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RAP O!tT van ti 
voor C. lV 

Nr • • 1213 

Hetr. : Hon~aarse le ·atie 
·2 8 SEP.1Q5C) . . 

ACO/ fJ nt 

1 , 26- 9-1950 

/ij vernamen dat BOLONYI nict uit Hongarije is 
teruggekecrd. Zijn vrouw is alleen in Nederland terug
gekomen en moest spovdig weer n aar Hongarije ter~~ . 
Zij pakt h _ar eigendo"1men en vertre t op 25 Sept. met 
CORNELIUb per auto naar "1oedapest . De auto zal vTaarsch~jnl'jk 
in Hongarije blijven en vO.Tif.~LIUS zal per trein terug
komen. 

1 evr. BOLONYI zou gezegd hebbcn dat er voorlopi g geen 
gozant in Nederl and ko,nt . 

Co 1.TORDAY heeft een nu.1..s gekregen op de Bezuic1enhoutsevlleg . 
De opvolger van B\RD<l::i , GARAII I , w~s vroeger arbeider . llij 
verstuurt thans coce-telegrammen naar "'3oedapest. Hij spreel~t 
uitsluitend Hon._;r.ars en neemt nu 2 maal per ·week les in 
Nederlands bij ~IVIRSKY. 
G.AR.Al I voont Columbusstraat 86 , het huis wr;..r vroeger BALOGH 
woonde .- l i jn vrou\1 ~s in Hongarij e e;e bleven. GARhi.:I en 
03\TORDAY slapen om beurten in het gczantcc'~)sgeboury. 



• NOTA 
Van: KARA 

Op 11.12.1950 werd aan Sardine brief CEH/50J493 
geschreven, waarin hem de inhoud van de Nota 
aan KARA dd. 4.12.1950 van C 4a betr. Bela ILLEd 
werd medegedeeld en hem de foto werd aangeboden . 

11.12.1950 /('' 



NO~ 

Van: .KA.-RA 

Op 2.10.1950 werd aan Spi1 brief RT0/50/005 Geschnwen 
·waarin hom d c inhoud van 93184 werd lllJ!Idegedeeld . 

2.lo.l950 



Verbinding: No.12 
Doss.13/489.2i 

DIENSTG!!:HEIM 

. derwerp: Plakken op gebouw van Hongaarse Legatie 
~tum ontvangst bericht: 11 September 19,0. 

Hierbij worden toegezonden een vier~al papieren, die 
~aterdag 9 September 19'0 op de gavel vru1 de Hongaarse Le
gatie bleken te zijn geplakt en op verzoek van K.CSATORDAY 
door de po1itie warden verwijderd . Ve dader(s) is (zijn) 

~~bekend. (ei nde) 
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Franhrijh 
gasten over de grens 

Bij de grote razzia's van de Franse politie zijn tot nu toe 
268 buitenlandse communisten gearrtl>teerd. De arrestaties 
werden voornamelijk verricht in Parij,, Marseille, Tonlousc, 
Straatsburg, Lyon en Rijssel. De eerspe gearrcstcerden zijn 
reeds in zcstien Franse politieauto's naar de Frans-Duitsc 
grcns gebracht, vanwaar zij door de Franse bozcttingsauto
riteiten onder geleide naar de Sovjet-zone zullen worden 
geleid. 

Vijfde colonne 
heentje gelicht 

maatregelen een voorbode zljn 
van een toekomstige actle tegen 
de Franse communistische parllj, 
die ·naar men zegt 800.000 !eden 
telt. 

Onder de 268 ondervraagde per- Het is bekend dat in het gebicd 
sonen waren 160 Spanjaarden, 80 van de Pyreneeen en In het Zuid
Russen of burgers van Oost- Westen van Frankrijk geheime 
Europese volksdemocratieen en 13 wapenopslagplaatsen zljn en dat 

\

Itallanen. Met uitzondering van de in dit geblcd en het Noord-Oos
Spanjaarden zouden zij naar huis ten van F'rankrijk wapen-drop
gezonden worden. De Spanjaarden pings hebben plaats gevonden. 
zouden mogen kiezen tussen in-
ternerlng op Frans gebied of de
portatie naar Cost-Europa. Van 
de 160 Spanjaarden zouden 130 
lnternerlng op Frans gebied heb-
ben verkozen ..... . 

