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NOTA: 
Van:Ka-Ra 

. . {'1( 

' lvt 
OpA espectievelijk 19.12.51 en 2.1.1952 werden 
Spil en Expresse onder brieven nr.111480/CBS/1222 
en CFH/52/010 gerappeleerd aan hun brieven nr. 
111480/CBS/887 d.d.25.6.51 en CFH/51/142 d.d.27.6.51, 
n.a.v. de nota van HC (CLR) aan Ka-Ra d.d.17.12.51 
nr.111480. 

2.1.52. v.H • 
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XO TA 
Van: KA-R.A. 

Op 5-7-51 werd aan SARDINE brief CEH/51/361(111480) 
geschreven, waarin hem-inlichtingen ~erden ~vraagd n.a.v. 
rapport 111480 dd. 19-6-51 en het aanvullende rapp ort-C 
dd. 19-6-51 beiden van CLR aan KA-R.A. 

Op 25-6-51 werd a an SRJ.L brief 111480/CBS/887( 111480) en 
op 27-6-51 aan EXPRESSE brief No. CFH/51/142(111480) 
met dezelfde inhoud geschreven. 

5-7-51,1-I 



. Uit volkomen betrou bare bron ontving ik de 
deling dat tuaaen 23 ~n 25 Juni 1951 een b zoek aan 
zal- worden gebracht door· 

. " . 
1 .. Al.exander RANKQVI0, inister van "Binnenla.'"l.dse Zaken n rice-
. President van het Gouveruement; 
2 .. · l' ter STA1ilB01 ~ IRI, President van de Volksrepubliek serrrr·; . • e 
3. -Svetisl v T F OVIC, ·adjunct 'nister va~ Binnenlcindoe Za-

ken; __ 
4. Slobodan PL!ERIC, ~inister van Binn nlandee Zakcn · v~n - de 

Volksrepub:t.iek Servi.. en 
5. Fr k KDS, Raudadviseur bij het ·- inisterie 

Ze.ken te Bele,•-:r:ado •. 

. Volgens opgave zou bovenbeooeld gezelgchap een pri-
v&reis maken om toeristische doeleinden doo~ ~ankrijk, elgi~ 
~ ed ... rland. . . 
· Pr n.k KO~ vc~.;rnoemd bevona zicl.. i.u .ei 1950 reeds 

5 daeen in Nederland, volgens opgave voor nmuseumbe-
~~ 

Ik moge U ve zoeken bij U~.tra.nse en .Bel ische re- . 
-laties-
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~~T van c. 

Bijgaande stukken ontvan gen van de Kon. lv1ared1aussee. 

c, 13-7-51/ 





Volgena t>pgave zou bovenoedoeld gezel-
. aohap een :privereis <'lnaken \OliJl toeristisbhe· doe-lein(len door · 
' lTTtmkri jk, Belgi~. en ·nederland. •' 

~rank KOS voornoemd vavond zich in Mei 
1950 reeds gedurende 5 dagen in ~eder~and, volgens opgave 
voor nmuseurabezoek 11 • • • 

• Opmerkelijk is dat . met dit bezoak coin~ 
cideert de e.angekondigde reis van de Joegoslavis<:he Ge
zant te :Parijs, H.:}~ROVIO, mat de Ambassaae.secretaris 
RArAJ, en de Joegoslavieche ConsUl te Dusseldorf, SIBn~o
VIC. 

Ik moge U~ verzoeken mij - ~e doen medede
len o:f bij Uw diarist iete o~ntrent het doel van het . bezo~Jk 
van bovengenoemde personen bakend is. , 

De Heer Regerin0 scommissaris 
in Algemene Dienst, 
Plein 1813 No. 4, 
's-GRAVENHAGE. 
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R A P P 0 R T - C 

Betr.: Bezoek Joegoslavische 
Regeringspersonen aan Nederland 

Te Belgrddo zijn diplomatieke visa verstrekt voor een 
verblijf in Nederland aan: 

1. Alexander RANKOVIC, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice
President van het Gouvernement; 

2. Peter STAMBOLWIRI, President van de Volksrepubliek Servie; 
3. SVETISLAV STEF;illOVIC, Adjunct Minister van Binnenlandse Za

ken; 
4. SLOBODAN PENERIC, Minister van Binnenlandse Zaken van de 

Volksrepubliek Servie en 
5. Frank KOs ·, Raadadviseur bij het Ministerie van Bui tenlandse 

Zaken te Belgrado. 
Bovenbedoeld gezelschap maakt een privereis voor tou

ristische doeleinden naar Frankrijk, Belgie en Nederland, e
venals dit vorig jaar is geschied door de Joegoslaaf Mosmada 
PYADE. 

De reis wordt per auto gemaakt. Het bezoek aan Neder
land zal vallen tussen 23 en 25 Juni 1951 

Frank KOS is geboren 17 Augustus 1912 te Maribor, is 
in het bezit van een diplomatiek paspoort afgegeven te Bel
grado op 3 Mei 1950 onder No. 1092. In Mei 1950 is hem een 
diplomatiek visum verstrekt voor een kort bezoek aan Neder
land (museumbezoek). 

-Bovenstaand-



Bovenstaand bericht is afkomstig van Buitenlandse 
Zaken 

PHC, 15/6-51 • 
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NOTA: 
VAN : KA-RA 

Aan Clipper werd op 29- 6-1951 onder brief nr. CAH/51/ 
555 gemeld, dat momenteel niet s bekend is omtrent 
de activiteit van de Joe goslavische Le ~atie te 
Den Haag, n.a.v. de nota van H. C. (CLR) aan KA-RA 
d.d.2 0 .6.51. nr.108957. 

3.7.51. v.H. 
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RAPPORT 
Va n: KA- R.A. 
Aan: Hoo fd C 
No. A 1077 h 
ONDER~ERP : BRZIC. 

RE: Uw notitie rld. 

CLI PPER me 1dt ons , dat hij di t rappor t zeer op prlJ s hee f t 
geste1d en zich gaar n e a anbevo1en houdt voor v erder nieuws 
over de Yoe go-S1aven. 

8-5-51, L 
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.NO~A van C 9-

bij co 71752. 

De Koninklijke Marechaussee deelt heden 
mede: 

De Joegoslaaf Juvan VUKOTIC is vanmorgen 
9 . 30 uur per trein, zonder bagage, via Roosendaal 
naar Belgi~ gereisd . 

Zijn vrouw, Martha VUKOTIC, met 2 grate 
en 3 kleine koffers met lijfgoederen , verlaat heden
middag om 2 uur ons l and, per trein. 

7-3-1950 • 

c 9. 



RAPPORT 
Van: KARA 
Aan: Hoofd C 
Nr.: A. 890/a 
ONDERWERP: Milorad LUCINAR 

{j>fliJ~t; 

195(); 

AI ·j .~ ,(. - !I 
.... • ) //.1 ~~'- ~'Y~ u 

.,.~_,~ 

1. Clipper b~richt ons n.a.v. Uw aantekening op het schutblad 
van CO 92251 dd. 18.9.1950, dat betrokkene bij zijn dienst 
onbekend is. 

0. 
7.2.1951 
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·SAFIC , ex-c'-'auffeur· bij 
de Joegoslavische Legatie ·VERTROUWELIJK 

Ter voorkoming van misverstand en ter -eventue_le _ 
bijwerkitlg van Uw docume~tatie deel ik U mede p dat met de 
in Uw- sc rijven No . Gr . V.D . 1842/50 d . d . 20 December 1950 
genoamden, S . I . S • . POSLANSTVA en ecntgenote, in feite be
doeld word~ de ex-chauffeur van de Joegoslavis~ne Legatie 

·- en zijn ec1..,tgenote . 
De juiste personalia van deze chauffeur zijri' ala 

vo'lgt: 
Iso SAFIC , gebo~en . in I920 te Livno , 
aa11gekomen in Nederland in Augustus 1949 , 
vertrokken 12 De-cember 1950 . 



S. T. 
Er . ::rr .)J. D. l ol.J2/ 50 
::Jijl.::r0 en : een l.D Decenber 1::9.:)0. 
Ol~D:L;I·rJZD.P : 11 8renS119.SS3.2:e 
S . I. . P03LU!STVA en zi jn 
echt~enote . 11 

' 
,, T 0 

... :l.,L .. . 

CONFIDENTJEEL 

Hierbij moge it: U d oen toelmmen een 
ui ttrel;::sel ui t een rapport opgema.a.kt 
door Z , betreffende de grenspassa6e 
van S. J..S. POSLA.NSTVA en zijn echtge 
note , naar de inhoud vm.Grvan ili.: U ko 
heidsllalve mo,;e verwijzen. 

~])2..1.4 
~.~-· _1_ -_df· 2j/· / 

1"21 DEC. fm ~ 

.t·-ff 6~ 
•-·- rl . 3 L L . ( 

Uf-z tl./- !//. y . 

S. T. 

Hoofd B. V. D. 

Typ : 27 
Coll: ff! 
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D~:Gtl ~ VJ.:1 lJer_·· c~lt l '1 D· C"erlber 1)- 'u - •• -L.,. . v ,; ~ .J 
HG. lpurte1.1r -----
VJn 1.·rie i s l1ct bcr_c~rt 21'lcorasti Lid Vllil eic;en onC:..cr6.ee1. 
:JetrmJ1:.'in?,rhsid vu.n ix;ric lt cevc r-:; Detrourib'3.ar 
J3etrour;1)ao.rilCicl von llet lx richt Betrourrbaar 
·\le1l·:e actie 1 s zijn onclernonen Gene . 
I.:et · .. e1lcc inst :Jntics \!orot s :JJO.engeY:erl-:t : Gene . 

B e r i c h t. 
• 

Op 12 December 1950 , omstreelcs 12.05 hebben onderstaande perso
nen via de Door1aatpost Roosenda3.l-station het Nechr1ancls :.:;rond 
gebied ver1aten. 

1e • • S.-\FIC I3KO SA.cY'ER POSL'J:3TVA, gebor~en in het jaar 1920 , Joeg9-S 
behorend.e tot de F .r: . R. Joe.:::;o -S1avie te 1 s - Gravenh8-t...e, chauf'fem~ 

van de President La-Legation de 1a R.D.F.Joego -S1avie. In het be 
zit van eer.. Joec o -S1avisch paSl)oort no. s.0370 , af:.:;eseven te 
Be1.;rado , 1 2 Ju~i 1949 . Voorzien van een Neder1Emds dienstvisum. 
ro. 340 afge(;even te BelQ.·aG.o 23 Juli 1 949 voor de reis nam· 
Nederland, geldig voor )0 da;:::;en . Inreis Roosendaal - station op 17 
Au6 ustus 19~1-9 · 
Verdere in- en uitreizen : Uitreis 'iernho·ut 25 - l -195U . 

Inreis 'ilernhout 26- 1 -1950. 
Uitreis Hernhout 27- 2-1950. 
Inreis i.1ernhout 2u- 2-1950 . 
Uitreis Hoel-c van Holland 3-7- 1950. 
Inreis Hoek van Hollend 1 2- 7-1950 . 
Uitreis Wernhout 22 - 9- 1950. 
Inreis Wernhout 23 - 9- 1950 . 

Verder was het paspoort voorzien van een dienstvisum Illo . 5 -405 , 
afgegeven door het IJiinisterie van Buitenl:::.ndse Zalcen te 
' s - Gravenhage , d . d . 6 December 1 950 geldi; voor uit - en inreis 
gedLITende drie maru1den . 

~-let l egitimat i ebenijs no. 05999 C was aldaar i n::;ehouden. 
POSLAFS'l'V 1rel lce i n gezel schap was van zijn echtgenote verklaarde 
naar Joe:.:;o-S1 avie te gaan en niet meer teruz te komen naar 
reder1and-:-

2e ~ SAFIC RABIJ SUPRUG~ SOFERA POSL.;I·JSTVA , geh.Jren i n het jaar 192L~ 
paspoortnLV@ler S - 0379 af~egeven te Bel gradu 1 2 Juli 1 949 . Voorzi 
van een Nederla."lds dienstvismil 1\o . 340 afe;oe:;even te Bel grade en 
een dionstvisum No. s-1.1.06 afE;egeven te 1 s - Gravenhage 6 Dece:nber 
1 950 . 
Beiden zijn woonacht i :::; geviecst te ' s - Gravenhac;e , i:Ierto,;innen1aan 
no , )0 . • 

• 
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OBSERVATIE JOE'GOSIAVI SGEI!! LEnA'riE EN INCIDENTELE VOLGACTIES 
V.AN BEZOEKERS • ----~ . - • • --

8-14, 16-18, 20-25 en 28-30 Juni en 11-14 Ju1i. 

OPDRACHT. 

Adres opsporen van BRZIC . 
Welke mogelijkheden biedt de garage, waar CD 324 gestald wordt 
en in onderhoud is? (Garage centraal, Spuistraat). 
Na aankomst van de dip1omat1eke koerier zou BRZIC vertrekken 
naar zijn contacten in Nederland. De koerier reist tweemaal 
per maand , ca. op de 8ste en 23ste van elke maand. Welke zijn 
de contacten van BRZIC? 
RADOVIC zou een ongewenste acti vi tei t ontwikkelen. Hi j word t op 
zijn tochten gereden door de chauff eur BOTERMAN, naar wie door 
ID Amsterdam een onderzoek werd ingesteld. 
Speciale aandacht werd gevestigd op BRZIC , MILENKOVIC , KAJG.ANA, 
ZAUCER , RADOVIC, FERIC, VUKSA en FRANK. 

RESULTATEN. 

Voor zover het de opdracht betreft: 
het adres van BRZIC. 
Bovendien is het volgende gebleken: 
Vertalingen voor de Legatie worden waarschijnlijk verricht door 
het Vertalingsbureau Babel, J.v.Nassaustraat 77. 
Brieven worden gepost in de brievenbus voor het Gerechtsgebouw 
in de J.v.Nassaustraat. 
Het is opgevallen, dat FRANK nooit in de auto stapt, alvorens 
eerst de omgeving te hebben geobserveerd. Ook tijdens het auto 
poetsen, hetgean zeer veel gebeurt, werpt hij doorlopend steel
sa blikken op voorbijgangers. Ook JOVANOVIC neemt bij het uitla.
ten van bezoekers vaak de omgeving op. Dikwijls blijft hij dan 
enige tijd aan de deur staan, rechts en links kijkende • 
FERIC van de Scheepvaart-M1ssie maakt stark de indruk van iemand 
die rekening houdt met de mogelijkheid van volging. 
Uit de incidentele volgacties van bezoekers van de Legatie is 
niets voortgekomen, dat op een 11ongezonden actie zou wijzen. Ook 
bij het che~cken van autonummers van bezoekers wees niets in die 
richting. Hieruit zou kunnen worden afgeleid, dat eventuele onge
wenste activiteit buiten de Legatie om geschiedt, hetgeen trouv1ens 
reeds door Bran 6 was medegedeeld. 
Het is eenmaal voorgekomen, dat een grote kist uit de Legatie 
werd gedragen en in een auto (EXPRESSE) ward geplaatst dd. 23/6. 
Een andere keer warden kartonnen dozen weggebracht 14/7.(Dit zou
den babykleertjes geweest kunnen zijn}. 
FERIC arriveerde op 18/6 met twee koffers aan de Legatie, het is 
niet bekend wat hier verder mee gebeurde. 
a;k heb de indruk, dat de persoon van ZAUCER verwisseld wordt met 
MILENKOVIC, aangezien gerapporteerd wordt over de heer en mevrouw 
MJIILENKOVIC, dat daze zouden wonen Alexander Gogelweg en dat MI
LENKOVIC geen snor meer zou dragen. Misschian krijgt ·-.Mevrouw ZA.U
CER weer een baby, vandaar het bezoek aan de Baby-shop dd. 29/6 
en contact met Bronovo. Het zou mij niet verbazen als MILENKOVIC 
ziek thuis lag, gezien de bezoeken aan Mesdagstraat 7. 

-CONCllJSIE-
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CONCLUSIE. 

Het lijkt mij het baste, dat eventueel thans moet worden over
gegaan tot de volgende phase, d.w.z.: 

1. Nagegaan dient te worden wat voor werk het vertaalbureau 
krijgt van de Legatie. 

2. In overeenstemming met de oorspronkelijke o¢racht zou 
BRZIC gevolgd moeten worden na aankomst van een omvangrij
ke diplomatieke post. 

3. De adres sen nagaan van SI:aR:&."T, FRANK en KAO"GANA. 
4". Welke mogelijkheid biedt de garage van CD 324. 

SIOTOPMERiaNG 

Het lijkt mij, dat uit deze actie is gebleken, dat, zelfs on
der de gunstige omstandigheden, waaronder deze Legatie werd 
geobserveerd, het apparaat onvo1doende is. De visuele v~arne
ming alleen is onvoldoende ter identificering, terwijl er een 
direct contact zou moeten bestaan tussen de observeerder en 
de eventuele volgploeg. 

c 7, 22/7-1949. 
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I Joegoslavische gezant over-han-:'-

/ 

· digde 3!Ln eloofsbrieven 
H.M. d~onin in heeft hedenmorgen 

ten paleize So§fotd'fjk de beer Mato Jaksic 
ontvangen. Deze overhandigde zijn ge
loofsbrieven als gezant van Joegoslavie: 



... \. ' :J O .. :tr.r van KB 
,. 1~ voor B • . 

. .~:~r . : IUf. 

3ctr . : ·'Aorea, Joogoslavio en Cle 
·leroldvrede '' 

Bijl . : een 

• 

~en stoucil betrcfiende '~area, Joe0oslavi e 
en d.e ,ereldvrecle", wercl ontvan. on, af:~on~ti..; van 
hot adros "Info matie Bulletin11 van c c Joo__;osl. 
lo ;atie , Groot Herto::;innc1aan t e 's Gravonha.c;e • 

KB , 21 Nove~bcr 1950 



Waar z ijn wij a an t oe ? 

Wij, de on de r get ekend en, J.Ca ss ou, J. Rogg e en K. 
Zillia cus, hebbe n se,~e rt he t e inde van de oorloe iri onz e respe c
tiev e vo.derl:J. nden, Fr o.nkrijk, de Ver enig de Sta t en, en Engel o.n c~ , 
steeds ha rd g e s trecle n t egen J.e k oude oorlog en de b ewap eningswed
l oop, t e,::;en h et docle punt in de uitwer k inc van d e vr ede en t egen 
he t afglij d en naa r een r a mp. Wij h e bbe n st eeds met kl em b eweer d , 
dat b eide partij e n v erantwoo r delijk zijn voor de huidi g e situa tie 
en do. t de vre d e sl echts ka n wo r den b ere ikt door onderha n deli rg en, 
tij dens we lke be i ue ka mpen bcr e i d z bu~ e n moet en zijn tot c ompro
miss en en t ot het do en v a n conc ess i es< 

Ons mtandpurit is nict 3ewijzigd . Wij zijn nag 
· st ee ds va n mening , dat in on ze drie LmJe n de eers te pli c ht van 

hen, di e de vr ede willen i s , zi c h te verz ett en teeen d e koude oa r
log en t ege n de bewap eningswcdl oop , en de op eninG t e ei se n v a n 
onderha ncl eli rl[; en t er b cr e i kinc v o.n ec n alceh el ·2 r ege line op basis 
va n het Cho.rt er de r Ve r eni gde Nat i es , met d e Sow je t-Unie en haar 
bonugenot en. D l . rr h ft t · h · · · e oor og 1n ~ar ea ee op r ag1sc e WlJze en 
plot seling duide lijk (Semo.akt hoe dringend en ho e n oodza k elijk h et 
is, dat er ov er e en st emn1 inc; be r e i kt ,wo r dt tussen d e gr ate mogen J 
heden , d i e uit h oo f de va n hun per;no.nent li dmaat schap va n de Veilig
he i ds r aad , · c;ezamenlij k cle v erantvm r t.ling dragen voor de wer e ldvr ede . 
A.ls men wenst , dat het Kor eao.ns c onflict n i et ove r gaat in een 
wer e l door l og , mo~t he t beslist beeind i g d wor d en d oo r een ov er een
k omst, getro f l en d oor d e west elijke mogen clhe de n, d o Sowj e t-Unio en 
China en moe t dit a cco ord ::seba s ee rd zijn op de begi nsel en, de oog
me rken en clo v erplic htingen, die vo ortvl ce i en uit het Chart er c1e r 
Ver enig J e Na ti es. 

Wij gov en ons t e n valle r ekenschap v a n de ver
schrikkelijke gev~arlijkheid de r huidige s itua tie e n van de z e k er
he i d , dat de v ersnel dc bewapcmingswccll oop ov ena ls c1 e sparu1i l1{[ e n 
he t wa ntrouwe n ov e r e n wee r 1 cr t oe zull en l e i dc n, dat i edo r ce 
schil t ot ee n cris is e n i eclere cris is t ot een gevo.a r v oo r de wereld
vrede zal wo r den. Tenzij h et t ij di g wo r a.t v erla t en, zo. l h et p oli-
ti ek beg insel va n het ev en wi cht der krn. cht en e v enals d e · bewape ning s
wedl oop e r nogma~ls, ~ls st eeds in de se s chi e cle ni s , uit e indelijk 
t oe l e i de n, dat de: mtmsheid in de oorl og wordt gestort. Maar wij 
gel ov en ni et, da t zij, c.lie v e r a ntwoordelijk zij n v oor de buit en
lo.nd s e p olitiek- en dit g eldt z owel v oo r do Sowj et-Unie a ls v oor d e 
Ve r onigc.le St a t en, een wer elJoorlog we ns 3n. Wij z ijn e r z ek er van, 
d~t hun volke r en vr ede wen sen. · · · · 

Daarom h open wij, da t h ot Koreaans e c onfl i ct ge.rogo l d 2al 



2 

worden door tussenkomst vun d e V er eni~do ~Ltlo s, mo t n ct i eve mode - ~ 
working van de SowJct- Uni e en Chi na z owel als vo.n C. u . wos~ clijko 
mo~endhod en De en i ~e mo~elijke basis v oo r eon r eco J.1ng l S de C1r
bi~d ia ing o;e r on vv~e r door b cid e po.rt ij en vo.n d e i n hG t ?ho.rta" c1er 
Verenigcle Nnti e s opgcnomen v e r pl i cht ine; om n~e t tus ~?. c~ b el de t o., ko-
men, i n de binn e nlands e n.:tngel ee;cmheden van u~dere _,. . .Jt c.t t en •. ~ ~nl c~~coord 
va n de mogendhoden t or znke va n hot Verr e Oost en wu r pt onm10 de_ 11k 
de vraag op, van eo n a nde r e ov cr eo nkomst evo~eens door h en geslo~en 
l o.ngs de weg van onde rhnndelingen en comprow1sse n bot r e~f end? h et 
Mi dden-Oosten en Europa . Daarom ka n het Koreaanse c onfllct, c.t l~ hot 
ni et de a:J.nvang i s va n de derde worehl oorlog, door ?nderhand~l ln[jen 
over ee n :J. l gchel e r egaling , tot het be~ln van hot a1nde v an ae 
koude oorlog worden. . 

De spacifi eke vro.agstukken, die do g~ote gewo.pende ko.m
p en in Europo.? i n Azi·e en in de Ver enig do ~ati e s v erd eel J. houden, 
zijn in wez cm ni et moeilijk op t e la ssen. Wat ze tot dusv err e onop
losbao.r mo. akt e , is de omst o.n clig h eid, do.t zij t e lk ens vvee r het vra~g
stuk vo.n de v erschillend o houding der Veren~3d e Sto.ten en de r SowJ e t
Uni e t e-R opzicht e-'""' VD.n~ he"t communism e o-pwie r pen ., D I T p~oblee m A 
ligt t e n g r ondslag a a.n d e oorlo e;. De Verenigde ::it o. ten n e l [Sen e::. t o~ 
agress i e t e v er eenzelvigen met communisme en dat komt, omd~t . ~lJ 
me ne n, dat o.lle erna.ti ge mo.atscho.ppelijke en colonial s moe ll l Jk
heuen in welk d ee l der wereld zij ook optreden, hun oorsprong 
n emen

1

in het ge stook der communistische partij on. Zij b esch?uw~n ~e 
co mmunistischo po.rtijen uls o.gent e n van. Moskou e.n d e communlstlsche 
r ec;eringen o.ls opgedwongen ao.n de volken en met g eweld door de 
Sowjet-Unie geho. ndho.a fd. 

De . Sow j e t-Unie . ne igt - er toe om ieclcr e we:i .. ger i ng van we lk e 
com;nunistische po.rtij ook om haar orders , bij de Sowj et-lejd.ers t c 
halen, gelijk t e stellen met agressie. Dit komt, omG.a t zij het 
prol et a rische int erno. tionalisme v er ee nz el vigt met to ewij ding j egens 
de Sowj e t-Unie en de toewijding j e gens de Sowjet-Uni e met a l gehel e 
en onherroe ~ elijke o.anva urding van de voorrung van he t Politi cl~G. 
Bureau der vommunistische Parti-j der USSR. Elk harer maakt pol1t 1eke 
eevolgtrekkingen overeenkomstig de cigen visie op de situatie en 

. ho. nd el t dienover ee nkomst ig. . 
De Amerikannsc politiek bestaat in de g rand der zaak 

hie rin, dat zij he t r e cht opeist om t o intcrvenior en in de binnen-. 
l a ndse a :.m(3; el egenheden van anJor c stut en met h et d o el h et communis
me t e b estrijden. Anderzijds bcstaat de Sowjet-p olitiek hie rin, dat 

- z i j het - r e e-ht· op-eis-t- om-- t e - int-ervemi eTen il1- d·e""'""'"b±mTe!rlarrds e · aarrge 
l egenheden van a n dere sta ten me t h et doel er de communistische par
tij en t e kunn en l ci de n. 

Dez e concurre r e nde a.anspraken . zijn ev en weinig in ha r
moni e met het Cha rter de r Ve r e nigde Na.tias als zi j onver enigbao.r 
zijn. met de handho.vins van de vr ede. Ieder kamp, beweert, do.t zijn 
politie k beslist noodzo.k elijk is vo or de verd edi g ing tegen de poJ.i
tie k van de a ndor, die hij uls vas t gel egd en onbeweeglijk beschouwt 
en d ie hij doo r onderhandelinge n of t eg enmoetkomendheid niet wijzig
ba~r a cht. Als beiden gelijk zoude n h ebben, zou ee n ov e r ee nkomst van 
"l cv en- en-l ::lt en-leven" tussen de kCJ. pitalist ische en comrnunistische 

~. 

• 
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wer e ld onmogelijk en d e ourlog onv crmijCclij k zijn. Gelukkig hoLbc n 
beida one;elijk. Het a l lesov erh ecrscm'l G mom 1.: nt in b o i c~ e r pol i ti c k is 
c:e vrces vo or de o.nde r. Vr: rmin cluring v a.n c i.. :.:;on bij de eo n zou eo n 
o': o ~ o cnkornst i ge wijz i g i ng bi j c~ o c.t nr.1 cr met ~ich brenge n. Bc i c~ o r pc 
lltla k moot a~n ko.nt wo r den geJuo.n , wil do mansho i d de vr ede Jo~l
a chtig kunn en worden. 

Da a rom is hot gcval Joogoslavic v an zo opcorkelijk ~cl ang 
c~ vnn zo g rat e betckc: nis. J oegosl aviE' i s 1'Jwor-den t o t co n int ,: rna
tlonaal storma chtig c entrum wegens de s chc:;rpte v o.n h2t conflic t , uo.t 
dit l a nd t ecenov or de Sowjet-Uni e en hna r bbn~genot ~n s t olt_ Dit 
conflict bra n e; t sche rp uc fundumante l e kwestie nno. r voren, di e ~e 
oorzaa k is van c.1e kloof, d i e Oost e n 11 cst scheidt. 'l'e:vens bi o'.1t de 
J oag oslnvisch e situa ti e ~elegonhe iu om can oplossing vo or dat pro
blecm t e vinden en 3.l c1us om c.1e v oornaf.Lms te hincl er pa2.l vo or eon 
werelclregeling uit de wog to ruim en. 

De f oit en ~n -hct probl eem .. ( • - I~ ,. 

Wij he bbe n a ll e drie on onafhankolijk vo.n e lkaur nadat 
het conflict met c.1e Sowj e t-Unie was uit gc broken J oegoslo.v i ~ bezocht 
en wij h ebb e n, to cn wij in dit l nnd wQ r en, voldoen de gezie n om in 
stno.t t e zijn, ons een C.enkbee ld van ~e to cst o.nd t o vormon. Wij zijn 
a ll e drie, elk voor zich, tot Je slotsom gekome n, dat h et Sow j ot
Jo Gc osla visch conflict principiole kwesties ro.o.kt, clie in hc-thnrt 
ligeen vn.n de teecmstelling betreffoncl e de koudo oo rlog en da t dit 
f eit niet mo.g worden v erwo.o.rloosd, a ls men- ncgo.at hoe h et me t het 
probl eem vo.n de vr eJ.e. is gest eld. Wij a cht on het, dno.r wij iode r ~ . 
in zijn J.o.nd en op het int ernationnl o plan s odort t a l van j a r en 
~ ct i ef he bben doel genomen ao.n .clo strijd voor cte vrede , onze plicht 
op enlijk to ve rkl:.: ren; waarom wij v a n oordeel zijn, dat de strijd 
v oor de vrede, zo hij mot succes belrroond zal worden, de feit en, di e 
samenhu.ngen met h et ::iowjet-Joee oslavis c h c onflict, eerlijlc onde r c~ e 
ogen mo et zien en e r mo cdig de juiste politieke conclusies uit moot 
trekken. Wij wensen d e aanda cht t e vostigen op de dri nr:; ende no ccl-

- zo.k olijkhoi d voor de bowcging t en gunst e v o.n de vrodo om in hat geval 
• · ve .. n h et conflict tussen de Ver oni,3de Sta ten en de So wj ot-Uni e , hel-

du rheid , werkelijkhe iJszin, mood en onafhnnk elijkhei J. o.an de dag t e 
. l ec;gen op h et stuk vo.n het communisme, opdo. t ann de moe:;elij khui d 

· ---7-vo.n eon -a l gehe1 e re~el±ng -der Ko-r ea.o.ns e- investi e zo snel mogol:i:jk 
onderho.nclelincsen t er bor eik.ncs van een a l g ehe le roge ling kunnon 
worde n v erbonJen. · 

- ~llareorst cl e feitcn: Jocgoslavie is eo n staat, ger egeerc:~ 
d oor eon com;nunistische pa rtij midclel s ecn Volksfront op bre L1 o basis 
en een ge kozen po.rle ment. J oegosluvio bouwt het soc i o.lisme op 
murxistisch-lcminist isch e gronclli..lg(;n op . De inchl.stri e wor d gena 
ti onalis eerd en c1o l undbo uw gecoll ectivis ee rd, on zulks sneller dnn 
in and er e socia list ische Stat en. Het Vij £ jarenplun wordt uitRe vo erd 
ondanks de grat e sc~o.d e , v er oorzaukt door de Sow j e t-Cominforo istische 
boycot. Het r eeime, do.t i n zijn conflict met de Sowj et -Unie ce n be ,; 
ro ep do0t op he t b egi nsel va n het z elfb0schikkingsrecht de r v ol Kr;re n 
in zijn v erz e t t egen het o.ut oritu ir begins ol, wordt or door de i nna r 
lijke l og ico. der situatie t oe g ebra cht, mee r en mee r a ls int egr erend 



Joel v 2n de s oci ~l i st ischo rnan tschnppij , ~ i c h ot bcz i c i s op te bou
won, c1e pol i t i elc c vrij hc i J en J.e <l .Jmcc:c•t:i..e z o~l l s z. :i.. j worden bec;re
u e n <loo r cl i e m:tnrJ c n in he t iVc st en , d i e w·t~,rlij lc (;cst c;l cl z ij n op dcnu-
~rnt i e en vrijhc i d , ru ta r vor en t e br en 3on . 

I n int ern::t t i on.1l e ::u:1ng 01. C{!Cnhe(lcn i s t
1
.8 ,J <)G[sO s~L'l :' ~s che 

r ejerinG ge k...t nt t o3cm bl okv ')rninc en a llinnt i es en st cu nt ZlJ op hc t 
ChU'r t e r · tl8 r Vcr cnic;d2 Nati es , inz ondc rheid op Je b ct:Si ns cl on vo.n gc 
lijkh o i d , v o.n n on- int <J r v cnt i <3 i n Je b i nncl n n ds..; n::.ngel cc~cnh~;ucn en 
va n vr ecch~ZJ.me r egclin(.; v ::u1 a lle ge schill c n. Zi~ b ccft cccn cn~c l e 
p ol i t i c lm of milito.ir c Vl: r pl ichtin(3 o.o.n t~oc;o.o.n JGc:ens, noch cnlt;e 
,J c onom i scbe c onc~ssi c cc~;ov c: n o.:an o,;n dc r West :;r sc b e mogcn<lhcc1e n. 
Zij b eeft in' de e r cn:ir;Cle Nn tie s eon on~:tfhc~nkt?_lijk e p o1itiek £SCV(' l g c1 , 
w:::tc.!.rbij z ij v nn.k Gison vo ,) r:-~te l 1 en t or tnfol br~t cJ:t en het (:t r stem V [~.
li:: c r i n ~ ; clij lce zin n l s (~ G Sowj et - Unie rl::m B'.ls ch> West ers c mogcnc1hc ~ ,cm 
ui~racht •. :Uc J oe!_Soslnvi schc l ~ illo rs b op en, dnt z ij, hun onnfh:::tnkelijk 
sto.tus v oor onbepcrkt c: tiju zullen kunnen h:::tnJhQv on op g r a n d v a n wa t 

-i :L'j ri r) emen cf8 "t 8genkt rij d i -e l'iecren" i n - se ·nulcli b.; ~s-itu-O. ti e , ' \ve·eens • 
ue nc..tnurlijke rijlc ,l orillilen v a n bun e i gen l ~'.nd , op g r ·'Jncl van de mocd 
en c1:e eendr a cbt v a n hun v a lle en de waur<l e v an hun no. t :Lo n o.l c lm c~ crs . 
Zij ~et ogen in h et bijzonder, dat, b oewel de Sowjc t-l 0 i de rs op b e t 
oe; c nblik J oegoslnvi'e vij :-..tndi g gez ind zijn, het f e i t a l lee n v r.n bot 
be s t ae:tn cler 3ow i Gt -Unie a ls s oc i L:.list i sche werel dmacht o.l sm e(~e 
v nn anJe r e soci~listiscbe staten Joegosluvi~ in ee n st erker pos iti e 
br en gt do.n bet gev a l zou zijn, i nd i en dit l nnd de enice socia l iat i s cbe 
stac.t t e r wer el d zou zijn. De vraag wo.arom· het conflict clr an.it, is 
ee nvo u L1i g , en w'e l of c~ e Comniunistische J?r·.rtij cle r So wjet-Unie o.l c~o.n 
niet ·0ebr ui k ·zal ma k en vetn de m~1 c ht v a n J e Sowjot -:-St;:tn. t om cle J oego
sl;;.. vische Communist ische Pa rtij t e c:winJcn, ha ctr l oi <le rs t e zuiveren 
en t e d iscipl inc r on on om baa r Ol~ga nisat i o en p olitiek z o te wijzigcn 9 

ckt zij i n ov er censt emE;inG zull en zijn met de Sowj e t zi enswi jze. 
· · D0 l ei ~ ors Jer Communi stische Pa rtij dcr Sowjet -Uni e, di e 

-t evens de l e i d ors d or Sowj et ... r e0ering zijn, b et oce n ni ot sl ecbts, 
. da t hot de plicbt dor J o•3 :::;oslcw i sche Comnnmisti sc b e P8.rtij i s om hun 
r::~.ad t e na nva z1. r c1e n, mo. ~1. r b ov encl i on p og en zij rli t b et oog kr:J. cht bij 
t e z etten met a l le mil1c~e l en b e how1e ns de oorl og , en v oo r al met e c o
n omisch e b oyc ot, gedeelt olijke v or br eking de r clipl omo.tiek o r c l a ti es . 
opz egt:Sing v a n v e rdragen v an vrie n (lscb:J.p on bond;?: e noot scba p en offi
cie l e propetsan Ja ove r o.ll e r adi oz on Gers van de Cominf orm, d i e h et 
JoegosLwischo voll{""opwoklcen om- z i f n r e-t;e'TJ..rr-G ~ -tren · val te- bre·ngen. De 
a n der e c ommunistiscbe purtij e n k euren doze nanspraak en J e eebruikte 
me: thoden om ~T oogos1 cwi'o t o clwint;e n, z i cb t e on<l orw er pe n, g ood. 

