
No.: 

Ond.: 

's-Gra venhage, 8 

Sympathiebetuiging met Sovjetbeleid 
in olen door Gerzon' s rodemarazijn. 

IIId/h 2 
·DIENSTr;.EHEIH 

~ n.a.v . schr. vam Ion.}.~ar, f,Q203 Co86484 

~:(';·!( .. ~ l'~ar aanleiding van Uv-1 schri,iven dd. 31 .'7.1950, 
~ \(J"( .. tl"'' . .......-· no. ';..r.V.D. '761/50 Conf .,moge ik U berichten , dat l:et 

\j\ ~.,... . ondorzoek Jn deze zaak nor: niet is af{!0Sloten~ e 
·y.-- door U r;cstelde vragen zullen zo spoedig moÇ"elijk 

worèen beactv.oord. 

Aau de Heer Commandant 
der l'"0 ninklijke l7arechaussee 

_, €! 4 
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1. van inhoud lcennisgenomen. 
14 . 2.1947. 
C/vdN 

2l - 2 -4FJ 
C/vdN 

4. Ingezien i.v.m. de verwikkelingen tengevolge van 
van de Poolse Gezant Elmer. 
Diverse notities bijgevoegd. 

C/L 20.5.48 J 
Gezien in verband met CO 3732* . Uittreksel uit ACD 37324 , blz . 
6 en 7 hierin op te nemen. 0; 7 22_6_, 48 .U 

Gezien i.v.m. CO 38538 C/L 23.6.48 ~ ·-__.____ __ _ 
7. Opgevraagd in verband met visumaanvrage Czerniecki. Geen actie 

genomen. C VIII jO - VI - 48. 
8 Ter crientering opgevraagd . C VIII 1 O-VIIG48 lJ 

/ 

9 

9. 

Van inhoud kennis genomen . ·C VIII 
Opleggen. 

Ingezien n.a.v. CO 54814A 

3. 8 . 48 ~ 
/ 

2-3-1949 c 4. 
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Ono er1 e r p : SCISLK·'S1·: I - l< J\L I SZN.C . 

VEït':.'ROU':'ELI JK . 

'1 J .O~~ 
Oo "' 
.;/ ··--- -

l Gee., ,_, , -
t.:.~-- --· .. ' 

26 Juli 19 50 . 

Naar aanl eiding van bov enaang ehaald schrijven kan het vol
g ende WOl"den bericht. 

In het Bevolkingsregister te &~sterdam komt voor: 
Helena Leonia KALiöZ:EK, e;eboren te I-ilinsk-I:via zow, 20 Febru ari 
1915, secretaresse, Poolse nationaliteit, kerkgenootschap 
R.K., gehuwd met Kazimierz SCISLEdb'KI, geboren te Dabrowic e, 
1 3- 2-1905. Haar man lS sedert 24-12-1939 vermist. 
Zij heeft één kind, een dochtertje van 9 jaar; dit woont in 
Polen bij ha ar grootouders. 
Ha ar huidig adres is Reiji).ier Vinkeleskade 61 te Amsterdam 
(bij mevrouw KUI JPER-CANTE) , doch zij staat nog ingeschreven 
op haar vorig adres: Valeriusplein 22 huis te Amsterdam. 
Zij bezit een Poolse dienstpas no. z 2997. 

Betrokkene is sedert 20-9-1948 werkzaam op het Poolse con
sulaat-Generaal te Amsterdam. In Augustus 1949 is zij terug 
naar Polen g egaan, doch in December 1949 werd zij terugge
roepen naar Amsterdam. 
Zij is een ontwikkelde vrouw, zij spreekt behalve haar land 
taal vloeiend Engels, Frans en Duits. De Nederlandse taal 
spreekt zij slechts gebrekkig. In particuliere gesprekken 
weigert zij Duits te spreken omdat zij ~ alles wat met 
Duitsland in verband staat haat. Zij heeft g edurende de 2e 
wereldoorlog veel ellende meegemaakt in Polen, waarvoor zij 
Duitsland verantwoordelijk acht. . 
Het is niet precies bekend, welke werkzaamheden zij aan het 
Consulaat verricht, volgens haar eig en verklaring is zij 
secretaresse. Zij schijnt echter een drukke werkkring te 
hebben want zij is van 'S morgens vroeg tot 's avonds laat 
op het Consulaat. Het gebeurt ook meermalen, dat zij zelfs 
's Zondags nog bij haar chef moet komen. 
Zij ontvangt thuis geen bijzondere poststukken en geeri be
zoek. Enkele malen wordt zij door een der heren van het Con
sulaa t aan huis per auto afgehaald, met wie zij dan een 
autotocht gaat maken. zo is zij al eens de afsluitdijk naar . 
Friesland wezen be zichtigen en heeft zij een bezoek gebracht 
aan de mijnstreek in Limburg • 

. Betreffende een eventueel contact harerzijds met de C.P.N. 
is tot dusver niets kunnen blijken. Indien een dergelijk 
contact zou bestaan, dan zal dit vermoedelijk onderhouden 
worden via het Poolse consulaat. 
Tegenover de andere bewoners van het pensio~ is ZlJ zeer 
terughoudend. 1iJanneer in een gesprek met haar van die zijde 
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h aar een vraa g wordt g esteld, betrekking hebbende op de 
politi eke situatie in Polen, dan g eeft zij daarop g een of 
een ont vijk end antwoord . ·,:el beweert zij, da t in haar l and 
na de oorlog veel belangrijks is tot stand g ebracht en dat 
Polen een goede toelwmst teg emoet gaa t. dpeciaal de intel
lectuelen krijg en volgens haa r, in tegenstelling met vroe
g er, meer kans om zich te ontplooien en zij juicht het toe, 
da t de Poolse reg ering de jeugd aanzet om t e studeren en 
da t de bevolking dit streven b egrijpt en waardeert. Uit een 
en ander heeft men kunn en concluderen, dat zij veel liefde 
voor haa r vaderland heeft en dat zij geen te genstandster is 
v an het huidig e Poolse regiem. Daarnaast blijkt, dat zij 
trouw iedere zond ag de R.K. kerkdiensten bijwoont. 
l!len heeft van Poolse zijde ha ar de mogelijkheid g eboden om 
haar dochtertje ook in Amsterdam te laten wonen, doch zij 
acht het beter, dat haar kind in Polen wordt opgevoed. 

L.3. 
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Datum: 
/~j(ro : 0 U';j j 

!/ ,- Hiermede bericht ik U, dat Dr. J.W. Th. LICHTENBELT, 
y(;t1.J."".-t.r uj :/. ~ wonende Koningslaan 81 te Utrecht, van de Poolse Ambassade 
rrf Jl.t.f. .a-...· · '../ .1. in. 'a Gravenhage de volgende uitnodiging ontving: 
lr·~ " 'lq -:.1" ) /rr'" -' Y./k Al ~ • 

(
.• ,• ..?_,.,1 ",.. '-I. ::- .1-Ä u-' Le Cbargé d 'Affaires de Pologne 

~ et Madame Alekaander Leyfell 
prient M. le Dr. J.W. Th. LICHTENBELT 
de leur faire l'honneur d'assister à la réception qui 
aura lieu à la légation de Pologne le aamedi 22 juillet 
1950 de 17 à 20 heures, à l'occaàion de la fête nationale 
de Pologne. 
R.S.V.P. 
25, Alexanderstraat. 

De reden van deze uitnodiging is gelegen in bet feit 
dat eerstgenoemde personen patienten zijn geweest van 
Dr. Liohtenbelt. Het ia dezerzijds niet bekend of aan de 
uitnodiging gevolg zal worden gegeven. 

;p· 
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VAN HKB. 

Uit Utr echt werd ons medegedeeld, dat 
Dr . J . 'J .Th . Llcm'Ef-lB.ril..T, wonende Koningslaan 81 nlciaar, van de 
Poolse Ambas sade e en u i tnod i ging heeft ontvangen. voor een 
receptie op 22 Juli t er cel ogenbeid van het Poolse nationa le 
feest . 

Roden van deze uitnodigi ng is het feit , dat 
Dr. Ll CBTÁNBELT het echtpaar L~YFELL heeft behandeld. 

Kent U d eze Dr. LI CHTENBELT en is het U mogeli jk 
een i ntroductie voor hem te geven? 

HKB , 1 5 rlUg . 1950 • 
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RAPPO RI' van KB 
voor C IV. 

Nr.: lOl? 

Betr.: plattegrond 

KB, 19- ?- 50. 

L_ 

I ~~~ 0 

,..., 

"'1., .. ~" - - --- . 

t}.l-jz..2J 

l'j·-<·~- c: f.// 

Poolse consulaat. 

waar 
t pand te . 1 ing van he -:-

Hierbij de lnd~ at gevestigd 1s. het Poolse consu a 
.Amsterdam, 

( 

I 

/!_ 

~[J Uo 
L 

• 

-

• • 



co 89495 
2 8 lLLi 1950 

•n-Cruvenh.ugo, 26 Juli l9o0-

Jan in de rugol bstrouwha.re, :':\dar nijnerzij s 
bron ontvin • ik lt t vole;~nèie be:::-icht: .• 

"De r.ortior V il het Poolse Co <>ulaa.t is kortg lc.,.cit lOt zijn 
nvrou voor vac pt.ie naar fole.n· "'e eest. Deze vrouw is wt HOllandse . Ge ... 

'e hun v cantie h eff.ï d' zu:;o.ttJr, of een ·· uéLer f'Q.milielid va. ~fe "ITouw 
t· jdelijlr portiors•mr~aanhe'en vnrricht''· 

oge U'\"'rzoeif n eGn on·· urzocl: na-
J!l.e!l en ,-mtecedt~tc:u V n de iÎll (I:t b. •it~'tt .i;> :ooJ.c;e het 
J.'Qsult li'lt t-o , o , .::telle·1. 

1 

,)ntv, .oewi ......................... -........... . 

Eap: e1 :_ ..... .f:.?.~ ... ~ ...... . 
Antwoord ....... ......... ·· ····· ·················· ······ 

van .tolitie 



RAPPORT van KB 
voor C. 

Nr.: 1023 

NIE ~l 
ACD~- ~ 
O.U: ';~,til t]j 

IPAR: ~ 

1' . J 

~~·19· JUU Jgso - -ACD; tPs~p J --
Betr.: portier Poolse consulaat. 

KB, 19-7-50. 

De portier van het Poolse consulaat is kortgeleden 
met zijn vrouw voor vacantie naar Polen geweest. Deze vrouw 
is een HOllandse. Gedurende hun vacantie heeft de zuster of 
een ander familielid van de vrouw tijdelijk portierswerkzaam
heden verricht • 



UITTREKSEL 

PD 14922 Naam : A. SWARYCZEWSKI 

OD 57 

88891 

Naam: POOLSE VERT3GENWOORDINGING DJ NEDERMND 

Afz. KB Datum: 7-7-'50 

Aard van het stuk : Inlichtingen betreffende A. SW.ARXCZEWSKI. 

Uitge\r . door: 

Datum: 

Zou zeer bevriend ZlJn met de Poolse consul in Nederland. 
Uit handelingen van en gesprehl<en met SWARYCZEWSKI zou kun
nen worden opgemaakt, dat hij zich actief me t de politi ek 
bezighoudt . 

ENID Op aanwijzing van : c 9 

4-7- ' 51 



AAN: B IX 
VAlt C 4 · 

Uo. 
Bijlel 

Betr. : ~P.;;:o~o:,;:;l~s~e:....;.:.,..-.;,;:;.;:o; 

Naar aanleiding van Uw rapport dd . 
ni 1950 inzake de Poolse Legatie verzoek ik U de volgen~ 
de vragen, indien enigszins mogelijk tè beantwoor en. 
1. _;TASK01SKI-.;- Kan de~e persoon (die blijkbaar 
intiem met PRUSZÏ:tSKY onging) nader geidenti ioeerd wor
den? ordt wellicht bedoeld ~RKO'VSlü, olnslav .Stanislav , 
"'eboren 12/11.-1921, !Onende ·e. runsu.m, Secr. \Tan de R. K. 
P{)ol~e Zangve ... eni.:,;·.!l..., ... n 'ea bte ··ij de Staa't- ijn Hendrik? 
J:e Urrer--ner onli e toelichting 4iene" da:t; 1'1€ t e~e per
soon o , indellijk contact ~ou :~~en orden opgenomen, i a 
een onzer gereBelle ~elaties. 

Bijgesloten zend i u--t ee ~ oar.-ten - n Polen 
et een ongeveer gelijkluiden e naam. allicht kan aan de 

hand van de fo•o ' s rara en na"'egaan of ~t een hunner el
licht • SKO SKI be oel, ordt . De kaartenzi n ti ·delij~ 
3eli cht u~tOD 1400; na gebrnik zou ik ze ganrne t erugont-
angen. 

2. In U· r::l.piH);t't staat , dat de -1.nderen a n 
PRJSZI-SKV ~e ur enàe een daö naar hun m eder in-~ilburg 
zi·n ebr cht. Volge~s onze gegevens bevon de oeder zich 
in arschau. Ka het adres in Til arg nader 1orden aanóe-
geven? ~ 

7 
6/7- 50 

Gezien HC: 

,n+v, bew::-----·---·· ···-
~appel =·-- / .. R . .rIJ 

-~·-· .... 

Antwoord ;..• ------
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.. :_ --~.e ~-::~1nper1 ·iJj_ j de x l J11~ _l__ ~~eclc:cli':t ·:·( JJ_ ~·!:; .t (): • -; 

__ .J:-. <-" IE lej_c'~=.a~ in ('_:_;;;:,s l >· ... 1 i:::; eer:. :ot.:d.lct;. rc~.c · o 
J..·:..:i.:•. -11. I'e- e fE8i13en. zoe! ert .. ·; t~,_leYlcl~~ l.1':r<C:!l~~- i211'2f :Jr-1 

:)~);:"t~ .. t·:~J~:"'e:-:1 '~l2.n ?o~i_él1, (.(~-·:_u ~~:IJ ~La t'ü_,l,Je )). }~ [C. te·· 
-~~;:;. 1_,) t;/4 E-1 .. . 

i=ie1·ouë.er <'1 ru,'\}:·: \ïJi. j , , ·1 _~-;:· · 31: af -v .. ·--~- d2rt li'l•.n· "''·:::u. 
~~ 0 J Jl kê~ri·]J: 

11 T-J.et :ï_s eel'Jj_ecl.er, ("ij e sen , . jd,je in :t10<~ e:c·lc.r.d ·:;:rbli ,.ft, 
b3~.n~·1d êl~:t de Hede:rlG.nc1.se pocj :_; accuraat ;;·e:r-J\.-c. t :')t-~cgen
~:rt;a;:~lli1·8 êi:Lt bereiken vele br·:_:;·ven hun b<:lStemmin~. üet;. ~:n. 
niei; alleen brieven; doclJ. oo'·· boelten en "Gijd.sclu. )~t;eD .. 

\""Lj z:_~j:ü. o:ndergeb:ré.cht i.n - . ;s. Gezell:snl::.rd.:ZEW, c1~_"l; ;.ijD. 
t·Terkl'::am-r;en bij de I,imbUI·gse ï;1:L jnen. Wij zitten. (i.· :-'.:C met een 
}?aar hondex-a; missc.llien wel ··,,::t e::3n pa.a:r- duizend Pol<::ï.L 

1:Vi j v,eten d_at vele brieve 1 e.ü l<..:ranten aan onL- ïre:L zond.e.n 
:üjn . 1/a::~rom komt slechts c:e .. l kleine hoev·eelhe_ï_c~ 2.an'? :~oofc:1-
zakeli jk gaan 11 Ver1oren1• br·• 8 7e:J. en k:ra:nteJ. <iie ; TI het vad.e n •• 

lE,:c.~.d. en :·_n Pr&.nkri jk gedrukt. 1Yo~den . Het i? ons '. ekend, dat 
<}.e :çost~ e.lle stukl{en aaE de lsicl.ing van d.e G-eze2:l :mh1.ü2;en 
h2zo~:·gt; en het is treurig, cL=tt b:_~ieven, "<:ra:n-ten -_l t;j_ jd ... 
soJ1:..: ',_·((;et. een :;9aar hond,:lrd k'.lo;:neters he:;ben af{'f. ·. egö_ en 
rme1 äanc;eko:nen zi jn~ t<",rw:i.~jl G:.eze op de kort8 :. stand van 
het h1ntuor naar onze l{ame::c ''•'::.:loren rak2.:n ·.:n m' :..en spoo·c-· 
loo::: ·.rerd.wsnen zijn . 

W:L j e~ .. s::m dat in deze toe.s ~:::.nd dLcec·'· v~ran\:.. 'ing kcmt. 

HOL .A 1~1). 

,_s3. on.".erzoek is gebleken 3:?t de naam ZIOi.']};T{ ,'.;_::;t voorkomt 
bi;j d.e il è.e mi j n.en tewerkg2stelde D. P. 1 8 1 tenv.~~l een Pool 
7an !'i ie naam nimtner op een ds:c Limburgse mijne:n. ,!>,..3Werkt 
hee:' t . 

-:1.et ir. wel opvallend~ dat ö.e woorden diü in } i.JVens·t~aande 
bri.t-'l.p gE~·ezigd zijn, eenslui(Pnd zijn 2.an él.e "JJO• <'len t;euit 
doo~~- r:lo Consul--Generaal van :;nlen •· Woll<:.ovl'ic.:1~:J.. - oij z..;.jn 
ï)ezoek e.P.n cle G-ezeJ.leuhu.ize11 tegenove:.. d.e lTJ.~_"';n .: ste:r:::. 
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Aan HB 
van B IX. 

Betreft: Poolse Legatie. 
DAT: 

I PAR: 

Op 8-6-'50 komt de heer Néumark op de legatie ~ 
en overnacht daar. Te 15.00 uur komt Prof. Wisinski 
en heeft een langdurig onderhoud met de gezant. Tij
dens dit onderhoud belt de gezant Warschau op. 

Op 10-6-'50 te 11.00 uur telefoon naar Praag en 
t~ 16.00 uur naar Parijs. 

Op 12-6-'50 komt te 11.00 uur de heer Ton de Heus 
;< uit Amsterdam voor de gezant. Te 13.00 uur komt mevr. 

Maskowski lunchen. Te 20.00 uur geeft de gezant een 
diner, waarbij aanzitten Prof. Wisinski en de Russis 
rechter van het Internationale hof, met echtgenote. 
' Op 13-6-'50 VERTREKT DE GEZANT te 5.00 uur v.m. 
IN GEZELSCHAP VAN PROF. SWARISEFSKI NAAR WARSCHAU. 

Te 13.30 uur VERTREKT LEIJFELL NAAR BRUSSEL MET 
ZIJN VROUW VOOR EEN PLEIZIERTOCHT. IN DE AMBASSADE 
IS DAN GEEN ENKELE BEVOEGDE PERSOON MEER AANWEZIG, 
DAAR OOK DE HANDELSATTACHE NAAR WARSCHAU IS. TE · 
16.30 uur KWAM ER EEN TELEFOON UIT DUSSELDORF VAN 
DE POOLSE VERTEGEN\VOORDIGER ALDAAR, MET DE MEDEDELING, 
DAT DE GEZANT VERONGELUKT WAS. DE _GEZANT HAD EEN 
AANRIJDING GEHAD EN WAS OVERLEDEN, VERMOEDELIJK WAS 
HET JUISTE TELEFOONNUMlVlER NIET BEKEND, WANT DE MEDE
DELING KWAM BINNEN OP HET KANTOOR VAN DE HANDELS
ATTACHE EN WERD AANGENOMEN DOOR MEVR. OSKERKA. 

Mevrouw Oskerka rende naar de overzijde, hoorde 
daar, dat er niemand aanwezig was en dat de heer 
Leijfell naar Brussel was vertrokken. Zij belde direct 
Brussel en gaf de boodschap door. Men wist daar toen 
nog van niets. De heer Leijfell had zich echter in 
de Ambassade daar nog niet laten zien en zou bij zijn 
komst daar direct gewaarschuwd worden. Daar de heer 
Leijfell eerst in een café geweest was en toen met 
zijn vrouw een bioscoop bezocht had, waar hij een 
Pool ontmoette, die hij meenam naar de l ·egatie, kwam 
hij daar eerst te 19.39 uur aan. Toen hem het bericht 
werd meegedeeld, schrok hij erg en vertrok zo snel 
mogelijk naar 's-Gravenhage. ~e hem vergezellende 

ool ging mee. Om 22.30 uur kwam Leijfell in 's-Gra
venhage aan en ging regelrecht door ~aar mevr.Oskerka, 
die hem het telefoongesprek meedeelde, maar verder 
ook nog geen bijzonderheden wist. 

In de legatie waren twee kinderen van de gezant, 
die gescheiden was. Het derde kind·, een zoon van plm. 
17 jaar, was in Parijs. ·De gezant had plannen voor 

1een nieuw huwelijk met mevrouw Hartwig, die in Parijs 
1r heeft gewerkt, maar nu in Warschau verblijft. Hij had 

- 2 -
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tegen de heer Maskowski, die hem afraadde naar War
schau te gaan, gezegd: "Ik moet wel gaan, want ik 
moet eerst mevr. Hartwig er uit zien te krijgen". 
Mevr. Maskowski bracht op 14-6 de kinderen naar 
Tilburg naar hun moeder. Op 15-6 kwamen zij weer 
terug eil gingen naar het huis van de fam. Maskowski, 
waar zij ingelicht werden over het ongeval, dat hun 
vader overkomen was. 

Voor de heer Leijfell zullen nog wel moeilijk
heden rijzen, omdat hij zonder toestemming de legatie 
heeft verlaten en er daardoor dus niemand aanwezig 
was om eventuele maatregelen in noodgevallen te nemen. 

Op 16-6-'50 zijn de kinderen via Schiphol naar 
Warschau vertrokken. De auto en de inzittenden waren 

- ·. bij de verzekeringsfirma Lipman verzekerd voor 
f. 100.000.-. Men wacht nu op het afschrift van het 
officiele Duitse proces-verbaal om deze verzekering 
af te wikkelen. 

De heer Maskowski nam op 16-6-'50 afscheid van 
de chauffeur rli.et- ae - wÖÖrden: "Ik heb hier nu niets 
meer te zoeken en met een nieuwe gezant zal ik ver
moedelijk wel niet overweg kunnen nu de goede gezant 
weg is 11 • 

Vlak voor de gezant wegging op Maandag 11-6-'50 
kwam er een geheimzinnig mannetje in de legatie en 
bleef daar tot Donderdag 15-6-'50. De man had vrij
wel geen bagage bij zich en scharrelde steeds door 
het gebouw en snuffelde alles na. De gezant zei voor 

}",p 1 zijn vertrek tegen het ~kind_ermeisj_2.: "Denk er aan, 
~7 ~ dat je niets, maar dan ook niets tegen de vent zegt, 

wa,nt hij is gek en onbetrouwbaar. Verzorg hem goed 
wat eten, enz. betreft 11 • 

Wie deze man is, kon helaas niet achterhaald 
worden. 

Op 19-6-'50 komt te 10.00 uur de heer Schouten 
uit Amsterdam op bezoek. Te 11.00 uur belt de heer 
Leijfell naar Warschau. In de middag wordt er 3 maal 
vanuit Warschau gebeld. De heer Seranka komt voor 
de heer Leijfell. 

Op 20-6- 1 50 komen te 11.30 uur de heer Neumark 
en echtgenote voor de heer Leijfell. Er wordt op 
21-6-'50 getelefoneerd naar Brussel en naar Dusseldorf. 
Er komen 2 koeriers uit Brussel, die blijven over

' nachten. •s Middags komt de Consul-generaal uit Ams 
~ ~ d~ en brengt een oolse~~ame, die uit Warschau is 

gekomenam dé zaken van de overleden gezant te regelen, 
mee. Er wordt weer met Brussel gebeld. 

Op 22-6-'50 telefoon naar Praag. De 2 koeriers 
vertrekken weer en nemen een zeer uitgebreide bagage 
mee uit de legatie. Te 14.30 uur gaat Leijfell met 
zijn vrouw naar Brussel en laat zijn vrouw daar achter 
in restaurant Metropole. Leijfell ging alleen naar de 
legatie. Om 19.00 uur waren zij weer terug. 

Op 23-6- 1 50 is er om 10.00 uur in DE UITKIJK een 
filmvoorstelling van de Hongaarse legatie; dit duurt 

- 3 -
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tot 11.00 uur. Te 13.00 uur telefoon naar Warschau. 
Te 15.30 uur komt de Tsjech Mandala op bezoek. 

Op 26-6-'50 komt Dr. Kobiner, de attaché uit 
Warschau, en brengt een Poolse dame mee, die op 
nummer 24 verblijft. onï 12.15 uur gaat er een tele
foontje naar Dr. Rebeling. En om 14.30 uur is er een 
bespreking van Dr. Kobiner, Mevr. Oskerka en de heer 
Leijfell. Zij mogen onder geen beding gestoord worden. 

Men verwacht de heer Chabasinski uit Brussel als 
plaatsvervanger of als töêkomstig gez

5

ant hier. Men 
is zeer in mineur stemming • 

's-Gravenhage, 28 Juni 1950. 
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4 c. 
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Konlnalnne1racht 46 ' 

Telefoon 183430-18 ·431 !r ~~~ 

Ter voldoening aan m·r schrijven dod. 4 Juni 1950, 
no,. 86214, betreffende A. van der SPEK, doe ik U hieromtrent <ie 
gegevens toekomen. Ik moge U verwijzen naar de inhoud van -
bijgaand rapport . 

• 
AA~e Heer J . C . CRABBE1~AM 

Javastraat 68 te s-GRAVENHAGE . 

De Districtscommandant, 
De Dir. Off. der 1Ujkspolitie 3ekl. 
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Je tre f t: E~stu~1·der luxe- be. te l aut o 
'--et::crLue:..k t ~I- bl7 35 . 

G E ~I ..:b I -J;t. 

OP KAART 
A(OI 
DAl: 

De in het aangehaç,lde sc.1Tijv en oms c l"' ... reven motorvoertuig is 
eig.§:adom bam de her A. VAN" DER SPEK , grossier in boter , enz ., 
\, o ende t e Zoete rmeer , Dor_t'sstraat 175. 

He t si gnalement v an d e bstuur·cler komt ov ereen met een der 
chauffe urs L u i en st van V.A1J ::JE { s_ EK . Ei j i s gena .. md l-' I ETER V N 
D1JIJ"N , t:;eboren t e Kat1.i jk , (Z.- H .. ) , 28 September 1 903 , ·wonende ·c e 
Zoetermeer , Bleiswijks ew eg 64. Sedert 29 October 1 929 i s hi j in de 
gem e ënte Zoetermeer woona chtig , komende van Kat wi jk ( Z.-H.). Voo r 
zijn L 1ai ensttredi ng bij VAr DE ... 3PEK wa s hij Noordz eevi sser . De 
mot;e lijkhei d. wordt niet ui tggsloten g eacht, dat de porti er· eueneen;:; 
No rdzeev i sser i s ~ewee st en z i j du s elkander kend en uit de ti j d , dat 
z i j b e i den vo eren • 

V F DUIJ"N b e ho ort tot de Jer eformeerde Gemeente en is pr i nc i pi
e ~ l i 1 zi j n opvatt ingen . Politi ek behoDtt hi j tot de S . G. P . 

Uit .;e<. lot en moet .. orden g e ac h t, dat hi j extremi s tische sympat hi e 
en hee ft . 

Er i s ook nog een moge li jkhei d , da t hij i il relati e met de por 
tier i s g ekomen, d o Jr de ae~rd v an z i j n Wt. rkkri ng . VAN DEI SPEK heeft 
u it gebr eide relaties i n den Haas met allerlei grote i nstel i ngen. 

Bedoel de jon 0 eman i s e en zoon v an de bst uur~ er , gena8Ind HENDRIK 
VAN DUIJN, ge boren te 4e6Wa ''lrti;-t )0 1.ie i 1 932 •. 



RAPPORT van KB 
voor H.c. 

Nr. : PA 997 ---
Betr.: Leendart ROTER (Pools consulaat 

• Amsterdam } • 

KB, 27 Juni 1950. 

Leendart ROTER, tolk bij het Pools consulaat in 
Amsterd~, is enige dagen geleden op staande voet ontslagen 
op last van Warschau. Hij kreeg drie maanden salaris 
uitbetaald. 

Affaire onder controle KB. 

....... ~--
! t••1t '!i J ·t.i e 
I 

- .d -·-"""1 ......... 



RAPPORT van KB 
voor c. en KA/RA 

Nr. : 990 
"jJ I ;·21 Jut411950 . 

'RA,. "'"'W' •• Pools consulaat Amsterdam. 
zie KB nr. 98'7 \Aëö. I 

KB, 23 Juni 1950. 

Volgens de Poolse consul in Amsterdam zou in andere 
landen reeds de toestand z6 zijn, dat de consulaten opgeheven 
zijn. De consulaire arbeid geschiedt daar dan op de legaties en 
ambassades. 

KB zou het zeer op prijs stellen indien een verhuizing 
van het consulaat te Amsterdam haar Den Haag zo spoedig mogelijk 
ter kennis van KB gebracht werd. 
Wellicht kan KA/RA dit bericht toetsen bij de buitenlandse 
relaties. 



RAPPORT van KB 
voor H.C. 

Nr. : ~ 98? 
2 2 JU1111 1950 

4Jtr .: Poolse consulaat. AC u; 1 qts- 1 

• 
KB, 20 Juni 1950. 

PAR: ]vj 
~"_ 

Vernomen we~d dat er ~lannen zouden bestaan om het Poolse 
consulaat op te heffen. De legatie in Den Haag zou dan tevens 
het consulaire werk waarnamen. 

Het is KB niet bekend in hoeverre dit gerucht op waarheid 
berust. Wel schijnEn er meer concrete plannen te bestaan om de 
Poolse Shipping Mission over niet al te lange tijd van Amsterdam naar 
Den Haag over te plaatsen. Een en ander onder de hoede van de 
handelsattach~ KOBI~ER. 

Gaarne kreeg KB bericht zodra er een bevestiging van het 
bovenstaande mocht verkregen worden. 
Voorlopig echter op het bovenstaande geen actie buiten BVD-verband 
zonder overleg met EKB • 



NOTA aan KB. 
van C 4. 

4t <overgenomen van schutblad CO 87763). 

• 

Ik veronderstel, dat U zelf wel op de moge
lijkheden, die in dit bericht schuilen, attent zult 
zijn. 

Kan ik wellicht van dienst zijn door ITDT 
Amsterdam te verzoeken eens een onderzoek in te 
stellen maar de materi~le omstandigheden (zo moge
lijk de schulden) van betrokkenen? 

27-6-1950 • 

c 4. 



NOTA aan C 4. 
van KB . 

(overgenomen van schutblad CO 87763). 

Een dergelijk onderzoek zou zeer nuttig ZlJn, 
indien I.D. Amsterdam tijd en mensen had. Voorlopig 
lijkt het mij niet nodig. 

30-6-1950. 

H KB. 



RAPFORT van KB 
voor c. 

Nr. : 986 1-2 2 JU1ll 1950 . !'.: salarissen leden van het 
:Poolse consulaat. 

[Aco1 -Jli!~ 1 

• 20 Juni 1950. 

J 

De salarissen van de leden van het :Poolse consulaat 
zijn zeer laag. D.w.z. het gedeelte dat in Nederland 
wordt uitbetaald is juist voldoende om van rond te komen. 
Het restant wordt in :Polen uitbetaald • 



NO T A 

AAN 
VAN 

87723 

C.4. 
HKB. 

Betr.: Poolse Ambaasade. 

1. PRISHINSKY was inderdaad zo kwaad nog niet, doch was niet bereid 
enige ''werkzaamheden n te verricht en. 

2. Mej. KORPAK is indertijd al eens onder de loupe genomen en waardeloos 
bevonden. Bovendien zal zij zeker ontslag krijgen als zij met een 
Nederlander t~ouwt. Er staat mij iets voor de geest dat EENDRIKS 
een portiersfunctie vervult bij de Poolse legatie of bij de handels-
attacM. 

3. Geld KûBRYNER is juist, d.w.z. dat KB dit vernomen heeft uit een bron 
die waarschijnlijk eveneens tot B.Z. is terug te voeren. Mededeling 
ware te doen aan KA/RA voor onderzoek in Engeland. 

KB, 14 Juli 1950. 



• 

RAP P ORT 

Betr.: Poolse Ambass~~ ACD I ó!!J -<3 

Tijdens een onderhoud d.d. 1? ~uni 1950 met ~hr Mr Van 
HOLTHE (Min. van Bt.z. - Kab . en Prot.) n.a.v. het plotsaline over
lijden van de Poolse Gezant PRUSZI NSKY, kwamen de volgende punten 
van interesse voor onze dienst naar voren. 

1. PRUSZINSKY 
Leefde reeds lang gescheiden van zijn echtgenote , een concert
zangeres. PRUSZINS~'s dochter studeert te Parijs. Zijn beide 
zoontjes zijn in Nederland en wor den verzore;d door een kinder
juffrouw, Mej. KORPAK (zie verder punt 2). 
Namens de Poolse Legatie werd aan de R.K. kerk in de Parkstraat 
verzocht een mis op te dr~en wegens het plotseling overlijden · 
van PRUSZINSKY. Dit werd door de kerk geweigerd • 

2. Mej. KORPAK 
De kinderjuffrouw van PRUSZIN&'KY's kinderen heeft het plan met 
een Nederlander te huwen. De a.s. echtgenoo t - voor zover de , . 
Heer Van HOLTHE zich herinnert, genaamd R. !L~RIKS - heeft zie 
reeds bij Bt.Z. vervoegd om inlichtingen in te winnen omtrent de __ 
noodzakelijke fórmaliteiten, om tot een huwelijk met Mej. KORPAK ( K 
te komen. De Heer Van HOIJrHE meent, dat HENDRIKS zijn papieren -
reeds bij de gemeente-s ecret ari& in orde heeft laten maken. 

3. KOBRIJNER 
De Poolse handels-attache KOBRIJNER zou .zeer gefortuneerd zijn. 
De Heer Van HOLTEE meende zich te herinneren, vernomen te hebben, 
dat KOBRIJNER's kapitaal in Engeland zou zi jn. 

19 Juni 1950 

c 4 ~ 



L(/J: l'G.LèT Van l\.13 
voor c. 

l~r. 947 

I c) 
,_ ó t/y.r" 

I . 8 JUMl 1950 
B. r.: Tentoonst~llin1; nl\.ind in Polen" . 

\ _____ - . 

I ACD/ PttPgy 

•• 
KJ3 , 5 Juni 1950. 

·- . 

In ..tlill.ster·ümn vrm·dt een tentoonstelling gehouden 
XI "~ind in Polen". :ti. ederland se leiding I evrouw B .Y.:J.'TS, 

.T , ,, , BrouwersDlein 1 8 huis . Zij is een groot medev;crkster van 
Nederland- U . 8 . d . li . 

e ?oolse leiàing berust bij een Pool , die voortrefj elijk 
Russisch spree~t . 

Op de tentoonstel.}.ing wandelde een oude Hussi sche d[llTie 
rond , een kennis van mevrouw Baycns . Deze dame schijnt zich 
nogal te bemoeien met .-ru.ssische mei sjes in 1w.sterdam en had 
d•1arui . o.m. een ballet gJvonnd . 

DAT: ~·J·S~ 

PAR: IJ,t/t. -



• 

---- ---

Jr) ····'· 

Ilr. doe U hü;rb:Lj toekomen er.üge Pools<:. 
en Ill.J.ss::i.ocb.e lec-LT!.UT, vv-ell~e l~c·i;uur regelmatig wo:r'cl ti tOI3··· 
gezonden aan in él.o Gezellenhuizen ver·1Jl:Ljï!ende D.P. 's. 

1 • KA.JJENDARZlr:f( na rok ·19 50; 
2. PRZE/KROJ N:c. 267; 
3. HZECZPOSJlOLITA 1\fr . 106, 110 0 1 25 en 1.ti,O; 

Wordt ·toegezonden door het Poolse Consulaat-Generaal. 

4. POJJSKA i S'.7IAT Nr . 3 5; . 
Wordt toegezonden vanui -t Parijs, 23. Rue Te.itbout • 

5. GAZETA POLSK.A. Nr. 125/"i 360; 

Wordt toegezonden vanutt Parijs. 

6. TYGODNIK POLSKI Nr. 17-;-
Worc1t toegezonden vanuit Engeland .• 

7. KODliT~A KUTSE Nr. 6; 
8. TIESA Nr. 91, 92, 93, 94, 95 en 96; 
9 • RAHV A HJüi.L N r , 9 0 , 91 , 9 4 , 9 5 en 9 6 ; 

10. TPYA Nr. 94, 96, 97 1 98, 99 en 100; 
11 . CINA Nr. 89, 91, 92, 93, 94 en 95. 

Wordt toegezonden ve.nui -t $ s-Gravefl..hage, Bickerweg 2. 

Alleen verzonden aan B.V.D. 
t.a.v. de Heer de Niet. 

No . 79. 



·.-

- or::/.1 r:-;·,."~. .1 :;; .,. 0 ( -~- ~ 

J(J ;JJ 

'2t1- ltbj_ 19 50. 

Ve:deden week is aan Yerschillende alh:ter 

wonende P·::lt;n vanvvege het Poolse Consulaa·t bijgaande 

brochure~ ge ti tel cl 11Ka.x·te. Gornika n ~·toegezonden. 

In dEl b:r·ochure word.en de Poolse mj.jnwerkers :i.ngelicht 

onder wEüke ideale omstand:l.gheden hun kameraden in Polexl 

in de mijnen werkzaam zijno Ook de uiterlijke omste.ndig

heden~ 'b.v o het dragen van het m.ijmverkersparadeuniform 

en de verschillende soorten Yal1 onderscheidingen -vv-elke 

aan de m: jnwerkers worden verleend, worden hierin 

omschreven. 

No. 79 e 

Alleen verzonden aan :B . V.D. 1 x • 



N 0 T A bij CO 86386 

Betr.: Visumverleni ng aan Poolse vreemdelingen 

Blijkens OD 1400 werd aan Zygmunt WI ECZOREK , geboren 
18 Januari 1913 en aan Ludwika LUDKI EWICZ-STEFANSKA , ge boren 
30 Maart 1900, beide van Poolse na tiona liteit, een visum ver
leend voor een bezoek aan de tentoonstelling "He t Kind in Polen". 

3 Juli 1950 

c 9 
.) 



Uit betrouwbare niet nader te controleren bron wordt het 
volgende vernomen~ 

De Poolse Legatie t e 's-GravenhBge zond op 17-§-'50 het volgende 
bericht aan heË rtlnisterie van Buitenlandse Zaken t.a.v. Gottes~an 
te Warschau. 

Verzoeke LUDKIE.IIJ ICZOVvA terug te roepen , die hier geheel 
overbodig is. OnafhnnkeÜ.jk hiervan veraoeke terugkeer van 
V\ IECZOREK te bespoedigen. 

ACD , 30 Mei 1950 
84284/14018 

T. F . Noyon 



• 

•rrNISTBÜE VAN 
RINNJ<.NT....ANDSE ZM':E 's r~venhago, 4 Juni 1950 

No . ~6214 
Bijl .: gene 

-
Betr.: A. van der~ 

Uit' bij mijn dienst ontvangen berichtén blijkt, dat op 14 April 
1950 de bestuurder van een luxe-bestelat\to, merk Ford V s. helder blauw 
gekl~urd," gele spaakitielen, provinciaal nummer H - 61735, een bezoek · 
heeft gebracht aan de Poolse Legatie te 's-Gravenhage. De bestuurder 
werd door de portier van genoemde Legatie zeer hartolijk verwelkomd. 

Volgen~ bekomen inlichtingen is het nUutmer H - 61735 afgegeven 
aan A. van der SPEK te Zegwaart A 88 . f ". 

. Het alenalemept van de bestuurder luidt: 
·r:eeftijd plm. 40 jaar, lengte plm. 1.70 meter, rossig achterove.r-. 
gekamd haar, verweerd gezicht,, gekleed in grljze, versle_ten jekker eh 
do'nkere gestreepte br{)ek, bruine schoenen. ,. · 

In de auto bevond zich· tevens een jongeman van plm4 20 jaar, 
bleek gelaát, · zwart haar, gekleed in lichte regenjas. Deze laatste heeft· 
de Poolse Legatie-niet betreden . 

Ik moge U verzóeken aan de hand van deze gegevens te doen vast
stellen, wie de bezoeker van de Poolse Legatie is geweest en mij van, -zijn 
antecedenten en de aard van zijn relaties ~et deze buitenlandse vertegen-

, woordiging in kennis te stellen. . 
ROewel vermoedeliik ten overvloede ·moge ik U er op wijzen, dat 

het ongewenst is, dat betrokkene van het naar hem ingestelde onderzoek 
iets gewaar . wordt . 

HET HOOFD V.Al"i D.E DililiST, 
Namens deze, 

n Jhr 1\.'lr \'l . J .Th. Serraris . ,I, 
7 

Aan de Heer Districtscommandant dèr Rijkspolitie 
te 



~? . Dordrecht,26 Mei 

No .1 46 - Gehe im. ----- óP ·~.t 
UJ 

tttreft: Uw no . 84737 - Vertrouwe lijk dd . 20 Me i 1 950. 

• 

Bij onder~oek is g eblek n dat de in Uw bov enaangehaal d s chrijven 
bedoelde D.J. Ni emands v erdri t niet aan het opg g.ven signalement 
beanbvoordt en sedert 6 jaar geen auto meer bezit . 
We l is aan hem in 1927 een nu~m rbewijs afgeg ven , doch H-31735 en 
niet H-61 735. 
Bij inzage van het register van afgeg ven nummerb6lw ijzen· bleek dat 
no . H-61735 is afg.geven aan A.van der Spek te Zegwaart A 88 . 

. .-~ _..-.---- fl : . . ·_.lill .. 



G meente-politie 
Ho ns bl."oek. 

Onde rv"r a rn: 

v,_ rt rouwe 11 jk.! 

' "' ' - . ~ 

1 
_u _n_· T_R EX:;...!:~ j 
Uit : ' · - -' - ~ 

l Voor: , ~ ~ I o.a.v.: f.. '- :-_, :;. : "I 
, Dct.: 
1 I 

1. Par.: ---· 

Hoensbró.t:k 1 12 rr i 1950. 

Filmvoorst lling 
V OI' Pol lt. 

Naar aanleiding van Uw seh~ijven 6 d4d.6 M i 1950, 
No. 85145 (M1nis tsr1 van Binnenlands Zakenlb treffend e n 
op zondag l9~2-l950.1n het Luxer-theater te Hoensbroek gehou• 
dan film.voorstelliag.heb ik de e att U het votgenda te papnoPt 
Pen: 

• 

• 

"De h1ex•vorenbedoelde filmvoorstalling werd vertoond op 
zondag 19""2""'1950:" :les ntamid4egs van 14 tot 16 uur-, voor de in 
de Mijnstreek wo achtig zijnde Polen.Deza fihnvoorstel 1ng 
werd die nanû.ddag door ongeveer öOO Polen bazoo~t .De toegangs 
pr1ja bedroeg vooxa elk bezoeker f .o ,2f. Vertoond werden en:lge 
eultuurf'ilmpjee,5.n totaal ongefeer 12 a 14 actes,wa !'ven het 
langste f11mpje ongeveer 1000 a 12 00 meter badroeg.De inhoud 
van die filmpjes bestond uit een journaal;weergave van poolse 
1 ndschap~n;fabriakan,schilderstukken;alsmede de leefWijze 
der Polen(o~a, ansen;karkgang en proces iets)en waren afkom• 
stig van het Pools Consulaat...Generaol. te Amsterdo.n! .Op de dag 
der filmvoorstelling,vervoagde ~ieh bij de chef van het · 
vhaat tr"ge naamd:Matbieu Lambertus Abrahams,wonende te Heerlen 
.P,rans Ha lstrent 2'7 ,~en pools api"ekende dame,wier naam Ah~tho.rnl 
niet msar wee t , af'kom~tig uit Amsterdam en cUe zioh voorste 
als degene die controle uitoefende bij het vartonen der 
pjas.voor,tijdsns of na de vo~rstalling warden achter ge .n 
toes ~aken gehouden of pamfletten of dergelijke aan d • z 
kers uitgere1kt*tervJij de bioscoopzaa:t. eveneens het ~ewone 
aatu:!.en had ... Abrahams dE! lde nede,dat: hi,1 zelf'"voor het laten 
doorgaan van d ,3 ze f1L'!UVOorste111ng op!'lracbt had ontvan 11 va 
H, te POïll1bedrijfsleider,wonende te Heerlen,Gale natraat , 
behorende tot "Gabr.Hirachberg- Bio$coopconcern " te 's..Gr ... 
venhage, nóekhorststraat 96 tel.l129ll,d1e op zijn beurt an 
Hirschberg opdracht zou hebben ontvangen1h~~ttv. elk :mij later 
werd bevestigd~ 

Aan 
Het Hoofd ~an de dienat 
Jhr.Mr.w.J.Th. ser.rar1e 
M1n1ster1e van Binnenland e Zaken 

te 
•s - G r a v e n h a g e • -



MINISTERIE V 1\.N 
BIN1TENLANDSE ZAKEN 

84737 . 
gene 

D.J. 

Uit bfj m~jn ~ienst o~tvangen berichten 
blijKt, dat op 14 .April .l950 de bestuurder van een 
luxe bestelauto, :·merk Ford Y 8, helder blauw gekl~urd, 
.met gele spaak ~ielen, provinciaal nUJîli!ler H - 617 35 11 • 

êen be~oek heeft ge:Oracbt .aan 'de :)?aolse Lega·tie te . 
' s-Grav.enhage • . De bestuurdèr werd door de portier van 
genoemde legatie zeér hartelijk verwelkomd .. 

Bij ' gehouderr controle bl~ek het kenteke~ 
H ... 61735 te zijn afgegeven aan Dirk Jan NIE:M' .. A.l{1)SVER

, DRIE'J! I WOl:J,ende te S1fRIJ):5E .. \. ' • . ' ' 
Eet signalement van de· bestuurder. luidia 

leeftijd plm. 40 jaar, 'lengte plm. 1;70 nieter, rossig 
bl,ond achterover gekamd haar~ verweerd gezièht,·gekleed 
in grijze ·versleten jekker en donkere ,gestreepte' broek, 
hrnine schoenen. . · 

. . Irt de.au~o bevond zich tevens een . jonge-
man van plri'l'. 20 jaar, bleek gelaat, zwart haar 1 gekleed 
in lichte regenjas. Deze laatste heeft de Poolse Lega
tie niet :betreden. 

Ik moge U verzoeken aan de he.nd van deze 
gegevens te d-oen. vaststellen wie de bezoeke~ van .de :Pool
se Legatie is -geweest en mij van.zijn antecedenten en de 
aard van zijn relaties met deze bui tenl-;;mdse vertegen:
woordiging in kermis te stellen. · . . · 

. Hoewel vermoedeliik ten overvloede, moge ik 
u· erop ,vijzen, dat het onge\venst is, dàt betrokkene van 
het naar hem ingestelde· onder~oe~ iets gewaar 1or ~t. 

De Heer- Dis'tric·tscomrnandant der 
Rijkspolitie 

· te DORDR.."1CHT • 

HET HOOFD VA~I :1E DIENS~~ 
.Namens deze, .. 

Serraris 
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NIET O.K. 1 

AAN RB. 
VAN B IXa. 
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PAR: / 

Op Vrijdag 14 April 1950 te omstreeks 12.10 uur 
stopte voor de Poolse Legatie aan de Al exanderstraat 
alhier een luxe ·bestelauto,merk Ford V8,bouwjaar 1935 , 
helder blauw gekleurd met gele spaakwielen. 
Deze auto droeg geen firmaaanduiding noch reclame 
en voerde het kenteken H-61735. 

In de auto waren 2 mannen gezet en. Een van hen, 
de bestuurder, stapte uit en belde aan de hoofdin
gang .· Hij s chudde bij het binnenkomen de hem open
doende portier hartelijk de hand De deur werd daarop 
snel achter hem gesloten. 
Na omstreeks 5 minuten binnen te zijn geweest, trad 
hij met opgewekt ge l aat naar buiten en bekeek enige 
tijd geinteresseerd de aan de buit enmuur in e~Jvitrine 
uitgestalde foto's. Vervolgens stapte hij weer in de 
genoemde auto en reed weg . 

Het kenteken H-61735 is afgegeven aan Dirk Jan 
Niemandsverdriet, wonende te Strijen. 
Het signalement van de bestuurder luidde: oud plm.40 
jaar, lang ongeveer 1.70 meter, rossig blond achter
over gekamd haar, verweerd gezicht, droeg grijze 
versleten jekker en een donkere gestreepte broek met 
bruine schoenen. 

Zijn metgezel was een jongeman, van naar schat
ting 20 jaar, met bleek gelaat, zwart haar, gekleed 
in een lichte regenjas • 

1 s-Gra venhage, 14-L~-1950. 
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ACD/ 1 ~-·-'•' jJ 1· I 

DAl: 
PAR: :...--

V-:1;_; Pcoü::e C.OTv.c·;(l.; VG':'n2.' ' 811. Pü;j r. · 1"t het 

Pool ... Oon.::T.l:-'!,;;.\"1:; te A;,1r· te: l_d tl,ar,c,; i3.lles ~(<:1 '1.et v1e:cJ.: 

si~el"b om jo:c,ge d:ü·n8t··)l:i..c'ltt ·;"'! Polen te be'iJe"<:en nc:ar 

hv.n Vat"l.erlanél. terne te l;:e]:oen, t;(;é'8Ülàe aJJ~aa!:o ll.un. nli

litaire dienstplicht te vervlQlen. 

Op de be 1. ~en.de zitdac;en van. de Poolse Oon.sï.1.l 

on b.e·G. adres: Heerlen, Sj_tts.r·del'\NG'j no . 53, heeft ël.e 

Poolse Consul-· klnera<::ü at)XJ. enkele jeu.gdii_<;e Polen, die 

o-~) zijn spree1é:ntJ.r lcwar.tcn, medec::edeeld, dat in Polen een 

Wet werd afgekoncd.gd \·marj_n ël.e Regering de bevoegél.;1e:LcJ. 

werd gegeven alle in l1G·i:i buitenle.nd vertoevende dienst -

plicht j_ge Polen, c1 te hun nü1ttaire éltenstpLi_oht n:Let 

vervullen, van éle Poolse nat;ionalj_tei-t vervallen te 

verklaren. 



RAJ?:F ORT van KB 
voor c. 

Nr. : ?63 

~~etr.; POLTIC!lX. 

fjB, 21 April l 950. 

Per 29 Jleart 1950 is POLDIEX definitief opgeheven . 
In het pand J , IJ .Brouwersplein ? is nu alleen nog maar de 
Poolse Shi pping ~üssion ondergebracht. 



~ORT van KB 
voor c. 

