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Verbinding no.l2. 
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Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt het 
volgende medegedeeld. 
Met Christa Sanders wordt bedoeld: 

Christina M E I E R, 
geboren te GrUnnigfeld (Dld) 24 Augustus 1908, wonende 
Jan van Riebeekstraat 12 te 's-Gravenhage. 
Zij is op 16 Mei 1934 te •s-Gravenhage gehuwd met: 

Gerard Jacobus S A N D E R S, 
geboren te Meysse ~B) 22 Februari 1909 (op 11 November 
1945 te den Helder overladen). 
Zij heeft zich op 18 Juli 1947 in den Haag gevestigd, ko
mende uit Amsterdam, waar zij vanaf 28 Juni 1941 heeft ge
woond aan het adres Reestraat 13 I. 
Vit haar huwelijk zijn drie kinderen geboren, genaamd: 
Helga Meier, geboren te Gelsenkirchen (Dld) 10 Juni 1928, 
Walter Gerard Sanders, geboren te 's-Gravenhage 9 Maart 
1939 en 
Rosemarie Johanna Ida Sanders, geboren te Amsterdam 9 
Maart 1943. 
Door de P,R.A.te Amsterdam ward tegen Ch.Meier proces-ver
baal opgemaakt terzake van 1idmaatschap van de N.s.B.Zij 
is gedetineerd geweest van 22 Juni 1945 tot 21 December 
1946 en zij werd door het Tribunaal te Amsterdam veroor
deeld tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf met aftrek 
van voorarrest en uitsluiting van het kiesrecht tot 22 De
cember 1956, 
Haar echtgenoot heeft bij het N.S.K,K.dienst gedaan. 
Ch,Meier is volgens een persoon, die haar goed kent, reeds 
geruime tijd als kokkin werkzaam bij de Hongaarse Legatie 
te •s-~ravenhage, terwijl zij in feite ook als huishoudster 
fungeert, 
Zij behoort niet tot en1ge pol1tieke partij.Zij is lid van 
de Bvangelisch L~therse Gemeente en af en toe bezoekt zij 
de dtensten van deze gemeente. 
Ln het algemeen staat zij gunstig bekend. 
Volgens de bevolkingsboekhoudii11ig is Uh.Meier staten1oos 
ala gevolg van het felt, dat haar man bij het N,S.K.K. 
~eeft gediende. (einde lr 
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Notitie KA/RA (Overgehomen van schuthlad CO. 90933) 

Omtrent de Poolse vlie0 er ~.1 told KASPRSYK is reeds dzz. 
,:erapporteerd (zie ons t:'/828 aan KJ3 en HC~ ACD 95448} 

Omtrent de n:teuwe Hongaarse Gezant zijn dzz. reeds 
inlich tine;en gevraae;;d aan alle verbindinesen (.~ie LCD 93796) -t 

~ Q j-ob 

KA/HA, 29- 12- 1 50 w . • v .d. L • 
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Nota aans KB, HB , df t. 
van:HBVD 

Origineel in PA- CO via ACD naar KA/RA 

') 

In mijn gesprek met de Canadese Ambassadeur Dupuy op Za
terdag 2) dezer, deelde hij mij mede , dat Elmer hem verteld had 
dat zich hier in Den Haag op doorreis een Poolse vlieger bevond, 
die naar Zweden gevlucht was en thana via Nederland op weg was 
naar een overzees land. Deze Poolse vlieger was zeer goed op de 
hoogte van de situatie in Polen en het zou nuttig zijn met 
deze man een uitvoerig onderhoud te hebben. Wellicht kan KB 
hiertoe de nodige stappen doen en de Pool, nadat wij hem zelf 
het nodige gevraagd hebben, in contact brengen met BID of G2. 

Dupuy deelde voorts mede, dat de nieuwe Hongaarse Gezant 
e6n van de weinige overlevende medewerkers van Bela Kun is. Hij 
achtte hem een bijzonder gevaarlijk mens en vond het sympto-
matisch dat men een dergelijke figuur naar Nederland had gezonden. Daar 
moest zaer zeker meer achter zitten. Hij raadde ons aan inlich-
tingen over deze man in te winnen bij 002e zusterdienst in Parijs, 
waar hij lange jaren op het Gezantschap werkzaam is geweest. 

Voorts vroeg Dupuy of wij er hier iets van gemerkt hadden, 
dat men propaganda maakte voor het denkbeelddat Rusland heel Eu
ropa, met uitzondering van Engeland, in zou pikken en vervolgena 
aan de Engelsen en Amerikanen zou zeggen, dat de rest van de 
wereld voor hen zou zijn. Dupuy had horen verluiden, dat in Rus
sische kringen de hoop gekoesterd werd, dat de Engelsen en Ame
rikanen hierop zouden ingaan, teneinde een grote oorlog te ver
mijden. Ret zou bovendien voor de Europese volkeren een gerust
stelling zijn, dat geen nieuwe oorlog zou worden gevoerd , maar 
dat de Russen zonder slag of stoot Europa zouden bezetten en 
dan een veal liberaler regime hier zouden invoeren dan in hun 
eigen land, zulks om Engeland en Amerika gerust te stellen. 
Ik deelde Dupuy mede, dat wij nimmer in de communistische pro
paganda een dergelijke tendens hadden ontmoet, dooh dat ik zou 
trachten om door middel van onze agenten bij vooraanstaande com
munisten eenproefballonnetje in deze zin op te laten. 

28 December 1950 H BVD 



RATPORT van KB 
voor c.rv 

Nr. : 1194 (PA) 

bet,_·. : Hongaarse 1eg atie ACD /[3 IYIJ • 

• 
i :c ' 18- 9- 1950 

BCL~1~ en zijn vrouw Z~Jn nog met vacantie. 
rm.'C'hACZ , ..t' RAl.:K en CAJU.. hebben zich onlangs geweerd . 
Op een avond dat er niemand in ht t gezantschapsgebouw 
was , hebben zij p1akka ten aangebracht op de muur met 
de woorden: ''weg met de rnoordenaars , Cod bescherme 
... 1ongarij e 11 , etc. :Jebben rode inkt in de brievenbus 
gegooid en 2 spijkers in het slot redreven , zodat 
C.::>ll'rO;-tDAY, die kort daarne terugkwam, he t 1egat ie
gebouw niet binnen kon • 



LWITJT RIE VAN 
BlliNEl: WTDBE ~AKEN 

I-To. t 9314? 
Bijl.: e;ene 

- 0tr. : Christo. S UIDERS 

Van in den rcgel good gclr~ormeerdc zi3tie verneem 
ll~, dat bij de ongaarsa Legatie h.t.s. als kokkin werk
zaam is een zekere Chi·ista ruu~DERS (nader~ pcrsonalia on
bekcnd) . 

11~ oi.O)e U verzocken Christa JA,lWERS voornoemd. na
der te doen identiliceren en cen antecodentcn-onderzoek 
nopona haar i~ tc stellono 

•• 
O.tltV:. be\\': ·· ·· ·· ··· ·· ·· .. .

Rrronel : ...... ~· . .!~.!..' ..;:...n>.:,__ __ 

;;L 

Ao.n de Heer Hoofdcon~soarls vu O-~ 
to 
's-GRAVENHAGE 

H:E.'T HOOx'D VAll DE D::Q:;NST 
Na.mens doze, 

If 

~ .Thr . J . :.~:n. erraris . 



1 AI'J ORr van KB 
voor C. IV 

Nr. : 1193 (I.A) 
----"Jt;/ -l9 ~o. 
--··""z __ _ 

:retr.: '"ongaarse 1eea tie. ACD f9s~'7 -

• . B , 18- 9- 1950 

(~l Douwe CHP' St._. , die enie:,e tij d het werk van 
...P. BJlA.f\K , de vroegere portier van de .... ongaarse 1egatie , 
~ heeft gedaan , is thans booe bij de hande1sde1egatie. 
- .uj mag niet meer op de 1eg atie komen. Cm te voorkomen 

dat hij d Mar nog zijn vrouw , die kokkin is , komt 
bezoeken , heeft men haar onts1agen. ~r word t nu 
gekookt door zekere Christa . ) 



UITTREI<SEL 

Uit OD 791 Naam : LONTAN :iMPORT NV 

e voor 
~ 

OD 306 Narum: Vertegenwoordiging v .Hong. in Nederland 

Ag. nr: 80818 Afz. : KB Datum: 27-2- 50 

Aard van her stuk: RAI PORT voor C 

• 

1"/ij vernamen dat LEVCOVITCH van de N.V.llontan Bardos op de 
Honguurse Legatie een bezoek heeft gebracht . IIet onderhoud duurde twee 
uur. Dit kan geen zakelijk gesprek zijn, daur hij dan met ?.~evrouw 
LORINGER had moeten spreken. 

De N. V. llontan heeft een enkele maul een pakket met de koerier 
naar Hongarije gezonden . 
LECOVITCH is vele malen naar Hongarije gegaan • 

Uitgetr. door: PR Op aanwijzing van: C I 

Datum: 21- 9- 50 
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RAPPORT: ACD 

Betr : S'fHlL~ en BAL')GE 

U IT T R E K S .: l 

Uit j/()~~- .. -- -
Ag.no.:13;-./.P .--7 -
Votr :._. ~.J ~-- .6~ 

Uit ·oetrouv.'are niet nllder te contr01eren bran wordt 
vernomen, 1ut Praag op 1 . 6 . 50 het volgende her!cht naar 
Den Haae, zond: 
"Aan Sr.J.11=UJAD, we staan jouw dienstre:l ~ n.ctor BrusseJ toe" . 
Op 25 . 5 .50 zond Boedaptlst het bericht aan den Haag: 
11 lk keur de reis van BALOGH naar Brusse1 niet 5oed 11 • 

1 C.:J , 26.6 .50 
&7727/14918/14882 
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U 0 ~A 

A.:.N: HC 
VAN: C 4 

bij co 84712 

Het oorspronkeli-' 1::e berinh ~ O'IT!trent, bet nontact 
tussen de Hongaren en :::'in_1en kor1t van KB . Het is ·ni · ·~e.cenu, 
dat; ~CB do.aroij o,1er de in:Lcn'~in~en van insiders beschikt. T:e·~ 
\'i8,) 111 O) 0 0ele _;l~onden , 'iat ik naar oe Finse 1iplomatieke 
verte~en1oorGi~er~ inforneerle. 

Ia l; be tref t; bet un I; mor(l van de Secre l;a ·i.J-Generaal 
van Bui·tenLm 1se Zaken, .,.ncea H: dan ook bet volgende te moe
ten opmerlcen. 
a . met de opmerkin3en in de tveeJa alinea ben ik bet vol

komen Gens; zij bevatten echter geen niemm -
b. het is bu.i ten5e ·1oon verheu_,e·J. 1, ~at le 1"1~) tenaren van 

buitenlandee Zaken in zo a ~~ena'IT!e zakeliike en sociale 
( ;ooral het la 1 t;ste vree i ':e) ·eJ.a tie Met Je Finnen staan. 
Ik neem zonder ~eer aan, l~t it ook het gevwl is ~et de 
andere 'iplomatieke verte.:;e'11oordigingen h . t . l. laar di t 
oont ct , ;ot l~sver althanc , ~iet de ~inste vruchten voor 
onze tlienst afnerpt , moet ik rel aanne~en , dat de betrok
ken Nederlandse ambtenaren van Buitenlanlse Zaken worden 
geinstrueerd Poor een even beschimMelde naiveling als de 
steller van de brief van Buitenlandse Zaken. Ik ben nog 
opti~ist genoe3 om aan te nemen , dat de Heer BOON deze 
brief, tenge~olge van al te drukke zakelijke en soci~le 
verplichtingen, automatisch ondertekend reeft en >ij enig 
nalenken het epistel ~aarne zql intrekken. 

