
van ~(). 000 tot ~1)~ 

MINUTENBLAD 
DOSSIER No. OD .•. .57. .. . ... Jle.e 1 2 

/. ~ (;:, ~-~ . ~-&Jf'· .Rvv_lY ~-; - '~7-
~ /· v. ........ . t:o / /f _jJcP c v /1 N/'/J-~1 
~ /. u . .._· ""-~ pc- .-· s- -c!~'f?l'~ ~~ E 5 .t c? v1/ s ~ / e t/t!_y cY/ .J,'/J· ; 

Lf. / ~L M.J' .)A<. - cLu..L .!J.J 

it ~,)'-'__alL r~ ~ ~ V-. 11 7 tv; ~.-vv tn 0 /<?a 91 b . ' 
C1 P iJ/o :>"3 

Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD' geboliten) het . schutblad 

aanwezig was dit bijgevoegd. jan. •68 
5 

_._ - ·· -·~ ~· ~ .. . ·-
f A.C.D. 
l Werkgr. ~n 



MINUTENBLAD 
DOSSIER No . .. ... OP • B7 PA-gedeelte NAAM: POOLSE VE dTEGEN.W OORD IGTiW I}; NEDERLAND 

• 

l. Op verzoek van C 5 g~q9elte l ijk in P.A. opgenomen 
ACD, 7 Jan~ri 1 49 r/ 

2. Met medeweten van CVL I pan Hr . K. (EZ ) t er inzf'tge. AC TJ/PA, 12 . 2. 57. 
"r · 

3. Met akkoord van CV!C de rapporten: 
80204 ) 
82287 ) gelicht en gevoegd in PD 11770 t.n.v. 
Nota c.rv d.d. 13-3-50 ) 

4• Idem: 
55973 
57378 
75668 
Nota C5 d.d. 22-2-49 
Nota C d.d. 22-2-49 
Nota C4 d.d. 23-12-49 
ACD 84454 + 84454 uitg. d.d. 9.5.50 

5. Mededeling CVLC op 11-1-67: PA-gedee.l te vam 

J . KEY-(Buberowna) 

ACD/PA, 6-1-67 ~.-

ACD/PA, 9-1-67 '-

ditOD behoeft niet langer meer PA te _ ~jjl! _•")(-~ _ _ AG_D/PA,,l-2-67 
«).. ACD 106574 en 110321 gelicht ~L t.:-0 LR. U ~ RI(. i L 1<..\J 

voor PD 20•i?8, t.n.v. E.ZIETABA: 
7• ACD 36178, 53541, 56295 en 62782 

8. 
gelicht voor PD 7672, S.J. JELONEK • .,.___. 
Steekkaart PA-gedeelte OD 57 vernietigd: 

div. uitleningen aan C 4 /C IV in 1949 en 1951; 
EZ, 12.2.57 tot 25.2.57; 
CBS, 20.3.64 tot 25.3.64; 
CVLC~ 30.12.66 tot 4.1.67; 
CVPC, 6.1.67 tot 9.1.67; 
_c~L:, _1~.1.67 tot ~-~,:1.67. 

/ 
/ 



RAPPORTVAN KB 

AAN HC 

No.: 5527 

OP KA-ART 
_A{Ol-]L C.. 
OAT: I.{S ~st 
hR: ~t 

Betr.: POOLSE LEGATIE. 

Typ • D • r:./1.-L---tL~'-t.<. ~,; ~ ... .,;. ~· J-. ... /. / ""1... 

Uit betrouwbare bron werd het volgende vernomen. 
M.ATUSZEIWSKY, waarnemend handelsattaché, gaat binnenkort trouwen 
met WIESLAWA OSELKIEW!SZ, secretaresse van de Poolse gezant in 
Nederland. - · 
MALANCWSKI vertrekt bihnenkort naar Polen en zal niet meer naar 
Nederland terugkeren. ~ 

KB, 3 Juli 1952 ~ 
Q 



Aan : H.K. 
Van : B 
Bestemd 

j . 

1544/1952 

Bericht op schrijven nr. --

.;1.1 .i 11. I_ .. ,., 
--· L.~-·-/1 f .( ;j ... ré :;;.1.1-J · 

dd . --

Hle:i~bij heb ik de eer U te doen toekomen een 
notitie XM][;E{ocxt ii!-_ __ d_u.J?_:L_C?_ betreffende: 

:ia&:xinriqrkcr 
auto Poolse Legatie. 

16 Juni • 1S52. 
N.B. Mogelijk nog van intersse voor: B IX. 



• 

• 

Aan 
Van 

Nr. 

i(. B. J 
B . I X. 

1544/1952 

N 0 T I T I E. 

Op Donderdag, 12 Juni 1952 bevond ik mlJ, rapporteur, te 
17.35 uur op het Stationsplein bij het H.S. te 's-Gravenhage . 
Voojjgenoemd station kwam de auto van de Po olse Legatie no. 
CD-264 aangereden, en stopte ongeveer 10 meter voorbij de 
hoofdingang van het station. 
De auto werd bestuurd door een persoon van het onderstaand 
signalement: (te no emen A.) 
Leeftijd ± 38 jaar' · lengte ± 1. 70 meter, zwart achteroverge
kamd golvend haar, gek lee d in een donkerblauw gestreept cos
tuum, beige overhemd met roodkleurige stro pdas, lage bruine 
schoenen. 
(Naast de chauffeur zit een man (te noemen B.) van het volgen
de signalement: 
Leeftijd± 35 jaar, lengte ± 1.70 meter, smal g ezicht met 
bleke gelaatskleur, zwart haar , enigszins golvend, gekleed 
in een bruin gestreept sportcostuum, lage zwarte schoenen. 
Bij aankomst aan het station stapt A. uit en gaat op de a chter
bank van de auto zitten. 
Beiden voeren in een vreemde taal een drL~ gesprek. 
17.45 uur. Beiden stappen uit en dragen uit de wagen een bruine 
koffer en een linnen zak, welke laatste veel overeenkomst heeft 
met een postzak. Deze zak is door een loodje verzegeld en is 
kennelijk gevuld met pakjes en brieven. In de hand heeft B. 
een grote geelgekleurde niet gesloten enveloppe. Hierin be
vinden zich enige papieren. 
Beiden dragen koffer en zak de trap op naar het perron, waar 
de trein,bestemd voor Amsterdam, aankomt. Op het perron zet
ten zij hv~ gesprek op luide toon in de vreemde taal voort. 
18.00 uur. Beiden dragen de koffer en de zak in de trein welke 
gaat in de richting Amsterdam en nadat A., B. de hand ge- · 
drukt had, gaat A. terug naar de auto, terwijl B. met de 
trein vertrekt. 

's-Gravenhage, 13 Juni 1952. 

J· - 72-



• 

• 

,..d·l H? 
No.: 5297 
Betro: SZELAGoWSKY. 

Typ.D. 

Dat., 

Par.: 

. -~- __ ·, , ... ·.. .·· ·." 
·~ .. :-:~~~ 

X\Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat SZELAGOWSKY gaat trouwen 
~ f met WSZEDYB1~. 
~- -

KB, 10 Juni 195~ _· 
r~ . . ~ ,~:' 
; ~··-. .. \-~., .. 
L~-

. . . 

. ·-
. , .- .,. _ . ~ 

. . ~ 

' . . 
. , ... - ... "· . _ ........ ----- ~~-

'!.:· .. .. 
~ ·· 



• 

• 

R.APPO RT :V..AN KB 

Voor HC/CEF 

No. 5233 

Betr.: FIRMA'S, 

Typ.: B. 

Wij vernamen, dat behalve de firma KAHN te R'dam 
de volgend f rma's het vertrouwen genieten van de Poolse autori
teiten: ~~ FRIJD.AL en Co, Prinsengracht 701, Amster.dam; ,--

'( ELBAUM, die optreedt namens ä.e N. V. "Tex", 
, Cruquiusweg 77, Amsterdam; 
X J.S~ GAZAN, optredend namens de N.V. Oxyde, 

' Gebouw Hirsch, Amsterdam; 
)( )( zekere MOSLER van de Levante Tabak Cy. en andere 

handelsondernemingen, Lairessestraat 6, 
Amsterdam • 

KB, 6 Juni 1952.~ 



Aan: RB 
Van: B IX 

-, . (JR~ ........... 
: t (, . ; .,; / -·-n- , -

'_/ , -< ) ~f' · - r<""/. cd/ / '2 r Î 
V: -- !("" ..... \ v 

..,.. 5 M 1952' . 

fi / •/_,!_ • • ' 
~L4-·~ '-·- ~·~-.. .... ~' ,{.~-) 0 

( 

Op 22 April 1952 werd in de Valeriusstraat een auto 
van de Poolse Legatie CD 241 gesignaleerd. Hierin zaten 
2 heren en de chauffeur. Een der heren stapte uit en ging 
naar binnen in het pand Valeriusstraat 28-34 waar de Neder
landsche Document reproductie My. gevestigd is. 

~ s-Gravenhage, 2-5-'52 
__..>. B IXa 



Gemeente Politie drunssum. 
+. 
\. G 6 h e 1 m!... 

I ·'T I '• 
I 

· 81 j lagen: Ge e n • 
. .,, ·!"" .I 

Onderwerp: Luxe-auto CD 264 . 

Doss ter: P. 

Aan 

te 

UITTREKSEL 

Uit: p!:> -:J.fJt~ 
Voor: o:> ~'f 
o.a.v.: C.v\1 :I: 
Dat., '1J11 ~ S"!.. 
Par.: ~ 

de Eee:--,/, P:•ouor-su.c GGneraal ,fg(l, DirAct6ur vnn Po J ttte 

• 

• 

t..e 
' ' 

C..u 

I{lerbl,· mop;o ik U b eleefd b9richten, dat evenül.s or S :·~.r: 
1952 op 2 April ;J;952 t,yerd vastgest eld , dot h~t vierwieli~~ m; .. 

. t c :.::;::...l.Jt!JJ.&-.C.at~.e..n.__iUl'~" n.vn·,l{ t __ Ç..D ~.2..§..4." . t .t.:;u Bn.s _d ~" n~!lQ.s Gi< ~~· · 1 
gedurend/3 Plliln·andorl:~ lf uur s~ond gep[>rl:er-: ... ·<.1 voo:• c'r:. '.JC:1~.r~· 

va:1 de Poolse onàe:':,'\.JZOl' Mariann JAKU.dO,vSF:I, f3FD. 14.9. 1:] ,, 
wonende te 3rnnssum, Kerkstraat no.l04. 

Er -,-.•er-d d tt keer niet vastp;e st ~ld , vii(l de bt'St t nn·r~er V E• Il 

het onderwe-rpolijkB motc.rrijtlllp: WBSo 

Daar betr:e datE\ S!l.11r:n.vallsn mot èP doto wee~o::~ d~' zitrl> ~. n 
Va"' d'=' PoclsA C0:1SIJ1 t"l ne<:?rl,jn V/6rèo;~ f"·-:>hondsn, i~ ht> t Yll-u~··
sc r:ijnlij~. dat de b.:t.teffe"1d'2 f:l:-:lbtennar ln v·~ ~J8:1d ~lÎ("~'.'i'llt·) 
eer.::;G r':.' n O':'Sp:~C"J.< t'1_~ t:llet 8M!Oênde Jakubovrski h6cft ;:"'!1 8l;o,'t:1r';-o 

i3runssu.n, ::; ApP.!..i J.'U;.;,,. 

I 

J 
J 
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Aan: H.C. 

• 

Aan: CLR 

• 

Ik heb deze stukken laten agenderen om de aandacht te ves
tigen op het feit, dat betrokkenen t uur vroeger via Roosen
~aal ons land hebben verlaten, dan zij op Schiphol zijn aan
gekomen (inreis op 1.3. om 17 uur en uitreis op 1.3. om 
16.30). Vermoedelijk een vergissing in de datum. Acht U het 
van belang de Mm·echaussee hierop te wijzen? 

17.3.52 

CLR. 

Hier is duidelijk een vergissing in het spel, vermoedelijk 
in de dàtum. Het lijkt mij niet van belang in dit geval de 
Kon.Mar. hierop speciaal te attenderen. 

18.3.52 
PIIC • 



Doo~l ;:,' ~ 3 t ~~ 
Nr ~~aa.:l~~ B::f:i:()n Exemplaar nr / 
Datum en uur van ~I signalering: . 1 ~3.-.-5?, :t::l,j~ 1 ~. ,3() \lt1:t' 
Samen werking met: . 
Ondernomen acties: ...... .. .... .. ..... . .. . . . H H ••• 

Gene 

Naam: Vf J: :E: ~ ~ ~ :?; X.N" ê)C +1~ .. 
Voornamen: :Ec:l~rc:l 
Alias: H .... ..... .. Nr Legit.bew.B.Z.: . 

I_ '"''S 
(C 

,;, ' 

Geboorteplaats: ~ Ar~l::>c:>~ ... .... .. .. datum:.. 10-10-22 
Nationaliteit thans : )'e>e>:L::Je . bij geboorte: ~rl .. 
Beroep: .... ... dipl.o~tiek koerier 
Adres: ..... ......... .. . .Wars<::.hal1 

Soort: :p;p:L~ P.~()()t.::f; Nr . .7~ 2 geldig tot: .. 29.~?..'.":~?. . 
Uitgegeven te: '\V13,r~çl.l13,1.L op: ... .3J,.3:-5t door: ~lle~tJ.:i,t;:Z,~ 
Ned. visum nr: 5EiY876 .. . . . . . geldig~'{ Yt>Qr 7 <4tget1 
te : ... ~~0h.till.. . .. . . . ..... ... .. .. . .. op: ... ?~."."?. ... ? .?.... ... ..... ....... ......... door :. ... .. ... .... ... ... ................. ......... .. ... ................ ..... .. ...... .. . .. ...... ..... ....... . 
Andere voorkomende visa: F~o.J.,~c:l, . !fq()r.fi~ge:n, Jen~rn.~:rk.:en., ... Jrt.:~I.:~jJ.!:, ... . :I:. f:J:t'~~~,.:r::r~ .. 

a. 
tO 

I .J: 
-~u 
O,)lfl 
~v 

N 
!IJ 
bL 

biJ 
,5 
ö ..c: 
u 

(f) 

Bijzondere aantekeningen: :I,\lrl<::i.j~, J!:pgf'.)"fl:p4, .. J4..l:>.fl:t:l9ll,, ~l,ll,g~jt'., .. ij()l:lg~z.j.jo., ~C>.~Ill~~e .. 

~ 

UIT • 

Reden: . . Y~~c>ec:le:J.::i.jl,c ~e>eder~e.p~:t;~n.,L .... ... .... ... .... . ................ . . 
Reist van : . ... N~4t:lr+.e.,n.,<t. HH • • • • • • • naar: ~~:Z,g:i,e. 
Verblijfsadres in Nederland: .... ..... ....... ...... niet. .b.eke.nd .. 
Vervoermiddel :... Trein ........... ....... ............. ........... .... . 

Naam: Voornamen: Geb.plaats en datum : 

!OELZYSCAW 

.. ........... Gezarn.~t1+..::i.. 5J,c~ .. l:>~~ge .: .... 
. .... .. .. d.tie ... plunjezakken .me.t .. verzeg.elde .. bagage .. 
. e.~n k.:e>:ffer . ~.9. )f 5 9 :x: .49 .. cm (ver.?~~ge,ld) 

Adres : 

. ....... ·· ······ 

Warschau 

Lengte: Ogen: .. , .. Gelaat: H H HH H HHH···. 

Postuur : . . 
Haar: . 
Bijzonqere kentekenen : ... 
Kleding: . 

Schoolopleiding: 
Vakopleiding 
Talenkennis 
Godsdienst 
Politieke richting: 

Oren: .. H.H • • H H H HHH H H H HH HHH H HH. 

Neus: 
Mond :. H·· ······ ······ ·· ·· ······H··· ·· · . 

Gebit: H 

Reden van ~r/signalering en nadere bijzonderheden: ....... J.)lg~\TC:):J,ge: gegeven instructie • . 

··· ··········~· ······· · 
lUB 1101-7/7/ ' 50 



Exemplaar nr 
Datum en uur van~/ signalering: 1-3 .. 52, t :i,jÇ!. 16. 
Samenwerking met : . 
Ondernomen act ies: .. 

lngeKLJll1 en: er - ..3 · .J'-?_ 

St. No.:~ ",>?1--<.
Verzonden ~ jt'- .3. ~:.z_ 

Gene I) I)/ 

c 
Cl) ,_ 
Cl) 

Naam: Jli J: :E.I. ~ Y S C A W ~~:. . .. . . 
Voornamen: ......... ....... Qldl)lcowsK:i ..... . .......... . .... ..... Man~ 
Alias~ . ...... ... ... ... ..... Nr Legit.bew. B.Z.:. 
Geboorteplaats: War.scba.:tJ. . .... datum: .. . .. ... ~ ??:-:-: :L:L :-:-: Otl 
Nationaliteit thans: J?oo:li:J€! bij geboorte: o nbek:e.!ld 
Beroep : di:plom..a. :ti~k ko~d~:r . 
Adres: .... . Warschau . . 

Soort : Dipl. paspoort Nr . 549 . geldig tot: 1..:-.7:-::5.2 
Uitgegeven te: War$Cb!w. 
Ned. visum nr: 562/ 878 

op: 1 .. 9 .. 59 door: I~i~ :Bt1i ~1.~ ... 
geldig t~ Y()()r.] iia,g{;ln uitgegeven 

te: ...... '11ia.rscl:~:u op: . .... . 28 .. 2 .. 52 door : J{ed • • imbassade 
Andere voorkomende visa : :Bt) ~g:i~.. IsJ:'S: ~l, )\foof\Vee;en , ]' i [11,a,nël,, ~~~4.~Ä; ?~Ä~~.L"~~n; . 
Bijzondere aantekeningen : ~:it~:~ ~a.nël,~ ...... .. ............ ... ... ..... ...... ... ..... ..... ..... .. ...... .. p p p. . t ·OPKAÁ~RL . 

Reden: .... ..... .... YC::.AJ.J9. e<l.elijl,<;; .. koe+.:i,e;ç:~él,~~t:lstet:l .. . 
·~ acx Reist van: N~<l.er:LMcl naar: . . ..:B eJ e;:i€! ... .. 
CG UIT Verblijfsadres in Nederland: p,:i,~t beken<l 

0. 
10 

I ..C 
.~u 
Cl)"' 

CGv 
N 
Cl) 

b! 

Vervoermiddel: 

Naam: Voornamen: 

W/Èr't... I Z Y/f.I!.L ........ ... .... ............. . 

.. ..... ~~.~ ····· · · · p· ·· ·· ······· · · ····· ··· ·~ël,~~ 

........ .. ... ... .. ~~~~n4jk~ ba.ga..ge = 

.•.• •••••••• •••••.•• ~~\~if.~~~0~~.~59~: •• r.9.~:~<:~;~:::~:J •........................................... .. ..... ............... .. ... .... 
ë Lengte: 
E Postuur: 

O gen: .. , 
Oren: 

Gelaat : . ..... P O 

Mond : 
~ Haar: Neus: Gebit: .. . .. . p •• • 

5i: Bijzonqere kentekenen : .. . 
ifi Kleding: . 

.. 
bJl 
. 5 
] 
u 

Cf) 

Schoolopleiding: ·· 
Vakopleiding . . p p • 

Talenkennis . . 
Godsdienst 
Politieke richting: .. 

Reden vanXUil[DJf/signalering en nadere bijzonderheden : In,ge::v?~litl!l ~«'.g~V:I!It:l :ill~:t;~~:t;:i~· . 
..... ... ..... ! 



Nr JJoorlaatpost sch iph ol ~~LE~?m!t~~H~rM hlgekomen: .y.. ..:1- ..:rL 

Datum en uur van ~/ signa lerin g: ... 1-3-19 5 2 t e .. 17.00 uur 
Samenwerking met : . 

No.: .9~ ~#~ 
V erzonderî: s-. ..:1. ~ ..l.. 

Ondernomen acties: 

Naa m:... WL-E 'l'RZYNSKI Meisjesnaam : .... 
Voorna men: ...... E<:l:W~J:'Ö. .. . Man~ 
Alias: ............. ... . Nr Legit.bew. B.Z.: 
Geboorteplaa ts: Grabowo .... datum: .............. lo .... lo.- .1 .922 . 
Nationaliteit thans :. Poo lse bij geboorte : 
Beroep: ... HH ••••••••••• Diploma t i ek-koerie r. 
Adres : .Wars chau. 

Soort :Diplm . .. pasp . Nr . s . 000715 geldig tot: .. 30 .. . 6..,1952 
Uitgegeven te: 1f{<:l,J; !?Gha~ op : ;3 .1~~~+.99)., door: ... ~ 
Ned. visum nr : .562/876 . geldig to t: .... 28 ... 4•1952 uitgegeven 
te: .... Wa.r schau .. op : .2.8 ... 2 ... 1952 door :. Nederlan ds.e .. Ge~ant al<:laa:r. •. 
Andere voorkomende visa: Finland, Noor wegen, Frankrijk, .. Egyp.te,. Israel, . 
Bijzondere aantekeningen : 'J:'~:r::J:<:~j e., :rl:!1:~e.~~l.l~Lgos~e.r1:r::~. ~k:, I.\~~l.~nd, 1!C>:r1: ~éiri~e , 

Roemenie , Belgie , J oego-Slavië 1 ~witserland, Fin
l and en West Duitsland ~ 

Reden: . Op ... do.orrei s ... .naar .... Po.l e .n • . 
·· <fl IN Reist van:.. . ...... Londe.n .. . . H naar: Schiph ol . 'QJ 
~ Ult Verblijfsadres in Nederlçnd: .... P oolse .... l egat i e ... t .e .. ' s-.G:ra.v .. .,; ... , ..... ~ !""ö~" -·· · • 

Vervoermiddel: ... . . . ... . Ig.M~Y.l~ E! g'!i'l,li g ~ a..:::.:.;.:.:..-.~1 

0. 
re • ...c:: 

. ~u 
Q)<fl 

~"V 
N 
Q) 

bL 

.. 
bJl 
. 5 
ö 
...c:: 
u 
lfl 

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

. . . . ... OLDA.KOWSKI ..... Mi.ce .z yslaw . . . ... 22 ...... ~~-~-1908 (z.i e meld..form.} . 

....... zle bagage OLDAKOWSKI IIIL. 

Lengte: Ogen: .. Gelaat : 
Postuur: ... 
Haar: ... 

O ren : ........ ···H·H····H····H·············· · Mond : ... 
Gebit: . Neus : 

Bijzonc;lere kentekenen: . . . . .... .. .. . 
Kleding: . . . . H. .... ...... H . .. .... .. .... .. ... H .. . 

Schoolopleiding : .. 
Vakopleiding H • 

Talenkennis 
Godsdienst 
Politieke richting: .. 

Reden van ~signalering en nadere bijzonderheden: Houde r v~PnPools .. ni.plo.matiek 

... E~~:p()():t:t.~ 

L . 
0000 o• H 0 0 ' ••• Oo J H 0 0 00 0 0 0 0 0 00 

lUB 1101-7/ 7/ '50 



y -c:? . ~"-.?-

~~?%~ 
' 0""-.f. ..,... <. 

/ : 
X./ I Naam: OLDAKOWSKI Meisjesnaam: ... 

0. 
tO 

Voornamen : Mi c:e zyslaw Man/ 'lltrx~~ 
Alias: ......... Nr Legit.bew. B.l.: 
Geboorteplaats: ... Wanschau .. . datum : ... 2 2 ... 11.-1908 
Nationaliteit thans : Poolse bij geboorte: 
Beroep: . . ........ .. . Diplomatiek ... koe.r.i.er. 
Adres : Warschau . . 

Soort : Diplm . .. pasp. Nr S.00.0 .5.49.... .. geldig tot: . 1~ . .6 .... 195.2 ... 
Uitgegeven te: Wa.:r ~<::ha:t-1: op: . . ~.~ .9. :-:-. :1.~. 5.9 .. door: . 
Ned. visum nr : 652/878 . geldig tot: 28,..4 ... 19 5.2 .. uitgegeven 
te: .... Wa. :rscha\l op : ge~2.,.l,$ 5. 2 door: Nede :rlandse ... G:~~an.t a..:L.Ci.aal:' ! 
Andere voorkomende visa: . Noorwege n , Finla nd , . t-.We ci.en , I l:?I'a$. .:1., . . BeJ.,gJe en. .. 
Bijzondere aantekeningen: We 9 t Dui ts land • Of» KAART 

ACD 

PAR: I 

Reden : Op .. .do.o.r.re.i.s .... n aar ... P o len •.. 
IN Reist van : ..... . ........ .... :L.9n ei.e :n ... .. ......... ...... .. .... .... naar : J:3. chipho l . 

Verblijfsadres in Nederland: Poolse l egat.i e t e 's .. Grav.enhage •... 
Vervoermiddel: .... .... ..... ...... EJ.,.M~y:Lieg t\lJg. 

Naam : Voornamen: . Geb.plaa Is en datum: Adres : 

. ~ "5 WI E TRZYNSKI 
CU"' 

..... E dwar.d ...... Gr.abo.w.o ... lO ... l0.,.1922 (zie ... me.l .d. f..orm.) .... 

~1l ·· ······················ ······· ·············· 
CU 
bi> . 

.. 
biJ 
.5 
0 ...c 
u 

(f) 

Lengte : 
Postuur: 
Haar: .. .. 
Bijzonqere kentekenen : 
Kleding: . . . H. 

Schoolopleiding: .. 
Vakopleiding H • • 

Talenkennis 
Godsdienst 
Politieke richting: .... 

Ogen: .. 
Oren: . 
Neus: 

Gelaal : ........ ................... . . 
Mond: .. . 
Gebit: .... ·H····· .... 

Reden van ~signalering en nadere bijzonderheden: Houde r van Pools Diplomatiek 
.. J>t3..f'.P<?OI' :t. ):.i ~ Y().QJ:'ga.a:nde .l1lel<:l.Jn.gen.. 
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RAPPORT 

/ 

Deze stukken ontvangen van de Kon .Mar. 

Verzake agenderen en retour aan C.L. R. 

10-3-'52. 



• 

• 

Geheim. 

Geme entepolitie Brunssum. 

... ~"""" 

Bij:pgen: Geen. 
__...-w .-"-"··"' 

\~ 
.~ •. ,-.... _, 

~\. ... Onderwerps Grodecki T.Cz. 

Dossier P. 
< .. • 

<" 

de 0Heer Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 

te 
1 s-Gravenhag e. 

de Heer Procureur-~enera~l. fgd. Directeur van Politie 

te 
I ' s-.tlertogenbosch. 

Hierbij moge ik U beleefd berichten, da t op heden 5 Maart 1952 de 

Heer Tadeuaz Czealaw GRODECKI, geb. 3 November 1924, gezantschapsatt ach~ 

aan de Poolse legatie, een bezoek ~eeft g ebracht te Brunssum met zijn 

vierwielig motorrijtuig Citro~n.gekenmerkt CD 264 aan de Poolse onder\rlj

zer Mariann Jak:ubowski,geboren 14.9.1912,Kerkstraat 104 te Brunssum.Hij 

heeft enige uren te zijnen .huize vertoefd.In die tijd zijn er echter geen 

~dere bezoekers geweest • 

Een vergissing omtrent de persoon is uitgesloten, omdat deze een 

verkeersovertreding· beging,die ik zelf geconstateerd heb en waavvoor ik 

hem staande heb gehouden.Hij werd echter niet bekeurd. 

Brunssum, ~ ~aart 1952, 

W~::,w> , _ __ '=:.: __ • 

--------



• RAPPORT VAN KB 

AAN HO 
No. : 4110 
Betr.: Dr.HOLENDER DER POOLSE L~ GATIE. 
Typ. D. 

tf.J22/ 

1.:~ -
. ' ~~8 1952 

A~ ;j(/_3~ y 6, 

._/~.J-1-?---i ;, ,.1/-C--,-;-~;, q:. 

Uit betrouwbare bron ·wer d het volgende vernomen. 

Xf Dr. HOLENDER gaat Nederland verlaten en terug naar Polen. 
Insiders zijn het er over eens, dat me~ het vertrek van Dr. 
HOLENDER, het intellect op de Poolse Legatie - toch al niet 
sterk vertegenwoordigd - een gevoelig verlies lijdt. 



• 

• 

RAPPORT V Al-T KB 
AAN HC 

No.: 4111 
Betr.: PERSONEEL DER POOLSE LEGATI E. 

Typ. D. 

--~T""T:-r->r_ r--i 

· ~ 7-~- l 
'p ~ 1952 

..,... 

}LJI /J~y/ef. 

j Uit goede bron we rd het volgende vernomen. 
ZYRMONT gaat 8 Maart a.s. met vacantie naar Polen en zal 
hoogstwaarschijnlijk niet naar Nederland terugkeren. 

)( \ LAWNICZAK vertrekt die datum eveneens naar Polen. Als waar is, 
wat hij zegt 

5
- wat LA'NNICZAK zegt moet wel eens in t wijfel 

worden getrokken - zal ook hij niet naar Ne derland terugkeren. 

KB, ll Februari l952 v 



RAPPORT V&it KB 

1\.AN HB BIII ClR 

'No.: 4041 

" ~ ~ Betr. : Dr. TEENGS 

Typ .D. 

Copie voor HB 

De aandacht van KB wordt gevestigd op Dr . TirdfGS , die 
in de Vereniging Nede~land-Polen Poolse les goeft en op h~ 
Pool se gezantscpnp het Bullet1n vertne.lt . 

De Poolse gezant schijnt zeer geinteressoerdte zijn 
in Dr. T.E~"NGS. 

KB , 28 Januari 1952 



C.. m . ...., . . 7 Januari 1952. 
No . Gr .V. D. )2000d C Conf . 

~ · Bijlagen : een . r 1 

Ondervt~erp : Zitt:Lng houden vanwege het I 
Poolse Consulaat-Generaal.~~ _. p 

Verwezen 'aorèlt naar ciezerzi.jds%/ Jlfl 
brief Nr . Gr .V .D. 11:16/.:)l Coni',-• dt . . 2- d- )l. 

• 

• 
Typ~ lü. 
Coll.: )I 

FID6~ Tl EL 

I n vouwe dezes gelieve U - mogelijl~ 
ten overvloede- aan te treffen een 
uittreksel uit een veilighei srapport , 
opgema8.kt door Z , naél r è e inhoud waar
van korthele shalve wordt verwr;zen . 

S.T • 

Hoofd ·B.V .D. 



UITT ""KSEL V .c;ILIGJ:i.::Iv& I PUl T 

Daturn van oeric 11.t : 
Rapporteur : 
Van wie is het bericht ai'lmms tig : 
:Betrouwbaarheid b3richt : 
Betrouwbaerieid berichtgever ~ 
Welke acties zijo onélernomen:t 
Met wie sarnengewerlçt : 

IL iT- -

Ondervverp : Poolse Consulaat-GeneraAl. 