Ee n bijz on C::.e r wc.e rzinwekkende tr e k in de propet~onda de r 
Comi nf orm i s het v oort dur en de sezanik over he t thcma , (~at J oegosl ~wi'c 
sp eel b:::tl en mil i t ~:t ire b[).sis zou zi jn· geword en v a n bot ""'ngl o-Ame rikru:m~ 
so i mp crinl i sme, d.J. t h ot w~1pens en offici c r on van h et Westen z ou 
krij ~en, zich zou v our ber oi de n op een ao.nval, enz •••• In enice closer 
off i ciele uitzondin t:Sen wor d J oegoslavi~ z el fs mat Korea v e r gol cke n 
en he t dr e i ;_;e mont geuit, do.t zijn "agr es s i e" j ee;ens z i jn buurl:::tn<lcn 
ev en hard z ou worden (!,O Straft a l s de "ac;r cssi e " der Zui d...:Kor eancn 
t cg en ,Je No Jrcl- Kor ea n en. Me n bewoert zow el in het West en o.ls in 

• 
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J o'ro"' l l ... 1 '-'~) "'- '- VJ. o , C.lt c~ e z e :) ;rl y r , ,. - .. , c Jnc c·t _,_. . uSl) r _,p. , n(l" v.··r . ~· ·· J., t 
. ) ! " r clu l OS en COnc r>r1+ r .-, ti·' , ' . · '-" ·:· u ·~ ·.:. '-' - U ga~, l.Hct tr ou-r.cn -

S en n:..<.b ij de J o..; .·rosl , J .- ; l-: .. ,o v:.'.n . v J<··rr 'J.dC l.l en uitrust i n ·r op lJ.' ,:_,_ 
.-. . .._, ""Vl . .oC "e ~r on" l 'l c' ~ b P :::. .u 
~ n v oor :::tl ln BuJ. c.:l. ri j e • '-" ..., 1 .e <J. ;.ll i~r<:mz en to c ,Jmi nf ·Jrui r .n '~'-' n 

' , . . .Jc z e l no. t st r:; bmw rino 1 . . 
l,(m UZ1.,1 r uC: r o .r,:-ri n r.r.·.,n r'r' r lJU <:.:.t CtQL1 noch ontko nr1 TlOC'! 1D8V"' S·l:l· ... .. - ~ -, -·t ··'-'- - u" ~' "" urs " P.l1 J .. - ..., u ' . . ,,,_c-

o::so nstelJ inr: t o t wat c,.,., J o ' · l '-' . ~ van o egos l nvi c , e n zulk ',::;' l· 1-'1 , l · u · · ~ •' ' "' "'0 S 3 Vl c:- c h · '-' \'~ - l ngen ni c t tocsta:J.n -·t-r~ ; _,l~ ·" ~"' e rc~;erlng z clJ:' <loot, v r c :J-
'--'- l o bcs chuh' i .~:: iD.J:en. ' c p c~:::tto e eon on ·-~c~rz o ek i n t c s t e l 1. '11 ~ -~ ~ na:tr 

M::u r wij mcrken op ·l t. 
a ) D . . ' '--3. • 

•"'o· rn l· t e' . e rogcrlll{~ ,_te ui tnnc' i .o- in cr st ·1 .. .._, VJc r d e Vr l·,a1r:. ·l ·n c"" \r-~ _; '-" u ounue van hot J oe.rros ' r• vl· scl...,~ .. - . , , ·c , c::- · ns or ·a .· · t,· ._, -~. u ..:.. 
v oorst mh.~c rs VCU1 de vr ·-,(~- 8 -V' _,_ ,__.~ (:)~ :-n ·~ d , lcs, me t inbcr'rip V,.•11 ,1 f~ 
"'1 '• ... t ,,__ cll1 ' -n u .:;r c J. ::.t n '" . u c. • ._,_J "" ,_,vl. e e bron ;:;-e l~ e·1 ,,.J· ch lf ,,,n om cc; n b ez nek ,,., n J o., ~o .. . u " 1 "-'-- or ,. 0 - 1 · •· · e<' -
Ne rlnc;e n Yetn de Comini' r•rm On J·,':l.St rfGC<Jl:schaJ? Vall t e cev en, o f c'.e be-
~8 b " • .~ LL 0 l'\l • ·' r ~l 
l. . ewerlnc , dat Joro· :•osJ "Vi •.:,, ..., n ·' . . ''· Jn,. s o8.1s, bij vo l) r b eel c1 
Inllit e. iro . metri>•e nf~ulu·c-:tb- '-" L'" Lcte rc f:J ·.',;,en \_lhcc~en z o u t oest ,.,.-, n '7 l' J'n ' t , . , v ll ':tS c. S e ' r 1· . ·. '"'" ' • ' ~ 

OGS't o.a t, VUU r e i c;on r e l\: en l·n" rr" ·, - lG~ •:' rU lAcn, a= \Vel, da t ho t hun 
J O"'P'" sl ·· ... " u G.er ge l 'ke b""'G" . t 1 c;;u'-' ·-wl e · eni ~~'-' p oli tioke o:f m .1 .. ...,. ~ ""'- >=> _c.nn e cr;gen , da t 
t en a f's l oot of b e ry l' lcr l·s " f t · ll. tlt ,_,lre OVPr ee11kumsten met h "'t W"s' -

k ~ " '"" "" s Ul on · . ~ " t ~ "' maa ,t 8 JTI z ijn bur en ,.,., 11 t ., v- "ll . ( ~ n' OI W1 J UC[sO Sletvie z ich r:e r e ' 'Cl 
, .,· ""' c;; "~en Oiw.., l d" t' --'- . u" c es ... l e s arm vr eomdeli11 ')'," n h r;, c.·"'t 1 " - c... 11 8 u econonnsc h e con-

.p ., . t - o~ " "'"' -'- v r~r l'nnd of b . . O..L u~t bet teruakecrt t ot h t lr "' ~. - :' ' 8Z l £; lS . t e vorl cne n 
c cnt r '' t. l o e , .... p rt:•llsmn f..,~,~ _,_- h ' ~ l e ca.mpen inric'1t . · · ·)·' - ~ , '-""C..LSw lS C wor e.' + con b ) _ . 1 Gnz ••• enz. , . -v, . -

Ove rnl vV..!. "r r,·or'.-ml' ,- b l 
VU'l " f.l ·· ·· " L.J \.J..L G8 8f3 C l Ul d ; Jr j.n o· 1 ·1 1 .... r '-· n, om t er z a k e 0 "'n v (l · -r-· ,. t. .. _·· ~ · ·0 en vo uo on c, e nauwk eur i r" , .,bl · 1-- , . l! t:: rl. lC '-1 l '.:) ill • ,.,CllJlr t n ~ k . . u 
c>'-' 8,t0 n Ce:t t ZlJ. on .':"cfun ·'~ , . ~b _ '- 'J Tnu. en, l S t er pln.-, +r·, 
h ·· o - ->J. eGr c• W~r ·'n n ·, t , ' · ·~ u'--''~ 
<A3Lle nlcs0ls' ·"' cdrocbt ·>liJ'lr -, .._ b. -- ~ .l {;j ::mc:. ars c~an kwm:dwilliPe 

I
./=': . . ,, . c;; ~ . r v Ver . GGl cl ln_; sprotluct en . . '--' 

. . , .... ·JP uez e u .ln:·r on ,,_,, a , '···, bt . . • · 
Wl J n ag eon plucht i ,.• e W':tn~~cl1u_c;; . - ·-:ndc .. : , t o h ebocn gev estie J, wil1 en 
J "C "OSl '" ... , . -u ;::;; Wln,J 0'-"n nor ' n • .J.-, t . -- ts ..:. Vl c Olnr:en t e vall ~ ·-> . _ '"' ' • u con po:.slnt; om 
z ou uit l op cn op ce n snolleevn, ~ o1nu_; tr w~ lk v oo::; rwondsel ~ln.n oak, nict 
Ltna' 1 - 8 1 p 0 u Crln ']' np -:.e n r, . n . t -•· ' op c o nunv~~e r · ll·n · : V" n 1,., t l, . '" ' ·-=- " . p ... cl.Ilca l c van h ot ,., , . • ' u ...... lle v o c· on "' " 1 f - -'- ., - . 
u O n . .P O£:s lng zou st oten c o ' n l r• , . .; . '-'u 1 _ol u uoo r _,e 0\e:'l t;e wcrcl d . 
pn rtls ::menoorl o.rr G'l ~ p _, ~ , -·ncs <lUrlge en ha r d.e weorstand op een 
1 , L> ' " ·" • • • • ul G (·0 W<" r e l d t o' ' 1 

uo rc,o we r el doorlog Z·Ju st rt . -- ". 1 c, c s·twunrsc hijnl i jk i n Je 
Cornm unisti s che P'' r)tl· J. · _ ?~ ,m. De. Joe go s ::.e:tvis che rcw urinrr h " " r ' ~· en Da'• r voll , , ·J o ' ~··-· 
[;<3 n va n ue soort z onls de s~'" J. ct _i} :r e r;:~rpe n ll1~ cr netti ono.l e 1Jotr c kki n-
zet;ge n, dc: t (lie "' ee·n c nk "' l . b"' . , nl e ,...J. c zou Wlll en opl eggcn ZiJ. 
, c, , "' v c r " l1 t b ou 'le · t d ·' • ue be trGkli: int;en tus sell socl· nll. t ..... . _,_ u ll me o l eer van Lenin ov e -r 

V . 1 ' - - - - s l S ch e "'+ :..t t en n h t -.. _ c; r_enlc~c NQ tiea, no ell mnt - <le he:t n 11,., , . "'v ·. oc mo b et Chnrt er d e r 
- · -- -- ( H~l v= l-HCj- -v a&-d e-. vr e<lc • 

Politi ek G c oncl usios 
tV . . . 
'lJ Zljl1 Ynn Q;) r cloe l dnt ~~ J "' ., r • • 

me t hun onafba nke ll·J· l·h ol· cl t - _,, ,. -.e 0 "' go s~ ~.·ven cellJ k h 8bben '-- u vc ru8 " l ~en , '1 ,. L 1 s aansprar:.k op h et n·cv ... n v 1 . d . ,_..._ 0. . on ar.vw c,e • ow jet-Uni e hn.a r 
, '--' "' an o l ln:-r "'nn L'e com ·· . t ·· ' etnuore l a nd en mo ot l a t en Vetll :> - ~1 c.__ 1 A . l:lU~ll s l Sche P:J.rtij c n cle r 

Iiln.ar wi j ork enmm J.at h ·" t 8 11, L. s u~ vrer el c1 ln vre de wil l e v en 
cle USSR naar vore~ b~..,n a-t _ ~r~~ent, ci.a t c-:e Comrnunistiscbe ? c.rtiJ. • V"' n 
-'- · h · - l; (::> 0 "' Het ::tr ao.ns prao.k do -r , , '"" LlSc e po. rtJ.. JC n te (1oen '1o.nv - " . ,, c,e anc"e r e c orn...,unis -

, -- o. .. ~r c, cm , v oor a ll es berust op (l e 



G 

nooJ.z .:J-:: elij kh niL1 v :_m eo n c;ezD.mGnlij 1co ei gen v .; r decl ig in~ t et_jen <.le 
"' r.wrik o.:o..ns e polit i ck vo.n provoc o:btJ t ot oorl o~s t o;_;en c~i e communis
tische po.rti j on doo r inm cm(;i ng in c:e binnel '!.nclso :1. ; ~n;_~cleganhec:en 
hunn er l 2mden. Ook cleze o.o.nmo.t i :__s ing i s i n st ri j cl mot de c; eest V'"'. : l be t 
Cho.rt er en onv 0r onit:;b~vtr mot cle v r ode . 

Wij cel ·won, clat he t moedi~e sto.mlpunt v~m J oe0osl o.vi"c de 
mogel i jkhe i ll ~3c hept voo r cen voorstel tot onC.crho.n clo linr,en v ocr .;c;n 
P. l ge he l e r et;Gl in~ , wo.::::.ra::m clun de v oor waP.r clo van hc t pri j s(Scvon van 
b. ~ i c1 e annspr~i.kcn ten fi r on,_lsl ag z ou moet en li 1~:;en. De Sow j ot -·Uni e en 
cle Comi nformstu t en z owl en rn oet en wo rd en uitgenodi gc1 om op to ho1;.d on 
met hun cumpagne t ogon Joeg osl~vi~ en om weer norm::tle e~ o nomi sche 
en d i plom.:ti e lce betrokki nt;en mot clo.t l ::tncl op t o n omen. Dit zou in 
f ei t e be toko ne n , cl8.t cle J oGgosl:wcn de l ce;i timit oi t van hun aanspraak 
om in h ot senot t e blijven v a n Zl':llfbeschiklcin,;sr ecilt zoud cm h cbben 
t;egr on<.lv est em da t C:. it r 0cht do :Jr o.ll e c omm unisti s che partij e n zou 
zijn erkenJ . 

Zij zouclcn wel <.l r a dit r e cht oo k v oor zich zelf opei sen, 
v ooral _inc]_i cm _ ee n _ rc0eling ,tussen Oost en West clo v oorno.r1mste*van 
hD.:J.r s a. me nha ng me-t ue bolsj ewi st i sch Communistische p f.l.rtij c~e r Sowj rl"· 
Uni e en de zelver a::.nspr o.nk, cbt ho.a r ou r dee l en h::t , ~ r l e i c1ing het 
zwa:::;.r st moe t en we~sen z ou h ebben afgeschnft. Men mo.g nie t v or go t cm, 
~o. t d e Sow j et - polit i ek j ecens J oogosl~vi~, om~at zij principi~l e 
kwest i e s :b o. ~1kt, <l i e t en fi r om1s l n.t, lig, ~en ann hot conflict tuss en c1'; 
be i de gr oto gew::tpen lle lmmp en mJ.o.r h e t oo rdeel de r parti j gcmcers v~m 
C.e Cominf orm in het a l gemo cm ce n offensieve t a cti ek zijn in het lc_t(~ e r 
van eo n de f ensieye stratoeie j egons hot West on, Zoclra de g r on d v oor 
Gcze Je fensieve strategic v er dw onon zal zijn, zal or gee n gel dig~ 
t oela~tbaar of z elfs maar pl ausiLl e red ~ meer zijn om el i ~ off ensi ove 
t act i ok in stand te houJon • 

.Ua2rt e~_;enover, on gelijk met cle v orzo enende houding de r 
Sowj ot -Uni e , z ou den '~~e West ersch e mogendhe ,lc;n de communistische pr.. r
t.ij en nls ocm bi nne l a ndse o.n.ngel egenhoi d hu nne r r e s p E'; ct i eve l ande n 
mo et en beschouwen on nie t lang or o.ls eon o.o.nt:~ cl egenhC'i d van i nt orna
tional e ord o. Dit zou d8 :.1fschaffi ng v D.n i ed8 re di scriminer onda poli
t i eke geL1 r o.tss lijn of :J.nt i-c orn·wuni st ische int erv entie de r interna tio
na l e bepa.lint:;e n betc;ke ne n en v ou rt s clo beh::tnc1eling de r Europese en 
AZiat ische hoo f clprobl omon op bns is v an v ollec1ige sarne nwe rking mot de...-, 
Sowj et-Uni e en China. Hot appo.r aat der Ver enigde Naties e n de v er- • · 
pl ichtingcm , l: i e het lidma,·,tsch:::tp cle z er or gan isa ti e mot zi ch brengt 1 

zouden ten t ij c~e van eo n z odan i ce r ogeling ten v alle moeten wo r ue n 
benut. Wij zijn v an oor dee l, dat doze manier van beschouwing v a n 
he t probleem van de vr ecle op re,le1ijko wijz e r ekcmi:ng houdt met cle 
pr obl emen, cUe wor\le n op[i;ewor pe n door <.los o.me nhan3 en de wis selw~.rkin(S 
van d e g r ot o ko uc~o oorlog Oost- West en cl o kleine Sow j et-Joogos lavis che 
koude oorlo5 . Zij 5e eft eo n antwoor d op cle vrees van h ot Wes t en, llo.t 
de c omrnunist en o.gcnten v o.n Moskou z oud on zijn evemls op de vrees cle r 
Sowj e t-Uni e , de r socia listj_sche sta t en en c~ er West-Europeso communis
tisch e po.rtijen, cla. t zij he t slachtoffer zouden zijn v a n int ervent i e 
cle r V.S. Zij berust op ue n oodzD.o.k v oor b ei do partijen om c onc essi es 
t e doen en hun betrekkingen in wo 0rd e n eland t e bas or e n op het 
Cha rt er der Ver enigde Nu.ti es. Wij hopen dat zij gr at e , st ee ds 

* oo rz ::::. ke n 

.. 
7 

e : otor e do1 on cl or pub1 i '>k . 
Wlnnen. - u -G Jp ini e i n 
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Jean CAS SUU 

John ROGrl"~ 

Koni ZILL--I.,cus 



• Rapport: 
Van : KA- Rl\. 
Aan : Hoofd C 
Ho: E/829 
Onderwerp : Mi lorad LUCINAR. 

--r6"1r:7 
- !J·Rjl,l 

l'! cf. nso 

rAl~/ t/~~~~~ 27.I0.50. 

N.a.v. Uw verzoe~ d.d. IS September I950 No . 92251 deelt Sardine ons mede, 
dat betrokkene bij zijn dienst geheel onbekend is. 
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Uv" No . 90496 d. d. 15.8.1950. 

Be~reft : Joegoslavische Handelsdelegat ie. 

Vertrouwelijk . 10 October 1950. 

. )'-
Lj t: .. 

- J p 
.- 12 OCT.~ ')(. 

if- .... :~ 
'I 

.. # ........ ACDijYl~'f 

In antwoord op Uw' vorengenoemd schrijven kan het vo1-
gende worden medegedeeld : 

Uit een te Amsterdam ingesteld onderzoek is kunnen blijken, 
da t de Joegos1avische Hande1sdelegatie omstreeks begin Juni 
van dit j aa r verplaatst is naar Den Haag, vermoede1ijk naar 
get gebouw van de 1egatie van dat land. 

~ De secretaris van de hande1sde1egatie, genaamd Vojis1av POPOVIC 
geboren te Zemun, 22.6.'11, woonde, met zijn echtgenote, tot 
1 Februari 1950 op het adres Harmoniehof 25-III te Amsterdam, 
doch stond op di t adres niet in het Bevolkingsregis.ter te Am
sterdam ingeschreven. Het echtpaar vertrok na ar Den Haag. Aan 
de waning ontving betrokkene slechts zelden bezo ek; op zijn 
gedrag vie1 niets aan te merken. 
Het pand Churchi1llaan 223 te Amsterdam, welk pand in gebruik 
was bij de Joegos1avische Handelsdelegatie, is .nimmer aange
kocht door de Joegos1avische regering; de eigen aresse A.E .• r 
Bettenhaussen ( zie ons schrijven No. 121-50 d.d. 2.2.T9o0 ) 
heeft het th~ns verkocht aan de familie Bertels van de N.Y. 
Bertel's Oliefabrieken te Amsterdam. Deze fami1ie za1 binnen
kort dit pand als waning in gebruik nemen. 

Voorts is nog kunnen blijken, dat : 

Angelo ELIAS, geboren te Alton a ( Dld), 3.12. '07, van beroep 
kantoorbediende, Nederlandse nationaliteit, geen kerkgenoot
schap, gehuwd met Louise Marianne Martha Biel, geboren te Ham
burg, 18.11.'13, 

op het kantoor van de Joegoslavische Handelsdelegatie werkzaam 
is. Elias was tot 6 October 1950 woonachtig op het adres 
Boetonstraat 8-I te Amsterdam; hij is thans verhuisd naar Den 
Haag, Jan Luijkenlaan 187-II. Betrokkene stond in de omgeving 
van de waning te Amsterdam als communistisch geori~nteerd be
kend; hij was lezer van het dagblad " De Waarheid ", do ch 
enige politieke activiteit werd niet waargenomen. 
Elias komt in de administratie aan het Hoofdbureau van Po1itie 
te Amsterdam op politiek gebied niet voor. 

De U bekende H.J. Boterman is nog steeds te Amsterdam woon
achtig. 

H-3. 
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GEHEIM 
Verbinding: No.12 
Doss.13/29816 

16 September 1950 . 

Onderwerp: Woonadres Joegos1avisch dip1omaat 
Datum ontvangst bericht:--
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 

' ,----..:.-..J..;.,_;.· j 
··:19 s·EP. ~) · 

Waardering bericht: betrouwbaar ACD I 
1----,:nrr-1 

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

ACD/ .. 
·< 

B.o.s. van 2:> .Augustus 
No.90919 M.v.B.Z. 

1950 

I 
• Co 8Pbf't 

• 

Naar aan1eiding van nevenvermeld schrijven wardt he t 
volgende medegedee1d: 

~ .. Bosko KAJGANA heeft op kamers gewoond in percee1 Was-
~senaarseweg 33 te 's-Gravenhage. 

Vermoedelijk is hij aan dit adres gekomen door midael 
van een advertentie in een der dagb1aden, welke advertentie 
door de hoofdbewoonster van perceel Wassenaarseweg 33 zou 
zijn geplaatst. 

De bewoners van genoemd perceel zijn genaamd: 
1. Mary Catherine i:t.l leonore baronesse VAN LAWICK, gebol1en 
te Batavia 25 Juni 1880, weduwe van J.H.A.P.VON SCHMIDT AUF 
A.LTENSTADT en 
2. Anna Clasina Alletta Margaretha SCHIP£ERS, geboren ~e 
Utrecht 11 Juli 1890, ongehuwd, van beroep huishoudster. 

Van twee personen, die terzake goed geinformeerd zijn, 
werd het vo1gende vernomen: 

Baronesse VAN LAWICK is lidmaat van de Neder1ands-her
vormde kerk,. doch gaat ter kerke bij de Waalse gemeente • 

Aangenomen kan worden, dat zij politiek onverdacht is. 
Haar huishoudster, Mej.SCHIPPERS voornoemd, is even

eens lidmaat van de Nederlands-Hervormde kerk en kerkelijk 
medelevend. Ook van haar kan worden aangenomen, dat zij 
politiek onverdacht is. 

Tevens is in perceel Wassenaarseweg 33 gevestigd de 
N.V. Holland Archipel Handelsvereniging. Direc~eur van deze 
N.V. is: 

Cornelia HE~MSKERK, geboren te 's-~ravenhage 21 Novem
ber 1892, wonende Handellaan 40 te 's-Gravenhage. 

~enoemde N.V. werkt voornamelijk voor de B.P.M. en is 
o.a. belast met het verzenden van goederen naar de emplo
ye's in Indonesi~. 

Volgens een persoon, die HEEMSKBRK kent, is hij lid
maat van de Nederlands-Hervormde kerk, dooh kerkelijk nie1.. 
bepaald medelevend en is hij vermoedelijk geori~nteerd op 
de P.v.d.A. 

Baronesse VAN LAWICK, haar huishoudster en bovengenoe 
de directeur komen politiek en crimineel in de administra
tis niet voor. 

-Uit-



-2-

Uit de administratie van het bureau van bevolking te 
's-Gravenhage is dezerzijds gebleken, dat B.KAJGAI~A met 
zijn vrouw en kind kort geleden naar Belgrado (Zuid-Slavi~) 

4is vertrokken. (einde) 



C' Y; 
l~i,- . VERTROUWELI JK 

Verbinding: No.l2 
Doss.l3/29811 

11 Sep tember 1950 . 

Onderwerp: Propaganda voor Joegoslavi~ 

Datum ontvangs t ber icht :---

Waardering bericht : be trouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan :--
Medewerkende instanties:--
Ondernomen actie:---

ACDI gRfl 

• 
Door een persoon, di e goed ge!nformeerd is, ward het 

volgende medegedeeld: 
De propaganda voor Joegoslavi~ in Nederland, Belgi~, 

Luxemburg en Duitsland is ·ge lijkvormig. 
Het propagandamateriaal ( informatiebulleti.n) vo or de ze 

landen wordt in hoogste instantie beoordeeld door de Joego
slaaf Ratko BRZIC, wonende Groot Hertoginnelaan 30 te 
's-Graverihage {verdere personalia onbekend). 

BRZIC schrijft ook zelf in het informatiebulletin. 
In genoemd perceel is een gedeelte van de Joegosla

vische Legatie ondergebracht. 
De Joegoslaaf RADOWITZ (verdere gegevens onbekend) is 

economisch medewerker voor de propaganda. 
De J oegoslavische tekst van het propagandamateriaal 

wordt in Nederland, Be lgi~. Luxemburg en Duitsland afzon
derlijk vertaald. In Nederland geschiedt dit door de Joego-

~ slaaf Siebert ALBIN. Deze is als tolk aan de Joegoslavis che 
~Legatie werkzaam (zie dezerzijds bericht Doss.l3/298 10 d.d. 

1 9 September 1950. 
~ell~ De Joegoslavische Legatie in Nederland is financi@el 
-~M •. I Jl8~e~eer zwak. De propaganda voor de Titobeweging in Nederland 
~ _ ~kon hierdoor niet goed tot ontplooiing komen. Op deze Lega-4t ~ tie wordt een zo scherp mogelijke bezuiniging doorgevoerd 

~ om de propaganda op te voeren. 
I Voor dit doel werd de Handasattache van Amsterdam 

naar Den Haag overgeplaatst. Dure auto's van daze Legatie 
warden verkocht en goedkopere auto's gekocht. Het personeel 
beschikt over zeer weinig Nederlands geld. 

\ 

In Duitsland maakt de Titobeweging behoorlijk opgang. 
Hat geld, dat men in Duitsland voor propaganda-doeleinden 

~ ~ P overhoudt, wordt naar de Joegoslavische Legatie in Neder
l/~ land gestuurd om hiermede de propaganda voor de Titobewe

ging in Nederland te stimuleren. 
In Frankrijk is de Titobeweging zo groot, dat Zij 

'?oar eigen propaganda kan vo eren en bekostigen. ( e inde) 



1
!- v.,-'K 

Verbinding: No.l2 
Doss. l 3/29810 

VER~ROUWELIJ:K 

9 September 1950. 

Onderwerp: InformatiebulLetin van de Joegosl avische ~e gatie 
Datum ontvangst bericht:--
~etrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevans bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:---
Ondernomen actie:---

B.o.s. van 25 Augustus 1950 
No.8e550 M.v.B.Z. 

• ?, Naar aanleiding van nevenvermeld achrijven wordt het 
volgende medegedeeld: 

Door een persoon, die geed geinformeerd is, werd over 
voornoemd bulLetin hat volgende bericht: 

Het informatiebulletin van de Joegosiavische Legatie 
wordt samengesteld en verzorgd door de .:roegoslaaf: 
Ratko BRZIC, secretaris van de Joegoslavische Legatie, wo
nende Groot Hertoginnelaan 3u te 's-Gravenhage (verdere ge
gevens onbekend). 

In laatstgenoemd perceal, waarin een ardeling van de 
Joegoslavische Legatie is gehuisvest, wordt voornoemd bulle
tin geatencild • 

• ....,~ - - ----r~~~ ;rr;;-o-/N & f De Joegoslaviscne "teif.s-t van d it bulletin wordt in het 
t t v~ Nederlands vertaald door de Joegoslaaf Si~~ALBIN. 
~ ~aatstgenoemde is als talk aan de JoegoSlavische Lega-

tie werkzaam en in voornoemd perceel woonachtig. 

f \ Zijn vader is kleermaker van beroep en woont Uterweg 
80 te Heerlerheide. veze maakt onder de vreemde arbeiders 

\ in de mijnstreek propaganda voor de Titobeweging. 
r . De Joegoslaa~c~OWITZ (verdere gegevens onbekend) .. 

1
l")"rt de ec::L~ra= = ·bulLetin. (e 

--1f-e· 2.'J . /, I~ / 

~::t...c..~.~Z.Z..) 

~OL~~~~e..-.> d.>t. 'J?~~ :x___~ 
C!!h . 4 .,.\-o 



MINISTERIE I 
VAN BUIT E NLANDSE Z AK t:t~-r--~~-· ~ 

i 
'S -GR AVE N HAG E 

ACD/yn&)r .1 
V E R Z 0 E K E B I J B E A N T W 0 0 R D I N G, K E N M E R K, 0 N D E R W E R P, D A T U M E N N U M M E R T E V E R M ll L D E N 

Kenmerk: Directie Al gemene Zaken/VZ. Datum: 4 September 19~ 

Nummer: 83585...6764 GS. Onderwerp: Joegoslavische Handelsdelegatie. 

• 

• 

G E H E I M • 

Met verWlJZ1ng naar Uw schrijven van 
15 Augustus 1950 No. 90496 ,heb ik de eer U 
het volgende mede te delen. 

Bij nota van 3 Juli 1950 No. 675/50 
van het Joegoslavische Gezantschap werd me
degedeeld, dat de handelsdelegatie van Amster
dam naar 's-Gravenhage, Groot Hertoginnelaan 30, 
werd overgeplaatst. 

Bij nota van 4 Augustus 1950 No. 811/50 
werd de medewerking van de Directie Kabine~ 
en Protocol ingeroepen voor de huisvesting 
van M. Angelo ELIAS, tolk bi j het J.oegoslavische 
Gezantschap en H.J. Boterman in 's-Gravenhage • 

De verhuizing van POPOVICE, geschiedde 
zonder medewer king van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, via een makelaar en wo
ningbureau. 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Voor de Minister, 

DE CHEF DER . CTIE 

r 

AAN het Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-Gravenhage. 

~ 7 557 - 'so 



• <~' 

NOTA 
Van: KA-R.A • 

Op 20-9-50 werd aan CLIPPER brief No~ CAH/50/642(9225 1) 
en aan SARDINE brief No •. CEH/50/34 7( 92251) · geschreven, 
waarin hun inlichtingen werden verzocht n.a.v. de aantekening 
dd. 18-9-50 van Hoofd C aan KA-R. A. 

20-9-50. H. 

l -
I Deze aantekening was: 
( Weten de Engelsen of Amerikanen 
1 soms iets van deze man ? 



• 

• 

RAPPORT 
Van: KA-R.A 
Aan: Hoofd C (C4) 
No. F. 195. 
ONDERWERP: LUCINAR, Milorad. 

j 
N.a.v. Uw vraag meldt EXPRESSE, dat hij tot zijn spijt slechts 
weinig gegevens over LUCINAR (moet zi~n LIC!N~) bezitten. 
Wat zij hebben, volgt hieronder: n 1 e · 

LUCINAR, Milorad is op 27 Mei 1926.te Husrpavel geboren. Hij 
is in het bezit van Dienstpaspoort nr. 713. Hij kwam in 
Frankrijk eind April '50 in de functie van Ambassadeambtenaar 
bij de Yoegoslavische Ambassade te Parijs. 
Gedurende zijn korte verblijf heeft hij op geen enkele wijze 
de speciale aandacht getrokken en er is over hem dan ook niets 
van e nig be lang bekend. 

4-9-50. ~c..- er "~~ : ~ s- BtB 

:Jo:t6ys 



1 ::;· AlrJ. ~··· \ 
i _alum ;(lJ -/51 - o> · , (L_ ____ _ 

BELGRAD 27 ug. (A.P.) - Zuid-

' 

! 

Slavie heeft ato ksic, tot nu toe ge-J 
zant in Ot,ta:wa, be oemt tot gezant in 
Den Haag. 



Verbinding: Ho . 12 
. ss . 13/2985 

G ~ H 3 I IJ 

Onderwerp: Wo onadres Joegos1avis ch dip1omaat 

B. O. S. van 13 Ju1i 19~0 
l' o. 88694 r.= . v . B. l . 

12 

Naar aan1eiding van nevenverme1d schrijven vwrdt mede
gedee1d , dat bij onderzoek is gebleken , dat B. K.AJGAN.A. n i et 
woont aan het adres '.Tassenaarsev;eg 43 . 

Het domici1ie van betrokkene is dezerzijds niet bekend 
1 worden . (e i nde )-



UINISTERIE VAN 
BINN.E:U.ANDSE ZAKEN 

o. 90919 
• • ijl.: gene 

Betr.: --~~~~~~~_.------.-~----

's-Gravenhage, 25 Augustus 19q0 ., 

In vervolg op mijn brier No . 88694 d .d. 13 Juli 1950 en in ant
woord op Uw scbrijven No . 13/2985 d.d. 12 Augustus 1950 hob ik de eer U 
mede te delen, thane vernomen te hebben, dat B. KAJGANA oonachtig is aan 
de Waasenaarseweg 33, dus niet op nummer 43 zoals oerat geme1d . 

Ik moge U verzoeken alsnog te doen onderzoeken, hoe betrokkene 
aan dit adres is ekomen en hoe de antecedenten van de andere bewoners van 
bet adres Wassenaarseweg 33 luiden. 

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

Rappel . it?..~ .. !! .. , .. (!?. ..... ........ .. ········ .. I· 

Antwoort.~ : ...... · ..... .. ...................... -.. .. --

Aan de Heer Hootdcommisaaris van Politie 
te 
'so.GRAVENHAGE 

RET HOOF.D VAN DE DIENST, 
Namens deze , 

,4~ 
~ Jhr W. J . Th. Serraris . 



if!NISTERIE VAN 
lW'ffiNLANDSE MID I 

No. 90496 
~ Bijl . : gone 

Betr. : !.oegoslavische Handelsdelegatie 

co 90496 

.!s-Gravonhage, 15 Au ustus 1950 

~~ 
\~~~ 

Uit betro twhare bron vernoern ik, da , de Joegosl vische handels:
attache J 'J-OVICE, tot duavsr wonende tc :msterdP • Churchilll an 223, 
is verh:.tisd naar Pen Haag, le Swcolinckstraat 52. De chaufteur .J • .00-
T~~\n (welbe end) 7oekt te Den Haag een woning, ev nala e ,n zekere An
gelo ELil "• werkzaarn bij genoeMde han elsdelegatie. 

De nogelijl~heid bestaat, dat <'laze handelsdelcsati. volkoi'len wordt 
gereoreaniseerd of opgeheven. Voor zover mij bekend is hot nd Churc hill

. l~ 223 indortijd aangekocht door de Joegoslavische regering. 
Ik moge U verzoeken mij te doon mcdo 1 elen , at,te Urent bekend is , 

c.q . na onc!crzook bekend ordt , om.trent deze aangelegenheid en orotrent do 
antecedenten en politieke relaties . n Elias . · GELO voornoe d . D ze laat
ste komt in rnijn documentatie niet voor . 

·fl - -"' v. J..J 'd W : ....................... ................ . 

Rcn--- ~ ~ 

An~, 

Aan de Heer I oofdcom.roit'lsar i s van Polit i '9 
ta 
AMSTERDAM 

I!ET EOOFD VAN I DI .:.T , 
Namens d ze , 

-t-~ Jbr <:r • • ;r . Th . er;r-aris . 



netr .. : 

• 

co 90496 

's-Gravenhnge~ 15 A::~guatus 1950 · 

Uit l:iet.rouwbure bron verneem ilt, dat de- .Toegoslnv1nche Iiandelsatte.che 
Vojislnv .,.. 1 VICE v~ t.m::te:rdam. ve:r. 11iPd is naar 's-"rnv .llhcee, le Sw olinck
atraat 52 . 

·- De·c1.nuffcnr v.·'nd€ze hGndGl.stielee; tie, de edcrl n er, H • .:r. BOT.ERMA.l'T, 
'oat roginnen· oa;' 's-Gravenhage te vrJrh'l .. zen.- ~vcne.ls eon zekere ngelo EIIA ' . 

Een en nder zou cr o "unncu ijze·1, .. nt d~· J G"'O lavische handelsde
logatio., tot dl.l c eevestigd te An terdmr., Churchilllaan ;-323, volkomen wordt 
~ereorganiaeord of opgeheV8 • 

In verband hiemede 0 e it: U ve,..zoe'·en m:. 1ededel~n: 
of tiArot tr:cmt reeds iets te U ent bekend is, 

• of ue ve:rhuizing Vl,Ul POPOVIC.E is obE!ll.""'d met modewe.rJd.~ van het inisterie 
van Buitenlandse Zaken. 

c . of ;n._,olo ID~J . dis ll. mijn docwent tie niot voorkom, btj U bokend is • 

D .... DI 
iameM 

r W. J.Th . Serraris . ... 
.Aan. do Hoogedelgeatrenge Hcer c. Mrivanse ~ 
Cl1ef der Uiree~io Alecmeno/ ur:i.di sche Zaken 
van het i niste:r i e van Bui tenlundso Zalr n 



R A P P ORT 

Betr.: Joegoslavische Handelsdelegatie 
te AMSTERDAM. 

,_ Uit een onderhandse mededeling (afkomstig van H-.AID) blijkt dat: 

a) POPOVIC, de Joegosl. handelsattache, van Amsterdam verhuisd is 
naar Den Haag, le Sweelinckstraat 52. 

BOTERMAN, de chauffeur van de handelsdelegatie, pogingen doet 
een waning in Den Haag te vinden. 

c) Angelo ELIAS, werkzaam bij de handelsdelegatie,eveneens naar 
Den Haag tracht te verhuizen. 

4 Augustus 1950 

c 4 



Uit OD 1 657 

.. Voor OD 633 

Ag. nr: 89866 

UITTREI<SEL 

Naam: Rusland en de Satellietlanden-Financiele 
transacties 

Naam: Joego Slavische vertegenwo ordiging in Ned . 

Afz. : KB Datum: 24-7-50 

Aard van het stuk: rapport voor C 

• 

De J oegoslavische legatie heeft haar bankrekenin@ bij de Nederl. 
Indische Handmij • 

Uitgetr. door: PR Op aanwijzing van: 

Datum: 24-8-5 0 



~ 
i 

l 

NOTA 
Van: KA- R. A. 

Op 16- 8-50 werd @an CLIPPE { brief No . CAH/50/51 3( 89496) ge
schreven, waarhij hem 5 ~otocopieen werden aangehoden van 
stuk 99496 dd . 19- '7-50 n . a . v . de aantekening van C4 dd . 24- 7- 50 
op schuthlad CO . 89496 . 

16-8-50~ 



• 
\ 

• 

• 

&b, I . I 
~·-JUU -~--

, 
Aa!l c. ACD/ PJ 'IJ b I 

Bijgaand stuk werd op 19-7-50 op het Min. van 
B. z. ter hand gesteld aan HI~ . 

Dear Sirs, 

+ 
~e have the honour to inform you that 

~~ .3osk~ Kajgana, the functionary of this Legation, 

ceases to-day to dis pose of our funds deposited with 

you. At the same .time we beg to inform you that ~. 
4' J•iilorad Licinar, the new cashier of the Legation, 

herewith is authoris ed to take up the sums from our 

acco,mt current with you. The signature of Mr. Licin"d.r 
is c5iven below • 

Hequesting you to kindly take ·note of this, 
we remain, dear Sirs, 

Yours faithfully 

~e Charge d'Affaires a.i. 

~-~---~ 
( Jovan V.......,_."""".;. 



• 
A.8.n 
te 

_fi..JI.:_ j?J 

HEcr Roo!'dcol:ll issaris vm olitfe 



• 
RAPPORT 

Voor C 4 

Betr.: Personeel Joegoslavische Legatie 

ZAUCER zou zijn teruggeroepen, omdat hij tot afgevaardigde in het par
lament was gekozen . 

Het woonadres van KAJGANA zou zi jn Wassenaarseweg ca . 43. Hij woont 
aldaar in bij een oudere dame . 

LICINAR, Milard, is bij bron onbekend. Vermoed wordt, dat LICINAR als 
hulp voor Iu\JGANA zal optreden. Gezien zijn leeftijd (24 jaar) kan hij 
nog niet veel routine hebben opgedaan in de diplomatieke dienst. 

30 Juni 1950 



• 

UNISTERIE VAN 
BlNNENLANDSE ZAKEN 

88550 
gene 

co 88550 

's-Gravenhege, 25 Augustus 1950 

Onder referte aan mijn schrijvan No. 88550 d.d. 13 Juli 1950 ver
zoek ik t1 .rtij te doen mededolen, or reeds iets bo end is omtrent de mede

.werkers ann het Informatiebulletin van de Joegoslavis~he Legatie. 
Bet infortnat1ebullet1n in Jestie wordt inmiddels regolmatig door 

·3 ontvaneen. Voor de toezending moge ik U hierQij mijn dank hetuigen . 

Ontv, bE:w: .. ................................................ _, 
Rappel 

An(woord 

. .l/r. a_ JZ) 
•...... .. ..... .. /. ..................... . 

······-·····-···--...................... . 