Voorts zijn verschillende Spaan
se communistlsehe verenigingen 
en een Spaans communistisch 

~~~\ f~/< ~L-tv/'-
'}' e { , e r e S blad verboden. 

De act\e is voora,l gericht tegen 
de Spaanse vluchtelingen, van wie 
er meer dan 100.000 sedert het 
elnde van de Spaanse burgeroorlog 
in Frankrljk wonen. In het gebied 
van Toulouse, ,de hoofdstad van 
de Spaanse vluc\ltellngen", tracht-

\

ten sommlgen te ontkomen in de 
Alpen. ZU worden achtervolgd 
door de gendarmes. 

In polltleke krmgen is men het 
er Jliet over eenli ot gem.el~ -

'r'cl b { ~ /'( t 



RAPPO Rl' van KB 
voor c. 

Nr. : 1158 

~ Betr.: Hongaarse legatie . 

KB, 22 .hUg . 1950 

v 

i 2 AlJ8. 1;}50 
i 

ACD/ rJ o J 

l'iij vernamen dat de Honeaarse gezant B8LONY1 nog 
in Boedapest is . G~:~durende zijn afwezigheid slaapt 
BJ~Od op de legatie in de koerierskamer (2e etage) . 
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ongaarse legatie doelwit 
fascistische prakti jken 

Zaakgelbstigde eist 
bestraffing a~r daders 

(Van onze correspondent) 
DEN HAAG, 5 Oct. - Gevallen 
van baldadigbeid, die zicb de laat
ste weken afspeelden bij bet ge-

l bouw van de Hongaarse legatie te 
Den Haag en materiiHe scbade aan 
bet gebouw veroorzaakten, bebben 
geleid tot een officieel protest van 
de Hongaarse zaakgelastigde bij 
bet ministerie van buitenlandse 
zaken. 
In dit protest beeft de Hongaarse 
zaakgelastigde gewezen op de ver
antwoordelijkbeid van het ministe
rie van buitenlandse zaken voor de 
veiligheid van de te Nederland 
verblijvende diplomatieke verte
genwoordigers en de bescherming 
van het gebouw der Hongaarse 
legatie, alsmede bestraffing van de 
dader of daders der gepleegde ver
nielingen. 

het slot van de dour van het Haagse 
legl.tiegebouw 'te verb~ken, eenmaal de 
ge~el ~e bekladdqn, v~f door de brle
venbus te gooien en aambordjes van 
het legatlegebouw e het gebouw, 
waarln de Hongaarse handelsmlssle ze
telt, te vernielen. Het zijn practijken 
van een fasclatisch karaktcr. 

Oud liedje 
Ofscboon bet een Ieder duidel\jk Is, dat 
bet hier bewust georganlseerde provo
caties betreft, tracht deze man zijn 
actles een persoonl\lk karakter te geven 
op dezel!de w~ze als destljds een ont
siagen portier van de legatle te Den 
H¥g weigerde de vertrekken, welke hlj 
in bet legatlcgebouw bewoonde, te ont
ruimen. 
Gaal bewet'd ook al een salarlsvorde
rlng te h~b.Jen. Hlj is wei wat beschei
dener dan zijn collega Frank, maar In 
felte maakt dlt geen enkel verschll. 

Leden van de Hongaarso diploma
tjeke dienst In het bultenland vle.len 
destijds, toen In de Hongaarso 
Volksdemocratle een drastische, 
geldzuivering werd doorgevoerq1 

onder een beslult, waarb\1 aile vot
derlngen vervlelen. Maar met ,rtet 
brutaalste gezlcht van de wereld 

Wat het laatste aangaat wordt het de 
polltle wei bijzonder eenvoudlg gemaakt. 
Het Is al weer de Volkskrant, die, ter 
\ville van de ,.rel", haar lezers 1n geuren 
en kleuren vertelde van de wandaden, 
bedrevcn door een gewezen portier van 
het voormallge Hongaarse consulaat
J;Cneraal in Amsterdam. 
lJ\It lndlvldu, J. Gaal genaamd, dat thanll 
bl~baar zijn beschermlng beeft ge
zo(:ft\ b\1 de redactle van de Volkskrallt. 
heeft iWh nlet ontzlen tot tweemaal toe· 

,; - Jo - .$lJ - ' 

e!st Gaal nu uitbetaling van zijn 
toen vrijwel waardeloze pengoes ~ 
Nederlands geld tegen de thttr..: 
geldende koers. 

De bedoel!ngen van het heerschap en de 
lieden, die achter hem staan, zljn dul· 
delljk. In de huidige internationale 
situatle willen zij de vriendschappel\jke 
betrekkingen tussen one land en de 
Democratlsche :Volksrepubliek van Hon· 
garlje afbreuk doen. Geen .mlddel is hun 
daarvoor te grof. 

Politiebewaking 
Als gevolg van het protest van de Hon
gaarse zaakgelastlgde te Den Haag bij 
het mlnlsterle van bultenlandse zaken 
wordt het legatiegebouw in de Oranje
straat thans dag en naeht door politie 
bewaakt. Welke maatregelen het minis· 
terie van buitenlandse zaken heeft ge
troffen tot vervolging van de duldelijk 
aan te wijzen schuldige van de aange
brachte vernielingen, is echter niet be
kend. Deze vervolging kan nlet achter
wege blijven, te meer daar Gaal zich bij t 
herhallng schuldig heeft gemaakt aaD 1 

beledlging en andere strafbare hande
!lngen. 
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Hongaars gezantschap onder 
politiebewaking gesteld 

Anti-communistische actie in de Oranjestraat 
(Van een onzer versla-ggevers.) dat er sp1'8ke was van baldadigheid 

Een politic-agent houdt sedert Maan- ~~ de vraag d~or :wie en op welke 
ldagmiddag de wacht blJ bet gezantschap WlJZe .?eze baldad1gh~ld ":"erd gepleegd, 
>van de Hongaarse Volksrepubliek 1n de kon ZlJ zlch echter met Ultlaten. 
Oranjestraat. Van deze zijde verklaarde Over de aard van de moeilijkheden 
men, dat men overlast hee6t ondervon- vernemen wij, dat deze week een pot 
den van politieke onruststokers, om rode menie door de brlevenbus van bet 
welke reden beschermlng is aangevraagd. gezantschap geworpen werd. De dar 
De Haagse politic deelde ons aileen mede daarop werd bet gebouw met antl-com

De 14atste tijd zijn er bij de H on
gaarse legatie in Den Haag b(j her
haling ongeregeldheden voorgevallen, 
zodat de politie het nodig achtte, er 

een wachtpost bij te plaat,en. 

munlstlscbe leuzen volgeplakt, terwijl 
men ook bet voor propa.-anda-materiaaJ 
bestemde kastje beschadlll'de. 

De Hongaarse f!'l!zant. de beer Boliini 
is, zoals gemeld, nlet teruggekeerd van 
vacantie in Hongarij'(!. Wei zijn vrouw, 
die de ·bezittingen van het eohtpaar kwam 
palcl<en. De beer Biiliinl bee!t ook zijn 
terugroepingsbrief niet overhandigd, 

In de toekomst, zo vernemen wl,j, 
zullen als .ge2:anten aileen naar bet 
bultenland worden gezonden Hongaren. 
die als emigrant In Moskou hebben ver
toefd en daaT een klassieke com.munl:r
l!sohe opleiding onbvingen, 

Onlang11 rnaakten wij meldmg van bet 
opzlenbarend ontslag van de concierge, 
de :beer B. Jl11·ank, aan wie bet gezant
sohap nog salarls verscbuld'igd ·2:ou' zijn. 
Het sbaat echter nlet vast of ;fussen deze 
gebeurtenlssen v~rband moet wordeJ 
gelegd. 
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Portiersrel 

-Hongaarse 
zn Den Haag 

legatie door 
politie 

1 

WOEDE UJTVAL mogelljk, dat de ~{ongaren een algehele 
opstand van po1"t1e1·s vrezen en daarom 

- de hulp van de Haagse politie hebben 
Verstoorde COncert lngeroepen. ,Provocatie" 

hewaakt 

(Van onze correspondent) Een woordvoerder van bet Hongaarse 
gezantschap verklaarde offlcieel, dat om DEN HAAG, 3 October. - Ret gczant. polittebeschet·mfng was gevraagd, om-

1 scbap van de Hongaarse Volksrepubliek dat politieke demonstranten provoce
staats slnds l\laandagmiddag onder llPC· rend zouden zUn opgetreden. De Haagse 
ctale politte·bcwaldng. De Iegatie zou 'I'Cr· polltie kon aileen maar mededelen, dat 
scblllcnde dreigbrie'l'en en telcfonlsche men tot maat1·ege!en was overgegaan ten 
waarschuwlngen hebben ontvangen, wei· gevolge van gepleegde baldadigheid. Zij 
ke men in verband brengt met eon zeke- oewee1·t echte1· geen Vl'ijheld te hebben 
•·e Frank, vroeger portier bij de ambas- zich over de aard van de baldadigheid 
sade, die enige maanden gelcdcn op uit te Iaten. Een mededeling, waarom de 
straat werd gezet, omdat hij teveel ka- Hongaren, zoals bleek tljdens een telefo
baal maakte over zijn achtersfallig sa- nlsch contact, de sehouders ophalen, 
larls. want zlj , wlsten van nfets", zoals in ge-

Vorig-e week Dinsdag heeft deze Frank broken Nederlands werd verklaard. 
in ,Diligentia" een concert verst~rd, dat ,Mischien zljn e1· bij andere legat!es ook 
daar wet'd gegeven onder ausplcten van wei polltieposten opgesteld", veronder
de Hongaarse legatie. De gewijde Bartok· :stelden zij at·geloos. \Tan baldactigheden 
sfeer wet·d ruw verstoord doot• de in het was hun ook nlets bekend. Zodat er 
Hongaars geuite scheldwoorden: ,Moor- rond die polltleman voot• bet Hongaarse 
denaars, geef me Jiev~ mijn geld. Wei gezantscl1ap nog wei enfge gehelmzin
muziekavonden orgamseren, maar geen nigheid is blljven hangen. 
portiet· betalen". Het zaalpersoneel kon Nonnaal is dat de politic ext1·a ron
het pijnUjke incident in de kiem smoren. de1~ maakt rc)ncl de lcgaties en ambassa
Maar het gebeurde heeft blnnen de mu- des die natuu1·lijk altijd om e!)n speciale 
ren van de Hongaarse legatie toch enlge post kunnen verzaeken. Zo wordt de 
om·ust nagelaten, temeer daar onlangs Engal.9e atnbassade aan het Westeinde 
de portier van het Hongaarse consulaat- al jarenlanp dag en nacht door een of 

. generaal in Amsterdam het gezantschap meer 1JOlltwmannen bewaalct. Maar de 
t ook al kwam binnengestormd en om Hongat·en. deden zo'n verzoek niet, zoals 
t 4300 gulden saJaris begon te roepen. men' uit hun moeizaam Nederlands kan 
, De legatie·secretaris, een tengere man, opmaken. Zij houden zich van de domme. 
: die toevallfg aileen in het gebouw was, Oolc na hun vraag aan de lijn: ,.Do you 

werd ti.ldens de woordenwissellng door speak English!" waarna zi:J tC?Ch maar 
de portler bij de keel gegrepen. Ret is weer doorgaan met te t:.achten tn het N e

derlands argeloos te .:u;n. 

Hongaarse gezant keert 
niet terug 

(Van onze correspondent) 
DEN HAAG, 8 Oct. - Naar wij van 

bevoegde 1:ijde vememen zal de Hon
gaarse __ g:-ezant, dr G. BolllnJ, die reeds 
enJge f:\1<1 met verlot In de Hongaa:rse 
hootdstad vel'toeft, hlel' te Iande nlet 
meet' terngl<eren. 

:Aile nleuwe gezanten, Welke Boeda
pest de laatste t(jd uitzendt, moeten 
eerst in Moskou z\jn opgeleid. BO!oni was 
geen lid van de communistische partij, 
ofschoon hU wei door de rode bewln~
hebbers werd vertrouwd. Het Kremlin 
scltijnt echter opdracht te hebben gege
ven het zekere voor het onzekere te nemen, 



Y'l'binding: .u . ::..._ 
Doss . 13/48937 

9 .ugus'tus 1950. 

Onderr.Cl'P : JJiC sta_ van ~en hou-ven vi tri ,._ , nnouden e 1 oto 's, ~ocbehorende 
aun de Hongaarse lega~ie . 

Datum on'tvangs" berich"t: 8 .ugustas 19?0 

:Betrou· .. baarhcid berichtgever: be'trou~·1baar 

.uardering bericht: be-vrour;baar 

.t
1evens berici1"t gezonden aan: - -

lledewerkende instan'tles: ---
Ondernomen actie: - --

Dezerzijds wordt het vo1gende nedegedee1d: 

Op kaandag 7 Augus'tus 19~0 te omstreeks 23 . 00 uur, 
is door een onbekend geb1even persoon een houten vi"&rine , 

inhoudende versc.b.il.Lende foto 1 sJ voorste11ende a::.:'bee1dingen 
van het 1even in .!ongarije, oncvreemd van de pui van de 

Hongaarse Legatie , gevestigd aan de Oranjestraa't 8 te 
1 s - Gravenhage . Bedoelde vi trine v:erd inbes1aggenomen in de 

tuin naast p~rcee1 Pa1eisstraat 8 te 1 s-Gravenhage , a1waar 

de vi trine door de onbek'3nde dader v1as gedeponeerd . 

Bij genoemde Legatie is men van nenin[, , .:at een en 
ander berust op plagerij . 

r .• en acht het niet ui tgesloten, dut de Hongaren : 

Gyorgy FRANK, Oranjestraat 14 te 1 s - Gravenhage en 

G:zu1a GA.AL , 1Uco1aas Maesstraat 43 I t e Ams""GerdaLI , die 

vroeger in diens"t der Hongaarse Legatie \laren aan deze p1a

erlj debe't zijn. (einde)r 



Verbinding: No . l2 

Ag .no.l467 

j '1derv.erp : 'Elizabeth BAJ1IOC6Y 

B. O. S. van 3 Augustus l9j0 
l~o . 85879 :C . v . B. Z. 

VJRTROU\rELIJK 

In antwoord op Uw terzijde vermeld schrijven ?;ordt 
verv1ezen naar dezerzijds bericht; A.g . no . 1467 d . d . 3 Augustus 
1950, in antwoord op Uw briel No . 89440 van 2j Juli 19J0. rd•)r 

' 



• NO~ 

Van: KA- RA 

Op 2 ~ . 8 .1950 ward aan Clipp( r brief CAH/50/524 gescl~even, n . a.v. 
bet rapport van KB nr . 90492. 

-



R&)FORI' van KB 
voor C/.KA-RA/D/B. 

Nr. : 1041 

Betr.: conq,res van }ietenschappelijke werk:ers in ll.ar ienbad. 

• 

Aug. 1950. 

~'lij vernemen uit goede bron het volgende: 

Up het congres ter oprichting van een Tsjechisch verbond 
van lietenschaupelijke onderzoekers werd destijds voorgesteld 
door l..inister KOPE~"Y, dat in Tsjecho Slowakije een nieuw 
zelfstand ig cent:rum zou ontstaan van de \1ereldfederatie van 
"~iletenschaupelijke onderzoekers. 1iegens technische moeilijkheden 
kon een en ander niet verwerkelijkt worden . 

Dit jaar zal bij wijze van proef in de eerste helft 
van JIJlgustus in J,arienbad een congres worden gehouden (duur 

.,......3 weken) waar ook andere landen afgevaardi gden naar toe zenden. 
Frankrijk zal VIOrdeu vertegenwoordi gd door m:'<-UAliD, PROLOV en 

_9RILOT, J:dlgeland door Fv1l.l:I.L, ~U..OND (naam van derde deelnemer 
_, is onbekend). Verder zijn er deelnemers uit U.s.S.R. , EOngarije 

Bulgarije en de Oost-Duitse republiek. Le verblijfskosten in 
Tsjecho Slowakije en de reis van de Tsjechische grens af zijn 
voor rekening van de organisatoren. Ret is de bedoeling dat de 
reis tot de Tsjechische grens en terug betaald wordt door de 
deelnemers zelf. 

Van Hollandse zijde zal aan het congres worden 
deelgen~en door c. D~ JAGI!.:R, Kanaalweg 120 Utrecht . Hij heeft 
het plan om 3 J.Ulgusfua te vertrekken. \ 



VSRTROU .. 'BLIJK 
Verbind i ng : l.o . l2 3 fmgustus 1990 • 

..... . do.l467 

~,.nde .c· .. e r p : Douwe GRA! ... Sr._A. 

Dat um om~vangs-c b ericht : --

Le trour: baarhe i d berich-cgever: be-crouv.baar 

uaardering be richt: be-crou~baar 

Tevens .ber i ch t gezonden aan: - - 

Ledewel'kende ins'tiant ies: ---

Ondernomen actie: - - -

B. O. S . van 25 Juli 1950 
No.89440 i : . v . n . ~ . 

I 
c- rraar aanl e iding van nevenvermeld schrijven wordt mede

gedeeld , dat met Douwe GR ~LSI ... A \lOrd 1J bedoeld : 
Douv1e GRAKSL:A. , geboren te Sliedrecht 13 .. aar'ti 189t> , wo-

nende ·1 an Slingelandtstraat 14 te 's-v-raver1hage . 
D. GRALS1A is in 1942 gescne~den van: 
Trijntje ::.;rE:LSE~~ , geboren te Ass en 5 April 1902 . 
Ci'ti dit hu~elijk was ~en zoon geboren . 
~m·;el noeder als zoon :njn in he t eind van de oorlog 

v ermis-c in ~uitsland . 

Van twee personen , die het ec'~tpaar GRA. .. :S1 .... A kennan, 
werd he-c volgende vernomen : 

D. GRM.SWA werd in de oorlog verplicht te v.erk gesteld 
in he'ti .i:'ro-cectoraat 3ohemen. Voordien was h i J als chaufi'eur 
werkzaam geweest b i j de l'! . V. l etaalhandel .l!'r ans VAN ,fiJ K te 
' s - Gravenhage . 

I n Augus t us 1943 is ln j -ce Budapest gehuwd met : 
Erzs ebet BAJ N6CSI, geboren ce Kunsze-c- Mi kl os (Hong . ) 

1 Januari 1900 . 
~ij was weduwe en bezat een kle i ne boerderi j , die ech

ter bij de komst der .. ~.ussen genationaliseerd wer d . 
Bet e ch~paar Deef~ zich in Juli 1946 in Den Haag geves

tigd . 
D. GRAkS~:A. i s onder meer als chauffeur werkzaam bij de 

N. V. A.uto- en r.:otorhandel BOLLAND en Co . , .iillem de ~wijger
laan 51 te ' s - Gravenhage . 

Verder verricht hij portiersdiens't bij de :ro.g.gaarse 
handelsattache, Piet I einstraat 2a te ' s - Gravenhage . 

~ . GR~.S~A behoort niet tot een politieke parti j. Hij 
niet comm~~istisch geori~n~eerd . 

lijn echtgenote is enige tijd als werkster bij de Hon-
0aarse ~egaliie werkzaam g eweest . "'ij heeft geen s;ympathie rr het huidige Ilongaar·se regiem. (einde) r 
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Uw no. 83003, dd. 3-6-' 50. 
1\10 I 

"J, 1.~ 

. './ 1 
Onderwerp: Relatie Hongaarse Legatie met 

"Actueel Film" te Amsterdam. -· I 
I lia ~J fl 

VERTROUWELIJK. 

I __ {)'- , 

J ACD/ ~~9o 1 

Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven,kan worden 
bericht, dat bedoelde HULST identiek is aan de U bekende 
Willem HULST, geboren te Krommenie, 9 December 1916, 
wonende te Assendelft, Dorpsstraat 886. 
Gebleken is, dat hij als lid van het vaste personeel van 
de Arbeiders Bond voor Cul tuur de organi sat or is van 
diverse fi~oorstellingen , welke door de A.BwC r worden 
gegeven. Ook de z. g. Hongaarse filmvoorstell ingen worden 
namens de Hongaarse Legatie door de A. B.C . georganiseerd 
en de daaraan verbonden voorbereidende werkzaamheden door 
HULST verricht. Dit is gebl eken in verband met de U be
kende voorstelling in het "Cul tura"-theater te Amsterdam 
op 16 Januari j .l., waarin de Hongaarse film "Nieuw Hon
garije" werd gedraaid. 
Voor een en ander staat HULST in contact met de N. V. 
Actueel Film te Amsterdam, die de films ui t de Oost-Euro-

\ 
pese landen importeert. Per koerier van het Hongaarse 
Gezantschap komen deze films in Nederland. 
Bedoelde voorstellingen hebben echter niet ui tslui tend in 
net City-theater plaats, doch ook in de theaters "Cul tura" 
en "De Uitkijk" en in "Krasnapolsky" te Amsterdam. 
Voor zover bekend is door de A. B. C. tot du sver slechts 
een voorstelling in het City-theater belegd, n.l. op Zon
dag 19-3-1950, ter gelegenheid van het A.PC-Cul tureel
Festival . Vertoond werd de Hongaarse film "Een stukje 
~rond". Deze voorstelling werd o. a . bijgewoond door de 
Hongaarse Gezant en zijn echtgenote en door de Tsjechische 
Gezant (zie ons rapport no. 1190-18-50, dd. 14-4-' 50). 
Verder werden door de A. B. c. in de eerder genoemde theate 
verschillende voorstellin3en gegeven, waarin Bussische, 
Roemeense of Tsjechische films werden vertoond, welke 
voorstellingen soms door bovengenoemde Gezanten werden 
bij gewoond. 
In dit verband wordt nog opgemerkt, dat de directie van 
het City-theater met "De waarheid" een contract heeft 
voor 9 Zondagochtend-voorstellingen, van welk contract 
zij zich overigens graag ontslagen zou zien. 

J Het is tweemaal voorgekomen, dat "De waarheid" verzocht, 
een Zondagochtend te mogen overdoen aan de A. B.C. of aan 

l de vereniging ''Nederland-uSSR". 

L. 3. 



31 Ju1i 195v . 

Uv no . ?8 ... ! 6, ud . 16-2- ' 50. 

Onder\eru: ~ijeenkornst ~ongeren . 

N aar aan1eiding van bovenaangehoa1d schri jven kan worden 

meaegedee1d , dat betreffende de in Januari 1950 te 

\msterdam gehouden bijeenkomst van Hongaren inmidde1s 

werd bericht oij dezerzijds schrijven no . 132b- 50 , dd . 

28 Eaart 1950 , waarna in Uw ant,.;oord (no . 82681, dd . 

30 Me i 1950 ) op deze brief \'Jerd bevestigd , da t deze 

bijeenkomst heef t p l aa t s gehad . 

L.3. 
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co 89598 

' e- Gr averulage, 12 September 1950 

V.ERTROUWELIJ.K 

Onder er ijzing na r mijn s chrijven 1o. 89598 dd. 
27 Juli 19 .... , heb ik de eer U t & verzo431~en mij te do en me
dedelen of w zeg::;man reeds n:lder·~ :inliohtingen inzake do 
Hon41;a::u-se JJeg·,tie h . ·1;. 1. h eeft }:~Annen vorstrol.Ke!'l. . . 

De Heer J . Th. Merlcus, 
Commisaaris van Ii.i Jl:spolitie 

• 
i.j de Staa.t emi j n e h 
lramstra.at 2'7 , 

1TT1.1U> 

HET HOO ] 1D V U., D:C D t ~N ,JT. , 
Namcno dezc: 

I 
1 Jhr lr • c; . Th. Serraris 

--Jr. , •. l-., ................. --
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.MINISTEBIE VAN 
BilfNENLANDSE ZAKEN 

' s-Gravcribage , 27 Juli 1950 • 

No.: 89598. 
l3ijl.: Gene . 

Betr . : BELYI. VERTROUWELIJK. 

Naar aanlciding van h~t gcstelde in Uw 5chrij
ven d.d. 19 Juli 1950 No . 10745/132, mogc ik U verzoeken 
bij t16 zegsman te wil1.en informcren naar de juiste nal:lLl 
van de Hongaar, die thans zou tr chten uit te ijl::en 
naar Engeland of Amerika. 

De door U in UW bovenaangeh ~ld schrijven 
genoemde DEEYI en waarvan reeds eerder s~ral{e ~as als 
Honga.ars consul in Uw schrijvcn d.d. 11 oCliober 1949 
No . 10153/132/II, kont n.l. niet voor op de lijst va1 
Hongaars diplomatiek- en consulair peraoneel . .ijnerzijds 
uerd indertijd aangenomen , dat doer UW zege~an bedoeld 
werd de Hongaarae Gezant BijLoNYI, die indordaad in bet 
Lcgatiegeborn7 aan de Oranjeotraat 8 h .t.s. woont. Niets 
wijst er cchter op, dat doze diplo~aat plnnnen zou hebben 
naar het weoten uit ce wijkcn. 

waa.r U11 zegsman ochtor met een :ickere hard
neltkighcid in deze .richting zijn t1po blijft gevcn en 
het veer mijn dienst van het grootste be1ang is za vroog 
m.ogclijk met dergelijkc planncn bel::end te ,zijn, zou het 
m.i. aanbeveling verdiencn tevcns ~e vragen naar de 
wijzc uaarop UW zegsman aan zijn informatie komt . 

J 
/ 

BET HOOFD VAl• DL DIE11SJ: , 
Nrunena dcze, 

clhr Ilr W. J.Th. Serrarie .. 

Ontv, beT.,, 
Rap ........ ., ................. ~···-··-···-
. pe1 .• ~ .. : .. ?,!. ~ . .ro 

de Beer J. Th . Merkus ·' 
U.searis vo.n R:i.jk~po-li..tie bi·J de 

.. : · Antwo~rd . ·············-............. ~. 
staatemijncn . ............. ___ 

ramstraat 27 · -
tARD· 



, ... 

• 

10745/132 c 

Uit be·trou~'Vbare bro:n hebben wij vernomens 

c1Grt ~ 
BELti, vs.n ; Iongaarse nationa.litei t, vermoedelijk 
wonende; al.lt'P..ans woonachtig geweest te 9 s.~Gravenhage? 

Ore.njestraat of e,laan noa 8, des·cijds werkzaam bij het 

Hongaarse Consulaat te 'S·~Gravenhage 1 ontslagen is uit 
zijn betrekktng~ omreo.en op voornoemd oonsu:;._aat wantrouwen 

tegen hem was gerezanu 
Bely1 tracht momenteel, volgena mededeling van onze 