31 December 19)l . 

Contact . 
Betrou:vvbaar . 
Betrou-wbaar 
Gene . 
P . I .D. te Heerlen . 

I n aansluiting op mijn l"aPD'Jrt Nó . dd . 27- 7-'gl , moge il{ U be
richten , dat volpens bekomen inlichtingen van een contact- persoon , 
vanwege het POOLSE CO to\JLP. .. 1.T- G,:i::NERAl'L ten huize van : 
Z ïJD'RS , Theodoor, geboren te 3 lsloo , 14- 2-1905 , 1-L:.R-"''If , Sittarderweg 
no . 53 op de nAvolgenèe data van : 
9.30 - lt:..OO en van 1) . 00 - 18.00 uur wordt zitt:Lng gehouden , t . w.: 
2 JP NU:Aai - 6 FL:B .m ... RI 5 :MA ~ T - 2 A Pi I.u 

7 MSI en 4 JUlJI 19)2. 

• • 



• 

• 

U! . 
Aan: I-~ " 
Van: B.IXT 

Betreft: Poolse Handelslegatie. 

Men bericht mij, dat Dinsélag 11 December a.s . de nieuwe 
leider der Poolse Handelslegatie , genaamd Ludkiewicz, 
uit Belgie in Den Haag zal arriveren . 
Hij is van plan hier drie dagen te blijven, waarna hij 
naar Be l gië terugkeert en vervolgens zijn ~rerstverlof in 
Polen zal doorbrengen. 
Na Nieuwjaar komt hij weer deze kant op en zal zich dan 
waarschijnlijk in 's-Gravenhage vestigen; he t is echte 
ook mogelijk dat hij in Brussel gaat wonen, omdat hij ook 
belast is met de leiding der Poolse Handelsmissie in Bel
gië. 
Hij schijnt een oude be'cende te zijn van de J:Jeëlerlandse 
onderhandelaars, daar hij als ho ofd van de afd. 'Test van 
het Poolse Ministeri e van Economische Zaken cle besurekin
gen van Poolse zijde geleid heeft over het kort geieden 
afgesloten Ned .-Pools handelsverdrag. 

Het vorige door mij gegeven bericht omtrent de Poo l se Han 
delslegatie moet no g aangevuld worden met de naam van 
mej . Zyrmont , die de leiding heeft over de dames~~ierko 
en Bal tarovJi c z • 

Verder kan bericht worden , dat in het gebouw der Poolse 
Handels legatie nog een aantal goederen aanwezig zijn, af
komstig van de Poolse stand op de laatste Jaarbeurs in 
Utrecht. Het betreft hier wollen stoffen, kleden , e .d.., 
welke voor aankleding van de stand gediend hebben. 
Men stelt pogingen in het werk deze goederen te verkopen, 
met uitzondering van de vloerkleden, die men niet kv.rijt 
vJil, omdat zij moeten dienen voor een gebouw in Den Haag , 
dat men binnenkort wil betrekken, en dat moet dienen om 

I 
alle ambtenaren der Poolse Legatie en Handelsmissie onde 
daK: te verlenen; waar dit gehomJ gevestigd. is kon nog ni 
achterhaald v10rden . 
(afd. C(CLR) heeft interesse) • 

.r;_ /t' /_I . -·--.. Llt~.,_:..-d.t~ l 
lJ .• r~.,..,.., 

( l~#f 
1 's-Gravenhage , 10 December 1951. 
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

Çk-NAF GEDAAN 

Afd.fSect.: 
/j , n 

'- r_ 1-<, Dat.: 

Interne aanwijzingen AC D. 

1 
I ACD. Dat.: 

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

r 
.)'~· 

I 

Par.: 

co .... hylf"t1? . 

't;f'"' IJ/;M? / ····· ·· ·············· ....... ... .. .. ........ . . 't ······ ....... lft . . . .. 
.J. l:6 z / ~ n ( ' ············ ················· ············· ················· 

7/td.~j,·· .· ................................................................. ............................................... . 

• 
r ~4 ....................... ~ .......... ............. .- . ················~-- ;. ... ..; ......... /. ..... ,. .. 

.... .... ~ t/·7} · ····································································································· (&.=~--~ ~ ~···· I ....................................... .. ..................................... . ... .. 

.lA ~ ltl) J1 J..,,. ~~~~ l .... .. . ...................................... . 
···~:: ~~ih~.~ ~~ ............................................................ . 

.......... ...................... .. ............................................... ........ .... .... ............... .. ..... ... ...... .. .. .. • 

:::JJ .~J+. .::::::::z·:::::~~~ ./~ ... ···.···.·.·:.·.· .· :: ··.···::..... ..· ........ , ... ~~()~.~ ... . f..~ ... . 
········ · ·········· · ............................ . 

à;~~~}.z?-ML~<. ~~~~··················· ....................................... . 
~-;' I r 11\ .. . .. .. ... . ... . . ... ...... . . . . . .. . .. . b 'z. [~ ....... ·:~~:-::~t,.J 

~ 10192.51 



• 

t 
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RAPPORT VAN KB 4 . .5./.< .~· 
AAN CLR y . .c~? 

' No.: 3573 .. 7 0 c. 19~ 
Betr.: GRODECKI 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat consul GRO
{!nECKI in Nederland is teruggekeerd en zijn werkzaamheden op 

de Poolse legatie heeft hervat. 

Intern B.V.D. 

KB, 7 December 19514 



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

Afd.fSect.: (!. ~ ,'{ Dat. : -l<ft. //. J? Par.~~ 

Interne aanwijzingen AC D. 

~ !tb 'U ,.. 

~ .~~.· ... 

• 7 :~ 4: 
0

o .. :=-~, ~ ~, ·········-··········-···· ···················;· · · ··-tfur~~~J.·- · sr - ;;;5-

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

~ 
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V .... ········ ···· ··· ····· ··H··········..Z. ..... · f · 
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/ 

.

/_· __ ._u._·_/:_·_-_·_·_·_:J_·_·-;1, __ ·~ ----. A·_'_Z __ -_; j_._-__ ·_·_·_·_·_·_-_H_·_·_-_·_ ;r·_·_-_·_· ___ ·_ ~--·_- _-_·_· __ ·_·~ __ ·_·_·_ A_··-~---- _-_-,·_·_· _·_;_·_~_-_- _- _·_·_-_- _-_-_-_ -;;z· ~ L ..... - ~ ~ 7t;;;p .. H . %?-i T H. "''Á /~ (k />.c . ~··z 

~;•••- p;-LL iït-e:zz<: i!~~~::;;, ~ ti!. J;!;t:; 

r •• •:JM~ tjiT•••-• ................. ································•••••• ·••••••••••••···· ···· ················· ···························· ··· ···· ·.·.··················· ··························•·············!!!:·•~ 

• 

t.~t'tEft:=}~it,ifi~~ ~<~ ~~ ~?-
........... _____________________________________________________________ ····· ········ ···· ··· ········ ..... ·············································-···· . .. .................... . .................. ...... ..... . 
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• 
Aan ; A. C. D. /P . A. u} 
van : :B IX No. 3044jl_95l , 
Bestemd voor: L. c. lt . b .v. Ciî.t ) 
Bericht op schrijven no. 123871 , d.d. 

Hierbij heb ik de eer U te doen 
rapport ~~q~ be treffende: 

±:mx~i!:Jo 
Personeel Poolse Lega tie . 

7/.J z;rr.r--"'"j/. Y'f 

l.f.~-~~7./J~
j 1 DEC. 1951 I 
-7 Dec .l95l CD / r ~ I I A. t' I.",;,Y 

toe komen '"'e:-.:=el"ï'nr-~-----i 

Een a f schrift van dit rapport i s s poedshalve 
rechtstreeks aan H.C. gezonden. 

i 
\' 

N.B. Mogelijk nog van 
interesse voor~ 

18 December , 1951 B IX 

' -. 
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•• 

Aan : H . C . ( t . b • v • C . =., • R . ) 
7an : B.I:X:. 

~( J_ I!(;') ~ i- I 
Betl~eft: ~ersonee1 Poolse vertegend • 

In antr1oord op Uw nota Ho.l2387l d.d. 7-12-1951 .w.oge dienen, 
dat Kaczmarczyk eerst alleen n aar Polen is sereisd en 
da .... Top na2,r Nederlc.nd is teruggekeerd, vru1w:.ar hij met 
vrouw en kinderen per boot na~r Polen is qfgevaren. 
Volgens mijn inlichtingen zou dat be~in ~epte · ber geweest 
zijn . Kan 8 ;.ug . niet de datum zijn waarop K. officieel 
vertrokken is en daarop onofficieel in Septe 1ber sn.et zijn 
gez i n is vertrokken? 
De Poolse namen bereiken mij uit bronnen.die voor het 
merendeel deze namen slecbts ~ennen van horen zeggen; 
kl eine afwijkingen bl ijven daardoor mogelijk. 
De gelegenheid bestaat om zowel bij de Poolse Legatie als 
bij de Poolse Handelsmissie inlichtingen te verkrijgen; 
door de gevolgde ïlij ze van handelerlflléchter niet op spoed iee 
beantrwording der eventueel gestelde vragen cerekend worden. 

~s-Gravenhage, 17 December 1951 • 
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, • . V~or 'ae gegeven? (ongenummerd) 
van 16 November 1951, inzake het personeel van de Poolse Lega

• · tie, bestaat mijnerzijds grot e be~angstelling. 
~ -. Ter Uwer informatie- eventueel ter beoordeling van 

,de waarde van Uw ·bron - maak ik U echter attent op de volgende 
afwijkinge . , . . 

De Handelsattaché KACZMJ.RCZYK is niet in September, maar 
O_R ' 8 :Augu.gstus j.l. reeds vertrokl«ln. 
uM_evro\l.W BALTAROWICZ" staat bekend als Mev;rouw LEENDERS
BALTAROWlCZ \van tafel en. bed gescheiden echtgenote van 
de Nederlander LEE DERS) · 

c. "Mej. SKIKRKon heet in werkelijkheid OSKIERKO. 
~ nDe Gezant WDZINSKY" beet in werkelijkheid FINDZI SKI • 
.!L:. ffDe eerste secretàris LAWNICZAK 11 staat, voJ,gens opgave van 

Biiitenlandse Zaken, bekend als "boelci1ouder": 
Ik zal het op prijs stellen van U te vernemen of 

.de mogelijkheid bestaat vragen te stellen aan de berichtgever 
de .9ndorhav1ge informatie ~ omtrent zaken van interne aard op de 
Poolse Legatie en/of andelsafdeling. 



'-----. 
j 

• 

•• 

AAN : Ho ofó/ L') 
VAN: HB IX 

h -11- IJ 

j2aj! Betreft: Bewoners P ool s e Legatie . 

L~:/~-!.!Pl 
/ /: 1 Vernomen wo r dt dat KACZMARCZYK , hande l sat t a ch é 

1 'lJ ll'l ;t;.ulu·J~ de r Po olse Legatie, in Sept emb er j .1. me t v rouw, 

~~ dt-~1'J-
f.i?J,.t M-t'WI 't I.J 

/)S IC 1~ /bk;O 
. 

f in! b '? i 11_ s lel 

~---k inderen e n h u i sraad , i n g evol g e een door hem ont-

vangen op r oep naar War schau i s teruggekeerd. 

Een ni e uwe Hande l sattaché is n og n iet g earriveer d 

en de dam~_ BALTAROWI2k en SKI ERKO doen de lope n 

de zaken a f. 

Dêl1:fe~ Pools e gezant WDZINSKY is aangek omen ; -er is niemand op de Legatie a anwe z ig, die hem van 

vroegèr kent • 

Hij gedraagt zich als een "heer" en is kalm en 

voorzichtig in zijn optreden . Men heeft de indruk 

dat hij e en behoedza am iemand is, die, a lvorens 

de nieuwe ri chtlijnen uit Polen in toepassing te 

brengen, wil nagaan in hoeverre deze zijn te rij

men met de toestanden, die er op de Legatie heer-

sen . 

Men heeft verder de indruk dat hij zich nie be

paald zeker van zijnLfunctie voelt.Lnieuwe 

Zijn nieuwe eerste secretaris, LA\VMIJZAK genaamd, 

is ëen heel ander heerschap . Re e ds dadelijk na zijn 

aankomst begon hij in de huishoudelijke dienst 

allerlei nieuwe regelingen vast te stellen en was 

daa rbij niet voor reden vatbaar. 

Om de tegenstand, die hij door deze nieuwe maatre

gelen bij het personeel opriep te breken, decre

teerde hij meteen dat hij in twee maanden geen sala

ris zou uitbeta len. 

Het gézamenlijk pe r sone el reclameerde daarover bij 

de gezant, die tot rust aanmaande en na twee dag en 

bekend maakte dat de secretaris de verschuldigde 

sal arissen normaal zou uitbetalen. 

LAWNICZAK schijnt na de oorlog gewerkt te hebben in 

officiele Poolse instantie aldaar. 
• s - Gravenhage, 16 November 1951. 
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

~AFGEDAAN 
" 

t. 

I i """' 

Afd.{Sect.: {!. L ;.!( Dat.: Par.: 

Interne aanwijzingen AC D . 

;J ' 
i~ ' 

~ ACD. ~~ Dat.: ~ ·Lt-·;•, J, 
Par. : )'1 

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

Ie , A. ~,-. 
~ -
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J c;<? /z~.;;-:; .. / 

/ 
/tr&a;_ . 
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. lt " 

. .~ ..... 
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Jftlt! ~·~~~~~~177';(~ ·· f·;~~/ 
t/. • ~· · ····~· .. ~ .... 15 EA- ~ uf· ............................................. . 
- ....................... ·· 1 · ~ C. . :::J. : i (;;;;;,_= ~ ..:- .u:/. 

- '-I.F- ? /, 
• • H ••• • ••• •• •• • •••• •• • H (J • -~· .an .f.? f ... .... , k.~...._.4._. :"." 4. .~ 

f.u. t-. .. o.fL> "'Aój 'f' ',..."." • X,/;)j,:J/ 

~ ,",, ,, ]ii-i~.;gg1 · ·· · ~ 1 m0~~ . ········· ········~········ ··· · · 
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NOTITIE 
AAN : CLR 
VAN : HKB 
No.: 3636 

Betr.:POOLSE LEGATIE 

Typ • .Q. • 

Het juiste adres in Zorgviiet van het gebouw 
bestemd voor huisvesting van het personeel der Poolse Legatie 
is: 

~~.J.Schimraelpennincklaan 1 . 

KB, 17 December 1951~ 



EK/3 

Aan 
,. Van 

CLR 

B IX • ( t . a • v. 
H.C.(CJLR) 

CO: 122381/27-12. 

Van ES~) 

• No. : 122381 

.., 

Betr.: Woonadres personeel Poolse 
- Legatie en Handelsafdelin~ • . -

Inaansluiting op onze besprekingen van de afge
~open week, deel ik U mede dat het nieuwe woonadres van. het 
personeel van de .Poolse Vertegenwoordiging h.t.s. is : · 
R.J .Schimmelpennincklaan 7. , -

Voorzover mij bekend, is het pand nog niet in 
, gebruik genomen, maar wordt het in gereedhe~d gebracht. 



• NOTITIE 

.... 

• 

2. K.B. 

Voor Co. 122381. 

b. Kunt U het juiste adres van het pand 
-- in Zorgvliet a l opgeven? 

CLR. 
9-11-'51 • 
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RAPPORT VAN KB 
AAN CLR 

No.: 3371 
Betr.: POOLSE LEGATIE 

~J JZ .9.1 

1 ·L<J!__ 7L 
-·-- B NOV J9-'J 

l Ac:v I"~ .JJ'> ~ 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat de verhuizing 
van de Pools e legatie hier ter stede niet doorgaat. Dit brengt 
teveel moeilijkheden met zich mee, ~andaar dat zij is afg elast. 

De restauratie van het bewuste pand in park Zorgvliet 
gaat wel door. Dit pand zal thans worden benut als woonruimte 
voor het Legatiepersoneel, welk personeel thans voor he~eeren
deel woont in de legatie g ebouwen. 

Intern B.V.D • 

KB, 6 November 1951 

~ 
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Uit : PD 7875 

Voor : OD 57 

Ag.nr: 

Aard van het stuk: 

Uitgetr. door: vP . 

Datum: 24-1-1952 

~ 40 061 - '49 

I UITTREKSEL l 
I , . + 

UITTREIZSEL 
' Uit, l 

V oor , ' ' ' 
_____ , 

Naam: JAKUBOWSKI, 1\:~ari an 

i (, Q .V.: 

! i .. CL: 

L:.~_r._: ---

Naam: Poolse Vertegenwoordiging in Nederland 

Afz. : Dres II datum: 13-12-51 

Uittreksel uit het besprekingsver slag van de Mijnen dd. 7-12-1951 

Betreffende M.JAKUBOWSKI deelde relatie het volgende mede. 
Uit niets is gebleken, dat betrokkene een offici~le aan
stelling bezit als Pools consul. In zijn optreden wekt hij 
wel de schijn, dat hij als zodanig is aangesteld, doch of
fici eel is dat nimmer door hem uitgesproken. Relafie be
schouwt hem als een zielige figuur. Zijn ~erste echtgenote 
heeft hem verlaten. Toen hi j een andere vrouw nam, werd 
ditdoor de geestelijkheid afgekeurd en mocht hij niet meer 
werkzaam zi jn op de Poolse Katholieke School. Hij is toen 
in handen van de beruchte Poolse consul uit Amsterdam gevallem. 
De laatste tijd merkt men vrijwel niets van enige activiteit 
van zowel JAKUBOWSKI als de Poolse consul uit Amsterdam • 

Op aanwijzing van: GVV I 

I 
l 
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(Slechts bij definitieve opberging in te vul len). 
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• 

HOTA: 
Van: KA-RA 

Op 12.11.51 werd aan Spil brief nr.121386/CBS/ 
1162 geschreven, waarin hem de inhoud van ACD 
121386 (rapp ort van KB aan CLR dd.24.10.51.) 
werd medegedeeld , n.a.v. de aantekeningen dd . 
6.11.51 van C aan KA-RA op schutblad v an C@ 
121386. 

12-11-51, v.H • 
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RAPPORT V AL'IJ KB 
AAN CLR B III 

No.: 3302 
Betr.: CONFERENTIE OP HET POOLSE GEZANTSCHAP 

Uit goede bron werd vernomen, dat op 13 October 
j.l. een conferent i.e op het Poolse Gezantschap werd gehouden, 

~ waarbij uit België de Heer DUVERD (?) en de perschef aanwezig 
waren. 

De heren roemden het blad Nederland-Polen en 
wilden 500 exemplaren voor Bel gië hebben. 

KB, 24 October 1951t 
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

'NAFGEDAAN 

"""1 I) I 

( l ,. 

Afd. fSect. : C. t, ;4{ D><.o { 1/, J7 '"·' & 
Interne au wijzingen AC D. 
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RAPPORT VAN KB 

AAN CLR 
No. : 3258 

. d. 3.22. / -
·~t~;r(J I 

OCT l951 
~-----~~ ACD/ I LtP'f ________ , 

Betr. : V EILIGHE IDSN"l.A.ATREGELEN POOLSE LEG AT I..:!. 

Uit betrouwbare bron werd vernomen.," dat de 
Poolse Gezant FINDSINSKI t.a.v. zijn legatie nog enige veilig
heidsmaatreg elen had g etro~f en. 

Bezo eker s mog en slecht s kort in de wacht
kamer verblijven en mogen in de g ebouwen niet zonder toezicht 
worden g elaten. Na kantoortijd moeten de karners in het gebouw 
met slot en sleutel worden g esloten en verzeg eld. Het stempel 
bij die verzegeling gebruikt moet iedere avond weer bij de 
gezant worden ing eleverd . 

KB, 18 vetober 1951 f 
Geen actie dan na overleg met KB 
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

~ AFGEDAAN , 

Afd. fSect.: C t_ r/( Dat.: 

Interne aanwijzingen AC D. 

Dat.: Par.: 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p. !) : 
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RAPPOR'r VAN KB 

AAN CLR 

No.: 3259 
Betr.: BOOLSE LEGATIE 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat 
de Poolse legatie wordt verplaatst naar een g ebouw in Park 
Zorgvliet alhier en komt in de nabijheid van de Sovjet Ambas
sade. 

Men is b ezig het het g ebouw, 'waarin ook 
de handelsattaché met zijn personeel wordt ondergebracht, te 
restaureren en het zal verTioedelijk in December a.s. in g e
bruik worden g enomen. 

KB, 18 October 195 1J 
{ 

Ge en actie dan na overleg met KB 
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 
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RAPPORT van KB 
voor OLR 

Hr . : 34 18 

Be t r.: Poolse inf . Bulletin 

• 

~B, 7 Nov. 1951 

N.a.v. Uw vraag d.d. 17 October 1951 
delen wij U mede, dat het infonnatie-bulletin 
wordt samengesteld door J. KNIJPSTRA. De proef 
gaat ter correctie naar de Poolse gezant. Tot 
voor kort zette de gezant practisch zonder het 
ve r slag te lezen zijn paraaf. Met FINDSINSKI is 
de zaak anders. Bij leest het concept grondig 
door en brengt correcties aan. 

Voor zover bekend gaat het Inf. Bulletin 
naar de andere legaties, maar ook naar particulieren. 
Wanneer wij adressen te weten kunnen komen, zullen 
wij U inlichten . 



.. 
RAPPORT C. 

Aan: KB 
Van: HO (CLR) 

Betr.: POOLSE INFO BULLETIN. 

Sedert korte tijd is een zeer veranderde tendens merk
baar in de toon van de artikelen in het Information Bulletin 

~, van de Poolse Legatie. 

• 

De daarin gemaakte propaganda was vroeger zo doorzichtig 
en kinderachtig gesteld, dat men zich afvroeg voor welk pu
bliek dat bestemd was. 

Speciaal in de eerste twee artikelen van het laatste in 
mijn bezit gekomen Nr. 154 van 5-10-51 wordt echter getracht 
(en naar ik vrees, met succes) een meer intellectueel en re
ligieus publiek te bereiken. 

Wilt U onderzoek doen naar de wijze waarop en door wie 
het Info Bulletin wordt samengesteld? Zo mogelijk, de adres
sen (of desnoods een aanduiding van de kringen) waaraan 
het Bullet:i,n wordt gezonden, zal te-vens welkom zijn~' 



Copie voor 

RAPPORT VAN KB 
AAN B III CLR 

No. :. 3183 

Betr.: wiJZIGING SOVJET POLITIEK~ 

- volgens betrouwbare bron hangt i e komst 
van de nieuwe Poolse gezant samen met de wijziging in de 
Sovjet politiek, n.l. een nauwer samengaan met de socia
listen, hetgeen in Engeland reeds merkbaar is. 

KB, 4 October 1951 



• 
RAPPORT .VAN KB 

AAN CLR 
No. : 3173 
Betr.: POOLSE LEGATIE 

/ 
/ 

d 

1 ~: .t 11':'"' l951 ' ··-
1 ~r::. ;y .rd 

2 nieuwe 
steld en 
Jozef. 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat 
employé's op de Ppols e Legatie z ij n t ewerk g e
wel de Polen rfAW7l i CZAK, Stefan en MATUSZEWSKI, 

L 11 

at t aché. 
MATUSZEWSK I komt te werken bij de handel 

KB, 3-0ctob er 195 1. 
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RAPPORT VAN KB 
AAN CLR 

No.: 3174--

Betr .: POOLSE LEGATIE 

Uit betrouwbare bron werd vernomen , dat 
de employé's van de Poolse legatie een cursus volg en in 
de r.~arxistische leer. 

Een vaste cursusleider is er niet . Ieder 
lid van het personeel moet - dit om beurten - een gedeelte 
uit de boekjes behandelen en een volgende maal de anderen 
overhoren. 

Door vertrek van IJEYFELI, werd de laatste 
weken geen cursus gegeven, doch verwacht wordt, nu er 
weer een gezant is, dat de cursus wel weer spoedig zal 
verder gaan • 

KB , 3 October 19~1 



• 

SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 
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N 0 T A 

• 
AAN 
VA.N 

___ ";:-

CLR 
KB 

bij co 119358 

• ' 

Uit goede bron werd v4rnomen dat Poolse legatie 
van plan is een huis te huren in Zorgvliet. 

Spoedig hopen wij hieromtrent nader te kunnen 
berichten. 

KB, 1 7 0 ct ober 1 9 51 . , 
Îl' 
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Aan K . B . 

va n C. L . R . 

No. 119358 

Betr.: Huis bes t emd v oor :2ersonee l 
Pools e Le gatie. 

13 () ., 
· .. 

VERTROUVlELIJK -~ 
.,·- ·-·\'··'/ 

..../;,· ,. -· .... ~ 

............ , '.\ '·. . /' 
~-/ 

Met verwijzing naar de inhoud va n bij gaand rappo:vt, 
verzoek i k U te doen onde r zoeken welk pa nd bedoeld wordt, zo 
mogelijk onde r opga ve va n de naam va n de ei ge naar. 

• BIJLAGE: 1 • 

CLR. 

11 -1 0-' 51 • 
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R A P P 0 R T van ,A cp /H7!Z-- (lfÇ( 

Betr.: Huisvesting personeel 
Poolse Legatie • 

,':2 8 SEP. 1951 

ACD/ ~!!)_~ çû) 

Uit betrouwbare bron blijkt, dat de Poolse Legatie uit 
Warschau toestemming heeft ontvangen tot het huren vah een 
huis voor de medewerkers van de Legatie en het Consulaat. De 
huurprijs bedraagt f· 1000.-- per maand, ongemeubileerd, ver
anderi ngen op kosten van de eigenaar. Meubilair zou ~it Polen 
moeten komen. Het adres en de naam van de eigenaar zijn nog 
niet bekend. ( ref. e.o. 118.159) 

?.<.;; /1·1 ~ .4-t 
26 September 1951 

%Ir. 

;/eMt 
j; 
/ 



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 
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RAPPORT van KB 
voor CLR 

Nr . 3117 

Be tr .: Pool se l egat i e 
Bijl..: één 

KB, 20 Sept. 1951 

c~ .J<f.J 
.Pjl . .J..:JcP 

J'L J 2l./ 
<?_j. 2JcP- 0 '/. // 

Hierbij doen wij U een r ecent over
z i cht toekomen van he t pe r soneel van de Poolse 
legat i e en handelsaf deling. Voorts merken wij 
nog op, dat er onzekerheid ove r bestaat of de 
handelsattaché naar Nederland zal terugkeren 
of niet. Zijn terugroeping was het gevolg van 
het feit, dat mevrouw ZYRMONT een protocol 
heeft opgemaakt van voor de handelsattaché be
zwarende feiten en dit heeft gezonden aan het 
Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen en het 
Centraal comité van de Partij te Warschau. 
O.a. zou zij hem er van hebben beschuldigd dat 
hij te hoge bedragen declareerde, vacantiereisjes 
als representatiekosten boekte etc. De Polen op 
de legatie hebben een heilige schrik voor terug
roeping naar Polen. De nieuwe gezant heeft, 
als voorzorgsmaatregel, de paspoorten van zijn 
personeel ingenomen en heeft deze zelf onder zijn 
berusting. Hij is trouwens over het algemeen zeer 
actief waar het veiligheidsmaatregelen betreft. 
Er moeten ijzeren kasten komen voor de ordners en 
dossiers. In het legatiegebouw moet tot 12 uur 
's nachts een lid van het personeel aanwezig 
zijn, die dan dienst heeft. Voorts zal de gezant 
moeite doen om een huis te huren, waarin alle 
employé's die niet in het legatiegebouw wonen, 
kunnen worden ondergebracht. 

".·· 

. -~ , 

\• 1"' ~!' ........ 
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PERSONEEL POOLSE LEGATIE TE DEN HAAG . 
-----------------------------7-------

f(, ' C I ES LAK, portier, plm. 70 j aar. 

x HOLEND ER', 

Tad eusz, Gezant. 
'I(}., .... f 

Tadeusz, Consul, pl m. 23 j aar oûd . Een nul, gaat 15- 9- 19 51 met vac antie naar , 
Polen. Heef t niet veel idee om naar Nederland t erug t e keren. Zal als ook maar 
even de g eleg enheid daar is, in Polen bli j ven. 

Dr., Vice-consul. 

11- KASPRZAK, Jan, 
over 
zi j n 
naar 

boekhouder. Zeer onsympathiek iemand. Spreekt altijd in ongunstig e zin 
Nederland en zijn bevolking. Heeft moeili j kheden met z'n Poolse chefs over 
s alaris. Zal 15-9-1951 naar Polen gaan. De verwachting is, dat hij wel niet 
Nederland zal terugkeren, Woont in Legatieg ebouw. 

® 1f·~~ 

Jx KNIJPSTRA, J., plm. 30 jaar oud. Nederlander. Is reeds enig e jaren op de Poolse Legatie 
werkzaam, hi j doet vertaalwerk. Kent geen Pools. Fan~~~er. 

J )<.J LEENDERST Mevr.Gehuwd met Nederlander, geen partijlid. 
(Baltarowicz) 

t Xf MALANOWSKI, 

X} OBBES, Cornelia, Nederlandse. Plm.' 1 jaar werkzaam op Legatie. Doet vertaalwerk, 
spreekt goed Frans. Verzorgt de toedeling van sigaretten et c . Is vermoedelijk 
P~ijlid. Zij spreekt met KNIJ PSTRA vnd. altijd bijzonder~ vriendelijk over de 
Partij. 

OSELKIIDV ISZ, Wieslawa. Secretaresse van de Gezant. Nog maar heel kort in dienst. 

PRZYBYLSKI, Henryk. I s de man voor Scheepvaartaangeleg enheden. Heeft nog geen verblijfsver
gunning. 

SC YMBORSK,I of SEYNIBORSKI. Code-man. Pas i:ij dienst. Voorheen had de l og.gtie i n Den Haag niet 
t8.t~yt~ ' zo' n func tionnaris. Per koerier gingen de bericht en naar Brussel. 

>'-< SZELAG OWSKI, Zo z istaw . Chauff. r. Woont , i n ~egatieg ebouw . • 
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TALADAJ, 

TALADAJ, 

WITKOWSKI, 

WSZEDYBYL, 

WI.JNMALEN, 

ZYRMONT, 

-2-

Czèslaw. Werkt kanselarij legatie. Is nog maar heel kort in d i enst. 

Jadwiga. Echt g enote van Czeslaw TALADAJ. Werkt bij Handelsattaché. 

Portier. Woont in Legatiegebouw. 

Zofia. Werkt op de Legatie. Behandelt visumaanvrag en. Woont in Gebouw 
Handelsattaché. 

Portier. j"dw't~M.J 
Zenaida. Werkt bij handelsattaché en wo ont in Gebouw Handelsattaché • 
Fel partijlid . 

