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NOTA aan OEF 
van KB 

No . 5378 
Betr.: RBCL.AMEBtJREAU "SUGGESTI.ElF" 

Typ . : B. 

Van Leo ontvingen wij onderstaand rapport: 

Reclamebureau "Suggestief" AMSTERDAJiff. 
Ke~zerseracht 332 

Door E. van Nie werd 1- 8- '45 opgericht het Reclame Advies en 
Advertentiebureau "Suggestief" en wel aan de Sarphatistraat 57 
te Amsterdam. Op 1- 5-' 47 werd de zaak het eigendom van Abraham 
I.mNS , geb . Amsterdam 9- 8-' 16 , in gemeenschap van goederen gehuwd 
en wonende aan de Sarphatistraat 57 , alhier . Hij is in het ver
leden gedurende verschillende jaren als chef van de advertentie
afdeling werkzaam geweest bij de "Arbeiderspers" te Amsterdam. 
Zowel moreel als in zaken staat hij gunstig bekend. 
~rnNS verplaatste de zaak aanvankelijk naar de Raadhuisstraat 15, 
doch s i nds 1- 7- '48 wor dt nu kantoor gehouden aan opgemeld adres . 
De verplaatsing naar de Keizersgracht hield verband met de opname 
in het bedrijf van de 3tudio Uschi-Torens , waarvan deelgenoten 
waren Adriaan CORNELIS~ en Victor SILBERBERG, beiden wonende 
te Amsterdam. 8inds de opname in Suggestief is ~mNS enig eigenaar 
van het geheel der zaken. 
De zaak , welke de laatste jaren gedreven wordt onder bovenstaand 
devies , heeft zich sedert de oprichting wel enigszins kunnen uit
breiden, doch is overigens niet van grote omvang. Zij wordt op 
een actieve wijze beheerd en de financiële uitkomsten zijn vol
doende voor een bestaan • 
1mNS heeft geen middelen van betekenis , doch kan zich toch wel 
redden en het naleven van verplichtingen vindt op een regelmatige 
wijze plaats . 
Aanvankelijk werd bankrelatie onderhouden met de Amsterdamse Bank 
N.V., doch later is MENS overgegaan naar de Hotterdamse Bank . 
Gegevens van Juli 1951. 

KB, 18 Juni 1952. ~ 
~ 
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Voor ·;r C 

No . 5145 

AC 1///CjL j? 
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Betr. : ADVI.SEUR:3 HONGA.4.R:3J.:. HANDEL.:3DEJ EG.ATIJ1 

Typ .: B. 

Uit brieven is tot hu toe gebleken, dat als 
adviseurs voor de Hongaarse hendesdelegatie optreden : 

1 . 
2. 

]ue vr . SUNITO (Tr ees HEILIGER.3~1 
Benno STO!~oVIS 

<Z 3 . 

0 

!teclame Bureau "Suggestief" Amster·daill . 

"' 

IB , 26 l ei 1~52.4 



RAPPORT VAN KB 

A!Jl HO HB 

No.t 4902 

UITTREKSEL 

Uit: D D 'Z:io &, 
Voor;!:l0 i'f7S' 
oav ~~L~ 

D ~ÎJ ~"' at. ,'>- ;";:., .._ 
f Par.: rr'1{ 

Copie voor HB 

Betr.a ORIEllTATIE-DIENST HONGA.\RSE LEGATIE. 

'l'yp. j). 

Uit betrouwbare bron Wèrd vemoman dat er tussen Pegasus en de oriän
tatie-dicnet van de Hongaarse Legatie een overaankomst gesloten ie, 
i.v.m. het ter beschi.kk.il'lg stellen van Hongaarse boeken. 
Alle bestellingen kllnnen voortaan aan Pegasus ger1oht worden. 
l\naloog aan de "Oritmte.,tiedienst•' in Holland is in Engela.ndaHungo.rian 
~etYS a.nd Inf. Sel"lfice, Pembridge Sqw. re, London '\1. 2, :Ba.yswater 2642. 
Voor Duits-sprekende landent Informations Dienst fUr don Ausl.Presse1 

uitsa~e Budapeat, B~ Jozseft~r 5· 

\ VRIJ 
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UITTREI<SEL 

Uit : PD 12. 672 Naam: Eva KORPER 

Voor : OD 177~ 

Ag.nr: 

Aard van het stuk: 

Naam: Relaties Legaties van achter het IJzeren 
Gordijn 

Afz. : datum: (Hongaarse: 

Betr.: Chawa (Eva) EJZENSZTADT 
geb. Szijdlowiec (Polen) 2-1-1902 
gehuwd met Sirnon KORPER 
geboren Amsterdam , 25-9-1907 
wonende Schalkburgerstraat 33 11

' Amster-c.la.m 

Juni 1947 
ll.aart ' 48 
N IJV. 1948 
Dec. 1948 

Juli 1950 

Afdeling bestuurslid N.V.B. 
11 11 " 

Lid E.V.C. 
Als lid hoofdbestuur N. V.B. in 1947 met delegatie der 
N.V.B . naar Polen ~eweest . Bezocht op 4 April 1950 op 
uitnodiging var. Hongaarse Legatie filmavond aldaar . Trad 
E'üge malen op als tolk bij de E . V. J . 

Op een hoofdbestuursvergaderin6 van de ATEK bleek Sirnon 
KORPER, destijds voorzitter van de A~EK, over zeer ver
trouwelijke, nog niet gepubliceerde mededelingen van zo
danige aard te beschikken, dat men zich erover. verbaasde, 
dat KORPER dit wist . Toen zegsman aan KORPER zijn ver
wondering bierover liet blijken, e.ntwoordde deze ; "Wij 
zitten overal i n . Tot in de hoogste kringen, zelfs in 
het Departement". Het was bij deze of mogelijk reeds bi j 
een voorgaande gel egenheid, dat KOFPER in dit verband 
zijn vrouw noemde of althans kennelijk baar bedoelde als 
een persoon, die dergelijke connecties met "bet departe
ment" onderhield . 

lv1äart '50 Correspondeert met l~evrouw E . TAP.NOK-SOVJ:I van de Honguarse 
Legatie. 

l!'ebr. ' 52 Uit betrouwbare bron werd vE. ·nomen dat Th.art .:.TA~. in 1947 
19.1.8 voor zijn vertrek nr·~r Wrochlaw in contact zou heb
ben gestaan met Eva KORPER . Zij zou ook in contact heb
ber. gpstaan met de b3kende Gerhard ~ISLER . 

Jan. 1952: Zij zou via Mevr . TARNOK ondersteuning ontvangen van de 
Hongaarse Legatie evenals enkele andere Nederlandse en 
Indonesische studenten. 

Uitgetr. door: C . 11 • Op aanwijzing van: CVN 3 

Datum : 7 t~ ei 1952. 

~ 1r0061 '~9 
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Uit : PD 8945 

Voor: OD 1775 

Ag.nr: 

Aard van het stuk: 

Betr.: Anna ~IARMSEN , 

UITTREIZSEL 

Naam: Anna HARP •• S:.!!.a; - v . d . LUGT. 

Naam: Relaties ..... et Legaties van achter 
Gordijn (Afd . Hongaarse). 

Afz. : datum: 

geb. te Beverswijk 24-3- 1925, 
wonende le Atjehstraat 41 hs A'dam . 

Sedert 19- 9-1945 echtgenote vanGerrit Jan ( 11 Ger 11 ) HAH.MSEN, 
geboren 15-5-1922. 

1949 - Voorzitster O . P.S.~, afd. A' dam • 
~fgevaardigde naar r.u.s. congres te Sofia en ~ereldjeugd
festival te Budapest . 
Lid C.P . N' . Vriendelijk, intelligent. Een belangrijke figuur 
in de progressieve jeugdbeweging. 

Op 16- 3- 1950 aünwezig als genodigde op de receptie op de Hongaarse 
Legatie . Bezocht op uitnodiging v. Hongaarse Legatie filmav.xd aldaar 
op 4- 4- 1950 . 
Zij studeert ·.liskunde aan de A'damse Universiteit. 
Sept .' 50 . 7erd cendidaat gesteld voor het nieuwe bestuur O.P . S.J. 
April'51 Bereidt het ~ereldfestival in Augustus a.s . voor , waaraan 
zij zelf ook zal deelnemen. 
Jan.' 52 . Uit bron , waarvan betrouwbaarheid niet vastgesteld kon 
worden , werd ve::·nomen dat tot Jan.' 51 via Ciska PATTIPILDHY (PD 10344) 
het Hongaarse Gezantschap ondersteuning uitbetaald aan enige I ndo
nesische en Ned. Studenten o.m. aan Anna IlARMSEN . 
April 1 52 . A.. JIARlhSEN heeft een Hongaars visum ~ekregen geldi g tot 
25 April a . s . Zij was uitgenodigd door 11Di~1Z 11 (DIAKSZOVETSEG = 
Jugendbund) • 

Uitgetr. door: VdU. Op aanwijzing van: CVN/3 

Datum: 6 Mei 52 . 

~ 40061- '49 
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!~apport 
Van CVN 3 

UITTREK<>E 

Uit:PD IS '!13 

s 
Betr. : Jf.ax BI·0Er.~HOJ!1F 

h:ax BLOEJ..:.HOFF 
geb . : 13- 11-' 05 te Eindhoven . 
geh .: met Ecvterina 8ZBKl.LY (Hongaa rse) 
·geb.: 4-1 1- '03 te ':'hif::enen- Cris, 
won. : BUDAP~S~,Belgrad-~akpart 13/15. 

Hij beharti gt zaken in Roemeni~ en Hongarije. 

BL0~1HOFF vertrok op 12-4- '35 ale gezantschapsemployé 
naar Turkije . 

r.--. ... .... . ... 

Tijdens de oorlog is BLOa!HOFY bij onze gezant Dr.VI0SBR 
te Ankara als attaché werkza&m geweest. Da~rnaast zou DQj een 
bijzondere taak vervuld hebben op het gebied v n inlichti ngen 
werk. 

Als vaststaand moet worden a8ngenomen dat hij in dit ver
band ~oede relaties heeft o{lf;edaan in Oost- Europene landen, 
wet o . m. na de oorlog is gebleken uit de volgende feiten: 

BLO~HOFF kan steeds en zeer snel voor alle satelliet- lan
den visc:1 krijgen . 

Hij ·staat op vriendschappelijke voet n.et de Eong&arse Ge
heime Sta. tspolitie en voorr.anst<: ande cor.:t:unietische partij
functionarissen achter het IJzeren Gordijn. Hi: bezoekt va k 
de Hongaarse Handelsatt Yché I!ELLER. 

Te Buca rest was ~LOU~HOF.i zeer eezien bij de Hoemeense 
autoriteiten met name bij Mevr.A.PAUK.l!:R . ~en wao te Bucarest 
vun meni8g , dat BLOEMHOFF tijdens zijn verblijf in Turkije 
w<..ardevolle inlichtingen heeft doorgegeven aan de Sovjet- ver
tegenwoordi eers aldaar, en wel in officiele capacit eit , hetgeen 
door die vertegenwoordigers zeer op prijs werd gesteld. 

Het is bekend dut reeds 4 vrienden van BLOE/,', HOFJt' J.urkije 
op laat van dé poli tie hebhen moeten verlaten, vr_ rdacht van 
comn:unistieche neigingen en het verstrekken van inlichtingen 
aan de U.S.S. ? . 

In ' 46 heeft BLOEMHO"E'Jt' alle mogelijke moei te gedaan via 
het ran.v. Buitenlandse Zaken eer. dienstpas te verkrijgen om 
met zijn echtgenote een rris naar Turkije en Roement~ te kmn
nen móken , voorgevende dat hij te Ankara zi j n inboedel moest 
liquideren. 

Van de zijde ve n Buitenl . Zaken achtte men deze reis van 
geen dienstbelang, waa rop aan het verzoek van DLOEUIOF!_il om een 
dienstpas te krijgen geel! gevolg geeeven. 

De nieuwe Gezant DANIELS te Anka ra, opvolger van Dr.VISSER 
zeide BLOEMHOH' niet te vertrouwen . Ook de U "' •• A . had tegen 
BLOEfiJ HOF." zoveel bezwaren, dat hem geen Amerikaans visum werd 
verleend . 

Kort da<.:.rop ser zocht het ?lin . van Uandel & Nijverheid aan 
B. Z. om te willen bevorderen, dat aan BLom•HOFF alle nodige 
faciliteiten werden verleend voor een reis na~r Roemeni~ en 
Turkije • ..:.en en ander zou een economisch belang zijn! Hierop 
werden aan B. en zijn echtge.note inderdar.~.d dienetpassen ver
etrekt voor Ankar~ . 

Tegen de afspraak in• trachtte het echtpaar BLOl::fuHOFl'' lan
~er dan een half jaar in deTurkse hoofdstad te blijven . 

·BLOE!i'.HOFT.' Inabktezicb aldaar nog aobuldig a~'n deViezen- over-
tredingeno Ook i . v . m.he& feit dat de Turke~hëin • nie-t t~ger 
zou~en "lustenn, wel'd, op bet verz"èk van BLUEMHOFF o 
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tot verlenging.van zijn dienstpaa, afwijzend bèscbikt. 
Hierop vertrok het echtpaar BLOEMHOFF naar Bucarest. . 
BLOEMHOF~ verspreidde het gerucht dat hij aldaar benoemd 
zou wo~en tot consul of Handelsattaché. Hij zou ongevraagd 1 
vanuit ucarest via de Legatie politieke inlichtingen Willen 
sturen. · van de zijde van n.z. w~rd de Legatie in Bucarest 
gewaarschuwd aan BLOEm·~OFF niet toe te etaan via de Wed. 
Legaite te schri·jven. Dezelfde waarecbüw=ng iP.ng uit naar 
audapeat, waar B. op dat mQoent vertoefde. 
'~aar BLOEftlHOFF van de Hongaarse, Roemeense autorit ei ten vér- · 
gänning kreeg op- en ne.er té reizen tussen Budapee-t en :Bucarest ,. 
kan aangenqmen word(m dat BLO~HO;FF dan zeker oomma.nistisoh .\ 
georienteerd moet zijn. ' . . 0 • 

Een .zéke-re Mej. Art je WEZEN.A.Ali; geb:-~e 'a-Gravenhage 8 Jan. ~ 
1908, een oude ke~s van BLOEMHOFF uft Eindhoven, die be
kend stond als· communiste, -verklaarde eind 1948 dat zi' o-p- .... 
dr8chten kreeg V.!:ln BLOEMHOF'F en dat deze baar een functie .". ~, 
hàd aangeboden in BudaJ>es.t. Mej. WEZENAAR trachtte inlicht
ingen te verkrijgen over een 'Juffrouw, d~e werkzaam ~as bij . 
het Hande.lsverkeer Ned .-T·sJeohoSlowakije te R'da.m. . · . 

Ondanks deze waa-rschuwing bleek aan BLODJHO"FF, op 
diens spontaan aanbod,te Bucareet door onze Legatie, aan 
hem de ~oerierapost voor ~d§pest te zijn meegege~en. 

En passant had BLOEMHOFF verteld dat hij optrad 
als vertegenwoordiger van de K.v.K. te Rotterdam voor Hon
garije en RoemeniU. ' 
Na informatie bij de K.v.K. bl~ ek BLO~HOFF slechts in het 
bezit te zijn van een aanbeveling va~ . die zijde. Ook na het 
officiele intrekke~ hiervan in Januari 1949 blief BLOErJaO~F 
zich als vertegenwoordiger van de K.v.K. uitge7en. 

Toen BLOEMHOJF in Ootober 1949 enkele ~agen in . 
Nederland vertoefde werd door hem bij .een onderhoud met de 
vertegenwoordigers van de K.v.K. te lt'datn, ui_tdrukkeli.jk ·., ·• 
toegezegd, dat dit niet meer gebeuren zou, waarop van dè 
zijde van de K.v.K. werd besloten op deze zaak niet vsrder ; 
in te gaa·n, overwegende : "m!_t het.::_o,2_g_o_E _g_e..:_ t,!.~nws<?.,!'d!:&e 
positie van BLO~lHOFF~ welkè ne~ op ~ond van veie Ned~r
~a_!!dsëT:bJ!I~ngë,E-S,'ë!!ë!!a!-doet_z!J.!C.!!ëm ar~:=t_:::c.!.-!~ï_'{-*ii-
.,e werKen. n· 
---~-In Oot.'49 werd Via de Merechaussee bericht ant
vangen dat BLO.EN1HOFF bezig was een N. V. op te rlo.hte-'mnet 
behulp van twee Hongaarse communisten. 

In 1950 treedt BLO~HOFF op ale vertegenwoordiger 
in ~!ongr rije ven de" Internationale erediet-en Handelsvererii- · 
gi~g Rott erdam" en van de firma A.P• OR.TlA.N te Rotte-rdam. 

De Heer GOOSSEN deelde in Oct.'50 nog medê, dat 
BLO~li:HOFr, probeerde bij de Engelse Ambassade voor geld in
l ichtingen te geven over Honga rije. . ·~. 
Volgen s TIKB zou BLOEMflOFF door een Engels pasport-off~cer ~-
i n conta ct gebracht zijn met de Mar~chauasee en inderdaad 
hiervoor werkzaam zijn! De Marechaussee werd inmiddels ~e-
waarachuwd voor BLOEMHOFF. · 

Op 22 November 1950 verklaa rde BLOEMHOFF eebter 
bi j het aanvragen van een nieuw pa spoort bij B.Z.we~erom • 
zowel mondeling, als schriftelijk, dat hij vertegenwoordi- . J 

ger v~n de K.v.K. te R'dam voor Roemeni~ en Hongarije was. ,~ 
Aangezien betrokkene geweigerd werd deze vermeld. ing in z,ijn -. ·' ~ 
nieuwe paspoort te _plaatsen~ zag BLOEMHOJF van een nieu• ·~:~·~ 
paspoort af (het oude was nog geldig to-t Febr.' 51-) "3.-~.: ~ 1 

. De kwade trom van BLOEMHOE'F' bleek overà.UideliJk';."i\t ~-....... 
t hi .. d "' . -:l{~~~ ' oen oJ aarop in Febr.' 51 te Parijs wederom,en met· • •, -~ ~ ,r. 

~ .. ,~ "' .a,. ~Ji:.l~~ 
• 1:\: ~ ....., ~ 4.l.i~~ 



en met succes, trachtte een der5elij k pasp.oorj te ver
krijgen . 

Door de f·in.v.Buit . Zaken werd de Mir.v . Just. in 
Juli 1951 van e.e . a . in kennis gesteld, aan laatstgenoem
de rt.ir:ister ' s oordeel cvc•rlatende of er ten dezen voldoende 
gronden aanwezig zijn tot het stellen een vervolging. 



.:,lr. 28. 
nr. V. D. 1 . 605/51 . 
Onderwerpt 

ffiti11JCÁÁTJ 

31 Augustus 1951 . 11J~ji' 

Echtpaar KOOTER-MAGYAR. ! AJ~t: 0- }. 

----------------------------------------~-~ --------------------------------------
Datum van ontv~ngst bericht: 24.7 . 51, nr . 112619. 

J3etrou\Ybaar. Betrouwbaarheid belichtgever: 
Waardering bericht: Idem. 
Tevens bericht gezünden aan: Geen. 
Ondernomen acties: 

• 

• 

Inwinnen van inlichtingen onder geheimhouding. 

