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~~--~~J6 

I ..., 

Betr. : 11 1Je(.!'£ejaagde" Roemenen . 1 DEC 1948 q-\ / 
. IACD~ fl'lv;z j 

A-0..,-11. o t><nA1tA:_ ~ ~ (, ~~ ?! IS 1 £ ~ 
,..,.~ ~~~, ~ B2 "} ~ I u ~ ,_ .~~ 
~/'~=>-~~· .~ ~ ~~ 
De Chef Protocol , 1:r Visser , heeft op 24- 11- 1948 verk1aard , dat 
er geen moeili jkheden geweest zijn net de 1eden van de Roemeense 
Legatie in Den Haag. 
Nanneer er sprake is van een 11massale" ui ttocht , zal d it in ver
band staan met de led en van de Roemeense Economische !lissie , 
11/Slke begin October naar hun land zijn teruggekeerd , omdat hun 
t aak volbracht was . 
De Missie leden waren : 
1 . Zoltan Gyali , President der Missie , visl.D!l verlenging tot 

9- 10-1948. (retour visum voor Be1gie op 9- 9- 1948 geweigerd) . 
2 . Ing. Iosif Nitescu , dienstpas 905 , vistlJil. tot 20-10- 1948. 
3. J,!r Susin Micu ) dienstpashouders. Retour visum vocr Belgie 
4 . Gardos Aural ) op 9- 9- 1948 geweigerd . 
5. Ing. Stefanescu Cornel , houder dienstpas 797. Op 13- 10-1948 

visumverlenging tot 25- 10-1948 gewei u.erd . 

26-11-1948. 

c 5 . 



B. ) 
Vo~~ o 

D. J-•• /I. 067 I .. I 50 

A I ~g/30 
\

-9 i nv. \94~\ 

De renseignements rpc~~ 2s, il r(sulte 
que • K~CDLCF~, Ch~r~e d'Affcires de Roum~i a 
Lc Haye, serult m1 ~tellectu£1 orofessant des idees 
assez avancEes . 

A exerc~ les fonctions d'Attach culturel 
~Pres la Legation de Roumanie a P~ris. 

Aurait eu des contacts r~ncites avec ~ . 
Vasile .. MP.RZA, ancien Charg~:: d ' Jw:'faires de Roumanie 
a Bruxe1JP-s , co~~uniste de vieil1e date, actuel le
ment Mi nistre roumc..in de 1:.:.. Sante Publique . 

N'y ~urait-il ~~s possibi1i t · de nous !~ i
re pc-rvc->nir 1 ' identi te complete '"insi ~ue la. :ohoto 
de l ' L'lt re2se? 

Le 25 octolre 1948.-



Notitie KB 

Op 29-12- 148 is aan Spil een brief verzonden, nummer 49130, als antwoord 
op zijn brief D.A./1-m.67/W.150. 

KB, 29-12-'48 

/ 
/ 



• 

• 

CD :LI 

Persoon Roemeense Legatie. 

Van betrou,-,bare zijdc \'TOrdt gcmeld, 
dat op Donderdag 14 October 1948 te 01nstreclcs 19 . 30 
uur een :m£1.nspersoon de Roemeense Lcgat:i.e verliet . 
S:tGnq.J_ement : Lang 1 . 75 m., loeft5.,id ongevcor 35 j'lar , 
cl..roog bru:tne jas , wttn"onder lichtgr:tjs zomerpa.k, bruine 
schoenen. · ·:tj was in het bez::.t VJ.n eon bruinloderen a cte 
t.:~.s en een 1{of'fertje (40.x30) . 

~roornoemd persoon begaf' zich met cl.e z . g . 
11 J3J.r.m.we Tram~' ::.r -r Scheveningen, alwa r hij het !furhs.us 
.,..otel betrad . Hi.i \"las hier 1~onnol:tjk imronend . ne portier 

....., l·ondc slechts een zekere J i\.TTRI S v n de Roem'3ense Ie~atie . 

18 October 19~8 . 



Notitie C 

• Mr . van Brakel van B. Z. deelt mij telefonisch mede, 
dat door H. M. Gezant in Boekarest verzocht is een visum te ver

~ lenen aan de Roemeense diplomatieke koeriers Romeo PUTANU~ 
~ , en Livin GHOMS. Hij vraagt wat bij de c.v.n. omtremt deze 

personen bekend is. 
Heb hem medegedeel~, dat ze hier onbekend zijn. 
Nadere gegevens van de Afd. Adriaanse van B. Z. zullen volgen. 

23 . 8 .1948 
c 5 

I Vc •.,, " · 

r- 3 SEP. 1948 



MINISTERIE VJI.N .ALG»Am'E ZAKEN. •s-Gra.vonhage, 15 llaart 1949. 

No. 44574 . 

Ondenmrp: 

• G E H R I Jl. 

N. de GROOT- JIARINm!AI-TAIP'AS en 
Eugen DRAGUTE:>C:U • 

Riermede hob 1k de eer U m1jn achri j ven No. 44574 
d . d. 23-9- 1948 1n heri nnerina tc brengon, betroffende de in ma.raine 
genoemde personen. 

Ik moge U vorzoeken de a:ftloeni ng hiervan wal te 
will en doen bespoedigen. 

HET HOO:ED VAN DE DI1!15T • 
Namens daze, 

4 .Aan d e Heer HootdcOllllll.issaris 
t e 

'V8l1 Politie 

AUS 'l' E R D A ll. 
:r . G. O:rabbendam.. 



23 Septetlber 8 

G B H i I M • 

•• de GROOO'-.lWUNBl'AI-TAIFAS ea 
JUgen Illi.AGUTli:SCJr. 

vaa betrouwbare z1jde werd m1jn aandaeht seves
tlgd op de TOlgende personen, waarseh1jnlljk belden van 
Roemeense mt1onal1te1t• welke in contact zouden staan 
•et de Roe'llleense Legatie te •s-GraTenhage. 
1. l!evrouw l~r&f:lrete de OROO'l' VAR!Nm'AI-1'AI1PAS, wonende 

Dusartstre.at 40 III te Uwent . Nadere personalia onbe
keDd. 

2. lDlgen DRAGU'T!SOO • student 1n de schilderskunst, vemoe
lijk atuderende aan de Academle ..-oor Beeldende xunsten 
te .Ameterdam. Nader adres en personal1a onbekelld. 

Ik moge U verzoeken, 11lij in kennis te doen stel
len van de anteoedenten van boTengenoemde personen. 1'1f!ar
b1j mijn belangetellins in .het bijzonder ultgaat naar hun 
eventuele politieke act11ite1t en hun relaties. 

BET HOO!'D VAN DE OllNTRALE 
VXILIGHBIDSDIDST • 

Namens deze, 1'· 

L. L. van Iaere. 

Aan de Reer Roo moomm1ssar1s van Poll tie 
te 
A 1t1 S T E R D A 14. 



@ ~ 21. Augustus ~948 

Litt 0 48 Geheim persoonlijk/GrVD 61~ 
Bij1agen: 1 

Onderwerp: Roem.eense 1egatie. 

• 

In aans1uiting op het U bij mijn 
brief Litt U 26 Geheim persoonlijk/GrVD 
297 dd. 23-6-1948 toegezonden rapport 

jao•fS _., betreffende Roemeense zaakgelastigde, 
J doe ik U hierbij toekomen afschrift van 

een rapport, opgemaakt door s, betrekking 
hebbende op deze aange1egenheid • 

c.s. 

AAN: 

Hoofd c.v.D. 
t.a.v. de heer L. Pot. 
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Is pas . 
v or oedel i j :.c be t.r ou 'i08 r-. 
~edeeltelijK 0~Control8erd . 
~eP.n. 

BERTC ..rr. (verv olg op beri cht Gr . V. D. 297 d . d. 11 .Juni l 9LL8 ). 

1. Pragano is ongeveer 3 1veken gel e den na~r En~eland ve rtro1<1:<en , doel 
onhel{end. 
(Vol gens opgave van he t vi sF.l.- bureAu v~n de Bri Lse .Ambassaoe i s Pragano 
.~.·eheGPn : 

~ PR~GER , Si gmu nd, g boren 5 J anuari 1 907 t.e Boekarest , ronende Bi nnen-

•
~~ Sinsel ( , Devent e r , tijElelij1< verhli j f te 1 s- ur '"''•enhe t:- , Pomone.ple l n 27 . 