zegsman, uit te wijken naar Engeland of Amerika~ 

19 JULI 1950. 

No., 79n 



NOTA. _ BIJ CO: 89440 en 85879. 

Betr.: G~~ en 
BAJNOCZI. 

GRAMSMA is onmiddelijk na het afspringen van HELLER 
ontslagen, evenals z i jn echtgenote . 

De 1aatste werkt als huishoudster bij de fam. HELLER. 
A1s inlichtingenbron zijn zij waarde1oos. 

CLR. 22 September 1951. j_ 



co 89440 

•s-Gravanhagc, 25 Juli 1950 

No. 694":0 

, J..jl.: gcno 

Betr.: Douwe GRM!S!V.. VERTROUWELIJK 

Uit betl'.:>u bare bron Vtlrnecm,ik, da.t on zekerc Dou .• e GRJWS}!A 
portior.swork vcrrioht bij de Hongaarse J~gatie to ·en Haag. De echtgenote 
van em !SMA zou uij doze Legati.e cla werk::Jter in di-enst zijn . 

Ik mogo U ve1·zoeken naar betrokkenen eon ntocedentcnonderzouk 
ta doen mstellen., 'Juu1rvp.n ik de raaultaten Ii\Ot bolangstellin • teger.JOet 

' . : ~-. bow:.....- - ........................... .... 
It :~ppe:l ~- 1.! .. i!?. ................. . 
Antwoord .......... t/. .. i.;.'5...:!. ... --

FU.T HO<JiD v I.U DE PI J:J. 
llamona doze , 

II 
)Y 

' Jhr Mr • J . Th . ...erraris. 

' . ... 1 do Hoordc .., issaris van Politie 
te 



.. • 
• 

• 

RAH>ORT van KB 
voor C. 

li:r. : 1022 

- -
Betr. : port 1 er Hongaar se leg at ie • 

i.B , 19-?-50 • 

Na het vertrek van FRANK, de portier van de Hong. 
legat ie, wordt zijn werk zo lang verri cht door Douwe GRAA::EJJA, 
de man van de ·bij de legatie 1n dienst zijnde werkster. 

GRAMa'iA spreekt een beetje Hong .• ars. Hij verdient 
fl. 140. - - per maand. 
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2027. A. 
.', - -.~~I 

.-.· 4·JUU t~. I 
Bijeenkomst in de 
Hongaarse Legatie. ' 

ACDfof}so y~ 

Geheim. 

u? Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 26-6-50, No. 
85177, volgt hieronder de personalia van de in Uw schrij 

r 
ven genoemde personen: 

Y I 1. Rosalina Wilhelmina i'Oi-i'ECK, geb. te 11akassar, 26-
J / 1-29, wonende te Leiden, Aalmarkt 20; 

Y.' 2. Tenkoe ISK.A.~AR, geb. te keureudoe, 19-10-24, wonen-
1b~5~ te Leiden, Aalmarkt 20; 
~.J Tjong Beng GAN, geb. te ~~akassar, 2-9-20, wonende 

/ te Rotterdam. Hij werd d.d. 19-12-49 uit deze ge

4. 

5· 
/ 

meente afgeschreven naar Rotterdam, Crispijnlaan 
Gien Nio TENG, geb. te Batavia, 8- 2-26, wonende 
Leiden, Fagelstraat 15; 
BACHTOEL CHATAB, geb. te ~adang, 9-7-27, wonende 
Leiden, Witte Singel 75; 

•I 6. Raden Mohamed Kadar SATARI, geb. te Tjiamis, 1 

/ wonende te Leiden, Beschuitsteeg 1. 

Leiden, 3 Juli 1950. 

----
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~~ Directie Al gemene Zaken/J,Z. 
No . . .55'71 0 • 

'S-GRAVENHAGE, de _ ...... 'Z. .... l!HJ.~ .. J .9.50 •. 
Bijlagen: - --

•••• 

an de 

Men wordt_ vonodu: bil de unh~llnc van 

deze b~i•l da te Nj in4 .~ mar 
en a (de II n c nauwkeuri.& c.e vermoldon 

i AlU !r ~J I 

/) J {lobl 
Ten vervolge op mijn s~ijven d.d. 1~ 

April 195'0, DAZ/JZ., No. 37927, heb ik de eer 
U hiernevens te doen toekomen een copie van 
een nota van het Hongaarse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, houdende mededeling van 
de invoering der nieuwe paspoorten, alsmede 
nopens de inrichting van de z.g.n. emigranten
paspoorten. 

~ 

DF. MINISTFB VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
Voor de Minister, 

" De Chef der Directie, 

tnnenlandse Veiligheidsdienst. 

~ 7SS6- '19 
...-



ttagyar KUlfu-~nil.iszteritlm 
5531/AoiG-2 Utl.-1950. 

a intrQduit une no veile eorte de pus~eport r l"er; 
pcrtir d~ 21 na;rs 195"0 et une nouve.t.J.e ortc de 
de eerv1~e 8 p~rtir du 14 avril 1950. L e ex ~re 
p&aseports peuv~n~ ·tre i spact ~ ' ce ~ arv . 

I'.. 1 premi~rc Pt'JC dee pas 
la lettz•e 10' est ap oe "e

1 
-t ~ l.a p 

cln we ~u:l.vru te:"Vil'"'ble jnaqu' no vel o 
· ort .a Ctl ;;.;mis pour Ll:i~ tio1 d ' lnit 
:p!>ur rel, t-z·er en Uoll r.i"€1 qu' vee l: :p r-nue 
clef de l ' Autor:ite de secur,lt6 d'"'"'t t . ,e 

· paesoport do it qu:tt;te:c· le' tel.1r.ito::l.:lre do 1 
lea'oi~ mois suivent lrcmiasion de ce pes 

Lbs nessepnxta e:r.~-e.i no oo.nt vel 
d ·a do l0U1' ~11dite c~ ~eront eohe ecs 
pr' o l 90~ir.ctio~ d~ cette d 

T~ .i~.,;. ' ro e:n '7' 

lsit sion tJOur r 
Pe B··.B s L•as.st~rs_ ce de ~a he t;e o 

lht<i p~st, le 17 t 1950. 

Pay~-Baa 



VERTROl.J TELI JK 
Verbind~ng : ~ o .12 
Doss .l) /4892Q 

2? : .• e i l. '::) ::> u • 

Onderwerp: Filmavond Hongaarse Legatie 
Datum onlivangst ber~ch-c:---
Betrouwbaarheid ber ..1.Cll vgever: betrouv. baar 
.aardering ber icnt: botrou~baar 
Tevens be~ich~ gezonden aan: --
l:ede\;er Kende insta11tie s: --
Ondernomen actie:---

~ r ~,\., 

l'en ve.t:volge op het dCl1rijven be cren.ende de l' ilmavond 
van de Hongaarse _egatie in het gebouw "..::xcelsior" (zie 
dezerzijds bericht Doss.l3/489, 28 van 22. ei ~9Jv) wordt nog 
het volgeLde medegedeeld: 

Onder de aanwez~gen ~aren tien diplomaten van Lost
"Europese landen, o.a . van .tolen en ~sjecho-Slowakije en ver
der was ook iemand van de Lhinese Legatie aam.ez~g • 

..!lr waren tamelijk veel. ~•ussen e11 c~rca 40 Indones~~rs. 
Vanuit Limburg waren ~wee aullooussen met Hongaarse 

miJnwerkers gekomen , die z~ch, eveLlals bij vorige gelegen
heden, zeer gereservaerd toneu. ~a de vertoning van de film 
"Ludas ltatyi" applaud~sseerden zij _rne-c. c:€m dezer mi inwer-

v/kers verk~aarae , dat zij niet _communis-cisch geor~~nteerd 
zijn, doch dat autobusvervoer en Koliie enz . geheel gra-c~s 
'.'1as en men op deze avond -coch nog enig contact kon onder
houden . 

~e Hongaarse a-c-cache CSATORDAY , c1rca 25 jaar oud, 
hie~d een korte inlei(hng oveJ.' de Viederopbouw in ~.ongarij e , 
waarbij cole een kor ~~e film van de wederopbouw van de 
hettenbrticke in Budapest werd getoond. Deze opbouw heef-c 
nu sl.echts 20 maanden gevergd , dank zij de arbe~ctslust en 
de vooruitgang in het socialistische rtongarije . 

Onder de aanwez1gen bevonden 7' en DAROCZI uit Amsterdam van 

• 

zich Paul BALLAS, journa
de firma DARO . (einde) 



R<-..1 C.~,T van l B 
voor c, . 

Nr. ; 916 

.---:-.----'--, 

Betr.; Bonga ·s~ r~gerin~ verleent e ar.mesti:J . 

·23 .ME\1950·-1 
ACD/ dJ. o) 

..ij vc!'nur .. e!.l , aat de Eon a rse re orin besloten heeft 
eillnesti e te ver1enen ,Qil de Hongaorso ~- i runt en , die voor 
4- 4-1945 n .,_r het .. est.-Jt. zijn gev1ucht , indien zij voor 4- 10- 50 
nae.r· Honga.rije toruglceren • 

.... er uit zone erin ~ v."'r·it ...;en ankt voor diegenen , die i n 
de S~l'CJ '"Y- .::.bll.r.SI ree;imes bijzondere posten hebLen belleed of in 
dienst der Gestapo v1aren . 

l.ok krij en zij .JrnC:lstie , die zich hebben schu1di~ ~ernukt 
ann :pc..spoortovertrectinl en or v Jrboden grensoverschrijdingen, 
indien zij voor 4- 10-50 in Honr:-nrije teruekeren . Veze amnestie 
heeft geen betrelcki n& op die~enen , die he·t StatJ.tsburrerschap hebben 
verloren (dissidenten) • 

.Jegenen , die bereid zijn or teru te e.an ontvan· en bij de 
P-onn-aarse e;ezant set.~ uen ( consulat.Jn) z . • 'Hei:r.lkehrscheine ' , eon 
roisdocuHent a l1een 6eldi voor de ... dl'U Ybvr . 
vok kunnen zij financi~le ondorsteunin krij en . 



Ohl. co 85879 
Uil IST.Ean; V N 

DI.lJ!rENLJ\l SE UJ 's-3:ravenhaeo, 3 An""ustus 1950 

No . 85?'79 
Bijl . : s nc. 

~otr. : ~Y1~iz~a~b~c~t~h~~~-=· 

• 

Uit bst.rouvn-:;.!'o bron verno01:1 H: , or t;. kokkin bij hct Jbn-
gaarso Ccz ntoobsp te 's-Gravcnhago: vrorkzeo j,s :ti?.nb th D JJ{()CuT. 
Dczo vrou r .zcu eetrou ... '!:'! ~ijn ret een ! edorlundei' . on -uster wn haa.r 
ia keul ent'J'(I1sje bij hot r·e:xicaansc Cczuntschep. Nadvre perQonalia zijn 
lliij onbckcnCI . 

If.t noee U YcrzocJ·sn een · ntecodcntenoml.erzool te doen ill;Stel
len nne.r hove nbedcolde personen, wanrvan ik de rr:. ult ton met bolang
atolljng teganoot r.1o . 

l .mt v. bew:"-·---·-··-·· ... - ............. .... 
Rc.:ppd : ......... fi.P .. ~ .. 1: .. c£! ........ . 

Antwoo: .1 7. . .... :) ....... ., I 
7~ 

v•JT D Dt ·r, 
drzo, 

. J . Th. Serrari s • 

Ann do oer lioofdc isae:ri:s van Folit i e 



""" J (. d' van 1.B 
voor c . 

• r . : 906 

j .. r .: .lisabeth B JNCC2.Y . 

• E£, 20- !:l- 1950 

XI (;') het lion ·n rse zuntscl a:p ' Jrkt als kokk. in .... l i z&btoth 
BJ:.ll'-.G"'.c:X · Lij i s et.rouvd ret "en HoUanuer . ezo \rou· i ._., 
anGi-corw,uni s+ i sch • 



G B H B I J,, 

Verbinding : =o.l2 
Doss.l3/48928 

22 I ei 1950. 

Onder~erp: Besloten filmavond hongaarse Legatie 
Datum ontvangst bericht:---
Detrouwbaarheid bericr..tgever: betrouv:baar 23 MEI1950 
lfaardering bericht: betrom.baar ACDJ 
Tevens bericht gezonden aan: --
!edewerkende instanties: --
Ondernomen actie: - --

' 

• 

Op 19 1.1ei 19?0 werd door de Hongaarse Lega"tie een be
slol.en filmavond georganiseerd in het gebouw "Excelsior", 
~eestraat te •s- Gravenhage . 

Te 20 . 00 uur waren aanwez ig plm. 300 personen ( zaal
capaciteit 450 personen) , waaronder leden van de Russische, 
Tsjechische en Poolse le6atie en van de legatie van India. 

Verder een Indonesische dele g;tatie, bestaande uit on
geveer 20 personen . 

Ook \.as een veertigtal personen per bus ( G- 93303) ge
arriveerd. 

Een groot gedeelte van de genodigden bestond uit leden 
van de =aagse C. P.N . 

A.anvankelijk v;as opdracht gee,even de zaal !'let palmen en 
groan te versieren . De hoge kosten (2, gid . ) bleken even~el 
e. en bezwaar , zodat alleen de hoel:en van het podium met 
groan waren versierd . 

Dour een onbekend persoon -v.e1·d in de "'i'ranse "taal een 
inleiding gehouden over de vovr de pauze te vertonen tilm, 
welke een beeld gaf vande reconstructie van de beroemde 
brug over de Donau, die Buda met Pest verbindt . 

De versie was in het Hongaars en de Iilm vertoonde gee 
Nederl ands onderschri1t . 

JITa het vertonen van deze film werd gepauseerd en ward 
de genodigden koffie aangeboden. 

l'Ta de pauze Vterd de geluidsfilm in kleuren "Ludas 
~·atyi 11 vertoond . 

De inhoud van de film was na de pauze in het kort door 
eerdergenoemde onbekende in de Franse taal bekend ~emaakt . 

De versie van deze film {een Hongaars product) was 
~e4erom in de Hongaarse taal . Een Hongaars 01 -ederlands 
onderschrift ontbrak , zodat de inhoud van de Iilm (een 
speelfil~) veel van zijn waarde verloor . 

re 23.00 uur was de bijeenkomst afgelopen . T stelll!lling in de zaa~ was zeer rustig . (einde) 
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RAPl ORT van KB 
voor H. B. 

Nr.: 81731 · 
Betr.: contact Hongaarse Legatie 

UITTREKSEL 
Uit : 0!.~1.3.9 (~---···-
Ag.no.: . X..~~f.S:£.._ ...... . 
Voor : .. fN!.. ~'6-.......... . 

In antvtoord op Uv1 noti tie van 3 r·ei 1950 de1en wij U 
mede , clat het contact .met de Hon'-'aarse Leg,at i e nrunens 
cJ.e ABl: waaru~,;hijn1ijk word.t onaerhoucJ.en door ,/ . HuLST . 

T. a .v.net AUJV kunnen wij geen namen noemen. 

RB . 11 Mei 1950. 



.~111- v cr van LB 
voor C. 

l,r. : ?87 
13 foAr:l 1950 -------... ~ 

-e~r. : ranport nan liongarijo;> over 
oconomische toestand in l.ederland. 

ACD P:F::J-<3 

De Eon~aurse e~?.ant hc:~eft onlangs \,et:r uitvoeri . 
uan Boedauest ~erapportoe1~ over de econoniscle tousttilld 
in l~ederlcmd . Le <;e evon zouden ui'komstiL zi jn van cen 
l'led.t:irl . econoom. 

N . a .v . een vraug van I1oodo.nest b::.richtte Bal~nyi 
ook over de activit~it van de C.l'- .1 . in 1949 . VerL1eld 
werd o . a . het ni eu·,e obouw van d\:1 l.unrheid , de invloed van 
de .J. .V.c. en l~ . v . B. 

. ~ 
l.B , 11 ! ei 19~ . 



RAFFORr van I.B 
voor c. 

l:r. : '7£0 

. tr .: Jropagandalectuur uit Hon arije • 

4J 11 l ei 19!::0. 

.Je str"Oon propngandalectuur ui t I:On ;nri je houd t nog 
steeds aan . Do koerierspost oovatto in 1.-pril een postpakl<Bt 
voor Pegasus te~ plbatsing in de vitrine . 0ndor meer zijn 
een EO-tal nieuvJO propngandaboe}cen en boekeil over nussisc:OO 
kunst aangckoren . 
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l ersonen vooxkomende op de foto v het. 4 .uril feest . 

, 
1) B :l.UGH 

:;) l eyr . .::lh.wCS 

3 ) " BJJ. (,GH 

X .......... 4) II CS.!I\.E:JAY 

v) " ~ G;If BThC, mster van Lu UNCBR -
6) I.I~R.Y , vert egemmord i ger Yan Hon;_: .1 in . ....... 

>< 7) Kleindochter van PJ..J zs uit. Batavia -
8 ) fnmilie van Nassau C>uwerkerklann J. --,. 

,. 
9) " " II 

X 10) Lej . ~RTTI!G.-..R """' 

12) B. SZASZ - 1~ ) 1 e j . 3&..:.,....J;LY 

r 
15) .vr. SU..Jt. ~ 

lf ) vochter van Iuen. SZ.l1'J!LY-LDL01. ... 

_. 17) K. GJ\t-!.IiJ CZ r 
1al 1. Ttt$r r 

x 1 9) r,. . l Ai lFJJ..VY r 
20 ) l .L"C""J.ANTI 

21 ) HC!WATH 

2?) " II 

2;:,) " II 

A) I evr. .JCH., .:acz -
\. 

2e ) 1 "n. ~A.wC2Y r 

-1-. ?.7) Tbeun de VRL:S ( 

X 28) A. 31V1RS2KY 

~ - <;)9) I evr. SIVI :?3FY 

')( 30) L. CJJKOS r L.. 0 .z. 



~ 

~~1) ... en. cSIKOS ...--

32) S . NOTA -
~) ! eYr. V ... T.f!L.V r 

i- 34) ., r:oLtrrn: -
- 3o) II ZCJT&;; ( 

f ~6) Z-.ITM•· ~ 

X 'I 3?) L . VJJ. OS -
x r,4. :~8) 'TIL'HIKI HIJ,JOV r 
~)( 39) TJ.nN'(J( 

Y- '1-. 40) l•evr . VARGA. I 

Bo-en mi jn:v1erk:ers . 
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ilongaarse le atie . 

' 
OP KAART . 

ACO/ ft-V 

OAT¥'<> ·fl 
PAR: ~1_ I 

tYrfj 1 

liierbij de vol edi EJ lijst rr:et nan.en van degenen 
die van de Hongaarse legatia een uitnodieing hebben gekrellen 
de bi jeenkon:st o 1? 4-4-1950 bi j t e 'NOn en . Tev ens a :~t 
hie;rbi.i een foto tijdens de bijoenkomst enomtm. Da.or bij 
deze <>elegenheid de filJn .Jza.bone niet J.tocht worden vertoond , 
is deze film op 2~-4-1950 op de legatie gedraai d voor een 
klein gezelschnp , waurvoor ca 70 uitnodigingen waren ver
stuurd • .ue niat uitger,odivde Hongaren mochten er niets van 
v1eten , evt)nmin ..1ls d(:) llollandse autoriteiten. Hierbij 
ook de lijst met cenodi ,d~n voor deze bijeenkomst . 



2 Zai t zc:r I) 

2 Yetrov v 
2 Li !:ot.tlin 
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2 Savi:l 
2 ::h in 
2 .Lebedev. 
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·\ 2 l..rlov 
2 Pct rov 
1 Pruo::in:s::~y 
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2 Kobri ncr 
<: .. ndr oocct.t 
2 1uco 
2 .. artini c 
2 Strnad 
2 Krylov , Hot el oittormr g 
2 ~/inianlcy 

2 • .LL .EE . dr.J~. . <.~ .• Boon, 1.i n.dc[l J-'d'fu · rec 1:: t.r~'1;·er.::o 
2 dr . L •• S.!3loo 
1 dr . J . Vio:..cr , 
1 dr. c . F. 1 . Cro ~e li n Cf~ ~.rlj tq 
2 L:r . !!'. Sinons P p J 0 5' b 3 v f 
2 J. Sc: ~ot.tc'·e r , J.. .innc e otra::~t ::), a .. , da· 
1 P . de Groot , l,ei zoro r ae. • ~21 . 
2 Kaoi"''ira 11 • . /oll·oviczY...J , t.oni :1aur. !)6 " 
1 E. J.1. L. .:.chul, Lr str a t 32, .La ::aye , 
2 dr. J . Leeune , Suozl.ade 173. 
2 Jan l usch , naboesse ::'.;, Loren,:·. - · 
2 Schonenberg, 't'r &.~s .ols t r ., t C3/a 1., 1:!:: 
2 :1aee Jaar, Cle_ sti astra t 5 ~ 
1 ! .. arcus "'~ er , ~ost ;es te,~ 72 
2 Bere~d ~olk:;ijl , Von clu traat 54 " 
2 l'heun de Vries , liaal!l{;r cht ~ 
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2 dr.G.Rheaz , Zandped 7. 
2 Seo Drosden, Z11olcchostraat l 95/28 , Scbe veningcn 
2 G.A:I:'rin, Stntenlean B4/b , La llaye, v 

2 A. B1umor , Albert Ct.typstrnat 274 . A,dam v 
2 G. ilerkrnan, Haagsche Post , Den ffaaa , v 
2. F. Baruch, 11. 1. . ~oorburgwal 232, A,dam 
J:tedactie de ~.aarheid , Prim egr acht 6u, La Haye , 
l.J,11olff, 
Redactie de U culle Courant , P r l.str. 25<'7 
.:i " Haagsche 
A. ll.P. 

I 

\ 
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1 levr. Dar6czy, Vijzerstn:~t 11° 1.1'' 

2 L.Z(-.borszl:y , Z.Grootzond ~4 , Ss Snoek / "i'r/ 
1 liaakon Stotijn, verthu1 ·tstr . "fi , A , dar.~ 

X' 1 K1inkenberg , ltO ~n<Jr Vi3::er str . 4. n 

3 LL.EE. le Linistre de ~'itm1 •nd -
2 Soenito !ierrit , p/a l'crhi opunnn I. dou.llia , Va1er '•l:Jstr.13u, A, "an ./ 

X ><! 2 K. Szeben, Leiz er sgr "c' t 69u, , ,dun 
2 G. Frid, v. Heliens tr . 63,A,dau 

;<.. ~ 2 T . !Jagyar , J:!enenlmrel nnn 16u, La l!Jye, 
2 A. Sivirszky, ,rrnheo::Jootl·aut ~3 , .r;hoveni ll{,Cn ~ V 
2 A.Vogl er, Hooystraat 1 , La Haye, 
1 Uevr.Szeke1y- Lt.t1ois , . t.t~ teluan 27, ~ontpoort , \1 

2 Lonsieur le Bourgneotre et r~ .e Schok: i ng, La ilaye , .,t adhuis , -
2 l!'arber , llr eitn ;r1oun 75 , La lloyo, / 
1 Ur. S.Davids, ~roderi :spl . 22-?~ , A,dao 

1 G.Geelhoed , Goudenrc.., str. 1-54, Don llo::~g , 
2 A. Sch'l7artz , .avers tr . 66, Jl , t1an " 
2 L.Kolisch, Hotterdan , Yeer::ade 16 , 
2 S. Vadas , l'ierstr. 21 , a ,dao 
2 S. Baracs, Keizersgr. 4tJ4," 
1 dr. L. Szasz , Linnaeusstraat 89 , A,don v 
2 E. Zala, Apollo1aan 36 
2 L.Moor, Vonlelstr. l94 , La llaye, 
2 J,H.irsch, Ahornstr. n__ " 
1 li'.L.Her n2.dy, !'w.renhuitstr. 469 " 
2 1 . Csik6s, Arnher.sestroat 13 \/ " 
2 K. V. Anta1 , hlarnixstraot 7 , Voorschot on 
2 J,Heisz , Vaarh1eg 25 , llilvenw:~ , 

2 Dr.H.Egyedi, aoninaiaan 2, A,dam 
2 K. Hornyak, Goudstil 54, Alkmoar ,-
2 1.Ke1ler 1nan, Hermann Xobertstr. 54 , A,dao 
2 Ir.J. •ressler, tliche1 ''nee1oatr. lU5 , 
2 M.Papfalvy, JJortache1aan 78/d , Hotterda~:~V 

~ ~· 2 Arnold, dr.Kt.typer1aan 3/a , Voortbout , 
'>< > 2 \Triinsfeld, van Aerssenstr. 204 , La Haye, 
X. ..;< 2 s . lfota, liieu1re Bi nnenweg 278, l(otterdaLl 
~ ~ 2 C.D.Koter, Hozenstr. 37, Al kmaar, 

2 W. van Ape1doorn, Bankastr . 9 . Acersfoort 

v 



~ · 2 d. K.l.or; JYi , :lool'l A. j . La. aye , 
~., .. )L...,~ 

-......x..2 V.Baes, . ieu or Slur , IU/ C.ver 1.ol1::u.d a/d Vee t , 
..f 1 :.evr. B.1:;sor, !Ju; tra.·traat i j .wt en 

2I.1.urvth , vJ .Si ·cl~r t ~ . ... a .nye , v 
X 1 .. evr. Lac::l:6 , aal~tr . • , .. , ~ ""'- Jlc 

'._y ~ 0 e/ J c/ I!-., 

h'-o'Y ~ ,./.. f "b 

\(_ ..._ 2 Dt .G. I,oos , vc 1 l:o'ten. ouc .lean i:S.~r, :c , ... a liay . , .., 
:X - 2 G • .,cb•l.-, tntenlaun 130, La ·:aye,----------..:). .. 
.><:: , 1 1or{ nt .i c.:;h , : ::>!l3o r'e 17 , ,, , _;_a.:. 
~"(. 1 J . V L, t. L 1·., r C:.t 1r~, .• , ·x. 

· ~ 1 dr •••• i6th , 01., i ·;e;, llU " 
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X • 1 1. 1'\i::-ki , J . •lc .1i tlu.1tr . 10 V 
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1 J . l\ere1 eo , , ali ),ann su. 
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v . 
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1 -c~ ."i 1La lattinilo'tj, wOnncv~l·:::tr . l.1eiden 

1 • ·vr .. uera, to cvc n::; r . 191 , loll .: ye, 
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DE LEG A TIE VAN DE HONqAARSE 
VOLKSREPUBLIEK 

te '-sGravenhage maakt, op grond van de Amnes
tie-verordening, allo in 'i{cderland, InclonesHi en 
Overzeesche gebiedsd('lel),. 'foncnde Hongaren be
kend, dat diegcnen, dl() ltra.chtens deze amnestic 
terug wlllen keren naar Hong:arije, zich onverwijld 
moe ten meld en op de Leg~· e, Oranjestraat 8, 
Den Haag, waar ctcvnodlge lnllc tingen zullen wor
den vcrstrekt..._ 
Waar nodlg VJrgoedt de Lega~ de relskosten 
naar Hongarij . _/ 

• 



•s- '1-ravonhage, :!3 r•oi 1950 

•
no. : BJ151 
Bi:fl.: gono , 
Betr.: c • • - uto's 

In ntwoord op Uw ecbrij:ven No. 13/48926 d .d . 4 Jret 1950 
hob ik do eor U te berichtan, dat de daerin gonoemde C.D. - uto•a 
133 en 388 thane i n gebru ik z ijn re~pcctievelijk bij Rocmocnse en 
~olse legatics. 

HET HOO! • VAN W DililTBr, 
NrunciJB dozo, 

~JM r 

o oer Hoofdco~issaris van oli tie 

. :r. Th. ..,)orrar1s . 

!AGE 



G .:; H ~ I M 

Verbinding : Ho .l2 
Doss.l3/ 48926 

10Mfl ~ 

4 1 e i 19~0 . JAO--;:S"""/~ 

vnder·:;erp: ~,{t;c e.~.n ie Hongaarse Cezant 
Datum ontvangs t bericht:--
Betrouwbaarheid ber1chugever: be~rouwbaar 
Waardering bericht: be~rouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan: --
htedewerkende instant..ies :---
Ondernomen actie: ---

Op Dinsdag 4 A.pr1l 1950 rec1pieerde de Hongaarse Ge
zant ter gelegenhe1d van de hardenking van de bevrijding 
van zijn land, in het Gemeen~emuseum te 's-Gravenhage. 

Deze recep~ie werd bezoch~ door ongeveer 200 personen . 
Voor di "t gebou\'; waren gepar.Keerd de volgende personen

wagens : 
_@ ..... c.D. 133 uitgere1kt aan t: .P . BECK...:L, lste secretaris Franse 

A.mbassade; 

-Jill' 

-

C.D. 372 Hongaarse Legatie; 
C. D. 388 ui~gereikt aan G. L. RENNOW , 2e secretar1s bij de 

Ambassade van L!e:xico; 
C. D. 429 uiugere1kt aan Ing . Antonen STRNAD , adjunct Han

delsattache bij hat Tsjech1sch GezanLs chap; 

HX-17779 uitgerei.kt a an H. F. HORNBCK.!:R, 1,{everslaan 33 'lour-

burg; 

HX- 26460 uitgereik~ a an K.V. Antal de FeJ.sogeller , ruarni:x-

s~raa~ 7 Voorschoten ; 
HX- 34412 ui~gereikt aan F.J . VAI~ BAAR VAI~ SLANGBNBURGH , Ek-

s"terJ.aan 13 Den Haag; 
+GZ- 72687 ui"tgereikt aan ~ . v . c . hms~erdan; 

GZ- 686:>4 ui Ggereikt aan "De ',7aarheid" Amsterdam; 
Gb- 8294b ui~gereikt aan Poolse Consulaat Ams~erdam; 
Gl-21390 uitgereik~ aan Ing . J . T~Sli&R , Roemer Visschers"traat 

32 Amsterdam; 
Tevens was er aanwezig een autobus van de Limburgse 

!~. {t.J franrweg Laa"tschappij . ( einde) 

