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Gevormd in opdracht van C 5. Stukken uit PD. 7693 hierin gevoegd. 
ACD, 2-4-' 49 " 

C 5 gezien. tk. C 4 en Ca. C 2-4-1949. 
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In opdracht van C Jl!II.naam gewijzigd van"Y-Sl. scheepvaartmissie 
in Rotterdam 11 in: 11 Y- Scheepvaa.rtmissie in Ne derland 11 
ACD/PA, 24 Januari 1 
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9. PHC, bijl. 
1e �bat de rubricering zeer geheim van ACD48941 gehandhaafd blijven?
2e Moet dit dossier nog PA blijven? 

� ACD/PA ',v\ 16.4.69
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V u-1./f ... 1. U ,,'ELIJ " 

V J:cbi11ding: No .12

Doss .13/298-::5'/. 

30 Januari 

Onder\. erp: Visumaanvrage. 

•--

• 

Hierbij uo_·d t medegedeeJ.d, dat de r.oegoslavischa 
Ju/.'.,.,,.. onaerdaa�,

<t1 ... �adivo5.... ::JSIC, geboren 6 Januai·i 1913 te Spli"t, 
r,,.,,ut,"" '.·1onende Torici:Jllistraat 3/1 te Ryeka, een visum heeft 

aangevraagu. voor de re is nti.ar l,ederland. hij zal naar 
tedcrland lrnmei. om de bespreKingen over de repa1·atie 
van het destijds in Nederland gebom;de sc:üp 11Crna Gora ', 
dat eni6e tijé, geleden zi.,arw schade hee1·t opgelopen en 
in .Amsterdam gerepa:reerd zal '.1orden, bij te wo11sc.11, 

Op dioze vismnaan.v:rage is door c..e Poli tie tel I s-Gra
venhag,e gunstig geadviseerd. 

Genoemde vreemdeling werd op 4 i .... e i 19:,0 bij de 
YretJrnlelingendienst te 's-G1·av0nhage ini::.eschreven, �;:omunde 
van Ryeka en a.1.gesc._reven op 19 Scptembe1· 1951 naa1.· Londen. 
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MINISTERIE 

VAN BUI'TENLANDSE 

'$.GRAVENHAGE 

VBRZOl!Kl! RlJ B EANTWOORDING KllNMllRK, OND!!RWl!RP, DATU M llN N UMMl!R TE Vl!RMl!LDEN 

Kenmerk: Directie Algemene Zaken/VZ Datum: 12 September 

Nummer: 89783-7468 GS Onderwerp, Personeel Jugoslavische Scheepvaart Missie. 

./. 

AA..�: 

GEHEIM 

Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen afschrift 

van een brief van de Visadienst dd. 4 Septe�ber 1951, 

Nr. 63249-I betreffende hoger genoemd onderwerp, naa r 

de inhoud wa rvan ter bekorting moge worden verwezen. 

DE MINISTER VAN BUTrENLANDSE ZAKEN, 

voor deze: 

DE CHEF DER DIRECTIE, 

�� 

� 

de Binnenlandse Vei ligheidsdienst, 

J avastraat 68, 

• s-G R A V E N H A G E.

i 7382 • 'SI 
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A f s chr i f t. 

VISADI ENS'l.1 

No. MV. 63249-I 'srGRAVENHAGE, 4 Sept. 1951. 
Raamweg 47, 
Tel. 183980 - 183940 

Betreffende: 
personeel Joegoslavische 
Scheepvaart Missie . 

Ten vervolge op miJn schrijven dd. 31-5-1949 
MV.63249 heb ik de eer U te berichten, dat
blijkens inlichtingen van de vreemdel ingen
dienst te Amsterdam de Jugoslavische Linyska
Plovidba Delegacye, welke kantoor hield te
Amsterdam, Keizersgr�cht 498, is opgeheven.

Als laatste vertrokken de delegatieleden 
Ante Ruzie op 5-5-1951 eri Krunoslav Kezic, 
met gezin op 18-5-1951 naar Joegoslavie. 

Antun Pavisa, geboren 7-1-1912 te Trsteno 
kwam op 13-7-1950 in Nederla nd binne n als 
opvarende van het Joegoslavische m. s. "Koz· -
ra" werd r angesteld als lid van de d elega-
tie en vervoegde zich op 1-4-1951 bij de 
vreemdel ingendienst te Amsterdam en verzocht 
om politie-bescherm ing aangezien bij zich 
bedréigd gevorlde. 

Hij werd inm iddels opgenomen in P.gvil
joen III v· n het Wilhelmina Gasth.lis te 
Amsterdam. Na zijn ontslag zullen pogingen 
worden aangewend, hem naar eldeTs te doen 
vertrekken. 

tr"_kn, ,.(.: 8�'! 

Jt tl, , � µ '1-'-'- , ... e,.t, �-y ?!4 
� {4_ l •• ; S!-

A.AN 

Het Hoofd v.d. Visadiens t, 

w.g. onleesb- r.

het Ministerie van Buiten
landse Zaken, 
directie Administratieve Zaken/VZ 
te 's-Gravenhage. 
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VISADIENST 

63249-J: 
No. MV . ......... , .. 

'S-GRA VENHAGE. 4 �ept. • 195" • 

Verzoeli:e dringend LIi Leant
woordtng datum en nummer 
va11 dtt ..,L,ijven te vermelden 

Raamwe.g 47 

Tel. 183980* 

183940* 

Betreffende: 

Aan 

BIJLAGE 

personeel Joegoslavische 
Scheepvaart Missie. 

Ten vervolge op mün SChrJven dd. 31-5-4 
r.w.63249 heb ik de eer U te berichten dat 
blijkens inlicl1t.j.ngen van de vreemdelingen
dienst te Amst,...1·d1.,,ïJll de Jugoslavenska. Linys· 
Plovidba Deleeacye, welke kantoor hield te 
Amsterdam, Keizc.lrsgracht 498, is opgeheven. 

11ls laatste ü:ei>trokken de delegatieleden 
lulte Ruzie op J-5-1?51 en Krunoslav Kezie 
met gezin op 18-5-1951 naar Joegoslavië. 

Antun .. -avisa ge oren 7-1-1912 te Trsteno 
kwiun op 13-7-1950 in :rederland birmen als 
opvarenue van het Joegoslavische m.s. 11Koza
ra" werd aangest,eld als li<l van de delega
tie en vervoegde zich op 1-4-1951 bij de 
vreemd.elir.t,G;endienst te �sterdam en verzocht 
om politie-bescherming aangezien hij zich 
bedreigd gevoelde. 

Hij werd inmiddels opgenomen in Pavil
joen III van het ,!ilhelmina Gasthuis te 
Amsterdam. Na zijn ontslag zullen pogingen 
worden aangewend, hem naar elders te doen 
vertrekken. 

Het Hoofd van de Visadienst, 

het Ministerie van Buiten- In 
landse Z.al,en, / 
directie pdJ�inistratieve Zaken/V.z. 

te • s-Gravenhage. 
z.o.z.



. . . 

Afsclu'ift aangeboden aan het Ministerie van 
Binnenlandse �aken. 

Het tloofd van de Visadienst, 

1: 
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OP KAAif1 

Rapport van C. - ACD/ • 

DAJ.: 

l'AR: .

Voor: OD Joegoslavische Scheepv aar'tm1ss1 e.-

Bij monde van de heer Oosterveld vroeg R.V.D. of er 
bezwaren bestonden tegen verlening van een visum voor.Neder
land aan: 

.
/"""I Maria SENTIC, geboren 24 December 1926 te Odra (J.Sl.), echt

genote van de reeds hier te lande toegelaten en te Wageningen
verblijvende Joegoslavische scheepsbouwkundig ingenieur 

--t..1 SENTIC, woonachtig te Zagreb, Petrinjska ll. 

Aangezien haar man een jaar lang in Nederland zal blij
ven, wil betrokkene zich graag bij hem voegen. 

Door CVV I werd na overleg met PHC aan heer Oosterveld 
medegedeeld, dat tegen visum-verlening aan SENTIC's echtgenote 
geen bedenkingen bestonden. 

6 Augustus 1951. cvv 
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Joegoslaaf. 
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Geèonatet.ee:rd moet worden, dat een zekere vero1"oe
dering is ontataan tussen de Joegoslaaf Bosiljevac 
en zijn bewaker J.J. van Hesaelingen. Aan de directie 
van de K,M.R. z&l verzocht woraen deze man te ontslaan 
en hem te doen vervangen door J. v. Loenen, th&ns be
waker bij de Russen. Voor J. v. Loenen zal een andere 
gepenij16nneerde OQ. worden aangesteld. B oeilJeveo 
hoeft thans een ander ko�thuis 1n Vliaaingcn, Nieuwen
èij1� 27, en v,oont B3.lJl.er1 met do Argentijnse koopvaard.1J 
officier Fcdc&ici Onwr, geb. 15-11-19?4 te Cap Federse, 
rlie met het toezi'cht belqst js bij de aanbouw van c'le 
.Argenti jn�e schepen bij de K"M. s.

Rusi;isohe tolk • 
.8 i,j de KoM.s. is thens aangesteld als tolk bij �e � "'. l Russen Peter Szachnowski, geb. 1-8-1927 te G'rE>zie (Po-

-�,....,-.,. _ ..... _..le.n} .. ...D�ze man 1 a e1zvla -eng�� dl.•:fe )!eken ...ut die.nst
-.,- 1b

1

,. 
'bij de \..?l.S<I en 1� afkomstig van Smit te S11kkerv�er, 

1 alwaar hij ·1n dienst wes 1soleerder. Thans wordt hij 
opgeleid op de afdeling Maóhineöouw. Szaohnowski is 
door· de Pqolee ve renig1,hg bij de Ko M. s. geintroduceerd. 
Hij spreekt goed Russ'1ech e.n Nederlands. In 1940 werd 
hij met zijn vader" -uit Pólel;l naar Rusland getranspor
teerd. Zijn vader overleed aldaar. Szacbnowsk1 kwam 

! \ 

in 1943 in het Poolse leger en kwam "Vla Perzie, Pale
sti�a en I talie in Engeland. terecht. Hij dier1de in het 
2e legerool"ps van generaal Anderaen. 

Onderzeeboot Jagers. 

Kommuna, 

De stand van de aanbouw der jagers is: 
bodemsecties liggen voor het eerste sohip 
vooJ> het tweede 8c.hlp voor de helft op de 
vier �8terdionte schotten op iede� en ef,n gedeelte van 
de huid aan B.B. Met Hra.Vader overeengekomen, dat de 
hellingen thans afgesloten worden en al1een toegang 
verleend zal worden op vertoon-van een door mij afge
stef!lPelde legitimatiekaart ol een door Hr o Niemeijer 
of H1·0 Vtider ui tgesc,hr�ven paseeel!'b1ljet. 

De reparatie van de Ko.mmuna zal eind Jun:t �. s. gereed 
komen. . ., 

., 
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St/VW 
MINISTERIE VAN JUSTITIE 

:P,-. 
1951. 's-GRA VENHAGE, 9 Maart 

Afdeling POLITIE 

""'""' Rij ksvreemdelingendie
1 

t. 

No.: 5075-B. _----------!-, ---------
Bericht op brief van !'den wordt v�nocht bij 1•"flu;l.i!lO..,n '1'11\Utrief dag· 

tekening. ofdeli.og nn numnfor ff'LUklurïi'-te> ermeldea 

...... ------

betreffende I SENTIC, Ante, ge- 1 A\.D/ / tJ<l""v'-v'-/' j
boren 2 Juni 1923. 

" 
�. ,./· t'J' . .!.!)· / ,, � 

• 

Aan 

'1..t l'/) IJ .l è 

Met verwijzing naar Uw brief van 
20 Januari 1951, nr. 100180, betreffende 
de bovengenoemde vreemdeling, heb ik de 
eer UHoogedelgestrenge mede te delen, dat 
door de Minister van Justitie toestemming 
is verleend tot zijn verblijf gedurende 
een jaar hier te lande. 
coll:; 

enst, 

de Heer Hoot van het 
' Bureau Veiligheidsdienst, 
door tussenkomst van de Heer 
Hoofd van het Bureau Kabinet 
te •s-GRAVENHAGE. 

R, 1. O. 46/ 5{1 



MINISTERIE VAN MARi N E 

Afdeling: MA.IUD. Industri!le Beveiliging. 
�Jdxmri;iiei xooxbaöti: P.a. werkspoor Amsterdam.

Men wordt venocht blJ het llntwoord datum en 

11:1l:lgllilOJDR:ZX:ll1!UliDJ1g1:�m� Te le:f'oon 48151. nummer van deze brief ncuwkouriJ to vormoldon 

<GONFIDEN
? 

FE 
Dossier No.: A.l. AAN het Hoofd van de MARID

Exemplaar No. : k 
de Kapt. Ltz. K.H. BCHILP. 
Ministerie van Marine. 
Lange Vijverberg 8. 

uw kenmerk 

onderwerp: 

bijlagen: 

1 
uw brief van 

'e-G R A V B N H A G E. 

ons nummer 1 's-Gravenhage, 
0671/I.B./J.s1 de 12e Januari 

Werkspoor. Joeg"Oslavieche toezichthouder. 

Hierdoor heb ik de eer UHoogEdel.Gestrenge 
mede te delen, dat de Joegoslavische toezichthouder� 

IVAN&c, Emil, geb.: 4-8-1927, 

gedurende een gesprek met zijn speciale bewaker op 
20 December 1950 hem uitgebreid verteld heeft over 
de "zegeningen" van het communisme in zijn land. 

Distributie: 

DE BEVEILIGINGSOFFIOlER 
Dlll LTZ. (T

j

.U.R., 

-.v.o. Lina. 

Hoofd Marid exemplaar No.: 1.

19�1. 

Hr. de Wolff " n 2. 
Ltz. L1na n " 3. ,··1s JAN. 1951

AC.-,I /.tr//� .1\
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Hierbij wol'dt medegedeeld, dat op 19 Januari 1951 
in "1edarland arri v;ieerde de Joego-dlavische onderdaan 

Slavko P��tLJ, geboren te �ycka 8 !pril 1915, die 
besprekingen wilde voeren met de Lederlandse Scheeps
bouw ê'.xport Centrale te 's-Gravenhage, over net b� 
van schepen voor· rekening van Joego-Slaviè!, 

Hem v;erd op 17 Janua:ci 1951 door de 1 ede1·landse 
Gezant te Belgrado een visum verleend, t;eldig voor 15 
dagen. 

Thans verzoekt de Joego-Slavische Legatie dit 
visum te verlengen tot 3 Ap.r-il 19Jl en het t�vens gel
dig te verklaren voor meerdere grensoverschrijdingen. 

Door de Hoofdcommissaris van Politie te 's-Graven
hage is het :foofd van de Visadienst geadviseerd dit 

r

erzoek in te willigen. (einde) 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No. : 100180 

4tBijl.: gene

Betr.: Ante SENTIC 

co 100180 

• s-Gravenhage, 20 Js.ni..eri 1951
Javastraat. 68 

VERTROUWELIJK 

Onder verwijzing naar,Uw sc�rijven d.do 28012.1950, 
. No o · 5075-B,betreffende de Joegoslaaf Ante SENTIC, �eb ik de

eer U te berici..t�n, dat de naam van betrokkene i-n: oo---naem+-vaR
-&e4l!&lète:m, in de administratie van mi·jn Dienst niet voorkomt.

. ,Mijnerzijds bestaat tegen �et verlenen van een vi-' 
sutn aan betrokkene geen bezwaar. 

� 

lll!,'T HOOFD.VAN DE DIENST 
Namens deze,

J':i.r Mr W .Jo T,.,. Serraràs. 

• . 
(!!p 

Aan de Hoogedelgestrenge Heer ,Mr. Goossen ..; 
Hoofd Bureau•Kabinet van de Afdeling Politie 
van het 'Ministerie van.Justitie 
Raamweg 47 
's-GRAVE:NRAGE 

� \A,Vl.-&>U-� [k.t.J vo.-. 

��� . .;,��� 
(1.. S" -�l � L......o.t.. � 
-- - ----

J Cvv r /&st 
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Afdeling POUTIE 
Bureau: Rijksvr .dienst 
No.: 5075-B 

·,-GRAVENHAGE. 28 Dec.1950 

Bericht op brief van Men wordt verzocbt bij aanhaling van deze brief dag. 

tekening, afdeling en nummer nauwkeurig te vermelden 

betrelfende Ante SE'NTIC • tl 6 . .J.; /. 3 1-� 
bij lage: 1 OP KAART f· 1 -()f,.Zf/· 1 

\. ACO'. 1 
-.J . ..J;J./ 

• 

Aan 

_DAt. (:)t . .3,.r-
1P�:._....,..., 

Met verw1.Jzing naar bijgaand a:f
schrift van een brief dd. 15 December 1950 
van het Directoraat voor Scheepsbouw en -Re
paratie hier ter stede, betreffende boven
genoemde vreemdeling, moge ik U verzoeken 
mij uiterlijk binnen 7 dagen na dagtekening 
dezes te berichten, of Uwerzijds tegen ver
lening van een visum aan de betrokkene bezwaar 
bestaat. 

Indien aan deze vreemdeling tijdelijk 
verblijf in ons land wordt toegestaan - î'Jaar
ove� dezerzijds nog inlichtingen worden in
gewonnen bij de Procureur-Generaal, fgd. Di
recteur van Politie te Arnhem, het I'inisterie 
van Economische Zaken en het Rijksarbeids
bureau - zal ik U daarmede zo spoedig moge
lijk in kennis stellen. 
Coll

r

: 1 

Het oofd van de RijksV, eemdelingendienst, 
tevens Hoofd isadienst, , ,

, 
.. 

het �inisterie van 
�nenlandse Zaken 
ffvastraat 68 
t s-GRA VE:NEA GE
4-�_,i....,.,, .. ,t.. 

�,fu7�>-� 



A 

DIRECTORAAT VOOR SCHEEPSBOUYT EH·-REPARATIE 

. i1•assaulaa.n 13, 's-Gravenhage. 
's-GRAVElftlAGE, 15·December 1950 

t 

l.a.v.de �eer den Hartog.

IJo. 7349/CP /DD 

Visadienst, 

Raamweg 47, 

's-G:ravenbage. 

Betreft: verblijfsvergunning Joegoslaaf 
bij red.Scheepsbouwkundig ProeÎ
station,�ageningen • 

• 

--
-

• 

ï:ijne Heren, 

In aansluiting aan het telefonisch onderhoud van hedenmorgen 
van Uw heer den Hartog met onze heer Pina, betreffende het verlenen 
van een verblijfsvergunning a.an de heor Sent ic Ante, welke v,erd aa�
gevraagd door de Yoegoslavische Legatie te onzent, kunnen wij U het 
volgende mededelen: 

De Yoegoslavische regering heeft hier in Nederland voor een 
bedrag van circa. f. 45.000.000,- aan schepen besteld, waarvan reeds 
5 schepen tot buitengewone tevredenheid van de opdrachtgevers zijn 
afgeleverd, hetwelk aanleiding is geweest tot het doen van de toezeg
ging, dat, indien de Yoegoslaven besluiten meer schepen te bestellen
de onderhandelingen hierove� zijn lopende - dit hoofdzakelijk in 
Uederlat1d zal geschieden. Hieruit moge U blijken, dat in Yoegoslaviä 
door de Tiederlandse scheepsbouwindustrie een grote good-will is ge
kweekt. 

Yoegoslavië heeft het in de afgelopen oorlog als een tekortko
ming beschouwd, dat men in dit land geen eigen scheepsbouwindu,i;rie 
bad en men vril thans zorgen in geval van een eventuele volgende oor
log een eigen scheepsbouwindustrie te hebben opgebouwd, waartoe men 
tracht bepaalde dingen uit Nederland te copiëren. 

De Yoegoslaven hebben bij verschillende gelegenheden hun en
thousiasme voor het Scheepsbouwkundig Proefstation onder woorden 
gebracht en zij wensen thans in hun eigen land een dergelijke sleep
tank te laten bouwen. 

Indien men zelf een sleeptank heeft, is het vanzelfsprekend 
zaak te zorgen, dat men onk mensen heeft, die in staat zijn daarmede 
om te gaan. De ondergrond van de vraag toe te staan, dat een Yoego
slaviach ingenieu.r een jaar lang mag werken in het Proefstation, is 
dan ook in de praktijk de nodige ervaring op te doen in het nemen 
van de onderscheidene proeven, opdat die later in Yoegoslavië in de 
door de Nederlandse industrie te leveren sleeptank eveneens zullen 
kunnen worden uitgevoerd. 

Hoewel wij er niet zeer enthousiast over zijn een concurrent 
te kweken in een goed afzetgebied, menen wij niettemin, terwille 
van de goede relatie, aangezien het verkeerd opgevat zou worden,in
wij niet de nodige medewerking verleenden aan het zich speciali
seren van een ingenieur op dit terrein, U te moeten adviseren de 
gevraagde verblijfsvergunning te verlenen. 

Beleefd verzoeken wij U dan ook U met het Nederlandse Gezant
schap in Belgrado in verbinding te willen stellen om te bewerkstel
ligen dat aan genoemde beer een inreis- en een verblijfsvergunning 
voor de duu.r van een jaar wordt verstrekt. 

- Zoals -



-·

Zoals gewoonlijk kunt U ons de gemaakte telegram-of telefoon
kosten in rekening brengen. 

Vertrouwende dat U een en ander met enige spoed zult kunnen 
regelen en U bij voorbaat dankend voor Uw welwillende medewerking 
verblijven wij, 

· · 

. �· 

Hoogachtend, 

DIRECTORAAT VOOR SCHEEPSBOUW iN -REPARATIE� 

w.g. P.v.d.Veer

nd afschrift 
r-eemdeling&ndienst,

7 

. . . 

•

• 
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PROCUREUR-GENERAAL ">' }'.j3 
bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage,IJÎ' t 

• 

en B.Bosiljevac. 1 
Verzoeke bij beantwoording datum 

1 en nummer dezes te vermelden 

/i 

x..l 

Hierbij heb ik de eer UHoogEdelGestrenge 
mede te delen" dat bij de Minister van J usti

tie geen bezwaar tegen het verder verblijf 
hier te lande vanE��VANCIC en Bogomir
BOSILJEVAC bestaat.� 

De Commissaris van Politie te Vlissingen 
heb ik verzocht het verblijf van Bosiljevac 
te regelen overeenkomstig het bepaalde in 
Vreemdelingencirculaire no. 4 en om op diens 
gedragingen het nodige toezicht te houden. 

Ivancic heeft zich te Vlissingen afge
meld om zich voor l December 1.950 naar Am
sterdam. te begeven om te werk te worden ge
steld als toezichthouder bij de bouw van 

tt scheepsmachines" welke wordt uitgevoerd door 
Werkspoor te Amsterdam.. 