Nr . : 72B 

Betr. : J.I\SK."ULSKA (Poolse l egatie) I , -
,J , ~ 2 'Z .. I • 

• Y~ , 3 April 1950 . 

lü j vernamen uit goede bron het vo l gende over J ASKU"'I.SKA: 
Zij i s dom, spreekt geen talen , kan alleen maar wat typen . Zij 
woont in de Celebesstraat in Den Haag en heeft een eigen telefoon . 
Zij werkt op de kanselarij van de legatie , afd . propaganda en 
verzorgt de kranten en helpt met films . 

Zij werkte samen met ZA.TAKOWSKA, die terug tls gestuurd naar 
:Polen en in wier pl aats thans is gekomen 1 .. ej . RAH:1I.AN , oud 22 jaar , 
d i e haar hel e l even i n Frankrijk heeft gewoond en beter Frans 
dan Pool s spreekt • 



3- e h e i m. 

Gemeent e: Dc.twn: Ai....nv;re zig : Zi.... a lcapa cite i t: St e1mnins: ~-- Spr ekers: 
Hoensbroek . 26 . _? . 50. 150 p ers. Onóev ,Je r 800 p. Ru sti(;· o·oQ' bv1ekt. Geen . 

b , - Ó ~ - ~SAPR.1950 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L .. =~ l ACD/ D' 3 s-Jj -'~, 

Op Zondag 26 :fulcart 1950 t e p lm. 13 . 30 uur, filmv oor .st ell i ng in het 
11 Luxor-Theater" te Hoens broek , L,angeboden aan de Polen van Hoensbroek en 

omstreken, do oF de Poolse legatie te 's Gravenhage.- - - - - - - - - - -

Vertoond werden enkele documentaires over de wederopbouw van Polen, 

de werkza amheden in fabrieken en op scheepswerven aldaar, en de vacanties 

welke de arbeiders aangeboden worden.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verder werd e en filmpje (marionetten-f ilm) vertoond over een draken

doder-schoenmalcer. Hij doodde -door list een dra ak en huv;rde 's Konings 

tJochter. Een ridder (me·t hakenlcruis) s loeg op de vlucht voor deze draak.- -

:. lle teksten en rt gesproken woord, waren in. de Poolse Taal.- - - - - -

Voorstelling had rustig verloop. - - - - - - - - - - -

- einde- - - -



RAPPORI' - C. 

B~tr : Zofia REIMAN of REJMAN'. ) 

AAN KAM 

Sedert begin ~ovemoer 1949 is op de kanselarij 
va,n de Poolse Legatie te Den Haag werkzaam Mej .Zofia REIMAN 
( of REJM/lli, of RAEMA.N) • 

Zij is geboren ··te Valencienries op 14 Juli 1927. 
Volgens heden ontvangen inlichtingen zou zij vrijwel 

haar gehele leven in Frankrijk gewoond hebben (behalve de ge
boorteplaats Valanciennes zijn geen nadere gegevens bekend) en 
beter Frans dan Pools spreken. 

Wilt ·u bij Expresse informeren naar haar antecedenten ? 

6.4.50 

c 4. 



NOTA 
Van: KA-R.A. 

------·--
' UITGEBOEKT l 
'~--·-

Op 18-4-50 werd aan Expresse brief CFH/50/071(83368) ge
schreven, waarin bem inlichtinpen werden gevraagd omtrent 
z ofia l:ilillVJAN n.a.v. rappor yan C4 aan KA-R.A. dd. 6-4-50. 

o. t33368 

18-4-50~ 
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In :.o:atv.too:.cél. op U\l .schrijven m .• 80682 van 
1 r.;a:.:-~r-t 1950 bt:tref:fen ~e hE.!t ozoe}.{ v" n de :eooh>e Oonm.ü
Genero.~. 1 nan het Iï:uis v-" B13W&r : nb -:'ao Hoermond, üee1 ik U 
mede, (.at zover ons 1 ... kunnen lijken geen der be·t;rokken 
per"'o 1en l:l.d :1.:-" ccweest van een d .r l)oo1se Vermü{_:;ingeno 
o:L:3:6~,iSKI, Je:czy, o~b rem 1}~(>20 was wel enige tijd lid v··. 
e011'"v Jc·!;i)al·ve:r.·enit.~ing V"'11 :.>ol ~n :Ln de gcze1l :nlru:i.ze:n .3ee.renbosoh 
e.n. Indusiïri "straat l "t Kerl~:rade-:. 

Het Cl(..oek v.::ln de consul-Gener.sa.l a' n het Euis van Be~;v;; ing 
geschiedde OlJ verzoele van t;enoe;de Ol.szewslü~ dio ·thEns Gchter 
·verklam'd heeft :tüe·i; i o.~.r Polen te willen .cepa·trieren, doch 
terut; t;e lreren :n~,ar de Britse zo 1e v·<:m .Du:i.tshmdo De~e terUG"" 
leidü~tG :i.s reeds eni ','·e ti, d in Yoorbcreid:l_nt; en de pogi- -.:.e. 
daartoe zijn niet opgegeven toen bleek, dat; hij 1 <::ar Polen 
teru· .. w·'lde ~ doch de :proc"dure oor de Britse zone vergt veel 
tijd. 

De overit.;e p.Qssanten. zijn op 4 Apr:U 1950 naar de Amerik'"'anGe 
zone V&ll'l D·ütsllil.l'ld W<J.é:U:' zij t;eworven waren~ teruggevo,rd, mf:d; 
tü tz on.derirl(~ v n :OHOGOi'·lHlliCfKI ~ J-erzy z c;e boren 5~ 5-28', die 
verklaal'de liever=näär zl~aderland terug te kereno 

l'lo. 79" 

.A.lleen verzonden G.an B. i! .D. 2x . . 



UITTREKSEl 

I ÛÏÏÎREK!:EL t. 
Uit: . ' 

0/ /--"! 
GEHEJJil 

BER I CHT O.O.V..>#.-- ~ ~ - - - - - - ~ 

VEILIGHE:IDSMPPOR, Voor : 1 

I 
Dat.: 

Par.: 
No~ 54/50 Gr .V .:;, Geheim. 

• 

• 

Datum va 
Rapporte 
Van wie 
Welke a~ ! 

BERI CHTt 

,Jericht: 
: 

.. het bericht afkomstig: 
;Les zijn onàel"nomen: 

P.I.r, .. te Heerlen. 
Gene . 

Volgens bekomen inllchtingen van à e ~.I.D. te 
Heerlen werd de op 19 Maal~t 1950 in het Ho11andia-theaber 
te Heerlen gegeven f'ilmvoorstelling voor ·de PûLEU, die aanving 
om 13.30 uur en eindigde om 15.10 uur, door circa 130 ;man : 
bijgewoond. ' 

Verto0nd werden een tiental zeer korte films hoofdzake~ 
lijk vaa 11FILMA POLSKI'1 

• 

Bedoelde f'ilms handelden over Poolse cultuur, industrie, 
wederopbouw, landbouw etc. · 

Enkele films waren zeer nadrukkelijk gericht op de ' vrije 
wil en de grote animo waarmede de productie in Poolse fabrie
ken. o.a. een wagonf'abriek, door de arbeiders werd verhoogd 
en dat een en ander gestimuJ.eerd we1•d door de waardering~ 
die de al" beiders en niet de leiding van zo t:n .fabriek genoten 
voor hun prestatiets. 

Voorts werd een film vertoond over e <.:m Duits conoentt•a
tie ... kamp. annex Cl .. ematoriume In deze film VJerd tevens het op
graven van cadavers vertoond. Een en ander een ~eer on
verkwikkelijke .film. gericht tegen het nazisme. 

Voor, noch na de filmvoorstelling is er tot de aanwezigen 
gesproken. 

Na de f-ilmvoorstelling zijn wr in opdracht van de mijn
politie door een straat~fotograaf enige fûto•s gemaakt van 
degenen. die vorenbedoelde filmvoorstelling hadden bijgee 
woond • 

con.: lv . _,... 



RiiPPORT van .iJ3 
voor c. 

Nr . ; 727 

/-
1 3 APR. ·1950 
I 
1--··-

Betr.; Poolse consulaat .runsterdam 
DD>WRT 

ACD/ 
-- -- 1 ACD1 &;;..g92. 

~~ 

DAT: l 

PAR: -- -~ 

uit goede bron vernamen W1J enig e bj jzonderheden 
over de leden van het Poolse consulaat; + l) \'IOIJ\OUICKI , de consul, is een zeer onaangenaam mams. áll 

zeker trachten door grote activiteit bij zijn superieuren 
in een goed blaadje te komen. Over zijn bezoeken aan Limburg 
doet hij steeds erg geheimzinnig en is kennelijk bang gevol gd 
te zullen ·worden door de Hollanders. lJe verstandhouding tussen 
hem en PRUSCINSKY is slecht. ~:aars chi jnli jk zal \mlkowi ck i 
proberen Pruscinsh.-y er uit te werken om dan zelf gezant te 
worden. vJolkowicki is geen bekwaam man, wel baneerst hij de 
moderne talen goed. 

~ 2) Zijn secretaresse is 3CISLEWSKA; ~j heeft een verzoek van 
'v~olkowicki om haar collega's te bespionneren afgewezen. Is 
waarschijnlijk geen overtuigd communiste, maar zeer bang om 
baan te verliezen, die haar in staat stelt om haar moeder en 
haar kind in Polen te onderhouden . 
De Vice-consul, POSIADLO, is belast met de pas-en visa afdeling 
en de boekhouding. Hij is de vertrouwensman van de consul. 
Zeer onontwikkeld. Hij is fel communist en bespionneert de 
andere ambtenaren . In Juli of .AUgustus van het vorige jaar is 
hij door \iarschau teruggeroepen, maar de consul weigerde hem 
laten gaan als hij geen andere ambtenaar in plaats van Pods 
kreeg. 

~ 4) WTER, Nederlander , is een bekwaam ambtenaar en wordt om deze 
reden door de consul gehandhaafd , hoewel deze h~ in politiek 
opzicht niet vertrouwt. 

+ 5) Dr. HOLENDER is de jur. adviseur. Hij heeft een zoon in !Londen , 
die gugels onderdaan is. Verhouding HOlender - Consul is slecht 

- 6) JED~JEVISKI is jongste bediende. Is gehuwd met een Hollands 
IJJ.,/r,' • meisje' . Wolkowicki vertrouwt hem niet en heeft aan Viarschau 
( ')t.\-~~~. gevraagd hem terug te roepen. Tot nu toe is hier geen antwoord 

~ op gekomen. 
fÎ~ + 7) Janina BUBEROVNA, chef van de kanselarij , heeft onlangs haar 

® 
ontslag gekregen i.v.m. haar a .s. huwelijk met een Nederlander 

~ genaamd~~ . vice consul van Finland, Zij behandelde a lleen 
de nopen" . post, verzond de koerier en nam de telefoon aan • 

..-:- De functie van Buberovna wordt thans geambieerd door Anna VffiDJJ: 
Poolse jodin, die verbonden is geweest aan POL~gx , maar hier 
is achtergebleven toen de rest van het Polimex personeel naar 
Polen terug ging . De consul heeft op haar verzoek gunstig 
gereageerd , maar het is toch niet waarschijnlijk dat zij 
benoemd zal worden, daar zij destijds op een vragenlijst heeft 
ing evuld, dat zij voorlopig nog niet naar Polen wenste terug 
te keren. 

KB 3 Anril 1950. I 1:' 



UITTREKSEL 

No. 49/50 Gr.V .D. Geheim. 

I u IT"TiU-.K si L -

VEILIGHEII:sBERICHT I Uit : 

BEiliCHT · Voor : .. - -- .. -- .. - - -1i----o.a .v.: __ 

' 
GEHEIM 

Datum van bericht: 18 Maart 1950 J_~;~·:' / 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: Contact. 
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouvlbaar. 
Betrouwbaarheid bericht: Betrouwbaar. 
Welke acties zi~n ondernomen: Gene. 
Met welke instanties wordt samengewerkt: P.I.D. te Heerlen ingelicht. 
Bijlagen: 1 (een) stuks. - .. ---~.-.-----.- ... - .... - ----- ·- ....... _ ... _..,.._.._ ...... 
BERICHT: 

OPMERKINGEN: 

.. 

Bijgaand moge ik U een in het Pools gestelde kaart doen 
toekomen, welke vanwege het Poolse Consulaat-Generaal 
te Amsterdam verzonden werd aan de in het gezellenhuis de 
BERENBlllSCH te Kerlr...rade verbli jvende Poolse mijnv1erker, genaamd 
E . CIEJEK~ Aan meerdel"e in het gezellenhuis de BERENBOSCH 
te Kerkrade verblijvende POlen, werd een dergeli jke kaart 
toegezonden. Een viertal. waertoe ook Ciejelc E . behoort, 
wensten bedoelde kaarten echter niet in onjwangst te nemen •. 
Bedoelde kaart is mi,j door een contact~ persoon ter hand ge
steld. 

Blijkens bijgaande kaart wordt er op 19 Maart 1950 
om 13.30 uur in de Hollandia-bioseoop tè Heerlen en op 26 
Maart 1950 om 13.30 uur in de Luxer-bioscoop te Hoensbroek 
tegen de entree-prijs van r~ 0.24 per persoon een .filmvoor
stelling gegeven voor de in de mi jnstreek verblijvende Polen. 
Tevens vermeldt deze kaa.rt.,da t er Poolse gra.mo.foon-muziek 
ten gehore zal woroen gebracht. 

P.I.D. te Hoensbroek zal eveneens worden ingelicht. 

Het doe, naar aanleiding van mijn rapport No. 31/50 
Gr.V.D. Geheim dd. 7-2-1950 vreemd aan. dat de eigenaars 
van de bioscoop-theaters te Heerlen en Hoensbroek, alwaar 
vorenbedoelde .filmvoerstellingen zullen plaats vinden~ 
wederom tot verhuring van hun theaters zijn overgegaan • 

Hieromtrent zal in sameanerk1ng met de plaatselijke 
I.D. te Heerlen en Hoensbroekeen nader onderzoekworden 
ingesteld. 

Coll": IJ 



RAPPORT van KB 
voor C. 

r. : 706 

4 .. : Poolse gezantschap . 

Uit niet te controleren bron vernamen W1J : 
'~P het Poolse Gezantschap zou een Duits dienstmeisje werken, 
dat nogal energiek àptreedt en meer te vertellen schijnt te 
hebben dan normaal is . 

~ij is gehuwd met een Nederlander (oud NSB-er) . 
De Nederlandse chauffeur van de gezant zou kortgeleden lio. 
geworden zi jn van de c.:P .N . '' 



. . · Vo:Lgens ~."e mij te n d:i;enste s~ae:nde gegevens : zou 
. ·. met h.et Dû.i tse dienatmeisje bedoeld. kunnen worden Johallna 
". ·· WilhE).lri:d:tla LECKo-geo . ULLUAN, Du.i tse van origin(!,. geboren . 

te "Wièab~den· op 29-12-1898 . .. Zij is \echter gehuwd met de · ·. 
Pool. Alexander. LECKO, werkzaam ?ls kok . o:o ,de Poolse Le- .· · 
ga·tie e'l'l wonende te Den Haag î) ·· Càn.taloupenburg · 55 II . Hij 
zou met zi4in vróuvt sedert April. ·1947 op d ·· Legatie· \Verk-· · 
zaam zijn en na .de bevrijding een tijd geerkthebben bij . 
de (fanades'e . troep n in Apeldoorn. · . .. 

. Als N~derla~der . werkende op de ~9olse Legatie 
heb ik te boek staan Johannes den HOLLPJIDER, geboren te 
Rotterdam op 7 April , l913, electricien van beroep en se
dert 1947 als ·portier. a~:qgesteld; Wellicht kan hij :tevens 
optreden als Ohali.ffeur~ . ·, 

·· Een verder i~ aanmerking kom~nde Hol[ander is 
W!J~EN (nog geen nadere gegevens bekend) . De~c werkt 
echter als portier/chatitfeur bij de Poolse Handeisattaché 
(Alexanderstraat 24; de Le~tie is aan de overzijde op No . 
25 gesit eerd). ' . · · ' 

Ziet U thans , middels relaties, bovenstaand bericht 
nader te preciseren en aan te geven of de doormij genoemde 
namen overeenstemmen met de in het naamloze bericht bedoelde 
' ' . '> .. personen. · . . .. · · 

· zo .mogelijk , zou een complete opgave van Pools 
· ,· en Nederlands personeel .:van deze Legatie en: · Handelsafd~ling 

welkom zijn. Dit ter contr6le van de . gegevens die ik op 
a~d'e.re wijze ontvang. 



-- ----··' 
I UlTTRE K~~ EL ~ 

l Uit : . . l 
o. 38/50 Gr.v .D• Gebtlim. l

' Voor: · , i 
.. ,. .•. ' ïlï 

o.a.v.~~ ~. 

Dat.: : :r' 
20 hbruari 1950 Par.: lrJ~: ~ 

, 
Datum van bet bericht: 
R&pportQur: 
Van wie is bt~ ·t bericht afkomsttg: 
ha:&: X.trouwbaarhtli.d van 'berièlit: 

contact. 
b4trotm'bçlt.lr. 
botJ."Ouw'OOar. 
g nel. 

attrouw'baar ei.d richtgn r& 
'elks acttos zijn ona.rnomen: 

Mtt welke instentie3 wordt samtng•werktc P.I .n. tel fif$erlon. 

In aanslui't:Lng op mijn repport No. 31/50 Gr.V .D. Geheim 
d.<l. 7.2.1950 b)~f't'tntle ftJmvaorst~;Llina FCU<tn lllOLJi ik 
U b'richten, ~t 'VOlBena bekO!llllin inlichttnson do Op l2 PobrLU.rd, 
19.50 in het H.ollàndb•Thca ter ta fi erl1lltl gehowion. fil&nvoo:t.'oo 
stelling voor ~ tn do m~jns:t:l"E;ek Verblijvende Pol<m n groot 
t'hlsco in g~moTd,en. 

Do rull'AM!izigcm. ten get"ls van Circa 200 man, wa~n hst namG ... 
;J.ijk na ~lö:op der Voorstelling er ovar (~Gns, dat de~ '17artoondo 
tums zon®r inhoud rat"'ln geweest en h n absolWlt nililt hadd.«~n be
vr dî.gd. Ecm ventu.12~l alsnog in a. toekomst te hou@n voorst 1-
ll:ng zou door h n nia t mtJiir worcte.n b:i.jgvwaond. 

l)c)Qr een V'ert&ganwooràiger (naàm onbftk nd) van het Pools 
Consw~t-Gt,nerl:uotl te Amsterdam \ll&S b:i.j de aanvang 4er fiJmvQOr ... 
. stelling n :nietszegg•nae i.nl(?idonde to4e gehouélln.. 

laj .6$ P.~ .:0. te a,ttrlen bhken na intonna:tt.o dtacltW. 1n
lichti.ngon blitre.t'z~na.. vonuibGdoe JJll. .filmvoorstulling te zijn 
bin~engokanen. 



MINISTERIE VAN 
BINNI'NJA.NDSE .ZAKI!!N 

--~· l51 
gene 

16 Maart 1950 

I ·~ ' 

. . Onder verw·i ·jzîng naa'r Uw s~hri ·iVên dd. 2~/2-50 No e 
18305 betre':f'fende .de in margine ·. genoemde· Persoon heb ik de eer 
U het vqlg3nde te br;rich tet1.· ·. . . · . 

· Jozef.' L1:i .~·~ .. ':;:071,- 5Göoreh :4/1-1908 te 'Jieo'.o leeg 
zondél" ~5ods .die;1st ·, vat1 b-eroep. co;:J.tec ti~~-fab_,·lkanJö, is de ~qon 
van Iza!e ïfoll LE;·g:o~,'ICZ en Pei.:;la Chaja ?i!ANDELf3.P tn'I~ 

... . Hij j.E; gehuwd' op 9/1-194-1 met Inge .. org l''HEUND, ge~ 
boren ~~/ll-1921· te MU.Dqt...en . Op 0/7-1946 is bij -~e Arrsterdu:m 
hertrou 'rd met Qèrtrn!l~ ;,lisabeth . DEUiUOH, p.;eooren 18/7-1921 te 

· Mütlcqên." · ' -
0~ 5/12-1946 bz-eft '·!)i . .j naturalisa t:t"e : a~ngen·aagd. 

Omtrent de- politieke orientering van betrokkene is dezerzijds 
niets bekend. · 

p...:;'" HOQlm VkN IlB :DIENST·, 
:~ :unens deze, 

' ~~ -

. Jhr Mr W. J . Th . S errar is 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

ME~ Directie Algemene Zaken/JZ. 
No. t8305 • .2 ..... 8 .... F b i 1950 

Ij._ / 

'S-GRAVENHAGE, de.. .§. Tl,:l.~:I.' . ... • 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

deze brief da g te ke n i n g, n u me r 

~(.;";: e l ~ n g nauwkeurig~:~ ~~} 
~ 6_( 1-ff(,Jo_l._ 

of.Hl' ... O'?t r; 3 Nltrt95Ó 
1- (fli-0-;J r7 . 

In verband met een desb ~ ~ffend v~--- __ _____ ! 

zoek van het .Australische Gezantschap, heb 

ik de eer U beleefd te verzoeken mij te 

willen inlichten nopens de antecedenten 

van de Pool Jozef Lewkowicz, geboren 14 Ja-
-J.L.\.v~~ 

nuari 1908, wonende te .Amsterdam, Trompen-

burgstraat 119. 
W{ 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE 7ÄKEN a.i., 
Voor de Minister, 

" De Chef der Direct ie, 

Aan de B.tnnenlandse Ve111g
he1dsdienst1 
's-GR.A.VENH.AuE. 
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Op ~~) .L'' ,( ~·..:&.· \7.:-i ·. 950 v~1e:rd. · ètoox- .;..e uo.1.1sul= 
Gene-r ~·:~.1 ÜIS:t' ~L' "1'll,i.. .::;: Fo -~TI te ImstG.r.:..1arnD ~ÇY.JTO .. J,, 
~Am b.·;?.ol!)k g"':iraort ,,,,, h·•i.: .Rnjs van Bev·II..U'Ülf, "Ge 
ROl,]..' '10·.1'1 ~ 

:Je :z~ool '3t. 0 onsu.t = G·enex·a.al kWé>.rn omstreeks 
lOoOO uu .. r :i.n hot Ju·· s v;;m E'ewaril.g a:\n en te l0o20 
uur bGgon h:Lj in :J.-t b:Lj~ .. jn van o.e Direc"iïeur v&.:n 
genoe~nd Htüa :ü ;;n onde~:'h.ouél. ffi(:lt de e.lda~r ingeslo
-ten .Poolse ·~:rreemdc3Jingenp d::i.e éen voox· eên bij hem 
verEJc hen0n o 

0 .L S 2. E W S K I, ~:rER.ZY. ge boren te Wa.rsc h.qu ( P" ) P 
:t)'Ji&81m~9~o:·---~· 
( 13egrry~ting) " 

Vraagt; t.f zijn za: k spoed~Lg door C cG. in orO.e kan WOl:'= 
dan gc;: br&.c bt o 

Ik ben ov~rtuigd r da.t het ~:) ~,nLJl mogelijk in orde 
komt ... 

.)la ze Nsld ; ( G·e.& t weg) • 

/ I D 0 L B I_.!~ tfOSE:Î!\ geboren JGe Vorubieszob iPo) P 17 
M'àà1:-i .. ""I9'2'5';~~~ 

t.,ons, =Gen o: (BegJ.~oe~cing,. 

)olb1~: Ik verzoek met de C~Go te spreken ov~r mijn Poolse 
natio.~.1ali tej.t., 

onsc ~ Gene: 

:lolbj lr.: 

Waarom heb jij gescbrer~·en" J® wilt toch nü~t naar Po:. 
len terugkeren" 

Index-d1.aa.d 0 ik hi!:tb geschreven vanuit ::Jeurnhof'en~ dat 
ik voorlopig niet naar hu::.s zou gaan. 

4 !JOUSc =Gen.,: Als je niet de Poolse nat:5.onaliteit be2:it 9 behoef jij 
je niet te wenden tot de :?oolse Cons'll=Generaal. 

.Jol'bJ lr: 

'.ons o =Gen o ~ 

, =Gen, g 

Ik kan onmogelijk gelovenr hetgeen U heweer·t o 

Jij kunt onmogelijk naar Jlolen terugkerenv daar je 
geen Pool bento 

Ik he1) toch Poolse J;:apieremc Wij kunnen ·toch al de.ze 
papleren controleren" lk heb als bakeer gewerkt bij 
Losowrik:.l..o 

Hel::> ji:J {..en brief ov·er de.Jïw a.angelegenheièl. nae.r :Mos= 
kou gestuurd? 

Ja~ ilt he-b papieren van W1adz1miecu 'Jij Wallin (Lu= 
blin)., Mijn vader Ül Ruso Ik heb Pools onderwijs ·ge= 
had C' Kan ik misschien midC::els U corresponder~m met 
de autotiteit®n in deze s':ad? 

In Yfl.adzimiecu heb je nie';s te ~oekeno Je moet naar 
Den Haag naar de Sov je·t=Rusaiscb.e ConsuL 



Dol bik: 

0 o s c G n • t !Jt 

an tk la~ cres krijg n van deze S 
ao ul'? 

Dir o van he·t 11., v • B: ~ :un t U hew het adre: s geven van e S o j t 
Ambassaue in Den Haag? Uan kan hij 
ant~mo1.:·cl 7 :rt jgen o 

Dolbik: Dusf dan ~an ik niet uaar Polen tarugker n 
Cons .. ~Gen.: Je bent toch in Polen geweestQ maar je b nt w 

pen en waarom wil je thans weèr ""lieru.g naar Pol 
Dolbik: We·ten ze in Wla.dzimiecu dat ik wege;elopem be 9 

Oonsc=Gen , : Ze hebben ons van alles precies op de hoogte ge 
Dolbik= Dan ben ik verplicht verder mijn geluk te zoeken 

vreemde landen. e Dolbik: (Gaat weg). 

/ l D R 0 G 0 M l RE C KI , JERZY , geboren te Drogobioz 
TPo}g 5 Mei 1928. 

Cons. ~Gen" : 

Oons. -Gen. J 

Drogomirecki: 
Oonso-Gen:: 

Drogomirecls:i: 
Cons o-Gen.,: 

Drogomirecki: 
Oons.-Geno: · 

Drogomirecki: 

'e Cons .... Gen~: 
Drogomireckir 

ConSu•"'Gena: 

Drogomireoki: 

J 
0 Cons o -Geno: 

Rawski: 

(Begroeti ng) o 

Waarom gaat U ni et ' naar huis terug? 
Ja, ik wil naar huis terugkereno 
Heb je de papieren ontvangen? 
Neeno 
Waar heb je gewerkt? 
In Dzidrechowic o Daarna in een waohtcompagnie. 
Hoelang in een · wachtcompagnie en bij welke afdeling? 
Ik ben daar reeds 3 jaar weg en de naam en nummer 
ben ik vergeteno 
Is de advocaat betaald? 
Neeno 

· Breng de kaart naar mij toe dan zullen wij gaan pra-
ten. 1 

(Gaat weg). 

RA W 5 KI, STANI~LAW 9 geboren te Warschau (Po ) 2 
Juni 1928. 

t><> Begroet h®m en zeg~ vervolgens: Ah, je bent reeds eon 
keer bij ons geweest en thans zien wij elkaar hier t -
rug. Waarom ben je hier? 

Ik heb niet gewerkt, waarna ze mij hier opgeslot n 
hebben. 
(Oonso-Gen4 en R~wski begonnen daarna op verzoek v n 
Oonso=Geno zeer zachtjes met elkaar te praten. Dit 
gesprek -was gedeeltelijk niet verstaanbaar). 



C OYl r. · .--~Gen. ~ 

Ra:WfJki: e Oons~ .,Gen,.: 

Rawski : 

Drogom:treok:i ~ 

Cons . =Gen, : 

Drogomj.recki ~ 

Cons. ~Gen " s 

Drogom:'_reck:i i 

/ 
Con.s o=Gen.: 

Oons. =Gen o ~ 

Con~>. -Gen . : 

Skotowski; 

= 3 

<f'at "lf>J:U ,je h:Ler en -~~~ol.ke i;oekomst neb je hün:? 

K n i1:: op het o~~enblik j_n Polen werk la.""'ijgen? 

Tn 1)0 len. l<:;ven 39 nüllioen. man::.en e 1 hebben werk. 
Als j:t;j naar Poleu wj_lt terugkeren~ kun je gaan. Daar 
ben. je volkom n v:ri j met mensen van je eigen na1;iona .. 
li"tei·t o Ik zal een "telegram sturen voor je ~vertrek. 
Ik zal je ool< geld sturen voor postzegelso Olszewsk.i 
wil ook naar Polen terugkeren~ Denk ool{ maar goed na Q 

Sc bri j:ft; je moeder nog? 

Ja 9 <'Ue schrijft., Ik heb 3 jaar gewerkt en heb ik nog 
geen hemde 
Da:t zal ik je s t uren. 

Da.nk Uo 

Schrj.jf naar je moeder~ 

(In he ·t; Neder l ands: De moeder zit thuis en hier haar 
jongen ). 

(Gaat weg ) • 

~~15!· 
Ik heb n og papieren van de wachtc ompagnie o 
Goed a 

I k moe t schoenen hebbenp doch heb geen geldo 
Ik zal geld voor je achterlaten, opdat de directeur 
van de gevangenis schoenen voor je kan kop@n. 

Kan ik in Polen werk krijgen? Ik heb reeds lang ge~ 
leden geprobeerd naar Polen terug te keren en thans 
zijn reeds 4 maanden voorbijo Kunt U mij aan Poolse 
boeken helneno 
(Gaat weg): 

S K 0 T 0 W · 6 K h BHONISLA.\;!s geboren te .Zdunska ... Vfo= 
!a···rp:-r;---rg 1t pri 92'5". 
( .Beg?oeting) • 

Ik ben Poolo (Deelt adres in Polen mede 9 doch niet 
verstaanbaar). 

Waar woont je moeder? 

Mijn moeder woont in Bronislawae 
Heb j ij je moeder geschreven? 

Ja~ voor d e feestdageno Ik heb geschreven dat zij 
mij niet moest schrijven. Hoelang moet ilr. hier -
blijven? Zij hebben mij op de mijn gearresteer d en 
het loon niet uitbetaald. Geld, hetwelk ik geleend 
heb, kan ik niet terugbetalen. Hierlntn je niets doen. 
Als iemand wat wil doen 9 wordt hem geen mogelijkheid . 
ge_geven en hem angst aangejaagd • 



Gons . -uen, : 

::Jkot ows}r::! ; 

Oons ... =Gen o: 

·- Sk ot;owski; 

Slcot owski : 

/ 
Cons ~=Gen?: 

Nawrocki: 

Cons Q -Gen,: 

Nawrocki~ 

Cons" =Gen .. ; 

Nawroclü J 

. ' 

1ch
9 

~· ~: 1. _ :·- • llus •ro~,)_ 

t,_<.Ll •• ~e 1 ••• -, ·:c k.:ci jf.i,dl1, 

d ., l )J:' ')ra ,o..n-:tc. 0 () ' :t: ~ \ 

Wat w1~ iR v0s mef 

De s-~i;jds "'as ;~r ü 1 het gez8ll enhuis 11 Heeren)osch11 te 
.Kerl-l_cade 9 t o~;m de Con s u l =Gen e:raaJ.. alde.ar op bezoek 
i s g e'ï' •ee13i!. Van tevoren w.:?&s he t z o gerese l d ~ de."'G wij 
e.llen naaT hGt wer k wa ren p zodat w j_ j dae.r n:J..c·t in de 
gelegenhe -Ld waren om met de Oonso =Gen., :Ln verbin"' 
dj.ng te tn~é!.l!mo Hier weet je niet hoelang je nog moet 
wachte n. I k verzoeJt U de za.alc, a l s het k:anD te be= 
spoed. igen. 

Waar ben ,j e geboren en van waar ben je naar Du i ta
lanel gekomen? 
(Deelde adres med e >; echter niet vei·staanbaaro) 
Bcsta.o.t de moge li j lcheid cm alle he s e hej.de n en d e 
koffers 1 d:te in ".Beerenbosch11 (Kerkrade) ach·~erga= 
bleven zi;jn, terug te krijgen? 

(Gaat vveg). 

NA W. R 0 C KI~ ZD!SLAWP geboren te Lllblin (Po ), 
n~JtPFir1926 0 - ---· • 

1~awrooki 9 heb je in Echt gewoond en ben je al gehuwd? 
Neen» ik zit hier en hoelang weet ik n.ieto Ik heb een 
vriend gehadv doch die is naar Warschau teruggekeerdo 
Ik heb nog geen brief ontvangen en ik wee·t niet D wat 
ik hier moet doeno Ik heb een meisje hiero · 
WaEIX woont zij? Misschien gaat ze wel mee o Is he-t een 
Poolse? We.ar is ze geboren en in welk jaar? 

Bij :cublin-:..Tomaschow" In 1941 is zij naar Duitsland 
vertrokl~eno Op 13 April 1926 ben ikzelf · in Lublin 
geboren, 

Is je moeà.er nog in Lublin~ 

Ja. 
(De :r·es·t van het onderhoud was met verstaanbaaro) 

·rensJ.otce wendde zich de Consul~Generaal 
tot de Directeur va.n he·~ Buis van Bewaring en deel
de hem mede~ dat OLS:&EWSKI ~ DROGOMIRECKI en t3KOTOWS ~ · 
KI m:l.dclels hem naar Polen zullen terugkeren en ver..: 
zocht de Directeur voor ieder van deze personen 6 
pasfoto's op zijn kosten te doen vervaardigen. Zij 
badden hun repatriëringsbescheiden reeds ingevuld. 

Verder deelde hij mede dat RAWbKI en NAWRCC= 
KI nog geen besliss:lng hadden genomen en dat DOLBIK 
de Russische nationalitei-t bezato 

Vervolgens nam hij afscheid van de Direc= 
teur en verWijderde zich te l2o05 uur, waarna hij 
zich begaf naar het station der Nederlandse Spoor
wegen te Roermond 9 vanwaar hij met de trein van 
12.28 uur in de richting Eindhoven vertrok~ 



UITTREIZSEL 

:BD 9779 

: OD 57 

80517 

Naam : SANDIG H. 

Naam: POOLSE VEHTEGENWOORDIGING IN NEDERLAND • 

Au. : ID De~ Haag Datum: 18-2-50 

Aard van het stuk: rapport 

Datum: 

Verder zou op het bureau van de Poolse handelsattaché als secretaresse werk
zaam zijü. een vrouw:Mevrouw NORTON. Zij zou in het bezit zijn van Poolse pa
pèeren. In werkelijkheid §OU zij aldaar in opdracht van voornoemde H.SANDIG 
werken. 
Al s centrale figuur in Polen van de verbindingen met Nederland wol·dt genoe111d 
de t e Warschau wonende Pool : CZARNEWSKY. Deze zou met een Hollandse vrouw gehuwd 
zijn. 

Op aanwijzing van : 



• 
UITTREKSEL 

No. 31150 Gr.V.D. Geheim. 
VEILJ.GHEIDSRAPPORT 

BE~\ICHT 

Datum van bericht; 
Ra P')OJ:>teur; 
Van w~_e is het bericht aflmmst.ig; 
Beti•ouJ; '- ~ arheid bm~:i chtgevert 
Bet.:r.ouv btt0rh.e:td ber icht: 
Welke ac-ties z:i. ,jn ondernoi!len. : 

-4----~ .. 
7 Fe bruari 1950. 

Contact. 
Be tl~ouw baar l. 
Betrouwbaar. 
P.I.D. te Heerlen. 

GEHEIM 

Volgens bekomen inlichtingen wordt er a.s. Zondag 
de 12 e Februari 1950, om 13.30 uur in het Hollandiatheater 
te HEERJ~N een filroYoorstelling gegeven voor de in de mijn
streek 'rerblijvende Polen .. Entree-prijs F. 0.24 per persoon. 

Op Zondag, de 19e Februari 1950, za1.. dezelfcle tiihmVoor
stelllng worden gegeven in het Luxor·-theatel .. te HOENSBROEK. 
Bedoelde filmvoorstellingen vinden plaats op initiatief van 
het POO!.SE Consulaat .. Generaal t e Amstel .. dam. Het schijnt 
in de bedoeling te liggen door het vertonen van enkele films 
over POLEN de reefis jaren in de mijnst.reek verblijvende 
POLEN W8derom sympathie bij te br•engen voor hun vaderland. 

De eigenaars van de bioscoop-theaters te Heerlen en 
Hoensbroek, alwaar vorenbedoelde filmvoorstellingen zullen 
plaatsvinden, staan ter plaatse op politiek gebied gunstig 
bekend en blijken eerst nu op de hoogte te zijn van het feit. 
dat een en ander geschiedt op initiatief van het POOLSE Consu
laat-Generaal te Amsterdam. Was hun dit tevoren bekend geweest, 
dan waren zij niet tot verhuring van hun theatel .. op voren
vermelde data overgegaan. 

De P.I.D. te Heerlen is àöor mij van een en ander op 
de hoogte gesteld en heeft inmiddels de P.I.n. te Hoensbroek 
ook verwittigd. 

Bij een door de P.I.D. te Heerlen ingesteld onderzoek 
bleek het vorenvermelde op waarheid te berusten. 

Cóll. 2 ~ 







UITTREIZSEL 

Uit : PD 3757 Naam: Th . Kowalslü 

Voor: OD 57 (..EA-) Naam: Poolse Vertegenwoordiging in Nederland 

Ag.nr: 79599 Afz. : G r • V . D. datum: 7-2-50 

Aard van het stuk: rapporten 

Onder verwi jzing naal/1. Uw mondeling verzoek aan S betreffende het 
bezoek van de Pool. se Consul-Generaal aan Eygelslwven , Iïloge ik U hierbij 
doen toekomen een tweetal uittrek"sels uit rapporten opgemaakt door 2 
verschillende Z's betreffende opgemelde aangelegenheid. 

- . " verleg Ji,e~ · ··~ · 
•ie 'LOH"-"'r o ----

! •oei: &C" _ .. -- • . t...:..-----

Uitgetr. door: PR Op aanwijzing van: C 4 

Datum: I 27-3-50 

~ 40061- ' 49 



' "' ~"-trD!TREI\BEL VEILIGHEIDSRAPPORT 
, BERICHT --~ ~ - ~ - - - -

GEHEIM 

Datum van bericht: 
fapporteurt an wie is het be~icht afkomstig: 
,Betrouwbaarheid berichtgever: 

17 Januari 1950. 

Contact. 
Betrouwbaar. 
Idem. Betronwbaa!'heid bericht: 

Welke a.c~ies z~_jn ondernomen: Geen. 
Geen. Met welke instant1~s is samengewerkt: - - ~ - - - - - ~ -

No. Gr.v:.n. 1/19.50 dd. 17 J"anv.ar1 1950. 
I 

Omderzoel:t: ''Bezoek Poolse Consul aan 
1. de Mijns tl .. eek. lf 

Bijlagen1 Geen. · 
1\ 

I, 
I 1 

; ! 

e I I 
I 
I 
\ 

11 
I; 

i I 
I 

I 

I I 

I 
I 

NMr aanlelding van het gestelde in Uw schrijven No . 9/.50 
Geheim G.V .D., rW . 1.0...1-~950, onderv-Jerp als 1n de marg.:i.n-, , 
bericht ik .hlel"bij ua t cle Poolse Consul op 2e Kerstd~g 1949 
een besoek heefii gebracht aan cle Mi,jns t reek, t.w. Eygelshove.n 
en aldaar e n b..~.jecnkomst van Polen ho(~ft gelez.d in O.e Z~lal 
van e~n zekere Sj;~o,en. ' 

Aan rlH; bezoek -vro.n geen rv.cl1tbaa1•heid gegeven, althans 
niet openl1jlr:. De genodia:den , allen Polen, ·weu•o n aangl(1;::;cl1r•JVE.m 
door middel van oen introductiekaar-t. 

De Consul onthaalde zijn gas t.on op st<n•ken drank, Biel", 
likeur en Amer•ikaanse slge.retten, tArvrijl een zekerü Jacob! 
met een aantal meisjes, ?oolsc nat:Lonhle de.nsen damonst.1,..ee1•de. 

Tevens deelce men r.aij nog mede, dE~t ee!'st get!•acht was de 
zaal op Heerlerheiàe, gelegen in de Geitstraat alwaer oe~tijds 
de bijeenteems ten plnats vonden, t e huren, doch dat zulks 
door de eigenaar was g~ eige1~, met de mededeling det wel de 

olen maar niet de Poolse consul zijn zaal kon huren. 

Coll.: ~ 
- _)()3 

r,d o · .H 



"'~.__. UITTREKSEL 

No. 18/50 Gr.V.D. Geheim. 

VEILIGHEIDSRAPPORT 
BERICHT 

~ - - - - - - - ~ -

• 

Datum van b~l'icht: 23 Januari 1950. 
Rapporteu:r<: 
Van wie is het bericht afkomstig: ·Contact. 
Betrouwbanrheiä bericht: Betrouwbaar te achten. 

Betromvbaar. Betrot~baarhüid berichtgever: 
~ ~ ~ - - ~ - - ~ - ~ . ~ - -- ~ - ~ - - ~ ~ . - - ~ - - ~ - - ~ - - - - - -
BERICHT: 

Naar aanleiding van het schrijven van s.T. :fl!o. Geh/Gr.V .D. 
179?/1.9 dd. 16-12-4.9 mij door Y toegezonden onder 9/50 Geheim · 
G.V .D. dd. 10-1·50 moge :1.Jr U het navolgende berichten: 

Volgens bekomen inlichtingen is de Poolse Consul-Generaal 
uit Amsterdam de 26e December 1949 aanwezig geweest op een 
feestavond georganiseerd door de Poolse vereniging te Eygelshoven. 

Bedoelde feestavond, die door circa 150 personen werd bij
gewoond, is ge;1ouder: in caf~ G. NOI.G, PUTSTRA.LIT no. ~- te Ey~els
hoven. 
· Zowel de Poolse Consul-Genernal al~ do voorzitter van de 
Polen-vereniging te Eygalshoven, Kowalsk:.'L Th. , hebben die avond 
het woord gevoerd. 

De rede 1:ran de Poolse Consul-Generaal zou slechts kort en 
van algemene inhoud zijn geweest. 

Kowa.lsld T~. zou in zljn reda o.a. ver-wijten gericht hebben 
aan de voorm~l:i.ge Poolse regering on de aermP.?.'i.ge Polen aange ... 
spoord hebben ~P-ar hlln vaderl nn terug te kera~ 

- De aanwezige Polen zouden op vorenbedoelde avond door de 
Consul-Generaal getracteerd zljn op Poolse cognac (Wodka) en 
Amerika.ans!Ë) s~_garetten .. 

Het is niet bekend of de Poolse Cpns1.û.-Generaal tijdens 
z _ jn verblijf in de mijnstreekf3 gedurende de Kerstdegen nog 
anderP. bezoeken heeft afgelegd • 

·.!> t 
Coll.: ,!!... 



NOl}\ 
Van: KA-RA 

///·~ 
Op 24.2.1950 is aan Clipper brief No. CA~50/l05 dd. 24.2.1950 
geschreven waarin wij hem rnededeeltlen. dat wij niets omtrent 
Maarschalk ROKOSSOVSKY weten. -

-----~ _,.--.. 
"' . ;, 



H.APPOliT 
Van: KA-R.A. 
Aan: Hoofd C. 
No.A/255 d. 
ONDERWERP : Bes0rekinfen met Maarschalk 

RöK ss~v~ r. - -
1. Clipper vraagt ons, of er ons iets 

van bekend is, dat de Poolse mili
taire attacbé's in West-Europa 
naar WARSCHAU zouden zijn ge.ooepen 
voor besprekingen met Maarschalk 
ROKOSSOVSKI. 

3-2-50 



Roof à 

1949 .met een bijlage, onderwc:r•p. als in . . 
margine, doe ik u bierbij _toekomen ceen 
uittrekSel uit een rappor-t, ~pgema.akt 
~d-O'or _Z, eveneens_ b~trekking hébbend op:.

,'1Propa:gande. - onder de Poolse mijnwert<èrs". 

' .. 



Datum Van het bericht: 
Rap}?ortaur: 
Van wie is he t ba r icht a.f'koms tig: 
tte lke acties zijn on de rnornen: 
Met t>talke instanties wordt samengewe rkt : 

VEI IJ:Gi:l...EIOORA PPORT 
BERICIT~ 

19 J•noori 1950. Ç[~~,9~a-... 
idem. "~ o.; mv.~ .. :. 
gene. Vooï : ~ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
gene. ________________ I_ 

No. 3/1950 Gr.V .D. Geh im d.d. 19 Jonuari 1950. 

Onda.rwerp: Meerdere actieve propaganda onder às 
r oolse mijnv{erkers. 

Lijl.: geen. 

Typ: 18. 
Coll. :~ 

Onder ve ijzing naar mijn Gr.V .D. rapport nr. 10/49 a.a.. 
14.4.1949., ond6.!Vi6l"P ~ls in de margine, bericht ik uat men van 
Poolse zijde er toe is overgegaan om he'l.. pl·o~gHnd!• materiaal 
hetwelk nog steeds iu gro·~e ge ale a8n de Poolse mijnwerkers in 
de Gezellenhuize 1 te bru.nssum., gratis wordt verstrekt, hen aange
te <:end toe te zenden. 

Hierdoor wordt bevorderd dat deze thans de geecbrirten aan
nemen en niet , zcala meestal het geval was, Zfl w;;;igerden met het 
verzo~k om niet to;,:ugzencl:i.ng, ui t vrees voor eventuele presaillss 
op bun no in Polt~n woonachtige farn.:Uiell:lden . 

Ook -vun Naderlandse conanu:nistisohe zijde is men er toe ov'er
gegeatJ raeer a[>ndncht a.9tl daze VX'eemdelingen te besteden, hetgeen 
·voora 1 opvalt op da Zate :ccW.~e n. 

Op die &gsn stMn n.l. tf to 10 communisten te colporteren 
me·~ öet dagblnd "lle haè:n.~heid" bij àe toeg,•ngen tot c1e gezellenh 



NOTA 
Van: K.AëR.A. 

Op 16-2-50 werd aan Expresse brief No. CFH/50/025(78557) 
geschreven, waarin hem inlichtingen werden gevraagd betr. 
de Citroen 6360 TT 9 x. 
16-2-50. 



Al~ : KA/RA 

VAN : KB . I 
,~ 
. 2 7 JAN. 1950 

I 7tPsfj 
Voor de Poolse l egatie alhi er i s reed~-enige 

dagen een Franse auto ges i gnaleerd . Ret i s een 
Citro~n , nlimmer 6360 TT 9 X. 

RB , 20- l - 1950 



VER1'HOmvl:.u.O.t 20 ,, J i ' ' .-'. 

10060/74-,, . '-

Alf' vervolg ::>p ons r.s.ppctrG no. î .. ~/10~)91 

{vertromvelijk) 9 Ccdo 26~ll·A9, delen wij u meee V dat de 

in dit rapport genoemde 

g__oGOVJSKI 9 Jozef 9 geboren 17=12=26 'te Sieradjc~ I'ool 9 werlczaam 

op de Staatsmj_ jn Ernma onder no" 13 9 5 ~ wonende i;e S :l:tte.rd ~ 

gezellenhuis, Oude Me,;!·kt 1 9 op 16=1=50 van de l'osterj.jen 

te Sit·card bericht OlTcving 9 dat hem postbus no, 27 was toe= 

gewezeno 
ft2a 
-/7 
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Uit : PD 9779 

Voor: OD 57 

Ag.nr: 78189 

Aard van het stuk: rapport 

UITTREIZSEL 

Naam: SANDIG H. 

Naam: POOLSE VERTEGENWOORDIGING IN NEDERLA1"'D 

Afz. : ID Den Haag datum: 17-1-50 

Het vorig jaar heeft de Poolse handelsattaché JELONEK ontslae genomen. Hij zou 
de Nederlandse reeering om asyl hebben verzocht. 
Hij werd als handelsattaché vervangen door de Pool KOBRYl~ER, die regelrecht uit 
Polen kwam. Terstond vonden op het bureau van de handelsattaché enige mutaties 
plaats. Eerst werd de chauffeur-portier ontslagen en enige weken geleden is de 
reeds bij JELONEK in dienst zijnde secretaresse, die tevens de Nederlanse taal 
spreekt ontslagen en vervangen door een uit Polen komende kracht (vrouwelijke) 
Hadden voorheen Nederlandse importeurs rechtstreeks contact met Poolse impor
teurs, KOBRIJNER schijnt deze gang van zaken radicaal te gaan wijzigen. Poolse 
exporteurs zouden hun agenten in Nederland reeds hebben medegedeeld, dat zij, 
zeer tot hun spijt gedwongen zijn hun agenturen in Nederland in de loop van 

1950 op te .geffen. 
KOBRYNER zou de statenloze ~.SANDIG wonende te -~sterdam Waldeck Pyrmontlaan 120 
de uitsluitende vertegenwoordiging van de Poolse handelsbelangen in Nederland 
willen geven. sANDIG zou hier dan te lande stichten de firma ttMULLER & PIEC~'. 

Uitgetr. door: C.W. Op aanwijzing van: CEF I 

Datum: 8-5-51 

~ 40061' ' 49 
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UITTREKSEL 
Uit : ___ ,_. ________ , _ _j _________ _ 

Ag. no.: ........... ,.---··'"·-·---
Voor : ______ '2._L...;: '· ·>i 

I 
i· 

U:L "L. .il:l.îiL ·L :L j 1!: 'oe è:::· o·..:~·. ·.HM'(:) • I o ~· r' 
ei-"~ cl.e <J~.Lè.t:: l:i.n?., f::t.jr;elnhovon van de H:.:.(:l. N :L. :Ciê J u> 
~-· 6 ~.,]._, in de s.s.a:~ S·G:tenon ce i~:i.j2;olshr:r~t.:Jl :1._, •.•• l' 

;:; ~h~i!.-1, Op c.e~e samenkorJst vas de :::·oo1:se C::o.1.'J'..:1- ·· ~rh .. r:
-t· 60 personen 1üt dj_ve ... ~se p:J.aat;so·1 <:l.:U.n~~e:z;lg0 
~ Voor deze samenkomsi~ j_s ~.n het openbuac <?J"' 1 _::; ""o:::n::-r. ·1 
geJ"a._Jç(;;._, Alle deelnemers hebben Yrm he-t b-a:.tnu · •hn ct.~. '·· ;_,I? 
.'l!:·i jgelshov·en een schr:i.:ft;e li.~ike op':'oeping mrcvs 1~~) ·L 

D<~ Poolse Consul heE:ft VEu:·schillende ma.1e-~"J. ·;1c~ -$C:A~c_:>_ 
jemnrer r bi.er 9 sigaren en 8j.garet·~en.,. 

