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In antwoord op bove~l.bedocld schrtjv orr kiifC1J.-rrt vol~;ende vvorelen me
degedeeld : 
De acboorteadvertentie in het dagblad 1'De /Jaarhc iel" '- cl .. 4-12-l95'1 
b a • J • • " ' :b .... e van·. edoelae ~c~nls~evlng van ae gcooo ~ 
I'heodor .\})imi trov Georg;iev vTE!SJ ·'LS , 
geboren teAmsterdam,.3 December 195l,zoon van: 
Roelofina 'dES ~LS, 
·eboren te Amsterdam, 5 Februari l926,van. beroep:kraamverzor.:5str;r, 
~onende: 1!illem Schoutenstraat 36-III te Amsterdai;J.; en van: 
Theodor Dimitrof POPOFF,(ook geschreven Popow), 
geboren te Kiel , 24 Januari 1920,van beroe:r:locomotiefmachin.ist , 
wonende in Hamburg . 
Voornoemde personen komen in de Politieadmi nistratie te Amsterdam 
niet met enige veroordeling voor~ 

Roelofina ·vESSELS, U bekend, is inwonend bij haar ouders :Gerardus 
·d.r";3SBLS , ge boren t e Alkmaar, 2 Juni 1899 en U bekend , gehuwd met: 
Johanna .r";nge lina Christina DIB~/Lt~R , ·_ ebaren te Amsterdam , 10 December 

902 . Tevens zijn inwonend:Roelof Gerardus wBSSBLS, ;eboren te Amster 
dam,l9 October 192.3 en U bekend,gehuwd met:Dina P:!:UIJSi::f , geboren 

, te _msterdam,lO Februari 1927 en U eveneens bekend . 
Omtrent l aatstgenoemde WE3b~LS di ent nog vermeld te worden dat om
wonenden van de moeder hebben vernomen da t hij reeds 1.3 maanden 
zonder werk is,hetgeen zou betekenen da t hij dd . 3 l December 1950 
bij 11De Waarheid'' is ontslagen.Bevestiging hiervan is niet verkre-
gen . . 

@ i:en oudere zuster van voornoemde Roe lofina, ~enaamd : El isabeth Jo
~J halna w.r";38.r";LS , gebor en te Amsterdam,2~ 16 September 1922 is in 1942 

gehuwd,ln 1944 gesche i den en in November 1947 afgeschreven a ls 
vertrol~ken onbekend waarheen . Voor zover bekend geworden is zij in 
Duitsland in het huwelijk getreden me t reeds genoemde POPOFF,waar
van zij echter i1~iddels weer is gesche iden.Inmi dde ls schijnt er 
een meer dan vriendschappelijke verhouding te zijn ontstaan tusB~n 
POPOF? en voornoemde Roelofina. In hoeverre het huvwlijk van POPOli'J!' 
met Elisabeth wettig is geweest is niet bekend doch ,/el blijkt • het nu een beletsel te zijn o~ met Roelofina in het huwelijk te 
treden. 
Blijkens de gegevens van de Vreeflde li~6endienst u2 Amsterdam, we lke 
gege vens gedee ltelijk berusten op verklaringen van do familie 
~rr.G,Sb~LS, voornoemd en afgelegd in 1951, is POPOJ::!-...8' een Bulgaar van 
geboorte.Momenteel is hij statenloos en wordt aangemerkt als "ont
h eemde" , aangez ien hij niet terug \vil naar Bulgarije, omdat hij, vol
gens eigen verklaring,lijnrecht staa t tegenover het coiDL~uni sti sch 
regiem aldaar. Va n 28-8-l 50 tot 2LJ--9-l950 bezocht hij Nederland en 
was toen in het bezit van eon hem verstrekt visum.l'Iadien werd hem 
een visum steeds gevve igerd, aangezien men vreesde dat hij z ich in 
Nederland zou vestigen.Bij het pogen om in 1951 een visum te ver
krijgen maakte de familie WES ~LS zich in 1951 ze er verdienstelijk. 
tü:en verklaarde toen dat POPOFF in Hamburg een eigen woning bezat 
~~1. aldaar onder besci:~rming stond van de I.R. 0 • • Het lag in de bedo 
~lng om na het huwellJk met Roelofina naar Hamburg te vertrekken 
en varldaar,door bemiddeling van de I.R.O . te emigreren naar Austra
~ië.Bij haar pogingen om een visum te verkrij gen°verklaarde Roelof
ln~_onder meer dat haar vader in de bezettingstijd illegaal voor 