~~~ 
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~· PllFl URI' vt..n 
"700~ c. 

N1·. : ??6 

Bt:~r .: l..on, • -propa ande ~oteriaal. 

Bijl. : drie 

.riB , 51 ei lS.JO . 

-
ui.,rbij eni..o lijston betreff'onde distributie van 

~ropa~anda uaterinel door do Fen nurse legatie . 

1) lijst van persona. aan wie bookon l".o oten ;.ort..en toe .ezonden . 
2l lijst van porsonen , die ioduro week Eon,zaorse Kranten 

krijgen. · 
:?' ) l i j st met namen van Gero1'0l'meerd en en Hervox·mden en 

instelli ncen van die Codsdienstieo richtineen , 01)€,egeven 
door Lorent IITD.li.G , waaruan lec~uur over IIo.ngorije moet 
'l'.orden toer,ezonden . 

.. 
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e· zo j nc.: £ d 
l.on>;:lron "\ie.~· ilO • : 

•hl · ·1, ct · op 16 ti .••ic.~.r. 
Gi.l O) 19 r •. aart; 195r1 j11 J 1. i;c :(1 ~ em bi." :.r. nkomB·i.J hem?t 
g,oh· (i. Vt:!~l .:..n ~~nl.e.!..'lc.nd verbl:J.jvcn< o l[I)Df\ ;.ron. 

Ile b:Ljr: ;i:lkorns·ii op J.6 Jr nu. ·.~.::1. 1950 zou r;ooy·rs·~.nisce~:-cl. '~ij': 
tlooJ.~ dtl lJo·w;~erso V~n·ep~,ginp, r .. m word bi.jgeHO(mu (\.00:\:' clo .Io 
go.u~:-r.1t0 l'ct·s- on r,, i.J..;.t~:U:u fl:i;".;m~he. 

'J.1oagm1g ·t;o"t; O.e!:-~e hijcwnl.::umwl; hacl.CJ.on Fiong •. \J:'0i.l r:m mo·;; Hon<.,> 
r;uo.rF.Jo vrouwon (JChmJdo me.n.nc.~:n v n anO.tn·n m~;t;ion~'llii;oi·~;. Tie 
l.O:i.o- on ve:~blijfkos·ton ti.e:r (.<.~lnc.mc:cs woriJ.<Pn vorgm-!d. 

i 1.an (.i.o~e bij·~on?~o:nEri; vJG>:'I1 door. 2t.- pm:·oou<:m u~~.:t.; cl<..1 r::tjn·· 
s·b.r.t~ok cJ.oelg>imomun. Dc:l ru:.r1.en dor dnolnem0l'S ~-.ijn ons ni0t 
bu1wnd g~rwordon. 

Do bijcon .. "i{omst op 19 f&1.a::t. zou g ortnn:tsc:mr( ~ijn door 
ho··; Hongaa:;.~a>.:l Consult-u?.·ii. om·i;rr:nt c1~Dze b:l.: cenkomtfil P.t.ln gaon 
ne.d.ere h:ijzonde;cbedr>m bolc~nd geHo:c(ian. 

De deel11..:>me ven !Ionr;.:.n:rm u:i:1; de r.1ijnatreek Herdt wn.·0 ,cJ o. 
en '"~eorr:e.niseerd door VARJA, Jos~ef. t~ehonm 19.2.04 ·i;e 
Zeni.~a: Hon~aar, invaliC"1e r:ijn iGrker ~ won~nde to Hearlerh td , 
Recv·w~ 9, :·;eh.uv:d n:et KOVACS, tTt1.liauv.: gaboren 1£3.4.05 te 
Csikosto·l;ter-Fetz. 

Varja trtond ·cijdens de bez:cttinp, hakot11:1 ala nro-Da.i:ta en 
hac1 o.m., een por-cret vun Hi·i;J.or in zijn woning opgshangon . 
He-'G i:J een pe1·soon die zioh :3"i;eeda schua.rt aan de zijdo van 
de w inne nde part i j . 

Op 2 A prtl 1950 "te 19 . oo uur had te Amsterdam Gtm bi jaon .. 
J.wmr.:Jt p~t'-'lr herdenking 11an h~t feit dElt Ho.ngexi;je v:l.jf' 
jlll:'l.r ~~oledi.!ln <1oor. de Timw«m trqord bl"vrijd . Doz0 b:J.joon~omst 
fltond onder 1Riding van CSA'J~OHUf\I, GezantsJOhapsattache, ()Zl 
van r.:cvrouw KOLTAI, Directr:J..ce van h(;; 'C l;szantsche.pabureau , 
De avond wero. p,eopend door de Conanl-neneraal , we.em~.!. door 
de h""or Cse:>.tordai tn do FrtmHe ·~aal een red'=> wcn·d ui·~f;$- ~ 
tJprolmn . Vorvolcens werden en :i.r;e volksltederen p,~Bot15-en . 

T1jdens do pauz0 worden <1.e aai11.'l~Zip,en ·ri:jlcol:tjk on·iihoold 
op spij~on on dranlwn. 

:Na de puuza werd dG film "Mann.as 'Miskvu vertooncl, ~elke 
:f).lm e(:m baeld ge.f van do teF;ens·iiellin~on ill de e:rb0:ie.svt:~r., 
houaineon in .he".; ·~cgenwoordige on vroe[\are Honear.ije. 

De bijeGnko~l~·t d'1lurd0 to'i.; onge·•eer 23 UUY.' . .:\ll<:J door de 
d~elnemo;;:-s p:emaak·i;e reifl- en vo:r.bli,jflwaton r-·orden door 
het Gezan {;f3chap vergoed . 

Ui"G ?.llid-LirJburg namon onder J.eid:i_nr; v un VB!'j& voontoend 
de nuvolr;ende peraonen aan cl.a bij~enkomst deel : 
/UM1iKA, Iatvan, '~ehoren 10.6.19 ·i;e Saad> Honp,aa::, w rl{Ztlam 

/Op de T..ijn Orenje-Nassau III onc1(l7.' no. J.T19, ;mnenO.o te 
I!ef!r).cm ~ BeP-rsde.l 35, trl~t zijn oclri;t~enoto 

IfAr BUOla-~RS, Anna Hubertina J,ou:tRe. , t~ebo::cen 18 . 5 .17 Ge 
g/impQJ.veld , van :Nederhmdaa nt'\tione:\li·~ei·~ :lngevo1ge K.B. 
22.5 . ~3 D. 16 . 
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• c.c~ .:..: ·.a 1 zi·l:: 
d:t"u -~en. F. ·, 1:, en 2" r 
F.aar t~ cnko FJ.i..._ bes 
Oosii-Fu:..-n 1) ~ lan 

J 

, an me nt: .J. .c.spera-1i;o. l~'l. 
eclit.n :not' 1.1 , 

) . . 

Joclere .•Jo; ~Ct'J.f'' gn •:l't ·.:J.;j ::\<:.~.:'1 h4::.n:· rtening J.Aa 1n Enpers~"lto. 
Det-~ leo .. er 1 0ril'men or atr.,r) e ~.; 20.00 uur ()n duron nJeas'tr,;-.1 
tot 22 .. 00 u r .. Zij h eft sl~::h ts eru~ele leerlinp;nn . J7aar 
dez~ l1e. l:ll.i,o.en z.-1 ~.lt no , e .n onderzo:..k worch'ln inp,~steld .. 
Ui·t m • c Lm gen, ver crer o:ntr~n~· oen do~cr loorlingen, 
kan vr1j zckor warda nan', no 'en dat d~zc "' ,enaar;,d is 
OS1!11', i!ll· ,. r;eb ten 4 . - :.oOO tfb Hn.ush , invali;ja mijn·rwr1cer, 
wonendE- "':e leen, To.lpe 1· .. 45. Hij ia van Joe ,o .. Slav1SO.'l 
i1til.ti.or..o.l t -:".t, l~ 1:1·1 ,,an n ij Jo"Jr,o-Slavie", ex-treme ~in 
r;ooj?ient~ z·c , en w Ti c ni{~fJ malen r;a~1.r.n mo·ii hat bla.u.w-,~~T · 
rode :i.ni:,. gn0 ~ ao. h1:.J.o.ige Jo go .. SJ.aviache ned:;ion~\J.~ lcJ.aur~th\. 
Ve.n h~r· · s i)okand aa-'G h:tj ·~nve-ra!l·i.:o Gp~eek"u. 

Dr:! cclr'vreno\i"' Tiuz·gler bracht :m 19-'. 9 eon ho~:oel\: 00.n 
t onr,e:rijo En vo·:·blaef' · ld r. meeriiere ·wak0n . Um~r ecL1igenoot 
i. r, ne~ -t z:i.j ·jj eo \1 1 \ ~ u ~s ~ nar,0re:tso. DJ..i.jke . 
uitl "'Ginfw··, na haar ·cei'U[;l o nst', had zij :ln n: n:,arij vel 
:- ,d~ kenni.._a_u Qpge~ocht. . or.~.s had Zij .in de o ~ad DCbr o 

• · cu.r.m.w r,evolr,d m . ~ moo ~ ,..e Esp~ra-n·iii .. ten tor verbstc · 
van d okle ia:." 1. li'1 deza , t · o,'l ~J:sme tleef·!; zij zicb u:i:t 1 -
ten. 

Tj.jd .ns 'ha·t.; b:_gln. ·taditlffi. w .. ~ h~t pz•occD t()r,<:m l<tu·dina 
~indr.~z n y heEf''i: z:i.j ~:·.ell il .. o n p,eaprek OV(Jr d:l't J>:i.'OC0S 
l~acn ()YI"'ve~.le£1, da"r.. ~:t;t.g lq~fao ~1a:ii de kard:i.noal vo9r 
n~&la.nd of :11m a ??ike. ,...o t pio r1n ar.u ll8.d.. 

In <J 9, :i.n ~"elk 1a;1d:v ~ con ouze zegmnan "'ich n ·t " 
h3:riDl'Ie;• n, h .oft zi"' ~ e o 1~ . ontvanr.; ... n van t\r..oe lmi:· nl 
Acht0t"~f yerkla.arCic zlj d he.t, pa.~scnen ~eweest . ·arcn d.i 
do honp,a rG spoorner-en v r"' r n 00r.digc1t.n op een :i.n·t, . rn 
nale be. r king over hat tr-unspor·. cezen, •'Velke bae·,,roking 
r;ohoudcn zc1.. zijn~ in 'Kr ola ... 1" :i.n ANsiiel .. darn. E~;m d 
p ron n ni; \ian taar ujt 1lr.mgr~rije 

• Ihl f..""e a p l:'0lc ;: 
in :r. Slav:i.ao:. 

r he·t 
1 a·Jct; 5 
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I t r crc~ldeel d "zer . es r ;den \:Ordt vo rd VE.mui't 1 at 
r. yon Henrlen., ;:~1~ . r z j vol,,ena huo.r . c od0l:ing v0c: 

·1 enni::~sen hoe1't. Zij r:..w.t .... r- era 1 ale11 n ~1.r I rlem o:f 
o . ,cv~.n[r bnzoeken a lei' ·en, o. • bij oon linn,{ .a ·so of 
ta'jechische priester. 

5. 

Op 4 J\)Jril 1950 heeft zij Met huar ech'tflenoo·t; en Boale
rova een be7.oel~ r;ebrocht o.an de Hongaarse Lege:i::io to 
's-Gravenhage, "'cer via,rinr, van de vijfde r;ac1enkdap, de;.: 
IIonr;a.orae bevrijding. Volr;ans haar verklaring had zij 
hi~rvoor e~n off'ici0le uitnodi~ing ontvanr;en van de Lt!lgat:i.e. 