Ik stel U voor ondersta 1.1~e brief wm 3ui tenlandse 
Za'l\: ... ·1 t~ zenden: 

GEHEIM ~;:;.!1( 
• ~ ~ ' 1In antwoord op U\'/ schri,jven No •..•• ••..••...••. . •. 

heb ik de eer U me de te ~€len , 1a li ik door ~eln·ek aan perso
neel niet in sta •t b en ~ di:plomatieke vertegen Toordigin

' _Ln hier te lani , n de zoz, er ge\renste controle te onder-
~ ,e~pen 1ie de huidige tijdso~standigheden noodzakelijk ~aken. 

J'< )Odzakeli iker ;i j ze ..,oe t ik mij hier. i j be;:p rkn 1 tot de Rus
siFwhe- en .:~:a telliet diploma ten en die hunner rela 'jies '13ar
van de O'!lgan.s ui t __;a,~ t · o ·en ' et ~oor 1J berioelde nor•..,ale :li
:plomatieke ver'ceer . 'Je mij ten dienste staande inlia.htingen, 
op [7ond waarvan ik U nadere gegevens o~trent de Finse :=tega
·t;ie verzonh l;, zij 1 af'::o...,sti~ van een insider op de Hongaarse 
Legatie . 

Ik moge 1J dan ook verzoeken le .;c.tel:ie vragen in 
rnijn brief No . 34712 alsno_ te willen doen beant oorden. 
Voorshands gaat in het biizonder mijn belangstelling uit naar 
de baam van de be!;rokken~ Finse secret>ri~ , die thans ~egel
matig contact onderhoud t wet de Hon_;aar c~ ... ~TORDA.Y, '"ar i j 
ik opmer.l<: da t deze laa tste in een pol it ielc zeer kwade reuk 
staat . 

Daarnaast zou ik gaarne een volledige opgave ontvan-

-g<m-
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0 en van bet 0 ehele personeel van le Finse Legatie zoals 
dat nomenteel bii beJG 1"inister·e van ,1itenlandse Zalcen 
bekend is . In:ien deze odministra~ievJ ~~~evens ZOQden 
k mnen ·ordei1 3.,. 1.,:;e~nlld .... e ~ o;, · zo:1. 1erheden, be':end bi; 
U•. amb tenaren ui thoo::'de ·van hlll1 amb i;ellj;ce en ;oc.:.:..dle :>rn
ga.1g ·net 'le betrok\:eu Finse diploma lien, zowel in :,1nB tige 
nls in ongunsti3e zin, zal dit door ~ii ten zeer te op 
pri jS gesteld '!OrrJen. II 

!'-! . - . 
- ... ~ : HC 

~en boze tong ~luisterle m11 zojuist in, dat 
de Finse Gezant een bu.i tenge\:oon goede kennis i s van Dhr 
BOON. 

27/6- 50 
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MINI STERlE 2f JUMI rJSO 

VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

'S- GRAVE N H A G E 
0 

VB II Z 0 I! K B D IJ 8 l! ANT W 0 0 R D I N G, K B N M E R K, 0 N D ll 1\ WI! R P, DATU M ll N N U M M B R T ll V 1?. R M ll L D ll N 

Kenmcrk: Directie Algemene Zaken Datum: 19 Juni 19 50 

Onderwerp: Contact Hongaarse en 
Finse Legaties. 

Nummcr: 5 2840- 4313 G • S • 

• 

.. 

.!c 
Uw schrijven van 22 .Mei 1950, No . 84712 geeft mij aan

leiding op te merken, dat daaruit een niet geheel juiste 
zienswijze spreekt, die ik meen goed te doen te herstellen. 

Een in den vreemde geaccrediteerde diplomaat zal, ter 
richtige vervulling van zijn taak, maatschappelijk contact 
onderhouden met zijn collega's, ook al deelt hij hun meningen 
niet . Sterker nog, hij zal dibvijls prijs stellen op het 
contact met hen , wier inzichten hij het minste deelt, omdat 
hij daaruit aanwijzingen kan putten, die voor hem van belang 
zijn . Het schijnt mij dus onaannemelijk, dat de Hongaarse 
Gezant zijn sociale contacten zou beperken tot de kleine 
kring van hem gelijk- gezinden , en mij is dat ook geenszins 
kunnen blijken. De Finse Gezant zal , gezien de delicate 
positie van zijn land, waarvan hij de belangen heeft te be
hartigen, stellig alles nalaten wat op dit terrein zijns 
lands grote nabuur die door zijn satellieten wel nauwk 
op de hoogte zal worden gehouden zou kunnen froisseren . 

Ofschoon ik begrijp, dat Uwerzijds de bewegingen van 
de vertegenwoordigers der Russische groep met wantrouwen 
worden gadegeslagen , vermag ik in het thana door U gesigna
leerde niets gevaarlijks te bespeuren en acht ik Uw zegs
man onjuist ingelicht. De ambtenaren van dit Ministerie, 
die in regelmatig am.btelijk en sociaal contact met de Finse 
Gezant staan , hebben nimmer aanleiding gevonden hem van 
enige bedenkelijke activiteit te verdenken. Ik kan dan ook 
geen reden zien tot voortzetting van een investigatie als 
door U thana ondernomen , te minder waar er belangrijker 
taken te vervullen zijn. 

DE L!INISTER VAN BUITENLANDSE ZA.KEN, 
Voor de Minister , 

DE SECR.ST.ARI8-{}.BNERAAL: 

Aan de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst, 

' s - GRAVENHAGEl 
============= 

~ 7338- ·so 
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NOTA van B III g • 

Hoewe1 in de nas1ag niet genoemd, is dit 
ste11ig onze vriend Wijbrand van APELDOORN. 

B III , 9-6-1950. 

Ongetwijfe1d. 
Met A. WOLF wordt waarschijnlijk bedoe1d 

Joop WOLFF, die op 8-5- 1950 naar Budapest ver
trok en een visum nodig had . 

B III g 
12- 6- 1950. 
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NOTA aan C 1 
van K:B . 

Met J . NOTA is waarschijnlijk Samuel NOTA 
bedoeld , tenzij op het adres N. Binnenweg nog 
een andere NOTA (familielid) inwoont (zie ACD 
83397). 

Over van APELDOORN weet KB te weini g , 
Om te kunnen uitmaken wie bedoeld is . 

6- 6- 1950 • 

KB . 



I'JJPC.R1' van 1: B 
VOOl' G. 

Nr. : 928 

atf>. I'( ~- trt-:f/i~, I 
~, I - ~ , l.JJ _ tUj • .e. ~ 

Betr .: terugkecr naar Rongarije van :2ft Mft l950 
• BLlOGH en cSf', TvHD1\Y. 

• 
I\13 , 25-5- 1950 . 

ACI J) A 
- -·------

{.;;\ 
,,ij vernumen , dat~gh en GG tordo.y w.arschijnliJK 

in Juni zu~ J er worden t uru ',..Jroepen n. ar Boadapest en 
inderdaad wcl zullen ge n . 

Baloeh v1il hior no eni o costuums laten mak.13n . F.rij 0 t 
zijn b1atste bui t.enlandso sal. r i s oor 1 J-uni u i tbetai:.tld • 



RtJ'J ORT van 1J3 
voor c. 

Hr . : 914 

Bs• ~. : ~zoekers Longaarse le a tie • • 
q 

• 22 lei 19!X> . 

;Je vol ende bezoekers 'Iorden be ,in I ei op ae Eonraa1·se 
leeatie ~i:lsi n leeru : 

·"f.io zckere van • .n .... LDCGR-1 of van Al'...:LJvC: a.r uit J!lstel'J.<lll , zekere 
- •X .r..da:rn .iul.F eveneens uit IMSt.ex· wn ~n J. l~OT..-~. uit .~tt.eraam • 



MmiSTER!E VAN 
BDITOOTL..WDSE ZA:rreN 

' s-Gravenhage , 22 1'1ei 1950 
Javastx-aat 68 

No. 8f71.2 
Bijl . s gene I 

Betr.a contact t~ssen Eon-
ooa .. r~e. ~n ~ins e ... ~.t±e .. ~ 

Van b~trol:l bure zi.jde o-r 1t t)nJer mi 1n 
'a~ndach~ gebracnt , .Uct de hQtdige ijongQl~s~ Uez~nt 

over het ~lgQm-eB-n cp l:lf.ft stsnd{?ttn t s tf_\at, d~t Rlechts 
de lede,n van de. ~ludere sf:lt~lliet lega ties 11itgenodlgd 
mocten ·orden op rece~ties e.d. 

Ret 'is tnar..s o-a~evall:en, da:l.i op het :feest 
door de Bonga~rse Leg~tie Jd. 4 Juni 1950 tn bet Ge
lii,eente Muse11m te ''-Grnvenh.~ge guo;t.>ganiseerd, de Fin
sc Gezant ~VAL01 en ~en 9ecret~rie van de Finse Lega
tie waren u~tgenoJig~. ·Deae l Lte .e (niet met n3me 
genoemd) .sehijnt than~ ~edelma t~ cont~ot te hebben 
met de Honga rse 2e seoretari c.~~ORDAY. 

Ilt rno~e U •er.zou' en ij te :lo~n !'lededelen 
~e de on,u6:noemde Fins~ secret:lris "<:an ~i ·in en mij ~ 

zo mogelijk,te do~n m~dedelen ;~t. te U rent bekend !s 
omtrent ~e ~oli+~ek~ antec~iv~uen n eventue~l de 
vroegere d~ta6herinzen van de huiliee Fine Gcza~t~ 

I-Th1~ HOOFD vK DE Jllia-. .. T 1 
Ramena deze, 

Jtir Jur W.J.':nh" Serra:rois 

De Hoogedelgestrenge R~er Ur Je Vioser, 
Direot~ur van h~t Kabinet en Q~ef vsn 
de Afd. ~rotoeol van het Miniat?rie van 
Buitenlandae Zaken, 
Plein 23 
-':.::.·::-~G_.RA=.:oV.;;;;~;;;;:.:.:;· ;;;:;~· 



R!oFP0Rl' van KB 
TOOl' C. 

Nr . ; ?66 

~;tr.: contact l~ncaarse gezant met 
Finse legatie . 

-AC[ -

• 
KB , 2 I ei 19JO . 

'Ui t goede bron vernarnen v. i j , cat BBlt~IYI op goede 
voet staat met de Finnon, hoelvel hi j over het algemeen 
op het standpun .. stant dat slechts de andere satelliet
le~e.t ies ui tnod i gin[;en voor recepties e .d . n"oeten krije;en . 

Voor h~t feest op 4 - 4.- 1950 heei't hij echter ook de 
'f., I Fin I V..U.OV en de ni euwe }.i'inse secretaris uite,enod i gd . 