In antwoord op bovenvermeld schrijven bericht 
U het volgende . 
Van botrouwbare zijde werd vernomen, dat het echtpaar 
CAROLUS DOMINICUS KOO~R, geborën te Wognum, 25.11 . 1897, 
en AmiA MAGYAR, geboren te Pomaz (Hongarije), 9 . 1.1914, 
wonende aan de Rozenetraat 37 te Alkmaar, contact heeft 
onderhoudl!n met de Hongaarse Legatie te 's-Gravenhage. 
Dit zou tot stand zijn gebracht , toneinde faciliteiten te 
bekomen, in verband met het verkrijgen van bepaalde be
scheiden, benodigd voor dit echtpaar en anderen voor be
zoek aan Hongarije, en voor familieleden uit Hongarije 
voor reizen naar Nederland, alsmede voor het zenden van 
kleding en voedsel pakketten uit Nederland naar Hongarije . 
Dit contact zou de laatste tijd zijn verbroken, doordat 
het personeel van de Legatie thans geheel uit communisten 
zou bestaan. 
Het echtpaar zou ook in verbinding hebben gestaan mot een 
hoog geplaatst Hongaars ambtenaar, genaamd DOBI ~ voorma
lig Hongaars minister), die onder druk zogenaamd communist 
zou zijn geworden. 
Ongeveer een jaar geleden zou deze DOBI met enige andere 
Hongaren, tezamen een landbouwdelegatie vormend, bij hot 
echtpaar KOOTER-MAGYAR, thuis zijn geweest . DOBI had hen 
toen gewaarschuwd voor een der Hongaren, die niet te ver
trouwen zou zijn. ~t contact met DOBI zou ook toen hoofd
zakelijk het verkrijgen van bepaalde faciliteiten nAbbcn 
beoogd. 
In verband met de uitzending van Hongaarse kind~ren naar 

Nederland. 
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VERTHOUWELIJK ;? • 

Nederland stond het echtpaar KOOTER-MAGYAR in verbindin~ 
0 

met een zekere Monsieur ~illDEL, uit Hongarije , con Rooms -
Katholieke Geestelijke, die intussen schijnt te zijn over
leden. 
Mevrouw A.KOOTER- MAGYAR , interesseert zich zeer voor het 
lot van haar voormalige Hongaarse landgenoten. Zij schijnt 
het inzamelen van gel d, goederen en levensmiddelen te or
ganiseren en naar vermoed wordt ook het verlenen van hulp 
aan Hongaren, die voor het communistische regiem uit 
Hongarije zijn gevlucht. Hierbij zij opgemerkt , dat haar 
broer LAJOS MAGYAR, geboren te Ujpest , Hongarije) 13.12,13, 
omstreeks 21 .7. 51, in de omgeving van Beek door de mare
chaussee is aangehouden, doordat hij zonder gel dige papie
ren de grens was overschreden. 
Mevrouw A. KOOTER- MAGYAa, moet gezien haar acties wel een 
vooraanstaande plaats in de Hongaarse Rooms- Katholieke 
beweging innemen. Zij wordt bij deze acties volledig ge
steund door haar echtgenoot: C. D. KOOTIR, die hierbij wel 
eens geldelijke offers schijnt te hebben gebracht, die 
financiel e toestand eieenlijk niet toeliet. 
Een berichtje uit hot weekblad "Do Linie 11

, betreffende hulp 
aan llon6aren , voeg ik hierbij . 
Een zekere TTIEO SLUIJTBR, gehuwd met een Hongaarse vrouw, 
en wonende te Bergen, schijnt als dit zo te pas komt over 
de familie KOOTER- MAGYAR te "roddelcn11 

• 

De families n.l. gingen voorheen veel met elkaar om en zijn 
o.a . met een kindertransport samen naar Hongarije geweest . 
De familie SLUIJTBR zou bij deze gelegenheid argwaan tegen 
het echtpaar KOOTER- I.iAGYAR hebben gekregen, omdat volgens 
haar, zij zelf in llongarije door de Hongaarse politie wer
den geschaduwd en de familie KOOTER niet . 
Daarbij zou nog komen het contact dat het echtpaar KOO~~R
MAGYAR onderhield met bepaalde nongaren en met de Hongaarse 
legatie te 's- Gravenhage . 
Dit zou de familie SLUIJTER verdacht voorkomen. 
Deze houding van de fam. SJjUIJTER zou echter ook te ver
klaren kum!en zijn wb het succes, dat mevrouw KOOTER- MA.GYAR 
had met het verlenen van hulp aan haar Hongaarse landgeno
ten, welk succes bij de fa~. SLUIJTlm een gevoel van 
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jaloasie zoa kunnen hebben opgewekt . 
THEO SLUIJTER was tijdene de bezetting illegaal werkzaam 
en is lid van het afdelingsbeotuur Bergen van de "Stich
ting 1940-1945. 
De familie SLUIJTER, baiten Alkmaar woonachtig, werd in 
dit onderzoek niet betrokken. Einde . 

3·q_? 
'"'h 



Copie voor CLR. 

RAPPORT V@ KB 

Voer B III en CLR 

No. 2861 

Betr. : Dr. E. REBLING 

Uit goede bron wordt vernomen, dat Dr .. E. RFJ:iLil~G 
bozoekon atleet bij de Hongaarse Legatie. 

Dr. RF.BI.ING schrijft artikelen in "De Waarheid" over 
Hongarije, waarvoor hij de stof op de Hone;aurse Legatie krijgt. 

KB, 25 Juli 1951. 
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KB , 7 Fehr . 1951 

De vol, ende personen zonden re~elmatige 
be zoekers zi.jn van J e Houg·?.arde le t,a:;ie: 

1 • · BLOE:~ t!Ot', t!ede-::·lunclcr, iehuwd met Honga.a rse vrouw. 
Behartigt zaken in Roemenie en Honearije. 

2. ze lrc re JJ1fNARTZ, WC:Letrschijnlijk tot liederlander 
~enatural isecrde Hongaar, vertegenwoordiger van 
me t. .. belbranche. 

3 . .:;nn::s~, tot llejerJ ander genaturaliseerde :1one;aar , 
impo~teur van Salami-producten, Gentsestraat 
Scheveninsen . 
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Aard van het stuk: rapport 

UITTREI<SEL 

Naam: 

Naam: 

Afz. 

S . BARUCH 
;=r~~~~ 

Relaties Legaties&~~ """'-' .. } 
~ld~~ 

ID A' dam datum: 18 .ll . 50 

Vaste bez.oeker van het Hongaarse gezantschap is o.a . 

BARUCH , (Siegfried BARUCH , geb. Göttingen , 17 . 2 . 05 ) 

Uitgetr. door: 1 LO Op aanwijzing van: CVN I II 

Datum: 21.3 . 51 
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UITTREI<SEL 

Uit : CO 103419 

Voor: OD 

Narun: Verslag filmavond Hong. Legatie op 11-2-'51 
te Den Haag . 

N~m:Relaties le aties (Hon~aarse) 

Ag.nr: Afz. : datum: 15-2- '51 

Aard van het stuk: 

Door de Hongaarse Legatie werd op 11-2-'51 een 
filmavond gegeven. 

Aanwezig waren een aantal leidinegevende figuren 
uit de CPN (o.a. Paul de GROOT en van ENDE BOAS) en meer 
speciaal uit het district Den Haag. 

Verd~r waren een aantal A. N. J . V. leden en ongeveer 
40 Indonesiers, waaronder enkele uit .Amsterdam aanwezig. 

De volgende nummers betreLfen auto's die door de 
bezoekers werden gebruikt: 

H- 54557 af6egeven aan: 
A~inus Pieter KALIS, seboren te Vlaardinóen 10 Au~s
tus 1907, arts, wonende Haagweg 98 te Rijswijk; 

HX- 24515 afge5even aan: 
Dlthonius Korsia DE REGT, geboren te 's-Gravenha~e 
18 .ti.pril 1908, \dnkelier in stofferingen, wonende 
,Jeissenbruchstraat 296 te ' s- Gravenhage; 
Zij trokken tot dusverre op politiek gebied niet de 
aandacht. 

R-9891 alóeóeven aan het Ho;e Commissariaat van de Republiek 
Indonesia; 

HX-3808 afgegeven aan Fa . C. H. ~,IOLENAAR, Schiekade 20 te 
Rotterdam.; 

H-18556 afgegeven aan 0 . van BERGHIJK, wonende Hardinxveld 
B. 237; 

GZ-53580 afgegeven aan Dr Coenraad Van ~E BOAS, Stadionweg 
80 te ~lmsterdam (bij U bekend) . 

Uitgetr. door: vdM Op aanwijzing van: CVN/III 

Datum: 3-L}-1951 
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Betreft: Erszebet SOLTI 
Hongaarse 
(26.3.1903) 

DIRfJSTGEHEitt. 20 November 1950. 

• Leen 

• 

Over de activiteiten van de bij U bekende E. SOLTI (zie bo
ven) staat een artikel afgedrukt in het propagandaorgaan van 
de PvdA MET VOLLE ZEILER, no.88 dd. Bovamber 1950. 
Hier voigen gedeelten uit dit aan Mevrouw FRANK gewijde stuk. 

"Achter de schermen van het Hongaarse Gezantschap 
~Russische Ambassade aan de CPN: "Jullie moesten maar weer 
•eens gaan demonstreren. 
(Van een speciale medewerker). 
"De geheimzinnige Mevrouw F~rank. Eén van de vele rollen in 
"dit spel der communisten wordt gespeeld door mevrouw FRANK, 
"die vroeger mevrouw TARNOK•SOLTI heette. Zij is aan hot 
"Hongaarse Gezantschap in Nederland verbonden, Haar daden 
"zijn een duidelijk voorbeeld van wat communi~ische gezant
"schappen in ons land zich ten doel stellen. Tot 1942 werkte 
"zij als arbeidster in Nederland . Eerst inLHaarlemse kousen
"fabriek, later als werkster in Hilversum en Amsterdam. In 
"1942 is zij naar Hongarije teruggekeerd. Tot Februari 1949 

"werkte zij daar op het Ministerie van Bui tenland se Zaken. 
"Daarna werd zij overgeplaatst naar het Hongaarse Gezant
"sohap in Wenen. Op 20 Augustus 1949 kwam zij in Den Haag 
"aan. Zij kreeg er een taal voor de Hongaarse communistische 
"propaganda in Nederland. Deze buitenlandse vrouw onderhoudt 
"nauwe contacten me-t de Nederlandse communistische partij-'Jl· 
"Zij heeft vele vriendinnen in de Nederlandse (communist! 
"Vrouwenbeweging. 
"Vele malen bezocht zij. samen met de echtgenote van de Hon
"gaarse Gezant BOLOrii, de havenarbeiders in Rotterdam en Am
"sterdam om hen op te wekten te staken. Vooral tegen het 
"lossen van de Amerikaanse wapens voerden de beide dames ac
.. tie." 
Dan zegt het artikel dat in feite achter dit alles de Russi
sche Ambassade aan de touwtjes trok. 
"Zo werd op verlangen van de Russische Ambassade op het 
"Hongaarse Gezantschap in het begin van dit jaar aan een Am
"sterdamse EVG-functionar1s medegedeeld, dat het goed zou 
"zi~n als de communisU.che vrouwen in Amsterdam gingen demon
"streren. Die d~~t~äi6e werd prompt georganiseerd. 
"Deze BVC- tunctionaris was lang niet de enige regelmatige 
"bezoeker bij het Hongaarse gezantschap. De heren WOLFF. 
"SOHOONEIBEBG en BARUCH, allen redacteuren van het commun1s
"tisohe dagblad "DB WAARHEID" komen vrij geregeld met elkaar 
"op bezoek. Evenals de Waarheid-journalist Jules de LEEUWB. 
"En heel toevallig !a er dan ook wel eens iemand van de Rus
"sische Ambassade aanwezig. Zo'n Russisch heer verscheen ook 
"als de communistische. Indonesische studenten het Hongaarse 

"gezantschap bezochten. Mevrouw PRAIK trad dan als tolk op.~ 
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"De communistische Indonesische studenten worden in op
"dracbt van de Sowjet-Unie door het Hongaarse Gezantschap 
"bovendien financ1§el gesteund. Mevrouw PRABk betaalt het 
"geld uit. 
"Mevrouw FR.AlK was ook degene, die de communistische sold 
"ten in Schoonhoven pakketten en geld bracht, samen met de 
"Hollandse communistische vrouwen. Men zal z ich de actie 
"van deze soldaten. die weigerden naar Indonesië te gaan 
"nog wel herinneren enz." 

"Een andere Hongaarse agent in Nederland was G4za BARDOS, 
"die hier als spion werkte. Zijn taak was het o.m. code
"telegrammen naar Hongarije te verzenden. Hij ie thans in 
"Hongarije teruggekeerd. Vroeger woonde hij 20 jaar l ang in 
"Parijs, waar hij als Qmid heeft gewerkt. Deze ~llDOS belde 
"op zekere dag de IRO (• International Refugeegan1satioD) 
"op, waarbij hij zich uitgaf voor Hongaars emigrant. Hij 
"vroeg de adressen van de Hongaarse emigranten in Neder
"land om met hen in contact te kunnen komen.» 

No.13 • 
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Uit co 97:32:3 

Voor: OD 1175 

UITTREKSEL 

Naam: 

Naam: 

Inlichtin en omtre t lo • aren en v&ste 
'::>ezoe ~ ..... r ~' v ez~ .;sch:: ~ . 
Personen in contact met legatie van achter het 
ijzeren gordijn. 

Ag.nr: . 0u 'J 132:3 Afz. ,T P.J..~';) . '10 . 1_..~ datum: 20 . 11 • ..;0 

Aard van het stuk: 

Uitgetr. door: 

Ha_t>port 

Vaste bezoelj:ers van het gez n·ljsch~p :üjn: 

Ju1es de LB.l!I'U. ~, Y!onende be .Jen Haa , 
.. vlJ .. nr, rede.cteur van "De ./aarheid 11 ('Jjedoe1d 1run'1en 
worden Jacob .. o1ff, _;eb. :I3loemendatü 1.9 . 23 en Johan 
'reä.erik Joop .olf.t", .:;eo.1fe1sen 1L~ . 3 . 27) . 

.JCHUO.L,l:i..t:::-B"'"'J;\.G (;.nto.c.i, d j)io :1Ysi1 s ....,C Gvl.""'r J:S....; ... ,\I, t;e b . 
~ Jnsterdam 24. 8 . 10) en 
B """ C:t, (,. .... ecfrieCl B;.rtUCh, ;eb. te GÖttinge:r1, 17. 2.05) 

Voor B~ec~ zijn aan de 3ez nt voorueste1a: 

~e juffrouw van de niC-fil ~~ Amsterdam, die films 
voor .3 CL.ttC.u verzo:::·e;de, en IJ W v n het .::>tede1ijk 
.'l.iseum. te blnsterdam ( ,i1lem uèi.COb =~mri Berena .a...u D

B.tLG, e;eb. te ~unersfoort 24.10.9c.;. 

~hetmis Uilke de VP..I...">J, g b. te Jant IL.ö.ldeel, 26 . L~ . 07, 
wus eer. goed vriénd.van de voriGe ~ez~nt, BÓ~ONYI . 

Cis ca n\T'l'I:t ILOHY ( .!'',., nc:i ;3Cél. ~o n ... ~ · s eD. te 1 "a.kaoser, 
.J6 ... • 1926, onendto te .J n IIaar:) aen Inuonesische stud~::nte 

omt Cf lena ti un ht-Jt J. on' u r .... e Ge~c...nt..,chap b:J1 peld 
boeken voor ue hier te 1 nde verto , rue Indonvsische 
ttn. 

In ?&J tari l~~r L~ e ,, o ~sude via ~~L~YI in 
onen. e.., ,-:;en VG-o ütt rc.<.,r, n, a B .ker, \i.J nit...t 

ei ~nti 'ic~Je. d kurmen .o uv ) om de C'O.- uni&ti ... che 

v on.en tot ut:L.Or • .."tre::'{.n o: te t: ... ~ I in. û0 vcrSC.u.illt.:nue 
:t vuns . .3 1 """'~ "'ou en ,\, rte jon (.nun á jn, ;:tie:: öb.Il{; tö. .... 

or e rlL..,s. ~ba sa e. i 'r voorle t. tE..r is b.c...rsc... i JUli k 
G. 