Aan de Heer Ebofdcommissaris van Pol1tie 
te 
's-GRA VENIIAGE 

HEr IIOO:ro V N DE IiiEHST, 
tlamens deze, 

;f 

7 
/""_.Thr Mr . J.Th. Serraris • 



InformatiebuJ.letin van de 
Jo~oslavische Lc~atie . 

co 88550 

:s-Grav ~a@o, ]' Juli 1950 

. ' 
Refererend aan U • schri ·von ·~a. 13/29 v d . d. 3 Juli 1950, heb ik 

de eer TI nede tc delen, dat vcrschillcn• e afdclin en VL"':'l i~n dienst tim 
z erstc geir.teresseor zijn in e ve:rder te 116 scl ijnen I u ors "lm hot "L'1-
for~~ ',iebul1el;in van de Joego lavi.sc 1 

H: O"e U v rzoeken, indlen geli,1l~. voor r .3el71£tt-ige 
toczt~ndi,nz te willen zorgdrngen . 

'twens i terosseert het ij tt Vl'lten uin; buiten dG betro.kken toga
tie" e.sn do sa"1cnstel1 ing van r'fit bulletin medm:cr!~cn . 1et i<:~ l!lij h. kend ,dRt 

n vertaalb,Ireau in c.e .Tan. van Na.:s u tr t 77 ( Gi ena. zel<:ere Van OVhT ) 
verto.ahrcrk verri ht voor de .Jo ·o evische e>f!:. tie . ,. ell cht i, U.'brz i jds na 
te gaan of d it bureau ooJ:.: ned ewer .in verJ.eoo t '112~ het · t t · ehulletin. 

Ontv. bew: .. ~·"':"'"·-· ............................. . 

Rappel =-·-~- .~-:X'!! ........ -.. _·-···· . 
Antwoord : ................................................ -..... . 

l ~ens dezo , 

~ 
:rl1r "r 1 • • T .Th • •• orraris . 

van l'oli t i e 



NOTA 
Van: KA-R .A. 

Op 22-2-50 werd aan Sardine brie:r No . CEH/50/06rf( '{1752) ge
schreven, waarbij hij gerappeleerd werd aan brier E.264(71752) 
dd. 13-10-49. (al. 3) 

22-2-50.~ 

(7 



VERTROUWELIJK 
Verbinding: No.l2 3 Juli 
Doss.l3/29el 
~1derwerp: Informatiebulle~in No.1 v.d. Joegoslavische 

-
' 

Hierbij wordt toegezonden een exemplaar van het 
"Informa1iiebul.Letin van de legatie van de .l!'edera1i~eve 

Volksrepubliek van Joego-SlavH! in Nederland." 
Dit bulletin za.L de komende dagen naar diverse per

·~sonen worden gezonden. (einde) 



NOTA 
Van: KA-R.A. 

Op 10-7-50 werd aan EXPRESSE brief No. CFH/50/257(88469) ge
schreven~ waarin bern inlicbtingen werden gevraagd betreffende 
M.LICINArt n.a.v. bet rapport 88469 dd. 3-7-50 van 04 aan KA-R.A. 

10-7-50.~ 



• 
RAPPORT 

Aan : KA-RA 
Van: C 4 

Betr.: Joegosl. Gezantschaps~~~l 

_.. .,;: •-"-§ l I 

3 JUU 1950 

ACD/ JJcPy~ 1 

Van Bt.Z. is bericht ontvangen, dat op het Joegosl aviscbe Gezant
scha.p te Den Haag als 11functionnai"ts" te werk zal worden ges teld Milo
rad LICINAR, geboren in 1926 te Husrpavei (Joegoslavi~ ). 

LIC INAR was tot heden werkzaam op de Joegoslavische Ambassade te 
Parijs en (volgens zijn eigen opgave) aldaar woonachtig 3 rue Spontini. 

Wi l t U aan Expresse verzoeken om alle bij de Fransen bekend zijn
de bijzonderheden omtrent LICINAR mede te delen? 

Hoewel wellicht ten overvloede mage ik onder Uw aandacht brengen, 
dat het wellicht nuttig kan zijn Expresse mede te delen, dat wij het 
bijzonder op prijs zullen stellen zo uitgebreid mogelijk bijzonderheden 
te ontvangen in de trant van de door ons verstrekte "Who's who". 

27 Juni 1950 

c 4 

-



• 

NOTA 

Bij: CO 88076 

Aan: H.C. 
Van: c 4 

Door de Haagse Recherche werd telefonisch onze aandacht gevestigd op 
een in het Hotel "De Gouden Kroon" verblijvende vreemdeling, J!UI6, die 
zich had ingeschreven als "diplomaat" (Normale telefonische mededeling 
op grond van hotel -controle) . Bij naslag bleek deze n~am ni e t voor t e ko
men onder de visameldingen van Bt. Z., noch bekend te zijn bij de R.V.D. 
Bovendien was het opgevallen, dat deze "diplomaat" geen enkele moderne 
t aal sprak . 

Spoedshalve werd B IX mondeling verzocht na te gaan wie deze vreem
deling was en wat hij uitvoerde. Rapport No. 88076 is daarvan het resul
taat. 

In"l!.iddels zijn zowel de visum-melding van Bt.Z . als de in- en uitreis
meldingen van de Gr .V.D. ontvangen . Hieruit blijkt, dat hier spralce i s 
van een normale Joegoslavische koerier, die op regelmatige wijze oplO 
Juni 1950 in Belgrade een visum voor Nederland heeft gevraagd, hetgeen 
op 12.6.50 werd verstrekt. Op dezelfde datum is EGIC afgereisd en via Bel
giS op 15.6.50 Nederland binnengekomen. 

Waar deze visumverlening geheel een aangelegenheid van Bt.Z. was, is 
het logisch, dat bij de R.V.D. deze koerier onbekend was. Bij onmiddelly
ke telefonische ne.vraag bij Bt.Z. (na de melding van de Haagse Recherche) 
bleek echter ook daar de naam EGIC niet bekend te zijn. 

Een spoediger aan ons doorzenden van de visa-meldingen zou deze ge
hele controle van B IX hebben kunnen voorkomen. 

4 Juli 1950 

c 4 



/ 

• 

RAPPORT 

AAN ~ Hoofd C (t.b.v. C 4 ) 
VAN : B IX No. 660 / 1950 

Bestemd voor : 
No. 
Bericht op schrijven No. 

._ f" • I 

f 2 7 J 1105Q. i 

m~·-;;ydi ~ 
' d,d. 

Hierbij heb ik de eer U te doen toe-
komen een rapport in duplo betreffende 

E~x~:![~J~ 

MILAN EGIC uit Yougo-Slavie, (Diplomaat ? ), 
naar de inhoud waarvan ik U kortheidshalve moge 

verwij zen. 

N.B. IVIogelijk nog van 
interesse voor 

23 Juni , 19 50 

BIX 



-

• 

• 

Betreft: Nilan EP'iC uit You,.o - Slavie (Diplomaat ?). 

Betro~cene, vervoe ade zich in de nacht van 
15 op 16 Juni 1950, te omstreeks 1 uur aan het 
Hotel De Gouden Kroon, gevestiP"d Frederik Hen
driklaan 119 te 's-Gravenhaee. Hij is kennelijk 
P."een der moderne t alen meester en wist door P"e
baren duidelijk te maken , dat hij wilde paan sl 
pen. Hij le,.,.itimeerde zich met een YouO'o-Slavi 
diplomatiek paspoort No. 0-0644. Leeftijd of ae 
boortedatum kwamen in het paspoort niet voor. 
Zijn functie, is volP"ens een aanduidinr in het 
paspoort, koerier. Hij was in het bezit van een 
soort t as, ter Prootte van een ru,.,.tas. 

In het hotel was slechts de badkamer ter 
beschikkinP, die voor slaapP"elePenheid in aeree 
heid was P"ebracht . In daze kamer heeft betrokke 
ne de nacht doorP"ebrach t. 

De volO'ende mor P"en te 9 uur, heeft hij het 
hotel weer verlaten. Hij heeft P"ebruik "'emaakt 
van een taxi, van de standplaats "FrankenslaP'". 
In het hotel heeft hij het ontbijt niet P"ebrui 

Aanaezien men niet wist waar de man naar 
wilde, is besloten hem na ar de Youoo-Slavische 
ambassade te bren~en. Re t is niet bekend, of hij 
daar is aanP"ekomen. 

Betrokkene was in het bezit van Nederl ands 
,.,.eld, waarmee hij heeft betaald. 

Met zijn paspoort is hij no~al nonchalant 
omP"eP'aan. Hij heeft dit de Pehele nacht beneden 
in het hotel lat en liP'P"en. Uit stempels, aan~
bracht in zijn paspoort, blijkt, dat betrokkene 
op 12 Juni 1950 YouRo-Slavie had verlaten en op 
15 Juni 1950, te 20.30 uur, de P"renscontr8le te 
Roozendaal was P"epasseerd. 

SiPnalement : P."eschatte laeftijd, 30 a 40 
jaar. LenPte 1,65 ~ 1.70 meter, slank postuur. 
Donker uiterlijk, zwart P"olvend-krullend haar. 
Was netjes ,.,.ekleed, hoewel een si~nalement van 
zijn kledin~ niet meer te krijP"en was. 

{ 

'~-Gravenhase,20 Juni 1950. 



UITTREIZSEL 

Uit OD 349 Naam: 1-:IA.Al:'ill RAPP 0 RTffi\T I.JJ•TBU 11G 

' Voor: OD G33. Naam: VER.TECf~liJ1:TOORDIGING IN NEDERLAND VAN 

Ag.nr: 87202 Afz. 
J"OEGO-SLAVIJ!; 

datum: Verb.72 7-6-50 

Aard van het stuk: r·aanc1rapport Mei 1950 

Uit bvgn.maanO.rapport wordt het vo1gende overgenomen: 

"Op 30 Apa:Jbl te 14 uur waren de hier wonende J"oego-S1a.viers opgeroe
pen ter bijwnfiing van een ~ilmvoorstel1ing in de Stadsschouwburg te 
Heer1en.Vrouwen en kinderen medegerekend waren er 240 tot 260 personen 
aanwezi g . Er werden enige cu1tuurfilms vertoond,die een idee gaven 
van de huidige economische ontvd.kkeling van J"oego-S1 avie:ODeze voor
ste11ing vvas om 15.30 uur ten einde, Hierna verzame1de men zich in de 
foyer van de Schouwburg voor een gozel1ig smnenzijn . ~r werd op kosten 
van het Joego-S1avisch gezantschap een tractatie aangeboden,bestaande 
uit vd jn,koffie gebak en cigaretten.De aanwezige kinder en werden nog 
eens extra bedacht.Joego-Sl avische kinderen zongen liederen en decla
meerden in hun landstaal.Verder ga.f een gemengd zangkoor enige liede
ren in het Sloveens en Kroatisch ten beste,terlrljl door een dame de
clamaties werden verzorgd.Op een gegeven moment,nadat enige kinderen 
op het podium hadden gedec1~leerd,viel achter hen een gordijn neer 
en kwam de J"oego-S1avische b1auw w:i,t rode v1ag met rode ster tevoor
schijn.Een app1aus br~~ 1os.Hierna vmel nog een papier,dat voor afdek
king had dienst gedaan neer en kwam het portret van Tito tevoorschijn. 
Di t had tot gevo1g, dat het applaus nog toenam..Deze feestdag vvas tevens 
bedoe1d als herdenkingsdag van het begin ·van de bevrijding van Sloveni 
en Kroatie door de Partisanen.De J"oego-Slavische gezant uit Den Haag 
was met ~rouw en kind aanwezig en werd gehuldigd als 1eider van eon 
brigade vrijh.B.Jbdsstrijders. Ve.rder was het gehele &ezantschapspersoneel 
aanwezig.In zijn toespraak lict de gezant uitkomen,dat het Russische 
blad "Prawda" de J"oego-Slavische regering ervan beschuldigde. nationaal 
fascistisch te zijn.Dit werd door de gezant t egengesprolce~.Hij vroeg 
aan de aanVTezigen trouw aan het vaderland te zijn.Hij stelde J"oego
Slavie vlbfhr-zover dit was vast te stellen-als een land,dat op socia-
1istische grondslag werd geregeerd.Tegen 19 uur was de festiviteit ten 
einde.Het gehee1 had een rustig en kalm verloop.Als tractatie had men 
jenever willen schenken,die verstrekt zou ,Norden vanwege het gezant
schap.Daar de bijeenkomst plaats had in een verlo~slocaliteit,kon hier 
voor geen toestemming worden gegeven.Na afloop vroeg de gezant aan 
de aanwezige pp.ihitie, of er aa!l..merlcingen waren tei. ·malcen.Naar zijn menin 
had hij rekening gehouden met de wensen van de Nederlamdse Overheid. 

Uitgetr. door: IM Op aanwijzing van: BV 

Datum: 31-76§0 

~ 40061 ° '49 



HAfPOHT van D. 

tr£' ,)t, -1' 
J'"TI, ?.:r l. I 

Bij1age dezes werd mij op 4 Apr·i1 1950 
door de bevciligingsaPJ.btenaar van bet 1v.inisterie 
van Financi~n ter hand gesteld . 

D . IIb , 11 April 1950 
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n J.J R I .J 
VA"fi BUIT_,_; • D S Z K 

s - G A. '1 j~ H . G .u 

Ie~~erk : Directie Kabine t en Protocol/~ Datum: 29 Maart 1950 

o ~derwerp : 1 ummer: 31378 

I k heb Q.e eer U mede te .a. elen , dat, bli jkcl'ls een ontvangen 
schri jven van het Jo e~oslavi s che Gezant s chap hier ter stede, d . d . 
24 ri1aart 1950, Mevrom1 Lo j zka Bra t ina , a l s keukenmeisje i n di ens t 
i s van de Heer • Zaucer, buiten ewoon Gezant en Gevol macht i gd 
1i nis ter van Joegos l avie bi j Harer Ma j este i ts Hof . ._evrouw Br a tina 

wo on t aan he t adr es Al exander Go 'e l weg 28 , al hi er. 

Zijner Excellentie 
de :fu i n ister van 

D .... ]_Ilifi S.L..lrt V.AJ. BUI T.t'.!NLAllJ::;;c; ZAJCEN , 
Voor de Mi n ister, 

De Chef van het Kabinet, 

w. g . J.Visser. 

-------~i~~Qi~~~----------------------------------------------------~-------

l ummer: 31379 

Ik heb de eer U mede te delen, dat, blijkend een ontvangen 
schrijven van het Joegoslavische Gez~tschap hier ter stede, d.d . 
21 Maart 1950, de Heer Dragomir Lopandic, portier van r'enoemcl 
Gezantschap, op 4 Februari 1950 in Nederlavd is aan ekomen. De Heer 
Lopandic, die gehuwd is , woont aan het adres Groot Herta i~elaan 
3 , alhier. 

Zijner Excellentie 
de Ili:inister van 
Financien. 

D Mir ISTJR VAr BTJr.J .LAJ .ud , ZALEl , 
Voor de ~inister, 

De Chef van het Kabinet, 

J.g. J.Visser. 



6 AprU 1950 h b' ik de 
OOr tf. illSdO te delen, dat in de t·:T(lede linea daarvan ps:r SQUiB is ver-. 
rneld; ~at n.:r . BOT:ERWI in dienst is YO.il de Tajech~LJCh~ I f$ tio . aeaoeld 
is de J'oego- 31 ~iec' e Leg t,l.e, zo ls U vermoedeli)k ui 1; de s enhAng 
.an de ~etten 7el r~eds gcconcludeerd zult hebben~ . , 

' 
:~ 

IlliT HOOFD VAN DE. l:JIENST t 
Namens dt}ze ; 

:r •• Th. derr o. 



. " I . 
. In $twi>ord op uw· .sc.hri'jven No . 9ob - ' 50 

dd ~3 'Maart 1950 heb: ik de eor U: mede te delen, .<1at vol- . 
gens mijn gegevens d,e CD-aut.o's f58 : en 227 in gehruik zijn 
b i j de J"ougoslavische linndelsattache en I,liet zoals in c 
bovcnanngehaald schr1jvan vermeld rosp~ bij de Braziliaense 
en Amcrikaanse Legaties. · · ' 

De event ns in Th~' brief genoemde H • • Boter- ·. 
man. is in dienst als chauf!' UX' bij de~eehi~ Legatie . -::~· ..,z;C. . ./~ 
zoda t aan he t pe:rkeren van deze a.v.to 's voor zi jn huis 1 geen '/ l' 
bijzondere a~dacht v;a!'e te.· echellken. · , · 
· ' . · Intusaen .is h.~'t whli<;h~ vpo1.' U ve.n belan.g ' 

op to. mm ken, dat Boterm n i:t?- J"uni 1~49 nog een raa~:f'iche 
voor de C. P . N. voor de ramen had bangen , r®nr desniet~emi 
thana in dienst is vnn. c e J'OU8oalaven (Tito- regoring) . . . 

, 
<, 

. . 
Aan de Heer Hoofdcommissaris.van 
te. 
MmERDAM. 

4 Jhr Mr w. J .Th. Serre.rts .• 



' • 900 -'50. 

G E H E I M ----· 

• 

23 Maart 1950. I 

, __ 
I 
: 3 0 MRT 1950· - .. - ,_._.,_. 

1 AC.,j dJ.t'l~ 

Naar van zeer betrouwbare zijde wordt medegedeeld, 
staan voor perceel Marco Polostraat 222 a1hier, her
haaldelijk auto's met kenteken C.D. Veelal vroeg in 
de margen of laat op de avond. 

Een der auto's draagt het kenteken C.D. 258 1 het
we1k is afgegeven aan de Brazi1iaanse Legatieraad 
!• ~ SEGADOS MACHHADO. Een andere auto, we1ke 
s1echts enkele ma1en werd waargenomen, is gekente
kend: C.D. 227, afgegeven aan de secretaris van de 

+ Amerikaanse Ambassade g. HARRISON. 

De benedenverdieping van dit perceel 
ge daarvan worden respectieve1ijk bewoond door de 
ook bij U bekende 
Hendrik Jan BOTERMAN, 30 November 1911, 
Francina Maria HESHOF, 27 Juli 1923. 
Moge1ijk geeft een en ander U aan1eiding tot onder
zoek. 

;:~-~;~(--------------------------------------;;~---



i ~~ .. . ,. ~~"'1.,3,3~~ 
-~ . : ~ C!V( _, . ·-·· 

\ lt~ TV' .. ~ _____ b :-.. D .-.. ~ 
I "'lui... -·· . --··- -
.......... 

Gezant van J oegoslavie ]?ij de 
Koningin 

H. M. de R:oningin beeft hedenochtend 
in baar paleis aan bet Voor hout de ge· 
zant van Joegoslavie, de beer P. Zaucer, 
in afsclieidsgeho0I' ontvangen. 



R~ORT voor C 4. 

Betr.: pamfletten ve.n 75526 

De pamfletten hebben een Cominformistische strekking ; zijn 
dus anti-Tito en be3t emd voor propaganda onder de Joegoslaven tegen 
he t huidige regime. 

"iiaarschijnlijk worden der-eli.ike schrifturen in Praag gedrukt 
en verzonden per "dinlomatic bag" naar de satel liet legati1 w-; lke 
voor de verspreiding zorgt . 

Heel misschien is het mogelijk via het schrijfmachine-schrift 
de betrokken Jegatie op te sporen. 

21.12.49 

c 7. 





I~ _=] 
Verbinding: ro . l2 

Do ss . l3/~ 0 

12 De c embJ 194~~· !949 I 
,_, :/JF~ I 

Ondervverp : D. ~:IIL J:Ii:I\:OVI C 

Datum' ontvangst bericht: 25 Nove mber 1949 
:Betrow.nbaarheid berichtgever: --
Jaardering bericht: - - -

Tevens bericht gezonden aan: - - 

l'=edewerkende instan ties: --
Ondernomen a ctie: ---

Dijlage: 1 

IIierbi j ~,;ord t het volgende mf:!degedeeld: 

Op 22 n ove mber 1SJ49 'nerd door de post aan het perceel 

Lesdagstraat 47 te 's - Gravenhage een brie1' bezorgd , ge~dTes

seerd aan: 

~ Dobrosav L"ILENKOVIC , consei l ler . 
Daar geadresseerde op 1 Augustus 1949 naar ~uid - S lavi~ 

is teruggekeerd , i s de brie~ gezonden aan degeen , wiens 
naam op de achterzi j de v an de brief a1s arzender voorkomt . 

Deze , Dr . J . P . VtL DIEt SCL,O:::FF , arts , vvonende Swee 
linckplein 71 te ' s - GraveLhage , die de bri eX niet had ver
zonden , opende de brie~ en trof daarin aan , gewi~keld in 

een stuk blanc o papi er· , e~.;;n tweeta1 k l eine drukwel'kjes in 

een Slavische t aa1. 
D. LILEHKOVIC , die van 1 De cember 1948 tot l Augustus 

1949 als gezants chapsraad aan het Yoago - Sl avi s che Gezant
schc.p te ' s - Gr avenha6 e verbonder. is e:,eYJeest , stand bek"'nd 
als een ianat i ek aan__hanger van ·J:ITO . 

·r edoelde brier gaat hie rbij. ( einde ) 



. zauct;R, Pa:vle . · geb~ ~s-~2-U te ·Se).nica. oD nrovi,' · 
J oesesJ.i<viscM Gezant te · • s-Gra'!!ellh"16e , . Dip)., ll"spoorl> liQ, ll-'0129 , af geg, t.e ·Bel (!l'ado 27-U-48• . 

" " . ' .' . ., . . . 



S.T. 

No. Geh/Gr.V. D. 1704/49. 

Bijlagen: een. 

Ond en1J erp: '' Pav1e Zaucer" • 

Hierbij moge ik U doen toekomen 

een uittrekse1 uit een rapport opge

maakt door Z betreffende P. Zaucer 

met verzoek nadere persona1ia omtrent 

genoemde persoon te mogen ontvangen. 

S.T .• 

AAN : B.V .D. 

Typ: 10. 
Coll.: If 



I, 
ITT8.EKSEL GRENSVEILIGH~IDSRAPPORT 

BERICHT 
GEHEIIVl 

Datum van bericht : 

C) () · -. 

~J I 
25 November 1949. ' 

Rapporteur: 
Va nwie is het bericht afkomstig : Eigen personeel . 

Betrouwbaar . 
Betrouwbaar . 
Gene . 

Ei gen waarneming . 
Betrouwbaarheid bericht : 
Betrouwbaarheid berichtgever : 
Welke ac t ies zijn ondernomen: 
Met welke instanties wordt samengewerkt: Gene. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nr. 416/49. 

B E R I C H T. 

Op 23 November 1949 is van Schiphol, met bestemming 
Parijs vertrok~en: 

- ZAUCER, Pavle, nat ional.i.teit : J oegoslaaf , in het bezit 
van een diplomatiek paspoort, afgegeven te Belgrade, de 
2 Juli 1948 , nr. D.- 0129. 

Personeel doorlaatDost was door bepaal de oms t andigheden 
niet in staat meerdere gegevens van deze persoon op te nemen. 

In de door het Departement van Buttenlandse Zaken uitge
geven lijst, komt o.m. voor: 

a. - ZAUCER, Pavle, Joegoslaaf , geboren te SELNICA OB DROVI, 
18 December 1914, Minister , in het bezit van paspoort nr. 
D.-0129 en identiteitsbewijs 0150 A. 

b. 

Tevens staa t bij ons ges i gnaaleerd, n.a.v. een destijds 
door U verzonden telexbericht: 
ZAUCER, Pavle, geboren te Belgrade, de 1 October 1900, 
Joegoslaaf, gezant te 's-Gravenhage. 

Indien de onder a genoemde persoon is vert rokken dan zou 
kunnen worden volstaan met zijn vertrek U schriftelijk te 
berj_chten, is hij echter de onder b genoemde, dan zou dit tele
fonisch en daarna schriftelijk moeten zijn gedaan. 
CONCLUSIE RAPPORTEUR: 

Het komt mi.j zeer waa.rschijnlijk voor, dat de onder 
genoemden, een en dezelfde persoon is. 
ADVIES RAPPORTEUR: 

Het door mij geconcludeerde is dezerzijds niet na te gaan. 
Het komt mij echter wenselijk voor dat U mij hieromtrent 
bericht, zodat bij e.v. meerdere grenspassages direct kan worde 
vastgesteld te doen te hebben met een persoon, waarvoor 
Uwerzijds directe belangstelling bestaat, of met een diplomaat, 
wiens doormel ding lange de gebrui kelijk schriftelijke weg 
geschied t. 
nest mij nog te berichten dat zich niemand in het gezelschap 
van betrokkene bevond. 

25 November 1949. 

Coll. : ;/;8 



U 18447 c - C 56 - C1/CS2 

Bet r: J ovan VUKCJ.riC. 

eP / 
Naar aanleiding van Uw schrijven, a.a. 

9-8-1949,no: 67315, moet ik U tot mijn spijt 
mededelen, dat de navraag naar deze per soon 
op niets is uitgelopen. 

Hij zou met ~jn familia in '\'IEENEN zeer 
teruggetrokken hebben geleefd. Op liesterse ont
vangsten verscheen hij nooit. · 
Als regel werden daarop tot dusverre de Joegosla
ven en dipeomaten van de satellietlanden zo min 
mogelijk gevraagd, en als dit wel gebeurde, 
verschijnen zij niet. 
Anderzins worden de Joegoslaven evenmin bij de 

\ satellietdiplomaten gevraaga; waar de v1esterse 
\~~el verschijnen, d.w.z. op grote plecbtigheden. 
'"'"\ 

A. 

Aan bet Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
'sGRAV»lli.AGE. 



Rapport van Ka-R. A. 

I . . 
~- 4 OCT. 1949 

i_ r' 's-~ 
Bestemd voor Hoofd C (C 7) 

l~- -
o pI 
;,_.· 

Nummer E 264 

~ Ondervrerp : J . VUKOTIC . 

1. Naar aan1eidin~ van Uw nota dd . 19 Augustus j . 1 . inzake betrokkene 
dee1t Sardine ons thans mede , dat ook volgens Sardine ' s gegevens betrok
kene in Constantinope1 en Wenen geaccredi teerd is geweest. 
2. Fij stond begin 1946 slecht bekend, aangezien hij kort na zijn be
noeming tot Consul in Constantinope1 (27 . 7.45) trachtte Joegos1aven in 
Turkije te recruteren door middel van bedreigin

0 
met maatrege1en tegen 

hun famil i eleden in Joegoslavie. Betrokkene ¥~rd toen vermeld als aan-
hanger van Ti to . k {i ,. l r 
3. Sardine heeft geen beschr~inc van het feit, dat betrokkene gedurende 
de oorlog in Londen was . u!t ;ordt a1snog geverifieerd . 

Ka-R .A. , 13-10- 1 49 



~ r · 

,.. MINISTERIE VAN 
SEP. 1949 

I ,f, 

BUITENLANDSE ZAKEN 
September 1 9 .. 49 

No. 

--------

Aan 

'S-G 

- 89534 Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief d a g t e k e n i n g, n u m mer 
en a f d e I i n g nauwl<eurig te vermelden 

Met verwijzing naar het schrijven van het Ministerie 

van A1gemene Zaken d.d. 7 Ju1i 1949, no. 65289, heb ik de eer 

U in vouwe dezes afschrift aan te bieden van een schrijven van 

de Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Ho11and, d.d. 

1 September 1949, Kabinet, no. 19941, aan de inhoud van we1k 

stuk ik mij kortheidsha1ve moge gedragen. 

Bij nota onder nummer en dagtekening dezes werd het 

Joegos1avisch Gezantschap hier ter stede van een en ander in 

kennis geste1d. 
IJ 
7 

De Chef van het Kabinet 
van de Minister van Buiten1andse Zaken, 

het Ministerie van 
Binnen1andse Zaken, 
Javastraa t 68, 
1 s Grave n hag e. 

~ 7556- '49 



A f S C H R I F T 

y COIIJ.lvllbSAJ:US DER KONINGIN 
IN DE Haar1em, 1 Sep t ember 1949 . 

Aan 

PRO v'INCIE l~OOR.OHOLLAND 

KA.IH NET 

no. 19941 

Brie f d . d . 28 Juni 1949, no.63999 
Kabine t en Protocol. 

Met terugzending va n het bi j nevensverme1de brief gevoe 
de afschrift van een nota va n het Joegos1av:isch · Gezant schap hier 

ter s t ede d.d . 22 Juni 1949, no. 756/49, heb ik de eer Uwer Exce1-
1entie te berichten, dat, naar mij door de burgemeester van Am
sterdam bij schrijven van 23 Augustus j.1 . werd medegedeeld de 
heerMerens, kantoorhoudende aan het adres Binnenkant 46 te Amster
dam, een onderhoud heeft gehad met de Joegos1avische gezant te 
1 s Gravenhage, waarbij de gezant de heer Merens, die op de hoogte 
b1eek van de inhoud van de in de bij1age bedoe1de nota no. 127 
van 8 ~ugustus 1947 va n de Joegoslavische Legatie,zou hebben toe
ge zegd de aange1egenheid va n zijn ontslag a1s Consu1-Generaa1 nog 
eens voor te zu11en leggen aan de Joegos1avische Regering . Op 
deze toezegging had de he er Merens nog geen nader antwoord ontvan-
gen. 

Inmidde1s is te 's-Gravenhage een nieuwe Joegos1avische 
gezant benoemd, met wie de heer Merens op 16 dezer een onderhoud 
heeft gehad. Vervo1gens had hij op deze1fde datum een onderhoud 
de vervangende chef van het Kabinet van Uw Ministerie. 

A1s gevo1g van deze besprekingen za1 de heer Merens het 
consu1aa tsschi1d van het perceel Binnenkant 46 doen ver.wijderen, 
waarop door de Po1itie te Amsterdam za1 worden toegezien. Tevens 
za1 hij er zorg voor dragen, dat het in de te1efoongids ten aan
zien van het Joegoslavisch ~onsu1aat te Amsterdam vermelde in de 
eerstvo1gende gids komt te verva11en. 
1 

De Commissaris der Koningin 
in de provincie Noordho1land , 

(w. g.) J.E.de Vos van Steenwijk 

Zijne Exce11ent ie 
de Minis t er van 
Buiten1and se Zaken. 



SFP 1949 

' 'I 6.j<JY3 ----Ref.: votre note n0 64764/CBS/145 du 1~ juillet 

Le nomme DODIN Mirko~ dent question dans votre 
note s'identifie eomne suit: DODIN Mirko, de natio
nalite yougoslave, ne a Kula, le 1212-1915~ epoux 

•de Il\II.ITROVIC Nevenka, nee a Sirka-Kula, le 21·2-
1921, ayant reside a Bruxelles, rue duLac, n° 45~ 

Pendant son sejour en Belgique l'interesse a e 
occupe en qualite d.'employe dans les bureaux de 
l'Attache Com~rcial de Yougoslayia a Bruxelles, 
il n'a . fait l'objet d'aucune remarque defavorable 
etrne s'est pas occupe de politique. DODDTa qui 
la Belgique a destination de la Yougoslavie au de
but d'avril 1949·~ 

La 1 septembre 1949. 



van: 0 4 
Aan: KA-RA • 

. No'. : 68866. 

In antwoord op Uw No. 188 E deel ik U mede, dat: op At"d. 
C het volgende ~ekend is. · · .... ·. · 

G U S E V en ~chtgenote zijn volgens med~deling ct_.d • . 
5-8-1949 van Buitenlandse Zak:en in J'uli 1949 vertrokken. Hierbij zij 
wrmeld, dat to,t heden geen ber~oht · ~ grenspasaage van de Grens
'veiligheidsdienst werd ontvangen, zodat niet def1n1t1ef' vaststaat of' 
zij Nederland. in f'eite verlaten hebben. voors~ds wordt dit echter 
wel aangenomen. Qetracht wordt daaromtrent zekerheid te verkrijgen. 

Omt'r'ent V UK 0 ,T I ·.o mOge ik U kortheidshalve verwijzeu: 
:naar de nota d.li. 19-8-1949 van 0 '1 aan KA-RA. Deze nota behelst 
alle l;lijzonderheden welke tot dusver omtrent V u K o T I 0 bier bekend 
zijn .• 

Omtrent M I L E N K 0 V I 0 werd van B.z; d.d. 5-8-1949 
berioht ontvangen, dat hij was · overgeplaatst naar het Ministerie va~ 
B.z. te Belgrado. Ook omtrent deze dlplomaat werd echter nog geen be
richt van grens~ssage ontvangen • . 

Zowel G U S E V als M I L E N K 0 V. I 0 hebben hun iden
tit.ei.t .sbewijzen bij B.Z. ingeleverd. 



Rapport voor KB ·r 
I 

31 l ~- 1949 

L_ I ~&tPt' Van KA-R.A. 

No 188. E. 

Xl)i Sardine meldt, dater van GUSEV endiens vrouw kaartjesmet P.P.C. erop zijn 
ontvangen. Sardine zou nu graag weten of hij naar de Sovjet Unie vertrokken 
is en onder wat voor omstandigheden. 

, Verder heeft ook MILENKOVIC van de Yougoslavische Legatie P.P.C kaarten rond-
sXj gestuurd en werden er kaarten ontvangen van VUKOTIC_. zoda.t Sardine vermoedt, 

dat deze la.a.tste MILENKOVIC heeft vervangen.Sa.rdine zou gra.a.g willen weten, 
of wij enige inlichtingen kunnen geven omtrent de manier van vertrek van 
MILENKOVIC en over zijn bestemming, verder of er iets bekend is omtrent het 
verleden en de huidige posi tie van VUKOTIC. 



.. 

• 

NOTA 
Van: KA -R.A • 

Op 15- 9-49 werd aan Sardine een brief gesch~even, nummer 
CEH/49/163(68866), waarin hem mededelinpen werden gedaan 
betreffende GUSEV, IviiLENKOVIC en VUKOTIC . 

15- 9-49 • 



enen, 8 Augustus 

No. 135 G ~ A ./529 
. I Betr.: Visa Vukotic -

GEHEIM c 
Ten vervolge op mijn codetelegr am No.6 van ·· 

11 Juli j ~1. heb ··ik de eer Uwer ':xcel1ent1e te beriehten 
heden een dip1omatiek inreisviaum, .ge1dig 50 dagen na 
afgifte, te hebben uitgereikt aan: 

/ 
~} Marthe VUKOTIC, geboren te Rio d~ J aneiro op 23 Febru~ri 

189?. houdster van het Joegoslavi sche diplomatieke pas
~oort No. 0600 en aan - ~ 

~! Milena VUKOTIC, geboren te Rome op 25 April 1935, houdster 
van het Joeg~slavische diplomatieke paspoort No. 260/47. 

Bovengenoemde personen, resp. echtgenote en dooh
ter van de nieuwbenoemde Joegoslavische Gezantschaparaad 
Jovan Vukoti6, zullen zioh binnenkort via Frankrijk naar 
Nederland begeveri. 

De Tijdelijk Zaakgelast1gde, 

w.g.: F. d'AnsemQourg 

,--t,_ 

Zijner Excellentie 
den Here ~inister van Euitenlandse Zaken, 

•a - G R A V EN H ~ G E. 



I tf-tp y/ 3 
VEILIGHEIDSRAPPORT 

IGEHEIMI 
Datum van verhoor/sig nalering: 1) 

Ondervrager/Rapporteur: 1) 

10 ,l us u:-d ;t.w 1S-h9 t e G. 52 mu: v .m. 
c1oorbDt po 3 -~ Venlo. 

Naam : •••••••••• •••••••• no ••o• .V.U. .K 0 '1.' .l v, 
Voornamen: l.Ia rta 

Alias: 

Geslacht: ............... vr .•................. ........ ....... .. ... ..... .. ...... .. ...................................... 
FOTO 

Plaats en datum van geboorte: nnn~gwffi. •n••n•9.:\;.Q)Jg n;L e'.; .11:1. nD.P..~PL 
Nationaliteit: .... ...... ... .. .. ~- _;J.q_e_g()_~l.~ 

Beroep: ................ ...... ... .... ?iO.DCL~~ .. .. . n • .n •••• 

Adres: t~~f.~~~r~~f.~~a~~-:~~? 1~i~_? , ~~~~~ -~~· ? ~~~ ~~~sulaa t van Joe gosl. 

Lengte: .... . .<::? ..•.... J.~.95.. .. .m .............. Ge bit: ... ... .l:l~~--~ ... ?.~. l<: .{>!l.c:1 ........ Wenkbrauwen: . 8f:''<V().t?J1 .. 

Postuur: ... slank ....................... ....... Neus: . ....................................................... .. . Haar: .n •••• grij z encL 

Gelaat: bruin ........................... Mond: ............... Littekens: 

Ogen: ............ ~.J:'.Ll ~.t:J ......... ......... ........... Oren: 

Kleding: .... Ziw.a.r.te. man .. tel. 
Bijzondere kentekenen: ... nie .t .. w.aar.ge.n.orn.e.n .•. ..... 

I 
Soort :dipl •. paspoort ....... Nurnrner: . :P. QgQQ ........... ... .. ......... Datum: . .G.5. ~Ll::t:li. l.-94..9 

.:: ..... Ill Ill 
-:9 ·a. 
4-< ~ 

0 0. 

I 
~ 

"' .N 
·c;; ·c 
0:: 

Verstrekt door: •J.IJ.E)g()!OJ · (}IJ.J:lS..Ll} Q()s.tr;n:r:-Jj[l:. . on •• • ••• te: . ... .. .. !1J€J~. bekend 

Geldig tot: 

Visum voor: IJ.~;.derla!;ld ...... Nurnrner: ... O..t1P.€Jlc.€l:t:1CJ. .. n. Datum: ................ CJ.n.l:Jekend 

Verstrekt door: . <?P.P€Jl<:fJ..l:lcl ........ te: 

Geldig tot: onbekend . 

Reden van de reis: V~si;:i,gi,l:)g i.J:l l.'f(313,t;:t~~1:l!l<:1 ~. :F.faarl1l,8!1 zou in Den §;ia.g <?P he~ .~oegosl. Consulaat 
werken . 

e eisdoel: ... . .'. ;?.":":"Gr.;,>vcon!:u~g~ • .... n. .. . ....... .. . n .. .. ... n .. 

Ol 

.5 
0 
...c: 
u 

rJ) 

Vervoermiddel: ............. I:l:::~:l:'.E:Jl:J.,.~.El .... ?..•.5..? l,t'-:1!:'.~ ... :CP· .. 

Schoolopleiding : .. . . . . . .. . Pie t ... !?.5=.k!i.nCI. 

Vakopleiding: .... 

Talenkennis: .. ~~ icl€J PtJlt€JP .l:la..?..r .. tl3.li.l :nog" :C t a.J.Ja?n.9., . .EP.gt=.l.~ .. .. E3.D.99.~ .t.tl.Dr.t.jl-\:.§ .. te
1 

spre -.;:en . 
Godsdienst: ...... P..i..e..t ..... 1:J.t:i . l<:C3.l:lc:1.~ 

Politieke richting: 

Naam: Ad res: Beroep: Leeftijd: 

Vader: .......................... 1:1.i..ca.t ... l:J .€Jl~.€J r~.c1. 