Aan de Heer 

Hoofd van de 

Binnenlandse 

De Procureur-Generaal" 
fgd.Dîrecte

�
van Pol.itie• 

Veiligheidsdienst. ,a 4 a -�
-

r 
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/ ... "Ij 
MINISTERIE VAN JUSTITIE 

AFDELING POLITIE 

Ó�"n UJ� � ,V � f, / 
ty l- ' ( 

·2 5 NOV. g; ·s-GRAVENHAGE. 23 Nov.195'0

BUREAU: Rijksvr.dienst (1)/ 
ï 
J_ -·Raamweg 47 

� _ f 1'1/!i!.•t/:e1. 183980 * 
/ 

No. Mv 97025-c ,:, 6 i, 'I 
• 

�)/J·· 
Bericht op brief van 

�I) wordt vcnocht hlJ aaaballng van den�� 0-
tdccnlo;. aEdding e.n oumr:ucr nauwkeurig te vcrmddu 

Bijlage a 1 

betreffende A.Ruskovic •

YERTRO"Q\IELIJK 

Ik heb de eer· Uedelgrootachtbare hierbij te doen 
toekomen het pa�poort van de vreemdeling van Yougo-Sla-

..\'I vischc nationaliteit Ante Ruskovi91geboren 20 October 191-3
te Pyavicina, die van 15 December i949 tot 27 September 
j.l. wer-kzaom is geweest bij de N.V.Gebr.Stork te Henge
lo(O) teneinde vertrouwd te geraken met diverse machine
rieën, welke door genoemde N.V. aan Yougo-Slavië gele
verd zullen worden.

Bedoeld paspoort werd door de Hoofdcommissaris van 
Politie te Uwent aan het Hoofd van de Visadienst toege
zonden. 

Betrok.,..ene is thans door de Yougo-Slavische rec:{ering 
belast met het toezicht '2.P de bouw van schepen, die voor
rekenin& van Yougo-Slavie worden gebouwd bij de Neder
landse Dok- en ..>cheepsbouw My te Arustc.rdam, waar-toe hij 
voorlopig tot =l Maart 195l=in Nederland zal moeten ver
blijven. Het visum van betrokkene werd door het hoofd 
van de Visadienst laatsteliJk verlengd tot 14.10.1950. 

In verband met het vorenstaande ware het tijdelijk 
verblijf hier te lande van betrokkene tot l Maart 1951 
van maand tot maand per verblijfsvergunning te ï�egelen, 
conform het bepaa1de in de Vreemd�lingencirculaire no.4, 
mits zijn terugkeer naar Yougo-Slaviê blijft gewaarborgd. 

Ik moge U verzoeken de Hoofdcommissaris van Politie 
te Amsterdam hiermede in kennis te doen stellen, met het 
verzoek het paspoort aan betrokkene ter hand te doen 
stellen, zo veel mogelijk op diens gedragingen toezicht 
te doen uitoefenen en op zijn tijdig vertrek te willen 
doen toezien. Met dit vertrek word ik te zijner tijd 
gaarne in kennis gesteld. 

Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
werd bereids omtrent een en ander ingelicht. 

De Minister van Justitie, 
Namens deze, 

De Secretaris-Generaal, 

AAN: P.Meijjes, L.s.g.

aFciCffi.{IF!'._t�r ke1:f1isneming aangeboden
aan het I.,1n1ster1e van Binnenlandse 
�aken, Javastraat 68, te 's-Graven 

de heer Procureur-Generaal, 
fgd.Directeur van Politie 
te Amsterdam. 

L• ass • so.ooo . 19so 
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No. 3883-50. 
-========== 

Betreft: Joego-Slaven. 

VERTROUWELIJK. 

14 November 1950. 

Door de Nederlandse Scheepsbouw Export Centrale, 
werd ten behoeve van de Joegoslavische Shipping 
Mission (Yugoslavenska Linynska Plovidba Delegacya 
za Novogradnje), gevestigd Keizersgracht 498 te 
dezer stede, bij de NEDERLANDSE DOK- & SCHEEPSBOUW 
MAATSCHAPPIJ een order geplaatst voor het bouwen 
van twee schepen. 

Voor het toezicht op deze bouw verblijven alhier 
verschillende Joegoslaven, t.w.: 

DORIC, Strecko, geb. te Split, 8 Juli 1914, nachi
nist, verblijvende Elzenstraat 9; 

"' DORIC, Vladimir, geboren te Split, 3 Mei 1921, 
electricien, verblijvende Elzenstraat 9; 

. IKEZIC, Krunoslaw, geboren te Split, 29 Januari
1911 1, U bekend) ; 

.\ PAVISA, Antun, geboren te Trsteno, 7 Januari 1912,
ingenieur, verblijvend Elzenstraa� 13; 

� RUSKOVIC, Ante, geboren te Pyavicine, 20 October
1913, inspecteur scheepvaart, verblijvend Elzen
straat 13; (U bekend).

\ SAKIC, Petas, geboren te Split, 14 October 1889, 
•· employé, verblijvend Duizendschoonstraat 29; 

@-r SIMIC, Victor, ge bore·n te Seget, 11 December 1912,
scheepsbouwkundige, verblijvend Elzenstmat 9. 
==-=-=

v
==�=== =================-================== 

No.13.\ F3. 



UITTREI<.SEL 

J 

Voor ............................ RC ............................................ .............. Naam .................... ..... .............................................................................. ................................. . 

Origineel in ......... OD .... 17l6 .......... .... .. ..... .. ................. Naam Be.v.:eiliging ... Ne.d • .S.cheepsb.ouwk _..Pro.efst. 

Volgnr: .......................... Ag.nr .. ..................... .................. Aard van het stuk . .... . .. Ve.rslag ..... be.spr.ek.ing .. . . 

................................................................................. Afz .......................... D. .• .1II .................................................................... Datum ...... 17�10�5.0 ......... . 

• 

• 

. . . . . . . . . 

Vele sleepproeven ziJn er in de laatste 
tijd gedaan voor nieuwbouw Tsjecho-Slowakye, 
Hongarye en Polen. Voor Tsjecho-Slowakye en 
Hongarye betrof het alle vaartuigen voor de 
binnenvaart. Voor Polen betrof het kustvaar
ders en binnenvaartschepen. Wat de laa·t;ste 
categorie betreft, waren het merendeels sleeP
boten. (Zie handelsverdrag Polen-Nederland). 

Van Russische zijde had men eenmaal 
uit Álllsterdam een verzoek gehad voor het doen 
van sleepproeven. Prof.T. had toen echter een 
zodanig hoge levertijd van 6 maanden gesteld, 
(normale tijd 2 á 3 weken) dat hierdoor de 
Russen waarschijnlijk zijn afgeschrokken. Tot 
op heden heeft men niets meer gehoord over de
ze s leepproeven. 

Van sleepproeven van schepen in aanbouw 
komende voor Russische rekening, had Prof.T • 
nog niets gehoord • 

. . . . . . . . . . 

Uitgetrokken door ················································-�·�··········· .... ..... Afd./Sectie ........... P. .•. Ic ........ ........... Datum ..... 25�1.0::�50 .......... . 

Op aanwijzing van ................................................. P. .. �.Y.3 .... '. .... . 
/ 

� 5074 • '48 



UITTREI(SEL 

q. D 13':J J
Voor ............ ...... � ....... ......................... . .... .. N,,m .. �.?.�:� ... � ,,.,,.,;;.,,.t.,..,.....,.Q,'-'.' 

Origineel in ...... 0.D. .... l'l.1.6. ............................................... Naam ... ... Be.:v.e iliging .... N e.d.B.che.epsbouwk "Proe.fst. 

Volgnr ..... ................. .... Ag.nr. .............. .. . .  .. ................ Aard van het stuk ..... Ver.slag ... bespreking......... . 

................................................................................. Afz . ............................................. D .• V.I .................................... ......... Datum . ........... 17,-1.0.-50 .... .

• 

• 

... JJ:,., rJ, .

! 

/ '..1. 

/ 

Ruim een jaar geleden was van Joego
Slavische zijde gevraagd of er bezwaar be
stond om een Jpego-Slaaf als volontair te 
mogen plaatsen, teneinde de tecbniek van de 
sleeptank te bestuderen. E.e.a. stond in ver
band met de plannen om in Jóego-Slavië een 
sleeptank te bouwen. Mei j .1. werd nogmaals 
op dit verzoek terug gekomen. Prof.T. heeft 
toen contact opgenomen met de Heer Endert 
(Voorzitter van de Stichting Ned.Scheepsbouw
kundig Proefstation, Dir. R.D.M. en Dir.Direc
toraat Scheepsbouw). 

Hr.Endert was van mening dat er, in 
aanmerking nemende het grote aantal scheeps
bouworders voor Joego-Slavische rekening in 

/Nederland, geen bezwaren aanwezig waren een
volontair toe te laten en hem op te leiden. 
Prof.T. heeft een gunstig antwoord verzonden 
met daarbij de mededeling dat men zelf via de 
ambassade een werkvergunning moest aanvragen, 
daar hij deze zaak niet behartigen kon. Tot 
op heden is niets meer van deze zaak gehoord. 
Indien deze Joego-Slaaf toch nog mocht komen, 

/
zal er voor zorg worden gedragen dat hij geen 
dingen te zien krijgt betrekking hebbende op 
de sleepproeven van onze Marine-schepen. 

/'-

f 
Uitgetrokken door . ... ............................................ EK. ...................... Afd./Sectie ...... D. ..... Ic ...................... ... Datum ...... Z.5'.'.'.'.J..Q:::-.5.0 ... .... . 

Op aanwijzing van ................................... 

2 
............. D .• .VI .... , ......... \ ,,

l ��cY. yv, e {JQ 
� 507� - •1 � fz)?R 2 .� 21./t. }'o • ��



VERBINDING No. 51. _ai_Y__'.Y r fl 
1 � h-lil'.>\ \ 

No. I.D. ,�- /50. �? !!1 -�' • ) VERTROUW.illLIJK. VVI 
Onderwerp:/ �( 

OPKAÄiTÎ 7 ctober 1950. 1vs1 }.l..j

Eigen bericht. (91J 1 � .... J'1!. • 
ACD/ 

(4) 1 '9 i

Q9ï�9 I �� ;B7 L �, '-
(' In aansluiting op mijn berichten, r.n. 301/50, 

I.D.328/50 en I.D. 364/50, bet:reffnende, de vreemdelingen Ante
RUSKOVIC en �ago TUDOR, beide gewoond hebbende te Hengelo--roT, 
Nicoiaasstraa No. 29, heb ik de eer U het navolgende te berichten 

ANTE RUSKOVIC, geboren te .Pyavicino, 20 October 1913, van beroep 
monteur(1), is op 27 September 1950, alhier afgeschreven als ver
trok1ren naar Amsterdam, adres, Elgenstraat No.9. Blijkens eigen 
opgave zou hij thans werkzaam zijn bij de Nederlandse Droogdok 
Maatschappij te Amsterdam. 
DRAGO TUDOR, geboren te�� Split, 3 September 1920, van beroep 
monteur{?), is  op 13 September 1950, alhier afgeschreven als zijn
de vertrokken naar Joego Slavi�. 

... Hij zou naar zijn vaderland vertrokken zijn via het Joego Slavisch 
Consulaat te Amsterdam. 

• 

Hun vertrek van hier staat in verband met het beeindigen van de 
ders der Joego Slavische regering aan de N.V. Machine Fabriek 
Gebrs. Stork en Co. alhier. 

Op 7 Ootober 1950, toegezonden aan het 
Hoofd van de Binnenlandse Veilighei ds Dienst 
te 's-G RA V E N  HA G E .  

In afschrift aan: 
De Procureur Generaal f gd. Directeur 
van Politie te A R NHEM • 

Einde. 

Bovenvermeld bericht I.D. 364/50, is al
leen aan de Heer Procureur Generaal � 

A1mhem toegezonden. 
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fl)FSCHRIFT 

MINISTERIE VAN JUSTITIE 

AFDELING POLITIE ·s-GRAVENHAGE. 30 September • 50
,Raamweg 47 

BUREAU: Rijksvreemdelingendienst 
Tel. 183980 * 

No. UV 119650-B 
OP KAARTI 

ACD/1/ -
DAT: 

Bericht op brief van 
Moo wordtv ebt bfoai,baling van de:c brief ag
tt.ktnJng. l\fdc.U g co nummer nauwkeurig te: verm den 

betreffende Vazmoslav SERSIC, 
geb. 16.4.1908. 

Ik beb de eer Uedelgrootaohtbare het volgende te 
berichte na 
Op 13 Juli 1950 kwam als opvarende van het Yougoslavieobe 
m.s. •1xozara" Nederland binnen da Yougoslaaf Vazmoslav
SERSIO, geboren te Rijeka 16 April 1908, Na aankomst in
Neder!and werd betrok�ene aangesteld als lid van de You
goelavische commissie, die toezicht houdt op de bouw van
twee motorvrachtso�epan, die voor rekening van de Yougo
slavische regering"in Nederland gebouwd wor�en.Ben dezer
schepen wordt geboqwd bij de Nederlandse Dok- en Scheeps
bouw Maatschappij �e Ameterdan, bet andere te Hardinxveld.
Sersio is werkzaam te Hardinxveld.

• 

Aangezien deze schepen eerst in Mei 1951 zullen wor
den afgeleverd en &ersic op een dezer sobepen zal aanmon
steren ale dit in de vaart zal worden gebreoht moge ik 
Uedelgrootaohtbare verzoeken het hoofd van plaatselijke 
politie te Hardinxveld te willen berichten, dat het ver
blijf bier te lande van Sersio, die thans nog in bet be
zit is van een visum, geldig tot 11 Ootober 1950, Va.tl

l!la.B.nd tot maand per verblijfsvergunning kan worden gere
geld conform het bepaalde in Vreemdelingencirculaire nr.4. 
Het hoofd van plaatselijke Politie te Hardinxveld ware te
vens te verzoeken nauwlettend op de gedragingen van Sereio 
te willen doen toezien. 

AAN: 

Met bet vertrek. van betrokkene, betwellt door de po
litie ware te controleren, word ik t.z.t. gaarne in ken
nis gesteld. 

Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst werd 
met het vorenstaande in kennis gesteld. 
Ooll. a 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 
Namens deze, 

De Secretaris-Generaal, 
w.g. P.MEIJJES.

Afschrift - ter informatie - aangeboden aan de 
Heer Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst te 
•s-Gravenhage.

de Beer Procureur-Generaal, 
fgd. Directeur van Politie 
te 

•s-G RAVEN HA GE.

Lw 855 • 50.000 • 1950 
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AFSCHRIFT 

MINISTERIE VAN JUSTITIE 

AFDELING POLITIE ·s�GRAVENHAGE. 29 September 1950

BUREAU: Rijksvreemdelingendienst 
Raamweg 47 

Tel. 183980 * 

No. MV 119853-B 

Bericht op brief van 

Bijlage: 1 paspoort 

betreffende An t un PA VI SA • J 

I 

Men wordt vcriocbt bij· �anbaling van de:ze brief dag
tekening. afdeling en nummer nnuwkeurig te ve: meld� 

: ·:.. S OCT. 1950 

AA NTEKEN ZN. ACD/ 

Ik beb de eer Uedelgrootachtbare hierbij te doen toe 
komen het voorlopigepaspoort van de vreemdeling van You

YI go-Slavische nationaliteit Antun PAVISA, geboren te
Tresteno 7 Januari 1912. 

Betrokkene kwam op 13 Juli 1950 in Nederland binn8n 
als opvarende van het Yougo-Slaviscbe m. s. "Kozara" en 
werd aangesteld als lid va.n de Yougo-Slavische comT.issie 
die toezicht houdt op de bouw van 2 motorvracbtschepen, 
die voor rekening van de Yougo-Slaviscbe regering ge
bouwd worden bij de Nederlandse Dok- en Scheepsbouw 
Maatschappij te Amsterdam. 

Aangezien deze schepen eeret in Mei 1951 zullen wor
den afgeleverd en PAVISA op een dezer schepem zal aanmon
steren als dit in de vaart zal worden gebracht moge ik 
Uedelgrootachtbare verzoeken het Hoofd van plaatselijke 
politie te Amsterdam onder terugzending van bijgaand pas
poort te willen berichten, dat het verblijf bier te lan
de van PAVISA van w.aand tot maand per verblijfsvergun
ning kan worden geregeld conform het bepaalde in de 
Vreemdelingencirculaire nr. 4. Het Hoofd van plaatselijke 
politie te Amsterdam ware tevens te verzoeken toezicht 
op de gedragingen van betrokkene te willen doen uit
oefenen. 

Met het vertrek van PAVISA, waarop nauwletterd ware 
toe te zien word ik t.z.t. gaarne in kenr.i� gesteld. 

Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
met het vorenstaande in kennis gesteld. 
Coll.: 

DE lllNISTER VAN JUSTITIE, 
Namens deze, 

De Secretaris-Generaal,. 

w.g. P.Uey jes, Lsg. 

Afschrift - ter informatie - aangeboden aan het 
Hoofd van àe Binnenlandse Veiligheidsdienst te 's-Gra
venhage. 

AAN: de Heer Procureur-Generaal, 
fgd. Directeur van Politie 
te 

AMS TERDAJli. 

Lw 855 • 50.000 • 1950 



l • Aan: Plv. H.C. 

• 

De volgende officiijle Joegoslavische diensten zijn ons bekend: 

Legatie Den Haag, waarbij getrokken de 
Handelsmissie, die sedert 4.9.50 uit 
Amsterdam vertrokken is -

Scheepvaartmissie Rotterdam -

De Legatie valt natuurlijk onder het Joegosl. Min. van 
Bt. Z.; de Handelsmissie onder het Min. van Buitenlandse Handel; 
de Scheepvaartmissie onder Marine. Door middel van detachering staat 
al.les echter onder contröle van de Gezant. 

Een Marinedelegatie in Amsterdam is ons volslagen onbe
kend. Bij telefonische navraag bij Bt. Zaken was men zeer verbaasd 
en hoorde hierover voor het eerst. Ik heb beloofd, onderzoek te la
tèn doen en de resultaten aan Bt. z. mede te delen. 

I.D. Amsterdam inl. en onderzoek gevraagd.

13.10.50 - CLJi. 

2. Bt.Z. inlichtingen gevraagd, waarbij echter om tactische 

• 

redenen niet vermeld is, dat de R.V.D. mondeling mededeelde, dat op 
advies van Bt. z. aan betrokkenenvisa zonder meldingsplicht verstrekt 
zijn. 

Aan: CLR 

In aansluiting op het telefonisch onderhoud van 1 dezer 
deelde de Hr LEFFERTSTRA mij mede, dat de Hr BOUDEWIJN van de R.V.D. 
nog zou nagaan, wat er alzo van Joegoslavische missies in ons land 
heeft verbleven of verblijft. B. zou dit dan rechtstreeks aan ons 
doorgeven. 

lf.9.51 PHC 

Wilt U over deze zaken, voor zover nodig ook contact hou
d en met CVV I. 

12.9.51 PHC 

Bt. Zaken omzeilt het feit, dat zij advies geven over 
hen onbekende zaken. 

13.9. 51 CLR 
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Jv O T A 

Bij: CO 94294 
1'V'. � Î / • 

Aan : P • rr • c •

Van: C.L.R. 

Iifaar aanleiding van het in Uw nota dd. 1.9.51 vervatte 
telefonische antwoord van Bt.z. op onze brief van 4 November 
1950, meen ik het volgende onder de aandacht te moeten bren
gen: 

1. In October 1950 bereikte ons een mondelinge mededeling van
de Visadienst (bedoeld wordt de visa-afdeling van d.e RVD),
dat aan twee Joegoslaviscl1e officieren een visum voor 5 da
gen was verstrekt voor een bezoek aan de Joegoslaviscbe Ma
rine-Delegatie te Amsterdam. Dit waren geen diplomatieke
visa. Eeveneens mondeling werd van de Visa-afdeling verno
men, dat op advies van Bt.z. aan betrokkenen een visum�
der meldingsplicht verstrekt was (Zie 95835 en aant. 2 op

schutblad).
In feite komt e.e.a. erop neer, dat deze vreemde visumplich
tige milit9.iren zich nbch bij ·st.z., nbch bij de politie
behoefden te melden, terwijl de reden van hun komst naax
Nederland en bovendien de Joegoslavische Marineaelegatie in
Amsterdam ons volkomen onbekend waren. Ook Bt.Z. (op wiens
advies de visa notabene verstrekt waren) kon omtrent deze
marine-delegatie Been uitsluitsel geven (Zie aant.l op het
schutblad).

2. I.D. Amsterdam kon ons informatie geven omtrent de Marine
delegatie (KESIC was ons uit Rotterdam reeds bekend), maqr
wist omtrent de beide officieren niets te vertellen. Logisch,
want de heren haaden geen meldingsplicht.

3. Hoewel de officieren inmiddels weer ons land verlaten moes
ten hebben (hopenlijk - want niemand controleert het), werd
alsnog aan Bt.Z. gevraagd, welke r/edenen zij hadden opgege
ven voor hun komst. Om begrijpelijke redenen werd daarbij
door mij niet vermeld, dat het ons bek�nd was, dat Bt.Z.
daaromtrent gunstig geadviseerd had. Op deze brief werd, on
da71ks herhaald aandringen, geen antwoord ontvangen.

4. Het telefonisch antwoord van :Mr Leffertstra dd. 1.9.51 is
slechts een herhaling van onze eigen mededelingen in onze
brief van 4.11.50 en geeft--riï'°genen dele een antwoord op de
vraag: 11Wat komen deze lieden doen?".

5. Ik waag het te veronderstellen, dat Bt/Z. het nj_et weet;
waaraan dan slechts de conclusie is te verbinden, dat door
de (m.i. foutieve) handeling van het op gezag van Bt.z. ver
lenen van een gewoon visum zonder meldingsplicht, een twee
tal communistische officieren zonder enige con.trOle in ons
land hebben rondgewandeld. De aandacht zij er nog op geves
tigd, dat juist à.oor het feit, dat geen diplomatieke visa
verstrekt zijn, ook de Gr.V.D. deze mensen niet heeft gesig
naleerd, zodat zelfs data van in- en uitreis niet bekend zijn.
In welk land ter wereld, behalve in Nederland, is zo'n ver
toning mogelijk?



- 2 -

6. Het heeft niet de minste zin, thans nog verder op de zaak
in te gaan, en zeker niet om bij de B.E.B. (Thorn Leeson!)
te informeren.
Dit e.o. kan hiermede wel als afgedaan worden beschouwd.
Op de berichtgeving van Bt.z. kom ik nog per aparte nota
met andere voorbeelden, terug. (Zie weekrapport 3...a.9.51)

7 September 1951 

CLR. 



• 

• 

Naar aanleiding van onze herinnering ddo 25/29 Aug. No.95835 
inzake de Joegosl. scheepvaartdelegaties deelt Mr LEFFERTSTRA van Bt.z. 
telefonisch mede, dat bij Bt.z. geen verdere bijzonderheden bekend zijn. 
Mr.L. zou reeds op 9.11.1950 telefonisch terzake hebben medegedeeld, 
wat hieromtrent bij Et.Zaten bekend is en op het volgende neerkomt: 

KEZIC hield aanvankelijk kantoor in Rotterdam en is vervol
gens naar Amsterdam verhuisd. Hij is niet in het bezit van een legiti
matiebewijs waardoor hij een dipl. status zou krijgen. 

JOVANOVIO en KLIPA hebben destijds een visum gekregen voor 
een kort bezoek (5 dagen). 

Mr L. adviseert bij de B.E.B. (Hr TH ORN LAYSON) te informe
ren, of daar verdere gegevens bekend zijn, indien wij dit nodig achten. 