o. Op aanwijzing van: C 4 a 

Datum: 7 . 12 • 50 
I 
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V~~J1tV1~ No .. l3., 
U"-'.132.K-' 50. 
•nd~r\7erp; HoneoM>so aot~;v:ttei t. 1 
VEllTROU ELIJK. .: ~-
~~~~~-----------------·-----~----~- --~~~--------~~---~-----~--DatUc.""'l on tvtJn('St bet• ich t : ~6 Jq ovember lt950. .r~ . 3 z 2 ·' at. J 2 2. !.._ 
Betro1n1boarhfiitl berichtgeJver: betrouwb"er. o?· :o"-ot.'f t?f.LJ"J-~--4'3 
WaarderinG berioht: betrouwbaar. '(:) Jr o-t . .J&V' p4_ .1 z z. / 
Tevens bet'icl!t eezonden ean: gene. 01-.r -ot.Jy6 °f. z.~ of.1J-o6.a~- t??J3-a;.t. 
Medevlerkende instanties: gene. 
Ondernomen octie: gene. 

Van betromvb~re zijde werden onde:rstoMde in:}.icll tingm over 
verschillende hier te lande verblijvende ot verble~~H?ngaren on~ 
gen: ~ 

~I Dr. G.BBl~ni, oud~ j~or, voorheen journalist, heeft tussen 1919 
en 1§45 1ri PZirij~::;ewoonä:. In do emigrr.\tie was Bl'Ooi' l"iháli Károlyi 
zijn ooste vriend.Def!rou-# vun BölOni VilH?. s~ol"etaresse van Anetole 
Frt1noo. 
Bêiden keerden in 1946 n~sr Budopest tèrus, woar Wltin1 voorzittor 
word ven h~ t lioneusrse ... ?.ode Kruis. 
Hij werd in l948 benoemd tot l!ongm rs sezant in I ederland en nrri
veerde hier te lende op, 20.8.19-i.S. Rij ' s seem liä V81 de Commu
nistische purtij, 1aar werd wel e n betrouv:bmlr communist seocht. I Thans is hij v•er"k.,.aam op het Minis'torie v n Buitenlandse Zaken te 
BudO post. 

d:'l(·,uevrouv: J!IWiK, { Voo:L" Juli we s h~ar noun .U vr. T~rnok-SOlti) , bedoeld 
. wordt Erszeoot SOLT1, eeb. te Elidepest 26.3.1903. 

ç< Tot 1942 verbleef zij 1-aeda in Ned'ërlond; n dien lceer.de zij nsa:r 
Hongarije ter~, vrar zij tot Febr • ri 19~9 '.:akte non het 1-.lliliste
ri-e vm Buitonltmdse z ... ken t~ Budupcst. Hic~la \ ~r<i 2i j over6e.Pleatst 
jna er het Hongt s- se Ge~an tschnP te en G.l'l. 
Zij heeft vele Vl.'16ndinnan in de Neélel'landse Vrouwenbeweging. 
Het r·evr.BölOni l'/(lS zij àik'.1J.jls bij de Hollandse htiVenerbeiders om 
dêze op t~ wekken ge8!1. Amorilcaonae wapens te lossen. # 

lvoor da in Schoonhoven oppaSloten dienstïweigeru6ra gaf zij pakketton 
en geld. 

Á·~~JijeLter LAsZLö, ia handelsattaché bij he~ Hongnura~ ~zsntschep. Was 
W""":-;(-=ri vroeger hondelsagent te Budspest. :Hij is voor het gezantsollap een 
~~ ~~· betrouwb8e:r co~nr!nmist. 

ll /1 Geza BARDOS was werkzaam r.on het sezoentsöho.P on is naar Hongarije 
teruggekeerd. Hij was hier els spion en vc~zond code-telegra~en 

~ ~ naer Hongarije. Hij verbleef 20 jaar 1.l1 PoJ•ija, \-78or hij als smid 
qr heeft Bewerkt ... ;.ijn vrouw, die ovonols hij. OOIJI'lunist is, heeft in 

...\ Parijs ols arbeidster gev1erkt~ 

~ ~ [BALAzs P.ÄL,(Paul Balacz, geh • .Aita 14edie, 11 .. 4.1902} gcseft, zodra 
)-'i,......... hij bemerkt dat een in ,Neäerland verblijvnnde Hongaar geen commtmist 

;:}"" ia, dit eb or uon het gezantschap. 

~ ! lEen communist is ook de Hongeor I.HORVÁ'IH, wonende te Den Haas. V .. d. 
~- Spiegelstraat 33. Rij YJilde in Den llaog een Honf3aorse club oprichtenp 

-6··· doch bed hienneêle geen succes. 

"o..lk- f Inplaats vnn Bá-rdos is nu ar Den n~:mg gel!:omon zekere GORGliT, een jon-
- seman van plm. 23 jaar; wordt niet ZD gewurlijk gee~çht. -
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.P Jt: \Op ho •. gezant.schnp •uerkt ook Itartho MOCZI of llOSZI, nier5 ~ 
. vndcr diplo~~at is te Parijs. Dê vaaer is door emigratie 1n 

uxrije gekomen, waar h1;1 els kepper werkte. CO!!lrllmist .. 

~ Bokossar, 26.2:1926• v;onende te Den Haeg.) een Indonesisahe 
~~C:isco PATr!P.ILOHY, (Franoisea COrnelia PuttipUohy, @Sb. te 

• !.-'<(1 studente, komt reaelnatlg oen het Honzeal'se .sezontsohap on 
,~ aeld en boeken voor de hder ~e lande v~rtoevende Indonesi sche 

1 
s w stud en ten. 

~ ---(.\ t' 2 nln Febr'ltJri. 1950 ia de Russisch6 omb aoode via mlGni in con-
...-r: , ~"' c taot gokomen met een l!."V-C-beetuurder, genemnd Bskkcl", ( is ni-et 

ll J 1 ,..~ geide:'\ t tt1.ceerd k1.mnen worden 1 om de coru:nm istische vrow.1e1'l 
-1"·( .. tot d~ onstreren op t~ wokken ifl d• veroclt111 ende hovens. 

f" .<f, y \ BoMteX' ~OU een zworte jOn6E!'r1~ Zijn J uie broe W8B VOOr de }lUS.., 
~ j/ "' \.~sch() wn.besoeél.e. ~~ijn voo:r.lette(llr ia w~ë:r•schi.jnlijk o .. 

~· Ût\.: _;Vaste bozoe!s:er.c van bet p,rnan tsohap zijn: 

r.~ï 1~ r.r Jules de LEETJ.IE, wonende t$ nen i!nf.ls, 

• 
.. ,4 ~,-.'\(.. 1 \.o1-f.T", re eë'teu't' veu De etn~! eid~ ( do(,·lü J-unnen ,:,nrden Jeoob 
,. so · Volff, ,eb. B.'toeM.endr.ol ~. 9 . 19P.a tm Johan I'rederik Joop Vlol.ff , 

eon. Velsen ~4.3 .. 1~27.) 
py<> Y l Schoon(lnberg., (AntoM..iua Dionysius .1eh0ónenbe.rg, geb.Ansterdam. 

· z4.8.!9Iö) en 
,. s~1 ;q J3arllCh, ( Si("gfried ~~llCh, geb .G"tt~DRel, l'7. 2.1905.} 

DOor ~~leoz zi~~ o~ de Oe~ént voo~p steld: 
.1:en jnftro re• vm ae R.IC-.riln t~ !"1.. 't r<it'!m, die fil.ns voor Be

Y ! laoz Vf; ... zorede on Jt:Judb\;1~ vw h t Jtedelijk useum te AMate:r-
• dan. ( ·u1~ J"ueob llenri . nd 'endher.: .. geb" te mersfoort, 
24.1~.1892.) 

~ ?.c :4! Theunis \.Jillte ó.è VlU1:5.,, geb,.J)Wltwu ,deel, 26. 4 . 1907. woa een 
lf ~ ( "ëöëa vriend Vt.Jn àe vorte~ t;czr:n t ~ltlnie 

TCHIKDUSJOV, 2c seoretariet Ee.n llo1i Russische gezo.'1tschBP 
kor1t wfil 'blj het Hone~ ,;r e se:-:antsohap. Hij he~ft ook gowork 
in 1\ew '!ork on l.'oshine;ton. voor tle oorlOB zou hij ook r~eda 
in Nedcn•lend ~weest zijn. S_pz·eëkt coetl Nederlands. 

,-~ f Indonesische etud&·l't.en bezoel~en, in ger.elaoltsp ven een Ru~ 
~ ~ le r10lcn hot Hongaarse gezontschep • .Als toJ.k treedt op l"evr. 
~w~\ Frank. · 

I Op ve~r-zoek v&.n <le 'Russische ~bossede ~:~as bij het bezo~k ven 
~t:evr. OOlGni en Fr8Ilk sw. Bchoo,nhoven ook efli!.\Irezig l!evr. VEII'ROV, 

1 zij~bezocht Eet deze dames ook de hevener.beiders in Rott~dam 
1 t \en Amaterd~; de vrou,~n weren bij di~ flelegcnheid zeer een-

/ ~ voudig eekleed in afvrijl:ing van t.~ndere gabeurtenissen, wocrb1~ 
.. ~ , d ze vrouwen zioh graog opsier.en not kostbeerhen en. 

l
, Ven Bár4os is nog bekend, a,st hij zich ols .emigrant bSJ de mc 

-~ ~4ervomegde en om adress~n vr.bee von dfe Hon~i~trse fimigranten. 
e 0 'l-7aS echter set'lt.arochu~""d ro Re "'ZO n e • ..f:P' Bárdoa verbleer nergens lan~er dan t> muapden en uerd don w ..rer 

1 
overgeplaatf;st. Hij is gotrp'UTid met oen RU.ssinch\~ vrouv1 en zou 

\.0~~ ".. los hebben ceseven 800 de 'Ii'tanse c~unist1sche mil i taira_ 
4~ sohool,.Hij ~s waarschijnlijk. een oorJrnmist uit de }k!~o Kun pe 

rlode. 
I 
r 

; 
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y..-;.; <-;i Het overlijden van de Hongaarse o<X.'ll'!ltm1st BERKI, die in lle-
. derland ··1erkzaam was cp llet ~bied vnn eco.tiom!sohtt s,pionna

go0 in ~en ho'tel 1:1 Brussel~ \7as zo plotseling~ dat men op 
het Gezsntschap denkt aan een Beweldadieë dood. Uen vond het 
gev.al .zeer onaangenaam. 

\

In het voorjaar van 1950 vervoegae zich aon het Hongaarse 
Gezantschap een Nederlands meisje, dat 'Werkzaam \1BS bij de 
Jaarbeurs te utrec~t. Zij ve.rzooh~ een visum voor Honggrije 
om haar Hongaarse verloofde te bezoekm. Deze Hongaar zou in 
Utrecht gestudeerd hebben. 

I 
Blirdos wq.s bij het inse.O.rijven ven de aenv:'tle;e tegem10ordig. 
Ht;t meisj-e liet in haar onnozelheid aan Bárdos brieven ven 
haar verloofde lezen, wcarin déze zich noge1 critisoh o~ de 
toestanden in Hongarije uitliet. · 
Ongeveer 14 degen later~ kreag bedoeld meisje een briet van 
een onbekeli'de uit nw:tupest, waarin haar medegc,aeeld werd. dat 
haor :\toï-9-"óó:'dc was overlecten. N~d~rhand bleek~ dat ·die ver~ooi'
de niet overleden, maar e;oarresteerd :wos omdat hij vsrbindih
gen onderhield !'1Gt bet estcn.----------------

' ~L 
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UITTREIZSEL 

Uit PD 7511 Naam: A. BLm.-..::R 

Voor : OD Naam: Relaties Legaties (Hongaarse) 

Ag.nr: •ACD 79866 AfZ. KB datum: l~ . 2. 50 

Aard van het stuk: rapport 

N. a . v. Uw verzoek van 16.1.50 ( CO 75009) om na te gaan of 
BLill~ER nog steeds op de Hongaarse LegGl:tie komt , del en wij 
U '1ede , dat dit inder.~aad het geval is . 
Hij kor.t d?.n met EALASZ en spreekt met BöLöUYI . 
De telegra, "Jen , die voor de Hon~aarse Legatie worden ver
zonden gaan normaal per P .T . T. (Hoofdpostkantoor) • 
Niet belar.grijke worden door FRANK ter pots bezorgd ; andere 
door BARDOS of CSATORDAY . Kogelijkbeid om de gecodeerde tekst 
in handen te krijgen , bestaat er niet • 

Uitgetr. door: ~ LO Op aanwijzing van : CVN III 

Datum: 2.5 . 51 

~ 40061. '49 
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UITTREI<SEL . 

Uit PD 5711 Naam: A. BLÜMER 

Voor : OD Naam: Relaties Legaties (Hongaarse ) 

Ag.nr: ACD 79322 Afz. : KB datum: 4. 2. 50 

Aard van het stuk:rapport 

Ui :ti goede bron verhamen wj_ j , dat de Nederlandse journalist 
BLID~ER (van het blad "NU " ) zo nu en dan op de Hongaarse Le
gatie !bet de Gezant spreekt . Zijn voornaamste Hongaarse con
tac~ is echteL BALASZ . 
In '·aart of April gaat BLüMER voor een week of drie naar Hon
garije op kosten van dat land . Zijn 11 opdracht11 is orr gunstige 
artikelen te schrijven. lletzelfde is destijds geschied ~et Nico 
ROS? en Theun de VRIES . 
BALASZ heeft hierin te beslissen en dergelij1'::e verzoeken moe
ten aan he worden gericht • 

Uitgetr. door: r LO Op aanwijzing van : CVN I I I 

Datum: 2 5 51 . . 
~ '10061. "'19 



UITTREI<SEL 

Uit PD 5711 Naam: A. BLÜI ER 

Voor : OD Naam: Relaties Legaties (Hongaarse) 

Ag.nr: ACD 75009 Afz. : KB datum: 6. 12 . 49 

Aard van het stuk: Rapport 

Uit goede bron vernamen ,wi j , dat enj6e malen per week , vooral 
' s avonds , de journalist BLill/ER (van het tijschrift "NU") een 
be0oek brengt aan de Hongaar se Legatie. 
Na zijn bezoe ~ worden steeds lange telegra Men vercijferd en 
ver ~ ondeu . 

Uitgetr. door: !.ILO Op aanwijzing van : CVN III 

Datum: 2 . 5 . 51 

<f> 40061 • ' '19 
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• • o. ::. . 22/94 
u.dc.rw .~rp : Fj r.ancil!le ,moeilijkheden van !..c t orgaan "DEl Vla '' . 

D;:.tum ontvaneE;t b~richt :---

Be~:::ou,;baai·heid berichtgever: betrcuwbnar 

Vlaardering be;:richt : betrom'ibaar 

Tevens beric~t gezonden aan:--
kedewerkende instmlties :--

ûndernornen actie: ---

Van een goed ge!nf'ortneerd peroo on is het volgende 
vernomen: 

, · · ."Het sociàlis ti ach orgaan "lJe Vlam" heei't rc.et ernstige 
~inan~·i~le moeilijkhe'don te kampen en zal zeer v;aal·schi,jn
li)k binnenkort niet l<:t1.ger verschijnen . 

De l:oste1;. voor het dru.kken , verspreiden etc. van dit 
orgaan bedragen plm . f . lOOO, -- per week , terwijl bet or
eaan aan baten ee'1 bedrag van. slechts plm. f . 509.-- per 
wee){ opbr.::lngt . 

"]r bestaat no_ een z~ar kl eine lr..ans, dat ''!)e Vlaro 11 

.linancHlel gestel n~ zal .·.orJon door de :..oego- Slavincllc 
J. J ::..::~ .:2tie • .J~ leiders va1 ''De Vlam" hebben n . l . -.:;erzal:e co n
""' 'l.Ct 'l t -eno •rJd • 1 .. :r·~tifl . " {einde) · 
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RAP PORT V Ju~ KB ----
_\..Uf HB 

No .: 4190 
Betr.: •r.llilfTOONBTELLING IU Ir!:DERiu\ND-f'OL~N. 

Typ. D. 

Uit betrouwbare bron werd het volgrmde vernom.en. 
Burgemeester d' AILLY wil de tentoonstelling in Nederland
Polen ovar het Hogere dchoo lwezen in Polen niet openen. 
De ~zant heeft hem dat gevrao.e;d, manr hij he1ft zich ver
ontschuldigd, dat de tijden zó zijn, dat hij het niet kan 
doen. Ook Prof . ·.JBRTHmiM en f.EULBN w;i.llen het niet doen, 
zij verontschuldigen zich door gebrek aan tijd • 

I • ~· 
• I • 

.,., 
.... 
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RAPPORT 

No.: 

V A.J.~ KB 

A.Arl HC 

3602 

. ( 

Betr.: NEDERLANDSE MUSICI NAAR POLEN. 

·-·--·~--. o· l i At. J/.!S'o.2o 1 ; ___ , _ , 

Uit goede bron werd ve4·nomen, dat GORZYNSKI 
• :tn opdracht van de Poolse gezant contact opneemt met musicologen 

, teneinde hen een bezoek aan Polen te laten brengen. 1 ~ 
jF.' -\" f In dit verband werden o.a. genoemd Ilugo VA'1J DAT.~'N, 
1 1 X',..{ l VAN ANROOY en V Afl LIER. 

"'i""•' ......... 
I ' 

KB , 10 December 105 1~ 

. ' 
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:-dPPORT 
~
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·8 ~,0~·-~~~-t 

No .: 3392 
ACD{ ~fft;8t! .._ ______ , 

Betr . : BOElCiERK 11 H07i ~-'OREl(;h Di:' .:.:LJ,IGZn0E O?.EH:..l'ES n: POLiJliD" 

Hierl>ij doe ik U toekomen het boeh.--. ... erk 
" Hov: l'o~· ei~n int elligenc e o ~er at ~s in Po land" . 

Een exemplaar vrut dit boek werd door 
GORZINSKI gezond en aan de vol~ende personen (juristen) in 
:~ ederland' lt:r . L!. :J. PHOP .:!::?. , ;1aurl er··. 

I 11 S . DAV I:J3 
8o.3o 1 " s urn r o !I.!!."'Y:, IG ~.-.s 

I '' OSKALt 
11 :L1' . van .• JJ.D,,IJK 

~~~j 11 .Dr . 3.J .SL'OKVIS 
I 11 a.. p .c . :J: .BAJJ!3IAN 

tq87 I ., ,., "~''71'.11"\V\.''.J 
r u !,~/ ~ GCRZYNSKÏ\."~~Of; die boeJr.eL ter verzending 

1~ 1 J ~ ve.n de ?.ools(3 gezan~, die o:)t;ave wenste van de namen der 
1 '/ personen aan wie de boekdn -.·,or.ien cezonden . 
/ I 

KB , 7 November 1951 A 



Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

ONAFGEDAAN 

J 

Afd./Scct. : Dat.: /-u-. ...c Par.: 

Interne aanwijzingen A C D. 
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ACD. - Dat.: 1~1-n. Par.: 41p 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 
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SPECIALE INSTRUCflES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

~AFGEDAAN 

~ i.-v ~p~ i1t 

Afd.fScct.: Ct/( 

Interne aanwijzingen AC D. 

I 

Par.: ~ 

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

I 

~ . ........................................................ , ............................................ . 

i!- --~ -~~i~~t ;_;=:~!~~=-=· - ~~~-~:~!~= m m m :: 
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Onderwerp Personalia G. J. de JONG. 

Bijlagen t 
. ,. ....... 

Antwoord op t ------- 2 9 OCT1951· 

•• 

• 

I_~CD/ '!.:_'.:! 1 
VERTROuWELIJK 

Volgens ~spraak, zou U de volledige 
personalia worden toegezonden betreffende 
de JONG, die zijn vacantie in Duitsland zou 
hebben doorgebracht . 

Het betre~t Gerard Joseph de J 0 N G , 
geboren te Wamel, 1 Juni 1907, techniker, 
wonende Nieuwstraat 19 te Zaltbommel. 

Het over hem uitgebrachte rapport is 
d.d. 6 Augustus 1951 en voorzien van mijn 
nummer 196/51 geheim. Het onderzoek ia inge
steld naar aanleiding van uw schrijven d.d. 
14 Juni 1951, no . 110376. 

Nijmegen, R,P. 27 dotober 19~1 . 

7 



No . 

Onderwerp 

Bijlagen 

• . 
• • 

Antwoord op : 

• 

• 

~96/ J1 geheim c 
Inlichtingen Gerard Joseph de JON~ I':.:. 8 195 'Ir 

AC., //JY/_ 1 uw sc.nr1.jven d.a. 14 Junl. 1951, No 1"1Q376 

VER~l-(0 UH .!!iLJ.u .1i. - - - - - - - - - - - - - -
Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 14 Juni 1951 

No . 110376 is een onderzoek ingesteld naar de antecedenten 
van de in dat schrijven genoemde Gerard Joseph de J 0 N G 

l uenoemd persoon is genaamd Gerard Joseph de J 0 N G 
geboren te Wamel 1 Junl. 1907, van beroep techniker, wonen
Nieuwstraat 19 te Zaltbommel. 

Hij stamt uijt het huwelijk van Zeger Theodorus de 
Jong en Maria Petronella Meijer, beiden overleden. 

Hij is Nederlander, ongehuwd en zijn godsdienst R.K. 
Aan hem is een paspoort uitgereikt geldig tot 6 Juli 19?~ 
No. ?0~401 . 

De JONG voornoemd is als techniker werkzaam op de 
scheepswerf "de 1/aaltt te Zaltbommel, eigenaar de firma 
Niestem te Groningen. Voor zover kan worden nagegaan zijn 
op de scheepswerf "de Waal", geen regeringsppdrachten ge
plaatst . Op deze scheepswerf worden i~ hoofdzaak reparaties 
verricht aan schepen bestemd voor de binnenvaart. 

. 
Tot 1920 behoorde de scheepswerf "de Waal" te Zaltbom

mel in eigendom toe aan de familie ~~J~R. Uit deze fami~ie 
stamt de moeder van bovengenoemde de JONG. Doordat dit be
drijf miet meer floreerde, is het ej.e;endom toen overgegaan 
naar de Gebroeders van .liAT!i:O.M. te Zaltbommel. Of de t.1 ONG 
thans in genoemd bedrijf is geinteresseerd kon niet wprden 
vastgesteld. 

De JONG is een sterk in zichzelf gekeerd persoon, be-
moeit zich niet met de bevolking te Zaltbommel en treedt 

nimmer op de voorgrond. Hij ontplooit te Zaltbommel geen 
politieke activiteit . Doordat hij erg terughoudend is, kon 
omtrent zijn politieke oriëntatie geen zekerheid worden 
verkregen. 

ne JONG heeft zich op 9,Januari 1937 te Zaltbommel 
vestigd, komende vanuit ,s Hertogenbosch. 

Vanaf 18 Juli 1940 tot 4 December 1946 is hij 
geweest oij de familie van der Werken, Nonnenstraat 54 te 
Zaltbommel. De familie van der Werken wordt te Zaltbommel 
gunstig beoordeeld. De omgang met de Familie van der Werken 
en voornoemde de Jong bestaat practisch niet meer. 

Sinda 1946 is de JONG inwonendE in het gezin c van 
LIERE, oud leraar H.B.S. wonende Nieuwstraat 19 te Zaltbom
mel. De echtgenote van van LIERE, genaamd JACOBS is rustend 
arts. De familie van LIERE - JACOBS staat te Zaltbommel 
heel gunstig bekend. 



/ 
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• 

• 

-~-
De heer van LIERE heeft een zeer werkzaam aandeel 

in het kerkelijke leven van de Ned. Herv. kerk te Zalt
bommel. 

Aanggnommn wordt, dat de politieke oriëntatie van 
Van LIERE C. H.U. is en die van zijn vrouw gematigd P.v. d. 
Noch van LIERE, noch diens vrouw ontplooien enige poli
tieke activitèit . 

Veronderstela wordt, dat wanneer van LIERE op de hoo 
te wordt gesteld or zou komen te weten, dat de JONG voor
noemd in enige relatie staat met personen uit satelliet
staten, hij de JONG ommiddellijk zijn woning zou on~~·~~~Ç~L. 
Opgrond hiervan is bij het onderzoek de grootst mogelijke 
discretie betracht . 

Als bijzonderheid kan worden vermeld, àat de JONG 
een eigenaardige gang van lopen heeft. Bij het lopen 

wordt zijn bovenlijf sterk bewogen. Hij valt hierdoor di
rect op. 

Nijmegen. R.~. 6 Augustus 1951 

t 
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Betreft: M.H.M.C.van der LAAN. 
dJcf/ J'-71 

' ' I r • 
~ 11JUU l95t~ 

Antwoord op 
schrijven Nr. 11 037 6, 

I 

r:., .,...... . ' •oA ,~n. 
lt I l'"'• " I <,, -. l,v"' tiit 

· . PAt:: ..., ..... ..........,. 
d.d. 13 Juni 1951. ACD/ /~~~ ~l· ; ---- ---" ........ _. :-. 

I tijd. 

('A;-

Bij een de~enäjds ingesteld onderBoek naar de ante
cedenten van M.H .M.C.van der Laan,wonende te Delfzijl,bleek 
het navolgende. 
~ Marinus Helenus Matheus Christiaan ~der ~,ge

boren 5 Mei 1900 te Delfzijl, gehuwd, Nederlander, van be
roep Ingenieur en handelaar in motoren, wonende te 
Landstraat 67. 

v.d.Laan,ia verkoopleider voor West Europa, voor de 
Uetersener Maschinefabriek "Hatla-pa" te Uetersen (Dld) voor 
de verkoop van Lieren, Aggregaten en Locomotieven.De verkoop 
van strocartonmachines, echoloden en peilapparatem.De verte
genwoordiging voor de firma Heuer Sohne te Leer en Standerd 
Kessel Gesellachaft Duisburg. 

Volgens de briefhoofden die van der Laan gebruikt, 
heeft hij een Import en Export zaak, agenten in Argentini~, 
Duitsland en Portugal.Zijn telegram adres is v.d.LAAN moto
ren, Codes Boe- old en new. Bankier Amsterdamsche Bank. 

v.d.Laan is gemeenteraadslid te Delfzijl en vertegen 
woordigt de door ~ in het leven geroepen groep Gemeentebe
langen. Reeds eerder was hij gemeenteraadslid voor de zelfd 
groep in de periode 19}9 - 1945.Aangezien v.d.Laan zeer we 
nig te Delfzijl verblijft en veelal voor zaken op reis is 
mankeertvan der Laan de l aatste/veelal op de raadsvergade
ringen. Betrokkene is Duits Werktuigkundig Ingenieur.Tijdens 
de Duitse bezetting fabrice erde hij in samenwerking met Vonk 
VIOnende te Appingedam, "LAVOtr gasgeneratoren.Ns de bi!'Vrij
ding is hij geïnterneerd geweest en op 21 Februari 1946 in 
verband met zijn vervolging ter zake collaboratie cnvoorwaar 
delijk buiten vervolging gesteld met de opmerking dat de 
gen verdachte ingebrachte bezwaren ongegrond zijn verklaard. 

•~~- V.D.LAAN, maakt zeer veel buitenlandse reizen per 
~f) luxe auto gekemn.erkt A.22380, ~elk nummer staat op naam van 

()_ zijn broer Tb-v.d.Laan, garagehouder ,wonende te Delfzijl, 
Rijksweg 17. M.H~MrC.v.d.Laan,is eerst in het bezit geweest 

_ van het Nederlandse Paspoort Nr.457495 geldig tot 9 .. 7. '52, 
~mdat bedoelde pas door de vele grens overschrijdingen ge
heel was volgestampelQ is deze Qoor hen ingeleverd Op~e~ 



" 

• 

• 

2. 