Moeder: !ltl:lt l:>~Jkepc1 

Echtgenote: 

Kinderen: zie hie ronder . 

Broers en Zusters: ......................... ................... . 

Reden van ondervraging/signalering: 1) ... . Q()p:\;:J:'C>:L.13 .Yi.l'lllJ.IlP:Li.c::h.:t;:i,gf] .E!.I!ll:>.:t.E:.P.I:l~~f3.t1 .. 13!1. K()C3:J:'i.e.r.::; ~ 
Bagage : Gewone bagage: gewn bijzonderheden aangetroffen . 

Opnerkingen: Zij was vergezeld van haar 14 jo.rig dochtertje, die op een z . g . Fassport provi
soire reisde met visa . Zij zeide gedure nde de oorlog in Eng eland te zijn gewees t 

1) Doorhalen wat niet verlangd wordt. va n einde oorlog naar Oostenrijk: en vanda8 r naar Ne der-
l and . 

UvB i90232/H2/ld 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Kabinet en Protocol. 

~~~35. ~--·-·-

'5-GRAVENHAGE, de 19 ~Ug'-l(S US 1949 • 

I 
!fo 

• 

·- -~ --------
Men wordt ~~erzocht b,li de aatlhaling van 
deze brief dag '4 n i u\'946) ' 
en a (de II n'1- nauwkeurig te v'e rmelden 

· A .. --6~ -li-v ~ 
Ik heb de eer U mede tel~,e.n...-Ga;v---' 

blijkens een van het Zuid-Slavische Gezant
schap hier ter stede ontvangen nota d.d. 
~ Augustus No. 925/49 de minderjarige twee
lingzonen van de aan genoemd Gezantschap 

~ verbonden Handelsraad, de Hear Milan Radovic, 
in Nederland zijn aangekomen. 

Daze zonen, Ranko Radovic en Rajko 
Radovic, verblijven aan de Churchill-laan 
223 te Amsterdam. 
tMJ 

De Chef van hat Kabinet van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, 

d_l:~ 
-==--

if/ 
I 

&an he t Ministerie /~ 
van Al gemene Zaken, ~ 
p/a Javastraat 68, 
's-G r a v e n h a g e • 

® 44678- '48 



MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 
'S-GRAVENHAGE, de 19 ;,u:z:u.:::tu.s ........... 1949 

AFDELING Kebinet :;n Protocol. 
No. 82934 ·- 7787 Go S o 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief d a g t eke n i n g, n u m m e r 
en a f de I in g nauwlceurig te vermelden 

~.:: ( 
\ 1/. 

c....o 
L1et vervJijz.ing naar U1; schrijven dd o · 
25 Juli 1949 , no . 6624( heb i k de 

eer U mede te delen , dr t bij nota van 

8 Juli 1949 , do or het Joecoslav i sche 

Gezant s chap h i er ter stede werd bericht, 

'2 2 1949 

A 

dr't Hevrouv,r Vidosava Vucetic, secretaresse/ 

a.rchivaresse vsn de ha.ndelsvertegenwoordi=ing 

vEn Joegoslavi~ te Lms t erdam naar Joegoslavi~ 

is overgepl a.at s t. 

Bij genoemde not 2.. werd de aan L1evrouw 

Vucetic door het Uinisterie van Buitenl ands e 

Zs.ken ver strekt e i denti t ei tska.art terugge

zonden . 

~ e Chef van het Aabinet van de 
Mi ni ster van Buit enlandse Zaken , 

· .f':·~ 

Mi nisteri e van Al gemene Zaken 
J a.vas tra.a. t 68 

' s-G r a. v en h a. g e . 

~ 75 5 6 - '49 



AL 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~~ Kab~B~t en Protocol. (!9#1 
No . .. 76227. '" · 1 

... .J i 'S-GRAVENHAGE, de 5 A1J..@J..$i!1J..S .J.949 • -
\ . 9 A . 1949 · 

........ ~-- .. . . . 

I bis6j 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

deze brief d a g t e ke n I n g , n u m m e r 

en a ( d c I i n g nauwkeurig te vermeld en 

Ik heb de eer U mede te delen dat, 

blijkens een van het Jougos]avische Ge-

zantschap hier ter stede ontvangen schrij-

)< ven d.d. 26 Juli 1949 no. 485, de Beer D. 

~ ~/iilenkovic, Raad bij voornoemd Gezant schap , 

is ove:rgeplaatst naar het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken te Belg:rado . 

De Chef van het Kabinet 
van de l'vlinister van Bui tenlandse Zaken, 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
•s- GRAVENHAGE. 

L! 
~ 7 556 - ' 4 9 



.W:erien 

12/1 ~949. 
""-.. 

Visum ver1eend aan Jovan Vukotic, geboren 9 Ont. 1895 te ---
Kotor, "' Joegoslavisch Gezantschapsraad a1hier, in dezelfde 

functie te s-Gravenhage benoemd, voor inreis binnen _30 

dagen. Ook aan zijn zoon George, geb. 28 Oct. 1919 te 

Rome, die via Frankrijk en Belgie op niet nader bekende 

datum reist. Eerstgenoemde kan Vrijdag te Venlo worden 

verNacht. 



• 

• 

NOTA. (BIJ CO: 67315) 

Betr.: J; VUKOTIC • 

Omtrent betrokkene zijn nadere in1ichtingen van 
KA/RA ontvangen onder Nrs. 71752 en 82616. 

Hij is op 12-10-1950,met echtgenote en beide kinde
ren, naar Pa.rij s vertrokken.-

CLR. 22 September 1951. 

I 



• ' I 

MINISTE.RIE VAN 
iU.G~ ZAKEN . 

No-.: ':/ &7315 

Bijl: .• : gene · 

Betr:··: Jovan· VUKOTIC . 

. Volgens mededeling .. van; liErli .... ~inisterie van 
.Bu.itenlandse Zaken is aan het Joegoslavische Gezantsom,p 
alhier bepoemd als ~ezantschapsre.ad de heer Jovan VUKOTIC , 
·voo.rlieen te Wenen in dezelfde functie . De lieer VUKOTIC is 
vergezelil van zijn 19-jarige zoon Georges 'VU'KOTIC . 

. Gaarne zou ik en.itge bijzonderlleden van :U 
vernem~n omtrent· bo¥engenoemde persouen in verband met hun 
verblijf in'Wenen. · · , .. · · .. 

~. •'. ' ' 

de Reer Regelingscommissaris 
i n Algemene Dienst. . 
Plein 1813 .. ·· 
t a-GRA~TEAGE . 

BET HOOl!.,D .VAN ·DE DI;ir;NST . 
. natri.ens deze • 

~ 
L. rot . 

. ' 



MINIST E RIE VAN BUITENLAN D SE ZAK E N 

~§~:~:net en Protocol. 
'S-GRAVENHAG E, de . ~ .~'l:l.@.lif~~?. :J.:949. • 

I 
e 

1949 : . 4 . Men wordt ve rzocht bi j de aanhaling van 

jA0(~1-;-~-s J deze brief d a g t c k a n I n g, n u m m e r 
en a f d e II n g nauwkcurig t c vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen dat, blijkens 
een van het Joegoslavische Gezantsohap hier 
ter stede ontvangen schrijven d.d. 19 Juli 1949 
no. 464, de Heer Jovan VUKOTIC benoemd is tot 
Raad bij voornoemd Gezantschap. 

De Heer VUKOTIC is vergezeld van zijn 
. negentienjarige zoon George in Nederland aan-
gekomen. · 
w, 

De Chef van het Kabinet van de 
Minis ter van Buitenlandse Zaken, 

:d/t:~-

I . 
Aan het Ministerie van A~ge~ene Zaken, 
p/a.Ja¥astraat 68, te · .~ ! ' .. · 
1 s-GRAVENHAGE. 

tf'0~~·k ~-~ .. c- ~l-

!"· 

%tt? ;{ 

~ 7556- ' 4 9 



- --·~ 

:~ 

: 18-9-93 
Tc : B-.rs 

: 

Zie : 

Aug 49 

•. 

•. in .])en Ha 



l 

illlv-_{.~;~-\.; .;.;L . 

VE I LIGH El DSRAPPORT 

Geheim N r ....... .142 .• 

IGEHEIMI 
Datum van :veflre8f/signalering: 1) 

Ondervrager/Rapporteur: 1) 

lj 1\ u,:uutus 191:.9 , te 10 . 00 uul~ . 

Door Jau tp os t ,f e rnhou t . 

I c 
<I) 

':El 
'-'-< 
0 
I 

"' ·w 
~ 

I-< 
<I) 

·o. 
C1l 
0. 
~ 
':§ 
-n 

Naam: __ _ __ ____ ____ _ _ N J ~~ V 1 __ _,;; __ :J -~ JJ . . __ __ ___ __ .. ........ .... ... . 

Voornamen: ______ ::lt c;Ji.t:tn .. 

A lias: 

Geslacht: ___________ . . __ -·-·--·----··-· --- -- -- -------- --- JUnJ . -- --- ------·· ····· ··-- -·-·----- ___ .... ...... _ ..... ......... . 

Nationa liteit: ____ .. J:?..o.e.nwc; .n. ::; c; ______ _______________ _______ ___ __ _ 

Be roep: ..................... .GE> :i:!3 !1~ \I ? :O.. J~c:J f3J1l(;l1ie -~-l1)~~-(i_E;rl . en .. :tJ.e..l..3 e . 

Ad res : ___ .J3:r.~s. ::>.e._ :t._, ___ -~ - .L1'-" __ ::r 0-. ~:>.il.i. n.:g~<? J:J. _ :n ~ 
Lengte: ___ ....................... ........................ G ebit : -······················------- ------ ----- -................ Wenkbrauwen : 

Postuur: ... . 

Gelaat : 

Ogen : 

Kleding : 

. ...................... Neus : 

-- -- ------------Mond: 

----- ---------------------Oren : 

Bij zondere kentekenen: 

-·· ············· ----- ------························---Haar : 

....... ------ ----·- · ..... .Lit tekens : 

FOTO 

So o re: . t:Jj,p:I,_, ___ p!3 !3I)()9:P:~ ... Nummer : . . QJ.:9.() ______ ________________ ___ _ Datum: J())•1aart _:1.,9. ~·.9. ~---- -- ---

Verstrekt door: .. . ..H.in •. Y. .•. .. :S.IJJtc;n;I,_,_ Zak(3_n _ _ _ .... te: __ ____ ____ l3.9e ~rest . 

Geldig toe: 

Visum voor : .... Ned9_r.:l.~_n!;l ...... Nummer: ... 3 •... 25.3. D atum : ),.J .:f\,l:J,i,. :L949 • . 
Ve rs trekt door :. l ' in. v . - ~~t._{3_r:l:l, ! .. ~a..l~('lt1 .......... ... .. .. .. ....... te : ....... ' :::i_-::-g:r.l:lY~.!l~l:l,\;_f:_~_ 

G eldig tot : 

Reden van de reis : ................ P.i!';ns.t .. . 

Reisdoel : .... ... ............................... Ya..n .. J3~Jg:i,e. l1.!3~t. ' . .S. ':':'q:r._a.Y13.:0.ha.ge._ ....................... . 

e ervoermiddel : _ ......... J:'E>.:r.!3()P:f3l1.8.ll:~.c:J_, ____ q_~P-~- ---9.() ___ (13.e. .l..K~ ..... l~(:l_l1_~_(:l _ k.:€l.l:1) .. ~ .. 

0> 
.5 
0 
..c: 
u 

(/] 

~oo~~: . .. Ands.r.e .. .. voor kOine.nde __ -_visa .... in ... he t ... paspoor.t.;______ ............ ...... ...................... . 

Vakopleiding: .... 
Luxemburg , Belgie , Zwi t serl. }r ans, Oostenrijks , Tsjechisch. 

T alenkennis: 

Godsdienst : 

Politi eke richting: 

Naam : Ad res: Beroep: Leeftijd: 

Vader: ..... . 

Moeder : 

Echtgenote: 

Kinde ren: ------·· · 

Broers en Zuste rs: ----·-···········---------- ---- ----- ---·---------------···· 

Reden van ondervraging/signalering: 1) ... .. . ):_pg_c:;y();L.gE;_ ()J;lt.\1/:i:rJE.E;J;l i.P.;?.i;:l:\lC:::t.iE: L 

1) Doorhalen wat nie t verlangd wordt. 

UvB 490232/H2/ Id 



Coll.: { 

Omschrijv i n£ der l!leegevoe rc1e bo[o.[lc: j Jn.um1kofi'ers . 
De oan ownezijde ;:;er.1elde J i plolllaat I-eisde i n ~ezelschap V<•D de personen genoemd 
in de rGprorten nr . ll:-3 en 1~ en Y/8~> in het bezit van le::;itin:.Jtie:_;e-,Jijs nr . 
0455 .\ . 

• 

<. 

• 



Dll' 420;49 . 

VEILIGHEIDSRAPPORf I 
lJI 1~:i'.!.~i .. ~J.:;;L 

Geheim N r .. 1.2..9.. 
IGEHEIMI 

Datum van verhoor/signalering : 1) 

Ondervrager/Rapporteur: 1) 

6 llugustus 1949 , te 15 .00 uur. 

Doorlaat[>Os t ·iernhout . 

\ p 
~ 

-:-s! 
..... 
0 
\ 

"' "(ij 
0:: 

... 
~ ·o. 
"' 0. 
Zl 
"§ 
·c 

Naam: 

Voornamen: 

Alias: 

lii'l'ULE~CU 

Ste lian ............................. 

Geslacht: ........... n.ml •..................................................................................... 
P laats en d atum van geboorte: ~_1.:::;,?9. ::1~ .P~_f;J1_1q _(Ol_r. .J$93.• . .. H .... 

Nationaliteit: ······H········· B c:>t:m(34_nst: ... ...................................................................... . 

Beroep : . . . . . Yex:P.ond~n .. ~an Q.e .. l.t.o.eme.ens.e +\mb~ssade .. te .. J3.r.us.s.e • 

Ad res: 

Lengte: .......... HH············ ......................... .Gebit : ............. ...... ..... Wenkbrauwen : 

Postuur: ... 

Gelaat: 

Neus: . .................... ... .... .......................... ... . Haar : 

Ogen: 

••••••·····••••••••••••••Mond: ... •••••••••••· .... H. 

... ..... .............. .. ........... .. .... .................. Oren: 

Kleding: 

Bijzondere kentekenen: .. 

. ........ .. Littekens: 

FOT O 

Soort: .. cl.~p:J,_~ ... }[li:JPC>C?r.:J; H. HNummer: . 0199. ............. Datum :. 16 Maart. 1949 •... 

Verstrekt door: ..... M.t.n. ..... Y. .•.. fuit~nl. •.... ~.ken H....... . .. . . . .............. te: .......... .. .. .. Jlo.t:.kar~.s.t .• 

Geldig tot: 

Visum voor: ..... N~.Q.~.:r.l..?.n.d . Nummer: ............ R. 253 Datum: :Ll. _,J).(lj .. ),949. 
Verstrekt door : IVJ::i,!J, .. :v~ :l3. t,l.:1,:t;~n.J • . :4/il.k® .. . te: ... '.s~Gr.;;J,V.enhage . 

Geldig tot : 

Red en van de reis: 

Reisdoel : ... .. .. ... ............ V~.n .. N.e.derland. naar .. . Ile.lgis • ......................................... H ..... H... .................. ... ................... . . ... ..... ............... . 

• ervoermiddel: ....... _J?.ersonenauto C.D· 96 (Belgi~C::h. .. . k..~!l~€:k..!3.t:J)~ 

S'~ ...... Andere .... voorkomende .... visa ... .in .. het ... pas.poor.t.: ....................................... . 
Luxemburg , Be1gie , Zwitserland , Frankrijk. 

Vakopleiding: ..... . . .... .. ...... ....... HH ............. . 

Talenkennis : 

Godsdienst: 

Poli ti eke richting: 

Naam: Adres: Beroep: Leeftijd : 

Vader : 

Moeder: 

Echtgenote: 

Kinderen: 

Broers en Zusters: 

Reden van ondervraging/signalering: 1) . . 

z.o . z. 

I) Doorhalen wat niet verlangd wordt. 

UvB 490232/H2/l d 



Coll.: 1 

. . ' 

Omschrijving der meegevoerde bagage: geen bagoge zichtbaar . 

De aon ommezijcle Bemelde perso on reisde in zezel:::chap van de 
persoon genoemd in n1pport l ~ o. 130 en wos in het bezit van le
g i tima tie bevvi js no. Olr5 5.A. 

• 



I , I 

VEl LIGH El DSRAPPORT 
UIT:rnEKSEL 

IGEHEIMI ~SIGNALERING 1) 

Geheim Nr .. 122 .•.... 
~ ,, /) ' _: ,ri) 

Datum van YJIDr:our~ignal ering: 1) ~- Augustus 19LJ-9, te 11. 05 uur. 
Ondervrager/Rapporteur: 1) DoorlaR tpos t Wernllou t. f ~~; ~r~ :~:~ -J ' . .] 

Naam: ............ NITULESCU j I ..-Ill ' pv 

~ Voornamen: ............ S.telian ................... ............................................................................................. . 
Alias: 

Geslacht: . Manneli.Jk, 
Plaats en datum van geboorte: Bals , ~ .. 29 . Se.pt.ember 1893 

FOTO 

Nationaliteit: ...... Roeme.en ............. .......................... ............ ........ ...... ................................... . 
Beroep: Ye.r.bod.en .. .aan de. Roeme.e.nse .... Amb •.... te .B.ru.s .. sel. .• 
Adres: Brussel, Rue Washington 37. ... . .. 
Lengte: ........................ .. .. .................... .. Gebit: ....................................................... .. .. Wenkbrauwen: 

Postuur: ......................... ....................... .. .. .. .. Neus: ............... Haar: 

Gelaat: .... Mond: ................. Littekens: 

Ogen: .......................................... Oren: 

Kleding: 

Bijzondere kentekenen: 

Soort: P.i.pl •. pa.spoort. Nummer: 0196. ............................... Datum: 16.Ma.~ r:t .. l94.9. 
Verstrekt door: ..... Min. van Bui.t.enl. .... Zaken ... . . ... te: ..... J3o.e.karest. .. . . . 
Geldig tot: ........... ! 
Visum voor: .Ne.clerland... Nummer: .. R • . 253 ............... Datum: ll J.uli 1949 . 
Verstrekt door: ........ Min .•.... van . Buit.enl. ..... Zaken ... . te: ...... 1 s.~G.ravenhage. 

Geldig tot: ll.Oc.tober .. l949. .. . ................ .......... ... ... . 
Red en van de reis: 

Reisdoel: ....... ... . . Van .. B.russ.e.l na,ar.. ' s.~ c:Tr.avenhage ... 
• ervoermiddel: .. .. .... P.e.rsonenauto ... C.D~.-~.96 .... (B.elgis.ch ... kent.eken) .. ......................... . 

tll 
c 
0 
..c: 
u 

[/) 

"' ()) 
·n 
Ill 

03 
1-< 

Schoolopleiding: ...... And.ere .. voorkome.nd.e .... visa .... in ... het ... paspoort .•. 
Vakopleiding: . Luxemburg.~ Belgie Ned .. .... Zw.i.tserland , ..... Fra.nkri.jk.. 
Talenkennis: ............. ....... .. .. . 

Godsdienst: 

Politieke richting: 

Naam: Adres: Beroep: 

Vader: 

Moeder: 
1l ] / ~~:~:::::e: .. . . ... . . . . :.. . . ............ : ... :.:.:::: ... : .. :: .. : :.: .: .. : :::. :: .. :· . .. ....................... ........... . 
~ 1 Broers en Zusters: ..... ......... ................... ......................................... ...... .. ................. .. .................... .. 

Reden van ondervraging/signalering: 1) .. .lngeYol ge ontvange.n .ins .. tr.uc.t.ie. .• .. 

Leeftijd: 

z.o.z. 

') Doorhalen wat niet verlangd wordt. 

UvB 490232/HZ/ld 



- 2 -

Omschrijving der meegevoerde bagage : Geen zichtbare bagage , 

De aan ommezi jde gemelde· di plomaa t was in he t bez it van legi tima tie
bewi_js Nr . 0455 A. en reisde 'in gezelschap van zijn secretaris, ge-

naamd :L U C A , Gheorge , Tsjechisch diplomaat in het bezit van een 
Dipl. paspoort . 
nadere gegevens zijn in verband met de druk te niet onge nomen. 

De chauffeur was genaamd : D AS C 0 T T E, Leon , Belg , geb . te 
Morlanwelz , 3 Juni 1899 , eveneens wonende 

i te Brussel . 

I' Coll .: L 

• 

• 



DIP 378/49 ~. 

/ 

VEl LIGH El DSRAPPORT 
~/SIGNALERTNG 1) , 

Geheim Nr 2.39/49 G. V. D. 
;u~-

Da'tum van verhoor/signalerin·g: 1) 

Ondervrager/Rapporteur: 1) 

23 . 7.49 
Doorlaatpost Roosendaal. 

I s:: 
<).) 

':'Sl 
'-+-< 
0 

I 

"' ·w 
~ 

.... 
<).) 

·a 
til 
0. 
i'1 
·~ 
·n 

Naam: 

Voornamen : S te lian 

Alias : 

Geslacht: mnl •............................................... ................................................. 
FOTO 

P laats en datum van geboorte : 

Na tionaliteit: ... .&'>~ l!Ya t'lJ:1S. €J • ................... .... 

Be roep: .Y9.JcgE'.).J:S Y.tJ.TI{: ;l,;;J:Ij,pg Gezan t van ~()!0Jll:(;11,~(3 ~~ J:):r~S.S.~) ~n en Haag . 

Adres: . Bruss el ,. G:ing n3~ .r. Q.s:.n Ea;;~_g, ~zuiq~nbou.t:st'lwl:lg 9. 

Lengte: ................................... ..................... Gebit: ........................................................... W enkbrauwen : 

Postuur: ... ...................................... Neus: .. ............................. .............. Haar: 

Gelaat: ......... .............. Mond: .. Littekens : 

Ogen: .... .. ... .... ................................ ..... Oren: 

Kleding: 

Bijzondere kentekenen: .................................. ... .. ... ............. ............. ..... . 

Soort: dipl •.... pas poort ............... Nummer: .............................................. .... Datum: ..... 16 .. Maart . 19.49 ..... . 

Verstrekt door: Mtl:l. YIDl l?IJi..t.~JlJ • ... ~a..kt:Jl . ~ )'13: :SPC>9.:r.:f: W.S...l?. te: g~:I,g_:j,g_ 'll.c:>l:>:r. ], _ _j~?..I.:~ .. 

Geldig tot: 

Verstrekt door: 

Geldig tot: 

Min. v ~ Eui tenl. Zaken. t.e ... Den Haag • . -~: .G~JCJ,j,g yQ():r'. P.t:.t .Y.~.r.:;J..s..:t;en en 
weder be treden van bet Ri jk gedurende dri e maa nden. 

Red en van de reis: .............. ..... nie.t .... b.e .. ke.nd 

Reisdoel: ... .. .. . 

e uvoermiddel: ........ . 

............ PI:l.P. .. ~~~g. 
trein. 

00 
.9 
0 ..c 
u 

r:/) 

Schoolopleiding : 

Vakopleiding: .... 

Talenkennis: 

Godsdienst: 

Politi eke richting: 

Vader: . 

Moeder: 

Echtgenote: 

Kinderen: .. 

Broers en Zusters: 

Naam: 

Reden van ondervraging/signalering: 1) 

1) Doorhalen wat niet verlangd wordt. 

UvB 490232/H2/l d 

Ad res: Beroep: Leeftijd: 

z .o.z. 



Reisde op dot wn voomoemd om 16 . 20 uur HederJ.n.nd u innen . Had geen 
cl ipl . bogage . \'ias zonder bagage . Zie ook dezerzijl1s ingediende rapporten 
53/49 , 54/49 en 19.3/49. 

In zijn paspoort diverse dipl. visa waarvan opneming , teng evolge van 
drukte , moeilijk was. Geen verde~ pijzonderreden . i1 & A geen Qentrole • 

• 

• 



R A P P 0 R T - C. 

Van c 5. 
Inlichtingenbron 6. 

Volgn · 

2 9 JULI1949 
- -I r\-~1 b6_g ~r 

In de tweE!OO helft van Juni z 1Jn 10 led en van het personeel 
der Joegoslavische Legatie en vemmoedelijk van de Missies te Amster
dam en Rotterdam met 2 auto's naar Limburg gereisd . 

Zij hebben onder hun landgenoten - mijnwerkers een hevige 
actie gevoerd om sommige mijnwerkers- speeialisten te bewegen naar 
Joegoslavie terug te keren. 

Ret resultaat zou geweest zijn, dat twee jonge mensen zich 
gemeld hebben. 

16/'7-1949. 



. Na.ar aanleiding van u/ schrijven Kabinet en Protocol No.69244 
dd. 14 J\lli 1949 omtrent d~ . secretaresse-erchivares van 'de J'oego'slavische 
Bandelsverteg~nwoordigiJlB te Ams~er<f!iun~ trerzoek ik U miJ mede te del~ of · 
betrqkkene Nederl.and ,.definit'ief he~ft verla-ten en , zo ja, met ingan{, van -
welke datum of dat zij tJ?t .een andere (diplomatieke) bestiwning h.t .l ~ is · 

. geroepen. ·. ~ 

. . 
fie Hoog&ielg'eatr . Heer Mr J' ~ Visser , 
Directcur van het Kabinet en Chef 
A.td • .PrQtocol van het Mini sterie van 
Buitenl.andse Zaken·, ' 
Plein 23. ·. 
•s-GRAVENHAGE. 

t . Pot 



F/W ~ ~l)IJ' .. 6b~'i B 
MINISTERIE VAN BUITENLANI)""S·E ZAKEN 

I ~ , 9 JULI1949 ~binet en Protocol 
~~ 

No . 69244 · \----
'S-GRAVENHAGE, de . l4 J,u,li}:l949 

Men wordt verzocht biJ de aanhallng van 
deze brief da,tekening, nummer 
en :i: f de II n &: nauwkeurl& te vermelden 

! 
J 

Ik heb de eer U mede te delen, dat, 
blijkens een van het Yoegoslavische Ge
zantschap hier ter stede ontvangen schrij-

J( ven dd. 8 Juli jl .. , No. 841/49, Mevr. Vido
sava vucetic, secretaresse-archivares bij 
de Yoegoslavische Handelsvertegenwoo-r.dlging 
te Amsterdam, tot een andere bestemming is 
geroepen. 

1Y.. 

De Chef van het Kabinet van 
de Minister van Bui tenlandse Zaken, 

Aan het Ministerie 
van A lgemene Zaken, 
pja Javastraat 68 
te 

's-G R A V E N H A G E 
- ~ -------

@ 44678- 'iS 



Verbinding ~ o.72. 

Litt.G.No9 403/49. 

Betreft:Actie Joego-Slaven in Limburg 
~~ oo ·--1 
I 11 J JLI 1949 I 

Antwoor op:brief ddo .25 Juni 1949 no.64598. (/? -----

X 

1 AC iSJ.2.Y 

Uvr inlichtingen inzake he t bezoek va.nvrege de Joego - Sla vische lega
tie aat . c'~ Hijnstreek zijn inderdaad juist.np bepaalde dagen houdt deze 
lege.tie zittinr; te HE.erlen-Heerlorheide voor de afvrikkelinr. van z . g . con
sulaire aangele~enheden.Buiten deze dagen kan men zich voor dergelijke 

l aangelegenheden wenden tot de Joego-Slavier Albix SIBRET, geboren 28 Fe
bruari 1895 te Grayska (J.Sl.), m1jnw~rker, gehuwd, wonende te Heerlen, 
Uterweg 80, leider va.n de vrije Joego-Slaven. 

Te Heerlen wonen 214 vreemdelingen van Joego-Slavische nationali
teit, be staande uit eo gezinnen of alleenstaande personen.Dertig gezin
nen of alleenstaande personen hebben te kennen gegeven, dat zij niets 
met het huidige bewind t e Be lgrado te maken willen hebben.Acht gezi~n 
erkennen dit gezag, terwijl de overige zich nog niet hebben uitgesproken. 

Aan Sibret is van politiezijde medegedeeld, dat geen enkele poli
tieke druk op deze vreemdelinr,en zal worden geduld en dat zijn werkzaam
heden zich hebben te beperken tot consulaire aanr;elegenheden en tot niet-
politiek verenigingsleven. -

Zijn zoon Albert, g~boren te Heerlen, 31 Qctober 1929, meldde zich 
op 19 April 1949 af na.ar de r;emee. nte~ 's-Grave.nhe.ge , alwaar hij te werk 
is tsesteld op de Joego-Slavische legatie. 

Tenslotte zij vermeld, qa t de Joego-Slaviers, die inlllederland 
naturalisatie hebben aangevraagd, van de Legatie geen medewerking ontvan
gen om in het bezit te komen van de vereiste Joego-8la.v5.s che machtiging. 
Einde. 

Heerlen, 7 Juli 1949. --------



Dejllogedelgestr.Heer Mr. J . Visser, 
Dirl!fteur van het Kabinet en Chef Afd . Protocol 
van het Ministerle van Buitenlandae Zaken, · · . 
Plein 23, 
's -GRA VI!NHAGE. ·' 

DE D I ENS'l' ~ 
Namens . deze, 

L. Pot. ,_ 



WP . .;. 

Kabinet en Protocol. 

63999. 

~,. 
2"8 Juni 1949. 

,_ Jl:LI1949 

j ArJ~s.MJ'j. ' 

Onder verw1JZlng naar het schrijven van mlJn ambts
voorganger dd.l3 Augustus 1947,Kabinet en ~rotocol no.72882, 
betreffende de opheffing van de Joegoslavische consulaten in 
Nederland,heb ik de eer U hiernevens te doen toekomen afschrift 
van een nota van het Joegoslavische Gezantschap h.t.st.,dd. ' 
22 Juni 1949,no.756/49,naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve 
moge verwijzen. 

Ik zal het op prlJS stellen,indien U naar de beweringen 
van genoemd Gezantschap een onderzoek zou willen doen 
instellen en mij met het resultaat daa-rvan in kennis zou .willen 
stellen,teneinde op mijn beurt het Gezantschap terzake van 
a.ntwoord te kunnen dienen. .. · 
h< 

Aan de Heer Commissaris 
aer Koningin in de Provincie 
Noo.rd-Hollana,. 
te Haa.riem.-

DE MINISTER VAN :BUITENLANDSE ZAKEN, 
Voor de Minister, 

De Chef van het .Kabinet, 



A.No. t-56/lf~ 

I ._o~?t I_ sS99'r, J . 
l F t i F r~~s(sie J I I :; ' . ' . \._ .(' I oa f ") v ,. (.]( 

l ;r;~~--~--------· 

,) 

La Legation de l a Republiqu~ Federative 
Populaire de Yougoslavie present e sea compliments au 
Ministere des Affa ires Etrangeres et a l'honneur de porter 
a Sa aonnaisaance, que,par sa note. No 127 du 8 aofit 1947, 
la Legation Lui a . fait conna1tre que d' aprea une dec:ision 
du Gouvern·ement yougoslave les consulats et vice-consulats 
honoraires yougoslaves a l'etrangeT avaient ete supprimes. 

En marne temp~ la Legation a fait savoir au 
Ministere que les fonctions du Consul Genera l honoraire de 
Yougoslavie a Amsterda.m,Binn-enkant 46,etaien"t considerees:
de la part du Gouvernement yougoslava comme cessees.Dans 
la m~me note le Ministere a ete egalement informe que 

,x l Monsieur Merens Dirk Corneli~ Consul General honordire 
avai t ete saisi 'de cette ·decision. 

La Legation se permet de porter de nouveau 
la teneur de sa note precitee a la connaissanc e du Ministere 
dans le but de signaler a Sa bienveillante attention, que', 
jusqu'a present,le dit Consul General n' a pas suiwi la 
dAcision susmentionnee,ce qui est demontre par .le fait que 
les armoiries d'Etat de Yougoslavie· n'ont pas encore ete 
enlevees· de l'immeuble de sa Chancellerie.F.n outre,dans 
l'annuaire du telephone de la v:ille d'Arnsterdarn Monsieur 
Merens paratt,d'une maniere inexplicable,conirne Consul 
General de Yougoslavie,bien que le Ministere des Affaires 
Etrangeres. des Pays-Bas ainsi que ledi t Consul aient ete 
saisis de la suppression du Consulat en 
mois avant que cet annuaire ait pu ~re 
consequent,des le jour ou le Consulat a 

n.J~ 
( 

.;. 

question plusieur~ 
publie.Par 

ete supp r ime·, il est 
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aouvent ar~ive et il arrive toujours qu~ des citoyens 

yougoslavea: demeurant aux Pays-Bas s:' adressent par e-rreur 

au dit Consul General. 

. 1!n vue de- ce qui precede la Legation a 1' honneur 

de :prier le· Ministere~ de bien vouloir s' interposer aupres 

de qui de droit, afin que la personne susmentionnee cess·e 
:> 

immediatement d'ex:ercer les f.onctions de Consul General 

honoraire de Yougoslavie· aux Paya;-Bas, et fasse enleveT 

sans delai les armoiriea de Yougoslavie de l'imrneuble en 

question. 

La Legation saurait gre au Ministere de bien 

v~uloir considerer ~a solution de cette question comme 

urgent~- et de lui faire parvenir Sa reponse aussit~t 
- .....----- • \o 

quE! possible. 

Dans: i• espoir que le Minis=.tere pr~tera S:On 

aimable assistance a CE! sujet,la Legation saisit cette 

occ'asion pour Lui renouveler les assurances_ de sa tres. 

haute consideration. 

La Haye-1 le 22 juin 1949 

~) .. , 

AU -MINISTERE DES AFFAIRES ErRANGERES 

. - · DES PA,YS-BAS 

La Haye· 
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MINISTERIE VAN 
Kabine: en ?~ 1toc0l 
~ijP.~llf)lt;(x 

BUITENLANDSE ZAKEN 

No CJ l. 9~ 2 
'S-GRAVENHAGE, de 2 ) Juni_. .. l94J 

{\an 

1 UITTREKSEL 

I Uit :.JJ..D. ... g..s.:L .. . 
Ag .no.: .. & .. S:.Q..l-'-. ..... . 

. .:!..~or : ... ~.D---6 .. ~--'-- -

Mc~~·~l.Oit.4o-aaoha ! ing wan 

de* brlof d a &:t c ken In g. n u m mer 

en Ja r'd e II n g nauwkeuri& te vermeldcn 

' 

'- ll 

de tougo ~ la v 1 ~~he L8~at i e alh i e r , d . d . h e dcn, 

\•Ja .::. r v a n dG i nhow! v r)Q r z i c:- z-; 1~ spree k t . 

iJl:!: hiN L./Eu ' . i · !' JUF_. ·~ L ;.Jt:J u ' ~ z;..K2-N , 
Jo ~r de Ki ni s t 0r 5 

i.Je .;hef v.:~.n hFJt Kabinc: t , 
.. _ ,.· l.'l 

• .;--.. --,. ,/ - ,; · {. ;-o.~ •- . ~~--, -~- ... -~ 

.. -- .... ._,· 

J e Centrale 'leili gh e i c1. sc1 1 ;;; n st , 

• h i e r. 

@ H678 • '48 



-- ... . 

b1net du M1n1stre et 
,ft.,rc ~-h u Protocol • 

61922 

Le M1n1s~~re des Atta:!res Stran r Jwesente s s 
. compliments a la Legat1.o dG la Republique F&derative Popu 

de Yougoslavie etl en se r6rer nt a la note de ladita Le -
tion (ln date .u 1~ juin 1949, no. 753/49, a 1 'honn ur de LUi 
fai~ voir ce ~~ suit • 

..... 

t~ ini t~re a ¢onstate q~e la v~tdite du vla 
da sejour de M. M~olja ava1t e~pir& 1~ 31 ma1, at la vali• 
dJ t' des visas de S~jour de ffi;t. Simio· et Janezic le 1 ma1 
1949a Par consequ$nt, l•sdites personnes ont restd& aux Pay 
Bas Jusqu'au 20 ju1n 19~9 _sans titre valable. 

Il va sans dir que, en r~gle g&n,rala, la dur&e 
dl.l S'3our, SUI' le t.ar:ritotre neerlandal , '-'trange.r! poUr 
qui un Vis d'entr' est. nece$saire d'pend de l dure du vi· 
$& de D'~our. c• at 'pourq 01 le Ministtre pr.t~ ladite L'gatioQ 
de bien vouloir fair• l deaaft4e de prolongation d ••• . 
AD11.l la date d'expb tion at1n qtte des dltticn~lt .s o!ent 
doiliavant evlt,es. " . . 

En outr , l 1nistlre prot1te de cette oc~sion 
pour a.tttrer l'attentioa. de 1a L&gation StU' lt1 fait que tous 
les ·etranger , y e J)tis~les porteurs de p s ports diplo• 
mati~ues non ~cer4 1t6s ux Pays-Bas et lea porteurs de p 
ports de servlc~ 1 sont tenus dB sa pr&sente~ ~ ns las 30 Jo 
a.pr~s l ur arriv&e ( Oins qu•11 so1t !ndiqu~,A/: ns 1 vi · 
que oette pr's~ntation ·aott avoir lleu d n ~~ref dela1) 
au bu a u nn1o1pal d la police pour las etrangars, afin d 
z:egler 1 prolongation de leur s4jour aux ays-Jas. 

,.(' 

La Ba:ye, le 2; Juin 1949 

la · G t1on 
de epublique F&y~r tlv 
Po ul ire 
de I o u g o s 1 a v 1 e. 



r 
N 0 T A. bij c.o. 64890 

Aan:H.C. 
Van: C 4 

Betr: Aankoon van nistolen voor de Tajechische Legatie. 

Daze aanvraag voor wapenvergunning is door de Joegoslaven 
ingediend op hetzelfde moment dat: 

a Het even erop begon te lijken, dat Rus sische en Joegoslavische __., communisten het aan hun eer verplicht waren met elkaar slaags 
te raken, waar zij elkaar ook zouden ontmoet en, terwijl 

~ tegelijkertijd de Joegoslavische Legatie onzerzijds dag en 
nacht werd geobserveerd (de bekende fotoreportage is daar 
o. a . het resultaat van). 

_;,. De Joegoslavische Legatie op alle mogelijke wijzen trachtte 
duidelijk te maken, dat zij niets wenste te doen wat de Neder
landse autoriteiten onwelgevallig was. 

Trachtend de ware motieven van de ongewone aanvra.ge te door
gronden, zag en de Heer Pot en ik de volgender• mogeli jkheden: 

a De toch al zenuwachtige Joegoslaven hebben gemerkt, dat zij - worden geobserveerd, brengen dit met een mogelijke Ruasische 
actie in verband en voelen zich werkelijk bedreigd.-

b Zij dienen deze aanvrage in om toch maar vooral te laten 
merken hoe "legaal" zij zich wel gedragen.-

Hopend enige nadere precisering te krijgen, werd toen het 
briefje aan B.Z. geschreven. 
Antwoord is nooit ontvangen en is ook m.i. van weinig belang. 

Willen wij dit c.o. maar opleggen en ala afgedaan beschouwen? 

c 4,1-2-'51 
/'/ 





F/W 
MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 

(/ 
'S-GRA VENHAGE, de 

Directie Juridisohe en Administratieve Z.aken 
JI.XJIXX!ll'JQ[ 
No. 

·.50027 Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer 
en a f de I i n g nauwl<eurig te vermelden 

·Hierbij heb ik de ee.r u mede te delen, dat de Joe
goslaviscl~ ~gatie hier ter st6de mijn bijstand heeft 
ingeroepen ter verkrijging van toe-stemming tot aankoop 

~van twee pistolen kalj.ber 7, 65 mm., Welke de Haren ?U• 
X' .! lenkovic Dobrosav en Ratko :arz1e, respeetievelijk Raad 

en Seoretaris ter gemelde. ne~tie, zoo.den behoeven. Te
vens werd mijn tussenkomst ingeroepen, opdat daze beide 
Haren vergunning zouden krijgen bedoel.de wapens te hou.
den en te dragen. Opgernerkt zij nog, dat enige rede-ge
ving voor deze verzoeken niet werd verstrekt. 

~r . echter de . zorg voor de veil.igheid van perso
nen en goaderen hier :1'e J.ande bij de overheid berust -
en dat de behartigingf van een ander be lang dan dit de 
Legatie tot haar vraag bracht ware dezerzijds niet te 
varonderstellen - kan ik geen genoegzame redan vinden, 
bedoelde verzoeken 1n .te willigen, doch ik verneem gaarne 
Uw oordeel. 

It< 
DE MINISTER VA!i BUITENIAIIDSE ZA:KEN, 
· v oor de Minister, 

De wnd.Seoretaris-Generaal, 

Aan de Centra le 
Veiligheids - Dienst. 



• 

'!Tr ~~} . 
!J ~ :.J~t)t, . .. i\l 

Noti tie K - R· A • 

Op l l-?-' 49 is aan Spil een b~ief geschreven , nummer 64?64 , en er is hem 
om inlicht i ngen betreffende M. Z.M. DODIN . 

K,-~.-R. A., ll-?-' 49 



AAU K.A. - R.A. 
VAN C 7. 

Van doorgaands betrouwbare zijde (6) vernam ik , 
dat de Joego-3lavi sche adj . handels - attache Mirko Zogun Mupno 

p( D 0 D I N, geboren 12/12-1915 te Kula voor zijn komst naar Ne
derland in Brussel gedet acheerd i s geweest. 

Ik verzoek U bij Uw Belgische relatie inlichtin
Gen in te winnen over het gedrag van bovengenoemde ~ijdens zijn 
verblijf in Brussel . 

17/6- 1949 . 



Verzonden aan: 
CTv.P.Heerlen. 
C.v.P.Kerkrade. 
C.v.Rijkspol.J.Th.Merkus,Sittard. 
Corpsc.hef v.Poli tie te Si tta.rd. 
Corpschef v.Politie te Brunss~m. . 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Dirsotie Juridische on Administratieve Zakeno '1' .... ~B r _ · 

No .......... 60.0.23 ·1 y I 0 g"o 'S-GRAVENHAGE, de ..... . ··· 16 Juni 1·949· 

~ 8 J\J 1194~ \ Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

l 
deze brief dagtekening, nummer en 

V -A( /6 a.{ 31' afdeling nauwkeurig te vermelden 

• • <J.--
Ik laat de Oonsul-Generaal te Dusseldorf 

machtigen een visum vror een reia van . 7 dagen 
- lte verlenen aan Dr. Ma.rjan Sober Consul van 

Joego- Slavie 0 wonende te Dusseldorf- Benrath 
Meliesall ee 30, houder van diplomatiek pas
poort 1989/46 afgcgeven te BelQrado en geldi g 
tot 27 December 1949 , i n bezit van militai r 
entry- permit geldig voor meerdere rcizen. Doel 
van reis bezoek a~n Joego-Slavieche Am assade 
t e Den Haag. Vervoer middel : auto , merk uerce
dea Vl70 no . BZB 005 . 
vv. 

DE MINI STER V \N i3UITJ1'!HJ NDSE ZAICEN , 
Voor de I'lii ni ster, 

het IVIinisteri e 
f?.l gemene Zaken . 

:Bur . G. v • .J . 

Het 1Ioofd der Direct ie, 



• 
Notitie c • 

Bij C komt voor: 

DODIN, Mirko Zagun Mupno, geb. 12-12-15 te Kula. 
Werkzaam bij het Joegoslavische Gezantschap. Dipl. pasp. No.029955 
afgeg. 17-8-48, geldig tot 17-8-49. Adjunct Handelsattache te 
Amsterdam. Benoemd: 1-3-49. Adres: "Huize Holland", de Lairesse
straat 137 te Amsterdam. 
Dienstvisum 905 verleend te Belgrado dd. 22-2-49. 
Inreis grenwpass. 28-2-49 in gezelschap van echtgenote in CD 258 
(Ford). Had een visum voor Belgie. 

13 April 1949. 



S: 
NiBS= 

Geb: 

Te : 

Ber 

Zie : r-~--------~--~------------------



UI TTRE.KSEL 

Dip . 400/49 

Geheim N r 116 

D atum van ~!'{s ignalering: 1) 

Ondervrager/Rapporteur: 1) 
3 Augustus 1949 , t e 8. 30 uur 
Doorlaatpos t ;:ve r rL'f-t ont . 

Naam: 

Voornamen : _______ ___ Pavle. __ .Z • .E . __ _ 

Ali as: 

Geslach t : --------- ---------- - Man ne1i jk ----- --- ----- --------------------------------------------- -- ----- -------- ---- ------------- -- ---
P laa ts e n d atum van geboorte : SelnlC!/3.. _ 9.9/!:!r./3.-Yt. 2 J B. :::.4:2.':':'l4._ 
Nationalite it: ___ H _ .. Joe gosJ_aaf. _ _ _ __ ___ _ ___ _ .. 

Be roep : -Ge za.n.t. .van .Joego.,.,.Slavi-e i n Neder l-and . _ _ __ . 

Ad res: -- -- -- -- ----------- --- --- --- ----- ------------------ ------ ------------------ - ------- ------------

Le ng te: -------- ------ ----------- -- .. .Gebit : -------Wenkbrauwen: 

Postuur: ..... . N eus: ----- --------------- -- ----------------- ---- ---- --- - ------ Haar : 

Gelaat: -----·-··-····· ··---------- .... Mond: __________ ____ ____ .Littekens: 

Ogen: -- --- -- --- -- ---- -- --- -- --- ---- -----------Oren: 

Kleding: 

Bijzondere kentekenen: ----- ---------H--H· -- --- ---------------------- -- ------------------ -------- -- ----- -- --- -- -- -- ----- ---- ---- -- ----- --- --- ---

FOTO 

\ 
Soort: -Dipl . - paspoort .. Nummer: - - -D 0129 . Datum: 27- 11- 48--

c .... 
~ ~ 

':E -o. 
...... Ill 
0 0. 

\ 
f) 

"' :~ "(;) 
0:: <-' 

Verstrekt door: -Min-. --va n--Bu-i-te-nl--. --- -Za.."l{en ---- --- ------ ----te: ------Be·Gg-r-a-d-. -- -- ---·-- ----··---
Geldig tot: __ _ ?._7_ N.C?Y~IIJ,P~r. _1.,9~~9 ____ ___ ________ _ _ __ _ 
Visum voor: .. Nederland. Nummer: H---------Ro--70 Datum: --12 Febr. 1 949 
Verstrekt door : - :Min. van Bui t enl .. - --Zaken-- - -- te: - ---- t-s - &ravenhag e 
Geldig tot: ______ z._e 9 __ _:m_a.anden __ na ____ datum __ mm ___ afgi.f.te_. _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ __ _ ___ _ __ 

Red en van de reis : - - Zakenreis - --
Reisdoel: ·---- --- Ya.n. ' -~ ~ .G:r.avenhage ___ naar Be_lgie 

. ervoermiddel : .pers.onenaut.o .. C .. D. 324 N. L . -

0> 
.9 
0 
...c:: 
u 

(/) 

Schoolopleiding :.. Andere v.o.orkomende ... visa. in .. he .t paspoort.; 
Vakopleiding : _ _ !.:J:>~~-1:'~-j~-~ _ ~v.0.-~~-E3F~_<?-_r:l~ , __ ];3(3 ~-g~E:) en _:r:_~_a.:J.: _~_E; __ • 

Talenkennis: 

Godsdienst: 

Politieke richting: 

Naam: Adres: Beroep: 

Vader: 

Moeder: 

Echtgenote: 

Kinderen : --- -- -- -- ------- ---------- --- ------- -- --- --- -- - ---- -- --- --- --- -- --- --- -- -- -- -- --- -- -- ·----- ·· ···· 

Broers en Zusters: ··············-------·-··--···---·--·-·-· ··············· ·-- -----------···· 

Reden van af:ili~/signalering: 1
) ··-------I nge v.olge .... on.tvangen. instr.uctie-.--

1) Doorhalen wat niet verlangd wordt. 

UvB 190232/H2/ld 

Leeftijd: 

z. o . z. 



De ac=>Yl om.111ezi jde gernelde diploma.a t reisde in ge zelscha.p 
van zi jn e:h:mffeur , genoernd in rap9ort Nr • . 117 en keerde op 
3 Aug . l 9h9 te oms treeks 21 uur , ivede rom Vla de door lag tpost 
~~Jernhout t e rug naPr ' s - Gravenhage . 

Zaucer , '.'laS in he t bezi t van legi tima tie bewi j s nr . 015 0 A. 
Hij voerde een. tas en een klein pakket met zich mede . 

coll : / 

• 

, . . • 



Monsieur Pavle ·Zaueer. 
porteur du passpor:t diplomatique, -No. D-0129, 
d~livre par le Min. Des .Aff~· Etr. 'a Belgrade 
en date du 27 _novembre 194$. 
J-ion.sieur Zaucer est Envoye extr~ordinp.ire ~t 

- Min • . pl~nipotent.ia~re de la, Re~ • . F~d. Pop. 
de Yougos1avie aux ~ays-Bas. 
Visum verleend tot 25 November 1949 1 meerdere 
reizen. R 294 • 

. 9-8-1949. 
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UI Tl'REKSEL . 

DIP.3.32/49 . 
VEILIGHEIDSRAPPORT 

IGEHEIMI ~JGNALERlNG 1) 

Geheim Nr 
~ c> .(J /,..,-a 

Datum van ~ignalering: 1
) 

Ondervrager/Rapporteur: 1) 

.30 Juni 1949 te 10.00 uur. 
Doorlaatpost Wernhout. 

j .. l.. .L ' t ', , • ;... , k§~ ·, ·:;;·:·J 

I 
~ 
(l) 

':9 
..... 
0 
I 

"' '(;) 
P:: 

.... 
(l) 

·o. 
ro 
0. 
fl 

:~ 

Naam: ... . ,z. A lJ" Q ]!;)i,. 

Voornamen: .............. . . :I?~Y:L~ ................ ................................. ················'····· .. . 
Alias: 

I ll j t 

Geslacht: mnl. P ..................... ... J .}'.1 

Plaats en datum van geboorte: .. ~~],ll,:i,C.:E;:., .. I?•PdP~()J.:i., J~ l?t:lC.:E:l!llPf':r 1914. 
FOTO 

-Nationalite it : ... .. ... J.q.~g<>.s.J~Y:i.:>.C.h.E:' .. . .... ············································ · · · · · , 

Beroep: ......................... .. Ge~~ll,:t; van J.:<:JElB'?::;l.av~<J in Nedc;E~t.l~· _ 

Adres: 

Lengte: ............................... ............ ..... Wenkbrauwen: . li~ 1 

Postuur: ... 

Gelaat: 

....... Gebit: 

.Neus: 

......................... . Mond: 

. ................... ................ ................. ...... Haar: ... /)l jf'. 
........................................................ Littekens: 

Ogen: ........................ Oren: 

Kleding: 

Bijzondere kentekenen: 

Soort: . dipl.. pq$po.Ort ........ Nummer: J~Ql29 ................ ......... .Datum: .. 2 .7 ... N.o.v~mbe:r 1.948.-. 

Verstrekt door : . ¥iP~ii~.ri~. Y?.P. )3q.:i, ~t9P.l~ .. ,2;l:lke!P.. .... ... te: ......... ~lg~9,Q . 

Geldig tot: 

Visum voor: .l'T.E!@~.l.?.P.g ..... Nummer: .................. R • .. .70 .............. Datum: . 12 l<'e bruar i 1.949 • 

Verstrekt door: . Jun • .. :v • .. Bui:t6n1 • . Zaken .................. . .... .. ... te: .. •.s,.,Gra.v.enha.ge .• 

Geldig tot : ....... .l.2 .Augustus .. 194.9.. .. . . ... . .. .... . 

Reden van de reis : .......... zake.n.reis. 

Reisdoel: ......... .. Van Amsterdam naar Brussel. . .......................................................... ..... ..... . 

• e rvoermiddel: ...... .. ...... :rf3.~s.cm.<'lP-'ll,lt9. .G .·P~ .... 4.5~J~ ...... 

0> 
.5 
0 
..c: 
u 

{/) 

~:.... A1;1,~f3~f3 Y9..9.:t:.kP.mt::J;l,9,f3 Yt~~ .. Jn. .. hf3 .. t P~S.P.I?o:r::f!: 
Italie, Zwi tserl and, Be1gie, Fra nkrij k. 

~-··· 

Talenkennis: 

Godsdienst: 

Politieke richting: 

Vader: ... 

Moeder: 

Echtgenote: 

Kinderen: . 

Broers en Zusters: 

Naam: Adres: Beroep: 

Reden van ~/signalering : 1) .. . . lngevolg~ ontvangen instru_ctie. 
Omschrijving der meegevoerde bagage: 2 nor.ma1e handkoffers in de auto. 

Leeftijd: 

De gemelde dip1omaat reisde in geze1schap van de in rapport nr. 93 en 94 genoemde personen. 

1) Doorhalen wat niet verlangd wordt. 

UvB 4902,2/Id 



l. Uit doorgaans betrouwbare bran ontvine;en nij het bericht, dat diverse le
den van de Joego-slavische Legatie in Den Haag , onder wie voornamelijk de 
Gezant Pavle Z A U C E H, geboren op 18/12-1914, de ~ Gezantschapsraad 
Dobrosav ~.I I L .H: N K 0 V I C, geboren op 6/.2-1913 en de Handels raad Milan 
R ~~ D 0 V I C, geboren op 29/1-1913 , ongeveer eenmaal per maand gedurende 
een week-end hun' landgenoten in de mijnstreek bezoeken teneinde deze over 
te halen naar Joego - Slavie terug te keren. 
(M I L E N K 0 V I C heeft gebracht O!'l in de R . K. organisatie "St.Barbara 
Vereniging" eigen agenten te s chuiven; het i s onbekend of hij daarin ge
slaagd is). 
B R ~ I C, Ratko, geboren op 19/7-1917 te Drvenik, secretaris van de Lega
tie he eft ook z ijn contacten in de l!lijnstreek, wel ke hij regelmatig bezoekt. 
Mevrouw Vjera B R Z I C, geboren 27/2-1925, echtgeno te van laatstgenoenrle, 
zou bovendfen ook veel conta ct onderhouden met Joego-sla vische mijnwerkers
vrouwen in Limburg . 
Bovengenoemden zi .in a1len ijverige propagandisten ven d e COI1111l.Unistische 
idee. 
Voordat de nieuwe d ienstregeling der spoorwegen in werking trad, werden de 
CD-auto' 1'1 nummers: 258 en 3?A gebruikt voor bo venvermelde bezoeken . 

2 . Op 31/3-1949 werd te 's -Gravenhage ingeschreven aan het adres Alexander 
Gogelweg 28, komende van Eygelshoven C E ·D U L A R, Josefa, geboren -te 
Heerlen, 17/1-1932, van beroep kinderverzorgster , ongehuwd, van Joego-Sla
vische nationaliteit, l aatstelijk wonende te Eygelshoven (Limburg ), Rem
burgeweg 2A. Zij is a]ES gouvernante bi .i de Joego-Slavische Gezant werkzaam. 

3. De zoon vn de secretaris van de Verenigine "Vrij JoegofSlavie", Albert 
S I B H E T, g eboren op 31/4-1929 is ~inds April j.l. aan de Legatie in 
Den Haag verbonden. 

14/6-1949. 

c 7. 

A !lA ~ t1f' ;.r-t - tfJ 

~Wn ~ ~ ~ r-k~~~;.:.; ~ 

p 
.--



G ..<; H E I M. 

Verbinding : No .l2 
Doss .l3/586 
Onderwerp: J.CEDULAR 

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

"' ' B. 0. S • van 
8 October 19413 

"·Ho.6333l ~.1 . v . A, • .6 . -- ,/( 
fV 

In aatwoord op nevenvermeld schrijven wordt dezer
zijds medegedeeld, dat als gouvernante bij de Joego-Sla-
vische Gezant werkzaam is: 

CEDULAR, Jozefa, geboren te Hee rlen 17 Januari 1932, 
van beroep kinderverzorgster , ongehuwd, van Joego-Slavi
sche nationaliteit , laatstelijk wonende Eygelshoven (Limb.) 

Remburgerweg 2A . 
6i j werd op 31 I.iaart 194 9 te ' s - Gravenhage inges chre

ven aan het adres Alexander Gogelweg 28, komende van Eyge ls

hoven • 
.tij is in het bezi t van ~~en verblijfsvergunning, afge

geven door het ho ofd van Politie te Eygelshoven d . d. 

~-1-1948 onder nunmer 64289 ge1dig tot 20-4-1950 . (einde ) 



MINISTERIE VAN 
ALGEMENE ZAIC N 

no §3331. 

's-Gravenhage , 2 Juni 1949. 

~onder\verp: Gouvernante bij de 
~ Joego-Slavische Gezant. 

Vanaf 1 art j.l. heeft de dochter van een 
S1oween uit Limburg enige tijd in het Kurhaushote1 ge-
1ogeerd, voor zij als gouvernante haar intrek nam in de 
woning van de Joego-Slavische Gezant, Alexander Gogelweg 
28, hier ter stede, 

Ik moge U verzoeken, mij te doen inlichten be
treffende de personalia van bovenvermelde persoon. 

Aan de He Er Hoofdcommissaris van Politie 
~es - G R A V E N H A G E • 

Bet Hoofd van de dienst 
namens deze, 

J.G. Crabbendam. 



A.a n H AID 
Van C 5 
Joegos laaf RADOVIC . 

Onder toeze nd ing van bijgaa nd rapport verzoek ik U 
via de Prov . Griffie t e 's-Gr8venhage en Haarlem te doen 

~ nagaa n of aa n de Joegos l . di plomaa t , RADOVIC, Hoofd va n 
de Handel smi ssie te Ams terd gm een rijbewijs is vers trekt . 

30 . 5. 49 

c 5 



<" Rapport . 
1 x OD/PA "Joegosl.Vert . in Ned." 
1 X C 5 

Joegos1aaf RADOVIC. 

Een informant vestigt er de aandacbt op , dat de J oegosl. 
dip1omaat RADOVIC geen autorijbewijs heelft . Hij scbijnt 
s1ecbt en geva 1rlijk te rijden. 

Moge1ijk opent dit le moge1 i jkheid (na co ntrole bij de 
Prov . Griffie) om tegen R. bezwaren aan te voeren. 

28. 5. 49 

c 5 



c.d.c. 

MIN IS T ERIE VAN B U IT EN LANDS E Z~ KEN 
r ' 