1.9.51 
PHC 



vëJJ.!il 4+ 1 

t1l1U3T.Jl1IE VAN 
B�EZ� 

trr. : 95$25 

'Bë.tr .. ; Joer;soslavische 
Scheepva�rt Delegp.ti�s. 

's-�avenhace, 25 .Au�tus 1951. 
, Javastraa:t 68. · , 

ûij mijn: schrijven "Q"an · 29 · JUllÎ j .1 .. , llr. ·'95835, ver
zo�lit :ik U om enig bericht inzake de in miön·scbrijvenvan. 
4 Novèmber 1950, Nr. 95835� geli.oc�de aa.ngél&.tellll.eid. 

�ezien tot hede� nog_geen antwoord van zy nerd ontv:a.n
gen9 veroorloof·ik mij noglllä.äls Uw e.äïidatili..t te vestigen. op
bovcnbedoelde·zaák.. · .- . 

Yen spoedige 1:,eantwoord;j,.ng ...ti.or.dt t�e zêër op pr:t'js 
gestel<l. ' · . , . . · · • .

� 
� :. 



vdll/3+1 CL.� 08: 94294 .

)'2 � fUNI l,\.f r

.,. -

}Jlf K. E. BRESU\Vl

9r,1 • 

an do l:IooSodGlgeotrenGO Boor CV- J. Viooor 
Oiroctou:r: van Hot Rabinot on Chef Afd. .Pi-otocol 
vru het M1n!-otc-·ie van Buitenla.ndGo àk n 
1.cb 2J 

'a- G .. 
Ont r, b·. ·,1, : ...... _ ............. ----........ . 

Ra:-ipel : .. ./s--..f-:-.J;Y... ............. . 
ArltWG Jrd : ..................... -···-··-··-··-
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Ohl co 94294 
.i;_l 1; !uT SRIE V All

.rlilfü EHLA.U-DJE liP.KE1'4 ' s-Gravenhagc, 4 lfövember 19.50 

lifo. : 95835 
Bijl .. , gefle 

Betr .. : Jcogoslavische VERTROUWELIJK 

1. Door de Viso.c1ienst Y1erd mij medegedeeld, dat door
het Nederland.se Consulaat te Hannover omstreeks 5 Octo
ber 19.50 visa ver!J'tirokt zijn aan de Joego�la.visehe of
ficieren:

najoor Rad.emir JOVruiovrc 
Kapitein Ilya KLIPA, 

om een bezoek van vijf dagen aan de Joee;oslavische Maxi
:n.e-fl.eiegatie, Keizersgracht 498 te Amsterdam, ·t;e bren
gen. 

Volgens mededeli� van de Politie te Amsterdam heb
ben deze vreemdelingen zich aldaar niet gemold. 

Ik moge U verzoeken mij te doen mededelen, llielke �"e

denen betrokkenen voor hun bezoek aan Amsterdam hebben 
opgegeven. 

2. Omt;rent de Joegoslavische Marine-delegatie te Am-
sterdam deelde de Ä.I!lsterdamse Politie mede, dat op het
adres Keizersgracht 498 o.m. is gevestigd het kantoor
van de "Jugoalavenska Linyska Plovidba. Delegacyc Za '.No
vogru " Deze delGgatie staat onder leiding van IL�moslaw
KESIO, sedert � Au&u.stus 19.50 ingeschrevcni "lie 1Unote1•&i.m,
Buiksloterdijk 302. Voordien verbleef XESIC te Rotterdrun.
De ·taak van deze delegatie zou besfa-ian in het toezicht
houden op de bouw van schepen voor rekenizlc va.n de Joe
goslavische regering. Te AmSterdam is een dergelijk schip
in aanbouw bij de Nederlandse Dok- en Scheepabouw Maat
schappij •

Tot dusver was mij alleen het 'be.at ... an wn een Joe
goslavische Scheopvaartdelegatic te Rot;tcrdam, 's-Graven
dijkwal 59, bekend, waarbij KESIC voornoemd werkzaam was. 

Ik moge U verzoeken mij te doen mededelen, of de de
legati& te Rotterdam no§ werkzaam is en, zo ja, m:i.j op
gave te verstrekken van het aldaar werkzame pe:t·coneèl en 
van het pe�soneel te Amste.rda.m. 

Ontv. bew:. ···----
Rappel ·-... .J . .G l� ... .2�·······- _ 
Antwoo.,/ : ___ ·-· -· rr···· ·-····· ...

HET HOOFD VAM DE DIEHST 
ç:=s deze, 

,,J...x .!. ,1. J. Th. Se1·ra1·is. 

Aan. de HoogeéléJ.�eotrenge Heer Mr J. Visser, 
D:trect"eur ve_n. hot XAbi.ne·t; en Chef' Afd • .Protocol 
vru1 het Uinister:Le van Buitenlandse Zaken 
Plein 23 
's-GRAVEUHAGE 



No. 3667 - 50. 
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Uw No. 94294 d.d. 17.10 .1950. 

Betreft: Joegoslavische Marine Delegatie. 

Vertrouwelijk. 

y. / t I, / 

!f 1:f..?. 
I - n '(

26 October 1950. '/ 

• 

• 

In antwoord op Uw vorengenoemd schrijven kan het vol
gende worden medegedeeld 

Op het adres Keizersgracht 498 te Amsterdam is o.m. gevestigd 
het kantoor van. de Jugoslavenska Linyska Plovidba Delegacyc 
Za Novogr. Het i� aangesloten op het telefoonnet onder nummer 
38278. 
Deze Joegoslavische delegatie staat onder leiding van : 

Krunoslaw KEZIC, geboren te Split ( Joegoslavi@ ), 29 Januari 
l9ll, van beroep machinist grote vaart, wonende Buiksloterdijk 
302 te Amsterdam. 

Betrokkene is op 16 December 1948, met vrouw en kind, naar Ne
derland gekomen en verbleef tot 3.8.1950 te Rotterdam; op 
laatstgenoemde datum kwrun hij naar Amsterdam. 
Voor zover is kunnen blijken houden de leden van de delegatie 
toezicht om,. de bouw van schepen, welke voor rekening van de 
Joegoslavische regering in Nederland aangemaakt worden. 
Te .Amsterdam is een dergelijk schip in aan bouw bij de Neder
landse Dok en Scheepsbouw Maatschappij. 

Omtrent een bezoek aan of een verblijf te Amsterdam van de 
door U genoemde vreemdelingen Radomir Jovanovic (geb.29.7.'17) 
en Ilya Klipa (geb. 2.7.1911) is niets kunnen blijken. 

Indien de overige leden dezerzijds bekend mochten worden, zul
len deze U zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. 

H-3.



• 

• 

vd1:. C4 Uv 94294 

MilU.ST.ti!RIK VJ\N 
l31N.NJ/NL.ilNDSb; :t..AKJm •s- Gravenhage, 17 October 1950.

No. ·: 94294 
Bijl.: gene 
Betr.: J'OEGOSLAVISCHE MARINE D.EL.ö:GA'l'I.1!. te .Al:ST.tmDllM. 

Door de Visadienst "18rd mij bericht dnt OJll8treeks 6 Oc
tober 1950 door het Nederlands Consulaat te Hannover visa zijn ver
strekt voor de duur van 6 dagen aan de ioegoalavische offioioren 

- �ajoor Iuldom1r JOVANOVIC0 geb. 29-��1917
- Kapitein Ilya KLlJ?A, geb. 2-7 ... 1911.

Zij zouden een bezoek brengen aan de Joegosclavische .Lle
rine� delegatie, Keizersgracht 49e, te Amsterdam.. 

Deze l.!arine delegatie was mij tot dusver onbekend, ter
w.l jl bij navraag bij het itinisterie van Buitenland.se lakan bleek,
dat men al.dwir ook onkundig is van het bestaan daal."Van. 

Ik moge U verzoeken mij te dOl)n berichten wat bij U be
kend is, of na onderzoek bel!Bnd mocht "WOrden, omtrent de werlczaamhe
den en loden van het �ersoneel van deze J06goslav1sche Marine dele• 
gatie. 

Aan de Heer Hoofdco.11"izniesaris van Politie 
te 

ID.'T HCiOFD VAN� DI.i&S'l' 

/1 
fülnens deze, 

7 Or P.J. Platteol
7

1 )nt�1 � bew�. � 

J.t'.t-'"'l z ..... ,b� /(::;;;;r/J?: •. ::.; ... 
Ji;.ûhlf?(J�� ·--� .r e,�S'
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r, .. 1:1.PPOR1r va.n C 

3e\Jr.: Joe�;o-8lavisc,.1e ülitnirei1 
Lt ons 12.1,1. 

\') 1 

·;_ 9 OCT. 195Cl

i ACD/

.Door de Vis die 1st 'i'lBrd a,;.1.n C ? .J,•::-j_c t, dxè; door 
1et � ede.r:la".l.c.s Cons-üe.at te :Lnnover oe L visu.. uas vGr-
stre 'd voor a_e d u1� van 5 G.é\ _ _;e1 ta à.0 volc;;ende> Joe.;o-
ul �- serre ofiicieren. 

1 

1 

1 .• ajoor ,.�ado,:lir JGV�-0. OVIJ, .;e,J')rO:.J.. 29 JuL_ 1917. 
h�pitei1 Ily� I:...,I_À, 

0
eoorè� 2 Juli 1911. 

,..,ij :Jj_lden ee'l bezoek !)reni.;en aan de Joe.;o-Jlavi
sche . arine .Jele...;a-cie, .Ieizers,;r;_,cht L�98 te ..... 1 .... terda.m.. 

...... .--.. - , 
OP •"AARî-

ACDi 4r.}_q·

�r-_,_.i-su
'DL''· 'l,. t ""· � ..J\,-,�-.•·-aao 

5 October 1950 
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NOTA 

.Aan: HC (CVV I) 
Van: ED (DMS I) 

Gezien het feit, dat door onze regering reeds een 
Joego-Slaaf en een Pool is toegelaten om de nodige erva
ring op te doen in het sleeptank-werk, komt het mij voor 
dat tegen deze persoon ook geen bezwaar kan worden gemaakt. 
Door de leiding van het bedrijf worden altijd maatregelen 
genomen, zodat buitenstaanders geen inzage krijgen van de 
resultaten der sleepproeven met marine-modellen. 

14 Februari 1952. 
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NO'rA 

Aan: CLR 
Van: DillB/I 

Betreft: Uittreksel uit verslag van de bespreking met 

• • • • • • •

Iifed. Scheepsbouwkundi6 Proef station te ,Ja.geningen 
d.d. 26 Beptember 1951 •

B.V.I. deelde verder mede, dat de Yoegoslaaf
Sentic Ante (zie CO 91031 en besprekingsverslag d.d. 
1.2.1951 punt 4 Dive:rsenJ reeds eni5e tijd in dienst 
is bij het Schee�sbouwkundig Proefstation. B.V.I. beschreef 
;.::;e.c1tic als een zeer net persoon, die geen on!Sezonde nieuws
gierigheid aan de dag legt. J. bepaalt zich uitsluitend 
tot het hem opgedragen werk • 

• • • • • • • 

DulS/I, 3 October 1951. 

�· 



l.UN!Drt' ,r VAN 
BINNT"'\'.IJL "IDSE ZAKEN 's-Gravenha�e, l september 

Javastraa.t b8. 
No.: /4 910}1

• 

• 

VERTROUWELIJK 

Naar aanleiding �àn :uw· schrijven ven 9 Augustus j.l. 
nr. 773o8 D.A.Z./VZ. heb 1k de ear Uwe Excellentie mede te 
delen, dat mij van---de zijde ven de Marine is b�richt, dat 
bij het Scheepsbouwkundig Proefstation te lagen1ngen ge
classificeerd materiaal voor de Marine in aanbouw 1s. 

In verband hiermede zal ten aanzien van h�t verzoek 
van de Yoegoslavische Legatie het standpunt dienen te 
worden 1n�enomen, dat geen buitenlanders tot het genoemde 
proefstation kunnen worden toegelaten. 

Het Hoofd van de Dienst 

Mr. L. Einthoven • 

Aan Zijne Excellantie 
de Heer Minister van 
Buitenlnndse Zaken 
te 

t s-GRA Vi::NIIl.GF. .. 

;l..,;. ,r1,,,4.� h,-v ..l) il J' J;. 
Il ,t . .J-lo•.rl.
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Kenmerk: Directie Algemene Zaken/VZ. Datum: 9 Augustus 1950. 

Onderwerl': Tewerkstelling van Mr. Sent ie. Nummer: 77308. 

Bijlagen: 

• 

Aan de 

. . . .

Ik heb de eer U hierbij in afschrift aan te bieden een 

nota van de Yoegoslavische Legatie alhier, d.d. 27 Juli j.l., 

No. 763/50, inhoudende het verzoek te willen bevorderen dat 

een Yoegoslavische Ingenieur wordt tewerkgesteld als 

bij het "Nederlandse Scheepsbouwkundig Proefstation" te Wage

ningen. 

Gaarne zal ik Uw oordeel vernemen omtrent de vraag welk 

Nederlands belang hiermede is gediend en welk standpunt naar 

Uw mening terzake dient te worden ingenomen. 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
Voor de Minister, 

De Secretaris-Generaal, 

� !'?1� ..IJ i7S I

a...et... J ... /� .. r/.

Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

� 7557 • '50 
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No. 763/50. 

To 

The Legation of the Federative People 1 s Republic Yugoslavia 
presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and 
has the honour to request them for their kind assistance in the 
folloving matter. 

The Yugoslav Scientific Institute for Shipbuilding in Zagreb 
applied to the ''Ned. Scheepsbouwkundig Proefstation" Wageningen to 
take Mr. Sentic Ante, Bachelor of Engineering as an apprentice for 
about a year. Mr. Sentic is living now at Zagreb in Yugoslavia. 

The above mentioned Netherlands Institute informed the Yugoslav 
Institute that it· would be prepared to meet its desire, but at the 
same time it informed the latter that it would be necessary to 
obtain from the Netherlands Government an official werking permit 
for Mr. Sentic after which the Netherlands Institute would be in a 
position to put him on its Staff. 

The Legation of the Federative People's Republic of Yugoslavia 
would be very grateful to the Ministry if it could intervene with 
the competent Dutch Authorities so that the necessary permit for Mr. 
Sentic be granted as soon as possible. 

Thanking in advance and looking forward to a kind reply the 
Yugoslav Legation avails itself of this opportunity to renew to the 
Ministry the assurance of its highest consideration. 

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
THE HAGUE. 

The Hague, the 27th 3uly 1950. 
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Onderwerp: Nicola VUKS.A. :·,5 JULI nso

OP� 
4CDU 'fC,
DA 1: U/11 'f'D 
PAR: lfi" 

ACD/ "'1J:i.1,

Te Uwer informatie moge ik U hierbij 

'- -doen toekomen een ui ttreksal uit een rap[X>rt 

opgemaakt door s, betreff'ende de Joegoslaaf 

N. VUl<St1.

� S.T •

.AAN: B.V.D.

Typ: 18.
Coll. :,� 

•



V E I L I G H EI D S R A P P O R T. 

Datum: 
Rapporteur: 
Van wie bericht ontvangen: 
Betrouwbaarheid berichtgever: 

10 Juli 1950. 

Eigen waarneming. 

Betrouwbaarheid bericht: 
Welke actie ondernomen: Gene. 

Gene. Met welke instantie wordt samengewerkt: 

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

Onderwerp: VUKBA Nicole. BERICHT" 

• 

• 

Mij wordt bericht, dat Niaol.$ VU KSA, geboren te 

Matkovi&, 25 Juli 1908, Yoegoslaaf, verbleven hebbende Rotter

dam, G.W. Burgerplein 13 en ka ntoorhoudende te Rotterdam, 

Gravendijkwal 59, op 8 Juni 1950 -zonder zich bij de Vreem

delingendienst te Rotterdam te hebben afgemeld- met vrouw en 

kind naar Belgrado is gereisd. 

VUESA werd op 11 September 1948 in het bevolldngsregister 

van de gemeente Rotterdam ingeschreven, komende van Yoego

Sl.avi@. Hij zou te Rotterdam verbleven hebben in verband 

met het bouwen van schepen voor Yoego-Slavië • Thans heef't 

hij een visum voor Zuid-Afrika aangevraagd om aldaar als 

Yoego-Slavisch representative op te treden • 
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Kenmerk: Directie Algemene Zaken 

Onderwerp: N. Vuksa 

Datum: 

Nummer: 

8 Juli 1950 

68564-5441 G.S. 

G EH EIM 

• 

Naar aanleiding van Uw schrijven van 

7 dezer, Z.Z. 122, betreffende Nicola VUKSA, 

heb ik de eer U mede te delen, dat mij omtrent 

hem inlichting werd verzocht door de Zuid

Afrikaanse Legatie. 

Betrokkene, die eigenlijk bankwerker 

zou zijn, zou namelijk door zijn Regering 

zijn aangewezen om in Zuid-Afrika in een con

�fulaire functie op te treden.

I y 

DE MI NISTER V.AN BUITENLANDSE ZAKEN, 

Voor de Minister, 

DE WND CHEF DER DIRECTIE: 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68, 

's-GRAVENHAGE. 

� 7338 • '50 
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• 

z.z. 122

7 Juli 1960 

Omtrent N. VOKSA is reeds met Uv, 
bureau gecorres!JOndeerd (o.a. onze brief 
nr. 4357?, d.d. l April 1949). 

Recentere Laeevens bezitten wij niet. 
Wel moet noe melding worden gemaakt van een 
ber icht voor welks juistheid onzerzijds 
echter niet kan mrden ingestaan. Het vermoeden 
best6at n.l. dat de Joego Sluvische scheep
vaartmissie zich bezib houdt met andere zaken 
dan strikt op hnar terrein liggen. Hierbij 
wordt gedacht aan economische s�ionnage. 
VUKSA zou eigenlijk in het geheel geen scheep
vaartsuec1al1st zijn en vermoedelijk een 
spionnageopleiding hebben �ehad. 

Volledigheidshalve kan noP worden mede
gedeeld, dat volgens een niet te controleren 
bericht een fabriek 1n Nederland een vraag heeft 
gekregen op technisch gebied van oen lid van de
Joego Slavische scheepvaartmissie. De fabriek 
weigerde op deze vraag ant"WOord te geven . &iige 
tijd later bereikte deze fQl.riok dezelfde vraag 
uit ?Maden ook van Joego Slavische zijde. 

Wij zouden het op prijs stellen van U te 
vernE111en in welk verband de naam van VUKSA thans 

ACD / tor sprake komt, 1. v.m. onze belangstelling in
891� hem. 

Aan de HoogEdelGestrenge Heer 
P .J'. de Kanter 

voo r 
P.R.Gerbrands. 

Directie Juridische en adm. zaken 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. 



:ro �-a, l?J'Ocurour�ellere.ai, 
fgq D1rect:.-;w.• V'!ln folit�e ·1f1j 
,b.t:t t.rarechtsnof 
te AR?lltrru. 



VERBDIDDîG No. 51. ,t,, 
No. I.D. � 2.-8/50. ;1.,V---Y 

'

Onderwerp: 

) 

I V .. r , 1.. <IJ... 

VERTROUWELIJK. 
1 
6 Juli 1950. 

-1.nte Ruskovic em Drago Tuior. 

1---::::�-��:�� �----------------- ��'.��\-------------�-- ��O;r��-------
Pi\R: �î c:.c;,, "1 1;, 112- ---- ----

• 

Ik �de eer U het navolgende te berichten: 
In aansluiting op mi� bericht No. I.D. 301/50, betreffende de 
Joegoslaven Ante Ruskovic en Drago Tudor, beide verblijvende te 
te Hengelo (O), is mij thans het navolt,ende betreffende deze 
personen bekend geworden. 
Op Maandag 3 J-q.li 1950, vervoegden beide personen zich ten post
kantore alhier en boden zij ieder een postwissel ter uitbetaling 
aan. Beide postwissels bleken afgezonden te zijn door de Joego
slavische Legatie te Rotterdam. Rus�ovic ontvál.ng een bedrag van 
f.494.- en Tudor ontving een bedrag van f. �36.-. 
Dinsdag 4 Juli 1950, werd door Ruskovic een aangetekend schrij
ven aan de Legatie te Rotterdam verzonden, welk schrijven be
stond uit een tamelijk grote enveloppe, waarvan de dikte aangaÏ, 
dat zich in de enveloppe meerdere brieven of bescheiden bevonden 
Voorts is :blo thans gebleken, dat 'tuskovic de meerdere is van 
Tudor. �it bleek, doordat meermalen voorgekomen was, dat brie
ven bestemd voor Ruskovic afgehaald waren, door Tudor, die dan 
voor ontvangst met de naam Ruskovic tekende. Toen nu Maandag 3 
Juli 1.1. beide personen aan het loket van het postkantoor kwa
men herkende de betreffende postambtenaar Tudor als zijnde de 
persoon, die meermalen met de naam �uskovic getekend had bij 
het in ontvangst nemen van poststukken bestemd voor Ruskovic. 
Deze postambtenaar heeft toen terecht opheldering verzocht en 
toen werd door Ruskovic verklaard, dat Tudor in zijn opdracht 
de betre�fende poststukken opgehaald had en dat hij van mening 
was, dat dan ook met de naam van de persoon getekend moest wor
den als op het adres vermeld. 
Het is nog niet bekend hoe vaak voornoemde :personen geldzendin
gen van voornoemde Legatie ontvangen. L.o enigzins mogelijk zal 
dit gecontroleerd worden. 
Hierbij ingesloten de foto afdrukken van, Ruskovic, Tudor en 
Eericic. Laatstgenoemde is thans niet meer te Hengelo (O}, maar
is vertroy..ken naar Rotterdam. 

Op 6 Juli 1950, tnegezonden aan het 
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te I s- G R A V E N H A G E • 

Einde. 
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de eer U het navolgenrle te berichten: 
Mir'lr'!els een betrouwbai(r contact, wer1 mij door eigen wa�rneinin 
bekend, dat de vreemdeling van Joegoslavische nationaliteit, 

-\- �xmia:z:iq;x ,\NTE RUSKOVIC, geboren te Pyavicino, 20 October 
1913, van beroep monteur, tijdelijk verblijf' hourlende te Hen
gelo (0), Nicola�sstraat No. 29, regelmatig een :in de Joego
slavische taal gesteld communistisch blad outvangb, götiteld 
1�BORBA". Dit blad ontvangt hij via· de ,Joegoslavische Legatie 
te Rotterdam. Voorts deelde mij mijn contact mede, dat voor
noemde persoon veelvuldig brieven en telegrammen ontvangt even 
eens afkomstig van voornoemde Legatie. Bij deze �rieven zijn e 
vaak, die aangetekend verzonden zijn en door Ruskovic worden 
afgehaald. 
Op hetzelfde a�res als Ruskovic woont tevens de Joegoslaaf: 

-f- îi Drago TUDOR, geboren te Split, 3 September 1920, van beroep
machinist. Beide personen werken als volontair bij de N.V. 
Gebrs. Stork en Co. Machine Fabriek alhier. 
Zij ontvangen van voornoemde Firma geen loon en staan feite
lijk niet in loonr'l.ienst. Voornoemrle fabriek heeft tamelijk 
grote or'1ers voor Joego Slavië in uitvoering en beir'l.e personen 
houden meer toezicht op de werkstukken, welke voor Joego dla
vië gemaakt worden, terwijl zij tevens ingewijd moeten worden 
in de werking, behandeling en montage van �eze werkstukken. 
Hun vakken waaronder zij ingeschreven staan moet in twijfel 
getrokken worden, doordat deze personen een zeer voorname in
druk wekken en uit niets kan blijken, dat zij gewone werklie
.rien zijn. Ook de behandeling welke deze personen van de Firma 
stork genieten wijst daarop. Zij hebben een eigen kamer in 

het kantoor der fabriek en gam en komen wanneer hun zulks 
goeddJkt. Zij betalen in hun pension een tamelijk hoge pension 
prijs, namelijk 150 gulden per maand per persoon. Zij leven 
voorts tamelijk royaal en hebben blijkbaar nooit geldgebrek. 
%ij bemoeien zich nimmer met Nederlanders en hebben ook geen 
vrienden of kennissen waar zij mee omgaan. Zo nu en dan bezoe
ken zij een bioscoop en slechts enkele malen is gebleken, dat 
zij met een meisje uitgeweest waren. 