\":as l.n .Jul i 1947 i n het bezi t VBn een I-Ted . cltaterl ozen paspoort No. 
551!0 uitge5even t e ' s- GreYenha ,e op 2? Oc tobP.r 19116. 
Da'='rent egen in Jul i 191.8 i n het bezi t van een 11oe,ne ~ns pc.spoort no. 
021570 u i tge_geve~ door het Roemeense consuln~t in Nederl.end d . d . 1 7 A.
pri l l~rA e ' s-uravenha~e . 

Hij gaf a l s ber oep or lere~r in Esper an t o en beP.ft ber·ee r d in l91 7 
aangezocht .e zijn als l eide r v -=-n het -q00.meense rogr a ~a v ';r> de 3 . 3 . c. 
Zi j n .noemeens paspoort is 5el di g t ot 17 U.ur il 191 P, t e rm·• jl zich oael ·
i n bevindt een Ned . ~eder inr8i sv isum gel.d l g t ot 17 liFl"-rt 19'.-9 . ) 

2 . Dezer dagen zal een rtoemeense F.andel smissi e van 8 a. 10 pers onen 
naar Nederland komen. 

3. De nieu"Te secretaresse op deRoemeen se Leg tie is Mll e . BOE.DERU, het 
is ni.et bekend of zij naast haar secretaresse- taak noe, andere werkzaEJn
heden ver·richt . 

Op 23 Augustus B. s . zal er een cocktail- party pleats vinden op de 
RoemE nse Legatie ; dit zou zi jn ter ere van de op t i l zijnde annexat ie 
van Roemenie door Rusl and . 

5 . Op 13 Augustus is een Roemee•1s 1{:e>erier vertrokken die voordien 
op Schiphol was gearriveerd.(Zi e veili gheidsrapport Al.exendre 

6. De vrou V!:!""' de dire.Ctt:;ur van Philips in Roemeni~ , die thRl1.s 'n N'e-
derl~nd vertoePd, heeft Te es beloof~ er voor te zullen zorg~n d~t in
dien Tepes terug zou moeten naar Roemeni.t; hi~ in "\fe derl~nd 1c-sn blijven. 

7 . De ouders "~n mevrou Landweer (beide Roemenen ) z i jn op het ogenhl ik 
i D rederl l=l nd , en vertoeven ten huize van Mevrou Landweer . 

8. Dragutescu uit P..ras terdrun komt tegentiOOl'dig re~?;elmatig on de RoemeE::!n-
se LegA.tie ; het is niet bekend wat hij daa r doet . 

-
1 a _ 



CVD ZEER GEHEIM 28-1-47 

Ui t doorgauns goed geinformeerde bron vernam ik da·c de ROEUEENSCHE 

gezant alhier zich bezig houdt met illegale joodsche emigratie . 

Ik meen het onderstaande onder Uw a andacht te moeten brengen 

K 

Aan het Hoofd CVD 

• Alhier 

Aanie.ek't.,;,J %f H#-'Ort¥/aa 

tfJ tj'J~l;f val'l ~it beY'1cht ib M. Bas,"/e 5ro·,·cA C,ezavrf-



ADAMIU 
Ter recapitulatie dienr. : 

a . De Secr. -Generaal van B.Z. heeft in 1945 de tijdelijke vestiging 
va n Adamiu tot niet officieel Cons ulTGeneraal van Roemenie in 
een soort particuliere briefwiss eling geregeld. Bij B.Z. is geen 
correspondentie over deze aangelegenheid te vinden~ 

b. Bij de Rijks Vreemdelingendienst is Adamiu niet ingesc hreven, z 
dat men daar aanneemt , dat hij of in het bez·i t is van diploma
tieke papieren of in overtreding in Nederland verbleef (geen ves 
tigingsvergunning enz.) 

c . Het Hoofd van het Bevolkingsregister heeft A. gedwongen om zich 
op 1. 6.47 te laten inschrijven, nada t ik hem op de aanwezigheid 
van die persoon attent gemaakt had. De gegevens zijn: 
Aurelian ADAMIU, geb . te Jassy (Roem.) 18. 12 . 1899, Orth. Kath, 
zijn echtgenote Venturia ADAMOVICI , geb . te Focsani · (Roem. ) 16 . 
8 . 1916 , beide nog ni et afgeschreven van het adres Raphaelplein 
5 te Amsterdam, i n het bezi t van een dipl . pas , kregen di strib 
t.iebescheiden via Roemeens Gezantschap in den Haag . 

Vermoedeli j k verbli j ven nog 2 Roemeense vrouwen aan dat adres , 
zodat de Bev . A' dam zal laten nagaan wanneer en waarheen de fa-
milie A. vertrokken i s . Zal mij schriftelijk bericht worden 

den Haag , 30 ~eptemner 1~~7. 

c 5 
Aan: C-



Aanvulling bericht 
ADAMIU en STOICA. 

• 

• • 

Ter nadere toelichting verklaarde Dr . Stuyt, dat 
Adamiu ongeveer 14 Augustus j.l. afscheid van hem nam. 
Enige dagen later, omstreeks 20 . 8. 47 toen Stuyt met verlof 
was, heeft Adamiu het boek van Kraf Chenko gebracht. Zegs
man is er niet zeker van, dat Adamiu naar de U.S.A. ver
trok. Uit zijn belangstelling voor Spaans zou af te lei
den zijn, dat hij naar een van de Zuid-Amerikaanse Staten 
uitweek. 

Adamiu had zeer goede conneeties met een Amsterdamse 
bank-instelling, waar hij zelfs over een aparte kamer be
schikte . Deze bank heeft tijdens de bezetting Roemeense 
fondsen die aan dat rijk toebekoorden ten behoeve van A
damiu uit handen van de moffen weten te houden • 

Stuyt acht het zeer waarschijnlijk, dat de directie van 
die bank precies over de plannen van Adamiu ingelicht is • 

Naam bank onbekend. 

.D 

den Haag, 3.10.47. 
c 5 

Hogendoorn van~ zal via zijn bankrelaties informeren. 



N1 ti ~ie V'"-!..!1 C 5. 
S. ~:\ V;B l .'I \:TO. 
AC:): 

Vo ~ - Ji'f1l 
•

. nq~~ or k~~rt brens~n 
• oob<> · n in O'J ":1 1em e'1se 

V~ t. :.n Ned." 

14 JVN. ~ ... a ----ACq ~ 
Dr. Jtuyt.van BZ deelt t.,l~f nisch mede: 

J .Jr bet Roemeense 'Iezantsc 1ap alhier is de er~-en
nin; en tvelati'1g ;ev aa;d v~n S. -PRA~~R-PRA;J~O ~ls 
tiidelijk ;ezantsc1aps-secret~ris. 

Vol;ens oekomen inlicb~il~~n varbli ift deze vreem
deling (vermoedelijk Roeme1n) ainds 1931 in Nederland, 
terwi;l hij v<maf 1936 i.. ... in_sescfneven te -)eventer. 

Ik varzoek U mij, tar V;orlic'lting van miin Minis
terie, met de Diltacedent.~n v·.m Pr'lJ?r in ken !is te '3tel
len, in hat oijzonder met zijn IJOlitieke (nH!nte in(];. 

den H~~~, 29-5-1 348. 



NOTITIE van C 5 o~. 

voor OD Roemeense Vert. in Nederland. Vol 

• 

23 JUU 194~ · 

11a ~/;;;, 

Op verzoek van BZ heeft de C.V.D. zich Laten inlichten over PRAGER
PRAGANO, die a1s tijde1ijk Gezantschaps-secretaris verbonden is 
aan het Roemeense Gezantschap alhier. 
Uit de brief ACD 38338 (opgeborgen in PD Prager) van de c . v.P. 
Deventer b1ijkt, dat Sigmund PRAGER sinds 31- 3-1936 in die gemeente 
stond ingeschreven. 
Tot voor kort is niet geb1eken, dat PRAGER zich met politiek in
liet • 

19-7-1948 . 

c 5. 
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NOTITIE ACD. 

Betr: NECULCEA • 

Volgens betrouwbare niet nader te co~troleren bron zijn de 
personalia van bovengenoemde, volgens"'l"e"igen opga ve: 

Mihail NECULCEA 
geb 17- 12- 04 te Wenen 
zoon van Eugen NECULCEA en Nicolina geb STA~SCU 
afgestudeerd en gepromoveerd in de hoger e wiskunde. 

(/7JJ 
ACD , 23 Juli 48 . No yon • 

41698/1229 



Notitie Vof ""' 

(K) . 
Uit betrouwbare bron vernam ik dat Victor JHCOIAU, -die- 1rour-ier 

/ 0£~ 
... is voor de Roemeensche diplomatieke post, de speciale taak-heeft 

om aan Ana PAUKER te rapporteeren over het personeel van de 

Roemeensche legaties. 