~~~~ofr: ._inet on ro~ocol. 1 62.. ~bN 
'S-GRAVENHAGE, de ······· '" 26 ·'\l':t. il·· 1:9-49-e 

Men wo rdt verzocht biJ de aanha1ing van 

dezc brief d a g t eke n I n g, n u m mer 

en af de II n g nauwkeu rlg te vermelden 

Ilt hob "o eer tJ me de te del en; n. t ; 

_ ~ )lijltens een van het You!ZOSla.visohe Ge
~"' za.n·tschap hier ter otede on·fiv' nt,en achl. .. ij

j\-~-13 \ten d .. d .. 11 A.ril jl., No, 411/49 , de;iJocr 

'/... \ Albert Si1):ret t)enoemd is tot em1)tenanr af'Jl 

voo.rnoemd ''ezo.ntsohap. 
De Heer Sibret woont a an het adres 

Mesdagstraat 47, a l hier. 
I 

'Jt 

DE CHEF VAN HET KABI NET 
VAN DE IHNI STER VAN BUITENLANDSE ZAKEN , 

It-~ - - ~ck ~·~-/f'J~, I"/ ~ 
~N (j}&.}l 

- { 2frJ;~ 
j 

Aan het Ministerie v an Al gemene Zaken 
p/ a J ava straa t 68 , Den Haag . 

@ 44678- '48 



~ 

Aan: A. 
Van: B. 

Bo. 62392. 

G HIIV.. 

X OD 1246 

~"' . 
t 

r, 

ln een rapport, dat :In 1948 1ll81'd opgomeakt, la 
aprake 'V8I1 eea wijziglng 1n de tele1'oontnatall.at1e ftD. Hotel 
"des Indes" • alhter, aangebracht door de P.T.'f., op yerzoek 'tB!l 
4e d1Ncteur "f'8J1 de.t hotel, 7.Z. R E Y. 

tn bet begin ftll 1948 zou een ambtenaar van de P.'l'. 'f. 
aan een personeelelid 'fEt:rti"'llWG11jk hebben 'f&rteld • dat de 
directeur de beaehlkldng heart o r een eleutel, waa.rmede hlj 
alle tn• en u1tsaande aeeprekk van het hotel tan belu1eteren. 

Ik •erzoek 11 Jlij te berichten 1n boeYene het boYen
staa!do juist 1a. 

OD/PA 1oegpal. Yert. in Ned. 
X C 5. 

19...t5-1949. 



NOTITIE van C 5. ----
Betr. : ~oegoslaven in de Mijnstreek. I f - L-1-~ 

• ACD}6{/uf:;_ 

6 dealt mede : 

Diverse leden van de ~oegoslavische Legatie in Den Haag , 
onder wie voornamelijk de Gezant Z AU C E R, M I L E N K 0 V I C 
en R A D 0 V I C, bezoeken 1 x per maand e;edurende een week-end 
hun landgenoten in d.e mijnstreelc. ze hebben opdracht deze over 
te halen naar ~oegoslavie terug te keren. Omtrent de onwilligen 
moet de Legatie rapport uitbrengen aan de ~oegoslavische .A...'llbassa
deraad S M A ~ I C te Parijs. Deze laatste is het hoofd van de 
geheime IJ.oegoslavische politie in west-Europa. 

8-4- 1949. 

c 5. 



•a-G:ravenhage, 20 W~1 1949. 

.No. 59f582. 

No.: A/1 no. 359/49. 

d.d.: 6-4-1949. ' 

~ - Ul.iGfBOtr\i .. ,l 

Onderwerp: Mededelingen uit part13gebouw C.P.N., Utrecht. 
( 

GEHEIM. 

• 

In antwoord o;p Uw 1n margine aangehaald schr1jven heb 1k de 
eer U mede te delen, van de inhoud daarvan. met belangstelling te hebben 
kennis genomen. 

Waar het constateren van ·contact tussen de c.P .N. en hier te 
lande verbl1jveme .roegosl.Svische diplomaten van het uiterste belang is naar 
aan1e1d1ng van de bestaande controverse tussen het lfito-regime en Moskou, 
verzoek 1k U mil van eventuee1 verder geb1eken contact op de hoogte te wtllm 
houden. 

In dit verband heb 1k de eer U erop attent te maken, dat de 
auto CD 258 toebehoort aan de B$ndelsraad btj de .roegoslavische Legatie te 
Den B:lag en niet, zoals in Uw bericht ve:rmeld, aan de Braziliaanse Legatie • 

A8n de Heer Hootdcommdssarls van Politte 
te 

H:li:r HOOFD VAN DE DillNST, 

1
11emeos doze, 

UTRECHT. 



Verbinding: 19 
A/1 no. 359'49 

Datum: 6-4-49 )7 
Onderwe~: Mededelingen uit het partijgebouw1van I 
- --- - deC.P.N.teUtrecht JV"gnr __ , 
------------------------------------------~-----------L----
Berichtgever betrouwbaar -, 8 fof'l. 1949 

Waarder ing ber icht: ~dem. AC 52 fJ t i 

----------------------------------------- --~- _ _r~----- ----. . I ::J.· - · 
~?~·i 

N~ ~'V ~ • · · · Op Maandag, 28-3-49, kwam een auto, voorzien van letter 
lP en nummer C D 258, voor het partijgebouw van de C.P.N. te 

Utrecht. In deze auto waren 4 personen gezeten, waaronder 
een vrouw ; een der mannelijke inzittenden ging het C.P.N.
gebouw binnen. Direct daarop vertrok deze auto en werd ge
parkeerd op het Leidseveer, waarna de inzittenden zich te 
voet begaven naar de hoek Leidseweg-Cathar~esingel en daar 
bleven wachten. Na ongeveer 10 minuten kwam de man, die in 
het partijgebouw was geweest, lopend naar hen toe. Opgemerkt 
werd, dat deze persoon zonder tas het C.P.N. gebouw was 
binnen eegaan, doch wel een tas bij zich had, toen hij zich 
weer bij het wachtende groepje voegde. 

Het signalement van deze persoon is: lengte plm 1.80 m, 
droeg grijze hoed en lange grijze jas, en had een klein 

~~·~ sno:rretje. 
· ~~~ . L • ~ Letter en nummer C D 258 zijn opgegeven aan de B:razili-
---~.._ ~ l aanse Legatie te Den Haag, Dr. A de Sega Machado, naa:r bij 
11 . ~...fov.:C.,~-J informatie is gebleken. 
h.~ '!".r'd..,e~..e . Deze auto - C D 258 - werd op Maandag, 4-4-49 ten 11.55 
~~- uur, doorgelaten op het Jaarbeursterrein Vredenburg. Uit 

de auto sta pten twee personen; het uiterlijk van een van 
hen had veel overeenkomst met het boven opgegeven signale
ment: lengte plm 1.80 m., zwart uiterlijk, zwart snorretje, 
pafferig gezicht, gekleed in regenjas, blauw alpino petje. 
Beide personen begaven zich naar de stand van Joego-Slavie, 
waar bleek dat zij bekenden waren voor het daar aanwezige 
personeel. De man met het snorretje nam plaats achter een 
daar staand schrijfbureau en bemoeide zich verder met nie
mand. De ander ging na ongevoer 5 minuten naar een andere 
afdeling. 

Op deze dag bracht ambassadeur Harriman een 
de Jaarbeurs. Op de afdeling van Joego-Slavie 
met het snorretje op als ve:rtegenwoordiger en 
gezelschap door de Joego-Slavische stand. 

bezoek aan 
trad de man 
leidde het 

Van andere zijde werd medegedeeld dat enige stuaenten die 
de stand van Joego-Slavie bezochten, de opmerking maakten 
- naar aanleiding van een zich daar bevindende grafische 
voorstelling van de Joego-Slavische productie -: "Het is 
allemaal 11ep en communistische propaganda". De man met het 
snorretje was daarna in de buurt van deze studenten geble
ven en had hen steeds gevolgd door de afd. Buitenland op 
de Jaarbeurs. 

Bij informatie bleek deze onbekende met het snorretje te 
zijn genaamd: DUDIN, Handelsattache te Amsterdam bij het 
consulaat van Joego-Slavie. 



Notitie c. 

BE dee1t mede, n.a.v. brief no. 37193 dd. 31-12-1949, 

dat betreffende V. Frank geen andere gegevens bekend zijn, 

dan wij a1 weten. 

c 12-4-1949. 



Notitie c. 

f I 

7' r-I 
@ I I 2 19-49 

/ Jft. I I .:)OJ ;rtf 6' 1 

-1? 
Naar a anleiding van schr. 537 2, waarbij gesproken is 
over een cha QffeQr va n het Joegoslavische Gezantschap 
welke i dentiek moet zijn aan Victor FRANK, deelt mijn 
relatie mede Victor FRKNK niet te kennen. 

24.3.49 

L.P. 2357 



MINISTERIE VAN 

BU ITENLANDSE ZAKEN 

AFDELING 

No. 

I 

'S-GRAVENHAGE, de . 21 Maart ........... 19 .49 

Directie Juridische en Administratieve Zaken. 
29945-3106a-G.S. 

G E H E I M. 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

deze brief d a g t eke n i n g, n u m mer 

en a f d e I i n g ~auwkeurig te vermelden 

f% '\ S?Pve~b 
~ ,-: ~~~ 

Ik heb de eer U mede te delen, da~ de Heer Sreten 
STOJAKOVIC, Gezantschapsraad bij de Joeg®sl~vische Legati 

mij berichtte, dat hij op 17 dez,er zijn ontslag had ver 

zocht aan het Joegoslavische Ministerie van Buit enlandse 
Zaken. Dit houdt verband met het feit. dat hem was opge
dragen naar zijn land terug te keren. 

De Heer Stojakovic, thans wonende te Wassenaar, 

Konijnenlaan 36, verzocht de Nederlandse Regering hem en 

zijn echtgenote vergunning te willen verlenen, voorshands 
in Nederland te mogen blijven. 

In verband hiermede heb ik het Hoofd van de Rijks
vreemdelingendienst verzocht mij te willen berichten of 

zijnerz i jds bezwaar bestaat tegen het verlenen van een 

verblijfsvergunning. Naar het mij voorshands wel voorkomt, 

behoeft hiertegen ~een bezwaar te bestaan op grond van de 
politieke gevoelens van betrokkene. 

... 

DE MINISTER '"VAN BUITENLANDSE ZAl\EN 

voor de Minister, 

DE SECR]TARIS GENERAA~: 

/ 

AAN het Ministerie van Algemene Zaken, 

t.a . v. de Centrale Veil i ghei ds-dienst, 

Javastraat 68 , 

' s qRAVENHAGE. 

~ 44629- •48 



BH JJ· 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN ®· 

Me n wordt ve r zocht b ij de aanhal ing van 
deze brief d a g t c ke n In g, n u m me r 
en a fd e I in g nauwkcu r ig te vermelden 

Ik heb de ear U mede te delen, at blij 
kens een van het Yoegoslavische Gezantschap 

't-.., hier ter stede ontvangen s:hrijven d. d. 5 Haart 
0 ~j.l. No . 269, de Hear Mirko Dodin benoemd is 

tot handelsattach~ aan de Handelsvertegenwoor -
diging te Amsterdam van voornoemd Gezantschap. 
De Hear Dodin is vergezeld van zijn echtgenote 
en een zoon . 

Hij woont thans "Huize Holland", de La i res
sestraat 137, Amsterdam. 

4-

De Chef van het Kabinet van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, 

.J 
Aan het Ministerie 
van Algemene Zaken, 
p/ a Javas t raat 68 , 

-=~~ -

' s-G r ave n h a g e • 

@ 44678- '48 



Noti tie c. J~ 

Op verzoek van relatie hem ingelicht over FRANK, Victor. 
Deze is chauffeur bi j bet Joegosl. Gezantschap. 
Hij is een Sloveeh. 
Betrouwbare bran meldt: Ik vernam, dat FRANK reeds 
voor de oorlog lid van de Joegosl. C.P. was. 
Tijdens de oorlog nam hij actief deel aan de strijd 
van de Tito-partisanen tegen de Duitsers in Bosnie 
en Slovenie. Tbans is hij res. Lt. van het Tito Leger. 
Hij zou zich schuldig heb ben gemaakt aan wreedheden. 
Hij wordt een zeer gevaarlijk man geacht. 

22.2.49 

c 10 



C--
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN ---
~i}~~abinet en Protocol. 
No ·n· 'S-GRAVENHAGE, de .. 5. FebrlJ.ar:i, ~9~9 ,. · 

I 

~~ 

' i b ; 'I ' . ~- , ' (:.d, '{ h II 

3 ~ Men worot verzo:ht bij e aan a ng van 
J dcze brief dagtekening, nummer 

~~ ·i_~ff:O ~~ en\·-,;i~e-llng. nauwkeurig ce verm~ lden 

3 ~ \ . ' - - ---
Met verwijz\n:_t;~ar -ij;-:C~~ijven d.d. 

31 Mei 1948 no. ·~92, heb i de eer U made 
te delen, dat, blijkens een van hat Yoego
slavische Gezantschap hier ter stede ontvangen 
brief d.d. 29 Januari j.l., No. 161, de Heer 

)(. Stanislav Karo, rojunct handelsattache aan de 
handelsvertegenwoordiging te msterdaN van 
voornoemd Gezantschap, tot een andere bestom
ming is geroenen en r ederland op 21 J·anuari 
j.l. heeft verlaten . 
4 

DE CHEF VAN HET KABI NET VAN DE 
MINISTER V!\N BUITENLANDSE Z.AKEN, 

.1::~ 
-~-

Aan het Ministerie 
va~ Algemene Zaken, 
p/a Javast~aat 68 , 
's-G raven h a g e. 



Noti tie C. 
15 FEB. 1949 

]_~~-:~--·-_;_ y ~~ 
Bron geschreven, dat van de Rijksvreemdelingenaienst 
inlichtingen werd ontva ngen over een zekere 
Simche HAMMER, geb. te Tarnow op 5.7.94 . 
Hij was eigenaar va n een pettenfabriek~ . die in Mei 43 
door de DQitsers werd overgenomen. 

24.9.48. 

Bron opnieQW geschreven, dat Simche HAMMER niet 
identiek is aan de R~MMER door bron bedoeld, aange
zien Simche 28.5.43 als Jood door de Duitser s werd 
gedeporteerd en sindsdien niet terQgkeerde. 
Zijn naam staat echter nog in het Bevolkingsregister 
i ngeschreven. 3.2.4 

c 1 

49472. 



~JJ. 
l\r. 

• .1r<f~~ 
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• 

No. 6875-' 48 . 

I Vo'g• . --, 

I 31 JAN. l949 
Uw schrijven No . 49472 , dd . 24-11- 48 . 

i 
G e h e i m. 

·-

26 J anuari 1949. 

In antwoord op bovenaangehaald schrijven wordt het vo1-
gende medegedee1d . 

De persona1ia van de op het adres Re chtboomsioot 80-II 
te Amste r drua gewoond hebbende 0 . Hamme r zijn a1 s vo1gt: 

Si mche H.fu'W1·1ER, geboren 5 Ju1i i 894 te Tarnow ( Ga~icie), 
pettenrnaker, gewoond hebbend8' 1-te chtboo rus1oot 80·-rr te 
Il.msterdam .- · · 

Deze Hammer staa t nog ste ec'l. s ingeschreven in het Hevo1-
kingsregister en bij de Vre~mdelingendienst te Amster- . 
dam. ~ij de Bevo1k i ng is zijn kaart z . g . i n behandeling . 

b i j iilformatie in de omgeving' van genoemd · percee1 . b1i j kt, 
dat Simche .l:iammer - hij was jood - op 28 ;lei 1943 met 
zijn gezin door de Duitsers is weggehaa1d en naar \le s-
terbork vervoerd. -
De fami1ie Hammer is tot op heden niet teruggekeerd en 
he eft men i n de omgeving-van geno emd ad res 001<- nooit 
meer i ets van de fami1ie Hamr11er gehoord . 

Hammer was eigenaar van het percee1 Hechtboomsloot 80 
a lhier. Dit percee1 is thans in beheer bij het Ned. Be 
heersinstituut en wordt de waning van Hammer door ande-
ren bewoond. · 

Dat deze Si mche Hammer identiek zou zijn met d e door 
U bedoelde persoon van deze1fde n aam, kan a1dus uitge
s1oten worden Geacht. 

( -

--~~--~--------------------"----------:~:~----------

;/~ 
{ . 



no. 15. 
~ NOTITIE van C 5. 

! . 

~/ 

. 
J 

.- NOTA 
VAN 

AAN 
c g 

c 5 

Ir~ormaties ingewonnen bij BZ betreffende M I S I C A en 

M I T R 0 V I C. 

Nader bericht vo1gt. 

31-12-1948. 

c 5 • 

!} Volgens brief van B. Z . d . d . 26 Nov . 47 ( ACD 25418) is tot 
OD 633 

adj . mili tair-attache te s gravenhage benc:emd de Joego-slaaf 

V l a d i m i r fu i s i c a 

~ Volgens brief van B. Z. d . d. 5 April 48 ( ACD 32724 ) was op die 
OD 633 

datum nog in functie als militair attache de J·oego-slaaf 

I\'I i t r o v i c , namelijk voor Brussel en s Gravenhage 

Ik heb geen bericht aangetroffen dat zij niet meer in functie zijn. 

Zou dit nagegaan kunnen worden , aangezien hieraan get wijfeld wordt . 



• 
N 0 T A 

voor : C4 
van: .Seer. c . 
betr. : lVII ICA en LITROVIC 

Vo1gens OD 1400 is de positie van: 
1 
1. MI.SICA , f1adimir , van Joeg. nation. 

Adj . Ivlil. At tache, 
tandp1aats Brusse1, 

Vertrokken met onbekende bestemming. 

2. / MITROVIC , Grgur {Ko1one1) van J oeg. nation. 
geb. 26-12-83 te Zajecar (Servie) 
lui1itair attache, standp1aats Brusse1 . 
Datum van aankomst: 3-10-47. 
Dip1. pasp. 521/45. 
Staat in het C-systeem bij de ''vertrokkenen,. ~ 

C 5 October 1949. 
' 



UITTREIZSEL 
bJJ 

Voor o-D,~t!J~ 6.ui Naam Joegoslave:n in l-~§Qf?,T}• 

Origineel in F~ . 76CJ.5 ... . Naam .. J\ • ... h(nic . .. 

Volgnr. Ag.nr. ....... . Aard van het stuk . .... noti.tie .G ... 5 ... 

. .. Afz. 

De Joegoslavische Legatie heeft een U.K. visum aangevraagd, 
5e~d~ voor 20 dagen t.b.v. de Heer Kezic KRUNOSLAV , gedelegeerde 
van het Ministerie voor Marinezaken. 

Hij is in het bezit van een Joegoslavisch paspoort Nr. 190/48, 
uitgegeven op 29.1.48 te Belgrade, waarin als geboortedatum en-plaa"ts 
staat aangegeven 19ll, te Slit. 

