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Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:--
Ondernomen actie:---

B.O.S. van 14 Juli 19?0 en 
.13 September 19::,0 No.88792/ 
L.V.B.Z.

•
Naar aanleiding van nevenvexmelde brieven wordt

medegedeeld, dat niet gebleken is, dat de echtgenote van

� Dr 8mir Aslan AFCHAR, wonende Jozei Israelsplein 9, 
Ila� no • .16 te 1 s-�ravenhage, ctik--WiJls bezoek van Russen
ontvangt. 

Het echupaar A.FCHA.R, dat ongeveer vier maanden op ge
noemd adres wount, ontving meermalen bezoek van Enge.is eu 
Dui�s sprekende personen, doch er waren geen redenen om 
aan te nemen, dat dit personen van Russische nationaliteit 

·',f
z

ren. (einde 'r 



MINISTERIE VAlî 
BIN?f.ll;NT...:JUIDSE ZAKEN 

no. 88792 
Bijl.: gene 

.etr. : Dr Emir .Aslan 11.FCHAR 

'a-Grávenhage, 13 September 1950 

G E H E I M 

Onder·verwijzing naar mijn brief no. 88792 d.d. 14 ;ruli 1950 moge 
ik U verzoeken mij te doen nededelen, of het daarin aangeVl!'aagàe onderzoek 
naar de Ruf!s isc.he relaties van de familie AFCHAR reeds resultaten heeft op
geleverd. 

Aan de Heer JJÓofdcoro..,issaris 
te 

• 
's-GRA VEN�JIGE

van Politie 

1r.iT HOOFD VAH DE DIEtf;:,T, 
lrunens de.ze,

Jhr 'r W.J".Th. Serraris. 

v, bew:-.�·�· -· - .... ........ . 

Rappel : ...... �'#-.rt> ... ,;-.z - /o -.J-û

Antwoord : ................ " . .. -..... ............. .. 



" ffi!ST.ERI:E. VAN 
BINNWIAND�r U\.lU!N 

r &:792 , 
gene. 

Dr '.E.lnir As lan AFCIL'Jl. 
3de secr. Iraanse Legatie 

QO 88972 

'B-Gravorthnge, 14 juli"l950 

., 

G E '.if E I M 

Uit in de regel betrouwbare, maa1� mijnerzijds -0ncontroleerbare
1 

bron, wordt nijn aanda-0ht gcvéstigd op da �chtgenoto van àe 3de'seere
taris bij de legatie· v3n Iran )1. t.l., Dr Ar!J.ir Aslan MOIDiR, wonende Jo
sef Israelplcin 9, flat !To. 16. Goconstat.êerd zou zijn, dat rievrouw AF
'CHAR dikwi.fla bezoek ontvangt van Russen, die, zoio,:ng· zij in d,e gangen 
van de .flht zijn

1 
F.ngels spreken, maar, ,eenmaal binnen, met de gastvrouw 

in het Russisch converseren. · 
Ik moge U verzoeken op beaekte i--djzo eQn onderzoek nnar de Rus·-

sischa· relntie 8van �evr. AFClIAR te doen instellen. 

Ontv. bew:.... _.: ........ ·· 
1 /1 ,"(-

1 :, ! .. • n.:r::-"· c._ : ........... -············ /t'.. 
. . 
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Antwoord · ...................... -........................ .. 

de Heer Rocfdcorunissuris van :Politie 

liEr HOOFD V/J:T DE DIEl:l"ST, . 

A 
Namens deze, 

�( 
Jnr JJr : • ,T. Th. SerI'fl.riS. 
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Betr.: Perzische diplomatenfamilie AFCHAR 
( i-·12: AUl l�- l 

!_CD/ 20:� � f • 
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KB, 11 ...i.ug. 1950 

Uit betrouwbare bron vern8Illen wij het volgende: 

Op Jozef Israelsplein nr. 16 woont de Perzische diplomaten familie i\.F(,HAR. 
In de woning hangt een groot portret van Stalin. De omgangstaal van de 
familie is Russisch. 11evr. 11.fchar is hoogstwaarschijnlijk de vroegere 
echtgenote van de Tsjechische Dr. BROZ, die vroeger werkzaam was op het 
kinisterie van Buitenlandse laken te Prai:ig en voor de oorlog werkzaam was 
op de Tsjechische ambassade in L1oskou. 

Uit dit huwelijk is een docht.er geboren, genaam:l Janna BROZOWA. 
Voor dit meisje dat thans 13 jaar is, komt wel eens -post uit Tsjecho Slowakij 
De vader van mevr. Afchar was vroeger Perzisch gezant in :Loskou en later 
?i,inister President in l erzie. 
üij zou dus hertrouwd moeten zijn met de heer Afchar. 
J anna BIDW\1A zegt moeder tegen mevr. Afchar. Bij de fam. Afchar komt 
tegenwoordig een Russische vrouw op bezoek, die vaak gesignaleerd is bij 
de fam. 11.d.LN.!!!R. 
De fam. Afchar schijnt thans bezoek uit Parijs te hebben. Waarschijnlijk 
maakt Afchar gebruik van C.D. 152, een Cadillac. 



RAPPORI' van KB
voor c. 

Nr. : 1008 

fG. SX:L 1 
--4�S- ___ I 

.letr.: Dr. Emir .Aslan Afchar 
� (lid Iraanse legatie). 

� JU� 19:il -1 
AC · 1 PcP/J.2..

_______ ..l 

In een flat op het Jozef Is raelplein lroont een lid 
van de Iraanse legatie, Dr. Emir .Aslan Afchar. Deze is gehuwd 
met een Russisch spreken de vxouw (Russin?). Zij spreekt b.v. 
Russisch met haar moeder, die momenteel bij haar logeert. 

Er komen vaak Russen op bezoek, die in de gangen van de 
nat Engels spreken, maar zo dra zi j in het huis van mevrouw 
Afchar zijn, beginnen zij Russisch te spreken. 



NOTITIE van C 5. 
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• 

l\J; 
No. 21. 

j ' 

, ' 

Brigadier GROSZ van de Haagse I.D. hee� nij desgevraagd 
telefonisch medegedeeld, dat omtrent Pieter van ECK, 
geboren te Scbiedar.i., 8 Y.aart 1908, in het kaartsysteem 
van de Haagse Politie i n  crimineel, noch in  J,'l0lit1ek op
zicht iets nadeligs bekend is. 

2?-1-1949 • 

C 5. 
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Gezant van Iran -

j 
Uit Teherán wordt :g�zi\eld, dat als ge

zant vao Iran bij nel f,ederlandse Ho! 
1s benoemd de h�àein Navab. ,,J 
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