16- 7- 48 1324 LP 



• 

• 

COMMANDANT 
DER 

KONINKLIJKE MARECHAUSSEE 
's-GRAVENHAGE, 8 Juli l; ,_ 
R•amw1 g No. 4 
T ololoon No. 183885 .., 

Aldeling ..; r..; C i ~, 

Bureau 

~c:r::r Li"' t .u 18 Gch•3i ·/GrVD Gl5 

Bijl.: 1 

Onderwerp: 

T "'<.ian '!.''<!pes . 

o.-v1 ~r v "!J' .1i .i 'r.in:~ naur r:1i j n bri cf Lit t U 26 ccc. 1 

:>ernoonlijk/GrVD 297 drl. '?3 Juni 1948, doe ik U hi'Jrbi j 
een rapport toekoncn , bl3trei'fencle grcnGp1:1sGage van 
Traian Tepes <1lS diplorm.ti1~k koorier. 

I!c vestit; :;peeiar!l de au.ndacht op het navolt;ende: 
le . de vernoedclijke inhoud van do als koeriersbaga~e 

vervoerde stukl::en , Jaarvan hot crootste pakket 
zcl:er {;een diploma"'~oieke stukl~en inhie:.a, terHijl 
de verzegclde envcloppc volgunG inlici~ tingen van 
ons contact te 's-Gravonhage o . m. t,;eld inhield; 

2e. Tepes is geen koeriur , 'och omplo., 6 van het 
~oer.:teense Gezantschr.o.') alhier . 

Ik noge U verzoeken een en ander met het Ilinis,:terie 
van Buitenlandse Zaken op te willen nemen en hie.rbij 
tevens de aandach·t; er op te will<m vestigen , dat de 
reBds enige naanden geleden tocgezegde hundleiding , 
betreffende het diplomatieke grensverkeer , ons tot op 
hedeh niet bereikte. 

Daar hat mij bekcnd is , dat Uwerzijds hierover 
ree;elmatig contact "IOrdt onderhouden met het .hJinisterie 
van Buitenlandse Zaken, zal l'lijnorzijcls geen enkele 
actie 'Wrden ondernomen . 

Coilll:Jandant 
o/1 

De Generaal- majo r , 
dcr Koninklijke marechausseo , 
De Luitenant-kolonel , 

ty"p:HL 
coll: 

Chef van./d.e Sta.f , 
' · Ki!3t. 

AAN : 

Hoofd C .. V. D. 

~ 17087-'47 



Veil ighe idsrapport (bericht) G e h e 1 m 
G .~V . 'O .Nr . 65/' 48 

,)atum van bericht: 4 Juli 1948 
• .,... -tapnorteur: Zie ondertekening . 

Telmededeli ng.Eigen waarneming 
Betrouwbaar. 

an ~ie is bericht afkomstig : 
Bet'!"ou.vbaarha ld van het bericht : 
"elke acti, t s zijn ondernomen: Zie inhoud ra port. 
Wet welke instantie's wordt samenge• 
werkt : idem. 
= = :: = = :. - - -- - - = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- - - - - - ----- -- --
B e r 1 c h t : 'l'er voldoring asn de telefoniseh gegeven ondraeht door-

enter bevestiging van het telefonisch gesprek-met een der of 
ficieren van de U.o.h Sectie, wordt hiermede het navolgende 
bericht: 

Op 4 Juli 1948 (Zondagavond) r~isde per D-trein N e d e 
1 a n d binnen: 

)'j 'l'~A IAN T E P U S 
geboren 17 Juni 1909 (zulks volgens eigen opgave) , Koerier 
b1j de Roem~ense Legatie te ' s G r a v e n h a g e , wonende 
te ' s G r a v e n h a s e , Bezuidenhout No .9 (zu1ks volgens 
eigen opgave.) 

• Hij was in het bezit van een Roemeens Paspoort 
vicui (dienstpaspoort, g e en diplomat1ek . ) hr .261 
in in Bud a p e s t, 9 Januari 1947, voor zien van 

• 

lands visum in 1947 afgegeven voor 1e re1s naar N e d e r -
1 a n d. 'omentee1 was het puspoort voorzien van een visum 
afgegeven op het !1ederlandse Min:tste:ri" van Buitenlandse Za
ken te ' s G r a v e n h a g e, d.d.3-7-'48 voor het verlaten 
en weder betreden van het l1jk gedurende drie na~ndep. ,Dd. 
3-7- 1 48 was hij, via doo~lvatpost R o o s e n d a a 1 {stat 
uitgereisd. 

llij was in het bezit van een oude 1ederen actetasch 
Wt ·rin z1ch bevond: 

a. een pak ter grootte van 20 x 40 em; enigzins rond vnn 
vorm, gewikkeld in bruin ~apier, omwonden met ~oed kWalito1t 
touw en verzegdld, name11jk voorzien van lekzege1 van de ~oe
moense Legatie in B r u s s e 1. Bedoelde T e p e s verklasrd 
n i e t te weten wat z1ch in bedoo1d pas bevond. Zoo aan te 
voelen was daar echter, hetzij h~rencostuumstot, hetzij dames 
japon- of mante1stof verpakt. Het gewicllt was enige kg. 

b. een tros bananen, ongeveer 12 stuks • 
c . een pakje inhoudende bocbons . 
d . een boekwerkje, zijnde een romannetje in het Frans 

drukt . 
In zijn binnenzak van zijn co1bertjaa had hij een witte, 

eveneens verzegelde enveloppe, eveneens voo~zien van een 1ak• 
stempel van de Roemeenae Legat1e in B r u s s e 1. De brief 
had een grootte van ongeveer 12 x 15 em. Zoo aan te voe1en 
waren er enige administrat1eve stukken in verpakt. De moge
lijkheid is ook niet uitgesloten dat er bankpapier in aanwe• 
zig was . De brief was geadresseerd aan de Roemeense Legatie 
te ' s G r a v e n h a g e . Ook hieromtrent verklaarde T e -
p e s niet te ~eten wat de inhoud was. De verzegelde stukken 
stonden ver.meld op een z.s .n.ge1e1debr1ef afgogeven door de 
Roemeense Legatie voornoemd en beste d voor de Legatie in 
t s G r a v e n h a g e . 

Bedoe1de ~ e p e s sprak gebrekkig Frans . Verder a11een 
de Roemeense taal . Bij de door mij lngestelde controle was 
ook aanwezig de 1e Opperwachtmeester der Be1g1sche Rijkswacht 
genaamd B o c k 1 a n d die de cont"ole voor Be1g1sohe zijde 
verr1chtte. Rij is door mij en geno~ne Opperw.aan de kleding 
gevisiteerd. Hij maalrte hiertegen getm bezwaar. Er \Verden 
feiten geconstateerd die aan1~iding gaven tot verder optreden 

terw1j1 



r 

• 

' 
- 2 -

terwiJl door mij geen aanwijz:ingan geconstateerd konden worden 
die vezen ·on deviezensmokkel of de vorboden in- of vervoer 
van geschriften~ 

Bedoelde uersoon verklaarde sinds Februari 1947 werkzaam 
te zijn aan de Roemeense Legatie te ' s 0 r a v e n h a g e . 
Hij was gehuwd en had twee kinderen . Hij ma~kte geen gunstige 
indr'.lk. 

Vorenstaande is summier talefonisch door mij reeds doorge-
geven. f 



MINISJ.'ERIE V&".; ALGElaNE ZA.KEN 
J"avaetraat 68. 

•s-Gravenhage, 8 Jull 1948. 

Nu. 40066. 

Uw No.: G0679 • 

• • d . : 1.5-6-1948. 

GEH.Eil.. 

Hiermede heb ik de eer U te berichten dat ik met bela.ng
atelling heb kennis genomen van de inhoud van Uw neYenvermeld 
schrijven. 

Ik moge U in verband hiermede verzoeken, mij te berichten, 
of de chauffeur Sever HALDAN ons land verlaten he eft . Mocht zulks 
niet het geval ~ijn, dan zal ik gaarne vernenen , welk ber oep hij 
thana uitoefent en waar hij woont. 

RET I!>O:BD VAN DE DIENST , 
Namei18 deze, 

Aan de Hoogedelgestr. Beer llr. J . Visser 
Directeur ~n bet Kabinet en 

~ Chef Afd . Protocol 
van het Min1stor1e van Buitenl. zaken 
Plei n 23 
•e-G R AVE N H A G E. 

L. Pot. 



MINI S TERIE V A N BUITE N L AN DSE Z A K EN 
Kabinet en Protocol. 

mllU!~ 

No. 606'79 . 