Secretarie te Delfzijl. Aan van der Laan is toen een vervolg 
Pas uitgereikt onder Nr.i88574 B. De oude pas bevindt zich 
thans op het Provinciehuis te Groningen. 

Op 31 Maart 1951, heeft zich te Delfzijl gevestigd 
jen JOOSTEN,Nederlander, geboren te Gasselte 23 November 
gehuwd, van beroep werktuigbouwkundige,wonende te ~~zijl, 

Salonwoonwagen Groningen 2543 gekenmerkt ä-3445,staande op 
het O.G.terrein. 

Joosten is compagnon van M.H .. M.C.vQn der Laan,terwijl 
hij voordien werkzaam was bij de GADO autobus onderneming te 
Hoogezand-8appemeer,alwaar hij destijds woonachtig was. 

Joosten is in het bezit van een Nederlands Paspoort,af 
gegeven tot 17 April 1953 onder Nr. 92816 B • 

EINDE • 



I . D. No . 335 . 

VERTROUF ~LIJK. 
18 JUNI 1951 

--·-Betreft: c. Bandgraaf. 

15 Juni 1951. ÀW /11 Y 3 J-

./Va f!CY.f~ 
1-'!et betrekking tot U\•1 brief No . ll0921 , d.d. 

moge ik U verwijzen naar ons uitvoerig bericht 

9- 5- 1951 en aanvullend bericht d. d . 25- 5- 1951. 

d. d . 
(Einde) 

~·----------~---
;1 Aan B. V. D. 



vdU/,?+1 

an cl o 
t 

CLR/CA CO: ll0.376 

I 
~ ,1 'i JUtli .t:>1 

t 1,; u. 1~ l . 

n r t ~ ) , 

l i: 

vntv. bew: .............. ·-···--·····-·-····· .. -

Rapp~l //.. #.~.~-~~;-·····-· 
Antwoord :...~ ... c. .. .: ..... --f-.>t · 



ARC:IJAF ZXEL;PLAAR. 
Nr l1~~:-- ··'""??'·' Cl"l.lfl:nt ;1 ;'">;!):. Exemplaar nr ..3 Ingekomen: U-J? 
Datum e~ uur van ~li9Gr./ signalering: 3l.-.:J-1,./ ~1, {;c 1 • , ·; ULU."• St. No.~/~? ~.57 ~ 

Samenwerking met: .. Verzondenz 6~ 6 .f; ·cA, Cv\v OndE!tt'tomen acties : 

.~ 
ïö 
c: 
0 
en ... 
~ 

ë 
QJ 

E 
V 
-;a 
c:: 
b.O 

(i) 

.. 
bf, 
c: 

ö 
-5 
(/) 

Naam:'" " ~ Z ._~ l~ V C Z I J ~eisjesnaam: 
Voornamen: iktov VJan/Qrou-\.W 
Alias:. -- Nr Legit.bew. B.l.: ":7QO • 
Geboorteplaats: ~~olt'<Jll: datum:. ~· .... .:_ -· "'1.3 
Nationaliteit thans: Poo;t. bij geboorte: . --
Beroep: 'Cj·~ ;'· •:,.,_nè.o.ls.nt.tncl:Jc. ~ oolro - cgntie. 
Adres: ' n~G.:.-.r.vc: ·.nr;o. . .................... . 

Bijzondere aantekeningen: .. ,.._ 

Reden: 
Reist van:.. .ln-::imvw.hag.c. naar: Dr.msol; 

UIT Verblijfsadres in Nederland: i\ls .. bovon. 
Vervoermiddel: • ~!'!JOD®!:ll,ltO C. D.L~O l'J. L . 

Naam: Voornamen: Geb.plaats en datum: Adres : 

.ij~:.lcn, .3.A •.... ~c1J. tc ... :_"'JStm:>t1nm,;.._G ... ;, ... l..,2"', c n.:t!'!'eu... ..... portio.r, ncl:"lonüo . 
.. ........ .. ......... ........... ..... ....... t..f)/s-QJ."'nVonhqgo, l\iJ~. '::h1jmst~.,oot . 68 • ....... 

....... .. m,_nt .. z:tahtbo.n.r • ... 

Lengte: 
Postuur: 
Haar: . 
Bijzondere kentekenen: 
Kleding: 

Schoolopleiding: 
Vakopleiding 
Talenkennis 
Godsdienst 
Politieke richting: 

Ogen: .. 
Oren: 
Neus: 

Gelaat: 
Mond: 
Gebit: ..... ....................... . 

.. ~ · 

Reden van "iêf!Iaortsignalering en nadere bijzonderheden: 

... 1t~r>:~~::-ono !.r"or~...o op 1.-6-J..).l}l,t~ ... z...:;o ~"!.ur via flo . <ioo!'.1natn-ost .. û.::•nhout · ······· 
t3:t"'.lg. .. twlv .... :No.tl~rlan{1 . .......... ..... . ............................... ···· ········· 

UvB 500509 I R 2 I 2 b ä 50 
.......... ............................... ~ .. 

..... ····~ ·· 

. ...... ··········· J·· ···· · ··· · · ·······~·······/1;.·;,·· . 
"/-!,/ ~Vf)V 



Toe." de aa" omm~z" 'jde gemelde :U plomaat op 1-6- 1951, te 22 . 30 ·uur -"aa" de gren 
te ;'el'1"hout Yerschee ... , .vervoegde zich ~V~""ee..-s ee" persoa" aa~ lid doorlaat
post· aldaa'r, die teoga,..g tot• '~ederland verzocht.Hij was gezetf.'l'l in •een per
s~~auto,voorzi~ va" "i~w ~ederla~ds ke..-teke~.Hij bleek vol~ens .zii rede 
1a,.,ds paspoort te zij" ge~aamd: 

I HAtrDGPAAF, Cornelis, vederlandse "ati~aliteit, va,., beroep procu-1• i..1. -
~ houder, geb.te Rotterdam,22-6-1924, w~~de t_ 
~ Rotterdam, "ader adre~ ~beke"d. 

HA~~AAF vo~r~o~~d stapte uit zij" aut0 en begaf zich "aar de Chauff 
va,.. de nuto· c. D. 410.uadat hij enkele oge ... blillie" met hem had gesproke,-,,wer 
do~r ee"·c~trolere,.,de ambter-aar i~zage verzocht van zij,., paspoort . !lij voe 
Ue ambteT~aar toe: ""''at is dat toch altijd voorflauwe kul hier, met al die 
,.,1euws~ier1gheid,h t voo!"Y'aamste kom je toch ,.,i@lt te weter". 

To~ de i"zitte"den va,., beide persorenauto• s weg ·ilJden rijde,.,,voegde 
HA~DGRAAF de chauffeur va,., de C .D.auto toe:" '"Ie zien elkaar straks wel 'eer" . 

Iu hc·b 30 m!t .,:vqn J! A J~ DG 'R !",A :l1l , · ~ c vijf'tr1l Pool.Do v:· 
costolit,\ "'tlrVQll t!>~n van !ic·G jo.dY !".J~. · 

-



Wer~hout: 158/5l.dd.31-5-1951. 

Verzoeke op de achterzijde van meldin~srapport 

wr.l58/5l,dd.31-5-1951, betreffende si~~alerin~ van: 

KACZMAVCZIJK, WI~~ALEN en HA~roGRAAF, alsno~ de vol~ende ~e-

~evens te vermelden: · 

11 In het ?,Tederlandse paspoort val" HANDGRAAF voornoemd, 

waren een vijftal Poolse visa ~esteld,waarvan een van 

1951." 





cv: 110375 

t 4 JJ.;I ·"~ 
1;5 • 1;.~5J.o 



R A P P 0 R T - C 

Betr . : Pools Handelsattaché 

ontvangen . 
Bijlagen van Kon. Marechaussee 

CLR/CA, 28/5- 51 



Nr T)oorlaatpost '!!er.,hout:~ Exemplaa r nr 1 
Datum en uur va~~Jtsignalering : 18 -5-19 51, te 9 .45 
Samen werking met : 

uur . 
Ingekome"'. L/. ..r. .r""' 

St. ·No. · ~_y~~ 
Verzon<. c • ~ ~- d'- .n 

Ondernomen acties : 

Naam: ~ K A C. Z M A V. C Z IJ l'Ïeisjesnaam: ... lf- I I 
Voornamen: 'Niktov 
Alias~ 

Geboorteplaats:Pvze1i jka 
Nationaliteit thans: P oo 1 
Beroep: Ha""delsattache 
Adres: s-Gravenhat;e. 

.Vlan~~€5ifw 
Nr Legit.bew. B.Z.: 0798 A .• 

.. datum: 14-12-1913 
bij geboorte: --

Soort: .D.ienstpaspoort Nr R-001231 geldig tot: 18.~.12.~ . .19 51 
Uitgegeven te: .. tNarschau op: 18.,.12-19 50 door: ~U,.,.v.B .• Z. 
Ned. visum nr: 8 .• 5.26 geldig tot: 4-8-19 51 uitgcg-e\7en 

fO TO 

c 
CU .... 
CU 
'ä. 

te:s-G.ra ve,.,hat;e op: 4 - 5"..1951 door: Min. va,., Buite1"1.1. Zaken ..• .............. 
ttl 
a. 
"' Ïi) 

-~ 

0. . "' I .J:: 
. !!! u 
Q)Vl 

~1) 
N 
CU 
b.l 

Q) 
b.Q 

· ~ 
"' c:Cl 

Andere voorkomende visa : Be 1gi s eh ,Duits. T s j ech is eh. 
Bijzondere aantekeningen: 

J!]tx 

UIT 

Reden: 
Reist van:... t~Teder.1and naor: Brussel. 
Verblijfsadres in Nederland:. Als boven. 
Vervoermiddel: Personenauto C. D. 410 1\T . L. 

Naam: 
·n .nnM LEN , 

Voornamen: Geb.plaats en datum: 
J. A. (chauff eur.} ..................... . 

Reisbagar.e • . 

Adres: 

~-r------------···_····_·· ···· ·_·······_······· _ ........ _ ........ _ ........ _ ...... _ ...... _ ...... _ ...... _ .... _ ........ _ ....... _ ...... _ ....... _ .. _ ...... _ ..... _ ....... _ ...... ~ .... . 

Lengte: Ogen: Gelaat: 
Postuur: Oren: Mond: 
Haar: Neus: Gebit: 
Bijzondere kentekenen: 
Kleding : ......... . 

Schoolopleiding: .......... . 
. ~ Vakopleiding 
ö Talenkennis 
.!: 
tX Godsdienst 

Politieke richting: 

Reden van ~U)f~ignalering en nadere bijzonc'erheden: I n gevolge ortva!"'gen i'l"structie. 

·· ~· 



' 
NrDoorlaatpost ~er11hout: i i i/ f;. Exemplaar nr 't. ~/- 4-·J7 

Datum en uur van '9L':XIx!:xx/signal~ring: 19-5-195l,te 13.35 uur. 
Samen werking met: 

o. ~~?A? 
I rzv . .L .J . .r: S7 · 

Ondernomen acties: 

.~ 
ttj 
t:: 
0 
." ... 
V 
0. 

." ·v 
c: 

.. 
bJ 
.5 
ö 
..c 
u 

IJl 

Naam: KACZM.A VCZIJK :Meisjesnaam: . 
Voornamen: "liktov :VIan/ 
Alias: Nr Legit.he\\"'. B.l.: 0798 A. 
Geboorteplaats: Pvzeli jka datum: 
Nationaliteit thans: Pool. bij geboorte: 
Beroep: Handels at tache.. 
Adres: s-Gra venhage. ··-········ ····· ........ 

Soort:Die"!Stpaspoo.rt Nr .. R.001.23l . geldig tot:l.B-12 ... 1951 
Uitgegeven te: Wars.chau ... op: 18 ... 12 .. 1950. door:Min. v. B.Z, 
Ned. visum nr: .... S. 526 ... geldig tot: 4-8 ... 1951 uiti!C}.{e-.en 

) z .. • 

Q' 
\ I 

t 

I ./ 

FOTO 

te: .. s-Gravenhage op: 4 . .."5-~951 door: Min. van Buitet'll.Zail!!.n •................. 
Andere voorkomende visa: Transit .... visum voor Duitsland "aa.r .P.olen.,.Be.lg.isch,. 
Bijzondere aanteke:1ingen: T s j echis eh. 

Reden: --
IN Reist van:. Be.1gie. naar: s-Grave-nhage • 

Verblijfc;adres in Nederland:. Als boven. 
Vervoermiddel: Personef-lauto C.D.410. W.L. 

Voornamen: Geb.plaats en datum: Adres: Naam: 
./IJN1JALEN, J .. A. ge b. te. Am st er dam, 26-3-19.20, chauff éur-port i er, won--te 

... ...... .... ........... s-Gravenhage,Alb.Thijmst.raat 68. 

1 act et as. 

Lengte: 
Postuur: 
Haar: 
Bijzondere kenlekenen: 
Kleding: 

Schoolopleiding: 
Vakopleiding 
Talenkennis 
Godsdienst 
Politieke richting: 

Ogen: ... 
Oren: 
Neus: 

Geldat: 
Mond: 
Gebit: 

Reden van JO'.lfDholroq'signalering en nadere bijzonèerheden: In~evolge 011t vangen ir'!s.tru.ctie. 

Bove:nvermP.lde ha"de1sattache. stapte op gemeld tijdstip uit zijn auto en 
ble.e.f ken!'elijk .op iemand wacht.en •. T\!a . .on~evee r vijf minuteTl 1 lt' '"', na"derde 
uit . lie ... richt i.,.,~ Breda. eer.t per.sonena.uto, ~ekentekend: A-22380.De inzit t-end·en· 
vat:~ .. deze .auto bleken te -zijn·· .. genaamd: .. .z·~o.z~ .. t trï, ..... ; ... 
UvB 500509 / R 2 / 2 b à 50 ~ 



.. 
/ f LAAN van der,'~Iarinus 1 Hele."us, 'iatheus&:k:~tMChristiaa."_,~eb . te Delfzijl, 

5'-5'- 190U,t-Tederlandse l''atioroaliteit, vanBeroep i."gel":ieur, 
",.o."ende te Delfzijl ,Rijkswe~ 17 • . ..... . . 

/ JONG de, Gerard,Joseph, oud 4 3 jaar ,Nederlandse natio.,aliteit )VOnende te 
Zaltbommel,T>Tieuwstraat 19. 

Va." der LAAP voornoemd stapte uit zijn auto en be~af zich 
Ol"middellijk naar KAC Z;JA vez IJK. Zij begroeten elkaar nor
maal hartelijk.Beiden begaven zich terstond ."aar het ter
plaatse aan·-.rezige hotel en ~iT'I~en aa"' een tafelt je zi tte.". 
Er werd o."~._1l.eer 45' minuten fluisterend een gesprek in de 
Duitse taal gevoerd.De inhoud van dit gesprek kon niet wor
den verstaan.Tijdens dit gesprek werden enk~le brieven,wel
ke betrokkenen bij zich hadden,gelezen, doch voor zover was 
na te gaal" werd niets aan elkander overgegeven . 

Dezerzijds werd aan de petreffel"de.ambtenaren verzocht, 
om de inzittenden van personenauto A-22380 te visit~ren. 

De aanwezige chef kon echter hieromtrent niet terstond 
beslissen, zodat-na enkele ogenblikken beide personenauto's 
in binnenwaartse richting vertrokken. 

De persol"enauto A-22380 reed volgens ontvangen gegevens 
hi~rop via s-Hertogenboshh naar Zaltbommel, ter'llijl de 

1 oersone11auto C. D.410 in de richting Rotterdam vertrok • 
.... adere bijzo,.,derheden kwame,., l"iet naar voren. 



• 

UITTREI<SEL 

I 
Uit : Naam: <"'. 

Voor: )..) Naam: I 
.. .u..:> '"c.r ..:i • 

Ag.nr: C 0 115' /28- 3- 51 Afz. : 3 I _ rs-1 port datum: 14-.3-1951. 

Aard van het stulc 

;l?oolse Le 'E.~ie: 

5 o.ar·i; 1951: 

( J ~~-/3: 

6 c1art 1951: 

. .mstel 248 hs 

te 10. 00 uur komt de Hr. van SAlT.JP , Jen 
Haag voor de Hr Ll1'YB' .,....~L. 
i s dit Joseph van SAN'.r.-..~ , reeds eerder ge
signalee"'d als relatie legat-Le .?olen, maar 
die woo 1t in 'dam e•l niet in Jen Haag?) 

Te 9. 30 uur saan dhr . :..&.:JY;' •.t.i, GROD.u'T3KI 
en GO ... ~uY1 CK: n r s~erda:n . "'ij saan eerst 
naar het consulaat, wa ... r zij achtereenvol-
gens ee bespreki ~ hebbe et drie onbe-
kende perso er:. :et le '..e type 1 van 1.an 
la;;er ·;al ger akte 'ru.: sten·1ars . 

eG e étage: 

Hedwiu van de L J~, ;eboren te Utrecht, 10 Januari 1909, de-
corat ·ice, ISosc1leideD van .. ille ·eboren te Utrecht, 
25 ei 1920, ( _oofdbe-.Joorster). 

, ·ar~orie , ir1ifred LLOYD, .;eboren te ir i:!Gha.n, 16 aart 1')11, 
3.m.btenaros lritse Consulaat, O'l.t;ehuwd, Brits onderdane . 
(1'1.\/0nend) . 

2e en 3e étage: 