- Voorr?.over r;econatateercl ia kunru.m worden, vlordt. ua.n he_ar 
adri!'W r;een llederlan<lae~ extreme lectnu):' bezorgd. Wel oni;vangt 
zij veal lectuur in het Baperanto. ~ij ve,rklan.r-t do:t; deze 
boetemd ia ula leerato:f b:J.j de doox: haa1· to gev13n lessen. 
Evoneens is gebleken da·t; ·Zij een enkele maal in hot bezit 
waa van oe·n in do Honnaarse taal t;esteldc j.llu.s·tratie. 

Alhoewel zij en hear echtE~enoo·i; H.K. Zijn, nemen 7-ij hat 
niet nauw net de -vervullinR van lnm godsc1i~ns'tplichten; zij 
komen slechts sporadisch in de kerk. Dur~lor zelf wordt 

' door bep-.::~alde. personen zelfa aanRernerld; ala anti-papis·t. 
De ~t:ref'wijze· van het e chtpaar ifJ nonnaal; uit niets 

l)lijkt dat zij - 'buiten de middelen uit de werkkring van 
Burglar - zich extra uitgaven veroorloven. 

Da verstandhoudinP, tnssert cle echtelieden is redelij1~ 
goed. Toch neemt Bur1:ler wel eena aanstoot aan de leer
r~icrigheid van zijn echtf',enote en mauki 'hiorover ·meennalen 
aaru~erkinr-en tegen haar. 

Zij laat ?-ich nooit ui·i:i over politiek. Burglar de.art.lntegen 
laat bij itlt1eme r~esprekken duidelijk blfjlcen da·t hij pro
co•.mnniatisch is~ c..lthans bepaalde leerstcllingen van het 
cor muniema aa.nhanr~. 

Voor·niet-in~ewijden sta.at het f~ezin Burglor "te Geleen 
zeer gunatir, bekend. 

De e chtgenote Burglar word·ii door onza bron, w0lke als 
zel'tr betrouwbaar aangemerkt kan worden, aangemerkt alra 
een ruadselachtiea vrouw, welke niM; zal e chromen om van 
twoo wall en te eten, en he·t; wordt niet "Uitgesloten geacht 
dat zi j zich met inlichtinp,enwerk ·voor "dl'!l Hongaarse Legati~ 
·te~ 's-Ch•avenhage be zig houdt. 

Uit oen Honp,aarse - no~ niet r.econtro~erae ~ bron ver
namen v~ij nog, dat zij zeer bealist loyaal~ staat tegenover 
de huid16e Jioneaarse Regerinr, en dat Zij beschouwd moat 
worden ala de leidinr,Revonde figuur onder ds HonRaren .. in 
de t1ijnetxeek die tot taak heeft de~e Hon(faren geleidelijk 
toeeanlceli--;ik te maken voor mecr reclr~st~ekaa propaganda. 
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VERBINDING No.l3. 
No.l32d-50. 

VERTROUWELIJK 

Onderwerp: Hongaa rse activiteit . 22 April 1950. 

======================================================================= 
Datum ontvangst bericht: 22 April 1950. 
Betrouwbaarheid berichtgever: oncontroleerbaar tP y 1 tPb 
Waardering bericht: oncontroleerbaar. 
Ondernomen actie: Bericht dd. heden telefonisch aa 

de heer Van LAERE doorgegev~ifj· 0 K. 
==============================================================1A~-~ 

I 
DAi :VG<>-f7 
PAR: · 

Een zeer select gezelschap van vooraanstaande commu-

nisten werd bij geheim gehouden uitnodiging 

een op heden (22 April 1950), van 16.30 tot 

in de Hongaarse Legatie, a costi, te houden 

voorstelling bij te wonen. 

Hierbij zouden aanwezig zijn de Hongaarse communi 

/ ten HORVATH en MOHR uit Den Haag, de tot Neder~nd 
_ , >< · genaturaliseerde Hongaren (JrviRSK.Y en Geza 

reap uit Den Haag en Amsterdam, en enkele 

stukken. 

====================E I N D E================== 
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Boedapest verleent gratie 
Hongaren aan gevluchte 

Hongaarse legatie 
geeft m,edewerking 

(Van een onzer rcdacteuren) 
DEN HAAG. - De Hongaarse !!'e

zant in Den Haag, dr Georges Boloni 
heeft ons tijd2ns een persconfelll:ntle 
een uiteenzeUing gcgeven over bet 
besluit van de Hongaarse regering 
om amnestic te ver~enen aan Hon
gaarse politieke vluchtelingen. 

De Hongaarse volksrepubllek 
woenst gratle te verlcnen aan die 
Hongaren die geen lcidend._ rol ln 

1 bet fascistiscb systeem llebben ge
speeld en die geen emstlge oorlogs-

of teg.en hot volk gcrlchte mlsdrijven 
hebbcn gcpleegd, Dergelijke Hon
gaarse ~taatsburgcrs. die voor 4 
A)lril 1945 naar hct Westen vertrok
kcn, zullen niet strafrechtelijk wor
den vcn•olgd, wanneer zij voor 4 
October 1950 naar Hongarije terug
keren. 

Geen amnestic zal worden ver
leend aan lieden die door de Hoo
gaarse ministerraad van hun staats
burgerschap vervallen zijn ver
klaard en aan degenen die in de re· 
geringen Sztotay of Salasi bet mi
nisterambt, een provinciaal com
missariaat of de rang van generaal 
hebben vervuld. Ook deelnemers 
aan exccuties, martelingen of Ges
tapo-ambtenaren zijn van amnestic 
uitgesloten. 

De Hongaarse Iegatie in Den 
Haag zal hun cUe willen terugkeren 
aile medewerking verlenen. 

Tijdens de persconferentie beb· 
ben wlj de Hongaarse gezant ge
vraagd, of degenen, die voor het 
communistische regiem zijn uitge
weken, thans als ernstiger misdadl
gcrs worden bcschouwd dan dege
nen, die met Duitsers en andere 
tascistcn hebbcn gecollaboreerd. 
Dr. Boloni wees er in antwoord op 
doze vraag op, dat degenen, die na 
4 Aprll 1960 zijn uitgewcken, ook 
wot·den tcruggewenst. Diegenen 
van hen die voor het na-oorlogse 
regiom zijn gevlucht, kunnen terug
keren zonder de kans te !open 
strafrechtelijk te worden vervo}gd. 

Bij nadet·e lnformatle bleek ons 
echter, dat degenen cUe zich aan 
cnigerlei samenspanning tegen de 
I (communistische) staat hebben 
schulclig gemaakt niet met minder 
dan een jaar plegen te worden ge-
straft, evenals zij, die zich als emi· 
granten in het buitenland in anti
Hongaarse acties d.w.z. in acties te
gon het communlstlsch regiem heb
ben gestort. ZJj blljven strafbaar 
ook a! krijgen zij medewerking om 
terug to keren. 
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Ik heb de: eer voor zovet' nod1g t'e Uvror kcnnia te brengcn, 
dat bJ.ijkens mededeling van de !Iongaarse Regeripg aem het l''oderland.
so I inisterie van Buitenlandse ZSken, het voor Hongax·en alec.hts :mo
golijk .is met een ger volgende paspoorten op legale wi jze hun land 
te verle.ten. 

.. 
l.D1plomat1E!k: paspoort mot blau.\'le omslag. 
2.Di~ustpaspoort met rode ornsle.g. 

De onder 1 en 2 v&rmelde paepocrten zijn voorzien van het 
nicuwo wapen van de Hongaarse Volksrapubliek op de omslo:g c.n Oj? elke 
bladzijde. DO tekst is gesteld in liongaars, Frans .en RussiDch. ~j 
zijn uitgegeven door hat Honga~se inisterie van Buitonlohdse 3aken. 
Seaert 1 December 1949 behoort elke ltongaar in buitenlundee diploma
tioke dionst van een van bovengsnoemde passen te zijn voorzien. 

3.Nol"l!l3al paspoort met donk:errode lroft, evoneens voorzien 
vcn het niem7e ROngaarsa wapen. Ook op deze paspoorten stae.t de teksf,; 
in hot HoiJ8El8'I'S, .F.rnns en Russisch. Zij zijn ocht r uit.gegeven door 

e ongaarse taataveiligheidsdicDSt. 

Ik vestig E!r Th'l aandacht op, d t do V'.ln ()en bruin omsl,ag 
voorziene zgn. em1gl~tie-pnspoorten 1 (die in October l94e in ieder 
geva.l nog v.rer.den uitgsgeven), in de J.aatat ontvangm mod.ea:elingen 
niet me~ worden ver.mela. 

. ,. 1 r!.O. 
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MIN I STERlE 

VA N B U I T E N LA N D S E Z A K E N_ -\ .. 19.J:J.;-.J 

'S -GRAVE N HAGE 
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Kenmerk: Directie Algemene Zaken/ JZ. Datum: 18 APril 19 50 • 

Nummer: 379 27 • Onderwcrp: Hongaarse paspoorten • 

• Met verwijzing naar mijn schrijven d.d. 26 October 1949, 
JAZ. No. 103374, heb ik de eer U te berichten, dat onlangs 
door de Hongaa rse autoriteiten paspoorten van een nieuw model 
zijn uitgegeven. 

Deze normale Hongaarse paspoorten hebben hetzelfde for
mast ala de tot dusverre gebezigden, zij zijn echter voor
zien van een donkerrood kaft met Hongaarse, Russische en 
Franse tekst en in het midden het nieuwe..Hongaarse wapen . 

De oude paspoorten hadden een donker-blauw kaft (vroege 
groen, nog eer der beige} . 

De pa,spoorten worden afgegeven door de Hongaarse "Sur ete 
d'Etat" . 
II<. 

DE MINIS TER VAN BUI TENL.Alf.OOE ZAKEN , 
Voor de Minister, 

" De Chef der Directie, 

Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

7338 •. 50 



• NOTA • 
( alt: KA-RA 

Op 17.5.1950 is aan de BID brief 83948/CR 79 geschreven waarbij 

he• een photocopie van de Rongaerse documenten werd aangebodea. 

/ 
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PROCUREUR. GENERAAL 
, FGD. DIRECTEUR VAN POLITIE 
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1.Cer kenuisnemi116 en beschik..king 
in handen gesteld van den Heer Eoofd 
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 , te ' s - GRAVE t'HAGE . 

De Procureur-Generaal , 
fgd . Directeur van Politie , 

li~r S . J . ~ der Hoeven • 
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' s -rt~rt ogenbosch,l7 April 1950. 

No: 44 . Geb e im. 

Betref f enoe :Toez endjng Hongaar s e lectuur. 

Bijlas e (n) :twe e . 

• 
Aan den Heer 

Hierbij moge ik UEdelGrootAchtbare beleefd 
doen toekomen een tweetal geschrifcen, welke door het 
Hongaarse Gezantschap aan in Nederland ~oonachtmge Hongaren 
wordt ioegezonden • 

?rocureur-Generaal,fgd. Directeur 

van Politi e 
te 

' s -H E R T 0 G E N B 0 S C H. 
-o- o- o -o-o-o -o-o-o - o - o- o- o - o-
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LE TR . V:l IL CULTURBL DES SYNDIC ·~T~ 

Au moment ou le Hongrie cntrcprcni la r6alisation du Plan 
Q.uinquonnnl, il est int{>ro ssPnt de fn ire le bil~:~n de 1' ac tivi te 
cul turcllo des s.vnd ica ts . 

Elevor la conscience politiquc des trRvaillcurs o t l eur niveeu 
cultural, a ete une des t&chos ossentiollos dco syndicate . 

Pour former des CPdros culturcls, los syndi.cats ont org.8nise 
des 0C010S "'V8C internRt,compronant QCS COUrG de 4 a 5 SOIDOines, 
En I948, lo nombrc des eccles syndiCRlCS eb'lit "'e 20, celui des elf;
vos formes n'a pas Pttcint 2 . 000 ; en I949, lc nombrc des ecolos et 

~des cours monte pPr bonds, le nombre des elevcs ? d~passe IO . OOO . 

Pond~nt l'ennec ecoul6c, dos cours ~~ for~ation de conferGncicrs 
ont eto suivis per 90 aud itours. Les conf~rcncicrs ont pcrfectionne· 
lcs ectifs culturols dPllS les syndiCRts : a ln fin QC l'~nnc~ I949 , 
ro.ooo militents tr?V~illaicnt sur lG plen cultural . D1 qutrc part, 
l'cffcctif des propP~and~stcs culturols qui 6t~it en !948 do 800, 
a att.Jint, alA fin do l 1 Pnnec, 2 . 500 , 1\3 nivo~u t l 1 .?UtoritG poli
tique des propagPndistcs cu~turcls sc sont considor~blGIDJnt accrus ; 
ils sont dwvcnus los suppleants des rcsponaabl~s culturels dans les 
comites d ' cntrcprisc . 

2 . 700 propagandistes du cinema deploicnt l~ur 0ctivite dans 
les usinos . 

Participr, tion ouvriero a le vio ..,rtistique 
- -·· -·--·----

~ Un gr")n1 effort a ete fourni -pour diffuser dr.!n s los ID'3. sse s 
• lf! culture nation"'le hongroise, c0llcsdc l'Union Sovi6tiquc ct des 

democrnties popul~ires 8mics, et 1."' culture pro~rcssistc en general. 

Pour 1~ S?ison I949 - 50 1 sur plus de 70 . 000 ~bonnements eux 
th&Atres, 43 . 230 ont 6te souscrits p~r des ouvricrs d'usino . Le 
publiC dCS pieCOS 11 0mbros etrPng)rosll Ot IIQpr<>cterc SOVi6tiQUCll Se 
compos.,it pour 355; d' ouvr-iers ~ 'usina . L0s t.ntr~·priscs ont loue 
toutes lE-s places pour les r.:;presc:nt'='tions de 11 H6ros de tous les 
jours 11 , jusqu 1 "'U !4 j.qnvier. 

L1 oxposition dos Bcr~x-Arts Sovietiqucs n ete vue, en groupes 
orgpnises,par plus de II2 . 000 ouvriers d'usinos . Dec tr~ins culturels 
speciqux ont permis a 900 tr~v..,illeurs de Diosgv~r st de Gyor,de 
visiter cctte exposition oinsi que l 1 exposition des i~~ov~tcurs et 
des trPvPilleurs d'6lit£ . 
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130. 000 travailleurs ont ~~ le film sur Lenine dans le cadre de repre
sentations collectives, co fut la lo premier pas vors une organisation 
systematique de la frequentation on groupo dos cinemas. 

10.850 travaillours ont assists aux concerts do musique orchestrale 
populairo donnas par 1 1onsomblc Oesipov, do ronommee mondialo , arrive a 
Budapest en Decombro. 

Lo travai l cultural on province 

L'offort principal s 1ost surtout porte sur Dudapost , mais un resoau 
cultural englobe , par l 'intormediairo dos syndicate , tout lo pays. 

Do fevrior a juin 1949 , chaquo mois ont etG organiscos, dans quatro 
ondroits diff6ronts , des ropr6sontations auxquolles ont assiste 4.000 
porsonnes.(~nquotos litterairos, seances artistiquos , representat i ons de 
marionnottos, otc ••• ) . 

Los mcillcurs groupos culturols des ontroprisos do l a capitale ont jou6 
un rolo dans l a campagne 11La culture pour la province", avec des artis
tes profcssionnols. Souvent des manifest~tions artistiquos ont 6te orga
scos dans lc voisinago des stations do machines agricolos ot des domai ncs 
de 1 1";;tat. 

Los 9? manifestat i ons organ1socs au cour s de la campagne 
turo on province 11 ont ou I98 . 000 spoctatours. 

11La. cul-

Los syndicats ont encore organise a part cola on provi nce 50 r epre
sentations dovant un auditoi ro do 40. 000·porsonnos . 

Los ontrcpri sos do province , au cours des I O mois 6coul 6s , ont donne, 
5.000 rcpr6sonta t ions , davant un public moyen do 400 porsonnos ; deux 
millions do travo i llours ont done assist6 aux representat i ons . 

~ ~ans leurs tournoos dans los vi llages au cours do l'annco ont i ero , 
los brigades culturolles d 1onyrcpri ses ont joue 1,500 fois , dovant un 
public do 200 porsonnos on moyonno. A cos representations ont done assi s 
t6 300. 000 porsonnos. 

A l 1occasion dos elections 600 brigades ont 6te mobili socs , qui ont 
donne 1. 200 representations dovant 240. 000 porsonnos. 

i.os groupos ctr~ngcrs du Fosti val r.!ondia.l do la Jounosso ont donne 
roo roprcsonta.tions on provi nce ot ont pr6sont6 dos programmes dovant 
IOO.OOO porsonnos. En 1949 done , au cours de la campagne "La culture pour 
l~ province'', los manifestations culturellos organis6os ont ote vues au 
tot::ll par 2. 878. 600 spectatours. 
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Lo mouvomont des clubs 

Un ~rrctc g~rantit ~ux travnillours des petites cnt roprisos, la 
possibilit6 do fonder des foye r s cultu r ol s intor-syndic ,...u.~. Environ 
40.000 ouvriors do petites cntroprisos t rouvont nctuclloment ~ns lours 
foyers culturcls, los loisirs org~nis6s ~pres lo tr~vail, 1~ distractiont 
la cul turo. 

Dos artistes ot dos 6crivains surgissont 

Do vnstos masses do trav~illours ont 6t 6 mobilis6s sur lo front -
cultural et artistiquo hongrois; ollos constituent uno reserve inepui
sablo do nouveaux cadres artistiques. 

Lo Consoil des Syndicats a l nno6 l o ooncours "Jozsef Attila". La 
premiere pnrtio do cotto competition a ot6 close lo 3I juillet, et 404 
pieces do th6ntro et 815 nouvelles sont parvonuos au jury. 5 prix ont 
ot6 di stri bu6s. 

La socondo p artie de co concours, close l c 30 novombro, a suscit6 
l'onvoi do 146 romans ot 2II pieces do t hoatro on trois ~etas. 