(irrlJ rifederland werkte e_n zich na ae bevrijding met zijn zoon Roe
' lof Gerardus,aangesloten had bij de C~P.N •• Toen zij echter begre-
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pen dat het communisme \Jcinig verschilde van het_ fase isme, bedan~te 
beiden in l9L~9 voor het lidmaatschap van de C. P . l •• Roelof Gerardus 
zou reeds in l9LJ-8 bedankt he.bben als jeugdle i dor van het A:i'TJV. 

De vorenvermelde verklaringen van Roelo:Ç'ina worden zeer t 1Jijfe l
achtig beschouwd , aangezien on geen enkele \Jijze is gebleken dat 
een d r leden van de familie ,i.GJS_,_;Ls tot een voli tieke bekeri ng 

i s gekomen . Tijdens de verkiezingscampagn.e in 1949 ;'Jerd nog heel 
_;c)\voon propaganda gemaakt voor de C. P . N. ,-ter,;ijl een propagancli s
dische leuze 'Nelke op de dakgoo t van hun woni ng , dus vlak boven 

_hun ranien,was geschilclerd , nog m,ar enkele maanden geleden i s ver
wijderd. Ook werkte Roelo:g Gerardus nog in 1950 bij '1De Naarhe i d' 
en ook moment eel vvordt het dagblad "De 'NaJ.rheid" nog c:;e l ezen . Ook 
i n de omgeving van de woning kent men he t gez in nie t ande r s dan 
fel communisti sch gez ind. 

In het najaar van 1951 h eeft Roelofina gepoogd voor POPOFF een 
visum t e verkrijgen zeer waarschijnlijk in v.erband met haar aan
s t aande bevalling. Bij het we i geren van d it visum go l d a ls een de r 
mo tieven dat POPOFF ve l haast zeker i n het voorj~ar v~n 1951 ille
gaal in Nederland had vertoefd ( i n verband me t de verwekking van 
het kind). · 
Bij het onderzoek in de omgeving van de \Voni ng werd door meerde
re personen verklaard dat zij in het l a te voorjaar van 1951 een 
persoon,van Slavisch uiterlijk bij Wl!.iSS.BLS hadden gez ien,welke 
persoon door de familieleden van "V'ESSELS, "de man van Roelof i na" 
werd genoemd.Nadien is Roelofina echter ook nog enkele malen weg
geweest , waarschijnlij k naar Duitsland om POPOFJ: te bezoeken. 
Volgens verklaringen van de moeder van Roelofina zou POPOFF zich 
in Duitsland in een kamp bevinden . 

~\\\~ 
einde . 
G-Y-3 .. 
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INIST 81UE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

's Gravenhage, 
Javastraat 68 

No . ... ' : 128719 
Bijl.: gene 

Betr. : POPOFF 
WESSELS 

. 
Mijn aandacht werd gevestigd op een annonce in 

"De Waarheid 11 (uitg. Amsterdam) van 4 December j.l., · · 
waarin de geboorte werd aangekondigd van een zoon van 
Fien WESSELS en Theodore POPOW. 

Laatstgeno~maen zijn hoogstwaarschijn~ijk iden-
aan: 

.3ELS, Roelofina, geboren 5 Februàri 1926 te ,Anisterdam, 
van beroep kraamverzorgst&r, wonende bij haar 
ouders op Willem Schoutenstraat 36 I en 

POPOFF, Theedor Dimitroff, geboren 24 Januari 1920 te 
Kiel, van beroep machinist, van Bulgaarse origine, 
thans staatloos, wonende ' te Hamburg 4 Seilerstrasse 
37. 

Volgens bekomen inlichting zou laatstgeno~mde het 
laatst in Nederland geweest zijn van 26 Augustus 1950 tot 
24 September 1950, in 1951 werd hem meerdere malen een 
visum geweigerd, zeer tot ongenoegen van iffiSSELS. 