te Ro literda 1, 9 December 1910, 

), 23 art 1909, 
vO .• :en te :Jortmund, 

' oeboren te Dussel
~~~~_,~kend) . 

Warmingstraat 6 bovenh1.1is: 

Jiet.ïfried va._ E'---- .G, geboren 
leraar ;eschie~enis en tolk, 
ren te '.iitebsk, (Rusland), 8 

Uitgetr. door: Op aanwijzing van: 

Datum: 

~ '10061 . '49 



• 

• 

-2-
UITTREI<SEL 

Uit : Naam: 

Voor: OD Naam: _{-= ~- L'I.JB I ~~~':'I.L.S POOL..""' . 

Ag.nr: '/ Afz. : datum: 

Aard van het stuk: 

Beatrice COCHIUS, 0eboren te BtlS3U 11, 14 "ei 192LJ., zonder be
roep , (i'1X!Ofiend). 

Berendina Geertruij NIELJ1./.l1'NHUIS , geboren te •\.ms terdam, 16 Sep
tember 1920, soc iaal werkster P. ~~ . r: . (inwo"1.end) . 

7 r.1aart 1951: Te 10 • .30 uur gaat; evr . I.1!!YB..ELL naar Bali
s traat 86 d . Te 11 • .30 uur naar L~an van 
:. eerr'ervoort 202 . 

I 
1 ~e 15 . 00 uur ko t evi· . va~ G...!.LDER-SOF~L:R 
· va~ _et ~ebouw ~elix eritis te ~sterdam. 

(I; Te 17 • .30 uur g:1:::. dhr . en mevi· . LBYF:S.LL op 
bezoek bij Baro nesse van TUYLL van 3JRvOS
ILR.I\.8N , waar ee11. receptie is . 

8 aart 1951: .re 11. 00 uur de hr. j.;,.;}fl(t,.. voor de HJ..~ . L.:JY.i.:.JIL. 

9 !aart 1951; re 1.3 . 00 uurkoen de Hr . en .evr . ER~r 
lunchen. 

11 1.aart 1951: Te 17. 3J uur gêi..a dhr . I~..;,Yi' ;j::... en mevr. naar 
de ::-ece>tie bij.._.Jaronesse van ~LJYLI vanS~ 
ROOölU..'{.tllil • 

1.3 1 aart 1951 : 're 9 . 25 1..n.1.r gaat de Hr . G '(, OD.I.!)TdKI naar A' dam 
naar het Consulaat . 
:re 15 • .30 uur naar de fir~'la RR: JG.ER i n IJmui d.en 
en te 16. 00 uur VJeür terug naar Den Haag. 
In de l oop van de middae; komt evr- A. . J . van 
.w'V.wRJll G..till'f- van .JUIVt. JO..)~ , Vondelstraat 88 
Breda , voor de Hr . :.J:.Y.h' .... .IL. 

{ 
6-.3-1951. 
Te 12.00 uur gaan LEYFELL en GORZYNSKI naar het J.W. Brouwerplein 
7 en te 13.00euur gaat LEYFELL naar de Wanningstraat 6, waar 
hij blijft tot 14.30 uur. 
Te 14. 30 uur gaat LEYFELL naar café "De Rode Leeuw" t waar hij 
een bespreking met een onbekende heeft, die 20 minuten duurt. 
Te 15.00 uur gaat hij op het J.W. Brouwerplein 7, Gorzynski op
halen en gaan zij gezamelijk naar Amstel 248. 
Te 16.00 gaan ze weer terug naar Den Haag. 

Uitgetr. ~oor: vd~~ Op aanwijzing van: 81/1./III 

Datum: .30 •.. aart 1951. 

~ ~006 1 . ·~9 



• 

• 

UITTREI<SEL 

Uit : ?_j) d't:~o~. Naam: 

Voor: Naam: 

Ag.nr: Afz. : 

OD relaties legaties (Poolse Consulaat 
te Amsterdam. 

datum: 

Aard van het stuk: 

Theedoor ZANDERS PD 8006 
geb. ElslO 14-2-1905 
gehuwd met Maria Theresia KUGLER. 
Beroep: Electricien, 
wonende Sittarde~veg 53, Heerlen, 

onderhoudt contact met communisten in Duitsland 
en het Poolse Consulaat te kmsterdam, 
lid C.P.N., 
voorzitter district Heerlen "Verenigd Verzet" en in 
hoofdbestuur hiervan, 
was v66r 1940 koerier voor de C.P.N. en behulpzaam
bij het op illegale wijze over de grens brengen van 
Duitse vluchtelingen. 

CO 85277/12-5-1950: Th. ZANDERS kreeg van Albert POTZE 
(PD 7776) opdracht naar de grens te gaan. 
Albert POTZE houdt zich intensief bezig met spionnage. 
(inlichtingen over vliegvelden en oorlogsindustrie, 
verschepingen enz . ) 

Uitgetr. door: vdM Op aanwijzing van : CVN III 

Datum: 26 Februari 1951. 



• 

• 

UITTREIZSEL 

Uit : CO 101259 Naam: Rapport Poolse Legat;e 

Voor: Naam: 

Ag.nr: ACD 1012 59 Afz. B IX datum: 5 .1. 51 

Aard van het stuk: Rapport 

21 December 1950 

~ Dr. H. ASSBLBERGS , Lo'"'~anstraat 73 te Amste.rdam 
Mr G. LANDRé , toonkunstenaar , molenweg 34 , Amstelveen 
ME'-tKELBACH, architect , wonende te Amsterda,." , Ke-ï.zersgracht 57 4 
Jhr . D. C. ROéLL, d-i recteur v . h . R;jks~useum te Amsterdam. 
Mevr . Son;a GASKELL (Fara), geb . 17.4.04 te V-ïlcav-ïsk-ïs , (ge
huwd ~et BAUCH1~S) wonende te Amsterdam . 
Prof . C. van EESTEREN , Hoofdarch;tect Stedebouwkunde en Publ;e
ke .'/erken, wonende te A...,sterda,." , Har; ngvl; etstraat 69. 

x Dr . A . F . ~ . van SeHENDEL, Roemer v;sscherstraat 69 , Amsterda,." . 
/ werden u~tgenod-ïgd op een d;ner op de Poolse Legat;e. 

23 December 1950 

Kerstpaketten werden verzonden aan : 

qJ .. S-ïegfr-i ed van PRAAG, letterkund;ge, te A'"'~sterdam , Wann;ngstr .4. 
~y .. Drs . T . EEKX~1AN , t'il.-ï ddenweg 53 te Amsterdam 
~Y- Dr Eberhard REBLI NG , Prinsengracht 396 te Amsterda,." 

Mevr. Dr P.C. van TRAA van der BURG , Ducbatelstraat 11 te 
' s -Grave1hage • 

Mevr . A. Nb'U~J.ARK-LE!JDS , Regentesselaan 4 te Hilversum. 
1
7 .:P .. J os van SANTEN , Herengracht 28 te Amsterda1"'1 . 

A. BRAAT , A,."ste l 250 te Amsterda,." . Op d;t adres woont tevens 
L.P . J. BRAAT - ROLVI~~ . 

"P.P. .. JI1SSING , Pteter de Hooghstraat 1 te Amsterdam. 
- HI{SCh 3.1!J.W , van der Burchlaan 33 (plaats onbekend) . 

~ f~ .. J . KNIJPS'lRA , thans wonende te ' s t Gravenhage , v . Kinsbergenstr . 
- 135 . KNIJPSJ:RA ontpopt zich TT!eer en .,..,eer als co,..,...,un;st . H;j 

zweert b; j het dagblad "De -t'/aarhe; d" . D-ï t bladgeeft volgens Y,.e"'l 
een ware ber;cht -ev-ïng . 
E. DIJR , Boekhorststraat 15 te ' s - Gravenhage . 

28 Dece.,..,ber 1950 

Om 11. oo uur bracht de heer WBS'l T1.A een bezoek aab LEYFELL. 
o,." 15 . 00 uur werd Mr E . OSKAw , wonende Kon . Emmaplein 2 te 
Rotterda,." per auto ~f ~ehaald en na .~~n bezoek o,." 16 . 30 u. wee r 

Uitgetr. door: Op aanwtJztng van: teruggebracht. 
M.L.O . CVB III 

Datum: 27 . 2 . 51 

/!) 40061 . • 49 x 



• 

• 

UITTREI<.SEL 

Uit : co 101259 Narun: Rapport Poolse Legatie 

Voor: Naam: 

Ag.nr: ACD 101259 Afz. : B !X datum: 5 .1. 51 

Aard van bet stuk: Rapport 

29 Dece~ber 1950 

0~ 12.00 uur ging LEYFELL , vergezeld van z~jn vrouw, voor een 
lunch naar de heer SANDBERG te Amsterda~ en keerde daarna weer 
naar Den Haag terug . 

30 December 1950 

Van lO.OOüur tot 11.00 uur bracht ~evrouw Karen van PHILIPS 
een bezoek aan LEYFELL . o,.., 11.00 uur kwa..,. de- neer B1ELSK-I • 

Uitgetr. door: MLO 

Datum: 27 . 2 . 51 

~ 10061 - '49 

Op aanwijzing van: CVN III 



• 

• 

Uit : CO 9 6880 

Voor: $D 

Ag.nr: ACD 99509 

Aard van het stuk: Rapport 

7 December 1950 

UITTREKSEL 

Naam: 

Naam: 

Vis.aanvr. n~euw personeel Poolse Legatie 

ARENDS ~- r..i?.._ 

Afz.: B IX (No. 18'78- 79/1950) datum: 19.12.50 
aan H.C. 

Te 15.00 uur ko~t dhr ARENDS van Actueel Film, Amsterdam. 

12 December 1950 

Te 15.00 uur kol'!lt dhr ARENDS van Actueel Film • 

Uitgetr. door: o. Op aanwijzing van: CVN III 

Datum: 19.2. 51 

~ 4006 1 - '19 



• 

• 

Uit : 

Voor: 

co 96880 

OD 

Ag.nr: ACD 99509 

UITTREI<SEL 

Naam: Vis . aanvr. n.; euw personeel Poolse Legato; e 

Naam: Relat-: e Legat; e 

Afr. : B IX (No . 1878- 79/1950) 
aan H. C. 

datum: 19 .12 . 50 

Aard van het stuk: Rapport 

23 November 1950 

te 16 . 00 uur gaan zij w-: nke1en in de Kalverstraat en te 17.20 uur 
koTl'!t mevr. LEYF.ELL alleen terug. Zij gaat dan theedr-ï nken ; n het 
café naast het Concertgebouw. Het bl~jkt, dat dhr LEYFELL ~ntussen 
.;n het theater "De U-ïtk-ïjk" z;t. Te 17 . 30 uur komt h~j er u.;t en 
gaa.t naar dhr SANDBERG van het gemeente museuTrt . H; er b1; jft h-l j tot 
18 . 15 uur, haalt mevr. LEY~LL op en brengt dhr SANDBERG thu-ïs, waar
na ze teruggaan naar Den Haag. 

29 November , _l950 

te 11.30 uur gaat dhr LEYFELL naar het Consulaat te Asd . en te 12.15 
uur gaat hij weer terug. Te 16.00 uur koTl'lt .dhr KLINKENBERG wederom • 

Uitgetr. door: 0 

Datum: 19. 2 . 51 

~ 4006 1 . '49 

Op aanwijzing van: CVN III 



• 

• 

Uit : 

Voor: 

co 96880 

OD 

Ag.nr: ACD 99509 

Aard van het stuk: Rapport 

UITTREIZSEL 

Naam: Visumaanvrage nieuw personeel ~se 
Legatie 
Re~aties Legat-les Naam: 

Afz. : B IX(NO.l878-79/1950) 
aan H.C. 

datum: 19.12 . 50 

Jv8'." Kir~ . 
18 N_oveMbet 1950 / rp if .r 
Te 12 . 45 uur komt dhr . KLINKENBERG (een bestuurslid van de Ver. 
van Oud- Verzetstr-ljders, kantoor Nieuwe Keizersgracht te Asd). 

6 Decet11ber 1950 
Te 15 . 00 uur komt dhr. KLINKENBERG • 

Uitgetr. door: 0. 

Datum: 19 . 2. 51 

~ 4006 1 • '49 

Op aanwijzing van: CVN III 



• 

• 

Uit : CO 96880 

Voor: OD 

Ag.nr: ACD 99509 

Aard van het stuk: Rapport 

23 November 1950 

UITTREIZSEL 

Narun:Visoaanvr~ n;euw personeel Poolse Legat;e 

Naam: Relaties Legat~ es 

Afz. : B IX (No . 1878- 79/1950) 
aan H.C . 

datum: 19 . 12 • 50 

Te 13.40 uur gaan dhr en mevr . LEYFELL naar Amsterdam. Zij consulte
ren daar Dr de ROOS , Weter~ngschans . Deze dokter ;s hun door dhr Dr 
REBLING gerecommandeerd . 

27 Novc~ber 1950 
Te 9 . 30 uur gaat dhr . LEYFELL naar Amsterdam, waar hij Dr de ROOS 
weder bezoe'_ t . 

29 Nove~ber 1950 
Te 9 . 20 uur gaan dhr LEYFELL met dhr GORZINSKm naar Amsterdam, waar 
dhr LEYFELL Dr de ROOS bezoekt en dhr GORZYNSKI naar het Citytheater 
gaat . 

1 Dece111ber 1950 
Te 9 . 30 uur gaat dhr LEYFELL naar Amsterdam naar Dr de ROOS . 

11 December 1950 
Te 9 . 30 uur gaan de heren LEYFELL en GURLANDSKI naar Amsterdam, waar 
dhr LEYFELL Dr de ROOS bezoekt • 

Uitgetr. door: 0 • 

Datum: 19.2. 51 

<!) ~0061. '49 

Op aanwijzing van: CVN III 



Uit : . CO 96880 

Voor: OD 

Ag.nr: ACD 99509 

Aard van het stuk: Rapport 

2 Dece"!lbcr 1950 

UITTREIZSEL 

N~: Vis . aanvr . n~euw personeel Poolse Legat;e 

·Naam: Relatie Legat~ es 

Afz. : B IX{No . J878-79/1950) 
aan H.C. 

datum: 19.12. 50 

Te 10 . 00 uur tel. naar Kopenhagen . Te ll.OO-uur komen weer dezelfde 
twee heren en 1 dame van het Hoge ~ommissar~adt van Indpnesië. Te 
12.00 uur komt een zekere hr . LAURIER en blijft tot 13.00 uur met 
LEYF~LL ;n besprek;ng. LAURIER blijkt een man, d;e aan lager wal ;s 

• geraakt • 

• 

Uitgetr. door: 0 • Op aanwijzing van : CVN I II 

Datum: 19.2.1951 

~ 40061. · ~9 



UITTREI<SEL 

Uit : Naam: _ers re~..:1 ovl _,e r te er: o ra. ·~ - , 
Voor: Naam: 

Ag.nr: c .9 14 Afz. : datum: 2_5.10 . 50 

Aard van het stuk: 

üp 1:5 vetober o.a 18 . 00 tllr ·at de ram. IJ~YB'J:~J- n·~.r 
-==- 1 .:-1 Pro r. I } .!) J ( ,;._, .J_,l:? '?) ' t.oni l_.Sl 1).(3 ~Je hls tcrdam, wa :l.r 

i "111 d{ "'lS oo r ro- • D' IT is , ' ·iveerd. 

Uitgetr. door: G. Op aanwijzing van: C L~3. 

Datum: 1L~.l2 • ..)Ü 

~ 40061. ' 49 
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Uit : co 9 

Voor: UD 

Ag.nr: JO 

(iJ 

I 

.27 

J~ 14 

UITTREI<SEL 

Naam: 

Naam: 

_erso ee iOOlse Vert e~ oorai -~ ~ 

_,cl ties 

Afz. : B D~ datum: 2 ,. 10. 50 

Aard van het stuk: .sppo.rti 

Gp 25 Jeptember 1950 te 11.00 J.t.r komt menee~ _.::y.:.!JJ. 
uit· Ams'lierdu.r op de loolse .Le tie . .Jeue l ..,.y.,..,._, ~;;o 1oo f<l ?ijn 
v n de ) it nlandse __ fdelin~ uer Coru:t n.Lsbi.·c'le Va.kbe\'JC,Jin;; 
ITij komt oo- clih."'V!ijls ~ 1 de Rt ssische bass::..ële 

Op llJ. uctober om 18.0C 
zelsc1 ~ r cc ~rr elsran, 
ver vrokk(.. o :i.3. L.-5 ur, da .r 
~e ~~ollohal meeste~ • 

Uitgetr. door: 0 . 

Datum: 15 . lc.;.. 50 

<!> 40061 • • 49 

d.e heer IEY.~. in e 
el.:.j ~oor TOf. I 1 ~iD. L.Je 

r tet Vredesoa ;res i 

Op aanwijzing van : C 4a 



4 October 50 

B 93764 /o 

IIId/ h 3 V E R T R 0 U W E L IJ X 

Nederlanders naar Polen. 

• 

Hiermede lieb ik de eer Uwe Excellentie te be
richten dat volgene een dezerzijds ontvanger ~ede
deling, de volgende kunstenaars eind September 1950 
uit Nederland zijn vertroklren voor een op kosten van 
de ?oolse re&rtng te maken stadiereis door Polen-

BOT, Jacobus; geb. 14.8.1892 te Amsterdam; architect; 
wonende te Amsterdam. 

BRAAT, Pietar Johan Leendert; geb. 23.11.1908 te Arn
hem; beeldhouwer; wonende te Amsterdam. 

FLOTBUIS, Darius Hendrikus; geb. 30.10.1914 te Amster
dam; musicus, wonende te .Amsterdam. 

SARDDERG, Jhr. Willam Jaoob Henri Berend; geb. 24.10. 
1897 te Amersfoort; directaar van het Rijksmuseum te 
Amsterdam; wonende te Amsterdam. · 

ImT ROOF.D VAN DE DIENST 

r.L. Einthoven. 

Zijne Excellentie 
de I inistèr van Onderwijs 
Kunsten en etenaohappen, 
t.a.v. de HoogSdelGestr. Heer 
kr. H.J. Sohölvinok 
Chef van het Kabinet 
te 
1s- G R A V E N H A G E. 



• 

RAFPORT 

Voor r{ 
j 

.1 o. 2050, V; 1"-
~ 

·2 -8 SEP. mj .. I 

A CO/ tfl)' or 
Vernomen werd da~ op DonderdaB 21 ~eptember 1950 van 17 tot 

19 uur in de : oolse legatie te Den Haag een cocktail-party werd 

gefeven. Als gastheer trad op de eerste secretE,ris A.I.EYJJ'J:l,...&L , 

uitgeuoCtifd waren o.m. de 19 Nederlanders (jonrelieden), die op 

kosten van de Poolse regering drie weken naar Polen zijn geweest • 

Van de jongelieden die aan de uitnodiging gevolg hebben 

gegeven , konden worden ge!dentificeerd: 

N Rein 3C.~'OC!!:L , Amsterdam Bateviastraat 42 I 

~ Freek de VRI .... :::;) , 'Un.Sterda.n., _ almstraat 70 I 

Arthur LEER, Rotterdafu, 1 erkelselaan 22 a 

Louis van VBEN, Den rlaag , Jac. v . d . Doesstraat 35 

H.arry VId'3ER, .Ams~erdam , SparrenWe[ 30 ("oja HOG:h:I'.DC.t'{P ) 

pC.,..I Frans }l.tJLLru<, Amstera.am, I inahassastraat 48 III 

v.d. 1 Jill!!Bli!HG , .im, Arnhem, Hozendaalstraat 328 

1!11 ~ A.nnie HENDRTh.3, Amsterdam, /estlandgrach~ 89 III 

,1 hetty ZEEHAN:U:E.'L.A..AR, Zaandam, Jonge .Arnoldstraat 71. 

roorts waren ter cocktail-party aanwezig : 

Een aantal bestuursleden van de Ver. Nederland- Polen , als nr.van 

p< I ..J. -.t PRAAG en echtgenote, •. :evr. TRAA v . d. BUdG , mevr. BAIJ:.t!TI.'iS en voorts 

een drietal mannen en een drietal vrouwen (,t; . r. c. ers) die naar 

vernomen wordt dezer dagen op kqsten van de Poolse regering een 

~eis door Polen zullen maken , ter bezichtiging van de fabrieken e . 

Vernomen VJOrdt dat dezer dagen-eveneens op kosten van de 

1oolse regering- naar Polen zijn vertrokken tot het ~aken van 

een studiereis , de kunstenaars: 

Marius ~l..OTHUIS , Jac . BOT , Jhr.d.ANDBl!.'RG en .s?rof. bRAAT · 
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~/1 N F 0 R M A T I E BUL LETIN 
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Nr 105 

van de LEGATIE van POLEN in NEDERLAND 
's-Gravenhage, Alexanderstraat 25- Te l. 115088 - 117987 

POLEN 

Verschijnt wekelijks 5 Octob<;.r L'50 

Socialisme en kapital i sme kunnen samenwerken op economisch 
gebied en met vereende krachten de vrede verzekeren -

i i 

verklaarde ambassadeur St . Wierbl owski op de zitting van 
de UNO. 

Op 25 September hiel d ambassadeur Stefan Wierblowski, 
hoofd van de Poolse dalegatie op de zitting van de UNO een 
rede, waarin hij het standpunt van de Poolse Volksrepubliek 
tegenover de op de zitti ng besproken kwesties uiteenzette. 
Wij laten zi jn rede hieronder slechts weinig verkort volgen. 

"Nu onze organisatie ruim vijf jaar bestaat, heeft de 
huidige secretaris generaal de algemene vergadering een ver
ontrustend document voorgelegd: het jaarverslag van de 
activiteit der organi satie. Het verslag begint met de wo~
den: Mijn vijfjaarlijks versl ag over de algemGne vergadering 
is geschreven in een t ijdvak , waarin ernstig gevaar bestaat 
voor de wereldvrede en voor het voor tbestaan der organisati e ." 

Hoe is het mogelijk , dat i n deze 5 jaren een situatie 
kon ontstaan, di e ons zozeer bezorgd maakt voor het toekomsti g 
l ot van de werel d en van de mensheid? 

Herhaaldelijk hebben wi j gewezen op de werkelijke oorzaak 
van de groeiende spanni ng. Ondanks de verkondigde en, wat meer 
is, conseouent door de USSR en de volksdemocratische landen 
uitgevoerde principes van samenleving, naast elkaar bestaa~, 
samenwerking en vreedzame wedijver tussen landen van ver
schillend maatschappelijk systeem - kapitalistisch aan de ene, 
socialistisch aan de andere zijde - is er bijna dadelijk na 
het einde van de oorlog een offensief tegen het socialis
tische kamp begonnen. De agressieve rede van de Amerikaanse 
Staatssecretaris was vol ongemotiveerde aanvallen en invec
tieven , Het merendeel van zijn voorstellen had l:n wezen ten 
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doel de fundamentele principes van ons handvest teniet te 
doen. Hoe anders klonk de rustige en zakelijke taal van het 
hoofd der Russische delegatie! Afziend van de discussiemetho 
de van Mr . Acheson gaf hij in zijn rede blijk van de vreed
zame en constructieve wijze, waarop de Sowjet- Unie zelfs de 
gecompliceerdste en netel igste internationale situaties 
aanpakt • 

..• In het Ver re Oosten werd, na het bankroet van de 
interventie in Chi na, Japan een uitvalsbasis. Teneinde de 
bij de nederlaag in Chi na verloren positie terug Ge winnen, 
gingen de Verenj_gde Staten over tot gewapende interventie in 
Korea, later gevolgd door de andere landen, genoemd in de 
proclamatie van president Truman van 27 Juni . Nog eenmaal 
bleek echter, da.t een zogenaamde regering, die een volk tegen 