Het paspoort is voorzien van de volgende visa: 

Joegoslavie uitreisvisum dd. 29.1.48 
Hollands visum dd. 23 .2.48 
Joegoslavie inreisvisum dd. 1.4.48 
Joegoslavie uitreisvisum dd.6.4.48 
Tsjechisch transitvisum dd. 8.4.48 
Hongaars visum dd. l2o4.48 
Hollands inreisvisum geldig tot 22.?.48, ingetrokken 
en vervangen door een retourvisum geldig tot 22.?.48. 

Uitgetrokken door .. HH C ................................................................. Afd. /Sectie H Ell H •• •• •••• • •••• Datum -28 .7.48 . 

Op aanwijzing van .. 

~ 5030. '48 



Kabinet Minister-President 

/ 

VA,...., / 

' 
IV'Aii MATE.JAt-<: 

lj J I • 

No. 1114 

De Minister-President 

SVH 



VISADIENST 

* 

Vorzoeke dringend bij beantwoord ng, datum, EF E . 

•••••• •• .. ........ ••• « ....... ·r -~, .. , "" .. ~·~, -- ---

• 

..• suLAGEN -., · VoJ :Lslm'l Po_9ovlc en 
* . 5 j • ,1 10-•C'I )1 L 

'~'''• _;.-,';) ~ 
l 

II -;:-:: : ',-:<_ r-j s- i 
i \ -·"' r 

On6.-ern·f'ert..--eaa:~ h.::t telefonisch 
onderhoud van een m'jner ambtenaren met 

te . 

de neer Stu ··tt heb ik de eer U te berich
ten dat op 30/12/1948 aan de }Ioofdcom-
missaris van Politie te Amsterdam ma chti
ging 'Herd verleend een visum voor teruc:;
keer te verlenen an de Joegoslavische 

p<. dienstyaspool~ten van 'loj islav1 POPOVIC ceb_. 
24-6-1911 secretaris van de Joegoslavische 
hand.elsmi.ssie 'Le Amstercl.o.m en diens echt-

, •enote Sora ~tojimirovic geboren 20-12- 1925 . 
Popovic is in het bezit van een ::_;ele 

identiteits~caart. van he·t ~:inisterie van 
BuL.enle.ndse Zaken , afgegeven del . 11-1 0 -
1943 en zal zich voor dienstzal:en nc.,ar 
Drus sel begeven. 

In den vervoL ·e zullen hou ,ers van 
dienstpaspoorten voor g elijksoorti.:.;e aan 
vragen via hun Ar::1bassade of Legatie naar 
U Horde:11 verwezen . 

. fs chrift van dit schrijven v1erd ver
zonden acJJ. het THnisterie van Llgemene Zaken . 

·ret ~Ioofd van de Visadienst 
1 

v1.g . P . I eJ~er 

A an 

deiX. het ~.inisterie van :3uitenlandse Zaken 
t . a . v. de He er Sttuijtt 
te ' s - Gx-avenhage . 

AfsciiTift ter informatie aangeb en aan het L:iniste:d 
van Algernene Zak?l1t Javastraat D~ de~1 ~!a~g . 

HeY =~o ofd van ·rlsadl ''n,e·c. , 

"'~ 



Notitie C • • 
. 
! 3 JUt 1948 

1.~ ... ~/ d:} 6 o,Pj 

"Sardine" meldt de Secretaresse van HLl.go HA.VLICEK 
vvas Acimovic Z GQRTA. Voorts vernam hij , dat zij 
op de Joegoslavische Legatie in Nederland was . 
I s zij nog in Nederl1nd of heeft zij ons land reeds 
verlaten ? 

15.12.48 

1872 



NOTITIE c • 

• 

• 

In het c-systeem kant voor: 

A c I M o VI C, zagorka, nat1onal1te1t: Joegosl., 
secretaresse van H A V L I C E K (handelsvertegenwoordiger 
te Amsterdam). 
Aangekomen: 17-6-1948. 
Dip1. }8spoort No. 680/47. 
Vo1gens bericht van BZ overgep1aatst naar Belgrado, 
d.d. 6-10-1948 • 

2--1-1949. 



JOEGOSLAVISCH GEZANT 
BENOEMD 

Pavle Zaucer, J oegoslavisch vertE.
genwoordiger In Wenen, is benoemd 
tot buitengewoon gezant en gevoi
machtlgd minister in Den Haag. L 

I 



NOTITIE van C 5. 

Betr.: S U I G N A T 0 R. 

(phonetisch s.v. p . 
41t pontroleren) 

• 

.. v 1948 

Op c.V.D.-brief No. 49518 geeft de Kanter BZ het volgende antwoora: 
"Ongeveer gelijktijdig met de aanvrage om een visum voor S Iv1 Y G
N A T 0 R kwam bij mijn Ministerie een brief binnen van de R.V . D., 
waarin deze gesignaleerd werd als lid van de OZNA. Ik heb toen 
geaarzeld met een beslissing. S M I G N A T 0 R zal daaruit hebben 
afgeleid, dat we hem "doo~ hadden, want hij is niet meer op zijn 
verzoek teruggekomen. De Joegoslavische Legatie stuurde de visum
aanvragen van S M I G N A T 0 R tegelijk met die van 2 andere 
land~noten, onde~~ie Juf Vidosova Vnjetic. Gp SMIGNATOR is men 
nooit meer teruggekomen en Vnjetic heeft haar visQm te danken aan 
een ne.amsverwisseling met haar landgenoot Vntjetik • 

17- 11- l 948. 

c 5 . 



MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 

• 

• 

'S-GRAVENHAGE, de 1 .6. .:c c . . ~v.::r .. ...... 19 t;.,_, . 

A F DEL IN G ::abi· et o:. :f'Totoco1 
No. 132737-11700 I Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

deze brief d a g t eke n i n g, n u m mer I en afdeling nauwkeurig te vermelden 

~ -~ 
: 18 DEC. 1948 

i. ,' :Jj -DJJ3.!_ 

p 
--~t V :21"1 i j:., -i_: _ _:, _c C. I' U'.: sc;-r i ~v~:m 

·,iJ..G. . 6 cce ... bcn~ j.l. no . 3~193 Elo.::;e 

r: U bel 3id v eTzoe::e~1 .u.ij ,•e1 ee:... 

co:pie ·-e wi1 "1_~-~ 'oen tos::or_,en va __ u·.r 

sc:=.u..r:.:-a• f.l. 12 Juui j.l. , a' ·~._czi~lL 

:'"L.ist l'ie va:... Al~.::., .. ;:;ne ,_,c...:::n 

t . 2 . • v . de11 Ile~r IToofd vr:....1 .. Cle Dicu~t 

Javastrr:...at 68 
1 s-Grr:... ve_J:agc 

@ 7600 - '48 



VISADIENST 
* 

Y erzoeke d ring e nd bij beantwoording datum, 
numm er en letters van dit sch rijven te vermelden 

................... .. BIJLAGEN 

* 
I .•.. ... ·· ·: . 

'\[]i:RTH.OU !ELIJK 

'

l • "'"'\\! S / yo 3_ji 
''t;.,..:..r<. . ~ 

I '. --· . .. ·-
Ik heb de eer U.te r\erichten dat de 

• Gezant te :Je l g rado ':Jerd t,;emachtigd een vi- . 

• 

I sum te verle~1en aan Vidosava ifUCETIC, die 

als secretaresse in dienst zal treden van 

de Joegoslavische hande~smissie te~·'fe~. ,. ,., , 
De visumaanvrage van Juraj Smigmator , 

als wiens secretaresse zij zou optreuen uerd 

ingetrokken; dezerzijds v1erd inmiddels ver

nomen dat SI ~IGI.lA'rO:d deel zou uitm.alcen van 

de Joegoslavis c ::-1e Gehe ine Po~i ie . 

H~Hoofd van Ge V · ·adienst, 
I 

,')r~/ • 

A an 

dwcx:RR:ex het I.Tinisterie van Algemene Zaken 

Javast,raat 68 
r s- Gru~vE.:ffiAGI: . 



M IN I STERIE VAN BUITENLANDSE ZAKE , 

~~ Kabinet en Protocol o 
126786. No . ............... ............ .... ... . 

~ 
29 ... 99'~.9.\lu~ouu;/,948 0 

.· • 

'S-GRA VENHAGE, de ........ u . 

·Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief. dagtekening, numrlt'ei en 
afdelin 1 nauwkeurig te v~1 den \ 

1. • 1'::1'-f 

' 

Ik heb de eer U mede te delen , dat , blijkens 
een van het Yougoslavisch Gezantschap hier ter st 
de ontvangen schrijven , d. do 12 November 1948 , No 

___. 680 , de Heer D. Milenkovic , raad aan voornoemd 
Gezantschap , verhuisd i s van Hotel des Indes naar 
Huize Selekta , Mesdagstraat 47 , al hiero 

• 

I~ 

DE C:-IEF VAN HET KADINET 
VAN DE MINIST":R VAN BUI TENI,ANDSE ZAKEN , 

~ 

Aan het Hinisterie van Algemene Zaken 
Javastraat 68 
DEN HAAG . 

@ 76H • '-48 



e 22 November 1948. 

U 13786 a - C 56 - KC 1 

Betr .: Dissidente You~oslavische diplomaten. 

• 
Omtrent bovengenoemd onderwerp moge ik U hieronder 

de tekst doen toekomen van een mij door het Ministerie 
van Buitelandse Zak en toegestuurde brief van 
Hr Ms Gezant te BUDAPEST: 

"Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, 
dat op 28 October j.l. hier werd bekend gemaakt, 
dat de Gezantschapsraad van de Yougoslavische 

~ Legatie alhier, de Heer L. BRANKOV, de Majoor 
~D.VIDOVITSCH, adjunct chef van de Yougoslavische 

n J~ Mili taire delegatie, 0. KRSTONOCHITCH, van het 
~· Agentschap Tanjug B. DOROSLOVATCHKI, vice-consul 

~ v~ . en de Heer en Mevrouw STEVANOVITCH, leden van de 
· v Yougoslavische handelsdelegatie hier ter stede 

.,;• een verklaring hadden afgelegd, waarbij zij de 

1
1 1 ~v huidige politiek van de Yougoslavische Communistische 
~ 1 Partij afkeurden en da~rmede dus TITO afvallig zijn 

gew orden. 

De Yougoslavische Gezant is momenteel niet hier 
aanwezig. 

Bij telefonische oproep bleek j.l. Zaterdag het 4t Gezantschap geen gehoor te geven. 
De Heer BRANKOV, die ik wel eens ontmoet heb, 

doch met wian, daar hij evenmin als zijn chef 
Westerse talen machtig is, geen verder conta~t 
mogelijk is, maakte op mij geen onintelligente 

~ndruk. ". 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
J avastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 

A. 



BUITENLANDSE ZAKEN 

'S-GRAVENHAGE, de . 

/ 

/l] 
8 Decem'he"' , a4A 

Men worot verzoClitf, ,J de aaiThtt'ing Van 

deze br ief d a g t eke n in g, n u m mer 

e n afde lin g nauwkeur ig t e vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen dat 
blijkens een van het Yoegoalavisohe Ge
zantschap hier ter stede ontvangen schrij
ven d.d. 27 November j.l.,Mevrouw Vida 
Vucetio Verbonden is aan de handelsverte-

genwoordigirig van Yoegoslavie te Amster
dam • 

. I 
J4 

De Chef van het Kabinet van 
de Mini ster van Buitenlandse Zaken, 

.... ~ 

Aan het Mini sterie van Al gemene Zaken 
p/a Javastraat 68 , 
te 
's-GRAVENHAGE. 

® 44678 - '48 



CJ 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~ Kabinet en Protocol. 
No. ··118'468·~··· · · 

'S-GRAVENHAGE, de .... . 27 .Qotob·er 1948. 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer en 
afdeling nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat 
blijkens schrijven van het Internationals 
Hof van Justitia d.d. 19 October j.l., no. 
6197, Mejuffrouw Margue rite Lamberts (van 
Belgis che nationaliteit) als steno-typiste 
is benoemd aan voornoemd Hof. 
~ 

De Chef van het Kabinet van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, 

~ 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, te 
's-GRAVENHAGE • 

. ® 7644- '48 



KO l 
s: Dobrosav 

on ul e 
des A ffa.iresi---~-

{DF:l HAAG 

BELGRADO 



UI 'l'TREY:..iEL . 

DIP 376/49. 
VEILIGHEIDSRAPPORT 

Geheim Nr 237/49 G. V . D. ' 

/ IGEHEIMI 
ML /J ;b 

Daturr\ van verhoor/signalering : 1) 

Ondervrager/Rapporteur: 1) 

21 en 22 Juli l9l•9 . 
Doorlaatpost P~osendaal . 

Naam: .. . . J.i.LL. E N. K. 0 V LC. 

Voornamen : Dobrosav 
· ···· ······ ··· ··········································· 

Alias: 

Geslacht : . ....... ........ mnl • .. . 

P laa ts en datum van geboorte; .. .. J?.C> e.:l-:9t:l ., . El.:B'~?l:J:qk?..I.':i. l9l.3~ 

Nationalitei t: . . .. .. .Jo€lg()::>lE!V:L$9P~. 

Beroep: ... H... . . .9C>l:lt:l~E:J;l,<:>:r: (Y. E:i :r:P.<m9, ~5.n fl.B:n J qf3 gosl . ~g;?.t;l~ P n Haag) . 

Adres : .......... ..... . 

Lengte: ....... . ..... ..................................... Gebit: ...................... ...... ... .. .................... ..... . W enkbrauwen: • <I> 
Postuur: ... . .. ... .. .............. ...... ... .. ... Neus : .. ........................ Haar: 

E 
<I> 

ro 
c 
tJ> 

VJ 

l c 
<I> 

3:! 
...... 
0 
l 

{/) 

"(ij 
~ 

1-< 
<I> ·a 
"' 0. 
~ 

:~ .,_, 

Gelaat: 

Ogen: 

Kleding: 

Bij zondere ken tekenen: 

........... Mond : 

.......... ............ Oren : 

.. Littekens: 

Soort : .. gipl. pa~poor..t ... Nummer: .. D 0064 ............ Datum: ........ 25.lO.l948 • . 

Verstrekt door: ... .. .l\1.:i.J:l .. L .Y..• ... J3.!J.t.tE:i.Pl.'- . Za ken ............... .. .. ... te : .... Eelgrado ...... . 

Gel dig to t : ....... w.~.s . n og ... ge.ldig . H .. ........ .................. .... H .. . . . ............. . . . . . . . H .. .. 

Visum voor: ...... l.'TE3c:lt:l .r..;L.~.Pc:l ....... Nummer: ... ........... J.L.25 l .Datum : 8 Juli 1949. 
Verstrekt door: 1.11;i,nLY. l?.uit~.n.l. Zaken. te .den .. .Haa g .• m ti!'Of ... e.en ... d iplorna.ti.e.k. . .visum voor 
Geldig tot: .... ~£.~ift~:ate n en wader betreden van ons H~~~- ~~-H~-~-~dig voor 1 ma and na d . d . 

Reden van de reis : niet . bekend. 

R eisdoel : ...... . . .. .... . . . . .l?.a.:t:i.jl3 H . ...... . . . 

• rvoermiddel : tra i n 

tJ> .e 
0 
..c: 
u 

VJ 

Schoolopleiding : .... 

Vakopleiding : .. ...... ... .. H ........ .................. .. H . .... . 

Ta lenkennis: 

Godsdienst : 

Politieke richting: 

Vader: ... 

Moeder : 

Echtgenote: 

Kinderen: ... .. ..... . 

Broers en Zusters: 

Naam: Adres: Beroep : 

Red en van ondervraging/signalering: 1) .......... .. ................. :J::ngE;;Y9.lgE3 .. ge.g~v.en . .:i.ns..t.r.uctie.s ... .. . 

1) Doorhalen wat n iet verlangd wordt. 

UvB 490232/H2/ ld 

Leeftijd : 

z.o.z. 



Coll . : , / 
' ' ' 

Bedoelde dip1omaat reisde d. d. 21 . 7. 1949 om 11. 50 uur uit• Binncn op 
22.7.49 omstreeks 16.00 uur. las a lie en. Bij inre is wa s bij in het bezit 
van i1vee kleine 1ederen koffers . Niet verzegeld . Inhoud onb ekena. 
In zijn r:aspoort had hij diverse visa waarvan opname niet vollecl.i ~ raoge -
1ijk ;vas . Telefonische doorgave werc1 in daze niet noodzakelijk geacht . 
Ik moge verwijzen naar dezerzijds ingezonden rapporten U. V.D. 145/48, 
170/48 en 19/49. G~en Verdere bijzonderheden . Door I & A geen controle. 

• 

• 



• 

S.T. 

No. Dip. 372/49 . 
Onderwerp: 11 Rectificatie Dip. rapporten". 

AAN: C.V .D. 

Typ: GN 
Coll.: /r 

Onder verwijzing naar de U dezerzijds toege
zonder Veiligheidsrapporten No's Dip. 372/49, Dip. 
373/49, Dip. 37L~/49 en Dip. 375/49, moge ik U ver
zoeken de data in deze rapporten als volgt te willen 
doen wijzigen: 

Nr. 237/49 
Datum van signalering 23 Juli, moet zijn 21 Juli; 
Sluiting op 23 Juli moet zijn 22 Juli; 

Nr, 238/49 
Datum van signalering 23 Juli moet zijn.21 Juli; 
Laatste alinea, luidende "Op 23 Juli is hij tenslotte 
weer via Parijs, Schiphol naar Mexico vertrokken11 moet 
zijn: 11 0p 21 Juli is hij enz." 
Sluiting op 24 Juli moet zijn 22 Juli; 

Nr. 239/49 
Datum van signalering 23 Juli moet zijn 21 Juli; 

Nr. 240/49 
Datum van signalering 23 Juli moet zijn 21 Juli. 

s.T. 

j( 



~ - ~~ 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~ Kabi £Volfd1fo.Protoco1
1 

N. l ?
3
§lQ ~"iil\J~~GE, do ___ 1.9 .. llov.embe.r ... 1.94!l . 

~~--- • I Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
l• :~IS~ I 00 ?>-5" deze ~rief dagtek e.ning, n ummer en 
1 \ •• V 'J ._ afdehng nauwkeung te vermelden 

.. Ik heb de eer U mede te delen, dat 
blijkens een van het Yougoslavisch Gezant
schap hier ter stede ontvangen schrijven, 
d.d. 5 November j . l., No . 662 9 de Heer 

• 

- i Dobrosav Milenkovic , Adjunct - Directeur aan 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken te 
Belgrado t benoemd is tot tweede Gezant 
schapsraad aan voornoemde Legatie . 
~ 

De Chef van het Kabinet van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, 

Aan het Ministerie 
van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68 , 
'~- G r a v e n h a g e • 



M I N I S T E R 1 E VA N B U ·1 T 'E N L AN D S E .Z A K E N 

~- Directie Juridische en 
::&. .Adm.inistratieve Zaken. ' 

No. 122007-10104 GS'.S-GRAVENHAGE, de ..... 1 .. Nov.ember ... l-948. 

• 

Men wordt verzocht bi' do aanhaU~ _ 

GEHEIM 

van de brief dagtekenlng, nummer I 
en afde n~l(tt'eiJJ te vermelden 

,tj- ~ 13 KOV. 1948 . 

, )f AC&/ ~1SI f_\ 
Hierbij heb ik de eer U te be

richten, dat, nadat de Yougoslaaf 
Sl'.lfYGMATOR enige keren om een visum 
voor Nederland had verzocht, hij 
thans, zoals de Yougoslavische Legatie 
mij heden telefonisch mededee~de, 
dit verzoek heeft ingetrokken. 

DE NIN ISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. 
voor deze, 

Het Hoofd der Directie, 

Aan het Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst. 

9 7448.'47 



JUNlSTERIE VAN ALGn.lENE ZJt.KlAi 
.Tavastraat 68. 

o. 49518 • 

•s-GraTeD.hage, 16 November 1948 • 

• JJt.'l li'o.: 12200'1-10104 G.s. 

d.d.: 1-11-1948. 

• 

ODlerwerp: S M Y G II A '1' 0 R. 

G E HE I M. 

Maar aanleiding vav. Uw in margine vermeld 
schrijven mge 1k U V$rzoeken, mij, zo mogelijk, mede te delen, 
we1ke relaties de Yougos1aa:t 8 M Y G M A T 0 R opgai" voor zijn 
be:zoek asn Nederland en om welke redenen hi j zijn visumaanv:re.ge 
heett ingetrokken. 

Atm de Hoosede1gestrenge Heer c. Adriaaue 
Ohet der Directie Admin. zaken 
v.an het M1n1ster1e van Buitenl. Zeken 
Ple1n23 
•s-G R A V E N H A G E. 

HE'l' BOOFD VAN D.E Dll!NST, 
Namens daze, 

L. Pot . 



Notitie C. 

• 

• 

Betrouwbare bron me1dt: 
1. HAVLICEK heeft een visum aangevraagd om ZlJU nieuwe 

funct~e a1s Hande1sraad bij het Joegos1avische Gezant
schap r waar te nemen. 

2. Bron verzoekt om in1ichtingen betreffende HAMMER, 
waarmede HAVLICEK in verbinding zou staan. 

3.11.48 
L.P. 1691 

' Vn~1 ~o. \ 
--·-----1 
· 1 '2 HOV. \948 · \ 

~ ·~J 



MINISTERIE VAN ALGEMENE ~N 

• No . 49472 

1948 • 

Hiermede heb ik de eer U ·t;e verzoeken mij te doen 
berich ten he·tgeen U bekend is, c. q. na onderzoek bekend 
mocht worden omtrent de politieke antecedenten van een 
persoon, genaamd Simcbe of Simon HAMMER , geooren 5.7.94 
te Tarnow (Galicia). Betroklcene zou eigenaar zijn geweest 
van een pettenfabriek , gevestigd te Uwent aan het adres 
Recbtboomsloot 80 II .• 

Dezerzijds ·:verd de aandaoht gevestigd op een persoon 
van dezelfde naam, onder mededeling, d3t deze -,-:rerd ver
dac h t va~1 onge\~ enste ;;olitiel.te ac +.ivit;ett. He-& vermoeden 
b€s taa t, dat de bovengenoemde 8 . RamTJ1er met laa ts tbedoelde 
identiek is~v 

A.an de 
te 

~ ~l · f' 1 y/-.) lf~~.~~o:,:·;N 1lE DL•NST 

Ho:fdcommis~is van Politie J.G. Crabbendam, 

A m s t e r d a m • 



UITTREKSEL 

Voor .... . .. OD . . Ei.3 3.• .... 

Origineel in OD 1 2 3 

Volg nr. 

Uitgetrokken door 

A.L. 17249-'47 

.. Ag, nr. Aard va n he r stuk .. 

Afz. 

B. 
D. A. / I.067/W.l46 

Il y a quelques s emai nes , l'Amba.ssade de 
Belgique a l a Haye a delivre un visa di plomatique de 
transit aux courriers sovietiques suivant, qui deva ient 
se rendre en Fra nce pour quelques jours. 

- EGOROV, Vladimir, ne a Moscou, le 24.7.1907. 
- -SOZAEV, Boris, ne a Tiblisi, le 23Tl2.l9lO. 
- TASOV, Leonid, ne a Moscou, le 6.5.1909. 
- KOTCHETKOV, Nikolai, ne a Tambov, le 1.2.1916. 

Un visa a egalement ete delivre ~u sujet 
yougoslave JOVANOVIC, Spasope, ne a Prizren, le 24.4. 
1902, huisaier de la Legation de Yougoslavie a la 
nay e, qui devai t se rendre en Belgiq_ue comme courrier 
diplomatique. 

, 
Pour votre information. 

Le 22 octobre 1948~-

Afd./Sectie C 4 .. . ... . Datum . 23-ll-1948. 



F/W 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Kabinet en Protocol 
Xl!ll:lmXox 

No. 110.6.4.8. .... 

• 

'S-GRAVENHAGE, de .12 .Ootober.l948 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer en 
afdeling nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U med 
'1!1~ 

te delen , dat de 
A Heer H.Havl1oek, Handelsraad aan het 

schap van Yougoslavie hier ter stede , 
een andere bestemming is geroepen. 

M 

De Chef van het Kabinet van 
de Minister van Buitenl a ndse Zake n , 

• 
Aan het Ministerie va n 
Al gemene Zaken, 
p/a Javastraat 68 
's-Gravenhage. 

@ 7644. '48 



F/W 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Kabinet en ~ro tocol 

:n'Eil!Iln:l!mX 

No. . 1081-4.6 

• 

'S-GRA VENHAGE, de ........ 6 ... O..c.t.o.be.r .... l9.48. 

Men wordt verzocht bij de aanh:j)ing van 
deze 9rief dagtekening, nuin~er en 
afdeling nauwkeurig te yenne14~ 

.. _. { 

' t/71 d cf}; . 
te ~eien, ~at Mej. Ik heb de eer U mede 

~ Zora Acimovic, secretaresse bij de handels
verte genwoordiging bij het Gezantschap van 
Yoegoslavie hier ter stede, naar Be l grade 
overgeplaatsten Nederland verlaten heeft. 

~ 
De Chef van het Kabinet van 

de Minister van Buitenlandse Zaken, 

• 
Aan het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68 
's-Gravenhage. 

@ 7644- '4 8 



BH 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~ FB binet en Pro toco).. ®~ 
No. 9~Q~~ 

" b ~ 48 
'S-GRAVENHAGE, de . 20 September l9 • 

• 
Men·· orgt v~c t bij de aanhaling van 
d11o2:e. brief dagtel!:enj.ng, nummer en 

__ afdeVng nauwkeurig ie vermelden 

·j '-l b;L lf 

I 
Ik heb de ear U made te de l en , dat 

X de Hear Voj i s l av Popovi c benoemd is t ot 
economisch functionari s aan de Handels -
vertegenwoordiging van hat Gezant schap 
van Joegoslavi~ hier t er stede . 

Ha t adres van genoemdelheer i s 
Churchi l l - laan 223 te Amster dam .• 
~ 

De Chef van het habinet 
van de l'liinister 
van Buitenlanase ZaLen, 

~an het Ministerie 
van Algemene Zaken, 
p/ a Javastraat 68, 
' s-G raven hag e • 

@ 7644- '48 



MIN ISTERIE VAN 
BUI TENLANDSE ZAKEN 

'S-Gi.AVENHAGE, de .2.4 AU.g :Y.$.1iU.$. .. 19 .4$. 

• 

xxx~~~ Kabine t en Pr ot ocol. 
No. 89501. 

Men wordt verzocht bij de aanhaling llan , 
deze brief d a g t en 1 n g, n u m me~ 
en a f d e I I n g na llllll1!1g te vermelden 

I 
26 AUG.-1948· 

i MCDf"v<r-!J 0 J 

Ik heb de eer U mede te delen, dat de 

~ ~ Heer Milan Radovic benoemd is tot handels

raad aan het Gezantschap van Yougoslavie 

hier ter stede . 

Genoemde Heer zal de functie aanvaarden 

v;an handelsraad a.L aan de handelsvertegen

woordiging van Yougoslavie te Amsterdam gedu

rende de afwezigheid van de Heer Hugo Havlicek 
'l 

die tijdelijk naar Yougoslavie is vertrokken. 

De Beer Radovic , wi ens e chtgenote aan het 

einde dezer maand hier te lande zal aankomen , 

heeft. zi ch gevesti gd te .Amst erdam, Churchill

l aan 223. 
14( 

De Chef van het Kabinet, 
van de Mini s t er van Buitenlandse Zake n, 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68 
DEN HAAG. 

® 44442- ' 48 

! 
) 



NOTrriE van c. 

De vorige week vond een eonferentie plaa.ts tussen Mockford, Adriaanse 
en de Kanter, waarbij het volgende ter sprake kwam: 
Het vas aan Buitenla.ndse Zaken gebleken, dat de RuSsen, Polen en J'oego
Slaven er op uit -waren om inlichtingen te verkrijgen, zowel over Neder
landers a.ls over vreemdelingen, die zich in Nederland ophiel.den. 
Om deze inlichtingan te verkrijgen, badden zij zich direct tot het Mi
nisterie van Justitia gewend. Het Ministerie van 1Ustitie had geen ant
woord hierop gegeven. 
De Russen, J'oego-slaven en Polen hadden vervolgens brieven geschreven 
a.an de burgemeesters van de steden, wa.ar de personen wasrin zij geinteres
seerd waren, woonden. Bovendien hadden de burgemeesters in hun onsehuld 
de i.nliehtingen verstrekt waarom gevraagd was. Dit is in hoge mate onge
wenst. 

Het is van het uiterste belang, dat geen melding gem.aakt wordt van dit 
onderhoud, omdat het Mockford in een hele slechte positie zou brengen. 

lQ-6-1948 

LP. 

Antwoard van C 5. 

Heb de Kanter voorzichting gepolst. Deze verklaarde, da.t enkel. de Polen 
nogal eens belangstelling getoond hadden voar hun landgenoten in de mijn
streEk. VErder waren nim.mer eollectieve 1nlicht1ngen door Legaties in
gewonnen. 

21-6-1948. 

LP. 

1 x OD Russ. Vert. in Nederland. 
·1 x OD Poolse Vert. in Nederland. 
;1 x OD Joegosla"tische Vert. in Nederland. 

1 x OD Toezicht buitenlandse diplomaten. 
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NOTITIE van c 5. 

011 s J. 61 s !> V'ct·Vl ,,.'f,·7 g. ) 

/ 

Dr. Stuyt van BZ dealt mede: 

De Joegoslavische Handelsvertegenwoordiging te Amsterdam is geves
tigd in het perceel Churchill-laan 223 en bestaat uit de volgende 
person en: 

"'i M. Hugo HAVLICJ!X 

11 M. Stanislav KARO 

Familie en personeel: 

Hand elsraad. 

Handelsattache. 

1 Mme M. HAVIlC:BX, echtgenote Handelsraad. 
Milan HAVLICEK, 14 jr • 
Slavenk:a HAVLICEK, 1 jr. 

• NJJ11e Ivanka ACCEI'TO-TANCAR, huishoudster. 

Omtren t het instellen van bovengenoemde Handelsmissie is vooraf met 
Buitenl. Zaken geen overleg gepleegd. 

23-6-1948. 

c 5 • 



WP. . • !. ~,~~ 
MINISTERIE VAN 

Kabinet en Protocol. 
B U I T E N L A, ~2DJ E Z A k' E N 

( - 11948,_ . 1 . ' 
IDJCL1tiUC 
No. 65693~ 

'5-GRAVENHAGE,, de . . ' 948. 
M e n word t ve rzocht b i j d e aa nhq ling 
va n deze b rief dog tekening, nummer 
e n a fde ling nauwkeurig te verme lden 

Ik ' heb de eer U mede te delen,dat Mevrouw 
-J Mira Havlieek;echtgenote van de Handelsraad aan 

het Gezantschap van Yoegoslavie bier ter stede, 
hier te ~ande is aangekomen,vergezeld van haar 
twee kinderen,resp.l4 en 1 jaar oud,alsmede van 

~ j een dienstbode, MeYrouw Ivanka Accetto-Tavcar. 

• 

Het adres van Mevrouw Havlicek is: 
Churchill-laan 223,Amsterdam. 
;ttl -

/ DE CHEF VAN HET KABINEr 
van de Minister van 

Buitenlandse Zaken, 

--1 f/;_·~ " . 
1~:2~··~ /C._,.~~~~ 

([' (/ /} -+ J ~ 
. ( 

r 

Aan het Ministerie voor 
llgemene Zaken, 
p/a Javastraat 68. 

' 
0 7361-'47 



NOTITIE van C 5. 

Antwoord op mijn brief 
37193 i. z. FRANK. 

OP S Et< Cj Eii .&~ c>D 

.. ~Wo!. l. ve r-t-. • ~~~ He&/.·· 

• 

.. ~ 

~ · · 

Dr. Stuyt deelt mede: 

Vandaag heb ik bij de U bekende bron geinformeerd naar de 
postier FRANK van de Hongaarse Legatie. FRANK werd gequalificeerd 
ala iemand met te weinig verstand om er een politieke overtui
ging op na te houden. Hij is niet communistisch georienteerd, 
doch evenmin betrouwbaar. 

FRANK is werkelijk niets enders dan portier. Tegenover 

~ De Hongaarse FRANK is volgens Stuyt beslist niet identiek 
bui tenstaanders doet hi j graag gewichtig. ' 

l met de geli jknamige Joegoslavische chauffeur. 

18-6-1948. 

c 5 • 



Yo' · QPG~~G" 
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NOTITIE C 
. ~ 

Het Min.van Buitenlandse Zaken informeert telefonisch of 
bij ons voo.rkomt Milorad KONJOVIC, met mededeling, dat 
deze Joegoslaaf naar Nederland z.al komen voor het voeren 
van handelsbesprekingen. 
Telefonisch is geantwoord, dat deze persoon niet in onz~ 
documentatie voorkomt. 

C/L 2.6.48 



.. 
-M! NISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

Javastraa t 68 

no. 37193 
Uw no. 138737-11700 G.s. 
d.d. 16-12-1948 
onderwerp: Viktor FRANK 

•s-Gravenhage, 31-12-1948. 

Onder verwijzing naar Uw in margine vermeld 
schrijYen betreffende Viktor FRANK, heb ik de eer 
U bijgaand een copie aan te bieden van dezerzijds 
schrijvan no. 37193 d.d. 12-6-1948. 

A an de Hoogedelgestrenge Heer 
Mr. J. Visser 
Directeur van het Kabinet en 
Chef afd. Protocolvan het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Plein 23 
te 
's - G R A V E N H A G E • 

RET HOOFD VAN DE DIENST . 
namens deze, 

L. Pot. 



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 
Javastraat 68 

No. · 37193 
Uw No. 58086. 

•s-Gravenhage, 6 December 1948. 

Hiermede heb ik de eer U nogmaals mijn echri jven van 
12 Juni 1.1. onder de aandaoh t te brengen. Ik zou he t 
zeer op prijs stel l en de volledige personalis van de 
chauffeur Vikdsor FRANK, zoa.ls in bovenvermeld schrijven 
u.iteengezet, te mogen ontvangen. Zover mij thane bekend 
is, is hier sprake van de chauffeur FR&NK in6ienst bij 
de Joegoslavische Legatie. 

Aan de Hoogedelgestr. Heer 
Mr. J. Visser 
Directeur van het Kabinet en 
Chef afd. Protocol van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Plein 23, 
•s-G r a v e b ha 1 e • 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
Namens dezea 

if 
L. P o t 



lHNISTERI.~ VAN AL G.2lN ... !;N.3 ZAY~N 
Jav astr8.a t 68 

's-Gr av enhage , 12 Juni 1948. 

N') . 37193 
Uw N0. : 58 086 

~- 3 Juni 1948 . G E H E I M. 

Onderwerp: Viktor FRANK. 

Van de inhoud van Uw nevenverme1d schrijven heb 
ik met belangstelling kennis genomen. Ik mage U ver
zoeken, mij onder vermelding der volledige persDna
lia, w.o. geboo rtedatum, te berichten welke nat i ona-
1iteit de chauffeur Viktor FRANK heeft en sind8 wan
neer hij in Nederland verb1ijft. 

Enige tijd ge1eden is mij namelijk gebleken, dat 
in opdracht van een zekere FRANK, in Nederland ver
blijvende Hongaren, via de Hongaarse Verte 0 enwoor
diging alhier, onder druk worden gezet. 

Aan\ de Hoogedelgestr. Heer Mr. J. Visser 
Directeur van het Kabinet en 

• 
Chef afd. Protocol van het 
I•.Tinis terie van Bui tenlandse Zaken 
Pl·ein 23 
's-G R A V E N H A G E. 

RET HOOFD VAN DE DIENST, 
Namens deze? 

U-
L. Pot. 

S-



WP . 

MINISTERIE V A N 
Kabi net en ~roto co1 . 
~ 

No . . . 5808.6. 

BUITEN L ANDSE ZAKEN 

I k heb de eer U rnede te de1en,dat de 
He er Viktor Frank met i ngang van 26 Mei j .1. is 
aangeste1d a1s chauffeur bij het Ge~antschap 
van Joego s1avie. 

· De Heer Frank,houder van het dienstpa~ 
i poort no .4G0/48,en Mevrouw Mi1osava Frank,ho~d-
' ster van het dienstpaspoort no.4D1/48,hebben 

tijde1ijk hun intrek genomen aan de Jan van 
Nassaustraat 114 a1hier. 
~ 

, 
Aan het ~linisterie 
van A1gemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
Den Haag . 

e 7361 -'47 

DE CH~)F VAN HI~T 0\.BI NI!:T 
van de Minister van 

Buiten1andse Zaken, 

~k:~ 



MINISTERIE V .AN ALGEMENE ZAI<..EN 
Javastraat 68. -----------------------------

.,., No. 36685 
Uw No.: 54392 
d.d.e 31-5-1948. 

G E HE I M. 

's-Gravenbage.,. 11 Juni 1948. 

i 

Naar aan1eiding van Uw nevenverme1d schrijven, 
moge ik UHoogedelgestr. verzoekan, mij te Willen be
richten, sinds wanneer en in welk perceel de Joego
slavische Ha.."l.de1sver.tagenwoordiging in .Amsterdam ga
vestigd is. 

Ik zal he.t tevens op prijs stellan van U te mo
gan ver.nemen, walk personeel in bedoelde vertegenwoor
diging te werk geste1d is. 

~an d.e Hoogedelgestr. Hear Mr. J. Visser 
Directeur van het Kabinet en 
Chef afd. Protocol van hat 
Minis·terie van Bui tenlandse Zaken 
Plein 23 
's-G R A V E N H A G E. 

HErr HOCF D VAN DE DIENST, 
N amens de ze, 

u 
L. Pot. 



BH 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

- ~~en Protocol. ---· 
'5-GRA ~NHAGE, de J1 \ No. · 5lt-~92 

-· 

• 

~ '\~" M en word! erzocht bi j d e aanholing . \ ''I, va n deze b ief dog tqke ni)llliJ1d~8 
~~--~ i. ';) ~ en afdeling auwr eu , ig e'{,lo}m ~tcJ;;"n 
(.'._. r t 'I - . --··-""'..-.-\ 

~ ACD/0bb80 I 

Ik heb de ear U mede , a de 
- Beer Stanislav Karo benoemd is tot adjunct 

Handels-attach~ aan het Gezantschap van . 
Joegoslavi§ hier tar stede , met standplaats 
te Amsterdam, al waar de Handelsvertegen -
woordi ging i s gevestigd . 

Het adres van de Heer Stanislav Karo is 
aldaar, ChurchiJllaan 223 oHiJ is gehuHd en 
vader v ~n een kind . 