Ik moge U verzoeken mij te berichten of w~SSELS 
naar Duitsland is geweest dan wel of met de mogelijkheid 
moet worden rekening gehouden van een illegaal bezoek door 
POPOFF. 

lL.:T HOOFD VAN DE DIENS!, 
Voor de7'e, 

J . 
.;/ 

iJr K. E. BRESLAU 

Aan de rleer Hoofdcommissaris 
van Politie 
te 
A m s t e r d a m • -
--~------~~~---~~~~-~ 

rappel: 1 .. 4 .. 1952 

1~.8J~ 



Periodiek : . 

Datum: .. 

CIRCULATIE 

Niet langer houden dan ... . . ... dagen 

I 
GEZIEN 

AAN I dat. par. 

P&B 

Volgens geadresseerde 
nog t.k. aan 

......... ........ , .......... .......... .. ................ '< ... , 

i<\ I 
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Afschrift. 

Ju st. A..fd. Pol. gv 
Poli tie 1 A_sd 
telexbericht nr. 5795 

Amsterdam, 31.5.51, 18.03 uur 

vreemdelingendienst 
lr.vr.nr. 7763/51 

~an: het Hoofd van de Visadienst, 
Raamweg 47 
Den I-laag. 

Vertrouwelijk 
============= 

d 
Vertrouwelijk 
============= 

-jdv-

Bericht op Uw telexbericht nr. 90 m.v . 99285 - 1 van 29 Mei 
1951, betreffende de staatloze vreemdeling, van Bulgaarse origine 
Theedor Dimitrof POPOFF (of POPOW), geboren 24 Januari 1920 te Kiel. 

Ten nadele van.deze vreemdeling zelf is mij niets direct bekend. 

Referentie Roelfina Wessels, geboren te A.msterdam, 5 Februari 
1926, Nederlandse, kraamverzorgster, wonende ten huize van haar 
ouders r+erardus Wessels, geboren te Alkmaar 2.6. '99 en Johanna 
Engelina Christina Diemer, geboren te Amsterdam 10.12.26, wonende 
Willem Schoutenstraat 36 1 hoog alhier, verklaarde, dat aanvrager 
haar verloofde -is, die een maand naar Nederland wil komen op bezoek 
bij referente. 

Zij zijn 4 September 1950 te Amst~rdam ondertrouwd. Hij kan bij 
de ouders van referente logeren. Referent is gafant voor zijn onder
houd en terugkeer naar Duitsland en acht zijn kömst van belang. 

Referente verzoekt voor haar rekening telegrafische overmaking 
van het visum. 

Volgens inlichtingen van de ambtenaar van de burgelijke s tand 
alhier , kan het huwelijk hier niet worden ge sloten, daar zijnerzijds 
bezwaar bestaat. 

Aanvrager heeft blijkens mlJn administrA-tie van 2 tot 26 April 
1950 en van 26 Augu stus 1950 tot 24 September 1950 hier te lande 
vertoef~ en zich toen bij mijn l'gnst gemeld. 

Advies: afwijzend, mede galet op het feit, dat referente 
jeugdleidster is bij de A.N.J.C., jeugdorganisatie der C.P.N., 
bij welke partij ook G. Wessels is aangesloten. 

Chef Vreemdelingendienst 

Just. Afd. Pol. gv. 

r. • 3 ber. • • • 2 3 wm. 
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~J/ . VRAGENLIJST J.. >, 
in te vullen door personen, die een VISUM wensen op hun paspoó~ ,~ ·: 

voor de reis naar Nederland 

QUESTIONNAIRE 

à remplir par les persounes qui 
désirent obtenir Ie visa de leur 
passeport en vue de leurvoyage 
aux Pays-Bas (il n'est pas exigé 
de feuille spéciale pour les 
enfants au-dessous de 13 ans ). 

: 

FRAGEBOGEN 

von Personen auszufüllen, 
welchedie Visie~;ungihresPasses 
für ihre Reise nach den Nieder~ 
landen wünschtm ( für Kinder 
unter 13 J ahren ist kein beson~ 

deres Blankett nötig). 

1. Familiennaam en voornamen? (familienaam en namen 
van den [overleden] echtgenoot). 

1. 

Nom et prénoms? (nom et prénoms du mari [défunt]) 

Vollständiger Vorname und Familienname? 
(Vorname und Familienname des[verstorbenen]Gatten) 

Complete Chrisclan ànd Surname ?([deceased] busband's 
Christian and Surname) 

QUESTIONNAIRE 

to he filled in by persons, desir 
ing a visa on their passports 
for their journey totheNether 
lands (for children under 13 
years of age no separate formula 

is required). 