• 

• 

~ l'(oe;)-,.wPfill verzochl bij de oonholing 

\

I-( 7 I UWI~t~R brief doglekening. nummer 
en of;lelj~ouwkeurlg le vermelden ----ACDf ~ 

Ik heb de e""er U z:wde te delen, dut 
.....,. da Uecr 3ever UfU.dan, Qh.autteur van de 

voortJnlige r~Y..cmt van Roec.onie h.i.or ter 
stede , met it ~gang van l Jwl.i jl. de 
l>i enst v~n- het Roomeen..Clo Gc~antschap heoft 
v-erlo.tcn. ,.,.n: 

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

Aan het Min1ster1e 
Algemene Zaken. 
p/a Javastraat 68 
•s-Gravenhe.ge. 

van 

~ 7361·'47 



MINISTERIE VAN 
~ i .._f b IJ c 1 • 
AF.CEl.tNt;: 

No . .. .)~<..>1(. • .. 

BUITENLANDSE ZAKEN 

JcP.Jo>o 

'5-GRAVENHAGE, de ......... ..... J.~J. .!!,. :O..Ii; .... l,., .. 4... • 
Men wordt verzocht bij de oonhollng 
von deze brief dogtokenlng, nummer 
en ofdeling nouwkeurlg te vermelden 

Ik heb de eer U ~ede te delen,dab ~ej . 

·I naena Boeriu benoemd i s tot 'l'weede uecretaress 
aan heb Gezantschap v~n Roer1enie hier te:r. 

tej .Boeriu neeft; haar intrek onomcn 
Bezuidenhoutseweg 9. 

~~ 
) ~ 0 F V rU'L' BI 

v- >:1. de inister 
~uitenlandse Za<en, 

-,{f{.,t~_ 

an het d..tlisterie vocr lgemene Z l{en, 
p/a Jnv~ ~ raat 68, 
Den Hur ; . 

8 7361·'47 

Jl' 
van 



• 

• 

No. 3~075. •s-GraTenhage, 8 1ul1 1948. 

Uw No.: Litt U 26 Geheim/GrVD 297. 

d.d.: 23-6-1948 • 

Onderwerp: Roemeens zaakgelastifie. 

G i H E I 14. 

In punt 2 van bet mij, b1j Uw in ~rgine vermel.d schri jven, 
toesezonden :rapport ie spre.ke van een nieuwe secretaresse op 
het Roe:meens e Geze.ntschap te 'e-Gravenhage • 

Ik zou het ten zeorste op prijs stellen indian U moeito 
zoudt willen doon, uw bron de namn van de bedoelde secretaresse 
te vragen, zo mogelijk met mededeling van haar lllerkzaamheden. 

1 
n . J~.s ~ 

I 

u.c • 

Aa.n de Yon. 
~ ~" 

A'arechaus see. 



G. l.1 . 23 Juni 1948 

Li tt U 26 Ge~,eim persoon1ijk/ 
GrVD 297 

1 
Vo.-:" . 

Bij1aeen: 1 

Onderwerp : 
Roemeens zaakge1astigde . 

AAN : 

". ,.,. .. .,.... /fl..,r..• 

In aans1uiting op het U bij mijn 
brief Litt U 26 Geheim persoon1ijk/GrVD 
297 dd . 24- 5- 1948 toegezonden rapport 
betreffende de gedragingen van de Hoerneense 
zaakge1astigde te ' s- Gravenhaee , doe ik U 
hierbij toekomen afschrift van een rapport , 
ougemaakt door Y, betrekking hebbende op 
deze aange1egenhei d . 

G. Il . 

Hoofd c.v.n. 
~ t . a .v . de Heer L. Pot. 



VEILIGHEIDS RAPPORT. 
BERICHT. GEHEIM. 

No. Gr.v.D. 297• 

Datun van beri.oht s 
Rapporteur: 

ll Juni 1948. 
R. J . vt. 
Ispas. Van'llli.o: is bericht afkomst igs 

Betrouwbaarheid van beriohtgever: vermoedelijk b etrouwbaar. 
gedeel tel iJ1c geoontrol eerd. 
geen. 

Betrouwbaarhei d van het berioht: 
Welke actio's zijn ondemanen: 

Met we lke i nst anti es wordt samengewerkt: geon. 

---------~-----------------------------BERICHI'. (Met a.an bet s lot een advies van de rapporteur ant rent de verdere 

(vorvolg op b erieht Gr .V.D. 297 d. de 12 Mei 1948). 

1. (zie punt Lt. vo~e berieht) . De Ita.liaan die Ispas gef'otografeerd hee.ft, 
werkt bij de oarrBserief'abriek D. Nagel, Hooika.de 22, Den Iiaag. De Heer Na
gel heef't bij be t eeDSte onderzoek verklaard dat er nergens in den Haag een 
Italiaan in bet oarrosseriebedri.jf' wer kzaaln was. Zij11 na.am is: Rosso, En
rico Eus!e&io, gob . 7-6-1910 t e Val erio, wonende Lange Houtstraat 18, 
1 s-Gravenha.:,ae. 
Voor de oorlog werkte Rosso ook aldallr en i s tij dens de oorlog ondergedoken 
geweest. 

2. Op bet Roemeense gezantschap is een nieuwe seoretaresso aangekanen. 
Zij r eisde aver Zwitserlatld, Frank:ri j k en Belgie na.ar Nederland.. 
Zi..1 we:rd in Zwitserland zo g evaarlijk geacht, dat zij steed s onder oontrole 
was in Zwi tserland. In Parij s is zij + 10 dagen geblev<:n . 
Zij heef't nedegedeeld, dat er binnenkart nog ander personeel voor bet Ge
zantschap uit Roemenie k:omt. Zij zou haar vistm voor Nederland op ongebrui
kelijke sneUe wijze hebben gekregen. 

3• De Franse Regerin.g sohijm; pertinent geweigerd te hebben an aan lladame 
Neeulee (vrouw van de zaakgelastigde) een visum voor Frankrijlc te verstrek
ken. Kan dit verbard houden met de in het rapport van 20 Jpr~l genoemde 
Delvedair, die chef' van de Franse In:fonnatie Dienst in den Haag was en op 
eigenaardige manier antslagen werd? 

Tepee (punt 3 vorige rapport) verrioht thana hand en spandiensten voor 
zij.n ocmnunistisohe meesters. Hij strooide het praatje rond da.t er een tele
gram ui.t Boemenie gekanen waa, wa.erbij Pre.guno oDtslagen werd. Praguno werltt 
echter nog steeds ~ het gezantsohsp. Indien de l'lerkster, (Roemeense, en 
v.riendi:anetje van Haldan) de bureaux sohonrmaakt, ziet hij steeds nauwlet
tend toe, zociat zij niet in staat is om ergens van op de hoogte kanen. 

5· ADVIES. 

Verzoeke; 1. Mededeling of de gemelde inliohti:ngen op waarheid berusten; 
2. " at er ten opziohte van in de rapporten ge:nelde 

vreellldelin.ge, enige aotie is genanen of' genanen wordt. 
3· Nadere riohtlijnen voor verder onderzoek te verstrekken. 

Verder oonf'orm vorige rapporten. 



G.M. 24 Mei 1948 

Litt U 26 Geheim persoon1ijk 
GrVD 297 

Bij1agen : 1 J 6!'fLI 
Onderwerp: 7 
Gedragingen Roameense 
zaakge1astigde. 

!;1.//~~ 
In aan ~uiting op het U bij mijn 

brief Litt ~~ Geheim parsoon1ijk/ 
GrVD 297 dd. 23-4-1948 toegezonden 
rapport, betreffende de gedragingen van 
de Roemeense zaakge1astigde te 
's-Gravenhage, doe ik U hierbij toekomen 
afschrift van een rapport, betrekking 
hebbende op deze aange1egenbeid. 

G.M. 

c.v.n., 
t.a.v. de Heer L. Pot., 

's-GRAVENHAGE. 



Gt-.V.D. 297. 

Datum van berioht: 
Rap;porteur: 
Vanwie is het beriaht a:t'komstig: 
BetrouwDa.o.rl:leid van de berichtgever: 
Betrouwbaa.rheid van· bet bericht: 
Welke aotie' s zijn olld.e.rnanen: 

12 Mei 1948. 
R.J.W. 
I spas. 
ve.rmoed.elijk betroU\Tbaar. 
gedeel telijk gecontl."oleerd. 
geen. 

Met welke instanties woi-dt SQmengewerkt: geen. 

--~---------------------.mRICHT. ( Verwlg op berioht Gr. V. :0. 297 d. d. 12 April 1948. 