• ' ' • 



• RAPPORT VAN KB 
AAN CLR 

No.: 3118 
Betr.: POOLSE LEGATIE. 

d/..Jcf/_ .!7/. ..1-lf. I 
&,.UcP . t:Jy .u& ' 

"Z 0 SEP. i95i 

w 
'>( f \1(1 Per 15 September zouden KASPRZAK en GRODECK I 

naan Polen gaan. 
Van de eerste is het vrijwel zeker, dat hij 

niet terugkeert naar Nederland. Ook t.a.v. de laatste is 
de kans groot dat hij niet terugkomt. 

OSELKIEWICZ schijnt overgeplaatst te worden 
naar China. 

KB, 19 Sep!:iember 1951 
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tf ... /&i/ . 

J I ço // ): d ~: . L H 

rw H••• 

.;. . ...... .............................................. . 

t : Z::&.·;;i:&. 
0

o~=;A=H· :c: (/)~{~;>;.:. ~,h ~~~~h •• - . •••• •O 00 H 

•.• •();• ·•••~.;~;~~i·~~i~;;~•••;·~~••••~;;;~·~~••••~;:~~•••••~;~vs;;;~~•••• ;•~~~.~~~.·~ ••••••••J g eschreven, waarin h em de i~1oud van het rapport 115863 d.d • 
.... 6~9."-,SL.v.an ... .H. •. G • .. (.C.L •. R.} .. aaü .kA.RA werd.doát5egeven. 

15-10-1951 , KA .RA, K. 

I 0192 • 51 / 
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NOTA 
V.AN: KA-R. A. 
AAl'if: .T C 
No. F 405 . 
ONDJ:::H ,f.c.:RP : Act i vi te i t van de Poolse Legatie • 

EXPRESSE verzoekt ons ons antwoord op rapport F 349 ( 115863) 
dd . 10-8-51 te willen bespoedigen . 

11-1-52, H 



NOTA 
VAN: KA . RA 

Op 15- 10- 51 we r d aan EXPRE3GE brief CFH/5 1/ 249 
(115863 ) geschr even , waar in hem de i nhoud van het 
rappo rt 115863 d . d . 6- 9- 51 van H.C . ( C.L. R. ) aan 
KA. RA we r d doorgegeven . 

15- 10- 1 951 , ~-



00 115863 

d l en 2 .. 

CLR 

t niet voor in onze doe ntf.':.tic 
ols Legati • 



Co 115863 C.L . R. 

6 ... 51 C.L . 



• 

• 

RAP '' ORT 
VAN: K.A-R • .A, 
AAN: HC 
No. F 349. 
ONDERilERP: .Activiteit van de Poolse Legatie. 

1. EXPRESSE meldt, dat hij heeft opgemerkt, dat de Satellie 
vertegenwoordigingen hun contacten met de locale bevol
king hoe langer hoe minder int ens maken, terwi jl tevens 
gebleken is, dat hun Legaties of .Ambassades lege huizen 
of appartementen aankopen om er hun functionarissen 
int e laten wonen. 

2. EXPRESSE vraagt ons nu of wij dezelfde observaties 
hebben gemaakt of hebben we reeds hetzelfde vernomen" 

3. Voorts verzoekt EXPRESSE ons hem te willen aanduiden, 
of de hieronder volgende 3 namen aan personen behoren, 
die tot de Poolse vertegenwoordieing in Holland behoren 
of hebben behoord: 

"h J a. SZUML.ANSK.A,Bronislawa 
geb. 1-10-1927, 
ex-employé aan het Poolse C'onsulaat te Lille(Fr.) . 

b. J.ANKO WSKI, Eduard 

j. l c. ZIETARA of ZIENT.AR.A. 

10-8-51, L 



gezant van Polen 
te DenHaag 

~1 nbas te/eiden ontvangen bericht 
van o 1 Persbureau Is Tadeusz 
Fin · o tengewoon gevolmach-
tigd gezant en minister van Polen te 
Den Haag benoemd. 



CONFIDE.NTIEEL ~.· 
2 Augustus 19.51 . //)/ / \ 

No. Gr.v.n. 1116/51 conf. 
B1J.1agen: een. 

1../· ... uy 

Onderwerp : Zitting houden vanwege het Poolse 
ConsulaPt-Generaa1. · 

• In vouwe dezes gelieve U aan te 
treffen ·een uittreksel uit een veilig
heidsra.pport opgemaakt door z. naar 
de inhoud waarvan kol"'theidsha.lve 
wordt verwezen. · 

S . T. 

AAN : Hoofd B.V. D • 

• 
Typ: 10. 

Coll.: 



UITTR~EL 

Datum van ber-i-cht: 

VEILIG:fiEIDSRAPPORT 
BERICHT .., ____ _. .... CONFJ[~NTIEEL 

27 Jul.i 1951. 
Rapporteur: 
Van wie is het beri~ht afkomstig: 
Betrouwbaarheid bericht: 

Contact. 
Betrouwmar. 
Hetrouwbaar. Betrouwbaarheid berichtgever: 

Welke acties zijn ondernomen: ene. 
Met wie samengewerkt: I.D. te Heerlen. 

• Vol.gens bekomen inlichtingen wordt vanwege het Poolse 
consulaat-Generaal ten huize van: ZANDERS, Theodoor, geboren te 
Elsloo, 14-2-1905, wonende te Heerlen, Sittarderweg no. 53, op 
de le Augustus ~ Se September - 3e October - 7e Bovamber en 5e De~ 
cembelj'-van 9.30 - 12.00 en van 15.00 -18.00 uur zitting gehouden. 

'9~1 

Coll.: '1 



• 

• 

Betr.: W. KACZMARCZTK 

,..__~ _. t . _1 
- l 

~ ·--,~~:;~ 
R A P P 0 R T - C 

-...A~~~ e..; ~'~Ä ce-
De Poolse Handelsattaché Wiktor KACZMARCZYK ( 

heeft enkele dagen geleden te Amsterdam moeilijkheden ge
kregen met de Politie omdat hij (dan wel zijn chauffeur) 
geprobeerd heeft nog over een brug te rijden die afgeslo
tên werd. 

Deze zaak is nog in onderzoek, waarbij o.m. 
bleek dat KACZMARCZYK vaak een bezoek brengt aan het per
ceel Koningslaan 56. 

PHC, 18/7-51 
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:De V}. j_ ;jr.::: vcx·taJ.-1.:nr; ·:;n:n r:i,~ i;o;:w~:; J.11 ).c~:; ong~Jvos:J~· a la volc·:; : 

l. :Do Pool:;;o c on.Ju1=8-eneX'<"t<.71.l b1·engt i.~oz· J.t3ntóJL. 
Oo:i:; op :JJ:<).,r;:v.-8 eç::J:.t:-::;l;e i'Jr;:'~<:;nsd_v.c-; vt:xn. dE) u.nenö. <c;c;;:;::t 
Ki:i:~t:i.ng ~".ïm:·c1t; [_\(Ûi.ono.en op het aéb::'Gi13 Si"'c"iïn:cde~;~~
ioveg 153 ·i~f~ !Ï8{3ï:'lGn en wel 'Jï::\l".l. )o;îO "" 12 oOO Ut'!.:~:· 
Ot:l. -;yr;.r;_ l~L 00 = J.[;! "'00 U.UI' 0 

J)e z:U!dngon m:l.;j:n tj. J\?.1:\. ~ l .t .. l/.glJ.stt:~.s? 5 Sep= 
-~cni\h8r 9 ;:; Oo·toha;:·r. '7 Ncrvembr..'l~:' sn 5 D00Gi;~be:r l9:D.c 

Op d.eP.e B~ï:;;a.agen 1i:mï;ü.on o.s.:-:w,elegeDb!.Xlen bo= 
·(;rcf:tonä.e p9.0fJ8D.~ ~~·entoz e:>:"·fe::s;l.I?Jse~1.~ :r.'0fS:J.s·t:<:'r:Ylüo, 
mc·ï;;en& he·(; op!SpCYi'GJ:J. ,,rar!. vo:r·m:U:Jte 1;erso1'J.G:U m.1 
icÛElU"":;;J uit; 'Pol r9n Óf'"''bl'''OlP'i' WO""(h:>n ... n 

ons ls bij cont;ole,.ge't>lek~r>.~·· ~ie:t ·a_ó··:Po~Ïse Öonsul op Woc!l8<7.f~Lb 
<i- ~ru.lj_ :3:l"tit:i.ï'lg heefi:; gehov.d.en e.DS). ·v·ooXU08illÖ, ao.:;r:;s -~ Hij m.:r~c:i.veo::-cc~.e 
ter plaatso i:n ge~10lüokl.o,p v n een pe:t'aoon (l_iç:; ve::rmoeèl.el:l;j1t ~:l.jn 
t:!Go:t·eta~çis \."1&.8 pGZ' auto (o:i.troën) 9 gelÇ.enmerlcti 0:0.,.,264 o De ~~:t"i.~:lng 
VJGX'Q. nte"IJ 0.l.'u1{ be~och:t a n n lc, i:n de VOOJrmtddag ~9S= 011. :.tn de XlS.mi.d ~ 
O .. "ilg v-J.J:f p®rsonen" Met ·vve.ren alle mensen van :r.~.aa:r. scb.at;l;ing 40 jaar 
en oud0x en onder ~lS&l b~vo:nden ~ioh ®Xllii:el® vrouwen., 

Ond~x· d® bezoekers wez<J. c:rpgemerlt:-'G de bekende Pool~e ond(arWJij9.:vX 
Marian Jakubowskio 

Rsedi ·i.Je '1'(";-,'(5 uu:t~ vertrol~ d0 Consul in de richting Si·t·iia.rdo 
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Detreft t .Uit'bertaling :door ·?.~olse Le gati~ ·. 

. aan Tol en ·in Nederland. 

• ,f' 
''. 'f) 

" • ·'> 

.. , 

X.. I 
')'(.., l 

·' . 

Ten · vèrvolge · O? mijn_nètiti~- kn ?. 8-2-1951 
betre r ~' e:1d e boveng.en oe md on~~I"\-verp 'k9f1 .ik U th811s 
berj ch te ."l, à. at mij anders taande_ ~áp'len ·ter ~e:nn,i.s 

-werclen r.:ebracht. ·· · . • ·'"" '-'•, .", . ' 

1. 
?. 
3. 
4 . 

~ ' . 

.. 
Y.RYCE, .:\{:,nes, woJ?,er:fute Sittard l 20.- ~ 
tUETYJBWICZ, Wladyslaw, •.von.t . .e Ey-selshoven~" 20.- -/ 
SOBCZAK1 .stanisi'aw, won. te· Heerlerheide. " 20.-

- ~ 5. 
SZUBE:1T, Stefan, won. te Hoensbroek. ;, 20.- ., 
'tW iVAK, Miepal, WalÀbach,. won.lferkstraat 74. . il 2 5.- ~ 
GR0110TKA, Ludwil.r., won Heerlérhe.ide. " 25.-: "' 
KUGUT, wonenüe Raer~na.. . " 20.-
J AKUBO 'NSKI, won~nCÎ;e te Brunssum"'" " 75.-

- . 6·. 
- . .._!f.. 

?· 
. Betreffe'nde d~ no • s 1 t/m 6 ·Nar den geen bij-

zonde rheden vert.t'ekt ~ · · · . 

·wat no. 7 betreft :we·rd mede.:;edeeld, dat deze 
perso_on möm.enteel · in de .st·rafge~angenis in •. Scheveniri,sen 
vertoeft en dat da <:. rom d~ 1)etaling gestae.1::t is. 

No. 8 is scho.olmee ster ~n heef~ een aantal ? ool
se kinderen onder zijn l~Jd;i..pg. De be.draeen, die hij 

'··.t · k:tt"ijgt·;:~arJ.~'fêï:i'.·"t~~en· !f "j(J:;:. erl-'J" 9i5. -. ITi"j z-0u • 
. ~oorts -;, ieder jaar e~n . .reis •naal' Polen maken. · 

All~ genoemdé üe rlragen wordeq per maand uit
betaald. Yoor weJ,.k doel ,déze gelclen befft·emd zijl'l, 
werd niet betrend. 

c .,· ; .. 
De mo<Seli,jkheid· d~ ni:rg :nee:rdere gegevens over 

dit onderYerp zul~en vol~en,i~ niet uitgesloten. 

1 .. 
? 's- Gr?-venhage,, 25 Juni 1951. 
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Uit : PD 7875 Naam: JAKUBOWSKI, Marian 

1 UITT REKsELj 

Uit: ! 
Voor : . 

~ ~ua·"·= ..... ' 
1 

Dat.: 

t:ar.: 

UITTREIZSEL 

Voor: OD 57 Naam: Poolse Vertegenwoordiging in Nederl and 

Ag.nr: Afz. : HC ( CVVV III) datum: 20-6-51 

Aard van het stuk: Nota 

Uitgetr. door : vP • 

11Cet verwijzing naar dè inhoud van het in bijgaand CO 110825 
opgenomen rapport van de mijnpolitiè dd. 6 Juni 1951 No. 20663/74 
aangaande de Poolse onderwijzer Marian J AKUBOWSKI, moge ik U 
verzoeken bij Uwe relatie bij dè mijnen te willen navragen, 
waarmp het bericht van bovengenoemde politie, dat betrokkene 
optreedt als waarnemend cons~l van Polen voor Limburg , is 
gebaseerd • 
De vraag rijst namelijk of dit geschiedt krachtend een des
betreffende aanstelling of opdrafht, naa r buiten blijkend 
uit bv. een aanduiding als zodanig aan betrekkenes woning of op 
door hem gebezigd briefpapier, dan wel of hij zich dèze ~ualiteit 
zelve heeft aangemeten en zich zonder meer als zodanig uitgeeft • 

Op aanwijzing van: CVV I 

Datum: 24-1-1952 

~ 40061- '49 



Speciale in structies aan A C D, (Slec hts bij definit ieve opberging in 
te vullen). 

ko-t~AF G EDAAN 
,.-" 

..- I"!) I>,: ,. " ~t_._...,_ . 1 ') f 
/ f 

Afd ./Sect. : /1) 
([. IJ V 

Par.: / 

Interne aanwijzingen A C D. 

ACD. Dat.: Par. : 
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PROC~REUR. GENERAAL 
FGD. DIRECTEUR VAN POLITIE 

TE 'S-HERTOGENBOSCH _/ 

/ 'S·HERTOGENBOSCH, 15 Juni 1951. 
No. 429-Kab .-

Bijl. 3 • GEHE llvi . 

Betreffende: Poolse lectuur. 

Ter kennisneming en beschikking 
gesteld in handen van den Heer 
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids
dienst, Javastraat 68, te 's-Graven
hage • 

• 

• 

1 MI'- tll~ tt

I/ JJ-

~~ 11 . "!·"I 
;·. J / 

Woerden. 

.r1'l-""' #' .. 

f 18 JUNI 1951 · l 

ACB/ ''' Y' , ____ ......... _ 



Maastricht,l3 Juni 1951. 

No.ll24 

Betreffende . Strekking Poolse lectuur . 

• 

• 

Met verwijzing naar mijn schrijven N.977 dd.l7.8.50,heb ik de eer 
UEGA het volgende te berichten: 
In de r~Gazeta Polska"van 17.5 .. 51 komt een artikel voor,dat vertaal 
als volgt -luidt: 
"Eisenhouwer in Nederland.Den Haag.In Nederland arriveerde onlangs 
de opperbevelhebber van de Atlantische strijdkrachten,Generaal Ei
senhouwer.Bij het bezoelr. van de Generaal maakte de Nederlndse pers 
bekend,da t er plannen bestonden tot reorganisatie van de Nederl 
se strijdkrachten.De aan de reorganisatie der Atlantische strijd
krachten verbonden kosten zullen over een tijdbestek van drie j 
(1951-1954)verdeeld moeten worden in de verhouding tot het jaar ' 
De diensttijd zal aanmerkelijk verlengd worden. 
Het dagblad De Waarheid onderstreept,dat dit een vriendelijke gest 
is aan het adres van Washington.Washington immers wenst uitbrei
ding van de legereenheden der verbonden legers. 
Typerend is de berichtgeving der Nederlandse ) ers,dat hierdoor het 
budget van het Ministerie van Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen 
aanmerkelijk moet worden verminderd." 
In het Poolse blad "ZYCIE WA.RSZAWY"(het leven in Warschau)van 25 
Mei 195l,komt een art~ e voor,dat vrij vertaald luidt: 
nne pers van de U.S.A . over Indonesië. Den Haag •• ~..N.P. 
Het dagblad "De Waarheid ••deel t mede ,dat de Staatssecretaris ACRES 

l
aan de Indonesische Ambassadeur in de u.s • • de eis heeft gesteld, 
dat de handelsbetrekkingen tussen Indonesie en de Volksrep;rubliek 
China onmiddellijk moeten worden verbroken . 
Van andere zijde deelde men de AmbasJadeur mede,dat de export van 
cQoutchouc onmiddellijk stop gezet diende te worden . 
De Indonesische regering heeft moeten beloven de handel met China 
te beiDindigen,ook al weet zij dat zij hierdoor haar land grote 
schade zal betrokkenen. · 
Het dagblad De Waarheid legt er de nadruk op~dat de U.S . A. en ~nge
land de enige afnemers worden van de Indoesische caoutchouc, wa~x
door deze landen in staat zullen worden gesteld om een bepaalde 
prijs voor dit artikel aan Indonesië te dicteren. " 

De Inspecteur A 

M. Erasmu.s 

~ 
/~ 

/'/ 

ru n·~ 

Ir~ [ L ' 

Aan 
den Heer Procureur-Generaal , 

~ h~ek-,rn. •,_' I 4 Juni 51 
' ··- ................. _,,,,,, .. . 

fgd .Directev.r van P 0 litie 
te 

' s-H e r t o g e n b o s c h . 
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Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij defin itieve opberging in 
te vullen). 

,AFGEDAAN 

Afd ./Sect.: CL 1{( Dat.: J": .o/'. /) Par.: 

Interne aanwijzingen A C D. 

ACD. Dat.: Par.: 
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Antwoord oo nr.112.659, 
d.d.1 1 -7-~51. i 
Betr.Minderman . 

! :Jt_J#i-. ·~1"3- Augustus 1951. 

~~- -- !VERTROUWELIJK. 

/ 

û; i/C'v} ;> 
-8 u. l951 

j ALD/ /, _~-3 w6 } 

Als antwoord op het hierboven aangehaalde schrijven kan het 
volgende worden bericht: 
Blijkens inlichtingen uit het Bevolkingsregister te Amsterdam, 
zijn a l daar de volgende personen met de naam MI NDERMAN bekend: 

Hendrik Albertus MINDERW\N ,geboren te Haarlem,21 September 1921, 
leraar,geen lid van een kerkgenootschap ,gehuwd met Gerda Hermina 
NIJLAND,geboren te Enschede,14 December 1921. · 
MINDERMAN werd i n December 1945 te Amsterdam ingeschreven,komen
de van Ermelo.Hij woonde sinds Augustus 1946 op het adres 
Groenenöaalstraat 14 hs,Amsterèn~ Pn vertrok ep 7 November 1950 
naar Tilburg,Elzenstraat 78. 

Johannes Hendrik MINDERMAN,geboren te Rotterdam,2 September 1914, 
schilder,R.K.,gehuwd met Frieda Helene KOWALSKI,geboren te 
Garnsee(Dld),29 April 1910. 
Hij werd in Maart -1946 ·te Amsterdam ingeschreven,komende van 
Rotterdam en woont sinds Maart 1948 op het adres Overtoom 244~III 
Amsterdam. 

Johannes Martinus MINDERMAN,geboren te Amsterdam,26 Januari 1906, 
winkelier,ge~n lid van een kerkgenootschap,gehuwd met Johanna 
Maria Alberdina KERSTEN,geboren te Amsterdam,16 September 1901. 
Hij woont meer dan 15 jaar in Amsterdam en sinds Maart 1941 op 
het adres Westzaanstraat 16-I.Hij drijft een zaak in huishou
delijke en luxe artikelen op het adres Houtrijkstraat 36, 
Amsterdam. 

Paulus Hendrik MINDERMAN,geboren te Den Haag,25 October 1894, 
chaf kok,R.K.,gehuwd met Petronella Johanna HOOS,geboren te 
Den Haag,12 October 1889,wonende Churchilllaan 139-I, 
Amsterdam.Hij v:oont meer dan 15 jaar in Amsterdam. 

'

Op hem heeft betrekking dezerzijds schrijven nr.7955-'49, 
d.d.31 December 1949,als antwoord op Dis 6864,d.d.l December 
1949 .. 

~ 1 Paulus Hendrik MINDERMAN,geboren te Den Haag,23 October 1921, 
machineschrijver R.V.B.,N.H.,ongehuwd.Hij is een zoon van de 
hierboven genoemde P.R.MINDERMAN en woonde tot Augustus 1948 
bij zijn ouders.Daarna vertrok hij naar Haarlem,P.de Vries
straat 68. · 

/ I ,..".. , 
Willem Pieter MINDERMAN,geboren te Den Haag,22 April 1887, 
assuradeur,Ger.Kerk,gehuwd met Jannetje TENDELOO,geboren te 
Amsterdam,16 Februari 1889.Hij woont meer dan 20 jaar in 
Amsterdam en sinds Juli 1941 op het ad·res Deurloostraat 30 hs. 

Uit het ingestelde onderzoek is tot nu toe niet kunnen blijken, 
wie van de 4ierboven genoemden relaties onderhoudt met de 
Poolse Legatie. 
---~-~------~--------~~------------------~~---------~-~~~~~~-
~~-\~\ K ... 3. 
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VERTROU.JELIJK ACDf t, ').t,~ l 
In a.ntYIOord op Uw schrijven No ..... 110893 , cleel ik U 

mede , dat de naam M_Il'ilDEmviA.N , niet v oorkomt in het Bevolkings
bureau van de gemeent e Zaandam. Ook overigens is genoemde naam 
alhier niet bekend. 

_ In de gemeente Amste1·c1am komen v oo r : 
J . M. Minderman, Houtrijkstraat 36 , handelaar in huishoude l ijke 
en l uxe art ike l en . 
P. R . Minderman , Chm·chill- laan 139 , bedrijfsleider en 
H. P. M:inderman, Deurloostraat 30 , a ssuradeur . 

Zaandam, 30 Juni 1951 

r 



K. E. BRESLAU 
or{t:v. -bew: .......... ........ . 

Rappel : .... c!--Q·:~-l--~~ .. ··- · 
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Betreft: Activitei t Poolse ' Legatie. 

Dinsdag, 10-4-1951: - . . . ~~--·- · · --··- · · 

9.20 uur Gorzynski arriveert en bezoekt Leyfell. 
9.30 uur Grodecski vertrekt naar Amsterdam en 

komt daarna terug. 
15.30 uur Dezelfde persoon vertrekt naar Rotterdam 

en bezoekt aldaar het S.S. Puck, dat 
ligplaats heeft in de Rijnhaven aldaar en 
begeeft zich daarna naar de fa. van Uden, 
Veerhaven 14-. 

20.00 uur Leyfell gaat met zijn echtgenote naar 
de Kon.Schouwburg te 's-Gravenhage. 

Woensdag, 10-4-1951: 
10.00 uur Leyfell gaat met Z~Jn echtgenote naar 

Brussel, alwaar zij bezoeken het adres 
Rue Mide 69 en de Poolse Legatie aldaar. 

19.30 uur Vertrekken zij weer naar 's-Gravenhage. 

Donderdag, 12-4-1951: 
9.20 uur Gorzynski arriveert om Leyfell te bezoeken. 
11.00 uur Kowalski bezoekt Leyfell. 

Zaterdag, 14-4-1951: 
9.20 uur . Gorzynski arriveert teneinde Leyfell te 

bezoeken. 
10.30 uur Kapzak komt terug van zijn verlof. 

Maandag, 16-4-1951: 
10.00 uur De heer van de Drift bezoekt Leyfell. 
15.00 uur Leyfell begeeft zich naar de Tsjechische 

Legatie. 

Dinsdag, 17-4-1951: 
9.20 uur Gorzynski arriveert voor Leyfell. 
9.30 uur Grodecski gaat naar het Consulaat te 

Amsterdam. 
15.00 uur Grodecski begeeft zich naar Rotterdam en 

bezoekt het S.S. Piast en de Fa. van Uden. 
20.00 uur Leyfell en zijn vrouw begeven zich naar 

de Tsjechische Legatie. 

Woensdag, 18-4-1951: 
9.00 uur Mevr. Leyfell vertrekt naár Brussel. 

15.00 uur Leyfell gaat naar de Tsjechische Legatie. 

- 2 -
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Donderdag, 19-4-~951: 
11.00 uur Dr.Holänder gaat naar Rotterdam en be

zoekt het adres van Vollenhovenstraat 31 
en Mr. Oskam, Emmaplein. 

15.00 uur Grodecski vertrekt naar Rotterdam en 
bezoekt het Havenziekenhuis aldaar. 

Vrijdag, 20-4-1951: 
12.00 uur De Poolse Gezant uit Brussel arriveert. 
14.30 uur Leyfell vergezeld door zijn vrouw en 

de Poolse Gezant begeven zich stadswaarts 
en zijn te 17.00 uur terug. 

17.00 uur Mevr. Leyfell gaat naar de Russische 
Legatie. 

Zaterdag, 21-4-1951: 
9.00 uur Gorzynski en Meyer arriveren • 
9.30 uur Arriveert de nieuwe chauffeur Szelagowski. 

Maandag, 23-4-1951: 
9.30 uur Leyfell en Grodecski gaan naar Amsterdam. 

13.00 uur Heer van Praag komt en blijft lunchen. 

Dinsdag, 24-4-1951: 
9.30 uur Twee koeriers arriveren. 

Woensdag, 25-4-1951: 
10.00 uur Heer v.d. Drift bezoekt Leyfell. 
12.00 uur Komt er telefoon uit Warschau binnen. 

Donderdag, 26-4-1951: 
9.20 uur Gorzynski bezoekt Leyfell. 

11.00 uur Mevr. Leyfell rijdt met nieuwe chauffeur 
uit. 

14.00 uur Heer Fuchs bezoekt Leyfell. 
15.00 uur Leyfell en Fuchs gaan met de auto CD 241 

naar Amsterdam. 

Vrijdag, 27-4-1951: 
8.30 uur Leyfell en zijn vrouw vertrekken naar 

Brussel en bezoeken het adres Rue Mide 69 
en de Legatie en het adres Rue Leys 37. 

Zaterdag, 28-4-1951: 
11.00 uur Theun de Vries bezoekt Leyfell. 
11.45 uur Komt er telefoon uit Warschau binnen. 
12.00 uur Telefoneert men met Brussel. 

Maandag, 30-4-1951: 
9.20 uur Gorzynski bezoekt Leyfell. 

10.00 uur Leyfell, Grodecski en Gorzynski gaan met 
de auto CD 241 weg en komen te 13.15 uur 
terug. 

15.00 uur Leyfell en echtgenote begeven zich naar 
het Paleis Noordeinde, daarna naar de 
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"Stad Parijs", Wagenstraat en gaan da.n 
de stad in. 

Woensdag, 2-5-1951: 
9.20 uur Arriveert Gorzynski. 

11.00 uur Arriveert Meyer. 
13.00 uur Arriveert Heer Arendse, Actueel•film. 

Vrijdag, 4-5-1951: 
9.00 uur Gorzynski arriveert. 

10.00 uur Heer Minderman uit Zaandam komt voor 
net Consulaat. Deze was met de namen 
van alle heren bekend. 

11.15 uur Mej. Maletska arriveert (oud•secretaresse 
Jelonec. Is indertijd onder beschul
diging van spionnage ontslagen). 

Zaterdag, 5-5-1951: 
8.30 uur Leyfell en Tsjechische Gezant vertrek

ken met de nieuwe chauffeur naar Holten 
en bezoeken het Canadese Kerkhof en de 
burgemeester. Op teru~weg werd in 
Deventer geluncht. Via Zutphen, Arnhem 
(in Arnhem zijn de heren gedurende een 
t uur gaan wandelen) arriveren ze te 
18.00 uur in Den Haag. 

Maandag, 7-5-195li 
10.15 uur Leyfell vertrekt naar Amsterdam, J.W. 

Brouwe~lein 7. Hier was aanwezig Gor
zynski en samen gingen ze naar de Heilige
weg (nader adres onbekend), daarna terug 
naar het J.W.Brouwe~lein. 

13.00 uur Leyfell bezoekt de burgemeester geduren
de 20 minuten, gaat terug naar het J.W. 
Brouwe~lein, waar ook de heer van Praag 
arriveert. 

17.30 uur Terug naar Den Haag. 

Dinsdag, 8-5-1951: 
9.30 uur Twee koeriers uit Brussel arriveren. 

12.00 uur Tsjechise Gezant arriveert. 
14.30 uur Komt er telefoon uit Brussel binnen. 
16.00 uur Komt er telefoon uit Warschau voor de 

koeriers. 

Woensdag, 9-5-1951: 
10~00 uur Go Gien Tjoan arriveert. 
13.00 uur Komt er telefoon uit Warschau binnen. 
15.30 uur Arriveren de heren Haverman en de Vries. 
18.00 uur Leyfell en zijn vrouw gaan naar de 

Tsjechische Legatie. 
20.30 uur Vertrekken de koeriers. 

- 4 -
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De c~ff;ur is per 1 Juni ontslagen. 
Leyfell verklaarde aan de chauffeur, 

dat het hem erg speet, maar dat hij de opdracht 
uit Warschau had gekregen. 

Van daar had men hem de nieuwe chauffeur 
gestuurd. Hij zou zijn best doen om eerstbedoelde 
ergens anders onderdak te brengen, maar kon na
tuurlijk niets beloven! 

•' s-Gravenhage, 12 Mei 1951. 



.. 
, ' Poselstwo Polskie w Hadze 

Légation de Pologne à la Haye 
Poolse Legatie te Den Haag 

~' Hw{ Mmouw /!r ~ 
Adres rj 
Adresse 
Adres 
DoP 
a, M 
aan De HeerfMevr. ·····li( ·b~~~p···· .... 