Le rosult~t, ici, saute cgal6mont ~ux you:<, puisqu'alors quo 520 
concurrents, avec 778 oeuvres av~icnt pris part aux concours littorairss 
do 1 1an dornicr, 1.576 oeuvres ont deja etc envoy::os au concours 11Jozsef 
Attila 11 • 

+ 
+ + 

En d6combro a ct6 organisoe l~ premiere conf0ronco d'une journoe 
cntierc, a laquollc ont pnrticipc los socrct~iros culturols des syndi cats 
ot los rosponsablos culturols des comitGs d 1 cntroprise do plusiours 
gr~ndos ontroprisos de Post ot de province. A la conf6ronco 64 dC 16gu6s 
ont participo ot prosont6 do nombrousos propositions dont la pl us int6-
rcssanto fut pout- otre colle qui proconisa 1 ' 6lnboration d 1uno methode 
pormettant do mosuror l'influonce du travail cultural sur l 1 intcnsi fi
cation do lr. productivit6. 

Lo travail oulturel des s~~dicats concourt dans uno l~rge mosuro 
ou dcvoloppomont de l 16mulation soci~listo, au succes de la ~reduction, 
a l'intonsification de la productivitc. Los ouvricrs qui se distinguent 
MnS le tr'1V<lil cultural sont &ussi a l'~vo.nt-g~rdo de la. production. 

- :-:-:-: -: - : - :-:-
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Un bilan de victoire 

LE PLAN TRIENNAL HONGROIS A ETE DEP~SSE D~NS TOUS 
LES SEC'I·EURS 

L1 0ffice National du Plan vient de publier le bilan du Plan 
~riennal : l'economie hongroise a depasse dans tous les secteurs 
les previsions du Plan Triennal qui a ete realise le 31 Decembre 
1949, en deux ana et cinq mois . 

Voici quelques details: 

INDUSTRIE 
Les usines et les mines ont depasse de 20,6% en 1949 

lcs previsions fixees pour la derniere annec du Plan Triennal . 
L'industrie lourde a at taint l'indjce 174 par rapport a 1938. 

Voici les indices de la production des secteurs principaux 
( 1938 = 100) : 

minerai 1e fer 114' 0 
bauxitG 103; 9 
charbon 126, 7 
huile minerale 1.168, 9 
fer brut 122., 8 
acier brut 131, 2 
aluminium 1.109' 8 
machines outils 3.040, 1 
wagons 320, 6 
locomotives 822' 3 ~ 

camions 189, 8 
tractcurs : 470~ 7 
machinus a~ricolcs: 331, 9 
motocyclettos 728, 2 

.L'.GRICULTURE 
Selon les previsions du Plan, la production d'avant- gucrre 

a ate atteinte en ge~eral. En 1949, l'cffectif bovin a atteint 
110% par rapport a 1938, mais l'effectif des chevaux n'est Qu'a 
74 %. Le nombre des pores est 1eux fois et dcmi plus grand et los 
"vine deux fois. 

La surface'des fcrmes i'Etat est passee pendant le Plan de 
50 . 000 arpents ( l arpent = o, 57 ha) a 400 . 000 . t. la fin de 1949' 
350.000 arpcnts etaient . ~~ltives par 1.500 cooper~tives de production. 
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T~\NSPORTS 
Le traf~ic des roBrcnandiees a depp,sse en 1949 de 48,5 %, 

celui des voyageurs de 122,4% le niveau de 1938. 

CmiMERCE 
Le Commerce Exterieur et lc commerce de gros sont entiere

mcnt nationaliees. Le secteur social ( Etat ct Cooperatives) gere • 
30 % du comm~rce de detail. Le chiffre d ' affaires des societas na
tionales de Commerce Exterieur depasse en 1949 de 3?5 % le chiffre 
do l'exercice 1946- 47 . 

INVESTISSEMENTS 
Le programme des investissemonts a ete realise a 125,3 %. 

Durant lee 29 mois, 10,3 milli2rds de florins ( le florin vaut 
environ 30 frs franQais) ont ete invostis. 

~~ IN D'OEUVRE,PRODUCTIVITE,NIVEhU DE VIE 
Durant l ' execution du Plan, l e nombre des employes 

(fonctionnaires non compris) a augmcnte de 3? %. Le chOmage a 
comp~etement disparu . 

Dans l'industrie, la productivite a augments durant ces 29 mois 
de 33 %, atteignant en 1949 lee 120 % du nivcau d ' evant- guerre. 

Le Plan avait prevu une augmentation de 8% du niveau de vie par 
rapport a 1938 pour lo ler aout 1950 . En realite ce depassement a 
attaint, en decembre 1949 ,~0 %. Pendant l ' extcution du Plan, la 
consommation de viP.nde p!Jr tdte d'habitant e augments de ?8 t{c , ~elle 
do sucre de 171 %, de lait de 68 ~' des tissus do coton de 133 ~ 
et des chaussurcs de 200 1, 
REVENU N/1 TION t,L 

D' apres los previ sions 3 rcvcnu netional devait 
augmentcr de 82,3 %: !'augmentation effective est do 87 ::;. . La 
repartition du rcvenu national a radicalemcnt change : tandis que 
par r apport a 1938 le r ovenu globa l n'a augmente que de 24 % le 
niveau de vie des travailleurs, lui, -comme on l' a vu plus haut
s'est accru do 40 % . 

REPRODUCTION '.UTCRIS:SE 



Rill~ ;r van KB 
voor c. 

Nr. 736 r,.h 
' 

Betr.: \eceptie Ibngaarse Iroeg~tie . --
Hierbij een lijst Met namen van personen, die 

voor de recentie op 1.2..!!!1~rt gp de IJongaurse legatie . 
Voorts waren ao.nwezi.o-: 

~ L. 3inger, Gentsestraat Schevonineon , 
(iJ /\~L .} oor , ~ 
~ ~ Horvath, 

Benge. :u-se student en uit Utl'echt , Amsterdom • 
...-.......-1 Lorent Hideg 

{'r~ :'¥-tsalasz , 
~ ~tudenten uit Kampen , 
~ ur • ..::gyedi, te.nda:rts -:msterdem (krijgt regelmatig corllll . lectuur , heeft 

contact met Csatorda~) . 

11 April 1950 • 

~ Nota , Nieuwc Binnenwee 186 Hotterd&1, fel conmunist , Frans staatsburger 
- bevriend mt:lt. de ~l~nyi~ . L evr . Nota \tas lange tijd secrtjtaresse 

van een comm.unistische kring in J!'rankrijk . 



+- t<ie Lips Odinot, _.msterdan , lt'rederiksplein 46 . 
A.' Boud eHi jn, " J oden breast raat 25 
-1- .JiS> ..rie Tjv;an, Gere.:rd Terborgstr .. o.t 49 , ,U1Jsttlrda'11. 

,.:. • t. . • l. ulaers , Coubetst.ra 1t 55 " 
~ l. . ,>rendse , Hemonylann 21, li.ctuel Fil1!1 " 
..;· Tan Tjon, Tik, Paulus l'otterstrent 5 " 
- 1:. • • Talcsin -:-van .l!'epghenla·.m 4 " 

-l Sudirdjo, Ger~rd Terborgstraat 49 11 

Ciska 1: ar tipilohy , Leiden, l.o!utevuldstrMt 1 
L.evr . Tuera , lJen "Haag, ~ggeveenst,rttat 191 

Hemza , " ubrechtat.1· at 2<;0 
E1s van Keekum, Den Haag , Juliana van Jtolborglaan 315 

I~. et t.;Ine l:'ratomo, ... msterdam, .Fredoriksplein 46 
l • en Uzr..e h.Orper , hlllSterdem. Schalkbur erst1·aat 2~3 III~ 

+ Annie Gelok , . .msterdam, Frederiksnlein 46 (®' 
:.l- •• Hendriks , .!IJ.ster-dw., Postj~swee 72 

-
1-/ Betty leehandel~ • .,r , Postjesweg 72 ,nst,ornro 

.B.Brandsen, r~ste:rdelk , Vondelstr at o4 
-+ li . • ~ugjes , 11 11 

..- van •. ijn a:rd 11 

.-{- LT"v '~'3eboan , .. aarrnondstraat ?5 
f . . Hulst , Kei zersgracht 324 

.f- t. . at lme Gelder .::.cheffer, Hunzenstraat 4. ,msterdara 
f L.Gill ieron p/a Pegasus , .Leidsestrnat 45 

,.f- . L:~rmsen , .msterd81"', ..!.Orste ~tjehstraat a . 

• 



UN!b'TliRIE VAU 
!3I11NEI~l.AMDSE ZAKEU 

No. 83003 
Bijl .: cenc 

'S-G:t·avethage , 3 .Tuni 1950 

V.ERTROOEELI JK - ... 
Van betroUWbare ZiJde ~•rdt m1Jn •andncht seveatt~ op de 

li.V. Aetuoel Film, Vijzelstl'aat 100 te Aaistordom, Doze ril'rla aehijnt 
Yin de leongaarae f,&gat!e bier te lando CO"'tmietiaehe Pl'<>P-.na. 
r111!!S te betrok:lcen, waarvon de vertontns zou pl.,.te vinden doa Zondagmorgens in llet C1 ty-theater te Uwcnt . 

Volsono do mtj ten dienete stnande gogovens zou de oigenaar 
van "Actuool Fihr•,een zeJrere :r.c.R. AJWmsi Zijn, torlVijl -- da
ze til'J!IS met de Jionsaaree Logatie contuct WOrdt Olldcrhoudon door oen ZOkere HULST, (nadere rersonalia onbekand). 

Ik moge U verzoeken mij to doen mododolen, wnt to Uwent be
kond te , o • o • na ol!d erzoelc be!oelld ~och t trol'den, omtrent • Ac tu0<1l Fi lm• 
en de J>Olitieke sntecedenten van ARI.'ll!JSE en lJlUsT voorno0101. 

Aan de Hear Hoofdcomnisaaria van Politie te 
Al!ST.ERJ.1AI.'. -

HET JiOOfD V'AU D.E DI.ID~T, 
1-!wnons deze, 

Jhr 1Jr l . J'.Tll. Ser~is. 



RhPPOHT V!J.D. l .B 
voor c. 

kr. : ?24 
3 APR. 1950' 

Betr: Co 1tact "P.ctueel Film" ,,Jt.sterdam met 
r~n~aarse Legatie. 

.. • :B, 1 April 19GO . 

.l:... 
' "Actueel Film" te illlster:l·un onderhoudt goede 

relaties met de Honeuarse legatie . ~ij krijct Rongaarse 
films , die vaal<" vartoond v1ordtJn in het City Theater te 
Amsterdam op Zondagmor3en . ";.ctueol Film" heeft er nu 
bezv:aar tegen gemaE-lkt 0111 conllllunistisc:ije propaganda- films 
te betalen, duar doze hun Leld niet opbrengen . 

~ 1'-lamens "Actueel l!'ilrn" staat zekera HULST met 
-\- mevrouw T!Uli!OK in vorbinding . \ 

y 



~ KAllURt van KB 
voor C 

1-r .: 
Betr.: 

700 
contact hrb . Bond voor uultuur 
en ANJV met Hongaarse Lege.tie 

Uit : f? !:> .. l!~go. ... _._ 
Ag.no.: QO .. i!. ....... ....... . 
Voor : ... 9.9. ~:.(, 

Het ANJV heeft aan de Honcaarse Legatie een brief ge
S~_;hrevcn met het verzoek "ter 0 elegenheia van het te hot...cten 
<.;ongres op U-~-10 ~pril 1950 een ::;t;uuentengroep uit 
Hongarije naar Hederland te laten komen.De verbinding 
tussen Fongaarse Legatie en ABC en Al~JV is goea. reuere 
week ~Qmt er iemand urenlang praten over ! ilms e.d. met 
Bolonyi . TJUUTOK fungeert dan als talk. 
v/at de ABO betreft: op l9o3.50 vwrdt er v1eer een voor
stelling gegeven in het city theater te Nn~terdam,waar
bij o . a .• zal op"treden ue toneeli:)peell:l Ler Meszaros AGI, 
~_;ommunis~e .Er zou een visum voor haar zijn aangevraagd . 
Een andere ~.;ommu-liste zou dansen, terwi:Jl ::,IVIRGKY waar 
s~_;h1jnlijk geaiuhten zal voordragen. 

KB 11- 3- 50. 



R-UTO RI' van .i\B 
voor C. 

Nr . : ?23 •. 

Betr.: hongaars propaganda nateriaal . I 
Bijl. : l!bn 

KB , 3 .-.:pril 1950 • 

hierbij een lijst van personen aan tJie liongaars 
propaganda- matariaal gozondon n~worden . 

&'V £Y ( ch<:tf van "Jiun€:arian Bull a tin" Fot~fi-tei 3 
Boedapest) verzondt ioder~ ma~1d propagandafoto ' s en waarschijn
lijk iedere week tijdschrif"ten van Hon3€lrije uit naar B,..:L .BZ. 
l>ttarnaast w:Hden rechtstreeks foto ' s en ti jdsc.hriften gezonden 
naar adressen die op de lijst voorkomen . BP..:r..ASZ geeft e~n 
aantal exemplaren aan Pegaous , do rest £aat naar Belgie en 
~nige anderG landen . 
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t" A. Q.P,s1I, Secr,J.o.oas de IOI}g, Adm1ra1engracht 96.1., A.asterdam, 

fA. 1lieder aixl.s lnotitut Yoor do Publielr:e vpinie, f'odbus 104.Ans tordoo. 
• ~~~atie Ym Hoderlandsche Journalioten, Z. KoU: 26, AtlstordM~. 
• ..... e1d V akcen trolo Vondcls traa t 5< •:f. terdc-.1. ' + A.llr llr.liicolaa Tauber! ~o Lairesseatraat 1 2, AIIsterd~PooZ . 

• -1- M, • A. Zala, Apol olean 36, Anateriim • 
• '!':' .&1 • llrKr. J.J • .,!~ Uencsen, Vondels traet 54, Acsterd~~:~ . T 

-1"' • • A. J • .._J&I:IBn.B, r e ·•aarheid, ..ostel'liac. f l• :;um Klinkenbercf Ado.de iU!~ter..,er, 547. AJJatcrdoo..S1otord1jl: . · z ll" u ,eCor de Groot, a 'i'iJdt h . .. . Voonurgwa1, Aosterdao. 
'"I. • ,. • .,olttin Forrai, S~al 415, •\IJ:;tar<lan-C. 
~ A. H. C. Ebeling, Al' Corresoondent Albrecht rilrerstr m1t ~7 • . '.matord~. , +A. ilr. A.Conotandso, Alr. . fil!llde1shlad, : •• y.Voorburg11al :?3~ 1 Aostcrda~:~ . ~ 1.&. &• C. John T.Bolclc, 26, ~e1oettitraat, A"Js terdao-..e:n;-

...,. • =.Bernd Blok:.:ijl, Vondalstraat 5l .~ten: S!!. 
A. Heder1ands JTorzoo ln:; tltut , 1:? a , ~endrachhieg~ JiotterdM • 

• A. Redact1o Hieuwe Rot terdacsche Courant · , Hottera8111. 
~A. JeD. hama{ De VillenauYestraat 19, Hotferdao-Sahie'broek. ?
-vA, Dr,Job. llu tlnk, !::sq. vr . lfcr:~anal:.an 1? t.es /II.Br./. 
- llii. PPro:C. Dr. E.B. V'ldoo , berg en Da1sertog ..,~ , Ni j oogen.-
- • iet J..eersohoo1, Dundorotra t 134. :•ecrsen. -

A. Un1Yero~ito~io11otook Leiden, 
A. UniYarsitoitsblb1iotoef, ~sterdam • 

. _.A . -'· Hr. A. Yon lloogstraton, university, iiapenburg 73.Le1d n..,... . ~:J:A. Ad.Y ter llaar, llorndik B, Leerd8Cl. -
• -r A. J.Buijs, Kanonlweg 6. Haliwag• 
+ .A. J.F.l'l'o1xf, liofrno,Yoratraat 1u. ilaarlem 

A. Bib1iothoek van ae Tweeds Xnoer dar Staten Gc ne raa1, Den Ha~. 
4• Neder1andach Gonootschap voor Intern::; tionale Zakon urnnj os traat 7,Ho114! 

P.•n ·~G~,.._ l.!r, SimoniJ1 t:inistry for f oreign Affairs, Bureau d• ~>.!rope l.'rionta tb " 
J' I• P .. KoninklijJCe Bibllotheek, t en ilaa.e, 

M. Eerste daagoo Hongaarso llamescluo van Gaesbekestr~nt 53 Voorburg,· 
'-.A. De Economiache Voorli cht1!:!,sdienat, Eezui denhout sc1:e.1ee ~ . JJon lloall• 
~A. Vr.J.~onnonberg, ~arl.~ai~erakade 171, Den Haag, ? -. · + A. Llr.G • .• erla:um, iVa flaagse l'ost, Den ilaag, 

• ..... A. Dr.A.Trouw, .. aa1odorporweg 2?, Dan Haag, ? 
· ~A. Pierre IU!dort, Copernicusiaan 74, I en H!!ag, ? 

-A. ri . A,leonderinK fark!(eg 279, Voorrurg ? -
t/ A. l.orld Pres a a ?~oto :t.Z. Voorburgwa1 6!, AtlstCJrdao 

IS' Jr.&, A<r.llaan Couwflloo~r. llaYorschilidtstr aat 36, Den fl8ag, ? -
-l-lf. lilr . loijnand J. van det\Lceden, !lotal!p1ein 29 Loosduinen. 