·~.··.Bet telefoonttaDner van Era£!no t e Deventer is 3198 (telefoo~er 3198 .staat,teo 
.~ vt1n SCBNmD!R ADRtMR, K. Brinkgreverweg 5, Deventer)(Punt 3 vortge .rapport• 

De k:oerier die wo~ l?ra.gano werlct is een oud interna.tioDaa.l voetballer {Ned.erlan- 0 

der), waarvan de naam nog W'Ordt uitgezoah~ (punt 10 van he t ·vorige rapport). 

TEEES, (punt 2 vorige rapport) is overge~an ma.r het oc:mmunistische J.cam.p, wa.a.r
aohijnlijk om den brode. Ispas hee:ft met han gebroken, evenals Hal~ HaJ.d.an is 'lli t 
het gebouw van de Roemeense lega.tie gezet, waa.r hij nog """onde~ op last van NeCu.l~ 
(de za.akgelastigde ) . In hoeverre Tepea Niciiloe heeft ingeliaht over. de actie' s van 
~ en Haldan, is niet bekend. 

I SPAS is eohter kort geleden gefotOgra.fecrd gp het Plein door een Itelia.an, die 
vroeger een oa.rosseriewerkplaa.~ had bij bet Hotel des Indes9 Deze Italiaan was in bet 
gezelsoha:p van een Hollander en maakte gebruilc van een auw, llUIDller H-51668. IsPlS 
heott deze Ita.Jia.an ter ver.z.ntwoording geroepen, doch deze beweerde slechts de auto 

· van ISPAS te fotogra:feren (Nieuwe Amerikaanse wa.gen). ~ 
(Het tlllllJiler Ii-51668 waa.rv-oor geen rljvergunning is a.f'gegeven staat "ten name van de 
in 1942 overleden breeder van de oud-internationale voetballer (zio boven?) 
P.ELI.iiKAAN ui t Tilbu.rg). 

OV. doze PELLIKAA.N zijn reeds bij de c. V. D. verschillende gegevens aanwezig, 
tenrijl hot rapporteur bekend is, da t PEI"...LIK;i.t\N, in o:fficie.rQ uniform aamvezig was 
( zonder ui tgePOdigd te zijn) op een diner ter ere van de Oommissie-Genera.al wo.r Ned.
OOs~Indi~ 
De gegovens :va.tizijn: them. 

0 

l?ELIJ:KAAN, Hendrikus Adri.a.nus~ geboren te Lee):'dam ~d. lOO..ll-1910, gehu.ml, Nederlan
de.r, :wonende te T.Uburg, Pelgrimsweg 41. In hct bezi t van aute N'-76648. 
Was a.anvankelijk bouwkundig t~kel'UlU, doch na. de bevrijding is hem een 
aa.nncmersbedrijf van een N. s. B. -er toegewezen.· 

6. Goregeld kanen 3 personen nn Roemeense natioilaliteit van Amsterdam nu.r de Roe-
meense Za.akgelastig9.e in Den H.aag met de autc> nr. H.Z.346l. Deze auto sta:a.t ten name 
van N. v. Rotterd.a:'llSe Auta:nobiel VerkDop en Repa.ratie onderneming RAVERO, Ged.empte 
Boteraloot 60-64- Rotterdmn. - • 

7. 0 Ispas traaht contaot te krijgen met een v.rouw die op de Roemeense legatie werlc
zaam is en volg;ena hem '1 good" zeu zijn. 

8. Versobillende nog Diet ui'tgewerkte gegevens uit di t rapport zullen nog rulder wor-
den n.o.gagaan. 

9. ADVIES. Oon:fonn bet vorige r~rt. Een Roemeense tolk is thans besoh:ilcbaa.r• 



~ c.v.D. 
1
- - o G!.EE!l v, . 

Bureau B. 

Onderwerp: 

"Onderhoud L.J.ue Bruin" 
te Utrecht . 

• 

• 

v~~ 

~~ 
1~--\--l..i~ 

~;:D:! 

Op 18 Februari 1948, omstreelrs elf uur en dertig 

minuten, heb ik mij aan het perceel Oude Gracht 230a te 
Utrecht vervoegd, voor een onderhoud met de Heer 1\I.J .de 
Bruin , voorheen werkzaam bij de c.v.D., thans houdende 
een informatie- en incassobureau te Utrecht. 

Di t onderhoud hield verb and, ....HO:O:J? ~::i.Jag "vl!.n 

een bezoek door de Bruin gel>racht aan de Heer Rosenberg 
aan de Javastraat 68 op 16 Februari j.l • • 

Een zuster van de Bruin, die aan de Oude Gracht te 
Utrecht in dit perceel een dameszaak drijft,deelde mede , 
dat de Heer de Bruin naar Den Haag was . Zij verzocht mij 
in de namiddag terug te komen. Zij zou dau inmiddels de 
Bruin opbellen en hem mede delen, dat er bezoek voor 
hem was . 

Plm. l4.30 uur Leb ik mij nogmaals aan de Oude 

Gracht vervoegd. De zuster van de Bruin deelde mij toen 
mede, dat zij vergeten had om op te bellen. Zij liet mij 
in haar woonkamer en belde daarna de Bruin aan zijn wo

ning aan de Orleansstraat 15 te Utrecht op . Naar dit ge
sprek te horen , viel dit opbellen aan zijn woning niet in 
goede aarde • 

In het perceel Oude Gracht 230a is geen spoor van 
een Informatie- en Incasso-bureau te bekennen. In de 
kamer vru1 zijn zuster placht de Bruin zijn bezoekers te 
ontvangen. 

Op verzoek Yan De Bruin heb ik mij daarna aan zijn 
woning Orleansstraat 15 vervoegd . 

Bij deze ontmoetine; gaf de Bruin zijn ontevreden

heid te kennen , omtrent ue behandeling die hij na zijn 
terugkeer uit Engeland door autoriteiten in Nederland 
had ondervonden. 

Vervolgens deelde hij mede ,dat hij van de gehele 
c . v . D., uitgezonderd de Heer Crabbendam en Van Laere, 

niets moest hebben en dat lJij van die dienst moest "kot

sen", omdat zij in contact staat met politiekorpsen als 

- 2 -
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Amsterdam , Rotterd8.!!1 en Utrecnt . 
Op nijn vraa,; , waarom Lij dan een bezoelc aan ue Javastraat 
had eebrac11t, gai' hij het volgen<le relaas : 

11 In de nami<ldag ve.n 6 Febr . l948 heb ik in het Hotel 
des Pays- Bas "te Utrecht een onderhou.<l gehad met m.i j t wee 

onbekende heren , waarbij de een zich voor s t el de als Van 
Vliet en de andere a l s Beekenkamp of Beekenhuis. 

Deze heren maalct en op rnij de indrnk h eren van 11 stan
ding" te zi j n . 

Zij verzoch ten ml.J, voor een rond bedrag , de woon
of verbli jfplaatsen op te s poren van de voorm.alige zaakge
l astigde Dr . G. Pordea, voorheen verbli j vende in de Roemeen
se-legatie aan de Buitenrustweg te ' s-Gravenhage. 

Op dit verzoek ben i k i ngegaan en vroeg hun een kwart 

van het bedrag als "voor schot " op mijn girorekening te 
stol·ten. Een paar da gen later vond ik ir- mi~n postbox 
een brief van hen, inhoudende f.250 .- . 

Ik ben Maadag, 9 Febr . d.a.v. voor deze zaak op on
derzoek naar Den Haag gegaan. 

Ik heb m.ij aldaar Otl hulp tot Pater bloncnen , ver
bonden aan de hofhouding, gewend , met verzoek mij in deze 
voort te willen helpen. 

Deze deelde mij rnede , dat wij thans geen Roemeense 
legatie meer hadden , doch dat er alhier een zaakgel astigde 
verblijf hield , dit i n verband met de gewijzigde omstandig
heden i n Roemeni~. 

Vervol6 ens heb ik mijn onderzoek voortgezet in de 

richting van het kasteel Oud-Wassenaar, hotel des Indes, 
en het hotel De Witte Brug . In dit hotel heeft Dr.Pordea 

in het laatst van 1947 prive verbliJf gehouden . Hij zou 
thans verblijf houden in Biarritz (Zuid Frarucrijk) . 

Vervolgens ben ik doorgedronben tot Buitenl~~dse 
Zaken en in bet huis van de Roemeense Legatie aan de Bui
tenrustweg te Den Haag . 

Toen voornoemde heren verleden week mij telefonisch 
om uitslag vroegen , heb ik bun m.ijn bevindingen medege
deeld . ~ij antwoordden hierop, heel " interessant", en 

vroegen mij verder uit te zoeken , met welke personen Dr . 