~ 
De Chef van het Kabin'et 
vun de linister van 
~uitenlandse ~a· en, 

li.aD het r·-i.. nisterie van 
h).gemene ::..al:en ~ 
u/a Javastraat b8 , 
's-G raven h a g e 

0 7361-'47 



VISADIENS T ~ .M~ 
\)\)1 ·no 

No N.V. 57030 
'S-GRAVENHAGE;. .. j. -5- ..... 1948• 

Koninginnegracht 2 1 
Telefoon 117470 

Ve rzoeke dring e nd .b ij bea ntwoording datum, 
nummer en letters va n dit schrijven te verm elden BETREFFENDE , 

1QA ~ . 

v,i S1.flfiV"e r1Bning 

I 

' 
• 

-

JSJJS' .... .. ........... .... BIJLAGEN 

* 
G E H Ti; I M--!-

Ik heb de ee r Uhooaedel~estrenge te be 
richten, dat dd. 3-3-1948 door de Nederlands 
Gezant te Belgrade op eigen geza~ een visum 

~ 1 werd verleend aan Vojko BRAZ, geb. 21-11-1896 
~ te Tremerje-Slovenia, woonachti~ te Ljublj 

Linhartova Br. 9 van Yoego-Slavische nationa-
liteit, die zich voor zakelijke besprekilli"en 
naar den Haarr wilde beaeven. Als referentie 
werd opp-egeven, Yoego-Slavisch Gezantschap 
-Handels-Attach~-, Hotel des Indes, te 's-
G ravenhage. 

Het 

A an 

~ Het Kabinet van Zijne ~xcellentie 
de Minister-President 
te 1 s-GRAVENHAGE . 



• 

• 

Noti tie van C 5 
JOEGOSLAVISCHE HANDELS MISSIE 
I N AMS TERDA.M ? 
ACD: opbergen in OD 
Joegoslavische Vert. in .Ned • 

---·# ' 
\ v c • . · QPaooto_ 
,-
• 2 O.MAll948 

h~ ~,J~St93 £. 
Dr. Stuyt van BZ deelt mede: 

.De Joegoslavische Handelsattache H. HAVLICHEC is van 
den Haag verhuisd naar Amsterdam, Churchillaan 223, tel. 
22895. Vermoedelijk willen de Joegoslaven aldaan een 
soort handelsinstituut gaan vestigen. 

Sinds heden is voor de tijd van 6 maanden aan de bo
venstaande als as s istent toe~evoegd 
Stanislav KARO, dienstpas 57/47, geldig tot 3.2.1949, 
geboren 16.9.1915, wonende te Belgrado. 

Karo verbl·eef volgens de a·antekeningen in zijn pas 
in het afgelopen jaar in de Scandinavische landen. 
Hij reisde Nederland op 3.5.1948 via Oldenzaal binnen. 
Karo heeft een visum voor een jaar gevraagd, men heeft 
mem op 5.5.48 een visum voor 6 maanden gegeven. 

den Haag 21.5.48 

c 5 



MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSCHE ZAKEN 
"GEliit~ 

'S-GRAVENHAGE, den ... ................ lL.Me.L ··H···· 19M~ .. 

~ Directie Juridische en 
~ Administratieve Zaken. 

- No. 45076-3499 GS. 
Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
dezen brief dagteekening, n-umnrer 
en a f dee I in g nauwkeurig te vermel 'en 

• 

',; .t 0 

13. MA 1948 - ·-
GEHEIM. 

Hierbij heb ik de eer U mede te delen dat ik 
Harer lVIajesteit's Gezant te Stockholm machtigde een 

-1 inreisvisum te verstrekken aan STANISLAV KARO, assis
tent handelsattache van Joegoslavie, benoemd tot 
handelsattache hier ter stede. 

Aan het Hinisterie 
voor Algemene Zaken. 
Javastraat 68. 
1 s-Gravenhage. 

@ 7 191 ·' 4 7 

Omtrent betrokkene, die in Januari 1947 in Stock
holm aankwam, is niets bijzonders bekend. In het al
gemeen spreiden de ~oegoslavische handelsagenten in 
Zweden 1.-veinig activiteit ten toon. 

Ik verzocht Jhr. Teixeira de Mattos mij omtrent 
de vermoedelijke aankomstplaats en reisroute van 
betrokkene tijdig in te lichten. 

DE MI NISTER VAN BUITENLAIJD3E Zli.KEN , 
voor deze, 

De Secretaris Generaal, 



./. 

MI. N IS .T ERIE .VAN. B U IT EN LAND S~E ~A KE N · D1rec'C1e .Aam1n .:tra tl. eve Zaken ~ .. " 
X~~~ . . 

No. 
5674 

'5-GRAVENHAGE, de .. ..... .. '-::,g;.~1 ........ 19!:ts:-.:-1 
[,)fl. &11 9 \h I.e 

• 

(.;/1./ Q lf ~ Men wcircft' ; e rrochi bij ae san haling 

t!M, ·~ 
I~heb de eer U mede t e 

jt\:Jj i J vi-io 
delen, d a t Harer 

Maj e steit ' s Ambassadeur te Brussel een visum 

voor een week en een re i s heeft af gegeven a an 

Temeljko Temelj kovsk~, Joegoslavisch dienst 

paspoort 424/47 chauffeur van de Joegoslavisne 

milit ci r attach~ te Brussel en Den Haa g. 
·1 

D.!:!} HI HST.t:i:R VAN BUIT .,;1 LA.HDSE ZAY..B ~ , 
Voor de Mi · ster , 

Het ·Hoofd d irec t ie , 

Aan de Centrale 
Veiligheidsdiens t. 

@ 74.<\!3.'47 



N 0 T I T I E voor O.D."Joegoslavische Vertegenwoordiging in Ned." 

Van K.B. vernomen dat de Handelsvertegenwoordiging van Joego
slavie, tot dusver gevestigd in de Legatie te Den Haag, met 
ingang van 1 Mei 1948 is_ verplaatst naar AMSTERDAM (Z), Chur
chilllaan 223. (tel. 22895) 

24.5.48 0/L 



Notitie. C--
Ond.: Joegeslavisch koerier

chauffeur. 

Dr. Stuyt van B.Z. deelt mede : 

\ _ 1. MAi1948 

fi\cL;~ vs-;;;J 

De Joegoslavische Legatie ver zocht mij onder toezending 
van e en dienstpas 424/47 geldig tot 11-5-48 een visum 
te verlenen ten behoeve van de chauffeur van de militaire ,.. l attache Mitrovic, genaamd Temeljko TEJ.illLSKOVSKI. 
Men wilde een visum voor 6 maanden. Bij controle van de 
pas bleek mij: 
a. dat TElmLSKOVSKI in het afgelopen jaar en in de eerste 
periode van di t jaafi regelmatig onze grenspost te 1·'!ernhout 
passeerde. 
b. dat de grenspost 1Nernhout deze vreemdeling op 19-4-48 
doorliet hoewel zijn visum verlopen was. ' 

~ Ik verzoek U de grensautoriteiten op deze fout we willen 
wijzen en mij na overleg met Uw chef te willen adviseren 
of ik de Jcegoslas,in v erband met deze laat~te grens
overschri jding niet zal laten weten, dat wij op terugkomst 
van deze vreemdeling in ons land geen prijs meer stellen~ 

Hvyt belt' Jet wu. VI he.W1 -ztrn~ev viE.VM laiiilt 's-Gravenha ge, 20-4-48 . 
ve" trc KKe~-t eva v . Hec.c.~c t"Cl-1 waov-.Schuwt" (olo-orol32 .) 

fo~loss'IV19 v•~~e.v~ 



Notitie I
I . y '-'· . . • 
_. . liPG 

Ond. Joegoslavische Legatie. 
ACD I 

2 6. APR.1948 

Al~. JZiP~ 
, ..... . to::aar+Jc: W1~k'e111 , ,, 
.-. voe5eY1 tVl ~YD.joe,o:.f. VeYt .• .., tic&>/. 

Dr. Stuyt van het Ministerie 'van B.Z. deelt mij mede 
dat Dr. Ivo LAPENO als \uridisch consulent verbonden is 
aan de Joegoslavische Legatie. Bij controle door Buiten
landse Zaken had men geconstateerd, dat zijn pas niet 
getekend was, Weshalve men zijn visum niet hod verlengd. 
Nadat Lapeno zijn pas had laten tekenen door de Joego
slavische gezant is het visum verlengd met een maand) 
ingaande heden. 

15-4~48. 
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. ; . 
MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 

• 

• 

'S-GRAVENHAGE, de 

~~~~~ Kabinet en Protocol. 
No. 33225. 

. FSCHRI?T 

BUI TENL ZM~"SN GV 

HOL:::..,N::JI~ BHU 

'l'J::L1~XNUT1TI'LCR B 280 

5 .. .A:pril ................. 194.8 . 

Men wordt vcrzocht bij de aan hallng van 

deze blef a g:t-O>k:e;n;: 
en a f d I L q,g r~uwkeurlg te vermelden 

VOtgno. 
,.,..._..~.-;;r .. ~·.-.~ 

_- 7 APR 194? 

30 MAART 1948 =CO= 15 . 08 

LETTER C H 

\ 

DIP::WOilATIEK VI SUM E~:N H7:: I S B-::;N \'JsBr: "~TBRLE:E;ND .• ~11.N BRi\NKA 

~ LH1'~1.0VIC DOCHTE3 V.U\f YOUGOSLAVI SCHE HLITUR ..i-!.TT.\CHE 

BRUS3:8::W :CN SGl:1iVLNH/' .. GE DI PL ! P\.SP 532/45, HE'r l:IJ.:DEDE

:UI3G ::J~1.T BET::?. OIJ~::::;Nr.; ZICH VUOR :LV:::.NTUBLE V"SRL~NGING 

1'01' U EC::::.?T l'E \'ffi~DEN 
H 

Afschrift aangeboden aan 
Zijne Excell entie 
de Minister van Al gemene Zaken, 
p/a Javastraa t 68 

HARI N.xJ'M 

@~2~ It H A A G. 



• 

• 

Joegoslaven in HO~L 1J'::S IIJD ~s . 

~AAYl;;E van B. z. heei't gesproken met I."evr . CLI:~ - HOV"' , een 
Joegoslavische qristocrate,echtgenote van een Britse-diplomaat van 
die naam. In 1945 leerde,zij hr> ar man kennen , die als pers-attaoh~ aan 
de Britse Legatie in Belgrade verbonden was . 

Deze dame, wier personalis bij de Vreemdelingendienst van 
de Haagse :'oli tie geregistr eerd zijn , verblijft in Hotel des Indes 
alhier. ~ij laat zich fel anti-communistisch uit.Uiteraard interesseert 
zij zi ch voor haar vroegere landgenoten . ?'et het oog op de veiligheid 
van haar f amilie ,die nog in Joe~oslavi& woont ontwijkt zij alle louche 
satelliet-onderdanen . ne portier van "des Indes" meet de bijzondere 
gave bezitten om zonder enige aarzeling de politieke overtuigingen 
op te sommen van de gasten wier namen in zijn regis ter prijken . 

IIet is dan ook deze portier, die haar in het oor fluistert 
wat zijn spiedende blikken van argeloze Zuid-Slavi~rs ontdekken,die 
zijn oase neerstrijken . Een Joegoslavische Yunstsohilder die er al ge
ruime tijd logeert schi jnt alles te doen behalve sohil deren.Hij geeft 
handen vol geld ui t aan borrelpartijen en afspraken. Volgens '' de" per
tier is deze Yuns tschilder zeer bevriend met de Joegoslavische Gezant. 

Enige tijd geleden is in het hotel een bonte menigte Joe
goslaven koroen vonen . ~ij zegpen leden van een delegatie te zijn ,die 
hier handelsbesprekingen voer en .Een ervan is nJoRrJ'SPlJCIT , gehuwd met 
een vriendin van 1'evr. CLISS.~ij heeft D. gesproken en hem uitgehoord. 
Deze deelde haar mede ,dat hij n~g niet communist was en dat men zijn 
liquidatie vermoedelijk uitgesteld had,totdat zijn delega tie-collega's 
~el eerd fiadnen met roe s en vork te eten en zich in een beschaafd land 
verstaanbaar te mat·en . ~~i jn elf begeleiders zijn vurige communisU:sche . 
lioAren en hannv·arklierlen,die rechtstreeks uit de bin1.enlanden geimpor
teerd zijn . Uit haer ? esprek met ~08fF~: mgt DJORDJ~ ncH,die zij als 
betroU''Jbaar k\'J8lificeert ,had r·evr . CLISS de indruk gekregen, dat deze 
deleh"at ie "Jer:k"elijk poogde handel te drijven en uit te v~a1 boeren 
knuppels bes tond , om enig gevanr op to lAveren . Zij had er aan toegevoegd 
dat doze lieden echter even~oed een langdurige Russische training gehad 
kunnen hebben in dom kijken en dus mis schien toch govaa r lijk zijn . Tot 
zover Vevr.CLISS • . 

Vandaag hebben zich bij de Gr aan( z.~i1YBi1) 4 leden van 
de bovenbedoelde delegati a ter inschrijving gemold . -~ij wa r en door oe 
1msterdamse Politie gezonden die hen niet had willen registreren,omdat 
zij diplomaat zijn . Zulks i s volgens '3AAYER onjuist omdat zij dienst 
par sen bezi tten .Rij heeft hun nr> a r de 1~msterdamse Poll tie terug ge
stuur d .Hun pass en had ·' en diens tvi sa van de Ned- Gezant te Belgrade , die 
op 20- 1-1948 verstrekt zijn . Uit een lmrt"verhoor" waa r aan hij hen on
der wierp,bleek,dat zij voor nmens zijn om in Belgi~ en Engeland bespr e
Yingzn te voeren,waer na zij weer na~r hier terugkeren . re 12 leden ver 
bliven momenteel in Amster dam.re per sonalis uit de papoor ten van deze 
lieden zijn al s volgt: · 

1EON.J2ERL;[~,dienst pAspoor t no 1246/47 geldig voor 6 mnd ., afgegeven 
door 1'in . uan Binnenls.ndse '~aken in Sloveni~ op 15-11-'47 . 
beroep; contra maitre 
geb; in Ljubljana . 
woonplnats Ljubljana 
Unite f~d&r ole Slovenije 
gebor en 11~10 . 
1 . 80 c . m. 
ovaal gezic.!: t 
zwa r t haar 
bruine ogen 
r egelmatige mond en neus. 
geen baard of snor. 

Ou bon pour se rondre un fois en;Suisse par l'Autr iche ot l'Italie et 



• 

• 

2. 

et retour en Yougoslavie. 
Ljubljana 15 Novembre 1947. 

Zvdts.visa simple no 1050/47 
nombre des entre~ une dur e~ du sejour jusqu'an 29 Dec embre 1947 
li~u du sejour: Zurich, Bern,Luzern motif se rend en Suisse. 
pour a:f:faires aupr~s des maisons Holzkontor H. G.ZURICH et HOUE(}GER 
et Cie,Auschl ikon . 
Uitgegeven.20 December '47 te Bel grade. 
Ital. tr~1Lvisum,no.l437 ,afgegeven 20-12-'47 te Bel grado 

Ministerie van Binnenlandse Zaken van Sloveni~ ou bon pour se rendre 
plusieurs :fois en pour touts ~tats de l'Europe ;pas pour l'Bspagne 
et la Gr~ce. 
Ljublana,s Januari 1948. 
Visa no .llO Seen at the British Consulate Belgr ado - Good for a single 
journey to the U.K. within 3 mont hs of date hereof:f-
Business visit -15-1-'48. 

Dienstvisum no . ll7. 
Gezien voor reis naar Nederland,30 dagen verblijf. 
Voor ver l enging zich wenden tot politie Belgra~o 20-1-'48 • 
Tsjechis visum,a:fgegeven te Belgrade 21-1-' 48 . 

UBE ZUT ZIJ!~A!f . 

Joczi~ Duson dienstpaspoort 3/48 
6 mnd. geldig 
profession 
natif B. Luka . 
Domicile Sarajevo 
Unit~ f~d&rale: Bosnia et Herzegovize 
geboren 1-10-'97. 
mayenne 
ovale 
bruns 
rt'Jgulier 
normals 
rosse~ 
afgegeven 7-1-'48 door ~inist~r e de l 9 Interieur du Gouvernement 
National de Bosnie et Herzegovize 
ou bon nour se rendre plusieur fois Palestine ,Egijpte ,Bollande, 
Belgique,.AugleteJre pour des affaires offisielles visa valable 6 
moi s 7-1-'48. 

Brits.viaum n.o.l5o- 15-1-'48 
Holl.Dienst visum no. 119 20 -1~48 
Tsjech. visuru no.l93/48 21-1-'48 

~ITRKO PECIKOZIC, diebstpaspoort no.24339-2242/47 valable pour 6 
mo~ afgegeven door I'in. van Binnenlandse Zaken van ~roati~,te 
Zagreb 22-12-'47. 
profession dr~ ~in 
Natif de Biha~ 
Woonpl. Zagreb 
Unite f~dbrate N.R. Hwatska 
geb: 14:··6-1914 
taille haut 
visage oblone; 
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Cheveux chatains 
yeux gris 
nez r~gulier 
bouche t~guli~re 
moustache 
barbe ) rose~ 
signes particulier n~an~ 

Ou bon pour 3 voyages en Pays-Bas,Belgiqua , Su~de et 
_1\uglete r re et retour officiel1ement valable jusque' au 24 Juni 
1948 passage obligatoire de l a fronti~re ~ 
Jesenice,IJanilov ou Z'$.Itlun. . 22Deo .l947, Zagreb. 
Brits,visum: 109- 15-1-'48. 
Ned .'dienstvisum ;no .121-20-1-' 48 ~le paspoort Ber1i~ . Tsjechovisum 21-1' 48 

di3nstpaspoort no . 24340-2243/ 47 • 

geldig voor 6 mnd . 
profession zastupuik 
natii' de '1ataja 
pr efecture Bumurij ska 
domicile Zagreb 
Unit~ f~d~rale N.R.Hrvatska 
Age 22-10-1899 . 
taille moyenne . 
visage ovale 
chevaux chat·a1ns 
yeux bruns 
nez 
bouche regulier 
moustache 
bar be rose~ 

s ignee .pa r ticuliers neant' ,afgegflven . door 
!!in . van 1' Interieur 'de Croatia !'! Zagreb~ 22..~. - 12-' 47 . 

geldigheid als bij Pecikozic passage obl igatoire ~ Maribor 
Zemun. 

Brits visum no.l04 d.d. 9-1-'48 business viwit. 
Ned. dienstvisum no.ll8.- 20-1-'48 
Tsjech.visum 21-1-'48. 

Oproer kingen: 
a. Via v.- . SPEK een onderzoek laten inste1len naar portiers 

van ttdes Indes".Ik meen mij te herinneren <'iat een van de 
reohercheurs van de H ~I. ABBENBROEK met een van deze per 
sonen contact heeft .ABBENBROEK-v /d SPEK verhouding is 
echter niet goed . Is zo•n portier ,mits.., po1itiek betromv
baar en zwijgzaa.m iets voor ons,al of niet met inschakel 
Haagse Recher che? 

b. de Joegoslavische schilder door van 2tl~ laten observeren? 
c . Een briefje aan de Amsterdamse I,D , sturen met verzoek 

in 'tver vo1g een der gelijke "buit"(a:le Russen en Satel-
1iet.en . ) 
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le direct in te sohr ijven op dienstpas sen • 
2e aan de I .D. te melden? (en I . D. aan ons} 

d . Buitenlandse Zaken vr agen hoe het komt dat wij geen melding 
kregen ~ 

e . Is het nuttig om v . d . SPEK te vragen ons in 't ver volg 
alle namen automati s ch door te geven van aankoms t en vertrek 
Russen en Satellieten in Haagse hotels? 

f . Instruotie aan H. C. gev r oagd hoe verder te handelen en of wij 
thans of later aan ver zoek FOCK moeten voldoen om hen in te 
lichten? 

31-1- '48 
cV • 



UITTREIZSEL 

Voor . OD. ...... 9:3:3 Naam 

Origineel in .. OD 306 Naam Hor1gaarae Verte~enwoordie~~ in Ned . 

Volgnr. Ag.nr. 3 1541 . Aard van bet stuk schr~ jven. 

• 

. ..... Afz. . Hoofd. ... Yis!':J, .dienst ... . .. Datum 19-:3~.;1:8 

Er werd een visum verleen door een Nederlands Consulair of Diplomatiek 
vertegenwoordiger; 
aan : 
Momcilo Katie Ad j. Handel Attache, verbonden aan Ambassade van Joego
Slavie in ~Tankrijk, 28-2-48, diplomatiek visum; 

Uitgetrokken door .. . . . ..... J.>R ................................ ... ...................... Afd. /Sectie .. .AOP.I . n• •••••• Datum .. 5-8-48 

Op aanwijzing van ...... •n .0 .Y . uo••• • 

@ 5030. '48 



•• 

JOEGOSLAVEN 
TRACEN Dr .ELMER 

Informant K. van BZ. stelt er mij van in kennis, 
dat de gewezen Poolse Gezant Dr B. Elmer, die zijn 
intrek genomen heeft in Kasteel Oud Wassenaar de be
scherming heeft ingeroepen van de Wassenaarse Poli
tie. 

De Politie heeft geconstateerd, dat Elmer opval
lend gevolgd werd door een auto, gekenmerkt ~Q-324. 

Dit kenmerk is afgegeven aan de Joegoslavische 
"1'~ \..0<0:>+ Conseiller S. STOJAKOVIC, wonende in Waaaenaar aan 

de Konijnenlaan 36o 
Zodra m~Jn bron over ·meer inlichtingen beschikt, 

zal hij deze doorgeven. 
den Haag, 3.3.1948. 

c 5 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN ~ . . ?..?. ~~l?.:t;\1:~?.-:.. 1948 • 
NETHERLAND FOREIGN OFFICE 1 s-Gr av enhage 0PG"' :;1 

Dire ctie Admini str a tieve Zaken . 

• 

• 

No ...... l80 2 0. .......... . 

~·

' 

Ik heb de eer U mede te de len, da t ik Harer 
Maje steit's Ambassadeur te Brus sel gemachtigd heb 
een visum voor een week te verlenen aan de Yougo
sla~~~remia N.Jefta,houder va n dienst paspoort 
225/47 ,die voor de lopende hande l sbesprekingen 
(met B . E .B.)naa~ Nederland wil komen. 

Als vuo rwaarde werd gesteld dat hij in het 
bezit moest zijn v.:m een Belgisch retourvisum dan 
wel een verklaring tekent; waarin hij zich bereid 
verklaart naar Yougo slavie t erug te keren. 
lrjfi 

DE MINI STER VAN BUITEN I ANDSE ZAKEN , 
Voor de Minister, 

Het Hoofd der Directie, 

Aan de Centrale 
Veiligheidsd'l:e:nst-. :, • 



MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSCHE ZAKEN . r~r,~EGD 

'S-GRAVENHAGE, den .. .J]q~ . f.~p;r.v.,g.r.i .. 19.4.$. ... 

AFDEELING I .1l c / 
No!Lf?1- 3 9 o· ;·':J - Men wordt verzocht bij de aanhal ing van 

dezen brief dagteekening, nummer 
en afd eel! ng nauwkeurig te · vermelden 

GEHEIIvi 

/J 

l'\et ve~zing naar Uw brief van 13 ~!2i 
jl. nr . 27392, geheim, heb i k de eer te Uwer ken
nis te bren~~en, dat aan de Heer Radi voj KESIC, 
blijkens mededel inc van de Nederlandse Ambassade 
:te Landen, visa voor Nederland zijn verstrekt in 
April, Juni en December 1947, telkens voor ~~n 
reis en met een ~ eldi,gheidsduur van 30 dagen . 
Op 19 De cember 1947 werd door d~t Ivli nisterie voorts 
he t verblijfsvisum in paspoort p.r. 5L~8-47 van be
trokkene met een maand verlengd. 



• 

• 

OPGREG~ _ 
NO TITlE 

~ 

De aanwezigheid van de ~oegoslaven s.~OVANIVIC 
en KA~GANA met eohtgenoten, respeotievelijk nbode" -
en 8 archivartsn van de ~oegoslavische Legatie te 's-
Gravenhage, is toevallig ontdekt, omdat zij vast lie
pen met de duur van hun visum. 

Zij hadden zich niet laten · insohrijven bij de -
Afdeling Protocol van het M1n.v.Buitenl.Zaken, waar
toe zij verplicht zijn, -

Bij het beramen van de dezerzijdse aotie advi
seer ik die beide ~chtparen t.a.t. eens speciaal in 
het oog te laten houden. 

19-1-48 c v 
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• 

13 Feb- uar1 

2'7 3 92 GEHEil~ 

~oegosla~isoh diplonaat . 

Tar bevest1ging van het onderhoud ' van de Haer van der 
Noortl.aa lliet de HGer de Kanter heb 1.k de ee r U te beric hten , 
dat een doorgaana goed geffiformeerde bron mijn aandacht ve~ 
tigt op de e..mploye va~. <~ e J"oegosl:nvi s che tagaM.e te Lon<1 en 11 
Kes1c RADOVO.rE ( R;\.lJ.!VOJr. ), h ouder va n het paspoort no . 548/ 
47, u i·tge~e v-en te .to11den . 

~ ar v erluidt zou deze persoon bij Uw ~inisterie een 
doorl opend binnenkomst-vi sum oor :t-!e derland voor de ti jd 
v n 6 maanden gevre agd hebben . 

Een en ander is opva lland , omdat hat normaal zou zijn , 
dat i emand met een standplaats in Londen bij onze Ambaesa
de 1~ o ie stad een visum uraagt . 

Op daze vreemdeline heart betrekking de melding van 
H.M. Ambassa deur in Londen , d . d . 19 D-ecember 194'1, waaru it 
blijkt, da t aan b e t.rokk: ene ean visum. vrerd verleend ten bt)
hoeve van 1 re i s voor e~n verblijf van 30 dagen . 

k mnge U verzoeken mij te willen beri chten , of door 
Uw Mii_isterie e-an RADOVOJE(R;_ IVOJ"E} het g evr a~de visun: 
1s ~erleend en zo ja ; welke reden daze voor zijn aanvrage 
o:p~egeven :1eeft . 

HBT HOOYD1 VAN DE 
GENT~ ~E VFILIGREIDSDIENST 
nrur.ens d eze 

ll. . 
LPoT. 
\ 

Aan de Boogedelgast renge Beer 
Mr. J'. VISSER, 
Direotettr van hat abinet en 
Chef va n het Protocol bij het 
Kin1sterie van Buitenlnndse Zaken 
te · '!!.:2.. R A V E N H A G E 



• 
N 0 T I T I E 

e. 
ft, V 1/ I 

::::;oe~ 

\~§!L~J!~; 
Uit plaatselijke bron vernam ik, d a t Kes ic RADOVOJ , 

employe va n de Joegoslavische Legatie te Londen, houder 
va n een iien s tpas o. 548/4? , uitge ~e ven te Londen op 
?-6-4?, Nederland bezocht voor dienstaang elegenheden. 

Hij vraagt thans een doorlo~end binnenkomst-visum 
voor Federland voor de tijd v a n 6 maanden . 

Dit is opval1end, omdat, wanneer deze persoon in 
Louden is ~ epla a tst, het normaa1 zou zijn , dat hij a l
daar een aanvraag zou doen voor een doorlopend visum 
voor Nederland . 

10-1-48 LP 



• Uit plaatselijke bron vernam ik, dat Commandant Misica 
VLADIMIR de O.Z.N .A.-verteg enwoordiger voor Nederland.,.,:.e;;,;;n;,._ ____ _ 
Ile lgi~-;ou zijn. . r- · 

VeltM· ....... ..... 



KABINET VAN DEN 
MINISTER-PRESIDENT 's-Gravenhage, 

Plcin 1813, No. 4 

~~~ 
31 December -1947. 

Antw o:-d b ri·-h~ .. m aan den 
R.:.or-, " r., Al
gc.. ·-·----~"""' 
P'"'m , ._ • ..J .... 4, Len Haag 

U 8301a- C 56- KH 1 • 

• 

• 

Mij bereikte het bericht, dat 
aan een zekere HAVLICEK (Hugo) 
11 conseiller commercial pres La Legation 
de R.F.P. de Yougoslavie aux Pays Bas" 
verlenging van zijn diplomatiek visUm 
per 27 December 1947 voor een maand 
voor meerdere reizen werd verleend. 

De Nederlandse Bank verleende 
f 5000,- voor bureaukosten als comm. 
attache van de Legatie van Yougo~Slavie. 

De Regeringscommissaris 
in Algemene ienst, 

~ 

Aan de Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e_n h a g e • 

® 37263 - ' 4b 



21031.1 
2d - l2- 4'i' 

£LJLL~ . ..Ll. xx::or: 
xxcx 

6 J"anuari 8 

Visa voor ~ed . zakenlicden door 
~e ~uie - Slo•ia.he re~r~in~ . 

nna:t· nnn:e:~c _nr; van .uw. in Iuargin.e 'tlf'l'meld schrij -
7en mo e it U bPr:chten , dnt Joor mlj niet b&ooraeeld 
k-dl · 11rdcn. 'toe\rt~cl JITerlr->rl:.uiCi.se zaJ:cnl i edcn J"oef',o- .... ln
vi~ bezoeJ~et1 , dio r.lc-P,eli.jk v1.otter zour1en k•:nnen re~ 
~e11 t;oor de::;:A Pf.atro ~ol . 

' UlD a0 IDdOrH ~U»t y.j\ ik U .r Op Wijzen , dnt 
t .. · :n·morfl i~; nie ·, ! oox- gf:!r pro:· :n k ,n, tV"OJ."'c1en Vtln "ho-
nP:1'5<e ~tir'slnv:i.c-;C'l, zttl~~"nJ:~cc1eu ' • :ElkEJ Jo~~Ot1lf•tf , 

d c toe~d;r:ru J.n.~ ''i :•kr ' j~;t Cfrl h••t 1• rut tf' verle.tf'It 0 
J~o' ;, hn·.·ovt·hpa;' r'-i.itl- voor tc r. n. n. ~vroogoY' 0'. ) . 

r:r moet rckoning p;~ehouiion crorden met c1e uaa:r
. citi jllJ.i kLeid , d ... -, v:!:':.i .i rAl elke Joegoslaaf nanst 
:;i ·jn 'Vl'o.rr:;· · 1en !'P.;;.JJ{tool nog unO. ere opclT chton te 
v rvullc·1!l :.ee-rt. De Joego~l~ :rt"n nneten ge"·~k n<.l n a'
r1en ·';o'i; de Ftee~'t ·;.;rou'I'J vo1" lil1P;Cn •nn ~·o"'kon . 

~€'~~ ·m11; _.1.0 ti~H.r-orrr "Teusc1 i 1!:: voor n1c>'f, op het 
voo:;; >t·~l ~!·;11 t:n foo~ov1uvi:.. ei•o rq-: rir>.g in tP LR:->r . 

· :r. L. EI TH01 r. . 

Afu het ~oofd dor Dirncti 
Adr 1ntatratievc ~nkon 
Ministcri o van Buitenlandse Za~en 

loin .~z 
t e 
's- G 
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MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

• I • 

·s-GRAVENHAGE. de . 24 December 19 47. 

XMJOmmGc Directie .\dr:J.inistratieve Zaken. 
No.llOJll. 

• 

Men wordt verzo ·ht .b;;..o-nh..l>n a 
deze brief d a g ~ eJ<,e I' in g, n u m mer 
en aIde I in g na< w iM>I!r ign f?,. vermelden 

)--~-·"---....; 

'· ~ 0£( 1947 ,,. ~--= 

I ~' r·DI ?~, 1'~\....!i ~(/b . 
~ .......... _'~-""" -

Volgens van Harer r.tiaje s tei ts Gezantschap te Belgrado 
ontvangen mededeling is de Zuid-Slavi sche Hegering bereid 

op vcorwae.rde VE.n wederkeri .sl'.eid haar Ge zantschap alb.ier 

te machtigen zonder ruggespraak visa te verlenen aan Ne

derlandse zakenlieden, die zich voor het aangaan van han

delscontracten naar Zuia-Slavie wensen te begeven. 

Gaarne verneem ik spoedig van U of U van de komst 

naar Nederland van bona fide Zu'id-Slavische zakenlieden 

voor het gemelde do -e· l gevaar ducht voor de handhaving der 
openbare veiligheid in Nederland. 
I'll\ ' 

DE MINISTER VAN BUIT::-::NLAND3E ZAKEN, 
Voor de Minister, 

Het Hoofd der Directie, 

Aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 
's-Gl"'avenhage. 

r~\ 7284. "47 
'0 



.;. o~· ""~~·~ --
NISTERIE VAN 

tie Administratieve 
BUITENLANDSE ZAKEN 
ZaK:en 

OEm(CX 

,o, 114-766 

M en wo rd t ve rzocht bi j de aanha l ing 
va n deze brief dagtekening, nummer 
en afdeling nauwkeurig te ve rmelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat ik 
na overleg met de Rijksvreemdelingendienst 
Harer Majesteits Ambassadeur te Brus sel ge
machtigd heb een visum te verlenen aan de 

l\ J Yoegoslaaf ~aro, B9-s~, houder van Ji~enst-
V\ • paspoort 890/47, die vocr handelsdoeleinden 

naar Nederland wenst te reizen. Deze ver
gunning is verleend op voorwaarde dat Bosko 
in het bezit is van een retourvisum voor 
Belgie en dat hij een verklaring tekent in 
staat en bereid te zijn· naar Yoegoslavie 
terug te keren. 
~ · 

DE MINISTER VAN BUITENIANDSE U.KEN, 
Voor de Minister, 

Het Hoofd der Directie, 
-· -i ~- "'•- •·v ~ •. •v - ~ {-J 

.. ,....,.,. u_,... ___ ___ 

Aan de Centrale Veilig
heids :dien~t. 

/ 
I 
f YG!tno. 

· I~.,._._ __ __. 

j 1Q OECt947 

9 7361-'47 

~ -===-----· I f\CD/~;~~ 
-.._. , 



MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

AFDELING 

No. 

• 
C. V D. 

J avastraat 

Alhier. 

A.L. 7447 • '47 

o\'G £ ., 

'5-GRAVENHAGE, de ......... .... ... ................ .. .... ...... .. . 
n 24sten December 

19 .......... . 
l~o7 

},U ts dezen heb ik de eer het navolgend.e te Uwer f..L. 

kermisse te brengen. 

is te:t-en werd den hear Havlicek (Hugo) 11 coneeiller 

commeroial pres la Legation de R. F . P. de Yougoslavie 

a.u.x: Pays Bas" verltnging van zijn diplomatiek visum 

per 27 December 1947 voor ·aen maand voor meerdere reizen 

verleend. 

De Nederlandsche Bank veJ: leende ZEd. f. 5000.- ( vijf' duizend 

gulden voor bure:aukosten als oomm.a.ttaohe v.cl.Lega.tie van 

Yougo Slc..vie 



Zl\KEN 
NETHERLAND FOREIGN OFFICE 's-Gravenhage 22 

Kabinet en Protocol. M\~ ' 
~· 

• 

No .. l14..5?9 ............ .. 

Ik heb de eer U mede te delen, dat de , ~ I Heer Kajgana benoemd is ::ot archi varis aan het 
r //fA 1-- zantschap van Yougoslavie hier ter stede. 

De Beer Kajgana is vergezeld van zijn 
echtgenote •. Zijn adres is: Jan van Nassaustraat 
114. 
~ 

De Chef van het Kabinet van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 

Aan de Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
's-Gravenhage. 



Notitie voor ACD 
in duplo 
1 exemplaar op te leggen in OD Joegoslavische 

vertegenwoordiging in N eclerland 
1 "exemplaar op te leggen in OD aan te wijzen 

door B III - hetwelk hem ter inzage dien,St 
aangeboden te worden . 

Van een doorgaans goed geinformeerde bron vernam ik, dat het 
Gez~ntschap van Joegoslavie ongeveer 1 1/2 maand geleden een groot 
banket heeft aangericht in Hotel"des Indes" alhier . Aan dit banket 
zouden ongeveer 200 personen deelgenomen hebben, onder wie vier af
gevaardigden van de Joegoslavische Limburgse mijnwerkers. 

Voor zover mij bekend, heeft de Haagse ID hiervan geen melding 
aan de CvD gemaakt . 

De Direc te1.-1r van "des Indes" Thmn, schijnt berej.d te zijn om na
dere byzonderheden dienaangaande mede te delen . 

Een afschrift van eventuele hierover gevoerde correspondentie 
te voegen in OD'1Joegoslavische vertegenwoordiging in Nederland" 

den Haag, 17. 12 . 1947. 

c 5 



MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 
' S-GRAVENHAGE, de .. 26 November 19 47· 

~ Directie Administratie.ve Zaken. 
' ... 

No. 10}924-7853 G.S. 
Men wordt verzocht bij de aan halin9 van 
deze brief d a 9 t eke n in 9, n u m mer 
en a f de I in 9 nauwkeuri9 te vermelden 

c 

• 

I 
f 

·. 

I 
'_;,I 'I 

' . . . . . - ···-- -, 
·- c. - • -. ' 

c [\\J~ 0 {. • 
f\ UI 1 

/ r ·-·t 

Ten vervolge van dezerzijds schrijven van 13 
October j.l. No. 92365-6708a G.s·., heb ik de ee.r 
Ute berichten, dat de luitenant-kolonel Vladimir 
Misica irimiddels benoemd is tot adjunct militair 
attacb@. te 's-Gravenhage met standplaats Brus.sel. 
Hem werd door Harer Majesteit's Ambassadeur te 
Brussel op 15 dezer andermaal een diplomatiek vis~ 

voor een wee"\ verstrekt. 

DE ~NISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
voor deze, 

Het Hoofd der Directie, 

Aan het Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, • 
p/a Kabinet Minister-President. 

9 7284 . '4 7 
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KABI NET VAN DEN 
MINISTER-PRESIDENT 's-Gravenhage, 

Plein 1813, No. 4 

OPG8l~ 

11 November 1947. 
1' · 1 •• .;n aan den 

Reg , • r 1i~:;aris in Al- 1!2-~.v · 

v:;t:~ 
t. 

gerrl"'encn u.enst. 

Plein 1813 nr 4, Den Haag 

U 7478a - C 56 - KH 1 • 

. 0 

• 

1 8 NOV. 1941 • 
- ~~) 
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Hiernevens overhandig ik U een 
rapport, door mij ontvangen van G 3 A 
van de Generale Staf. De eerste blad
zijde daarvan is vermoedelijk voor U 
van belang. 