-l- F. Sell llreedan, Zwolsahestraat 195, fla t 28A ~chneniD,len , 
.-.&. !1, V . l!adiUD, .Vater torcnplein ?.1 , Til ' urg ·t -

It ll. llr. Jan Bouman, Juotua.,'f811 ~ffer.atraat 4 lltrocht , 
•+ .&. li.Yen rd.1n, Jer. de P.eckerstraat~2 Utrecht ? -
-r. i~·u,K.Brunklaus, tlabeg 23, V t ? ............-- ------....;~:;, 

.l. U'\i• rress A{:ency, Juliana von S ol berglaan 94, l1aerdon. 
A. Hedactio Leeuwaraer ~ourant, Heor Pieb~a~ Leeuwardsn, 
A. Hedact1e "De 'i'ologl'!l:lf ~ "'· "'· Yoor btlr gj7Bl 22:> Ansterdan, 
' · Hedactie ''Het Parool'' !i, Z. Voorburgwa1 :?25, Aostordm 
A. iledaot1a "Trouw" H. l: . Voorburgval ?.25, ~Wsterdlllil, 
A. Redact1e "De Groene .Allleterd&m:! r " Frederiksp1ein 34, Aostordm, 
A, Hedaotie ''Yrij L•ederland~ Regtllit rsgracbt, Al:l8terdam, 
'· Jfedactio "llet Vrije Yolk" Atlsterdam;IIeko1ve1<\, 
A. Hedac t ie 'De Zakenvore1d" SLagel, Amsterdam, 
1. Bibliotheek: Vredeapal,h, Ven Haag, 

1 I, V~Jlertsl / tiedactie/ Roamer Vioaarstraat 4, Amsterdam • 
...,- F. A.Bl.lfl!!er, . Cu,ypstraot 274, Amsterdam • ..to r. Thoun de Vries• Haa:ogecht 6, A!lsterdao. orl. Prof ... sthJn~ ~t,d~oiikada 12, " 

't I: J;~fi~ J.~~nos~:!3;:~:fh~1a:n 42V. Atlstardam, 
H Ned. VrouwenbeweginR. a. rreaer1kp1e1n 46, " . ,- A: Sahmitr.~ Antotn. A.O. , Parkstraat 32, Den Haag. .,..._.,_ 



Rapport van KB 
voor c. 

Nr. 686 

AFSCIIRIFT. van ACDO/CO 81692 

Betr.:Lijst van te Den Haag wonende Ilongaren. 

Bijl.: twee 

Hierbij een lijst van te Den Haag wonende Ilongaren 
en een lijst met namen van pe~sonen, die op recepties e.d. 
van de Hongaarse legatie plegcn te worden uitgenodigd. 

KB, 9- 3- 1950 

Opmerking: 

Bijlage 1 en 2 in OD 306 . 



rv(.J~J..../ . ] -. 

Uerbe n Nage naar , <,; , , . N. Kel zerss trao t 324, 1"0 .., JC..d 
' >1. J..1.-rC. "i 

Re uuc t le vkn oe Ha, r helu , I __ C 
" van de •o• r waa r t s, Roemer Vlssers tr,4, 

F.baru ch ,. Ke lze rsst r &:>t 324,rtmsteru&m .()/I A 
F, :ichonenberl! 0' b!J). 
G, Werkman , ti r ote to~ar:Ctstrall t o3, De n Ha &g, -
S, UaY1ds , p/ ~S "rOef!e 1\:nsterdammer, Yre uerl '< spleln :>2-:>4, Amsterdam 
A, !Jlumera, A, <.:uyps t ra1t 274. 
Theun .. de • rifll s , Ra amgracht 6, Amsterdam 
Pr~r.~e thelm, J t a dionkade 12, Amsteroam 

,.. G,b alc'<:er, ;1msteroam , Spuiatreat 2b2. 
;, Berend B1okz1j1 

Sunlto Gerrlt, Valeriuastr,l3v , Amsterdam ;~, D,f..Mh 
Go Gien 'rjwan " 
Mulder M,E, " 

. -,...,, /) 

Rie Lips ~t Odinot, ~~~ .Vrouwenbeweging, A'dam, Frederikaplein 46, 
Schml tz Antoin, Den Haag, rarkstraat 32. 
Psul de vroot, Ke1zers atras t 324, Amsteraom 

• 
J, 'o'lolff " 

t r ~ Jules d ~ Leeuwe, Suezlcacre 173, P.D /If? 
1/,li,N,Keizer, beel<laan 454 , Den Haag, ' 

<l' / L, D. ~.J. Krarner, ltobhe:nastr.l;b Utrecht P T'> -<:,'/f._. 
l'- 1::} Victor E,v,Vriesland, Amsterdam, Po3tjt"skade ?49 3.D. '/ ~":1 

1'- ..,. Kitty de Joaselin de Jong, 1aan v, l:leerdevoort 94 , J.len Haag, 
~ )~\P rof. TielrooJ, A~sterdam , de Koepel , ~arnixstraRt 

-
Prof . G,Revia?., A~steruam , land 9ad 7, 
Coster, Amstero'irn, Jan Luykerstra·· t 78 
Mme Szekely Lu1of's, Santpoort, .Yustelaan 
dr.u. Vajaa, p/ a llotterdamsche .uank,. 
A, S ivirslcy, tichevenlng~n. "rnhemsestraat 
A,lala, llpollo1aan 36, ,unsterdam, 

~ ~ X. Szehen, Keizersgracht 690 , 
~ _ L,Singer, ::ic h eveuingen, lier.tsestraat l 5b, 
:f- A. Sc hVIa rtz, Amsteraal!l, iavers tr.da t 33, 

L.Ko.iach, p/ a Fa, Uden, Rotte rdam , 

. -

J , ,lS\~Ol ov it.r. , l,·~stert. t!. , , i , · . ·.:e J• h, 1 1.!'!''l'/z:~tl 
S,Vadas, nerengrucht 334. 
S , Baracs, Keizersgr&.cht 484.~- - _ ~ 
R.Platschek, p/a de Monchy, Rotterdam , tr."ent 1V6, 
L , Uoor, VondelstraRt 194, Den Haag, 
J.He10'1us, Zuilen, de Munick K'!izerskade :?o. 
Z.Forrai, Amsterdam, Sin6e1 415. 
S . Torday, Amsterdam, Keizersgracht 463. ~ 
Jan Musc'1, Rabo•Jsse :>3, Laren , -p. ~ ---~1...¥ 
Mevr,B. !::sser, Nijmegen, Sumatrastra11t 8 7"l 
Horvath, Den Haug, v,d,Spiegelstra&t 33. ~ 
Mevr.~tiefe1h&gen, van Gaesbei<e~tr.53.Voorburg 
~evr. Spaaq Uu l aasa , Vallcenbo schlaan 103, Den Ha~g, 
Mevr,Junf1:11Chliif$er-Krajn1k, Woudt:'lbergstraat 54, Den Haag 
A,lndig, Amat~rdam,ijanrielstraRt 21. 
G.Frid, v.E~11enatraat 63, Amsterdam i' 
~evr.Daroczy , Vijzelstraat 119. A:nsteroam, 
G,de Koos, Den Haag, v,Hogenhoucklasn 26, 
O. Sebok , Sta tenlaan 130, Den Haag, 
T,Magyar, Den Haag , Hanenburglaan l6V,--
dr, E.Hi bb1ng , Amsterdam, Keizersgracht 324, 
~u1der, U, E. Amsterdam, ~ourbertstr.35,lll, 
l.levr.E,J:Iar!lgo , Den Haag, Turfmark:t 3:>, 
L , Hidegh, A>nstera .• rn, Nassaulcade, 17 
J , Vegh, " Keizersgracht 162 • 

• 
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"f../ 
\ ~ 

"- t
~/ 
q. -t" 

~_,_ 

(}, ~ 

l.t, Toth, • .mst erd~J~~~, vlimpla v:eg llv , 
l .~n] ed1 , ~ampe n, hoelest r ak t ~ . 

A,,Ze <e re s , v. u. ~e teruat,,st r. cH , ... t.re cht, 
A. S~besty ~n . Tr1epkaa~ 2. • 

. K, lio"ndoc 7., ... tndho w •r:, La'ln 1"2, " 
l.T~e~ 1 . J o ttnn d~ litat r~at lv. " 
S, Varga, Ad riaans tr. 5~. 
J~Ke relc es, ""81 i ebaara au , ....... • 
J ,bolclc, Ams t erdam , Lanp • L .,~ tst raa t ?6,1, 
M, S, vetrov, Russ lsche Amba s sade 
F,l , Tchi{ irl!IIIOV, " 
V. s. Sl,am1n " 
N.K.~ebe ev, " 
A. A.Lia~<1. n " 
A,A, Vr1 nv 
Petrov 
M,A, Kikoulin, A~sterdom, 15 ~useumplein 
Gorgi Afrin, J.len Ha ng, 3t~tenlaan 134/b 
Kv.·awerz ~ i'ruszynslci, Leg~> tie van Polen 
Ale lcsander Leyfell 
dr.J ,t~.obryne r 
' r.J .~~artinic, Legntiun de 'fchecos1ovaquie 
Ing. A, Strnad 
!A. Tudo1· ~> ..... . r.e; J; t, 
l.ieorge Luoa 

" 
J J l ~ L 1 1 i ~ .J t 1 t. l L ": 

P. ~a1azs, Tesselschadestraat ?9 
J,tichal~er, Leidaestraat 25, Amsterdam 
L,liillieron 
~,;Hr. tim it D d1 
S,t'rins, Hoe rner Vl s aerstraAt 4, P ~ .!..!!.!..!). i:f 

J ,Heis?, H ilv ~rsurn , Vaa rtYieg 24. f 
1 r!Ya K" rper, A.n sterdam, Schalk Jlurgersstraat 33. • 

V, Ba ns, Nieuwer Sluys Utrecht, Over Holland a/d Ve c~ht 
B.bargman, Amsteroam, Yselstr.3.lll, 
v,d,.decic Hosette, Vl.a ·1 rd1ngen, lwelinclcstr.l93. 
A,P il rdavi, Jlubertusstraat 1.6,Hoe~sbroillc, 
Jv.,lf«•, Reeatraat 9, Heerlerhelde 



NO'n\ 
'Yuu KA-RA 

Op 20.2.1950 ia aall Clipper bri'ef Ne. CAH/60/ 095 ,esohreTe&:l waarill hem ae 
Uahoua Tart e.e Neta Tan CS aaJ:l KA-RA ta. 16.2.1950 Ne. 78957 betr. A. PALCSIK 
wera mede,edee1a. 



i K.A.-R.A. 
i c a. 

• • 78957 
jl.a gene 

tr.: .A.. PACSIK 

In antwoord op Uw rapport dd. 2/2-50 No. A.242, 
betreffende A. PALCSIX; moge ik U verzoeken aan Clipper 
bet volgende te \v.illen berichten& 

Met A. PALCSIK wo~dt bedoeldl 
Andreas PALCSIK, gaboren ,6 Septembe~ 1899 te Budapest~ 
antiq\lair, gehuwd met Klara Dorothea Frtedel•ike w:f;EISER, 
geboren 26 J~ml.l908 te :Berlijn, wonende Hob'oernastraat -lOd 
boven te Amsterdamt kerkgenootscbap R.K. en sedert 1928 in 
Nederland. ' . .........._., 

PALCSIK is voorzi tter van de Hongaria Clttb t~ 1'J_
aterdam. Deze olub is opgericht in 1929 en is een konink
lijk goedgekeurde vereniging. Van de ongeveer 2500 Ho~
ren, die toentertijd in ~ederland zouden hebben veroleven 
en van wie bet grootste gedeelte in de Limburgse mijnen 
werkzaam zou zijn geweest, telde genoemde vereniging onge
veer 5•J personen als lid. De indrllk: werd verkregen, dat de 
vereniging een Cr~istelijk Demooratieche politiek voor
stond; beweerd \rerd echter, dat de HONGARIA CLUB te Amst~
dam in het geheel geen po~itieke doeletellingen nastreeft, 
m~ar ~itsl\litend on cultureel gebied werkzaam is. 

Hieronder- werd veretaan bet onderhouden van :tam1· 
liebetrekkingen, bet tOt elkaar brengen van de.in Neder
l~nd vertoevende Hongaren, bet verzorgen van leot~ur en 
het organiseren van recreatie-bijeenkomsten. 

De leden zijn in i~der seval anti-comm~nistieoh 
ingesteld en niet bereid medewerking te verlenen aan de ~ 
doorvoerine van het commt~nistische steleel in Hongartje. 

Sedert I'l!aart 1947 komen de leden van genoernde ver
en~ging iedere eerste Zondagmiddag van de maand en verder 
nog elke Donderdagavond bljeen in cafe-restaurant "De La 
Paix", aan de Leidstraat 67-71 te A.mSterdam. Op deze bij
oenkomsten, bezocht door een vaste kern van 12 tot 20 le~ 
vrordt Nederlands ges~roken. 



RAPIOiT 
Van: KA- 1LA. 
Aan: Hoofd C. 
No. A. 242. 

1 

AL OND.I!;d.\IK{P: A.PAIDSlK. ·-

1. 

3. 

Clippers Ambassadeur ontving enige tijd geleden een 
brief van een ze~ere A. of I.PALCSIK, Hungaria Club, 
AMS'rERDAM. De brief was in keurig Engels gesteld en 
drukte de hoop uit, dat de Ambassaddur zijn verblijf 
in NEDERLAND prettig zou vinden, dat hij ~~~ bet 
goede werk, dat hij in IiONGARIJE begonnen was, zou 
voortzetten en dat rij zij11 vrocr.:ere I' one;<:. arse v.rien
den niet zou vergecen. 

Kort daarop verscheen betrokkene op de Ambaesade en 
gaf de wens te kennen de Ambassadeur te begroeten 
namens alle Hongaren in N.I!!JJJ!; U • .FJID woonachtig. Aan
gezien de Ambassadeur 11 bezet" \iSS, v·erd betrokkene 
door iemand anders vanre Legatie ontvengen . Betrok
kene vertelde tijdens dit bezoek, dat hij ean bet '
hoofd stond van een groep hongaren, die in NED.I!!3LAND 
verblijven; deze groep zou ongeveer 1650 leden om
vatten, waarvan ± 250 in A.!,J.ST.I!!lillAM., 180 in den HAkG 
en de rest op verschillende plaatsen in NJ!;D~~Lhl~ . 

Cli pper verzoekt ons om inlichtingen over betrokkene 
ende Hungaria Club . 

2-2-50 . 



R:.FFCRT van hE 
voor c. 

i r. G37 

Be+-r. : vs to.rooy. 

rB , 2b anuari 19~0 . 

'Lit goodo bron v ernar ,t)n \ i j , a. at u u houa.in_; van 
Cl:) .T(),IDAY ver~ndo:t'<l is sud0x·t nt.: t .aJk- -proces. Tot 
October 194~ bestoud zijn \lol'k t"'r logatie in de uit. ave 
van visa en htJ1- !JProk(:)n mut b(:)zoekors . Nu doet Bai'Cios 
di t en houdt vsutorduy zich ~zig met h0t YJ1inncn van 
artikel<)n uit courantEsn, b . v . ov~;;r hut larshall "lew, de 
l ndOU0Sische kuest it! f.h Ov Jl llOU <.!Ol'SO aanculogenheden , 

bij a.e cursus a.h. G~•.to1•dcy t~eft voor J:..,t le 0 atil3 
-personeel toont hij ZlC niot meer zo'n velb.:spraakt 
propa~anuist voor het co1 .unisr e als vroe_,.;r , l'laar beperkt 
zict. tot het s1 r kt noodza .olijke aan de hand van he+- boek , 
dat hem tot leidraad diont . 

.l::l<:tt schijnt he in .. ollru1d v.el te l:eva::.len.ID. j hee.t 
autori jden gelo:h:lrd, nieU\ o r eubols ekocht en he• eo1•t aan 
de .S3rl i tz school .t.eo.erlauc:ts to leren . V.!IOr Bardos k\ ar 
zei hij o.at hi~ .Jn els h,erde . o elijk wil hi j daar nu 
ni~t me~r. voor uit omen , da r dit een zeor slecht~ in ruk 
zou r::.aken . hi: toont zi cl vooral buvreeso. voor Bardos . 

~· 



Uit OD 349 

. Voor OD 306 

Ag. nr: 78 226 

UITTREI<SEL 

Naam: 

Naam: 

Afz. : 

MAANDRAPPORTEN LIMBURG 

VERTEGElf,"/OORDIGING VAN HONGARIJE IN 
NEDERLAND 

verb. 72 Datum: 16-1-50 

Aard van bet stuk: r apport over de Maand December 1949 

Uitgetr. door: 

Datum: 

~ 40060 • 'H 

In Januari 1950 worden alle hier wonende Hongaren naar 
Amsterdam geroepen om deel te nemen aan een samenkomst van 
alle in Nederland wonenede Hongaren. Op die samenkomst 
wordt een Hongaarse cultuurfilm vertoond. Reis- en verblijf
kosten worden door het Hongaarse Gezantschap vergoed. 
In de mijnstreek tracht men te komen tot heroprichting van 
de door de Duitsers geliquideerde R. K. Hongaarse St.Barbara
vereniging. De bedoeling is het godsdienstig en nationale 
verband der hier wonende katholiekeHongaren levend te houden. 
De vereniging zal zich verre houden van de binnenlandse-, 
vaderlandse-, en buitenlandse politiek. 

vde Op aanwijzing van: 
BIV 

22-8-50 

2 



v:ERTROOi.'ELirr... 

Van ll~Wouwba!'e zijde .1 vii ~ij mcdegedeeld, dat in 
J'~nuari 1950 een grot~ Ela:menkopst t& A.~tt~rdon is gehouden 
van alle in .Zui~-Neder~nnd verblijvend Hunea~on. Op doze 
'biJeonk~st zou -een Hongaarse cultuurtiln tc.rtoond zijn. 
De rois- en verblijfstosten zoudcn .oor het ~~onrae Gezant
:ech'lp rord-en v~rgcc.d. 

Gaarne zou U: vnn U verne ~ ot U reeds OJ:ltrent 
bovenstaande biJeefik9mat nad~re g~gevens bereikten . 

C\.1 

ll:.,:f roo.w VAA l)E DI r$T , 
NGmOnEJ deze, 

Jhr. 1lr ··· .1 . Th. :S£~rnri"'. 

c.~ 
ASh de lleor Hoofdoommissaris van Politic 
te 
fJlST<..RDM'. 



J 
. • it.FH. !!I' vo.n LB 

Yoor c;. 

botr.: 1nl , ~nc. bron. 

bijl. : 1. 