W sprawie: 
Ob jet de la visite: · 
In zake: 

Dn. 
Le 
De 

l~~~;:sier ../.{'_kt,: 
Bode 
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~:ri~G wct::en ro ;'i.n;y:n üt het 1. :~rolr erte:tt om evenals het V''·c:iE 
j'.~:-;_;", een 'i:ioebt ·:.;e o~Ci·~aniccr·e:n mw.:c Amcrtm:-de.m. Tc:riï l!eél.()n d ÎE'l"ii 
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voç-.:: :r:eJ;:<~r.ó.n['; vi.,•.n he~i UonsuJ.02at plao:!i8 v:i.nf;i1.~~ "to ver~am:.::leno 
Ool~ onde:c do J.En~en vs1n do a.fdeJ.:lnso:n We.ubacl:.t en E:lj~?:e1fil-wvcn, 0 
G,l~r1:.:·h1!' het Po~~J.s 0on;:n.1laa'G v:::;el :lnvloed hac:.f.' w~:u:~:m ge(-)n 
gegaQ.ip;éicn vuo:c ('~e~e toclTt <· 

Van t?.e voç.;~c.~.U.'ctee van ·1e ", .-,JC.:t',1e., 9 a:l.'doling M.ml:.n:t.rgv werd. 
vernomen~ da'l' hot beï::::rm:c l."an de Haö.a Ii1F.1.:t'·J:.o~•Ja~ afdeling 
~:;:Ljgelshovcn ve::,:·zocht; br:.Gft; t:··:3 mo:~en 't08'!i1"CCÎ.Elïl ·~ot de Z. oKoJ?c.J ~ 
ll.C".n (ezo efö.cling i.s "ti G!l med.egE:deeld;; Ca'!; de afd.e:U.ng 
"'i;je;e~ shoven. oe).";~t moe:;r\> bx·cY.~on r;1c:;·i.: het }:"~çoJ.s Oont3l:ÜB.Brt c;;n 
blt~ilc moe~S·t; f'CVï:m 9 d2:t; d:\:t:: VG::;:·:.-:oc"l1~: ·f:;ot; i;m.)·~:r0(Hng ernstig 
/58ffifi'}6!10. i El 0 

Het aa.ni:.o.l torwekars van èLe sn:.r8ekv.:con v~:m dG J?oolse C onsv.l~> 
geh.ou.den op ' he·€; aö.:res Sit't&~:r<'lertt'1eg 53 to Heer:J.Gng ls zeer kleine
Op dea;e s:p:r·oeku:r.en üouclt ~TaJ.rubows.kl voornoE'lnK1 namens het 
Pooht Co.nDulBEt·t z:l:tt:i.ngo 
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r /1 /. J ,Z Î. I . L:.?j~/ /:..:-· --
't- P#.2JP - '1~? '!! tJ<f-~f .Y 

RAPPORT I I 9 MEI 1951 
Van: KA-R.A. ·---· .. .. 
Aan: Hoo fd B (BI X) '-CD/ jl)//1/j 
No. D 162 11\ 7 
ONDER.7ERP: Rozalia OLIVA. , /J ~ · - -· -'tJ /.fo 4 tf' .~....A ... JA ,<f' ~.v.~'-v;r-;,7 . u~ j I 

1) Ten v ervolge op ons D 116 dd . 28-11-50(ACD 98040), ons 
D121 d.d . 12-12:;:5·1(ACD 103016) deelt ZWARTJAN ons mede, 
dat hij onlangs van een berichtgever vernam, dat op 
19 April 1951 een "politieke inspectie" in de Poolse 
Legatie te Kopenhagen werd verwacht. Wie de inspectie zou 
komen verrichten, was aan de berichtgever echt e r niet be
kend. Op 19 April 1951 arriveerde komende van Noor wegen 
Rozalia OLIVA. Zij vertrok op 20 April 1951 naa r Zweden. 
Aangeno~men mag worden, dat 0±j derhalve de persoon is, 
die de Poolse Legatie in Scandinavië inspecteert. 
Zij is in het bezit van paspoort No. 000528 afgegeven op 
12 September 1950 door het Poolse Ministeri~ van Bui ten
landse Zaken. Zij had een Deens . visum gekregen in Oslo op 
17 April 1951 • 

2) Wilt U Hoofd C inlichten? 

8-5-51 
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Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitiev e opberg ing in 
te vullen). 

ONA FGEDAAN 
;,< 

r 

,; . .--' 

Afd ./Scct.: ._.:. ~ l. Dat.: 2 ~· {l ' • 

Interne aanwijzingen A C D . 

I 

Î 
Par.: " .t '" ... 

Dat.: Par.: 

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

··· ····{ · · ····· .. ---· 
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

ONAFGEDAAN 

Dat.: Par.: 

ACD. Dat.: Par. : 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p. !): 
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B. 
D. A./l-067/W.ll54. 

Verw. Uw schrijven 

ot.Jn.t 
~,. f:.Jtf. Of.lfj 

Onzerzijds werd niets 
trent een eventuele overplaatsing 

matiek personeel uit België en Frankrijk naar 
Nederland. De goed ingelichte Poolse kringen i 
Brussel weten van deze zaak niets af, 

· toe werd er niemand overgeplaatst. ., . 

De 19 September l9Gl. 
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RAPPORT: , 
Van: KA-RA 
Aan: HC (CLR) 
No.: F/343 

ACg/ 11 

Onderwerp: Poolse Legatie. 

'/ 
In antwoord op Uw nota nr. 108610 d.d. 8 .5.51., deelt 
EXPRESSE ons mede, dat hij over geen enkel gegeven 
beschikt om Uw inlichtingen te verifigren. 

7-9-51, H. 



#Aan: -r_:.,.;,.jRA 
·· Van: CLR/H.C . 

( . • 
N 0 . : 10861 ~;..t.,." ...,.~J!;;L'~-=="m~\ 

Als vervolg op illlJn nota 108610 van 8/15. 5 . 51 deel i k 
U cede bij beruchte te hebben vernomen, dat de lste Secreta
ris van de Poolse Legatie te Parijs is "afgesprongen". In
dien dit inderdaad -"et geval is, neem ik aan, dat hij door 
de Franse zusterdienst grondig zal worden ondervraagd. I k mo
ge U verzoeken :Expresse te vrat_Sen , daarhij aandacht te doen 
schenl~en ac.n de geruc11ten , dat thans in Parijs geaccrediteerd 
Pools personeel naar Den Haag zal worden overgeplaatst . 

Voorts moge ik er de aandacht op vesti gen , dst de 2de 
Gezantschapssecretaris, Alexander LEYFELL (thans tijdelijk 
zaakgelast i gde te Den Haag) tussen Juli 1947 en Januari 1949 
te Parijs werkzaam is ~eweest . Tijdens de ~rote stakingen in 
Frankrijk i n Novetr'be r en Decer-ber 1947 zou hij nogal de aan
dacht op zich hebben gevest i gd . Wellicld, z tu de ni euwe "de
fecter" hierover nog iets kunnen vertellen , wat ook voor ons 
van nut ksn ziin bij de beoordeling van LEYFELL ' s activitei -
t r:n . . 3 1 MEI 1951 
~ t' . ~ ~ _.,--€~ 30 Me i 195ih 

~ ~ ~~~~~·.,-.:'~ H.C·. I. 
~ ~ ~""'; ~ • ~ C:r' •c.~ .e.c. ~ "' • .;-- A "'~ 

-~ - ---" . ' ~~~-~;)..Lt-..) 
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NOTA: 
Van: KA-RA /J!ff5~ 

Op 21-5-51 werden aan Spil en Expresse respectie
velijk brrief nr.108610/CBS/8}6 en CFH/51/093 ges
chreven, waarin hem de inhou~ van de nota van CLR 
aan KA-RA d.d.15.5.51 nr.1 , 610 werd medegedeeld. 

I 

I 

I
J . \ ).,j 

11 

21/5/51. ~.H. 





\jl, 
Aan :~-
Van : B.Ix . 

Betreft: Ver broedering pe r s onee l :Rus s ische en Poolse Legaties. 

Van een Pools contact werd het volgende vernomen: 

Enige tijd ge l eden is er op de :Russis che ambassade een 
verbroe deri ngsfeest gehouden voor he t personeel van de ze 
ambas sade en dat van de Poolse Le gatie. De Poolse Legatie 
werd gesloten en al he t pe rsoneel mo est mee. 

In de Russische ambassade werden verschillende toespraken 
in het Pools gehouden en daarna werd er flink wodka ge
schonken. 

Brucele Polen, die wat licht in het hoofd werden, kregen 
van de heer Leyffel, de Poolse zaakgelastigde, op onop
vallende wijze een waarschuwing toegefluisterd om kalmpjes 
aan te doen. 

Eve®aarna kwam bij deze gewaarschuwde personen een Rus, 
die,toen hij hun glazen bijvulde aan hun oor de vraag 
stelde Îwat Leyffèl tegen hen gezegd had. 

Leyffel, die deze gang van zaken blijkbaar niet ontgaan 
was, kwam kort daarna weer fluisterend aan hen v_cagen 
wat de Rus had willen weten. 

Het vertrouwen onder de "broeders" is blijkbaar niet erg 
groot. --- - -- ---· ~ - -- -
Dezelfde informant deelde mede, dat het mogelijk was, d?.-t 
er in de toekomst Pools diplomatiek personeel uit Belgie 
eriNederland tewerkgesteld zou worden. 

In deze twee -landen schijnt een zeer streng toezicht op 
het doen en laten dezer personen te bestaan en men zou er 
de voorkeur aan geven om hen, vmnneer zij teveel de aan
dacht trekken, naar Nederland over te plaatsen vanwege.,._ 
het feit, dat daar minder scherp tegen hen wordt opgetre
den. 

/.. Frankrijk in 

~ 
's-Gravelli1age, 25 April 1951. 
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Special e instructi es aan A C D, (Slechts bij defini tieve o pberging in CO 
te vullen). 

ONAFGEDAAN 

\ 

Afd./Sect. : Dat.: 

Interne aanwijzingen A C D. 

/ 
, (Nummeren s.v.p.!) : 

~ K il' -I I __ Ç -~-~ . H ~~- fLZ. f/ 

~ 33630 • '50 

'"Par. : / ~ 
j/ 

P ,'i-'9-1. · ar. : r'CI/ 

.. ............. r!.. .. 
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• 

- an 
Van 

"- ) .. 
~" 
:3 .IX. 

Betre f t: Poo l s e Legat i e . 

1~- Naart 1951 : 
ÄCDJ lP18 qt.. 

Te 9 . 30 uur arriveren 2 koer i ers u i t 
vertrekk en tegen 20 . 00 uur weder . 

1 5 r.Taar t 1951 : 

Te 11 . 00 unr gaat Leyfell naar de Russ i sche Am
bassade en bli jft daar t ot 11 . 40 uu r . 

1 6 Maar t 1 951: 

Te 9 . 20 uur komt de heer Gorzynski voor de heer 
Leyfe ll. Te 11. 00 uur komt de Roemeens e Zaakge
l as tigde • 

17 Maar t 1 951: 

0'/ Te 1 5 . 00 uur gaan de heer en mevrou~ Leyfell naar 
(/ ( Amsterdam. Mevrouw Leyfell gaat wi nkelen en de h eer 

Leyfell heef t i n r estaur ant Nanki ng aan he t Le i dse-~ 

r>; · ,/J plein e en bespreki ng net de heer en mevrow~ 6:ro. 
1 1 Men blijft daar tot 17. 4 5 uur. ~e f amilie ~raat 

j 1 - J wordt tot het museum op de Reerengracht medegen omen 
1 X. t en cl. aar a f gezeJ_) Leyfell gaat door naar Dr, :fiebling . 

J Te 1 9 . 4 5 uur gaat Leyfell met mevrouw j{e~ling_naar 
Carré. Dr Rebling blijft thuis en mevrouw Leyfell 

I gaa t t erug naar ' s -Gravenhage. 

~) 19 r:aar t 1951: 

J c}f 'ï 1
Te 11. 00 uur komt de heer Veltman voor de heer 

J A , Leyfell. 
"(JJ VJ ~ 

20 Maart 1951: 

Tè 9 .20 uur komt de heer Gorzynski. Te 9.3 0 uur 
gaat de heer Grodetsky naar Amsterdam naar het 
Consulaat. 

21 Maart 1951: 

Te 13.00 uur komen de heer en mevrouw Wj_niàrski, 
van het Hof van Justitie, lunchen. Te 14.00 uur 
arriveert mevrouw Chiantara-Jaskulska uit Warschau. - ----- - --
22 Maart 1951: 

Te 9 .30 uur gaat de heer Grodetsky naar IJmuiden 
in Thalia een filmvoorstelling bijwonen, Te 12.00 
uur gaat hij naar de firma Krij ger en te 13.00 uur 
t erug naar 's-Gravenhage. Te 15.00 uur gaat hij 
naar Roifterdam, naar het S. S. Lu.blin in de Rijnhaven 
en naar de firma van Uden aan de Veerhaven. Te 
17.30 uur gaat hij terug naar 's-Gravenhage. 

- 2 -
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23 Tvlaart 19 51: 
Te 11.00 uur gaan de he er en mevrouw Leyfe11 met 
Citroen CD 264 naar Brus sel. Zij blijven daar tot 
26 ~:Taart 1951. 

24 Maart 1951: 
Te 10.00 uur gaat de heer Grodetsky naar Dordrecht 
naar het S.S.Puck. 

27 Maart 1951: 
Te 9.30 uur gaat de heer Grodetsky naar Amsterdam 
naar het Consulaat. · 
Te 14.30 uur gaat de heer Leyfell naar de Jaar
beurs te Utrecht, waar hij een bespreking heeft 
met de daar exposerende Polen. 

28 Maart 1951: 
Te 9 .30 uur komen twee koeriers uit Brus sel. Zij 
blijven tot 20.30 uur. Te 20.00 uur gaan de heer 
en mevrouw Leyfell naar de Russische Ambassade 
dineren . Hier waren ook Generaal Kruls en echt
genote en de heer en mevrouw Adriaansen van B. Z. 

29 Maart 1951: 
Te 10.00 uur gaat de heer Leyfell naar Brussel. 
Hij bezoekt de legatie en het adres Rue Leyse 37. 
Te 16.30 uur gaat hij weder terug naar ' s-Gravenhage . 

30 Ma.art 1951: 
Te 10.00 uur gaat de heer Leyfell naar de Hongaarse 
Gezant. Hij blijft daar tot 11.30 uur. Te 11.40 uur 
telefoneert hij naar Brussel . Te 15.00 uur gaat hij 
naar de Russische Ambassade. Hij blijft daar tot 
16.10 uur. 

31 Maart 1951: 
Te 11.00 uur komt er een 
Fuchs. Te 12.15 uur komt 
Universiteitsbibliotheek 
Leyfell. 

3 April 1951: 

f+ 
telefoontje· van de heer 
de heer Fuths, conservator 
Amsterdam voor de heer 

Te 10.00 uur gaat de heer Leyfell naar Brussel . Hij 
bezoekt alleen de Legatie. Hij gaat te 14.45 uur 
weder terug naar ' s-Gravenhage . 
Te 20 . 00 uur dineren de heer en mevrouw Leyfell 
bij de Tsjechische Gezant. 

4 April 1951: 

Te 9 .30 uur gaan de heer Leyfell en de heer Kapmarsik 
(nieuwe handelsattaché) naar Utrecht naar de Jaar
beurs, tot 12.30 uur. 
Te 15.00 uur is het afscheid van mevrouw Chiantara
Jash.-ulska, die terug gaat naar Warschau en niet 
meer terug komt. 

- 3 -
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5 Apri l 1951: 

Te 10.30 uur komt de heer va.n Nuchteren voor de 
heer Leyfell. Te 14. 00 uur-gaät de heer Leyfell 
naar Amster dam, waar hi j in Mnericain een bespreking 
heeft me t een onbekende Pool. Te 17.00 uur gaat 
hi'j.. naar het Gemeentemuseum en te 18.00 uur terug 
naar ' s-Gravenhage. 

6 Aoril 1951: 

Te 11.00 uur gaat de heer Grodetsky naar Rotterdam 
naar het S. S.Puck. 
Hij is steeds bezig om de bemanningen van enige 
Poolse loggers die in IJmuiden in reparatie zijn, 
bij twee en drie tegelijk met diverse Poolse vracht-

, schepen mede te sturen naar Po len. 
Te 14 .30 uur gaat de neer Leyfell naar B.Z • 

7 April 1951: .. IY""'.J.o 6:, 
Te 10.00 uur komt de heerf"11eijer van de Comm. Vak
centrale te Amsterdam en brengt enige Poolse films 
terug. Te 11.30 uur gaan de heer en mevrouw Leyfell 
naar Amsterdam. r,1evrouw gaat winkelen en Leyfell 
heeft in restaurant Nanking een bespreking me t Bra.at IJoSO 

en Flothu,i,s. Te 16.30 uur gaan de heer en mevrÖuw -
Leyfell naar Dr.Rebling en te :J-7.30 uur naar huis. 

9 April 1951: 

Te 9. 30 uur komt de heer Gorzynski • j:Iij blij ft 
tot 10.30 uur en komt om 11.00 uur weder terug met 
een Nederlands sprekende Pool. 
Beiden gaan naar de heer Leyfell. Te 13.10 uur is 
er telefoon uit Brussel van de Legatie. Te 1~ .• 00 

l/ uur is er telefo_gn uit \Vars chau. Te 15.40 uur komt 
~ 1 .--de heer F~c_4f!l·~ , -"(A 

)tft"J . 

's-Gravenhage, 13 April 1951. 

B.IX. 



Nota: 
Van: KA-RA 

Op 4-5-1951 werd aan Clipper de inhoud van de 
nota van CLR aan KA-RA d.d.26.4.51 nr. 107160 
medegedeeld onder brief nr. CAH/51/411. 

4.5.51. v.H. 
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/ · , . ~;r beahtwoci;ding;.·v~n· · p~r.a: .:~;,.'~an ... Uv; ra·p~ort Nr~ ~ · ·. , . . 
A 1026 d.d. ll.4o.51 kan ik u· inededeilen·, .dat WOLKOWICKI .Jlie- · . 
derland op 15 Januarf .. 195ll heef.!.., verlat~- . · ... 
~. Sedert December 1950 is de consulaire·staf van 
Amsterdam' naar Den Haag ovérgeplaatat, In Amsterdam wordt 
in he-t oude Poolse Consulaat-Generaal nog t·wee dagen per· 
week ge'durende enige uren zitting gel;iou.den. . ·. 

. Omtrent . de. eve~tuele ·;terugk.eer van de· verde're · 
consulaire .staf naar Polen is· nqg ni~t~_·met zeker}?.eid be-
kend. · .,. ·. "·:. ?.: -~ -· _, 



AP 1951 
RAPPORT 
Van: KA-R .A. 
Aan: Hoofd KB 
~if o. A 1026 
ONDERWERP: Poolse Consulaten. 

l) 

Een goed geplaatste bron, die in contact staat met 
reizigers uit Polen, heeft aan CLIPPER 's Directie 
gerapporteerd, dat Kazimierz WOLKOVIICKI, Pools 
Consul Generaal in Amsterdam, zijn kantoor gaat 
sluiten en binnenkort naar Polen zal terugkeren. 

2) Dit rapport bevestigt de i~ Uw nota verstrekte 
gegevens. 
CLIPPER zou gaarne vernemen , wanneer iffOLKOW'ICKI 
Nederland gaat verlaten en of leden van zijn con
sulaire staf met hem medegaan. 

3) Het Poolse Consulaat in de Britse Zone van Duits-
land is ook gesloten. Dit wijst blijkbaar op een 

tendens om te sluiten. 
Ook elders zijn er aanWlJZlngen, dat economisèhe 
maatregelen worden getroffen. 

11-4-51, H 



RAPPORT 
Van: KA-R.A. 
Aan: Hoofd B(BIX) 
No. A 1024 b. 
ONDERNERF: Rozalie OLIWA 

r- s APR. 1951 
.....;.., ...----· ·• ... ---·--· 
Ä(Oj vo 6 r~ s' j 

1) Refererend aan Uw rap port No. 95608 dd. 24-10-50, 
deelt CLIPPER ons mede, dat betrokkene in de doe entatie 
van zij n dienst voorkomt als employée van het P olse 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, die op 12-1- 0 naar 
Oostenrijk reisde op het diplomatieke paspoort No. 
W 2660. Geen verdere gegeYens. 

3-4-51, H 



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

~AFGEDAAN 

./ .U, Jj 

Afd ./Sec!.: C L R Dat.: /J: J. J7 Par.: p 

aanwijzingen AC D. 

ACD. Dat.: Par.: 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p. !): 
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-f/6 , 3 2.I i 
fJ-<-.4 • .t fJJ> - trz/, 1L 
-..... . . 

--10 MRl1951 I 

ACE>/ ~--~ -L' f '-
I 

NOTITIE voor C 9 Maart 1951. 

Van KB 

Uit goede bron werd vernomen, dat ter Poolse Legatie 
het plan bestaat oro in Den Haag een huis te huren, waarin alle leden 
van de Poolse Legatie verplicht zullen zijn te gaan wonen • 



JL/Eli.I 

MINISTERIE 

V A N B U I T E N LA N D S E Z A K E -N8 MRl 1951 

'S-G RAVEN HA GE I AC I )t7 t.f.l.f ' 
(Jj' -0j-;r..;./J /._ ~/:~ç~c A~~~ 

VERZOEKE BIJ BEANTWOORDING, KENMERK, ONDERWERP, Df/'uM EN NUMMER T ~VJ.";;EJr:t.~J 

&7J: ·~J~-
Kenmerk: Directie Al gemene Zaken/NB Datum: 6 Haart 1951. 

Onderwerp: Handelsafdeling Pools Ge zantschap. Nummer: 22334-2130 GS. 

• 

• 

GEHEI I'I 

Het Mi nisterie van Buitenl andse Zaken 
heeft de eer hiernevens ter kennis~êming te 

./. doen toekomen fotocopie van een handtekening
kaart d.d. 13 Februari 1951 van de Nederland
s che Bank N.V., blijkens wel ke de heer W. 

KACZI'IARCZYK en Jl,levrouw A.I. OSKIERKO gerech
tigd zijn te zamen te tekenen voor de Handels

attaché van he t Poo lse Gezantschap alhier. 

's-Gravenhage, 6 Maart 1951 • 

Aan het Hoofd van 
de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

~ 7822 - • 50 



FOTO-BtZ 

;aehoortbijv..!~;~dd . 9 l•'eurctarct 195 1 No] btY,.: .Z. 

Gewaarmerkte Handteekeningkaart voor Rekeninghouders 

bij DE NEDERLANDSCHE BÀNK N.Y. te AMSTERDAM 

Rekeningnummer : Ad . . t Bankkantoor. I s-Gravenhag e 
. , J01~ , 

Naam: Attache Coffi!!lerciiit'{près la Legation de Pologne. 
Woonplaats: 's-Gravenhage Adres: Alexanderstraat 25 

Namen der personen tot teekenen gerechtigd 

~Wiktor Kaczmarczyk 

• 
Anna Irena . Oskierko . 

Eventueele bepalingen met betrekking 

tot de bevoegdheid tot teekenen 

tekenen gezamelijk 

K 1 13 

... ,... 
_, ., .,. 

Bovenstaande handteekeningen door mij als echt erkend. 
ons 

Datum 

Handteekening : 



;ezien 'vvJr Legalisatie der h.;nJ.ekel~li·~ 
'an de Heer _______ .....,.._._ ___ _ 

-,(;ravenhage,. de __________ ·--'--------~ 
De I'-~ ni>t r v;;n 

Fuitenland.c Lë:>:,9n :·(!e;c,ao 
--· 



AAN : 11-. C • .l.i. Po~• ----- -- ...... 

V .A__W : B I X No • 

Best emd voor ; 

2Gl_9j_lS JU 

11. (). ( t . b • V. CL.d) 

• :Berich t op s chrijven no. CO 940~8 d .d. Dec.lC50 

• 

;.l ' :., ,")/·( ~~ 

Hierbij heb i k de e er U te doen toek omen 

rapp ort ~nx~~~~ betreffende ; 
~~x:t~~p:~t~ 

l:?.osalia Gl i v,a , naar de inhoud \,b.c.rvan ik ·u 
mose ven;ijzen . 
Len êd'scllrift vän à i t rapport is rechtstreeks 
aan h . C. gezonden . 

N.B. Mogelijk nog van 
interesse voor ; 

6 uaart ' 1951. 
B IX 
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Aan H. C. t . b . v . CLR 
Van B . I X • 

Betreft: Rosal i a Oliwa. 

an onze re l at i e is de in het CO . 94098 

aanwezige f oto van Ol iwa getoond . Deze herkende de 

vrouw ou deze foto niet. Op de vraag of de foto 

moge l ijk d i e van Ol iwa kon z i jn , verklaarde de re

l at i e pertinent , da t dit Ol iwa niet was . Hi j had 

haar enige mal en ontmoe t en zou haar zeker hebben 

herkend . 

J an i na Ste~cka is bij d e re l a t ie onbekend. 

' s - Gravenhage, 3 Kaar t 1 951. 

B . I Xa • 



{ ( 
.~ 7 . 

. Aan: H .. 13. , 
Van: ·B. IX. 

'· .........,._ __ .---.~--~-. 

t 

r 5 MRT-,951 

ACDI JIY~I.r 
_ _......._ ... . 

. I 

·,· , 
':r::: ~ .. . . 

Ee~-.~ mijner informanten bezocht onlangs 
.t ' ' ' . . . 

een lid van .de Poolse Legatie in 's-Gravenhage 
en stootte ·~aar '·v~ de tafel een boekje af, 
een soort dik cahier, dat op de grond openviel. 
Hij zag daarin een lange lijst van Poolse namen 

en adressen ·- in Nederland; achter deze namen 
stonden bedragen genoteerd, vari~rende tussen 

f • .3 0 • - en f. 50 ..... 
Met een grapje raapte hij het boekje 

. op, legde. het weer op de tafel en hoorde tG~n 
dat het eeJJ: .lijst was van Polen, die een ras.~-

. '~ d-elijkse ·1~&1agë'_ o~tVÊ$gën" van . ffê Póól'e(F'JJëgätie. 

Om ge.en achterdocht te wekken kon hij 
i .. ''(" . 

toen nie~ v'-rder op dat onP.erwerp .doorgaan, 

maar hij zal proberen ie-ts meer over deze namen 

te. weten te komen. 

. . 

. . 
~; 
l 

•s-Gravenhage, 28 Februari 1951. 
;a • 



NOTA 
Van: KA-R.A. 

\ .. 

Op 21-3-51 werd aan CLIPPER.brief No. CAH/51/256(104531) 
geschreven, waarin hem de inhoud van rap port No. 104531 
dd. 12-3-51 van CLR. aan KA-R.A. werd medegedeeld. 

21-3-51, H 



I 0 T 

Aan: 
Van: 

l r.: 

vdM co 96880 

A 

Iû\/RA 
CLR 

10l~531 

Satelliet Personeel. 

In antwoord op U 1 A 941/d d.d. 3-)-1951 deel ik 
U mede dut. 

. ' 

de Po 1 K _,Al'fDSip lvîa:L'üm, i 1 Ifcderland is a.an;;okQLen 
.OP 9 Decc1!lber""1"950 en -..·wer ver-Groklr.en is op 20 Decem-
ber 1950. · 
Volledidheidshalve zij hierbij vermeld dat het !i ijn 
eerste indruk was dat KORLAH.'DSKI blijvende in Ueder
land geaccreditee::d zou VJOrden. Dit bltjRt niet het 
geval te zijnu In" iddels 1.7erà uit be-trouwbare bron 
vcrnomen d.a·t betrokkene· eveneens gedurende korte tijd 
in Brussel (1ug,ustus 1950) en in Bern (Mei 1950) is 
geweest. 
In Bern convroleerde hij het bu.reuU1.7erk op de Poolse 
Le atie en onderhi~ld hij bovendien de ruabtenaren om 
trent hun plichten tec..;enover het vaderland ""' het niem7e 
Polen, 

de Pool GRODECKI, Tadeusz Czeslav, is ~angckoEen op_ 
14 Decomber 195o, 
de Hon..;aar. F~OCZI , Andras (z.:::.akc;elastigde) is aangeko
men op 8 November 1950, 

de Hon.._;aarse GYO'LAI 9 Katalin, ·is aan,?;el::omen op 26 
November 1950, 

de Hor\_" ... arse RUFF; Jolan, is aangekomen op 2? .dovember 
1950. ----

1 4 MRT 1951 
CLR. 12-3-1951. 

-?. 
')' 



• 
Rapport: 
Van: KA-RA 
Aan: Hoofd C 
nr.: A/941/d 
Onderwerp: Nieuw 

--

1:.- 5 MRT 1951~ 3. 3.1951. -
.!d<.~---r "-" .-if -<,_..,. __ .;"-~) 

9t atfo 
personeel Satelliet Legaties. ~ 

ACU/ !ó?ls:J I 

/ co r-- · 
N.a.v. Uw rapporten d.d. 17 November 1950 resp.ACD 96880 
en 93796 -van de inhoud waarvan Olipper ~ a Directie met 

~ gro~e oelangs~e~iing Kenn~ti nam - zou he ] ~oor deze 
D~rec~~e op pr~js ges~eLd worden - voorzover zuLKs nog 
n~e~ ~s gesch~ed - ~n kennis ~e worden gesteLd met de 
data van aankomst van betrokke~en. 

,• 



Rapport: 
Van: KA-RA 
Aan: Hoofd C 
No.: A/873/g 
Onderwerp: KOBRIJNER~ 

... .. --
1 ·-

e' ~~·~ ~'' 
-· o~-

----lf. ~ J .J 
28.2 .1951. 

AC /IJ y..tr/} 
I 

~rL~~-t-J.L,_+i- ~ ,/11-t:/v~~·Î ~ 

1. Begin November 1950 werd dzz. aan Clipper bericht, 
dat J.KOBRIJNER en Wanda NOWKUNSKA Nederland definitief 
hadden verlaten. (zie CO 97561). cj) /l.to .... 

2. Clipper vraagt thans of hun o~vólgers reeds zijn 
aangekomen en zo ja, wie het zijn. 



NOTA 
Van: KA-R.A. 

Op 10-3-51 werd aan CLIPPER brief No. CAH/51/224 dd. 10-3-51 
geschreven, waarin hem de inhoud van de nota bij CO. 104351 
dd. 6-3-51 van CLR. aan KA-R.A. werd doorgegeven. 

10-3-51, H 



A;,m: .K.: /RA 
Va:tl: . CLR. 

(CO: 

In an·i:iv100rd op Uw A 873/g .d odo 28- 2-1951 diene 
het vqleende. 

· De tarik van KOBRIJNER Jêrd oijdclijk waargeno~en 
door de assistont-handelaatbaohé Edmund ZIETAI . tot de 
komst:;• ~ 5-2-1951, van WiktOl"' KACZ lARCZY.K~ geb. op 
14-12-1913 te Przelajkao · 

·ne laatste heeft vol~ens mededeling van de Poolse 
LeGatie de rang van "Adjuncv-Handelsat·bach.6" en bekleedt 
de fuuc~vie van nwaarnemend hoofd van. het bureau van de 
hundelm.~."'utïu.ché . ·· 

De zecretaresue op dit bureau i~ Anna Irenn OSKIERKO, 
geboren op 18-7-1913. 

CLR. 
'~ 0 J ..... ... -

~ 6-;3-1951 . 

~ 
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Speciale instructies aan A C D, · (Slechts bij definitieve opberging in 
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~AFGEDAAN 
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AAN : A.C.D./P.A. 

VJLW : B IX No. 535/1951 
Bestemd voor : H.C. (t.b.v. CLR) 
Bericht op schrijven no.l03845, 

c:! 
d.d. 1 Maart 1951. 

Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een 
rapport ±oc~ betreffende ; 
m~ 

Anna Irene Oskierko werkzaam op de Poolse Legatie. 
Een afschrift van dit rapport is rechtstreeks 
aan H.C. gezonden. 

N.B. Mogelijk nog van 
interesse voor ; 

15 Maart ' 1951. 
B IX 



& 
ü.an: ,..-r ( 1 ( .l- ' .. . v. v. o.v . CL~) 

Van: 3 .. rx . 
• etreft: Uw nota no. 10384S"d.d. 1-3-51. 

• 

Anna Irene Os'derl{O, als Referente ~:ver\:zaam aan de Poolse 
handels1:egatie te Den Haag, verblijft momenteel in .larschau. 
Zij v10rdt als veel belangrijker beschound dan haar functie 
zou doen vermoeden. 
Haar omgang met het personeel is zeer goed . lle ·ç:>ersoneels
leden roemen haar, omdat zij voor het personeel ontzaggelij1

[ 

veel over heeft. 
Zij ging vroeger herhaaldelijk met belangrijke missies naar 
Brussel. 
Als zij in de l egatie aanwezig is , ontvangt zij a l lerl ei 
sen , die voor de handelsl egatie komen . Jie dit zijn is echte 
niet be1 end . 

's-Gravelli~age , 14 ].~aart 19 51 . 

\ B. IX • 



~0 co 103845 
Aan: B IX 
Van: CLR · 

. Een goede bron vest gt onze aand~cht nog eens op 
ej. Anna Irene-os I:ERKO, en spreekt er zijn verwonder..;ng 

over u..;t,-dat z~j, althans u-Tterl'ijk, een ondergeschikte 
functie b-tj de Poolse Legat-te vervult. Volgens mijn get>e
vens s zij secretares~bij de Poolse Handelsattaché.-{ge
bouw Alexanderstraat 2~) •. !n 1arschau zou zij ny..; ce-D-t.rec-. 
tr~ce van de A~del-Tng ~ersonele Zaken van het -1n4ster1e 
van Buitenlandse Zakenn geweest Z:i jno Een oud K.Bo-beri cht 
van Septe ber 1949 noe~t haar als verMoedel-ijk politiek co~-
!1!..; ssari s. -~ · -

- Ik ~oge U verzoeken, '"!iddels Uw bekend relatie, 
eens spec..;ale aandacht aan ej. OSK!ERKO te doen wijdeno !n 
het bijzonder interesseert ~ijt 
a. de aard . van haar huidige werk, 
b. de door haar ontvangen bezoekers op de Legatie, 
c. haar houding tegenover - en invloed op het andere perso

neel van de Legat;e. 

Ik MOge het aan U ter--beoordeling overlaten, of 
tej. OSK ERKO voldoende uithu;z..;g 4s o een volgact,e wense-. 
l~jk te ~aken ~et-het-oog op het vaststellen van haar rela
ties~ Ik-~ hierbij u-tt van het standpunt; dat haar vroege~ 
re ftmctie en de U'itdl;*Ukking "politiek-co,.,,.,issarïs" t'leer Vf1j
zen op een taak b'ij de 4nwendige secur'ity van de Legat-ie, 
dan op een act.11eve spionnage of subvers'ieve opdracht. 

Gez-Ten: H.C . 

aart 1951 

CLR A 
' 
~ 

Ontv, bew~ ..... 
Rappel : ..... L.~L ~L .............. _. .. 
Antwoord.~----~--. 



RAPPORT van KB 
voor C. 

Nr. : 1398 

vl Jt.t. / 

Pf . .t .Je? 

(~2 1 f!B. 1951 

• 
Betr.: Mej. OSKIERKO, werkzaam op de 

Poolse legatie. 
-

ACE>//~ J / z::J 

• KB, 20 Febr. 1951 

i 

Uit goede bron wordt nogmaals de aandacht 
gevestigd op mej. OSKIERKO, employee van de Poolse 
legatie in Den Haag. Het is nog steeds verwonderlijk 
dat zij een tamelijk ondergeschikte functie op de 
legatie inneemt (tenminste voor zover waarneembaar), 
terwijl zij in Warschau de functie had van vice
directrice van de afdeling Personele Zaken van het 
Poolse Ministerie van Buitenlandse Zaken • 
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AAN ~ A. C.D/P. A. 

VAN ~ B IX No. 587/1951 
Bestemd voor~ H.C. (t.b.v. CLR) 

Bericbt op schrijven no. CO 103675 

r.:. • APR. ~s1 , I -. . 

ACD/ to6cflr3 
9 

dd. 28 Febr.l95l. 

Hierbij heb ik de eer U te dben toekomen een 

rapport #.~0!'. betreffende ~ 
~ 

identificatie van de begeleider van de Poolse Consul. 
Een afschrift van dit rapport is spoedshalve recht
streeks aan H.C. gezonden. 

Bijlage:C.O.l0)675 

N.B. Mogelijk nog'van 
intsre8se voor~ 

6 April , 1951. 
BIX 



Aan HC (t.b.v. CLR.) 
Van B. IX. 

Betreft: I dent i ficatie van de begel eider van de 
Poolse Consul - Uw nota No.1393, d.d. 
19-2-1951. 

De met een kruisje gemerkte persoon 
werd door re l atie herkend al s vermoedelijk t e 
zijn Jan Kasprzak, waarover handelt Uw nota 
No . 1 01 8 7 9 , d.d. 1 0- 2-1951 . 

~ 
' s-Gravenhage, 3 April 1951. 

B. IXa. 



Rapport van KB IV 
aan CLR 

Nr. : 1393 
• Betr.: Begeleider Poolse Consul 

Bijl.: Eén. 

r 

Door een contact weraen destijd$ bij een filmvoorstel
ling foto's gemaakt, waarvan één exemplaar werd afgestaan ter 
herkenning van met "x" getekende. 

Deze man was begeleider van Poolse Consul(trekt jas aan) 

Intern BVD ~· 

KB , 19 Februari 1951 



NOTA: 
Van: KA-RA 

Op 7.3.1951 werd aan Spil brief nr.10363 9JCBS/711 
geschreven, waarbij hem de inhoud van de nota van 
CLR aan KA-RA d.d.6.3.1 951 nr.103639 werd medegedeeld. 

7.3.1951. v.H. 



co ' 103639 

2 51 . 



~~. J.tt. 3 

~1- t JJ' 
8 39. ,; J ~ J. 3 

B. 
D. A. /1-067 / W. 

1 .t J 1'.7 lf J ,_-_2 O __ fEB. 19~1 

Onderwerp ZIENTARA. AC ·Jit7 JIJ~ 
. 7 

_/d-~;tf.t-d ,;~ r '7~;.4:~-j(/ . 

Er wordt me bericht dat een zekere ZIENTARA 
of ZIETARA tot de diensten van de Poolse Legatie 
te · 's-Gravenhage zou behoren in hoedanigheid van 
Handelsattaché voor Nederland en Belgi~. 

Ik zou het op prijs stellen moêst U me de 
volledige ·idènti tei t van betrokkene kunnen mededele 
Heeft U l<:ennis van eventuele persoonlijke reizen 
van betrol{kene naar Belgi~ of van enig ander 
cohta.ct met de Poolse Handelsmissie te Brussel ? 

De 9 Februari 1951. 



Rapp ort: 
Van: KA-RA 
Ab.n: no '; fd B (B I X) P.-\R: 
No .: D/130 
Onderwerp: Rozal ia OLIWA. 

~-- Jj./ /-b __ 
O.f.:~3tf'- o/.f' -· . 

~~-,2 fa 195f 2.'2.1951. 

' 
.. . ,, I/ J J-1--&dt' 0 /.>-Vv-~- -A./d' 

fj.,l J '1 .1 1 ·J -4?, ..-~ Û 

ZWARTJAN deelt ons in aansluiting op ons No 1 :L/121 d,d. 
12 DeceJaber 1950 (99Ó71) nog mede, (n.a.v. Uw rapport 
~o. 95608 d .d. 24 October 1950), dat betrokkene in 
Zwedeh onbekend is. 



, ~ 

• 

·------' ' C D ;-::~ . A.'\.N A . • ..! J: • A. . 

VAN B IX No. 
Bestemd voor ~ 

2173/1950 
H.C. 

M~~.d k. ,rU- ~·;._ "je 

Bericht op schrijven no. 88566, d.d. 6 Juli 1950 

Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een 
rapport _irnr];~'!= betreffende~ 

m~or 
Maszkowski, wonende Prinsevi nkenpark 4 te 
' s-Gravenhage . 
Een afschrift van dit rapport is spoedshalve 
rechtstreeks aan rt . C. gezonden . 
Bijlagen: Foto op kaart 30 J~. l9 5l • 
St. Ivw szkov ski en B. . h... 1113.:szkowski 

N.B. Mogelijk nog van 
interesse voor 

B IX 



• 

H.c. 
B.IX. 

Betreft: Ma skowski, wonende 
Prinsevinkenpark 4 te 
's-Gravenhage. 

Naar aanleiding van het verzoek vervat in schrijven 
nr.8.8566 d.d. 6-7-'50 kan worden bericht, dat de in het 
ra ort d.d. 28-6-'50 genoemde Maskowski dezelfde is als: 

x ' Andrze~ Maszkowski geboren 15 November 1918 te War
sc au (Polen vreemdeling, godsdienst R.K., wonende Prin
sevinkenpark 4 te 's-Gravenhage. Aanvankelijk had hij als 
beroep "zonder" opgegeven. Dit is later veranderd in 
"volontair" bij een scheepvaartmaa tschappij. 

~ · Betrokkene trad 28 Jonuari 1946 te Breda in het 
~---huwelj_ j k met Johanna Josepha Maria Wouters,-- geboren 4 Sep

tember 1920 te Breda. Uit dit huwelijk werden tot op heden 
geen kinderen geboren. Betrokkene kon bij zijn huwelijk 
geen geboorteacte overleggen. Hij verklaarde de zoon te 
zijn van Karel Maszkowski en Iza Bronikowska. Hij is in 
het bezit van een vreemdelingenpas genummerd 26492, geldig 
tot 18 Juli 1951. 

·.- Op ? September 1946 vestigde hij zich, komende van
uit Duitsland· te Breda, Zandberglaan 59, 15 September 194? 
Bred~ Willerostra a t 15, en 23 September 1949 te Brede - Boei
meersingel 15. 

Thans woont hij sedert 7 Februari 1950 te 's-Graven
hage, Prinsevinkenpark 4. 

Op het adres .Prinsevinkenpark 4 te 's-Gravenhage 
zijn tevens woonachtig: 

Baronesse Felicie Eugenié Octovie Clementine van der 
Capelle, geboren 16 Maart 1900 te 's-Gravenhage, Nederland 
se nationaliteit, Nederlands Hervormd, hulp in de huishou
ding. Zij is ongehuwd en vestigde zich 6 Mei 194? te 's 
venhage Prinsevinkenpark 4, komende van de Billitonstraat 
25 te 's-Gravenhage. Zij is in het bezit van een paspoort 
genummerd 824060, geldig tot 24-10-'50. 

Jacoba Ruwel, geboren 5 April 1885 te Arnhem, Ne -
derlandse nationaliteit, R.K., zonder beroep. Zij was ge
huwd met Louis Theodorus Antonius Parren, geboren 9 Janua
ri 1889 te Venlo, die 28 Januari 1945 te Tjimahi (NOI) 
overleed. Komende van het Frankenslag vestigde zij zich 
19 November 1·947 op het adres Prinsevinkenpark 4. 

Adrianus Roelof Andringa, geboren 28 Juli 1883 te 
Leeuwarden, Nederlandse nationaliteit, N.H., aanvankelijk 
substituut-officier van Justitie, thans zonder beroep. 
Zijn vrouw genaamd Janneke Zijlstra, geboren 8 Maart 1892 
te Leeuwarden, overleed 19 Maart 1946 te Rot terà_am. Uit 
dit huwelijk werden twee kinderen geboren. Hij vestigde 
zich 5 Mei 1949 op het adres Prinsevinkenpark 4, komende 
van de van Neekstraat 59. 

Johannes Pieter van der Kooy, geboren 31 Maart 191? 
te Rotterdam, Neà.erlandse nationallit.èit, N.H., beroep 

-2-
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• 

-2-

aanvankelijk bankbe~ien~e, thans kantoorbediende im
port en exportham~ el. 

Hij trad 23 Augustus 1950 te 's-Gravenhage in 
het huwelijk met: 

Maria Johanna Theodore Haas, geboren 10 Augus
tus 1910 te Amsterdam. Hij is in het bezit van een 
paspoort genummern 466546, geldig tot 16 April 1950. 
Hij vestigde zich op het adres Prinsevinkenpark 4, ko
mende van de Trompstraat 168. 

De personen, afgebeeld op de foto's, welke ge
hecht zijn aan de ka a rten ten name van: 

Roman Karol Myszkowski,en 
Stephen Myszkowski, zijn g~ên van beiden iden

tiek aan Andrzej Maszkowski voornoemd. 
Eerstgenoemde personen zijn ook niet herkend 

als bezoekers van de Poolse Legatie • 

~ s-Gravenhage, 26 - 1 - • 51. 

39 • 



Rapport van KB 
aan C IV 

No: 1357 
..... Betr. : Ex-Poolse Consulaat 

De Poolse Consul in Amsterdam is op 15 Januari defi
nitief naar Polen teruggekeerd in verband met dè samenvoeging 
van Pools Consulaat met legatie. 

De Vice-Consul HOLLAENDER werkt thans in Den Haag, 
maar keert op 8 Maart naar Polen terug. 

GRODECKI werkt nu eveneens in Den Haag, evenals 
KASPRZAK en de portier ALBIN(gehuwd met Holl. vrouw). 

GRODECKI gaat Dinsdags en Vrijdags nog naar het 
malige Poolse consulaat in Amsterdam. 

KASPRZAK heeft zijn kamer in Amsterdam op de Konin
ginneweg nog aangehouden. ALBIN zal binnekort definitief naar 
Polen gaan. 

Helena SOULEWSKA is na haar vacantie in Polen niet 
naar Nederland teru gekeerd. 

· KB, 24 Jan)..lari 1951 
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G~Ilw i f.~ 

Verbindi ng : Ho . 12 -{ 

l\.g , no . l615 
23 Januari 1951. 

,/~w-/-1-/?..41. .. ~ ;- /1~ .-.. • ._..,,,/..)# 
Onderwerp: Perc eel '; e i ssenbruchstraat 249 
Datum ontvangst bericht: --- . 

,_ ~ 5 ;;_ 1951 'Be trou.vlbaarhe id berichtgever : betrouwbaar 

Waarderin~ bericht: betrouwbaar 
Teve ns bericht gezonden aan: --

~edewerkende ins t ant i es :--
Ondernomen actie:---

I 
j 

Dj /c/ .i ,&_ I 

B.o . s . van 6 De cember 1950 
No .95 613 ~ . v.B.~ . 

,'1 I ) "' t'1 t i "f 
(- ~ 7 .. ,.'! 

D 

Haar aanleiding van nevenvermeld schrijven betref
fend e per ce e l Weissenbruchstraat 249 te 's-G·ravenhage, 
wordt medegedeeld, dat , buiten de personen in dat 
s chrijven genoemd , a l daar teve ns woonachtig zijn: 

1 Arie Leendart GUYS, geboren te gliedre cht 29 Naart 
1 913 en diens echtgenote: 

_ Adriana VAN BOCHOV8N:,t ge boren te ' s-Gravenhage 15 
IJaa:rt 1912, met ' hlirt twee kinderen respectievelijk ge 

t . boren in 1946 en 1948. 
Blijkens de administratie van het Bureau van Bevo~

king behoort het gezin GUYS tot het Gereformeerd kerkge 
nootschap. 

Van een persoon, die goed gefnformeerd kan zijn, werd 
vernomen, dat he:t ... ge -~n GUYS niet kerkelijk medeleeft . 

Van een andere persoon, die met het doen en laten 
van GUYS goed op de hoogte kan zijn, werd het volgende 

., ver-nomen: · · 
· "GUYS drijft voor eigen rekening een h~s;:l_sond.er

neming van speelgoederen onder de naam "U's:!,.". Daar be-· 
troklens niet over financi~n beschikt, kan hij slechts 
in beperkte mate zaken doen . 

Voor politiek heeft hij geen interesse 11
• 

GUYS is geabonneerd op de "Haagse- en "Nieuwe Cou
rant" (eigen waarneming) . 

Op 6 December 1949 werd GUYS door de Politie te 
Putten ,(N. B.) aangehouden terzake van heling en op 23 
De cember 194 9 op last van de Officier van Justitie te 
Breda in vrijheid gesteld . lvieer gegevens zijn omtrent 
deze zaak niet bekend. 

Overigens is niets ten nadele van het gezin GUYS 
gebleken. 

Tenslotte zij vermeld , dat perceel Weissenbruch
straat 249 te 's-Gravenhage toebehoort aan de N.V. "Bouw
en Hande lsmaatschappij Duinoord". Als directeur van deze 
maats chappij treedt op C. {ORT8KAAS, wonende te Leidschen-

'1'--f am. (einde) 
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RAP j?ORT 
Van: KA- R . A 
Aan: Hoofd KB 
No. E 973. 

: I -2 3 JAN. 1951 

\ ACfJ/ ,<'f,-,Y; 
O~TD~RWERP: Het Poolse ~onsulaat in Nederland. 

1 
~4rll.ul ,; ,. J-?1.-rtr, 

l) In antwoord op U1N rapport No. gg052 bij CO . '2776 5, deelt 
SARDINE ons mede, dat het Poolse Consulaat te Londen be
snoeid is tot een Consulaire Sectie bij de Ambassade. · 
Wat de Ambassade zelf betreft, verwacht men binnenkort eerder 
personeelsvermeerdering dan -vermindering . 

2) Benoemde stap tot het onderbrengen van het consulaire werk 
op de Ambassade lijkt dus in overeenstemming te zijn met 
wat U meent, dat er in Nederland staat te geschie den. 

20-1-5l'fH • 
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NOTA: 
Van: KA-RA 

Op 27 . 6.51 . werd aan Expre sse onde r brief nr .C~H/51 / 
132 de inhoud van àe nota van m.c. aan KA-RA d . d . 14. 
6.51. nf . 101392 bekend gemaakt . 

3 .7.51. v. H • 





stond wel vermeld in mijn nota 
van 25-S-1950~ Zij was werkzaam 

. op het bureau van de h~delsattachê 
· eri is op 28-4-19:?1 vertrold:en. 

-=stond wel -verméld :Lu .mi,jn. pota 
.van 25-S;1950. Hij is no~ aanwezig 
en thans werkzaam op de Poolse Lè
gatie te Den Haag; werkte voorlleen 
op het Consulaat-Gen~raal Ge Am
sterdam. 

3. Ik vestig er in de eerste plaats de a~~dacht op dat 
~ iu mijn. nota van 2~8-1950 de personeelsbezetting 
heb weergegeven zoals die o~ dat moment was. Daaruit 
volgt vanzelf dav ik ·et üë na; 1en heb opge""even. van 
het personeel dat lang voordien reeds was vertrokltcn. 
In de tweede plaats wijs ik erop dat alle name die, 
vol~ena ~~resse 1 niet zouden zijn opgegeven, wel de
geli.jk door mij 1.n de betroklten nota zijn genoemd en, 
naar ik mij heö vergewist ook aan u zijn doorgegeven. I 

'Z"ià .lttfilnon ook voor in de En9 else vertaling die U ~an 
deze nota maakte. Er is geen reaen qan te nème~ dat zij 
niet zouden ZJ.jn opgenomen in eán :eventuele · ranse ver-
t:e.l:tilt;. . 

. ~k ben ~resse natuurliijk er<entelijk VQOr de door hem 
' i'tige.spr'*en dank voor mijn ,nota, I~.~.aar wuag het èb. te 
verondet'Stellell dat hij de :i.lihöud de.arv;m .me:t" C.\oe -oari.:JellJ.-1 

de Fr~a~ slag heeft gel~zen. 
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RAPrORT 
Va.n: KA-R.A. 
Aan: Hoofd C 
No. F. 255. 

(C4) /P/Jf'~ 
-~ OHD,mNJ.;RP : Poolse Diplomatieke, Consulaire en Handelsver-

te genwoordiging in Nederland . 0~,~t 
l) 

2) 

./ 

EXPRESSE dankt U voor Uw nota No. 85623 dd. 25-8-50. 

Hij zou echter nog gaarne van U v ernemen, wat er van de 
onderstaande personen is geworden, die op zijn contröle
lijst staan: 

t I LESNER, Tadens Antoni /f 
Geboren: 24-5-1895 te Warschau 
Vice-Consul 

.J.. 
i 

+ 

• + 

CZERNI ECKI , Marian Andray 
Geboren: 12-1-1920 te Hävre 
2de secretaris 

MIZIELI NSKA , Burlara 
Geboren: 11-8-1920 te Warschau 
Secretaresse-stenotypiste 

ZAJA0ZKOWSKA M. 
Geboren: 6-9-1903 te .Warschau 
Chef van de Kanselarij 

SZUMLANSKA Bronislawa 
Geboren: 1-10-1927 
Secretaresse van LEYFELL. 

STRYJA J. 

Handelsmissie: 

LEWANDOXSKA M. _ 
Geboren: 8-2-12 te Pulstue 
Secretaresse van de Handelsattaché 

l\flEN ' ~RYV Jo se f _ lfi{l!/ tl "' 
Port1er ll't 
POOT- KOOLE Adrian Dor a _ f>,.L ~ Kt.. 
Geboren: 20-10- 1915 t:J. /. J'._) ~·l{;t. t:> 1 tc~ 
Nederlandse I 

-f l KOBRYNER Ja4 ,. ,../ · '.s"l> 
Zijn deze niet kort geleden teruggeroepen? 

ZIETARA d ( 
-ff: /f t-' ' r 

I 

Consulaat te Amsterda~: 
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-2- Poolse Dipl.,Consul ., Handelsvertegen
woordiging in Nederland . 

GUSTOWSKI Leszek a. 
Geboren: 22-7-04 te Opbnica 
Consul 

KOTELNICKI Robert 
Geboren: 11-9-1913 te Szypowce 

r f PODSIADLO Henryh 

+ 

+ t 
+
f 
+ -

..,_ , 

Geboren: 22-12-1910 

BIERNACK~ Helena ~ 
{,. 

I' 
RUTER Leandret 
Geboren: 27-3-07 te Rotterdam 

Maritieme Missie: 

SZAWERNO WSKI Pio te 
Geboren: 8-12-01 te Kroonstad 

I 

I 
I'<. 

( 

Onbekend bij EXPRESSE 's dienst zijn: 

I WANSKA Zofia 
RZESZOWSKI Mi chel 
GRABOWSKI Antoni 
PYTEL Mariana 
KAZI/MIEROWIC Z Stéfan 
GLINSKA Marca 

Op Uw lijst staan niet: 
....

RASTUSZNIAK Eleonora ---
OSKIERKO Anna 
(Horen deze ambtenaren van het Ministerie van. Buitenlandse Z 

Zaken tot de Legatie of zijn ze gekomen om de Vertegen-
woordiging te in3pecteren? }'--- ~ o y J · ,' 

KASPRZAK Jan 
Geboren: 19-6-1920 

17-l-51, H 

~<I I e. "' F 
4~,!,-~/ 



, B. 

1!6. 323. t. 
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D. A./1-067/W.793. 95. "t 

Ob jet 
Réf. 

/~_.4-ji,/;t ,; .· 1'-?v.-"...., 

Consulat Polonais en Belgique. 
Votre note n° 877,65/CBS/611 du 12.12.50. 

I ----". 
L-i/ 

Rien ne permet de supposer que les 
Consulats Polonais en Belgique serent supprimés 
et que les travaux consulaires seront exécutés 
par la Légation. 

Au contraire depuis juin 1950 un nou
veau Consulat Polonais a été ouvert à Liège, oe 
qui porte à trois le nombre de consulats polonai 
en Belgique- soit à Bruxelles- Anvers et Liège. 
Il y a cependant lieu d'ajouter que le personnel 
de ces deux derniers est très restreint. 

Le 3 janvier 1951. 
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RAPPORT 
Van:- -KARA 
Aan: Hoo fd C (C 4) 
Nr .: E. 946 
ONDERWERP: M.KURLANDSKI en T/C. GRODECKI. 

" • • • 0 

1. Sardine bericht o~ , in antwoord op Uw ong enummerd 
rapport dd,l7.ll.l950 (CO 96880), dat hij de volgende 
gegevens dd. Mei 1950 betr. Marian KURLA NDSKI heeft 
ontvangen: 
Bet r ., die blijkbaar e3n controleur is van he t (Poolse) 
Ministerie van ~uitenl. Zaken, verbleef in Mei '50 ± 10 
dagen te Bern. Mij controleerde niet alleen het gewone 
~ureauwerk maat instrueerde de ambtenaren bovendien elk 
apart betr. hun plichten jegens hun "niHuwe" vaderland. 
In het bijzonder gaf hij hun t e kennen, dat ze werkelijk 
hun vacantie in Polem moesten doorbrengen om kennis te 
ma ken met het ~ieuwe régime. 

2. Sardine's dienst kan geen inli~htingen vrkrijgen betr. 
Tadeus Czeslaw GRODECKI. . 



I 
j 1.2. 2110-~. 
Bijlage: 1 . 

JIDlTRomrELIJK. 

• 

• 

-~~=~~-1 '. - ~ t ·•· , .. .. , l.' r .- :· - ; 
~ 1. I ;,.' ' '> ' l - - -- -- - . 

19 Juli 1950. 

Hierbij \<Iordt U om te behouden toegezonden een foto
copie van een in Juni jl. door de Vreemdelingen
dienst. alhier, ontvangen lijst; houdende gegevens 
van de in Amsterdam werkzame diplomatieke en consu
l aire ambtenaren der Oost-Europese Staten en China, 
met de nummers v8n de hun door het Ministerie van 

·Buitenlandse Zaken uitgereikte ident iteitsbew·ijzell. 
Deze lijst werd toegezonden door de Rijksvreemde
lingendienst te 's--Gravenhage. 

Van de op deze lijst vermelde personen, staan al
leen de navolgende in het bevolkingsregister te èlezer 
stede ingeschreven: 

CHANG ~ Chi, geboren te Hupeh- Pro, 27 .5.1915; vi
ce-consul Chi1~, gehuwd met LI Kung Hsin, geboren 
te Hupeh-Pro. Hij woonde Ohurchillaan 266 hs.,alhier. 
Op 23 Haart 1950 werd hij a:fgeschre'Ven naar Parijs . 

HOI.ENDER, Edwa.rd , ge boren 19 • 12" 1885 te Zl ota, vice ... 
consul I'ooïs consu.laa·t, gehu-y;d met Helen HrSOP.EI..ES , 
geboren te Lemberg, 24.9.1888. 
Ingeschreven 12.5.1949, kome.van Warschau. 
Adres: Ha.a.rle:mmermeerstraat · (bij Hopman}, alhier. 

1• '4 
KALISZEK, Helene Leonia, geboren te Minsk-Me.zow, 
~0.2.1915, secretaresse Pools consulaat, gehuwd met 
Ka.zimiers SCI SLBWSKI, geboren tE:. })obrowice, 13.2. 
1905 (wordt vermist sedert 24.12.1939) . Zij werd 13. 
12.1948, komende van Warschau, ingeschreven bij 
Strijblbs, op -et adres Valeriusplein 22 hs.,alhier • 

PODSIADL0 1 Henrijk, ge baren te Czestochowa, 22.12. · 
l910, ambtenaar Pools consulaat, gehuwd met Jadwiga 
Teresa PASDZIOI, geboren te Katowice, 6.9.1916. 
Werd 28.12"1949 ingesc~en, komende van Katowiee, 
op het adres J.W. Brouwersplein 7 hs., alhier. 
Blijkens bericht van het Ministerie van Buitenlendse 
Zaken dd. 5 Juli, heeft betrokkene -met zijn vrouw
Nedarland op 29 Juni 1950 verlaten. Hij werd over
geplaatst n~r War~chau. 

JEDRZEJEWSK!, Albion, geboren te Wda• 12.5.1923~ 
kantoorbediende, gehuwd met Nellatje MOLL, geboren 
te Huizen (NH), 4.lo.l9l9, wonende Bestevaarstraat 
38-I, alhier. 

KAS •••• 
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KASPRZAK. Janina, geboren te tolichno, 30 . 7 . 1922, gehuwd 
met Theodorus Boulang~. geborên te Amsterdam, 25.4.1917, 
wonende Quelli.jnstraat .l49-IIIachter .... alhier. 

=;==c========================;~===============:==:==:==:==:== 

No . 13.r 
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RAPPORT 
Van: KA-R.A. 
Aan: Hoofd C (C4) 
No. F 244. 
ONDERWERP: M. KURLANDKI en GRODECKI. 

1) 
,!f/c-

EXPRESSE deelt in intwoord op Uw 
dd. 17-11-50(C0.96880) mede, dat 
bekend zijn bij zijn diensten. 

29-12-50, H 

I 0 o. OjJJ' 

.~,L.--?tL.-t- t..3 ./~rvrv•<-~) d 

ongenummerd rapport 
betrokkenennniet 



B. 
D.A./1-067/W. 775 

Voorwerp : Pe;rsoneel Pools Gezantschap. '---
Verw.: Uw schrijven nr CBS/579 van 24-XI-1950. 

v~~~~""'-

GRODECKI Tadeusz, Czeslaw, geb. 3-XI-1924, 
is ons volledig onbekend. 

Over KURLAiiiDSKI, Marian, geb. te Warschau 
de 19-2-1908, kunnen we U slechts berichten dat hij 
houder is van het diPbmatiek paspoort nr. w. 2694, afge
leverd te Warschau de 5-2-~949, met de vermelding : 
Diensthoofd bij het Ministerie van Buiten~ándse Zaken. 
Betrokkene verliet Brussel de 30-8-1950 met bestemming 
Praag. 

Dell4 December 1950. 



AAN ; A.C.D./P.A. 

VAN ~ B IX No, 1878-79/ 1950 
Best~md voor ; 

No, 
Hoofd C 

.·~ . ., 
/ V"" 

I 

I r tz ( 

Bericht op schrijven no, 96880 9 d,d, 18 November 1950. 

Hierbij heb ik de eer U te doen 

toekomen een rapport in duplo betreffende; 
::b:!x~ 

de Poolse Legatie. In de aanhef zijn mede
delingen opgenomen betreffend e Kurlandski 
en Grodecki, genoemd j_n bovenaangehaalde nota. 

N.B. Mogelijk nog van 
interesse voor 

19 December , 1950. 
B IX 
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Betreft: Poolse le ~atie. 

.I ..; . 
(. y. 

K, 
Op 9-12-50 arriveerc'le in de Poolse J1egatie dhr . }: . ~ur
l andski van het Pool se r' inisterie van Buitenlandse Zaken . 
liet c1oel van zi jn lcoms t is no g onbe;::end. '.7el s chijnt de 
verhoudinP:; met dhr. I,eyfell zeer schern t e zijn. Hij lo
geert in de l egatie . 