Ik heb mij met het Hoofd van 
G 3 A in verbinding gesteld en mij is 
de auteur van dit rapport bekend. 
~ocht U zulks nodig achten, zo zal ik 
U gaarne hieromtrent mondeling inlich
ten. J:iet staat vast, dat. de schrijver 
van dit rapport ongetwijfeld over zeer 
veel relaties beschikt • 

Mr.C.L. W.Fock. 

De HoogEdelGestrenge Beer Mr.L.Einthoven, 
Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n h a g e • 

@ 37263- ' 4b 
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X 60.& 

Q 45 is daze week taruggekeerd van een reis naar Budapest 

en Belgrado. Bijgaand rapport is door hem persoonlijk gemaakt. 

Omtrent de op de eerste pagina aangebrachte aantekening 

van Brzitch gaf hij nog de volgende mondelinge informatia. 

hfluh·jn :BR2.1e (Brzi tch) ~s 2e Secrataris van het Yoegoslavisch Gezantschap 
'"'' en vertegenwoordiger van het Politburo. Als zodanig heeft hij 

contact met de leiders der CPR in Amsterdam. In zijn bezit is 

een zwarte actetas, waarin verschillende codes en alle gegevens 

over de CPN zijn. Hij draagt daze tas ovaral bij zich. 

Q L~5 weet van een man van het Politburo in Belgrado, dat 
c 

Brzitch de vertrouwensman van de Russen is en ook de financie~ 

ring van de CPN organiseert. Hij woonde vroeger in Hotel des 

Indes te Hij reist 

veel naar Amsterdam, zowel ~r 

Evaluatie A~2. 



DE SITUATIE IN OOST-EUROPA EN DE PLANNEN VAN DE KOMINTERh 
EN DE KOMINFORM IN BELG~DO VOOR DE NAASTE TOEKOMST. 
-~--~--------------~~---------------------~----~--~------

Het is ons thans gelukt door onze medewerke~s V.M., L~B. 
en de Heer c. een beeld te krijgen van de plannen der .communisten 
in de naaste toekomst. Daar alle vroegere berichten van deze 
heren volkomen betrouwbaar gebleken z±jn, is er geen enkele reden 
eraan te twijfelen, dat de volgende 'informaties - hoe fantastisch 
zij ook mogen klinken - niet eveneens de waarheid bevatten. 

Door de vorming van de Kominform in Belgrade is het funda
ment gelegd voor een nog meer openlijke activiteit der communisten · 
in continentaal Europa. Dit wil niet zeggen, dat het voornaamste 
werk niet, zeals tot op heden, uit ondergrondse arbeid zal 
bestaan, maar het betekent ~el, dat Moskou via Belgrade openlijk 
contact met de 1eidende communistische figuren in de daarvoor 
uitgezochte landen zal hebben. 

Volgens onze informaties zijn de plannen klaar voor : 

Machtsovername door de communisten in Parijs tussen 1 en 15 
December van dit jaar. Op dit tijdstip zal een algemene 
staking en in het bijzonder een transportstaking over geheel 
Frankrijk afgekondigd worden met als doel een coup~ van de 
communisten om het bewind in Parijs derinitief in de hand te 
nemen. Dit zijn de plamen van de Komintern-leiders op 
25 September van dit jaar geweest en wij kunnen natuurlijk 
niet beoordelen in hoeverre de voor de communisten funeste 

--~w,~~~~~~~H· a n i k deze lannen zal 
beinvloeden of do~n veranderen. In iede~ geval is het van e 
grootste belang, dat df. regerlng in Parijs gewaarschuwd wordt, 
want onze informatie spamt van een actief lid van de Komintern, 
die gedurende de perio e van 1 Januari tot 1 September van 
dit jaar verschillende keren in Moskou is geweest en tevens 
rei zen door Oostenrijk Zwi'tserland, Frankrijk·, Engeland, 
Holland, Denemarken en Zv:eden heeft gemaakt. 

2. De machtsovername door de communisten van Noord-I~t~ wordt 
voorbereid en het ligt in de bedoeling,in de maand J uari/ 
Februari, na het heudef van grootse communistische dern pstra
ties in de Noordelijke fabriekssteden en een daarmede Pt.rallel 
gaande grote algemene Haking 9 een communistische dictat'.ur 
voor Noord-Italie uit te roepen en hierbij de Noordelijke 
gebieden af te scheide~ van Midden en Zuid-.Itali~, daar de 
communisten daar nog te zwak georganiseerd zijn. Dit plan 
lijkt fantastisch, maar het bestaat en Servische officieren 
hebben openlijk er over gesproken, dat men niet mag rusten 
voor Noord-Italie communistisch is en mochten de Rode Breeder~ 
daarbi j hulp nodig hebben en inroepen van Servische vrienden -
in uniform of in civiel - dan zal deze hulp in grote mate 
gegeven worden. 

3· In ons laatste bericht wezen wij op de komende gebeurtenissen 
in Oostenrijk en op de voorbereide infiltratie van Wenen met 
een aantal Joden uit Polen, Slowakije en Eongarije. Deze Joden 
zijn voorbestemd om onrust te zaaien en in de eerste plaats 
samen te werken met de 40.000 Oostenrijkse krijgsgevangenen, 
die uit Sovjet Rusland teruggekomen zijn en trouw gezworen 
hebben aan het communisme. Het ligt nu in de bedoeling beechul
digingen voor te bereiden tegen de Oostenrijkse Ministers 
Gruber, Heindl, Minister van Economische Zaken en Wederopbouw 

en ••• 





- 3 -
5. Een · verhoogde druk z·a! worden. ui tgeoefend . . . 

l~nden en het is hiet on~gelijk, dat Mosk~ · ~e Scandinavisohe 
voor een grotere invloed in die landen te b ereid zar zijn 
offers zal brengen. Er wcrdt gedacht aan ee etalen en bepaalde 
Russische vertegenwoorditingen in S tockhol.m ne vefandering' in de 
welke veran4eringen gepaard zullen· gaan aan n opefih.agen, 
het aantal employe's derGezan·hschappen. Vol een uitbreiding van 
ties zullen deze ve~anderingen spoe~ig plaat~~~~d~~e int"orma-



Ambassade van Joego-Slavie 
thans gevestigd: 

Jan ·van Nassaustraat 114 den H~ag .. 

Vroeger lvas di t pand in: .gebruik door de Regerings VoorlichtingsDienst., 
(maoi gelegen· tegenover twee door officiele instanties bewoonde percele.n.,) 
{Ge"!'fezen portier van de R.,V .D. (momenteel in ziekenhuis ). die op de beneden 
verdieping woonde en nog in de een of andere vorm contact met de J.S. had, 
kan misscbien iets vertellen over de daar te werkgestelden.,) 
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10- 9-4?. 

Uit 
de 
1. 

2. 

-
doorgaan~ g eed g e!nformeerde bron vernam ik het vol g ende over 
J~ego-Slavi sc he Lega tie: 
Streten STOYAKOVlC, kanselier, is g e en communist en anti-Tito. 
Indien hij terug eroepen zou worden, z a l hij niet g a an • 

... \,00:!>-l-

BRZIC, secretaris, is de po litieke Commi s saris 
Hij zou in contact zijn met de C.P.N. 

LP 

v a n de Leg a tie. 



Notitie voor B.IX. 

Bijgaande oms1agen ,respe ctieve1ijk: 
Ho24351 "Joego-S1avische 1egatie11 

No .27499 "Bevroners Ade1heitstraat" en Huijgenspark 11, 11 

No.27534 "Fami1ie Koch e . a." 
No .27 508 "VoDmte11ing11 , 

bevatten ken:o.isgevingen van 0.5 aan B.IX . 
Voor zover deze gegevens niet bekend waren,zijn dere 

re eds verwerkt in de ra~p orten· van 10-12-47,18-12-47, 
9-1-48 ,2 6-1-48,22-3-48,27-3-48 §n 11-9-48,betreffende 
"Joego-S1avische 1egatie11 en "Perce e1 Ruij chrock1aan 54". 

9-10-48. 

- 6-
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Aan: B IX. 
Van : C V, 

De Legat i e van Jo egos1avi~ is gevest i gd in percee1 
No 114 aan de J an van Nassaustraat a 1hi er . 

In dit pand was voord i en ondergebracht de Regerings 
Voor1i chtingsd i en st. 

Mijn aand a cht wo rdt er op geves tigd, dat de geweze n 
port i er van de R. V. D., d i e momentee 1 in een ziekenhuis 
verblijf t, op de ee n of andere wijze nog con t ac t heeft 
me t pers on en va n de Jo egos1avische Legatie. Mijn bron 
neemt aan 1 dat deze porti er moge1ijk genegen za 1 z ijn 
in1ic htingen aangaande de Jo egos1aven te verstrekken. 

In dit v ~r b and v erzoek i k U: 

a4 de i dentit e it en de betrouwbaarheid van deze porti e r 
te laten vastste11en; 

b. indien betDokkene zwijgzaam en poli ti e k betrouwbaar 
is, bij hem t e will en informeren wat hem van de bouen 
gemo e~de Le gat ie bekend i s. 

In het bijzonder gaat m1Jn belangste1ling uit naa r 
de signalementen van het Legatie-personeel, of er Neder
landers werken en ~ie dit zijn , de beschrijvingen van 
gebezigde auto 's en waar d e z e ges tald of in onderhoud 
zijn, buitenstaanders, die de Leg a tie bezoeken, enz. 

l 
Te Uwer ori@ntatie voeg ik de foto'~ en de gegevens 

dit onderwerp betreffende, waarover ik momenteel beschik 
bij dit schrijven . 

's-GR ~VENH GE, ll-ll-47 

c v. 
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13-10-47 

In nevonVfll~I.clQ <hrij en, , H <t:i.''Thn hl.i,jkt'I1.:. on1t .. s~h ..:."' ift U 
eveneens k£·nnL3 1:raa .~t, b. ; ·i0)1;t ' e Di:'1~tir~ 1rnn ,.c1.f"li.nist.ratieve 
Zali:on - 1· ini::ll;;d'i~ \T<.n •3uH! nlRnds~ ~{l.ken - mi .i+l di~nst. · c,vcr de 
Joegoslfl.nf Vlad~.rai'l~ l'I UC ,., of. l l'~ICJl o .-. 

. r . •' s"'P.nb'as" 'd'e\:rr f e· 1 r\i,., ,;e'l8i :~nalec· :t."t dcz'e llCJ:soor. al"l 
eo u J; e v .. Ht r l i j k a ~ ~m t • · · ·. . 

J.k no,~c tT vcrzoekBn 3~tro.1. 11 'n Harinxna oif na'de:;.•c b.ij7.ondcr
hvdon in dQZa ·~c V'r•. ~en ·, , W;:;ttt:.. veer ~.ezor;zi jds b<:!lang:~ vellin"' be
sta."lto 

;n~·r .0 c ·:.:'D v 1~ rr. 

l'1".C."' ... •. L. ( , 
t' ~1 't':P.AL ~ Vt.IL:tGitF.Il' ~r I .1'!<:3T 

.. nur •• ens deie 
. ~inC;::;- Oo.mmi s sa "'is 
.~mene I' 'ienst 
Plein 1813,No .4, 

in · 

.!.PI I I 

!)· 
t. ro~ . · 



V.B. /RD .; . 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN 

NETHERLAND FOREIGN OFFICE 

Directie Administratieve Zaken. 

No ........... .9..23. .. 9.5. .............. . _; ACD/Pu6 r 
/ ~'J..f'"llli 

8~e:er heeft Barer .Majesteits Ambassa-Op 

deur te Bl·ussel een diplomatiek visum voor een 

week ver1eend aan de adjunct .. mili taire at tache 

van de Yougos1avische Legatie aldaar Vladimir 

Mirica, houder van het dip1omatiek paspoort 151/ 
47 en aan zijn echtgenote Milena Mlsica (dipl . 
pasp. No. 152/47) . 

Earon van Harinxma doet mij thans ve~uwe
lijk weten dat Vladlmir Mirica of Misica een ge

vaarlijk agent moet z ijn, doch dat hij het ge~n 

Zijn detachering in Brussel en zijn diplomatiek 

paspourt bezwaarlijk achtte het visum te weiberen . 
Ik meen eohter goed te doen U ter zake in te lie 
ten. 

Gelijk1uidend schrijven is gezonden aan 

de Regeringscommissari i n A1gemen~ Di enst • 
.r. 

DE :MINiciTBR VAN BUITENLAHD.:>E lAK:EJ.• , 
Voor de !;linister, 

Het Hoofd der Directie, 

l '-: l· '-'*-'"'"""' -""--............. _, .,.. -~ 
Aan het Hoofd van de 
Centrale Veiligheids dienst. 



Afschrift. 

-Telexnummer 740. ·. 

Brussel 11 ::)ept .194 7 •. 

Letter g y Yougoslavische Legat'ie alhier verzocht visa 

meerddre reizen voor nav(_)lgende _perso:p.en: . 

Dr.Milan Aleksic, attache comm;7-rc~al h.t.s. diplom.paspoort 

Jl' 2257/46 en meyr. JelikaALe~sic -l:l(ihtgenote van bovenstaande 

. dipl. pasp. 2258/46 deze begeven zich met officieele,' opdracht 
, - . 

/tAVU? naar Nederland voorts mme Vera Dimitrijovic dienstpaspoort 

1382/45 bovengenoemde "accompagnera le convoi qui doi t 

prendre les ressortissants yougoslaves dans :J_es Pays-Bas 

po1.1L'· le rapatriement" aan alle· drie werd een v-isum voor een 

reis voor een·maand verstrekt. 

Harinxma. 



AFSCHRIFT 
OMSIAG 20182, ge borg en in CD 346. 
UITTREKSEL uiv Ra pp. l.D. Wass ena a r No.360/4?,dd. ?-8-4?. 

Van z ee r betrouwb a r e zijd$ we rd door mij h e t volgendo ve rn~mon: 

Thans is d efinitief door d e TITO-regering in Ned erland een YOU~ 
GO-SLAVISCH GEZANTSCHAP ge v e stigd. . 

Als gezant treedt hiertoe 6p: 
MILOVAN PRODANIVIC, 

voorheen Consul-Generaal van de Koninklijke YougO~Slavosche Rogering 
te SKOETARI eu KLAGENFURT. (zie omtrent ril:eze p.ersoo:a mijn m~tlding No. 
356/194? onder de naam PRODANaWIZ) 

Als plaatsverva ngend gezant tre&dt op: 
DUSAN STOJAKOVIC, 

voorheen Consul~Generaal v a n de Kon.Yougo~Slavische Rogeri:ag te P.ECS. 
(Hon~arije). 

Als gezantschapssecret a ris treedt op: 
RATKO BRZIC, 

die tijdens de oorlog als officier was toegevoegd a a n de Brits0 
taire Missie, welke in v erbinding stond met het ~artisan•nleger van 
TITO. 

BRZIO is een oud-Spanjestrijd e r en een vurig communist. 
PRODANIVIC en STOJAKOVIC treden in dit gezantschap op als mens 

die met hun wereldreputatie de Yougo-Slavischs regeringsverte g enwoo 
diging e~n goade naam moeten geven. 

BRZIC is d e man waar echter alles om draait. PRODANOVIC en STOw 
JAKOVIC zijn vollodige verantwoording verschuldigd aan BRZIC 
hun dad.en. 

Niet de gezant doch BRZIC is in het bezit v a n de geheime code 
van het gez~ntschap en de dossiers v ~n de in Nederland woonachtige 
YougowSlaven, terwijl ook de paspoort~aangelegenhedin door BRZIC ge
controle rd worden. 

BRZIC behoort tot do o.z.N.A.( de Yougo~Slavische politieke 
lititt). 

Naar buiten uit zal PRODANOVI~ echter de man zijn met alle be
voegaheden. 

De eerste instructies voor het 
min mogelijk in het openbaar me d$ etwAmbassad@ in verbindin 
treden, teneinde de indruk te wekken niet met een communistische -
doch een democratische vertegenwoordiging te doen te hebben~ 

Zelfs werd in overwegin~ gegeven des Zond111.gs regclmatig een of 
andere kerkdienst te bezoeken om zodoende aan het geheel een gods
dienstige inslag te g even. 

BRZID is reeds in contact g treden met a~nhangers van de Commu~ 

nistische ·p~rtij Ned e rland. Zo vond kortgeleden Gen langdurig onder
houd plaa t s tussen BRZIC en e n zeke re MAUER, die werkzaam is bi j 
het dagblad "De Waarheid" te Amsterdam. 

's~GRAVENHAGE, 2-10-4? 
Voor eensluidend afschrift, 



, ~GOSLA. VEN 

Naar aanleiding van het bijgaande schrijven van 26.11.47 
C No.21367 heeft Stuyt de kwestie aan Adriaanse en de ·Kan

ter besprek~n~ v ""'•1eJ-~,Df'. 
Deze ambtenaren waren het met mij eens, dat de uitbrei

ding van de Missie in dit stadiwn vreemd aandoet. Intern 
zal nog uitgemaakt worden of Adriaanse dan wel Visser deze 
aangelegenheid met de Joegoslavische Legatie zal opnemen. 

Teneinde geen argwaan te wekken zal B. Z. een soort wel
willende belangstelling over dit thema aan de dag leggen 
diverse vragen stellen. 

den Haag. 26.9.47 

c 5 

De Kanter wist mij te zeggen, dat de Joegoslaaf METEJAC 
in Hotel "de Paris" aan de Wagenstraat woont of gewoond 
he eft . 



Aan: Dr. A oiJI • Stuyt 
Van: E. v. d.Noordaa 

' e- Gravenhage, 26 September 1947 

] o. C 21367 

'Hd be.~;H·e.I< /VIj 2a/ FY{ ,'f 
Seh ... yveVJ t>lo-ot- ,/e HeeV' 
Aolr-·,a~ VI ~e be ha "'61/ e I&/ 
WOr"JeV1 . 

Dezer dagen ontving mijn dienst van de Afd. Kabi
net en Protocol van Uw THinisterie een afschrift van het 
legram, telex No. 740, dd. 11 . 9. 1947, letter G Y. 

In di t stllk geeft H. M. Gezent te Brussel aan Z. E . de Mi 
nister kennis van de afgifte van een visum met een geldj.g
heidsdaur van drie maanden aan de Joegoslavischc vertegen
woordigers Dr. Milan Aleksik~ diens echtgenote en Mevro~w 
Dimitrijovicp bovengenoemde "accompagnera le convoi qui 
doit prendre lcs ressortissants yougoslaves dans lea Pays
Bas pour le rapatriementn . 

Uit de inhoud van het bij U berustende dossier A. Z., ·E 
522 , "Zuidslavie" blijltt o . m.l 

a . dat Dr. W. Steigenga , Chef van de A.fd .. Arbeidsvciorziening 
van het Directoraat-Generaal van het Arbeidsbu.rea~ op 20 . 9 
1947 aan de Heer Adriaanse van Uw Ministerie schrijft, dat 
op 15. 5.1947 hier te lande 272 mannen en 55 vrou\~n van 
Joegoslavische nationaliteit in het bezit waren van een 
werkverg11nning; 

b. een schrijven van de Gena.rale Thesa~ie, Afd. Bui tenlandsf 
Betalingsverlteer van het Ministerie van Finantien, dd. 1 .. 

~ 8. 1947 No .137, getekend door E.A. Liefrinck en gericht aan 
,_'1- ~ ' de Nederlandse Bank. Hierin constateert schrijver , da t in 

v-~· '~ · totaal 222 Zu.idslavische mijnwerkers gerepatrieerd werden. 
, .~· -,_.y Bij navrage zou.de geblelten zijn, dat di t aantal onge-

vcer overeenkomt met het totaal aantal Zuidslaviers , dat 
sinds het llitbreken van de oorlog in de mijnen werkte, zo
dat geen verdere repatriering van mijnwerkers te verwach
ten is; 
uit diverse corres -pondentiestu.kken blijken met de repa
triering van de in b vermelde 222 personen belast gewees t 
te zijn, Tica Branco , Directeur au ~inist re des ~ravaux 
pu.bl. de Belgrade , Ivan Matajac en de permanent in de myn
streek gevesti0 de Anton Maru.sa .. 

Resumerende valt uit het bovenstaande af te leiden, dat 
van de 327 Joegoslavische ho11ders van een vJerkvergtmning 
in het afgelopen ja:J.r 222 nerden gerepatrioerd, zodat er 
nog 105 over zijn die , zoals uit het in punt a gereleveer
de schrijven valt af te leiden, hoofdzakelijk gevestigd 
zijn te den Haag, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Maas
tricht. 

Hoewel het voor de hand zou liggen, dat het bestaande 
trio zich met de afwikkeling van de resterende z ken be
last, wordt de Missme met · ~ u.i tgebreid .. Een en ander 
·1ekt de schijn, dat men de tt-esterende peroon~n onder druk 
wil gaan zetten, terwijl het niet uitgesloten ·is , dat de 
genoemde diplomaten hier te lande met andere oo~merken ver 
to even. 

In verband miermede verzoek ik U beleefd ten behoeve 
van mijn dienst Uw mede~;Jerking te \villen verlenen, da t 
wege Uw Ministerie aan de Joegoslavische Legatie dan wel 
o.an het hoofd der riosie een nadere omschrijving van ·de 
moeienissen van deze Joegoslatrische ambtenaren gevraagd 
werde Het zal dezerzijds tevens byzonder op prijs worden 
gesteld van Uw r~inisterie te mogen vernemen 1;'Jaar de meerge 
noemde personen, met uitzondering van aarusa z~ch gevestigl 
hebben of z~llen vestigen. ~ 



Korte inhoud dossier 
'Zuidslaviers. A 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

---- f. 

g. 

h. 

Op 25.9.47 werd mij door Dr. Stuyt van B.Z. inzage ver
l_eend van het dossier AZ E 522 "Zuidslavie" In dit dos
sier bevinden zich o.m. de navolgende stukken: 
brief B 5401,dd.12.12.46, gericht aan de Min.v.BZ, gete
kend door Hoofd B. 
brief 1814 van 13.5.47, waarin de Min.v.Just aan zijn 
genoot van B.Z. bericht, dat het hoofd van de Joegoslavi
sche repatrieringsmissie namens hem door Hoofd R.V.D. zal 
worden ontvangen. -
een schrijven van Hoofd B aan Min.v.BZ No.B 16648 dd.5.7. 
47 waarin sprake is van Tica BRANCO, Ivan MA.TEJAC en An
ton MA.RUSA. 
Een aanvrage_ via de Joegoslavische Legatie te Brussel aan 
H.M. Gezant aldaar om 222 Joegoslaven uit de mijnstreek 
te mogen repatrieren, waarbij de 3 in c genoemden een rol 
spelen. 
Een copie van een door J. Lange getekend schrijven van BZ 
aan de Ned.Spoorwegen om 222 Joegoslaven te repatrieren, 
die ~r een trein uit hun land hier weggehaald zullen 
worden. 
het schrijven No.B 15217 Diet H van 22.5.47, getekend &xr 
Hoofd B, waarin aan B. Z. een artikel ui t een Limburgs 
dagblad, dat betrekking heeft op repatriering van Joego
slaven gesignaleerd wordt. 
de brief No.137 van 1.8.47 van de Generale Thesaurie Afd. 
Buitenlands Be~alingsverkeer geri~ht aan de Ned. Bank te 
Amsterdam, naar aanleiding van het tel. overleg tussen 
Dr. Jonkhart en Mr. Oyen. 

Hierin wordt geconstateerd dat 222 Zuidslavische mijn
werke~s gerepatrieerd werden waarvan 33 volgens bijgaande 
lijst transfer van spaargelden gevraagd hebben. Bij < 

ge zou gebleken zijn dat dit aantal (222) ongeveer overe 
komt met het totaal aantal Zuidslaviers, dat sinds het 
uitbreken van de oorlog in de mijnen werkte, zodat 
verdere repatriering van mijnwerkers te verwachten 
Het stuk is getekend door E.A. Liefrinck. 
een brief van Dr. W. Steigenga, Chef van de Afd. Arbeids 
voorziening van het Directoraat-Generaal van het Rijks
arbeidsbureau dd 20.9.47 aan C.Adriaanse Hoofd Administr 
tieve ZakenB.Z. No. 11850 Afd. V.A. 

Hierin is o.m. vermeld." In totaal waren op 15/5 47 i 
Nederland 272 mannen en 55 vrouwen van Joegoslavische na 
tionaliteit in het bezit van een werkvergunning. 

De Arbeidabureaux waar meer dan 5 werkvergunningen 
onderdanen van dat land uitgereikt werden, zijn gevesti 
te : 
Utrecht 5 mannen eru 1 vrouw; Eindhoven 4 mn en 3 vr. 
A.' dam 6 " " 7 vrouwen; Heerlen 231 " "16 " 
den Haag 1 " " 5 " Maastr. 12 " "15 " 

Bij onderzoek door de Gew. Arbeidsbureaux te Utrecht 
den Haag, Eindhoven en Amsterdam is niet gebleken, dat 
het Joegoslavische Gezantschap in den Haag actie voerde ' 
onder zijn landgenoten om te repatrieren. 

In het "Limburgs Dagblad" van 10.5.47 kwam een adver
tentie voor van de navolgende inhoud: " Alle personen va 
Joegoslavische nationaliteit die bereid zijn in de loop 



; 
van dit j aar naar hun vaderland terag te keren, d.w.z. me 
meubelen en ander goed, moeten zich zo spoedig mogelijk · 
melden bij de vereniging "Vrije Joegoslavie" Heulstraat 
38 te Heerlen." De schrijver constateert dan verder, dat 
hem bij informa·tie gebleken is, dat aan bedoeld adres 
woont Ao MARUSA, die uiterst links georienteerd is. 

Op '16.9.47 zijn circa 20 gezinnen vertrokken. Met deze 
personen is Marusa afgereisd, hij zoude echter weer naar 
zijn woonplaats terugkeren. 

De Directeur v.h. Gew. Arbeidsbureau te Maastricht, de 
Heer Jansen rapporteerde, dat de Joegoslaaf Mich~ OSTIR 
die werkzaam was bij de E.N.C.I. via hem zijn betrekking 
opgezegd had onder mededeling, dat hij naar zijn land 
repatrieerde. Hij zou gratis met een extra-trein naar zyn 
vaderland terugkeren. Enige dagen later had Ostir zich 
andermaal bij Jansen vervoegd en hem verteld, dat hij van 
de reis afzag, omdat hij er niet voor voelde om in die 
co~nunistische boel te gaan zitten. Ostir zou niet ver
trokken zijn. 

Indien ondertekenaar van enige actie mocht b~ijken 
hij B.Z. daarvan op de hoogte houden. 

Noot: 
In verband met diverse vertrouwelijke en geheime stukken 
naast die van de c.v.D., ook enige van Fock, vroeg ik of 
het bewuste dossier geheim was en zich in een geheim ar
chmef bevon~·~Dit wera ontkend, men voegde er zelfs aan 
toe, dat~~11C"J bode, ~ inzage van dergelijke stu.k
ken kon nemen. 

Met toestemming van degeen, die mij zulks vertelde.heb 
ik onverwijld Mr.K. op deze kwestie attent gemaakt, die 
een onderzoek zal instellen. 
, Hoewel veel reeds bekend is van hetgeen hierboven in 

kort bestek is weergegeven,wil ik de aandacht vestigen op 
het vert~ek van Martlsa naar Joegoslavie, waar hij, naar 
ik mij uit de stukken .meen te herinneren na de bevrijding 
nog eens is geweest om er door T:i,to ontvangen te worden, 

Ret lijkt me niet onmogelmok : dat ~ a~ doiDr Jansen gesigna 
leerde OSTIR zich opzettelijk anti-rcommunistischl uitliet 
teneinde hier aldus achtergebleven zijnde bepaalde op
drachten llit te voeren. 

Verzoek aan Hoofd 0: 

den Haag, 26.9.1947. 
c 5 

/ ~ . Kan via Been briefje aan MijnpoLgericht worden met ver
.e_ zoek relaties van MARUSA na te gaan, zodra hij terug is? 

L. Op welke wijze kan nagegaan worden wat OSTIR uitvoert ~ 
- K"l3 , 

J. In dossier nagaan of de Mi'jnpoli tie ons het vertrek van 
Martlsa meldde. 

I 
( 



Ui t h.et paspoort van Ivan M A. T E J A K 
(wiens foto hiernaast gehecht)blijkt: 
a. Het werd op 8.4.47 onder No. Prot br. 339/47 

afgegeven door de chef v.h. Protocole Ministerie 
Buitenl. Zaken te Belgrado 

b. het betreft een diplomatiek paspoort 
c. Houder is "Membre de la Delegation de Yougosla

vie pour le rapatriement des ouvriers yougosla
ves." 

d. De pas is een jaar geldig. 

In de pas komen de navolgende stempels voor: 
1. 8 April 47 een Russisch stempel, plaats onbegrijpelijk; 
2. 11 April " dipl. visum Belgische Ambassade te Belgrado voor 

een oponthoud in Belgie van-2 maanden; 
3. 15.April 47 dipl. visum van ·niet te ontcijferen Legatie te 

Belgrado, g~ldig voor 5 dagen; 
4. 15 April 47 d2pl. vmsum Zwitserse Legatie te Belgrado; 
5. 19 April 47 dipl. visum Nederl. Ambassade te Belgrado voor 

een verblijf van 2 maanden in Nederland; 
6. 20 April stempel vanAllie~Military Control plaats niet 

meld, datum van ingang; 
~. 20 April stempel van Russische post,plaats niet vermeld; 
8. 20 April 47 stempel van Bundespolizei-expositur Rosenbach 

Einreise; 
9. 21 April 47 stempel Bazel; 

10. ? april 47 stempel Hermin Gare ? 
11. 30 April ,'4 7 stempel Dou.ane Maastricht station inreis ,aan 

geld F.frs-34, Eng~ 75, B frs. 32.350 
12. 

13. 

5 Mei 47 stempel Douane Maastri~ht station 
f. 35,-; 
13 Mei 47 Franse Ambassade in Belgie dipl. 
b~ijf in Frankrijk van 6 maanden; 

uitreis, deviesen 

visum voor ver-

14. 28 Mei 47 stempe1 Douane Maastric~t station uitreis; 
15. 31 Mei 47 dipl. visum Legatie Gr.Hert. Luxemburg te Brusse1 

voor verblijf in Luxemburg tot 31 December 1947; 
16. 3 Juni 47 stempe1 "Comnnn. Special d.e Longwy, entree; 
17• 6 Juni 47 dipl. visum Belgisch.e Ambassade te Parijs voor 

verblijf in Belgie van 2 maanden; 
18. 6 Juni 47 Comm. de Police Spec. Gare du Nord Paris; 
19. 20 Juni 47 dipl • . visum Belg. Ambass te Parijs, verlengd 

1 maand; 
20. 21 Juni 47 dipl~ visum Belg. Ambassade te Parijs pour 19 

jours. "? 

21. 24 Runi 47 stempel Gare de Paris Nord; 
22. 7. Juli 47 dipl. visum Nederl. Ambass te Parijs 2 maanden; 
23. 10 Sept 47 dipl. visum Ned. Minist. v.BuitlZ den Haag, 2 

maanden verlengd; 



Afschrift, 

Ik heb de eer UHoogWelgeoorep m~de ta 
~elen, dat blijk~n~ ontvanc-e~I} :. schrijv€m van het 
Gezantschap van de r' eder~ti-e.ve · Volks Renubliek 
Yougoslavi~ hier ter. . -~tede de hcnoraire consu- · 
laten €m __ v1ce-consulaten van genoemd-e ~~epubliek 
'in het l:uitenland zijn opgeheven. Bijgevolg is. 
opk _de Heer C.D. Herens van zijn f'unctie wan. · 
nonorair consUl.-Generaal te .Arilsterdam ontheveri, , 

· . ,... 'en -v1el met ·ingang van 8 Augustus ·19"+7. . · 
• if?:~ · lk rooge U beleefd verzo.eken, de J?urgemeestr· 

~ van Amsterdam van het hovenstaande in kennis . 
tc wiilen stellen. · · 

DE MINISTER VAN BUITENL..~I PSE ZAKEN, 
Vonr de Minister,· · 

De Chef Van bet Kabinet, 



• 
Bij Buitenl. Zaken werd mij medegedeeld, dat in October of No
venber 1946 in Nederland besprekingen zijn gevoerd door de 
Joegoslaven THOMIC en ALEXIC. Eerstvermelde beweerde uit Bel
grade te komen, de laatste zou in Brussel verblijven en van 
daaruit naar Nederland reizen. De besprekingen zijn gevoerd 
met v. Tuyl v. Serooskerke, die momenteel nog in het buiten
land verblijft, zodat ik geen nadere gegevens kon inwinnen. · 

De Joegoslaven Vivoda en Radonovic hebben den Haag inderdaad 
bezocht, het is bij BZ niet bekend waar ze logeerden. 

Matajak zou afgezonden zijn door de Joegoslavische Legatie 
in Parijs om in Nederland en Belgie landgenoten te repatrieren 
Het is niet bekend waar hij verblijft. 

Juli 1947. 
C/vdN-



• 

• 

~~ Volgno. 

~ ? 3 JUL/1947 
Afschrift. 

J 

Brussel 18 Ju1i 1947. 
j) 

\ .. CQ 

Op persoon1ijk verzoek Yougos1avische Charge d'Affaires, 

gepaard gaande aan nadere uit1eg, dienstvisa een week, een 

reis verstre'kt aan Yougos1aven Vivoda en Radovanovic. 

Betrokkenen te Brusse1 voor conferentie droit international. 

Laatstgenoemde neef van Yougos1avische Gezant Den Haag. 
. , 

Betrokkenen wensen de ze t'~;ee dagen be zoe ken en museua 
' 

be zi cht igen. 

van Houten • 



:..vo .... c 

ovic . 

j i • 

.it uncl. 



KABINET VAN DEN 
MINISTER-PRESIDENT 
Antwoord te richten aan den 
Regeeringscommissa ris in A l
gemeenen e st. 

( 

's-Gra venhage, 
Plein 1813, No. 4 

9 Juli 1947. 

Plein 'i 81 3 nr. 4, C en Haag 

U 5622 - C 56 Dr/He. 

Ik moge U berichten, dat mij heden door 
Inspecteur Woning van de Afdeling Politie van het 
Ministerie van Justitie telefonisch werd medegedeeld, 
dat op genoemd Ministerie het volgende telegram werd 
ontvangen : 

{,N1f :: TE UWER INFORMATIE WORDE U HIERBIJ IVIEDEGEDEELD DAT 
~ HEDEN AAN MATEJAK IVAN,MEMBRE DE LA DELEGATION DE 

11 YOUGO SLAVIE POUR LE REPATRIEMENT DES OUVRIERS 
11 YOUGOSLAVES A L'ETRANGER,EEN DIPLOM.ATIEK VISUM WERD 
11 VERLEEND. HET KOMT MIJ VVENSELIJK VOOR HET BUREAU FOCK 
11 HIERVAN IN KENNIS TE STELLEN. , W.G. STARKENBORGH 3~ 11 

De Regeringscommissaris 
in Algemene Dienst, 

Voor J.e: . , 

~~-

P.J.M.Driebeek. 

De HoogEdelGestrenge Heer Mr.L.Einthoven, 
Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, 
1s-G r a v e n h a g e • 

@ 37263 - ·~6 



• 

• 

' \';. - ... :ue 1 

Aan ACD (ter doorzending naar C). 

Van KB. 

l. Van het plaatsvervangend hoofd BID ward vernomen, dat 
door de Ambassade te Parijs een d1plomatiek visum aan 
Matejak is verstrekt, voor een reis naar Nederland. 

2. Matejak is vertegenwoord1ger van de Delegation Yougoslave 
pour le repatriement des ouvriers yougoslaves a l'etran
ger. 

3. Wooning van heb Min.van Juaitie meldde dit op 8-?-47 
aan pl.v. hoofd BID, daar de Ambassadeur in Parijs het 
nuttig oordeelde er melding van te maken aan Hoofd BID. 

4. Schrijven van BID over bovenstaande volgt • 
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NEDERLAND , NED . EilliE , SURINAi:JE EN CURACAO 
------------- ----- ~ .. ---·-----------------·~·--- -------·- ---------

JOEGOSJ..AVIE 
------------------- ------------- - ---------------------------- --------
AIY'IS TERDAiii 
Adres: Binnenkant 46 -
Tel.: 4164 5 
----------------------------------------------------------------------Naam en 
voornamen: , 

.Adres : Tel.: Duur verblijf 

--------------------------- ·---- ·----------------------------------·----
I\IJ.ERENS 
C. D. cons .-gen. 

1929 
Binnenkant t~ 6 · 41645 

i 



PbRSONBEL JOBGOBLAVISC!ili LEGATIE 

Londen: S . ,.J . Kens i ngt ongardens 25 

KOS 
Dr . Franc Zaakgel a stigde 

~~-------~~---~------~--~--~-~~--~--~---~~~-------~~--~~-~~----~---~--
Br Qssel: ANASTASOV 

MI TROVI C 
Grgu.r Kol.. 

!!Ii ni s t er enz . 

!ili t air Atta che 

1.1o. 46 

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

den Haag 
N aam en voorn~ 

Adrea Telg Duur verblyfg 

---~~----~~-~---~---~--~-~~------~~-------~~----~--~~----~----~~-~--~-
PRODANOVIC 
Milo va n 

STOJAKOYIC 
Lej;en 

Sj;OJACOVIC 
Mevr. Marya. 

BRZIC 
Rat ko 

BRZIC 
Mevr. 

MI TROVIC 
Grgur Kolonel 

Bui t engev1 .. Gev • 
Minis t er 

Conseillier 

echtgen. 

Secretaris 

echtgen. 

IJiil. Attache 

Hotel 
des I ndes 

Ju.l .. v .s tolberg
laan 224 

1.5. 47 

II 

" 

" 

1. 6. 47 



Ad res: 
Tel: 

Brussel 

Personeel Handelsmissie Joegoslavie 

--------------------------------~--------------------------------·-~--

'® 

Door Dr.Petar TOMIC uit Belgrado op 8/2.47 aan BZ 
erkonning en toelating gevraagd van de onderstaande. 

-----------------------------------------------•--•-------------~~-•ww~ --------------------------------------~-~-----~-------~--~~----~w•~~~--

Naam en 
_voornamen 

Functie Ad res tel.: Duur verblijf 

~---------~-~-----Q-------~*---------w--••--•~-w---~~~•-aw5•--••a~ww-~
----&~------------------------------------~---------------•---~--------

ALEKSIC 
Dr. Milan 

J .APUNDZIO 
Ing.Branko 

Hand.Attache 

Assistent 

Brussel 

" 



• 
NUIDEERS: 

258 

324 

CD NUMfv'lERS YOEGOSLA. n:E . 

Handelsattache 

Gezant ('i') 

STAD: -
Amsterdam 

Den Haag 
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