• 
__...... KB, 6 Jtinuer1 1900, 

1/.£ ;.. I , . /J; - , 
OJ •• q -}{,W/ . ~·..; 1 ,. J7 - 0_;',

1 
v/J 

10 JAN. 1950 

- ~<I i A :Dt;r7 C:.<.< 

hierbij enige 1nl1cbtinf;en u1t bonga!lrSI:l bron . 
Gemakshalve wordail '113 vollodig weergegoven, hoewel sor..r. 1~e 
stukkan voor c. roinder belangrijk zijn . 

UlTTi.EKSEL 
U!t: ().LJ lf~t 

Voor: ().lJ ./()6 

o.a.T.: 11'1"·1: 
Dat.: .tl· J"- rl 

Par.: /~ •• 
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12 Docer.,bor 191; 9 Brussel: 

( 
1 . In I.Jol r.i o ~ orden do uencol of;onhodon van de lb.Qf.aar:~e oni • renton 

verto~nwoc.rdird , baschomd en bet;Uns t i gd , ook op pol1t iok el i od , door 
bet "Comi t o dor lbngaarse cm1(,rat1o" (Del t;i un1 l at;ynr U:i •J·QJlB B1zottsac ) 
Lustuundo u1t do 10 c:eest vooraon.staando perooonlijkhoden onde r d"' 
BontArun i n Bruosol. 

2. lJe lloncut.roo club 1L I:lrussel (Brusszol1 l:ar;ynr Club ) vur lls.dt d o 
lfon(·uran 1n llelc i " op t:aatochllppel1 Jit ~;obied, zorr.t voor 1not nr:dl.ot.d1n . 
,.un hot nut1onole govool on 1n socl aal opz1cht . Do Club bcvin .t ::1ct. 

_ , RUe do l a 'l'ete d'Or i n Dru.ns el . P resident : do boer GYUH!:;\, 
-;( 1 ulc emoun :;ecrota r in: do beer Dr. D£AK, &' z1Jn 100 l odon . 

ZC>ul s roeds bor1cht word, bebbon aansl ncon t or on JfcJn uurss er 1, T :.tnt <.ort 

i n Bruosel pl aat o 1:evond.oo . een BoJlE:tmr l'.ord op otr!ll,t noer,·osl u ·en , 
ecm tl!ldor word vorf;11"ticd . Door de pol1tie wor clt noc ondor zocht or 
hh r npruke i s van met elkaar in verbuocl stuMde c uorcur. 1t:c c: rdo 
'hrro~iut i :Jcho dad en. 

+I t, , ...un z.,kore 1onC !M, d i e 1n Doedapest al a russ 1.s ch off1c1or bekond I 
v:UD, vlucht t o voor do Jlr anso pol1t io onlangs u1t; Purl j o nnnr Drusaol . 

X Hi j cor dt~ar uls r orerentie oen ndres i n Amvt ordor.:. . D1t udres vol c t 
;~ ......... -

/' . ;/' ovur en1t.o dugcn . ~ ~u.e......_9 r. ~ t.'o~~~.v") ~"i·e 

os~/ ·o. e n Cl'Ond von russi scho ~.~u.~~n ward onlango door do rode 
Co ~,. Hoo'\:.turoe re•·orine oao do pollt ieko pol1t1o opdr ncht rJ~ovon 4HoH 

~ ~ssincho aut o ' s , vrachtl:Q{;eos etc, die over do grons c uun t o ondor-
J iJ d 1 f) zoo,.dno I n e oval van to ·enstand i s hot ~;t~bruik van \18~0 ~;eoorlootd . 

U>it tor vor h i ndori ng van hot ove r do erons smokk olen vun vluch~elin1 un 
door ruosischo c:1litaire n) . 

6. 12 December 1~~9 Brussol : 
)( 1 r.on zokero Dr. Izsak A:rw1n GOLDSl'BIN, (wour s c.b1 j nli jk Rnbbi Jn ) but:f·t eel 

halt Juur r oleden van hot Rabb1nllllt J~:~stordan oea "U i t nod 1.;1nt: " ont\ un · 
di t diende s l ocht s or. bee i n Brus sol "ala botr ouwbuur" to doon 
schijnoc. Conos::~dl schl jnt BolsjOTJ1oti s cb ue,ont to zl jn , bovln tt zich 
coconte ol in Pulost ina . 

~
? .Bot llo~uurse a:ti e; ranten blad "SZ!1bad Toll" (Vr l jo £ em) - rud~ctour 

p 1>0 V lJ r,zol tan D£a,vorsch1 j nt vanat' 1 1anuur 1 19!i0 " okoll jks i n cou ontvo n ' . 
0 · / (Tot nu toe !llaandbl tld) . Ook znl tos el1 j kurti j d oon ui• uvc in hot. 

... Frans vorocbi jnoo, r.olko t or inu l{;o zul \.ordcm voor ool cwd . 

• 
D ]..~ o· 

a. 7 , -, 
( . I RO in Del~io ondor s t ount \7or!cl oze ell11,;rant.en muan<1ol1 jku mut ;:J 1ddold 

4000 aol.ci:JChe fr o, i n Ztll tsor und mot 7 3'/i toorao 1"r . per <11\t:o 
I' . .. 

I 
9. H Docor ber l~t Purijs: 

!let. nuntnl nbonno•a van "Humanite " i s do l u utoto t ljd van 400.000 op 
!'70. 000 toruei>:olopon. 

10~ 1? uoccr..J>,r • 
..; Do lion ·o,nroc PJ'Otestante 'l'hoologen i n Dollund (boul·a-otudont on ) rlO rden 

o._E /I'} J J inut.ruo:~ .::d door do i n Ut recht wn~do llont:narse Univernit:.o itop~t • 
...L Pul St.FOS'l'f ... l> ( pol1t i ek bet.rouy;baur) , die Ill 1.n 19~ .,it;roo111o . Ondor d o 
r- hu1di , " Tl.ool o1;on z1Jn - volJ. ens Psr1Jse r:-.on~ - J.rpl.d St.B~at ttJ 
~ ' Ut recht en Pot or TO'l'B (Den llwle) uh abool uut botrour,bnnr te Leocho1.1 on . -



I 

• 
• 

• 
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11 . 17 Ducer-br, Pnri j s : 
I r. 1 :..ri j !;o l'.ri.n ~ .-n t ev:e:.rt reo dut Bol oeyi b1.nna::l:ort l ozunt i n 
l .. r i j:. I.Qrdt en d11 t J e te:~enwoordir.o t;<>7..nnt SZAll'l'O ( srrco~t : eon 

~ •. ~o l'd ,·ran:; ) t ot consul-goD6r nol in New York (of 1;ovt.Dt in 
".!lhin,;ton of Den Hu .f:) benoe!!:d t·.Qrdt. 

1 :?. l v .JOCt~•.oLcr 1 94S . In Pa rijs werkt mc:t. tl en zo <>r tlllllZi ouli jk •.unt ,, l 
deelnomor a con "llllp en raodf evin•·s-orr nn1 uut1o voor flon• IIUt·oe 
orLcsi de r :; n, Por~js 71 17/bis , rue Aznelie, voorzit t ut· en l o id er : 
l at vnn VINC~ . 
Doze o •• ;nnb ut i o i s vr1j vun polit.ielc, s tnut op Chri.;tolijk- noJ t i on<..l o 
~rondslac on i n door de flonr-aorse nutionule canito ' !l (U. :J. :.. on I. R.O. 
erltend. 
lieert hot. pl an 7.1ch mot ni t.Jt l .arxi :Jt ! ache urbeid e ro \'okvore:o1ri n ·,.n 
(corporuties ) in llolland in vorb1ndi nc t o ntelleo ou ~1 11 ook hior 
eenzol fde Hono•arse arLeid ers- orgoni!lut1e oprichton. lDukt voor eli t 
dool eDu c e schik" o betr ouYJl:.aro Honeunr in Ilol lnnd. De krunt vrlll de 
or~;un1outle vc:·llchijnt 1n Pur1js 2 x per 1:1aand • 

1:' . De u1t zendin•; van een Bo~~t.earae Katholieke prioat.or voor !e Hon. u.-ta. 
i n Hollund, zal spoe dir· pl a nt s vinden. 

14. ~tto von HABSBURG, Honcuarse troonopvolr or bovi ndt =ich o~ sodort 
r.aanden 1n Porijs. Hij hoeft l &ng Ul Hot el Cnyr6 (4, B:! .~n;-o11) 

,;ewoond . Xortgele don heeft hij <> en hu1a f•ohuurd. Z.K.n. heort cont.~et 
:-.,t. d e ::.eeste• c!or leidondc persoonl1Jkhedon van ue lion &w-oo o·a i ::-::• !e . 
lloe r t zocr 1·rote 1nvl oed i n \'lasbiJleton, London e n ook in Pu:-ijo. 
I n over Hon ~arse gc beurtoni s aon(4n pors onon) von t1cntnllon j uron 
to~, ncuukour1& goinronneord . Gebru1kt z1jo Lrot e i nvloed i n hut 
bolflroC van lion a r1je voor oen Dpoed1~e bovr1jd1nt;, r.et ·root s uccea . 

l...,.Pt.r i ja: (Nanon en !idr es sen van l e1dendo Hon, oor oo or.:i (.· wa' on lh P11rl j:~ ) 
.\' !Jr. Pal AU.C:R ( c e-;;ezen lions . Gezunt in Pur1js 1 Univo:·D 1t ei•s ..,ro:'b ,;ao r ) 

Ho• ol :Plo zu, hV. l.ont.s iens 
JJr, i~t~tnl UU.r.JN- PJ..VIC3IT, Poria , "!. Bd. Rnspail , Hot ol CQyN (1;o: ,o;:un 
t,;ozunt i n Stochholm, Uni vers it.oi tsprofesoor). 

f- Lujos fWDU-l~'TH (f;l!mozon purleznentsl1d, t.et · em·.ool~ i , l e i dur \!.!n 
de Honoaurno Chri st eli jke VolkaboYief,; int:) • Ci ~ Du pant 1 1 :./bi a ruu 
Pergolese . - '1111 in Janua:ri voor onif'e da~n Dlour ll'oll ~.nd or in a o 
lJuneorie Club to AJ);sterdam 2 voordt't.lcht on t o houdon . . 

'J( 1 Pnl SZI\BO lt;e11ozon af~;l"•:allrd1ole1 stuutasecretur1u) , in l!t. ll~.ond 
,, t:eweoot , i s t oruc f.:et;uan - r a r ija , 9 - 39 ruo Richer , Ho• dl vOl'\!U'I I os . 

- LUi DOBBLHOFF ( schrij fstor, journal1a te) 
Pari s 8 , 1 4 ~e de l a Treoollle. 
B•.ron l ot van XRAY (Socroteris von de !'.on ;11ur!lo Clu·i .lt .... lt jl:c.1 Voll. nl.c:
r.ec 1Dc). 
Bolo BOKOR, u.fdel ino:sre!ldp Paris loe, 42 Bd. (l{a-1br, l d1 Hotel Jll~Jire, 
(leidor van de lloerenbondJ. 
'1'1bor M! ( ecw(IZCD a r cevsar41(lde, l eidor van de Sec•!:, voor bl nn <l!l
lWldllo e.nngelo::enheden in hot !i&tionaol Oocitc , leL or v•m do l c.u . r.
Lo.od), Puris , 15& , B4. Gurlbuldi, Hotel Se ~1or. 
Sandor OORSOS (cenezon r. f cevuardi o1e. eon leider VIL.'\ •.e Lou~u:.t.or,c!) 
Par1 o s. 39 rue R1chor , Hotel 3orvantos . 

, I ur. Yrim·ca nstrY (Parijs) leide r V&n de SOc1aul D« OCl'uten (f:·actio 
- ; peyer). 

r 
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• 

- :!. -

Hen tt ss 'hat ienJ e CJi Ita in de bwSJca ·ae.t 11(!18 oft1cle1o I ~,Oto
·rogder b ... l b • • 

17. LUi Gi~JIB, Z>Htls reeds bericht - secretnreuse \on de lion ·tmrne 
h·lll.lel:Jutt.r.<;h" in Bru:Jscl htJo- !"t zich enipe \.eken fJOloden t.cruc (c•rokl:e: 
Zij ~ont nu bij h ·Jar oudere in Fnrija. De rode reeerinc in Bo::Klnpost 
houdt hunr kind dear als cijz,elliE.Ir V:JOt. "'ij heart 660.000 Bel,.- i sche rr 
ur·.btclijk eeld bij zich rohouden en heart de rogerill(; in Boedo"o:Jt 
l nten l.etan, dut z ij h"'t ro~d :J1echts terucceo.rt wo.nnoer men h!l.tr 
k1nd aun huur tcruc c eert , ~eon vrije uitreio nnur de D;Ooder 
~oe ntaot. 

j \&.Den Haag, 1£ Decembor 1~9 : 
'). 1 .t'rau TARNOK-SOL'r.I is hot "lief je" van BOI.ara. 

[ Bo1oni hebft. vundaag in c;ozelochap vun 'l'ornok-Solti en zijn vrouw 
oo vt- .?"' hot t;oachook voor Stali n (in vcrband met diens 70 :Jtt! vorjo·, rdQ{;) 

bij de Dovjet .ir.lbsssode ovcrhundigd. 

+-r 
...L 
I 

• 19. Fr l . PCl~GRACZ r.:oot op bevel van de Gezunt en B \IOOS , iedur \·;oc;-d 
vuo de bezoekero (vrat zij in hot £ez,ont.schupnr el•ouv; :::nl'Citen), :.otereo 
( ::tonor;rurcren) • 

20. De :::feer in de Oranj-.,straot t:Oet ve~rschril:l:clijk zijn. De ordin:.~ i :-ate 
I'IOOrden ZiOols: boer, bandict etc . etc. VJOrden voortdurond ·obn.ikt. 

21. !'ruu LOJIRING.m on B,;r.ocm vonden l'..ort t.:eleden eon r e!Jchikt.o nieu\.'0 
wonillt· voor de h:llldelso fdelillb door c.iddel vBn Otln .dvertentio • 
Toen de verhuurder echter hoorde dut hot \'IUS voor de rode Hon.;·.u.r.;e 
re:;er1116 r:ees h.ij de huurder uf. ~u Toordt r.eer opn1eu" ·eadv<lrteerd . 
(17/t:_/19.) 

2£. u n do Oror.je:rt roat i s 2Dndag 1£ Decocbor 1949 eon leo cri er eo~~.oest. 

,,. . Hot rode ,_;..,zun t schop he eft n1elf .. e "rode" von eon Bon!;. Sov jet-Stuats
wunen voorziene d i p1ometen possen ontvnnsen . 

( 

::4 . De honcauruo politioke vluchtelinsen nec.on do l uutsto tijd in t:ro•e 
·e·~le de richtinc Joego-Slovie. In Yougo-Slavie t~rden doze door 

de >Olit 1eko poli t1 e eca;·J.·estool'd en i n Bolt;ro~ Tite1 en Nugybecoherek 
coi nterooerd. ~j r;orden to nerk {;esteld voor de zwnurate landarbo1d, 
olsr:.ede voor do n1 jne«~ a1& dwnncarbe1der. Bet uontal bedr •U•;;t r..ooo. 
~r z1Jn oor. vole Roemeense vluchtel1ngon c e1ntorneord • 

Om vlucht en d1ss1dontie to verhilldoren hoeft uo rode re1:erin. 1n 
Boedupeat verordond dnt Rijksambtennren s lll:hta zr.et «oen oc!lr1ftoli jkc 
nvorc;unn1ng" l LI!l t;er dun 3 uur van hun bw·enu oo~;en \1or; LU Jvon . 
,;unneer het YIOE;b1ij'l'en ZIOnder verc;wwiJlt: t.:oochiedt , ~.ot-deu zij direct 
door nvertrouwensmannon" 1n hun WOnineon oprezocht. !Jo ;X>l1t1okc 
vortrouwenamannon 1n de woonhu1z,en m~tcru voortdurcnd t.cn·ichten O\ CJ• 

bui•enl~dse corresnondent 1e van de hu1obewoners. 

w. I n h.,t ,·evol dut moe 1n Part js - Brus:Jel iota hoort over "vel"t!ucht., 
re1z1t;ers~ nunr dez.e land011, Y/Ordt dit direct ceoeld. 
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U11 S('hri.iven no . 60129 , / .. 1 2 De cember l 949 . 
dd . 10- ll- 1949. 

Ondervrerp : Personeel 
Von~aflrse ::..ega t-ie. I 

Vc n 

- \3 oEC. 1949 

G E H E I lA'. x' ACD/ 7.r 

Naar aanleiding van bovemwn gehaald schrijven wordt U 
bericht, dat de in dezerzijds schrijven no. 2573- 49 , 
dd. 14 1;pril 1949, onder punt 4 vermelde naam 
SCHRElJIIER moat zijn SCIIRE'11ER. 
Near ·werd vernomen is hij een oude man en is hij on
geveer 3 maanden g eleden teruggeroepen . Zijn perso
nalis zijn dezerzijds niet bekend. 

L.3 . 



Y -rb •• 1.11 

Doss . l 3/4 ;~/ ..... , 
• t::. L c -. b r 194 ..... 

nde , :rp : hon aa:!:se e zc1.i!t 

Da tum ontvancst b r 1.c ~=---
Be t~·cl.i. .. haJ.rhel.d be r1.ch t gever: vo orsnands 111 t tr.: beoo ·del en 

aarder in ber ich t: zec r ~aarschijnlijk 

Tevens be1:ich t g l'.lzonden aan: ---
. ede\,el'k~;;nde instant1.es : ---

Onder nomen act~e: ---

Van een persoon, die gocd georH!nte~;;:-cd kan worden 

genoemd , v;erd vernomen dat de Hongaarse Ge:6ant geregelde 
6 -f- 1 omgang he'='f't me~ ean Hongaars zakenman , genaamd S615BEl\T 

•f- (personalia onbekend), zaakdoend o t•- Amsterdam en \.onende 

te Eussum . 
De bericLtgever kan niet zeg{.;en , o! :1e:; co!ltact 

tnsseL de .. ongaarse Gezant en .::;Z.., Bl ui t zaLeli~ - -e ,_.an 7 ,:>olitiol<e oti Jven onderhoud n \.ord t . ( uinde) 
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