Volgens onze zegslieden is op deze:: .'3&.m.3nk~ïl'l'l ;;·3 1 nie· !· ·' .•,_.:c 
politiek gesprol':eno Het g<'lhe:el WéW een z ,g,, fe,.~s :;,l:J.:'gE.t' 2·. •• 1_ 
met J.<:erstviering~ 

Voorzover '!VL j hebben kurm8:n acht;erha! .. en ·; zi in !.1:: :t :;", .) ,,.: 'JCt.':.! 
Polen uit Brunssv.m en Heerle:cheid~} 9 ~tan~1angc:;:cs ·\ra.·1 do · ' --::. 
Na.radowa ter plaatse v aanwezig gaweas·!;: 

JAKUBOWSKI 9 Mariêm _9 geboran 14=9=12 te .Oemb _in 9 von h: .. L'C'.1f' 

onderwijzer" wonende te Brtm.:Jsum? Hazcnks.mps'Gr-4·~; 18 er: 1. ' • .:.:T:• 
echtgenote; 

PIWEOKI_9 Paul~ geboren 12·.,11=90 ·te Neu.=Kran:c,'igv 
'!lvonende te Brunssum. Venweg 87 en echtgenote; 

MIKUJ .. A~ Boleslaw~ geboren 15~)2=96 te SlupzL, ·~ono:nC.. ·t;o 
Br1.111.ssum 9 Torenstraat 93 en echtgemote; 

KAlflA 9 Anton 9 geboren te Slotkowa~ 11=6=99 :-: rvo:1ende tn 
Brv.nssumg Hazenkampstraat 38 en echtgeno·te; 

ORPEL 9 Frans v geboren 7~10~92 i;e Przedzio..Lk1. r• noneneL t;e 
Heerlerhei9-e 9 Jonkmansweg 17. Deze persoon belö.e op 26~-1;~ !:-9 
vanu.it cafe Polonia de Poolse Consul op; 

KOWA.'LA 9 Stanisls.w ~ geboren 7=11~95 9 wonende i:;E1 Hee:rl;;:l 
Aarweg 15; 

MATUSZEWSKI fl Ludwig 9 geboren 6-8=08 D woneudE:J to l:I.~:e:r L J- ::!.deP 
P..njelierstraat 151~ 

SOBAS 11 Wo.;jcieck, geboren 1~12=02 te Da.szkow, ~(1nende ·c;~ 
Heerlerheide 9 Frankkolonieo 
Deze persoon had op 26-12 ... .#t9 in café Polonta een i;elefo·;:\.,.:ol . 
onderhoud met de Poolse Consulo 

TRAFAS 9 Vincent 9 geboren 20-1=03" wonende te HE.erlo:-·: t·~ J.ti1: 
Eksterstrae:!i 42" 



/'74o 

.H::.o.r:bi.j doen ·~ri.j U F~f&c' ,c'~ · OlJ'J< n \ ''J 

·. J~ot het ..1:-'ools Consulaat Ceneraal en tw7. B,J· eze.: .. J.~1l'm:.~a:l 

·· r i~ederl-:l.ndse Steenkolenm:i. jr1en ge'roe.:r.:dl:'! c n· .,._=r~-: 0. c;,e:J.ttG ü,)/• 

} c.. ;-r:ekking tot l:·.eij verlenen 1ran faciliteiten cH..:1.\l v---r.·-Gq;Em''i!Oo:···~ 

dlgors va:..ri het PoolD Consulnat Generaal bij hun he2:oeh:en ar.1.:n. 

de gazellenhuizeno 
Bij een bezoek van de Poolse Consul E.Um Heerlen op 2:)= lJ.~J, 9 

(vermoedelijk zitdag Pools Consulaot) had deze zich ai'lceu.r'E,:nd 

uitgelaten over de zeer beperlç!ïe gelegenb.eië. die hem geboden 

v Grd om met éL Polen in contac·,<; te tredeno B:i j was voornememl 

gewees·t de jongens te verzamelen en clan toe te oprekeno 
Omreden hem hiervoor geen gelegenheid werd gegeven had hij 
·t~~~n een bezoek aan de gezellenhu:ï,zen a:fgezieno 



,• 
~. J,. 

L • .. 

·'· ..... 

1/GJ:'d:cag, gesloten tussen ... ,ocl n?laLld. tm J "J] "'n o_y 3 April 
1.92 4v waarbij pa:rtij en oYere;;:.nk:o:r'"'l.tJ. V'!H ::czj.j d.s d;: hoogste 

_9rivj.J.eges te ve:c:Lon.ex1 :Lx1 all.es 'JJfl-i; (le ~Oll81J]J1.ir~; .. étj.er1nt 

i::letreft en in verband mei: d.e .nota van 1 .t Li.n.istr:... r.:\.e v0n 

Buitenlandse Zaken te 's ·~ ravenheg:: ver :~o .. J.O .].gt':.g ... ~r. 

9358:;-8652, deel ik u me<-e, O'.at 5_k vsn nlan ben cp 24 en 
25 1~ovember e. .. s. de l'ool~Je mijnwerkers ïe bezoekE :a, die 

·voonachtig zijn in de Ge~;ellenhuizen t.E Brunssum. J;:gge, 

~runsstun-1:-elgrimsweg, Hoensb 1-oek de De , A.erkrad.t:, Bee:ren

bosch, Sltterd Oudemarkt 1 .. 

:Uc moge u verzoek n cl.e leiders van .e tehu.izf..n van 

nijn bezoek in kennis te s.:;;:ülen en lllflf:Ü nm deze gelegen

J.eid. gebruik u de gevoelons mijner hoo. r cht:i.ng 8<:11 te 

)ieden~ 

j)e Col ul c~ene:t'E al 

w.g., 1H Wolkow:i cki 

·---- · overlog m• t. --- ___,._._ -



ln t:.rn·iJ;;;oord op T..iw bo-..rc.tElGl ge.he:.:Cd se 'r:.j':-0n ä~.:l.c_'J. 

1..j_j 1.J mode, dat wij de be·:,::r.dd~en hr:.::.smec .~te::s in l enni:::; 

hebben gesteld van Gw voo:::nemen een bczo .... k te b:re:::..gen 

ewn versch~.lle:nde gezeller.thtlü:.on op 2 4 c 1 2:~ .;over :)er c .. s ~ 

Z:lj zullen de .l:'oolse rüjnwerkel's, d:· .: te leenmen geven, 

·.at een onderhoud met U or' prijs wordt f~;ztold ~ de gelegen
h~üd geven een persoonlijk onderhouèl. met :.; te heb!':~n. 

,--.. --
t..!!• a ~So"d • r.d 

,.. --- ----
o.- ' [' •t. 



·;e .' 1 ·lA.. ··.t 
.; voor ûw sch:r:i.jven .ran J c e:r ,;.._l ::.al ..., l.e·c h ,zoe ·{'0n 

l~ .t-oolse mij:nwer!<e:r.s, die :·.n de Ccezfl1-. 0 11 

1 .elt iJ mede, dat deze b ··zoeken door U h[i:tÜ (:JJ.ij 1: •-wrd":l 

g:.;steld dooT. de inhoud van oe t,r.Jeedt- aJ.J. •ea van bo·v<ngo

·1oemde brief die luidt: ''ZiJ Zl."t-llc:::n cle 1 olse rlijn ~le~~lWTS, 

dJ.e te ke:cren geven, dat ee .. 1 ondarhol.d me, U op pr:Ljs 

w rdt gesteld~ de gelegenhe:..d. geven een ;e:r·soonl:.i.j k oncler-

11.oud met u te hebben. 11 

Deze voo:rwaarden wo.rdt aan geen nke e snderP. coasul 

die zijn landgenoten in de G-eze:lenhu.i.z;: 1 wil bezoeken, 

.;'Jsteld en zulks vormt een üi·-=;criminatie met netl'e1r"~i.ng 

tot de .t'oolse consul~ Bove:r.:êden kornt eea derg·::lij k3 voor

'·i·~srd.e noc.b. voo:t· in de irr•;0 ::r:~ation·!;üe we ;gev:i.l'lg nocf'l :Ln d.e 

b staande verdragen, aangt:haald in c,r ... ze .. oeg1:;1'e b . Levcrü. 

Wj.j verzoeken u een betre:fî:end.e ïrer der.i.ug te wille.1 

':;.. .nln·engen in de door u aar~ de B.erer . .Ut.r:. ·uees·c ~rs gezon-

den kennisgeving • 



f; :t -;i - _",r .., ._..,. 

l:Ot Ol'l..ZG sp'i.j t lOeten \ij J rood del , r] ~:lt 1 :i...' :.n 
~ w bovenaangeha,.:tld schrijve;1 geen ef.. üe .. . inp vindon ons 

tandptllTG medegedeeld i.n · L1S seh:r:.i.jven m1 18 ,_~ovc>niöer 

1949 te wijzigen. 
Wij kunnen bezwaarlijk bij onze Poo se m: ... j.nt?.rbe:tderB ~ 

-:ie he·t contact met het l)oolse consula~1 nie-t op u~c:i..j s 

. -tell~n op persoonlijk oorrt.set met Lw c' nsulae:t asnëJ.rj_ngen 

al ware het slechts uit he·~ oogpunt van e<.e ~ e- de orde 

·.n de huizen, wat:rvoor wj.j toch ".rei' .rrêiw orde: .. ijkh::Jü1 hebbe 

te dragen. 
I 

Wij zijn van mening (~._,f;; van discrim .natie in ~eze 

·~·een sp .ake is~ <laar ook voor iede:r ancl.• r consul slecht;s 

contact mogelijk is voor ?;over dit plaa svindt met instem ... 

· ting van de betrok.l{en lru::.l.genoten~ 

Zoals wij u 1·eeds sch"':'even in onze :def ven ;so Jun.i 

J.949, ontgaat het ons dat deze handE:lwi '<'~0 ill s-trijd zou 

.ijn met de internationale we-tgeving en c1e bes ts.s .. :de v-s:r-

ragen. 

' 

BEi:LE.F .. Jl. G:EZEL E.L~1-WIZEi~-, 

w og. - .,J Q 0 omb l;lg • 

____ _. __ __ ... ._........ 
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V.AN B IX. 

Rapport no.4. 

u f. t. 

tf . 

c - 9 

ZEER G-EIIEIM. 

Op 26 .11.1949 vertrok de Poolse Gezant: 
Ksawery Pryszinski naar Brussel. Hi j bra cht een 
bezoek aan het gebouw van de Po olse persdienst, 
Rue Myerbeer a l daar . He t huisnummer is niet bekend. 

De Gezant was alleen. Hij bes tuurde zelf 
zijn Citro~n. Van Brussel ging hij naar Parijs. 
Op 30.11.49 kwam hij met griep t erug . 

Op 2 December 1949 kwam er een telefo ontje 
op de Legatie vanuit Berlijn. Al s gevolg daarvan 
wilde de Gezant direct per vliegtuig naar Berlijn. 
Op advies van zijn huisarts ging deze reis echter 
niet door. 

Op 26.11.1949 werd een receptie op de Poolse . 
Le gatie door ongeveer 50 personen bezocht. 
Voornamelijk door figuren uït de pers- en film
wereld. De Poolse re gisseur: Alexander Ford was 
aanwezig. 

Op 2-12-1949 belde prof.Wissink uit Amster
dam met de Poolse Legatie . 

De relatie van de Poolse Gezant, genaamd 
Mevrouw Osmanski of Osmancik, woont te Berlijn in 
de Amerikaanse zene , in een zijstraat van de 
Kurfûrstendam. Vermoedelijk is deze straat ge
naamd Fürstenstrasze 12,Zehlendorf -West. 

5-12-1949. 



Rf.~..PPORT ACD. 

Uit betrouwbare niet nader te controleren bron word t 
vernomen dat Pruszynski te Den Haag op 5-12-'49 het volgende 
bericht aan het Ministert~ van Buitenlandse Zaken te Warschau 
heeft gezonden: 

Onafhankelijk van SZPINALSKI zouden wij STF&ANSEK hier 
willen hebben. Laat weten wanneer dit mogelijk is. 

ACD, 19 December 1949 
75757,11749 

(_T .F. Noyon) 



UITTREIZSEL 

Voor ..... l!:;:./OD 57 Naam . Pool se vertegenwoord i ;.~ inc; in . :Hed . 

Origineel in OD 349 . .. . .. ... .. .... Naam .. I.~aand :capporten Limburg • 

Volgnr . ......................... Ag.nr. . 75ll9 . Aard van het stuk verslag 

• 

• 

De productie op de Staatsmijn Hendrik was behoorl ijk 
en is stijgende . De gee st onder de a lhier in kaJnpen 
verblijvende vreemde a r be i ders is goed. Wel worden· zij 
heinvloed door kr anten en ti jdschrif ten, di e hun uit 
Londen en speciaal Parijs worden toegez onden. Dit is 
cow..rnm1isti s che lectuur en propaganda en h i erin heeft 
de consul-Genera.al uit Ams t erdam de h and in. Deze Con
sul- Gener aal, een zeer ne t man , doch ook een zeer ge
vaarlijk mens, l egt op dit gebied een grote a ctiviteit 
aan de dag . 
Nu doet hij weer pogingen om de Poolse arb e iders in de 
kampen te be reiken door in een plaatselij ke bioscoop 
films over Polen gedraaid te krij gem. Ik vind het zeer 
erg voor de onge l ukki ge arbeiders , die toch al zo veel 
moeten mi s sen , dat zij ook nog op deze manier onder druk 
worden gezet . De consul-Generaal schroomt zelfs n iet, 
om deze actie te doen slagen, de naam van een Poolse 
geestelijke i n Brunssum ter sprake te brengen en het te 
doen voorkomen , dat deze pater het met de act ie eens is. 
Op deze Poolse arbeiders , di e in kampen leven en daar
door veel missen , moet dit op den duur invloed hebben • 

··-____ , __ ...,..._ .... -
! :}. c t " ~ .. t ! !f 

-~--·- .. ..-.... ...... ~-·- -- -·- .,-;..-·-- ' 
• ~ : . ,.('1 ••.• ts...B.. ·I . . . 

---· ........ - -·"' 
,....oe -••' 

Uitgetrokken door .. j \fl.VB .. . ... Afd. /Sectie .... .ACD. 40 ................. Datum Jo9.J.5Q 

Op aanwijzinK van .. . .. C . Vlll• 

~ 5074- '48 



GEHEIM BFUl~SSUM , 26 November 1949. 

Doss . P. 

Bij l : geen. 

2 8 NOV. 1949 
······-- ._ .. -· .I 

Ohderwerp : Poolse culturel e fi l m. 

AAN 

de Heer Hoofd van de Binnenl andse Veil i ghei dsdiens t 
te 's-Gravengage 

1 A· ... .Ji ~~r 1.::. . 
21 

de Heer Procureur-Genera.al 
f gd . Di r ecteur van Politie 
te ' s-Hertogenbosch 

Ik moge U berichten, dat de Cor!.sul Generaal van Polen 
in Ams t erdam, d.e Heer Ka.zimier V\• olk lbwicki, op Maandag, 2l No 
verober 1949 . zich vervoegd heeft bij een pl aatsel ijke bio s coop
houder te Brunssum, me t hot verzoek om in deze bioscoop Poolse 
culturele films te kunnen vertonen . Hiervoor s tel de hij de bio 
caphouder nogal een zeer guns ti ge regeling voor. De bioscoop -
houder, die m~jn 8.dvie s vroeg, heeft het R.anbcd in overvveging 
genomen, doch is van plR.n hierop niet in t e gaan . 

Wellich t ten overvloede moge i )c U opmerkzaam ma.bm op 
het feit, dat met deze culturele films in werkel ijkheid wordt 
bedoeld het maken van propag~~da voor het nieuwe Polen, dus 
pro-communi s tisch. I k zie hier een gevR.e.J:' in voor het grote 
aantal alhier in kampen verblijvende Polen, d.ie toch al onder 
onguns tige omstandigheden leven en onder druk staan van de 
propaganda van het Poolse Consul aat. Deze Poolse Consul i s een 
persoon, die door houding , voork omen en spraak, een keurige 
indruk ma~'kt, waardoor hij zeer gevaarl ijk is. 

Ik moge U dringend op de ernst van deze aangelegenheid 
wijzen. · 

De Inspecteur van !Poli~äe, 
' J I 

\:dJ~ 
I 
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Op 16 Hovor:Jber 1949 ontvü1g: 
t ·.f!~t!LlilKr 1.ïojc:l<::ckr gebor.n 26=6". 22 te --ac.: .. ~ .. li D ·ool 

3< llill op de O.L~anjü Ne.ssau II1 onder no c :::A >.J ~ · ·mL'r 11 .: 1e 
... · ,t;.~~.~:clp gezelle-n1huts~ Oude Mf'rkt 1 ~, een sclli.:. ;rver. p0.~ :ta.tc,c..-

· ..... I ·"'.dEl brief van het Pools Consulaat Gener9.t: .. l, V'i:l Pl•~--k 
..;t., __ 'J.jven een i'otocopy hierbij gauto 

,r_,_'i;l vertaald luidt dit scbrijven als volG"i;~ 

Het Pools Consulaat Generaal ttD Jûllste~cdam bleel<: bj_ j 
in:forma·~i(l) dat enkel0 Polen ui1; hot gezeLLenbuis 
Sittard geen Poolse t i jdschriften ~m couranten w~mstln 
te ontvangen_, Om deze zëj.aJ~ te controleren ver·zoeken 
wij U beleefd ons te berichten of U de l'oolse coHran tien 
en tijdschrif ten. d i e wij U vanaf 3=6=49 hebben ·Goegc= 
z onden ~ verder wenst t e ontvangen "' . 
I n afwachting van Uw antwoord verzent~.cn w:i. ;j ge e(n leetuv~~ 
Waru1eer Uwerzijds geen antwoord konrt ~ nc.r:nfm wij aan 
da t he t Uw we ns i s geen t ijdschrifte n ~n couranten 
meer t e ont vangen e 

Aangetekende Consul-Generaal ~ 
Kc fL Wo lkow:Lcki . 

Bj.enielc 9 die ons dit schrijven ter hand stelde~ verldaa:rdEJ 
ge e:n antwoord . te hebben gegeven, . 
.Eenzelfde schrijven was gericht aan: 

ROGOWSKiv JozefD geboren 17~12=26 te Sieraclz» .Pool~ werkzs.am 
op de Stas.tsmijn J5:mrna onder no" 1395P wonende te Sittard, 
e~z~llenhuis~ Oude Me~kt lo 

Deze heeft aan de Consul schriftelijk medeg~de~ld 9 dat hij 
g,~en bezvva.ar heeft tegen verdere ·toezending V!!U lectuvx·" Hij 
h (?)e:ft nadien een schrijven ontvangen van het Consulaat wa.;:--;.rir; 
b H7.' w!!rd medegedeeld op welke data hem lectum·· gezondl?in m:: .. sc 
:Ne. ontvangst van dit schrijven kwam Hogowsld ~;ich bij de ±:>or"' 
tütr van het gezellenhuis beklagen 9 dat hij slechts tw·e e maal 
l~~tuur ontvangGn hado 



KONSULA T GENERALNY POLSKI 

CbNSULAT ~N~RAL DE POLOGNE 

AMSTERDAM 

Amtterdem, J .?. Jj. __ ~-~.QP..~~g~ ... J.?.!.t..9.. ... r • 
Keilintileen 56 
Tel. 93700 

Nr. .Hl ... 7..4'l.././..'-'!._.//P../_/ 4 9 Ob. Bie niek \loj cié eh 

KHW/hs. 

3 i t t a r d 'L. 1 

-----------------~--L-
Outle harkt 1. Gezellenhuis. 

Konsulat Generalny Polski w Am GterdaMie otrzyma::: infornacje, 
iz niektór~y z Polaków ~ar1ies:;;kujftcych w Ge3ellenhuisie nie zyCZI\ 
sobie otr~ynyHaé ilustracji 1 gaz et. _:-Jol:..;k5.ch. Dla ureL,'Ulowania 
tej sprm-ry nrosiny uprzejrnie o pm'li ador,Ji enic na s, czy Pan pragnie 
nadal otrzymywat! ilustracje i ga:lety pol.;kie, przesyl:ane Panu ata
le od dnia 3.6.b.r. 

Do c~asu otrzymania Od! lOWiedzi w.'1 trzymujeny wy_sylkq piam n 
i brak odpo\"li~dzi b~:.lzir~n/ uwn~~li zn v,ryratenie tycz'enia nie prze-
syiania Pa nu ilustracji i pt zHt. - -

Poleco!lY..!._ 



NÓ.74159 
'·" ' 

Bijl.: ~~à 

- .. 

ik U vorZoeken mlj te willen doe~. 
berichten omtrent hetgeen U bekend is c~q· Dà ondérzoek Qekend 
mocht · worden nopens •een tr(:)aJTdeling ~ f:!oolaa· natio~Uteit genaamd ·. 
Helen~pEISLl!lWSKA geboren 20.2.15 te M~lt~wneDde t~. U~Ift, te~ '' 
hube van Mevr. Kuiper, Ré~nter •Vinkeleszkàde 61. · ,. ï · · 

. · . . .· VolgèllS een alhier uit doorga:ms betro~wbare bron 
ontvangen bericht zriu betrokkene werkzaam ·zijn 'op het Poolse con~ 
sulaat-Generaal. Zij ·zou wed~e zijn en in POlen zou zij een kiDd 
hebben van ca. 9 'jaar. 

Haar werkzaamhe~en zouden bes~aa,n uit hot telef'o- ' 
neron in het Frans. 

Zij zou eontact onderhouden e.t de' C .. P.B. 

' ' 

HET. HOOFD VAN DE DIENST' 
. ~i., l';iamens deze, 
~)IY ./ 

J'hr Mr. w.J .Th. 

Aan de Heer Hoof'deomm1ss8ri$ van. Politie 
te ·. · 
AMBrERI>AM. 



RAPPORT van KB 
voor c. 

Nr. 597 

e Betr.: Seslewska. 

~ 
KB, 21 ~ovember 1949. 

I Vol · 

. ~'- t! !/. 1949 

__ ' l_~/Sj I 

( e.> 'f/033) 

1Lej. SESLENSKA, genoemd in rapport KB nr.583, 
woont ten huize van Mevr. Kuiper, Reitiier Vinkeleszk:ade 61 
te .Amsterdam • 

.. ..... ..._- ..... ----->-~· .. - .. ~ ................. ,......; ... .. -~ ·---
!Je~~ a;tia za~d~r 
l--~~---~ 
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fW'}>O Rt' .V:an KB 
· • :voor c :" 

Nr. :,15~5 
I' 

~tr~ · Poçlae sh1pp1ng kissio~ • 
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;1 ;".ct ' .i:· -i ~. t;~ ~-·· · 
. ' tlit goeQ.e bron -werd -V'~omen1 · . . . -t:;. ·· ,, 

De leden VS)l · d'e ?Oolse 3hiw:!.ng !.- ii!.sio.n krijgêll . ~ .. 
. ·"' .fl:lussiache l~s van e.en ze~érit ;· •· · te '1Vnstarii'8IIl.:· .· •. 
·."' · ~r.< z~jp. 18 laerlill.l>;en ine~s~ri),h; en:. · 'inkelè letQD. vän.' 

het Poolse .con:sulaat . {wearonde · de conau:t· .zelf:l pe.men ' · ·· ., 
aan ·dezi!l lessen ·deel. . . . :.n·:ps''i" ~.Ir .· '·. . . ~ ~~~5!~ 
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~· 
AAI'-! : VB. 

VAN: B.VIIl . 

In aansluiting op het rapport van C/4 d . d . 11-1-1950 
mog~ h~ t navolgende dienen . 

In één der eerste maanden van 1948 is na een hevige 
woordenwisseling op het Chinese Consulaat Generaal te Amster 
dam ontslagen Chen Shi J\.ian, een communist. Vermoedelijlr waren 
er nog meer con@unisten, althans de Chinese Ambassade te 's-Gra
venhage {de Chinese J.mbassadeur) heeft bli jtrbaar ingegrepen. 
Tegen het einde van December 1949 zijn archiefstu"Ir"Iren van het 
Chinese Consulaat Generaal te Amsterdam overgebracht naar de 
Chinese Ambassade te 's-Gravermage . 

Paspoorten mochten door het Consulaat Generaal niet meer 
verlengd worden (geschiedt thans door de Ambassade) en giste
ren vernam i 1 ... da t het Chinese Comsulaat Generaal gesloten is 
{of wordt) op last van de !,:inister van Buitenlandse Za1..-en 
(van de nog steeds bestaande Nationale regering) . 

Dit bericht wo.rdt nog geverifieerd en indien het _juist 
mocht bli j1.ren te zijn ( ilr heb redenen om aan te nemen dat het 
juist is), dan zou dit er op wijzen/ dat het Consulaat Generaal 
inderdaad communistisch was . 

Over contact van dit Consulaat met het Poolse te Amster 
V dam heb il..- geen inlichtingen. 

B.VIII. 12-1-1950. ~ 
~ 



NOTA aan KB 
van C 4 

bij PA/CO 74129. 

' J 

I 

~·. 

--·------..-.--· k/(0 . 
tJ ~ \. - _ · ................... . 

Het is mij reeds meermalen opgevallen, dat 
de naar buiten tredende activiteit van de Polen 
hoofdzakelijk via hun Consulaat-Generaal te Amster
dam gebeurt. Het ve~1ekken van onrust onder de 
Poolse mijnwerkers in Limburg b.v., wordt geheel 
geleid vanuit Amsterdam; het Gezantschap komt hier
bij nimmer te pas. Persoonlijk trek i k hieruit de 
conclusie, dat Amsterdam zich niet bezig houdt 
mèt "spionnage" - zij treden däärV"oor teveel in het 
voetlicht -maar wel met agitatorisch werk. 

Overigens zijn zij in Amsterdam natuurlijk 
beter geplaatst voor spionnage-activiteit op scheep
vaartgebied dan in Den Haag. 

Naar mij onlangs uit enige stukken en tijdens 
een gesprek met Dhr v.d. Most bleek, bestaat er een 
bedenkelijke communistische stroming op het Chinese 
Consulaat te Amsterdam. Relatie met de Poolse Consul 
aldaar lijkt mij, gezien de enorme activiteit van 
deze Volksdemocraat, wel waarschijnlijk, maar is 
niet eerder door mij geconstateerd. 

11-1-1950. 

c 4. 



RAPPORT van KB 
voor C en B VIII • 

Nr. : 596 

Betr: contact tussen Poolse-en Chinese consulaat • .__ 

• 
KB, 21 November 1949. 

Uit goede bron werd vernomen, dat er een hecht contact 
bestaat tussen het Poolse en het Chinese consulaat in Amsterdam . 
Dit contact zou verband houden met spionnageactiviteiten en 
wel voornamelijk op scheepvaartgebied. 

Het bovenstaande werd door bron vernomen tijdens 
een gesprek met een lid van het Poolse consulaat te Amsterdam. 

Voorlopig geen actie. Gaarne evaluatie van afd. C en B. 

I \he., . ~ t! .a u>1d • r o "'" ! ":-< l"o.:«" k _ .. !Sif.P ..... 
._.. ............. - ... 

~-



----- RAPPORT van C. 
( 1 

2 3 NOV. 1949 
Betr~: K. PRUSZYNSKI en Vera MARTINICOVA. 

l~ 1" :ll ~ J 
x Volgens OD 1400 nrs. 2599 en 2600 is gebleken, dat de 

1Poolse Gezant K. PRUSZYNSKI en de vrouw van de Tsjechische 
·~ Gezant Vera MARTINICOVA in CD 388 via Wernhout op 8-11-49 de 

rens zijn gepasseerd. 
NK Uit deze mededelingen zou eventueel afgeleid . kunnen 

'-_ ...,..Morden, dat het niet uitgesloten is dat er een~ 
staat tussen de Poolse en Tsjechische ~egatie. 

C/TB, 18-ll-49. 

1 x in OD 57 
1 x in OD 19 



Gemeente-Politie Oosterhout (N.-Br.) 

No. 2096 

Onderwerp : 
Fa. BARTOSIK 
Bijl. : 

I-
I •o Aan z. -w. • 

de Minister van 
Binnenlandse Z~ken 

te I ... 
t Gravenhage -: 16 MOV. 1949 I 

Antwoord op brief van : ACD/ 1 :, &'tt ! 
-OP KAART 

ACD/ '1 (.!,. 
Dld: tq/'1/SI 
PAR: "4c -

"' ' 

® 

Oosterhout, 14 November Io/~ 

Onder doorzending van het bij mijn 
dienst ingekomen schrijven dd. 8 dezer 
van de Consul-Generaal van POLEN te 
Amsterdam, houdende verzoek om inlich
tingen betreffende Francisca Paulina 
BARTOSIK, heb ik de eer UWe Excel1enti 
te verzoeken mij wel kenbaar te willen 
doen maken o:r de gevr~ag de inlichting 
al àan niet kunnen worden verstrekt. 
Het betreft de voormalige Nederlandse 
Francisca Pauline TAK, geboren te F~s
hout 2..7 Juli 19l.3, gehuwd met. de Pool 
BARTOSIK . Zij verbleven tijdelijk in 
deze Gemeente van 26 Februari tot 25 
April 1948 en vertrokken toen naar 
BREIDA , ali~ar beiden -voorzov~r mij 
bekend- th~ns nog verblijven. 
BäRTOSIK werkt bij de N.v. ''Stara.ko", 
alhier. - vaarvoor een vergunning is 
lee.nd welke tlfloopt op 31 December 

De I specteur-corpschef, 



OOSTERHOUT. 



GX . 

/ 
f. c ~ 

I ' .. • ~ I .. 
29 October 194-9· 

Litt E 93 G~=::heim/GrVD 1497/49 . 

Bijlage: L 

Onr'1erwerp : "Poolse legatie'' . 

A3.n : 

Te Uwer informatie doe ik U hierbij 

toekomen een uittreksel uit een rapport , 

opgemaakt door l . , betrekking hebbende 

op de controle van een zevental colli , 

bestemd voor de Poo l se Legatie te -~ster-

dam . 

c .s . 

Hoofd B. V. D. 



• I UITTREKSEL VEILIGHEIDSRAPPORT 
BERICHT . 

GEHEI1vl 

No. G.V. 81/49. 

Datum van bericht: 13 October 1949. 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: Ei gen bericht. 
Bètrouwbaarheid bericht: Betrouwbaar. 
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar. 
Met welke instanties wordt samengewerkt: Zie rapport. 
Wel ke acties zijn ondernomen : Zie rapport. 

BERICHT: 
Op Dinsdag 11 October 1949 ontvingen wij telefonische op

dracht een zevental colli, ingevoerd via Venlo en bestemd voor 
de Poolse legatie te Amsterdam, op te spoéren en te trachten deze 
colli te openen, teneinde om,rvam de inhoud dezer colli op de hoogte 
te stellen, daarbij vooral zorgdragende,dat de naam van de instantie, 
welke de opdracht gaf, op de achtergrond te houden opdat bij even
tuele ruchtbaarheid de naam van deze instantie niet in de dagbl aden 
zou worden gepubl~ceerd. 

Onmiddillijk werd een onderzoek ingesteld, waarbij blee~ dat 
zes colli,. geadresseerd aan het Poolse consulaat te Amsterdam, zich 
in de douaneloods van het Centraal-Station te Amster dam bevonden. 

Van deze zes colli was 1 coll~ gemerkt 662, volgens opgaaf · 
inhoudende pDrcelein, reeds op 6 Augustus 1949, voorzien van een 
generale verUiaring Venlo 7022, te Amsterdam aangekomen. Deze 
kist, afgezonden door een porcelein-fabriek te Katowice op 12 Juli 
1949 was geadresseerd aan het Poolse Consulaat te Amsterdam. 

Afgifte van deze kist werd indertijd geweigerd, omàt de per
soon, die de kist in ontvangst wilde nemen, niet over de benodigde 
bescheiden beschikte. De dienstdoende ambtenaar adviseerde belang
hebbende een 11 libre-permit", gelegaliseerd door de Inspecteur 
der Belastirtgen te 's-Gravenhage aan te vragen. Belanghebbende heeft 
zich na dien nimmer gemeld, zodat betreffende kist zich nog steeäs 
in de douaneloods bevindt. 

De vijf andere colli, genummerd van 399 tot en met 403 en 
verzo~nden vanuit Warschau, waren allen geadresseerd aan het Poolse 
Consulaat, Koningslaan 56 te Amsterdam. Volgens opplakbriefjes . 
en begeleidende papieren was de inhoud papierwaren. De maten van 
deze kisten waren als volgt: 

4 kisten 100 x 60 x 60 
1 kist 70 x 60 x 60 , terwijl de kwaliteit van het hout 

zeer slecht was. Alle kisten waren voorzien van Poolse loodjes. 
Een betrouwbaar contact werd hierop ingeschakeld, die ons 

zijn volle medewerking toezegde. De afspraak werd gemaakt, dat de 
colli, bij afgifte aan belanghebbende, in bijzijn van een onzer 
leden van het personeel, door de dienst der invoerrechten en 
accijnzen zouden worden geopend. Uit de legitimatiebewijzen van 
belanghebbende, zou voor ons komen vast te staan, of genoemde zen
ding inderdaad voor de Poolse Legatie bestemd was. 

In de morgen van 12 October 1949 werd echter door voorneemd 
contact medegedeeld, dat het hem speet zich niet aan de gemaakte 
afspraak te kunnen houden te~~ijl hij ons tegelijk uitnodigde ons 
te willen mèden bij de wnd. Hoofd-Inspecteur der Belastingen te Am
sterdam, met wien hij de zaak besproken had, teneinde de zaak verder 
te komen toelichten. 

In een onderhoud, dat wij daarop met voornoemde Hoofd-Inspec
teur hadden, deelde deze ons mede, dat hij zonder machtiging 



- 2 -

van het Ministerie van Financien geen risico wilde nemen. 
Weliswaar konden de kisten op eigen verantwoording worden 

geopend maar hiertoe zou door ons een schriftelijke verklaring 
moeten worden afgegeven, waarin vermeld, dat wij de kisten geopend 
hadden. Deze verklaring zou dan alleen aan het consulaat getoond 
worden, indien er door genoemde legatie aanmerkingen over het 
openen der kisten zouden worden gemaakt. · 

Naar ons heden door contact werd medegedeeld is thans voor 
de vijf laatstgenoemde kisten vrijdom verkregen. Deze kisten 
zullen heden zonder visitatie worden afgegeven. 

De vrijdom vermeldde, dat de kisten uitsluitend kantoorbe
hoeften, bestemd voor de kanselarij, bevatten. 
OPMERKING: 

Opgemerlrt dient nog te worden, dat geen vrijdom blijkt te 
aangevraagd of verkregen voor de op 6 Augustus 1949 aangekomen 
kist. Deze kist, volgens opgaaf, inhoudende porcelein, bevindt 
zich nog steeds in de douaneloods. 

Coll.:} 



MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 
'S-GRAVENHAGE, de .1.1 October 

mmmmmmmmDirectie Juri dische en 
"ï"t"rv~·Administratieve Zaken . 

.. .......... 19 49 

No. 9 9 7 6 3-9 1 6 9 G. S • 
Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dag te ken i ng, nummer 
en af de I i n g nauwkeurig te vermelden G E H E I M.-

I , 
I 

19·19 

J1~. 

J 

Met ve rwijzing naar Uw schrijven van 

9 September jl. nr.68928 heb ik de. ee r U 

mede te de len, dat de voG~lopige :personalia 

van Me juffrouw Oski~rko zijn: 

Anna I re na Oskierko, ingenie.ur, ge boren 

18 Ju+i 1913. 
Meer volle dige gegevens hoo~ ik U 

/~poedig te kunnen toezenden. 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZP...KEN 
Voor de. Minister; 

~DE ~ER DIRECTIE, 

y~ //Y~ . ~:~---'-
~~--~ --· 

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst 

te 
tg G R A V E N H A G E. 



S.T. 

No. G eh/Gr.v. r . 

Bijlagen : 12 . 

ctober 1949. 

Onderwerp: .Ac tiviteit Poolse Consulaat-
Generaal te Amsterdam . 13 OCT. 1949 

• JIN : B.V.D. 

Typ: ()JV 

Coll. : lr1'{ 
/ 

1/-/,13 

Te Uwer informatie moge ik U 
hierbij doen toekomen een twaalftal 
Poolse tijdschriften, welke door 
het Poolse Consulaa t-Heneraal te 
Amsterdam waren verzonden aan enige 
in het gezellenhuis te Kerkrade 
verblijvende Poolse mijnwerkers . 

S.T • 



UUTREKSEL 
Uit 1
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ll,. de u.e.and September •ri 'lf'" er 5 n L)ci'dzn~L 0nice acth·it~ ::.t \:it vo.n 
de cor.-.ruun~sten . Or :on.0e.c , 16 ..>epternbe!' ,i .-1. w-erd ~r te ~[e.M"'len-Hee.rlerhei-

0.& , orJStr ee::o 11. "l;.:r :er ·~· c.r : . .:. .è.e. ; s 6611 c ro'.:; 0 U\( etinr. i·r;;houd.e::l , ·.~aarb"\.j 

als s~'!'~kers 'J::'tra lod :·a ~- X'·RI'~-, liJ ;en de. 2e '{e.Mor en "ub . ;r?.if{ AJ:S , lid 
van '.~'5 l e l'azne,r. •;e .,,. r~· ::;ê -~r·r":.-.("r seb:.:r/s l de hot onder>·.-crp "Ir:donesië" &n 

,'-""<" "· BS" d e P.·nJ>le I'ar(}J...-::onfere~t'\.e" . e t·: . .::-~d.e spr_eker r-ospraJ.· de i ' i .inwe rkersproble.-
1 lJj/ ~ r.~en . "je nc.e tin. r: \"." t>J· .-1 b ezcc:1t _:oor on eveer 120 pe"-sonen.0:ij deze mee·l:;inp; w~:~a 

1. jJ. \:>ok de l::e::.;ndc- c0r.~r::un::..r.t Fn.nc~ sco DI.~ lUUS'rE . è.ie · r.1omenteel ~;e Rotterjen 
. 'l1 ~ wocnt , fU•:,wez~;: . rsroer.r1e persovn vertoeft r.oz Z€:cr ":Teel l.to het Zu:i.rlen , s;:-" -
Vl . ·t~ ,l oiaal in de ll:i.jr:streelr .::er ~e.:;t . dat L.i.j e:.ch""-e r Jo schermen no:, ste6è.S de 
lfUJfl uh!J,1t\. leid inr, in hnnr1en h'3ät .. !J 

e !"; . !' . ~1 • is ni et to s rrt>bm OV€r ':.~ ·_;·erdo linn- ·:an 4.:: ·., ethouderszetc ls 
in è.e re rrccntera.ad van :•eer2.er, . T;<:>t fe:il: , ·'c.t Jo r: .~r . ? . in zee [in net de 
R .~ . afc<:ls chaid e n ,~r o6~? Jec~:ers, noerrrl e ie ~; • .P.r . verx-e.ad ten opzichte Yan 
de k.isz ers.Zi.i l~::.kte vcr·Jer ern::-tie; het niet-toekennen ~n een ~iethouders
zetel ·aan de rn~nder"~e .i .dsrroeper. .UGn v:as nor_; Jne;e.r 'verbitterd over het feit, 
rlat cle communisten Coor rie ' ' ; ; . :- . "it alle l:':J.D. è sco r:;missios '."a rde n [ev.~erd . 
De voorzitter ·."a n de conr.JUnistillche rauisfractie !;l"lnd irie o.e.n , U.ût er o1::• 
st-:-uctie revoP.r ,"i. zou wor den , dn!\ r he t ;::adul cl ëan de c<Jruruni.>t•:n ~ eind~ 

loos was . 
Ook de r . V . c' .A. knn z i eh niet Y::l l"6 : .:. ,'!' n ro t de hot.:cl ir:.g , .. .,_ r. ·1e: K .v .P 0 

Ook deze rJU rtij :ru~/ ·: ~or\.n cr+ , .J r t de 1r..atLoliek:cn sen •,"cthoudtSr!::Zetel ter 
besd·.ikkint_ "'"ll.n -r~e ::"~"l"'er11~1rtspaYt' ;1C'! :: ~'..: "'ebb.,n ,~·estc ld . CG;: ~·:aren -de 
r ao.ds lod~u ·.r.n deze r· rtij hc,t :!.!!"~ eens IJ}: t do :· .-.~ .F.-ers inzake het fait, 
dat rr.dn d~ co;"'".i.miat.;n uit alle r~; ac::..: co· ".:l:\ " si"'o; :h.o.ü ,: .. weerr . 

;)c de aluatie """r ··c g~·lri~r. , alf! ~evol;:; ··:e.r1 het f·e ï.t, da l:; het St!~l:l lse 

.c'ol:ld devalueer-:o, brr. c- h.l.. enir:r ocrus t onder :le bevalling, aant:":ezien man er 
ve.n doordrono:l!ln i.a 1 :lat to r!. ;;5 V"Ol~ e ·T al~ :lez s r.r.atr0r·c l het le1.· rrr:. ll.at r eeds 
zo d1:ur ts , nol!. duur der zal ... o:r'deu. . ·r,,:t r.;r.,ot~te; ~l(Jo l -~an <:'.e btövolkin.: heeft 
geen vertr mr.- en in h"t nu i el. i.'~e belwind GY". rnon ~;e loeft , '1 o.t -:' s îl"g:crin". niet 
in stav.t zal tli~~ce-n to zi jr.. ~rn :;r' ,j::stij,:;inr teJo-en +.e t:aan . 

Een dee l ·. ar '"'.e h'3"V"oll~~ne: le::~ft -:.n Je "eron'ler<:tnllinc , Jat ~ · sder land 

h.e.ar BO\.-."'"\'"ere-init~itsrcc'tt~n in Tnuonesï.5 i-,re.ft verlorsn, dat :1et lrdonaci- ~ 

;;c:ho rrobleem ons l and f'inat'rlesl heeft ::;erv'-l:nf.led. en iat vt .. j 70or een ,'"'roer.:; 
0r.-el onder vroemè.a invloo"o-t~ ~taan , ::,n~at wij intcrn.e.tir.n<J.al in ::)Qlitieks 
ar.. "d. iplornt:ieke vl"").arc~uk:~an n.i6t l'l:er zelfstandir.; zijn, dc.ch afhan1<el1.jk 
V&n d.~ r;r illen nw ... 'e ;·rotc r.;op-s ndhed~;.r.. . 

Do.c:!:' ""ede.chteh"'S.ll[; k.o::rt r .. :.ct .G l c c!ttE: voor è.i j de politiel:-lircks ge
oriën·te-er de e.rhcd.J0rt, , ci.ooh or:c bi~ 2-e botere la:" rn Jer rurg;ori j.Er v.ordt 

;:· .~. o~) .r.espot m.')t de R.-r • ..r..: onfHonti(3 en de p lez.'err~i::Jjes -run de Inè.0tK'":~M'<~ v_e -) rJ ~; ~ delegeerden.~ h~erst ontevrec"le nhe id C!""t"70r :..e (1~"-o lk:i n,., , 1'7aartve !tatk.&5..nbf..o.. , 
Y~ ,;;::.'1. · .. ·-ä.n··,~n de bèlu.atingAchroef het zijne nog bijd r aagt. 

v -"( ...::.:/· r • 
~ ~ ~gs lJ I ne Poolse Consul- 'i()nero.o.l te .l.n>.s t cr ·lam houdt voor he-t afv;ikk:e len ''en 

;<~oonsuh.ire 1''erkZL.a r:üwden z~ttir .~ t0r 1 ui::e ;·e.n è.t' comrm.m i8t Theedoor Z4li-
1'i.~~~O.fj)ti;~t4,DEB.ê 1 ["Bl on,n "';e ~lsloo (L.), Jl, . ~· .lS• 5, · .. cntmd.e ~lhier SLto.rder ·.:eg no .53 . 

•'.'t f 'I'c-""3'1.5 ~.ee.f't h ei: .. ue, ruc'ia~r:t . 1 ~tr~~· c.n, .à. r1.'· hier _ evenn,;,ns · un t5. j d tot tijd 
1 z.g. h~.l.shcudel:"-:6 kar:erfn r·"'a':l:' r :.r: ·er. ·::or d:Jr. ; • .:o ~.;dan . 
l .. \". ~.... ... ~ ""' ~ 

·.'na d o· z " 2-.! o ·at C:e ' . ·r •" • ;•.er< e r "i.n :co aft e l oprn ;rn..,rrl :e leurd met· 
rt•. n:':e~· 5 -.;~~n de ;.: . ' ' . ·': .-~ id .:; , . elk •vr.-.r h0o:~dzakeJ i.jk ;:ov.:: jd is ab.n A:<"1:3 tcr
dn.m r.l s congr esstad . 1c prot-t:t ;·;anè.isten v-~::;tii;d.c:r:. ·b::.: h ,n huist(;.::'>ek de aan 
dacht op d 5 e.ctivitCJit ,·an he-t e:rc, l ( - Va.1:;re!·"::ond ( .•• Y. '! ,) en de t:enhoids-
,. . ,............. 1 (" ... c ) . eu.:""'-'Vt":SU.t..ra e J~' • ) • •• 
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JJr;o 18 Septomber j.l. r:'~r:! te EP..erkrheid6 een b i j !i< en:.:o!'!l$t ~ehcuden "lttn Po l en , die 

•' 1 g;ekant :: ijn ter;er. hst huidig;e 'bewind i n .• arschs. u. T-I€ t r:·5hee.l stond ond!!tr ).e:l.ding van 
Ja.n ZA.P..BJ::TlA, eet oren te Grabow-"'7roto:.Jchin (P.,, 21.6. 1891. wijnvterker, wononde te He-e-r ... . 
len, ! ~ a:!tps.tro.at 43 , co.mr:sndant van de .. ,J.J lse Strijdar r,e. r..:.s.aties voor Vr ijhaid in Fra:r..k

\ rij k , Relp).ë en i:folland. :·.,.edewerkirs tot deze b::.jeen:Com ... <ït WE~rcl. ~rerleena door de :' 0ola~. 
. St.J\dalbet•tvereniginr; en do Poolse !1 .,~· .YrctMenvoreniging . aet t;e hee l moet worden bè,~\:-~.<:>""'1 

schowrd.' àls een verlcapte demonstrntie tec .:;n !-.at oomr;Junis t isch b~:ind te War~cbauo~ · 
Ppol ~c heBen, die !:'eva llen z!.;'~\'l voor à.a ze.eJc- vun d6 vrtjhe:i:d, we-rd~n QP deze. bljeen
komst herclacht.::Je I'oo lse aa.;l.moszenior, pater Brqnis le.w BTNK<Y.lSKI, gebore11. ~ -N6vry . 
,Te.szcz (i'.), .10.9.1916, vronende te 1\~len. r-~sthuisa'ttr~.at 45, M.e1d een t()~spra.a.ki'"'B.ar 
in hij de heldenstrijd 1Te.n het lJoolse volk te;-en de ovefweldigirs rn~!f!O~p'rne.Rij ging. 
nadet" in op de to~stAnd, "Wt>ar·:.n he t Poolse -rolk thans ~rka~rt.Eij dn.dig~· met de ~- · 
hoop ui-t te spreken, dat er spoadil'" een vrij Fel-en zal herrijtceh.Voorts sprak ps.t-er 
DAMBE'.r, evEm~ens Pools ulmoezenisr, v.it het Gezellenhuis te Sittard.ffij v6rgêleék de , ' 
positie van het !'oolse volk rr.et die van de .!Óden tijden!!! de ll&byl_onisoh$ g.ev'~n~nsohap. 

~,m. llz.oe.ls voor de Joden'', zo zeide hij, ~zo zal voor ons de. vrijheid ongetm.jfeld weer e~s 
~ ' · verwezenlj,jkt word~nq.Hij ver'· le.a.rde, èa t de offers vap millioenen slaoht'Of"fers 'niet · 

tevergeefs ~ebrs.cht '?IS.ran voor de zaak --.a n de vrijheid. · 
%S · P.ierna werd oon mlnuut stilte · in aoht g&nOJDI'ri. 

' 

.. w Tervolg.ens werd een Pools toneGbtuk. opgevoerd door de toneelclub 
lenhuis BerGnbos te Kerkrad~. "- I De I1olen, die t~c~nstanders zijn ven de huidic;e Pqolse regering, beginnen in do- " 

911 :.iijnstreelc too&r en mee.r contact met elkan.lar te k:rijgf'ln.Zo ziet J!l$11 hl.e.l;' ~n eerste oon 
i!'}~ tact tot staad komen tusSMJ de Poolse Stl' .jdorganisaties voor Yrijheid 1n Frankrijk, . 

! België e;n Hollhnd (dus de Poolse onderr.rondse bev·e;ginr; hier in de 'b~ijnstre~ tijdel.llS 
· 'de Duitse bezetti'ng) en de :·oolse St.Adalbert .. ··erenicinc . · • 

· ~'.f.M j . F-ee meer de propaganda 11.n de ?ool!:e Consul-~~;neraa.l ~o AJns.terdám hler in de :'ijllll 
-06 · streek toeneemt betreffende het vormó.n v:~.n een Po<>ls.e nation&le ~enh61d, · dea tQ scher
~1 per. z ;llen d. e ondsrlinj!;e 't"erhoudingon zi ch p:a_an !ilfteke .en.'1e ConJSul-Gènuraal heeft ~ten 

; onvet·get::flijke~gelilae.kt, door hier te ~ie erl~n zittir~g te houden ten huize "lan een 
t • - oo'rltllUnist.D1t- ~ prope.ganda""V'Veéie<ei· VOO!'-· -de -ter.-eastandars ve.n h&t huidige t."al'!Scba1.+~ ,Uil.l/1.'\ ". __ ... _ 

i'5~il'59hier in do l:i.~nstreek .lij ver kláren, .:at de vertegenwoordigers van de Russische 
b'n llWl.rioMttenrer,erine; te Via rscha1J 1 weH:e esn diplor:re:tieke of consulà.ire post bekleden !. 
~~ in het buitenland" comnur.i:~+,Ol~ zijn. 

~ Het te Sittard op 24 JuU 19!.+9 ;::ehoud~n congre,s van de AlF,:emene Bond van .;erkers 
in het L:ijnbedrijf W\!:rd op 2C) September lsit-9 to :Ieerlen voortgeu.t in de &aal 13chti'fers 
aan ö.e Sa.roleastraa.t. 

Op defl?e vergadering, die onder voorzitterschap stond van de He&r J~ers" worden 
de navolgende hoofdpunten na~ ~oren gebracht; 
1. he g~volgen d&r devaluatie rno,..en in geen geval neerkomen op de hoofden der a.rbs1-

ders; . 
2.- .::;r moet een sterke actie worden gàvocrd voor ÏllV'{)aritlf "Fan de 40-urige r.&rk!feekJ 
3. Het soltól:lngs- en propa.g~t.nda'l"srk ;noot uit alla macht ter hand Vlorden e;eno~n..Rt• 

we:rd V'oo,0rgesteld zu.lka te doen plá.e.tshebben door het vormen vo.n - prope.f',;anda-club~, 
. v.alko geleid kunn,an worden door de gesalarieer:le profasra.ndisten {voor het komende 

jaar \"iirdt oen bedr.a.r, van f.2o.OOC'I uitg;strokbm voor he;t voer-en v~J:1'. Propaganda)J 
4. 'Er !ll<K't ee.n to&slag. op de pensioenen vor.den ve.rkrar@nt . · 
5o De lonen van de bovE' ngro:ndera mooten \'f(Jrden .verhoogd• 
6~ De socialisatie ·va{l. het ~·ijnbadrijf r,-oot vror:ia'n doorgevoGrd~ . 
7.. Ao.naluiting M.j een Vakcentrale is nooclzlkelijk.De Voouitter ~~t te iien aanzien. 
··ä:ä-eliat d.~ bèdoeli'nt;- ia onr -t;e .. ~n tot;. een f~~atief-.se..r.~engaan .van. d§ ·protesta.n.ts-e • 

bo:nd, de Vereniging vatl-1-leambte.n der }1ederlan<is:e Steenkolenml;)n.e.n (V .n.J'r .&. ) én &P.d.e
ren .. Voorts zo.l .l'fet Hoofdb~stuur tre.eht~m aansluitin~ te )Q;<ijgeJi .bi'!f een landelijke ' 
cehtre.l~. Gedaabt wordt h11'!rhij sa u hl'lt N. V.". . 