Deze l aatste schijnt reeds contact te hebben met CSATORDJ~ • 



RAPPOm' "fan KB 
"fOOr C. 

Nr. : 766 

~tr.: contact BOng.arse gezant met 
!'inse l egatie . 

• 
KB, 2 J!ei 1950 . 

Uit goede bron "fernamen wij, dat BOLOtna op goede 
voet staat met de Firmen, hoewel h1 j O"fer het algeneen 
op het standpunt ataat dat slecbts de andere satelliet
l egaties uitnodigingen "fOor recepties e .d . moeten krijgen . 

Voor h~t feest op 4- 4-1950 heeft bi j echter ook de 
Fin IV.Al.DV en de niouVle F!nse secret.aris u1te:enodigd . 
Deze l 'latate schijnt reeds contact te hebben met CSATOIDAY • 



.- -
ruiPPORl' van r::::s 

/-;6~ID50 I voor c. 

1 r. : ?65 OPKAAIH .-............-. 
ACD ' t(. 

. tr.: bezoek J r arbours door i t CDi 6'<-/JJs-OAl . b.?.$) I F~ng . dn ¥oolse gezant. 
PAR: ~ 

• 
KB, 24.-4-1950 . 

ilij vernamen , d:1t de Eongaarse gezant een bezoek 
heei"'t eebracht aan de Juurbeurs, sanen met de I'oolse sezant, 
wunrbij gebruik werd entdlkt van met een Pools stempel 
voorzi ene uit nod igin~en . 

Later is ook mevrouw TAI~OC er ~eweest semen Ilet 
LUCil. van de lbemeense legtitie en de pool KOBRYN.ili. 

Ook Lorent IITU~G (zie rapport KB ?49 d.d . 19- 4-1950} 
heeft de J aarbeurs bezocht met een uitnodiging , die van een 
Fools stempel voorzien was • 
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RAFPORT van KB 
voor C. 

Nr. : 685 

Betr.: Bongaarse koerier. 

KB , 27 Februari 1950 , 

, . 

-
1 ' RT 1950 -

De Hongaarse Koerier reist van Boedapest naar 
HOlland via Parijs. Hij geeft de z~ met koerierspost 
als persoonlijke bagage bij de spoorwegen aan en de zak 
komt in een goederenwagon. De laatste maal arri veerde de 
koerier zonder koerierszak, die pas de volgende dag aan 
kwam. In November 1949 werd de post in Parijs gestolen . 



RAPFORT van KB 
voor c. 

Nr . 610 

tjetr.: ~1t!fnyi . 

KB, 3 December 1949. 

DP>1J ~ 
() ----- EC. 

Uit goede bron vernamon wij bet vo1gende: 
Reeds enige weken v66r en ook in de \~ek tijdens de 
so1datenrevo1te in Schoonhoven gingen B~1~nyi en zijn 
vrouvr met Tarnoki- Solti 's avonds enige ma1en per week 
naar Schoonhoven. 

~n ze1fde excursie maakt dit geze1schap eni ge 

II 
ma1en per week naar Utrecht, naar een woonschip dat daar 
ligt . 



GEHEIM 
Verbinding: No . l2 
Doss.l3/48934 

Onderwerp: fJej.L:OC.ZI 
• Datum ontvangst b~1richt : --

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waarder1ne, uer1c.cn: betrouwbaar 
~evens bericht gezonden aan: --
Medewerkende instanties:---
Ondernomen actie: ---

12 Juli 

Van een persoon, die .goed geinformeerd kan ZlJn, werd 
vernomen dat sinds korte ~ijd een andere typiste tewerk is 
gesteld aan de Hongaarse Legatie, genaamd: 

-j- Me j . M.A.C,ZI. 

• 
Zij heef"G .naar intrek genomen in het. :pension: Bintiger , 

(L{Daendelsstraat 46 te 's- Gravenhage . {einde) 



R.Al'F OR!' van KB 
voor e. 

Nr . : 924 

• 
1-E, ~-o-1950 . 

- it. ~.5-L .t: 
c--i--: 

~~ 
.;t8 Mff 1950· 

ACL. ?tuP. 

t i t go~de bron vern.r(:ln \ij , ~at de koorier ui t 
l~n~c.ri je thans Ol'l ae 10 d.,. ·on hier koTlt . 
beze veel vuldigo bezoekcn zj jn \,l:ll opv :llend . Het i s reogeli .;k 
dat men h..i er veel propo ,,.mdmn t.eJ·itJ.al wil verspreiden • 



IU\PPORT van KB 
voor c. 

Nr . : ?85 

• 
.L B, 11 1 ei 19;;() . 

--13 MEll900 

~ _tJJr~ 

.• ij verna.rr.en ui t goede bron , ant de nieuv;e handasattacl;J 
fLI.L~;~ op het o enblik ijveJ•i._, .rtus .. isch leort . hij neer:t thans 
oo'- d<Jel aan de sc!lolingscursus , cit~ op do le atie t.ordt 
e;t:>e: even . 

Hij he eft een huis eekr0gon aun de Dui nweg alhi er . 
Ret pl an v,as dat hij to~omen met ~ni(!;O liollanc' ers na~:~r 
F.on.,:;ari je zou gaan voor handelsbosprekingen . De 1IDlla..'1ders 
stellar .. d 1 t nu al ui t van Docem bo1• 1949 af . B{jLC.TNYI --n B .HJJOS 
zijn hi er boos ovt~r. lo ,elijk :6ijn zij baug , dat o.e IIollanders 
c;oederen zull en bostullon uit ;.~uitsland in pl aats van u i t 
Hongari je • 



R!lFPvHT van 1 B 
voor ~. 

1:r. : 786 

• 
l>JJ, 11 I ei 19:.() . 

13 E !950 

vp de scholin~scursus van do Ron .arsa letatie \~rden 
een aP..ntal boekjes aJs leidraad cbruikt , aie de vol,_;ence 
onder\:erpen behandclen: 
1) waekzaare zijn in de fabxiokon (bctroft ma.atree;tllen , die in 

fabrieken en kant.oren mootvn 'I'.Oruon eno1een te.;en spionna e) . 
~) Vaderlandsliefde en h~t inturnationUio proletari~at . 
:_,) lioo '\'JaB het levcn dor arbeidorsklttsse onder het h.apitulisme . 
4) redevoerinc.en van T?l:KC.3Y , c . s . in 19:;0 op I.olchozen en 

tractorbedri jven . 
5) verantv:oordelijkheid der urboidcrsklusse in hot socia:J..e 

st,elsel . 
6) De I arti j • 

" 



Ri\PFu iT van x B 
voor t.: • 

• etr. : hongaarse legatie. 

- ,]3, 11 I ei 1950 

..ij vememon aat de l::ongaul'SO lcc,ntie opd.racht heeft 
gelo:egen om op to govun bij \' dlke firrta ' s F.ongaarse 
dissiaenten in dienst treden . 

Het is de bedoeling om het daze firn~ 'S onmogeli jk 
te maken verder zaken te doun met ITonBarije . Ret was de 
taak van mevr. lGlliNGill om hiur t:ortH;eld opgave van te 
doen . 



• 

• 

N 0 T A 

Bij CO 84761 

K •• - R. L deelde tele!<:o\,.i_'!l.e~n u"rdtne ver
·1omen te heobe.::. , 1at het bocl:: rerR.~slechts een ,3e ·.ll:.1streerde 
reclame bev~.t ·1trent llet hu.~ i_,e ·.:leal~ leven P.n ··£r·r:.c!l .;n 
.~._o ..... v· je . :i-'3~ )eva!; i'1. ..:;~~--'1.jcln :?'0')8J nda-ricbtlijnen of 
teto van sabvcrsieve ~ard . 

C 4· , 2/G-50 



'Eij co 84 761 

K. A- R.A. deelde telefonisoh mede van Sardine ver
nomen ~e hebben, dat het boekwerkje sleohts een geilluetreerde 
reclame bevat omtrent hat huidige ideale levcn en w.erken in 
Bongarije. Het bevat in genendele propaganda-richtlijne~ of 
iets van subversieve aard. . . 

c 4, 2/6-50 ~ 



• 

R.!>F?ORT van J,B 
voor c. 

l\.r . : ?6? (g) 

I 

Betr.: Co~.unistisch nropagandamat~ria~~ . 

:h.B , 3} ei 1950 . 

van hC;.t communi st i sch propagandamotJri aal , dat 
uit Eon,o·arije n~ar ae leGntiJ alhier werd bes.J;uurd is 
een boekwerkje het voornH.omote , dat als volgt 
cedi st r i bueerd werd ; 

&J.ssi sche lllllbass ade 
I ndonesi s che " 
I ndi a 
Polen 
Tsje cho Sl owakijo 
Roemenie 
ZA'.i.t ser i and 

-Ierland 
Finl and 

- a;'eden 
Lexico 
vostenrijk 
.n.rgtmtinie 
Cu.ba 
Chili 
uominicaanse Rep. 
-"gYJ>te 
Liberi a 
Turkije 
Itali e 

- 6 exemp1ar en 
- 1 ex. 
- 2 
- 3 
- 2 
- 2 
- 1 
- 1 
- 2 
- 1 
- 2 
- 2 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 

Voorts e~mp1aren nan ~VC ; ..BC; NVB; comi te Jlled .
U. v . S . R., De . anrhe id , G.P .:N . , Perhimpoenan Indonesi a , 
Peeasus en P aul de Groot nt.l ..roonlijk . 

verzendinG mocht n i e t por post geschieden . 

• 



V n C 4 
Voor r:B 

13 tr. : 

Uit eni-e Gr .V. '· rrlt~.,.,orten (O.IJ. 1400/390? en :--eoe) 
hlij~<"t, :iat de or.s •nlt>elrcnr'Je l~evr . LORTilGER -Ifenedi on 8 Anril 
~ 950 van .?chinhol is vertrokken in gA?elschqp van een Hone:aar·, 
~adislas V·.J,~OJ, &-eboren 15.4.1912, van beroep 11Che~ deJection", 

gcwoon (Fot:!p;a~.u'l3) -pasroort No . 01?01 ~~ uiteey,even 14 .12 ·4§ te 
BudaneE't, Op Schi..,hol bleek VAMOS i.n .het bezlt to zi.1n van een 
qoor OOI.ONYI p:etekende brief , waarin hi f nlle Hongaarse en bui
tonlanose autoriteiten verzoelct VA.MOS , reizend in Duitsland, Oos
tenri lk en Hongarije behulnzaam te z1,1n . duo:>.e bl,"ie-~' was lin het 
rrrans gesteld en pedagtekenrl ? April 1950, met vermeldine , dat 
V;J'OS'J(aspoort bet nummer R991: draagt . 

Kan K.B. inforneren : 
a) · ie is V~~os en '"at kwe.ll! hi.i in Nederland rloen? 
h ) Waaro"! t.arl hi i, naast z 1 j n pas en v its um, nog een a r>ar t schri j 

ven van :X;r.lJHYI nodig? 
c) Bezit v.n.::O..; naast zijn pasroort No . 01?013 , waarr'led.e hi.i Ne

derland heeft bezoch.t, nop: een !!.nder paspo rt, No. 8991? 

A 24 April 1950 

c 4 . 

~ 



RA.FPOlU' van .... ;n 
voor c. 