Op 15-12-50 arriveer de dhr. T.C. Grod.e cki. Di t is een 
nieuwe l;:racht, die momentee l in h otel Central lo ge ert. 

13 November 1950 • 

I 
Te 9 . 30 uur k omt dl1r. Gorzynski en gaat om 10.00 uur met 
dhr. J.eyfel l naar het J . "!. Brouwe®9lein en he t consulaat 
te Ams t erdam. Ze komen t e 16.00 uur weer t erug . 

14 November 1950 . 

Te 9 . 30 uur komt dhr . Gorzyns.ü. Te 12.00 uur tel. uit 
Brussel. Te lLl-.00 uur komen 2 heren en een dame van het 
hoge Commissariaat van Indonesië . Te 16.00 uur tel. naar 
Brussel. Te 20.00 uur dineren dhr . en mevr . ',iliniarsk i bij 
dhr . Leyfell. XJ.. f~utÁ-;:i 

·~ - r 
15 November 1950. 

Te 11.00 uur tel. uit Parijs. Te 15.00 uur komt dhr. 
Czaturday van de Hongaarse Legatie voor een bespreking 
met dl1r . J.L<3..Y .. ;Lel.l.,._Qb.r . Cbiantana en....m.eJll:!...__Qskerko. Deze 
bespreking duurde tot 16.00 uu~. Te 17.00 uur gaät dhr. 
Leyfell naar het Hongaarse · ezantschap . 

16 November 1950 . 
9 b~ t:...-r--1-l--

Daar dhr. Leyfell ziek is worden afspraken afgezegd. Al
leen de filmvoorstelling , we l ke 's-avonds in de legatie 
gehouden wordt gaat door. 

17 November 1950. 

Te 9.30 uur _komt dhr. Gorzynski . Te 11.00 ULIT tel. uit 
Brusse l. Te 13.00 uur tel. naar '7arschau. Te 18.30 uur 
gaan dhr . en mevr . Leyfell naar het nJillem Witsenplein 
Te 20.40 uur gaan zij in het gezelschap van dhr. en mevr. 
de Graan (hij werkt aan Ba. Z.) naar het Bui tenhof, vmar 
ze de naast de Cineac gelegen Bar bezoeken. 

18 November 1950 . 

~
e 10.00 uur tel. uit Brussel. Te 12.15 tel. uit '7arschau 
e 12.45 uur k omt dhr . Klinkenberg (een bestuurslid van 
e Verg. v. Oud.verzetstrijders , kantoor Nieuwe ~Ceizers
rach. t te Asd. ). Te 13~00 uur tel. naar Brussel. 

-2-
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20 November 1950 . 

Te 11.00 üur 1romt r1hr . ' ~retz'yns1:ci . Te 12.00 uur tel. 
naar Jars chau. 1l:e 14.00 uur komt weder dhr. :ninkenrJerg . 

21 November 1950. 

Te 10.00 uur 1mmt dhr . Gorzynski . Te 11.10 uur tel. uit 
'Iarschau . Te 13.00 uur luncht dhr . ~retzynski bij dhr . 
Leyfell. Te 17 . 30uur ga.at dhr. Leyfe ll naar c1e recel) tie 
in éle Indonesische Legatie op Bakkershagen . 

22 November 1950 . 

Te 11. 00 uur k omt dhr . ·:riniarsk i. Te 13 .00 uur k omt d.e 
Poolse Consul-Generaal uj_t Amsterdam. Te 15.00 uur komt 
dhr . Czaturclay van de Hongaarse Legatj_e. Te 16.15 uur 
k omen er 2 koeriers ui·t Brussel • 

23 November 1950. 

L, rTe 11.00 uur vertrekken de 2 ~oeri ers naar Pari j s. Te 
\V {11.30 uur tel. naar Parj_js. r-Te 13.40 uur gaan dhr. en 

A~~ Leyfell naar A.msterdam . Zi j consulteren daar Dr de Ro os, 
\, " leteringschans. Deze dokter is hun do or dhr . Dr Reblin g 

gerecormnailaeerd.. Te 16 .00 uur gaan zij wj_nke len in de 
P\alverstraat en te 17. 20 uur k omt mevr. Ireyfell a lleen te
, rug. Zij gaat dan theedrinken in het café naast he t Con-
. certgebouw. He t blijkt dat dhr. Leyfell intussen in het 

t heater "De Ui t k i j " zit. Te 17.30 uur l~omt hij e r uit; en 
~ gaat naar dhr . Sandberg van he t gemeente museum. Hier 

b lijft hj_j tot 18.15 uur, haalt mevr. Leyfell op en bren gt 
. dhr. Sandberg thuis, Naarna ze teruggaan naar Den Haag . 

Te 20.00 uur brengen zi j een be zoe k a an de Koninklijke 
Schouwburg . 

2L~ November 1950. 

Te 11.00 uur brengt J..1eyfell een bezoek bij de Oostenrijkse 
gezant. Te 11.30 uur gaat Leyfell naar het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Te 12.00 uur gaat hij naar de Hongaar
se r~egatie, waar hij tot 13.30 uur blijft. Te 14.00 uur 
tel. naar ~arschau. 

25 November 1950. 

Te 10.00 uur tel. naar Brussel. Te 10.30 uur gaan ill1r. en 
mevr. I,eyfell naar Brussel, waar ze tot 26 November 's a
vonds blijven. 

27 November 1950 • 

. \ Ç Te 9.30 ûur gaat dhr. Leyfell naa r Amsterdam, waar hij Dr 
V l._de Roos weder b ezoekt . Te 11.30 uur gaat hij naar het 

J . 'V . Brouwe:rrole in 7. Te 12.00 uur naar het consulaat, waar 
hij b lijft lunchen. 

-3-
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Te lL~. OO uur gaat êilJ.r . I1eyfe ll naar het café cle n11.ode 
J.eeuw" , on het Damra1

: , :vaar hi ~ een bes"9re1üng net een 
onbe':ende heeft . Te 16 . 30 uu_r gaat hi.j VJe er terug naar 
Den Haag . Te 19 . 30 uur E_';aa t dl1r . Ley:fe ll naar he t restau
rant 1'Hoyal" aan het r,ange Voorhout . 

28 NovemlJer 19 50. 

Te 9 .30 uur k omt dhr . Gorzynski. Te 10.50 uur tel. naar 
'Jarschau. Te ll.!-. 20 uur tel. naar Brussel. 

29 November 1950 . 

v r Te 9 . 00 uur Iwmt él.hr. Gorzynsld .[Te 9 . 20 uur gaan dhr . 
: Leyfell met dhr. Gorz inski naa r Amsterdam, naar dhr. 

Leyfell Dr de Roos bezoek t en dhr . Gor ..:.zynsk i naar het 
City theate r gaat. Te 11.30 uur gaat dhr . Leyfell naa r 

/'.het consulaat en te 12.15 uur gaat hij weer terug. Te 
V 16.00 uur komt dhr . IClinlcenber g wederom. ] 

f.N;I~ 
30 November 1950. ",..,(!. ,> CA.-tPC-AMt.o l 

.",. 

Te 10.00 uur komt Qhr . Luc a . Te 14.30 uur gaan dhr. en 
mevr. Leyfell naa r de P l aats , waar zij v erdwijnen tot 
16 . 30 uur. 

1 December 1950. 

-J ) Te 9 . 30 uur gaat dhr. Leyfell naar Amsterdam, naar Dr de 
lRoos. Te 12.00 uur gaat hij naar het consulaat en te 
13.20 uur weer terug naa r Den Haag . Te 16.10 uur tel. 
naar Praag . 

2 December 1950. 

J ~ Te 10.00 uur tel . naar Kopenhagen. Te 11.00 uur komen 
.lAt weer dezelfde 2 he~en en 1 dame van het ho ge commissa

liJV~riaat van Indonesie. Te 12.00 uur komt een zekere hr. C. IJ ) Laurier en blijft to·lJ 13.00 uur me t Leyfell in b esprek ing 
Laurler lij'kt e en man die aan lager wal is geraa'kt. 

4 De c ember 1950. 

Te 9 .30 uur tel. naar Brussel. Te 11.30 uur tel. naar 
Praag . Te 16.00 uur gaat dhr. Leyfell naar de Italiaanse 
ge zant. 

5 December 1950. 

Te 10.08 uur komen per trein 2 k oeri:èrs uit '.Varschau . 
11.00 uur 'komt dhr. Gorzynsk i. Te 15.00 uur gaat dhr . 
fell naar Buitenlandse Zak en. 

6 December 1950. 

Te 11.00 uur gaa·lJ dhr. I ,eyfell naar de En gelse Ambassa
deur . Hij komt t e 11.30 uur t erug en belt gelijk met 

~ L spoed naar ''Tarschau.L.Te 15.00 uur k omt dhr. Klinlcenberg. J 

-4-
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7 De cerr1ber 19 50. 

Te 11.00 ·uur v0 etre1;:
1.(en de 2 1\:0eriers naar Schi-p'-'lol, van

waar ze naar '7arschau vertrekken . !Te 15.00 uur komt ëLh.r. 
-,) V1 .. r enéls van ~ctueel Film. \msterdam '~' 

Te 21 . 00 uur e;aan IJeyfell en zijn vrouw naar cU.verse Bars 
en Cabarets . Zij bezoeken He t Jagert j e , Le Berry en een 
nieuwe I3ar op de Pl aats . 

9 December 1950 . 1/ t ... A.~~ 
~ 

Te 9 .00 uur gaat mej . J askul ska naar Rotterdam D.P. óm 
dhr . n. Gurl andski, die uit ':!arschau komt af te halen . 
komen om 11. 00 uur in de legatie. Te 16 .30 uur gaan dhr . 
Leyfell en dhr . Gurlandski naar Amsterdam naar het Krite
rion theater , waar een film van de verg . Nederland-Polen 
gedraaid wordt. Gurlandsk i logeert in de l egatie. 

11 December 1950 • 

Te 9 .30 uur gaan dhr . Leyfell en ëLh.r. Gurlandsk i naar Am-
~ } sterdam, waar cl"IJ.r . Leyfell Dr de Roos bezoekt, terv-Jijl 

dhr . Gurlandski doorgaat naar het consulaat . Dhr. Le:vfell 
gaat om 11 . 00 UlU. .... naar het J. 'V . Brouwenplein .en te 11.35 
uur naar het consulaat . Te 11.40 uur gaan dhr . Leyfell en 
Gurlandsld naar het Luthers Diaconessen Ziekenhuis aan de 
Koninginneweg en t e 12 .15 gaan ze weder teru e; naar Den 
I-Iaag . Te 16.00 uur gaat mevr. Leyfell op theevisite bij 
mevr . Stikker. Te 17.30 uur gaat mevr . Leyfell naar de 
Enge lse Ambassade . 

12 December 1950. 

Te 10.00 uur tel. uit 'larschau . Te 12.00 uur gaat dhr . 
\ (Leyfell naar de Belgische Ambassade . Te 15.00 uur komt 
~ 'dhr . Ar ends (Actueel Film). 

Te 17.00 uur gaat mevr . Leyfell naar de Russische Ambas
sade. Te 20 .30 uur gaan dhr. en mevr. Leyfell naar de 
Italiaanse Ambassade. 

13 December 1950. 

Te 9 .30 uur gaat dhr. Gurlandsk i naar Amsterdam naar het 
consulaat. Hij wordt per auto gebracht . Te 11.00 uur gaat 
dhr. Leyfell met de au.to van de handelslegatie naar de 
keT•kdienst in de Parkstraa t ( ei gen auto was nag niet t e
rug). Te 15.30 uur gaat dhr. Leyfell naar de Indonesische 
I1egatie . Te 16.30 "lcomt de Engelse Ambassadeur. Te 17.00 
uur komt dhr. Gurlands ri per trein terug . Hij heeft een 
hef ti e vmordenv;Jisseling met dhr. Leyfell over het feit, 
dat hij niet met de auto gehaald is. 

14 De cember 1950. 

Te 8 . 30 uur gaat dhr . Gurlandski naar Rotterdam D.P . 
dhr. T. C. Grodecki af t e halen, die uit "larschau kan 

-5-
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r_re 11. 00 Ul.J..r tel . uit iarschau. Te 14 . 00 uur >=';aat •n.evr . 
:r!ey:fell met clhr . ~.-urlands\:i en Grodeclci naar de stad . Ze 
1comen te 16 . 00 uur terug. __ f-'·" A;..,/,/,.J.,<. 
Te 17.00 uur gaan dhr . Grode ck i 211 mej . ;:teimcm cie stad in 
om ~;:amers te zoe 1<en voor dhr . Grode cld. Ze slagen niet, 
daar de pri jzen t e hoog zijn. 
Tlet e;evolg is dat Grode cki in Central gaat logeren , daar 
er in de Legatie geen plaats is. 

ilir is in de l egatie op de le etage a chter een kamer ge
heel :net staal-()laten bekleed en v oorzien van een stalen 
deur met patent slot . Ook het venster is gehee l getralied 

's-Gravenhage 18 December 1950. 
B. IX . 



• 
RAPPORT 
Van: KA-R.A . 
Aan: Hoofd B (BIX) 
No. D. 121. 
ONDBRWERP:~R~o~z~a~l~i~a~O~L~I~W~1A~,~g~eb~·~W~a~r~s~c;h~a~u~~~~~~ a.,. ) t't. ,1)\.:\iJ/ / I,"._,..., 

In aansluiting op ons rapport No. D. 116dd. 28-11-50(9B040) 
de elt ZWARTJAN ons mede, dat hij de volgende inlicht ingen 
uit Oslo heeft ontvangen: · 
De Poolse onderdane Rozalia OLIWA, geb. 16-12-17 te Warschau, 
is Directeur van de Kanselarij van het Poolse Minist erie van 
Buite~landse Zaken. 
Ze is houdster van pas Nr. S-000528, uitgegeven op 12-9-50 
door het Poolse Ministerie van Buitenlands e Zaken, geldig tot 
12-9-51. 
Ze heeft op 3-10-50 een aanvraag ingediend vo or een visum 
voor meerdere reizen naar Noorwegen in de periode v66r 
3-1-51. 
Dit visum is haar 
neer ze Noorwegen 
ZWARTJAN deed ons 
toekomen. 

12-12-50, H 

verleend. Het is nog niet vastgest e ld, wan
binnen zal reizen. 
tevens aangehechte phot o van betrokkene 
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Rapport: 
Ve.n:KA-RA 
Aan: Hoofd B (BIX) 
No : E/897 
Onderwerp: Rozalia OLIWA. 

4.I2.I950. 

I. Sardine deelt ons, n.a.v. B IX 1s rapport No. 95608 d.d. 24.IO.I950, 
mede, dat zijn dienät in Engel!and over de volgende gegevens omtrent ' 
betrokkene beschikt& 
Directeur van de Centrale l~nselarij in de M.F.A.,,geb. circa I9I8. 
Persoo~schrijv;ing: klein, bruin haar, draagt een bril. Van Joodse 
ori gine. C~huwd. Een actieve communiste.; was in de u.s.s.R. geduren
de de Dûitse bezetting;van Polen. Spreekt vloeiend Ru~sisch. 

2. Sardine's Londense dienst qualificeercte de ~ons verstrekte inlich
tingen als ''waardevol". 

rf . 
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Nota: 
Velï: KA-RA 

I4.I2.I950. 

Op I3.I2.1950 werden aan Clipper, Sardine. Expresee en Spil 
re.spectievelijk brieven no. CAH/50/901, CRH/50/496, CFH/50/417 
en 87765/CBS/611 geschreven, waarin hun de inhoud van 88052 
werd medegedeeld en hun gevraagd werd of oo~~in hun landen 
soortgeli~ke toestanden voorkomen. 

14.12.1950. v.H • 



RAPPORT van Lill 
voor C. .ï..V 

Nr, : 12')0 

_d. 3Zz. 1 

lf'.Z cP ___ _..-

. Betr . : Poolse ler_;atie . t), .t)J -/Jb.tfj I . J 0 NOV. fj5(j ) 

I'ACD/ ftY/:>·ï ' 

• 
KB, 27 November 1950 

tjb~~~ Ct' ,~ 
N. a . v . U1.v rat)J?Ort ct. d . 17 Novenber 1:)50 

delen wij U mede, à at •.Jij nog geen ge_;evens 
hebben over cle door ·u ...;enoemde KURLI-lNDSKI en 
GROD.:ECKI . 

iel vernamen wij , dat 01? de afdeling van c e 
handelsattaché tvJee mannelijl:e leerlinóen wer ~zaam 
zijn , die beambten zouden zijn van de U. B. 
De namen zijn ons no ) n i et o-eken<l • 



Betr.: 

In mijn brief No. 96880 d.d. 18 Nov-ember 1950 vroeg 
ik U om informatie omtrent de nieuwe .personeelsleden van de 
Poolse Legatie, KURLM~DSKI én GRODECKI . 

Thans verneem ik, dat "op de handelsafdeling twee 
mannelijke· leerlin6 en werkzaam zijn, die beambten zouden zijn 
van de'1U. B." De namen van deze leden kéi-n de bron niet opge-
ven- · 

Wellicht zijn zij identiek met K1TIU; -m KI en GRODECKI . 
'!ilt LJ hieraan Fw · aandach·t; wijden? 

19 .r~ovember 1950 
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RAPPORT 
Van: KA-R.A. 
Aan: Hoofd C (C4) 
No. F. 230. 
ONDERWERP: Soph:i_EL_J:Tii:I~:ti!. 

--~· NIET O.K. 

ACDI "" 
DAT: ' , , 
PAR: ' 

In antwoord op Uw rapport No. 83368 dd. 6-4-50, deelt 
EXPRESSE ons mede, dat de v algende gegevens in het Bevol
kingsregsiter voorkomen: 

Poolse nationaliteit, geb. 14-7-27 te Valen-
ciennes, dochterf an: n. 

Jean REI~a~, metaalbewerker, geb. 13-12-1894 te J~}owa 
(Polen) en van: 

DOMINCZAK, Marie; zonder beroep, ~b. 4-12-1899 te Zoierz of 
. Zgierz (Polen) , 

alle drie woonachtig 27 Cour du Gaz te Valenciennes. 

Bij de a:lltdeling V alenciennes van EXPRESSE' s dienst komt de 
familie REIIVIAN niet voor. 
Evenmin iil~ de documentatie van de Vreemdelingen dienst. In 
1940 werd deze documentatie vernietigd, zodat men niet kan 
vaststellen, op welke datum de familie REIIVIAN V alenciennes 
heeft verlaten en waar zij zich daarna vestigde. Eenvroegere 
ambtenaar van de V raamdelingendienst herinnerde zich, dat 
een familie van die naam inderdaad voor de oorlog te V alen
~iennes woonde; dat was het enige,dat men te we ten kon kome~ 
Om meer zekerheid te verkrijgen heeft men de vreemdelingeny 
voorkomend in de <bcumentatie van het Commissariaat te Anzin, 
waar de vreemdelingenregisters van alle gemeenten 8renzend 
aan V alenciennes berusten, nagegaan, om te zien, of de 
REir~ 's niet in dier~meenten wonen. f één 
Alle nasporingen blevenechter vruchteloos • 

29-11-50, H 



• RAPPORT 
Van: KA-R.A. 
Aan: Hoofd B ( B IX) 
No. D. 116. 
ONDERWERP: Rozalia OLIWA • 

'2 9 NOV. Jg5Q . , 

ACD/ ;ttf,1t. ;;l 
/ '--,. 1 

In antwoord op Uw rapport No. 95608 dd. 24-10-50, deelt 
ZWARTJ AN ons mede, dat Mad. Rozalia OLIWA niet bekend is 
bij zijn dienst. Hij maakt ons echter op de volgende per
soon attent: 
Mevrouw J anina STEBNICKA, geb. 19-9-12, woonachtig Al. . 
Szucha 25, Warschau. 
14-2-49 ; op haar aanvrage voor een verblijfsvergunning(nr. 

17302) verleende de Deense Legatie te Warschau 
haar op 25-i=49 een visum voor een 4-wekelijks 
verblijf in Denemarken geldig tot j-§-49. 
Mevr. STEBNICKA verklaarde, dat ze een dienst
reis naar de Poolse Legatie in Denemarken moest 
maken en vandaar naar Zweden,Noorwegen en Fin
land zou reizen. 

6-6-49 Inreis via Kastrup 
~-6-49 Uitreis. 

P..S. van KA-R.A.-H. Hetvisum was g eldig tot 1-6-49, maar ze 
. reisde in op 6-6-49 en uit op 15-6-49. Dus illegaal? 

28-11-50, H. 
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VC..U.1o 00 9'7797 

rHN ISTERIE VAN 
BIN~fLANDSE ~AKEN 's-Gravenhage, 11 Januari 1951. 

::t'avastraat 68. 

No. • 97797 
Bijl.: gene 
Bet;r.: Inlj.chtingen omtrent he·t Poolse 

Gezantschap te Den Haag, Consulaat 
en Polish Shipping A'lission te 
Aus·Ge:..."'dam. 

VERTROUiiVELIJK. 

In ant,word op Uw sch:rijven Nr. 6953-L-'48 
d.d. 23 November 1950 heb ik de eer U mede t;e de
len, dat de door Uw bron verstrekte gegevens in 
grote lijnen op juJ.stheid berus·ten • 

To Uwer oriéntatie en ter evaluering van Uw 
bron meen llr hier het volgende aan toe te moeten 
voegen. 

De in de aanhef van Uw bovenver.'!Qeld schrijven 
genoemde "gevaarlijkste man aan het Poolse Gezant
schapn is vermoedelijk identiek met Alexander L.ti,'Y
FELL, 2de Gezantschapssecretaris, en, sedert de 
dood van de Gezant PRUSZINSKY, werkzaam als tijdelijk 
zaakgelasti·de . 

Ik moge er Uw aandacht op vestigen, dat iedere 
inlichting omtrerrb LEYFELL en zijn relaties door mij 
op hoge prijs wordt gesteld. 

Met ZENTARA wordt bedoeld de huidige handels
attaché Edmund ZIETARA, geboren te Osterfeld op 20-4-
1922. Zijn verloofde , BASHA, is identiek aan Barbara 
JASKULSKAp typiste op de kanselarij van de Poolse Le
gatie te Den Haag. Beiden wonen alhier op het adres 
Weissenbruchstraat 249 o 

r.tijn aandacht is al eens eerder op Mej . 
JASKALSKA gevestigd geworden. tij werd toen beschre
ven als "dom, zonder talenkennis en alleen maar in 
staat om te t;ypen" . 

Met de Poolse Consul in msterdam zal vermoe
delijk bedoeld worden de Consul-Generaal WOLKOWICKio 
Gaarne zou ik vernemen, in hoeverre deze, volgens 
Uw bron "op do wip staat" . WOLKOhiCKI toont zich zeer 
actief bij de repa·triëring vanzijn in Nederland ver
blijvende landgenoten, in het bijzonder onder de 
mijnwerkers in huid-Limburg. 

De in de voorlaatste alinea genoemde Pool 
is onge~vijfeld GORZYNSKI; Maksymilian, geboren 
18-11-1899 te Dzialdow, van beroep vertaler, wonen
de te Leiden, Leeuwerllcstraat 6. Omtrent de wijze 
van werken van betroklcene, zou ik gaarne, indien 
mogelijk, zo uitvoerig mogelijk worden ingelicht. 
Het is mij bekend dat verschillende zakenlieden, die 
op Polen handel drijven, geabonneerd zijn op het 

-2-
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'0 9'?'/97 

door hem uitgegeven blad Neder land-Polen. In hoever
re dit als een verplichting voor het doen van zaken 
gesteld wordt is tot op heden nie-t; definitief vast
gesteld. 

/"? 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
Namens deze, 

~ Jhr lll:t' W. J, Th. Serrlll'is, 

Aan de Heer lioof'dcommissaris van Politie 
te 
AMSTERDAM .. 



' 

S.T. 
CONFlDENTlEE~ 

16 November 1950. 

No. Gr. V.D. 1686/50 Conf'. . -z.Z.. 
. . j ·-' :t. 1.- J -~--.~ • ··-....,-;;t-~-, -,t'-~...,.:<-; ' --E. -:z..----.1 

Bl.Jl.: een. ~ (.<.z. , _ tF{Zj' ! ' "j ' il .. tb ..•. 

Onderwerp: Bew~gingen van geheim 1""18 NOV. f:m )v 
ges1.gnaleerden e.a. " ·---

- ~J.; I ,; j 

1 PAR:._'_.,\ -• 
Te -Uwer infor.matie moge ik U hierbij 

doen toeli.:omen een uittreksel uit een rap
port, opgema~kt doo~ Y, betreffende: 
"Bewegingen van geheim gesïg maleerde- en 
in Nederland geaccrediteerde diplcmaten 
V'an landen achter het z.g. "IJzeren Gor
dijn11 op het vliegveld Melsbroe k (B), 
over de Ill8&nd October 1950" naar de 
inhoud waarV'an ik U lcol theidshalve moge 
verwijzen. 

S.T. 

Aan: B.V . D. 
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GRENSVETLIGHEIDSRAPPORT 
BERICHT 

UITTREKSEL. 

Datum van bericht 
Rapporteur 

13 November 1950. 
••• 

Van wie is het bericht a.fkomstig 
Betrouwbaarheid van het bericht 
Betrouwbaarheid van berichtgever 
Welke actie's zijn ondernomen 
Met welke instanties wordt samengewerkt 

contact Malsbroek 
••• 
••• 
••• 
•••• 

----------------------------------~-----------------------------------------
Onderwerp 

: 20 
. ;'J . . 

Bewegi ngen van G.G. en in Nederland 
geaccrediteerde diplomaten van landen achter het ijze
ren· gordijn op het vliegveld Melsbroek,over 
de maand October 1950. 

B E RICHT 

--------------
Door contact Melsbroek werd mij medegedeeld,dat over 

de maand October 1950 de volgende geheim gesignaleerden en 
in Nederl~nd geaccrediteerde diplomaten van landen achter 
het ijzeren gordijn via Malsbroek zijn gepasseerd : 

30-9-1950 1 

17-10-1950 K. 

REIMAN,Zofia - Poolse nationaliteit 
geb".Valenciennes (Fr.),J.4-7-1927 1 bediende 
won.te •s-Gravenhage 25,Alexanderstraat, 
Dienstpa·spoort Nr.R.000.762.Vertrek : Brussel
Warschau. 
~LL,Alexander - Poolse nationaliteit 
~stney, 7•12-19ll,Eerste Secretaris Poolse 
gezantschap te •s-Gravenhage.Dipl.paspoort 
No.S.000.434· 
Vertrek : Brussel- Warschau. 

SMIT ,Cl"'.ristiaan - Nederlander. 
geb.Amsterdam,ll-9-1907,Journalist,won. 
te Amsterdam. 
Paspoort NL No.B.ll9.610,afgegeven te 
Amsterdam,30-9-1950. 
Vertrek : Brussel - Praag. 

SMIT,Christiaan ( zie hierboven 18-10-1950). 
Aankomst : Praag - Brussel • . 

REIMAN , Zofia ( zie hierboven 30-9-1950). 
Dienstpaspoort ,afgegeven te Jl.rschau,l-8-1950. 
Aankomst : Warschau - Brussel. 

N.B.Gaf nu echter als adres op : 
•s-Gravenhage 1 249,Weissenbruchstraat. 

/~(. ( ~ "•' /.e ~,.t , tC.. 4 ~ 
13 November 1950 •. 



NOTA 
Van: KARA 

I 
Op 24.11.1950 werd aan Clipper, Sardine, Expresse en Spil 
resp. brief CAH/50/843, CEH/50/462, CFH/50/405 en CBS/50/579 
geschreven, waarih hem gevraagd werd naar evt. nieuws over 
KURLANDSKI en GRODECKI (Zie Rapport 96880 aan KARA dd.l?.ll). 





OHL co 97260 

.Aan: B IX 
Van: c 4 

No. 96880 

( ...... . 

e .aetr. : Poolse Legatie 

• 

KURLlN'.DbKI, .Marian, Afdelin:-;schef op het Ministerie van Bt. z. 
te Warschau, zal !1.'7-a.r Nederland komen, 
te:r: besprel in~; van diens!Jzaken op de Pool
se L ~~at ie ·te Den Haag. 

GRODECKI, Tadeusz Czeslaw, functie o:obekend, zul n::taJ.' Nederland 
komen ttter aanvaarding van zijn werkkring 
aan de Poolse J..;egatie " . 

Accoord: n.a. 

') 
\lilt U bij Uw relatie naar bijzonderheden informeren. 

l g. movember 1950 

a 4 ~ 



RAPPO R T 

a tl.an: KA- RA 
Y fan: C L~ 

·'' . 
f.:" 18 NOV. 1950 

r, • 

Betr.: Personeel Poolse Gezantschap 

4 

De volgende Polen verzochten een visum, resp. "voor 
het behandelen van dienstzaken op •••• "en "ter aanvaarding 
van zijn werkkring bij de Poolse Legatie te Den Haag" : 

KURLAliDSKI, Marian , geboren 19.2.08. Is Afdelingschef op het 
Ministerie van Bt . z . te arschau. 

GRODECKI, Tadeusz Czeslaw, geboren 3.11.24, functie onbekend. 

Wilt U bij Uw relaties naar de antecedenten van deze 
lieden informeren? 

Copie aan KoB., eveneens 
met verzoek om informatie. 

17 November 1950 

c 4 

I 
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U ITT R E IZ SEL 

Uit : 0 1), .J '(f Naam: 
L /m óu':.{. 

...... ê_ 4 ~- r Cll"~l. ~-J f" 0 l..,.iJ'"n ~~· -""',-,...:;-:;..,,.-+-: '-'' 1-"-+~L' - :1:..!--"'-'--fF-"'rï .,~~ rr-:-l.t"::; ::J:r::!::--:1 -,:-+T-3-J-fl..-fl.. 

Voor: 0 D ~ 7 Naam: 

Afz. datum: 3 .11. JU 

Aard van het stuk : 

Van een onzer Poolse contacten vernamen WlJ , dat 
enige tijd geleden in een Poolse courant een artikel neeft 
gestaan van ,"et Poolse Ministerie van Buitenlandse Zaken , 
waar i n de Pool se consuls in ~et buitenland werden verzoc~t 
de uiterste voorzic~tig~eid in ac~t te nemen bij ~et repa
triären van zgn . j~nge Pelen uit de Westerse landen. Enige 
~aanden geleden was op een der Poolse werven een sabotage
comrl ot ontdekt . De ~oofddaders er van waren drie Polen , die 
uit~et Nesten waren gerepatrieerd • 

Uitgetr. door: o. Op aanwijzing van: c 8 

Datum: 12.1. 51 

~ 40061 - '49 



Nota : 
Van : KA-RA 

Op 6 . II.I950 werden aan Clipper en Sardine respec tievelijk brieven no . 
CAH/50/ 782 en CEE/50 430 geschreven,, waarin hen werd mede~edeeld , dat 
betrokkenen, Jan KOERIJHER en l.1evr uuw Wanda :IfOWKUNSKA. , definitief 
Nederland hebben verlaten (zie rapport van D d . d. I3.IO.I950 in CO 95077). 