E-:Jt Hoofdbestuurslid de '\"lEVER gaf op deze vérgadoring &et! beknopte ~.<i,teenze.ttiilg 
van he t Statuut -v&n Plichten an Rechten, zich hierbij bspe.lende tot besprekin~ van de 
voorn!l.e.matë punten, w.aarbij hij tot de c onclusie k;\·~a.m, dat., ofschoon er nog 'V'ael te 
wensen overblc-e.r, ht~t statuut. toch verhetering had gebracht. 

Deze ver~aderir.t;, welke een feost3lijl:: khrakter d.rc~g in verband met het eersta 
lustrum V"'~n cle Bond, had een ordelijk vcrloop. 



RAPPORT van KB 
voor c. 

No.: 583 

~etr.: H.Seslewska. 

ii'ij vernamen uit goede bron, dat er bij Mevrouw KUlPER 
(VTeduwe van Dr .Kuiper, die zalfinoord heeft gepleegd) een Poolse in 
huis woont, die werkzaam is op het Poolse consulaat. De Poolse spreekt 
slecht Hollands, goed Frans en Russisch en ook Duits, maar van deze 
laatste taal bedient zij zich liever niet. 

De c •. ·. zou haar gevraagd hebben een scholingacursus op 
zich te nemen , wat zij in overweging heeft genomen. 

/ Haar naam is H. SESLE\~SK.A,_zij is weduwe en heeft een kind van ca.9 
IJ~ , ~ in Polen . Zij 1ïèeft het zeer druk . Haar werkzaamheden bestaan vnl . in 
41 • 1-A- é:: . t het tel efoneren (in het Frans) . 

/ ~.ç .~:o.- ~ In haar kamer hangt aan de wand de afbeelding van een 
r~· ~-~- ~~ madonna . Toen haar gevraagd werd of dit uit een religieuze overtuiging 
' .~ ~- t~· voortvloe i de , gaf zij geen rechtstreeks antwoord en vertelde , dat deze 

fo.Ji..;J ti'-." kwestie voor Polen anders lag dan voor Rusland . In Polen werd men meer 
vrijgelaten . 

KB , 4- 10- 1949 . ~ 

I . v .m. de Vredesactie , werd haar mening over deze act i e 
gevraagd . Zij was het er volkomen mee eens, maar wil de niet haar hand
t ekening zetten om adhaesie te betuigen , daar zij voor haar vertrek 
naar Nederland een schri ftel i jke belofte had moeten afleggen om onder 
geen voo~aarde haar handtekening te zetten. 

--~~-= -·- ..... ~.--.. - · --···~ r l ,s/ -·~-·-··--·A--~·--·- -- . .k---f?> ~ .\, •• r 
! •• ~ o 1 d "f o v l'! r1 o ·:; r.t- . J.\. _ __ ... -. fT"J 

l
' t'l e c"' ~ c "' .. " '·' • ~ _ ~-. .. --- -~-,- . ·- -~- · _ __.,......_.,_...._...... .,.- ... -.--... . - -· ...... . 



NOTA voor H 0 
van C 4 . 

D. d . ll-10- 1949 om 11 . 45 uur ontvangen . Volgens 
mededeling van Dhr Buurman heeft hij géen contact meer 
met Douane Recherchedienst. Met het oog op de haast , 
die h i ermede betracht meet worden, heb ik mij tot Lt . 
Wentges gewend . Deze zal zorgen dat de colli , zowel 
te Amsterdam als Den Haag , worden onderzocht , onder 
voorbehoud , dat zij niet onder diplomatiek zegel 
staan ( dan zal B. Z. mm; ten worden ingeschakeld) of 
reeds zijn vrijgegeven . Bericht volgt . 

ll - l0- 1949 . 

0 4 . 

1 2 uur. 



van 

• 

.. 

c 4. 

r---·---·-·--··~:·. ,.._ _______ .. w·.....-~ -- •. ..........__.,~-

. "er, "; Cti . <; : d ;rr v v i" ; .,, .· ~ .. KB ! 
·-·-... ·---· ..... --.--.. - - .-.. ·- • -· : - - ::-· ! 

1 . Nader telefonisch van Wentges vernomen, dat de 
douane hem in ieder geval zal waarschuwen indien de 
colli op "diplomatieke" gronden ongeopend zouden 
worden opge~ist . Hij zal dan met ons en B. Z. in 
contact treden . Volgens opgave bestaat de inhoud uit: 
kantoorbehoeften en papier . Propaganda materiaal? 

2 . Om 16 . 30 uur telefonische mededeling van Lt . 
wentges , dat de kisten voor Den Haag slechts levens
middelen (2 colli) en blanco papier - diverse soorten, 
geen stencilpapier-bevatten (4 colli) . 
urr-Amsterdam wordt nog bericht verwacht . 

11::..10-1949 . 

c 4 . 



P 0 R T - C 

No . 
I Volgno. 

1
--;--;-0CT. 1949 
,_ 

Betr .: 6 colli voor Poolse 
Legatie enz . 

AC 11 t.t 'L'1 

Van -betrouwbare zijde werd het volgende bericht vernomen : 

"Per trein zijn vanaf buit enl and via Venlo heden (10/10-' 49 ) 
te 14 u . doorgezonden 6 colli bes-temd voor de oolse Le
gatie te Den Haag en 7 colli bestemd voor Pools Consulaat 
te Amsterdam . 
Goederen gaan naar douane-loodsen te Den Haag en .. ~ms terdam . 
Door douane ni et gecontroleerd . Zal geschieden in Den Haag 
en Amsterdam . " 

~._ .... __ ,__.._ ....,_. _ _ ... .. _ __,_.v,lff•-·--"_--.~--................... .,_.. 

HC , ll/10-1949 . L:~!" .!oHa_~~.e_:_o ~~-~f> F_ ~•.t_ -::~lo_ l 



Aan H.B • 

I~ 

BERICHT. 

Heden, 28 September 1949, werd door mij in het postkantoor 
aan het Nassauplein het volgende waargenomen. 

Bij het loket girobetalingen werden door een persoon 2 
biljetten aangeboden. 

Als girant stond op deze formulieren vermeld: 
Poolse Legatie, Alexanderstraat 25. 

De overmakingen waren resp. bestemd voor: 
- IN. V. van Gend & Loos te Amsterdam, Gironr. 317744. 

was F. 1614.25. 

- fSelecta, Thomsonlaan 57-59 te Den Haag. Gironr. 17376. Bedrag 
F. 225.-
De man, die de biljetten aanbood sprak zeer gebrekkig Neder

lands. 
Uit deze aanbieding zou gebleken zijn, dat de Poolse Legatie 

geen eigen girorekening heeft of daar niet altijd gebruik van 
maakt. 

's-Gravenhage, 28 September 1949. 

10. 



/cour~nt 

G E H E I M. 

10234/74. 

Ter voldoani;ng aan het gestelde in tw1 
Schrijven ddQ 1 September 1949 No. 68634 diene het 
navole;ende: 

De naam van de Secretaris van het Poolse Consufaat 
is niet bekend geworden. Wel werd ons door de cafehouder 
Wijnen - oaté Polonia - de volgende persoonsbeschrijving 
verstrekt: 

M~ 
Ogenschijnlijke leeftijd 40 - 45 jaar 
G3heel kaa~oo~dig 
Lengte 1 . 70 " 1.75 meter 
Dik en gezet p~rsoonp opvallend dikke nek z.g. spek
nek 
Sprak zeer s l e çht Dui;ts. , 
Men kreeg de 1Qdruk met een Bei jer s cafehouder of 
een slager te qoen t~ hebben. 

In de tijd dat de Poolse Consul-Generaal zitdagen 
hield in café Polonis had hij vrijwel op iedere zitting 
een andere secretaris bîj zich. 

Tijdens een onderhoud met de heer Wijnen - caféhouder 
Polonia - deelde deze Oom. het navolgende mede : 

"Toen ik op 23 Juli 1949 het artikel over de Polen 
in de Gazet vanLj,.mburg lasp heb ik onmiddellijk de ov~r 
redactie van de~e krant opgebeld om inliçhtingen »iÏhet 
geplaatste stUko De redactie verklaarde echter mij geen 
inlichtingen te kûnnen verstrekken. Ik heb toen de be
wuste(met een begeleidend schrijven n~ar de Poolse 
Consul-Generaal gestuurde Ik liet deze stukken aangete
kend verzenden om 'er zeker van te zijn dat zij hun be
stemming zouden b~reiken. In het begeleidend schrijven 
verzocht ik de Co~sul om een onderzoek naar dit artikel 
in te stellen e~ mij de uitslag onmiddel~ijk mede te 
delen. Als ik voor Woensdag 27 Juli 1949 geen antwoord 
van hem zou hebbe~ en ale de smet, die door het artikel 
op mijn zaak geworpen was, niet herroepen werd, dan 
zou mijn zaak voor alle aanhangers van het tegenwoordige 
Poolse regiem ges~oten blijven. Ook deelde ik hem mede 
dat de zitdag op 27 Juli 1949 in mijn zaak gee~ door6&ng 
kon vinden als alles niet naar mijn zin geregeld werd. 
Ik ontving geen antwoord van het Consulaat; ook verscheen 
er in de couranten geen bekendmaking voor de zitdag van 
27 Juli en alles leek er op dat geen zitting zou plaats 
hebbeno 

Op Woensdag 27 Juli, omstreeks 10 uur, stopte echter 
een wagep yoor mijn zaak en kwam de l)ools.e Consul mijn 
zaak btnnen om zitdag te houden. Ik vroeg hem wat of 
hij kwam doen 1 daar ik hem toch had laten weten dat er 
voor zijn zitdagen in mijn zaak geen plaats meer was, 
aangezien ik de eer van mijn zaak niet door de Polen 
liet bezoedelen. Hij verklaarde hierop dat hij het 
artikel zeer brutaal en bezijden de waarheid gevonden 
had en dat er de laatste weken in meerdere Nederlandse 



2o 

couran:ï;(<m art;ikelen verschenen die -ten doel hfldd.en 
het Poolse Consulat•.t voo communistische ac"!iiv:ltej.t 
te beschuldigeno In couranten in Breda, Amsterdam 
~n in Twente hadden soortgelijke e.rtikelsn gestaan . 
Bij zou een onderhoud aru1vra.gen met de .Poolse Gezant 
en d &n zou deze zich met een klacht tot het Neder
lands Ministeri~ wendeno 
De Consul verldearcle verdar dat zj_ j alles in het 
i:V®rk zoudem stellen om de laaterpras.tjes j_n de 
couranten ds kop in te dru..ï.ckeno Hij Z®ide geen 
coromunis·t te zijn, hij t~Yas RoKo en vervulde zi jn 
RoK o-plichten ne~r behoreno Hij had twee zust ers 
rals 11on iu éen klooster . Dat hij de zitdag van. 
27' Juli niet in de couranten had am1geko:ndigd ~ was 
ni et zijn schuld , doch de schuld van een vs.n zi jn 
ambtenaren die met verlof ·afvl1ezig was. 

Ik deelde de Consul hierna mede, dat dit a lles 
voor mij geen genoegdoening inhie l d en dat dit de 
laatst e zitdagwas dia in mijn zaak gehouden zou 
worden . 

Da Poolse Consul dee l de mij hierna mede, da t het 
he m bekeilnd was de.t enige weleen geleden in mijn zaak 
een vergader ing had plaats gehad, die ten doel had 
een ac .. Gie t e on·tketenen t egen het huiàlge Poolse 
r egiem . Hi j ver klaarde van deze bijeenkomst eGn 
volledig vers l ag te hebbGn ontvangen . 

(Met daza vergadering wordt bedeeld de ver~dering 
belegd door Zaremba en zijn aanhang, naar aan
leiding van de uit London ontvangen bekendmaking 
van de Wereldorganisatie van Poolse Emigranteno 
Van enige Polen vernamen wijp dat TRAFAS 9 Vincent~ 
geboren 20.1.03 te Boruszijn, wonende te Heerler• 
heide, Eksterstraat 42, lid van de Rada-Narado~WL, 
er van verdacht werd het Pools~ Consulaat over 
deze vergadering ta hebben ingelicht. Traf'as 
was voorheen lid van de verzetsbeweging van 
Zaremba en weigerde op bedoelde vergadering het 
manifest te ondertekeneno) 

Ik heb de Poolse Consul verder medegedeeld, dat 
ook de Poolse voetbalclub Polonia mijn zaak niet 
meer mag ge bruikan als kleedlokaal o. 

Op de zitdag van 27 Juli zijn slecht s 6 Polen 
gekomen. 

Over het algemeen heb ik kunnen constateren dat 
het artikel in de Gaze·t van Limburg bij de 11 cude" 
Polen en de tegenstanders van het huidige· regiem 'fn 
goede aarde is gevallene Het is geregeld elke avond 
druk in mijn ·zaak en t hans komen meer Polen= tegen
standers van de Rada-Naradowag die door de zitdagen 
van de Consul waren weggebleven : weer i n mijn zaak 
terugo De meesten van hen hebben de Gaz~t van Lim-
burg in hun bezit. · 

Ook meen ik te kunnen constateren dat onder de · 
leden van de Rada- Naradowa een gedrukte s t emming 
heerst o ORPEL en SOBAS zijn niet t e sprelren over 
het bewuste artikel en verklaren dat de Gazet van 
Limburg hen alles had kapot gemaakt en hen a l s 



commuJlie~t<en had gehnmdme.t~kt o 

Emn zekero Krês.m:ter JDV1NITZ , Pool ~ t;Jru:ld trn: 
kl®®rlerf.u~:J.de ~ tii® ~h~ c.mderd5.recrte·t;ll.' v1a1'1 het 
Pools Gem~ngd Zangkoor ~ als plaatsvçsrvang®r 
van J".AG\JBOWSIO: ~ op 22 ®:n 23 \l.Tuli 194-9 me® n<ii-S:r 
.tlma"terdam is g®we~Ds·t; ~ verlüt~rde bij z:L jn ... Gerug
komst ·t~gcanover m:l j ~ dat hern thans in Juust®:rd~~m 
d® ogen war~n opem.gGge..~.no het wa.s ~®n communis~ 
ti~ch~ rotzooi; ze kond~n verr®kk~nö hij d®~d 
am1 dat gl!lhuichel niet meer rn~iS, en d.e Poolse 
Consul zou hesm nia"t meer zien. 

Dnor he-t bswu~r·c~ art:i.kel h@m'?t d® R&l.dm-Na.ra
do'IJ\'2 hi®r tBen h<i/lX{~ê !dap gC!lh~.éL J;;n1celG l0den 
v~rklaZil.rden mij~ c.lat ze n.u nerg~ns .flli!H!l;r- b:lj 
zoud&n ga~! en dat z~ zich ~n de hele Pools® 
poli"ti~k n:lets mser &a.'!trokken. Anderen '\rerklaar .... 
d.®n v dat ge nu ll..'llalllr W<l.Har moesten t0r1,.1g ga.an naau~ 
de> oude Poolse Bond; à.® Consul lat®n ·,mrrek1G~n 
me.tt zi j:n nieuw~ passen e11 zijn bezotëk ::1an fe.m:l.lie 
in Polen0 hij brach·~ hen nog zov®r d&t ze vande.ag 
of morgan op stra~t stonden en genoodzcaak't wa-cen 
om naar Polen terug te kerono" 

No. 79. 
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August~Js 1949 9 ut·;;g:ave Yan rw·t tegemvoord:J..ge Pool;::e regiem 9 
sta~;t;: ea:n :foto van de Poolse onderwijzer 

~TP..OUBOW .SKI 9 il.~arian 9 gebo:cer1 14- =9~12 t;e Dsmbl1n (Polen) 9 
Poolv WOl~.e:nde te lJrunssmu~ ua~enkampstraoS~-tî 18s met d.e leerl:Lngen 
\ran zij~'l Poolse school te H<:lerlerhe:i.dec De~~.~~ :f:'o·t;o is gemaakt; 
in de -~1J.in van he"t ca.:F.Él Polonia te Heerlerheide" 

Met deze k:i.nderen is ,Jb~oubowsl<:t e:lnde qJ\lli voor een vaoan"tie= 
tri p naar Polen v-ert rokkeno Bij zi ,jn aankomst heef'"iï hij aan een 
der- r eól.ao "t<.mren v-an hst Poolse blud r'Tygoo.nik Pols!ü 11 e~m 
'\f(.=n:·klaring over de Polen :J.n Limburg geg~~ven waarvan. de vertaU.ng 
onge veer a ls volgt l u idt: 

11De J.?oolse oragnislfàties 9 opgericht door de Poo1ss emlgra.n ... cs n 
i n I,imburg~ zijn plaatselijk zeer s·t er ko De af'deling Ei jgels = 
h oven is de sterkste afdeling in Limburg,, Ook is in Limburg 
een Pools ra school en wel te Hoel"lerhe ide a In daze school 
kunnen de Jei nder en van de Poolse emig..r·~ten j.n hun vrije 
tijd ~Sn na he·t e indigen van. hun :::a o.t.ooltijd in de Nederlandse 
s cholen~ de .Poolse moedertaal lereno De k :i.nd.eren do~m. dit 
graa g en off'eren h :m vri ;je .. ei jd hiexvoor op o Na ie(ier school= 
jaar word·G hun door de - Pools e Oonsul- G-ene:r·aa.l uit Amster dam 
een beloning uitgereikt i n de vorm van enige boekano Ook de 
oude Poolse vollrsdansen worden hun geleerd o Te Ei jgelshovan 
werd eni ge we ken geleden e en feestavond geh oudv.nlo In aam~Te= 
zigheid van de Poolse Gezant en Poolse Consul-Generaal met 
hun ech tgenoten warden door de k inderen volksde.nsen ui tge= 
voard 9 h etgeen zeer in de smaak vie lc Bi jna ieder e Pool in 
Limburg is nauw verbonden met zi jn vaderland Polen en de oude 
Poolse geb:ruike:n worden i n ere gehouden o Onder mijn leiding 
zijn de kinderen uit Limburg th&1s op \racan tie in hun vader~ 
lando Zij hebben hier in de kampen vJaarin zij zijn ondergs= 
brach·tv geregeld oentact met de kinderen u.i.t Polen o Wij zijn 
zeer tevTeden met het kamplevene De kampen zijn zindelijk; 
het eten en de verdere verpleging is zeer goedo Diverse 
fabrieken in Warschau en omgeving hebben wlj mogen bezoeken., 
Met een hoop wijsheid en ervaringen in h1m ver af'gelegen 
1rader.land opgedaanp keren zij dan v1eer naar Limbv.rg naar hun 
ouders terugo 11 

Bij onderzoek is gebleken ~ dat Jacubowski op 
Dondardag 1 September 1949 van zi~J:n vs.centi~B·tocht door Polen ÜJ 

teruggekeerde Ook zijn de dertig Poolse kinderen die met hem · 
zijn weggega.a.n bj_j hun oud.ers terugc Volgens bekomen :inlichtingen 
uit Poolse kringen zou Jacubowski in Polen een zogo culturel@ 
cursus hebben gevolgd en. vermoed werd dat hij te zijnsr tj.jd a l s 
waarnemend Consul voor de Mijnstreek zal optre<leno 

Tijdens de feesten.~ gehouden bij gelegenheid ve.n hst bezoelt: 
V~"l de Poolss Bisschopv is Jacubo-.·.rski niet te ·Heerlerheide 
we.argenornsno 

Zijn schoolboeken en schoolbenodigdheden van de door hem 
bestuurde schoolv bevinden zich nog steeds in het café Polonj_a. 
te Heerlerheideo 



RAPPO RI' VAN KB 
voor c. 

No.: f"67 
Betr.: Mevr. NORTON. 

KB, 12 September 1949. 

Uit betrouwbare bron wordt gemeld, dat Mevr.NORTON 
wei.t:zaam op de Poolse Legatie in Den Haag op gezette 
tijden (waarschijnliJK 1 4 2 x per week} naar Rotterdam 
reist, waar zij contact opneemt met Poolse zeelieden. 
Zij geeft voor, dat zij dit doet om brieven naar 
Polen te sturen. 

Mevr. NO.R'roN is gehuwd geweest met een :Engelsnan, 
die zij in Londen ontmoet :rou hebben. Het is niet 
duidelijk of zij thans van hem gescheiden is. Wel heeft 

..--i zij een liaison gehad met de Pool Arrton KOLODZIEC, Pools 
vakbondleider, die o.a. in Londen gewoond zou hebben. 
Momenteel bevindt hij zich in Warschau. Mevr. NORTON 
staat op zeer goede voet met de secretaris der legatie 

/1LEYFEL. 





No.: 
Bijl.: .i 

' ..J Betr.-: 

68928 • . 
Gene.. · 

~ 

Personeel Poolse Gezantschap. 

' Uit gewoonlijk betrouwbare. maar voor mij oncontroleerbare 
bron varneElil ik, dat de huidige secret~esse van de Poolse Handelsattache, 
J!ej. N 0 R T 0 N, vervangen. zal · warden door ~en thans nog in Warschau 
verblijvende juffrouw 0 S K I ER K o. Mijn zegsman wist tevens mede te 
delen, dat Mej. 0 S K I ER K 0 zich in feite zou moeten bezig houde.n met 
het politieke toezicht· op de andere ' leden van de Poolse Legatie, dus zoa 
moeten optreden als z.g. politiek comndssaris. 

Inmiddels werd mij te'lef'on1sch medegedeeld, .dat inderda~ aen 
Mej. QS{!ERKO een viSU!Il verleend was~ 

· Ik moge U verzoeken mij in kennis te doen stellen met de per• 
sonalia en an~eced'enten van Mej. 0 SKIE R K 9, voorzover .deze bij U , 
bek~d ~jn • 

. Tevens moge ik U in overweging geven via Hr Ms Gezant- te War
schau een zo uitgebreid mogelijk onderzoek naar deze dame te doen inotel
len, waarvan ik de resultaten t.z.t. gaarne zal ontvangen. 

· De Hoogedelgestrenge Heer Dr A.M. Stuyt 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 

HÈT HOOFD VIN DE DUNST, 
Namens deze, · 

Plein 23 . 
's,..G R A V E N H A G E. 



RAPPORT van KB 
voor c. i 

No.: 560 

e ""Betr. : Me j .Norton en 
Mej .Oskierko. 

KB, 1-9-49. 

x 

'.~..,:;..~ - .. 
OP KAA T t 

ACD/ /(!_ 

jDAï: 2-3-J/ 
J.~,:----P'P-1 

Vamomen werd dat Mej. NORroN, die werkzaam 
zou zijn op de Poolse legatie, vervangen zal worden 
door Mej. OSKIERKO, die zich speciaal zal bezig
houden met politiek toezicht op ~a andere leden van 
de legatie. 



RAPPORT van G. 

Batr: Wl .ZIOMEK. 

Bijlage aan. 

-
-)fP. \949 

b.Joo?.-<. _\ 

Bijlage dezes werd door Hoo~d G van Mr . Goessen ont
vangen. Betrokkene komt bij de RVD niet voor. 

t 
G VIII, 10.9.49 

M:r{.ÛSTERIE VAN Al.GEt.lli~Ji, L'J:JG!.N 
'..... J"avastraat 68 . 

's-Gravenhage , 3 J"uni 1949. 

No. 62324 

Onderwerp: ~'Il. 

e G EH E I M. 

z I 0 M È K • . ~I I 

~D -? 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten 
hetgeen U bekend is nonens een vreemdeling van Poolse na
tionaliteit genaamd VH . Z I 0 M E K. 

De naam van betrokkene komt voor in de Poolse 
krant nG A Z E T A P 0 L S K A" van 4 Mei 1949 onder het 
hoofd: 

"Bericht uit Nederland'' 
"Verloren geraakte Post". 

Uit genoemd bericht is op te maken , dat Z I 0 V! E K 
in Nederland verblijft c. q. hier enige tijd verbleven heeft . 

H:U.T HOOFD VJIND DIENST , 
Namens deze, 

.aan de Hoogedelgestrenge Heer J". Grevelink, 
Hoofd van de Visadienst, 

L. Pot • 

Raamweg 4?, 
•s - G R A V .ll. N R A G E. 



l,. • ., :r: = ::~:..;:-_;-:::_· = 

) > 1 0136/7~. 0 

\'on oen o:nz0r· contach>n v;e rd vvr:nomen dat meerdere 
"oncit!'l

11 
Polen u i t Brunssum e :r_ :Iee z·lerhe i de voorner!13nfl zijn hnn abon= 

X!i:3l\ent op he t " Limburgs Da[~C L ~\d" op t e ze gtiall o 
.~ij z ouden dit doen omdat het "L:Lmburgfl Dagblui11 ge .. ·a= 

ge:·.d adve rtentieo opneenr(:; van he t Pool s Con su:!ne.t, Ook konden ZlJ 

zic h niet verenigen met het ad;ikel, over de actie 'V'C.n het Poo:Y.o 
Collsu:te.a:t in de Mijnstree k, dat enige weken ge l eden in he·l;;nLimburgs 
Dachls.d" was opgenome:uo Zij noemen dit; artike l een opzette lijk ver= 
druaien van de t*lrkelijkheid., Zij kunnen zich volkomen verenigen 
mel de artiT.relen in de "Gazet van Limburg" en del "Volkskrant 11 o Vol"" 
g~'lllf:l onze zegs~ieden Wltren deze artike len echtE:,r nog, niet scherp 
genoego 

/V. Verder wel·d ·rornomen dat OrpaJ. FrEma, g,eboren 7 ,l0o92 
Poo]., wonGndo te Heerlerheide. Jonkmru1'äWëg17, redarrkc zou hebben 
ale lid en bestuurslid van de Ra.da. Naradowa. 

In een onderhoud heeft hij verklas.rd dat de actie ge= 
voerd door het Pools Consulaat, hem thans pa~ duidelijk wa~ gewo~denc 
Orpe:il, vertoeft te Jeerlerheide als kostganger; ::Gijn echtgenote woont 
nog steeds op een eigen landbouwbedrijf in Polen, In een van de in 
Fr~nkrijk verschijnende Poolse oounmten heeft enige wok':lr.. ~tcden een 
artikel gestaan. waarin Orpel en Jaoubowski genoemd ·werden e.ls dE~ 
p<!)rsonen. die n:runens het Pools Consulaat een communistische propv..gande 
voeren onder de in de Limburgse Mijnstreek vertoevende Polen" i!ei; 
stuk was van uiJG Hoensbroek ingezonden en droeg de ondertekening 
van een te Hoensbroek en in d.e r.lijnstreek onbekende Pool. Orpel voelt 
zioh door dit ' artikel zeer beledigdo Hij is voornemens een klacht 
in te dienen te gen de schrijver, maar bij onderzoek i a hem ge bleken. 
dat de naam van de ondertekenaar niet besJc;aa'c. Hij zou zich thans 
to·i:; de redactie van het blad gewend hebbeno , 

Van de Heer Wijnem. eigenaar van Cufe Polonia te 
Heerlerheide werd varnomen dat op Woensdag 10 1\.ugust-.ul 19J.~9 te 9 uur 
voormiddag een der seoretari~een vru1 het Pools Consulaat in zijn 
Zllak kwam en er geruime tijd .verbleef met de bedoeli::1g om de Po!.E~n~ 
die naar Heerlerheide waren gekomen om de Poolse Con.;ml te spreken~ 
naar het Hotel Nl1lerb.ndia ta Heerlen tl'l v~rwijzeno T•:len Wijnen 'be~ 
merkte waarom bedoelde ambtenaar in zijn zaak verbl~!!13f',he~ft hij ham 

· ver~ocht zioh onmiddellijk te verwijderen. Hieraan gaf hij onmidc.el= 
lijk gevolgo Volgens Wijnen r:ijn op 10 Augustus onge·reer 40 personen 
in zijn zäak ge'll'reest om de Con~>-ul ta sprekemo Hij heE3ft aan deze 
menaeJn medegedeeld, dai; del Consul niet e.smwezig was, maar heeft hen 
niet rn.edegedae1d9 dat de Consu! in Heer~.en waso 

Op het ogenblik wordt; te Heerlerhl:lide door lsden ·.-e.n 
de vroegere oude Pools~?J Bond alles in het werk geste1d om de afge~ 
n'wa tlde ledl!lns die overgegaan zijn naar de Rada Naraclowa. weer voor 
de ,)ooJ!.ae Bond te wirmeno De.'l·:!J Polen noemen de artilwlen in de Gazet 
van Limburg ~n de Volkskran~ 00n groot suoces voor d~l oude eenheid 
ondur de Poleno Een grootscheepse actie zal echtet• pELS WOJ!"den ingezet 
als de naar Polen gestuurde kinderen weer terug zijn ... Over de vaeanti<:.. 
der kinderen zijn de meeste Poolse ouders niet 1;e sprekeno Bij het 
vertrek W6rd hun gezegd dat de kinderen ongeVIë>el" 11.+ dagen in een gl"oo'!.; 
kamp moesten verblijven en daarne. ne.ar familieleden mochten vertrekken. 
Uit ontvangen brieven ia thans gebleken dat de hnderen ruim 6 weken 
in fen kamp hebben vertoefd en daarna op eigen kosten nA.ar familiale= 
den ::nochten vert:redceno 



No, 6961-'48. 
Uw schr. No. 48583 (of 48563 ?) dd. 8-12-1948. 
Onderwer~ : li, B'A.KKKR, - . 

' J 

GEHEIM. 
6&/31 

17 Augustus 1949. 

Naar aanleiding van de inhoud van Uw schrijven No. 48583 dd. 8 Dece~ 
ber 1948 en rappêlso~jven Ho.48563 dd. 6 Augustus 1949, wordt 
medegedeeld, dat aan het adres S~stTnat 262 te Amsterdam het hoofd
bestuur en de ardeling Amsterdam van het AJN,J,V, kantoor houden, 
aangesloten onder telefoonnummer 30800. Op dit adres is derhalve bij 
aanwezigheid eveneens de bekende hoofdbestuurder ven genoemde organisat1• 
ljarous BAKKER, geb. 2D-tl923 te :t.aandam, te bereiken, 

De bevestiging, dat 1nen ,bij aanvrage van oen P.ools visum doo.r d~ Poolse 
Consul te AmBterdam naalf genoei'IJie il&, Bakker voor het vorkrijgen van 
een "introductie" zou worden verwezen, is niet verkregen kunnen worden, 
Een dergelijke wij~• van werken, welke dan toch een feit van algemene 
bekendheid ~ou zijn of worden, lijkt niet waarschijnlijk. Zoale U 
wel bekend zal zijn, is de w:tng ven zaken bij eanvra~ van een visUllt 
voor een zakenreis of in verband met familiebezoek naar Polen deze, dat 
men ten kantore van de destratreffende consul een lijst invult, waarbij 
.referenties worden vermeld,èf de noodzakelijkheid, cq. wenselijkheid 
der reis door overlegging van schriftelijke bescheiden wordt aangetoondo 
Na onde~zoek volgt dan de evehtuäle toestemming. 

Nu wordt het niet uitgesloten güacht, dat personen, die om andere 
redenen dan zaken- of familiebezoek naar Polen wensen te reizen, b.v. 
om een congres bij te wonen, zich tot genoenrle t.t. Bakker voor een 
"introductie" dienen te wenden. Getracht is, hieromtrent telefonisch 
op onopvallende wijze inlichtingen te verkrijgen, doch naar men ten 
kantore van het A.N.J.v. bij atwezir,heid van M. Bakker med~deelde, 
was hiervan bij de anderen niets bekend en zou het dan eventueel tooh 
een aangelegenheid zijn, welke door ,..._ Bakker persoonlijk werd behan
deld. ~ngeraden werd, hierover op een ander tijdstip nog eens op te 
bellen, doch aangezien de indruk werd verkre~n, da& men zich op dit 
gebied toch niet zonder meer bloot zal geven en alvorens eventueel 
1n zee te gaan, meerdere ge~vans en persoonlijk contact zal wensen, 
is niet verder geinformeerdo 