Nr. : ?56 

e atr.: F.ongnarse koerier 

• 
hB , 20 April 1950. 

2 APR. 1950 

I ACD/ 6''-r/.2 y 

Uit goede bran vernamon wij , dat een nieu .. -e Eonguarse 
koerier thans de vurbindine mot hot ~ezuntschap in heder1und 
onderhoudt . ::..e oude k:oe1 ier riChijnt op een avond in Den Haag 
te zijn uitge,;aan en Bi",aJC.:> n:iet te hebben l'lil1en zeggen waar 
bij geweest is . 

De nieuwe IIont;;aar beet Nic01tiS I.J..CZKOVICS. 
4ijn eerste optreden was niet. beua~ld [Olukkic . llij arriveerde 
ou 30 l!.aart 1950 zonder lcoerierspost . Le post kwam bier pas 
op 1 Auril 1950, terwijl duidelijk blee]( dat het palr..k:et geopend 
was en de inhoud (comm. . propagandamatoriaal) achteloos er we~:t' 
in was gestopt • ..:.r leon worden t:;econstatEh3rd , dat het pakket 
te Ztirich ver1oren is geeaan en vi Duitsland ~ederland bereikte . 
(Ve koerier ze1f reisde via Parijs) . 

BClHtnyi is op het I .. inisterie van Buitenlandse L.U..:en 
ge\ eest, waar:schijnlijk OI'l bierover te klagen , want B.IDOS is 
er van overtuigd , d :1t dt:l NecierJ andse Geheime .Jienst van deze 
lcwestie n.eer nf 'IJ eet . 

·:k /t..Q..<.A • :, ~~ ~ ~ ~ d"!' 
cd e/.t r;t.t,ulc ~~ ~ ~--'· 



AFJCHRIJJT uC:fUTBL.•D 59451 !)<; -' ---

KB . 
Kunt U er achter Komen wie de chauffeur en de kok zijn ? 

HC . 
N aan de kok zal vrorden geinformeerd . 
de chauffeur is CORNELIUS (zie PD 9426) 

w. g. HC . 

w.g . KB 20- 3- 50 



• 
N 0 T A. 

Bij CO 59451. ----- ' 
ea tJtJ. l ,__ ___ , 

N..iar aanleiding ~Tan onze ui tgaln 1e brieven No. 59451 
dd . 19/4-49 en 8/10- 49 dee1de de Heer Van HOLTEl (Bt.Z) mii mon
de1ing mede, dat Bt . Z uitera8rd alleen in sta·1t i~ mede1elingen 
te doen omtrent dip1omaten die bij Bt.Z geregistreer1 zi~n - dus 
een verbli ifsvisum, c. q. een diploma tiek ident i tei tsbe-,i js heb
ben. 

Omtrent Nederlanders (of hier verb1ijvende vreemde-
1ingen, die reeds een verblijfsvergunnin5 hebben), die toeva11ig 
bij een diplomatieke missie in betrekking zijn,zonder dat dip1o
matieke voorrechten voor deze lieden verzocht worden, bezit Bt . Z 
geen gegevens . 

c 4 , 14/3- 50 < 
J 



.RAPPORl' van KB 
voor C. 

:Nr . : ?04 

jt.; 
13 MRT 1950 1 

. r .: bezoek van bon~ . Gezant aan 
De • aarhe id t e -'l!lst erda:m. 

I A c .. I (}J I i ; ; I 

• KB, 11-3-1950. 

De Hone;aarse GezWtt gaat dikwijls per auto naar 
J..msterdam . waar hij een bezoek brengt bij De \laarheid. 
Soms wordt hij vergezeld door mevrouw TARNOK. een enkele maal 
door BAROOS • 



RAPPORT van KB 
voor c. 

.Nr. : 703 I FOTO I No.jrfltf . 13 MRT 1950 
~. : Cse.torde.y (HOngaHrse lege.tie). ; c~· . ~ 

I A_J )5";-

J
- .. n r_, 

. 

J ACI &t ~J 

KB , 11- 3- 1950 . 

• 

~ 
I!!!~ .I 

vp 22 Febr . 1950 heeft CS.nTOlw~.Y een bezoek gebracht 
bij LlJC.i\. , de Roemeense Char~ d' U'fairea. OJl 2.~ Febr. bezocht hij 
de Rusaische .~bassade en op 25 Febr . bezocht hij de Tsjechische 
Go zan t !..ARI'INEC. 

Vok verntllllen wi j , d at CSATOHDAY O'P 22 l!'ebr. met 
lt.Jilll'IN~C per auto vertrok en op 4 .t...Elart zou hij weer een tocht 
met 1.1\Rl'lliEC ge.an maken. 

~ 
J 



NOTA ._ bi i c 0 :80844 . 

t. 
Do in CO 80£44 geno•mde Nederldllderf' .a.~~ , do VRL.S 

en iOLFzijn , 70or ovr i . .... ~ken', journnlisten<ie: .leneens o~ 
meerm•u .n ftc ar Uoncr'\ri j6 zi ;n gewees t en guns tige reportages over 
de d"ar thans heersende toestanden hebben geschreven . 

Indien de t";enoemde hei!r en nlles aang6ven. •nat zij 
daarvoor hehbcn ontvan,.en , is de bezol ~ iginc niot eens bui tengewoon 
hoog te noeMen ! 

c • • ~ 



RAPPORT van KB 
voor c. 

Nr. : 684 

Betr.: salarissen Hong. 1egatie. ~-

~ 2? Februari 1950. 

uit goede bron vernamen wij het volgende over 
salarissen op de Hongaarse 1egatie : 
BAEOOS verdient f.l600.- per maand. BBLB~~ meer dan f.2000 .
per maand • B.ALii.SZ kreeg tot 1 December 194 9 f .1100.- per maand , 
maar heeft aan Boedapest opslag gevraagd , daar Nederland 20 duur 
was. Hij krijgt thana f.1800 . - per maand. Schijnt steeds om geld 
ver1egen te zijn. 
ue gelden krijgt men via de Nederlandse Bank, per maand !.14000.

J< ! f .1 ?000. - Ook Nederlanders worden soma gesteund . Zl:> heeft 
I Nico ROST eens een bedrag van f.500.- ontvangen en Theun de 

JZ VRIES f.Goo .- , terwijl Joop vJOLFFeenmaal f.300 . - kreeg. 



e 

• 

~ 

aan : C4 
van : TB 

No.: 81043 

In OD 1400 komen voor : 

La.jos LAZAR, geb. 1918 te Boedapest , Hong . nationa1it--tt , 

Gyu1a G~VESI , geb . 1890 te Ungvar , Hong . nationa1iteit . 

Bovengenoemde personen ontvinren in November 1949 i n 
Boedapest een visum voor ? daeen . Zij reisden srunen en hadden a1s 
ref'erentie opgegeven : Octr ooira.ad , .vi11em >Vi tsenp1ein 6 , Den Haag . 

2o- 3- 50 , C/TB . 
/ 

I 



, .. 
• 

No. 
Bijl.: 

Betr. t 

81043 
een 
Hongaarse 

•s-Gravenhage, 28 Maart 1950 
Javastraat 68 

Volgens de mij ten dienste staande gegevens werd 
in November 1949 aan de Hongaren Lajoe LAZAR1 gebo~en in 1918 
te Bada~est en Gysela GEVESI~ geboren in 189u te Uz~ar, een 
v!enm veretrekt voor een bezoek a~n de Octrooiraad te 'E-Gra
venha.ge. 

Uit ge~roonlijk goe.i geinformee:ode en betrou.•tbare 
bron ontvang ik thans omtre~t deze Hongaren enige gegevene, 
waervan ik U een oopie als bijlage hierbij doe tcekomen. Op 
grond van deze inlichtingen mose ~k U in overweg!ng geven op 
een eventaeel nieuw verzoek om een visoom voor Nederland van 
deze lieden, afwijzend te willen besohikken. · 

BET HOOl\'D VA~ DE DIENST, 
Namens deze, 

4 
De :Hoogedelgestrenge Beer 
J. Grevelink, 

Jhr Mr W.~ .Tb. Serraris 

Hoofd van de Visadienst,· 
Baamweg 47, 
1 s-GHA VENHAGE. 



• 
Van betrouwbare Hongae.rse zijde ward verwonderi-ng 

uitgesproken over het teit, dat Hongae.rse oomm~iaten zo 
gemakkelijk een viswm kannen krijgen om Nederland te bezoe
xen. 

Xn dit verband warden de namen g~noemd van: 
J . ijEVESI, een berucht communist, die 15 h 20 jaar in Ruslsnd 
beeft geleetd en Dr Peter LA~. Daze laatatc reist op een 
dienstpaepoort. '· 

. In Novemb~~ 1949 hebben zij met enige anderen (~~aar
schijnlijk zakenlieden) een bezoek aan Neder!~nd gebracht. Zclf. 
kwamen zij nfet Qm zaken te docn. Z1~ vilden eeo b~zoe~ aan de 
Philips fabrleken brengen, dooh dit werd afgewiupeld. ~ZAR was 
reeds dr'iemaal in Nederland en bet staat vnst dat zif za.llen te-
rugkomen. · · 

.!fa ter11gkomet in Hongarije berichtten zij aan BOLO!ifi, 
dat zij vergeten hadden door te gevea dat voortaan commaniatiacb 
»ropaganda materiaal moeet worden gezonden aan de volgende adres-
senl 
J . VOS, ~atts~-~-~ 16, Den Haag, 
Hevr. E. M. M. ~IOO~\I DIEREN BIJVOET, v. Speykstraat 16, Utrecht, 
J. UDEN, Laan ~~ Meerdervoort 11, Den Ha~g. 

Daze laatate zou slechta ~half oommanist"zijn. Hij 
~eert thana Ruaaisoh. 

HEVESI en LAZAR hebben in Nederland de volgende perso
nen bezooht: 
Hr M.N. VERHOEF~ Ned. Inst. voor Documentatie en Re~istrat~ar, 

'~illem 7itaenplein 6, Den Haag, 
, Vt.JtJ l'rof. GORTER, Nat~urkundig Lab. N'ieuwsteeg Lei:den, 

Mr cr.J. de HAAN, Octrooira~d Den Haag, 
l.iWv nr. v . d. HANDEL, Nat,. Lab. Leiden, 

Ir F. DONKER :DUYVIS, Octrooiraad Den Haag, 
Dr M.J. van WEERDEN, Ootrooiraad Den Ha~g. 

Aan deze personan is van Ho~arije ~it wijn gezonden. 
Ook ontvingen zij kalenders en andere gesohenken. 



Uit 

e voor 

PD 11291 

OD 306 ~ 

UITTREI<SEL 

Naam: SOLTI ,E. 

Naam: VERTEGENi700RDIGING VAN HONGARIJJ:E IN NEDERLAND 

Ag. nr: 81243 Afz. : KB Datum: 27-2-' 50 

Aard van het stuk: Rapport 

• 

Wij .vernemen dat de volgende personen goede vrienden zijn van Mevrouw 
Tarnok: 
1) V.BAAS, Over Holland aan de Vecht te Nieuwersluis,Utrecht. 
2)Mevr.RE:I SZ , Vaartweg 24 of20 Hilversum. 