zijn wil is opgedrongen, zich slechts kan handhaven dank zij 
een bescherming door vreemde bajonetten. Gisteren was het 
Tsjang Kai Tsjek - vandaag Syngman Rhee • 

• • • Bij het bespreken van de Europese kwesties wil ik 
vooral aandacht schenken aan de toectand in Duitsland, aan
gezien dit probleem voor Polen van vitaal belang is. Duits
land is het terrein geworden van koortsachtige activiteit 
van de zijde der Verenigde Staten. In 1950 waren we gettuge 
van een verdere liquidatie van de besluiten van Jalta en van 
Potsdam in West- Duitsland . De voornaamste elementen van de 
politiek der Verenigde Staten waren de remilj_tarisatie en de 
renazificatie van West- Duitsland. 

De Westelijke mogendheden mru{en op Duits gebied een 
Duits leger gereed en versterken de bestaande paramilitaire 
oreanisaties en ten slotte breiden zij het potentieel van de 
wapenindustrie en de zware i ndustrie uit ten behoeve van het 
militaire Atlru1tische pact . 

Bij de vorming van een West- Duits leger maken de bezet··
tende mogendheèen r eeds geruime tijd gebruik van de diensten 
van oorlogsmisdadiger s , o . a. ook van degenen, om 1Pier uit
levering Polen heeft verzocht. Het is genoeg om alleen de 
namen te noemen van de generaals Bach- Zelewski en Reinefahrt, 
die verantwoordelijk zijn voor de verwoesting van Warszawa. 
Op onze eisen werd geantwoord, dat generaal Reinefahrt van 
belang is voor de Amerikaanse autoriteiten. Thans is het dlll 
delijk geworden, waarvoor deze lieden nodig waren. Oorlogs
misdadigers en nazi ' s vormen de grondslag van het Duitse 
huurleger. Hiermede gaat samen een uitbreiding van de bestaBn
de paramilitaire organisaties, vooral van de in de Amerikaanse 
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zone bestaande civiele Arbeidsorganisatie. Ook de politie
formaties worden aanmerkelijk uitgebreid, in de Westelijke 
zones telt zij thans reeds plm. een half millioen personen. 

Onlangs is deze politiek gesanctioneerd door het be
sluit van de 3 ministers van buitenlandse zaken 9 bijeen
gekomen te New York. 

Op onrechtmatige wijze is de pseudo- staat van Bonn er
kend als representant v~~ het Duitse volk. Tevens is besloten 
de zgn. regering van Bonn gewapende krachten ter beschikking 
te stellen 9 ter wille van de schijn in politieuniformen ge
kleed. Vertegenwoordigers van enige regeringen hebben aan 
deze beslui ten hun goedkeuring gehecht, hoewel zij tegen het 4t levensbelang van hun eigen landen zijn gericht. 

• 

De heer Bevin heeft in deze zaal eens het woord "sate
lieten" gebruikt . Dit woord werd gebruikt door de vertegen
woordiger van een land, dat onlangs onmiskenbaar onder druk 
en tegen zijn eigen belangen in zijn handel met Oost-Europa 
en de Chinese Volksrepubliek beperkingen heeft opgelegd . 

Is het een uiting van vreedzame politiek, wanneer Groot 
Brittannië onder pressie vru1 de USA de export van machines 
naar West- Europa verbiedt. De toepassing van deze politiek 
door de Verenigde Staten en de landen, die onder hw1 invloed 
staan, is een discriminatie en vormt een duidelijke overtre
ding van art. 55 van het Handvest, dat de verplichting tot 
economische samenwerking tot uitdrukking brengt. Deze politiek 
is gericht tegen de Sowjet- Unie, de Chinese Volksrepubliek en 
de volksdemocratische landen, tegen de landen, die in de 
laatste oorlog de grootste offers hebben gebracht en die door 
de inspru1ning van hun volkeren zich herstellen gn een regime 
van sociale gerechtigheid opbouwen • 

Zij, die militaire begrotingen opstellen, die in de 
milliarden dollars l open, die trots zijn op de ui tvinding van 
nieuwe massale vernietigingsmiddelen beschuldigen ons - het 
vredeskamp - van oorlogsvoorbereiding. Wij streven naar ver
groting van de welvaart der massa., tot de opheffing van de 
uitbuiting van de ene mens door de andere. Dit is ons con
crete antwoord op de woorden van de heer Acheson . 

Ondrulks de stellingen, verlwndigd door de regerende 
kringen in de Westerse landen, kunnen twee politieke systemen 
- het socialisme en het kapitalisme - naast elkander bestaan 
en op vreedzame wijze met elkander wedijveren, zij kunnen een 
economische samenwerking ontwikkelen en met vereende krachten 
de vrede verzekeren. Op dit principe was het te San Francisco 
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on1ertekende Ha~dvest gebaseerd . Tot de grondsl~gen ervan 
behoorde de idee van het zeker stellen van de vrede largs de 
weg van bespreking, samenwerking, wederzijds begrip en reke
ning houden met elkanders belangen . Hiermede had ontwapening 
en economische samenwerking gepaard moeten gaan. 

De Poolse delegati e steunt in haar geheel de Russische 
resolutie, die ten doel heeft de vrede te versterken. 

Oorlog is niet onvermijdelijk en wij kunnen hem voor
komen. De volkeren der wereld eisen met machtise stem, dat 
zij gespaard zullen blijven voor de verwoestingen en de ont
zetting van een nieuwe oorlogsbrand, zij eisen van U het 
handhaven van èl.e vrede. " • 

li"'JV! 
\.. . 

,, , Jó 
Nederlandse intellectuelen spreken over hun verblijf in 
Polen en de stri j d om de vrede. 

Op 27 September heeft een groep van 4 Federlandse intel 
lectuelen na een 10- daags verblijf in Polen W•3rszawa -ver
laten en de terugreis naar Nederland aanvaard. Voor hun ver
trek drukten de Nederlandse gasten in een gesprek met een 
vertegenwoordiger van het Poolse Persbureau PAP hun bewon
dering uit voor de vreedzame opbouw van het Iüeuwe Polen. 

Jhr . W. S.H.B. San~~' directeur van het Stedelijk 
Museum te Amsterdam, verklaarde o . a . dat het herstel van de 
oorlogsverwoestingen in Polen veel sneller eaat dan in West
Europa. "Ik heb na de oorlog vele landen bezocht - zei de 
heer Sandberg - maar ik heb geen la.nd gezien, dat zozeer van 
de oorlog heeft gel eden al s Polen. De snelheid Naa.rttlee: bij 
U de schade wordt hersteld, is verbazinc;wel<kend . Ik bewonder 
het enthousiasme , waarmee het Poolse volk zijn steden en zj_jn 
industrie herstelt. I k betreur het, dat de Westerse pers zo 
weinig over Polen schrijft. In Polen heb ik grote, scheppende 
vredesarbeid gezien - alle krachten des lands zijn gericht 
op de wederopbouw . Ook Nederl and is aan zijn herstel begon
nen, doch helaas wo relt het grooj;s:l;i.Q d.~ van ' s lands krach
ten gebruikt voor oorlog~~OQ~~r~idin~. Het Nederlandse 
volk wil geen oorlog en is bezield door een onwrikbare vredes
wil ." 
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\ Jacob ~ot, architect, verklaarde, dat de kennismaking 
! met Poolse kunstenaars bij hem een gevoel van diepe vriend

schap en van gemeenschappelijk streven heeft achtergelaten. 
"In Polen - sprak de heer Bot - kan men een geweldige 

inspanning zien om een schitterende ontwikkeling van de kunst 
mogelijk te maken . Als architect interesseerde ik mij vooral 
voor de herbouw van de Poolse steden. Ik heb grote waardering 
voor de Poolse urbanistische plannen. Het Poolse volk kan 
zich beroemen op zulke grote reBultaten bij de wederopbouw 
en in de strijd om de vrede, omdat het de weg na.ar een opbouw 
van het socialisme is ingeslagen. 

Ten aanzien van de Amerikaanse agressie op Korea gaf de 
heer Bot als zijn mening te kennen, dat het de Verenigde 
Staten niet zal gelweken om een wereldoorlog uit te lokken; 
ondanks de o.n.rnenselijke bombardementen op de Koreaanse burger
bevolking zullen de Verenigde Staten niet in staat zijn de 
volkeren van Azië aan zich te onderwerpen . 

De comnonist M. Flathuis verklaarde o . a.: "Ik bewonder 
het heroïsmë, dat de 'bevolking van Warszawa aan den dag legt 
bij de wederopbouw. Onwillekeurig vergelijk ik dit met Rot
terdam, wa'lrvan de verwoesting slechts kinderspel is verge
leken met Warszawa, en evenzo is de wederopbouw van Rotterdam 
kinderspel in vergelijking met de opbouw van Warszawa. In 
Polen treft het me in de eerste plaats, dat hier het hele volk 
aandeel neemt in de opbouw van het land, zonder onderscheid 
der overtuiging . Ik heb vooraanstaande Katholieken ontmoet, 
die een levendig aandeel nemen in de bouw van het Nieuwe 
Polen en van de vrede. 

Als componist bewonder ik de rijke scheppingsmogelijk
heden van de hedendaagse Poolse muziek , het hoge pej.l der 
werlcen en de goede muziekui tgaven . 11 

De heer P.L.Braat, beeJ.dhouv1er, zei o.a. :"Ik was reeds 
in Polen om aan het Congres van Intellectuelen ter Verdediging 
van de Vrede te Wroclaw deel te nemen en ik ben vol bewonde 
ring voor de geweldige vorderingen, die het herstel heeft 
gemaakt in deze twee jaren, die ons scheiden van het Congres 
van Wroclaw. De resultaten welke het Poolse volk heeft be
reikt in de strijd om de vrede zijn groter dan die van Neder 
land, waar wij niet in voldoende mate konden antwoorden op 
de oproep van Stokholm, aangezien vele vergaderingen en 
acties voor de vrede bij ons verboden zijn geworden." 
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Zijn oordeel over de Amerikaan8e agre~sie op Korea drukte 
de heer Braat op de volgende wijze uit: "De Ve"'enigde Staten 
hebben door hun agressie op Korea alJe Azjatische volkeren 
tegen zich in het harnas gejaagè.. Zelfs enkele conservatieve 
Nederlanders beschouwen de Amerikaanse a~ressie op Korea als 
een domme actie, welke verderfelijk is voor de USA zelf . 
Iedere Amerikaru1se bom, die op Korea valt, strekt de volken 
Van Azj.ë tot een leer - hetgeen van tjl'-Ote invloed is op de 
situatie van Indo-China, Inclone:üë, India enz. Korea is 
blijkbaar een wanhoopsdaad van .Amerika.anse agressie. De we 
reldopinie wil geen oorlog, en zal de aanvallers dwingen om 
zich terug te trekken. u 

In heel Polen worden vergaderineen gehouden, waar men verslag 

uitbrengt van het verloop van het le Poolse Vrede.scongres . 

Aan de vergaderingen, die in verschillende wijl::en van 
de Poolse hoofdstad worden gehouden, teneinde de maatschappij 
in kennis te brengen met de bslui ten vaa lLet le Poolse Vredes
congres, nemen de buurtbewoners in grote t_retale actief deel. 
Op 25 Sept~mber werd een bijeenkomst geh.olJ.den in een zaal van 
de 22 Julie--stichting, die tot de laatste plaai;s gevuld was 
met bewoners van Saska Kempa, die de uiteenzetting wilden 
horen van de heer Hoffman, afgevaardigde op het Vredescongres. 

Bij de besprekingen over het verslag verklaarden zij een
stemmig, dat zij niet zouden blijven stilstaan bij de behaalde 
successen in de stri jd om vrede en sociaJ.i.sme, doch dat zij 
hun inspanning zou.den vergroten om de strj.jd tot de ui tej.nde
lj.jke overwinntng te voeren. 

!_(j.nderen van c;lokwerkers en mij_~rl.cers uit _West-Europ§:__zijn 

voor een vacantieverbli jf in Polen aangekomen . 

Op 26 September is op ui·t;nodiging van de Centrale Raad 
van Vakverbonden een groep van 17 kinderen van stakende dok
werkers uit Antwerpen en kinderen van Belgische en Luxercburgse 
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mijnwerl{ers in Polen aangekomen. De kinderen zullen een maand 
doorbrengen in een vacax1.tiehuis aan de Weichsel. 

De groen werd op het vliegveld van Warszawa verwelkomd 
door vertegenwoordigers van de Centrale Ra8.d van Vakverbonden 
en va'fl het Hoofdbestuur van de t~iijnv.erkers'-·ond. Een hartelijk 
welkom werd de Belgische en Luxemburg3e kL~deren bereid door 
de padvinderu van Warszawa. 

Algemeen csm_gres van de Ver~jp._g_van Ku.r1st- en Cultuur
historici. 

Op 22 en 23 Septe~ber j.l. is te Nieborow een algemeen 
congres gehouden vru1 gedelegecrd0n va~ de Vereniging v~~ 
Kunst- en Cultuurhistorici . Het congres werd bijgewoond door 
de heer W. Sokorski, vice-minister va.'1 cv~tuur en kunst . 

De besluiten van het congres brachten een wijziging in 
de acti vi tei't der verenj_ging, die zich zal richten op onder
zoelüngswerk op het gebied van lmnstgeschiedenis en materiël e 
cul tuur. 

Het con 5:res was verbonden met een wete!lsc"'lappelijke 
zitting, gewijd aan de belangrijkcts problemen van de Poolse 
kunst tegen de ac"'ltergror..d van_ de algewens kunstt::escl1iede1'lis . 

Tijdens de besprekingen \\erd een nieuw statuut aangeno
men, waarbij de naam van de vereniging veranderd werd j_n 
11 Genootschap van historici der kunst en der rnat~riële cul
t uur11. 

I n het presidium van het Hoofdbestuur werden benoemd : 
.prof. Zdzi slaw Kernpinski 9 presid•:mt 9 prof . dr. Juliusz 
Star zynski, prof. dr . Stanislaw Lorentz, prof. dr. ing . arch. 
Jan Zachwatowicz. 

Binnen het Genootschap zt:.llcn 3 wetenschappelijke sec
ties werkza.8.ru zijn : Geschiednnis van kunst en materiële 
Cultuur, rv1useumwezen en Conservatie . 
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Voor de beslissende etappe in de strijd tegen het analpha

b(3tisme. 

De naderende herfst- en wintercampagne van de strijd 
tegen het analphabetisme wordt met het oog op haar doorslag
gevende betekenis voor de liquidatie van het analphabetisme 
in Polen zorgvuldig voorbereid dmor organen, die onderge
schikt zijn aan de Gevolmachtigde voor de Sträjd tegen het 
Analphabetisme. In verband hiermee worden in het gehele land 
vergaderingen 9ehouden van de besturen van provinciaJ.e en 
districtscomite's voor de strijd tegen het analphabetisme, 
onder deelname van inspecteurs, controleurs en vertegenwoor
digers van maatschappelijke organisaties. Deze vergaderingen 
zijn gewijd aan het tot in bijzonderheden uitwerken van het 
plan van actie. 

Dergelijke vergaderingen werden te Lublin gehouden onder 
leiding van min. Stefan Matuszewski, en te Zielona Gora, 
Wroclaw, Opole, Bialystok, Torurn en Gdansk onder leiding van 
de plaatsvervangers van de regeringsgevolrnachtigde, de heren 
Alexa.Ylder Kubicki en dr. Tadeusz Pasierb-inski, afgevaardigden 
van het parlement . 

Binnenkort zullen ook in andere provincie- hoofdsteden 
dergelijke vergaderingen worden gehouden. 

Uit België uitgewezen Polen keren naar hun vaderland terug • 

Van het centraal station van Luik is een groep van 7 
Polen, welke wederrech~li jk uit België zijn uitgewezen, 
naar Polen teruggekeerd. Op het station werden de reizigers 
uitgeleide gedaan door vertegenwoordigers van het gezant
schap en het consulaat van Polen en door vertegenwoordigers 
van democratische Poolse organisaties in België . 

Een van de uitgewezenen, de heer Lukasz Bujacz verklaarde 
voor zijn vertrek: 

"Wij keren met vreugde naar Polen terug, want dan zuilen 
wij eindelijk ophouden tweederangs burgers te zijn . Wij zul
len geen scheldnamen meer horen en geen clticanes meer te 
verduren hebben. 



'. 
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Tot dusverre weten we niet, op grond waarvan we worden 
uitgewezen, wij zijn ons van geen enkele schuld bevmst . 11 

De uitgewezen Polen waren actieve maatschappelijke wer
kers en oud- leden van de Belgische verzetsbeweging . 

Uit Frankrijk uitgewezen Polen werken bij het opruimen van 
puin te Warszawa. 

Een groep van 57 Polen, die onlangs uit Frankrijk ZlJn 
uitgewezen door de reactionaire regering van Pleven, heeft 
deel genomen aan het puinruimen bij het herstel van. de 
Poolse hoofdstad. 

De uitgewezenen, die thans te Warszawa en te Swidra bij 
Warszawa wonen, hielpen op 27 September mee aan het puin
ruimen bij de N-Z weg in de omgeving van de Mirowskihallen. 

Een Mexicaanse handelsdelegatie te Warszawa. 

Op 27 September is een Mexicaanse handelsdelegatie onder 
leiding van gevolmachtigd minister Armando Amador te Warszawa 
aangeleomen. 

De delegatie werd op het vliegveld verwelkomd door ver
tegenwoordigers van de Ministeries van Buitenlandse Zaken 
en van Buitenlandse Handel. 



UITTREIZSEL 

Uit : Naam: 

Voor: f. Naam: Legaties relaties (Poolse). 

Ag.nr: Afz. : datum: Seyt • ' 50 

Aard van het stuk: 

Op coctailparty van de Poolse legatie te 's-Gravenhage 
(Leyffel) wd.ren aanwezig: 
OPSJ en het A.N.J.V. ongeveer het hele bestuur (9 personen) 
voorts waren aanwezig: bestuursleden van Ver. Ned. - Polen o . a. 
)r. , . van .Praa g en vrouw, mevr . Tra t v.d. .Burg , tevr. B. 
Bayer~, alias Elisabeth, Catharina, Polak. 

Uitgetr. door: b .H. Op aanwijzing van: C 5. 

Datum: 5- 2- ' 51 

~ 10061- .19 



UITTREKSEL 

Uit : PD 14918 Naam: INFELD,L. 

~ Voor ~ 1775 Naam: Pl!iRSOlllEN IN COlTTACT MEI' LEGATIES VAN ACHTER HET 
I JZEREN GORDIJN ( POOLSE) 

• 

Ag. nr: 95301 Afz. : B IX Datum: 2~-10-50 

Aard van het stuk: ra ,t>port 

Te 14. 58 uur s t opt e een too~i voor het Pool Re Consulaat te Amster dam. 
Een oude heer van naar schatting 65 à 70 jaar, met s ik, magere gestalte, 