~venDin lijkt het raadzaam, aangaande bedoelde kwestie pogingen in het 
werk te. stellen, bij ~et Oonsulaat-Generaal van Polen, I\oningslaan 56 
te Amsterdam informaties te kr1 jgen. l<~nige jaren geleden was hier wel 
iemand werkzaam, die betrquwbaar was, doch deze is vel"J)laatst, vermoe
delijk naar een der Balksnlanden. De consul· zelt wordt als een zeèr 
gladde vent gekenschetst, die tracht, naar alle zijden vriendschappe-
11 jke ·betrekkingen te onderhouden. Voorts moet op genoèllld Q~ 
eep li~derlander, genaam Rbtte of Rutté~, -vermoêdëîi jic-no~ter\\e_~ 
vän gebOOrtê. en- JÖogl!liJk tè Rotterdam WOODilCht!_S, werkza;m ~i_jn, die 
wel betrouwbaar wordt geacht wat zijn poÜtiëke richtï:Dg betre:rt, dooh 
om behoud ven zijn betrekking te voorzich~ig zal zijn, om inlichtingen 
van bedoelde aard te verstrekken • .Hij is er ale jonge ll8n gekoraen, 
spreekt vlot Pools en was er ook v66r de oorlog ven 1940 reeds werkza~ 

~~~~f-~---------------------------------------------------;:;~------



No .KA Nat .na . tO. 
···-j 

1 1949 

De Heer de Graan van B.z. deelt meue, dat de 
Poolse Gezant hem verzocht heeft om 40 . 000 Franse francs 
van onze deviezen ter beschikking te willen stellen om 
zijn~antie in Frankrijk door te brengen. De Graan 
vroe g of wij hier belangstelling voor hadden . 

Gezegd: neen . Wanneer de man in Frankrijk subver
sieve contacten wil bezoeken zal hij van zijn vertrek 
zeker niet een Nederlandse Regeri ngsinstantie op de 
hoogte brengen . 

HCVD 
10-8- 49 . 



arool1a.u, 26 Juli 1949 

. 
2G42/492 

3 ./" 

./. 

r/ 

;lv 

· ,\'iet verwijzing (\aar mijn telegram van . 
he en letter tD, bob ik de eer Uwer !.>:Xcell €'.rrt:ie 
il'l vouwe . à zes to doen toekomen vtsuzt- aanvraag
i"ormulie.r in triplo op uaam van 1 1\. .Si:.A, Zoîi e. , 
alsmede enkele aanvullende gegevens betr~ fend~ 

dezo houdster van het ~oolse dieastpaspoort -
Serie Z-3775, aan wie, op gr~nd van een verzoek 
van }:et ... ini~terie ven D itenl'anàse ,,. a.kett alh:i.er 
~.u ingc.nrolg~' tJw machtiging met telegrHo. letter J<..G, 
heden onder no.499/264B ~en dianatVisum werd ver
leeoû, gelrli.g Vt.>OT eon ~erblijf ia J;eaerla.rtd van 
d rUg dae;or,. 

I . 

'·Jt 
J)E T! JDEI.1t7K 

w. g. Dr. M . M.L . S~VELB~RG 

Aan Zijne ·.xoellentie, 
de ffe~r inister van 
Buitenlandse ?.a en , 
te ~s-G r ~ v e ~ h a se.,-

' 



GEGEVENS DIENST~ASPOORT: 

Nr: Serie Z-3775t · 
· Afgegeven door het inisterie van Buitenlandse Zaken te 

'Yarszawa. 
Geldigheidsduur: 8 Juli 1949 tot 8 Juli 1950, 
Naam; IWAI~SKA, Zofia (Weduwe) 
geboren: 15 Januari. 1905 te Warszawa, 
wonende: Podcborl.'l:zych 1 3/20, Warszawa. 
:Beroiep ~ emplpyée PocJlse Let5atie, den Haag. 

AFG-EGEVEN VISA ' 

Doel der Reis': IlegE:eft zich naur l eder1.anr1 om hl'lar werk:
kring bij de ~oolse Legatie te 's-Gravenhage 
te ac;;.nvaaJ:d-n. 
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PA. Y.S A TRA. if.ER.SER 
TRANSIT COLTN TRii.;& 

' . tl "" >} - ~~r.U,0(, 
: v~~-~..t'- :- .· ~ dV / 

TRAJfSIT-Uil"'ID'.i!iR . 
( . - . ·- . . . I .. 

Gr\RE OU ·vous PASSSZ LA F'RON
TISRE NEERLANDA.ÏSEl 
STATION 'IEHERE ·:[o-q PASS THE 

• • - •• Ir • • • f • .... • ' 

• .. ~ _.; ..... - . • '' ·• I 

..... . . ;• _. _ l~ ..• 

IJETHERL.li.ND BORDER . - __ __ : 
... · 

GREUZSTATION WO SIE DIE • l 
lHED::LRLÄlffi r SC:Flli GREN;2iE ~-1 . _ . - • l 
PMSIEREN . . ' ' • . ~ } 

:~::'!~ f~\~\~s~'ID~= · k ~~~::::·:.ok c • 
RGFEREL ZEH I N Dii;l\f liTBDER- . · . , 

· LANDEN : · -~ "' 
VILLES QUE VOüS> :PESI~Z VISI~ : 'k ~-~ _e.-I. ~: . -··· · . ~ 
TER AUX PAY$-.öAS ~ <t ~ - ~ . C -
TOWNS WHICH.YOU TIESIRE TO 
VISIT I .N THE I~!:$-RLANDS 
V.ïELCH.S STJIDT.E; &$ABSICHTIG.ZN 

- STh I N bEN NI~t~\i"''DEN 
ZU :BESUÇHEliT 

ALLEZ~ 1l0US EÄCJ;;USI~~fifi'.B:i._IT 
AUX PAYS-.aAS'i Si non, a 

. . 

. . 

quels autres pay~c 
DO IOU G0 OF LY 'PO THE 'NETHSR~ 
LANDS? If not, to what other
countries? 

... •.-;-

... 

" ' 

FAHREN SIE NUR Nl\.CH. DEN IHE
DERLAND~N-falls nicht, welch 
andere Länder beabsichtigen 
Sie zu pesuchen? · - - JO ... : · · 
PREMIE!ill ADRESS AUX PÀYS-BAS'i': ·: ~- oVJ --_. __ :.,-.~- -- -.. ~ 
YOUR FIRST ADDREö$ IN 'l'HE , , . . :· __ 'A -~-: · ~~ -
N~TH8RLAIIDES . : ,. · . -~ / _ t 

· ERSTE lillRESSE Il'f DEN NIEDER- ~"- . - - · 

LANDEN? . : ,. . . · . . *. , • 
- "-/· 1-~ ' 

Signature t J~ . . . · ~ 
Si,gnature . : - · • · 

,. Unterschrift · .-.-;.. . · · · 
PRIE~ DE . JOI1TI~: quatre photGs, et ~ 
PLEASE ATTACH: four photogra_p;hs ~-. ~d 
BITTE BEIFU'~G.Zlh vier ~assportbîlder:-, . U,nd 

~) . 

. .• . -- . . f : . 

LETTRE ~E RCCm.~~!IDATIOlif DE VÓIT'RE MilHSTERE OU DU MINiöTERE DES 
AFFAIRES ETRAIJGE-~S, • .. ~ · - -
LETTAH OF RZCm~:MENDATION FROM YOUR ·'ïflNISTRY OR f!{Q.M =THE :t•,UNLSTR\" 
OF FOJLIGl~ ~4FFAIRS, . . ;_ . . .' · ' 

Ell.U!J<'EHLU:JGSB*EF I HRH:S. ~/EUIT STZRIUl:JS ODER DltS . AUSWJûzTtGEN Àl\lr.PES. .. . ·... . 

'· 

. · . ,~ . . . .• ... . . . 
.. ~f • ~: . 

~- 't :~ ., ~ : ' l o· ; ' 

. .-.J .. -· :··--·. 

'! •. ~ ~- \.• . '•. ... ; • • :,. 

..... 
"'" -;.·· \' : •• 1 

.~r. . .. . 
' •• ;<>. 



MINISTERIE V AN BUITEN L ANDSE ZAKEN 

XFä~OOä~ Kabinet en Protocol. 
No 7.2.5.5.1.... !P' • 

_I 

'S-GRAVENHAGE, de--- -- ____ 2J ___ J_Uli ____ _ l 94.9---

Men wordt ve rzocht bi j de aan hali ng van 
deze brief d ag t eke nin g, nummer 

en a fd e I in g nauwkeurig t e verm elden 

Ik heb de eer U me de te delen, da t 
blijkens een van het Poolse Gezantschap 
hier ter stede ontvangen schrijven ,dd . 
lö Juli jl.,no.H.l0~91/51/49 de Heer 

~ J an Strya, portier in dienst van voor
noemd Gezantschap naar Warszawa is terug 
geroepen en Nederland op 1~ dezer heeft 
verlaten. 

De Chef van het Kabinet, 
van de 

Minister van Buitenlandse Zaken, 

Aan het Ministerie /f;J- ~J. { 
van Algemene Zaken, t:J . .!), "'l p/a Javastraat 68, 
DEN HAAG. 

® 44678- ' 48 
/ 



NOTA 
"V'äili' KA-R.A. 

Op 21-9-49 is aan Sardine een brief geschreven, nummer 
CEH/49/171 (66542}, waarin hem gegevens omtrent de 
Poolse diplomaten en handelsvertegenwoordigingen werden 
vers·t .... ekt. 

21-9-49. 



2 · : . Vermeld. word-t t ·dat het Poolse Consulaat-.gen~raal tè Amster
~am ziçh intensief bezighoudt ' met rep;l_triering van hie:r: te lande 
verblijvende Polen. Vooral <le mijnstreek wordt d_aartoe overstroomd. 
met het huidige (communistische) Polen verhee~lijkende lectuur. e 
Speciale · zittingdagen· worden daartee g ·namens he·c consulaat , o .a . i~ 
Eeerlen gehouden. Het sucèes, blijkt , te oordelen naar . de la.atste 
daaromtrent ontvang~n beric~te~ , niet e~enredig te zijn aan de be-
'Stede moeite. ' .. · · 

-· ,a. . Zoals aangegeven .onder ilo; ~. is ons .de naam STOVACZY".t{ on-· 
bekend . Wel kennen wij STOJACZY.K, I:'. Ifaaromtrsnt gènoteert. staat: 
wonende .Ainsterdam, Molenbeekstraat 6 , Marine Engeneerinc; Super
intendent . Werkt vermoedelijk bij Folish Shipping Mission. 

) ' . 



• 

• 

NO~CA va n C. 

Aan C 4 
Van 0 3. 

Ingevolge Uw verzoek hierbij enige gegevens betreffende de 
in Nederl~nd verblijvende leden van de POLir~X en de POLISH 
SHIJ?PING l'riTSfiiON . 

POLIMEX~ ~ tanislaw KARCZEN"SKI, geboren te Pimüski, 9 . 9. 99, 
10nend.e J . w. Brouwersplein 7 te AmeterdRm. Hij treedt 
op ls algemeen ._;emach·l;igde voor Nederl und . 

POLISH Sffi.t'.PI1-G IVüSSION: Hoofd van dit burea11. is Ing. 
MI:L;CZYSLA\i BAGim:._ü, .seb . te Ve.rsovia 11 19.4.19~ 
·.v\.>nende J . W. Brou.vlers;?lein 7 te Amsterdam. 
Bet;rokkene is op 25. 4 ; 47 ons lanrt binnengeltomen 
Vi8. Hoek van Hvllando 
Als le:ien v~n deze missie treden op: 

a. I!1B. Tadeu8Z PRECHI.rKO, gebo .te Lemberg 11 10,..10 .13, 
'70nende de Lai.re::sestr·aat 33 te Amsterd·~m. 
ne~ro1;:lcenà is op 21.2 . 48 in Nede:;.'land aangeJ.:omen 
V " uit u-(Lns};:. 

bo Piol;r SZA'i3RHO!JSKI" ge'o o te E:romstàdt~ .12. 01 9 

wonende op de Poolse Legatie te den H 'lag. TJ:; j is 
werkzaam 'Ge Amsterdam. 

c. An.irees m:GlliCINZKI , geb . te Kief~ 7 .11. 06, 
wone~ê!e J . W. JroLl.''TBrsplein 7 te .A.ms·t;e:r-d~'m. 
Pij oekleedt k f~.:.nctie van Secretari~· . 

d . Ctrazyna .liT'ZETo··,c:a., geb . te Gozdov..-o; 30.10 . 25, 
tijdelijk in dienst als secretaresse. 

e. Ste:fan Kl\.ZTI1IERO .TICZ 1 gebm.--en te Zalnze, 12 . 12. 08, 
is tijèE:lijk in lil'eè.erland voor controle werkzaamheden, 
woont te Amsterrl.:tm, Vondelstraat 9 hs. IB h'))fd van 
de Polish Ship ing Mission te Londen., 

De v:erkzaamheden van cle Por~n'!EX en a·e POLISH SHIPPI NG 
MISSION zijn na.tlw aan elkaar verbo~1den ... POI.Il\!EX is de ·ü tvoer
der van het Handelsverdrag Nederland-Polen, Lerrvijl de Polish 
Shipping 1\lission als onderdeel zich bezig ho• ··t me ·t :m::.ri tieme 
kwesties . 



Aan: Hoofd C. 
Van ; KA - R . A. 

No . E 133. 
ONDERWERP: V rvolf op E 115. 

lv 
/ 2 1_;7- 49 . 

/ 2 JU 1949 · 

' 66J-L/l 

(Ir. I 
~; Ten v rvolg~ op mijnE 11~ v~n 14 pezer kan nog het volgenae 

f 
wora n m~d gedeeld : 

1. Sardin heeft ook ge n enk 1 g geven omtr nt: 
x 1. Tad usz Antoni LEBZN~, 
x 2. Wand a NOWKUN SKO -:ZI~I\1ECKA, 

"' 3. Stan1slaw KARü~BWSXI V - 4 . L.STOVAE~YK, 

'(. 5. Edward HOLENDER , 

){ 6 . Henrijk PODSIADLO, 
. di h m toch wel belangrijk voorkomen en di door ons 
nog ni t ee rder v rmeld war n . 

PD 102;d~ 
\ 2. _ , Over Stanislaw STRUS he ft Sardino een rapport van 

I ----
, I~ r ';;. Dec mbl'tr 1948. S':!!RUS wordt daarin beschrev n als n 
.# K' Pool, di in Nov mber 1948 in DENEMARK];N arriv erde om 

-r· in de stat· van ct e Pools Legatie t KOPENHAGEN te worden 
opgeno/men. Hij moet en vurig communist zijn. 

3 X Aan Sardine is ook bek .nd Kazimi rs WOLKOWICKI. Ook :t).ij 



• 

•• 

Aan: Hoofd C. 

Van~ KA-R. A. 

No. E 115. 

@ 
I 

14-7-49 

ONDEtfW.hJU?: Li,i st Ru.ss~llo en s t .llie t 

S rdine dankt U voor Uw lij st van Russiohe 
en Satslli'ltdiplom,lten, walko 'lij st z er 
nuttig is voo1 ... documotA'!i tiedo 1 ind n. 
V n 

Antoni~r DOLNIKOVA !11!... . -
Antonin STRNAD 

Milos VASICEK 
he ft S rd!n geen nkel gegeven. 
Zou h t moG lijk zijn omtr nt deze p r
sonen nol?: h t n en ander te kurm n 
maded 1 n? 



~ 'i./ 
.F S . T. ./ 

No . Geh. Gr. V. D. 996/ !19 
Bijl ·'~gen : een GEHEIM 

Onderwerp : Poolse a c ti vi t.ei t te 
Heerle n. 

Vel;:• ··:o. 

AAN : Hoofd C.V.D. 

typ: vdb. 

9 Juli 
12 JUU 1949 

19) 9. ' - ·--- ---
r 1 A CD ft ~&rj 

Te U•toTer informa tie moge ik 

U hierbi j doen toekomen een uittreksel 

uit een r apport opgemaakt door Z, be

trekking hebbende op activiteit te 

Heerlen, door de Poolse consulgener aal 

te Amsterdam. 



UI~;n -,ï:.;K3EL . . 
No . 115 Gr . T. fJ . Ge ':.eim 

Datum van het beri cht : HEIM 
Ra>Jp or teur : 
Van wie is he t bericht afkomstig : Contact 
Betrouwba sr he i d beri chtgever: Be trou".l baar 
Betrou~be arhe id ven he t bericht : 
;rielke acti :_ •s zijn ondernomen : 

Be trou~.vbPar t e a ch ten. 
P.I. D. t e Heer len ingelicht. 

B E R I C H T 

Volgens bekomen inlich tingen zou enige tijd 

geleden door de Poolse consulgener aal uit Amsterdam, in 

Heerlen ge tra cht zijn tegen vergoeding voor enige ur en de 

beschikking te kri j gen over de ~ tadssch oU".·T burg en wel voor 

het afdraaien v2n enige films voor in de mijnstreek verblij

vende Poolse arbei ders. 

De directie van de Stadsschou-:burg t e Heerlen 

op een en ander echter nie t ingegaan. 

Voor zover bekend zijn nadien door de Poolse 
consulgeneraal bij de directie•s van de overige bioscopen 

te Heerlen geen pogingen in het werk gesteld om enige films 

tegen vergoeding te mogen afdraaaen. 



Notitie voor CO 57~42 
van C II 

Betreft: de Pools~ consul 

J 

- ' V J.,-
;1 

L~r.· 
I - 1 JULI 1949! 
1 ___ . ___ ·--

\ A:D/ b s-; cPO 

Bij mijn 3~~xk~ bezoek aan de Mijnpoliti e op 20 Mei 1949, kwam 
ook de activiteit van de Poolse consul ter sprake. 
dhr. Merkus zei, dat no g een groot r apport over de kwestte HART 
naar ons onde rweg was. De activiteit van deze consul gaat vol
gens Merku~ alle perken t e buiten. Hij wil bv. alle gezellen
huizen bezoeken zond er voorafgaande toest emming van de Mijnpol. 
Merkus h eeft dit geweigerd en gezegd, dat hij de Polen te spre
ken kan krijgen op de zittin~sdagen te Heerlerheide en verder 
als hij van te voren een bezoek aan een bepaald huis aanvraagt. 
Er gaat in zoo'n geval een tolk mee , die dan aan Merkus rappor
teert wat er gesproken is. Over een van deze be zo eken grijgen 
we binnekort een uitvoerig verslag over het gesprokene~. 
De consul heeft nu aan de l eiders der gezellenhuizen geschreven 
waar de door hem aan de Polen gerichte correspondentie etc. 
blijft. Vee l van het propa ganda materiaal wordt nl. door een 
aantal goede Polen achtergehouden en vernietigd. 
Merkus heeft thans (vooral de kwestie Hart met het stencil zit 
hem dwars) een uitgebreid rapport naar de FG ~ezonden, waarin 
hij aandringt op maatre gelen tegen deze consul. Wij krijgen 
hiervan een afschrift. 
De vrede onder de Polen is thans helemaal ver stoord. Een groot 
aant al (enkele honderden) van de Poolse DP's uit Duitsland, die 
met veel mmeite zijn geworven en opgeleid, teneinde de kolen
slag te winnen, zijn reeds teruggekeerd naar Duitsland. Zij 
hebben angst en willen emigreren naar Canada en de USA. De zg. 
Anders Polen lopen ook bij de mijnen weg en gaan naar andere 
bedrijven, waar ze met rust gel a ten worden. De consul zaait 
slehhts onrust en bezigt uitdrukkingen in gesprekken en op papier 
die tegen Nederland zijn gericht en niet bepaald diplomatiek 
zijn te noemen. 
Merkus verzocht met klem of onzerzijds deze zaak op hoog niveau 
bij BZ aanhangig kon worden gemaakt, opdat deze man op de 
vingerd warde getikt. 

1 Juni 1949. 



MINISTERIE Vlili Al.GD.f.ll:..l.JJ!, ZAKJiN 
J vastraat 68 . U\ i 

•s..oravenhage, 3 Juni 1949. 

No . 62324 

Onderwerp : :l . z I 0 M E K. 

• 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten 
het geen U bekond is nopens een vreemdeling van Poolse na
tionaliteit genaamd Wl . Z 1 0 M E K. 

De naam van betrokkene komt voor in de Poolse 
krant "G A Z E T A P 0 L S K A" van 4 Mei 1949 onder bet 
hoofd: 

t'Bericht uit r:rederla.nd" 
"Verloren geraakte Post" . 

Uit genoemd bericht is op t e maken,. dat Z I 0 M E K 
i n Nederland verbli j ft c. q. hier enige tijd v~rbleven heeft . 

IIE.P HOOFD VltiDE DIENST, 
Namens deze , 

~n de Hoogede!-gestre~e Heer J . Grevelink, 
Hoofd van de Visad ienst , 

L. Pot. 

RaaM.weg 47 , 
' s - G R A V E N ü A G E. 



NOTITIE van C 5. 
No. 92. 

Betr.: Poolse Scheepvaartmissie. 

- in on "Poolse Vert. in Ned. 11 
I • tr,Ej ·1949 

1~ / i~,·~_/ 

Er bestaat een on Poolse Scheepvaartmissie, waarin sprake 
is van de Folimex Mij. te Amsterdam. 

T .• z. t.. dit on naar c 4 voor he.t ontwerpen van een plan 
om deze missie volledig onder de loupe te nemen. 

28-4-1949. 

c 5. 



~ at.· .h.v J. lC~ 
.tobert 

~ Geb.: ll o 9 e, 3 
Alias: 

Te: uzypow 

Beroep: r~ 
Adr.: 

.Zie: UJJ 5'7 0 

Inf.*: UJJ5? t 

* Darum vennelden 



, UI 1'TR&CSEL. I r-

VEILIGHEIDS-RAPPORT DIP 215/49. 

~~IGNALERING 1 ) 
GEHEIM 

Geheim Nr 11.5/ 49 G. V. D. 

Datum van ve rhoor/s ignalering: 1 ) 

Ondervrager/Rapporteur: I ) 

te Venlo , 6 Me i 1949 te J2.00 uur ui~.-----------r. 
-~ t? ..t) /y Q-() 

I -~ 
-;u 

Naam: 

Alias: 

K. 0 .1' C H NH.L C .. K.T , ... . Jiobert .... (ma.n}. 
f(pTl?l.. ;./ l tf( l 

r-A.C.D. J 
l_yyorkg r ~arn 

FOTo//-/ o- ~ 
~~ 

Plaats en datum van geboorte: ... J'~rnopol., .. 11 .9.ct.o.ber 191.3 • ... 

Nationaliteit: ..... J::'().9..:l.~t:: ..... 

Beroep: -Aml::>t(lP.f;!8!' .J:!o9:4'!.e. ~ga.ti~L Pen .Haag ... 

Lengte: ... C?. .... la70. .. m.. ............. Gebit: ... gaaf ... H ..... . Wenkbrauwen: ........ d.onke.r 

Postuur: ... . f..link.. ..... . ........... . .. Neus: .~QI].j; HH ....... .......... ... Haar: ,~:w~.I':t g~_km.ld. 

Gelaat: .. ()Y~~l. .... .Mond: gEryi'()I?P. .................................. Littekens: . P.Jt:::f; Y@a..:r.ge.p()~l311.• 

Ogen: . :P.ru.in .. ·········H············· ........ Oren: 

Kleding: ... b.l..~.uw .... c.olb.e.rt .c.ostuum HH···· · ............................ H .H .. ... . 

Bijzondere kenteket1en: .............. g~.P.~ ....... ........................... ................................................................. .... ......................................... . 

Soort: P.9.9ls.:C~J(3nl?tpa..~p •.. ..... Nummer:W 659 . . ......................... .Datum: ..... 12 .. Februari l-946 

V erstrekt door: .. J~~-~n ...... :v, .... J?.uit.enl •.... Z.aken ... . .... HH •••••••••• • ..te ........ Wa.rs.chau 

Geldig tot: ........ l2. ... .l.~.b.ruari. .. l948, ... .v..e.r.langd ... tot ... l2 ... .E'ebruari -· ·1950····· 

Visum voor: ......... l'T.~@..:r.:W.n..d . .......... . Nummer: .. . ........... onrekend ...... ... .... .Datum: ....... W.ar.so..h~ .. U ... 2.7. .. 2 .•. 1946 

Verstrekt door: .... ... N.~.~~- -~~~.P.:9.~.~- - --·~-~~.r.rt ..................... . ..... te .......... ia.:r.~ç_b~. U. ...... . .......... ......... . 

Geldig tot: ...... Y.?..?.:.~~- - -·~-~~- ... ~~:. .... ~.~-~-~---·~-~~t;l ..... ~.f:l .. .. P.~~-J?<?.C>.:r..t., ..... 4.! .. q.! ..... ;L.~.~ .. !.4.7 .... e..P. ... ?O".l.l..~48.. , ... .. ~fge-
. gegiPten .. oor ma-n. ·:. :t:~ttltenl. Zakeu. 

Reden van ·de reis: ...................... Ter.ugkee-r···naa·r·· .Warsehau······· .. ······································ ········· 

Reisdoel: 

Vervoermiddel: 

Schoolopleiding 

Vakopleiding: . 

Talenkennis: 

Godsdienst: 

Politieke richting: 

...... Warscmu...... . ............. ................. .. .................................. . 

.P.! ..... ~:r..~;:n.: ... te. ..... ?J ... .OO .. ~!J.I' ... qit., .. :rich .. t .ing ... ttalil.g .. .. .............. . 

.......... . nie.t ... be.kend. 

Naam: Adres: Beroep: 

Vader: ........ .. ........ . ............................... ni~;;.t. .:O.e .. kend .• 

Leeftijd: 

~--~~;r~;~:;~t~~j~~~:~:e~Z~u~~~~e~'~'~:: ~:~:·~···~···~····~~~:::~···~· ···~· · ·~·· ·~····~···~··· ·~···~·~···~···~····~···~···~····~·~····~···~···~···.·~···~····~···~···_· ~~~~-----···_····_:: .. _.:_: _: _: :_: _::_: _: _.::~---
Reden van ondervraging/signalering: l) ........... 9.9.P.t:r9.le .... Y.is.l.:lmplic.ht.ige .. .amb.t.e.na.ren .... e.n .. .k.oe.ri.ers .•........ , 

Aan: Bagage: drie koffers, grootte 60x35x25. en een tas= eigen bagage. Gewicht en inhoud 
onbekend. 

Opnerking: Zijn legitimatiebewijs Nr. 0059 C was, wegens zijn terugkeer naar Polen, 
doornl11:in. v. Buitenlandse Zaken ingetrokken. 

I) Doorhalen wat niet )'erlangd wordt. 

Typ:LvdE; Coll.:"'~ 
Form. 480295 ·f) 43809-'48 / 



G.M. l4 April2 ~ . 1949 
. .. ____ .. .,., ................ ~-- ·- · 

I A~D/ ~D..l y j" : 

Litt R 31 Geheim/GrVD 513/49 
Bijlagen : 1 

'~ 

Onderwerp: Actie onder Poolse arbeiders. 

Hoofd c.v.D. 

Te Uwer informatie doe ilc U 

hierbij t~ekomen een uittreksel uit 

een rapport, opgemaakt door Z, be-

trekking hebbende op een bezoek van 

de pl aa,tsvervangende Poolse ambassa-

deur aan verschillende gezellenhuizen 

in de mijns treek, waarin Poolse ar-

beiders zijn ondergebracht . 

a.s. 



No. 46 Gr.V.D. Geheim. 

Datum van bericht: 25 Maart 1949. 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: contact. 
Be trouwbaarbeid van berichtgever: Be trouwbaar. 
B9 trouwbaarbeid van het bericht: niet te beoordelen. 

Typ:Lv~~ 
Coll.:~ 

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

Vqlgens bekomen inlichtingen zou de plaatsvervangend ambassadeur 
van de · Poolse ambassade uit Den fuag op 2.3 Maart 1949 verschillende 
gezellenhuizen in de mijnstreek, alwaar Poolse arbeiders zijn onder
gebracht, bezocht hebben. 

Het gezellenhuis "m:RENBOSClf' te Kerkrade, alwaar eveneens 
Poolse arbeiders zijn ondergebracht, heeft de plaatsvervangend 
ambassadeur echter niet kunnen bezoeken, daar hem de toegang tot 
bedoeld gezellenhuis is geweigerd. 



MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 

~I 
Is 

'S-GRAVENHAGE. de 

~~ Kabinet en Protocol. 
6 April 19 49 

No. 34776-. I Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
1 deze brief dag te k e n i n g, n u m me r 
j en af de 11 n g nauwkeu.rigAg_ver~c! !., 

/ 

Ik heb de eer U mede te delen, dat , blij

kens een van het Poolse Gezantschap hier te r 

stede ontvangen schrijven d.d . 30 Maart jl • . No . 

~ Hl. 0891/34/49, de Heer Henryk Posiadto benoemd 

is tot ambtenaar aan het Consulaat-C~neraal va~ 

Polen te Amsterdam. 

De Heer l'osiad_to is vergezeld van zjja echt

genote. 

Zij wonen thans aan het adres Apollolaan ;8, 

aldaar. 
4[ 

DE CHEF VAN HET KABINET 
VAN DE MI NISTER Vft~ BUITENLANDSE ZAKEN, 

_::!!i~~ 

Aan het Mïnisterie van Algemene Zaken 
p/a Javastraat 68 
DEN HAAG. 



MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

'S-GRAVENHAGE, de 

~IX Kabinet en Pro·tocol . 
6 April 

r 
19 49 

No. 34776 .. 
Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer 
en af de I i n g nauwkeurig te vermelden 

- ~= 

lk he'b -de eer U mede te delen, d·t . bij-

ken ... en van .he·t l?oolsê Ge~an ,scha,P hier tru:' 

stede ontvt!'.rJ(sen sct.il.'":tjven d . d .. 3 ~~ rt jl., 

X No . tll ~ OB9 1/34/49 , de .. oer Dr. 'dward Holender 

benoemd is tot Vice.- Ck.nsul van ;. '}len te rünoter-

De Heer Holender woont Haarlemmermeerstraat 

114, aldaar. 

~ 

VAN DE 
DE CHEF VAN HET KABINET 

MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 

ti9. P~~" ~3~~ 
~--:::::------=-

e n/t,/"1 ~ ' 

Aan het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
DEN HAAG. 

~ 1314. ' 49 



~TOTITB van C 1 

bij co 59448 . 

• 

• 

De bij ons bekende personen , die in aamnerking kunnen komen , zijn : 

C I ES LUK. 

H 0 L L .A N D E R. 

L E C K o. 

B 0 0 N E N. 

Deze heeft inderdaad reeds voor de oorlog als 
portier/bode op de Poolse legatie gewerkt en is 
na de oorlog weer als zodanig in dienst getre
den . Hij geniet een goede reputatie. 
Is echter geiluwd met een yoolse vrouw en 
als zodanig dus niet aan de omschrijving in 
59448~ 

I s pas na de oorlog in dienst getreden als por
tier bij de Pools e Legatie (aangenomen door 
CZERNIECKI = dus waarschijnlijk fout) .• Hij is 
gehuwd met een Nederlandse vrouw en komt dus 
ook niet in aanmerking. 

Kok aan de Poolse Legatie reeds voor de oorlog 
en daarna weder als zodanig daar in dienst. Is 
echter gehuwd met eon in Duitsland geboren 
Poolse vrouw. 

Chauffeur, Belg van nationaliteit en gehu~u met 
een Belgische vrouYI. Werkte echter pas na de 
oorlog bij de Poolse Legatie en vertrok gelijk 
met de voormalige Gezant E L M E R (ongeveer 
Maart 1948) • 

P,o~N'ê Al' 
De not itie 59448 is gedateerd 29-3-1949. Ook U A I I. A J(f fl E "ft komt 
dus niet in aanmerking , 

2()..5-1949. 

c 4 . 



No. ?4. 
NOTIT~ van C 5. 

Betr.: Poolse Gezantschap. 
\ · ... 7 . \949 

\Tc I gm j -
Een informant vestigt de aandacht op de portier van de 

Poolse Legatie. Deze man schijnt reeds sinds 25 jaar in die functie 
in Nederland werkzaam te zijn. Hij geeft niet de indruk dat hij 
C.P. georienteerd is. Vermoedel1.jk heeft hij geen ontslag genomen 
om zijn "diplomatieke" privileges, zoals distributiebonnen e.d. 
voorrechten niet te verliezen. 

De portier schijnt met een Belgische vrouw gehu>~ te zijn. 
Bi,j de Haagse bevolking is hij vermoedelijk ingeschreven omdat 
hij tijdens de bezetting in Nederland is blijven wonen. 

29-3-1949. 

c 5. 



CJ 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

DmDXi Kabinet en Protocol. 
No46736. 

'S-GRAVENHAGE, de 6 Mei .1949 . 
Men wordt verzocht biJ de aanhalin g van 
deze brief dagtekening, nu mmer 
en af de I I n g nauwkeurig te vermeld en 

Ik heb de eer U mede te delen dat, blij·;kens 
een van het Poolse Gezantschap hier ter stede 
ontvangen schrijven d.d. 26 April j.l., no. 
HL 0891/41/49, Mejuffrouw Barbara Mizielinska, 
Ambtenaar aan voornoemd Gezantschap en de Heer 
liobert Kotelnicki, Ambtenaar aan het Poolse 
Consulaat-Generaal te Amsterdam tot een andere 
bestemming zijn geroepen . 
~ 

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

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



f 

MINISTERIE VAN ALG:FlmNE ZAKJiN 
Javastraat 68. 

•s-Gravenhage, 5 APril 1949. 

No. 57739. 

Onderwerp: 

GEHEIM. 

Poolse Consulaat. 

Hiermede heb ik de eer U te berichten, dat ij 
van bevoegde zijde werd gerapporteerd, dat het Poolse Consu .. 
laat-Generaal te Amsterdam aan haar onderdanen in de mijnstreek, 
zonder dat deze erom vragen, rnecle:lel1ngt')n zendt van de volgende 
inhoud: 

"Het Poolse Consulaat in .Amsterdam maakt be
kend , dat door een Poolse ambtenaar spreekuur zal worden gebou
den op elke tweede woensdas tussen 9 en 11 en 16 en 18 uur te 
Heerlerheide, Cafe Polonia (Weinen ). 

Dit spreekuur zal 'VOOr het eerst gehouden wor
den op 23 !!aart 1949. 

Deze ambt&D.BF zal informaties inwinnen en di 
rumgelegenheden van het consulaat af'doen, o.a. wat betrett het 
wrschaffen ven bescheiden (geboortebewijzen, passen, huwelijks
papieren, blicht!ngen over tamilieleden in Polen, pensioenen 
e.d. )n 

gesteld. 
Met het nevenstaande werd de Poli tie in lllennis 

HET BOOFD VAN DE DlliNST, 
Namens deze, 

L . Pot. 

Aan de Hoogedelgestrenge Heer Mr J. Visser 
Directeur van het Kabinet en Chet Md. Protocol 
van •het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Plein 23 
ts-G R A V E N H A G E. 
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IT'~ncl. (J P _ ~ 

tin ee:.rden p~·.aat s rl ali :i.n d. -~,J ·~. <;, . l;,~, t.l j..; ''J '· )J:· ;lsi~ )PJ1U'1E'X I' 

van gebrui k gemst::.tld~ •.ran e "n } ~ ; .. ::·r~ t...:·J' • u h~" 1~ V '·'::t.' ·'-' ,ag s _ 
s té: 1él e ~ · 

Ult de v c-•J:'k1uri..-n;e;·1 \.:Hl e 
Czerniawsln k omt het ons ( Jr .c..l~ lie 
moet heb ben plaçrt;s g hscl -., dë~., b8 i e /"' 

1 U.J2~9 Jan. gebm:·e:n 1'7 Lél8. ·,. Lg!:o t.e r. 

\ ",. 
~'J<' 

De 'll'hlled t ge p;:?gC:' VE.' ,,S van de per:c:;. ne tlc n_ ie zi\:lh 'co r )cL 

~':"epa·trlering h ebben opg egeven :::~ jn: 

0 Z E R N I A Vv S K I" J·an,, geb ··re•J. 23 Oc tob r lSlL~ -t,e 1iile j1.:r.: :, 
·-- - ---- -----aff:O:üstig uit Lnge1&.nd e n in t1'3det·.Land sin<l s :Me:1. ! t ,,_ 

•. Iet het ël. oe l t ·erug ·t , 1:- ~:een nci ·,_c Eng t. J and vEn;·t~"11 1 

.op 4- September 104•..? van Hoek van Holland naar Ha-~v· •. c. 

H A R 'I'~ 

Op 6 September l94cJ WüS hij e:;hter weer -~ e-~·ur: '-p 

··.ran Holland, da:Jr Je Frwelse a ut l"'i·cei ten hem 
;;ang geweigerd hac1<:l~n" 

Wladys)~aw, gebore.p. 5 Oqtober 191'3 'te Hef T'a ...... zo:f . (DJ.c c , 

afkomstir": uit de B1:-i tse zone van ftLütsJand en in ~ut 
land sinds 6ol2ol94-6,, Hij ver.dae[ 1e toen hij nac · 
Nederland kwam ong::;huwd te zijn. dr)ch la~~er ·cL:.\t hi: :· 
te SchÜtitorf (Dlcl o) E?E"huwà. was mst i~I,JJ~D.: ~:·L. Ar]( j ·1 

wonende te bchÜtt o-,.-·r IJirJ.denst:r-.'3.sse 5. 

x_ j ~_.{1-_r.r .1!: l_K_O? Jerzy, gebo:nm 15 Aprj_1 1_128 te ., .. ·iJ.no ':>o), c
komstir~ uit de Ame-:-~;Jmanse ;~ort'-" vsn Duitsland e1 · 
lleltr:.:rJ.and s'inds 8 Juli ... 9(L8 o 'L.;i wr:.:ru. tezamen Ile 1~ +

andere v-.r·ecmdelingen &d.1F-ehou1en wct.Em:s orcevers r--.:."n 
De andere twee v.ce'~m< eJ inp;en z.~jn l2tex echter v1·j; ~ 
gelateno 

S 0 B C ~~ A K~ IO.emens? gr~boren 1'1 MaaTt 191) te Lopuszka (I o), 
------------aTkomstig uit cle Ame ~ikaanse zone van Du itslaï:1d en n 

JIJederland sinds 2'3 :rnvember 1~147 o Teen hij nc=.u.r Ned 'l· 
lanrl kwam verk1ac-e: 3 bij ongehL,wd te zijn~ latu e:ci"J.~ 
ter dat hij in }Jole gelmwd was o 

De Consul heeft eveneens de sla:-tpg:.<Lep·en'1eid ~"'n êle !cel k~n ., . ." 
het Huis bezichtip·d; hij roemde de lem:;rinrr ...-;n d.e vneé':?r. " 
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n .3.~-s. 

Het Pools,:; Co 1 u.' aat i '1 .:-~.mstex:·cl.arn ma&Lt l/e -;:end, dat r" om: 

een J?oolse a 1bte _aaT s:pree n·,u:r· zal v'orden f8.hvurten O}) e.Lke 

tweede toensöac :;usseü 9 . a~ Ll en 16 ep ..L8 uur· te Heer}.ert eid.e) 

Ca:fé J?oloni~;-. ( 'Jeinen) , 

Dit spreel<.::u.1.1r zal voor ~et eel~st . gehouden worden op 23 l\1rt . 

194-9 . 

Deze ambtenaar zal informaties inwinnen en dj_enstaangelegen

heden van het Consulaat .afdoen, o.a. wat betreft het verschaf

fén van bescl1.eiden ( Geboo:;~tebewi jzen, passen: hu·veli jkspapieren, 

inlichtingen over familieleden in ..?olen, pens~Loenen e . d . ) . 



Notitie c. 
Foute Pool se diplomaten . 

• 

3 deel t mede : 

Leen SZîBEK, chef van de ~ëime at~àtspolitie te 
Warschau, die voor de bY.ite.rnwereld :plaatsvervangend Direc
teur is van het Consulaire Departe!l':ent van het Poolse Mi
nisterie van :Buitenlandse Zaken., he~Jft tE1g en .. het einde van 
verleden jaar een reorganisatie d~orgevoerd in de bezetting 
van de Poolse diplomaten, die onder zijn rechts treekse lei
ding in West-Europa als agenten fungeren. 

Vermoedelijk heeft hij ui t veilighei dsoverwegingen 
verschillende functionarissen naar andere landen la t en ove 
plaatsen. 

In dit verband wil ik de aandacht ves tigen op de per
soon, die zich als 2e secretaris in Neder l and aanjediend 
he ~.:. ftbnder de naam· Alsexander LEIFELL, vermo.edeli jk LEIFFEL, 
die zich vestigde aan de Celebesstraat 38. Hij is in de 
plaats getreden van M.A. CZERNIECKI; die vo or zover mij be
ltend, nog geen nieuwe standplaats kreeg toegewezen. 

Naar mij uit betrouwbare bron ~erd medegedeeld , zal 
Leifell in eerste ins t antie tot t aak hebben; de anti-War
schau Poolse verenigingen in Ned-erland te penetreren en 
hun werk te ondermijnen. 

Leifell was achtereenvolgens in Zwitijerland en Frank
rijk. In Frankrijk schijnt hij zich ook met communis ten 
bemoeid te hebben • 

.Met een s oortgelijl.;:e opdracht werd ook mej • Anna 
JEDRYCHOWSKA (spree c. k uit: Jendrichowska) naa r Brussel ge
zonden. 

Desgewenst kan ik U de namen vers trekken van andere 
Pools e agenten in enige andere westerse l c..nden (heb deze 
gevraagd, C 5). 

Zo mogelijk zal ik U met de gttragingen van Leifell in 
kennis stellen. 

l x~OD 11Poolse vert. in Ned. 11 j})1~ 
/ 1 x KB. (?"' ~ 1 x PAil Leifell" ?[) o,.~~~ 

1 x c 5 - . 



Notitie c. 
Pools e Gezant. 

3 deelt mede: 

De tegenwoord ige Poolse Gezant Pruszynski is van zeer 
goeden h:u.ize. Hij_ genoot zijn middel bare schoolopleiding 
bij aen Jezuiten-internaa.t in Polen. Hij is een jounaliet 
me-t een zeer goede pen, die bovendien niet onver·dienstelij 
biografien' en wetenschappelijke werlten schreef. 

Hij was als oo.r.1agscorresponderit in de r ang van tijde
lijk off icier ve r bonden aan de ·le Pools e divisie, die :Bre~ 
da bevrijdde. · · 

Prusz~nski heeft het tijdens de e.er:ste opmars niet 
ve r der gebracht dan tot BelgischVlaanderen. Hij werd ge
wond, toen de gevechtswagen, waärin hij gezeten ' was, door 
de Dui tse:rs we.rd geraakt .• Hij was niet ernstig gewond en 
v'erd enige tijd in Belgiê verpleegd. Later is hij in 1945 
v66r de bevrijding van Noord-Nederland voor korten tijd in 
Noord-Brabant opgedo'ken. 

Hij kent veel Poolse ex-milita:i!tten, die in Nederland 
zijn achtergebleven. 

Toen Noord-Nederland bevrijd werd. is Pruszynski plot
seling van het toneel verdwenen, om pas later als foute 
Gezant weer voor het voetlicht te verschijnen. 

1 x .lh\:7'0D"Poolse vert." 
x KB 

12-3-1949. 

c 5. 



Notitie C 
aan B IX. ---14 MRT 1949 

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

;_,_'\_· .... _··.·._:I -- :1--jZ-- ;):_:.3_s-_,l 

Op 2 Maart 1949 om ca half t wee is een auto gesignaleerd 
met het nummer GX-1037 voor het perceel Alexanderstraat 24 
te Den Haag, woonhuis van Stanislaw Jerzy JELONEK, handels
attache aan de Poolse Legatie. 

Kunt U nagaan van wie deze auto is? 



Handelsvereniging " Houtimport " 

Heringvlietstr. 13I 

AMSTERDAM. 

Griffie 
R.V.I. 

Heer Smidt of Hr. Smet 

Niet te lezen. 
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NOTITIE van C 9. {:o'-, --
Uit het Pools. 

,,~ 

' i 
14-FlRT 1c;qg 

,_r~}i_/ .7; 0> 3 _j 

Repatriaring vanuit Nederland naar Polen. 

Aan alle Polen, wonende in Nederland en die het zwerven moe zijn, wordt 
door het consulaat faciliteiten gegeven om naar hun land terug te gaan, 
indien zij de wens daartoe te kennen hebben gegeven. Genoemde facili
teiten hebben zowel betrekking op "oude emigratie", dus w.n voor de 
oorlog, als op de personen, die als gevolg van de oorlogsomstandigheden 
zich op Nederlands gebied bevinden. 
Voor hen, die terug wensen te keren naar hun vaderland, is het voldoende 
om te verschijnen op het Consulaat en persoonlijk een formulier in te 
vullen. consulaat regelt alle formaliteiten, betrekking hebbende op de 
reis, zoals JS.S, visum. Bovendien regelt het Consulaat het transport 
(collectief) dat via Belgie en Frankrijk gaat naar Polen op kosten van 
de Poolse regering. Persoonlijke bagage mag meegenomen worden, genees
kundige hulp verzekerd. De repatriarenden betalen alleen een kaartje 
tot de plaats van samenkomst, gewoonlijk Maastricht. De reizigers hebben 
het recht hun gehele bagage mee te nemen als "repatrierings-goed". 
Ter vergemakkelijking van douane"for.maliteiten, inspecteert het consu
laat de lijst, behorende bij de bagage met de inhoud. De treinreis 
duurt 3 a 4 dagen. 
In Polen wordt de repatrierings-trein geleid naar een ~ van de punten 
van "Regerings Repatrierings Dienst", waar de repatriarenden worden 
ondervraagp. Een geldelijke ondersteuning wordt uitbetaald en gratis 
biljet verstrekt voor de reis tot de plaats waar hij heen wil gaan of 
zich zal vestigen. In sommige gevallen wordt ook hulp geboden bij zoeken 
van werk, zoals in de mijnen en de hoogovens. Verschillende van derge
lijke transporten gingen in het vorige jaar en lopende jaar weg, in perio
den van ongeveer elke 2 maanden. 
Aan degenen, die niet willen wachten op transpört en oi eigen kosten 
willen gaan, worot door consulaat indiv. paspoort verstrekt en worden 
ook faciliteiten verleend bij het verkrijgen van de nodige papieren. 
Bovendien wordt een aanbevelingsbrief verstrekt aan de plaatselijke 
autoriteiten, die hem bij het vinden van werk van nut zal zijn. 
Het consulaat kreeg vele brieven van dankbetlJking van hen, die terug 
gingen en daar nu een bestaan hebben gevonden. 

26-2-1949. 

c 9. 



UITTREKSEL 

Voor OD .57. 

Origineel in CO 57359. 

Volg nr . . .... .......... Ag, nr. 57'}56 Aard van het stuk l'aPPOI'iJ G-x~V~.DL 

Afz Kon •.. Mar • . . Da tum 9~3~1949 

Volgens bekomen inlichtingen is men te Heerlen re Eds gerui
me tijd doende geweest om een Pools consulaa t en een Pool
se school op te richten. 
Om tot nu toe onbekende redenen is men hierin nog niet ge-
slaagd. . 
Vermoed wordt, dat een zekere KONIECKI, J. bij een eventu
ele oprichting van een Pools consulaa t te Heerlen als con
sul zal worden benoemd. Hij schijnt namelijk z zeer veel 
sympathie te gevoelen voor het bestaande Poolse regime. 
KDNIECKI J. is momenteel als bureau-beambte op de Oranje 
Nassau mijnen te Heerlen werkzaam. Hij zou in 1946 tot 
Nederlander zijn genaturaliseerd en is tevens be~digd tolk~ 
Aangenomen wordt, dat KONIECKI J. momenteel in het geheim 
reeds werkzaamheden verrich~, die overeenkomen met die van 
een consul. 

Uitgetrokken door ......... C. ..... ....................... .......... . Afd./Sectie .. .. ................. Da tum ..... ..... 2.3.~3~1949 

A.L. 17249-'47 
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MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

'S-GRAVENHAGE, de . H H J Maart ............ 19 49. 
x~ Directie Juridische en 
~. Administratieve Zaken. 

-- No. 22112-2397 GS. 

GEHEIM 

Ik heb de eer U hiernevens, ter kennisneming, 

./. te doen toekomen afschrift van een Aide-Mémoire, 

de lste Maart jl. van de Poolse Gezant ontvangen, 

./. alsmede van mijn antwoord daarop, onder datum en 

nummer als boven. 

DE MIN ISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 

voor deze, 

Het Hoofd der Directie, 

Aan het Hoofd 
van de Centrale Veiligheidsdienst. 

® 7290. '48 



Directi~ des f1Ef!:!ires juridiques 
et·adlldniotratives. 

ta Haya, le ) mars 1949. 

N • 22112-2397 as. 

• 
.· 

J'éi l'horu ur de .me ~·.réro à l'Aide·f.l~moire 

SUl .. les visria i dé ·vrer sur les :1:;seports diplo-. \ 

n.'l.tique~ et paàJ)CPQrts de service du ersonnel de 
la eation qtie y.ous avez bien voulu ne so ett e 
lo ler nnrs 1949 Qt do Vous :faire savoir que lee: 
diapositions rûglant cettc~ ruati re sont ~galea peur 
l.cs nationa. ,.. de tous les pays avçm lesquels un 
ar1. .. an "er.1e. t d'abolition r ciproq du •risa -obJ..i a
toire nta pas "'t conclu. "'routes disposées qt. les 
autorités co:up~ten es· so t • de consid~rer des pr 
positions 1)our .fnci11ter les rélations ntrc nos 
deux pays i jo crailt.s que dans l t ttat des chose a 
l'adoption d'un r~ inie cxcept-i.onnel dans a susd,ite 

tière p~éaenterait de trèa gr.m~dea difi'icult~a. 
Veuillez agt r, mon cher i;inistre, 1' expre"'-. . 

nlon de me·s meilleurs uentiment:S. 



LEGATION DE POLOGNE 
à LA HAYE 

- . 

Aide-N:émoire 

Il est connu ~ue jusqu'à pr~sent la Légation Royale 

des Pays-Bas à Varsov1e délivre aussitot, sans s'adresser 
à son Autorité Centrale, des visas sur les passeports 
diplomatiques uniquament au persennel diplomatique de 
la Légation de Pologne a La Hàye ainsi qu'aux courriers 
diplomatiques. 

La Légation de Pologne se permet de proposer, pour faci
liter les relations entre les deux pays, de délivrer ré-

ciproquement et automatiquement des visas sur tous les 
passeports d~plomatiques et les passeports de service du 

persennel des légations et consulats respectifs. 

La Haye, le ler mars 1949. 

r 
I 



NOTITIE van C. 

Uit rappörten van de Grensveiligheidsdienst blijkt, dat 
op 12-2-1949 te 16.00 uur de volgende leden van de Poolse Lega
tie alhier naar Brussel zijn vertrokken: 

--\'" 1. Ksawery P RU S Z I N S K I, Gezant; 

~ 2. Maria Z A JA C Z K 0 W S K A, Directrice van de Kanselarij; 

x 3. Alexander L E Y F E L L, 2e secretaris; 

X 4. Anita L E Y F E L L, echtgenote van de 2e secretaris. 

Deze personen reisden 1n CD 241. 

23-2-1949. 



Lï:NIS':2:::.;RI.:::: VAN OCRLOG 
Hoofdkwar t i er v. d . General e St a f 
Sectie G 3 J3 

•s - Grav enhage , ~ 49 . 

No: I-294/4 9 G.::::H:SHT 
Bijl: ----
Onder~erp : Poolse schepelingen. 

AAI'ï: 

/ 

Uit betrouwbare bron ontving i k he t vol gende 
bericht: 

"Ongev eer 14 da gen geleden heeft op de Weste rseh elde ter 
ho ogte va n Hansweert een a anva ring _ü aa ts gehad tussen het 
Nederla ndse schip "Li s sek erk" en he t Poolse schip "Pola sky". 

Op het r oolse schip viel h i er b ij 1 dode en 2 ge
wonden. Deze laa tsten zijn onmiddellij k vervoerd naa r het 
ziekenhuis "Sint Joa nna'' te Goes, en zijn gena amd:. 

1e. Zwaar gewonde: 
Hieronim LANIECKY, geboren 12-8-1925 te J3ydgosses, 
wonende Protzkowska 7 te Galynia. 

2e. Licht gewonde: 
Kazemirs STOJA (matroos) . 

Toen No . 2 (lichtgewonde) wat opknapte heeft hij 
direct bezoek ontvangen van de oolse Ambassadeur en zijn 
broer is eveneens op kosten van de Ambassade per vliegtuig 
uit Stockholm overgekomen. 

brengen. 

Typ :Mvd..B 
Coll: 1 

Ik meen goed te doen U een en ander ter kennis te 

HET HOOFD SECTIE G 3 B, 
De Luitenant-Kolonel, 

~ · · 
(r:l.P.Kokje). 

Hoofd C.V.D. 
Javastraat 6ö, 
•s-G RA V E N H A GE. 
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tJP, p~~ '· 

~ -
t?~ft, ~-

: .J t . Mlni·s er2e. va.n 

7 Feb,ru.ari 

Ik heb U mede te delen, da t bij 

. lijk Besluit van 1 Februari 1949 . o 36, de Heer K. 'Vol
~kowicki i~ erkend en toegelaten, op de vo~t van vreem

dàing , als Consul-Gen;raal 
Amsterdam. 

I 
I 

tfiJ 

~ 

// 
Zijner Excellent~~ 
de Minister v 
Financiën. 

h. 

D:E MINIST_'"'R V'N J3U!T::NLA.L"\TDSE ZAKEN~ 
Voor -·de Minister, 

De Chef van het Kabinet, 

--. 



BU 

MINISTERIE VAN ~TENLANDSE ZAKEN ? 
{t) I 

~~~~~~---~~~lnat en Pro O'é6:t~ r y'f~3 
'S-GRAVE~~~-~-E e .... ..... 29 .... .J..~Pl.l,l:l.:r..:i" .... . J 949 • 

: 
1
:
1 r J~. 1 '5~9 

--
Men wordt vcrzocht biJ de aanhaling van 
deze brief da-gteke nin g, nummer 
en af de I in g n

1
auwkcu r ig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delon, dat 
blijkens een Yan het Poolse Gezantschap hier 
tor stade ontvangen schrijven d.d. 17 Januari 

K/1949 No. Hl . 086/3/49, de lieer larian ndrzej 
Czerniecki, tweede secretaris aan voornoemd '· 
Gezantschap, tot een andere bestemming is 
geroepen. liij heeft Nederland op 28 Januari 
verlaten . 

1 

De Chef van het Kabinet van de 
Minister van Buit enlandse Zaken, 

Aan het Ministerie 
van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68 , 
's-G raven ha ge • 

® 44678- '48 



p/a 

Ik' heb 

COPIE A" NGE:BOTIEN .TER ATTENTI.Z VAN 
HET I11INISTERIE VAN ALGEThiENE ZAK~N 
JAVASTRAAT 68 . 
A~~II;ER . =- .. _ 

mede te dele~t dat blijkens . 

ontvan en schrijven van het ·Pools ' Gezantschap . 
hier ter s_tede de erkenning en toelati ng wordt 

~gevraagd van de _Heer Kazimierz Wolkowi cki als 

Consul- Generaal van Polen te Amsterdam. 

Aangezien genoemde Heer beroeps-consulair 

ambtenaar is; wordt door mij voor .zijn erkenning· 

en toelating, op de voet van vre.emdeling, het no-t 

dige verricht . Ik moge U b~leefd verzoeken, de 

burgemeester van Amsterdam van het bovenstaande 

in kennis te willen stellen. 
~ 

DE MINISTER YAN BUIT: NLANDSE ZAKEN, 
Voor de ~tinistèr, 

De Chef van het Kabinet , 

Aan de Commissaris 
der Koninrin 
in de _rovincie Noord-Holland 
te 
HA 



c.d.o. 
M I N I S T E R I E V A N . B U I T E N L, A N D S E ZA K E N 

53'"1b3 ••m'-. ltabinet en rotoeoa. ~ r 
No 

Ik heb d 

4t k na .een van h t Poolse Gezantschap hi&r ter 
stede ontvansen schrijven <l.d: . 7 Januari jl., 

'><p~o . lil . oBgl/1/49 , de He$r ~index·~ \ olko dcld ~ 
b noemd is tot Oon~l·Gener$$1 van Polen te 
Awrterda;n. 

• 

»e Heer rolkowioki 1 varge~eld ven zijn 
eohtgenot • 

IK 

DE CHEF VAN HET KABINET 
VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ·zAKEN, 

~ 

Aan het Ministerie 
v a n Algemene Zaken , 
p / a Java straat 68 , a l h ier. 

@ 446 7 8 - '48 



A/A 

MINISTERIEVAN 

Kabi~~i Protocol 

BUITENLANDSE ZAKEN 

No 137137 · 
'S-GRAVENHAGE, de .. 14 December 1948 

Men wordt verzo::ht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer 

en afdeling nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen dat, 
blijkens een van het Gezantschap van 
Polen hier ter stede ontvangen schrijven 
d.d. 7 December j.l. no.IC 0891/88, 

/ Mevrouw Wanda Ncwkunska benoemd is tot 
referendari s aan het bureau van de Handels 
vertegenwoordiging van voornoemd Gezant-
schap. 

1 De Chef van het Kabinet 
de Minister van Buitenlandse 

.Pi·~ 
. .------= 

van 
Zaken, 

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

@ 44678- '48 



No. 51365. •s-Gre.vEilhage, 11 Jamtari 1949. 

Uw No.: Geheim/GrVD 1382. 

d.d.: 11-12-1948 • 

• Onderwerp: Grenspe.ssage diplomaat. 

GEHEIM. 

• 

Naar aanleiding van Uw in margine wrmeld schrl jven 
moge ik het volgende opnerken. 

Van s. K 0 T RA S, ~boren 15-7-1906, :r. D U D A, 
geboren 3~2-1888 en hun resp. echtgenoten werd vermeld, dat zij 
de Poolse nationaliteit bezaten. Dit moet echter zijn "Tsjechische 
nationaliteit•. 

Deze Tsjechen, die tegelijk met L. GUST 0 WS KI 
reisden, zijn afkomstig van het Tsjechische Consulaat te .Amster
dam, hetgeen tijdelijk is opgeheven. 

1> . 

u.c. 



• S. 1'. 

No. Geheim/Gr.V. D. 13H2. 

Bijl.: 1. 1 Vol;:··~ 
...--·· 

\ 
Onderwerp: Grenspassage 

diplomaat. 
l -13 DEC. 1-948· 

- ~ ,...."i 

Aan: C.V.D. 

Typ:LvdE 
Coll.:~ 

• 

\ 
-, 

l A-.. u 

!\1\, ~ 
~ 

In aansluiting \op mijn brief no. 
Geheim/Gr.V.D. 132B d.d. 29.11.1948, met een 
bijlage, betreffende "grenspassage diplomaat 11 

moge ik U hierbij doen toekomen een uit
treksel uit een rapport, opg~aakt door z, 
betrekking hebben® op grenspassage door de 
Poolse diplomaat L. Gustowski en zijn ge-
zin. 

S.T. 

s_'f 



VEILIGHEIDS-RAPPORT 
ONDERVRAGING/SIGNALERING 1 ) 

Geheim Nr ....... GS.D •. 60/48 

[GEHEIM 
Datum va n verhoor/signalering: 1 ) .3 December 194t>. 
Ondervrager/ Rapporteur: I) 

.._, 
Q 
w 
s 

4i 
rJJ 

\ 
q 
w 
~ 
...... 
0 
\ 

rn ·w 
~ 

... 
w ·a. 
«l 
0. 
2 

~ 

Naam: 

Alias: 

Plaats en datum van geboor te: .......... o.nb.e.ke.nd • ... 
FOTO 

Nationaliteit: . .... J;'Qo.lê~;i .. 

Beroep : .. Con.s.ul .. Genera.al ... 

Adres : . thans I'ools .consulaat .. te .... Praag ... 

Lengte: ~· ?.5. ......... Gebit: .. ... Wenkbrauwen: ......... ~/:lP:!! .. 

Postuur: flink ................ Neus: .......................... . ... ....... Haar: ...... g;j,j::;l:l.Çh~~g··· 

Gelaat: 

Ogen: 

Kleding: 

OV.~é:ll. . . . . ............. .. .Mond: 
b . .... ......... ;r.u.a.n ... . ...... Oren: 

... ... 8;j, j::; .... çe>.J.:~~ x.:t .. 9.9 S.~ll.ll.m ... 

Bijzondere kentekenen: .~~g~ ~:tlt:IY.~J.:~ 

Soort: .dipl..pas.po.ort ............. .. Nummer: .. . onbekend ...................... .Datum: .... .. ?.Q~:J.,,)"ll),94(:/.~ . 

Geldig tot: niet bekend 

Visum voor: .N~qe.r.land ................. Nummer: .. ... ........ z.o.nder ........ .Datum: ... . onb.eke.nd 

Verstrekt door: ~!i.Pi!?.t~ri.~ .. Y.I;!J:'l .. Jus.tit..i~ .. . . ......... : ..... te: ........... onbekend ... . 

Geldig tot: ............ ni.~.t..b .. e.kend ....... . 

Reden van de reis: ............ overge.pla.at.s.t ... v.an ... Jlms.terdam ... naar ... l'raag ... ............................ . 

Reisdoel: ........... ful:l& .. ... . 

Vervoermiddel: Interna ~.~.ona l.c:J .. ... ~.re in. 

Schoolopleiding 

Vakopleiding: .. 

Talenkennis: ...... Neder.lands .. en. Pools .. 

Godsdienst : 

Politieke richting: 

Vader: . 

Moeder: 

Echtgenote: . 

Kinderen: 

Naam: 

Broers en Zusters: 

Adres: Beroep: Leeftijd: 

Reden van ondervraging/signalering: 1) 9C>.:t1~.X.:'?.J.:~ . . J?Ii.I:IPC>.'?:t'~l3.P:Y~:t1 .. Y.;~l:lll:lPl..~~~~:Ï:Sl3.. c:l~.P.~~~<3P: .. ~ ... 

Aan: 

1) Doorhalen wat niet verlangd wordt. 

Gustowski werd door mij ook gemeld inmijn veiligheida
signalering nr. 57/48. 

Forru. 460295 l9 43609-'48 



J( l. 
" 2. 

,3. 
)< 4. 
\1 5. 
,, 6. 

- 2-

De hiervoren genoemde Gustowski, was behalve van zijn echtgenote, Zl.Jn drie 
kinderen en kinderverzorgster, vergezeld van de hiernagenoemde vreemdelingen: 

t-;."~-! 

KOTR.AS, s. geboren op 15.7.06, Pool, ·-" ~ / 
diens echtgenot e Kotraseva A. geboren op 15.l2.ll,Poo~e. 
diens kind, Kotrasova,G., geboren op 10.3.32, 
DtiDA, J., geboren op 3.2.188~, Pool ~ · 1 
diens echtgenote, Dudova, R. geboren op 13.3.02 
BOREK, Vaclav, geboren te Jenokraqy, 4.1.1~92, Tsjech, in het bezit van een 
Tsjechisch paspoort nr. 3009-45, 
diens echtgenote Barekova, Karoline, geboren te Viden, 16.5.01, Tsjechische, 
in het bezit van een Tsjechisch paspoort nr. 30lü-45. 

De onder le ,4e ,en 6e genoemde manna n., waren allen werkzaam ge;vee st op het 
Poolse consulaat te .Amsterdam en behoorden tot hst bureau personeel van Gus 

• 
ki L. Zij verlieten via de doorlaatpost station alhier op 3.12.48 te 21.00 uur 

ra vergeze+d van Gustowski, ons land, daar genoemde Gustowski van Amsterdam naar 
'1 1l Praag overgeplaatst was. Zij begaven zich naar Praag alwaar allen op bet 

Poolse consulaat aldaar zouden gaan werken. 

ras poorten. 

Stemming per-
soneel. 

&gage. 

Typ:LvdE 
Coll. :_........., 

Voornoemd personeel met hun echtgenoten, waren allen voorzien van Tsjechi
sche en Poolse paspoorten met opschrift: "fassport de Service 11

1 met daarin 
nog geldige verblijfsvergunningen voor Nederland. 

Te oordelen aan de uitlatingen van Gustowski, die o.a. verklaarde door do 
Burgemeester van Amsterdam uitgeleide te zijn gedaan., was hij verheugd zich 
naar Praag te kunnen begeven. Voornoemd personeel, die allen vrij goed Ne
derlands spraken, wekten de indruk Nederland zeer ongaarne te verlaten. 

Het gehele gezelschap, waaronder ook Gustowski, hadden een geheel rijtuig 
in hun gebruik. In dit rijtuig., deel uitmakende van een internationale trein, 
was een grote hoeveelheid diplomatieke e.a. (g~vone) bagage geborgen, waarover 
geen controle werd uitgeoefend, temeer dit een ove~plaatsing betrof en het 
normaal is dat dan de hoeveelheid bagage groot is. 



MH ~· •I 

.. 
MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 
'-: 1 t ·DEC. \948 

'S-GRAVENHAGE, de 23. NOVj:e.'ri;l~, .rÏi~~4 .. Kabinet en Protocol. 
~N.G ... ., __ .....----- ----
No. 

Aan 

125706. Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

deze brief d a g te k e n i n g, n u m m e r 

en af d e 11 n g nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat blijkens 

ontvangen bericht van het Ge2antschap van Polen hier ter 

' l stede , de Heer Leszek Gustowski van zijn ambt van Consul

t}eneraal van Pole.n t e Amsterdam is ontheven en met in

gang van l November 19~8 benoemd is tot Raad aan de Am

bassade van Polen te Praag. 

Voorts heeft het bovengenoemde Gezantschap mij 

~ Jdoen weten dat de Heer Tadeusz Leszner, Raad aan het 

Ministerie van Buitenlandse Zakèn, tijdelijk belast is 

met de werkzaamheden v a n het Consulaat-Generaal van Polen 

te Amsterdam. 

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

het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
•s-G ra v e n h a g e. 



~- ~~'~L I 
tvlanc. 

MIN I STERIE VAN BUITENLANDSE ZA:KE~ 
~ 11 DEC.·t948· . 

J@FDml:I>NOC Kabinet en Protocol. r ., f"' I~ ó h 
No . ........................ ..:1 .. 2..5705 • l N" ' :t~!or~ 

• 

'S-GRAVENHAGE, de ..... ] : .... 9.'Y.I:'J.I. II~L <".:<:>: • 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief d"agtekening, nummer en 
afdeling nauwkeurig te vermelden 

1 (j, .. V Ten vervolge op het dezerzijds schrij-
~~ ven d.d. 29 September 1948, Kabinet en Pro

tocol, No. 105312 gericht tot de Commissa
ris der Koningin in Noord-Holland en U in 
afschrift toegezonden, heb ik de eer U mede 
te delen, dat blijkens ontvangen bericht van 
het Gezantschap van Polen hier ter stede, 

r 

de Heer Boleslaw Kocznur van zijn ambt van 
Vice-Consul bij het Consulaat-Generaal van 
Polen te Amsterdam ontheven is en met ingang 
van l November benoemd is tot Vice-C onsul 
bij het Consulaat van Polen te Straatsburg. 
~ 

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

~~ .. -~ 

""~ ~\~\ 
Aan het 
Mini sterie van Al gemene Zaken, 
p/a. Javastraat 68 , 
' s-GRAVENHAGE . 



rti. T. 2 9 Nov enrbe r- 1948 • 

• .,No . GeheimjGr. V,D. 1.328. 
1 0'::': 1948· 

Bijlagen: 1. 

Onderwerp: Grenspassage 
diplomaat. 

s-o 6 b_9 l 
- ---· 

• 

.Aan: c.v.D. 

Typ:LvdE 
con.:~ 

• 

·. 

Te Uwer informatie moge ik U hierbij doen toe-

komen afschrift van een rapport, opgemaakt door z, 

betrekking hebbende op grens1~ssage door de di-

plomaat L. Gustowski • 

S . T. · 



VEILIGHEIDSRAPPORT. 

( Datum van bericht: 18 November 194o. 
o1 Rapnorteur : 

• 

Van wthe is het bericht aflmmstig : Stationscontrole Kon. Ma.r . 
Gene . Welke acties zijn ondernomen: 

Betrouwbaarheid van het bericht: Betrouwbaar . 
G.V.D. rapport Nr . 55/1948. 

Onderwerp: contro~le paspoorten vadviswnplichtige diplomaten. 

Coll.: / 

Op Woensdag, de zeventiende November 1948~ 
passeerde via de doorlaatpost Station Venlo, in buiten
waartse richting de Poolse Consul Generaal te Amsteräam, 

I LESZEW GUSTOWSKI, geboorteplaats en datum onbekend, voor

zien van een Pools diplomatiek paspoort, nummer onbekend, 

afgegeven te Warschau op 20.11.46 met daarin een Tsjechisch 

diplomatiek visum en een Nederlands terug~eervisum (dip
·lomatiek) vanhet Ministerie van Justitie, ongenummerd. 

Volgens mededeling van de Heer Gustowski was hij op 

reis naar Praag, waar hi~ een week zou verblijven. 
Naar hij zeide ~evond hij zich op dienstreis en zou 

vermoedelijk te Praag een ••zaakje" (bijzonderheden daarover 
niet bekend) toegezonden krijgen. 

Ten einde geen argwaan te wekken zijn de gegevens 
niet volledig opgenomem. 