7. II. 1950. ~{-



Nota;, 
Van: KA-RA 

Op 2.II.50 werden aan Clipper, Sardine , Sp il, Expresse en Zwartjan 
respectievali.Jk brieven no . CAH/50/768, CEH/50/422, CBS/ 50; 547, 
CFH/50/385 en CDD/50/I3I geschreven, over Mevrouvr Rozalia OLIWA, 
zie no. 95608 -----

2 • II • 50 • ~li( 



AAN ~ A. C.D./P.A. , 
VAN : B IX No__!_ 1645 /1 950 
Bestemd voor : Il :''! Îd c . 
No. 
Bericht op schrijven No. ' d,d. 

tf. 5~'LJ 
(J. -J..~ .. -

!'280CT.~ 

ACD/ :J ·;·I>z 

Hierbij heb ik de eer U te doen toe-
komen een r apport in duplo betreff ende 

:ixx~ 
de P'J olse Le.,atie te ' s- Gravenha r; e . 

NIET O.K. 
ACOJ I.f,(! 
DAT:jl/r/rl 
PAR: C k 

N,B. Mogelijk nog van 
interesse voor 

24 October , 19 50 . 
B IX 
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Aan : H.c. 
Van : B. I X. 

Betreft: Poolse Legatie. 

18 Sep t embe:c : 

'.1.'e 10.30 uur arriveert mevr ouw Pruzynska, komende 
uit Parijs , vergezeld van haar moeder. Zij i s de schoon
zuster van de over leden gezant. Zij kwam de nalatens chap
pen regelen o. a . verz ekeringsge lden incasseren. De vol 
gende dag is z i j na8r Ams t erdam vertrokken en heef t op 
20 September haar intrek genomen in het Palace hotel 
te Scheveningen. Op 2 October zijn zij per auto CD 241 
naar Brussel gebracht en zijn vandaar per tre in naar 
Par i j s doorgereisd . 

20 September: 

Te 10.00 uur komt de heer Andrescoe, de zaakgelas
tigde van Roemenie en om 16. 30 uur is er personeelsver
gadering . 

21 September: 

Te 9.30 uur komt Dr. Kanner voor mijnheer Leyfell. 
Te 11. 00 uur vertrekt Dr. Kobriner •1aa.r Warschau . 
0 11.00 uur wordt er naar Warschau ge telefoneerd . 
Te 12.00 uur gaan de heer en mevrouw Leyfell naar het 
Palace hotel naar mevrouw Pruzynska. 

22 Septe nber: 

Te 10.00 uur arriveren mevrouw R. Oliwa en z. 
Wszedobijl en te 11.00 uur komt mijnheer Winiarski voor 
Leyfell • 

23 September : 

Te 10.00 uur komt mijnheer Czatorday, zaakgelastigde 
bij de Hongaarse legatie voor mijnheer LeyfelL 

25 September: 
/ }-., fWV',.,; I, 

Te 11.00 uur komt mijnheer M:eyer uit .Amsterdam. 
Deze zou Hoofd zijn van de buitenlandse afdeling der 
Communistische Vakbeweging. Hij komt ook dikwijls aan 
de Russische Ambassade. 
Te 20.00 uur bezoeken mijnheer en mevrouw Leyfell 
het concert in Diligentia. 

26 September: 

Te 10.00 uur is er tel efoon uit Warschau. 
Te 18.30 uur vertrekt mevrouw R. Oliwa naar Hoek van 
Holland. 

- 2 -
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27 September : 

Om 10.00 uur arriveren 2 koer i ers uit Brussel en 
te 11.30 uur 2 dames van de Internationa l e Vrouwen Or 
gani satie. 
Om 13.00 uur wordt ge tel efoneerd naar de legatie te 
Brussel en om 19 . 30 uurvertr ekken de 2 koeriers . 
Op 28 September gaan mijnheer Leyfell en zijn vrouw 
n aar Brussel.Zij bezoeken de Lege tie en gaan winkelen . 

29 September : 

Te 10.00 uur arr i veert mijnheer Luca, de zaakge 
l astigde van Roemenie voor mijnheer Leyfell . 
Te 11.30 uur gaat mijnheer Leyfe ll naar de Russische 
Ambassade. 
Om 15.00 uur wordt ge t elefoneerd naar de Lega ti e 
in Par i js . Op 30 September gaan Leyfell en z i jn 
vrouw naar Brussel. Zij bezoeken de Legatie en gaan 
winkelen. Op 2 October t e 10.00 uur gaan de .heer en 
mevrouw Leyfell en mevrouw Pruzynska naar Brussel . Zij 
gaan naar de Legatie en het station waar mevrouw 
Pruzynska ui t geleide word t gedaan . Op 3 Oc t ober t e 
10. 00 uur komt mi jnheer Arendse( van Actueel film. 

~I· 
4 October : 

De heer Leyfell gaa t naar Brussel, bezoekt de 
Legatie in he t pand Rue Leys 37 • 

.5 October: 

Te 10. 00 uur komt mijnheer Csatorday op bezoek. ' 
Te 1 2. 00 uur wordt ge telefon eerd naar de Legatie te 
Brussel. 

6 Oc tober: 

Om 8 . 00 uur vertrekt mijnheer Leyfell alleen 
naar Brussel . 
Te 20.00 uur gaan mijnheer en mevrouw Leyfell en 
mevrouw Kobriner naar de Russi s che Lega tie voor het 
bijwonen van een fil mavond. 

7 October : 

Te 17.30 uur wonen mijnheer en mevrouw Le.rf ell de 
r eceptie bij in het Vredespaleis. 
Om 19.00 uur gaan Leyfell Çhiantara, Jaskulska n aar 
Amsterdam. Twee vail hen gaan n aar de Apollohal; mijn
heer Leyfell dineert in de Koepel aan de Marnixstraa t 
met mijnheer Bot, Braa t en Flothuis. 
24 .00 uur gaan er drie terug n aar 's-Gravenhage . 

9 October: 

Te 20 . 00 uur bezoeken z ij een voorstelling in 
het gebouw van K. en w. 

- 3 -
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10 October : 

Te 11. 00 uur word t er ge telefoneerd nas r War schau. 
Te 20 . 00 uur vord t in de Koninklijke Schouwburg een 
voorst e l l ing bi jgewoond . 

ll October : 

Omll . 30 uur gaa t Leyfell naar de Tsjech. Legatie . 
Om l 7 . 00 uur bezoekt hij Ams t 3rdam, ,T • • ! • Brouwers
plein (Persconferenti e) . Er is sprake van een bezoek 
van 4 in tellee tueli:m aan Polen , Wc=J arbi j genoemd worden 

~~,-;-' I 

I j .) _ Bot, !3r~_i, Flothuis en Sandberg!- . 

-~ 

Te 19 . 00 uur worden bij Xrasnapol ski 4 Poolse heren 
gehaald waaronder de heer Krakowski. Gezamenlijk gaan 
zij naar 's-Gravenhage en dineren in de Legatie . 
Om 24.00 uur gaan de vier heren terug naar Krasna
polski te ms t erdam • 

12 October: 

Te 10.00 uur vertrekt mijnheer Leyfell/naar de 
Legatie in de Rue Leys 37. Op de t erugreis stapt hij 
in Antwerpen op de Keiserlei uit .en is een uur ver
dwenen. 

13 October : 

Te 12.00 uur komt er t e lefoon uit de Amba ssade 
te Parijs. Om 17.00 uur gaa t mijnheer Leyfell naar 
Schiphol . Daar wordt professor Infeld af gehaald en 
naar de Legatie gebracht. Daar wordt gedineerd en 
tot 17/10 gebleven. Op die da tum gaa t hij per vlieg
tuig van Schiphol naar Pr aag . 

14 October: 

Van 9.00 - 10.00 uur h eef t men vergeefs getracht 
~ 89638 Ams t erdam te bellen. 

Om 10.30 uur vertrekken de heer en mevrouw Leyfel1 
en professor Inffeld naar Amsterdam naar het Consulaat . 
De heer Gorzinski arriveer t daar ook en vertrekt weer. 

, Van 14 .00 - 16.00 uur gaan zij dineren in Lido en 
~~ gaan daarna naar het Consulaat. 

~e/ ,. rp 7) Te 18.00 uur komt de heer Me1 er in gezelschap van een 
L~ ~ Engelsman kennelijk vó~rofe ssor Infeld. Ze vertrok-

"·" /v'..JV~ ".// ken te 18.45 uur daar ze naar het Vredesc ongres in 
/~V ~ ( de Apollohal moes t en . · 

,-;n·bm 19.45 uur arriveert per taxi mijnheer ~er die 
~~met professor Infe1d vertrok. Prof. Infëld kwam te 

A .~c~ 22.00 uur per t axi terug. 
(~ . Te 23.00 uur gaan de heer en mevrouw Leyfe1l, de 

11 S ~~ Consul Generaal en Prof •. Inf eld naar het Leidsche-
1:1 \) ï ,_/ pl e in in "' t Gemeste Schaap" eten. 
1 Om 0.15 uur gaan Leyfe11, zijn vrouw en professor 

Infeld terug naar 's-Gravenhage. 
Op 15 Oc tober ver trekken mijnheer Leyfell , zijn vrouw 
en professor Infeld n aar Amsterd am naar het Consulaat. 

/ naar Brussel 

- 4 -



• 

- L1- -

Om 11.00 uur wordt Frof. Infeld per t ax i afge haald; 
om 1 2 .15 uur komt hi j terug . 
Om 13.15 uur wordt er ge luncht in het Amstel hotel;om 
14 . 15 uur zijn zij terug in het Consulaat, waar om 
1 5.00 uur mijnheer ,,ïessing arr iveert . 
Om 16.00 uu.r gélc t tJli ;nheer .. i es sing naar zijn huis 
aan de Kerkstraat; hoer>:huis ~~.mstel mager e brug . 
Te 1 8 . 00 uur gaan mi jnheer en mevr ouw Leyfell naar 

~ Prof. fJ-eV:ten r\ferrdel?) , Kon ingslaan 48 te Ams t erdam , 
daar is inmi ddels ook Prof. In f eld gearriveerd . 

Te 12.00 uur komt Prof . Kramer~ Poelgees terweg 2, 
Oeg~tgeest. Hij wordt per au to CD 241 naar de Legatie 
gebrach t en lunc ht me t de f amili e LeyfPll en Pr of . 
I n f eld. Na de lunch bli jft Prof. KramerS in conferentie 
me t Prof. Infeld en vertrekt 16 . 00 uur weer n aa r huis 
per CD 241. 0 
Te 15.00 uur arriver en de heer en mevrouw v.d. Linde~ 
voor q1i :inheer Leyfell. 

17 October: 

Om 7. 30 uur gaan mijnheer en mevrouw Le:>rfell 
naar Brussel en brengen een kort bezoek aan de Legatie. 
Hi erna gaan zij naar he t vliegveld waar om 14 •. 00 uur 
mijnheer Leyfell vertrek t naor Warschau. Mevrouw 
Leyfell gaat te 15.00 uur terug naar 's-Gravenhage ./ 

1 8 October: 

Om 13.00 uur komt er telefoon uit Warschau voor 
de heer Leyfell • 

/ Te 21.00 uur is er een incident in het gebouw tussen 
de chauffeur en de portier Witkofski. De chauffeur 
verwijt Witkofski da t hij t eve el sp i onneart en geeft hem 
een slag voor zijn hoofd. De portier Witkofski heeft 
daarop zijn excuses aangeboden. 

Het telefoon no. 89638 te Amsterdam is a f gegeven 
aan J.F. van der Velden, Bilderdijkkade 101 II te 
Amsterdam, schildersbedrijf. 

's-Gravenhage, 23 October 1950. 
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., 
AAN ~ A. C.D./P.A. 
VAN : B IX No. 1646 /1 950 
Bestemd voor : Hoofd C (t. b .v. C 4) 
No. 
Bericht op schrijven No. 9338D , d,d. 

N.B. 

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

:mnc~ 
he t Personee l van de Poc lse Legatie te 
' s-Gravenhage. 

Mogelijk nog van 
interesse voor 

24 October t 19 50 
B IX 



lan : H • C • ( t • b • V • C • Lt-) 

Van: B.IX. 

Betreft: Uw nota no. 93380 dd. 12-10-50 inzru{e personeel Poolse legatie • 

. l. Gorzynski. Deze bezoekt veel de heer Leijfell, doch op 
onregelmatige tijden. Alleen op Dinsdagmiddag is hij 
zeer geregeld aan de legatie om de tekst voor het Poolse 
bulletin te corrigere~. 

-rs.; I!~ 

, 

2. Mej. '!aae;g~ Deze heeft voorheen bij Polymex gewerkt . Ze 
1~ is nu tolK 1n de Poolse legatie , maar komt daar alleen op 
f Dinsdag van plm. 10.00 tot plm. 15.00 uur. Zij vertaalt 

slechts de gegevens voor het bulletin uit het Pools in het 
Nederlands. · 

f 3. Jisk Kni~pstra. Is er iedere dag van 9-17 uur en Zater
' dag van 9-1 .30. Hij knipt alle belangrijke stukken uit 

de Nederlandse dag- week- en maandbladen en vertaalt deze 
in het Frans. Hij spreekt geen Pools. De laatste jaren van 
de oorlog heeft hij/Duitsland in verschillende concentra-
tiekampen gezeten. 
Na de oorlog heeft hij gezworven in België, Fralli{rijk en 
Algiers. Na een auto-ongeval in Algiers te hebben gehad is 
hij naar Nederland gegaan en bij de Legatie terecht geko
men. Hij woont Prins Hendrikstraat 136 of 163, alhier. 

4. Van Van Essen is niets naders bekend geworden. 

5. Dr. F. Kanner. Deze is beëdigd vertaler in het Pools en 
Duits. Hij woont Stevinstraat 298. Hij werkt sedert de be
vrijding bij 'Leijfell voor de legatie. Als zijn diensten 
nodig zijn,wordt hij opgebeld. Het komt wel voor, dat hij 
gedurende enige weken niet geroepen wordt. Hij bezoekt vrij 
veel de handelslegatie np no. 24. 

6. Cie:a:ta:rcr-werkt op de handelslegatie Alexanderstraat 24. 

I
•.. ._j!/* ·Hij is daar momenteel de grote baas en gaat er trots op, 

Z - ~ dat hij 5 jaar geleden nog mijnwerker was. Hij woont 
9.Ä~~- Weissenbrwbstraat 249, maar heeft ook in hotel Centraal ge-
~ woond. Hij is zeer waarschijnlijk Pool. Zijn naam wordt 

gespeld ~ 

7. Barbara ;;taskulska is verloofd met Chiantara. Zij werkt 
op Alexanderstraat 25 als typiste en secretaresse, ook zij 
woont Weissenbrumstraat 249. 

8. Zofia Reiman woont eveneens Weissenbrud:straat 249 en 
werkt op Alexanderstraat 25 als secretaresse. Voordien 
woonde zij in de Celebesstraat. Op 23-9-50 is zij per vlieg
tuig uit Brussel met vacantie naar Polen vertrokken. 
I in 

-2-



-2-

Behoudens vo.censtaande is van het pand ~.Jeissenbru~traat 
249 niet meer bekend geworden . 

Van de onder 8 a . b .c. d . en e . genoemde dames, werd niet 
meer bekend . 
De veronderstelling werd no _geo-pperd, dat zij op het 
Amsterdamse consul u en werken . Met zekerheid is 
er e~ekend. 

's- Gravenhage, 23 Oc t ober 1950 . 
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AAN :A.C.D./P.A • . · · · 
VAN : B IX No, 1571 -1572/1950 

Bestemd voor :H.C. (t. b .v. C 4) 
No6 
Bericht op schrijven No .:::x 94096 

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

r:evrouw Re zalia OLIWA en Mejuffrouw Zofia WSZEDY.l3YL 

N,B. Mogelijk nog van 
interesse voor 

24 Oct0ber , 19 50 • 
B IX 
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AAN :H C (t.b.v.C 4) 

VAN : B I X 

Betr.: Uw nota CX 94098 d.d. 4-10-50 inzake de Poolse Legatie. 

sub.le 

sub.2e: 

Op 22-9-50 is vanuit Brussel (komende van Parijs) 

per trein alhier gearriveerd Mevrouw Rozalia Oliwa • 

Deze dame maakt een inspectiereis l ang s alle Am

bassades en gezantschappen in West Europa. 

Zij verbleef in de legatie Alexander straat 25. Op 

26-9-50 is zij naar Hoek van Holland vertrokY-en en 

vandaar per trein naar Warschau afgereisd. 

Zofia Wszedybyl kwam op 22-9-50 per trein uit 

~ Warschau aan, om zoria Reiman, die op 23-9-50 · 

met vacantie ging te vervangen • 

Zij verblijft Alexanderstraat 25 en blijft tot 

Mej. Reiman terug is. 

1 s-Gravenhage, 21 October 1950. 

B IXa. 



RAPPOR s_ van D. 

OP KAÄRfl 
ACD/ qe., 
DAr/0N2 

~~=-VL 

Bij gaande papieren betreffende resp . Kobryner 

en Nowlrunska ontvangen van de 13 . V . A. Til inanci~n. 

D IIb/ 13 October 1g5o. 



Ik heb de eer u mede te delen, dat Mevr ouw '.7anda Nov1kunska, 
• die verbonden was aan de Handelsafdeling van het Boolse 

Gezantschap hiet ter stede, Nederland sinds enige weken defini-

• 

• 

tief heeft verla~en. I 

jl-'7 /]/IJ ft. 
~.tl. 

tL 
,-{) ;; I) ' ~ 

I f 
(}I ........:: 

• I / 

~~ {? 

I 

Ik h eb de eer U :n1ede te delen , dat blijkens een ontvan.::;en 
schr iJven van het Poolse Gezantschap hier ter stede, d.d. 

3 October 1950, no. Hl.621;1Iaga/3/50 de Heer Jan Kobryner, 
Handelsattaché aan genoemd Gezantschap, op 1 October jl.naar 
Polen is teruggeroepen en Nederland definitief heeft verlaten • 



AAN : H B 

VAN: B IX 

Betreft: Rapport C d.d. 22-8-'50 inzake leden Poolse l egatie. 

Aan bron te 's-Gravenhage is van 

bovenstaand geval niets bekend. De veronderstel

ling werd geuit, dat dit mogelijk vanuit Brussel 

was gearrangeerd. 

's-Gravenhage, 21 October 1950. 

B IXa 

( 



Rapport: 
Van: KA-RA 
Aan: Hoofd C 
No : E/802 
Onderwerp: Janna HAFFNER±SCHEFFNER. CV 

J 

NIET O.K. 
ACD/~ 

DAT: J./...7~-o ·f. 
I PAR: ~1 

I 

!~~~ OCT. ~ 

ACD/ f'i'it) 7 

N.a.v. Uw nota d.d. 2.9.50 No. 91669 deelt Sardine ons mede, dat 

betrokkene bij zijn diensten onbekend is. 



Aan B 9 
Van C4 

ex. 94098 . 

No· ex 94098 
Betrai' . POOLSE U:GATI.Il: 
Bijl. gene 

1. Omstreeks 17 of 18 September j . 1 . moet op de Poolse Lef5atie 
. zijn aangekomen ~ evrouw BPzelio. OLIWA. Zij staat officieel 
te boek als : ' "directeur en chef de la Chancellerie Principale an Minietere 
de s affai!'s étrangères". · 
Wilt U informeren naar hetgeen bij Uw contact omtrent deze 
dame bekend is? 
In het bijzonder gaat mijn belangstell ing uit naar de aard 
van haar werkzaamheden en baar woonadres, benevena naar de 
dtntr van haar verblijf. Zij heeft n . l . een visum gevraagd en 
verkregen voor meerdere reizen , maar kan niet als koerier 
beschouwd worden . 

I 

2. Tevens is een visum aangevraagd voor Mej . Zofia WSZb:DYmL. 
Z1 j zou gedurende zes weken iemand moeten vervangen die met 
vacant ie naar Polen gaat . 
Wie is de~ne die met verlof gaat en wat is omtrent 
W~YBY.L' s antecedenten, etc . bekend? 

4 October 1950. 

c 4 . tj 
Acc . H.c. 

vntV, be'W'i . I 'M!tL ... · 

!{appel : .... I.J.--:;. // -.. 0.. .............. . 

Antwoord :....-·············· 



• UITTREIZSEL 

1 Uit OD 349 Naam: MAANDRAPPORTEN LIMBURG 

Voor OD 57 Naam: POOLSE VERTEGENWOORDIGING IN NEDERLAND 

Ag. nr: 93868 Afz. : Verb . 72 Datum: 
9
_
9
_

50 

Aard van het stuk : 
Maandrapport 1950 Aug . van I D Heerl en. 

ZIE BIJLAGE . 

Uitgetr. door: RM Op aanwijzing van: c 8 

Datum: 
8-1-51. 

~ 400 60 . . 49 

In de kleine zaal van de HoÜ.a.ndia.-bioscoop te. Heerlen & ijn op 13,14 en 15 ÄUI"US• 

tua j .l. (u.aleapaeUeit 130 ~itple.ateon) Joolao filmvcoretolli~.-n gehoudenoDe voor .. · · 
- &tellir&:en rerden r ehoul:!.en te 16.0C,18.00 en 20.00 uur en dro~en een b .. loten brakter 

De hiGr te h. nde wonende. Polen hadden op Tertoon Tan een uitnod 1~in:':ek.aart .Yw-e lke ben 
. " · ft.& verstrekt door bet Poolse Consulaa.ta:,;eneraal te .AJzurterda.rn,vrije toot::anJ!: tot iedere 

voorstelli~.De fi~oorstellingen waren geor~niaeerd en bekoati~d door het Po•ts• 
Conr.-ulaat..Generaal.De tilm,alsmede de grc.J~~otoouplaten,die voor de aanvt.~ van ledere 
Toor•telliog werden tedra~id.~en o~enda.m van Q.t Poo]Ae Conaulaat-lenera&i.Dê t1lm 
had 'tot titel -rrl,~a Granuoza• (De waarheid keet geen ~renzen).Jr werd u1taluitend 

. en in enkel• &eer :o::ol'te pas sa.r.ee Duits gesprobnoZij was Toerden 't"&Jl een Nederle.ndae . 
tekrl.De !'U.m geeft een b M ld var. de inn.l der Duitsere in Polen lllet de Torwoeating van 
de stad Ws.reohau"nu het optreden TU de Duitserts t~en de in Polen wonende JoeJon e n 

1\ va.n het ontstu~ nn een Poolee Teraeteor~o.nbatieol!en M.a.t vooral hst moedi~e g"<b-ag 
\J der Joden uitkarnen en toont een &ekere lttnerhondenheid tussen de Joden en de Polen 

\} , e.a.nollet dot van de til.Jn spoort aan tot een r,emeenachappelijke strijd 0111 tot het doelt 
;~· ~ Een vrij en GD&fhankeli j k Polen. te ~ere.ken. 
~ ..). l..; Bet beaoelc op ~ellOel!lde dagen was als volt;ta 

,. Zondag 13 A.tu';Jlstua 1950s 1e vooratolH~a 111 u.nnen,14 vrou'~<'en 
'yr 2e vooratell1ng 1 104 manr.on~26 notnc.n 

I 
3• vooratellint!:t 55 lll&nnen~20 vromwen 

ltaand.ar. ,14.\'tll"Vstus 1950& 1e vooretollt~t 30 mannen"11 Tr oowe n "Z kinderen 
2e TO<!lrstelli~ a 70 ma::;.nen,.24 vrouwe n.ll3 kiederen 
3e voorat ellim: 1 33 !llllnnen, 19 Trotnve n 

Din.sda~.15 Aut:":uatucs 19501 1e Toerstelling s 45 mannen,23 Yrot.-wen 
2e vcora~ell1cr, 1 45 nanno n,.19 Trouwen 
3e Toor3'tell1~ 1 26 mannen, 15 vrounn. 

Bij de ~ 13 ~guatua ~.1. gehouden eerste twee v ooretelliDGen n s 
Pools• Coneulaat.L'Ienerul aau:w~zie;.terwijl op 14 J.Ugllst:us j.l. de Pools • 
Wokowicki vat1 aijn belantatelli~ blij k gd• 

Q; 6 ~!Jt"' ~ 



Uit : OD 1775 

Voor: OD 57 

Ag.nr: 93764 

UITTREIZSEL 

Naam: PERSONEN IN CONTACT MET LEGATIES VAN ACHTER 
Hb"'T IJZEREN GORDIJN. 

Naam: POOLSE VER'l'EGfl'l"WOORDIGING IN Nl!DERLAND 

Afz. : KB datum: 25-9-150 

Aard van het stulc Rapport 

Vernomen werd dat op Donderdag 21 September 1950 van 17 tot 19 
uur in de Poolse Legatie te den Haag een cocktail-party werd gegeven. Als 
gastheer trad op de eerste secretaris A.LE~FFEL; uitgenodigd waren o.m. 
de 19 Nederlanders (jongelieden), die op kosten van de Poolse regering 
drie weken naar Polen zijn geweest. 

Van de jongelieden die aan de uitnodigin~gevolg hebben gegeven, 
konden woeden getentificeerd: 
Rein SCHINKEL, Amsterdam Bataviastraat 42 I 
Freek de VRIES,Amsterdam,Palmstraat 70 I 
Arthur LEER, Rotterdam, Berkelselaan 22a 
Louis van VEEN, den Haag, Jac.v.d. Doesstraat 35 
Harry VISSER, Amsterdam,Sparrenweg 30 (p/a HOGENDORP) 
Frans MULLER,Amsterdam,Minahassastraat 48 III 
v.d. MEERBERG,Wim, Arnhem,Rozendaalstraat 328 
Annie HENDRIKS, Amsterdam,Westlandgracht 89 III 
Betty ZEEEJillDELAAR,Zaandam,Jonge Arnoldstraat 71 

Voorts waren ter cocktail-party aanwezig: 
Een aantal bestuursleden van de Ver. Nederland-Polen, als Dr.van PRAAG en 
echtgenote, Mevr.TRAA v.d.BURG, Mevr.BAlJENS en voorts een drieta~ mannen 
en een driet~l vrouwen (EVCers) die naar vernomen woedt dezer dagen op 
kosten van de Poolse regering een reis door Polen zullen maken, ter be
zichtiging van de fabri eken e.d. 

Vernomen werd dat dezer dagen eveneens op kasten van de Poolse 
regering -naar Polen zijn vertrokken tot het maken van een studiereis, 
de kunstenaars: 
Marius FLOTHUIS, Jac.BOT, Jhr, SANDBERG en Prog.BRAAT. 

Uitgetr. door: K Op aanwijzing van: Gontr.s 

Datum: 2-2- 1 51. 

~ 40061 - '49 



RAPPORT van EB 
voor c. 

Nr. : 1198 -:---·-··-·- r 
Poolse consulaat. 2 2 SEP. H:Xl i ---

Naar wij vernemen zou het Poolse consulaa t geen 

enkele activiteit vertonen in de plaatsen Eindhoven 

en Breda. 

KB , 21-9- 1950 

•• 
.· 
l 

" .f 
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Betr . ; J?e r so11ee l rool:::; c i .e __;, .tic 

: ~ct _;rote be l3:u·;ste lli"l~; he·o iJ;;: U r"-:.~ port ,' .• è . 
2l . ) . j0 ( ) 3~GO ) or~re . t net 9cr sonee l va~ de ~ oo l se l e -
0ct ::.. e __; e l cze . l''J.de r dc.8.d l cve.L' c1e Ll. li enk:, l c 'l l e·l 0) VCUJ. 
'l . -) - ., ·1- 1 t - - • a ~r- - .. ~ .. . - r . ..... . -l ee e ., . ~ lrVc . J.le V 0 _']_,, ~o . ,, " ,) "\.\..- ,c ·. · ' : (. . 'lJ ~lJ 0 .) 

ciezo l·e~· .. t .. e --·e r ';:.:n , te r · .. i j L ncte r zij cls n 2. 1en 0enoend 'or
d en VC't~l perco·.1c11 , (_i e -Di j o:J.S 110'-' ccl S 01 8.LU1\ ezi__; ·' t e boel;: 
s t ... 't:J.:!.~., ncco.r i n f e ite blij l~en t e sij 11 v e rtrokl:c") . .Uen en 

m!.cr __;eei' t •a lle i cl i nG tot he t s t e llen van det a.i lvr·l. 0 Cn , 
d i e i k , 1~ 0 lnoue li j}: , __;n,_ _l' -~"' b ~1tl. OOl'C. zo1 . z i en, a lvorens 
de r eeds ,oor verstrekt ~ Ge~eve~s v e r de r te e:~loiteren . 

1. GO~~ t...J :C. ...... ~:I. 

( 3. 

.Jij on s b ekend. ~=an U.: bro·t nu.de r e bij zoncL; r h e d e:;. v e r 
s 'Cre::..:l·:e onr::;rent d e aar d v an zijn hui d i__;e \!er k z.a amhe
clen , de pers oon , met 1 le hij op de Le _; tie i n den l..,e
gel il1 con t a ct staat, op • . .re l k e d·:t _;en (zo moc;e lijk:uren) 
hij op de Le__; .tie \!erkt? 

I.:e j . T....; ,JNKS 
Vermoeae lijk ide.o.tiek r;1et J c..nnette. Lao.re'ltia. ";...:;~.Gd , e;;e
boren te .t~msterdam op 10 . 3 . 19, ;_;onende te .nrlsterc1cîm, 
( dus niet .Jen Haa0 ) , Bilderdijk_1cade 16 ~,_ III. 
Un bron melctt, dat zij \Jerkzaar is al s tolk . rreeclt zij 
a l s zodani0 op bij 1~1ondelin<le besprekin~en? LJO j:J. , i n 
\7e l ke aa 0elee;enhede:1 en 'lel::; ": ie heeft zij in de re,~e l 
op de Le 0atie cont act? 

Jisk rc:.....,IP.::lJ.~')u:i 

In onze dOCL.T;lentatie ko·r1t v oor Jisk L,IJL3T:d~., 0eboren 
te Bo l S\Jard on 4- . 9 .18 . Zonder verdere v "'rrlelcl.il::; v·t J!er
sonalia of ' .. oó.npla;_~_ts \.rordt d.e L~atste ;;enoc--ld als ver
spreilor v~1 il le~ale b l aden tij~ens de bezettin~ (i, 
C:EIT-verb:::.nd) . 
8-aar11e zo1..1. ik vernenen of oij J" iets n·~_clers o_ntre.:.t 
~=- ... Tt' .. ::Ll\ •. d .. of Ki. IJP,_;:.rR_,_ bel:: end is . LJO :liet , d3.11 zs.l ik 

trc.1.c:1tei.J: vi '1. I. D • .ûen He.~__; "'.c:1te.' zij I: ....... teeede ten te 
komen . Gve:::'i:_;e·ls zij ;, dezelfde vre.0en r.ls ~esteld onder 
1 en 2 hierboven van ·coel)'lGsin~ . 

