus 1949 in Nederland geattacheerd. 

3. Acht U het van belanr via KA-RA bij de Engelsen te
informeren naar MENON? 

C/4, 23-2-50. 



MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSCHE ZAKEN 

'S·GRAVENHAGE, den 30 .. S.ept�be.r...... 19. 4q.
AFDEELING L.e:bi et en Protocol 
No. 98127-9065 G.S • Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

dazen brief d agteakening, nummer 

en afdeeling nauwkeurig te vermelden. 

Geheim 

fuet vervnJzing na· 1 Uw schri;Jven d.d. 22 vep
Lv-1ber 1949, Hr70164, J.lc:::.b ik de eer U mede tE.: de

len, d t de in opg. ,el achriJven be oe-Je �ersonen 
h Ler te lande zijn aengekomen en t 1r ns wer.h.z2.am 
zijn a2.n de Ambassade v21n India. 

De Chef vr-n hdt Kabinet 
van de Minist v2n l3u' te11lcndse 

Ze.ken, 

Aan het Hoofd v&n de Binuenland&c 
Veiligl..iüsa.ivnst, 

Ja.vastraat 68, 

's-Grav�nllLge. 

6392- '46 





RAPPORT van C. 

aan: ACD 

betr.: personeel India .A.mbas sade. 
bijl.: 5 

Bijgaande stukken ontvangen van B.Z. 
s.v.p. agenderen onder nr. 70164.(zie copie brief aan B. Z.)

c, 22 3ep�ember 1949. ' 



AMBASSADE DER NEDERLANDEN 

No. VI:-Ob-4008/6.32. lf�w Delhi, 27 Juli 1949.

Het .inisterie van. .Buitenlan�se· Zaken 
h.t.s. ver.ooht mij een diplomatiek visum te
vexlenen op hP.t (eewoon) paspoort van de Heer
N.B. t!enon, die op zal treden als >p:ri vate
secrotarYo to the J:mbassaàor, Dr. Mehta.

D:>or de st1:ikte hopalingen te:rzako konden 
de autoriteiten albi � r tie Heer Melion geen diulo
matie.l{: paspno:rt verlenen, dooh zij besohJJuwen hem . 
als iemand, die ams :>J:a� S;an maken op een di1'lo
matiel: visum en de dar1nnede ·epaard gaande 
Eacili tei ten 

Ik heb ·emoena niet vc�der te kunnen 
gaan. davi het ver:J,enen van een ilienstvisvm ( vide 
mi jn brief van 20 eze-r Mo. V'I-ClJ-3889/609. 

r.r:: ha b · son:t!�:r "toegeze�d Uwer .i;.Xcellentie 
een en ander ·te :t'ffi:>norteren, opdat Zij aal'l&.l,ande 
dê wens:en van Ex.te1:nal Af�airs ingelicht zij. 

Da mbasea.ifour, 
voor deze, 

(Dr.J .ll. Zeeman) 
.Ambassaaeraaû. 

> 

Zij�er u.xoe1Lent�e 
do inîstar van E"uitenlEID<'lse taken, 

's-� x ave n ha ge. 

(met 2 oópieën) 

1378 • '-49 



AMBASSADE DER NEDERLANDEN 

No,V1-Cb-3889/609. New Delhi, 20 Juli 1949. 

Ten vérvolge op dezerzijdse brief d.d. 9 Juli 
j.l., No. VI-Cb-3660/584, heb 1k de eer Uwer Excellentie
mede te delen, dat ik aen dienstvisa heb verleend aan
de Heer N.B. Jlenon, die blijkens mededeling van Extern.al

Ai'fairs, hier ter stede binnenkort naar Nederland zal
vertrekken, teneinde aldaar zijn werkzaamheid als
Prive-Secretaris aan de Ambassade te Dan Haag te aan
vaarden.

Ik heb gemeend tot deze verlening over te moeten 
gaan, zulks in afwijking van de letter van de instructie 
van 6 December 1948, teneinde geen moeilijkheden in 
de weg te leggen aan de voorbereidingen tot do komst 
van de Ambassadeur. 

De paspoort-gegevens luiden als volgt: 

N.B. Yenon, paspoort No. A 012778, 
afgegeven te New Delhi, 19 Juli 1949, 
geldig tot 19 Juli 1954. 

Zijner Excellentie 

De Ambassadeur, 
voor daze, 

(Dr. J. a. Zeeman) 
Alllbassaderaad. 

de 18:inister van Buitenlandse zaken 
• s-Gravenhage •

.. 

met 2 copieen. 



AMBASSADE DER NEDERLANDEN 

No. VI-Cb-3660/584. New D�lhi, 9 Juli 1949. 

T�n vervolge op dezerzijdse 'b!'icf d .c.L �3 Juni 1949, No. 
VI-Cb-34.1�3/537, heb ik de eer ll"ivor t:xcellentia Ii � te delen, dat
ik di�nstvisa heb verl�enö aan :

1. Jicer M.L. Gupta - Steno-typist, aan d, 1.t•bassade,
2. Eevr. M.L.Gupta,
a. Heer K.1;ishan Kumar lfobra - Assistent aun de Ambassade,,

die blijltèns mededeling van External Ai'fairs, .h. t.s. binnen
kort naar Nederland zullen vertro'lr...ken, teneinde alè.laar hun 
werkzaa!ltilBde:n. aan de Inóia �l'!ba.saade te .De '1 a, tfl ..1anvaarden. 

Ik heb gemeend tot deze ,,.erlening over te ooten gaan, 
zulks jn afwijlch1g van de letter van de instr,t1ctie van 6 Decem
ber l94B, teneinde <-een moe'il ijk :100.en in e e·1 te ll=lggen aan 
6e voorbere telingen tot de kQ.ms t; van de .A • a.ss .... n:enr. 