Haar man is communist. 
Voorts correspondeert mevrouw TARNOK met E .BARGMANN , IJselstraat 3 III Amster~~ 

dam en met Eva KORPER, Schalkbergerstraat 33 III Amsterdam. 
Mevrouw TARNOK is de enige die goed Nederlands spreekt . Zij ontvangt de Indo
nesi~rs en de lieden van de Arbeidersbond voor CUltuur.Zij heeft veel contact 
met BALASZ en gaat twee maal per week naar Amsterdam, waar ze soms "De Waar
heid" bezoekt • 

Uitgetr. door: K Op aanwijzing van: CLR 

Datum: 7-3-' 51 . 



RAPPORT van KB 
voor C. 

Nr . : 682 

Betr.: Hongaarse coiiii:lunisten 

' 

Van betrouwbare llongaarse zijde werd verwondering 
uitgesproken over het feit , dat Hongaarse communisten 
zo gemakkelijk een visum kunnen krijgan om Nederland te 
bezoeken. 

In dit verband werden de nemen genoemd van : 
J.HZV~ , een berucht corrmunist, die 15 A 20 jaar in 
Rusland heeft geleefd en Dr. Peter LAZAR. Deze laatste 
reist op een dienstpaspoort. 
In November 1949 hebben zij met enige anderen (waarscbijn-. 
lijk zakenlieden) een bezoek aan Nederland gebracht . 
lelf kwemen zij niet om zaken t.e doen . ~ij wilden een 
bezoek aen de Philips fabrieken brangen, doch dit ward 
afgewimpeld. LA.£uill was reeds driemaal in hederlend en bet 
staat vast dat zij zullen terugkomen . 

Na terugkomst in Hongarije barichtten zij aan 
BGLONYI, dat zij vergeten hadden door te geven dat voortaan 
communistisch propaganda materiaal moest \'/Orden gezonden 
aen de vo1gende adressen: 

- J .VOS, Vfattstraat 16 Den Haag, + kevr • .L;; .J....L . NIOOLAI DI.I!:RiN BIJVO.!!.'T, v.Speijkstraat 
_ J . DD.!!:N, Lean van lueerdervoort 11 Den Haag. 

L 

KB, 27 Februari 1950. 

Deze laatste zou slechts "half communist" zijn. Hij leert 
thana Russisch. 

HEV~ en lJ>~\R hebben in Nederland de volgende 
personen bezocht: 

- LrJ. .N. Verhoef, Ned.lnst.voor Documentati e en Hegiotretuur , 
\lillem llitsenplein 6 Den Haag. 

, ';! Prof. Gorter, Natuurkundig Lab. 1\ ieuwsteeg Leiden. 
41 ~r.C.J. de Haan, Octrooiraad Den Haag. 

Dr.v.d . Handel, Nat . Lab. Leiden 
~rr. F. Donker Duyvis, Octrooiraad ~en Haag 

- Dr·.t . J. van lleerden, Octrooiraed Den Haag. 
F~n deze personen is van Hongarije uit wijn gezonden . 

Ook ontvingen zij kalenders en andere geschenken . 



ll.IJ'f ORr van RB 
voor c. 

!\r , : 644 

-l ~ borvath 

l..E , 31 ;; nnu ri 19f:O 

tit eoude bran vernnm~n \1J, dat de }~ncaar 
HO:N •• Tli, '.oorier tusson Hon orije en l ederland , ~en 
e:x-tilo.~.0l'Dlilll is , tdo uitsluit~ud hon0 ur,, S"')red.t . 

hij is dor. , htitc;eon complic ti<:Js _;vet·t. Lt:J vorbat 
hij b . v . onlangs in J.JBtl lU.ag uit te stappen an r.oest 
door ri jden tot .t-mu;tordar: • 



Verbinding: 1To . l2 
Doss.J.}/489 18 

Onderwerp : Hongaarse Legatie 

G ~ H t.'] I M. 

Datum ontvangst bericht: 18 Januari 1950 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: moge1ijk 
Tevens bericht gezonden aan: --
Medewerkende instanties: ---
Ondernomen actie :---

19 Januari 

~ O.K 

~~. ) '0. 

u.J. 

Een persoon, die goed ge!nformeerd kan zijn, dee1de 
mede , dat op 10 Januari 1950 een conferentie , die drie 
uur heeft geduurd , hee~t p1aatsgevonden tussen de Hon
aarse Gezant , de Hongaren BARDOS en 

~. ~ ~RSEBET SOLTI , geboren te Budapest 26 kaart 1903 , 
~ - ~ r gescheiden van TARNOK en de zaakge1astigde van de U. S. S. R. 
\..,yX,,I;J t: . S. VETZOW . (einde) 

-:::::-
~h 

/ u :..., /.t ~ ~~.- .... .lt-4 C ; J., 4< ~~!.-" c..~ ~ct. ( ... 
r ,{._ C'7 .. ..L·. • L 

7 



RAPPORr van LB 
voor c . 

.betr . ·.ong. han e1sde1e..;utie 

641 

~B, 2?-1-1 9~0 , 

oli j vcrnanen dat de Hon~aa.J.·S~ htmdelsdo1egatie uit de 
~ranjcstra~t vertrokken is naar h~t Piot Hein~l~in 2 A or B. 
Alle l dd ~m van het gezentschap hebbon 30 p salarisverl.oe;i ng 
gekreec;n . 
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MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

JUll!X:DO%CG DAZ / BV Z 
No. 2928-317 G. S. 

G E H E I M. 

- --------------------

'S-GRAVENHAGE, de 11 Januari 1950. 

b 

Y. . ' 

7/~...J.< 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
dexe brief da1tekening, nummer 
en a f de II n g nauwkeurig te vermelden 

Gaarne bevestig ik het telefonisch onder
houd, dat ik 5 dezer des ochtends met U voerde, 
en waarbij ik U in kennis stelde van de inhoud 
van de navolgende mededeling. 

Op 4 Januari 1950 wendde Szegedy, vroeger 
verbonden aan de handelsafdeling van het Hon
gaarse Gezantschap, zich telefonisch tot de 
Visadienst. 

- Hij deelde me de namens Brody, ex- handels-
~ attache, dat deze g4arne bereid is aan de 

Rijksvreemdelingendienst inlichtingen te ver
schaffen omtrent Hongaren, die een visum
aanvrage ingediend hebben, en te bereiken zou 
zijn onder telefoonnummer: 550427 (N.B. het 
officiele telefoonnummer van de handelssectie 
Hongaarse Legatie) . 

Verder deelde Szegedy mede, dat de Hon
gaarse Legatie dikwijls aanvragen ondersteunt , 
die ogenschijnlijk een zakelijk karakter dragen, 
do ch in feite een politieke ondergrond hebben. 

Als voorbeeld: de visum-aanvraag voor 
Oblath . Deze kwam zgn. voor mais- verkoop , doch 
is op dat gebied totaal onkundig. Oblath is 
hoofd van de handelspolitieke afdeling van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken te 
Boedapest. Dr . Georg Oblath werd geboren op 
2 Maart 1918 te Boedapest en is houder van het 
dienstpaspoort 65651 . Hij reist liever niet op 
een diplomatiek paspoort, omdat zijn reizen dan 
teveel opvallen. De als referenties opgegeven 
Nederlandse firma ' s bevestigen dikwijls het 
opgegeven reisdoel en de urgentie daarvan, in 
strijd met de waarheid , omdat zij als agenten 
voor Hongaarse firma's bevreesd zijn hun eigen 
belangen te schaden bij andersluidende inlich-
tingen. 

Indien l\ederlander s een visum voor Hongarije 
aanvragen, wordt dit uitsluitend toegestaan 
voor zakenreizen, die voor Hongarije van belang 
worden geacht . Tevoren wordt door het Gezant
schap een rapport samengesteld omtrent de 
politieke richting van de aanvrager. Voor par
ticuliere bezoekers wordt onder geen voorwaarde 
een visum verleend. 

- Bij -

Aan de Hl>gWelGeboren Heer 
Jhr. Mr.W. J.Th. Serraris, 

Javastraat 68 , 
~ n~-o · 'H ' s - GRAVENHAGB. 
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MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 

XltlllXOOllllG DAZ/BVZ 
No. 2928-317 G.S . 

G E H E I M. 
--------------------

'S-GRAVENHAGE, de 11 Januari 1950 . 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekenlng, nummer 
en a f dell n g nauwkeurig te vermelden 

-2- (vervolg) 

Bij een recente wijziging van de 
Hongaarse nationaliteitswet zijn alle 
naturalisaties van Hongaren in het buiten
land na 1930 nietig verklaard, voorzover 
deze , thans gewezen ex- Hongaren , nog be
zittingen in Hongarije hebben. 

'Hoewel deze inlichtingen van mij geen 
nieuws bevatten , heb ik nochtans gemeend 
een en ander onder Uwe a&ndacht te moeten 

1brengen. 
/7 

DE i.JNISTER VAN BUI~ENLA?.:JS.J ZAI~K, 

Voor de Minister , 
~ TIE CHL~ D~l DIRLC~IE : 



MINISTERIE VAN 
BIIHffiNLAliDSE ZAKEH 

No.: 78072. 
Bijl.: Gene. 

G E H E I IJ. 

Betr.: G. BRODY. 

In antwoord op UW achrijven No. M.V. 32827- I 
d.d. 7 Januari 1950, heb ik de eer U mode te delen, dat 
G. BRODY, de -vroegere Handelaattach6 bij de Hongaarse Le
gatie in Nederland, Qet het huidigc regime in zijn vader
land gcbroken heeft. Hij wordt door mijn dienst als poli-
tick betrouwbaar beschouwd. · 

Geza SZEGEDI d'ALVIHCZI, wonende Elsstraat 
65, Den Haag, was tot voor eni~e maa.nden werkzaam al-a tolk 
op de Hongaarse Legatie en onderhield ala zodanig nauwe 
relaties met :BRODY. SZEGEDY woont reeds jarenlang in Hol
land en heeft de Nederlandse nationaliteit verkregen •. 

Uijnerzijds bestaat niet de overtuiging, dat 
hij politick volkomen te vertrouten is. Ret is mij echter 
bekend, dat hij in contact staat met cnkele inlichtingen
diensten. Vermoedelijk tracht hij zich een zo groot moge
lijk aantal contacten te verschaffen om zijn inlichtingen 
te kunnen doorgeven. waar·dc ber;i.chten, die SZEGEDY kan 
leveren, lange andere weg reeds bij mijn dienst worden 
ontyangen, bestaat er mijnerzijdo, mede gezien zijn per
soon, geen belangstelling voor een nauwer contact in per
manente vorm met hem. 

HEt.r HOOFD VAn llE DIENST, 
Name!Ul deze, 

1 Jhr Llr W.J.Th . Serraris . 

Aan de Hoogedelgeatrenge Heer J. Grevelink 
Hoofd van de Vfaadienst 
Raamweg 47 
'a~RAVENHAGE. 



AFSCHRIFT. 
~ 

bs/we 
/ 

V I S A D I E N S T 
' s - Gravenhage, 7 Jan . 1950. 

No . MV 32827- I Raamweg 47 
tel . 183980 

183940 

Bijlage: 1 

• 

• 
A an 

GEHEIM • 

Ten behoeve van het bureau B. V.D. heb ik 
de eer UHoogedelgestrenge hierbij te doen toe
komen een afschrift van een bij mijn dienst 
ingekomen telefonische mededeli ng , d . d . 4 Ja
nuari 1950, M. V. no . 71270 , naar de inhoud waar
van ik mij verwijzing veroorloof . 