-------~----- -·------- --- ----
•s - Gravenhage . B Decembgr 194.e. 

Onàerwt!Jrl> : M, B A Y :t, i; R • 

.. dE !i EI M:. 

.;-,~t '''-~.· 

.... 

·'<F ". t' ~ . ,. 

Van betrouwh nre zijde werd Mij medegedeeld . dat , wnnneer 
bij de Poolse Consul te UHent een Po ls visiua wordt aansev:re.a~ , de Ran
vrager door da Poolse Go n::~ul 7erwezen lf.'Drdt naar een zekere 1r!areu.s B A E
X E R , Syui strnat 23~ te. TJ·, eP.t . 

:Setrokl::3Ilen zou~ en bi j BAK K ~ H etlt' "introducti e" dienen 
t e helen , wc.arna het 0 oolse visum onr.1iddellijk zou kunnen worden Vi>r l eend . 

I k hf.'h de t er U t e verzoeken t e willen doen negeon i n hoe 
ver:-c deze ~gevcns j uis t z i jr, en mi J vsn he~ resultaat op de hoogte te 
do~n s t e llen . 

HET HOOF'.D VJ:.\ DE :'n:: .... T, 
nameng deze , 

Aan de He-er !Ioot'dco"·m1ssnr1s Vl'J ·· ~out i e 
te 
A !.: S 'i' 1!; R D A 1~ . 

J.n. Crabtr:mdan. 



CJ 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZA"REN 
r 

x~~ Kabinet en Protecolo 
No . .. l:l:9..~.5.~ ..... 

'S-GRA VENHAGE, 

deze brief dagtekening, nummer en 
afdeling nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, dat blijkens 
een schrijven van het Poolse Gezantschap bier 

1
ter stede d.d. 15 October j.l. no. HL 0891/72, 
f.Jejuffrouw Stanislawa Korpak als dienst.bode 
bij Zijne Excellentie de Heer K. Pruszynski 9 

gezant van Polen, in diens·t ie getredenQ 

1 
De Chef van het Kabinet van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, 

~ 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, te 
1 s-GRAVENl:lAGE. 



BH 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

)t~~x 

No. 106616 .... 
Kabinet en Protocol. 

'S-GRAVENHAGE, de 6 October 1948. 
I 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
de~e brief dagtekening, nummer en 

1
,afrde!ing nauwkeurig te vermelden 

• Ik heb de eer U mede te fj({fr!. dat Mej, 

• 

~ Helena Seislewska aangesteld is als klerk 
aan het Consulaat-Generaal van Polen te 
Amsterdam. 

4 
De Chef van het Kabi ne t van de 
Minister van Buitenl andse Zaken , 

~p;_~ 

Aan het Mini s t er i e van 
Al gemene Zaken . 
p/ a J avast raat 68 te 
' s - G raven ha ge • 

@ 764'1- '48 



CJ 
AFSCllliiFT aangeboden aan het Ministerie van 

Algemene Zaken , 
p/a Javastraat 68, te 

xxxxxxxxx Kabinet en Protocol. 's-GRAVENHAGE. 

105312. 
29 September 1948. 

Ik heb de eer UHoogWelGeboren mede te ·dèlen, 
dat blijkens ontvangen schrijven van het Poolse 
Gezantschap hier , ter ,stede de Heer BOLESLAW . 
.EO C ZI-.TUR, consulair attaché bij het Consulaat
Generaal van Polen te Amsterdam, bevor~erd is , 
tot vice-consul. Ik moge U beleefd verzoeken, 
de burgemeester van Amsterdam hiervan in kennis 
te willen stellen. · 

~ 
DE MI!ITSTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 

voor .de Minister, 
De Chef van het Kabinet, . 

Aan de Heer Commissaris der Koningin 
in de provincie Noord -Holland , te 
HAARLEM. 

' ·,3 0 SE.P. ·1948 
-~! --

l AL lJ ~ ' ';. J 



~ç; ANB opleggen in O.D. "Poolse Vertegenwoordiging in Nederland" 

f Vo!c~~ cwii.EG . 

r-:-1 8 JUNI 1948 

IA=~·(J ó' JcP t: -----
NOTITIE C 

Dhr. Van BRAKEL (Baitenlandse Zaken) deelt telefonisch 
mede, dat een visam is aangevraagd voor de Poolse koerier 
Bronislav ARCISZEWSKI. Hij vraagt of deze naam in onze 
documentatie voorkomt. 

Dit bleek bij ckecking NIET het geval te ZlJn, waarvan 
telefonisch mededeling gedaan aan Van Brakel. 

C/L 17.6.48 



•• 

~otitie . 

0"" 57 . 

~-<'() tf!r; 

's-Gravenhage , 25 l~ei 1948. 

~I , ! 

Het volgende is afkomstig u:it de verklaringen van E 
( 12 }fa art 1948} . 

1. Poolse onderdanen uit Polen in Nederland aankomend 
behoeven zich niet op de Poolse Legatie te 's-Graven
hage te laten registreren . Doen zij dit wel, dan is 
dat een kwestie van beleefdheid . 
Volgens E echter -:omen de meesten naar de Legatie 
omdat zij weten daarmede aan de veilige kant te blijven. 
Zi j zijn altijd zeer voorzichtig in hun uitlatingen , 
omdat zij bang zijn voor u . B.-agenten , die hen wel
licht observeren en hu..11 act i vi te i ten aan '.Var scha u zou
den kunnen rapporteren. 

2 . E weet niet of er U. B. agenten in Nederland zijn, die 
omtrent Poolse bezoekers rapporteren, maar de eigen
lijke Legatie in •s-Gravenhage houdt zioh daar zeker 
niet mede bezig . 

3 . E acht het echter mogelijk dat Czerniecki in f eite 
Poolse bezoekers tn Nederland observeert . 

4 . Eenmaal ve :.enam I!! va:n G:ORZYN'SY! , dat een lid van de 
P ~ P .R . in Nederland geweest was teneinde een C. P. J .

vergadering bij te wonen. 
Deze man kwam nimmer op ue Legatie en E kent zijn 
naam niet . 

Distributie: 

P .n. 5757 
~o.n . 57 

P . D. 5439 
P . D. Czerniecki 



Not1 tie. 

• 

/ 

Distributie: 

P.D. 5757 
.O.D. 57 

",o ri a 
)v '-

OD 57. 's-GraVenhage , 26 Hei 1948 . 

·-: . ~-

Het volgende is afkomstig uit de ver klaringen van E 
(12 Maart 1948)., 

1. Volgens E verkeert de Poolse Gezant te •s-Gravenhage in 
een tamelij. ongewone positie ten opzichte van het 
Poolse :r.~inisterie van Bui tenland se Zaken te Wa rschau . 
Hij blijkt noch i nstructies noch richtli jnen van he t 
Ministerie te ontvang~n. 

2. Dit zou slechts kunnen zijn of omdat de Gezant niet ver
trouwd wordt~ öf omdat d0 legatie van geen belang geacht 
wordt. 

3. De Gezant heeft nimmer enige informatie ontvangen be
treffende de ominform, noch voor de opric!l.tJ.ng d'e rvan, 
noch daarna . I ij ontving nimmer richtlijnen betreffende 
de door hun aan te nemen houding ten opzichte van het 
~arshall-plan. 

4 . Toen hi j in November 1947 in 'arschau was , stipuleerde 
noch de ~inister van Buitenlandse Zaken, noch de Presl
dent van de Republiek enige politieke lijn, we lke het zou 
moeten volgen. 

5. Gedurende hetzelfde bezoek aan Polen bracht hij twee 
uren door bij de Poolse President Beirut. Zij bespraken 
het leven in 'Vest-Europa en de President bleek bijzondere 
belangstelling te tonen in de commerci~le vooruitzichten 
van Polen in Europa. Hij zeide de Gezant, dat hij alles 
in het werk moest stellen de handel tussen Nederland en 
Polen te bevorderen. 

6. De Gezant zendt zi,jn ra pporten aan het J'oolse Ministerie 
van Buitenlandse Zaken en, indien het onderwerp van 
voldoende belang is, ap9rte oopieen aan 
a. de Pz·e~ddent 
b. de Vinister President 
o. de leiding Tan de P.P.s. 

7. Het zenden van copieen aan de P.P.S. is een gebruikelijke 
methode en geschiedt met goedvinden van de President. 



• 

• 

Notitie. 

:Clmer 
57 
Czerniecki 
Hollander 
123 

OD 57. ... Jjl I fY 
's-Gravenhage, 26 Mei 1948 •. 

Het volgende is afkomstig uit de ve~klaringen van E 
( 12 vaart 1948} . 

1. Czerniecki's werkelijke naam luidt "TENNENBAUN" . 
Hij is een Jood . · 

2. De Gezant stond in de ~lechtst mogelijke verhouding tot 
Czerniecki en hoewel hij er nimmer officieel van was 
op de hoogte gesteld, is E ervan overtuigd , dat de laatste 
een U. B.-agent is. Czerniecki bespionneerde de Gezant 
ongetwij feld, zowel direct als door tussenkomst van 
's Gezants secretaresse, ~~aria ZOJi\OZKm"SK.l\ . Toen de 
laatste in rTederland aankwam was zij politiek niet 
geinte:resseerd; onder invloed can Ozernieoki echter 
werd. zij oom..rnuniste • 

3. De Gezant was e1·van overtaigd, dat ~ojaczkowska 
copieen van zijn correspondentie u!ttrok en aan 
Czerniecki overhandigde . 

4. Gevraagd of hij van mening was, dat Czerniecki een 
agentenne:Jt leidt , a_ntwoord<1e !: dat hij dat niet 
dacht, maar d.c..t Czerni scki zich verliet op de 
plaatselijke c;ommum.sten, die hem van tijd tot tijd 
rapporten overhandigen . 

5. In. 1947 ma~ };te Czerniecki t'Nee x·eizen naar Polen; 
beide .alen vertelde h:tj de Gezant niet waarom hij 
ging, ~aar toonde hem eenvoudig een order getekend 
van·~e.r.e het -'col se ... inlsterie van Buitenlandse! Zaken . 
Als .hij van deze reizen terugkwam, sprak hlj nimmer over 
hetgeen 11ad plaat.J ;avonden . J:ens vertelde hij de Gezant 
dat hij, l!ehe.lve voo1· Juitenland;;;e ;~aken ook nog voor 
een ander · ~lniste:d e wer}:te . 

6. Czerniecki blijkt in zeer- "'oede termen te zi,jn met 
l.LA:· !J2. , de portier van het Foolse Gezantschap . 

7 . De Gez8.nt za~ hem eens in Czerr;.lec1d' ·-> ':.>ureau , gezeten 
in ar.rnstoelen h:.et 21un voeten op de tafel /samen patend 
en drinkend. 

s . '"!01 ;ND.JB is door Czern:leoki op jaarcontract aangesteld, 
voll'omen tegen de r-ewoonte. E denkt dat HOLLANDEh onge
twijfeld veel van Czerniecki's qctiviteiten, contacten 
en be,1egingen afwset en bijgevolg hem chanteert. 

9 . Officieel beh~ndelt alleen de Gezant gehei me zaken, 
mee r nat-1u:;:oli;îk zal Gz-.~rniecki , ir.dien hij zoals E 
denkt een U.B,.-agent is, zelf activiteiten ontwikkelen~ 
die de Gezant onbekend zijn . Czarniec 1d ~eb1nikt de 
diplomatieke pest niet voor clandestiene activiteiten, 
omdat de ~ezant toezicht houdt op het verzenden daarvan. 
Ozerniecki kan n8tuurlijk zijn rapporten persoonlijk na,r 
de Poolse Leratie in. Brussel brengen en ze vandaar verzen
den, desnoods per officiele koerier. 
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10. E denkt da t . B.-agent en buiten Polen wellicht samen
werken met de ."llitaire i nlichtingendienst. lils reden 
h iervoor geeft hij op, dat Czerniecki ook geinteres
seert blijkt i n vliegvelden e.d. 

11. Op de vr aag of de Poolse Gezant door i emand in de 
Legatie werd gecontroleerd, werd geantwoord, dat dit 
off ici eel niet het geval was, :maar dat hoogstwaarschijn
lijk Czerniecki dit deed. Er zouden geen communistische 
cellen i n de Legatie zijn. 

12. Gedurende Privalov's detachering op de Sovjet Ambassade, 
meende de Ge zant, dat Czerniecki daar mede trachtte te 
werken. Dit zou echter geen succes hebben gehad, want 
het blaak, dat; d~ Svvjet .Ambas sade hem niet "au serieus" 
nam. 

13. Czerniecki stond blijkbEer in intieme relatie met een 
meisje werkzaam op het r ederland. r:& Ministerie van Buiten
l andse Zaken. Het is bekend, dat zij hem verscheidene 
keren bezocht. ~ et is ook bekend, dat hij nauwe relaties 
onderhoudt mat een ze.kere .evrouw JDCH van WIJK. 
De chauffeur van de Gezant zal waarschijnli jk meer 
details weten over de verhouding tussen Czerniecki en 
Mevrouw Asoh van 't'ljk . 

14. De verhouding tussen Czerniecki en de Poolse Consul 
GUSTOVVSKI lijkt uiterlijk goed te zijn, maar in wer ke
lijkheid zijn zij vijanden. 

15. E verklaart, dat Czerniecki opzettelijke vriendschap 
tracht te sluiten met de Anglo-saxons, in het bijzonder 
met de Australiers. ·Hij maakt ook gebruik van diplo
matieke voorrechten, hetzij ten eigen bate, hetzij voor 
het ~inanoieren van zijn netwerk, indien dit laatste 
bestaat . 

16, Gedurende de laatste drie maanden ontving hij respec
tievelijk 6000, 7000 en 10.000 cigaretten (onbekend 
merk). De Gezant onde1·hield hem hierover en rapporteerde 
dit aan .het Poolse J.tin.iste:l:ie van Bui tenland se Zaken; dit 
laatste nam hier geen notitie van. De Gezant rapporteer
de nog een 1mdere bede<nkelijke transactie waaraan Czer
niecki deelnam. Ditmaal betr ot het het verkopen van een 
Legatie-auto en het kopen van een andere . Ook hierop 
werd door het r in:tste:s:·ie van Buitenlandse Zaken geen 
actie genomen . 

17. Het is E niet bekend o~ Czernieck1 voorheen in B~ussel 
gedetacheerd is geweest. 

18. Czerniecki staat in contact met Tohikirissov, maar 
E weet niet hoe vaak zij elkaar ontmoeten; zeker ge
beurt dit niet in de Poolse Legatie . 
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Het volgende is a fkoms t ig uit de verklaring~n van E 
(12 Maart 1948 ). 

1 . De Poolse Gezant stond in vr iend scha ppelij ke verhouding 
tot de Sovjet Ambassadeur te 's - Gravenha ge , zonder me er. 

2 . De Gezant onderhield voornamelijk contact met de vroe 
gere kanselier Privalov , die ongeveer acht maanden 
geleden ' s - Gravenhage verliet . Priva löv had de gewoonte 
terloops de Poolse Ge zant te bezoeken ; zij bespraken . 
nimmer iets van geheime of subversieve aard . 

3 . De Poo l se Gezant ontmoette slechts eenma a l de t weede 
Secretaris Tchikirissov; hij is er echter van over 
tuigd , dat deze in' na uw contact staat met Czer~iecki. 

4 . E denkt dat Tchikirissov de werkelijke ma cht shebber 
in de 3ovjet Ambassade is en zelfs de Ambassadeur 
controleert. Desondanks ver kl aart E ca t egorisch , dat 
hij nimmer dir ect werd beïnvloed door iemand van de 
Sov jet Ambassade t e ' s - Gravenhage. 

Distributi e: 
P.D. 5757 

~.D. 57 
O.D. 123 
P.D. Czerniécki: 
P.D. Tchikirissov 
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Het volgende is· afkomstig uit de verklaringen van E 
(12 Maart 1948) . 

1 . Eenmaal per vier of vijf weken arriveert op de 
Poolse Legatie te 's-Gravenhage de diplomatiel<:e 
postzak, komende van Warschau via Parijs . Deze 
wordt gebracht per koerier . Waar de Legatie toch geen 
richtlijnen of ~nstructies ontvangt , is er geen be
hoefte aan een vluggere verbinding. 

2 .• Open telegrammen wor de11 via het postkantoor verzonden . 
3 . De Legatie heeft geen codes en indien de Gezant een 

cijfertelegrru."'l near "Jarscbau zou w.tllen zenden, dan 
zou dit · moeton g€!beure •1 via dE:• Poolse Legatie te 
Drussel. 

4. E draagt ~een kennis van ceheime Poolse radiozend ers 
in Nederland • 
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..::: 4. ~JuN~ 1948 I 
Onderwerp: 
Grenspassage Edward ~el. ACDj -r7 o;:-

• 

- / ! 

Te Uwer informatie doe ik U hierbij 
toekomen afschrift van een rapport, 
opgemaakt door~., betrekking hebbende op 
grenspassage door de Rolse diplomatieke 
koerier Edward Emmel • 

c.s. 

Hoofd C.V .D • 

• 



Dat um van be~icht: 
Rspparte1.1r: , 
Van wie ia bericht at'komatig: 
.Betrouwbaarheid Wl het bericht : · 
Welke actie 's ' zijn ondernomen: ; 
Met we;'!.k~ instantie' 13 wordt !'I ~en":' 
gewerkt: " 

19 Aprll ' 1948. 
A(J. 3· 
personeel. 
betr Ç)UWbaar.~ 
ge~ • . ",; 

~ ·~-------- ~ 

--ARD . E ':&! }{ 'IE L " . . 
g~boren 29 .lf<a_~ 1919 te J;3ytan · (F) Foóls <ïil!lomatiek 

, lt'oer.icr, in het ~zi'Ç .v~ een Pools dipl.tiek pas
,. ··poort;, serie' no. 10..1942# $:f'gegeven 22 Se:P~ember 1947 

. · te Warschau , en geldig ~t 2~ ~t~mber 1948. 
".•, - I• ' ' 

~ Bedo~lde koerier verklaarde op weg te . zijn naar P 
. .Als bagage had hi.) bij zich een_ dubbele actetas. .. ' 

' Op he't p~spoo'rt (bédoeld paspoort .was ,nut in boekvonÎl 
doch bestond mt enkelè vellen p@Pier in d~ vonn en 

. grootte van een Belgisch La~sser~asser) kwam een N~
d.erl~ds diplOmatiek :visuin voor nr. 167L0967, at'gege"" 
ven ·te Warschau. op J,.9J4aar.t 1948 door dë Ambassade · 
der Nede:rlan:len, verimeldepde. "Gezien voor:.;meerdere 
reizen naar NedêrlE, 'geldig voor dr:le ;maanden na . da
tllll Va%1 &f'gifte"• · et visum Wá.~ ondertekend door de ' 
lste Gezan_;;sóhapskaru.;eUer Philip J.c. TISSEW'. 

Controle van de zijde der!I & A is n:i,e.t verricht. 
van de reis van betrokken koerier is niet bekend. 
lfij verkl.aar4e alleen op 1'Cg te zijn naar Parijs. 
te~ a.anvdelijk bezwaar tegen opneming .van dè gegevens 
doch zei later: ~Is . het ok~•. (Engelse taal). 

. l3ètrokken .~teta,s was: on8eze~eld. Meerdere biJz~ma.erJJetl 
den zijn d.eze.r20ijds niet te melden. cp het betrokken 

· paspoort kvnmen visU&S voor van di verse landen in 
Eurq>a. 
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11 Personeel Poolse Le~atie 11 

-\~ n/?~. ·i 
l - 2.JUNI1948 

1. 

' . ~t'fln' 
Omt:eent het werkzame persone el ·iJ .. d~?o~se 

Le~atie aan de Alexand erstraat 25 alhie~ he t T0l
~ende worden vermeld: 

Johannes den Hollander, geboren 7 April 1913 te Rot
terdam,Nederlandse nationaliteit,(zoon van Nicelaas 
Arie den Hollander en Johanna Theodora Maria Jansen, 
beid en over leden), " ehmid, van beroep electricien, sedert 
9 Februari 1926 wonende te 'a-Gravenha~e. Hij woonde re
spectie'tiJelijk aan de Velpsestraat 95,Zuiderparkla an 61 
en aan de Kritzingerstraat 120. 

Hi j is op 26 October 1938 te 's-Gravenha~e gehuwd 
met, Wilhelmina J!,rederika Uonnè, geboren 9 Au~ustus 1910 
te 's-Gravenha~e.Nederlandse nationaliteit. 

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen " eboren; 
1. Johannes Theodorus den Hollander, ~eboren 6-12-39. 
8. Maria den Hollander, geboren 28·3-41. 
3. Franciscus den Hollander, geboren 26-7-46. 

Den Hollander,die electricien is van beroep,werkte 
van 8 April 1938 tot 3 November 1938 bij de monta~e in
richting van de firma Heijstek aan de Zwartewe~ 16 al
hier. 

Van December 1938 tot 4 April 1939 was hij werkeloos 
en werd toen ondersteund door het Maatschappelijk Hulp
betoon. 

Van 4 ~ril 1939 tot 20 Mei 1939 was hij werkzaam 
bij de fi:ema Hinfelaar,Be~oniastraat 315 te Den Haag. 

Van 3 October 1939 tot 15 Februari 1941 bij de fir
ma Alberts-Kleef,aan de 3e Wittenburgdwarsstraat te 
.Amsterdam. 

Van 23 Au~ustus 1941 tot 30 Juni 1944 werkte hij 
voor de Duitse Weermacht,o.a. bij de vliegtui~ontage 
en als electricien bij de storin~sdienst. 

Hij was in het bezit van een Ausweis van de "Stori 
stelle"te Scheveningen,geldig tot 30 Juni 1944 voor het 
haven~ebi ed ~lijk aan Zee. 

Op 20 November 1944 is hij verplicht te werk ge-
steld in Duitsland •. 

Na zijn teru~keer uit Duitsland is bij van 15 Octo
ber 1945 tot 30 Juni 1946 bij de H.A.P~ .werkzaam ~e
weest. 

In de zomer van 1946 was hij een paar maanden werk 
zaam bij de firma J.C.Kornhof.Boekhorststraat 153a t~ 
's-Gravenha~e. 

Sedert lt jaar is hij thans als portier werkzaam 
bij de Po~lse Le~~e aan de Alexanderstraat 25 al~ier. 

Den Hollander belijdt de Rooms Katl-Jolieke Gods
dienst. 1n~ewijden zijn de menin~ toe edaan,dat hij tot 
de Partij van de Arbeid behoort. 

Van politieke activiteit zijnerzijds is tot heden 
niet t;~;ebleken. 

Bij de plaatselijke politie is niets ten zijne na-
dele bekend. 

De bij de P.R.A. alhier in~ekomen klacht,omtrent 
het werken voor de Duitse \/eermacht,is door de Advocaat 

-Fiscaal 
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Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te 'a-Gravenha~e 
~~seponeerd . ' 

Jan Giesluk, 'gebbren 22 October I8c31 te Jezcoro (Polen) 
Ppolse nationaliteit,le"atie-bode,wonende te 's-Gravenha
~e .Bankastraat (Alexanderhof) 49 ,i s gehuwd met Francisca 
tacholec, ~eboren 11 Februari 1901 te Pacijn (Polen). 

Dit echtpaar ,dat zich op 2 Maar t 1934 te 1 s-Gravenha
ge vestigde , heeft twee kinderen , beiden te 's-Gravenhaie 
geboren. 

Cieslmk voornoemd 1 was reeds vÓÓr de oorlog als con
eierge verbonden aan de Poolse Legatie. 

Bij de Duitse invasie in Nederland en het vertrek van 
de Poolse re~ering naar Londen,stond Ciesluk me t zijn 
gezin gereed om ook naar Engeland uit t e wijken . 

Tengevolge van de snelle Duitse opmars in Nederland, 
zij n de plannen van Cie s luk niet door kunnen gaan . 

De houding van het ech tpaar Cie sluk 1 ~edurende de Duit
se bezetting a.lhier, wordt ~oed genoemd. 

Bij de teru~keer van de Poolse Legatie in I945,is 
Ciesluk weer onmiddellijk als conci erge in dienst van de 
Poolse Legatie getreden. 

Alexander Lecko, geboren 11 Februari 1892 te Dorf
Loski,Poolse nationa liteit,oorspronkelijk Rus,van be
roep kok,wonende te 1 s -Gravenhage .Cantaloupenburg 55.~, 
kwam op 26 Ii!Ia.art 19 25 naar Nederland en heeft sedert 
dien op diverse adressen "'oo,gaehtig IJiliWSest. ~ 

Ook Lecko was vóór de oorlo g reeds als ktk in dienst 
bij de Poolse Legatie. 

Hij is gehuwd met Johanna Wilhelmina Ullman,geboren 
29 December !898 te liesbaden (Dld), van Poolse ori gine. 

Laatstgenoemde kwam op 3 Maart 1925 als dienstbode 
naar Nederland van Vliesbaden. 

Na hun huwelijk heeft het echtpaar van 15 September 
1928 tmt 7 November 1928 (plm.twee maanden) te Szczorse 
in Polen vertmef~. 

Omtrent hun houding "edurende de Duitse bezettin~ 
alhier,is niets ten hunne nadele ~ebleken • 

Na de bevrijding is Lecko van 14 Juni !945 tot 10 
Februari !946 als kok in dienst geweest bij de Canadese 
Troepen in Apeldoorn. 

Sedert dien,is hij als kok werkzaam bij de Poolse 
Le~atie aan de Alexanderstraat al~ier. 

Tot voor kort ~eleden was als Ehauffeur bij de 
Poolse Legatie in dienst: 

Victor Jacques Emile Eoonen,~eboren 8 Augustus 1906 
te Sphaerbeek (Belgie),Bel~ische nationaliteit,Gods
dienst Rooms Katholiek,van beroep hulpbestuurder bij de 
H. T .M., wonende te 1 s-Gravenhage .Burgerdijkstraat 69. 

Deze Boonen kwam op 9 April 1919 met zijn ouders 
naar Nederland,komemde van Schaerbeel (B) en vesti~de)'1 
zich te 1 s-Gravenha~e. 

Voor de oorlog was Boenen voornoemd,veel werkeloos. 
Hij genoot van 1934 tot I938,f.l3,50 steun per week van 
het Maatschappelijk Hulpbetoon. 

Hij is "ehuwd net, Jacoba Johanna 1nnemee,geboren 
21 Januari 19!0 te Schaerbeek (B). 

Laatst genoemde blam op 14 October 1931 van Brussel 
naar Nederland. 

Het echtpaar heeft een kind ~enaamd, Elisabeth Fre
derique Jacqueline Boonen,geboren 18 Februari 1938 te 
1 s-Gravenha~e. 

Naar uit welin~elichte bron werd vernomen,zou met 
Het V8rtr8k VQn de Poolse gezant Dr.Elmer,ook zijn secre 

taresse 
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taresse, het Pools·e d i enstmeis j e en de chauffeur Boonei\ 
bij de l e~ati e zijn vertrokken. 

Vast s t a.a. t,da t Boonen voor enkele vïeken niet meer 
in d i ens t is bij de P-oo l -se Legatie •. 

- , 's-Gravenha-ge , 23 :Maar t 1948. 
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's-Gravenha~e ,I 28 April 1 ~48 ' 

• '! 2 s2tv?Aftll ~~ .hW48 : 

:- :-.. - . ; ~ J6 /tfJ - I 
Het volgende is afkomstig uit de verklaringen 

van E . (12 Maart 1948 ) 

VALKOV is een ma n van de nieuwe Rus s ische stijl. Hij is . 
ijverig voor zijn werk en intelligent. Naast Russisch 
s preekt hij wat Engels. 
Bij zijn houding tegenover de gezanten van de satèliet
l anden laa t hij er zich niet op voorstaan, dat hij een 
belangrij ke positie heeft. 
VALKOV h eeft vroeger in Londen gewerkt onder LEBEDEN, 
die nu Russisch ambassadeur in Warschau is. VALKOV is nog 
steeds bevriend met LEBEDEN. 
VALKOV en zijn vrouw willen graag terug naar Moskou. 
Hij zou dit om persoonlijke redenen wi llen. Bovendien 
is het _wenselijk voor zijn carriers, dat hij of overge
plaatst wordt of teruggeroepen wordt. 
Volgens E. beinvloedt VALKOV het doen en laten der Poolse 
legatie niet. E. bracht Oudejaarsavond 47 / 48 in het huis · 
van VALKOV door tezamen met de Joegoslavische gezant. 
Er waren die avond verder geen gasten. 

LP. 28-4-48 
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<hen act 1~ zo~:d'H uv~d.og met __.k,&____ Ó ~-
------·------·----"'" •j6 7-_~6': -He~ onderstaande is afkom&ig uit de verklaringen 

van E (12-3-48) 

~ A. De vereniging Nederland-Polen werd opgericht door een 
zekere GO ZD~SKI. Deze vereniging werd opgericht met 
medeweten en de steun van de Poolse gezant, d i.~ tevens 
voorzitter werd . 

v B. Als j onge man was GORVINSKI uitgever van een commu~ 
nistisch blad in Duitsland. Ten tij de van het Hitler 
regiem werd hij gear resteerd en heeft sindsdien 
een avontuurlijk bestaan geleid. 

J c. Niet officieel is hij de persattache van de Poolse 
l egatie en is over het algemeen op goede voet met 
de gezant. 

,J D. Go-· zYNSKI heeft aan de gezant medegedeeld dat hij 
geen communist was, maardat hij talrijke contacten 
met Nederlandse communisten had. 

v E . De vereniging Nederland-Polen heeft heel welnlg geld, 
wat nog afkomstig is van de contributie van de 
Nederlandse leden. 

v F. Het is echter niet uitgesloten, dat GORZYNSKI mee~ 
contact heeft met Nederlandse communisten dan hij 
erkent. Indien dit zo is doet hij dit prive en niet 
als lid van de vereniging Nederland-Polen. Hij weet 
dat de gezant er nooit in zou toestemmen dat de 
vereniging of h et gezantschap dingen zou doen die 
onverenigbaar waren met de diplomatieke gebruiken. 
De gezant heeft G01ZYNSKI dit meerdere malen mede-
gedeeld. 

11 G. G01~ZYNSKI ontving een zekere hoeveelheid inlichtingen 
van communisten waar G niet om gevraagd zou hebben, 
maar die ze hem gewoon komen brengen. 

v H.Verschillende malen gaf GOtZYNSKideze inlichtingen door 
aan de gezant. Voornamelijk waren het mededelingen 
betreffende economie en politiek. 

v I. De communisten, die deze inlichtingen verstrekte waren 
meest in dienst in betrekkingen waar zij deze in
lichtingen konden verkrijgen. 

V J. E. voegde hier nog aan toe, dat het voor communisten 
een heel gewone methode is om op eigen initiatief 
naar de Sowjet Ambassade of naar de legaties van de 
satelliet landen inlichtingen te brengen. De comnm
nisten beschouwen het als hun plicht dit te doen als 
een long term policy om hun land te helpen door Moskou 
te helpen tegen de tegenwoordige machthebbers. 

LP. 27-4-48 1011. 
N.B. Een dupl. van dit stuk was geagendeerd onder nr. 

o.D. 57 -
P.D. 5757 
P.D. 5439 

~ O.D. Ver. Ned.-Polen 36185. 
nu vervallen 
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Het onderstaande is afkomstig uit de ver- f 
klaringen van E . 
LAPTOR k\ltJam in Nederland ter zelfder tijd aan als de 
Poolse handels Delegatie en in zijn hoedanigheid van 
Pools ambtenaa r van de Poolse Ambassade te Londen, . 

' trachtte hi j op a lle mogelij ke manier-en de moeilijk
heden, die voort kwamen uit het ontslag van E , te sus
·sen. Daar dit niet lukte besloot hi j dat E's kamer 
en zijn pers oonlij ke cor r espondentie afgesloten moesten 
worden en voor zien van een zegel, hetgeen hij persoon
lijk deed. 
E maakt hier uit op, dat hij een vertrouwd volgeling van 
de Poolse regering is • 

1011. 
Distributie: 

LP 27-4-48 

• 
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Het onder s t aande is afkomstig uit de ver

klaringen van E. 

v 1. De Poolse Maritieme Missie te Amsterdam staat onder 
leiding van een zekere KARCHEWSKI. E denkt dat 
K.,~RCHEWSKI niets te maken heeft met subversieve 
activiteiten. 

2. De Handels Delegatie die kort geleden in Nederland 
arriveerde staat onder leiding van een zekere ROl~N . 
E beschouwt deze missie als een bonafide handels- 
missie, die tot doel heeft een handelsovereenkomst 
af te sluiten. 

3. Wanneer een handelsdelegatie in Nederland aankomt, 
geeft de Poolse legatie alle mogelijke hulp. Deze 
hulp beperkt zich echter in het beleggen van bij
eenkomsten met Nederlandse autoriteiten en zaken
lieden. 

4. De leden van deze delegatie zijn steeds geïnstrueerd 
voor dat zij in Nederland aankomen. Volgens E zijn zij 
echter ongelukkig uitgekozen en sle!é'ht geïnstrueerd. 

LP. 27-4-48 1011. 
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Van "Oskar" vernam ik het volgendes 

Naar aanleiding van de stukken die in de diverse bladen 
geeta~~ hebben over ELMER, v~~zocht CZERNIECKI een onderhoud 
met m1Jn zegsman te hebben. H1erbij vertelde c. dat het hem 
reeds lang. bekend ~s . datE. knoeide met de finantiën van · 
de l?oolse Legatie . Om dit te staven legde hij een aantal 
stukken over , die echter niet erg overtuigend waren. 
Verder deelde c. mede , . dat er uit politiek oogp~t nooit 
moeilijkheden waren geweest. E had steeds naar Warschau ge
rapporteerd op een manier zoals van een Pools diplomaat ver
wacht mocht worden. Bovendien had E. volgens hem een aantal 
stukken geschreven in Poolse dagbladen, zij het dan ook 
onder een pseudoniem, die veel radicaler waren dan. de officie 
le rapporten. 
De werkelijke redenen voor zijn vertrek waren geweest , naast 
de knoeierijen, het drijven van zijn vrouw. Deze vrouw, die 
veel jonger is dan E, begreep heel goed, dan na de pensioen
nering van E haar luxe leven afgelopen was . Zij heeft er w1s 
steeds op aangedrongen, dat hij zijn baan zou opgeven. Boven
dien had E, volgens c., voldoende dollira om tot zijn dood 
en di e van zijn vro11rt heel behoorl ijk te kunnen leven. . · 
Wanneer E d11s wil poseren als de kampioen der democrati een-" . 
geeft hij een heel verkeerd beeld. 

20- 3- 48 LP. 

Distributie: 
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Notitie • 
's-Gravenhage, 27 

Het onderstaande is afkomstig uit de 
van E. 
1. De brief van E met ontslag-neming naar Warschau en d e 
brief uit Warschau van de Minister van Buitenlandse Za
ken met het ontslag van E hebben elkaar gekruist. 
2. E wist niet van te voren, dat hij ontslagen werd, maar 
had het wel zien aankomen. 

~ 3. Andrzej CZER~ITCKI is aa~gesteld tot charge d'affaires 
maar zal volgens E in de nabije toekomst vervangen worden 
door een andere charge d'affaires, daa r CZERNICKI zich 
te veel op de voorgrond heeft geplaatst bij E's vertrek. 

LP. 27-4-48 1011. 
Distributie: 

-o.D. 57 I • . • 

:'~eer. sctie zonder ove r ls.Y: m~t•.. ~ ··· j' P.D. 5757 
P.D. Czerniecki - -::_~ ::::..:...-~--/ldQ=.:::::·=.J _____ __, ... - ~ .... --.... - ... -.-- r--



Notitie van C 5 
Mishandeling Mackowiac . .I 

l '\ 

De Haagse ID deelt mede: 
De rechercheQr van de Recherbheafd. bij wie Ma

ckowiac "aangifte" gedaan heeft, vroeg dit meisje of 
zij prijs stelde op verdere actie üii in haar land. 

Uit angst voor represaille tegen haar familie ziet 
de mishandelde d~t liever niet gebeQren. 

Het bovenstaande aan Dr. StQyt bericht. 

den Haag, 14.4.1948 

c 5 



Notitie. 

Distributie: 

~o.D. 57 
P.D. 5757 

's-Gravenhage, 12 April 1948. 

Het onderstaande is afkomstig uit de verklaringen 
van E (12-3-'48). 

L. Gostewski de Poo~se Consul generaal is volgens hem een 
slecht merk. Oorspronkelijk was hij nationalist, daarna 
Katholiek en nu lid van de P.P.S. 
Gostewski heeft te :war scha u verteld, dat E gedurende de 
oorlog gecollaboreerd had met de Duitsers. 
Hij vermoedt dat Gostewski een defecter zal worden wanneer 
hij terug wordt geroepen naar Warschau. 



• 

Notitie. 's-Gravenhage, 12 April 1948. 

Het onderstaande is afkomstig uit de verklaringen 
van E. (12-3-'48) 

In 194? toen er geen handelsovereenkomst was 
tussen Nederland en Polen, kwam de Russische kanselier 
M.P. PRIVALOV mededelen, dat de Soviets het Polen afraden 
handel te drijvén met Nederland. Dit werd op zeer impe
ratieve wijze medegedeeld. E antwoordde toen, dat hij 
alle mogelijke moeite deed om de handel tussen beide landen 
te bevorderen, daar het in het belang van Polen was, dat er 
handel was met het Westen. 
Privalov gaf hierop geen antwoord. 

LP 12-4-'48 1011. 
Distributie: 

- O.D. 57 Vo'~r-.=- 0 1 

P.D. 
1
5757 

O.D. 23 
l. ~ ... ----._....,.,..... w:?Oa . _......_._..._....,. . ......._,---..._ ___ _ 

: Oe en ll c tie ..1 zon"e r overlag met 

~ 1 

- . 4 

. At194a l 
T:.:. .~-J61tJ~ 



Notitie. 

--

Distributie: 

- o.n. 57 
P .. D. 5757 
o.n. 123 

's-Gravenhage, 12 April 1948. 

Het onderstaande is afkomstig van de verklaringen 
van E (12-3-'48). 
1. De Poolse legatie in Den Haag ontvangt haar gelden via 

o.e Nederlandse Bank. 
2. Per diplomatieke post is nooit Nederlands geld of andere 

munt ontvangen. 
3. Toen E in 1946 naar Nederland kwam, werd hem i50 dollar 

uit 1arschau mede gegeven. 
4. Toen E de 150 dollar ontving, werd hem nog 10.000 dollar 

/ toegezegd, die later gezonden zouden worden. Het Poolse 
!.'Iinisterie van Buitenlandse Zaken zeide, dat ze daarvoor 
de bemiddeling nodig hadden van de "Cosbark" (De Rus
sische Staats Bank te Moskou.) 

5. Enige tijd l ater ontving E van de Russische Ambassade in 
Den Haag bericht, dat de 10.000 dollar was aangekomen en 
werd hem verzocht deze te komen afhalen. 
Toen E kwam om het geld te h3len, wilden ze hel.ll het geld 
slechts in guldens u5.thetalon. Daar E voldoende guldens 
had veiger'de hij de guldens aan te nemen en de gehele 
transactie ging niet door. Later was er nog al wat te doen 
geweest over deze mislukte dollar transactie. -- . ·,- ·--t 

LP 12-4-'4. V lOll~PGEt.[ f. ! 
\· ·;e~n-;;u;-;;~~!î~·~;~r~;;;:·~--~=;.J \ 2 5.MAI1948 

·-·- r À--~~ J6! 
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Notitie van C 5 

Mishandeling van 
MACKOWIAC door JELONEK 

Op 8.3.48 stelt Dr.Stuyt mij telefonisch (slechte 
security door permament autogebrak en chauffeurs by C) 
van ontvangst politiebericht over in margine vermelde 
aangelegenheid in kennis. · 

Vraagt mijn raad hoe BZ hierop moet reageren. Jelo
nek heeft bij de Politie aan~ifte gedaan (p.v. opge
maakt) en verzocht dit te bevoegder plaatse kenbaar 
te maken. · · 

Adviseer Dr.s. het voorgevallene via onze Gezant in 
Warschau aan Poolse Regering kenbaar te maken. Al zal 
deze het zonder meer ter zijde leggen, er bestaat kans, 
dat Jelonek t.z.t. nog eens ·iets geks doet. BZ heeft 
dan gelegenheid ( als dat gewenst is, b.v. doordat 
Jelonek erg actief spmmnneert) te laten weten, dat be
trokkene niet meer "reçu" is. 

Zal op verzoek van Stuyt (zonder dat blijkt, dat 
'd.an BZ komt) via Poli tie aan Mackowiao là ten vragen 
zij geen represailles op·- familie vreest. 

C.B. 2393 - 50.000@ 30543 - '46 
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1 --- --- - -· -· --- -~- --

, . ·~:::n l eir ;_ 1 · V;'!l ~,ijc·:--,"nr1 Ti' nort l1e'tJ"e:Cf'enc'e ·ü~- -

1,'"·1clel l. '1' ' ' ~''1 r'le 1· ""llrl"'ll'l" l· "·J·e v rP1 r'e Poo l so ~p z ,-, nt t"P. l1'"""r'l. à : - •- - J. , V (. .0. l -" <) \,. t:.• - '- , ~.,:·; , """ . l J. , '- I. , J _ • ' < • 

- • "'11t on inP ""'C .0 TIJ\"C , t i jc'e li ;j:: VP.~ · b li. ;ji' h ouàenc1 e i >1 '1p t 
• :.~nr..;teèT 'ro'"'J:ër'7assen --.o..r1ï, :·~n 'lO{; he t v ol r·e.1de ,._,or den qec:Je 

·ed e e l d : 
~- " Cn rie àC'; , ,.!'"" r on berl oe l c1 e nisllc'ncle lin!; nl ;::onts von d , 

_a '.1d~,; : 23 -'- "'b r l"'' i 1948 , or.wtre e ks l v l).Llr ~.r er d rJ oo l" cl.e 2e 
)(l se cre t ..:. ri s v c:.. 1 '1ej:l . eza~1tP c :12n , ~enaand _cl~~;.:..~~Izc:~I, t er·e n 
'f.. j lie -e2;::J.n~ -' :3 . BL:3_]:~ , cezecc' , 6~ ~ h ij he t r·e··;OU'.7 b inne n 24 lJ.Llr 

n oe s t he·Jd en Ve Î'l::>l;en en C1 Pt . lt an c18TS uet ce·.-.re l fi ZO U r·e 
beur el1 . 

~e Gez2nt, 3 LIGR, vro ec hem, of h i j dat b ev e l s c hr i f t e 
lij ~ wilde b eve s~ igen , waarop Cz e r n iec:i ~ntw oor ~ de , riat 
"zij z o [_' e t::. n i e t waren. " 

unstree'.\:s ll Ulll" c inc de Gez2nt llPE1 r het ::ini s teTie 
va n Btü tenla nd s e Za 1cen 2 lhi er. 

·-: oeü h ij te 13 . 3 0 uur i n het Cez[l ntsc h8ps _:·eb omv teTug 
~ :waB , be r merct e hij , da t tij e ens zijn afne zieheid voT ence 
l' l no emd e czerniec;d, de h2 bde l s a tteché J 3 ...J OlDK, de \.Jons ul-
}(1 Ge neraa l, L'SS Z::~:c Gu·.r:::o !S..{I en t wee· ,c o eT i ers v 2n Yrie één r_ e
--t n aamd is crmzY';Jto· lil het r;ebouvr wa ren t: e ~comen . ~:et V/ 8.8 ver-

noede li j krïiîi1;oëëJoe ling om pa lJieTen te b ene c ht i ~en . ~ ij h8 de! 
den bij de ~omst v an de Gezant de kamers nog n iet betreden , 
daa r deze wa:en a f g esloten . 

i~ada t de Gezant enit; e voorden met g enoemde mannen had 
gew i sse l~, hebb en zij het g ebouw verlaten. 

~e Gezant EL:~R is van oor~eel, dat een mishandeling 
van zijn oersooY.ï"Tl'Jdens de verhuizin , i n re ll8midr,ag v2n 
d i e dag , do or voren~enoemde personen is voo~~omen , doordPt\ 
CZ:3~~3I3C :r c.s. van r.'lening waren , èPt C'e chef van fle verhui s -
ndernerüng , gem:: amd .ca3u7..c,lT=wrz:::m, r ie i n het r;ebouvt 2an;re
~ig was , een po li tieman was . 

Voorts wer d vernomen , dat bed oe lde ~ o er i e r s in het bez it 
zijn V8D een revolver. 

I 
ve r zonden op 1 6 Apr il 1 94 8 
aan: C. V . D. 
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2 2. APR.1~48 

NOTITIE van KB. Ir ;JJ 6'1~j 

Bestemd voor c. 

betr. Wojiech CBABASINSKI of Wojiech HABASINSKI. 

Ch/H werd kortgeleden benoemd tot Handelsraad aan de Poolse Legatie 
te 's Gravenhage. Hij was in deze hoedanigheid reeds werkzaam geweest 
op de Poolse Legatie te Stockholm. 
Hij is communist en lid van de Poolse UB (geheime politie). 
Volgens een gerucht heeft zijn positie te Warschau geleden onder de 
beschuldigingen van Leon RAP.PAPORT, de huidige handelsraad te Stockholm, 
ter zake van het accepteren van steekpenningen. Men beweert dat Ch/H heeft 
getracht een ort. positie te verkrijgen bij de Poolse Ambassade in de Ver.St 
In de begintijd van de voorlopige Lublin-regering was Ch/H actief in de 
''Patriotten Org." te Moakou en een rapport zegt, dat hij deserteerde uit 
door Generaal Anders in de u.s.s.R. gevor.mde leger. 
Men beschrijft hem als NKVD-agent. Cb/H is zeer ontwikkeld en verricht, 
behalve zijn dienaten voor de UB, commerciele en politieke spionnage. 
Clipper verzoekt ons melding te willen make~ van alles wat wij omtrent deze 
persoon weten. 

KB, 21-4-48. 



EL . 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE Z A KEN 

Alf~ Kabinet en Protocol. .<t.W 
No . ... ]9.460... 'S-GRAVENHAGE, de .... ... J.9 ... Ap.r.il...l94.8 .. 

• 
Men w.~d· er.zach ij 61!:o11An i 
van de a, bj-ie1 dagtekening, nummer 

en afd linlj l ~Qn.ig te vermelden 

·--....-.-..:·-··· ...... ,.,,~......-. ...... ~ 

Ik heb de eer U mede te delen, 

dat de Heer Wojciech Chabasinski be-

noemd is tot Tijdelijk Zaakgelastigde 

van Polen hier ter stede. 
~ 

De Chef van het Knbinet 
van de 

Minister va n Bui tenlandse Zaken, 

n het Ministerie 
or Algemene Zaken, 
a J avastraat 68 , 

s - Gravenhage . 

~ 74~!3-'47 



MINISTERIE VAN BUITENLA N DS E Z A KE N 
QPGflEG~ 

~Kabinet en Protocol. 
No. 39.795 .... ··· 16 April 1948 'S-GRA VENHAGE. de ...... ........ ···· -· ··· - ····- ··· - -- -

• 
0 

Men l or'!!!' v,qrzoc~. bij de aanhaling 
van de.ze brief dagteke ning, nummer 1 

en afd~llng nauwlëeurig l~ ~~;"'m~~ ~ 

l 1 7. APR.1948 ~ 
1 ACDfJjSîil - --- -· 

Ik heb de eer U mede te dalen, 

dat de Heer Wojciach Chabasinski be

noemd is tot Tijdelijk Za Hkgelastigde 

van Polen hier ter stede . 

~ 

De Chef van het Kabinet 
van de 

Minister van Buitenlandse Zaken , 

~J{~ 

Aan het Hini sterie voor 
Al gemene Zaken , 
p/ a/ Javastraat 68, 
' s-Gravenhage . 

6 7 t.48-"47 
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MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

AFDELING AZ/R~iswezon 
No. 

....l-9050 
Men wor~ vep._9cht- bij _çle-aanh.aiJ.ggr-'lenr: 
deze brif ( ~a~teke nln g , numme r 
en af d e 11 \.. ,g nauwk_cur ig te vermelde n j 'I - -' ~--r . . -

\ _1 6. APR: 1948 

:A(_'/ JJ~ 

Rijksvr emdelingendi nst, 
Raamweg 4 7, 
's-GRAVENHAGE . 

Het Ministerie van Buitenlandse ZE,kE;n heeft de eer U .med ... 
' te delen dat op 12 April jl., het visu van do heer ',7ojci eh 

..- C!B.B.t..SIJ~SKI(Poolse ITation;;..li te:. t) , diplomatiekpaspoort nr • 

. 71, voor 3 meru1den, m erd re reizen is verl ngd • 

e . c.Ministerie v . Algemene Zaken 

Javastraat 68 
's·-lT .tt.SBNHAGE. 
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No ti tie van C 5 
ACD 
1. naam op kaart brengen 
en naar PD 593 en OD Pool
se Vert. in Ned. laten 
verwijzen; 
2. Stuk voegen in laatst 
vermeld OD 

In een notitie van D III.H. dd.7.4.1948 komt 
o.m. :vóèt: ~ ··.·~-'1 

Ter illustratie van de verhouding van Mozes WOLF 
met de Poolse Legatie diene 1 dat de vooroorlogse secre
taresse van Wolf Neeltje VAN OOSTENDORP geruime tijd 
bij de Poolse Legatie voor halve dagen heeft gewerkt. 

Zij zou thans weer geheel in dienst zijn van Wolf 
Het bericht komt van een betrouwbare aan D III H beken
de bron. 

9 April 1948 • 

c 5 



UITTREIZSEL 

Voor OD 5'1 Naam P oolse Vertegenwo()rdig i ng in Nederl. 

Origineel in OD 306 Naam Hongaar se V€3rteg~I1woordig ing in Ne der l 

Volgnr. Ag.nr. 31541 Aard van het stuk schrijven 

Afz. hoofd visadienst ...................... Datum 16~3~48 

Er werd een visum ve:Uleend door ee Nederlands Consulair of Diplomatiek 
vertegenwoordiger aan; 
Wilhelm Krauze, Pools Ingenieur, lid Poolse Maritieme Missie, 1.0-3-48 
visum drie maanden op verzoek Poolse Legatie hier te lande. 

Uitgetrokken door ..... ...... PR, .. ...... u Afd. /Sectie . . II.CJ) 4. Datum ...... 5~8~48 . 

Op aanwijzing van ... . . ..... 0 V .. 



N o 'i' I !.__!_!_ 

Van : C 5 . 
Onit .: CZERNIECK1. 

Van KB gehoord , dat OZEP~I~CKI met zijn lichtblauwe 
wa~en elke achtend een bePl~sahone juf een lift geaft. 
Deze zet hij Oi) een a!stand van het Geallieerde Passen
Controle- Bureau aan de kant , waarna zij in dat gebouw 
verdwijnt . ~ 

B~doelde juf schijnt aan eon s~el bijznnder mooi& 
benen en een rtdure middagjapon" .herkenbaar te zijn . 