a ta.pt uit en ga.a.t het consul aat binnen. Ta 15. 30 uur verlaat deze oude 
heer het co.1sulaat en wor.tit met de auto e .D. 264 naar het pand Kerks t r aat 
461 te Amsterdam gebracht . Hij !letre9d.t dit pand, waarbij hij gebruik maakt 
van een huissleutel. Deze heer is later gcidentiîiceercl als de bekenda com
munist Mr . WIESSING, wonende Kerkstraat 461 te Amsterdam • 

Uitgetr. door: 1<.. Op aanwijzing van: CVN III 

Datum: 2-7- 51 





UITTREIZSEL 

Uit : PD 714 

Voor : OD 1775 

Naam: LEEUVIE Jules de 

Naam: PERSONEN IN CONTACT MET LEGATIES VAN ACHTER 
HET IJZEREN GORDIJN ( Roemenie) 

Ag.nr: 96743 Afz. :KB. datum: 10-11-50 

Aard van het stuk: Rapport 

Uit niet nader te controleren bron ve~en wij dat Dr.Jtuea de Leeuwe 
een contact zou zijn van LUCA de Roemeenase zaakgelastigde. 
Men deelde mede,dat de LEEUWE waarschijnlij~1op de legatie te werk gesteld 
zou zijn, wanneer hij niet een vaste werkkrÏng had ~ij de WAARHEID. 
Op de Legatie heeft men een vervanger nodig voor PRAGANO en LUCA zou ab
soluut iemand willen hebben, die lid ia van de CP.De LEEUWE zou veel moeite 
doen om anderen(speciaal jongeren ) over te halen om lid te worden van de 
communistische partij. Op het ogenblik zou hij veel interesse hebben voor de 
Vereniging voor sexuele hervotming, die veel progressieve leden heeft. 
Als een tweede contact van de Roemeense legatie werd genoemd een zekere 
De Heer, Aronskelkweg Den Haag, die Franse les geeft aan het Grotiuslyceum. 
Zou ook Russische lessen geven. 

Uitgetr. door: C. W • Op aanwijzing van: C. 5 

Datum: 27-2-51 

&s 40061 • '19 



UITTREIZSEL 

Uit : PD 714, PD 6555 

Voor : OD 1/J: . 
Narun: ur . J . de Leeuwe, Sigmund Prager (Pragano) 

Naam: Relaties , legaties (Roemeense) . 

Ag.nr: %7"3 Afz. : datum: 13 .ll. 50 

Aard van het stuk: 

~IV. 
D..r ..J. de J,eeuwe ( PD 714 )V' van Luca- Roemeense z:1 .kgelastigde. 

De LeeU.Te ~o~e'.lerkgesteld zijn, indien hij niet reec.s w·erkte 
bij de ,'/aarheid . Nodig is een vervanger van .Pragano(Sigw.und 
Pr~ger) , uie esperanto- leraar is.Luca zou absoluut iemand 
willen hebben , die lid van de c . P.N. is . 

contact Roemeense legatie: L. H. de Heer, lera r aan ilet 
Grotius lyceum . llij zou ook Russische lessen geven . (PTI 8624) . 
L~ brecht Hendri~ de He~r, geboren 27- 5- 1899 te Klunder t . 
Adres: Margrietstra~t~te Den Haag . 
Frans lera~r bij Grotius lyceum en - of- Dalton HTB. S . 
Hij is genoe.1d na-st J . de LeeuNe . Lid e . P . ~~ . bestuur, l id van 
vereniging Nederland- Rusland , betuigde adhaesie op '.'lereld
vredescongres te Parijs en conbres onderwijs-vrede. 
Hij zou begin 1950 uit de c . P . N. gezuiverd zij~, o~dat hi j 
vond , dat in de vredesactie niet te veel nadr~~ op Rusland 
gelegd moest worden. 

Uitgetr. door : E. H. Op aanwijzing van: C 5 

Datum: 5- 2-' 5l-

~ ~ 006 1. '49 





Speciale instructies aan AC D, (Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

::a=NAFGEDAAN 

~.". .... , / 
Afd./Sectie: ~ 

Achtereenvolgens aan: 

Verantw. voor 

Adm. afdoening: 

AFD. SECTIE 

:::::: y-
Dat.: ~ ~ ; k Par.: -

j/ H. ACD., namens deze 
Dat.: 

BEHANDELING 

ACD. 

? . 
. "" e;;,e,.._.., ...__..., ~......._ ..-. .t-~:e ~-., ...... .- .. 

D 28 25 000 ~ 10860 • '52 (3331) 

Interne aanwijzingen A C D. 

Dat.: Par.: 

AFZ./PAR. 

....~ 

~ ti 
:..:0:"' ....... ~ 
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Rapport van CJ . !) .:; tl J ;.l ;ft ,:J.i~-/ . .• 

~(/:'-:-\ 

No. 173· 

~~-y/ i 5 .ntU 19J2' 1 

ILjt;ffO 

Eet reisbureau ''!Iofstad..Jfours" , Piet Heinstraat 39, levert à.e 
autobussen waarmede het personeel van de Russische Ambassade uit 
stapjes maakt . (~ken, Volendam, Afsluitdijk) . 

Vernomen werd , dat dit reisbureau deze klandizie op prijs stelt 
en zich uitslooft o~ de Russische Ambassade goed te bedienen, 

23 Juli 1952· 



Rapport van CJ • 
voor:CVN en CLR. 

~ --
1· t-!"' -Jt(t -· --... 

~~0 ;JUN~ 1~2 
No.83. I? /#IJ77 

r/~..;~;e- 'J'' I/ 
Uit betrouwbare bron werd vernom~at de 

(') J::..-1 tandarts C. G.P . BENDIEN, Laan van Meerdervoort 1:e, 
's- Gravenhage, personeel van de Russische Ambassade 
behandelt . 

3 Juni 1952. 

Info copie~n: H BVD. 
H C. 
H KB . 
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ffiTTREKSEL 

Uit en 1}791 
Naam: DICKE W.K. 

Voor Naam: RELATIE:> RUSSISCHE JlmATIE 

Ag. nr: 140}83 Afz. : CJ Datum : 26-5-52 

Aard van het stuk: Rapport CJ 

De Russische Amabassade heeft dezer dagen contact gehad - vermoedelijk 
over een ziekte geval - met Dr. W.K. DICKE van het Juliana»kinderzieken
huis te 's-Gravenhage. 

26 Mei 1952 

Info:oopie aan H BVD 
H C 
HKB 

Uitgetr. door: MG 

Datum: 18-6-52 

GEEN ACTIE ZONDER TOESTEMMING CJ 

Op aanwijzing van : CVN/I 



I 

-.... 

Rapport van 1 CJ' 

lfo. 20 

voor 1 CVN en CLR 

; Van betrouwbare zijde wèrd vernomen, dat de Russische 
:<a Ambaassde h.t.e. in relatie ataat met Profo PoR. W:CRAEL van 

het ziekenhuis "Zui.dwal" te 's-Gravenhage. Het is niet bekend 
ot daze relatie meer te betekenen heeft dan het verlanen van 
medische bijetando Bekend is geworden, det dezer dagen ge
noemde Prof. Jlic~l in een bijzonder ziektegeval, dat zich 
op de Russische Alllbassade voordeed, adviseerde om de buidarts 

. X I dr. M.K. POL.llNO, Hooigracht 42 h.t.so 1 te raadplegeno 

20 Mei 1952o 

P.
l ~'.:_ j : - - ' .• ) 

' , • I ••• i/ ( \ ' '"\ ·· -~.,.--ft- -.. _ .. ':L . 
·" "" .. •. 

'i 8 MEr ~)2• l 
Infoooopie ae.ns H BVD 

H C 
HKB 

\ 
.,... . . _ ___...,_. ..... ., ... ... _.._ ........ -· ... -
ACD/1'/IJ I'I"Z· 

l ________ ... - ...... ~-1 

• r·~~-------------Geen actie zonder toeJtemming CJ 



Rapport van: CJ 
voors CVN en CLR 

No. 9 

17 Mei 1952. 

Info.oopie aan: H BVD 
H 0 
HXB 
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___ U_IT_T_R_E_K_S_E_l_ ~~- fhCI. 1 :U. 

Uii : .. 9.P. .. .!92..4__ 
Ag. no .: ... JQ91.'-9 -····· 
V • OD 1775 oor ·-·······-·-··--··· 

NOTITIE Y8D KA 

wor 11 Ben 

11 0 

no. KA 108945 

-~- -----~~--~ 

Cop.tc nana~.Felderhof en Van llaanon 

9 f(ai 1951 

Van een relatie ontving noof4 BVD bijgaande 

berichten, 1'10lke,naar de mening van Hoofd BVD, afkomstig 

zijn vnn ~ohre~. Daar deze berichten waarschijnlijk 

rum aeerdere personGll werden toegazondon en de mogelijk

heid beeta.et, dat aen de 'BVD hieromtrent inlichtineen 

govraegd 'WOrden, verzoekt Roofd BVD U deze berichten 

- zo mogelijk op korte termijn - te willen toetsen aen 

hetgeen bij Uw afdeling hieromtrent bokend ie. 

BIJUGE: 1. 



GEHEIM. 

Nieuw bestuur van ;;Vrede en Vriehdschapn te Rotterdam uit de 

U. S . S.R. vereniging en contact name met de diverse ambassades, 
onder leiding van C .? . :"' . Amsterdam. 

'Wera Zaaier- Melnikowa (lfoordpolderstraat 47 (Voorzitter) 
"W van Ede Zwijndrecht (Secretaris) 
"Feodosia Broere - Dorosjenko (Bovenstraat 264a IJsselmonde(penningm) 
"H. P . van .Ensbergen 
"J..rie Serlier 

(2e Voorzitter) 
( Alg Adj . ) 

Verder contactman met alle &iverse verenigingen te Rotterdam, 

.1>en Haag en .Amsterdam en havenmeesters ,Dhr .RijsdJ.jk , Rosestra;:lt 
)U4 ,Rottera.am . 

der~ins Koeratowsky is genuwd met Wally Anita . 

r-Ceksta Leya , dandel ingstraat 10~ Rotterdam, administrateur bij 

de firma van ~den is een zeer zwijgzaam man en houdt contact met 
de l1usschische schepen die in a.e havens te .ttotterdam, Amsterdam 

en Zaandam aankomen , dit uit hoofde van zijn beroep, doch vertoeft 
vaak op de Russonische amtlassade en is zeer bevriend ook met 
Dhr . --en ....riks , Directev.r g~ymnasium te Dordrecht , deze is erg voor 
Rusland is aldaar gehuwd daar he~ hier niet gesloten kon worden. 
Komt veel bij de :.:tussische A.rnbassadeur , is medewerker uit liefde 
voor Rusland en ~ee•_·t .5egevens over overheidspersoneel. 

.~-Kom'$ .ook ~o 8chip•101. 
De medewer.ters van PartJ.j zijn thans veranderd. 
Groningen , Äolthof Gr . 
Friesl and , G. v . Beek , I\ndijk 
Drente , .0 . ,edde , l~.ssen. 

Overijssel , J . vchilts , Koevorden . 
Gelderland , J • .)trijp, Arnhem 
Utrecht , G. Th . Hilkes, Bussum 

Noord- Hollanà , :D . den t.ollander , IJmuiden 
LiuiJ. Hollana. , J .huil , Rotterdam 
Zeeland , P . \ •• .t.rijger , Vlissingen 

Noord- Brabant , J.~ . uchoonbeek , Eindhoven 
Limburg , J . Brandsen , ~eerlen. 

Door bovengenoemde zijn ranporten opgevraagd van Mgr . :rena.rikx , 
Vicaris U'eneraal te 1 s -r.certo~enbosch 

~ elaan L'ml te Helmond 

Kapelaan Horstenbach, Ein~hoven 

allen verdacht van spionage voor de 11es~erse mo,"'endheden. 

B. 





UITTREKSEL 

Uit PD 4969 Naam: VERKAlK, E .P.W. 

• Voor OD 1 775 

Ag. nr: 105795 

Naam :PERSONEN IN CONTACT A~T LEGATIES VAN ACHTER 
HET IJZEREN GORDIJN. 

Afz. : ID Eindhoven. Datum : 19- 3- 51 • 

• 

Aard van het stuk: Betreft: E .P .W .VERKAlK. 

Door mijn bron werd nogmaals met nadruk geadviseerd zeer voorzichtig met de 
gegevens om te gaan, daar Verkaik zeer veel relaties heeft . Hij komt b.v . op 
de Russische Ambassade . Hij is er althans geweest. Hij weet precies te vertel l en 
waarom de aanvrage om naturalisatiE:, destijds door Ch.M.E.Lenz gedaan, is ge
weigerd en wat in de betreffende stukken stond vermeld. Verder had hi j , voordat 
hij de reis naar Leipzig aanving , in korte tijd de visum- aangelegenheid gerege~. 

NOOT : Verkaik is in onderzoek bij CVN II/KB . (schutblad CO 103998) • 

Uitgetr. door : LJ • Op aanwijzing van: CVN II • 

Datum: 7-2-52 • 



Uit OD 982 

Voor OD 1715 Russ. 

UITTREKSEL 

Naam: UITZENDING RADIO MOSKCU 

Naam: PERSONEN IN CONTACT MET LEGATIES VAN ACHTER 
HET IJZEREN GORDIJN. 

Ag. nr: 103430 Afz. : K.B. Datum: 16-2-1951 

Aard van het stuk: Uitzendingen van Radio Moskou. 

Verbindingsman tussen de CPN en Soviet Ambassade zou Jan Schalker 
zijn.Dit is gebaseerd op het feit, dat Schalker het rapport over de radio
uitzendingen op de Soviet Ambassade zal bespreken,hoewe1 hij niet de initia
tiefnemenr voor deze actie is. 

Uitgetr. door: T.G. 

Datum: 26/6/ 1 51 

Op aanwijzing van : B III 

I 
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Ranport van KB 
- aan B I.:.L 

No . : 1392 
Betr. : Uitzendingen van 

~At 
Uit goede bron werd het volgende vernomen : _1 r . 01v . 

~OT-- lf"' . Het oordeel van bep J.alde partijkringen (niveau 
V.A.N SA:FT_fllif) over de uitzendingen van Radio 1\<,oskou, bestemd 
voor Nederland, is weinig gunstig. l\11en vindt de u~tzendingen 
vervelend, langdradig etc. De voortdurende opsommingen van 
CijferS interesseren niemand. - rr' W~~ I 

Omroepers _in Ivioskou zouden zijn R. HOF en vt.4: ' 
~ dCHlLP. 

Onlangs schijnt elke buitenlandse radiogroep 
in ~Ioskou een Rus toegev1ezen te heb )en gekregen, die ver
antwoordelijk is voor de gehele programmasamenstelling . 

In genoemde partijkringen is men van oordeel , 
dat er nieuwe krachten uit Nederland nad.r r.10skou gestuurd 
moeten .JOrden om. de op Nederland gerichte omroep nieuw le
ven in te blazen. Het is nlet bekend of dit slechts als een 
vaag plan beschouwd moet worden. \.el heeft men plannen om 
een rapport over de uitzendingen naar de Soviet Ambassade 
te sturen. 

Verbindingsman tussen de C.P.N. en Soviet Am
bassade zou Jan SCHAL:..ER zijn • .Jit is gebaseerd op het feit , 
dat SCH.-LL . ...i!l.d het rapport over de radiouitzendingen op de 
Sov~et Ambassade zal bespreken, hoewel hij niet de initia
tiefnemer voor deze actie is . 

KB kan momenteel geen nadere informatie verstrekken • 

Verzoeke bovenstaande als een interne nota te beschouwen. 

KB, 16 Februari 1951 

Verzonden aan: HB , HBVD en B III 



• 
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UITTREIZSEL 

Uit : PO 1080 Naam: REVE G. J . M.van het· 

Voor: OD 1775 Naam: Relaties Legaties 

Ag.nr: ACD :...03040 Afz. : datum: 12 . 2 . 51 

Aard van het stuk: 

Via E . NIEU':IENHUIS , als zeer betrouwbaar bekend 
staand , werd door de vreemdeling FROSS het volgende mede
gedeeld, wat ook reeds bij deze Dienst bekend was(Z i e PD 
5375/ACD 1.8591) , doch ui teraard zeer l~:tag r:e~valueerd be ..:. 
hoort te worden. :::=:= --

Bij de fabrieken van HAZE!'EYER "Signaal" te Henge
lo, waar normaal naaimachines worden gefabriceerd , worden 
sedert einde 1948 apparaten vervaardigd, althans voorberei
dingen getroffen voor het vervaardigen van apparaten, waar
"ede de trefzekerheid van geschut in verbinding net radar 
zeer veel wordt verbeterd, en zelfs feilloos zou zijn . 

De Russische Ambassade te 1 s - Gravenl_age is op de 
hoogte van deze fabricage en heeft hiervoor zeer veel inte
resse. Zij YJas in Septewber 1948 reeds in bet bezit van te
ker.mngen van dit project , waarschijnli~ke originele stukken 
var. :IAZI:' EYE , waarvan er twee waren gedateerd , resp. 1 Juli 
194A en 20 Au~ . 1948. 

Co~tacten van de Russische Ambassade bij HAZBEYER 
zijn rEIDAT en tTAB . 1 EIDAl is voormalig journalist van "De 
Waarheid" aan de Drienerstraat en woonde te Hengelo in het 
perceel van "De ,iaarheid" aan de Drienerstraat. ~ EI D.M. werd 
bij HAZEr J!:Y:'R tewerkgesteld rnet medewerking van een zekere 
WIC1l./l 'D, instructeur bij HAZENJ~Yl:R en sympathiserend met de 
E.V. D . 

NAB is lid van de C:P . N. en de E.V •. O. en werkt bij 
de afd. Harderij, waar ook f"larine - voorwerpen worden bewerkt . 
NAB vd . is .noonachtig te IIerJ _,elo aan de Dennebosweg . 

Verbindingsman tussen de spiönnagegroep an de Rus
s:Sche Ambassade is een zekere van RJ!'V , voormalig hoofdredac
teur van de 11Vrije Twentse Courant", "'lelke verscheen in ~n
schede . Van (der) REVE verbleef na 1930 lange tijd ir- Rusland. 

Van (der) REVE is volko~en op de hoogte en regelt 
tevens de ~i~tJciäl~ vercoedin~en . 

Voorts staat in cQntact ~et 1de Russische·A~bassade 
een ZP.kere P.:m .... Gr STOL, wonende te 1 s-:IraverJ1a.3e aan de i;; oord
straat 51, werkzaam oî werkzaat '-'ev:eest bij de H.~.·. te ' s 
Gravenba~e. STOl is technicus, alth~ns op de hoo8te van de 
bouw van radio- en zendapparaten. 

op 
en 
de 

STOL vd. staat in contact met een zeke·ce NUYE:-, die 
zijn beurt weer in relatie staat '!let een zekere J.JUN. NUY.B:N 
JUN zouden eveneens voor de Russen werkzaam zijn in Bnsche
en Hengelo. 

Uitgetr. door: 
IJO 

Op aanwijzing van: CVN III 

Datum: 17.3.51 

<!) 1 006 I • ' 19 



Uit : PD 14363 

. oor : OD 1775 

Ag. nr: 92009 

UITTREKSEL 

Naam: GIFFBN A.E. va.n (Prof.Dr) 

Naam: PERSONEN Dl CONT •• CT utET LEG,~.TIES VAl~ ACHTZR HET 
IJZEREN GORDIJN 

Mz. : KB Datum: 30- 8 - 50 

Aard van het stuk: Rapport 

• 
llïtgetr. door: E • J . 

Datum:25- 4- 51 

Uit goede bron vernamen vlij, dat Prof. van Giffen .Lit Groningen 
contact heeft met de Russische Ambasslide en in verbinding wil komen met 
Russische geleerden • 

Op aanwijzing van:CVï 



• 

• 

Uit PD 15819 

Voor OD 1775 

Ag. nr: 80434 

UITTREKSEL 

Naam: HANEVELD, G. T. 

Naam: PSRSONEN IN CONTACT A.ET LEGATIES VAN ACHTER 
HET lJZERE:N GORDIJN 

Afz. : KARA Datum: 21 - 2-50 

Aard van het stuk : rapport 

Een relatie van Expresse deelt ons mede, dat Gerhald HANEVELD, die 
geboren is op 23 December 1924 te Padang-Sidempoean en thans woon
achtig is te Utrecht, zich op 4 October 1949 heeft begeven naa~ de 
Russische Handels~sste te Parijs. 
Hij was van 16 September 1949 tot 15 October 1949 te Parijs • 

Uitgetr. door: C .K. Op aanwijzing van : CVN III 

Datum: 24- 1-52 



Uit : 

Voor: 

co 80170 

OD 

UITTREIZSEL 

Naam: Echtpaar Van VLIET-STEPANOVA 

Naam: Relaties Legatie 

Ag.nr: ACD 80170 
ACD 83991 

Afz. : Verb. 12 No.l366 d.d. 
17.2.50 

datum: 

Aard van het stuk: Rapport 

"Simon Cornelis van VLIET, geboren te Dordrecht, 17.3.88, gehuwd 
met Tatiana Michailovna STEPANOVA, wonende Fruitlaan 11 te 's
Gravenhage. 

Volgens een mededeling van een goed geïnformeerd 
staan beide in dienst van de Russische Ambassade. 

Nota van C XI d . d. 11.5.50 over S.C. van VLIET. 

"Hij deed en doet privezaken in Indoensië en wordt ge
kwalificeerd als een glad en gehaaid zakenman. Politiek niets 
ongunstig&. Financieel vrij sterk. Tijdens de Japanse bezetting 
van Java was hij geïnterneerd. In de interneringstijd w~s hij 
van goed gedrag en een goed kampgenott. 

Zijn vrouw is een Eussische. Meisjesnaam STEPANOVA, 
geboren 19.1.1900 te Jekaterinenburg. Zij is op politiek terrein 
onbekend. 

Uit het ingestelde onderzoek is vooralsnog niet geble
ken, in hoeverre zij contact onderhouden c.q. in dienst staan 
v . d. Russische Ambassade. 

Dezerzijds blijft de aandacht op deze aangeleganheid 
gevestigd. 

Uitgetr. door: MLO Op aanwijzing van: CVN III 

Datum: 6.4.51 

<!> 1006 1 '19 
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• 