Gaarne zal ik in kennis worden gesteld met 
hetgeen aan het bureau B. V. D. omtrent de vreem
delingen Szegedy en Brody bekend is of na on
derzoek bekend mocht worden , waarbij ik het te
vens op prijs zal stellen te vernemen of in voor
komende gevallen van de door de heer Br ody 
aangeboden diensten war e gebruik te maken . 

Ret Hoofd van de Visadi 

w. g . Oosterveld • 

de Heer Hoofd van het Bureau Eabinet 
Afd . Poli t i e 
•s - Gravenhage . 



• 
• STE~LER : 

~ J . Boudevrijn. 

Achtereenvo1gens 
naar: 

• 

l 

AANTEKENINGEN behorende bij No . mv . 71270 . 

Onderwerp: Geor ges Brody . 

Op 4- 1- 1950 dee1t de heer Szegedy (vroeger verbonden 
aan de Hongaarse Hande1smissie) namens de ex- Hongaaree 
hande1sattache Georges Brody mede , dat 1aatstgenoemde 
gaarne bereid is inlichtingen te verschaffen omtrent Honga-

' ren die een visum-aanvrage indienen . 
Te bereiken onder te1efoonnum~er 550427 . 
Dee1t voorts mede dat Hongaarse 1egatie dikwij1s aanvragen 
ondersteunt , clie ogenschi jn1i jk een zake1i jk karakter 
dragen, doch in feite een po1itieke achtergrond hebben; 
'b.v . dr . Georg Ob1atch 2- 3- 1918 , die z . g . n . kwam voor mais 
verkopen, doch op dat gebied totaa1 onkundig is . Ob1ath 
is hoofd van de hande1spo1itieke afde1ing van het Mi n . v . 
BUitenlandse Zaken te Budapest . 

Derge1ijke figuren reizen 1iever niet op dip1omatieke 
passen omdat hun reizen dan tevee1 opva11en. De a1s refe
renten opgegevan Neder1andse firma ' s bevestigen dikwij1s 
reisdoe1 en urgentie daarvan , in strijd met de waarhe i d 
omdat zij a1s agenten of anderszins bevreesd zijn hun be-
1angen te schaden bij anders1uidende inlichtingen. 

Indien Neder1anders een visum voor Hongarije aanvragen 
wordt dit uits1uitend toegestaan voor zakenreizen die 
voor de Hongaarse economie van be1ang worden geacht . Tevo-



• 

ren wordt onderzocht door de Legatie in welke politieke kringen aan-
vragers verkeren. ' , 

Bij een recente vTijziging. van de Hongnars& nationali tei tswet zijn 
alle naturalisatie ' s van Hongaren in het Buitenland na 1930 nietig 
verklaard , voor zover zij nog bezittingen in Hongarije hebben • 

• 









• 
NarA : Aan H .C • 

Van C IV . 

Bij nader inzien blijkt dat Oblath als of.f'iciele 
rede voor zijn komst naar ~ederland heeft opge ·even:"Inspectie 
van Hongaarse missies te Amsterdar en Den Haat; 11

• Dat klopt ook 
met zijn functie als Hoofd van de Attacre afdelinc van het :in . 
van o.l' i t . Zateen te Bl:dape st . In da t verr.and is het ook loci scr: 
da t hij naar HoJ land kwam n .a. v . de afvallit:;heid van Brody . ••aar hij 
dus , volbens de gegevens in )D 1400 ,~in feite ook , 
hier kwam in zijn functie, bee;rijp ik niet -;oed waarom men er de 
11 i.1a s affaire" bijhaalt en vrees een flater te begaan indien wij 
hiercver scb~ijven aan de Visadienst . 

C IV , 16 . 3 . 50 w. g . I.agas . 

KB heeft van het bovenstaande kennis gonoren . Het is waarschijnlijk 
wel juist , dat Econ . Zaken bemiddelins heeft verleend bij he t 
van een visum in de hoop dat OblatL voor een mais- transac tie kws.ffi . 
In hoeverre Obla th zelf een valse voc r stelli •1g neeft ...;e6even is 
dt~s niet bekend. 

~ K3 , 5 . 4 . 50 . 



RAPPORT van KB 
voor c. 

612 

Dr. Gy~rgy QBLATH. 

KB , :-;December 1949. 

•lij vernamen dat op 19 November hier is aangekomen .Jr. 
Gy~rgy OBLATH, 1eider der Hande1safde11ng van het Ebngaarse 
m1n1sterie van Buiten1endse laken te Budapest , lioofd van de 
Attach6-afdeling. Hij kwam hier vanuit Frankfurt , waur hij 
was voor een z . g . "openlijk ambtelijk onderzoek" • .Kreeg zijn 
Nederlends viswm door bami ddeling van Economische Zaken op grond 
van een ver haal over een fictieve mais- verkoop . Hij i s hi er 
kennelijk i.v .m. de affai re B:OODY • . 

~conomische zaken zal hem aan de tand voelen over de 
maisver koop . 

OBLATH i s volkomen nfout " • \"las kortge1eden nog i n .Moskou . 



• 
RAPPORT van K.B 

voor C. 

Nr. : 609 

Betr~ Bardos • 

KB , 3 December 1949. 

+ 

-
Uit goede bron vernamen wij, dat de Hongaar BARDOS 

gezegd zou hebben, dat hij de voornaamste d~l6gub van de 
H:>ngaarse Communist ische Part ij was. 

Zou al 30 jaar communistische activiteit ontplooien 
en o.a. tamelijk lang in Parijs hebben gezeten . BARDOS' 
kamer in de Oranjestraat is van hekwerk voorzien en zelfs 
B~l~nyi moat aankloppen als hij binnen wil komen. 
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G B H B I H. 

Verbinding : •. o . 12 

Doss . 13/489 

. . '-.... ; f <; I?-£ . 
19 Novcnber ·1~ .. - -· 

Onderv;erp: Hongaarse Legatie 

Jatum ontvungst bericht: 17 november 1949 

Betrom'ibaa ... :heid berichtgever : betrouvvbaar 

:/aardering bericht : betrou'.'. baar 

Tevens bericht gezonden aan: --

l.!edewerl<:ende instantie s : ---

Ondernomen act1e :---

• 
Van e en pe_·scon, die re1aties onderhoud"t met de Hon

gaarse Legatie , ~erd vernomen dat deze Legat1e een week ge 

leden van de -_ongaarse .. ~.egering opdrach"t heet·t gelcregen een 

onde_·zoek in te stellen naar U.e po1i tie~.e gezindheid van 

a1le lTede:c1anderse za1:enli ~den, d 1.e naar Hongarije wensen 

te gaan en daartoe een v1sum aanvragen. 

\ 
Verder heci~ de Hongaarse Heger1ng aan de !egatie ver-

zccht een rapport samen te stel1en omtrent de huurprijzen 

van ViOningen en de pl'ij~en van 1evensmidde1en etc . 

Pet over dit onderwerp U1t&ebrachte rapport werd niet 

geacceptaerd , omdat de pri j~en tt- laag •o~aren . Ui t di t rap

port had n . 1 . moe ten bl i jken , dat het .!esten i . c . Neder

land , ondan.Ks het •. arshallplan , zijn ondergang tegemoet .7at. (einde) 



1 v 

ferbinding : lo . 12 

Doss . 13/489 

15 October 1
-

194 • 18 OCT. 1949 

Cnder\,erp : ilongoarse Legati.e 
Da-r;um ontvangst bericht:12 October 1949 
Betrouv;baarheid berichtgever:betroU'..baar 
.aardering bericht: betrou\.baar 

Tevens bericht ge zonden aan: --
ledewerkende instanties: --
vndernomen actie: - - -

IR 1/lP&l 

Op Laandag , 1G October 1949, werd door de Hongaarse 
Legatie assistentie bij de Hae~se cemeentepo1itie gevraagd , 
omdat zekere 

I G~ u1a GAAL, geboren 3 Gctober 1902 , van Hongaarse natio 
na1iteit , de Gezant met de dood zou h~bben bedreigd . 

Cp verzoek van de Legatie is een enke1post voor het 
Gezantschapsgebouw gep1aatst . 

Va1.1 ge\,oon1ijk '!ie1ingelJ.c 1te zijde wordt in di t ver
band het vo1g~nde medegedee1d : 

Genoemde GAAL , die portiel' bi j het Hongaarse Consu1aat , 
Herengracht ?4' te Amsterdam is geweest , meant nog een vor
dering op de nongaarse Legatie te hebben, omdat zijn salaris 
gedurende het 1aatste jaar van de oor1ot niet ui~betaa1d zou 
zijn . 

dat tege1i jkertijd 
FRA}~ (personali a 
zi jn vrouw in ver
hct Gezantschaps-

Uit dezelfde bron wordt medegedee1d , 
1:!1 U:>si::> de portier van de Haagse LegatJ.e , genaaw.d 

1 onbekend) moei1ijkheden zou hebuen , omdat 
\'vachting is en de Gezant geen kinda:r:en in 
gebouw wi1 hebben . 

Op deze11de dag , dat de J~vestie G~AL pl aatsvond (10 Oc
tober 1949 ) werd i n de appartementen van FR~HK een huiszoe 
king verricht door de ll.ttacha in a1gemene dienst CSATORDAY 
in samem;erking met een ambtenaar van de Hongaarse Gehei m.e 

xtStaatspo1i tie , genaamd BA.RDOS , oud p1m . ?2 jaar , van j oodse · 
b1oede , di~ enk~1e dagen geleden uit tashington zou z i jn 
aaL.gekomen . + 

In verband met het optreden van beide personen i n de~e 
aftaire is de stemming onder het ~mbassade-personeel zeer 
gedrukt • 

. omentee1 he~ft uit personee1 opdracht met speed de 
·u{~dorlandse taal te leren . (einde) 