Dedenkeltj~ in verband ti~ , dat a. Engols apreken
de te~aties moet penetreren . 

s -.3-18 c p. 
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Notitie van C 5 
DR EJLMER 

C.B. 2393 - 50.000@ 3 0543 - '46 

.... 

Informant K. van BZ geeft te kennen: 
Gisteren heb ik naar aanleiding van het gerQcht van 
de Wassenaarse Politie aan E~mer gevraagd wat er fei 
telijk met die volgaQto aan de hand geweest is. 
Tot mijn ~erbazing verklaarde E. van niets te weten 
nooit gevolgd te zijn en evenmin de hQlp van de Poli
tie ingeroepen te hebben. 
De enige moeilijkheid was geweest, dat zijn opvolger 
aan zijn proletarische gevoelens gevolg gegeven had 
door zijn dienstbode "af te drogen". 
EXlmer vertelde zelfs tot zijn verbazing gemerkt te 
hebben, dat de Rumeen NecQlec hem dezer dagen Qit 
kelijk vriendelijk gegroet had in kasteel ÜQd Wasse
naar. 

den Haag, 5.3.1948 

c 5 



I. J) . 

J) -~ J ~ H i'. J~ C- • 

_) OSS .129/4 • 

• 

G .:~ .-J. .. ; I I: . 
,/ 

I 

van betrouwbare zijde wor dt het volg ende medegedeeld: 
~ ij dens a fw ez i ghe id van de handelsattach~ van het Pool

X s e Gezants c hap a l hier, Stanislaw J .JELO:i.m:c , heeft zijn se-
~ cre t a resse , : ~e j. L~~ , /A ~TDO\VS ::y, zie 11 in verbinding geste l d met 

verschil l ende, in Po l en g einteresseerde, handelsondernemin-
·A gen hier te l ande en hen bewogen tot het doen van een g i f t, · f I 

ten behoeve van noodlijdende kinderen in Po len, waar aan door 
meerdere f irma 's werd vol daan . 

Bij terugk omst in Neder~and was de He er Jelonek over 
het i n itiatief van z ijn secretaresse, hetwelk hij i n strijdt 
a c ht met zijn diplomatieke status, ten zeerste ontstemd en 

hij tracht thans de gevo l g en van dit initiat ief ongedaan te 
maken . 

Dezelfd e bron ma akt gewag van de i n de kringen van de 
z . g . "Anderson Polen" heersende ontevredenhe i d over het feit , 

dat de '"ederlan dse regerine; onwi l l i g is de z . g . I . R. O. -passen 
af te geven, waar do or bedoe l de Po l en genoodzaakt wor den, te 

gen hun wi l , een pas aan te vrag en bij de Poo l s e Consul te 
Amsterdam . 

Bovendien wordt de aandacht gevestigd op de te Amster 
dam verblijvende Po ol : 

Gr aaf Jerzy BADENI OHLO-:iS~~Y, di e ongeveer 4 maanden ge
leden als "displac ed person" naar _rederlan.d kwam en thans· 
werkzaam i s aan de Ned . Dok ~i j. te Amsterdam . 

-~et vermo e den bestaat , dat be doelde Po ol n i et onder 
wer ke li jke naam hier verbl i jft. 

verzonden op ~- r.:aart 1948 

aan : c . V. D. 



MINISTE RIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Kabinet en Protocol. 

~llml:ac 

No . .. .20008. • .. 1 ,. . 

<t) .:> 
~ . 

'S-GRAVENHAGE, de J l\1aa:rr tr. ~9:48 •. 
Men wordt vcrzc hx~~e flntialing van 

deze brief dagtekening, num·nTer"
en a (de I in g na wkeu rlg te vermelden 

~ , 5. MRZ.1948 
-"WW":""""'""'"-

/\· . 'J ~ {,tJ 8 
• Ik heb de eer U me<.le te delen, dat 

• 

-f-,., de Heer Vic:tor Boonen · (Belgische nationali-

1, teit) simls 23 Ji1ebrnar:L jl. nj_et meer in 

dienst van het Poolse Gezantschap hier 

ter stene is als chauffeur. 
;~t 

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

Aan de WelEdelC'.eboren Heer 
E.van der Noordaa, 
Kabinet van de f.~inister-IJresident, 
J avastraat 68 
's-Gravenhage. 

@ 7472- '47 



UITTREKSEL 

Voor OD 57 
Naam . ..Poolse Vertegenwoordiging in 

Origineel in Naam Yougoslaviscbe Vert ~in Ned ~ 

Volg nr. 

I 

I 
I 

. Ag, nr. 30672 Aard van het stuk .. 

Afz. ··· ··· -G 5 Datum .... 3~ 3~48 ... 

Infor~ant K. van BZ ,stelt er T.~J van in kennis ,dat de gewe~en 
Poolse Gezant Dr . B.EIN.ER , die zijn intrek gcno7'en heeft .in Kas teel 
is'i~ Oud-Vlassenaar de bescher'Iling heeft inger)e ) en van de Wasse
naarse ~)o 1 i tie . 
De Politie heeft geconstat "' erd,dat ELMER opvallend gevolgd werd 
do~r een aut~,sekenTerkt DC-3 24 . 
Dit ken'Ilerk is afgegeven aan de Joegoslavische Conseiller 
S . '"'TOJ ~KOVIC , wonende in Wassenaar aan de Kon ij neP..laan 36 
Zodra mi jn bron over 'Ileer inlichtingen beschikt,zal hij deze 
doorgeven. 

Den Haag, 3. 3. 48 C 5 

Uitgetro'l~ken door 
G. H. 

Afd./Sectie .ACD .. 4 ... a ......... D atum - 26.4 •48 

t:'L. 17249-'47 



I.]. 
~) ~ - '1 A r\ G • 

Ag . 104 7. G E H J I r.1 . 

l ierbij ~ordt het volBende medegedeeld: 
Op L~andag , 23 Februari 1948 , is de voormalige Poolse 

Gezant, Dr..óLI.Em, met zijn echtgenote, zijn Pools dienst
meisje, ~.IA Cl\:O.NIAC genaamd en zijn chauffeur, Victor BOONBN , 

vanuit het Le gat iegebouw Alexanderstraat 2 5 aÏ hier, ver
huisd naar he t _(aste el 11 0ud Wass enaar 11

• Het vertre k vond 
pl aats te omstreeks 21 uur . 

Om 20.30 uur kwam ge noemde chauffeur het Legatiegebouw 

uitrennen , luidkeels om Politie roepende. ITij vertelde, dat 

het dienstmeisje, r.Iac k owiac, mishande ld werd door de Poolse 
K f handelsattaché, genaamd Gusid lo J ELONEK . Terstond daarna 

kwam bedoeld meisje huilend naar buiten. Zij blee k een b loe
dende schram op haar gezic ht te hebben . 

verdere incidenten vonden niet plaats. ~et vertrek 
van Dr. ::nmer gesch ied de volkomen rustig. 

rerzonden op 27 Februari 1948 
:tan: C. V.D. 



- ? 0 :ü I . I · ~ 
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OimSJr.-: ..:;RP: 
IIisha nde llng V 2 :1 
een Pools ne isj e 

h f s eh r i r t. 

j ') l' 0 H -~. 

Op 24 ,.'ebruari 1C:4S , v e r s c~e en voor mij , Jan VA~T 
D::m 'J:SEJ:.D, =oo fd2f~ent ve n Poli tie-rec l1ercheur te 's-C,ra
venhage, teve ns bu.i tenge •oon Veldwac~l ter, alc1Fwr: 

in he t ?oolse __J Antonina :;Ac-:U.HAK, 
Le gat iegebo uw , -- f 
door Poolse ond er - geboren te Uiejska Corka (Polen, 17 Apr il 1913, van be-
darren . roep keukenmeisje, in dienst van de echtgenote van de 

Poolse Gezant alh i er , tijdelijk verblijfhoudende in het 
zestee l "Oud Wassenaar " te Wassenaar, die verklaarde: 

"Ik bezit de Poo lse nat ionali te it. i'ot en met 23 
Februari 1948, verrichtte ik mijn wer kzaamheden als keu
kenme i sje in het gebouw van de Poolse Legat i e aan de 
Al exanderstraat 25 te 's-Gravenhs ge . In verband met het K teru~roepen van de Poolse Gezant, B . EU~R, door de Poolse 
Regering, ben ik met ingang van 23 Februari 1948, uit 
Poo l se Regeringsdienst onts l agen , omdat ik te kennen had 
gegeven i n dienst te wil len blijven va n genoemde heer 
ELMER en diens fami li e . 

Op 23 Februari 1948 te 20.30 uur was een verhuizer, 
in opdracht van voornoemde Gezant , bezig met het inladen 
van de eigendommen van voormelde Gezant . 1 oen deze eigen
dommen in een verhuiswagen waren ge l aden , verzocht de k oe I rier, KUZYDWO , mij i n de wachtkamer te gaan . Heraan wil
de ik niet voldoe n . Op zijn aandringen ben i k echter toch 
bedoelde wachtkamer ingegaan . ~{UZYDWO ge lastte mij om op 
een s toel plaats te nemen, waar aan ik niet wenste te vo l 
doen. -:uzYDI/0 greep mij daarop oozeètelijk bij mijn kle
ren vast, waardo or mijn mante l aan de rechtermouw scheur
de. Ik greep KUZY:JWO daarop bij zijn stropdas . Op dat 
moment kwame n een mij van naam niet bekende k oerier en de 
Handelsa t taché , genaamd J ELONEK , van Poo l se nationaliteit 
toelopen . JELONEK gaf n ij opzettelijk, met een zijner , 
tot vuist gebalde handen, een stomp tegen mijn linker 
s l aap. =ruzYDWO gaf mij vervolgens opzettelijk met een zij 
ner , tot vuist gebalde handen , een s tomp i n mijn gelaat, 
waardoor het bloed uit mijn neus en mond kwam . I k greep 
een op de tafel in de wachtkamer liggend broodmes , het 
welk mij echter di rect werd ontnomen do or 1CUZYDWO. Gen oem 
de personen li eten mi j toen los en i k li ep daaro p naar 
bu i ten, waarna het incident was afge lo pen . 

Ik hebtvan de op mij gepleegde mishande ling pijn on
dervonden . I k heb mij hiervoor echter niet onder genees
kund i ge behandeling beh oeven te ste llen en ik kan mijn 
dage lij kse werkzaamheden b lijven verrichten. Ik verzoek , 
dat het vorenstaande wordt gerapporteerd bij de daarvo or 
bestemde instantie." 

In concept opgenomen . 

---------------
Vervo l g ens hoorde ik , rapporteur, op deze lfde datum : 

-2-



Gezien: 

-2-
• 

Victor ~&cq•H?S -~,;ile J30QT:;";-, 

P"-- I geboren te "c '1aarbRe: (:Je lei~) , 8 Jlucustus l C}OF, vnn be 
roep chouffeur, •t.•oncrH:e '_:,:J:r-cersélijlcstrr-Jat G9 te 's-GrP
venhoge, ~ie verk l a1rde: 

"Ik was tot en met 23 Februari 1948 als chauffeur 
in dienst bij de Poo l se Gezant , ~enBamd B. EU1ER . In ver
band met het terugroepen van deze Gezant do or zijn rege 
r i ng, ben ik op v oorme l de datum , uit d i enst van het Poo l
se Gezantschap onts l agen , omdat ik te kennen had eegeven 
in part i cul iere dienst van genoemde deer ELli3R te willen 
bl ij ven . 

Op 23 Februari 1948 te 20 . 30 uur werden de e i gend om 
men van de Gezant u i t he t Legat i egebouw aan de Al exande r 
straa t 25 a l hier , gehaa l d en i n een verhuiswagen ge l ade n 
Toen een en ande r wa s inge l aden, begaf ik mij i n de wac h 
kame r van he t ~egat i egebouw . Ik zag t oen , à a t he t ke uke 
me i sj e, ll:1ACI~O-NIAK , werd aangeva llen do or de Han delsa t
t a c hé, J ELONEK en de k oerier KUZYDNO . I k heb echt er n i e 
g e z i en , dat zij bed oe ld me isje en i ge stompen hebb e n~ 
gediend , omdat i k mij inmi ddels u i t be doelde keuk en~ 
verwi j derd. 

Ook is het mi j n i e t bek end , wat de oor zaak van de 
mis handeling i s gewees t. We l heb i k g e z ien, dat ge no ecid 
keukenme i s je, t oen z ij buiten he t Legat i egebouw kvvam , 
wat dire ct na de mi s handeling wa s, dat zij uit haar ne 
en mond bloedde. 

~ ie haar het betreffende l etsel heeft t oeg ebra cht, 
weet i k niet uit eig en waarne ming ." 

I n concept opgenomen. 

Hierva n naar waarheid dit ra pport opgemaakt, geslo
ten en gete kend te 's-Gravenhage, de 24ste Februari 1948 

De Hoofdagent va n Politie-rec herc . , 

w. g . J.van der Weerd. 



Aan: C.~J5. 
Van: KBo 

" 

Antwoord op de punten 1,2,3 , en 4. 

1. 

2. Ve ··moedelijk; wordt onderzocht. 

3. Ja. 

4. Geen kwestie van CPN:zaken werden niet op nationaalplan 
besproken. 

Houding: critisch, matig anti-Russisch. , 

Vertegenwoordiger is een ambtenaar en geen financieel expert. 

1?-3-48. 



• 
Notitie van C 5 
Voor KB -
Poolse Consul te A'dam? 

In diep vertrouwen: 
Na de hoeveelste borrel, liefst onder vermelding van 
merk en verkoopadres, heeft dit verhaal 't licht 
Niet vertrouwelijke vragen: 

a. Als ik beweer, dat Courant = Consul, heb ik dan een 
punt verdiend Mieke ? 

b. Waarom wordt de "vertegenwoordiger met zijn speciale 
dienst"dermate in 't duister gehuld, dat hij volkomen 
onvindbaar is, of is dat juist de bedoeling ? 

c. of wordt 'n tipje van de KB-sluier opgelicht, zodra 
met "deze" consul wordt verder gegaan; 

d. En zo ik mij waag verder te raden ( het wordt steeds 
spannender) gaat het om de Poolse cansul, of is dat 
lekker net de foute oplossing? 

1. Als \ echt om ?1 krantgaat, hoe heet die, waar ui tgege
ven en verkrijgbaar? 

~. Is het de Poolse Consul Leszek GUSTOWSKI, Koningslaan 
56 Amsterdam ? 

3. Voerde de consul de beide gesprekken met een en de zelf 
de persoon? 

4. Gedroeg de "tegenpartij" zich pro- of anti CPN ? 
c.s. 2393 _ so.ooo@ 3llao~ De insinuatie over ons klimaat bevalt me maar matig 

8. 3.48 c 5 



Notitie voor ACD v~n IDB, t.a.v. Hoofd C 26-2-'48 

Van zeer betrouwbare particuliere zijde werd (direct) vernomen, 
dat: 

t' (C4M0--?) (~ 
De Poolse courant te Amsterdam bijzonder veel interes 

aan de dag legt voor de f~its en gestes van een zekere verte 
woordiger van een speciale dienst van een bevriende mogendhe 

Deze consul, ± 45 jaar oud, maakt een onbetrouwbare 
en sluwe indruk. Hij zei tijdens een gesprek. zonder enige aan
leiding, dat hij het met de inmenging van Russen in de binnen
landse politiek van Polen niet eens was. De tegenpartij vroeg: 

"Doen ze dat dan?", waarop ontkennend en ontwijkend werd geant
woord. 

Bij een andere gelegenheid vertelde de consul, dat hij 
al voor 1939 tot een extreme groep had behoord en een van de 
eersten was, die in 1939 door de Duitsers werd gevangengenomen. 
Hij werd bijzonder br~~t verhoord, maar wist ten slotte te ont
vluchten. 

De mogelijkheid, dat deze Consul aan de goede kant 
staat of daarheen zou willen omzwaaien moet vrijwel uitgesloten 
worden geacht, daar hij kort geleden zijn vrouw en zijn dochter
tje, die hier het klimaat slecht konden verdragen, terugge-
zonden heeft naar Polen. · 

Voorts is hij een zeer goed geïnformeerd man~ 
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o.D .. Poolse Vut 

rieole.vla't'lol" , 

I V1 

Afgetreden Poolse gezant 
verdedigt zich 

De heer B. Elmer, de afgetreden Poolse 
1 gezant, verzoekt ons opneming van het 

"In de brief dd 13 Februari 1948, waar-

I 
volgende: 
in de gezant werd teruggeroepen, en die 

1 22 Februari te Den Haag ontvangen werd, 
gaven de pr~i"dent, de minister-president 
en de min~·· er van bUitenlandse zaken van 
Polen uit ukking aan hun waardering 
voor de v diensten van dr Elmer, er aan \ 
toevoegen dat hun bed ling was hem 
te belaste met andere cties elders. 

Na ont ngst van brief van dr El-
mer dd 15 ebruari, arin deze zijn ont-
slag aanbo (;l~ en ke de. brief, waarin 
hij werd teru'g~epen, kruiste, beval de
zelfde mfuister van buitenlandse zaken 
het personeel van de PoÓ}se legatie te Den 
Haag tegen de afgetreden gezant geweld 
te gebruiken tenzij deze binnen 24 uur de 
legatie verliet. . De datum van het onderzoek, waarvan 
in een communiqué van Warschau gewag 
wor·dt gemaakt, was vervalst. In 1947 is 
geen enkel onderzoek gedaan. Nimmer is 
tegen dr Elmer enige beschuldiging inge
bracht voor enig tuchtgerecht". 

~ ---~~---
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"" Verklaring van· de 
afgetreden Poolse gezant 

De heer B. Elmer, de afgetreden · Poolse 
gezant, verzoekt ons opneming van het 
volgende: . 

"In de brle1 dd. 13 Febil! 1948, waarin 
de gezant werd terug~oepen, en die 
22 Februari te Den Haag ontvangen 
werd,. gaven de president, de minister· 
president en de minister van . Buiten· 
landse Zllken van Polen uitdrukking aan 
hun wa~dering voor de diensten van 
dr Elmer, er aan;toevoegend, dat het hun I 
bedoeling was hem te belasten met an-
dere functies elders." , 

Na ontvangst van ' de brief van dr El
roer dd. 15 Febr., waarin deze zijn ont
slag aanbood, en welke de brief, waarin 
hiJ werd teruggeroepen, kruiste, beval . 
dezelfde minister van Buitenlandse Za
k.en het personeel van dè ·Poolse legatie i 
tE' Den Hatlg tegen de afgetreden gezant l 
geweld te gebruiken. tenzij deze binnen j 

. 24 uur de legatie verliet. . 
De datum van 'het onderzoek, waar- ~ 

van in . een communiqué van Warschau 
gewag wordt gemaakt, was verval~t. Dit 
onderzoek had plaats in September 1946, ! 
niet in September 1947. In 1947 is geen 
enkel onderzoek gedaan. Dr Elmer heeft I 
de vorige winter meer dan een maand 
in Polen . Q.oorgebracht en keerde terug 
op zijn post, zoals hij zeventien maanden 
lang op deze post gebleven is na , het 
onderzoek in. Septemoer 1946, waarvan 
thans beweerd wordt, dat het door- dr 
Eliher gepleegde ·fraude aan hét . licht 
gebracht · heeft. Nimmer 1s tegen hem 
enige beschuldiging ingebracht 
enig tuchtgereclW' ._ 1 

t----... 
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_>r.,rzluil~ 'ontslag Pools~ 
. · gezant in Den Haag 

Omtrent. het ontsla_~; v'ati de Poolse 
gezant te 's-Gravenhage ver-neemt- onze 
Haagse redacteur vari de Poolse legatie, 
die dus niet meer onder lei.ding van de 

' heer Ehner staail:, dat .de gezant niet zelf 
zijn· ontslag zou hebben aangevraagd, 
doch dat hij {!oor het Poolse ministerie 
van Buitenlandse Zaken vwn zijn post 
zou zijn ontheven in verband met zijn 
financiële activiteit, waarbij gesproken 
werd over 'financiële misbruiken. De 
heer Elmer, aldus deze zegsman, · heeft 
drie weken géleqen opdracht gekregen, 
onpuddellijk naar Warschau terug te 
keren, aan. welke opfuacht ·hij nog niet · 
lieef.t voldaan. Men ontkent ter legatie 
categorisch, dat de moeilijkheden ver
band zouden houden met de poUtiek. 
Ook het lidmaatschap vanide heer ETmer 
van de j;Oci;l.!\stische par.j:ij heeft. met het 
ontslag, volgens de ;z;egsman van de 
legatie, ni.ets uit te staan. 

A.F.P. meldt llit Warschau, dat het 
niet bekend is, of de Poolse regering de 
J;!itlevering van de heer Elmer zal eisen . . 

Bijzonderheden · over de onregelma
tigh!!den zullen, als dat nodig is, beken'd 
worden gemaakt, bericht A.P. 

De -socialistische partij in Polen heeft ~ 
de heer Elmer 'geroyeerd, omdail: hi:f , 
staa,tsgelden ten eigen b?-te zou hebbey 
gebru~kt. . , / . . 

o •. · .. s .. -~- ~ ~- . l 
Ctn .:iJ/.~cr~. J 
r•HUM: 2.f. ·. 2.. .. ... tril-
. ,., 
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Poolse gezant neemt 
ontslag 

TERUG NMR WARSCHAU? 
(Van onzen Haagsen redacteur); 

_ Naar wij vernemen, beeft de·· Poolse 
~ ,gezant in Den Haag, dr. 8 .. Elmer, zijn 

ambt neergelegd, omdat hij zich niet 
_langer kan verenigen met de polltlell 
van den Poolsen minister van Buiten-
laoase Zaken. ,: 

In welir.gelichte diplomatieke kringen 
verluidt, dat de N~d.erldse ~nif!tèr 
van Buitenlands Zake elilgw dagen 
geleden van he~es1ui van d_en_ heer 
Elmer in kennl is ges ld. - , ' · ' 

Van de zijde an het mindsterle van 
Buitenlandse Za w~rd ons medege
deeld, dat de Pools "!'tlgering nog geen 
officiële mededeling heeft gedaan . aan 
de Nederlandse regering van het ver-

I trek van haar gezant. Het gerucht van 
diens vertrek deed · reeds enige dagen 
in Den Haag de ronde: 

Het is bekend, dat dr. Elmer behoort 
tot die Poolse socialisten, die zich niet 
verentgen kunnen met het afglijden van 
de democratische politiek· in hun lanè 
van de ·westerse opvattingen. 

Poolse diplomatieke kringen In Den 
Haag weigerden on8 fnltchtlngen te ver
strekken over het beslult van dr: El· 
mer én diens verdere plannen. 

'Het A.N.P. meldt nog, dat volgens 
het Poolse blad .,Robotnik" het orgaan : 
van de socialistische partij aldaar, dr. • 
Elmer als lid van de genoemde socialis· 
tlsche partij is geroyeerd. Hij zou naar 
Warschau zijn teruggeroepen. L __ 

' t 
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Mevr. J.VUYK-RO SENBLATT. 

Ter voldoening aan de inhoud van Uw in margine vermeld schrij
ven heb ik de eer ·u te berichten, dat uit een onderzoek het navol
gende geblaken is. 

Jodwiga ROSENBL~, g e boren te Lodz (Polen) 30 Ap ril 1886, zon
dèr be r oep, geen kerkgenootschap, vestigde zich in 1940, komende 
uit Parijs, aan de Brahmastraat 2 te Amsterdam-Z. 

De Poolse nationaliteit, die zij oorspronkelijk bezat, verloor 
zij door haar huwelijk met de Nederlander Pieter VUYK, geboren te 
Kra~ingen {gem. Rotterdam) 25 Mei 1878. Volgens de geg evens van de 
Afdeling Bevolking vnn haar woonplaats is zij van haa r echtgenoot 
gescheiden. In de omge 71ng van haar woning neemt men aan, dat haar 
man ove~leden is. 

De naam van deze vrouw komt niet voor in de administratie van 
àe Politie en die der P.R. A. 

Zij is in het bezit van het Nederlandse paspoort no. 10289, 
dat op G D~cember 194'7 zijn gold:!.gheid verloor. 

Door d Amsterdamse ~olitie werd in 1923, naar aanleiding van 
de oprichting van de N.V. Ned e rlandse Orediet- en Hand e lsvereni
ging, naar vo::~rnQemde ·roYK een ~mderzoek ingesteld, o11dat deze de 
hel~t van het te storten maatschappelijk kapitaal der N.V., zijnd 
F 125.000,-, voor zijn rekening zou nemen. 

In handelskringen bleek betrokkene in moreel .opzicht gunstig 
bekend te staan, terwijl men aannam, dAt hij kapitaalk~nchtig was 
en zijn financitile verplichtingen nak~··am. 

~evrouw J.VUY.K- ROSENBLATT heeft omstreeks October - November 
1947 aan relaties medegedeeld, dat zij voornemens was gedurende 5 
weken een bezoek aan een nichtje in Polen te brengen. Zij zou de 
heenreis per s~hip van Rotterdam naar Gdynia gemaakt hebben , om 
einde Novembor 1947 via Parijs naar ons land terug te keren. 

Met betrekking tot de toestand in Polen heeft zij verklaard , 
dat met uitzondering van doortrekk~nde Russisehe militairen, van 
de bezetting weinig te merkan is. De top van de regering zou door 
communisten bezet zijn, maar de havo king zou v n 41e"tiguren geen 
hinder ondervinden. · 

Betrokken~ neemt aan, dat de mnchthebbers verstandig genoeg 
zijn om he~ volk hun aanwezigheid niet a~ te zeer te doen gevoelen. 

Zij heeft er zich voorts cvor uitgelaten, dat onlangs, ter ge
le ,fnheid ".an een receptie van de · l'oolse Gezant in D-en Raag, de mo
gelijkheid ter sprake ts gekomen~ dat zij geplaatst zou worden blj 
die Legatie. Bet Hoofd van de Poolse Legatie zou te kennen gegeven 
hebben, dat hij in de eersta ~laats Pool 1a. Mogelijk heeft deze 
uitlating betrekking op do Fools- Rusaische verhoudingen. 

Gedurende de hezettingsp!3riode van ons land schijnt betrokkene 
zich anti-nationanl- socialistisch gedragen te hebben . Zij heef t · 
evenmin ooit blijk gegeven aanhangster van communistische idiolo
giein te zijn. 

In haar om~eving zoude men steeds de indruk gekregen hebben, 
dat zij naar liberale poli,ieke opvattingen overhelt, waarbij haar 
sympath1 ën naar de Partij van de Vrijheid uitgaan . 

Een niet inwonende ruim 30- jarige dochter van Mevrouw VUY.K is 
inde!'tijd 



indertijd in Eo. .gn() gemee!lte-d:lenr.•t g •st>JeeRt en thnna z:-.u a1j 
ee tunctl 11tJrvullen bij ee pay.fih\:>- teohnt oh· instituu' t 
m tel'da • 

~ te 1oh(lrm~s-~~l'ng..rfulft TI LROOY11 ge boren ,e T :a:ol 
7 Oot ob e r 1 as, .. " onn hoogle-raa~ 1n de Frnna t.n.o n lettêr-
ku de n d .. ·i el ouw n 0 nn.n de • sterdomse Gom nto- ni ver
aitel , oont in de hoo d t d nnn do lnn Luykenstrast eG hs. 

ll t1c~kone staat boke als ~riJ sterk linka geo~i nteerd 
te ~1jn 0 h arel ni~t onitiet ao·nun1ntinoh . Hij wao bestn 1~47 
11 vnn .bet hoot"'d t"Jotuur v n d ,..D ;}, '.AD '9 en bonmS van de 
"'V ISE , i1t!""D H" • 

Er 1 nS.et kunnen blijken 1.n r1e1!:..... .. O\."\d1n&:e Mevrouw î.J"ll_ 
at nu tot. Dr. V R ~~. P e rof . T r:tnooY, tsr·~ijl ev~nmln iets 
ba ond ia om rent de vervul,1ng v n ha~ r uulturele opd~aoht 1n 
'Pol th 

t.i'o ~ he o •erd ovenmtn v st oat.eld , nt avrou· , V:aYK eo:n 
tu o l varvult bij o J. ool o 1 ; tie · lh1ar • . 

· Da a~ndu~ht van m1ja. dienet zal~ ezo aan~ le onhoid 30-
v s 1Qd -blijv n . -

Van ijn event~elG b~vtnd1n an in deae znl ik U op de hoos
te hotüe • 

I.. .. -o:a: . 
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hollandi;a bru 
t~lexnummer · b 32 

celer 
sgravenh.age. 

Letter j 

Aangezien reis dringend heden visum een wwek een reis 
leend op verzoek poolse legatie aa.n Ignacy BLOCH~1AN, gede
legeerdé poo1se i' dioàmroep. Op belanghebbende ad betrek
king mijn schrijven aan visadienst nr. 8793 van 3Ó September 
1946. Hij is in bezit van belgisch meerdere reizen visum 
een jaar, nog geldig tot . . ~uni 1948. 

HARINXMA. 



Aan: T. 

Van: E. 

No. 28779· 

Hierbij bevestig ik nogmaals schriftelijk, 
dat aan mijn in brief X-28779, dd. 4-2-1948, vervat 
verzoek geen gevolg meer b~hoett te worden ge
geven; omdat deze Legatie op het ogenblik niet 
over een z~nder beschikt. · 

12-6-1948. 

ori gineel = T. 
c~pie OTI Verd. zenders 

11 P0olse Vert. ( OD) 
" c 5 . 



Aan: T. 
Van : E. 

Een ~elatia heeft eeD gesprek op de tram afgeluisterd, 
waaruit bleek, dat oawonende radio-luisteraars de laatst . 
w ken veel last ondervind n van de zend r van de Poolse t -
gatie in 's-Gravenh"agc. Deze Legatie ia gevestigd aan de 
Alexanderstraat 25. 

Van de aanwezigheid van deze zender is het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken niet in kennis eesteld . Men is bij 
bedoeld Ministerie van mening , dat een dergelijke kennis
geving niet gedaan behoeft te worden . _ 

lk verzoek U: 
a. te laten onderzoeken, of dit gerucht op juistheid be

rust en in bevr stigend geval 
b. aan de hand van de w t te willen nagaan in hoeverre de 

P . '!'. T. gekend moet vrord en bij het ing e bruiknem n van 
een zander of het toepassen van e·en bepaalde golflengte 
in Nederland door een dien t, die hier diplomati~k im
muniteit geniet; 

o. te doen onderzoeken met welke fr quenties en roepletters 
dit station werkt; 

d. de ïli tzend!ngen op schrift te laten- stellen en deze al 
zodanig duidelijk kenbaar gèmaakt aan mij te zenden.- -
Gaarn3 zal ik eveneens Tan U vernemen m&t w lke tegen
poste-n dezo zende zo i.n vcrbinding staat onder vermelding 
hunnez> roepletters. frequenties en andere bijzonderh -
den. 

•s-Gravenhage, 4 Februari 
1948. 
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Uit plaatselijlee bron vernam ik, d a t Leszek GUSTO]EK, 
, Pools Consul-Generaa l t e Amste rdam en houder v a n een diploma

tiek pasp oort No . 'V 1388, uitgege ven te ~·larschau op 20-ll-46 , 
~ zijn pas heeft aan ge boden aan het Min i sterie va n Buitenlandse 

Zaken met het verzoek v~or l jaar een voortdurend diplomatiek 
binnenkomst-visum te verkrijgen, teneinde va n Nederland naar 
alle Europes e landen te reizen. Zijn verzoek is toeges taan . 

Uit zijn pas bleek, dat hij in het afgelopen jaar uitge
breid heeft gere isd naar Frankrijk , de Scandinavische landen en 
alle Slavische landen met uitzondering v a n Rusland . 

10-1- 48 LF 
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Uit doorgaans betrouwbare bron v ernam ik, da t door d e P oolse 

L e ga tie te Den Haag aan verschillende legat ies in Den Haag een 
brief is geschreven van de volgende inhoud en geda t eerd 25-ll - 4?. 

«La Le ga tion de P ologne p résente ses com~liments à l' Ambassad e 
-t1 ' d e Be l g i que et a 1' honne.ur de faire s avo ir ::; que :Mme Ma ria-MALECKA , 
t. citoyenne polonaise, munie d'un passport de servdce No.Z-1?67, 

a ce ssé à partir du 8 Octobre 194? de remplir ses fonctions en 
qualité de secretaire de l'Attaché Commer cial près la Legation 
de P ologne à la Haye et sejourne en Hollande à titre privé." 

Het feit , dat de Poolse Legat ie de moeite neemt om d ez e brieven 
t e s chrijven, doet . v ermoeden, dat er met deze dame iets a a n de 
hand is. 

19-12-4? -- I J? . I 
I Voltno. --l 
I ., ~ JA t l94ê j 

-~·l.Di27~9 ,__ z; / 



Uit doorgaans goed inge lichte bron v e rnam ik, dat Anton ia 
:h~ ar i a MALECKA , ~eboren te LESZNO 26 Me i 1891, paspoort l': o. 2176? , 
u1't;gege ven te -.'lars ; hau 13-2-47, de wens had g euit Londen te be
zo eken. 
Zij heeft g e werkt a a n de Poolse Legatie en woonde Bal i straa t 2E 
alh i er . , 

Is deze juffrouw bekend? 

25- ll - 4? LP 

,- . . 
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POOLSE A~ffiASSADE 

Omslag 21799 VanQit de Poolse en niet door de RQssische 
OD S"IO Ambassade ZOQ de comrrmnistische activiteit in Ne

~erland geleid worden. 

Omslag 21798 Een onbekende bron meldt o.m. , dat in Neder
~ land wonende Polen min of meer gedwongen worden om 0 D 6 I lid te worden van de Poolse. Vereniging. Doen zij 

dit niet, dan krijgen zij moeilijkheden met de aan
vrage V()Or een visQTIJ. 



Ivli'nisterie van oorlo~. 
JC HEF VAN DEN GEN ERALEN STAF 

\ 
X~~ Sectie G-III B, 

·s-GRAVEN HAGE, 26 Maart 
No. : 685. 
Bijlagen : --..L-
oNDERwERP : Polen in uniform. 

J ~ol~·~·. : :· : r7. 
12 8 MkART ~j 
J.ACD/1~ . 

• 

Ik moge U hierbij, te Uwer informatie 
doen toekomen, een afschrift , van een mij 
door den I.O. 2 M.A. verstrekte mededeeling, 
betreffende het reizen van in militaire 
m1iform gekleedQ~ Polen . 

typ: MB 
coll: /:1 

Het Hoofd van de Sectie G-III B, 
de Kolonel van den Gen. Staf , 

P.Ivl.H. Tielens. 

Aan Hoofd Centralen Veiligheidsdienst, 
J'a.vastraat 68, 
t s-Gravenhage. 
--------------

• 



BEVELHEBBER 
I' 
/' 

2E MILITAIRE AFDEELING 'S-GRAYENHAGE, .. . ~~ _.:,~:l:J~:l:::l.!~ ~)it.?~ 
VANSTOLKLAAN 1-3 TEL. 551545-553143-555440 

Sectie I-~.~ ~· .. No. ... l))~.9 

BI]LAGE(N): 

ONDERWERP: " ohm in mil. uniform. 

• 

• 

Aan 

Hi'd. G. ,:. IU 

® 43120- '46 

0.:> 15 ]~;Jbrua·•i 11. c <mstat.._ -rd~ lk, dat tw •o ...., l0n in 
m'litür battlv- dress V?or ..:en loket van do ,, o<..L'rl. S,?oorwegen( ';. ;,. )te 
's-Gravvnhage stJndl.ln 1:::n aldaar hun roLs als inilit ,oür, dus tee; n &m 
halven vracht:>rijs b- taalden. 

(',(;.zii.n de r'l dedoelinc van een ambtm1aar der · 'oolsch 
w atlo alhier(v ... r 1dd in •rijn ra,;.1.1o· t v qn 16 ec. 191~6 noo 0329) is 
h ·t twij1Cjlachti:.; of all in unLf'orm [..Jkle.;d..: 'ol<.m inderdaad nog mi
U t•lir zijn. 

·usscvraaLd v~rklaarde de b tro~~en lok~t-~~bt.;nares en 
d'.'l.arna een kaart-controlvur1 dat ~ij Zt:óldo.:~n c..;n naC:k:r lc!!i tima1,ie vroe
c;cn n dat zij ni..:t wi'3t~;:n t~:~ constat~::vren umr.~<;;r .:Ln milit·tir uit dun 
iii ~nst was ontsls.st; 

1at i.n rut l...sitlm tL:bock:je on.t.:..lag w rd aaHL,ete kend 
;rist n zij nl-:t. 

l€.dovldc control 1.1r m.::,. kt<-.;; nog op: "• Lles loopt in uni
J.Orm, hoe kunnc;;n vüj con.trol ;eren of ~e11 p~;~r'3otm w 1 of ni~t in dienst 
is·.'' 

Ik heb hGm to :.n a: n~"'.,.a.den dan c..;uns a.chtcr in 
t Lma+.l brli.L je te zi<.:n. 

. typ: !Jo. 
coll~ 

1 r 

")... bil. < • •• bij d"'n "'taf 
van d~;; 2e . n . :d'deeline;, 

De serecant , 

~~-

• 

(U. ,... 'otrrl ls, 

De treinreis van de , ol<Jcb: officieren 'terd U.Oor rij eed-.. lt<;lijk 
mul::lr:,ernaakt. 1:-<:lno..,t'!de oi'flcl~r .. n zijn op :h'J.n IJa::.ü ... rt.m c; controlcurd 
door den trt:in::;~;;lcid r , "raorbi.j klva.m vast tl::l stna , dat zij behoor
den tot de oolsche lae;at ie t 's-Grav~.,;n.h.!l[;." • 

_>~a inl. Oi'.f'iciur bij dt:m .:;taf' 
van d"' 2o 'ilitalN •. fdeeling, 

Do ka.nitr..in 
"' J ' 
~· 

J~~ -
,... ,• Dttr'ölr11 
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POLEN 
14 Maart. 1947 

• 
Uit doorgaans go 4 goinform erd bro kreeg lk de volgend info~ati e 
over h$t oolsoh gézanteohap. Dez informatie is u1te1ndelij~ afkomstig 
van de 1nl1oh ing n di net ..an h t vroesere mtn1eter1 Tan Binnenlnndsoh 
~ak ~• d r ~elea t Londe . D ze organlsa~~e was z er groot en o~er . 
het alsem en goed gein:t'orm $4."do Bov nd1 n zijn ze z er a•ttef' . :Een aan .. 
tal van h ar ede arkers houwt z1oh ong twijfeld in Ned rland op. 
n· grootst voorz1oht1gh&-t.d lllo't ob.tel'" met b.on betracht word olll.dat 
d geh el organiea te g h 1 sep n treerd is dbor Qe tublin o en 

1 fl t ool oh gezantschap 1n d n RAAG heeft en levendige b la gstel11ns 
voor· d ~olen die 1n N derland leven •• Dit komt duidelijk aan het l1Ch 
door he voortdur nde oon~act d t ~ b staa~ tusaoh•n h~t g$zantsohap 
·n het ommunistisoh ent~ T _ ol n tn Li~bur • Tóan de vertegen-
oor4ig rs van d · l>e>olsoh~ v r e:niging n in .t.imbtt.rg een pi!'ot st. telos 

zond:·n naar de vr des- oon1'er ntiè in .Pa~ijs over de ni~uwe gebied&Jl 
d aan Pol :n we;J."4en toègfl.voesd, werd. a-. t dQ(}!' h t pool.sche g"zantsobap 
te "Parijs o'f'ergeb_aeht aan den gezant Jt'IMER, die op 13n b urt we r 
druk ui to t ·ude op d poltti ~ardoor den Polen ten stl•ftng ·te verbod 
werd .om 13eenkomsten hu • 

·2 Ir t te d le.a ate t1jd he:r>haald.e11.1k oorgekom qat paald Pol n 
Poolsche r fuge·e aan pX'ak om te -ntorm &t- n ar h n. ~ rsoonllj 
omsta d1gh d n en ov P and re poten. Ret i~ Zék r nat d vras rs ln 
"ontao,t a>tonden Til 'b h t ~ool ehe e21au.teohap . n den HAAG 

5 De g zant B. li:.UUa schijllt n:t.et t taa . ztjn g mie 
aa t h e t h tt g ~anteonap n h t t:to:naulaat 1n een groot staat 
van opwinding te h b gebra h . v rsoh11l ó leden van het pareon 
~tJn danzoon naar J&.r~ .hau t ru('! geg u o1 zull n 1nn nkort gaan. '!" 
ga s ruoh n dat h1J b1nnenk~rt v rvaneen z l worden . 

·arian OZA -IEOKl , d twe ae · s•o1" ta1"is van h 
n de D. P.R. (Oomm p rtiJ) . D1t 1s • n aans 

g z nt eh\p 1s l"d 
0111 naam. 

5 Edwà.rd J'.Al o· t!ltt . die oon' UAAG 1s .35 jaar oud 
Hij 1 c hu d m t een nd1soh lfbloed . h · pool eh g zan 
so,he..P• E. J"Ati!K Slet en ~i 3n Vl"OUW waron gedu ,n; • ten oo:rlo i n d 

'on del' rondsohe" •n hebb&l:l. dEilU:'door d h lp Tan d• poli ti • Z1j wa e 
a altat b tden re • p rts ln h t •~vals h tt van doe~ nten. 

• bou~en zij a1ch bezig$ t ·et ver pr id va communletisc e prop 
ga da ond r d~ oolach r fu e~ in Nedr l n4 • 

6 SKI , ong 40 t 
Bd e Gedurend d 
h f1nantt el 

lJ~inehé 

9 oolsoh gazantsoh pp n - n oon ulat n ord 
de • • •• rYa aang.no n kan orde 
met sp1onn ae , dtk 1j1e ~ nw rkin 
sulat n . 



MINISTERIE VAN BUI TEN LAN DSCH E ZAKEN~~·, 
r 

AFDEELING Kabinet en rotacol 
No . ... 1 971 4 

• 

• 

Volgno. 

1 8 M~. ART 

ACD/ 1~ 

J ~' 
I 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

dezen brief dagteekening, nummer 

en afdeeling nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer DRoogEdelGestrenge mede 

te deelen, dat de Heer Stanislaw Jelonek 
benoe md is tot Handelsattaché aan het Ge
zantschap van Polen hier t er stede Mevrouw 
Maria Malecka treedt op a ls zijn secretaresse. 

Beide personen hebben voorloopig hun 
intrek genomen in het Hotel des Indes. 

,V':. 
De Chef van het Kabinet, 

~~ 

Den HoogEdelGestrengen Heer 
Luitenant-Kolonel J.G. Crabbendam, 
Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, · 
DEN HAAG/ 

8 6393- '46 
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POOLSE AMBASSADE 
MEVR. CHERNICKA. 

; 

V 
~ ' 
l 

J f 
~. 

Op 12.3.47 werd mij door een ondergeschik~e ambte
naar van B.Z. in vertrouwen medegedeeld, dat Ranata CHERNIC 
die aan de Poolse Ambass ade verbonden is, op het Min.v.Bui
lenlandse Zaken druk uitoefent om in het bezit gesteld te 
worden van een diplomatiek tde~titèitsbewijs. In een 
zou gebleken zijn, dat zij dit nodig had om bij de Ne 
se Bank Engelse ponden op te nemen. 

Naar haar identiteit gevraagd verklaarde ze eens de moe 
dan weer de echtgenote van de Poolse Secretaris CHERNICKIE 
te zijn. 

Toen ik Mr. Visser en Blaauw naar deze vrouw vroeg,kreeg 
ik niet de bevestiging van het bovenstaande. I~.~~n de bron 
niet blootgeven en daardoor bij deze ambtenaren1 verder op de 
kwestie aandringen. Ik ben ervan overt~igd, dat mijn zegs
man de waarheid sprak. 

C / vdN. 





Î 

Les:~..ek austowski , geboren ~;2 .rul i 11:104 te op<llenica in polen, ?oo1, consul-goneruo.l 
van .?alen, n . :L:. gou:Juiens t, :won van r.rtur Gustowski en Helenli .:.;urrnt. , gehuwd met 
i:ielenu Gertrud~ J <.w.wiga ;,n<lr<::e jczak, geuol"en 24 Sept(~mbel' 1910 te Berlijn, R. K. goo.saien 
~kind-el'e-n:3t~rb~î'i"ÜÏdurfu-; geboren 19 Jttn . l\138 tt.:l Poznuu in Polen 

1liuril;l. .l'.nielu, geboren 21 Februari 1941 te Poznau. 
11eksandra l)l;).nuta Maria, geboren 17 Jan.l~47 te _J•Insterdam 

Ad:res te Amsterdam: Koningslaan 56 huis. 11 Dec. 1946 gekon.en van Warschau • 
Diplomatieke pas Nol lü-1388 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_I 

Janina BUbaró,mu, geboren 9 Januari 1922 te Lwovr in Polen, n.K.godsdienst,socretaresse 
Poolscha Consuluut, ÜTlgflhU\'Id, gekomen l!B Maart 1946 van Katowice in Polen, 
dienstpaspoort, woont te Amsterdam: de Lalrassestraat 6 II bij Orobio de castra 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gertruda I.b:!"kie11icz, geboren 2? Sep. 1911 te Sierakow in Polen, Poolscha, 'R.K.gods
dienst, Ongehm1d, ll Dec .1946 gekomen van Pozn~u in Polen, dienstbode, woont te 
Amsterdam Koningsl~an 56 ha bij GustJlWSki. Pöolsch paspoort geldig tot 20 Febr.l\348 

Dovenstaande personen hebben geen distrmbutiestamkaart. Ontvangen v an de Poolsche 
Legatie in Don Haag de benoodigde bonnen. 

/ 

) ) j }) )) ) ) ))))) ) } ) .' ) } ) } ) ) ) ) ) ) ) ) } ) ) ) ) } ) ) \)) ) ) 

Boleslaw Kocznur, geboren 2 Juli 1911 te Denkow in Polen, Pool, R.K.godsdienst, 
vice-consul van Polen, gehuwd met J adwige Kowalkowska ,geboren te Plonsk in Polen, 
;~dres te ,rns terdwn: Gerrit v~d.Veenstrnat 116 hs, bij Czogalb. 
Geko1:1en v an Warschau October 1940. Heeft dienstpas. Geen Tweede distributiestaraka.art. 

Î 
11 

-
"--- , . Jo~ef_ Levtkowicz, geboren 14 Januari 1908 te Wieckowice, (Polen)febrikant confectie, 
{;"~; . ~ godactlenst vroeger N.I. thans geen,:~oon van Izuk VTolf Lewkowicz en Feigla Choja 

Mandelbaum, was- gehuwd op 9 .Tan.Hl41 met Ingaborg Freund, geboren 4 nov .1921 te 
I l.JUnchen in Dld, op 30 .Tuli 1946 te Amsterdam hertrouwd met: Gertruud Elisabeth 
f .Deutsch, geboren 18 Juli 1!;121 te München in Dld. · 

woont te Amsterdam Trompenburgerstraa t ll\o> I. 
Volgens dantnel~ening is naturalisatie 'l8 Uf,eVr '1 agd op 5 December 1946. 



MINISTERIE VAN OORLOG. ·s-GRAVENHAGE, ... 6 Februari .. . . ..... 1947. 

CHEF v.d. GENERALEN srAF. 

Sectie G III B. 

No. 3575/46 

• 

Mlf: 
Hoofd C. V.D., 
Javastr. 68, 
Den Haag. 

® 13420 ° '46 

QEHEJM. 

I Volgno. ~ 

I 7 FEB. 4·Z I 
J.~CDf!t?Só71 I 

In antwoord op Uw brief d.d. 31 Januari j.l. No. CX 
10 0 bericht ik u, dat het bedoeld signalement ongeveer als volgt 
uidt: 

Lengte 1.60 á 1.65 m. 
Leeftijd + 55 jaar. 
Donker uitëTlijk, tamelijk gezet en breed. 
Wellicht oud-militair. 
Vervul~ blijkbaar de functie van portier. 

Rapporteur was de sergeant H.H. Pauwels , Staf 2 M.A., die nader 
kan worden gehoord. (Te bereiken via Kap. Duran , van Stolklaan 
1 - 3 , tel. 553143.) 

o/1 

Het Hoofd Sectie G III B, 
De Kolonel v.d. Gen,. Staf, 

)De Luitenant-Kolonel, 

b/. 
M. P. Kokje • 



GEHEIM. 

31 

'• 
-., 

Aan Kolonel P.M.H. · Tielens 
Hoofd van Afd. III -~ 
van d,en Generalen Staf 

te '· s-GRAVENHAGE 1 

Bij Uw aan mij gericht suhrijven dd. 19 December ·1946 
No. 3575. Geheim, was een afschrift-rapport gevoegd ' van d'en inlich-
tingen o.o. van Sta~ 2 M.A. · 

In bedoeld rapp·ort is sprake van een lid der Poolsche 
gatie, d~t rapporteur te woord stond •. 

Met het oog op de interesse, welke er dezerz~jds voor 
deze aangelegenheid bestaat, verzoek ik· U mij zoo mogelijk een s 
nalement van meervermelden ambtenaar te wil~en doen toekomen. 

,-

Het Hoofd van den 
CENTRALEN VEILIGHEIDSDIENST 

namens dezen: 

· (J.G. crabberid~m)~ 



27 Jammri 1947. 

Naar aanleiding van mlJn vraag of hem ook iets bekend vras over de 
htlidige samenstelling van het Poolsche gezantschap gaf hij mij de 
volgende ~iteenzetting . 
Eenige maanden geleden had bij mij al gemeld, dat de gezant naar 
Warschall was geroepen en lang op zich liet w·a.chten voor hij terllg
kwam, zoodat gevreesd werd , dat hij in ongenade was gevallen . 
Hij is echter weer ter11ggekomen en sindsdien heeft· M. hem verschei
denen malen gesproken. H11n contact is meer dan strikt zakelijk . 
1 . De gezant heeft M. geholpen een vriend van M. 11it Polen hierheen 

te laten komen . 
2 . M. heeft een stiefzoon van den gezant hier in Nederland geholpen . 
Hierdoor hebben ze vele malen gesproken over de verschillende moei
lijkheden, die hij als Poolsch gezant hier had en over de toestan
den in Polen. 
De gezant is een beroepsdiplomaat, behoort echter niet tot de aris 
cratie .Eij is een wat o11dere man , die zijn baantje wil hallden en 
daardoor erg praat in de richting van de tegenwoordige machthebbers , 
zonder dat hij zich daarmede vereenzelv i gt . Op de Poolsche Boeren
partij had hij vrij veel critiek. Volgens den gezant zijn er in Po
len altijd menschen , die onder het motto van patrbtische motieven 
bereid zijn den oorlog met de rest van de wereld op te nemen. Een 
typisch voorbeeld hiervan is de leider van de Poolsche Boerenpar
tij . De politiek, welke deze leider volgt , vindt de gezant dom . 
Verder vvoràt de gezant mij beschreven a l s. iemand , die zich bijzonder 
weinig zeker voelt . Hij is benauwd voor de RQssen en h11n controle
apparaat . 
Hij schi jnt verder i n na11w contac t t e s t aan me t Dr . I'II . Van Blanke
stein. 