UITTREIZSEL 

Uit PD 7066 Naam: ?ro-f' . R. J . POS 

Voor : OD Naam: Relaties Legati.es (Russ- i sc'::.e ) 

Ag.nr: ACD 73905 Afz. : D VI I I A datum: 17 .11. 50 

Aard van het stuk: Rapport 

Het gaan van Pr of . POS naar Rus l and za.1 ongetwij fe l d bevor
derd worden door zijn goede verstandhouding r1et de l eden 
van de Russische ATT~bassade . I n Juni 1948 was hij de gast 
van de Anbassade , waarbij zijn vrouw eveneens uitgenodi gd 
was . 
I r.. de late avond v1erd hij door: de goede zorgen van zijn ga.st
l'eren per au.t o naar zijn v1onir'e te Ha· rlern vervoerd , wa&r bij 
enige Russen ':et ecbtpaar POS vergezelden . Tijdens deze ·eis 
werden POS inlichtin3en gevrar dover enkele A·sterdamse pro
fesso ~n , welke vrauen hij be ·eidw~ ig bea.twoordde . Fiet 
bekend i.s , van welke a<rd deze. vrn.gen Haren . 
Kort daarr.2, op zi~: verjaardat; , ontvirg l.i~ als cadeaux , 
d an'n=!n en sigare~ , ,·an zijr.. Rus::;.i.scl.e vt·ienden ea. de .A bas ;
sade . 
In hoeverre deze bereidwilli~heid o 
· n ve-band staat met zijn interesse 
ster'{te van de A ste~da se poli tie , 
I .D. Ha~~le , dd . 22 . 3. 49) • 

vré e;e te beantwoo:.'den 
voor de organi sátie en 
is niet gebleken (::tapport 

Uitgetr. door: 'TLO Op aanwijzing van: ·cvN III 

Datum: 23 . 5 . 51 

?I> 40061 • ' 49 



• 

• 

UITTREI<SEL 

Uit : 00 10~0;)' Naam: 

Voor: O:J Naam: Relaties Legaties (Russische) 

Ag.nr: ACD 106064 Afz. : datum: 28. 3. 51 

Aard van het stuk: 

Sar1envatting van ACD- gegevens 1i.o.v. personeel G.U. te A 1 dam . 

Prof . H.J . POS , gebo-en 11 . 7 . 98 te A' daM , 
wonende ?lilhel inastraat 30 , H·~arlem , 
is overtuigd T· arxist en wordt bcschou·nd als een warrr. voor
s'tande r va.n het Russische co ~t~unisf1lf'. 
Ui j onderhou.lt contact ·net de Runs5.s chP. A bassade in Den 
Haac;, et welker leden ~ij op goec.e voet .::~chijnt te st::lan • 

Uitgetr. door: '~"LO Op aanwijzing van: CVN III 

Datum: 21.5 . ')1 

<!) 10061 •• '19 
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• 

UITTREKSEL 

Uit : PD 37ti9, PA 7066 Naam: 

Voor : 

Ag.nr: 

Aard van het stuk: 

Naam: 

Afz. : 

lelaties legaties (Russische) . 

datum: 

1'11'1. . 
11-<-.Russischot. gezant zou vrijwE.:l iedere nacht bij 1~. 

Kievit de Jo~ge komen . 
'i'..1> "'J,?'!9 -0 

tlevr. Pos, echtgenote van lJrof. Pos, neemt deel 
a n dE.'i:ëï's van Russische Atûbasuade. , Ievr. Pos .kent vrij 
goed Rus~isch.Zij heeft les gehad van ae vrou\1 Vun bieg
fried van Praag • 

Uitgetr. door: E. H. Op aanwijzing van: C 5 
Datum: 5-2- ' 51 

~ ~0061 - · ~9 





UITTREKSEL 

Uit : CO 116150 

Voor: C!O //ÓrJ /"· 

Ag.nr: 116150 

Narum:Lijst van personen, die via Venlo Neder
land in- of uitreizen oet visa voor lan

Naam:den achter het IJzeren Gordijn . 

Mz. : Kon . Mar . 

Aard van het stuk: uittreksels veiligheidsrapporten 

Naam en 
voornamen 

KEI!.~N van, 

Nationaliteit Beroep en adres 
geb .plaats en 
eeb .datum 

Ned . Huisvrouw 
geb. riANICOKORA 

. Alzbeta 
Vysko(Tsj.) Zandvoort, 
3 .1.1924 Koningstraat 31 

Uitgetr. door: Op aanwijzing van: 

Datum: 

~ 40061. '49 

datum: 15.8 . 1951 

Gesignaleerde visa 

Tsj.dlow. 02.04.1947 
11 11 01.07.1947 
11 " 30 . 06.1949 
11 11 02 .12.1949 
11 11 30 .12. 1950 
11 11 07 . 07 . 1951 



• 

• 

Uit : 

Voor: 

Ag.nr: 

co 104751 

OD Relaties 
Legaties 

ACD 104751 

UITTREI<SEL 

Narun: Politiek in kunstenaars en journalis
tieke kringen. 

Narun: tj~eL.... 

Afz. : KB datum: 6. 3. 51 

Aard van het stuk:Ra pport 

Lvan 

In dit verband en met verwijzing naar de al vaker 
door mlJ gesignaleerde activiteit van de Tsjechische Ambassade 
moge er op gewezen worden, dat er op 26 Februari ten huize van 
de Ambassadeur een intieme 11 gedachtemvisseling11 plaats vindt 
betreffende de "economische en politieke aspecten van de her
bewapening van Duitsland", en vooral betreffende de "wenselijk
heid van mogelijke de-militairmsatie van Oost-Duitsland". Tot 
de intie e aanwezigen behoorde de bekende publiciste~ uit de 
linkse hoek,LTheun de VRIES tot "Titoïsten" als Lies van WEZEL 
en Sem DAVIDS. Ik meen dat ook Pal BALASZ, de Hongaarse journa
list en bestuurder van de vereniging ~an Buitenlandse Journalis
ten tot de ijverige discussianten behoorde • 

Uitgetr. door: MLO Op aanwijzing van: CVN III 

Datum: 6.4.51 

~ ~0061. '49 



Uit 

Ag. nr: 

PD 981 

OD 1775 

66620 

UITTREIZSEL 

Naam: 

Naam: 

Afz. : 

EMDE BOAS C. van 

PERSONEN IN CONTACT MET LEGATIES VA:N ACHTER 
HET IJZEREN GORDIJN 
ID A1dam Datum: 23-7-49 

Aard van het stuk: rapport 

Op 20 Mei j .l.had Coenraad van EMOE BOAS, gebo-ren te Rotterdam bezoek van 
de inzittenden van een auto met kenteken CD-335 (Tsjech.Gezant~, welke wa
gen ook voorafgaande dagen werd gesignaleerd. · 

Uitgetr. door: c.w. Op aanwijzing van: CVN II 

Datum: 15-3-51 



.... 

I 

• 

RAPPORT ":A KB 

Voor RB 

No. 2150/\~" 

Betr.: POUTIEK 

Hijgaand doe ik U toekoraan nfsotu.-:tft van een over-

zicht, dat ontvangen t1erd van ·~en 1ufor.mant, dio in krlnsen ven 

politiek links georiäntoorde kunatenaars GOed ee1nformeQrd ia • 

_...,.. _______ ... 

l bijlage. 

Verzonden nan: liDv"'D, HB en B III. 
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nent W.t booturon eto . verdw1~nt, tor\'lijl anderoa134e door ban

dis maaipuleren aohter de ccberm n tooh meestal wel én ot 

m r V rtro~ sn~nnen tst gen hun aiGr in de bedoelde colleges 

tor oht tomon. 

I Do~ manoe~ saat nos eteeda eepaard met behoorlijke cultare

lo propeeanda voor Busland en de aatolloten. zo me het merk• 

r.~rdie te ~on h~ kwiotis de Tojcobisobo .Anbaocad.e rnw gc-

e t aet ~itnodlgingen onder artioten en l ttorkundigen eto. 

di z ér bepaalcl mot t~t het oo • t:nop b boren ( eoal.o bv. 

KEES Kl1LK1 PCL1 IiiJHOPJ!, B 'l!US AAPJ S etc. ), maar die toch in 

c;l'ote c;ete.l.o op 28 Ootob9t' ne.a.r Det Ha s rdjn 80Barut on het 

fe st van de ~ajeobioohe Republiek aea te vieren; deels 

uit nieuwsgi rigneid, deelo ait onobis:to, oodat zo n11 eenmaal 

gewend ~ijn overal bij te ci~n waar " oà' ia, on deola zeker 

ook vanwege de srote repllttGtie, die doza nvolk:~ republiek 'hoctt 

op het aebiod van zijn butfotten en slibov1toh en cnampcgne. 

Dat r voldoende foto•o zijn genamen om oen jaar laas in do 

pers te propageretl hoe inti da Nederal.ndoo kwlct en geeste

lijk lit o~t mot de Ta3o~hiaohG vertegen~oord1gera0 zal 

de m e te bezoekers ont(9J.rul zijn. Ik üjo er op~ aat deze oo

n avre van de fo3 . AllbaG de dtl1..d lijk e.anelu.it op de ectiVi

teit van culturele varbroederinat . rop in vorige bericht n 

\7 r4 e<mee.en. Usaram mitJt eet .tll.lmO de eocieJ.istioohe pera 1n 

d rlaad zijn Vvorliouteado taak ~ d za progressieve ~atc

naars eto. te waarschilwen voor do.ze propagi.\Qde. sn vo~r het 

.m1obru1k, dat in andere landec. met foto' o van zo• n teest kalt 

\?Ol"den somaokt ????'? Ik heb na afloop met diverse van. de be

~ookora gospro~on en bij niemand o41g beeaf ont kt vo or het 
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ngevaar', waarin ze zich hadden gegeven. Integendeel, de Taj. 

Ambassade kan trots zijn op haar werk, want de meesten ~itten 

zich in de g~cst van "het zijn toch eigenlijk wel lollige jon

gene, die dat hele Russische gedoe niet zo erg ernstig nemea•. 

Met 1it ~oort stunts wordt meer en meer de geest van de intel

lectuele kringen gecorrumpeerd en braak gelegd voor dieper 

de propaganda. I 



•• Voor __ OD Relaties Legaties (Tsjechisc:~) 

~· 

(2 8 MRT 195t ) 

. .t~MD~ /Î}/% / 

Uit betrouwbare bron VTerd de bijgaande copie ent
vanoen (via CLR) van een schrijven van mevr . : • v . E~~E
BOAS , gericht aan de Tsjechische Gezant, ItARTilHC . 

27 Maart 1951 

CVJI III 



.. 

/'IJ sn.J 

jnr /tJ P 

Bîwt t 
r.tagda van Emde Boasová Amsterdam z. 

Stadionweg 80 
18 November 1949 

Zeer geeerde Heer Ambassadeur, . 
Tezamen met de Heer Riezouw hebben wij volgende lijst van personen 
samengesteld die miaschien•voor regelmatige "thee" interesse hebben. 

Ik geloof, dat ik U goed begrepen heb in deze zin, om van iedere tak 
van kunst en wetenschap enige van de beduidendate personen te vertegen
woordigen zouden. Deze pereonen kunnen natuurlijk voor de eerste maal 
zo ook later verdere bekenden meebrengen. Ik hoop, dat ik U good begre
pen heb en dat deze lijst U tevreden zal stellen. 
Proi'.Dr.B.Becker Uerwedeplein ll,Amsterdam- prot russ.taal en oolitiek 

een weinig vooruitstrevend en zijn assistent 
Tom Eekman, zijn adres weet ik helaas niet. 
Pro:f.Dr.w.F.Wertheim,Stadionkade l2,Amsterdam. Zeer vooruitstrevend 

socioloog op de universitei t.Hij wes in Wroclav op het vroegere 
congres. 

Prof.Dr.J.Presser, Maasstraat 150 Amsterdam z. Hoatoriker, van wie de 
reactie zich met alle middelen geweerd heeft om hem als profeseer 
voorzijn vooruitstrevend standpunt te benoemen, doch een studenten 
actie is het gelukt. 

Prof.Dr.Jan Romein1Victorieplein 21A, bekend historiker, die wij uit 
verschillende gronden niet vertrouwen.Bij gelegenheid zal ik U dit 
vertellen. Ik ben echter van mening dat het niet goed zou zijn hem 
te verge~en en zijn vrouw 

!.levr.A.Romein-Verachoor, schrijfster en redactrice van tijdschrift "de 
vrije katheder• 

PIJ l! 7 J7 f Prof.Dr.M.G.J.Minnaert,Zonneburg l,Utrecht, zeer vooruitatrevend,actie:f' 
/. ;- in vredesbeweging. 

Evt. professorrbiPh universiteit te Leiden. Ik ken zijn naam niet 
) P alt,~ 1 Victor E. van Vriesland, Postjeekade 249 Amsterdam. Zeer vooruitstrevend 

I 6 J schijver. Voorzitter van de Hollandse Pen club. 
jJ /) j) C.J.Kelk, Havenrak 133 Broek in Waterland, vooruitstrevend schrijver. 
bP !IS~ Teun de Vries, Raamgracht 6, A.dam. bekendate achrijver in de~. 

'- •<~'il\ Kl.v.d.Geeat, Giethoorn. Zeer vooruitstrevend schrijflter • 

• 
" Anna Blaman, De Vliegerstraat 50a1 schrijfster.Over haar wordt veel ge-
~ disputeerd. Zij ondersteunt verschillende vredens- en andere acties. 

' 

/ 1~ J "' In baar boeken is zij ons nog zeer ver. 
I!' fP ).JJ Sam Goudamit, L:l..nnaeushof 19, A.dam. Zeer vooruitstrevend schrijver. ,. 
rlJ )( s. Vestdijk, Sterkenburgerlaan lO,Doorn.Zeer beroemde schrijver. ' 

~~' rb L.P.J.Braat , Alnstel 250, A.dam. kunstenaar, parti.1lld. HiJ was in Wrocla1 r = zeer actief. Zijn vrouw is schilderes. 
jJ.O yiJI Jhr.VI.H.J.B.Sandberg1directem- v. Stedelijk mu eum, A.dam. Juist nu 

voert de reactie een scherpe strijd tegen hem. 
IJ.O/'IJ.5 p ll. Jaffé, conservator stedelijk museum. Zeer vooruitstrevend en actief 

( medewerker der part1.1 .. 
• X Jan Sluyters, ölYïDplaplein 79 ~- A.dam. Eén van de beroemdste schildere 

van de oude generaties. H.ij steunt de vredesbeweging. 
~ q(),.] 1 Joho Raedecker, Heerengrecht 589, A.dam.Zeer vooruitstrevend kunstenaar 
!"" ;J ,.11t P Chris Beekman, Keizersgracht 542~A.dam. id. id. schilder. 

h /} f 0 '\- Peter Alma en zijn vro'W~ O.Z.Acnterburgwal 206,A.dam zeer actief in 
r 'J Î- vredesbeweging e te. 
~'\'\/\\ ){ Jan llavermans, Oude Pastorie, Sloterdijk. kunatenaar,actief partijlid. 

f' llfl. Mr. Benno Stokvis , Oosteinde 25, Sf}vocaat, partijlid. 
(JIJ ~rP Jhr.Th.Fei th, Stationsweg 4, Den aag, pqychiater, zeer vooruitstrevend. 
"'{) 1 () q u Ir.S.Rutgerai van Marnixlaan 3' Amersfoort. 70 jarig partijll.d. Hij 
r 1 7 heeft ang in WSR geleefd. Zeer actief. 
piJ fl / 1 r.t . de k;::~r~eyschstraat 1, A.dam. partijlid, directeur f de vrije 

~D /dt~ a .s.Polak arts vroegere secretaria partijli-d. 
11 / .!' lf y J . van Sant;n, flerengracht 28, A. dam, econoom, actiet partijlid. Broeder vr.n 
r ·IJ de vrouw is arts. Aimé van Santen~ 



.. 
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) Bart Riezouw, Plantage Kerklaan 9, A.dam. partijli~ journalist. yrll Marius Flothuis, muzikant en componist. Hij"Was Iii Praag op een verza
melreis van vooruitstrevende muzikanten. Zeer actief 1o vredeswerk. 

• Max Vre,denburg, Stadionweg 212, A.dsm. Muzikant en componist. Hi j 
heeft reeds voor de oorlog verschillende artikelen geschreven over 
Tsj. muziek. Zeer vooruitstrevend. Zijn vrouw werkte lange j aren 
in de muziekcentrale. 

D>YJ..i Géza Frid, Van Eeghenstraat 6,, A.dsm. Muzikant en componist van Hongaar
se oorsprong. Zeer vooruitstrevend. 

'11~ W.Ph. Pos, Weteringschans 126, A.dam. directeur van theaterschool, 
Zeer vooruitstrevend. muzikant . 

K llugo ~Graaf Florislaan :5, Bu.ssl.lll. Vooruitstrevend~ 

• 
n.I'P () Hugo de Groot: Laarderweg 216, Hilversum. Vooruitstrevend dirigent bij 
;I l de radio. 

I! ól Eberhard Rebliog. Prinsengrecht '~o,A.dsm. Partijli.4,musicoloog. Hij was 
in Praag op verzamelreitsen. JJUl.tse oorsprong. De vrouw danst en 
zingt joodse volksliederen. Semen met hem in Praag opgetreden • 

.X Mr. Theo van Raalte, Amstelveenseweg 9'7, A. dam.. Advocaat met arbeid 
bij "de vrije katheder" 

~ltb ~ { lex Metz, Leidsekade 59 grafiker,partijlid. 
'{..f ':{ Wim Brusse, Leidsekade ~9, gra:fikez";"Zeer vooruitstrevend. Vrouw is 

:fotografe. 
~ Pro:f.Mr.H.R.Hoetiok, Tiotorettostraat 6, A.dam 

Gusta en Ever8 rd, Murillostreat 2 A.dam. muzikanten. 
Dr.C.H.Lenshoek, J.Obrechtstraat ~7, zeer vooruitstrevend neuro-chirurg. 
Dr.Jan DB Kal:f, Assendelftsestraat 5,, Den Haag., lrunsthistori ker, 

actief in vredeswerk. 
Kees ven Bruggen, Koningslaan 11, A. dam. Zeer vooruitstrevend s chrijver. 
Van Hoogkarspel, Roebussenstraat '09b,Rotterdam. econocm, partijlid, 

afgevaardigde. 
H.P.L.\'/iessiog, Kerkstraat 461, A.dam. 70jarig journalist, zeer vooruit

strevend. 
Ben Stroman, Amstelveenseweg 288, A.dam, redacteur Algemeen Handelsblad 

Amsterdam. 
IAr.S.Devids, Hartenstraat 26, A.dam. Vooruitstrevend j ournalist. bBx 

Dib(Groene Amsterdammer, was in Wroclev. Niet te vertrouwen.Was op 
receptie. 

Dr.Peter van AoroQY, Luiksestraat lB,Scheveningen. Muzikant. Onder s teun 
àedeswerk • 

.fY..f'~ Ds.K.H.Kroon, Stadionweg 1''' A.dem. Zeer vooruitstrevend predikant. 
"~ Den Groeoier, Jan van Eyckstraat 22, A.dam. Zeer vooruitstrevend 

kunstenaar. 
Mery Smithuyzen, Roemer Visserstraat 14 boven, A.dam.. actrice, par~j- -

gen_ote. 
Charley Toorop. Bergen N.H. Zeer bekendà en vooruitstrevende uchilderes. 
Als U nog meer namen nodig hebt en verdere inlichtingen wenst ata ik 
gaarne te Uwer dispositie. 
Met aanbeveling aan Uw vrouw, 

M.Boasová 



UITTREKSEL 

Uit : PD 6973 

41tvoor : OD 1775 

Ag. nr 101291 

Naam: DAV IS E. 

Naam: PERSONEN IN CONTACTEN MET LEGATIES VAN ACHTER 
HET IJZEREN GORDIJN. (Tsjech.Slow.) 

Afz. : KB. Datum: 1 5-1-51 

Aard van het stulc Rapport 

• 

De NV Mij.voor Oliehandel en Rederij, Nic.Witsen kade 7 te Amsterdam, Dir.Davis 
tel.30817, stuurt speciale Amerikaanse olie naar Polen en Tsjech.Slow.Daar deze 
olie door die landen niet yerkregen kan worden op grond van de Handelsverdragen 
wordt deze olie in de leveringadocumenten opgegeven als een soort olie, die wel 

omder het handelsverdrag valt. 
E.DAVIS is in Nederland correspondent van het Indonesische Dassad-oonoern. Zijn 
vrouw is Japanse van origine. Davis heeft uitsteleende contacten in Praag en staat 
op goede voet met Martinic, de Tsjeoh.Gezant in Den Haag • 

Uitgetr. door: c.w. Op aanwijzing van: C .EF I 

Datum: 28- 2-51 

~ 10060 •. 19 



Uit OD 1525 

. Voor 9D 1775 

Ag. nr: 997 49 

Aard van het stul<: Rapport . 

UITTREKSEL 

Narun: Communisme in de Kunst (algemeen) 

Narun: Personen in contact met Legaties van achter het 
ijzeren gordijn. 

Mz. : KB. Datum: 22-12-50 

Eveneens in verband met DAVIDS: De Tsjechische Ambassade ie nog steeds zeer 
actief in het11voereh11van de culturele symp)!athie voor Rusland en voorziet 
contacten als DAVIDS geregeld van alle mogelijke gegevens, terwijl ook wordt 
aangemoedigd "eens vriendjes uit andere kringen mee te brengen naar Den H~' 

• 
Uitgetr. door: C .W. Op aanwijzing van: Contr.Staf. 

Datu.m: 5-2-51 

i!> 40060 • 19 



UITTREKSEL 

C ~ , HC 
\('M>1,! 

.wit ') 177 ') Naam: ' .:iC..rt;;N .~0 "" c 
~· ~r ~ 9945 

~Tr'7 N 0 liJ I 
Naam: ~oOT rG L. H. 

Ag. nr: 932 Afz. 23 Datum: 1_5 - i 2-50 

Aard van het stuk: _::~port 

• 
Uitgetr. door: 

Datum: -5- 51 

Vol _;ens een ni"3t te cont'r'ol ren b~".,..icht, ":O 1 0 ~J.·1 van de ~a:1rheid 

chLjnlijk poli tie bericht._.uv r van aP. Tsjecláschc Gezs.nt zijl • 
Ij j zo l u.renl ng conferen-1:; t" s '1<.,- ') I"' op e lo._.~' t i c 

/(13_ ~.......:u_ 1 k-....:...... .:4 lf . //. ~I' ~ ~ 
Jf. tf. k~7j ~-t4-, ~ .1. a...--. ~· ~ ~ 
~~1-~ 'l.-j·~ .('_ /f-lc~ ~ 

~~· ~ · c.vtV 
~ 

Op aanwijzing van: I 
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