Pordea relaties onderhield . 
- 3 -
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Door de :o.etledeling van P~"Ger l"'onchcn, dat wij hier geen 
Roerneense le0 atie oeer hadd~n , in verba.nd met de in Roemenie 
gewijzigde politieke omstanci&t~den, doci1 aat slechts ae 
zaakgelastigde "I..icnel l.eculcea" in het huis aan de Bui ten
rustweg verblij f hield, ben ik walcker geschud . 

Daar voornoemde heren , stap voor stap met mij vercler 
willen gaa:n , ben ilc overtuigd,dat deze heren politieke doel
einJen nastreven. 

Het vorenstaa.nde heeft geleid , dat ik mij tot de CVD 
heb gewend en oet de Heer Rosenberg gesproken heb . 

t1'~ Inmiddels heb ilc ui tgcvondeL , <.la t een zekere 1Ievrouw 
.:: A.~..;.'-~.,.; 1\ de Jonge (vermoedelijk een vrouw van een l;ederlandse offii \ rcier <.l~e ZiC!1 in Ned .Indi~ bevindt) ,welke tuans te Parijs 

\ U( verblijf houdt , ofuga.ng met Dr . Pordea neeft gehad . 

• 

Ik neem echter het standpunt in, uat ilc de CVD niet 
na.loo~, doch da.t de CVD maar bij mij moet komen a.ls deze 
interesse i n de zaak ileeft ." 

Op mijn mededeling,dat ik i1teresse had voor z~JU op
dra.chtgevers , antwoordde de Bruin, dat hij geloofde dat de 

nru1en van beide heren gefingeerd waren, dat hij hun woon- of 
Lplaa.tsen niet wist en dat hij geen signa.lement van hen 

kon opgeven of nader kon aanduiden . 
Op de vraag of net voor mij mogelijk was, om bij een 

volgende ontmoeting door !.em met beide heren, hun op een 
afstand te observeren , gaf hij een afwijzend antwoord • 

Hij deelde mede,dat hij dit niet kon arrangeren , om
dat genoemde heren hem op onverwachte tijdstippen opbelden . 

Wel tra.chtte de Bruin steeds bela.ngstelling op te wek
ken voor de relaties van ~r . Pordea,die hij veronderstelde te 
vinden . 

De Bruin deelde mede,da.t Dr . Pordea koningsgezind is . 
Hij bood verschillende malen aan, om de namen van eventuele 
relaties van ~r. Pordea die hij vond eerst in hru1den te geven 
van de C. V. D. , alvorens hij deze dooreaf aan zijn opdracht-
5evers . 

Tijdens het onderhoud , toen het gesprek over 1Ievr , de 
Jonge liep , liet de Bruin zich ontvallen , dat hij zich bij 
zijn onderzoelc "vergaloppeerd" en de zaak 11 geforceerd" had . 

(woordelijk door de Bruin uitgedrukt) . 

- 4 -
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lii j wenste e chter hierop niet verder in t e gaan . 
De Bruill vroeg o~ wi j de identiteit van I evr . de Jonge 
konden vasts t e11en , daar dit voor de C. V. D. gena!r..kel ijker 
gi ng dan voor hem. 

Het is niet uitge s1oten, dat de Bruin met zijn onder

zoelc is vastge1open of we1 me t de nawn van de C. V . D • • 1eeft 

gewerktT 
Vo1gens zijn eigen medede1ing , 1aat hij bij zijn be

zoel{en op verschillende p1aatsen , a1s rec1a.me een v1oeib1ad 

achter, waarop vermeld staat het a dres van zijn informatie
bureau en dat hij bij de C.V . D. werkzaam is geweest . 

Daar de Bruin niet duidelijk aangeeft wat hij beoog~t , 
is met hem niets dcfini ti~fs afgesproken , doct~ we1 dat ik 
hem over een of twee dagen zou terugbe1len. 

Een artike1 uit de Nieuwe Courant van 18 December 1947 
gaat hierbij . 

' s - Graverulage , 19 Februari 1948 . 

6. 

~ · 
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Onv.c rwcrp: Ono.c:.:-h oucl -~- . J ·- -~~-~12:-~~-~~-~~~: -~l~~~ ------·---- - ----·- ·-·-- -- -· -
I n ve:~ ..Janu !let met he;; oncle:c.u.oud ue t :· .J. d e :G:cui:1 te 

u·~rec:i.1t, is e en verder onder · oe1: i nees el ci. :.12.e.r C.e i d en 
t i-teit va-..1 d. e <-=.oo:r h c n1 t;enoemc.e pcrsoncn \'Foo:~acl·tig te 
3 le.:.'i CU.::l • 

Gebleken is, de.t ·i;e Ble.~~icum · . .,oonach tic; zijn: 

1. ED:.lPJJ 7;..:..- 'V'LIE ::2, g eboren 9 April 1888 te .Amsterdan, 
:;e c erlanci.sch e : ationali tei t, rtodsdienst ·re d . Eerv., van 
ber oep coi:lLlissionair in e:fJ. ecten, 11onende te Blaricm:11 , 
J~oorseweg l3A . 
2 . EER!.IA.l7ITS ~.tiEODORUS Fi-illD.:n.IK 3E.JKI·iUIS, geboren 9 Octo
ber 18 73 te RauV7erderh em (Fr), Feclerlandse :fationali tei t, 
Godsdienst Ned . !~erv . , van beroep gepensionneerd arts, 
wonende te :alaricu.m, .Prof. van Reeslaan 7. 

Van Vliet voornoemd, woont seclert 1941 te Blaricun. 
Hij staat alclaar als za.lcenman zeer :SUllStig bekencl . In 
verband met zijn beroep ver·~oeft hij veel op de beurs en 
voor zaken te Amsterdam. 

Van Vliet is poli ·i;iek niet links geo:denteercl • .t...o hij 
1~t behoort tot de rech tse groeperi.gen, 11ordt van hem 
verondersteld, dat h ij de rechtse t;roeperingen benadert • 

Yoor zover bekend is, h eeft van Vliet nil'll'!ler grote be 
la.ngstelling voor politieke aan~elege1~1eden aa.n cle dag 
gelegd. 

Beekhuis voornoemcl, ~oont seclert een groot aantal ja
ren in Blaric~~. Eij is een stille oude man, die geen 
pra.lctijk meer ui toefent. F!Oe\lel 1.ij poli tiek rechts ge
orienteerd is, bemoei t ·,ij zic~ weinig uet poli tiek. 

!-:ij heeft een zoon genaand, Petrus 3eekhuis, van 41 
j aar ov.d , die geestelijk niet hormaal is . 

uoewel van Vliet en Beelrnuis voornoemd, vrij dicht bij 
eDcander wonen, :d.ebben zij geen omgang met eU::aar . In 
Blaricu~ zijn.zij nooit in elka.nclers gezelschap gezien. 
Ook is nooit gebleken, dat een zeker contact tussen hen 
bestond . 

Volgens cl.e Bur ..:meester van BLARICLITI en a..11.dere perso
nen, die van Vliet en Beekhuis-van <Hchtbij ke:nnen, moet 
het uitgesloten worden geacht, dat van Vliet en :BeeJ.r..huis 
zicl1 net dergelijke praktijken zou.den be2ighouden. 

Daar van Vliet en :BeekHu~s vriJ dic'1t bij elka.nder te 
:SlaricUJil wonen en 0 een a,.,_dere personen ~let dezelf'de a 
woonachtig zijn, ::igt :1et voor de ha.na. , dat diegene, die 
belang in Dr . Pordea stelt, ter plaatse bekencl illOet zijn. 

:ru na.ar aile waarsc . ...ijnlijkheid ka::.1 7/0rden aangenoL..en 
dat vall Vliet en :Bee:t:mis voornoemd, niet in C.eze betrok
ken zijn, rijst de vraeg of ~e Bruin, die ~el in de o~ge
ving :JlariclLl bekend is, 1.1.~u in eigenbela.ng t\7ee gefin
geerde na.:1en als opdracJ.1tgevers hee:f-'c geileemd . 

::et v..ceemde in het ge:i1ele ver:1aal van de 13rv.in is, dat 
J.ij geen signalement va.~.1 zijn opclracht~evers kan of i7il 



• 

• 
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' il o_ c10:vc::.1 , aw~ .::i. e ~ i;· c1. ·G:...JuS ' e t · o-~ 1 c1.es :Pc:-... c 
E~ . ..; -G e r trecL-'.; c~:n o:t1d r' onl 10 ~~ ge· ~a . 