+ ~~\j· ~ ]l <tt B ~ 'B~o'~ ~ 
~(~~or ""ao ·~~ ~'1 6..1~~~~ 
~t ~..e...w '<r.>-J.... ~~~ I{~ . ( ~ da........, o.t_;_ t 
~~~) IBfx.o ~ 
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• 

NOI'A VAN C IV 

De mogelijkheid bestaat, dat dcz~Hongaarse Consul een toe
komstie:;e dissident is. v,aarom spaart hij anders zo ij'verig harde 
v.esterse vallilta? Hij kan dus voor ons van enorm belang zijn • 
relisv1aar is geen enkele Hongaarse Consul officit>el i"1 rederland 
wer -::zaam, maar naar alle v:aarschijnlijkheid 1.s een van de Hongaarse 
Legatie ambtenaren met consulair werk belast. Dit maakt het des te 
1nteressanter voor ons. Hopenlijk kan de rfijnpolitie ons zijn naam 
verstrekl{en in antwoord op ons verzoek 68987. 

8-9- '49 v1 . g . Lagas 

BELYI is mij onbekend. Kunt U aan Uw Hongaarse relatie naar 
hem vragen? Indian BOL01TYI bedoeld wardt, lijkt de zaak mij van geen 
interesse meer voor U. Kan onze uongaar vertellen wie op de Hongaarse 
Legatie met consulair werk belast is? ---

6-l- 1 59 w . g . Lagas 

Nota KB. 

Affaire niet bijz . interessant mi. Over Bolonyi krijgen we uit 
andere bron genoeg nieuws dat niet zo best is. 

VI .g . !I/KB 



GE!IEI ll Ootobar 19}.+9-

10153/1:52/II. 

In a.n:tt'Joord op Uvr Bchrij'lll:n dd. 9 Sap<-:ar.l~r 
191.~9 No. 68987 ~ord\; b richt da.t do namn van d0 bc·:.rokl::aa CnllJ 11 

luiut : ~-!..1:-D. Hij zou woons.oMig zijn oo 1 s~Gra•ral:t.lt"e.:;_G. 

Cll"~anjost.:-ae:t or -la.'Ul no. 8 . 

Alleen verl&onck:u 
f.Ulll BVD • 2x: . 

No. '19 · 



V~no. 

22 Sept 

Y 19148 a - C 56 - KC 1 

• 
•• 

• 

Van de zijde van onze militaire 
vrienden ontving ik een beriobt om
trent een zekere MA.TRAI,Andre, 
aarvan ik 11 een atsohrit't hiernevens 
e toekomen. 

'· . 
A. 

Ae.n bet W.Disterie van Bi.nnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
'sGRAViNHAGE. 



• 

~ lltr.I!AI R cm't'3oT 
8e ct1"' l . Bu r . 3 . -------- ----- --I.D.c. llr. 1/t+F 
ODd e nro rp: r. o Jl.qi'\R rs e 

conaul . ..,rl)dn, !5 Septecber l~g. 

/ 
Uit bet rvm·~n rn b ron werd doot !.:~>rcl vorno: .. on , dnt de lio~~ 

•• Consul on d 10\r.a n.lht~~not" l.'lrhf.lnld~l!'Jk t"en bezoek bre~n ean 

UATllAI, A!'ld rd, • oort'n t o Bnlr to'Vl:'..rnod 1 (lion~ r 1jc>) , 18-l-00 , 
Honsv-n r, vnn b,.rocp r.flt'f'hehoudn.r, -;-:on.mdo tc- 81ttard, Hoe~ rlone nre~; 
29 • 

Vol,l'~NI uitlRtin ;on vnn dfl llohti;~'not" vnn Jdl\tra. 1 voo r noemd , 
i"MO.Illd: _,. 

l 
CAl!PS , A•,nrs l.Wrl.e Ctlthn r ino., gebo.ren to b1tts rd, 26- 4 - 03 , 

we rd hn"r tl.jdena '\f\~ dn::er bf'::ooken door de eohtg.,not e vnn de 
Ho~t ree Conaul modo;;odo•ild , dat hct door h11n ov~t rgeepno rd e geld 
werd onu;n~et i n .;oud ofwel in AzMrik."rnao ot .t::n.lelee valut a. 

Bat r e!tondA de pol 1t1~ke "e 1ndl.e1d von l.!Atra1 en d i ena eoht-
aenot e 1e oon Ondl'l r :;osic 1~asteld , doch h1orb1j i e n1e te te hun.Mn 
""del " gnblekon. 

!l.et !!ootd van W .r. I-J 
3e :11~ . ~-ot, 

De Lu i t .-~one_2f 

~-~--~-
Y. . v .441"'4' fa. -

:.-

... AAlf: Hoot d S. G. 2.D . v.d.G. s . 
t e 
I • · GRA VEliHAGR 

I • )I 

i= 



• OD 306 

Schrijven d . d . 7 . 9. 49 aan Kon •. ~nrechaussee 

ex 69190 

betr. G. FRANK 

gelicht voor: PD 10813 

ACJ/PA, 11.2 . 55 

• D I • 25.000 <! 10380 - '53 - 101 



• 

Milt.CSTERIE VAN 
BINNENLAIIDSE ZAKEN 

no. 68987 
Bi;jl.: gene 

. Naar aanleid~ng van het gesteldein nw schrij-
vcn No. 132/10153 dd. 2 September 1949 moce ik U ve~zoeken 
mij de naam en: ~o mogelij~~ verdere perno~~l~a van ~e petrok-
kcn·Hongaarse Consul t~.doen mededclen. . ' 

· , u.1, kan het zijn syoedig, anv#oord z~e ik met 
~elan~stelll~g t~ge~oet • . 

De H€ er J .. !h. Mcrku.S , 
commissaria van Rijkspolitie 
bij de staatsmijnen, 
YTalramstraat 27, · 
SITTARD_. 

}lET HOOFD VAN .DE J)j)j) 
' N9lllen.s qez e, 

Crabbendam 



Cf E 1i E I Mo 
;:~:":Clal:l'l 

132/10153c 

HIET 0 K. 

ACOJ -
DAr ".,. -"- lJ 
I PA~:---(3r 

....-

(_ 

Ui 't betromrbare bron werd vernomen ~ dat de 
,flonga.arse Consul en dian~ eohtgenote harhaaldelj.jk een bezoek 

brengen asn: 
~~ MATRAI 9 Andre 9 geboren te Balatcnalmadi (Rongarij~), 18=le05~ 

®- Hongaar P van beroep garagehouder ~ wonende ·te Si t;tard 11 Heerlener ... 

weg 29 -
Volgens ui·tlatj.ngen van de eohtgenote van .Matrai voornoemd P 

genae.md: 

~ ~PS 9 Agnes Marie oatharinap geboren te Sittard, 26=4=03 9 

wcrd haar tijdens een dezer bazoeken door de echtgenote van de 
Hongaarse Consul medegedeeld, dat het door hen overgespaarde 
geld ward omgezet in goud ofwel in Amerikaanse of Eneelse valutao 

Betreffende de politieke gezindheid van Matrai en diens 
ech-tge:;.1ote is een onderzoek ingesteld, doch hierbij is niets 
te hunnen nadele geblekeno 



Notitie c. PA 

U it be ·~rOLl io re bro n 
verkla rd zo:t 'eboen , d 
partij li"~"ecte•:tr "l1ffi v n 
z are indLt-... trie . 

vert)am i'c , d t BRODY 
t ;ci\.RDO v n 1e....,e e comin•.lnistische 
hr: t verko Jokan to0r van de Hon,;a 1rs e 

BRODY had er aan ~oe....,evo&~ · , 
man in ~eJerlan toe te l ~E • 

1a t bet beter ?are Jeze 

19 . S. 'D 

l.J . P. 



Notjt·e c. Volgne. 

Hongaarse D1acklist . 

• 

Een informantJ stelde ons ter beschikking de black
list van de Hongaarse Legatie in den Haag op het tijdstip: 
1- 4- 1949 . 

Aan de daarin vermelde personen mogen geen visa ver-
strekt worden. 

26- 4-1949. 

c 5 • 



·--- ... ~- ~ -. .-,_, 
Volgno. 

cf-~-t£. ·-to 

Notitie . 

Copie van anoniene br:.er , die de~er dut;;cn , 24 uur 
na het bezoek van deze l.!.eden All!1 Jhr • V . 1/eece :32 
met vraa& hun een \"Onin.; te vcrstrekl~en , aan v . \!eeJe 
s;ezonden werd . 
Copie is ~i~ door Tissot B . Z . ter hand ~ucteld . 

7 - 1- 49 
c 5 . 



H rse Legetie K. CsatordliY en ~slogh va.n de ong8.a. 

bestemd voor ~ederland. agenten van honga.rije 

Lett Op . 



NO TITlE KB, 409 

BEST.d:D VOOR ACD. 

Ui t goede bron vernamn wij, dat de 
Y\ handelsattache B:OODY definiti ef in Westelijke richting 

omdraait . 

KB , 2&-4- 49 . 

R. 949 

borf- 1. 



UINISTERIE VAN 
BDilll.EN!.ANDSE ZAK'EN 

No. 59451 
Dijl.: Gene 

Betr. : inlichtingen personeei 
Hongaarse·Gezantschap. 

's-Gravonhage, 8 Ontoher 1949 

. l&ct rererte aen mijn brief Nr.5~51 
a.d. 1.9 April 1949, :oge ik U ver oo!cou mij te O.aen rn.s
dedelen of U inzate de chauffeur·en de l ok ven de Hon
gaarse Gezant BOIO~~I reeds over 1nlicht1ngan bcqchikt . 

De Booged.elgoa'treDge +-rcer Dr .A.M .STUY'l' 
1Un1etor1a van Buitenlandse Zaken 
Plein 23 
DEN HAAG . 

HtT l'COFD VAN DE DIEi·:....,. , 
Nnmans d02o, 

Jhr t!'r \7 .J .Th. Serraris . 
f! 
~ 



UINISTI!RIE VAN ALG:EMENE ZAXEN 
J'avastre.at 68. 

•s-Gravenhage, 19 April 19-49. 

No • .A59451. 

Onderwerp: Inlichtipgen. 

U1t betrouwbare bl'on Wl'Jl811\ 1k, dat de Kongaa.""Be Gezant 
B 0 L 0 N Y I een nieuwe Nederlendse ehautreur in dienst heart. H1er
mede ward niet gedoeld op de mij bekende chauffeur A.J". W I L L E R s, 
geboren te •s- Gravenhage, 30..10-1896. 

Voorts zou genoemde Gezant ook een Nederlsndse kok 
hebben, die vroeger de Duita& nationaliteit bezat. 

Ik moge U verzoeken mij zo mogeltjk te willen inlichten 
omtrent de persoualia van bovengenoende personen. 

.Aan .de Hoogedelgestrenge Heer Dr A. M. St~ 

• 
1!1n1ster1e van Buitenlandse zaken 
Plein 23 
•s-G R A V E N H A G R. 

BET BOOP'D VAN DE DIENST, 
Namens daze, 

R. van der Noo:rdaa. 



l\OTITTh .KB 39?. 

B.I!:~T.i:.MD VOOR C. 

Ui t goede bron ve rnamen wi j : 

BOLONYI heeft een nieuwe chauffeur, een Nederlander . Oeze woont niet 
in het gezantschapsgebouw . 
Ook de kok is Nederlender (v1as vroeger Dui tser) • 

KB , 6-4- 49 . 



Hot;f ,'e C. 

P!t(on ,, Hol"'~acH'H. Ve.rt. 
,·n t'le~erla.-.~·· 

Voftno. 

Honja4r~e. Ko~.-ier 

• 

Jetzt kein direkter Kurrier aus Budapest nach Den Haag. 
Die POST fuer Bruxelles und hier befo~rdert dar ordentliche Kurrier 
a us Budapest Regyeshalom (Grenze )- \1ien - llleri ch - Bern - nach Paris. 
(Postabgabe in Vtien und Bern) • 

Dieser Kurrier reist mit dem Endziel London. Die Post fuer 
Bruxelles und Den Haag wird dann durch einen Beamten der Gesandtschaft 
in Paris nach Bruxelles und Den Haag gebracht . Dieser reist morgens aus 
Paris ab und steigt in B. zwecks Postabgabe aus u1.d benutzt am selben 
Tage (gewocbnlich) den letzten L.ug nach l.lon Haag. Ankunft hier 23 Uhr . 
(Kurri ergang 4- 5- wochentlich und Gelegenheits- cder Ausserordentlichdl 
Kurriere inzwischen) • 

Der Kleinestrecken-F~rrier aus Paris haelt sich in d~r Regel hier 