2 . • roep? 
Profession? 
Beruf? 
Profession? _ 

2. 

!?~/_~· 
3- .- D_a_tu_m- en- p-la-at_s_v_an- ge_b_o_o_rt-e ?---------;--3-. ---~-Lj-- / _ 

1 
~ ~ PYJ__ _ 

D ate et lieu de naissance? ,..;. t/ n tA -
Geburtsdatum und -ort ? 
Date and place of birth? 

4. Woonplaats en adres? 4. N~ /? L/ 
Domicile et adresse? ~ A t/~R 7 • 
Wohnsitz und Adresse ? ~ ""'- ..... f" 1'], .... / • _ CJ /' 

__ D_o_m_io_·I_e_a_n_d_a_d_dr_e_ss_ -_· ------------+----------,---1-7 ____ ~~~ • ~· 
5. Nationaliteit? bij geboorte en nu 5. o/ _/ J . jJ q) f1 · / t! 

Nationalité? à naissance et maintenant /'t-ff];L-.tj..d:Û-h _D-td-j ~U~ 
Nationalität? bei Geburt und jetzt / _ / 

__ N_a_n_·o_n_ali_·tv_. _? __ b_y_b_i_rt_h_a_n_d_n_o_w __________ +---- ~Y'ti:JZ ~ (" 
6. Welke overheid heeft Uw paspoort afgegeven; nummer 6. ~ ~ ~~D~ .. _ ; ~ 
A en datum van Uw paspoort?, geldig tot /'1--l'r- F "";."7 -
~uelle est l'autorité qui a délivré votre passeport et quels ~~ F ~ / ~~...4 ~ / {~ _ 

som Ie numéro et la date de ce passeport? ~ 1'1" '- - -
valable jus qu'à I ~ ~ 

WelcheBehördebatlhrenPass ausgestellt; Nummer und ï'~ ~~~-
Datum des Passes? gültig bis . I () J 9'- V 17 J r; c/ta-e: I Q ", r. 

Wbat authority bas issued your passport;; number and / 
date of same? valid til! 

7. Welke personen of firma's in Nederland kunt U aan
' wijzen ,,ps referenties? 

QueUes maisons ou queUes personnes pm.ivez-vous indi
quer aux Pays-Bas comme références? 

Welche Firmen od'er 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 adressen is U voornemens te gaan? 
Ou avez-vous I' intention de vous rendre? 
Wohin beabsichtigen Sie sich jetzt zu begeben? 
To which addresses are you going? ,. . .." 

7. 

8. 



9. Wat is het doel van U w Reis ? 
Quel est Ie but de votre voya~e? 
Welches ist der Anlass Ihrer Reise? 
Please state the object of your journey? 

10. Welke bescheiden legt U over om het d oel van Uw 
reis te bewij zen? 

QueUes sont les pièces justificat ives que vous produisez 
pour démontrer Ie but de votre voyage ? 

Welche Schriltstücke legen Sie vor, um den Anlass Ihrer 
Rei se zu beweisen? 

W hat documents do you produce to prove the object 
of your journey ? 

11. H oe lang wensebt U zich in Nederland O? te houden? 
Combiende temps désires-vous sé jou rner au x Pays-Bas? 
Wie lange wünschen Sie in H olland zu verbleiben? 
I-Iow long do you wish to stayin Holland? 

12. Wanneer wensebt U te reizen? 
Quand voulez-vous voyager? 
Wann möchten Siereisen? 
When do you want to travel? 

13 Welke zijn Uw middelen van bestaan tijdens Uw voorge-
nomen verblijf Ln Nederland? 

Quels serootvos moyens d'existence pendant votre séjour 
· aux Pays-Bas? 

Welche werden Thre Existenzmittel während Ihres Auf
enthaltes in Holland sein? 

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

14. Was U reeds eerder in Nederland? 
Zoo ja, wanneer en op welk adres? 

Etiez-vous déjà aux Pays-Bas? 
Quand et à queUe adresse? 

Waren Sie schon in den Nied~rhn:!en ? 
Wann un an welchen Adressen? 

Have you been in Holland befare? 
If so, when and at which address? 