C/ LP 
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N r "nl•id.lliz vro.n •en s ahr;I.jnn vaii n 
Uo. c. 278, d~<1. 31 óetober 1946, kan bet 
vol ~fnde wordtn m•d•J•deäld: 

' Ni•u. -e IriOtor:rijtuigon, wel!l:i(vanu .t Tt:~jeeho Slo,~'a!c:ije 
·in 1•~orlana wordeng ir..z,pcmteef·d, vo r non wit nun>.rnor

bo:t'.à n~t do l• hr P on etsn nwnmor in zw rt-.. kl~mr, Een bij · 
im;portour~ vliln d_ ze l'f gene in e5t-flld önde:i•z:oèk n :;ar lle_t 
nwnme:r· l lOOO.Z W..d ~· n gun~ tig .re~ul tut. 
'allicht ton ov _vlo•d zij verm ld, dat vanw•e•. net 

1üni• t ri• van Buitenlandsehe 'zàkitl ten behoeve van. bot · 
00l'1)S DiJ)lomatiqu•, numm i·e 'voo:r: mot;orrijtttigen _\~Orden uit-' 
g~~•nn, be innende net d_• le~hrs C .'D. Het ,af.z?b-dcrlij~ . 
vo r n y n ••n .bordje ~ét oe l~tters e.D. ' is niet ·ng o· r 
m r. 

In. verband. m t de mogelikhoid; ~t een ... •d rl ndsch 
·proTinoi al ntlLlm. r op b"doeldo auto ord gnDo;rd, Wtlrd ç n 

endezoek nm&r dan houder van het. nunm rbowije . -18002 
seistold. Deze bhek te ziJn ·r.enro: ,,d: . 
i illl lm. TtfMr.iERS " -. ~ 

g boren t• i sbur" {Dld.} , .a l!"'ebrut.~ri 1909, rot~sier in 
suik•rvJ•rken, ·t:.b.Qns don n~o Dr, Sohaop.mallB!'!traat 63 te .Eoerlen. 
W. Tttnm rs i van 31--0c~ober 19~ 'tot 31 Juli 1946 atls . ' 

politiok dolinqucnt geintornQud ~•w• .st . Op l ti,t$t~ono rilde " 
P•~umwcrd bij voo~vaa~delijk buiten v•rvolging g steld . 

Bij <1e Polith t ·neerbn ia ni ta t n nado let van ~ · Tttmrn rs bk nd. 
Bij is in 1946 eschl'iliden v :n: 
Antoinette ri Aàri~n COL':~, 
goboran te Uindhovon, 13 Mei 1913. Dez vrom~ h .. ft zich omstr ks 
• ~rt 1943 bij un k nnis, ·1onendé IlQ Jber-i..lls r- t 

26 t '" ,e:.1r vonlw.ge, ·c;evostigd . Zlj is. rmtdia 1946 · tgosahr..,.en 
n r Jieerlen, StfttiènS't<j•-:: 14~ ·~~• r z;ij. oen .:J~k in eui 
;k l"l.'l rkon, dio o.r $:ig•ndom •~a:s, thans yoot"tzet. Zij zou 
geen ontuot·moer m. t r. Tw:nmo.e ond rhoud n. 
De ;. oliti-• t Ile•rhn- b rich.tt•, è -.t ~, . Tll.rem•'!:'.B; db 
tijd$l±jk in denBag zou ~on·n , go n auto m r b at, doch 
dat hlj"eonig mQlon met •en ·rijzo auto met een ·H.Z. numm r 
bij r. .A Oólpa ~ s ge1'Jocst . .. . 
ij onderzoek is bl•kon, dat • TUmm rs d maanden 
pt nb~ ~~October l946 bij zijn wUSt ~: 

Hubert ~ rs · 
gebor n te Oc:tovon {Dld.}, 12 .ubruni 1902, on~ahu·'d, o'n!llnde 

a.d .lll:pt. 3ur., 11 8b , lhi r , -h aft d oo rs bracht. Zij 
wa~ totn in h t b•ztt v~ een grijze 4·persoonsautoi m•rk 
Btey- r, 01tdlli1 1 "'•m•rkt ·R.· 7106'7 o:r EZ 1856. 1.-!tt d u uto 
h•ort ~; 'I1lmrt r 4mig• .lllale». n rt t Tan Dan IJaa~ n Heulen 
gema kt. · · 
OmtT•nt de vra.o.g ot Wl TOmln.ctre op !lOÜ ti•k g bied cc ti. t is, 

of bol etellin-:. heeft Toor milit ir-tacbliische 
z n, kon e• n zek rhllià • ord•n ver!'.lf!8•n. Voor 1 t b•t.r ft het .in 
het chrijven op e'èvon sign lament van bedo ld n 

utob sturrder is góbl ken, à t dit vrij;~el oT r enk:omt met dat 
n • Tur.ml•r , met uitz ·n:d•ring VliD. t1e l•;ngt rn. at . TunllllJtsrs zou 

on~ To r 1.80 _ltmg zijn H t is niet kunnen blijken of' .I. Tt.\rnm rs 
••n zi1v•r•n el ~den zts lr.ing d~ ;t . 

Vorzpnden op 3 j: u ri 1947 
' : het EPofd v n den a ntrllen VeiliBheideaionst, hi4r. 
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Ten vervol~e op het dezerzijdscil sclJ:'ijven d . d. 
29 November 1946,Eo.l 29(in éU~ïiOord op l!w se' rijve:1 ,ro. 
B . 4498,d . d . 21 October 1946) ka,1 l10'c, h t navol"ende uord.en 
be-riCht . 

In " De Maasbode 11 en 11 De .va.arlleid H van 30 No
vember 1946 kwam de navolgende ad<1er tent ie voor: 

"Het Cons u l aat - Generaal van de Pools e Republiek te Am
sterdam r oept op alle Poolse burgers;wonende te o tter 
dam en omstreken,in ci.e provincie Hoord-Brab ant en Zee
l and om te versehij nen in de termij 1 tot 24 Dec .1946 
bij het Secre tariaat ·van de Poolse VerenigL1g te Rot 
terdam aan de Boezemsin;;el 50,met het doel zich te la
ten reg istreren. 
De tot de re~istratie ve r p lichte persone n (bov en de 
dertien jaar) dienen zi ch te melden met de Poolse doc u
menten en 3 pa~o to' s iedere dag tussen ·9 en 13 uur. 
Degenen ,die in de bovenaa:1:;egeven term1jn zich niet zul
len laten registreren,kunnen niet meer op de co nsulaire 
hulp rekenen.De reg istratiekos terr bedragen f 1.-. 

Co nsul- Generaal van de Poolse 
Republiek te sterdam. 

I n ~ntwoord op een desbetreffend schrijven van 
den Hoo fd-Commissar 1 s van Poll tie te Rot te rdam aa1·1 het Con
sulaat-Generaal van Polen om inlichtingen a,anp;aa.nde voren
bedoelde adv er tent ie, werd het hier na v o l::::~e nd an twoord-schrij
ven van den Cons ul-Gelli eraal van Polen ontvangen: 

COlTSULA'l' GE1~AL • Amsterdam,lO December 1946. 

Aan het 

Hoofdbureau van Politie 
Afd. Vreemdeli ngendie t1s t 

te Rotterdam. 

Het Consulaat-Generaal van Polen te .Ams t erdam 
deelt U beleefd n.ede , dat L:t verband met het aa!'lleg en 
V"'n een nieuw archief ( het oude archief is dobr de 
oorloc;shandel.1.ngen verloren gegaan ) ,alle Poolscha bur
ge rs, die in :i-Je derland woner., zicJ:1 bij he t Co nsulaat - Ge t

1
e 

raal moeten aanmelden. 
~et Cons ulaat-Generaal heeft den Heer .i .Cymerman , 

~~ezems1ngel lfr . 50, Rotterdam opgedragen deze reg istra
~le voor de stad .rto t terdélln en orw~e v 1· nç.," te · 

1 - - Wl len door-V08ren. 
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I n ve:..·èn d: i'~:C'i;l8de V'.):..'7.0'~:=~ : r:::'· C0•1sula.c,··
Q··noré'l.rÜ U 09leeld c:e Poo l se' e b.n· ·r;1·s,c.ie ?.ie'"' bij 
.J\, achni n i stracie r.:olden, el' op td .:i j z.e 1 àat zij :z.ic c1 
moeten laten rer· is t r eeren aan 1Je~ ·edOGlnde actretJ Boe 
:z.eusi n.:;e l 50 ,o nder medeb r e_lg i n:;:; vr,n 3 fot o's en fl. 1. 
v oor adminis t r at i el~osten . 

het Co ns u l aa > Gene r an. l dsnkt U b ij voorba·t 
v oor Uw medev1e rki n,2; . 

)l, . d . Co n s u l-Ge.1erc,&. l ve:.r· Polen 

(:0 .Ko cz. nur ) 
At tach e-Co ns ul a ire . 

I n aanslu i t i ng h i erop kan thans no r~ het volgende 
Vlo r den gemeld . 

OP 1 of 2 Decembe r 19 46 ~ewer d den Po o l s c~ e n onde r
danen i n Ro tte rdan e n om:;ev i ng e e n scin·ijv e 1 van Cyme rman~ 
van welk schl' ijv en e e'1 afsch rift h i e r bij ~aat. 

Dit scl1 rijv en kao wor de n besc h ouwd a l s e et1 uitslui
t end v a n Cymerman ui t g a a.nde en op z. ich zelf s t a ande a c t i e ~ V/ el
ke g een ande r do e l h e e f t ,dan ll e t we der opric11t e n v a u e e n Pool
sc h a Vereenig ing me t uitslui te nd cul t uree l e bedo e ling en. 

Dat Cymerman da,arbij pleit voor erkenning e n aanvaa r
d i ng van de huidig e Poolsch e reg eering beredeneert hij aldus: 
HDe huidige Poolscha epubliek is door Nederla nd erk e n d. en 
wij als Poo lsche gas t en i n He derla nd mog en dan geen afwijzen
de houdi ng aannemen, te meer,daar wij bij schriftelijk of 
pe rsoonlijk co n tact me t onze verwanten i n Polen op de hulp 
van deze Poolsche reg eering zijn aang ewezen. 11 

Tot nu toe is uit niets g ebleken,dat Cymerman propa
ganda maakt voor het communisme of de politiek van de Repu
bliek Polen. 

Van Cymerman's baatzucht t .o .v .zijn landg enoo t en 
alllier kon hier evemnin veel blijken. 

De Rotterdamscha Polen minach t en hem om zijn onze
delijk huwelijksleven en om zijn onaang ena111e indiscretie e n 
zijn daarom vlug g eneig d ongunstig e verklarin,s en omtrent zijn 
bedoelingen af te legg e n .Hierbij moet in n et oog worden gehou
den,dat bijna alle hier wonende Polen zeer wantrouwend en af
wijzend staan tegen over de huidig e Poolsche Regeering en haar 
echte of vermeende ambtenaren. en agenten • 

Het is th a ns komen vast t e s t aa n ,dat CYJnerman een 
behoorlijk inkomen g eniet als tolk en vertaler aan verschil
lende rechtbanken en particuliere ins t ellingen;bovendien zou 
hi,j z i eh ver der onledig houden met e enig e n " h a ndel " 

Omtrent zijn be t rekkffingen tot het Poolsche Consulaat
Ge'1eraa l kan nog h et v ol g ende worden me deg edeeld: 

In Maart 1946 arriveerde hier te lande een z.~.n. 
repatrá.eerings-missie,bestaande uit de n Poolsehen ka.Yitein 
Korluk en dr.Woyciecki.Deze missie v1as belast mee het opspo
ren va 1 b i e r te lande wo . ende olen e~ het inlich ten van die 
me nsah en omtrent hun eventueele terugkeer naar hun land.Daar 
de twee missieleden uitsluitend Poolsch spraken,vergezel de 
Cymerman hen op hun reis door Nederland en VI e l op verzoek van 
den Consul-Geheraal van Pole n. 
. Het lid der missie ~"'l.eX.ciecki bemoeide zic-h ,narY enoer.r 
l~ het geheel niet met h et eig e 1lijke werk .De ka.pi teino Korl~k, 
d1e vooral in Z .Limburg en Zeeuws eh-Vlaanderen conta.c t had 

met 
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G i 1: S l i .. u 
ZlJl1 v· .1 ·alk r,.l .. ·~ z .. :1 '·eu eeü óal'e v;:.,.1 circa f ?GC .- .ob
iJ e 1 o pc·;:: l , v 8 rd . 

J.Ta,.-r hier v~:l \:elin·elic ,':e zijue '.era ver w.,·:- .• ,zo,.l 
Cyrrcc;r:l::-.!1 in 1945 eJ 1 aa 1bied-i1_; vo..1 ee.1 co JSu.lai:.:o IJetrek
kin · V' .• l c~e ,J' td heboen erJ07.3· • 

C:yri8nna1 woont th2.ns 'Il'i.s~laa 1 .. :·o . 3lr.?'·aar :lij in 
concubinaat leeft 1et d"l lJer~r;rlé.-..ldsc .. "e K•.üle.1our~,Jç,1sje, 
_·eborP.n 5 December 1904 ~e CuleE1bor6 ,0esc~1eide.1 vro1)'.ï VP<1 
Coraelis van Berkel. 

Tenslotte zij no-::~ verli1eld,dat op ·et ac.1·es :Joezem
sir1·el 50 Rot:·erdam,zie Cymerman 's s cl1rijve1 aan de Poolsc:1e 
onderdanen te Rotterdam)alleen he;. secretariaat va,1 de z . :; . n . 
Poolsche Vereeniging is sevest i gd . 

Verzonden aan:Hoofd Ce ntrale Veiligheidsdienst,Javastraat 68 
te ' s - Gravenhage . 



'-CHEF VAN DEN GENERALEN STAF 

Afdeeling: III _; , 

No.: ;5 73 - S.·3~1'3i~ , 

Bijlage·n : 

ONDERWERP: In unifor~ ~ondz~ervende 
~oolsche onderd~nen . 

's-GRAVENHAGE, 19 _)8C:; _Je;:.' 

Ik moge u hierbij c..an-uieden , .::.fschrift van een 

-- r Gpport , gean~.kt door den korpol~ot.tl-ch '--uffeur Prins van 

de 2e Hil. __ fdeeling , zoomede van een verslag , o:::1trent 

bij de Poolsche Legatie~ n aa r a~nleiding van b ovenver-

neld r&pport verkregen i nlicht ingen . 

Voor den inhoud moge ik U naar de stukl;:en ver-

"lij zen . 

Actn: Centrale Veiligheidsdienst, 
J6va straat- 's-Grav9nhage. 

Het Hc,ofd van de __ fd. III B , 
~de Luit. - Kol .. van den Gen . Staf , 

P . 1.1.H . Tielens. 

Hoofd Vreemdelingendienst, 
d .t. Direc toraat Generaal van Politie. 

• 
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2e di li t .~ i re f deeling. 's-Gr~venhage , 16 December 1946. 

Onderuerp : Rnppo1 .. t korp·.
ohuuf fcur c . Prins. 

Na er anlei ding van bijgaan d rnpport vo n den korpor.:~ al
ohauff eur C • Priil.s heb i k Mi j' tot de l)ooJ.sche Legatie gewend tot 
het in-winnen van inlichtingen. 

ldoar werd mij het navolgende medegedeeld . 

'Inderdaad is op Msandog 9 December 1.1. een uls militair ~~kleed 
Poolach persoon bij deze legatie ge11eest , om :fin•tnoie' len steun 
te vra eJ:)n. \lij hebben· hen nl..ar het Poolsche Consulaut•Generea l 
te msterd~ vor~ezen. 
Dez~pËÏrsoon heeft zich niet gelegimîmeerd~ zoodat het niet met ze
kerheid is te zeggen, of.' hij wel :milltair is, zelfs is dit l aa tste 

.- l!..q,oe:~t .:ga~rsoh&înli:Jls, daar hier geen Poolse he m11itairt.;;n :-eondz vel"'-
-., ven zonder rilHI Ien v .... n bestaan. 

Herhaaldelijk komen bij de PoolsohP. Legatie a ls militair· gekleede 
personen v an Po:ische afkomat aankloppen om onële raeuning . Deze ver
wijzen Wij ollen n"iar Matel"d!:im; dli.u. r worden deze gevallen behandelcl. 
Bedoelde personen zijn een ~litairen, doch hebben ~en uni:f.'~r.m 
eungetJ.•okken , of.' als ou militair ::wngehoudell • om daardoor gemak
kelijker te kUnnen bedelen or misdrijven te ~en begaan . 
De Poolsche Regeering heeft met hen niets uit te staan, het zi jn 
zwervende personen en veel st· ·tenloos 11 • 

Op . · jn vr.,..{.g of dit soldaten van Gener al _ nder s waren 
kreeg ilc dit nnt· :)l"d.: 

'Generaal Anders.ea is een ware patriot, nlleen is de Regeering 
in · orscbau hem niet gunstig gezind, daar zit ·noskou a chter. Zi jn 
soldaten zwerven en .rooven nicttt. 
(Dit mag nat uurlijk niet i n Warschau vernomen worden . rapp) 

· De rapporteur, 
De Inl. onderaft. v .d. St~f' ~ M • 
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Op he~en den 9 . J.4 .' 46 ten ll . ou uur bevond i k 1:1ij voor het st 
tion s .s . ::lijus t ::' ... ~ t, &lhier. Op dc.t tijdstip s:pl·&k 8811 .ilili
tu.i:c- v~n vermoedelij k 1:-'oolsche n"" tionali tei t mij :. . ._u . Oo:2spTon 
kelijk sp:ï.' .Üi: hij Foolsch, :-1aL r doo:c~d:... t i k dit niet veTs tond 
Duit sch . 

Hij be .. 'eerde i n Osn '- brück thuis te behoren en th n s i:luc... r ge
noemde p la ~ t s t e m.g t e kee ren. 
Verder berree:L'de hij zoo ·uist na <.. t het P oolsche Gezantschep 
a lhier t e z ijn ge'.-iee st , teneinde financie ele steun te vragen , 
omdo. t hij gehe e l zonder r.liddelen ·,,_. s. 

Bij bovengenoe·'ld Gezu.nt s chäp uc s he".l dit &,e.rei gerd , omdat n_.~ r 
hij be-reer d.e , in ~ngelsche di enst n&s . Hu vroeg hij r.lij hem een 
gulden te geven , teneinde een ge deel te v c,n zijn reis per trein 
te kunnen be t a l en . 

Ik heb he::ü deze gulden gegeven. 

Het geheele geva l k.fcm mij een beetje eigen[?.ardig voor . 

De Pool verkl-arde offi cier te zijn. Hij ïl ... s gekleed : B2. t tle- dre s s, 
en over j as en wa s i n het bezi t v an e en li cht brui ne ac teut asch en 
droeg a ls di s tinctief een gou d bandje op de bei de schouder-be dek
kingen en op de r evers v an z ijn over j a s een parachu t e en op de 
bovenmouw de aandui di ng 'Poland " . 

'..-11 : I nl. Off' . 
Staf ç;_,_ I~I • ..::~. . 

De rapporteur, 
de Korp oraal- chauffeur der Staf 2. 1: .. -'i.. 

w.g. C. J. P::'i ns . 
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3oe:.::.emsin;el -:O . ~JC . 

~ls se cretoris van de Poolscbe Vereeni_;in::; i.l :.ederland , Ol::'_,e 
r icht in October 1945 , ~il ikvooralo merken , dat ~ed,re1de Le~ oest2an 
v~t, onze Vereeni;L1~, n .m. meer dan een jac;r , ~ekortko"~i~..ren naar vore1 
zijn ;akoDen, welke nu alleen door al~eheele reor~a~isbt i e van deze Ver 
eeniging zouden kun,1e'1 \,orden verwijderd . 

Zulke tekortkorün:;en heboen .• ij ..:;e co11stateerd i 1 versed i l l ende 
ri c ~1t i m;en b . v .: .et ontbreken van saauiboo rig~1e i d tusschen de leden , het 
ontbreken va:-1 nqf'ts cllL_•.,..,e lij ke p licLten d i e d i kw ij ls o j! de l eden rusten , 
wat het meest n.."l.. r voren trad bij de plannen va.'1 ~1e r Bestuur van de Var
een i g i ns b i j or gani sé t i e van uitstapj e s, van het E:emeeilsch~~.)e lij kv rou
\,e1...Ï\:oor , dn Let ontb:::-eken va,n be_; r ip , d::;t het noodz2.keli .j k i s z ich aan 
te ~flssen aan de elementaire v oorschr i ften we l ke op iede r van de l eden 
v. d . Ve r eeni ginz rusten , v;a.t '"at meest te z i el1 was oij :.et uit l eene n van 
de .t'oo l s che boeken uit o;:ze Bib liotheek e 1 het :üet - teru;bezorgen van 
deze en b ij beta li 1g van oe co nt ri but ie. 

Een verde r nie t mi nde r oe l a.n r i j ke tekortkomi rr i s ze~eest het 
streven van een bepë .. a lde ;:;roep va., de l eden t o t 2.1_· hee le e f zonderi ng va 
deze \fe r eeni z i nz va.n e vent l.medevJerk i ng met de ools che r e6eeri >Jgs - a.uto 
r i te i ten i n 'et l a'ld en hie r i n IIolle.nd . De Poo ls cha Ve r. i 11 Ho l l and vras 
e e n a,poli ti sch i ns t ituut en de t oekomende Ve reen i :; i n:; z ou ook zoo zijn, 
1:1aar deze l &..é<.t s t e zou moe te.1 be·7r ij pe'1 , èa.t de r:'le devJ~rki ng me t de Pool-
s che c u t ori te i t e n i n Lolland noo d?akelij k , wan t de s e med ewe r k i ng .:10 odz a 
kelijk za l z ij n voor privé- af1 n'=e leg e ~1he den van d e l ed-'3n • .tLen moet t och 
beg rijpen , dat wij vu.n de _:astvr ij hei d geni eten van de ~Tederlands che a u
Lo r i te iten e n j u is t d eze, zooals t ro ml e n s ook a lle andere ~u tori te i te a . 
i n de v ere ld, heb be n de Poolsc11e · re[;3eri.1[ i n .fa.rschau erke n d e n lilet de
ze re e eri '1,... med e11 erke n~ e n d<:.arom is .et s t r e ve 11 van d eze lea.a.J om de 
me de ;.;erki ng me ;. de ree ds g enoemde é.utoriteiten a chterweg e la t en, onbe
g rij_ e lijk g eweest. 

Dit alles moe t en wij uit d.e-:1. wee; ruimen en, st&.. a.nde op g e VJ.eel 
a_politisch e ,; rondsla.g , zullen ',;ij streven n2ar medev;erki ng met deze au
toriteiten om door hun bemiddeling te trach ten de voor onze leden noodi
ge i 1formaties te verkrij g en, alsook li t eratuur e n tijdsc hriften en te
vens de door ons voorg e'1omen uitstapjes naar Polen te verwezenlijken en 
zoodoende .'1auwer cont a ct te houO:e n met ons l. oederland. · 

Het pro g ram en de statuten van de ~J ieu:we Vereeni::;- i ng zullen over
::;:enomen worde n in hu1 z eh'3el va ~1 de oude. 

Ik rek <=> n er op, da;. tet g roo 1;e a ."nta.l i:1 rio lla,.d wo 1ende .!:'ole·1, 
voor welke mijn eerlijk streven naar het meest vruc'1 toare naatscha)pe
lijke v,erk voor onze l a 1d:;enooten in 1.olla.nd, ; oed bel{e""d is, mij zr .. l 
willen bel:J.ulpz a am zijn in rüj n vo ornemens e n za l n e der• erkeü bij mijn 
_p lan voor snelle reor::;anisa.tie van de oude Vereenig iDG 01.1 zoodmende Yle
derom een Poolsch middelpunt in Rot t erd srn te bezitten. 

Hieronder bevindt zich een for!lulier, dat ik U verzoek te vtillen 
invullen e n p.o. te \ïillen terug-sturen él.an het 01dervermeld adres, om 
mij in de -s ele_ enheid t e stellen zoo s poedig moc;elijk een ver: a.derL1g 
bijeen te roepen. ( ) E cv-: '""!::n,A" 

- • ...Ll. 1!1 \..L. .L'o' 

_ --·- _ Sec re i;&.ris _'a'1 _d.:_ ~o_o_ls_c_!:_~ v_:=eni L1g _ 
.~n den Heer Eduard Cymerman, Vlietla. '1.LTo.3l, Rot-·erd"...rn . 

liierü1ede verzoek ik mij op de lijst te pla"' t seril..!_illen van de in 
o .?richtin~ zijnde 1-oolsche Vereeni __, in:· • .r.etzelfde '?: eldt voor mij'1. vrouw . 

J.J.andteeke ·1ing . o •••••• ., ••••••••• 

Adres . . . . . . . . . . . .................. ............ . 
•••••••••••••••••••••••••••o e oo 
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I n ;:;.nt",oord o·o n: schrijven ~.o. :3 . 4498, d . d . 
21 October 1946, betreffende CJ.Jr:l8nnan, l:an 1Jet voLende '.':or 
den b ~=>1' i eh t: 

CIJ~~=LAd, ~~uard, ~ebore1 22 - 8 -1896 te :ar
scbau, koopman L1scheepsuitrustinc;en en beëedisc:t translateur , 
van .foolsche nationaliteit , hier v;onend Allard .fiersonstraCA.t 
Ho . 4a, werd tijdens den vorigen ooTlo._; door de Duitsellers uit 
Polen Yle 'gevo erd en i n Duitscllla nd te '.Vel'k r·e:;;tel.d . Hij wis t 
coe.n de tewerkstell i ng te ootkom.en en vluchtte, evena.ls vele 
andere rolen, naar :~ede rlanél. . l~a de lleropricbti'1g van den 
:Poolschen Staat be-:>ocht hij \lel eenige malen zijn vaderland, 
do ch b l/eef h ier te l'l.nde v:onen . 

Voor 194 r1as b ij ged1.1:rende vele jaren als be
ambte werkzaam op het Poolsche Consulaat te deze r stede . 

Hoewe l h ij het i n deze j aren deed vo orkomen , 
a lsof hij een werkelijk nationaal vo e lend Pool was , haalde h ij 
zich toch het ongenoegen op den hals van vele nat ionaal ge 
zinde Polen . Dit ongenoegen , dat ten slotte zijn ontslag a.an 
het Cons u laat tengevolge had , vond niet zijn oorzaak in poli-.. L" tielee moeilijkheden , do eh uitsluitend in het onaang ename, op

I{~ dringerige gedrag van ClJmerman inz ake financieele kwesties 

\ 

van Poolsche particulieren , met welke kwesties hi j , als con-\ 1J sulair ambtenaar , niets te maken had . 
• ClJmerman wo:rdt door zijn landg eneeten h ie r ter 

• 
\

\ " stede gekenschetst als een man die 11 ru i kt" waar iets valt te 
, verdienen . Hi j zal dan ook steeds voo:r den meestbiedende en 

meestbelovende door het vuur gaan . 
Tijdens den 18a ts ten oorlog trad CJ.Jmerman hie:r 

nimn1er o p den voorg:rond • 
lifa de capitulatie van Duitschland heeft hij 

kennelijk eenigen tijd rust i g de kat u i t den boom g ekeken en 
af,;ewa cht. of de Poolsche emigranten regeering te Londen , dan 
wel de huidige regeer i ng de ma cht in handen zouden krijgen . 

Toen duidelijk bleek , dat he~ l eat ste het ge 
val Vias , koos CJ.Jmerman openlijk de zijde van deze rege e:ring . 
Hij WE.akt er echte:r angstvallig vo oT , om op ee i g erle i INijze 
politieke pr opaganda te maken, daar hij zich dan bij een even
tueele verandering der politieke verhoud ingen onmog elijk zou 
hebben gemaakt. Op 19 en 22 Oc tober 1945 verscheen hier in en
kele oagbladen het volg ende beri_cht: 

" Op 14 October ( 1945) werd h ier de Poolsche 
Vereeni;ing i n Holland, Cent:rale ... o tt erdam , opgericht , ten 
doel hebbende in zich op te nemen alle eler.1enten van Poolsche 
nation<liteit en afkomst, zonder o ndersc be id van hun ·:lolitieke 
en g odsdienstige sez i ndhe id . Alle in }Te derland vvonend~ Polen 
\'Orden verz.ocht voor inlichtingen zich te uenden tot het sec 
retar i aat van de Vereeni.z inc , Allard Piersenstraat l'Ïo . 4 2-te 
Rotter dam , 11 

De ze vereenig il~ werd o pgericht op i1itiatief 
en noor het dr ijven van ClJ merman . 

·' 
)Ee n i ge ( 



; 

• 

• 

) -. 

~e.ü_:e voorn:· lc':·a~'lcle ~(o ercf·1sc:1e JLc·ers vz..n 
~O~Jlsclle ori._·i1e vP.rl euo.e,., ?ij l~et 1.1::t e·~.li_·3 .·-::reserve_rcl
~.eid, ·.1·,1 nede':~·,r}:i 1· . ül ll,::;'-"1 s.::;oeci 'olee~: ec~.ter , d&t ClJ
merm:::n dG leden der vere3uir;i'.1·· els u .. ild" voor zij11 fi.1en
cieele a.spir&.ties ·:ilèe -eoruiken . Zoo ~rr .. c:1tte ,lij zicll b . v . 
o.' velerlei .Pniere, te';en beloonL1r::_; verC:ienstelijk te rv=.~·~en 
voor Poolscbe i::eisjes , Qie coor 'ederlencsc.1 arbeiders na 
(e bevrijoin~ ,1aar "ed.erla.nè r:are·: ~;e:Jrr· cht, a.lsnede voor 
J?oolsc:.e uit::_--ev:ekenen, die be:z. :aren :1adden te·~e.1 :1et :.-Juidi::;e 

oolsche re=- iem . "3ove 1dien maéü;:te C1Jr.1e:rmc.n oy enkele bijeen
lcomsten in het na.jE:cr van 194.5 propazand&. voor bedoelei r~giem, 
zoodat het Grootste ~edee l te der lecen , die van ~~n en ander 
niets w i l~e~ hooren , de vereeniz i ns verliet . p 30 - 9- 1946 kon 
deze ve r eenig i ng dan ook als t o taal orJtbonden word.e~1 bescl·ouVJd 

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

Verz onden aan : 

Ho ofd Central e Ve ilig le i dsd i ens t 
.Tevast r a&.t 68 
' s - Gra.venhage .-



Q.. y. 12.· Roermond, 26 November 1946. 
============= 

No: 30/ 46-Geheim. -- -..;;;...;..~.;;:;...; ================== 

Onderwerp :"Melding Poolsche onderdanen'~ 

AAN 

Naar aanleiding van Uw schrijven No: B. 
5429, dd. 22 November 1946, Geheim, me~ betrekking tot boven-
vermeld onderwerp, heb ik de eer U HoogEdelGestrenge beleefd te 
berichten, dat ik in Limburg een onderzoek heb ingesteld, naar 
eventueele melding van Poolsqhe ingezetenen, waarbij mij is ge
bleken, dat in deze Provincie daaromtrent niets bekend is. 

In geen enkel in Liroburg verschijnend dagblad is voor de 
drie Zuidelijke Provincien, de oproep opgenomen geweest. 

Alleen weet men hier, dat de oproep tot melding van de 
Polen in .. Nederland, m~t uitzondering van de drie Zuidelijke 
Provincien, kort geleden per radio is omgeroepen en dat het in 

. de editie van ~'De Waarheid11 van 19 November 1946, . heeft gestaan 

R. 

den Heer Hoofd van den Q. y. 12.• 

J a v a s t r a a t, No: 68, 

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



• 

. -. 

Aan: 

B.5429 
1 

22 November 6 

d . ~ . '1nN . 

n.1elélin.: Poolsche 
in =eze t enen. .:I Elilil ii/I 

I n de edi tie va.n "De WRar heid" van 19.11.46 
komt een o_roe p v oo r a n de in Nede rland verbli j vende Polen om 
zich tus c: che n 11 25 Novembe r en 21 December 1946 t e me l de n a "' n 
het Pools che Consulaat-Gener aal te Ams t erda m. Van dezen oproep 
zijn uitge zonderd de in de dri e Zuidel i j ~e provinc ies woonach
tige Polen. 1\Lfoe;eli j k is, da t voor l ar tstgenoe mden een in één 
dier provincies gelegen _,e meente voor een de r Gelij l{e melding 
wordt aan~ewezen en da t de oproep da rtoe werd geplaa tst in een 
Zuid- Nederlands ch blad . 

Ik verzoek U na te zaan of zulks inderdaad het ~eval is, 
en in bevest i gend geval, U te doen voorlichten hoe deze ver -
plich te melding in de Pool s che milieu ' s , spec iaPl in de mijn
streek, wor dt ontvangen, a l smede va n de reactie daarop van de 
Poolsche vere enigingen en burgers, ook na de me lding. 

Een a fschrift V13 n het voren_e noe mde artikel voeg ik,te 
Uwer informatie hierbij. 

Het Ho ofd van den 
C ~ tralen Veiligheidsdienst 
Voor dezen 
De Luitenant.-Kolonel; 

J.G.Cra Gbendam • 

Den Heer H. w.RE .i!NIEN 
Reinebergerweg 176 
ROER M O N D 



Oproep aan Poolse staatsburgers · 
Het ~olfsûJaát-generaaJ van Polen te Am
sterdam roept alle PooLse staatsburgers, 
Wonende in de provincies N. Holland, , 
Utrecht, Groningen, Friesland, Drente, 
OverüsseJ, Gelderland, Z. Rolland met 
uitzondering van de stad Rotterdam, op 
naar het consuJaat-generaal in Amsterdam 
te komen om Zich te laten· registreren. 
Men dien persoonlijk te verschijnen op de 
dag, hieronder vermèJd, met medebren
ging van documenten, waaruit de identi
teit, de Poolse staatsburgerschap en de 
Poolse afkomst blijkt. Verder moet een 
beWijs WOI'den overgelegd, dat de aan
melder zijn vaste woonplaats in Neder-
land heeft, tel'\Vijl tevens 3 Pastoto's meegebracht moeten Worden; 

Personen beneden 18 jaar kunnen Zich 
laten vertegenwoordigen door den Vader, 
moecter, Wettige voogd of gevoJmacht:igde. 
Personen van Poolse afkomst, die het 

,Poolse staatsburgerschap Willen aanvra-

'

gen, kunnen zich eveneens voor registratie melden. 

~
De registratie vindt plaats te .Amsterdam, 
Roning.slaan 56 van 13-17 uur op de dagen; . 

Voor Personepz Wier naam begin-t met de 
letter .A-liJ van 25 tot en met 30 Nov. 
Letter F-J van 2 tot en met 7 Dec. 
Letter E:-p van 9 tot en met 14 Dec. 
Letter R-z van 16 tot en mét 21 Dec. 



~roep a n Poolsche staRtsburgers . 

Hèt consulaat-generaa l van Polen te Amste ._t.!Jl 

roept al le Poolse star~ tsburgers, wonende in de pro
vincies N. Holland,Utrecht , Groningen,F~iesland, Dren
te,Overi j ssel,Gclderland,Z.Hollcnd met ui tzondering 
van de stad Rot t erde.m, op naar het consulàat-.--6ene
ra,l in Amsterdam te komen om zich te l~ten r egi ren. 

1\1en dient persoonlijk te verschijnejn op de dag , 
hieronder vermeld, !!let medebren '"'" i.nq; ven' d o~ t ~ ;.r enten, 
wn,"' ruj_t de identiteit, de roelee s t aats~urgerschap 
en de Poolse rtf'komst bli jkt . Verder moet ~en bew:t j s 
worden over6,ele.gd, dat de EE nrnelder zijn \ vas te 
woonpl ·•p ts in Nederland heeft, terwij l tè:yens 3 pas-
foto's meec :-:- nrac.1·t moete n wornen. \ 
Personen beneden 18 jaer kunnen zich laten vertegen
woordigen docr den vader, moeder , wet i, i ge \IOOgd of 
gevolrnachtigde . Personen v E· n Poolse a1kornst , ' '9-ie het 
Poolse Staatsburecrschap willen aanvragen, kunneu 
zich evene "'ns voor registratie melden. [ ·. 
De regist atie vindt pl2· ts te Amsterd~m,Kpni~g~t~6 
van 13-17 uur or dooCt.gen: ~ : 

1

' \~ 
Vo0r rer~onen wier naE~ m begint met de letter A\E 'van 
25 tot en met 30 Nov. '\ 
Letter F-J van 2 tot en met 7 Dec . 
Letter K-P van 9 tot en met 14 Dec . 

1 
.:· \ · 

Letter R-Z van 16 tot en me t 21 Dec . i ,
1 

, 

\) '' 

\ -- ._ ... _____________ - ---------- f. 



B~4498. 

et vertijzing naar U\ nevonvermeld· Schrijven heb ik ud oer · 
u te bericht n, dat mijn a.andaclit wera· gevestied op zekere" CYr1E .. 1MAU, 
van J?oolschc na.tional.:bteit. Hij is gehuwd met oen lrt3derle.ndsche -
vrouw en woont te J?.otterdam., nader adres o:n'hokend •. OYJ4el"ma:.."l t-.,ou een 
bu.i tengc one activiteit. on·tplooicn onèler de te ~o·~terdwn . v:oncnde' Po-
len. . ··· ·· · "'· · . . · · ' . · ·· 

Ik moge U varzoeken oen ónlerzoak 't.táo,):i Cym.ermBn voorneend te 
willen doen inEJ,tellen en mij ,met het r~su.l·lïaat in kennis . ~iïe ·Jill-én 
doen o tellen.· · · .. . · 

' . 

HET HOOFD VAN D:EN CEliTRALEN· · 
V TLIGliEIDSDIENST 

. Namens dozen, · 
De Luit.~oloJ ~1, 



• • 

Polen 

Kanselarij : Alexanderstra At 25. 

Z.E. Dr. B.Elmer, Gezant. 
Alexanderstraat 25. 

Mme. EJ:mer. ' 
Edward F. de HageniDabrowski, Tweede Secretaris. 

Balistra .t 101. 
M~e. de Hagen-Dabrowski: 

Marian Andrzej Czerniecki, Tweede Secretaris • 
Nieuwe Parklaan 140. 

Mme. R.Czerniecki , moeder. 

V.#. E.Boonen , chauffeur. 
Burgerdijkstraa t 69o 

Mme. Boenen en dochter. 

·. 

v-
1 

15 DDT. 

• 
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• 

_ _r ar <::,Ln l eioinc Véül het ~chrijven Vdü be t :BLLI·e&u. ·a 
,i 0112 l e Ve i l.it_;he i d , "t;llJ'eGU. B ., l'JO . c: l 45/X'46 : . • -., V8l1 6 JU

l i LA6 en van 12 september l ::J4 6, ;, era dezerzijds het na
vo l gende vernomen: 

Edllard B A R T G L, u i et Bartel, di e de poo l sche na
tionallt;elt bezlt en are i.Ocut te :Brusse l, waar ni j aan de 
?oo l sc.le AL1bassade '.e r Kzaam is, zo..:t bij den s piorme~ed jenst 
zijn betro~ken , wbarvoor hij spec i a le o~drachten zou hebbe n 
ontv<.ngen . 

c z ER ,r I T S K I, van poolsche na"Liona lite it, a,;ent 
van de .T . : . Y.' . D., is nïomerïtee l v,e r kzeam 2an de poo l sche lega
~ie te 'S-Gravenhage, waar hij den legac i e-chef E L II ER , 
a ss is teert. Elrner is ui tg esproken c om11Lmist en lld vancrë 
part ij. Hij doet net bij de leden van het corps Tiiploma
tique voor~omen, a lsof h i j het met de hu i d i ge poolsche re
~eering niet eens is • 

Bartol en Elmer \ orden gecontro l ee rd door: 
Adam conrad li E L L E R, die nog .er~zaam is op het 

poolsene consulaat te :sru.ss eT. 
Aan de Ambassade te 'S-Gra venhage is tevens %e r Kzaam 

zeKere L I P I N S K I, ware naam L I T H A U E R, ongevee r 
28 j aar. Dl t lS een zeer onbetroU\1baar persoon , d i e op po
litiekgebied buitengewoon a ctief is . 

Tenslotte wordt nog de aandacht gevest i gd op een per
soon met name: 

C I J n E R MA N, van poo l sche Nationaliteit. Deze 

/
is gehuwd met een Hollandsche vrouw en woont te Rotterdam , 
nader adres niet bekend. Hij zou bui tengewone ·activiteit 
ontplooien onder de a ldaar wonende polen. Een opgaaf van de 
juiste namen en personalia van het Ambassade-personee l kan 
vooralsnog niet wo rden verstrekt . 

lli z:onden op l O october 194 6 . 
• het Hoofd van den centra l en veilighe i dsd i enst , a lhier. 

\j 



• 229 

241 

264 

CD NUMMERS 

RANG: 

2e Secretarie 

Handeleatteche 

P OL E N. 

STAD: 

Den Haag 

" 11 

" 



lle tails a11to' s POOLSE AIJIBA.SS..A;uE 
j ) 

I 

CD 264 Stu.deba.ker Chanp. jc,f:l.r 1947 ~ chas . G 250503, mot;orp 274769 , 
,.. cyliUdGr . . 

CD 229 Oldnmobile:~ jaar 1947, chn.s . 66-137768 ., motor 6-108424 
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Inst·"intie , die verleende: Tijd: Ten l)ehoeve van: ---·--- ------·-- ·-·· ... ·- -··-..-·-- -- _.,...._ .. _,... ........ ·--·--·-----~~-·- -..... ~ .. ........ - ···-··~···- .. _.,. ______ ..._... ____ .. __ _ 
Ned . Gezant te ,.\'3.rschall 2 . 1 . 46 

Idem 2.1 . L~6 

Idem 9 . 1 . 46 

I dem 9. 1. 46 
Iè.em 9 .1. 46 
I dem 30 . 1 . 46 

Idem 30. 1 . 46 
Idem 1 . 2 . 46 ... 
I dem 2 .1. 46 

Idem 2 . 1.46 
Idem 2 . 1 . 46 

Ned. Gezant te Londen 29.1.47 
3 mnd. 

Idem 29.1.47 
3 mnd. 

Ned. Gezant te Brussel 8.1.47 

Rf~I.J3ISZ~'.iS~~I I, ., PoolAch Cons . Gen . 
te Delgie . 

+ REI.i.ILSZ:E'JSKA. , l.~evr . J ., echtgen. zie 
boven . 

· KOZLUI: , ~l.. , Lid Poolsche missie voor 
de repatrieering van Polen , verblijf 
hou.dend ·in Nederland . 

SZELAGO'NSl:A , E., idem. 

WOJCICKI , K., idem . 

ZIELii'JSKI , S., ambtenaar IUn. van 
Handel , belast met onderzoek handels 
mogelijkheden met Belgie , Nederland 
en Denemarken . 

PLOHSKI , J. , idem . 

ZAJACZZ:OUS~CA , Ni ., secretaresse 
Poolsch Gezantschap te ' s-Gl1 avenhage 

ELiliER , B. , Poolsch Gezant te :;)en 
Haag . 

+ ELMER , M •. , echtgen. Gezant 

DE H.A.GEN D BROWSKI, E., 2e Gez. 
Sedr t. Den Haag . 

1.'UROPIESKA., Co 1. J • , Mil. a tt. 
Poolsche Amb. 

CHOJECIQ, Col. M., Assistent Mil. 
att. Poolsche Ambassade. 

J.A.KtJBOWICZ, Poolsch vertegenw. \ 
Frankrijk en Nederl., geb. te
Sonowiec, 15.10.1905, pas 6048 

Gezant van POLEN te BRUSSEL verlangt 
vison voor meerdere reizen zonder 
opgave van verlangden geldigheids
dtlur. 



Adres: 
Tel . : 

.. 

.. 

~ 12.2.1947. 

Leden POOLSCHE Missie voor de repatrieering van 
Polen, verblijfhoudende in Nederland. 
=========================================~===== 

====================================================================== 
Naam en 
voornamen: Functie: Adres: Tel.: Duur verblijf: 

====================================================================== 
KOZLUK 
A. 

SZELAGOWSKA 
E • 

WOJCICKI 
x:. 

• . . 

• • 

• • 

JELONEIC, Handelaattaché Hotel des Indea 
Stanialaw 

JELONEX,Mevr. echtgen.Handels-
attaché " 

MALECKA., Secretaresse " 
Ma~ia,Mevr. Handelaa t ~aché 

CIESLA.K, portier 
Jan \ 

CIESLA.K, echtgen. 
Mevr • Portier 

LECX:O I: ok Cantsloepenburg 55 
Alexander spr.Nederl, 

LECX:O, 
Mevr. 

echtgen.kok " 

MACE:OWIAX dienatbode Doorwerthstr. 8 
Allstina 

PECHKOSICY 

9. 1. 46-

9. 1.46-

9.1. 46-

14-3-47 

" 

" 

1-4-47 

" 

" 

" 

tt 



Adres: 
Tel. : 

• 

12.2.1947 • 

• 

Personeel PeeLSeHE Legatie te 's-Gravenhage. 
==================================~========= 

Alexanderstraat 25 
117987 
115088 

====================================================================== 
Naam en 
voornamen: Functie: Adres: Tel.: Duur verblig.f: 

===~====================================================;t============ 

ELMER Gezant Alexanderstr. 117987 1. ~.46-
Dr B o{ 25 ~ . • ine y,:Kr 
Lwo w 14-.IO. SI. 

ELMER echtg. Gez. 
mevr. Mal"td , 
Maajolen bvrj 3o.6.yf 

HAGEN - 2e secrt. 
DABROWSRI DE 
Edward F. , 
W'4rr.chav -1. ,.18. 

HAGEN 
DABROWSKI DE 
mevr. 

CZERNIECKI 
Marian 
Andrzej , 
lt. Hav~e. 1.1.1 . .2.0 

CZERNIECKI 
mevr. 

BOONEN 
v.J .E. 

BOONEN 
mevr. 

R. 

ZAJAC ZKOWSKA. 
Mej. M•r-ia 
W'al"~eh~u 6.~-~'3. 

eehtg. E.F. 
de Hagen D?.-
browski 

2e secrt. 

moeder M.A. 
Czerni.ecki 

chauffeur 

echtg.V.J.E. 
Boonen 
( 1 dochter1 

è.écretaresse 
kanselarij 

Idem 7 

Balistr. 101 
II'.Cale.t~ sf r-.7 

Idem 

Nw. Parkln 140 

Idem 

Burgerdijkstr. 
69 

Idem 

/vtuolaj ~tr·. 4-J. 

Idem 

• 

• 

550594 

Idem 

• 

.z 
1.ye>.46-

z 
1. }R5.46-

1.10.46-

5" 
1.1RJ.46-

1.10.46-:-

1.10.46-

1.10.46-

16.1\'11.46-



• 

================================================= ·- =============== 
Naam en 
voornamen: Functie: Adres: Tel.: Dtmr · verblijf: 

==================================================================== 
LEVlANDOWSKA klerk 
mevr. J •h·l na 
wa.ruhav 2..6:o7-

KOTELNICKI klerk 
R4:l be.rt , 
sz.ypowce " ·7 ·'3. 

KA.RSZUK chauffelll' 
Ttà.ole v 5 2. 
r=c .. &lan owic c d.l'or 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

16.11.46-

4 
16.;0.46-

16.11.46-

~ ~~r~ ~~ ~ '?·' Ao4~-~-'t' 
JELON EK 
JadwiRa 

BOOI\IEN 

echt,ge.lt1.. 
Handelsa ttache • 

chauffeur 

• 

• • • 



1-5- 47 Pil

CONBUIAI RE A.I.IDTENAREii VAN VRBELIDE LANDEN , G~V~STIGD Di 

NEDERLA11Jl 
/' . 
'--/ 

========~========~~=============~======~============================= 

POLEN 

================~==================================================== 

AMSTERDAM Consula~1 t Ge naraal 
A.dreec Koningslaan 56 
Tel: 

• 

=================================================================~==== 

Naam en 
voornamen Functie Adres Tel a Duur verblijf 

============================~========================================= 

ltOROZNUR ' 
B. 

KORCZNUR 
evr • 

G'tTSLOWSltA 
L. 

GUSLOWSKA 
Mevr. 

BUBR 
J'anina 

tro RKI EWI OZ 
J'ufr .. G. 

BI EP.NABA 
Mej. Balina 

Vi e- Consul Conaula t Gen. 

echts n m t 
3 kinder n 

Consu l - Genaraa l " / . .,, 

ohtg n , ft 

s ecr te.r see 

Gouv rnante Cona . G n. " 

dienstbod Cons . Gen. " 


	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0011
	full0012
	full0013
	full0014
	full0015
	full0016
	full0017
	full0018
	full0019
	full0020
	full0021
	full0022
	full0023
	full0024
	full0025
	full0026
	full0027
	full0028
	full0029
	full0030
	1231-b.pdf
	full0001
	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0011
	full0012
	full0013
	full0014
	full0015
	full0016
	full0017
	full0018
	full0019
	full0020
	full0021
	full0022
	full0023
	full0024
	full0025
	full0026
	full0027
	full0028
	full0029
	full0030
	full0031
	full0032

	1231-c.pdf
	full0001
	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0011
	full0012
	full0013
	full0014
	full0015
	full0016
	full0017
	full0018
	full0019
	full0020
	full0021
	full0022
	full0023
	full0024
	full0025
	full0026
	full0027
	full0028
	full0029
	full0030
	full0031
	full0032

	1231-d.pdf
	full0001
	full0002
	full0003
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0011
	full0012
	full0013
	full0014
	full0015
	full0016
	full0017
	full0018
	full0019
	full0020
	full0021
	full0022
	full0023
	full0024
	full0025
	full0026
	full0027
	full0028
	full0029
	full0030
	full0031
	full0032
	full0033
	full0034
	full0035
	full0036
	full0037

	1231-e.pdf
	full0001
	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0011
	full0012
	full0013
	full0014
	full0015
	full0016
	full0017
	full0018
	full0019
	full0020
	full0021
	full0022
	full0023
	full0024
	full0025
	full0026
	full0027
	full0028
	full0029
	full0030

	1231-f.pdf
	full0001
	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0011
	full0012
	full0013
	full0014
	full0015
	full0016
	full0017
	full0018
	full0019
	full0020
	full0021
	full0022
	full0023
	full0024
	full0025
	full0026
	full0027
	full0028
	full0029
	full0030
	full0031
	full0032
	full0033
	full0034

	1231-g.pdf
	full0001
	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0011
	full0012
	full0013
	full0014
	full0015
	full0016
	full0017
	full0018
	full0019
	full0020
	full0021
	full0022
	full0023
	full0024
	full0025
	full0026
	full0027
	full0028
	full0029
	full0030
	full0031
	full0032
	full0033
	full0034
	full0035
	full0036
	full0037
	full0038
	full0039
	full0040
	full0043
	full0042

	1231-h.pdf
	full0001
	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0014
	full0012
	full0013
	full0015
	full0016
	full0017
	full0018
	full0019
	full0020
	full0021
	full0022
	full0023
	full0024
	full0025
	full0026
	full0027
	full0028
	full0029
	full0030
	full0031