nur 24- 48 Stunden auf , da er rechtzeitig 1n Paris eintroffen muss , um den 
aus London zu:rllckkehrenden Kurrier - der die Post nach Budauest zu bringen 
hat- anzutreffen . 

Sonnabend den 5- 3 (oder Sonntag) Legationssekretaer 1-:I LLE aus 
Paris als "ausserordentl i cher Gelegenheitskurrier" hier eingetroffen , 
kam hauntsaechlich um .l!>sswaren und Ungar . Getraenke fuer den "liinpfang 
h!aerz" abzuliefern . 



l"'oTi f ie C. 
~OJ) Ht>t,~da r~ e vu t. 

in He. ole rlaYI~ 

• 

• 

Vor ungefQhr 14 Tagen deputierten bier 2 Ungurische Eislau 
die Dame Adrienne KETZESSY (Kampion) sollt~ mit ihrem Partner ~ 
Holland verlassen. A. KETZESSY wollte aber dissiedieren und bier 
bleiben. ~ies wurde BOLONYI mitgeteilt, worauf er in seinem Auto (in 
Gesellschaft eines Herro) ft:e Adresse der ~TZESSY aufsnuerte, ihr den Pas 

Wll -
abnabm und sie so zwang B&O dem Flug"'llatz mitzufahren, wo das Flugzeug 
inzwischen zuruckgehalten wurde. Nach ihrar Abreise berichtete BOLONYI 
ueber den Vorfall an die pol. Folizei in Buda~est. Am Vorabend der geplanten 
Abreise d~r Kuenstlerin Kl!.TZESSY hat der bier labende Ungar. Trainer TELE 
den Gesandten um 12 Uhr in der Nacht telefonis~ angerufen; es ist an zu 
nebmen, das er den Gesandten ueber die Absicht dar KETZESSY in Kenntnis 
gesetzt hat und auch die Adresse der Dame verraten hat. Hand&lsattache 
BRODY (als Sportsmann auch in der Gesellschaf't der Gaeste gewesen) schwoerte 
dasz er nicht der Verraeter war. ~r befurchtet uebrigens seine Abberufung 
(hat nun wie schon berichtet zwei Snitzel neben sich). 
Trainer TELE betont sonst imrn.er ~eine Antibolschewist zu sein, er 1st 
besonders gut mit Frau BRODY befreundet • 



rotitie c. 

• 

2 deelt mede: 

KB weet, dat bij de Honga~rse Legatie twe~ nieuwe 
ambtenaren gekomen zijn. 

Een dame (nieuwe) ligt momenteel met een "blinde
darm" in een Haags ziekenhuis. 

De Nederlander Szegedi (fout) vreest, dat hij voor 
deze dame zal meeten "plaats" maken. 

De communisten vertrouwen Szegedi evenmin ala de 
rechtse Honga~en. Hij knoeit in de zwartehandel en verkoopt 
mm a.m. zijn sigarettenrantsoenen. 

25-2-1949. 

c 5 • 



Notitie c. 
't><l v ../)., :J-1· v .A' 

,, 

• 

• 

I. 

In 6-syste~m komen d~ volgende nieuw-benoemde Hongaarse 
legatie-mensen voor: 

BALOGH, Gabor, geb . te Barudvarnok, 1924, ambtenaar van de 
economische afdeling van het Hongaarse Gezantschap. 
Dipl. visum verleend te Budapest d.d. 11-12-1948. 

II. LORINGL~, Margit (geb KENEDY), geb. te Budapest, 8-11-1905, 
secretaresse Hong. Gezantschap, dipl. paspoort 650056, geldig 
tot 6-7-1949, visum voor inreis verleend d.d. 12-1-1949. 

III. CSATORDAY, Karol~, geb. te Budapest, 3-7-1926, gezantscahpe
attach~, dipl. pasp. 001786, benoemd :Jan. 1949. met echtgenote 
CSATORDAY - VARGA, Klara, geb. te Budapest 1929 • 



Notitie c. Volgno. 

M~j. PONGRACZ. 
; _ 3-/L-u:? 

AC6-/1-t, J?~ 
}><1/J} ~~ -~It 

• 

• 

2 decl t mede: 

De Hongaarse diplomate Mej. Pongr ac z vreest, da t men 
haar binnenkort naar Budapest zal ontbieden. 

In dat geval zal zi j ontslag uit haar functie nemen. 
Zij is anti-C.P. 

Noot c. 
Bij C komt voor: 

25-2-1949. 

c 5. 

Mej. Anna Pongracz, geb. te Budapest 5-9-1924, Ambtenares
se van de Kanselarij • 
Adrea: Scheveningen, Zwolsestraat 33. 



Notitie c. 
Graaf KAROLY I. 

!J*/tJ2 N~·-d.'' 
• /J).~ 

• 

2 deelt mede: 

De Hongaurse Gezant te Parijs, Graaf Karolyi, die 
tevens hoofd is va n de Bruss else Legatie, ,;elke onder 
een Zaakgelastigde staat, heeft enige ti j d geleden in 
Den Haag bij Bolonyi gelogeerd. 

Hij zou hier voor prive-redenen gewe~st zijn. 

25-2- 1949 • 

c 5. 



Notitie c. 
CSERNEKit Istvan. 

2 deelt mede: 

Volgno_ 

/_9_:~· 
ACD /1l7133 

Cserneki, verbonden aa n het Hongaarse Gezantschap 
te Brussel, heeft deze keer ala koerier gefungeera. 

De koerierspost, die Zondag met groot ongeduld 
bij de Hongaarse Legatie alhier verwacht werd, arriveerde 
eer st Dinsdag. Donderdag is Cserneki met de trein van 18 
uur weer met de post naar Bruss el vertrokken. 

Cserneki is reeds l ang lid van de communistische 
partij. Hij heeft er zich over uitgela ten, bevreesd te zijn, 
dat men hem niettemin wil ga~m zui veren. 

25-2-1949. 

c 5. 



30 December 1948. 

U 14324 b - C 56 - KC 1 

Betr.: Georges KOSA. 
c./ 

• 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron bereikte mij 
omtrent bovengenoemde persoon het onderstaande 
bericht: 

"De tegenwoordige persattache van de Hongaarse 
Legatie te ROME, Georges KOSA, werd enige maanden 
geleden teruggero~n naar BUDAPEST. 

Daar hij gaarne in ROME wilde blijven, heeft 
hij stappen ondernomen bij de competente hongaarse 
autoriteiten, d.w.z. bij de communistische partij, 
aan wie hij zijn diens t en heeft aangeboden in 
ruil voor permissie om in ITALIE te blijven. 
Sedertdien heeft hij zijn postitie verstevigd en 
is zijn activiteit volkomen veranderd; hij staat 
nu voortdurend in contact met de Ambassade van de 
USSR en beschikt over grote sommen geld." 

~ 
AB 

dan het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
's-GRAVENHAGE . 



Voor 

Origineel in 

Volgnr. 

• 

UITTREIZS EL 

oD • ;_sos. ...... N aam 

PD . 320 

Ag.nr. 46705 . .. Aard van bet stuk 1~otit1o .. KB ··· ·- .... _ .............................. .. 

Mz . ..... ··-·- --KB Datum ... ....... 30- -9- ·!.48· .. . 

Het is thans duidelijv geworden dat POLONYI de 
portier FRANK kort voor zl jn vey. trek vaak me t ver l of 
zond om bevri jd te zi jn van diens cventuele nieuws
gierigheid bij de geheime voorbereidlne;en van P' s 
vertrek . 

P . heeft ver moedelijk op 2 Juli jl. passa5e be
sproken naar Rio de Ja!lalro waar hij ver1"11oedel::.jk 
30-9- 1 43 aanko~t. 

Ret staat niet vast d a t BRODY door P . over zijn 
vertrek v:as ingewijd . De laatste t i jd was de vriend
schap tussen a-qJ:JY en .. ~evrouw P . erg verkoeld . 

VerMoedelijk VIas lievrouw ALONS, de presidente 
van de Hongaarse vrouwenverenising in Kederland door 
P . over zijn vertr ek in vertrouwen cenomen. 

Infor mant heef t gehoord dat de Ambtenaar van de 
Oostenrijks e legatie te Brussel, genaamd GENG, voor 
P. de passage ver zort,;d heeft . GENG heeft il'Oeger i r(Je 
zelfde hoedani gheid in Den Paag gewerkt. 

Infor mant geeft a l s 2 ijn ~ndruk, dat P. vermo e
delijk n iet naar Zuid Amerika zou ver t rokken zijn , 
wann er men vanuit Boedapest niet een nieuwe gezant 
gezonden had . 

YB , 30- 9- I 48 

Uitgetrokken door ..... J. .•. L .•.... . .. .................... Md.fSectie ........ ... AC.D .......... ............... Datum .... 2.0.-:::.l ., .. 1 . ..4l9 .... . 

Op aanwijzing van .......... S.e..c.r. .... .. 0 .................................................... . 

® 5030 • • ~8 



1 OTITI£ KB 199 

vnder VtJr .. ijzing naar onze notitie <B 114 (t;v 46766) d.:!len ~. ij U :r:1cde, 
dat lij vc:..n oen bevr i ende instdntie hebben vernomen , uat de naam van de 
(ex 'i) Honguarse gezant te r osl·ou nict S~, mao:1r S~\J!'L is. Eij zou 
voorkoJ.1en op de l i jst vall de twe.:lde zuiveriDG· 
.c.en later bvricht van d~zelfdt~ bron maakt melding van t::en gerucht . dat 
SUK!i'l.J door de Russ en zou zi jn t'earreste.;:rd . 
Uit klopt dus n iet met de mededeling , dat ~~~~ naar Boedanest is 
te ruggekeerd . 

lCB , 16-ll-48. 



.. 

• 

NOTITIE KB 114 • 

B~.:1"r.WO VOVR C. 

Wij vernamen bet volgende: 

De HoJlt. . r ezant bCLDlni zou haer geen kok hebben kunnon vinden en 
er.daarom een hebben besteld in Boedapest . 
Uezor dagen is er een visum vorleond voor do met name onbekende kok 
van de Hongasrse gezant SZEK ui t Moskou, wi ans baas sedert 8 -weken 
in Boedapest is terup~ekoerd . Deze kok hooft l~ jaar in ~oskou &~vroond . 
hot is ni~ onwaerschijnlijk, dat hij Rus~isch~ instruct1es heeft om 
o .m. de gtJdragi neen van BOlONYI te controlercn. 
Het i a ni et uitgesloten, dat BOLONYI van de antecedenten en de 
opd .. ·acht;v» van daze kok on,rundid 1a . 

Kan C5 bij B. z.. de naam van daze kok te wet en komen? 

Dit beri cht is reeds ter kennis gebracht van de BID • 

KB, 30- 9- 48 

/S. / 



• NOT!Tl~ 1~ KB 106 

BEST J.!l!D VOO R C. 

De BOng . gezant heeft 20-9- 48 telegrafisch uit Boedapest bericht gekregen, 
dat aan zijn legatie een nieuwe ambtenaar zal worden toegevoegd. De naam 
van deze ambtenaar is nog niet bekend. Het staat vast , dat hij aangesloten 
zal zijn bij de C.P. 

KB, 29- 9-48 . 
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