.Te l -~2-c· ·c· ,e de ::..~uin t ijdens - ct o·1c :.~· .o-v. ·. , · .::c ·er
dezer~ :.. jds ne "~ hen ·"!.o _·(; pl t s .; , led , de bel ::,;::: -~ . l i "lG 
o t 'c::=: '"'n ·ToOl' d :;.• c l '""-'ii es va:..1 -:-. :.~ . roJ.• c". - ~ hij evcn-
i-l,_eel Oij zi jll 0~1dCrf"O el: ZOU Vinden. 

::et on ' erzoek ne.r r de p ersoon va:.1 de door :>e :BJ.:'Uin 
ganoenc1e : :evroui! d e Jonge ,he f t Ge en renu.l·liaa t opgele
ver d . 

Ui t de kar totheek van het · ·inisteri e van Oorlog 
bl eek, Clat een gr oot aant 1 o::t.' 'icieren, genaamd de J onge 
of de J ong, i n lTe6. . Indi e verblijven . Ui t de aa.nt ekeningen 
op hun r egi s tra tiekaa.rt bl eck n i e t, dat een hunner t e 
' G- Gr a venllage of omgeving rmonachtig \iTas ,of uel,da t de 
e chtgenote van een hunncr domicil i e had t e ' s - Gr a venhage 
of i n Parij s v erbleef . 

I n Laren (bi j Bl a.ricum) \lerd gcvon d cn: 
ADAM: V.~-~N VLIET, geboren 17 r.wi 1902 t e Assendelft , van b e
roep architect, uonende t e L ... r en.Ve ldhui s l aan 16. 

Deze van Vli et was lid van de H. S . B. en v ertoelde ge
dur ende de oorlog enige t ijd in Oost- Europa.Hi j i s t er za
ke gearresteerd en gei nterneer d ge\!ees t • 

Van Vlie t i s ver b onden aan het ~1ini sterie van ;/eder
opbou,., en verblij ft doorlopend t e ~Tijmegen. 

Hi j vertoeft s l e ch t s zcl den t e Laren.~eze Van Vlie t 
heeft ook geen omgang met Beekhuis of een persoon met n a
genoeg geli jke nae.m. 

Van Vlie t ~t t hans zeven dagen prin cipale hecn tenis 
ondergaan, ITegen s i n s t aa t van dronken s chap een motorri j 
t uige besturen te :i."i jmegen. 

Bi j de l aat s t e ver k i ezi ngen zijn te Bl a ricum plm. 300 
s temmen en te Laren plm. 500 s t emmen op de COlllli1unistische 
partij tlitgebracht . 

In v erband hiermede i s h et mocilijk na te gaan, rrelke 
personen te Blaricum,me t gebruik making van de namen EN 
V~1 Vliet en Beekhuis,belangstell ing hebben voor Dr .Pord 
en zijn relaties alhier. 

Gesloten te ' s - Gr a venhage , 1 Mei 19t~8 • 

- 6-
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OND :.f', \13HP : 

" Basile S t o 1 c a " 

Naar a.nnl e i din" Tan ecn 1ntcrTieVI Tan de "Ni cuwe 
Courant~ met Dr. G.Pordea ,dc hoemecnse Zaa.kicl astigd c in 
Nc derlund ,in bet t!ote l de \littebru" t o 's~aTenhR~e,voor 
dien u Tertr ek naar Fra nkri jk,ia he t To l "ende artikel ~e
p l aa.tet in de Nieuwe Co· r a nt To.n 18 De cemb€.1' 194 7. 

nonverkwikkeli .1 ke affa ire ". "'Wi ebetan.lt de achulden ?" 
Dr .G.Pordea die ti j ,lena de v.:fvte~i"heid va n de Ba ~!meense 
Ge.zant Stoioa als ?.aHk~e lastiicle in Nederland ia op~e
treden he cft de order van Anna l'aukt:r ,de Roem.eonile Mi· 
ni a tcr Tan Buitenlandae Zakcn ( zij wac j Ar en lang,omdnt 
zi j c owrmni u tf) waf.l , :ln de aeTangeni a "eze ten) om nanr · 
Boekarea t tcru" t e keren,nict opieYolgd. 

l!i 'j h e rlft t nam i d e wij lc n •w:r Fr nnkri ;j k 4:enomen, Voor 
ziJn vortrek hruidcn \i ij c cn ondc r houd met l ,cJu in rrote l 
d e \ii:tt ebru6;, waar l1i j .~ijn introk had £:enomen . Ook nl 
z ou hij teen no~ ~ftici~:cl Tt!rtc"cnwoordi~er Tan Roeme"' 
nie in !l'ederlnncl ~ew~~et z1Jn,dnn zou one ~e tsprck niet 
plants iCTond en hebben in hu t enorme leGatie~ebouw aan 
de Bui t enrua t wea d aar &e en Toldoc nd c brandstoffen aan
wczii wa r en en he t k api t l< l on lcos t om e en d e1·.;elijk huie 
te bewonen.Uen Tr~~t zich trouwens wel Terbaast at hoe 
4e Terte~enwoordiser T~m e on Terarmd land als Roemenie 
er toe ~elcomen ~ijn een cierGelijk huia tE: huren,dat men 
wel tot een cler 6P"Ootste le~atie~cbouwen in onze ~tad 
mng rekcnen. 

We kregen dan oolc nict de indruk,dat ~e nieuwe zaak
~elasti&de "l.Neculcaa, een derie lijke otaat zal Tocren. 

Dat Dr .Porclea niet nu.c.r •. ijn land is t erugat!"aa n, Ter
wondert 0ns niet.Vol"e no ;ijn z c~,;,;en is hij een neef Ta.n 
Manau,hetaeen op hot oo~enblik nu niet bepna ld een intro 
ductie bij Anna Pauker ie. 

Maar boTendic:n n·u~Em wij ona o.f ot 1~iu zeif ~ erg 
truti:> op :~ijn nevfj o ~uu zijrt. De Heor Perden *'111" nam<!• 
liJk Tan het stanc1punt uit,da.t ~i.naezien hij g;sdurende 
ze1Je.n maanclen &eon ield \tit Roemenie ontTing, hij hier 
oTeral achulden leon m/tkE:n .Eet is bei'.J:'ijpelijk,d.a 11 de 
Heer I>&rdea. er weinie To or Toelde zijn pJ(ri Til Termo"en 
fu~ te Gpreken,doch er z ijn sohulden en achuldon. 

Doch afiezien Tm het fei t,dat men op de tho.na ver
trokkcn znaJcael~.\otiade critielc kan ui toefenen,krij&t men 
toch een eiaeno.ardige indruk T{lll do rnaelina Tan de Roc
me£nne diplomateke di~nut,dic zijn iCZanten zender ~eld 
in hct bui tcnland lua.t :1 tten( in ~nden opet~lde zich hat 
z&lfde af} ,waardoor or schuldcn "ema.o.kt worden,hett;;e£:n 
de iood-will welke Roemenie in de \1esteroe lo.nclen zeer 
zeker nDdi& heeft,niet ten go~de komt.n 

:: Ttt ~e l aatate alinen Tl.tl'l di t artikel werd 'hieraa n 
toeaeToe~d: 

"¥1at de Roernecnae ~eznnt Basile Stoica betreft ,dezc 
zeu kortgcleden enigc dnacn in ons land Tcrtoefd 'hebb en. 

Tli~ h~eft echter ~een bo~ock aan Buitenlandoe Za· 
ken "ebrucht'1 • 

Deze medadelin~ -end eohter n!et 
~ea,doch kv1am uit ccn tmdore bren. 

~rt na het Gn~erhoud met Dr.?ordea,dealde een onbe 
kend gobleTen abonn~ Tan de N;.euwe Courant telefenisch 

nan 



/naam 

2 

aan de redactie Tan de :ueuwe Courant te Den Haa.a mede , 
dat hij zoo juist te '&•GraTenhaae de Roemeenae Gezant 
Basile Stoica ltad ontmeet,dift enlcele da~en alhier zou Ter 
blijTen,,vaarTan Terond er steld lterd ,dat deze 6ich in Roe
menie zou beT1ndon.De berichtaeTer opperde de Teronder
vtellin~,dat het blad mi~ochien hi erbij a einterseerd was . 

He ewel de bt:richta~Ter dricmtt,~..l naar zijn/is aettan2d 
en door hem Herd aenocm<J ,ia .~ijn naam echt er niet Tars 

De redactie Tan de lfieu we Oourant ,heeft na ontTansat 
Tan deze m~decleline,de Chat Tan lte t Protokol Tan Bui ten
landae ~aken op~ebeld en ie1nfermeerd of het Juist was, 
da t de Reemeenae Gczant St~i~a zich t hana in Nederland b 
Tond. Van dia zijde word eohter me<leaedecld,da t cU. t niet 
bekend was en d~t clo Gezunt ~e&n beY.oek aan Buitenltutdse 
Znken had ~ebr~oht. 