4 . Van .JS..:J.Jl. 
:t:=uru1en nu.dere personali& verstrekt uorden .:"lvorens bi j 
d r I..J . nader te i nformeren? ( I s V·~n ..]d....,.Dl de meisjes
l18.am van deze uerkster of van haar Frederl:..,ndse ec:ilt~e
noot?) 

5 . .Jr Yl...d.::. r.;..;_ 
:.~oet io.entiek Z.lJn met cle bij ons bekende .Jr Ii'rijderijl: 
~.::...;...L. J. . ..i~1, L;;eboren 8 . S . 99 . Kuru1.en nc1.dere ruecledelin,;en o··l
trcmt de aard vu zij '· erl· en de freque11tie v "_ zijn be
zoeken l< :1 u.e Le._; ... tie verstrel;:t \ orc.ten? Het uas ons tot 
dusverre onbekend , d;o:.t hij op de Le~atie 1erkte . 

'î • & IJ•r.n:::u 
.Je ze n èlll is o:vJ.s volslac:;en onoe'<:end en komt , vol.:_;ens te
lefo.Lische nedeclelin· , ook niet voor bij 'St.LJ . 



~· 

• 

I :::., ....~ ....... _;_ _1 ..!....J... ._ l. ee _ool o _' t-~-~l1 __ : ~"'1""' .• 1 ~~ ~Il ___ co=:., :L0 --< o:i_j j)~..::o 1cn·: ,, ·c i::: ro;::_jn t~.i:.-.k? 

7 ... . _._t; 'o. 0."-}'__: .vc l. r.(LJ:'C~'SC.ll OCC:L'G.ft, V.llt ÏLot )1'Î.;-: o=_l, cl,,t; 
de ( .. 'lrl.G'"' ~ ~ l"UJI. V. 0 '') I . -'-'·)•>--<"• 1.'0110'.[1 .. ,•Gl• ~~.'~""11-t)J"'l. J.Cl'lr'·::l' o . lt. l! '-1 v'"~ ..) - .LJ.-.)1.'~1. . I ' .• c .• .J - ~'-- . u; .· .l.C..> • ~ ~ '-' - ~ V 

2L!·9, t( r ·ijl ook J:L _;_ i' .. -1-LL dJ._,r zou 1'0lhm . !ol~ens de in 
nij~~ :Je zit ~_;ijncLe ~c __;eve" ::; ·. oonc.c ~u... I .. ~..:.~ .:n iw·c u.rcr..:; 
Jcl ·oc>ss er,_ :c ~-u . Lo ,..,_ Ol,o~1 zcl'":cr vc-.• ~ l1c·(; c..,) o:;_, hen o·o
~c..;even ,1.dres? ,,O.L,cit ri_i·l; . >8l'Ch'l 1.' t::;h ite1 lCL bC' .. OOl1C"l. - 00::..' 

leJ.e.1 v ·1 de _ ools8 Lc__; .. tlc: Is <.l.i t a.ëlr8s bc-crokken net 
hLÜ~) en lledm.·cten v·m Bt-<-.1 . ? 3oe zoolet en voorziet de 
Pool.co L::::_; .. ti.e in uoo1 ,_;elc..;onhej_d voor '1.et personeel? 
·.re m:er toelichtin,_; eliene, da:c vrijv:el nooit o:p,_;ave ont
vc.r,_;en 1 .. orclt VcJ.n Dt . w• omtrc:rt:; c1.dresvero..nderi , __; v,_,_ïL di
ploï l2.to...1 , hoe\ .'el zij verplicht zijD de ze aan Bt o ~. op te 
..;even . Van hoeve e l belan;_; het voor ons is, do.arv .m op de 
hoo~te te zijn , behoeft hier __;een betoo__; (observ"'tie- en 
vol__;s~•.cties!) .c:~.lvorens ecllter bij Bt .L.Jo cUt ondcr1:erp 
a:::u.ho:.L,_;i,_; te --L.\::en , stel ik er prijs o::c'), ;:,ovcel mo..;el i j'~ 
juiste ~e~evens te verz2melcn • 
n: zal llet (1- s 0::0') ho__;e l''r1js stellen, indien u de door 
U .. ' bron O::_:JJ~Geven ~.dresse:r no_; een,_, zor, __ ;vuldi__; met hem 
>..'il t verifieren. 

8 o I'::an •.1orden opc:;e_;even \.':.mneer (d" snoods no .,_;eveer" ) de 
vol._;e11de personen z ij n vertrokken en of bro'1 er v qn ove r
tui0d is, d t zij l!ede :clund verl aten hebben? 
a . 
b . 

Lej . LJOfia L1G.~-JIV!. (bron ,_;ee.ft o1J 11onbekend 1 ) 

~ .• e j . ..,; o rt.tl. JuLJ~~I.n.L. 
i .. evr. l!c~{..:'OL 
l.~evr . HO. XL ... _,I'ul. 
I.Ie j. .tl.lina LJ.ti.CIL.- uKA 

12 ctober 1950 

o 4 I 
~ 
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AAN ~ A.C.D. I P.A. 
VAN : B IX No. 1332 I 1950. 
Bestemd voor Hoofd C '(t. b .v. C 4) 

No. 
Bericht op schrijven No. 92227 , d,d. 11 September 1950 

jlo 

J&J O.K. 
AJJJI "'C
l>Af; 'J.tf-,,i'il 

PU: e-K. 

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

imc:kx)qd:!lr 

Personeel Poolse Vertegenwoordiging. 
De door U gestelde vragen zijn zoveel mo gelijk be
antwoord en de lijst gecompleteerd. 

21 September , 19 50. 
B IX 

N.B. Mogelijk nog van 
interesse voor 
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l I . }oolse I1c. a·ti8 - 1-ilexanders·traat 25 , 's-Grave11hap;e o 

----------------------------------------------------------------------
Naam runetie Adres Bijzonderheden . 

---------------------------------------------------------------·------
Becr . lTed . -l'olen Gorzynski 

1ej. Teenks 
I 

Leeunerikstr . 6 , Leiden 
(j D f-8 '2 ·/ 

1 Tolk , komt Dinsdag&Bilderclijkkade 100 of 
116 }'!'.'- f • 

vpj~gÎ(" ~illeipstréli~Tolk (Hoder l ander )Pri ns He~~rikstr . (Cll'T) 
. I ' 11 (l ' n ,. b 

' l I / iJ r ). :n .. 

:Van Essen · lerkst.er ( Duitse Fahrenheitstr . 95 
met Hollander oeh.) 

Cislak J . X rortier 

Hollander , J. l Portier/Electri- Krit zingerstr.l20 
ei en 

A~~ wanska , Zofi ~ecretaresse 
~Jaskulska, B . V Typiste . Jeissenbruchstr . 249 

~Korpak, s_J,h,..o.-XDienstmeisj e --- !!~ 

j Lecko, A. x'' Kok Cantaloupenbrug 55 
I ~ 

'Ppp~ Leyfell, A. Charge d'Affaires \,aalsdor:pervieg 100 . 

~ G) Pyt ell, •IariannW er kst er ---

(~ Ratuszniak,'JiJ. Secretaress e nala-
~ ' tenschap overleden 

Gezant . 

VReiman , Zofia Kanselarij -secre
l taresse 

deissenbruchstr .249 - --

... R . k. I 'f· ??? J zeszows 1 ,M. j\ ... Leiden 

~ ~itkowsld , J. 'X 1:-'o rtier en zijn Alexanderstr.25 
vrouw 

Dr.Kanner .: 
1 

Pool , doet vertaal-Stevinstraat 298 
werk van Nederl. ) (i) r. I 
in 1:-'ools \ ~ J-l 1· j J I I 

I 

Nog aanwez i g . 

Nog aanvJezig . 

lToc aanwezig . 

Nog aanviezig . 

Onbekend 

J:,og aaJ.wrezig • 

Niet meer aan
wezig . 

Brazil. Legatie. 

Nog aanwezig. 

Kokk in? 

Niet meer aa -
:Tezig. 

Nog aanwezig. 

Onbekend 

Nog aanwezig. 

Nog aanwezig. 

-----------------------------------------------------------------------
II. IJoolse 

;&ie~tara '( 
I 

Handelsdelegatie, 

Referent 

lexanderstra.át 24, ' s-Gravenbage . 

.leissenbruchstr .249 Nog aannezig. --- . 

~ Grabowski, A. Chauffeur-lartier Alexanderstr.24 Nog aanwezig . 

Nog aanwezig . 
I 

. ' 

v Dr.Kobrijner,YYHandelsat;taché 
-I 

Cf'~ fiiU:) 

/aalsdorpenveg 100 

- 2 -



1 ~r 
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-------------------------------------------------------------------------
Naam Functie 1\.d:c-es Bijzonderheden . 
-------------------------------------------------------------------------

VMevr .Leendersr-- X 
CfÀb l?l4'-ll 

Kanselarij-secre-.lillem ,/itsenplein 1 
taresse 

L':'w "/./ "" Ivevr.Norton 'X Secretaresse Van .Stolkvreg 29A 

Pomonaplein 67 J Mevr . bor1lmnska l~eferendaris 

1/ lvlej . Oskierko J. 't'<Ingenieur-s ecre- Alexanderstr . 24 
taresse 

Nos aanwezig . 

Vertrokken . 

Vertrokken . 

l.og aan·wezig . 

,j i jnmalen , J . A. X' Chauffeur 
..1 r,"' " -- .... 

;loont omgeving Laak- Nog aamvezig • 
kvJartier 

. 1'1 .._ 

Zacharska,Alina Tàlk-ty_piste .i.Glim VertrolrJ{en . 

~Zyrmont , Z . )<·Secretaresse 
1/ 

Alexanderstr . 24 Nog aamuezig . 

III. Poo l se Consulaat-Generaal, Konings l aan 56, Amsterdam. 

I Holend er, E . X Vice-Consul Haarlemmermeerstr .ll4 Nog aanwezig. 

~\( Jedrzejewski, A. . XJongste bediende Bestevaerstr.38 Nog aanwezi g . 
1'1 .l , • /11-• 

>r aprzak, J . K. }Q ? ?? ?{I & ~ <~I 

C J Scislewsk<i ;iv evr .)(Secretaresse 
~l3b3b I (A)!.).~ 

Reynier Vinkeleskade 
no.6l 

J .wlkowick i, K. )<' Consul-Generaal Koni~;Laan 56 
? J) I/U 

Nog aanwezig. 

Onbekend 

Nog -a:an:vrezig. 
/S/.f.,..ov, 

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



S.T. 

No. Gr. V.D. 

Bijl.: een. 

Onderwerp: 

• 
• 

.. 
• •• 

COf\!FlD TlEEL 
N {0. ~ 19 September 1950. 
u ~ \ ~~ -----~~~-

965/50 Conf. .cJ\ -ói r.: "9 2 oP_ ~ :> ;t., .,_ I 
U'"' \ r... ~~,ZP Q 

Poolse activiteit te Heerlen. ···21 SEP. ~~ I 
NIEfO.K. I , ~ ACD/ f33ol 

A{{)f~ . ~~~· -
DAT:t/.z.-Jl VI 

I PAR: 
-~ r 'V'Grwijzi g naar brief G .M. Litt 
D 47 Ge he im/Gr.V .D. 75/50 d.d. 28 .A pril 
1950 met twee bijlagen, betreffende: 
Th. Zanders en E.JI .R. Kasemier~ moge 
ik U hierbij doen toakamen een uittreksel 
uit een rapport, opg~aakt door z, betref
fende te houden zittingen te Heerlen, door 
de Poolse Consul-Generaal te Amsterdam. 

s.T • 

.Aan: B.V .D. 

Typ: 18. 
con.: 



UITTREKSEL. 

Datum van het bericht: 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: 
ll3trouwbaarheid bericht: 
Iletrouwbaarhe id berichtgever: 
Welke acties zijn ondernomen: 

VEI~GHEIIS BERICHT. 

14 September 1950. 

contact. 
betrouwbaar te achten. 
betrouw bal.3 r. 
gene. 

Met welke instanties wordt samengewerkt : · ------- ---------------
P.I.D. te Heerlen. 
----------------------

• 

Typ: 18. 
Coll.: 

Volgens bekomen inlichtingen houdt de Fbolse Consul
Generaal uit .'\m.sterdam, de 4e vetober- 2e November en de 6e 
December 1950 van 9-13 en van 15-18 uur zitting in het pand 
Sittarder.veg no. 53 te Heerlen, bewoond door ZANDER3, Th. 



--.. 
Aan : B IX. ( t. a • v. Hr. Van ES ) 
Van : c 4 

ex 9222'7 

"lv 
0'\ No.: 9 2227 UITGElOEKT J 

Betr.: Persabeel Poolse Vertegenwoordiging 

In vervolg op en ter bevestiging van ons telefonisch onderhoud d.d. 
1.9.50 stuur ik U onderstaand een opgave van het bij ons bekende perso
neel van de Poolse Legatie - Handelsdelegatie en Consulaat-Generaal te 
Amsterdam.. 

Zoals reeds met U besproken, is het mijn bedoeling door Uw contact 
te laten verifiêren, of deze lijst compleet is en of er soms namen op 
voorkomen va~ personen, die reeds vertrokken zijn. Eventuele aanvulling 
van, nog niet bij ons bekende, · bij de Polen W6rkende Nederlanders zal 
ten zeers te op prijs worden gesteld. 

I. Fbolee Legatie - Alexanderstraat 25, vs-Gravenhnge 

Naam Functie Adres 

I} CIESLUK, , J. Portier Bankastraat · 49 
V HOIU.NDER, J. Portier/Electri- Kritzingerstr . 120 

ei en 
v II.ANSKA, Zo:f ia secretaresse 
V JASKULSKA. B. typiste 
t/ KORPAK, ;j . dienstmeisje 

u LECKO, A. kok cantaloupenbrug 55 

IJ LEYFEU., A. Charge d 'Affaires Waalsdorperweg 100 
Y FYT.EL, Marianne werkster 
oJ RATUSZNIAK, E . secretaresse nala

tenschap overleden 
Gezant 

~ REUiAN , Zofia 

v RZE:iZOWSKI , }f. 

V ""rlTKOWSKI f J . 

kanselarij-secre
taresse 
??? 
portier 

Celebesstraat 38 

Leiden' · 

Byzond 

Nog aanwezig? 
.. 

Nog aanwezig sedert hu-
welijk met HENDRIKSZ? 
Identiek met WETSKO en 
vertrokken? 

II . Poolse Handelsdelegatie, Alexanderstraat 24 . •s-Gravenhage 

-----------------·-------------------------------------------------------------~----

v GRABO. SKI, A. 
r... IroBRIJNER, P. 
" LE:ENDERS, l.Wevr . 

chauffeur/Portier 
handelsattache 
kanselarij-aecre~ 

taresse 
v NORTON, !:evr . sccretaress.e 
...,. NO''JKUNSKA, M:evr . referendaris 
vOo~IkRKO, ~ej . ingenieur-secre-

... l'lr.LmALEN, J .A. 
t. ZACHARSKA ,Alina 
v Z~ONT, Z . 

taresse 
chauffeur 
tolk-typiste 
secretaresse 

Vlaalsdorperweg 100 
Willem Vitsenpl . 1 . 

Van Stolkweg 29 A. 
Po onaplein 67 
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III. Poolse ConsUlaat-Ge 'leraal, Koningslaan 56, Amsterdam 

Naam Functie Adres Byzond 

------------------------·-----------------------------------------------~~--------~--

,; IIDI.DlDER, E . Vice-Consul 
" JEDRZEJEI SKI,A. jongst;e bediende 
"'KAPRZAK, J . K. ??? 
" SCISLEWSKA,Uevr .secretare~s·e 

I) ~.oLKm:rcKI, K. Consul-Generaai 

Haarlemmermeerstr . ll4 
Bestevaarstraat 38 

Reynier Vinkaleskade 
no. 61 . 

Koniilgslaan 56 

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

ll September 1950 

c 4 

Accoord: H. C. 

Ontv. Lew: ...................................... .. ........... _ 

R~ppel : ...... ~: .. (.~~-.. :!.:.~ ......... . 
Antwoord ................ 

· ···· ··· ········· ··· ~· ······· · ·· · ···· 



UITTREKS EL 

Uit OD 349 Naam :I~DRAPPORTEN LI MBURG. 

Voor QD 57 Naam:POOLSE VERTEGENWOORDIGI NG IN NEDerland, 

Ag. nr: 92882 Afz. :Poli tie Staatsmijnen Datum :6-9- 50 

Aard van het stuk : Maandoverzicht Aug. '50. 

Uitgetr. door: LS 

Datum :16-6-52. 

TOEZICHT OP VREEMDELINGEN. 
Op 12,14 en 15 Augustus werd door het Poolse Consulaat-Gene
raal in de Hollandia-bioscoop te He~rlen de Poolse film 
"De· waarhei d kent geen grenzen" vertoond. De voorstellingen 
werden door circa 700 personen, w.o. 170 vrouwen en kinderen 
bezocht. Op 13 Augustus was een lid van de Poolse legatie 

aanwezig en op 14 Augustus de Poolse Consul-Generaa~. 
Voor deze voorstellingen waren door het Poolse Consulaat

Generaal uitnodi ingen ezonden aa~ de Polen in de mijnstreek 

Op aanwijzing van : B V 



PD/8006 

OD/57 

92.173 

Aard van het stuk: Rapport 

UITTREK.:SEL 

Naam: ZAHDERS, Theodoo:e 

Naam: Poolse vertegenwoordigin~ in Nederland 

Afz. : Heerlen Datum: 26-8-'50 

Hierbij moge ik U een fotocopie doen toekomen, waaruitblijlct dat de Consul

Generaa l van Polen te Amsterdam zitting houdt te n huize van de connnunist Thee

door Zanders, Sittarderi'reg 53 te Heerlen • 

(foto copi e ; u itnod i gings kaart i n het Pools) 

k. Op aanwijzing van: C8 

Datum: 14-ll-1 50 



NOTA 
Van: KA-R.A • 

• Op 12-9-50 werd aan SARDINE brief No. CEH/50/332(9 1669) geschreven, 
" waarin hem de inhoud van nota 91669 dd. 2-9-50 van C4 aan KA-R.A. 

werd doorgegeven. 

1 ~- 9 - 50.H. 

, 
• 



ftt Doorlaatpost Sch i phol 

, atum en uur van ~/ signalerin g: 
Exemblaar ur , 1 

16 J\ ugus -.: us 1950, lf;î .oo uur 
ekom ~ 

0 : 
pamenwerking met: gene 

ndernomen acties: NavraD g gedaa n bij Inmigration Londen J1 irp rt .u.onden 

22 .8.1950 . 
1206/50. 
~-J>-Ji) 

H.-.PFHER 

Voornamen : Janna 
Alias: 

Geboo rteplaats : 
Nationaliteit thans: ..... NecJ.erlai1cise 
Beroep: ............... Ä9kk:Ln .. 
Adres: ~~~.rscha u 

Soort: . Nr . 
op : 

Meisjesnaam: .... SC.."'I.!El!"FNBR 

~Vrouw 
Nr Legit.bew. B.Z.: .ll l<'e br .• 1899 
datum: ... 

bij geboorte: 

geldig tot: 
door : . Uitgegeven te: 

5 Ned. visum nt· .· .... ui tgegeveri geldig tot: 
, PAR: 

·~ te: .. op: ... door: ... ... ....... .......... ............ ... . 
~ Andere voorkomende visa : . RU$lanél., 8.$ .. :1,949, ... t;Jl .,8.5Q • 
. !!l Bij:wndere aantekeningen: J?()}(lp ).949 e.11 ~ ~,5.0. 

De hierbov~n ve rmelda visa van Rusland, .z.a.lwel llX)_e_:t.!:n ~ijn Yi~ Y~I:l 'l's.j . ::)],~. 

Reden: . . ............ ?.???. .. 
Reist van: .................... :J:,oJ:Jéli3J1 naar: . Pe.n I:I$ag ~ y:i,a êcl1~1?1:1C>l: 
Verblijfsadres in Nede.rland: Poolse lunb. 

Vervoermiddel: .... . . .... K •. L .• M .• Vli~g:t;uig .. 

0. 
10 

IJ: 
.!!l u 
V.!!! 
~V 

N 
I1J 

Naam: 

bb .. 

~ · Lengte : c 
I1J 
E Postuur: .. . 

Voornamen: Geb.plaats en datum: 

··················· ··· · ......... ······················ ·· ··································· · · 

.. ê6n . ko:f'f'.er wegende ~ kilogram . 
. . ................. inhoud. onbekeijd • ... 

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

Gelaat: . 
Mond: 

Adres: 

I1J 
'iÖ 

Neus: Haar: ......... . Gebit: ... .. . . .. 
c 
bb 

Vi 
Bijzondere kentekenen: . 
Kleding: .. . 

.. Schoolopleiding: -

.~ Vakopleiding . . 

ö 
fj 
(j) 

Talenkennis 
Godsdienst 
Politieke richtin g: .... 

--~--------------------------------~~~-~~~~~~~~~-------------
Reden van verhoor/signalering en nadere bijzonderheden: Pa~;J:r;: ::?;ij ~~n ~~qf3;r::Ja.l::lcll3.(:l :Î.ê..t VaJl l?a:t'Clf3.P 

kokkin, wonende te Wa rschau en verblijf'sadres in Nederland de :tfoolse .Ambassade is. 
····BiJ-· ïiavraag···op ··ronCieri .. Aii~Pc>xt ···(ll"liriiigrä.tion ·· o:ff:tce)···bleëk · m.an ·· gëen ·· iniiahtingën ···over 

··· ·· twärte kuntien geven.- ······ 

... OolL.: \?( .. 
UvB 500509 I R 2 I 2 b ä 50 



N 0 TA 

No.: 91669 

Betr.: Janna HAFFNER-SCHEF:F:t.J'"ER 

Aan: KA .. RA 
Van: 0 4 

co 91669. 

. Van de Grensveiligheidsdienst ontvingen ~ij bericht , dat 
op ltS Augustus 1950 op Schiphol ar:ri vee:r:de , koménde van Londen , 
Janna HAFFNER- SCHEFFNER, geboren 11 . Februari 1899 , · van Neà.erlandse 
nationaliteit , maar gedomicilieerd te Warschau , van beroep kokkin. 

Als verblijfsadres in Nederl~d gaf' zij op de Poolse 
Ambussad te Den Haag. Paspoortnummer, etc o vermeldde de Grensvei
ligheidsdienst helaas niet ~ wel werd nog medegedeeld dat men ·bij 
navraaG op Londen Airport \Immigration Office} geen inlichtingen 
kon geven. Dit laatste lijkt mij onwaarschijnlijk. · 

Het systeem van de beroemde en eff'iciente ''landirig cards 11 

is zodanig , dat iede~e in- en uitreizende vreemdeling behoorlijk 
geregistreerd wordt en r:ünstens het verblijfsadres in G.root-Brit 
tannie bekend is . I k acht het mogelijk dat deze dame hij de Poolse 
Legatic. alhier tewerkgesteld zal worden ~ Als Neder·landse ontsnap·t 
zij aan elke controle.. · " . · .. . 

• 7ilt U aan Sardine verzoeken ons elke inlichting -- t e ver-
strekken omtrent bet;ro:kkene. waarop &ij d·e hand kan leggen? 

' 

2- 9-50 
04. 

üntv. bew:--. .,..-. . .#:J 

t . R~ppel' :.~ .. 0. ... 1f!. .. !---l..?!.. ....... _ 
Antwoord : ...................... -............ ----··-



RAPPORT-C 

~ Betr.: leden Poolse Legatie 

~-.2 0.950· I 
L~CD/ tJ 117J'f 

• 

, 

De Kon. Marechaussee deelde mede het onder
staande vernomen te hebben. 

Voor het vliegtuig naar Praag op 22 Augus
tus 1950 waren 5 plaatsen geboekt doorde Poolse Legatie . 
te Den Haag.Eén uur voor het vertrek van het betreffende 
vliegtuig werden deze plaatsen geannuleerd, als reden werd 
opgegeven geen aansluiting in Praag voor Warschau. 

boekt. 

c 10, 22/8-50 

4. .tlfJ/11. u . 
,?:t ·i- JV ,., 

...---

Voor zover bekend is er nog niet opnieuw ge-



NOT A 

.A/IN 
VAN 

88566 

c. 4 
:mrn 

Betr.: Poolse letatie. 

KB, 14 Juli 1950. 

MAS2KOWSKI is een Pool, wonende in Den Haag in een 
pell.Sion aan het Prinse Vinkenpark. Hij werkt in Rotterdam. 
Is gehuwd met een Nederlandse, afkomstig uit Tilburg, 
thans in Den Haag werkzaam in een modezaak op de Kneuterdijk. 



Nr. 2563- 1 50. I 
I 

Antwoord~ nr.89495, 
d.d. 26-7-' 50. 
Betr.Poolse Consulaat. 

I " , 
1 - , t-t1 ~:V.. 

~
'I .,'Y / I ,. 

J 

' ~ f 

( 
r-{ n Als antwoord op het hierboven aangehaalde schrijven kan het 

volgende worden bericht: 
/~ De portier van het Poolse Consulaat te .Amsterdam is genaamd: 

~ X I Albin JJED.RZEJJEWfKI, 

\"-- geboren ~1.2 1\llei 1923, wonende ~ het adres van het 
\ ~ consulaat,Koningslaan 56 hs, Junsterdam. 
~~ · ",. Blij is gehuwd met .Nielletje MOLL,g.eboren te .Rllizen,4 October 1919 

• 
dienstbode,;voor haar buwe]djk wonende Bestevaarstraat 38-I,. 
Amsterdam. 

,.".. , 

<fl' I 

/ I 

/ ! 

__",. , 

. l 
, / 

.,..., I 

...- I 

JEDBZEJjEWaci vertoeft sinds 9 December 1946 in Amsterdam. 
Hîj is in het bezit van een paspoort(Pool.s),nr. 67317 .. 
Van 21 Jianuari 1947 tot 1 April 1948 was hij als kan.toorbe
diemfue we:r:kzaam bij de Cooperatieve Vereniging Centraal Beheer, 
Singel 126-130,Amsterdam.,Daar.na trad hij ,met zij;n vrouw, 
als portier :iin dienst van het E'ool~e Consulaat. 

De naaste familie van de vrouw bestaat uit de volgende personen: 
Jacob MOLL, geboren te Ruisen, 23 Augustus 1887" schilder, 
wonende Bestevaarstraat 38-I, Junsterdam. (vade.r ;., 
Nelletae KBI:EK, geboren te Hui zen,l9 December 1888, (moeder), 
Hendri. MdLL,geboren te Huizen,28 Decem.bar 1914" electrom.ont.eur, 
wonende H.,de Keijserpl.ein 15-I,Amsterdam.(broer;. 
JohannaH.van SLOOTEN,geboren te Amsterdam,27 Februari 1920, 
e.v.Handrik MOLL,(schoonzuster). 
Klaas MOLL, geboren te Ifuizen,25 Februari 1916, schilder, 
wonende te Huizen.(broer). 
Lambert M<EL, geboren t .e Huizen,l7 April 1918, schilder, 
wonende Ie Schinkelstraat 33-II,Amsterdam.(broer) • 
Helena de VRIES,geboren te Allllsterdam,l4 Mei 1921,e.v.L.MOLL, 
( schoon~uster), 
Jacob MOLL,.geboren. t ·e Huizen,12 Jianruari 1921,conducteur, 
wonende Pakveldstraat 28,Zandvoort.(broer). 
~a KEUR,.geboren te Zandvoort,25 Augustus 1927,e.v.J.MOLL, 
'(Schoonzuster). 
l:iierri t M.OLL, geboren te Huizen, 8 April 1923,nader adres onbe
kend; (broer). 
~erritje ~GLL,geboren te tluizen,22 Juli 1924,dienstbode, 
wonende Bëstevaerstraat 38-I, Amsterdam., (§Uster ). 
Geertje MOLL, geboren te :Huizen, 5 Juli 1926, etuibewerk ster, 
wonende Bestevaarstraat 38-I,Amsterdam.(zuster). 
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.- Rerudrik:je .AnDJ.etje MOLL, geboren te 1iuizen,28 Mei 1928,k.antoor
bediende,wonende. Bestevaerstraat 38-I,Amsterdam. (zuster) .. 

~ Grietje MtOLL,geboren te Hui~en,l6 Mei 1930,ka:J!]_toorbedienoo, 
wonende Bestevaerstraat 38-I,Amsterdam~(zuster). 

- J·acoba MOJLL"geboren te Huizen, 12 Juni 1932,k:antoorbediende, 
wonend~) bestevaerst.raat 38-I, .Amsterdam. (zuster). 

Het gezin MaLL staat in de omgeving van de woning gunstig 
bekend. Voorzover is kunnen blijken bernoei t men ~ich niet 
actief met polit,iek en heeft men hiervoor ook niet veel inte
resse. In het gezin wordt Het Parool gelezen. 

Of een van deze personen. inderdaad het portierswerk voor het 
echtpaar JEDRZEJEWEEI heeft waargenomen en zo ja, wie, is hier 
niet kunnen blijken • 

~------------------~------------------------~--------~----' ';'\ 

J~.\'\ K-3. 
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No. Gr.V.D. 761/50 Conf. 
Onde~~erp: Sympathiebetuiging~l~--~~~--1 

Sovjetbeleid in Pojl~n.,d~ l;}5() t 
Gerzon 1 s Modemagaz$-:Jnén. · 1-----------1 

i t ror o r\ .. i : / ';1 :i!.-oJ . /1 

Ik moge U ~erichten dat mijn 
brief Gr.V.D. 761/50 Confidentieel, 
dd. 31 Mei 1950, met éèn bijlage, 
onderwerp als in margine, tot op heden 
nog niet werd beantwoord. 

Ik moge U verzoel<:en de afdoening 
hiervan wel te willen bspoedigen. 

S.T. 
NIET O.K. 

ACD/ t, C 

DAT: ".~-s-:J.. 

PAR: f1.!1.._ 

AAN: B.V .D. 

Typ: 10. 
Coll.: .l~ 



RAPPORT van KB 
voor c. 

Nr. : 1033 
OP KAÄRTÏ 

ACD/ \; ~ 

Poolse Min. van Scheepvaart. 
DAï: S"! u . ~~ 
p,AJ:: )," . 

, 29 Juli 1950. 

Naar wij vernemen is de komst van enige vertegenwoordigers 
van het Poolse .1\;iinisterie van Scheepvaart voor onbepaalde tijd 
uitgesteld . De heer ~~TSKI zou het hoofd van deze delegatie 
geweest zijn. 

Bericht hie rover werd ontvangen in de we·ek dat de actie 
in Korea begonnen is. 
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