I-Iet verstrekken van onjuiste gegevens levert een strafbaar 
feit op. 

Endonnant de fausses déclarations on s'expose à des punitions. 

Die" Erteilung von falschen Angaben wird strafrechtlich 
verfolgt. · 

False statements are liable to punishment. 

Datum waarop het visum is verleend 
Date à laquelle Ie visa a été délivré 
Datum an wekhem das Visum erteilt worden ist 
Date on which the visa has been delivered 

11. 

12. 
A~-~- --- ---- - · 

't/Hn J!) v~ · 1_??) , 

--, 
13. ;v,;:-~ :IJ: 

/.4/ .-/ alur~ .. • 
114. 

------ - -·-· 

Ondeneekening, Signature, F igenhändige Unterschrift, Signature 

Photographie . 
Photographie 
Photographie 
Photograph 

) " 
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Hl!.'!' HOOFD VAN DJf DIJ<NST, 
Namens da.z!!' , 

·.t~ r'. 

J'hr 111r . W • .T .Th. 
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COMMANDANT 
DER 'sGRAVEN HAGE.3 October 1949. 

KONINKLIJKE MARECHAUSSEE Raa mw eg -t 
Telefoon Nr 183885 

typ:VA 
coll: 

I 
- l 

I 

Te U rer informatie doe ik U 
hierbij toekomen een uittreksel uit 
een rapport, releterende het verhoor 
van een tweetal illêge.al in Nederland 
verblijvende ~ thans aangehouden. en 
naar Duitsland uitgeleide Bulgaren -
genaamd D. Kolev en I~Lazarov. 

De Genere.àl. -majoor, 
Commandant der Konink.lijke me,recru:tus~ 

o/1. De Ko nel , 
Chef' va e s tal• 

t . 

Hoofd Sectie G 2 A. 
Hoofd B. V .n. -

Farm. 480737 8 43995 • '48 



U:.ITTREKSEL 

Gr.V.D . nr. 34. 
VEILIGHEI DSRAPPORT 

BERICHT 
GEHEilVI 

Datum van bericht: 13-9-1949. 
Rap "'orteur: 

I 
FOTO ,. 

No. ,C?,1J. 
Van wie is het bericht afkomstig: Gebleken uit verhoor. 
Betrouwbaarheid bericht: Niet te controleren. 
Betrouwbarheid berichtgever: Idem. 
Met welke instanties samengewerkt : Geen. 
Wel ke acties zijn ondernomen: Geen. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - w ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -

BERI CHT: 

• 

Een tweetal illegaal in Nederland verblijvende Bulgaren ge
naamd: D. KOLEVen I. LAZAROV, werden op 6-9-49 te omstreeks 
23.00 uur, kort na hun ullegale grensoverschrijding van Duits
land naar Nederland, aangehouden. Zij spraken slechts èe Bnlgaar
se taal en vertelden met behulp van een tolk, dat zij door 
de communistische regering van Bulgarije in het begin van 1949 
naar Tsjecho-Slowakije waren gedeporteerd en aldaar verplicht 
tewerk waren gesteld. Naar hun schatting zouden zich in het voor
jaar van 1949 ongeveer 15.000 ~- 20.000 Bulgaren op deze wijze 
gedwongen zich in Tsjecho-Slwakije ophouden. Het werk dat door 
hen moet worden verricht, bestaat hoofdzakelijk uit mijnwerk 
in kolen- en ertsmijnen. Welke ertsen er gedolven wprden wisten 
zij niet te vertellen, doch het zou in hoofdzaak metalen betr ef
fen. De arbeidsvoorwParden zijn er zeer slecht. De stemming on
der de arbeiders is uitgesproken anti-communistisch. Degenen 
die al communistische idàe~n hadden, waren gewoonlijk binnen 
enkele weken volkomen omgezwaaid tot felle anti-communisten. 
Naar hun schatting zouden momenteel wekelijks 500 à 800 van deze 
arbeiders trachten vanuit Tsjecho-Slowakije na ar Dui t sland te 
vluchten. Velen van deze worden echter door de Tsjechische grens
politie gearresteerd, en he t gelukt slechts aan enkelen om 
Duitsland te bereiken. De Tsjechische bewaking van de West-grens 
is zeer sterk bezèt en het personeel is zeer fanatiek. 