De gegevens .dor paspoorten lu1den ala vrl·t: 

tleer 1.1.L. Gupta, 

wevr.�.L. Gu�ta, 

paspoor+, !fo .OJ.2736, af''tfrî c.,·cm te New Delhi 
.îU.li .LM9 

h 

goldiP tot 3 Juli 1954.. 

OJ2735, afg�g�ven te New Delhi 
tl Jt �-i 1349 
i�1�·� tot 5 Juli 1954. 

Heer Krishan Kuma.r r-teb;:r;:a Il 01?729
1 

af�egeven te New Delhi 
4 J1üi 1949 

Zijner Excellentie 

geldi, tot 4 Juli 1954. 

De Arr b� s sad<m:c, 
voor df.'lze, 

(Dr. J. rr. Zeeman) 
A·!ibas.saaeraad. 

de Minister· van Buitenlandse Zaken 
's-Gravenhage. 

,,, 

met 2 copieen. 



ROYAL (':JETHERLANDS EMBASSY 

No. VI- Cb-3413/537 • 'New 

Ten vervolg� op dezerzijdse brief" d.d. ;31 Mei 1949, iifo. 
VI-Cb-2986/471, heb ik de eer Uwer Excellentie 'l!odo te delen, dat
ik dienstvisa heh verleend aan :

;,f". 1. Heer B.P.Jain - Assistant-in-charge, aan de Ambassade,
.,..--2. llevr. Ravi Kanta Jain, echtgenote v�n do 1leer B.P.Jain, 
.,,.,.-- 3. Heer Om Prakash Garga - Assistant aan êe Ambassade, 
,,, 4. Mevr. Jagwati Devi -met lcind, echt3enote van do ffeer Garga, 

die blijkens meàedeling van Extarnal Affll.il'li, .h.t.s. binnen-
kort naar Nederland zullen vertit,ekken, teneinÓ;e aldaar hu,n 
werkzaamheden aan de India Ambassade te Den Haag te aanvaarden. 

Ik heb gemeend tot deze verlening over te moeten gaan, 
zulks in afwijking van de let't:t:Jr- van de instructie van 6 Decem
ber J 948, tene tnde geen moeilijkheden in de r;eg te leggen aan 
de voorbereidingen tot de koms (:; van de Ambassadeu1•. 

De gegove�s de� paspoorten luiden als vol�t: 

Heer B.P. Jain, :e,aspoort No. A 012626, a.:· c :_even te New Delhi 
15 Juni 1'949 

Mevr. Ravi I<"..anta Jain, 11 H 

Reer Om Prakash Crarga, 11 11 

Il Il 

creldig tot·rs Juni 1954. 

A 012325, s.f�geven te Naw Delhi 
15 Juni 1949 

elJi;," tot 15 Juni 1964. 

A 012606, af,;egeven te New Delhi 
15 Juni 1949 
geldig tot 15 Juni 1954. 

A 012607, afgc�e7én te New Delhi 
15 Juni 1949 
geldig tot 15 Juni 1954. 

De Am.ba.s p.adeur, 

Zijner .Excellentie 
de Minister van Buitenlandse-Zaken 
•s-Gravenhage.

met 2 copieën. 



_dAAc.c.� ; 

e 

Ambassadeur· van India in 

Ned'erlland aGnge-komen 
\ 

Met de Jan Steen van de K.L.M. ii, gis
termorgen uit Londen op Schip,hol aan
gekomen de nieuwe ambassadeu1 van 
India bij het-{'l'eder,la\dse hof. de heer 
R. S. Meh�. \J \ \ 

De am\jassadeur wàrd verwelkomd 
door. mr. t· F. Calcoen, \.an het protocol 
van het epartement vln buitenlandse 
zaken, de heer . &bra, aipba�sadeur 
van ll)dia ·n De Haag en mr. B. Gage 
van de Bri e bassade. 

/ 

1 X



MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN -.194� 
'S-GRAVENHAGE, de . 19.t!\fl���;i, 1 � ..•. !+9

• 

Kabine't"en Protocol. 
�mmc 

c 
__ 

No. 81511+ 
Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

deze br ief d a gt eke ni n g, numm er 

en af d e  I in g nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat Zijne Excellen
tie Dr.Mohan S1nha Mehta, buitengewoon en gevolmachtigd 
Ambassadeur van India, de 15e Augustus J.l. zijn ge
loofsbrieven heeft overhandigd aan Hare Majesteit de 
Koningin • 

Dr.Mehta, die weduwnaar is, verblijft voorlopig 
in Hotel Kasteel Oud Wassenaar, waar ook de kanselarij 
van India is gevestigd. 

Voorts moge ik U doen wet�n, cat blijkens schrijven 
van de Indische Ambassade van 12 Augustus No.NB-6/49 
de navolgende leden van deze Ambassade in Nederland 
zijn aangekomen: 

- de Heer P.L.Bhandari, eer.sta Secretaris,
- de Heer Dr.B.ch.Chhabrat Attach�, en
_ de Heer N.B.Menon, tweeae Secretaris.

De Heren Bhandari en Menon verblijven in 
Kasteel Oud Wassenaar; de Heer Dr.B.Ch.Chhabra zaldezer 
dagen van Kasteel Oud Wassenaar naar Hotel äu Vieux 
Doelen verhuizen. 

� 

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

�f:�� 

het Ministerie van 
,mene Zaken, 
Javastraat 68, 

; r a v e n h a g e. 
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