Ruskovic werd op 5 Januari 1950, alhier ingeschreven komende 

van Rotterdam, waar hij op een scheepswerf werkza.1.m geweest 

,,,as. 
Tudor werd op 29 September 191.�9, alhier ingeschreven komende 

van Rotterd.am, wA.ar hij ook op 8en scheepswerf gewerkt ha1.. 
Voordat Ruskovi« alhier was, verbleef alhier nog de Joegoslaaf 

-+ 1stanislav Pericic, geboren te .Bribir, machinist. Fij werd op 
28 September 1949, alhier ingeschreven komende van Rotterdam 
en vertrok op Jl� Januari 1950 weierom naar Rotterdam. 

Het is niet mogelijk gebleken de door voornoemde personen ont
vangen post te controleren, daar al hun correspondentie in de 

Joegoslavische taal gesteld 1s. 
De aandacht blijft op deze personen gevestig"l en bijzonderhe

den wor'"len U bericht. 
De volledige informatieka,1rten van deze personen wor1en hier

bij gevoegd. 

Op 19 Juni 1950, toegezonden aan het 

Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te ts-GRAVEN RAG 8 .  

2inde. 
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RAPPORT: ACD 

3etr.: N .VUKSA 

1. f"p 6 Juli lt'50 we,.,d ik opgebeld do or de relatie Stichtin0
Landverhui zing met verzoek om inL chtinier: betr. bovengenoemde
t.b.v. de 'luid Afrikaanse Legat e. Deze zou birmen 24 uur
antwoord moeten geven op eenze�fde verzoek van hun regering.
2. In over let:; met KJ./RJI. ben ilk v or dit 1 1i tzonderinësgeval
hierop ingegaan, mer; het verzoek he.!1 ir, 1E.n vervolge naar
Rui tenlandse Zal.ren (Adriaanse) te verwtj zen.
0. .'edegedeeld werden: vol....,ed' ëe personalia, adres en functie, 
'tevens 1:H;t ""ei t dat hij fel oarti j man zou zJ jn e"ï. ei6enJ ijl{ 
r1outeur is (zie rapport C 5 van 26.3.49, I\CD/59338 in ').;) 633l} 
4. De vol�ende da; reeds wen de �ULt. Za�en waar de �1id
Afrlkanen inmiddels blJ jkbaar 'l"eeds ware,. :eweest, z.:.c:. tot
,..erbrands ( er> ;:.bszins ten onrec.bf· e) die daarop scl-1..riftel.ijk
reageerde !"iet :)rief .ZZ .L22 ( eveneens ten onrec 1te) en daarbij
in overle� meT �ij precies dezel.fde �egevers verstrekte.
5. A.C:J/89123 is een antwoo:od on d13zr0 la atste ')rief'.

, . 

ACD, 14 .7 .f.O 1'1oyon • 
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,UNISTERIE VAN 
BINl:.fENLMIDSF. ZAREN 
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Bijl.: {:;ene 

Betr. : v .SI •re

• 

's-Gra venhage, 29 Juni 1950 

-.. � cur ï
. ," .f\ 1 ·--------

;g 

VERTROUi'IFLIJ'".i<: 

Onder verwijzing naar Uw schrijven d.d. 15.6.1950 ?Tr I.D. 302/50 
betreffende de versnreidinp van buitenlandse CO"'L"lunistischo couranten, '110-
ge i" U heric1ten, dat de Joeo-os]'l.af, Viktor SP�C, ,.,onende l'laenstrruit 9 
te A"\Sterchm, in Nederland verblijft teneinde tooziclit te hour:len op àe aan
b·om'il van .Toegoslavische schepen bij de J1..D • .:5. 1. te Ar,1sterdam. 

?.�ochten U naclere gegevens or1trent betrokkene bereiken, dnn zou ik 
het zeer op prijs stellen, hiermede in kennis te worden gesteld. 

Aan de deer Com�issaris van Politie 
te 

HEfü •LO 
---

H.f!.T HOOFD VA.lil DE DIL rsT, 
Namens deze, 

Jhr Mr i',.J .Th. Scrraris • 



VE:RBINDING No. 51. 
No. 1.n. d't,t_/50. 

Onr'lerworp: 
15 Juni 1F.. Vers pre idir g van buitenlandse ::: 

col:llntunistische couranten. 
--------------------------------------------------------------- ·�-----�--�

:J;l..gen bericht: 
OPl-.�rH :·19 JUN! 1950 

e 

Ik heb de eer U het navolgende te berichten: 
Op Dinsdag 13 Juni 1950, werd door Cornelis Antoon BLOM, wonen
de alhier �lzenstraat No.9, aan een agent v�n politie, die op 
surveillance was, �edegeäeeld, dat door hem per post een Joego
slavische co�unistische courant was ontvangen, die geadres
seerd was a.m een zekeren Victor, welke persoon hem onbekend 
was. Tevens verzocht hij die courant op te halen, da�r hij geen 
prijs stelde op die courant. Door deze agent van politie is 
bedoelde courant opgeha•üd, welke nog voorzien was van de adres 
omslag an daaruit bleek, dat de courant bestemd was voor: 

f Simiè Viktor, wonende alhier Elsenstra�t No.9. De courant blee 
een in de Joegoslavische t1al gestel� co�munistisch blad te 

..J �- zijn. Hierop is ean onderzoek ingesteld naar voornoemde Vilctor 
6<l ·71-, / 

1:1a3.r blijkens de Vreemdelingendienst verblijft in deze gemeente 
geen vreeodeling v� die naam en heeft oolc nimmer in deze ge
meente een vreen1 i.eling van deze n,trtm verbleven, 1.1 thans heeft 
zich geen vraen.neling van die n"lar.t hier a'Ulge,·1el1. 
Op11er1<:elijk is echter, dat voornoeode BLOM, alhier bekencl sta.at 
als zijnde lid van de E.V.c •• In verban'ä'""'Iiierrnede is een nader 
onderzoelc naar deze Blor;i ingesteld en daarbij bleek, dat Blom 
wel als sympathiserende met de J.v.c. bekend staat, maar d2t 

\ ... J 1 zijn li1md1tschap zeer zeker niet vast staat, zelfs dat nJ&:!L 
f/..o.{,A./V' (fai .:1an__g��omen ms.5 worden, dat hij lid V'm de 8.V.C. is. Wel vrerd 

� 
�rj door mijn contactman medegedeeld, dat Bloo kort na de be-

/ vrijding lid van de a:.v.c. is geweest, maar dat lidrn.n.atschap 
reens heel spoedig heeft opgezegd. 
Een inforuatiekaart betreffende voornoende Blom is reeds :L� 

e 
Uw bezit. Van vorensta inde bevinr'lingen is alhier aantekening 
gemaakt op zijn cartotheekkaart. 
Lleal:'genoemde courant vJOrdt hierbij gevoegd. 
Sen �ader onderzoek wordt ingesteld naar de vreemdeling Viktor 
en nadere bijzonderheden omtrent deze persoon worden U bericht 

0� 15 Juni 1950, toegezonden aan het 
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 

tets-GRAVENHA GE . 

:!inde. 
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( 
--------- U OVOM BROJU : ·---------, 

strana  prva : 
U Zagtcbu su �veèano sabran.Jeni posmrt,ni ostaei !rinJrstorice rukovodllaca Partije i SKOJ -a
Nola ambasade FNRJ u Pragu èehoslovaèkoj vl�il'rivrernena obu.stava rada posfanstva. FNR.T u Ti

rani 

S t r a n a  t r e t a : 
Pokret teJteznicara. 
Plan 6e premasuje l pored nedostatka radne snage 
Nov1 pro®la.sci i racionallzacije u Komblna.tu Bo· 

rov
;a. t.adruznün !ma.ujima. No_vosa�kog kotara oce

l;uje se najvool prinos za. posl3ednjib deset godina. 
S trana dr u g a : Radna. zadruga. Rumtlllja. · 

st,,;;"rske �adruge u Bercegovini dobro na.preduju îiako je mJesno P-Odruèje Gornja Tnzla postalo n:!.J· v,.... � bol.;e u kotaru 
Pozdrav graditelja Beograda drugu Titu S t r a n  8 � e t  v r t 8 : 

1 
'U Eltavoj ieml.ii u k,ku eu prlpreme za pros1:rru Vanjsko-polltièke vljestiDJeaJe nedjelje Fislmltura l sport 
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U ZAGREBU SU SVECANO SAHR.ANJENI POSMRTNI OSTACI TRINAESTORICE RUKOVODILACA PARTIJE I SKOJ-a

Nolu ombusade FNRJ u Prugu 

cehoslovaëkoj vladi Neka nas Zrtve boraca radniCke klase i naroda Jugoslavije nadahnu
novom snagom u borbi za ideale socijalizma i slobode naSe dornovine

rekao je u svom govoru drug Milovan Dilas
Kroz veliku <;lvoranu Radnickogdoma u Zagrebu u kojoj su lzlozer,\ lijesoVi s posmrtn:m ostacima tr:naestorlce paHh prvobo.aca radnlckeklase Jugoslavlje, neprekidno protjecerljeka trudbenlka radnlka, namjestenika, �eljaka, ul!enika, vojnlka l oficlra Jugoslavenske armije, plonira 1 majkl s djecom, koji odaju posljednjupocast pallm bordma. Za to vrljemepofasnu strazu fovaju partljski 1 sindikalnl rukovodiod ! najbolji trudberûcl lz zagrebaékih tvom:ca 1 po:luzeéa ! oficirl Jugoslavenske annije.Tocno u 12,15 sati u àvcranu je u§ao�an Polltblroa CK r,:p Jugoslavtje l\'Iilovan Dllas u llr:l'nii sekretara CK KP Hrvatske , p::-eC:sje::ll1Ika Vlacl.éNarodne Republike Hrvatske dr. Vladimira Ihkzriéa. S njlma su u dvoranu uslf ! odali poëast -pallrn prvob�!'c_Img tlanovl CI<: KP Jugoslavlje 1m,n strl Savczne vlade Vicko Krstubvié l Bozjdar Maslarlé, élan CK l�P Ju(ctoE!avlje i predsjednik Centra1nog odbora Saveza sindlkata Jugo:lavlje f)uro Salaj, Nanov1 Polltbiroa CK KP Hrvatske Karlo Mrazovlé,Ivan Kraja�lé, Antun Blber, Zvonko Brkié, Dragutln Saill, Dusko BrkiéRa<ie Zlgié, Ma;ko Bellnlé, Niko!; S:ü'.!Hé I Mlle Pocuéa, élanovl Centralm"::: kom:teta KP Hrv.atske, prcdstavnici cenfralnih komlteta oslallh re!)ublik:i, prc:i,jednik Sabora Narodne Republlke Hrvatske dr. Zlatan Sremec, potpredsjednlk Vlade Narodne Republike Hrvatske Franjo Gaï.! smln!strlm:t, generallma Jugoslavenske armlje na �elu s general-lajtnantomMllanom Kuprefanlnom, sekretarlmaC2ntralnog konûteta Narodne omlad!ne Jû�oslav!Je Mll:hnom Ncorlciéem

1 prozet ogromnom p�rtvovno§éa iljuhavi :za. Parti.Ju, zá narod, ;ra prolet:!.rijat ci,iillog s_yi;eta. U 11vjetlmatestog ilegalnog zîvota., koji je bio prekldan robijam:::. u t!lmnicama imuflonicama atnre JugosJav.ije, fallistlèkog okupatora. ustasko-cetnlck!hkoUaca, svi su �c oni borill do za.d.njeg èasa svoga "!ivota i herojski glnull. 
»Sallranju;iuél posmrtne ostatkeprvoboraca palib liirom naso ze.m!;!e - rekao je .1 nastavku svog govora drug Sail: - narQd se u oslobo·aenoj doroovini onufoJe uspomeni hilfad:i p:ilib bon�a. u temelje nnse soci.ialistiëkc donw. Ine oni su pÓlozili,svoje :iiivote. NHiov rad i d,ielovan.ienjibova. herojsk.a smrt su doltaz rac1a n:ise Kompe.rtPe, ,ier stranice lstori.i� n11se Partije l n::.sih narocla lspisano su djellm.a i krl"lju tlrugova, 1,o.ie danas sahranjl!Jemo l stotina hJljada, koje su lh ,;lljcdile. I drug T!to rukovooul nasom Kompartijom uz takî'e sarednikd i snborce mogao je i usp!o da. 1941. godineokupi isav nnli narod kako bl ostvariosvojo vjekovnf) teinJe.

Da.nas se oslobollenl l;tudJ, slobodnl I ravno)>ravni narodi oduzuju palim her11>jlma time, §to nastavljajuél n.iib.ovo zapoceto djclo gra.de n zem}jf sócijalizam pod rukovodstvom Parlije i druga Tita. Ika(ia rulcovodlool SKP<b) 1 ostale 1:-ompartlJe oko nje napaoa.;tu i J.>Ia,te lazlma nasu zemlju, ns.1ie narode, Par·

1 tlju I nase naJvlse pa.rfü,;ke rukovodioce, onl klevcéu l lazu i oase mr·tve hero.te, cije dJelo mi nastavlja.mo.« 
»Danas se nastojl uman.litl i zanijek3.tl orga.nizatorsku uloi:;u Kom:-:ut.lje Jugoslavije. Mrtvi heroji su svjedoci da je KomparHja Jugoshwl;fe, na ëelu s drugom Tit-Oru, bila. Jedini organiza tor i Pokretaè NOB-e, da je 11'.PJ 1941, godine .Jedlna od svih lrnrupartlja, uz Sovjetskl Savez, stu11ifa uoruzanu )lorbu protlv fasistn i borbu pobjedonosno dokra.li!lla. Poslije druga Sa.11 ja govorio jeor_gan:za()i.onl sekretar Centralnog ko· miteta Narcxlne omlad!ne Jugoslav!je Milutin Baltié. 
Na éelu sa oko 2000 vijenaca, kojesu u zna..lc priz.nanja i Ulhvalnosti palim prvoborcima l'adni&e klase poslale partijsJ�e organizacije l radnl kolektivi iz svih krajeva zemlje krenula je povorka zagrebnfäim ulÎcamaP1:el;1B Mirogoju. Naprijed su iäll visioficirJ. Jugoslavenske arroije noseéiordene narod{lib hereja Rade Konl!ara, Joslpa Krasa i Voje Koval!evléa a kroz spalir kojl su trudbenict Za� greba pravili sve do Mlrogoja, kretall su &e uz pol!asnu strazu vlSi.h oficlra Jugosl�venske . armije, lafeti sa posmrtmm cstacuna trlnaestorice prvob?.raca radn!cke klase Jugoslaviie. za �i.ima su m1 ?ajyiäi predstavnici part1Jsk1h orgaruzaclja i narodne vlasti rodbina pokojnika i nekoliko hiljad�radnih ljudi Zagreba. 

Govor druga Milovana DilasaPred otvorenom grobnlcom na Mirogoju govorlo je drug Mllovan Dil.as.On je rekao: 
sumnJlvo otkrlU mnoge grlJeike ! a'la• bostJ pokreta u tom periodu, alt ne6o m�i iia ne potvrde fit\ su 11•mo r1 

1 dl danilS ldu njihovhn putem, 1 to sa 

1 
onom

. 
!stom neu�tra.slvo§éu, smjeloséu 

1 vje;om s kojom su 1§11 1 pali rcvo,
luch•llllrl. Njibova stvar post�a. Je 
sh.'îl: fitavog :rallnog na1·oda, svlh �-
roda Jugoslavij1. l kao §to &U u svoJe 
vrijt-me revolaclonerl Oktobarslte re· 
vo!ucl,ie u Rus!JI krcill nove. ptrleve 
soc:..r.tlmi!l., a. njihova. stva.r bll.a. svo·
�in; svega n::prednog u èovjeèanstvu, 
t:lk< je ! danas s borbom naroda. Ju• 
i;oslavlJc. Jcr borba 1.a da.Jîi ra.zvltn.k 
socli,lizma no moze da bude Jzdv',}· 
jene. 1 s�•ar sa.mo Jednog na�od'.1- � lll 
jednog po!ircta, jer Je sam soc1�1t�m 
PQ svoJoj prlrodl intemacio.naJistlcl�I. 
Do�:1a ltoiu na.si na.rodl l_ n:is:i, Pa.rtl�a. 
llatJas vod& za socjjallsticku. 1zgr�Ju 
1 n��ionaluu ravnopravnost, postate 1 
veo postr.je st'7a:r svih za.ista na.prcd· 
r-Jh Jjudl 11 svi;f.ctn. 

Na.lil oi:rodl treba da 110 ponose §to 
sn stall na taJ novl put i posil njlme 
1 lito djelom doka.z;uju da svalrl. narod, 
l:ojJ lma 11nutarnje revoluc1ona.rne 
�na.ire, roozo da.na.s lól tlm putem. 

Nall narodl treba da se ponoae 
elavnlm frtvama. koje su dali da bi
proJulilll pateve ka 60oljalizmu l sreé·
nom zlvotu elobodnlh 1 rav11opravnlh 
113 od:i. Nasa r:i-dnioka ltlasa treh da
89 r onosl sto .te izn.iihala takve pla•

P I neustraslve revoluclonere kao 
::n:u tJ.ugovl cijo osta.tke danas sa· 
hr-nju.lcmo. ona treba da se ponosl
n,�1 Konca.rom, lilja smjelost, u»or· 
n�j ëvntlna nlj0$u znall n pre• 
t>rel.e füa ptemenitost, drugarstvo tIJuba� prellla ljucllma n.Uesu znall n 
za trnn sebicnostl, i!Ua ,nrinja. prema 

lJa,teJJima nfje mala za trenutne 
:,;,;tl, èfja su vjera 1 hrabrost bile 

1 l · nl"- a. öi!a je borba. za p:i,rlJ!u 't ,rra cm, 

povodom bezrazloznog hapsenJa I protu�akonit�g drzanJa
u zatvoru zi1onimira Tomiéa, delegata trgovmskog 1zastanstva 

pri ambasadi FN.RJ u Pragu � 
Prag, SO. mala 

Povodom b�zrazlomog hap�enja i 
protivzakonitog drzanja u zatvoru 
zvonim1ra Tomiéa, delega.ta trgovin
skog tzaslanstva pri ambasadi FNRJ u 
Pragu. koje Je iz.vrlHla cehoslovaêka 
policija, ambasada Fed�:atlvne Narod
rte Republlke Jugoslav1Je uputil� /e 
slijedeéu notu mlnistarstvu vanJsk1h 
poslova Republike Cehoslovacke. 

Da.na 2'1. novembra 1949. godlne . u 
'I sati 11jutro ëehoslova.ck� pollcija 
uhapsila je u nJegovom sta.nu, Pra.h� 
Vrsovlce, Holandska ulica 46, Tom1ca 
Zvonimira drla.vljanina Federattvne 
Narodne Republike Jugoslavi.ie i dele
gata trgovinskog i'iaslanstva pr! a.m'ba
sadi FNRJ u Pragu. 

Ambasada Federativnc Narodne �e
publike Jugosla-vije u Pragu svoJom 
notom broj 9'12 od 28. novembra 1949,
gódine protestirala je zbog ovog bez
ra.zloinog ha.psen,Ja i trafüa je da se 
lmenovani pust! na sloboè!u. 

venolja ko,fe ,e amba.sa.da povodom 
Tomiéevog hapsenja. lzvnila. 

Neda.vanjem nlka.kvih obavje§tenja 
0 Tomléu, njegovom bezrazloznom -1 
protivzakonltom zadrlavauju u p�licU· 
skom za.tvoru preke liest mjeseci bez 
pokreta.n.Ja sudskog postupka, nedo·
zvoltava.nJe bllo kakvog konta.kta 
8 n.fim, za.drfavan.te kU_uèeva_ sluzbe· 
nlh prostorija., onemogucava.wc da ge
arnbasada obavljestl o konkretnim ra• 
zlozima njegovog ha.psenJa, prcbaciva•. 
nje 1% jednog. iatvora u drugi - sve 
to jasno pokazuje da se ne rad1 . o ne· 
kakvoj Tomiéevo.l krlvlcl nl prlvred
nog ni drugog J1araktera., nego � do
Sljednom slka.niranju l proganJaD� 
j'ugoslavenskih drlavUana i onemoga· 
éavanju rada l fu".lkclonlran.ia pred·
stavnista.va. Federativne Nar�d?C;..�
publlko Jugoslavlje u Republic1 ...,�ho-
slovaèkoj, 

_, Neuvjerljlvi pokusa.3 opravda.va,...,a 
Tomiéevog nezakonlfog I bezrazl?"z..

Ministarstv0 vanjsldll poslova Repu
blike Cehoslova.ëke odgovorllo Je na: 
notu e.mba.sa.di svojom notom broJ 
152.165/49-a 11.-111. od 3. decembra 
1949. godlne u kojoj na.vod.1 samo da je 
Tomié prltvoren a:1>01 privrednoi 
prestupa. 

Ne n.dovol.fa.vaju6i ae ovii.kv1JD uop-
6enlm � neopra.vdanlm odgovorom am
basada. Federatlvne Na.rodne Republl
lte JugoslavlJe u Pragu, svojom notom 
broj 42/49 od 13. decembra 1�49, god!· 
ne, obn11,vljajuó1 protest, tra.z1Ia Je da 
minlstarstvo va.njsklh poslova Repu
blike Cehoslov8<ike navede o ka.kvom 
se konkretnom prestupu privrednih .
propisa. rad! i na osnovu kojlh se a.
konsklh propba Tomló drll u za.tvoru.

Kako mlirlstarstvo van,fsldh poslova 
Republllte Cehoslovacke na. ovu notu 
uopée nlje odgovorllo, amba.si:.da Fe
dei:ativne Na.rodno Republlke Jugo
sl;ivi u Pra a, notom broj '75/50 

hapsenja neklm nekonliretmm, 
:O:péeno formulira.nim p:rivrednlm pre· 
stup0m spada u onaJ nlz vcé uobl
cajenih' sabloniz!ra.niih, all potpuno 
ra.zgoliienlh tendenofja da se

�
�� sljanjem 1 fabrlcl.ranJem to. ,!-'J 

krivlca unv,njl 1 okrn.il ugled drlav· 
ljana i ilu!benika predstavnlstva 
J'ederativne Na.rodne Republike Ju
go.'!la.vl;le l da se pred i!�ltom l slo· 
vaokom javnoséu, koja se 6V! �e 
llgTa.1,a 1 negoduje protlv ova�ih 1)0· 
stupall:a da ka.kvo objailmcnje za 
ma.sovn� próganJanja koJa se u Re-
publicl Celloslova.èkoj vrse prot�v ju
,;oslavenskih drb,vlja.n.a l ahu:benih 
prod.ata.vnilta. 

Metode koje ae prlmljenJuju pr-O• 
Uv j�oslavensklh driavljana l slu
:lbenlh predsta,vnika. u 6ehoslo'VMI· 
kim zatvorima • naroèlto otltrlven,t 1
utvrt'lelli aluajevi 1vlreplh postUJ}&· 
lta vrotlv Dlmi:trt.fa Dimltl'Ucvléa l 
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MINISTERIE VAN JUSTITIE 

Afdeling POLITIE 

Bureau: K. Lui.'l.et 
No. : P 4.2011+9 

'a-CRA VENHACE. 

· Bericht op brief van f7 
28 J�.J1 .• lj.JÛ, .... o. 7176'i./
betrelf ende v1. DORIG. "t 

.Yi!° 

Men word! venocht bij a8Jlhallng von d8"9 brief dag• 

lekening, afdaling en nummer nauwkeurig te vermelden 

\ 
v V 

Aall 

/C.-o l 3 -& b L

In a.i.,tvoord op uovenvermeld schrijven heb ik 

1 
de eer UHoo�FdelG-e.strenge meël.e te delen., dat �.,-1 vlidi
mir DORIC, geboren 3 Mei 1921 te Split(,T.Sl." een vi
sum werd verleend om aanwezig ts zijn Lij de te, ,ater-
latir._v vm een schip gebouwd voor rekenü1g v.:.n voego 
Sli vië . .Jaar11a werc1 betr-okkenc e(ën verblijfsverp;unning 
verleend tot uiterlijk 1 April 19;0 om aanwezig te zijn
bij :1et inbou-wen van motoren op schepen, gebouwd voor 
rekem"t)f'. va.."1 Joego Slaviê'-. 

DE DfIS'I'ER V!l:.T .;T_T:"TI'f:IB,
1'Tru tens de "t., 

Het Hoo...:'d van het :Eure.\u Kabi'let
van de P..:f'deling �olitie, 

/.
1!'.,T .P.G.Goossen)

het hiini::<terie iran Binnenlandse Zakon, 
Hoofd v.d. �:innenlandse veiligheidsdienst,
,Tavastraat 68 te 's-GR',V��GE. 
t.a.v. Jhr.Mr. {i.J.Th. Se°'rrsris.



\ 
MIMIS!!:ERlE VAN 

BI1HiENLANDSI �AKEN 

No.; 
Bijl.: 

Betr.: 

\. 

VERTROUWELIJK. 

. Qnder verwijzing na.ar üw schrijven No. P. 420/49 
d.d 12-12-1949, betreffende de in ma:r·gine genoemde per
soo

�
heb ik de eer U te beriohteu, dat met Dorith VLADO

bede d word�-Vladim
.

ir DORIC, geboren 3-5-1921 te Split
(Joe si.), thans verblijvende te Rotterd;l.Cl. 

Ik mogé U yerzocken mij te :willen d.oen berichten
hetge\n bij de Rijksvreemdelingendienst nopens betrokkene
beken is &

HET HOOFD VAN DE DIENST, 
Namei;i.s deze , 

,;a. de Roogedelges1ïrengtHeer Mr 
�fd Bti.reau :irp.binet vanae Afd. 
·ván he·t Ministerie va.n Jvti tie

J.P o G. Goossen
Politie 

Jhr MI' W.JoTh• Serraris.

c� Raamweg 47 
ts-GRAVENHA.GE. 



I.D.1478/49.
VERTROUWELIJK.

Betr:Dorith VLADO.

OP KAART .,., 

ACD/ 4 è 
�DAT:�I 
IPAR:� 

'tvó)' 
} . 12 JAN. 195G

10 Januari 195b.7,7;,'i
,Y

Ten vervolge op dezerzijdse brief I-D.1478/49, 
d.d.4-1-50, welke het antwoord behelsde op Uw schrij
ven No.75464, d.d.17-12-49 wordt bericht, dat alsnog
gebleken ia, dat Doric,Vladimir op 17-11-49, een op 
16-11-49 uit Split verzonden telegram ontving luidende.
11Tvoja mama zabrinuta vee mjesec dana namaju tvog
pismo=Duska".

De vrije vertaling luidt: 
11 Uw moeder maakt zich zorgen reeds meer dan een maand 
geen brief ontvangen= Duska11 • 

---·--------- --------

Aan B.V.D. 



I.D .1478/9.9

V:rfRr.t?.OU'UELIJK

Betr: Dorith VLADO.

! ,. r 77 'to.S 
4 Januari 1950-.--

In antwoord op Uw schrijven no.75464, d.d.17 Dec. 
_. 1949, wordt bericht dat hier wordt bedoeld, de bij Uw 

dienst bekendEDoric, Vladimir, geb:3-5-1921 te Split 
(Yoego-Slavië). 

Betroikene, die sedert Augustus 1949 te Rotterdam 
woonachtig is, ontving a .a .3-12-49 vanuit Split (Yoego
Slavië) het tot dusver enigste telegram luidende: 

11 0CEKIVALA ODGOVO R NA MOJE PISMO VEC MJESEC NIS.AM PRIMALA 
PISMO PISALA SAM SVI ZDRAVO POZDRAVLJaJU VOLI TE =DUSKA 11, 

wa�rvan ae vrije vertaling luidt: 
"Wacht nog steeds op antwoord op mijn brief, heb reeds 
een maand niets van je gehoord, heb geschreven allen hier 
gezond, hartelijke groeten VEU2Rjou, Duska". 

Aan B.V.D. 



No.75464 
Bijl.: Gene· 
Betr.� l)orith VLADO. 

"l 

l'l December 1949 

VIP.TROUV]D.;lJK. 

Hiermede moge ik U verzoekon mij te willen doen 
berichten �f te Uwent o� het adrès Breit�erstr.836 vroon� 
achtig is �en iekere Dorith VLA.DO •. 

. . Volg€na een a�hier utt onoontroleerberé bron ont-
·vangen ber îcht · zou betrok,k.:eno tc.l�g:rammon uit Bel�ado ont-�

.ya�en.

HI:.'I' HOOFDATJ.N P}s Dil.NST t 

Namens �e�e, 

.Aan de Heer HoofdcOI'!tllia!!aris van Politie 
te 

RCY.l'TERDAM. 

/ 



MINISTERIE VAN JUSTITIE 

Afdeling POLITIE 
Bureau : Kabinet
No. : P 4.20/49 

·a-GRAVENHA<lE.2 Q [(. 1949

· Bericht op brief van
/ 

VJ 
1 Dec.194-5, l�o. 73866

Men wordt verzocht bij aanhaling van d&Ze brief dag

tekening, afdeling en nummer nauwkeurig te varmelden 

betreffende Dori th VLA])()
V o -tf'r�(:>"U We 1 ij\k . --

··,sDi.t.� ' -

� /.F/-/f!/ J
In antwoord op bovenvermeld sc11rijven heb

ik do eer UlloogEdelGestrenge mede te delen, dat 
Dorith VLADO in de a&ninistrntie van de �ijks
vreemdelingendienst niet voorkomt. 

Aan

DE LITlUSTER V.AJ:i JUS'.ITCIE,
liamens dezo, 

Het Hoofd V8ll het Bureau Kabinet
van de fu'deling Politie, 

v-
�(Mr. J.P.G. Goossen)

het 1,ti.nisterie van Binnenlandse Zaken, 
Hoofd ·· .d.Binnenlandse Veiligheidsdienst
Javastraat 68 te ' s-_{1:laVENfü1GE. 
t.a.v. Jhr.�. \T.J.Th. SER:1. US.
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I .D .No .589 o. 

VERT.KOU.t"ELlJK. 

Betr.: WEISS. 
19 November 1949. 

Als antwoord op u,r, brief No.72870, d.d.11-11-1949, 
en betrekking hebbende op06J°oego-Slavische Scheepvaart
missie, wordt dezerzijds bericht, dat het in d�_p_raktjjk 
niet doenlijk is een effectieve contrfile op de beman
nlng van de l5et"rok1<.en schepen uit te oefenen. ,,rei worde 
äevërscF.i'ïTienàe wijzigingen in het personeel door de 
diverse kapiteins aan de Rivierpolitie gemeld. ·Overigen 
vinden op Joego-Slavische schepen nagenoeg geen verande 
ringen plaats, daar afmonstering op dergelijke schepen 
hier te lande tot de uitzonderingen behoort. 

Ten slotte zij er op gewezen, dat alle monster
rollen van schepen, afkomstig uit Oost-Europese landen, 
regelmatig aan Uw dienst worden toegezonden. Dezerzijds 
blijft de aandacht eveneens op Weiss gevestigd. 
------------------------------1 

Aan BVD. 



• 

mN!STlf,tP. VlN 
BINN°"l'n ûni�l Zi.JO!l:J 

l!o.'7W66 
Bijl.: Oonq, 

B1::tr. D.VM 0.,. 

Hi!"n-,er_ti !110"':e iJ: U vè'�o�tani mij te uillon doem· 
berioht.c"l. n""tu- •n hj.j (le RijV.sv,rP6!'ld<>J.i;'le�nàic-nst bekond �s. ncJ_jona 
rem'"' '-'°'''t.: 'Do.,..j,th '\!J.,.t\'l:,0

1 
viou')ntle ta R,otter.'.hm, ,Breit11erht1•. 836. 

Dool'< be�oizen� t•-qrden · telecrru!w.on: �i t 3ele1"adÜ. 

Aun dè ·aoogsdcslgeutr-i;)nge Haer Ur J .P.G.0005$� 
Hoofd Bur�au .Kabin�t van do Ard. Politie 
van .het Minist�rie v-an J"ustitie· 

·· 

· Re.am,·1eg 47
1 s-G •1A V'r."Ni!AOE. 



R;.;l'l'OHT van C. 

OP KAART 

ACD/4C. 
DAT:3/., ra 

PAR: &-

Van oncontroleerbar� zijde werd vP.rnomen �at in 
�,Rotterdam;Breitnerstraat 83� een zekere Doritch VLADO woont. 
�Deze persoon ontvan�t tele.e;ramr.ien uit J:3eograd. 

Afdeling C/I,10 November 1gtg. 
103f;A. 
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umI8l'ERlE V:AN 

BINlmNLANDSE ZAKEN 

No. '!72e70' 
Bijl.,: gene 

Betr. 1oegosl8v1sche Scheapy�crt-Miesie 

Onder verwijzing 11sm-Uw schl:'ijven van 22 .SG))t�ber 1949 No. 589 moge 
ik U verzoeken de monster�"Ollen qer Joegoa!avisché schepen.j welke voor het 
vervoer van }', E I S S 1n aaDJD.erldng zoudon .kunnen .komen, te doen contro-
leren.· . ·

·B1J. vergeli.jll:intt van d.e monsterrollen ·bij aen.\Çomat en vertrek is het
wellicht mogelijk de 11ersonel1a. va.l'I. betrokkGne na '.;e caan. 

. . . 

De Beer Rootdoommissaris van Politie 

, Rottsrdam. 

-HET
1
ROOFD. VAN DE DIENST
Namefls dèZa 

:>'hr Mr V: .1. 'rh. �.;-r�is 
. ,.

., 



VISADIENST 

No, MV897,58 '$-GRAVENHAGE. 29 Oct .1949 

Veu:oel.e drtogend Lij Leant
woordtng datum en nummer 
van dit acLrijven te vermelden 

Rnnmw�g 47 

Tel. 183980* 

183940* 

Betreffende: WEI�S,.

Aan 

BIJLAGE 

Vertrou .. '!eliik 
ov. 1949 

' .f" 
/·Q, IP 

Naar aanleiding van Uw schrtven. no. 70292 
dd. 19-10-1949, betreffende bovenvermeld on
derwerp,deel ik U mede dat in mijn administra
tie voor zover aan de hand der �oor U ver
strekte Gei::;evens kan v,.rorden na;e._:aan niets
omtrent hem Jekend is.

:'ermJedelijk betreft het een vreemdeling 
die als opvarende van een zeeschip te rtotter
dam is aangekomen en gedurende de reparatie 
van het schip aan boord heeft verbleven, 
waardoor hij, Qoor de normale controle-maat
regelen niet·werd bereikt. 

IHet Eoofd �adienst, 

het :. in isterie van 
Binnenlandse Zaken 
Javastraat 6è:$ 
• s-(;;iraven1:iage.



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

•�·-Gravenhage, 19

No.: 70292. 
Bi�l.: Gene. 

VERTROUN ELIJK • 
. Betr •. : WEISSo 

Uit betrouwbare bron werd mij in Mei 1949· méde
gedeeld·, dat bij de' Joegoslavische Scheepvaart Missie· te 
Rotterdam een ambtenaar werkzaam was, genaamd WEISS, die 
niet ,op onze l;l.jst van medewerlcers voorkwam. 

Op mijn verzoek om inlichtingen over deze per
soon aan de Politie Rotterdam ontving ik het volgende an�-· 
wooi"'d: 

ttJn antw:oo'rd 
J!e i 3:, 94 9 , wordt b eri.c ht , 
tijd werkzaam is geweest 
Missie. . · 

op Uw schrijven No. 61181 d.d. 21 
dat geno.emde \7EISS inderd�ad enige 
bij de Joe g-oalavische Scheepvaart 

· WEISS is varensgezel, vertoefde .s�echts tijde
lijk in Nederland en is omstreeks e_ind Juli j.l. weer naar
zee ver.trokkeno 

· · 

. 
. Het is alhier niet bé�end met welk schip hiJ ie

vertrokke�; evenmin k'o:çiden zijn juiste _personalia of 1�ti;:o
naliteit warden vastgesteld. 11

_. , Uit het bovenstaande blijkt, da.t de persoon, ge-
. nà.amd WEISS , waarvan kan worden aangenomen, .dat hij n:ie t 
de Neéier1andse .nationaliteit bezit, gedurende enige maanden. 
in Nederland verblee:f, zonder dat de politie iets over deze 
man kan m.eded·e1 en. . · · - ·

Onbekend zijn: personalia, dat-um van binnen-
komst en'Vertrek uit-Nederland. 

, Ik moge U verzoeken, ZQ, mogelijk, mi"j te doen 
mededelen, hetgeen over WEISS in U\V adî:ninistratie bekend 
is 11 eventueel doar inzage te ·verlene?,1. van hei; betreffe·nde 
dossier. 

\ .  

HET HOOFD VAN DE DIE�T, 
Namens deze, 

Jhr Mr W.J.Th.Serraris. 

� 

,• 

ne Hoogedelgestrenge Heer 
Hoofd van de Vieadienst 

J. Grevelink

• Raamweg 4 7
·•a-GRAVENHAGE.
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NOTA. 

Voor: H c.
van : C 7. 

No.: 70292. 

Op 12-5-1949 werd door bron. 6 medegedeeld, dat 
bij de Jes goslavische Scheepvaart Missie te Rotterdam een 
ambtenaar werkzaam was, genap.md '1/IISS, die niet op onze lijst 
van medewerkers voorkwam. 

Op 21-5-1949 werd aan I.D. Rotterdam geschreven 
om inlichtingen. 

Op 22-9-194-9 schrijft I.D. Rotterdam als volgt: 

"In antwoord op Uw schrijven No. 61181 d.d. 21 
N[ei 1949, wordt bericbt, dat genoemde vIBISS inderdaad enige 
tijd vrerJ.-:zaam. is geweest bij de Joegosl avische Scheepvaart 
Missie. ..

VIEI.�S is varensgezel, vertoefde slechts tijde
lijk in Nederland en is omstreeks eind JuJ.i j .1. vrner naar 
zee vertrokken. 

Het is alhier niet bekend met �elk schip hij 
is vertrokken; evenmin konden zijn juiste personalia of na
tionaliteit worden vastgesteld. 11 

Uit het bovenstaande blijkt, dat de persoon, 
genaamd i'/EISS, waarvan kan worden aangenomen, dat hij niet 
de Nederlandse 11.ationaliteit bezit, gedurende enige maanden 
in Nederland verbleef , zonder dat de politie iets over deze 
man kan mededelen. 

Onbekend zijn: personalia, datum van binnen
komst in en vertrek uit Nederland. 

Dit geval is natuurlijk geen unicum. 
Met het oog op een eventuele vergroting van de 

Wollweber-activiteit lijkt het mij toch dringend gewenst, 
dat er 11iets" meer contrOle wordt uitgeoefend op vreemde
lingen. 

29-9-1949.

C VII. 

-/ 



I.D. No. 589

GEHEI M .  

Betr. Joegoslavische-Scheepvaart-Missie. 

/\ ) 

22 September 19'49-. --

,-2 3 SEP. 1949 

.-- Als antwoord op UW schrijven No.61181, d.d. 21 Mei 1949, 
wordt bericht, dat genoemde Weiss inderdaad enige tijd werk
z�am is geweest bij de Joegoslavische-Scheepvaart-Missie. 

Weiss is varensgezel, vertoefde slechts tijdelijk in 
Nederland en is omstreeks eind Juli j.l. weer naar zee ver
trokken. 

Het is alhier niet bekend met Welk schip hij is vertrok
ken; evenmin konden zijn juiste personalia of nationaliteit 
worden vastgesteld • ....._ 

Van de do or U gevraagde foto's kan alleen die van Matanov 
K. worden toegezonden.

Inmiddels is in de perso neels-sai:nenstelling van vermelde 
Missie enige wijziging gekomen, daar één der in aanbouw zijnde 
schepen, het m.s. �SRBIJA", eind Augustus 1949 de officiëie 
proefvaart heeft gemaakt, waarna het onder gezagvoering van 
Finetti, Askar, geboren 17-10-1902 te Dobrovnik, naar zee is 
vertrokken. 

Met dit schip vertrokken eveneens: 
Dragicevic, Jerko, geboren 13-3-1905 te Vrboska en Pavesic, 
Vitomir, geboren ll-10-1914 te Kostrana. 

Hun plaatsen zijn ingenomen door: 
Ilic, Tomo, geboren 1-11-1913 te B9ela, kapitein grote vaart, 
wonende Schietbaanlaan 54b; 
Tudor, Drago, geboren 3-9-1920 te Split, motor -installateur, 
wonende Westzeedijk 116; 
Doric, Vladimir, geboren 3-5-1921 te Split, electricien, wonen
de Westzeedijk 116, allen te Rotterdam. 
Foto's van Ilic, T., Doric, v. en Tudor, D. zijn aan dit 
schrijven gëliëëht. 

Dezerzijds wordt opgemerkt dat het gedrag van de Joega
slaven tot nu toe geen aanleidtng geeft tot op- of aanmerkin
gen. 

�o Il 

Aan e.v.a.



No. 1114 

De Minister-President. 
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• 

•s-Gre.Tenhage, 21 Kei 19'9 • 
.._ ___________________ __,_ ______ 

No. 61181. 

Uw No.: 589 • 

d.d.: 29-'-1949.

Onderwerp: J'oegoslaTiache scheepvaart Mis sie. 

G EB E I K. 

Onder verwijzing naar Uw bovenyermeld schrijven deel ik U 
mede, uit niet nader te controleren bron Yernomen te hebben,dat bij de stat 
van de Scheepvaart W.asie bovem iem. werkzaam zou moeten zijn een persoon, 
ffnnoedelljk geneamd w EI s s, een J'oods we 't'Bil ongewer 35 jaar. 

Ik :moge U verzoeken een om. erzoek naar deze persoon te 
doen instellen • 

.--- Bij c:te door U ge-zonden toto •s ontbraken die "8Jl F I N B T-
'1' I, Il A T A N o V en V tl K s A. Indien hienoor geen speciale Jllllatreee
lcm genomen behoeven. te worden, zal ik deze gaarne alsnog wn U ontft!lgen. 

• c/� HliU' HOOFD VAN IlR DIENST, 
Namens deze, 

Nm de Heer Hootdcommissaris van Politie 
te 
RO 'l''l'BRDAII. 

J'.G. Crabbendam. 



,; 
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f;1t:� ©I.D. No. 589.
11 g 

GEHEIM 

29 April 1949. h11tP/

Hierbijrorden U toegezonden de personalia en 

enkele foto's van personen, die betrokken z ijn bij de 

aanbouw van Yoego-Slavische schepen in Nederla nd, zulks 

op mondeling verzoek van één Uwer ambtenaren. 

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

Aan C.V.D. 

( 



• 

'J 

)J 

B0SILJEVAC, �ogomir Petar, 14-1-1925 te Bakar,monteur 
'/ ingeschr.5-1-1949 vak Bakar. Als zeeman hier gekomen met s.s. 

"Plitvice 11• Heeft stempel den Haag 3-1-49 van Postlandsvo Federa
tion Narodne Republike Yugosl. u. Hollandeje. Heeft visum den 
Haag 4-1-49. Komt voor montage motoren op Y.S. s.s. 11Devar 11 • 

/ DRAGICEVIC,� geb:13-3-1905 te Vrboska, monteur. 
ingeschr. 1èr.:r:::r949 van Split. Is hier afgemonsterd van het Y.s.

a.s. 11 Ljubljana" en komt hmer om werkzaam te zij.r:i bij reparatie
vannhet Y .S. s .s • 11Dinara 11 • Visum wordt hier in behandeling ge
nomen. Schrijven Directoraat voor de Scheepsbouw en Reparatie
no.276/cP/M.M. den Haag 10-1-49. Garantieverklaring van Kuyper,
van Dam en Smeer.

/
v FERIG., Zlatko, geb. 18-8-1912 te Split, scheepvaartk.ingenieur. 

ingeschr.18-9-48 van Londen. Komt hier voor zaken betr.het bouwen 
van Y.Sl.schepen op verschillende werven in Nederland.Wil ongevee 
2 maanden hier blijven. Nederl.visum afgegeven te Londen 7-9-48 
voor 30 dagen. Gaat van hier naar Y.Slavie. Is 17-10-48 afgeschre 
ven naar Londen. 

!)' 

\ I 

FINETTI, Oskar, geb:17-10-1902 te Dobrovnik, kapitein. 
ingeschr.1-6-1948 van Dobrovnik. Komt hier voor toezicht bij het 
bouwen van nieuwe YTSl. schepen. Nederl.visum afgegeven te Londen 
26-5-48 voor 30 dagen. Wil 6 maanden hier blijven.Visum verlengd
tot 11-8-49.

KEZIC, Krunoslav, geb. 28.1.11 te Split, ingenieur. 
ihg0Schr.29-4-48 van Split. Komt hier voor controle in aanbouw 
zijnde Y.Sl.schepen in verband met handelsverdrag Nederl.-Y.Sla
vie. Is in bezit van schrijven Directoraat Scheepsbouw en Repara
tie en :Ministerie Economische Zaken. Zegt ongeveer 1 jaar te 
willen blijven. Nederl.visum afgegeven te Belgrado 23-2-48.Ver
lenging thans in behandeling. Vrouw en kind zijn eveneens hier 
met Neder4Visum Belgrado 6-12-48 . Visum vrouw verlengd tot 
15-6-49.

,11f }lARGARETIC, _ry_� geb:29-12-13 te Dubrovnik, kapitein. 
ingeschr.10:r:.4� van Dubrovnik. Op 10-2-49 aangemonstend op s.s. 
"Dinara 11• Is hier afgemonsterd van Y .Sl. 11 Llubljana11 en komt 
thans hlÎ!er om werkzaam te zijn op de 11Dinara 11 , waarvan hij kapi
tein zal worden. Visum voor verblijf alhier in behandeli�g. 
Schrijven Directoraat voor Scheepsbouw en Reparatie d.d.�3-1-49 
en garantie-verklaring van Kuyper, van Dam en Smeer. 

MATANOV, Kazimir, geb:15-2-04 te Vrgada, monteur. 
ingeschr.J-2--:'.:49�van Vrgada. Is hier afgemonsterd van het YTS1T 

s.s. 11 Losing 11 • Blijft voorlopig hier voor reparatie s.s."Dinara1•.
Schrijven Directoraat voor de Scheepsbouw en Reparatie 3-2-49. 
Visum in behandeling. 

;:- PAVESIC, Vitomir, geb:11-10-14 te Kostrana, monteur. 
Ingeschr.10-1-49 van Kostrama. Is hier afgemonsterd· van het Y.Sl. 
s.s. 11 Ljubljana 11 en komt thans hier om werkzaam te zijn op het
Y.Sl.s.s. 11Dinara 11 • Visum verleend tot 1-9-49. Schrijven Directo
raat eoor Scheepsbouw en Reparatie d.d.10-1-49. Garantieverklarin
van Kuyper, van Dam en Smeer.



PEZl!.LJ ,Slavko, geb: 8-4-15 te :Metb ovic, ambtenaar. 
ingeschr.24-9-48 van Belgrado. Op 24-2-49 ambtshalve afgeschreven 
(telef.meaedeling van Keller). Dienstvisum 227 Belgrado 27-8-49 
voor 30 aagen. Zaken in aen Haag met Scheepsbouw en Reparatie
inrichting van Ministerie van Economische Zaken. 

RllZIC, A�ie..s geb:2-7-11 te Hreljin, monteur. 
ingesc�1-49 van Hreljin. Op 10-2-49 aangemonsterd op a.s. 
"Dinarafl . Is hier afgemonsterd van het Y-S l. s .s. "Ljubljana II en 
komt thans hier voor de reparaties op het s.s."Dinara 11

• 

Visum worat in behanàeldng genomen. Schrijven Directoraat voor 
Scheepsbouw en Reparatie d.d.10-1-49. Garantiever!laring van 
Kuyper, van Dam en smeer. 

,,: SDliEC, Viktor, geb.te Seget 11-12-12, monteur. 
ingeschr.7-2-49 van Split. Kwam hier als lid van de bemanning 
van het Y .S l. s .s. "Kragujewac". Blijft hier tot Augustus 1949 

e voor reparatie s .s. 11 Dinara". Verblijf wordt geregeld met ver
blijfsvergunning. R.V.D. wil in September 1949 de zaak opnieuw 
bekijken. 

'i> 
':{! }/A. VUKBA, Nikola, geb: 25-7-08 te Matkovic, directeur. 

'1,..'( ingeschr. 11-9-48 van Rijeka. Is hier voor controle op het bouwen 
, van Y.Slavische schepen op Nederlandse werven. Nederl.visum afge

geven te Belgrado·27-8-48. Vlil hier voor.2 à 3 jaar blijven met 
vrouw. Het visum voor beiden is verlengd tot 15-8-48 • 

.ADRESSEN. 
Bosiljevac 
Drij,gicevic 
Feric 
Finetti 
Ke)faic 
Margaretic 
Matanov 
Pavesic 
Pezelj 
Ruzie 
Simec 
Vuksa 

Heemraadsingel 24b. 
a • b • 11D ina ra 11 • 
\'/estzeêdijk 116. 
G.W.Burger.plein 13. 

id. 
a.b. s .s. 11Dinara".

id. - -- �· 
's-Gravendijiwa"l"59. 
G.W.Burgerplein 13. 
a.b. e .s. "Dinara"
Bellevoystraat 66.
G.W.Burgerplein 13.
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UOTITIE van C 7. 

Betr.: Joegoslavische Scheenvaart Vissie te Rotterdam. 

C 5 ve rnam :iit zeer betrouwbare bron, dat de bovenve1"?'.elde 
nissie, buiten ho.ar normale werkzaam.heden om, een zeer ongewenste 
en u i.tgebreide activiteit zon ontplooien. 

Bij de R.V.�. heb ik eetracht te weten te komen, uit welke 
personen deze Missie bestond. 

Aangezien bij de R. V.D. geen volle<'li.ge gee;evens te verkrij
een waren, ben ik op 21-4-1949 bij Inspeèteur YRUIT van de I.T). 
Rotterdam e;eweest, die mij introduceerde bij de Heer ALEER.DA van 
de Vreandelin?endienst, Rotter dam. Deze laatste heeft mij toecezegél 
een lijst te zullen ze nden met volledige eegevens en 7.0 mogelijk 
foto's van de than s bij de --1ssie in Rotter,"lam werkzame ueN1onen. 

Als reden van het verzoet om in1kbtine;en heb i k  opgegeven, 
dat wij uit niet nader te controleren bron de mederJelhe; hadden 
rekresen, dat de leden der liJj_ssie zich , behalve met hun normale 
wer�z�mheden, ook met andere zaken zouèen be�oeien. De Heer KRUIT 
vertelde, dat I.D. Rotterdam destijds voo r  deze mensen interesse 
bad gehad, docb dat ondanks het ledigen van prullenanden en het 
aanbo ren van verdere informatiebronnen niets verdachts naar voren 
'1'/8.S gekomen. Hij had de indruk e;ekregen, dat verachillenc1e leden 
hun verblijf in Nederland zo lang moge lijk wilden rekken, omdat de 
toestanden hier �rettieer waren dan in Joeeoslavie. Om de zaak 
voor Rotterdari niet te aanJ.okkelijk te maken, heb ik het doen 
voorkomen, alsof de infor!Tlatie bron nogal twijfelachtie was, docP 
heb voor alle zekerheid een pak verscheurde en verkreul,:elde briefjes 
neegenol"len. 

Ik ben ervan overtuigd, d at de R.V.D. ill.i zal rauporteren 
dat 1>1ij deze zaak onderzoeken, Voor de VreenrlelineenrHenst in Rot
terdam kan iJr e chter niet instaan. 

1.rijn plan i s  a.ls v olgt:
Nagaan wie werkzaam zijn voor de Missie en hoe lang ie der reeds in 
Nederland is. /elke buitenlandse reizen werden orrlernomen. 
Bij welke Nederlandse finna's worden opdrachten uitgevoerd en voor 
welke werkzaamheden is ieder afzonderlijk in Nederland. 
rlie sluiten de co ntracten af? 
Bij de Nederland se firma's doen controleren of dit irrlerdaad �lopt; 
op \'1el.ke tijden de diverse lieden op het werk aanwez ig zijn, welke 
�'ferkzaamheden zi j verrichten en of het inderdaad deskundigen zijn. 
Voorlopig geen extra moei l. i jkheden opwerpen bij visum aanvragen. 
zodra wij enige positieve aanwij:üngen hebben, met bevriende bui
tenlandse djensten deze zaak· opnanei;i.. 

27-4-1949.

C ? • 



yougo-Slavische Scheepvaart Missie. 

\Vaar gevestigd: 

Waar wonen de diverse personen -? 

Met welke bedrijven hebben zij contact? 

Bij R.V.D. nagaan : 

Visum-aanvragen 

Visum-verlenging 

Waar aangevraagd 
Door wie gemachtigd 
Welke referenties 
Om welke redenen. 

Bij Direct�raat Scheepsbouw en -Reparatie nagaan : 

Welke bemiddeling verleent het Directoraat en wie is hier 
eventueel mee belast. (Kantoor, huisvesting, telefoon, distri
butie enz.) (Centraal voor geheel �ederland ?). 
Is er een persoonlijk contact tussen Directoraat en Missie; zo 
ja, wie met wie � 
Kent het Directoraat de werkzaamheden der div. personen, staat 
het hierover in contact met de werven en is dan bekend welke 
personen thans bij de Missie werkzaan zijn ? 
Is het nogelijk net de werven contact op te ne�en, teneinde te 
controleren of de personen op de werven aanwezig zijn en op 
welke tijden. ·1 



DIRECTORAAT VOOR SCHEEPSBOUW EN -REPARATIE 
(INGESTELD INQEYOI..OE Dl! 8E$CHIKKINQ VAN DEN MINISTli.R VAN ECONOMISCH&. ZAKEN 

o.o. 30 OECBMB&R 1047 NO. 8181"4 OIR,-OENERAA.I. VAN HANDEL EN NIJVBRH&.10 (NED. STAATSCOURANT ,ho.ta)) 

TELEQRAM•ADRES J SCHEEPSBOUW 

ADRES I NASSAU LAAN 13 

T&LII.F,1 117246• 

·•·Gft•••""··· , 31 Maart 1949

• 

M.D 1.2.a 

No. 2945/cP/DD AAN 

Visadienst, 

Raamweg 47, 

1 s-Gravenhage

Ter att.van de Heer Boudewijn 

BETREFT : namen Yoegoslaven 

Mijne Heren, 

In aansluiting aan het telefonisch onderhoud 

van gisterenmorgen doen wij U ingesloten een lijst 

met namen toekomen van Yoegoslaven die volgens de 

ons ten dienste staande gegevens in de laatste 

tijd ons land bezochten. 

Vertrouwende U hier!l)3de van dienst te zijn 

geweest verblijven wij, 

Roo,g�htend, 

VOOR sc-mmPSBOUW EN-R&PARATIB, 

Bijl.;. ... 

Vorzoeke por brief slechts ê6n onderwerp to behandelen en datum on nummer van 
voorafgaande correspondentie te vérmelden. 



BA P PORT C. 

van D VI. 

Onderwerp: �Teril2g ftl1 "de Schelde" te VUssingen 

• 
,san Yoe_go-Sla Tie • 

• 

Tw.a Schelde-8,ilzer diesel.motoren elk 5000 Hr .P .K. 
De Schelde heert een contract gesloten met de Nederlandse 
scheepsbouw Export Centrale (Directoraat 'll'Jor Scheepebou::r 
en Reparatie, Nassenlaan 13, Den Ffaag - Heer nn de Graat') • 

Contract tussen Nederla.Ildse Ex;port Cmtrale em. Yoego-SlaTiE> 
is getekend •f begin llei • 

-
-

De YoegosltUS.f', die te Vlissingen op de Schelde is geweest 
heat B I C HL ltR, een man, die zeer goed de Duitse taal 
spreekt. 

De Schelde voert corresl)Ondentie 0'1'81" dezei bestelling met 
Legation du Yoego-SlaTie, 
Attaché commercial, 
Churchillaan 2�

,_ 
AM3TliRDAU. 

ansieur z. �ER Ic • 

Schelde-contact deelde nog mede, dat de 1'1.'rm,. Vuyll schepen 
voor Yoego-SlaTie bouwt. 

8/6-1949. 
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ll>TITIE TOOr Bootd c. 
� C 8. 

No. 58830. 
--...;.--���-p 

�tr.: Firma KUIPER, VAN DAM & SMEI!R. uau 
1 �»f �f f ..•. \ 

Ag.no .. o_ I 'J.-n. � �
Voor -��Jf/�,b 

Ne.ar de Firma KUYPER, 'fall D.AJ! &: SMEER is een onderzoek ingesteld in 
't'erbMd met een door C 1 gemaakte notitie, waarin .ermeld was dat bonngenoem
de firma min or meer werkzaam zou zijn Toor de J"oegoelay1sche inlahtingen
dienst. 

Aan relatie "1'3o" is toen Terzocht een npport o-n,r deze firma se.
aan te stellen. 

Naar aanleiding van rapport "Leo" heb 11c C ê wrzocht om ook et'JD8 
inl1cht1DB9n in te winnen omtrent relaties '98.Il deze firma met .Toegoel.avie. 

Hierop is geYOlgd een notitie ftll c e, 'WEt.arin staat, dat nadere in
lichtingen omtrent dezs firma nog zullen worden ingewonnen. Inmiddels is wel 
gebleken, dat door deze firma nauwe zakelijke relaties worden onderhouden met 
de te Rotterdam nrblijYende .Toesasl.aTische Scheepwartm.iasie. 

Mogelijk Jrunt U nog nadere gege'f8ns krijgen Tia de Heer Driebeek, 
zoals door U werd ae.ngegeye:n. 

Te Uwer orientering moge ik nog opmen:e.a, dat C 6 van mening 1s, dat 
de door U bedoelde Driebeek niet identiek is aan de Driebeek welke in -eland 

•
18 geweest tijdens de bezetti.Jlg.

\ 6-5-194:9.

C 8. 



Notitie C o

· Te juister. tijd ,en .:?la ts z1lllen na�r de
b�ndeler0laties v1n de firma I(TJIPA'P., VlN
nadere inlichtir,1;.gen .:.rorden inger10nnen.

1. 3. 49

3" 3.49 

3.3.49 

3. 3.49
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MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 

' V 

? 0 JUNl ,9A 
19 49 'S-GRAVENHAGE, de l 7,w.uJa.:L 

J.. ,.. .. ., �x Directie Juridische en Administratieve Z�e�. 
No. 56803-5547 G.S. 

G E  H E I 111. 
--========= 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

dez:e brief dagt ek e ning, nummer 

en af d e  11 n g nauwkeurig te vermelden 

Ten vervolge op mijn schrijven dd. '7 Juni 1949, J.A.Z. No. 
54279/5373 G.S. Ge heim, heb H: de eer U mede te deLen, dat ik van 11et 
Hoofd van de Visadienst nog de volgende gegevens ontving nopens de 
leden van de Joegoslavische Scheepvaartmissie: 

�IFINETTI Oskar, geboren te Dubrovnik l9.l0.l902. Op 17 Maart 1949 werd 
aan .uem een verbliji"svergunnir.i.& verleend tot 11 Augustus 1949 in de 
�cmoènte Rotterdam. 

f VUKSA Nikola, geboren te :Metlrnvic 25.7.1908. Op 31 Nfa.art 1949 werd aan 
� hem. te Rotterdam een te:r1.1.gka,.;;rViiSum verle..:nd geldig tot l? Mei 1949 • 
....., \ Op , Januari 1949 vrerd te Rotterdam aan l'lem een verblijfsvergunning 

verleend. 
XIVUKSA-lITKOLAC Vera Jui�ei, geboren te l�etkovic 29.5.��19. Op l3 December 
.,,,. 194b V1erd te ûottt:rdam l:a.ar visum verlen5d tot 4 Januari 194�. 
,XILZIC Krunoslav, geboren te Split. 2�.l.1911. Op 11 Maart 1949 word te 
..- Rott .. ::.rdam aan 11cm ecm teru.Jkèervisum verle .;nd gelctig tot 15 Juni 1�49. 
;:: MATAI{OV l�zimir geboren te Vrgada l? .2 .1904. Op 1 Maart .1949 werd aan 

hem te Rotterdam een verblijfsvergunning verleend g&ldig tot 1 Septem
ber 1949. 

_,PAVESIC Vitomir, gebor.:;n te Kostrema 11.10.1914. Op 10 IJ.aart 1949 werd 
.- hem te �otterdam 3èll verblijfsv�rgunri.ing verle.nd tot l September 1949 • 
.,... '.'.;IfaIC Viktor 11�eboren to Seget 11.12.1912. Op 6 Ma.art 1949 werd hem te 
- Rotterdam een verblijf'svergunning verle:md geldig tot l September 1949.
� RUZIC Ante, geboren te Kreljin 2. 7 .19ll. Aan hem werd op 7 Januari 1949 
,... een visum verleend eeldig tot é: .Februari 1949. 

�., l!ARGA:?cETIC Ivo, geboren te Dubrovnil{ 29.12.1913. Op_l4 Januari 1949 
"/ 11erd aän hem te .1.'i.otterdam een visum verleend tot 6 .!! ebruari 1949. 
�DTIAGICEVIC Jerko1 geboren te Vrboska 13.3.1905. Op 14 Januari 1949 
..--werd aan hem te Rotterdam een visum v@rleend tot 6 Februari 1949. 
,dBOSILJ..:VAC :bogomir, L,eboren te Bakar 14.1.1925. Op 6 1.ia.art 1949 werd aa 

nem te Rotterdam een verblijfsvergunning verleend tot 1 September 1949. 

/� 

D:C MDITST:ZR VAF BUIT.3NLANDSE ZAKBN, 
Voor de Minister, 

HET HOOFD DER DIR�CTIE: 

Aan het 1;,.inisterie van AlBemene Zaken, 
Javastraat 68 

<J._ • \ll 731, • ;9 

1 s -GRAV2f3AGE. 
-----------

-----------



t MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 
'S-GRAVENHAGE, de 7 Juni 

XXIEKDDCG Directie Juridische en Administratieve Zaken. 
No. 54279-5373 G.S. Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

deze brief dag t e k e n i n g, n u m m e r
en af d e 11 n g nauwkeurig te .vermelden 

q E H E I  M. 
===·= 

/ ·� 

Met verw1 J zing naar m1.Jn schrijven dd. 
3 Mei 1949, J.A.Z. No. 38079/3867 G.S., betref
fende. de Joegoslavische Scheepvaartmissie, heb 
ik de eer U hierbij ter kennisneming te doen 

./. toekomen copie van een brief van Harer Majes
teits Gezant te Belgrado dd. 18 Mei 1949, No. 
1155/212. 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
Voor de Minister, 

HET HOOFD DER DIRECTIE: 

Aan het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
Javastr(iat 68, 
's-GRAVENHAGE. 

�
J 

7'31-i · '-t9 
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1155/212 Belgrado, 18 t.JJei 1949. 

GEHEIM 

Joegoslavische Scheepvaartmissie Rotterdam 

Onuer refer-te ël.an Uwer &xcellentio' s missive van J lioi 1949, 
Directie Juridische en Admi11istratieve laken No.38079-3867 G.S./245 
heb ik de eer liaar te bericht.on, aat de namen Firietti OskEir, 
Ruzié Ante, Margaretié, Ivo en Dragicevié Jerko op äft Gezantschap 
niet. bekend zijn. lnaien zij zich nriar Nederland hebben begeven 
heoft de visuml:lam:rage en verlening vermoedelijk elders plaats 
3evonden. 

De naam Sirnié komt wel :vo or in de archievon van deze post, 
doch de twee person�n ven die naam beantwooraen niet aan de om
schrijving hunner functie, vervat in Uwer hxceilentie's aangehaalde 
missive. fürn is afdelin schef op het r inisterie van Buitenlandse 
Handel, terwijl aan d,c andere een visum werd verle ena in verb.-md 
mét een Zükenreis nopens import van ziekenhuis meubilair. 

Vukca Nikola, geboren 25 Juli 1908 te �.etkovié, Cro&tië, hou
der van iuio slavisch �oort No. 1456/1;8, ontving op 27 Juli 1948 
een visum in_sevolge telegrafische më:.l:cbtiging van de \iisadie:nst van 
12 Juli 194S. De aanvraagformulieren weraen opgezonden aan laatst
genoemde instantie 1:iet dezer:Gijcrse brief van 2S auirust.us 1948 No._ 
2610. 

Vuksa Vera, geboren 29 fuei te Metkovié, Croatiij, houdster van 
Zuids!avisch paspoort No.010384, echtgenote van Vuksa Nikol�s, ont� 
ving op 4 September 1948 e11n visum ingevoL�e telegra:fi sche m'1chti
ging van Uwe bxcellentie vervat in Haar telegram letter AN van 3 
September 1949. later nog gevoirtd door een telegram vb.n 11 Septcmbe 
1948 van de Visaàienst van dezelfde inhoud. De aunvraagi'orrnulieren 
en getekende retourverklarin� werd ann laatatgenoc.md� instantie toE 
gezon:len met àezorzijdee brief va,:n 14 September 1948 N'o. 2772. 

Keziê Krunoslav, geboren 29 J8nuari 1911 te Split, houder van 
Zuio s'Iävlsch paspoort No.190/ 4à ontving op 23 Februari 1948 een 
visum in v erband met do oplevertni:: van de motoren van het schip 
"Drvar". De telegrafische machtiging van de \iizadiunG1., wlls vèrzon
den op 20 Februari 1948 terwijl de aanvraagformulieren en getek.ena 
retourverklaring werden opgestuurd aan de Visadienst met mijn 
brief van 3 t-.aart 194g No. 708. Op deze persoon hadden voorts be
trekking Uwer E.xcellentie's missive van 9 Augustus 1948, Directie 
Juridische en Administratieve Zaken lfo. 8)852-6872 G.S./ 502, mijn 
antwoord vnn 19 kugustus 1948 No.2531/394, Hare missive van 27 
Al.l'.gustus 1948, Dir�ctie J .A.Z. !fo. 95366-7740 G.S./ 541 en mijn ant
woord van 11 September 1948 No.2748/439.

Kezic f\r1ari a, geboren 21 Maart 1922 te Zadar, houdster van 
Zuids av sc1 paspport No.010787. echtgenote van Kezié Krunoslav, 
ontving op 6 December 1948 een visum om zich tezamen met, haur 
zoontje Slaven bij hacr echtgenoot in Nederland te voegen. Zulks 

Zijner Excellentie 
de Heer Ninistcr van .13uitenlanase Zaken, 
's - G RA V � N HA GE 
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gesclriedde in5evolge telegrafische mac�tiging van de Vis�dier:st 
van 2 December 194·8. De -aanvr-aag.formul1er�m en 'I'etourverKlaring 
werden aan deze instelling toegezonden met mi:Jn brief van 7
December 1948 No. )481. · · 

Mata:nov Ka,zimir, geboren 15 lt'ebruü.ri te Vrgada, houder van 
Zuids1avische paspoort No.010769, Pavesié Vitomir, geboren Il 
October te Kostrèna, houder van Zuidslavisch paspoort No.010767 
en Bosijevac Bo�omir, geboren 14 Januari 1925 te E�kar, houder
van Zujaslavisc:; papoort 010708 ontvingen visa voor Neçierland op 
15 December 19,4:g ingevolge telegrafi sche machtiging van de Visa
dienst van 11 December 194B� De aanvraagformulieren en retourver
klaringen werden aan de Vïsadienst toegezonden met mijn briéf van 
17 December 1948 'No. 3604. . . 
Bij d.ezè gelegenheià werden ook visé.. ;verleend aan Rericié Sté:t.nis
lav �n Nikulicié Nladimir en bij dezelfde brief. toegezonden aan 
Cië.::"Vi�aaienst� Laatstgenoemde vijf pcr.sonen werden ingel�id als 
"mécaniciens· de la marine mar.chande", Kezié als teçhnisch inspec-

, teur en Vuksa als ambtenaar van .het .t-.in:ister:i;e van N.iarine. Op 
alle aanvraagformulieren werd a� verbl ijfsd:uur in N.t::derlá.nd· de 
i:.ennijn van een jaar a1;.ngegeve.n. Verdere bijzónderheäen zijn mij 

,, 

niet bekend. 
Indien Uwe �xcell\rnti.e mocht wensen d at ik mij tot de .Zuid

slavi sehe autoriteiten wend met het verzoek om mededeling of be
paalde perso!len zich-not; in Nederlá!ld bevinden dan wel: volledige 
opgave van h�n die· bij d.e Zuidslavische Scheepvaartmissie te 
Rotterdam werkzaam zijn, z,o moge ik Haar ve:tzoeken mij wel in die 
zin te willen instr.ueren. 

• 

. 

De Çie-zant, 

·c .I,1. Dozy •



MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 
3 Mei ' . ".19 49 

.,e 

'$-GRAVENHAGE, de 

�� Directie Juridische en Administratieve Zaken. 
No. 

38079-3867 G. t>. Men wordt ver:zocht bij de aanhaling van 
deze brief dagteken I n g, nummer 
en af d e 11 n g 

I 
n.nrwkeurlg-te--vermelden 

G E H E IM. r 

Met verw�jzing naar Uw schrijven dd. 1 April 

1949, No. 43577, heb ik de eer U mede te delen, dat 

mij geen gegevens nopens de Joegoslavische Scheep

vaartmissie bekend zijn. 

Deze missie geniet generlei bijzondere voor

rechten. Omtrent de personalia van de leden dezer mis

sie heb ik inlichtingen gevraagd, welke ik U na ont
vangst zal doen toekomen. 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 

Voor de Minister, 

HET HOOFD DER DIRECTIE: 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 

Javastraat 68, 

te 

's-GRAVENHAGE. 

& 731-l • '49 



• 

MU!ISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 
Javastratt 68 •s-Gravenhage, l April 1949.

no. 43571.. 
Uw 'iïcr. 97268-9763a G.s. 
dd. 7-9-1948. GEHEIM 
onderwerp: Joego-Slavische Sche�pva.1rtm.issie.,,.,.......=·-· -�·-··------. 

!).:;,;-;: r.• ..... :.:-;:.·NG C!:.LDT 

© 

Onder verw1Jz1ng naar Uw in m1.-..rgine vermeld 
schrijven moge ik U het volgende berichten. 

Uit zeer betrouwbare bron vernam ik, dat te 
Rotterdam een Joego-Slavische Scheepvaartmissie geves
tigd is. Deze missie onderhoudt nauw contact met de 
Joego-Slavische Legatie te •s-Gravenhage en staat in 
dezelfde verhouding tot genoe1:1de Legatie als de Joego
Slavische Handelsmissie te .Amsterdam. De Scheepvaart
missie zou te Rotterdam een zeer ongewenst en uitge
breide activiteit ontplooien. 

�et de leiding van de missie is belast: 
VUKSA, nadere gegevens onbekend. Zijn assistenten ziJni 
Ing. FINETTI en Ing. KEZIC, wonende pension Keller, 
G.w. Burgerplein 13 te Rotterdam.

Omteent Vultsa bereikte mij bij UW in margine 
vermeld schrijven een viaumverlening aan zijn echtge
note, 1n 1elk schrijven voorts de namen van Finetti en 
Kezic genoemd werden. 

Omtrent Finetti zijn mij geen andere gegevens 
bekend, terwijl mij bij Uw brieven no. 96457-7820 G.s ••
dd. 23-9-1948 en 83852-6872 G.s., dd. 9-8-1948, de vi
sumverlening voor é�n jaar aan R. Kezic gemeld werd.

Voor"s zouden nog bij de missie werkzaam zijni 
ZLATKO, Feric, �eb. te Split (J.Sl.), 18-8-1912 en een 
zestal personen van Joego-Sl3Vische nationaliteit, ver

moedelijk �atrozen. 
l x Adriaanse 
.tlD� /fJ. 

/i x OD Corr. toez. 
dipl. 

. Ik mo�e U verzoeken, mij te doen mededelen, 
hetgeln U omtrent ueze missie bekend is, waarbij ik het 
bijzonder op r.irijs zal stellen te vernelllen, welke per
sonen bij genoemde missie wcrkz::u-.un zijn en welke bun 
status hier te lande is. 

1 x C 5. 

HET HJOFD VAM DE DIENST 
naw.ene deze, 

Aan de Hoogedelgestrenge Heer c. Adriaanse 
Chef ler Directie Administratieve Zaken 
van het ministerie van Buitenlanose Zaken 
Plein 23 
te 
• s - G R A V E N H A G E •

E.v.d.Noorda.a.



Notitie C. 
JOEGO-SLAVISCHE SCHElPVAART-MISSIE • 

• 

• 

6 deelt mede: 

Sinds een jaar bevindt zich onder supervisie 
van de J.-sl.Legatie te R'dam een J.-sl. scheepvaartmissie. 
De leiders zijn vertegenwoordigers van het J.-Sl.Ministerie 
van Marine. Zij houden toezicht op de werven, die wchepen 
voor de Joego-Slaven bouwên. 

Met de leiding van de Missie is belast: 
VUKSA (was vroeger scheepvaart-mmnteur); 

zijn assistenten zijn: 
Ingenieur FINETTI en Ingenieur KEZIC. De twee laatste zijn 
in het bezit van J.-Sl. dienstpaspoorten. 

De missie bestaat verder uit 6 à 7 lagere perso&B 
nen, meestal J.-Sl. matrozen. 

28-3-1949 •

C 5. 



UITTREKSEL 

Voor ......... . .......... ..... OD ..•.. . /J..f/ ... . ................ Naam ........ Y.Sl ....... sche.ep.va..a.r..tmi.ss1.e ....................................... .. 

Origineel in . . .. ..... OD ..•. 633. .......................................... Naam .............. ,Y ... Sl ........ v.e.r..t.egenw.o.o;pciig.ing ..... in ... Ned ......... . 

Volgnr .............. .............. Ag.nr ....... 5.9358 ....... . .... ... Aard van het stuk .. .................................. ..... ....................................... ...................... . 

................................. .... . .................................... Afz ................ a .... V, ................................................................................. Datum ·················26·-3-· 1·49 

• 

.. 

••• Vonrts wordt vanuit de Y.Sl. Legatie een soort 
economische spionnage tegen Nederland en andere staten 
bedreven. Met deze opdrachten zijn de Handelsmissie te 
A{dam en de Scheepvaartmissie te R 1 dam belast • 
Vooral R'dam is zeer actief. 

Men vergaart inlichtingen over de landen, die hier 
handel drijven, die als representanten van vreemde staten 
in Nederland optreden, wat verhandeld wordt, over welke lanàen 
transacties ver]q)en, enz. Voorts wordt aangetekend, welke 
schepen Nederlandse havens bezoeken en met welke ladingen. 

De leiding bestaat uit afgevaardigden van het Y.Sl. 
Ministeri� van Marine. 

VU�KA, de tegenwoordige chef, wordt bijgestaan door 
de ingenieurs FINEI'TI en KEZIC, be�evens 6 a 7 lagere 
ambtenaren, die als 11 matrozen" worden aangediend bij de 
Nederlandse autoriteiten. 

Vuska, een fanatiek communist, die vermoedelijk een 
spionnage-opleiding heeft gehad, is absoluut niet de scha:p
vaartspecialist, waarvoor hij moet doorgaan. Hij is zoiets 
als monteur geweest. Hij zal zich wel eens 0p scheepswerven 
laten zien, m�ar in werkelijkheid heeft hij de leiding van 
de evenvermelde spionnage ••• 

Uitgetrokken door ............ AC.D/P.A. .............................................. Afd./Sectie ........ H.L ........................... Datum .......... l.4-4-.J .. 5.Q ....... . 

Op aanwijzing van ..................................................................... . 

� SOH • '�8 
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Rotterd.an. 
vun Vollen.ho�,�etrne.t 50. 

Derr.e firma werd opgericht 1-1-1941 en hAeft t'3n doel de exrlo1tati$ 
van on1·oer�nt1e �Ad.1:!'t•Pr. an RChe!>en en belegt1.ng van galden, terwijl 
::ie1i:):rt W.aa.rt 1942 aan hPt bedrijf 1s toegevo�t,i de billllenvra.cht"Vaax-t;, 
alsr1Aile bezit, beheer ert ad.r.11n16t"Mtie vnn onroerende Sof.deren. 

VennoC't 7.ijn: Joseph Justus- 1�1e Driebeek, 
gebor�� 11-7-187� tè Rotterda�. 
�,; eèters1ngel 22, 'Rotterdamo 

en 
,. 

i 
Egar Joee:ph !'.fenri 1-�rie Dr!eboek ,_ 

�ch0r<:m 29-10-11'390 te P<"ttAOrtlain, " 
Calc.ndtit���t ij, Rotterd� o 

}'rOCUI'� t ie'h.Ol>� t'i!': 
3ei'.lûrt 1-7 -D� 

Cha.rl�s tJerul'd 1b:trie :Driebeè.k, 
gebo�en 2-!'f-1??9 te Rotterdam,
,;aatzeedijk 130 c, Rotter.d�0 

! 'i: • ,

·�

... 

De fir:.la is. ee"t n oohter-,..,r_r! m•ne�lns van de Fa.. Kuiper, V'lUl De.11! en 
·Smeer te Rott'3r:'IP.:M en haheort in hoofclz�ak de biJlllan.�-oh.eren van daze
fjrm,.1. Ook neze 'Z.&a.k st1:10t. ,:•.mstie beken.d •

V::ior M,jz. 't'f.llt�r,,;; ten 1,1,fllJZien van Vl'�c.h.tvo-rvn�r 111.et -de Bal1"13Jtla.nden,
z.ou :m.e,.r. h'et l:la.3tc, �aM t11R.sen neus en .lirpen kunnen 1ntorme!'en bij
:-<.ot'tardamse bevre.chtingskrirtgen o! op do hau.ra 0 

Bodrijfsfroop Groothandel 
Zeestra"lt 78, 

� .. Don naae. 

0esev8llS vaJl A;pril 1947. 



NOTITIE voor 
van 

No. 53699. 

• 

HC 

C 8. 

De interesse van Joegoslavische zijde voor de firma HAZW.EYER (N. v.

Hollandse Signaalapparaten) is niet nieuw. Reeds voor de oorlog bestonden 
goede relaties tussen de Joegoslavische Marine en de N.V. HAZEM.EYER. 

Op 9 October 1948 is door de gedelegeerde Zlatko Feri_g,,, van het Di
rectorate of Shipbuilding te Belgrado, opnieuw zOwel schriftelijlc als 
mondeling, contact opgenomen met de N. v. HAZEM1.:YER. 

Aan de N.V. HAZEMEY.ER is toen door Zlatko Feric verzocht om offerte 
te maken voor en volledige inlichtingen te geven omtrent: "fire cor.itrol 
gear for destroyer 11 en 110 irection control gear for submarine". 

De offertes moesten worden gezonden aan de vol�ende adressen: Glavna 
Uprava Brodogradnje, Trg. Bratstva i Jedinstva., br • .4., Beograd F .N.R.

Jugoslasrije. en aan het Londense Bureau, 195 Q.ueen's Gate s.w.?. 
Aan Feric is door de N.V. HAZEMEYER medegedeeld, dat zij de eerste 

jaren niet op z ijn verzoek konden ingaan. 
Misschien beproeft Bogdan BOZIE nu bij het agentschap in Zweden zijn 

geluk om een offerte los te krijgen • 

26-1-1949.

C 8. 
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. NOTITIE voor C/VIII ... .,. .. ,r, "' 

C/I.
--

van 1 "· �. 
! ,.,. J-..:? J S-6)

Uit oncontrol�erbare bron Vl·erd vernomen dat: 
jPeter .POLJAK,kroegbaas t':.' Rotterdam, 

van tIDEN Schet'!pvaf'rt- en Ag-�ntm,r Mij., Ve<'rhaven 14 c 
te Rot+erdam, 
K�vper, vPn Dam en Smeer, van Vollenhovenst:raat 50 c te 
Rotterdam, 
en led�n ven de Joe�oslavische Handelsdele�PtiP- min of 
me"'r ·1.;erkzaPm te zijn voor de Joegoslaviscl'le inlicht.in-
�en-dienst. · 

Deze (zeer vaP.e} bron is niet in stast aanvull�nde 
Regevens te verstrekknn. · 

Indien het mogelijk is zou een summier overzichtje\ 
over bovenstaande ge�evens gaarne door C/I in ontvFn�t 
worden genomen. 

19 cJ nuPri 1Y44. 
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Notitie C. 
' V 

1 19 � 19-19

.\ 

Uit be t;rou.wbare bron v'lerd vernomen: \�-��a_· 

-JBOGDAN BOZIE, geb. 14.10.03 te Srebrenice (joegosl.) is vertegen
woordiger van de Joegosl. handelcommissie in Zweden.
Hij handelt in oorlogsmateriaal, en is kapitein bij de Joegosl. 
marine. Zijn lrennis van materiaal voor "Feuerlei tung" is niet 
verdacht m.i., daar het i� Zweden algemeen bekend is, datrergelijk 
materiaal in Holland ge9roduceerd wordt. Vermoedelijk is hij 
in contact met de f8. HA.SSEMEYER, die een agentschap in Zweden 
heeft. 

17 .1. 4� 
L .P. (�w.R.) 



THLJ'=OQAM·Al>RES SIGNAAL HENGELO 

T'0LBPOON 3147 (2 LI.JNBN 

POSTREKENING NR. 316649 

-, 

_I 

.. 

persoonlijk. 

Den Hoogedelgestrengen Heer 

Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 

's Gravenhage. 

_I 
HENGELO 15 Uctober'48 • ......................................................... 

Wij hebben de eer UHoogedelgestrenge 

ingesloten een copie van ons schrijven aan 

de Chef van de Iilarinestaf Den Haag, benevens 

een afschrift van de brief Directorate of 

Shipbuilding Belgrade, te doen toekomen. 

N.V. BOL
m

S
�

AALAPPARATEN 

�)� 

PAR. PAR. 

1-� 



15 Octo bel.' 1940. 

Dir/R.s. 
Aan de Chef van de Marinestaf 
lld.:nis·terie van Marine 
's Gravcnbcge. 
-----------��---

Wij hebben de eer Uwer l!:xce1len·tie a::fsohrift te doen toekomon van 
een brief welke wij onlangs .ontvingen. Iledenmorgen vervoee;de de Heer 
Zlatko Feric zich onaar,lgekondigd. aan ono k.s.ritoör en werd te woord ge
s"trum door de Heren G.J. �rinkman en P.t.Koppen. 
De iiec:r Feric deelde i:iedc, dn't h1j een r.eck geleden een bezoek aan de 
tl. V .Stork had geb:::-acht.., doch dat hij door de You.goslavis-che. militaire 
atta.cl:1é te den naar; eerst enkele <iac;an geleden op het bestaan van onze 
fabrj.'-êk was gevmzen. Hij wnn si'n.cls enige maandc?l in l<0nden gedetacheerd 
voor achoepobouw aangelegenheden, en had zich o .a. in noderlo.hd op de 
hoogte goatcld van de bouw van een zevental vrachtschepen, die voor 
Yougoulaviaohe rekening tè Rotterdam en Amsterdam gebouwd worden. Hij 
was op de hoogte van de goede relaties van vo or de oorlog tussen de 
,Yougosla.visohe Ha.ri11e en ae H .v. Hazemeyer' s f'abr:iek van Signaaleppa-

• raten en stelde ae vraag of wij een oi'ferte wvilden maken voor de tij
dens de oorlog gebouwde en thans eenig ovèrgeblevcn torpedobootjager
(Split ? ) •
Hem werd mod.egedeold, d.at onze v.coegere :fabriek: geheel vêr:nield was,·
dat w�j z:roracnteel slechts oenig revisiowerk voor de K.M. konden ver
richten en dat Wij hoofdzakelijk t'Ie-rJrton voor do civiele industrie.

. � 

De Heer Feric zoidc dit alles heel gooà te beg�jpen en ging er geheel
mee accoord, éfut wij de eerste jaren niet l':ondon ingao.p op zijn verz oek.
Desgevraagd deelde de Heer Feric nQG mede, q.at hij·Zondägmorgen 17 Oc
tober a..s. per vliegtuig naar Helg:raclo _ zal terugkeren 01;.1 verslélg va.,i
zijn reis uit te brengen. f.f�chrif't van a1t schrijven zonden Wij aan
het Hobfd van de Centrale VeiiibP,eidsf).ienst�en·aan de Vlagofficier
Materieel Den Haag. . 

1
it. ;, -:,Of.t.A,NDSE t .G}iMfu)!>t .t! • .eN

Kat 1 copie-brie:f.. VE�!ROi'.JVV�E�1:lJK. � . 
• • . _ <..'LLDT t • 

�, C ( !!,. 

... _.., ... 



DIRECTORATE OF SHIPBUILDING 
Belgrade 

Del�gate: Zlatko Terio 

Hazerneyer • s �abr.t ek v. Si�;naulappru.�Rt�n 
Bornso)ïestra�· 1 
Hengelo ( {>) • 

' . 

.. 

Burger Pleill
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MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 
'$-GRAVENHAGE, de 19 

Direct�sche- en Administratieve Zaken. 
7 September ... 

• 

Aan 

No. 9.Z268-796J
a 

(}.3. 

GEHEIM. 

--------------, 

Men wordt ven:och t bij de aanhaling van 

deze brief da gtek e n  In g, n u mm er 

en af de 11 n g nauwkeurig te v ermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat, naar aanleiding van 
een desbetreffend schriftelijk verzoek d.d. JO Augustus j.l. 
van het Z�idslavische Gez�ntschap h.t.s., door mij op 3 dezer 
Hr. J'11s. Gezant te Belgrado telegrafisch gemachtigd is eer, vi
sum voor een bezoek aan 11ederlru1d t€ verst:i:-ekken aan Mevrouw 
Vera VUKSA, hot,dster van het. Zuidslavische paspoort I-.r. 010384,

d.d. 28 Augustus 1948 •
.t.'1evrouw Vuksa zal haar echtgenoot vergezellen, die door 

de Zuidslavische Hegering is aangewezen als hoofd van de com- • 
missie, welke belast is met het toezicht op de uouw van sche
pen voor Zuidslavische rekening h.t.l. 

Als leden van deze comr<lissie zijn in Nederland reeds aan
wezig de Zuidslaviërs FilIETTI en KEZIC, Pension Keller, G. W. 
Burgerplein 13, Rotterdam. 

DE iIN.IS 'l'Ell VAM BUI'!'gNLANDSE ZAKID1, 

·voor deze,
De Chef der Directie, 

het Kabinet van de Jünister-President, 
1 s-GRAVEI-fHnGE.

@ 7600· '18 
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VISADIENST 

�- � -·=• 

- -- '

4±) 
V�fvto.i>gro. Y� SD l._

• I \--, - ___.,_.

's-Grave age\iï.,t1�8. 

• 

AAN: 

1 ..... 
No. MV56795 

Raa.mweg 4f ,-\. f O ,=, _. 

1 bjjlage. Betreffenb 
:r<runoslav KEZIC,geb.29-1-
1911 te Spli"t'; van Joego
Slavische nationaliteit. 

GEHEIM 

Ik heb de eer Uhoogedelgestrenge te be

richten, dat (door) de Gezant der Nederlan

den/�:>Niemuw,1.memcte 

B E L G R A .i) 0 dd. 3 1',aart 1 948 

een visum werd verleend an 
����

a 

bovenvermelde vreemdeling, die zich naar 

Capelle a/d IJssel �/héeft begeven 

voor bezoek aan de firma A. Vuijk en Zo
nen. 
Een vragenltjst + foto van betrokkene 
gaat hierbij • 

te 's-Gravenhage. 
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VRAGENLIJST 
in te vullen door personen, die een VISUM op hun paspoort wenschen voor de reis 

naar Nederland. 

QUESTIONNAIRE 
à remplir par les personnes qui
désirent obtenir Ie visa de leur 
passeport en vue de leur voyage 
aux Pays-Bas (il n'est pas exi gé 
de feuille spéc iale pour les enfants 

au-dessous de 13 ans). 

1. 

FRAGEBOGEN 

auszufüllen durch Personen 
welche Visierung. ihres Passes 
wünschen für ihre Reise nach 
Holland (für Kinder unter 13 

1 Jahre n  i s  k e i n  b e s o n d e re s  
Blanket nötig). 

1. 

, 

INTERROGA TIVE FORM 

to be filled up by persons, desi
ring a visa on their passports 
for their journey to Holland 
(for ch1Idren under 13 years of 

1 age no separate formula is 
required). 

Familienaam en voornamen? (familienaam en voor� 
namen van den echtgenoot) 

Nom et prénoms? (nom et prénoms du mari) 
Vollständiger Vorname:_ und Familienname? 

(Vorname and Familienname des Gatten) 

KEZIJ KRUNOSLAV 

Complete Christian� and surname? (husbands 
• Christian� and surname)

---------+---------
2. Beroep?

P rofession ?
Bei:uf?
Profession? 

3. Datum en plaats van geboorte?
Date et Heu de naissance?
Geburtsdatum und �Ort?
Date and place of birth?

4. Woonplaats en adres?

5. 

• 

6. 

8. 

Domicile et adresse?
W ohnsitz und Adresse ?
Domicile and Address?

Nationaliteit?
Nationalité?
Nationalität? 
Nationality? 

Welke overheid heeft Uw paspoort afgegeven;
nummer en datum van Uw paspoort? 

Quelle est l'autorité qui a délivré votre passeport 
et quels sont le numéro et la date de ce passeport? 

Welche Behörde hat lhren Pass ausgestellt; Num� 
mer und Datum des Passes? 

What authority has issued your passport; number 
and date of same? 

Welke personen of firma's in Nederland kunt U 
aanwijzen als referenties ? 

Quelles maisons ou quelles personne-s pouvez-.vous 
indiquer aux Pays�Bas comme réfécences? 

We!che Firmen oder Personen können Sie in 
Holland als Referenzen angeben ? 

Please state the name of the firms or personsJin 
Holland able to give Iife[enèës ?/ 

Naar welke plaatsen is U voornemens te gaan? 
Ou avez�vous l'intention de vous rendre ? 
W ohin beabsichtigen Sie sich jetzt zu begeben ? 
To which places are you goiog? 

2. 

3. 

·:Tehnique
..J - • 1 • 7'I ...... � 

29 januier 1911 Split 

4,Split K�de Koncara 52 n.P.F.tugoslavie 

5. Croate

6. l'inistere des affaires interie�tl

7 " A. VUYK & ZONEN" ,Capelle a/4 Ijsael 1,. 

· faoterde.m/

8. Payp Sas



9) Wat is het doel van Uwe reis?
Quel est Ie but de votre voyage?
W elches ist der Anlass Ihrer Reise?
Please state. the object of your journey?

9. 

. .... ,.

Official, a prendre 1� moteur pour 
le bateau ttDRVAR" / ex "Crostafels" 

10. Welke bescheiden legt U over om het doel van 10. Paseport
Uwe reis te bewijzen?

Quelles sont les pièces justificatives que vous
produisez peur démontrer le hut de votre voyage? 

W elche Schriftstücke legen Sie vor um den Anlass 
Ihrer Reise zu beweisen? 

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

11. Hoe lang wenscht U zich in Nederland op te houden?
Combien de temps désirez-vous séjourner aux

Pays.Bas?
Wie lange wünschen Sie in Holland zu verbleiben?
How long do you wish to stay in Holland?

12. Welke zijn Uw middelen van bestaan tijdens Uw
voorgenomen verblijf in Nederland ?

Quels seront vos moyens d'existence pendant votre
séjour aux Pays-Bas? 

W elche werden Ihre Existenzmittel während Ihren 
Aufenthalt in Holland sein? 

What will be your means of existence during 
your stay in HoUand? 

11. 
un an 

12.p . 1 1 
. ersonie s sa aire 

' 

• 

.............. · .................................................................... 19 ............ .. 

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

Onderteekening, Signature, Eigenhändige Unterschrift, 

Signature. 

Photographie 
Photographie 
Photographie 
Photograph 

•



... 
� 
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MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 
'S-GRAVENHAGE, de .f J Septem"t>er 

X!IXl!ll((J: Directie Juridische en Administratieve Zaken. 

• 

• 

No. 96457 - 7820 G.S. Men wordt verzocht bij de a anhaling van 
deze brief dagtekenin g,-nummer 
en a f  de I in g nauwkeurig te vermelden 

GEHEIM. 

./. 

Met verwiJzing naar Uw schrijven van 24 Augustus 

j.l. No. 43577 betreffende Kezié Krunoslav, heb ik de

ee.r U hiernevens afschrift te_ doen toekomen van een

schrijven van Harer '.Majesteit's Gezant te Belgrado

van 19 Augus·tus j.l. No. 2531/394, waaruit U moge

blijken dat vermoedelijk door de omwisseling van

de voor- en achternaam van betrokkene een misver

stand is ontstaan.

DE MINISTER V.AN BUITENLANDSE ZAKEN, 

Voor de Minister, 

Het Hoofd 

Aan het Ministerie van Jî.lgeme.ne Zaken, 

Afdeling Centrale Veiligheidsdienst, 

te 's-G�AVENHAGE. 

ê 7284 . '47 



• 

Ifo.25)1/394. Belgr�do, 19 Augustus 1948. 

In -..\l t.wooi•a op ru.: t. schrijven uirect.ie Juridische- un 
Aaninist:r·é:tieve Zaken !�o. àJ$52/6S72 G.s./502 van 9 dez�r, 
heb ik de- e\;..r Uwer :'.:xcclh,ntie te; O"et·icr: t..en, d"'t inderl &üd 
op 23 FGtiru��ri 1948 door dit Cezants-ahap een visum is. �f- . 
eegevE::!r� .:-.an ere iuidsl@vi�r Krunosiav K1..,lIC. 

Jit visum, oat No.156 aro�g, wera a��eg�ven ingevol�e 
màcht�5111g ,.iisadienst va.n zu flcbru ... ri l94ö. 

van de heer KEZI0, die als re:forentie in Nede:rlanü op
g.r.rf ae finnc Vuyk & Zn., Kapellf. a/d IJssel, is mij nit:ó'ta 
an<lers bekeud, àan ttat hij invulde op zijz:. viswnformulier 
en wci.t hf,t Pla ... tselijke Lini�tcrie van .3uitenlaTïdso Z,ken 
in zi�n 0n�ersteuninc opeaf, n.l. dat hij op 2� Janu�ri 
1911 te. Split is geboren e-n oldd.�· zi"in 't,aste woonpl.aé'.\,f. 
heeft in de Rade Konèara 52, eu d�t hij vnn huis uit CLo"�t 
is. Als oeroep 3af hij op: t�chn::î.Bc}1 :inspEcteur, hoev.tl 

'het .t•�inisterie van J:!uitenlandse "'aken nem bestempelde als 
ttmac'J:ni st� 11 , daaraan tol:.!VOElC�nd.e, d&t betrokkene zich ZllA.ur 
Hede.1;l&nd !.:� � in verband Flbë ae oplevering van een !lO'tor, 
bestemd voor het motorschip 11 L.l:lVA1,", dat ûoor Nederlu.n.;. aan 
Zuiuslavi� ia verkocht. 

TenslottE: merk ii< op, c.at, 'i..:etrokkflne in zijn 'V'isun.
aanvrage punt 11 "hoelêlng wenst U zich in I1ederland op te 
houa€r..'1", beantwoorade mGt 11 l jearn , hetgeen mij voor :.et· 
aan "e�even reisd.oel rijkelijk lang voorkomt • 

De Gcz&nt, 

Zijner LXCêll�nti� 
d� Heer lûniete.r Vä:H ,tjuit:enlan�se Zaken,. 
's - G r � v e n h a  ge 
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l!ImSTIRI:E VAN ALGElUiNB ZAKD 
J'ave.straat 68. 

No. 43677. 

Uw No.: 83862-68'12 G.s. 

(mlenerp: Kez ic !JfONOSIA V. " 

,,! 

In antwoord op Uw D8'f'enverm.el4 schrijven , naar 
aanleidins van mijn briet No, 41979 van 26-7-1948, heb 
1k de eer U het volgen.de te berichten: 

Een ambtenaar die in Juli j .1. het paspoort 
,an Kezic KRUNOSIAV in Nederland controlaerde, nam daar-
uit de on1erstaande gegevens oTer: 
1oegcsle.visch paspoort Nr. 190/48. uitgegeven te Bel• 
grado op 29-1-l.948. KHJNOSLAV 1s in 1911 geboren te Sl1t 
en fungeert als gedelegeerde TBn het Ministerie van Ma
rine. 

In de pas W8l"(Dl de volgen.de visa geplaatst: 
J'oee,:>slarte uitrei aviaum d.d. 29-1-1948; 
Hollands visum d.d. 2,'3-2-1948 
J'oegoslavie inreisvisum d.d. 1""4-1948 
J'oees>slavie uitreisvisum d.d. 6-4-1948 
Tsjechisch tl'8.nsitv1sum d.d. 8-4-1948 
Ho�ars TiBUII d.i'I. 12-4-l9W 
Hollands 1nreisv1sum. geldig tot 22-7-1948, ingetrokken 
en vervangen door een r�tour'risum geld 1g tot 22-7-19'8. 

Helaas blijkt uit deze aantekeningen niet, 
wie de Nederlandse visa nrleende, terwijl evenmin is 
aangegeven, ot deze 'Yr8emieling een gewoon- ot een 
dienstpispoort had. 

Waar uit zijn verblijf hier te lande blijkt• 
dat hij een geldig Nederlands Tisum had, moge 1k U ver
zoeken, alsn og te doen nagaan, welke Bederlaadse ambte• 
naar aan KBUNOSLll" 6p de 'YOOmelde data visa verleende. 

uet het resultsat Uwer bemoeiingen zal ik gaame 
in kennis -worden gesteld. 

Bm' HOOJ'D VAN DE DIENST, 
Namens deze, 

L. Pot.

J1!1.n de Hoogedelgeatr. Heer c. Adrlaanae 
Chef' der Directie Admln. Zaken 
van het M1n18terie 'V8D. Bultenl. Zaken 
Plein 2Z 
•s-0 R A V E N H A G E.



UITTREIZSEL 

Voor ........... ................ Naam .......................... . .  Mr.,. ...... Ke.z.ic. ..... KR.:UJJO.$.LAV.. ................. ............................. . 

Origineel in .... ,,.. . ... Naam ............. . . ................................... ................. .. ............................................................................. .......... .. 

Volgnr. .. .. Ag.nr ........ .. ..... ...... ............ ..... .... . Aard van het stuk .............. nPti.:Ue. .JL.� . ..................................................................... .. 

................................. ....................................... ............ Afz. .. .................. , ... ..................... ....... ..................................... ....................... Datum ........................................ ......... .. 

•• 

De Joegoslavische Legatie heeft een U.K. visum aangevraagd,

5eld:i.g voor �O 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 Belgrado, waarin als geboortedatum en-plaats 
staat aangegeven I911,tè Slit. 

Het paspoort is voorzien van de volgende visa: 

Joegoslavië uitreisvisum dd. 29.1.48 
Hollands visum dd. 23.2.48 
Joegoslavië inreisvisum dd. 1.4.48 
Joegoslavië uitreisvisum dd.6.4.48 
Tsjechisch transitvisum dd. 8.4.48 
Hongaars visum dd. 12.4.48 
Hollands inreisvisum geldig tot 22.7.48, ingetrokken 
en vervangen door een retourvisum geldig tot 22.?.48. 

Uitgetrokken door ...... ...... .. ...... C. .................. .............. ............... ............. Afd./Sectie .. . . ..... :s.P. .............................. . Datum .......... ?.$. .. �.7 .. �1.:� ....

Op aanwijzing van ........................................................................................... . 

® 5030 - '48 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE · ZAKEN 
Directie Juridische- en Administratieve Zaken. 

� 
�WCIÇC 

0 
No . .. 83.$..52�6872 G. S. 

� 

'S-GRAVENHAGE, d v9, Au.g;us.t:us.J.9.4$. •.... 
0 C"�. 

·� wordt verzocht bij de aanhaling van 

GEHEIM. f.z•n 1tfie�t1§1t8 in 9, nummer 

..2 f.<!U,lln 9 nauwkeurig te vermeldon 

' ' .. / 
/ 

��j�JFJ-�

// 

In at'twoord op Uw schrijven van 26 Juli' 1.1. 
Nr. 41979, Geheim, heb ik de eer U mede te delen, 
dat op mijn Departement niets omtrent Kezic 
KRUNOSLAV be:kend is. 

Bij navraag bleek mij dat zijn naam ook niet 
voorkomt in de administratie van de Visadienst. 
Gaarne zal ik zo mogelijk vernemen wie hem het 
�ederlandse visum heeft verleend. 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
Voor deze, 

De Chef der Directie, 

/ 

Ministerie van Algemene Zaken, 
astraat 68, 
GRAVENHAGE • 

• 6393 - '46 



MINISTERIE VAN AI.GliMENE ZAKEN 
Javastraat 68. 

, a-Oravenhege, 26 1ul1 1948. 

No. 41979. 

• Clllderwerp: Kozic tRUNOSI.A V.

GEHEIM. 

• 

Uit betrouwbare bron ontT1ng 1k het bericht, dat de 
Joegoslaaf Kez1c KRUNOOLAV, ge�oren in 1911 te Split, gedelegeer
de T81l het Ministerie van Marinuaten van Joegoslavie, op 23-2-
1948 een visum heeft gekregen voor Nederland. 

Verder werd een visum om Nederland binnen te komen, 
dat geldig was tot 22-7-1948. geschrapt en vervangen door een 
retourviaum, geld16 tot 22.-7-1948 •. 

Bovengenoemde is in het bezit van het Joegoslavische 
paspoort No. 190/48, uitgegeven op 29-1-1948 te Belgrado. 

In mijn administratie komen omtren t genoem.ie KRUNOSLAV 
geen nader e gegevens voor.

Ik moge U verzoeken, mij mede te delen, het.geen U 
omtrent liovengenoS11de bekend ia • 

Aan de Hoogedelgestr. Heer c. Adriaense 
Ohef' der Directie Admin. Zaken van het 
Ministerie van Buitenl. Zaken 

Het HOOFD VAN DE DIENST, 
Namens deze, 

Plein 23 
•s-G R A V E N H A G E.



PLEASE FILL IN NAMES AND ADDRESSES IN BLOCK LETTERS 

F�!ei;î..N.�:• JtJ;. t�\ï $ p;; v· Maiden Name .............................. .
Christian Name .... .JL.Î\ ........................... ...... b......................... Patronym1c .................................... .

Present Nationality �A.��············ 

Nationality by birth .. �.

·

.

··

.:::�:::'.'.'. .. '.'. .. ::'. .... ............ . 

Born at ........... �.
�

·�···········································

tt�Q�o,�
Particulars of tra

l

vel document :VI\ M.8, T ave! ing to ........ � ......................................... . 
Passport No.J.�Q . ... H . .8.. .... 0ated ..... . J.'.'....... ...... ························ .. ······· ······· ································

�r
·····.

W�m :::;•• (�t�"<M(e_ Reason fo, Journey M e\J� 11 
Va 1d u .... J.t ...... �······ . .. ·�· ;-··········· f . .l.M& .. �.M.\.� .�'-.. M .. �: ........ ,
�

r'.11.a1

t

1ent Address ..... ....... ........ :······;··:i)�········· uration of Stay .... 
W .... �� ........................ . 

�:\1:ii . . ....... �........ . ...... . .................... 1�.............. 1st Address in British Tcrritory 

�Q . \) 0.A.wL"ü.w,0� · ··:-·······················
/3 �

ent
�

� 

.. . .... ...... ···············
� 

·�'····:J�·]:···:fi ....... ib·�·;f······ 
} ······

�
·······

�

·· ··M·······;················

:a

··· ········· Apphcant s 5$1ree. 
1 

. ........ ..... �� 

P,ores,ioo\l( .. B;iii�;;�;;�:9s1;io:;··T�iiA��Ê



REMARKS 

FOR OFFICIAL USE ONLY Case dealt wiLh at 

Date 

24 JUN 1948 

(6107) Wt.1'176ll :tOm (611/48 GP.697 G.B.&Co.Ltd. 
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NA.AM:l,OZlO: VENNOOT80ll.t\..P llOLLANJ>f31t 1-"ABRmK YAS EUGNAALAPPAJtAT'GN 1·.o. Tlt H1tr,,GELO. HOLLAND 

BIHEF-ADRES: 

N.V. HOLLANDSE SIGNAALAPPARATEN I.O. 

T.\1lJ..iBGRAM·ADRE81 STGN.A-AL HBNG'lt'l.O 

'l'RLlUl'öON 3147 (2 LYJNRN) 
HENGELO (0.), ......... 24, ... J..@J .... J.9.4.§. ....._ 

BORNSll:tlTRAAT ;J 

POSTBUS 4.2 
OODE: A B O 3TH SDJT-IO?"i 

POSTREKENING NB. 316649 

BANK; 
DJ.J 'l'"'RNIJ'F:0Bt:: DANK N., ...... Bl!INGEl,Q 

NO. 9695 

-, 

Den Weled.Gestr. Heer 
lfir. L. Einthoven, 

Schouwweg 80, 

Dir /NHB W a s s e n a a r • 

-1 

_I _I 

S 3-15 

Zeer geachte Heer Linthoven, 

Ingesloten doe ik U toekomen een aanvraag voor enige 

vuurleiding-installaties door een mij onbekende autoriteit in 

Joegoslavië. Zoals U weet leverden wij voor.de oorlog aan de 

Joegosla.vische Marine en heeft de correspondentie van 1947 be

trekking op de financiele afwikkeling van enige oude affaires. 

Het is wellicht van b elang voor onze inlichtingen

dienst om vm het schrijven kennis te nemen en ik stel mij voor 

hierop een nietszeggend en negatief antwoord te geven b.v. 

door de misleidende mededelinv, dat onze firma zich voortaan 

alleen op civiel gebied zal bewegen. 

In verband met de algemene beveiligingsmaatregelen 

zou ik UW mening in deze gaarne vernemen. 

Met vriendelijke groeten 

bijlagen. 



4826 

Bri. T.S. 

Ref: Fire Control 

May 9th 1947 

Mr.Dr. Milan Aleksic 
Attaché Commercial Yougoslave 
Pour la Belgique et les Pay-Bas 
27 Av. de la Couronne 
B r u x e 1 1 e s.-

•
for Yugoslav Destroyer "Split".

' 

• 

Dear Sir,
With reference to the pleasant discussion we had

on 1.5.1947 with your representative Mr. Joseph Vatovec,
Chef des services d'importation de la sté centrale de com
merce ncentroprom", we have the honour to inform you as
follows.
We have been working on Fire Control Gear ordered by the
Yougoslav Government for the Tiestroyer 11 Split 11

• Apart of
the contracted price for the installation had already been
paid.
After the German farces occupied Holland in May 1940, all
work on previous orders had t o be stopped and the components
were seized. Later on, part of them were destroyed by actions
of war, part of them removed by the Germans. Shortly before
their final collapse, they transferred all our financial as
sets to the Reich, and we lost the greater part of our books,
including those concerning transactions with your Navy De
partment.
Because of all this we now have a claim on Germany, but it
rernains extremely doubtful if a great deal of our property
shall be retrieved.

./. 



• 

• 

1 / 4826 dd. 9.5.'47 

We trust that you will understand our difficulties and 

our regret that we cannot, much as we want it, supply 

you with any difinite particulars. 

We are, dear Sir, 

yours very faithfully, 

Copy: Mr. Joseph Vatovec 

Chef des service d'importation 
té 

de la S centrale de commerce 

11 0entroprom" 

Decanska, 35 

Be 1 g r a d e. 

Yougoslav. 



13. Februar 1948

4-592 Léga.t1on de la 
Re:publique Fédérative Populair� 

Bri. T.S. �e Yougosla.vie 
Ihr Schreiben.No. 40 Den H' a a g.-
v. 23.12. 1,47' · r.1 .Sivee11nckstre.a.t 29 

Wir bestè:tigen den EJJ!Pfa.ng Ihrer o'bigen Schreiben,. 
welches durch l�ngere Abwesenh�it unserer Direkt1on• Jetzt 
erst bea,ntwortet�wird, was w1r zu ent�chuldigen bitten. 

. . ' 

In der Anlage erhalte Siè eine Kopie'�nsere� Schreibens No, 
4826 v. 9.5. '47 in,derselben Angel.egenheit, wozu wir bemerken,, 
da.s·s zu unserem Bedauern die in dem Schreiben geschB.àerte Lage 
im Sinne. einer Uebermach� Jetzt noclj. unver.ändert fortdauert. : 

. 
Da unsere'Kauf�nn1sonen Unterlagen vonder frUheren d€utschen 
Direktion noch vorder Kapitula�ion nach Deutschland überge
bracht �worden sind� k�nnen wir auch kelne einzige offizielle 
Ausldtnfte er die geleist�ten Za.hlungen erteilen. 

Unsere Buéhhe.ltung ka.nn .g1ch aber. µoch entslnnen, da.sa da.mals 
von de,:, frUheren Direktion Garantien geieistet worden slnd 
in der. Form von jugoslav1schen Staatspapiere� iri H�he von 
e1ner Million Dinars, welche ebgegeben wurden aur die Natiönal
banlc in Beograg. Wfr_ s1nc,l. selbstverstè'.ndlich daniit einverstandel\,
wenn Ihre Regierung versucht diese ·Garantiebriefe in Ihr Eigen
tum tfbergehen zu lassen • 

. .. 

Inzwischen zeichnen wir, 

l Brj!efkopie Nr. 4826 V. 9 .5 .. , 47 

Hochachtungsvoll ;· 



.. 

• 

LEGATI _iN 

de la républiaue fédérative po'f)ulaire 
"!"JS JOlJGOSLA VIE 
AUX PAYS) BA.S 

Den Haag. 23 Dezember 1947 
Seelinckstraat 29 

N.V. üazemeyer's fabriek van Signaal-apparaten

H e n g e 1 o •

Betr.: Fire Contr0l for 
Jugoslav destroyer "Split" 

Bezugnehr:lend auf die bisherigen Unterredungen und 
Briefwechsel im Laufe dieses Ja.bres zwischen Ihrer gesch • ..l:l

1irma 
und jugoslawischen Vertretern /Hern Josef Vatovec und später 
Herrn Dr. Milan Aleksié in Bruxelles/ in der rubrizierten A:n
gelegenheit, ersuchen wir uie uns Ihren Standpunkt resp. Vorschlag 
fur die endgultige Regelung dieser 0ache mitzuteilen. 

Da Sie einen,Teil des Kaufbetrages fur die nicht
gelieferte Feuerkontroll-�inrichtung im voraus bezahlt erhielten 
mochten uie uns benachrichtigen, og �ie bereit sind, diese Ein
richtung nachtraglich zu liefern, oder eine andere Regelung 
vorschlagen. 

In Erwartung Ihrer baldigen Antwort, 

hochachtungsvoll 

Tier Handelsrat der Legation: 

w.g. Il. Havlié'ek



• 
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10-7-1947.

6256 

Bri. T .S. 

Légation de la République Fédérative Populaire 
de Yougo-�lavie, 

Ihr Brie:f vom 
17.6.'47 

Attaché Commercial 
zu Hdn. von Kapitan Bogdan Bezie 
S t o c k  h o  1 m - Zweden. 

Feuerleitanlagen fur die Jugo-Slavische Marine. 

Sehr geehrter Herr Kapitan, 

Wir bestatigen hiermit dankend den Emp:fang Ihrer obener
wahnten Anfrage und sandten Ihnen heute in Antwort darau:f 
das folgende Telegramm: 
" Attaché Commercial de Jougoslavie 

Odengatan 23 - Stockholm - Zweden. 
"Ihr Brie:f vom siebzehnten Juni stop 
"Wir sind im Prinzip interessiert Feuerlei t8.nlagen fur die 
"Jugoslavische lVJarine zu liefern stop 
"Unsere Termine sind abhangig von dem Umfang der Neukonstruk
''tion und betragen minimum zwei Jahre maximum vier Jahre stop 
"Brief folgt. 

Hazemeyer - Signaal" 
das wir biermit bestatigen. 
Im Nach:folge unseres obigen Telegramms beehren wir uns Ihnen 
mitzuteilen, dass wir prinzipiell gerne bereit sind Feuerleit
anlagen zu liefern fur die Jugo-Slavische i�ine. 
Wir konnen diese Anlagen liefern sowohl in der AusfÜhrung, wie 
wir diese vor dem Kriege geliefert haben, als auch e.ine neu
zeitliche Apparatur, wie diese heute, au:f Grund der Erfahrungen 
im letzten Kriege und gemá.ss den neuesten technischen Fort
schritte, von uns entwickelt wird. 

./. 



1 /6256 dd. 10.7.'47. 

Unser Kurzester Liefertermin stellt sich auf zwei Jahre 
nach Eingang des Au:ftrages und maximal, abhangig vom 
Umfang der Konstruktion und Neuentwicklung, vermutlich 
auf vier Jahre ab na.turn des Auftrages. 

Wir sehen Ihrem Besuch fur eine Besprechung dieser Ange
legemheit gerne entgegen, und zwichnen, 

hochachtungsvoll, 



Légation
de la 

Stockholm
Odengatan

'\ Republique Fédérati ve Populaire
Attaché Commercial 

de Yougoslavie

Bogdan BÓzié 
Kapitan II Rang

Titl.

Bignl.Nr.6256

Hollandse Signalapparaten Fabrik
H e nge l o(O).
Holland.

17.6.1947
;.�23 

oV 

Vor dem Kriege hat die jugoslavische Marine bei
Ihnen Feuerleitungsapparate fur ein Zerstbrer bestellt.

Da die Marine wieder die Feuerleitungsapparate
fur Zerstorer bestellen mochte, bitte ich mir folgende Informationen
senden zu wollen.

l.Ob Sie im �tande sind solche Apparate zu liefern
2.Ungefahr welche Termine für die Lieferung Sie

heute stellen konnen.
Im Falle Ihrer positiven RÜckausserung machte ich

Sie gerne im Hengelo/o besuchen und die ganze Angelegenheit nàher
zu besprechen.

Bitte Ihre Antwort moglichst mit Luftpost auf fol-
gende Adresse senden zu wollen:

Jugoslavischer tlandelsattaché
fur Bogdan Bozié
Odengatan 23, Stockholm.

In Erwartung Ihrer werten Antwort, zeichne ich

hochachtungsvoll!

W,9- Bogdan Bozié'
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