Omtrent de toestand in Bulgarije wisten zij te vertellen 
dat ook daar de communistische regering slechts een zeer kleine 
minderheid achter zich heeft. Voor het gros is de stemming fel 
anti. Aan de omvorming van dat land tot co~nunistische ge
meenschap gaat onteigening van vrijwel al het particulier bezit, 
zowel roerend als onroerend, gepaard, waardoor velen die iets 
bezitten, met zoveel mogelijk h~\van naar het buitenland trach
ten u:lt te wijken. Het was hen bekend datveel van deze vluchte
lingen via Griekenland gaan. In Griekenland zou het ook voor
gekomen zijn dat voor ongeveer 8000 Bulgaren een schip is ge
charterd, waarmee zij naar Zuid-Frankrijk zijn uitgeweken. 

Gedu:bende het verhoor heeft rapnorteur niet de indruk gekregen 
dat deze personen, hetzij ten aanzien van zichzelf, of van 
het overigens door hen verklaarde, een VP.lse voorstelling van 
zaken wilde geven, doch dat hun aanwezigheid hier slechts ten 
doel had zich vrij te maken van het communistische regiem. 

Bij grondige visitatie zijn geen verdachte gmederen of 
bescheiden in hun bezit gevonden. 

Beide personen zijn reeds naar Duitsland uitgeleid. 
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... UITT"}EKS -~L VEILIGHEIDSRAPPORT 
IGEHEIMI ONDERVRAGING/SIGNALERING 1) 

Geheim Nr 3.4 

Datum van verhoor/signalering: 1) 13- 9- 1949 
Ondervrager /Rapporteur: 1) 

l 
~ w 

':9 
...... 
0 
l 

Ul ·w 
0:: 

Naam: _ .L ... A ... Z ... J.LR 0 W 
--- ·· / 

Voornamen: _ _ ___ .. Ilia. Ivanov •. _________________________ ...... ........... ···----------···· ······· -· ··· 
Alias: 

FOTO 
Geslacht : 

Plaa ts en datum van geboorte : .SvisJtov. 25 ~7~1924. . 

Nationaliteit :... . ... Bulgaar. . ... ........ . .................. . . _ . 

Beroep: ··------·· ····· . . J3~:tJ:\kf3.:r. ······---·---·---·--·--·-·-------···················-- ·······-·········-- ···········-------·--·-········ .... _ 
Adres : Svisjtov , Ternosk.a 17 . ....... .. ····· ·---

Lengte: ... l .. 75 ... m ................. .. .. Gebit: _____ gaaf __ ............ .. W enkbrauwen : zwar.t. 
Postuur: .............. S.l9.nk .... .. . Neus: _J,-ÇI"~JA . .. Haar: .... ___ __ ?;W.~:r.t .. 
Gelaat: ov~alll. 

.......... bruin ...... 
........ .. ...... Mond: 

......... Oren: 

:Klein .. ............. Littekens: ___ __ gf3.~A~ 

..... 
w 
"0. 
<1l 
0. 
~ 
·~ 
·o 

Ogen : _ .kl.ei.n .. 
Kleding: 

Bijzondere kentekenen: ........ Donker . (Oos.ter.l ijk) ui t erlijk .. 

Soort: ............ -~~- -- . .................. Nummer: ..................................................... Datum: 

Verstrekt door: 

Geldig tot: 

Visum voor: 

Verstrekt door: . 

Geldig tot: 

.............. .. ..... ........ .............................................. ... ................. .... te: .. 

..... Nummer: .............. _ ............................... Datum: ...... .. ............... ..... . 

................ .. .. .. .............. .. .... .. ....................................... te: . 

Reden van de reis: .... Yluc.h.t .vo.o:r. .. .he.t .. c.ommunisme.. ..................................... .... .. . 
Reisdoel: .... .. .. .. .. ................. onbf'paa l d .• 
Vervoermiddel: .......... .......... .. ............ ...... .. .. .............. .. 

Schoolopleiding •- Lagere schoo.l .. __ ............ .. . . .. . . ......................... ........ .. . 
Vakopleiding: .. .. ____ J?ra ctijk . 
Talenkennis: 

Godsdienst: .. ... . O:r..tho4 .. ox..~ ___ .... ...... .. ..... .. .. 
Politieke richting: .. Anti~_c_o:mmunis.t .•. 