Het Tarenataande heuft tuli opname Tan het artikel,om
trent cie Hocr Stoioa,aeluid in ho t nummer Tan I8 December 
j .l. 

De nnBM Tan de barichtaeT~r iu bij de redactie 
Nieuwe Courant niet bekend . 

'e-Gra.Yctlhaao, 7 Dec ember 1941. -6-
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23 April 1'948 

Li tt U 26 Gc'1ei;n persoonlijk/ ~ A~~~~;~:-_ Gr'!J) 297 
Ondcr\'lerp: 
Gedragingen van Hocncensc Gezant. 
Bijlagen: div . 

lh 

"l, .. '-

In aanslui ting op de U bij lrnijn 
brief Litt U 26 Geheim persoonlijk/GrVD 297 
dd . 16-4-1948 , tocgozonden rapporton 
betreffend c de gedragineen van de l{ol?"leensc 
Gezant te ' s-Gravenhage , doe ik U hicrbij 
toekomen afschrift van een rapport , 
opgernaakt door 3 met 3 bijla.gen, hetrokking 
hobbendc op deze aaneclebenheid. 

c.s. 

Hoof d C. V .D • , 
. t . a .v . de Ileal' L. Pot ., 

~ 

J_pvastraat 68 
~ s- GHAVENlU1.GJ!l . 



])Qtwn van boricht: 
Ra-pporteur : R. J .l'l. 
Van wi c is he t boricht a.:f'kol!U3tig : I sP!la en Halcl:m • 
.Be tro t.n7baarha i d w.n de be riCh tge-ve r: Vt:r.m::>e d,e l i jk be 'troUIYba~r. 
~ trouwbaarhcid VIm hat ber.icht : niet gaoontroleerd. 
Welke ac t i e 1 .u zi~ ondernomon.; geen. 

· "Pragan" vcrm6l.a in vorige rapporfun beet "PRAGANO" en woont in :Davcnter. 
( dria nie t in JAri:tsland). Hij hco~t ge~m d iplotn3 ti~k~ status, em bea:f't tijdcn.a 
ae ~rlo.g voor ~ Dlitsers gewl'!rkt. Hij 'lfercl.ient £. 600.-- psr m-and. 

1). In .hm.Btard8l!l bestaat et!n Inter~tiona.ale CotiiiiUllistische .Groep, waar behalve 
Roemomm ook nndere landslieden lia van zijn. 

5. ~o~ dezc groep~ · die :i;n een :vrourtelijkc en een JDAmneliJl'e afdeli!l8 georga.-
nbocra is, behoren ds volgenda .Roemenen: 
a . Hccu* en echtllcnote (Roemeons z~alqiclantigaa, Den Haag) 
b. Eus;en IlrSW;teacu, stuqent irt & s;chi.lderkunst, adres in A 'dam niet 'bekand. 

(N1). 

Pragano adres: Devent-er. 
Wlrgarcte de Groot-14Jarinetai- Tai£as Susoitstr. 4{) '!II Jlrnsterdtlm-Zu~d• 

Andere bekonde ~men ui t deze g:roep z:i;jn: . 
llolvodoi,r (of dai-gelijk lClinkende na01m) Fransman, vroegor werkzaam op ]1~ansa 
nmbassado, doCh aldaar m~aer earvol ontslagen. 
Son;a:rtanu, thana woer in bet bui tenland, die tijdens het scbaaktournooi hi~r 
was ais vcrslaggevcr, doch kvtam in Yterkolijkheia <13 zaak in ..ArustO"rdam contra
loren. 
Vcrschoor (Amstard~. (niet zok,r) . 

7. M.s bijl;ige A "n .B tviee brioven ~n Eovr. de Groot en Dz:Wutescu aan Zaak.ge-
l&stigdo Naculee , die vo~ens Haldan hcdden mooten warden vornietigd en in code 
gost~ld zijn.. Zij zouden ~llsrl.ei ;l.nlichtipgcn, moeten bovatton (Haldan, die nog 
in de RoCJJWense legatie \loont, hoewcl hid is ontslagen wist dezo brieven te bo
machtigen) . 

B. In e~n der brieven heeft men bet over t:'lSpoo:rten die aangekomen zijn; hiermede 
wordt e chter bedoeld c1'l aankomst in .AmsterC:W.m van Sonarianu,. 

- 9. Als bijla&e b • . -





...... 

NOTITI Z bij AC~ 34163 

Dhr . Pot , 

In aanslr1.Ltin!S 0:9 mijn notiliie bij 33125 bet volgende : 

1- De Marech~Qssee schijnt zi ch thans ook eni gszins onbehP~clijk 
te ;aan voelen ten opzichte van u de Commr1nist die geen Commu
nist is" , TEPES ( zie pQnt 2 van stu ... '!{ 34163) . 

2- Teve:ns dringt het tot ze door dat bet bezNaarlijk is, dat de 
berichten uit het Roemeens in het Frans en dan nog eens in het 
N ederlands vertaald worden . De rapportell.r stel t voor nu ook 
een t ol k i n te schakelen. \iij krijgen dan de volgende Vleg: 
Van TEP3S nsar FALDAN en ISPAS, een TOLK , de RAPPOR1SUR . 
D. v.r . z . dat , behalve de ineewijden bij Iv1arechaussee en CVD , nie 
minder dan 5 personen van deze "hyper gehei me" zaak volkorr:en 
op de hoogte zijn (afgezien nog van eni ge echtvr i endinnen). 
Ret li j kt rijkelijk veel en de "secu.rity" i s ver te zoeken. 

3- HALDAN is ongeveer 13 jaar chauffeur e;e·;teest bij de vr oegere 
Koningsgezinde Roemeense Jezant en bij ~e regime-wisselin~ 
on·tslagen. Desondanks woont hij nog steeds (maanden l ater; 
i n de Roemeense Lee;a tie en zorl. gel egehheid hebben de inhoud 
van de prQllemand te stunten. Heeft hi j dus toegang tot het 
bureau of de wer kkamers ? Ret lijkt te mooi om \laar te zi jn. 

4- Bekijken wij de aldus verkregen papieren eens nader . 
a )Het valt op, da t de briefkaart, geschreven door DRAGUTESCU 

( bijlage B bij 34163), geschreven i s met dezelfde inkt als de 
\}aarop ( vermoedel i j k door de Liar.) gekl adderde aantekening. 
(\/aarom schri j ven z i j op "or i ginele" s t\lkken?) 
I k wens niemand onver di end ver dacht te maken, maar autorna tisch 
komt de gedachte op, dat deze briefkaart niet "echt" i s . 
Tracht de" rapporteur R.J.W." zich wellicht interessant te rna
ken en is deze kaart mogelijk in zijn opdracht geschr even? 

b)De " b:egroting" (bijlage C) is blijkbaar als kladje bedoeld en 
zit wel erg eenvoudi e in elkaar . Waarom op een kladj~-0 
ficieel sternpel? Moet de echtheid soms "bewezen" worden? Ret 
ligt er wat erg dik op . Ik kan niet aannemen, dat de huidige 
Roemeense Zaakgelastigde zo ' n gebrek aan " security- mindeilness 11 

heeft , dat hij werkelijke stukken van belang in de prullemand 
gooit - nnet niet genoeg verkreukeld om onleesbaar te zijn" . 

5- I n bet bericht omtrent de "Internationale Comrnunistische 
Groep" te Amsterdam staan voldoende namen en adressen om op 
verder te werken . (Susartstraat moet ongetwijfeld zijn Dusart-
straat) . - -
Ret inwinnen van inlichtingen onzerzijds over deze lieden, 
lijkt mij echter voorshands niet juist. Ik veronderstel, dat 
de Marechaussee daarmede (hopelijk op discrete wijze ) bezig 
is , en een onderzoek van twee kanten zou op ongewenste wijze 
de aandacht op de gehele affaire kunnen vestigen. 

6- Ik krijg hoe langer hoe meer de overtuiging, dat deze gehele 
affaire is " opgezet" , hetzij door TEPES c . s. (al of niet in 
samenwerking met de "rapporteur") , hetzij door de Roemeense 
Zaakgelastigde zelf. F.et eerste lijkt mij het waarschijnlijke 
Ret lijkt mij zeer gewenst Van Heeckeren in een mondeling on
derhoud - en natuurlijk zo courtois rnogelijk en met vermijding 
va~ alle gevoeligheden- op deze mogelijkheid te wijzen. 
De CVD zal zich m. i . van elke ac tie moeten onthouden. