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Antwoord op 
No.lOl068 dd. ~4 Januari 1951 
Betr. J .M. de HOOG 

VERTROUWELIJK: 

Oosterhou~, ll Februari 1951 

Rapport 

J"ohanne s Marinus de H 0 0 G, f ab r ·ieksc:het.·, ge bor en te 
Made en. Drimmelen 1 Januari 1911, \\t>nen de te OOSTERHOUT, 
Tilburgse weg nr. 3, heeft blijkens dezerzijds ing·esteld 
onderzoek eind 1950 ongeveer 3· weken doorgebracht in Hongarije. 

Het te zijnen. nam.e gesteld~.! Nederlan..ds pa spoort nr.998466 
wijst uit, dat hij op zo November 1950 is uitg ereisd en op 
11 December 19.50 is teruggekeerd. Het pa spoort is a fgestem.-

• < Als fabriekschaf is hij werkzaam bij de "Oosterhoutse @~ 
peld te Buda-Pest op 10 Decembe r 19.50. 

stroplat .enfabriek11 alhie·r en uit, hoo:fde daarve.n is .hij op 

• 

~ de hoogte met ma chines "!I90r d'e fabricage van stxopla-ten. 1 
De eigenaar v:an voormel~e :fabriek, gen.aam.d eh. van Dijk, zou \ ~-• K 
tevens. handelen in die soort machines en in 1950 enige ma chines 
naar Homgarije hebben ve·rkocht.. In opdracht van zijn patroon 
zou De HOOG voor het "stellentt der beooel.de machines enig·e 
weken hellilben doorgebracht. in een plaatsje, gelegen op ongeveer 
2.00 :rnvr. van Buda-Pest. 

DE HOOG· staat. alhier in al.le opzichten gunstig bekend; hij 
belijdt de Rooms-Katholieke godSdienst en is geavonneerd op 
het. R.K. dagblad ''De stem'". van enige actlieve politi.eke werk
zaamhei.d, zowel van De Hoog als van van Dijk, is nimmer ge
bleken. 

ei na e 

I.D. 003r"ERHOTIT' 

1AL61flv~ loto6P 
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z •• INIST IE VAN 
BI, ENLA.DS. ïAf~i 

No.. : 101068 
ijl.,: g ... ne 

~ c.o )1010.~8 tb!! p,,, dJ 

's-Graven~age, 24 Januari 1951 
Jav·astraa.t 68 

VERTROUWELIJK 

Dezer dagen werd mij gomeld, dat Jo'an ~arinus de 
l!OOG, \Onende te Oosterlout, Tilburgse,.eg :;, in de .maa.nd 
October 1950 een reis ·naur ongarije zou ~ebben emaakt. 

Ik rno e U verzoeken na te doen gaan, of deze reis 
inderdaad "'ee:ft plaats gevonden en zo ja, met welk doel. 
Tevens-·zou ik gaarne worden ingelic1·t omtrent de politieke 
gez~nd,.,eid van betrokkene. 

HET l!OO~D ·vAN J)E DIE.NST 
llameno dez , , - . , 

U. f.. C/w, vi-t ' 

. , • !D.3DIQ 
J• tr tr & J .. T,.., o Serrar~s co 

Corpsc'ef van Politie 
( "tV, b V'{• ................ ·········~············-

v--Pappel ...... .1.~-~.:S..i. ................... . 
/ 'Antwoord · '<······················-····· ....... __ 



• 
RAPPORT ACD 

~etr: visum J.M. de Hoog 

#-/.3313 

"'J· 2 ltj- "/· / 

Uit betrouwbare niet nader te controleren bron wordt 
vernomen dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Boedapest 
op 1.9.50 bericht zond .. aan het Hongaarse Gezantschap te den Haag 
dat aan Johann Harinus de HOOG, Nederlands onderdaan, wonende 
te Oosterhout, N.Br., Tilburgseweg 3, een inreisvisum voor 
Hongarije verleend kon worden tot 20 October. 

ACD, 11.1.51 
93384/16718 

T.F. Noyon 



RAPPORT van KB 
/ voor c. _DJ, 

:11 APR. ·1950 ~ 

Nr. : 739 
--~"'- ·--- ..... ----

Betr .: Hollanders , die Hongarije bezochten . 

• KB , 11 Apri l 1950 . 

Hierb i j een lijst met namen van HOllanders, die i n de 
maanden September 1949 t/m Februari 1950 n~ar Honcarije gegaan 
zijn . In 0ept 1 1949 gingen een aantal arbeiders , leden van de ~ . v.o . 

De op de l i jst voorkomende RUPKE is reeds viermaal nanr Hongarije 
geweest en krijgt steeds gemakkeli jk een visum . Het i s mogelijk 
dat Rupke in verbinding staat met de f i rma MUNTAN te Scheveningen . 
De genoemde Paul V1~RT.Ifu"'M..d:R is i n di enst van de firma KAURiAN te 
Rotterdam . ;r. EIJi lJNG&R te Groningen ga t 2 à 3 maal per jaar 
naar Hongarije . Reist ook naar Roemeni e en Bulgari je • 
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September 1949 

i De Wit K. 
• Jlmelink · 

Geugjes I. 
Radik J. 
Bruggeman 
'!'elkmtp P. 
Koedam I 
Wasterink I. 

\ Vw i jngaarden L. 
, Segerius 
\~ej .Nieuwenhuyse 

Rol thuyser G. 
Broekhuizen Arie 
Krols A. 
Horsten Hendrik 
Grossfeld Johann 
oientges Robert 
Goyert I . A. 
Fisch Gyula 
Joostema Jan 
Broeze Cor 
Schwaxtz rldolf 
Koeter Carl 
kausveld ~lisabeth 
Goyer Albertne/J"evr./ 
van Straaten Willem 
Borne Lazar 
Bark Jacob 
Brouwer H.Marius 
Maters Peter 
Breuking Jan 
Belle Petrus 
Broek Uillem 
Rus se, P, 
Hem riks \v . T. 
de Geeter R. 
v.d.Poel ~ • . W. 
Box G.a. 
Juneke r, J ,!1 •• 
~renstein H. 
Iburg H. 
Diek Piet 
Coldewij J .A. 
de Jong w. 
Druyf JMob 
Toorn J. 
Sluis, H. 
Berg J.J. 
Vrugt 3tephanus 
Schiermeier D. 
Snmlders Petrus 
'='chagen S.J. 

785526 
752155 
738884 

56764 

206225 

770469 
742313 
733279 
374840 
697713 
657.578 

465609 
644388 
553342 
711349 
565074 
355092 
544073 
786795 
672206 
441186 
542884 
642351 
657569 
508535 
124124 
711104 
591670 
316830 
234948 
021766 
119749 
337737 
567226 
495139 
659887 
425839 
19468 
543771 
677931 
612364 
567914 
594390 
723443 
307409 
266865 
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A. de la Porte 
öchreve Jan 
B. ',,erner 

.J!: . van den Ve en 
A. Gelderen 
1.evr. Gelderen 
Lewkowitz H. 
~evr. den Tex-weisz 
Dorp Ger 

October 
·Versereld nrie 
H.Visser 
Rupke 
V .Gelden 
.Nathan Keizer 
Wesselink Paul 
~~ erthe im Ii'aul 
Heyden Theodorus 
\frubek David 
Vos Jacob 
~rrit Nagteg ::..a1 

Ctto van Beek 
Pieter RupkS 
/i ,Giessen 
H. Groenendaal 

November 

417955 
39'7938 
626599 
648788 

- 2.-

A 38214 
A 14698 
40024'Z-c '-~ '}""fr A 
138911 
365386 

417078 
399247 
557558-
718646 
768 770 ~~-·)o . 
414959 
688138- /1\.-b··~ s ).,.-"""'•rf.t...J.. ..... u . 
641605 -··~· . 

11308 
400352 
652244-
504833 
557776 ~ L: 'Pv 
400162 
780963 

Lacerda de Guerioz Jose Y Brasilien/ R.~. 44672 
Lefkowi t z H. 40024'7 _ d- "' 
de Raaz .:!.Jnanuel ,.u.,~ ~ 415685 
lankholst Pieter 416283 
Gemke Johannes 599465 
Van Nes Adrianus 399386 
Deumer1sin Hnns 677646 
-~;eiss Herbert 005149 
Bruin Adrianus 418140 

December 

Brusse Adrian 
Kolh Hendrik 
Nijenhis Roelof 
C.Kezser 
i•enneker Court 
Niiewenhuys Jacobus 
Rupke Piet er 
Baracs Sandor 
Schuit lfugo 
4Toosterna Jean 

Januari 1950 

fuont agne Ar ie 
Keizer Nat- ban 
Buy c. 
Argendoorn Nicolas 
Krauyer Pieter 
üvermC:.L.n Ju, 
V .:oossum 
v. Zoelen. A. 
1Lendel Herbert 

474862 
417308 
525500 
819164 
415788 
410138 
558180 
463361 
488409 

"-~~-...t •. ~ .. d-4 t, .._.,../. . 
417480 - - ~~--- ' 
768770 '"M.l.- Û1Á. 
467451 
594780 
104264 
843 353 _\1-l.A.{ 

41 '7192 
451145 
843461 



/1~1 1'-f l ') 

Bloemhof Max 

Februari 1950 

vertheimer Paul 
Kalfus Leon 
Montagne Arie 
Vlagschal Hendrik 

Hui zinga Jan 

- 3.-

599039 - Vv-.-

688138 
'788353 
41 '7543 
809'721 

359062 

~ ~"-
w..A~. 
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Vol,rsno. 

NOTITIE KB 515 

BESTEMD VOOR c. 

Wij vernamen uit goede bron : 

De laatste tijd worden ve el bezoek-visa aangevraagd 
door zg. "LIGA-kinderen, dwz. Hongaren, die na de eersiB 
wereldoorlog in Holland zijn gebleven en door huwelijk 
etc. de Ned. nationaliteit hebben gekregen. Zij willen 
hun familieleden in Hongarije weer eens zien en wagen 
het, in het bezit van hun Hollandse pa s zijnde, de reis 
te ond ernene n. 

KB, 11-7-49 



MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 27 Augustus 48. 

'S-GRAVENHAGE, de . 
Directie JUridische- en Administratieve Zaken. HH I 9 ..... 

Xl<EZJC.XI:iJ& 

No. 94073-7650 G. S. 

• 

• 
Aan 

GEHEIM. 

' ( 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief d a g teken i n g, nu m me r 
en af d e I i n g nauwkeurig te vermelden 

A - v.r-13 o 

-~~------
Ten vervolge op m~ schrijven d.d. 23 Juni j.l. Directie 

Juridische- en Administratieve Zaken Nr. 64746-5270A G.S., be
treffende Medische Congres te Budapest, heb ik de eer U hierne
vens ter kennisneming te doen toekomen, afschrift van een te 

dezer zake van mijn Ambtgenoot van Sociale ~aken ontvangen 
schrijven van 19 Augustus j.l. Nr. 2028 P Afd. Volksgezondheid. 

DE MIIHSTEH VAN BU lTENLAMJSE ZAKEJr~, 

Voor deze, 
De Chef der Directie, 

het Ministerie van Algemene Zaken, 
Afd. c.v.D., 
's-GRAVENHAGE. 

® 7600. '48 
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·~ \. . _fyoJ 3 -j'~s:--~p -l € /.'-V'7/·l:_; 
MINISTERIE VAN s·OCIALE.- ~~·KEN . 

No. 2028 p • MEN GEUEVE BIJ HET ANTWOOkD 
A -l>d V lk ·""' . d . NAUWKEU !liG TE VEilHEt.DeN: 
A.I. • 0 Sg&ZOilû.ll8:l ~ ,. 1 • NUHttER, DAGT.EKENING EN . 
BERICHT OPSCHRIJVEN VAN . .:::,3-o- 43 ,Jhr. ONDEAWEilP VAN orr SCf'IRIJVEill 

Adm.Zaken en Jur:id.Za.ken,nr.64746-5270a G.3. cJ: 
BETREFFENDE 's-GRAVENHAGE, · ........ : ............. 19 .. .Al,lgUa:t.us I 94 J. 

• CongreS. te TELEGRAM-ADRES: SOZA · ~ . • r--~-~~':> 

Budapes ': . _ ,yi- ,~GEKC~f\i : FOTO· :. :~~ 

AAN 

,y 11 . . .IJL .. () .. );> rt "'D . No.vv• ' . 
\ (\ t;' .. ..: UG.1948 "'~ 

In antwoord op Uw
1 

nevenv (; , ~ld schri =-- ' deel l.k U 
mede, dat het congres te .. ' . _L ptembar a.s. 
geacht kan worden gent>egzaam bij e betreffende me- ., 
dische instanties beLend te zijn~ De artsen, die het 
congres wille11 bijwonen, zullea zich wel tot mijn 
Ministerie wenden voor het verkrijgen van u.e nodige 
deviezen. I'sgenover deze aanvragen zal ik welwillend 
sta.an. 

n. kan U meedelen, dat ik reeds aan de Nederlandse-· 
1[ereniging Eerste Hulp bij Ongelukken vóor twee .per
sonen deviezen voor het bezoeken van het congres 
( .;:)ection of First Aid) heb toegewezen, ter·,,ijl aan 
de Uroloog l:J. J. Bakker· te 1 s-Gravenhá.ge eveneens een 
deviezenvert;uruÜLlg zal worden verst:-ekt. 

Een rechtstreeL.se uitnodiging :terd door het herden
kingscoroité óeri.cht tot de DirE.cteur-Gene.raal van 
de Volksge:;ondheid, die echter gemee•lcl heeft ~n '!er
band met anderewerkzaamheden te moeten bedank~n • 
De· Ifed.Maatscha.t-lpij tot bevordering der .;enee'Skun;;;.t 
he0ft geen verzoek tJë deelname aan ilet COl1é_;l'es ont
vane;en. 

Di~ ~.fHii.3·~E:J. VA.:. '30CIALS 3Af E_i, 
Voor de .:..linister, 

de Heer MinistaT và.n 
Buitenlandse Zaken. 

DE SOC,!i. A'.l.IO-GS .. E'-1 
A.A.v.Rhijn. 

® 32132 · 'H 



MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

Directie Admin1stratieve en 
JU»:U~ Zaken. 

Juridische 'S-GRAVENHAGE, de ....... 2.3 ..... J.\~P.J .. . 
..., <\.;· 

....... 19 .4§. 

• 

• 
Aan: 

. ) , 

No. 64746-5270a G.S. ~•Swcl"~ \~~~~ de aanhaling van 
deze brief dag.,te k.e n I ng, nummer 
en a:f..d--rtlnÏ: .... náuwkeurig te vermelden 

G ... m EI:Ni. 

. I. 

./. 

~Wil ~:?jJ~ 

Ik heb de eer U hiernevens ter kennisnemi ng te doen 
toekomen afsch r ift van mijn tot de Zaakgelastigde Budapest 
gericht schrijven van 21 Mei j.l. Directie Administratieve Zaken 
No. 51932/230 en van het desbetreffend antwuordschrijven van de 
Heer Hooft van ll Juni j.l. No. 831/G/302, betreffende een van 
4-12 Sept. a.s. te Buàapest te nouden medisch Congres. 

Naar aanleiding van de in laatstgenoemde brief vervatte 
inlichtingen over de "standing" van het congres, heb ik mi j n 
Ambt genoot van Justitie bij schrijven onder datum en nummer 

, dezes doen weten dat er mijnerzijds geen bezwaar bestaat tegen 
C<; ~ afvaardiging van Dr. J. Zeldenrust. 

Voorts heb ik mij nog gewend tot mijn Ambtgenoot van 
Sociale Zaken teneinde te vernemen of ten zijne Dep~rtemente 
wellicht eveneens een uitnodiging voor voornoemd Congres is 
ontvangen. 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 

Voor de Minister, 

De Secretaris-Generaal • 

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 
te 

's-GRAVENHAGE. 

@ 7290 ··~a 







co p i e. 

Directie Administratieve en Juridische Zaken, 
No. 51932/230. 

• 

. I. 

• 

's-Gravenhage, de 21 Mei 1948. 

Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen een tot 
m1Jn Ambtgenoot van Justitie gericht schrijven van Dr. Hanny Lajos 
te Dudapest dd. 17 Maart 1948 met bijlage, houdende verzoek namems 
de "Commission des Mgdecins de la Police Hongroise" tot bijwo
ning van een internationaal congres van 4 tot 12 September 1948. 

Ik zal het op prijs stellen indien U langs informele weg 
inlichtingen zou willen inwinnen omtrent de politieke gezind

heid en de doelstellingen van het organiserend lichaam van 
bedoeld congres en indien U mij tevens zou willen doen weten 
of het Uwes inziens raadzaam is dat Nederland daarheen een 

vertegenwoordiger: zendt. 
In bevestigend geval zou hiervoor volgens mededeling van 

mijn voornoemd Ambtgenoot in aanmerking komen: Dr. J. Zeldenrust, 
die de opvolger van Dr. Hulst is op het gebied der Ge~htelijke 
Geneeskunde en die verbonden is aan het Gerechtelijk Natuuweten
schappelijk Laboratorium van de Afdeling Politie van het Minls

terie van Justitie • 
Bij Uw antwoord ontvang ik gb.arne de bijlagen dezes terugT 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZA'r EN , 

Voor de Minister, 
De Secretaris-Generaal. 

w.g. A.H.J. Lovink. 

De HooGEdelGestrenge Heer, 
H.A. Hooft, 
Tijdelijk Zaakgelastigde aan 
Harer Majesteit's Gezantschap 
te 

liUDAPEST . 
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