Vader: 

Moeder: 

Naam: 

Laz~r .. JY.~noY .. :l:.@z q,;r_ov~ 

...... Pe.tra ... .Alexova. 
Echtgenote: _ _ ong ehuwd .•. 
Kinderen: .. .. ..... ................ ........ .. ...... .. ........ .. .. .. . 

Adres: 

Broers en Zusters: ... .. Y.iJf. ..... P..:r..o~. +.'. S..J ... t'we.e .Z.US. t. ers .• 

Beroep: 

Reden van ondervraging/signalering: 1) __ ;Ulegale gr.ensover scbrijdi .ng . _ 

Doorhalen wat niet verlangd wordt. 

Leeftijd: 



./. 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~ Directie 

• 

No .. 8 .).936 ............ . 
'S-GRAVENHAG 

Ik heb de 

gemachtigd een dienstvisum voor 10 dagen 
/ I t te verlenen aan Kiril Baltov, permanent 

vertegenwoordiger van het Bulgaarse tabaks
monopolie te Brussel, geboren to Koukouch 
12 April 1902, houder van dienstpas 1224, 
die hier te lande cigarettenfabrikanten 
wenst te bezoeken. 
,+( 

DE MINibTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
voor de Minister, 

Het Hoofd der Directie, 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
bureau C.V.D. 

® 7472- '-47 



• 
U4TT7 EICS"':L 

VElLIGHEl DSRAPPORT 
ONDERVRAGING/SIGNALERING 1) 

Geheim Nr 35. 
I GEHEIM] 

Datum van verhoor/signalering: 1) 13-9-49 • 
Ondervrage r/Rapporteur: 1) 

l 

"" <I) 

~ 
4-< 
0 
l 

"' ·w 
~ 

Ol 
.5 
0 
..c: 
u 

{/) 

'-< 
<I) 

·o. 
ro 
0. 
fl 

:~ 

Voornamen: PJmi t r PimitroY. 
Alias: 

FOTO 
Geslacht: 

Plaats en datum van geboorte: Marcavo .LZ. B.u.lg) 12~~,':':'2.3 .• 
Nationaliteit: .... . .. Bulgaar 
B Ka pper eroep:.. . .... ................................ ....... .... ........................... ... .. ............ ..... ..... . 

Adres: . ..... Mar.c.avo. .. .... ...... ........ .. 

Lengte: 1.60 .m ........................ Gebit: gaaf ................ ......... . Wenkbrauwen: zwar.t 
Postuur: .......... S.la.nk... ..Neus: .... .. .. . bree<l ...................... ... Haar: . . zwart 
Gelaat: . ..plat ... .............................. Mond: ....... ... .. .. breed .......... ..... Littekens: geen 
Ogen : ........... b.rnJ.n ... Oren: ..... ....... klein .................. ...................................................................... . 
Kleding: 

Soort: .. ........ G.e.en..... . ................... Nummer: ........... ...... ..... ................................ Datum: . 

Verstrekt door: 

Geldig to t: 

Visum voor: 

Verstrekt door: . 

Geldig tot: 

................................................ ............ te: 

.......... Nummer: ..... ......... ................. .... .. ................ Datum: ....................... . 

. ....................................... te: .................................................... . 

Reden van de reis: .Vlucht voor het communisme .•. 
Reisdoel: ...... . ..................... onb.epaald . ...... .............. ......... ....... . 
Vervoermiddel: 

Schoolopleiding :... Lager.e . school ....... ... . 
Vakopleiding:.. .. Practijk ... .. 
Talenkennis: 

Godsdienst: ...... Or.thod.ox ....................... ................. ... ........... ...... ... . 
Politieke richting: ..... .Ant.i~c.ommunis.t 

Naam: Adres: Beroep: Leeftijd: 

Vader: ... Pimitr.ov .... Ni.cola .................................................. ... .. 
Moeder: .. Po.nna. Stojanova. 
Echtgenote: . ongehuwd • ........................................................... .. 
Kinderen: .. ...... 

Broers en Zusters: .... een ... bro.er ......... tw.e.e .... zus.t.ers .... 

Reden van ondervraging/signalering: 1) Illegale grensoverschril}~ding • ..... 

Q 
{ 1) Doorhalen wat niet verlangd wordt. 
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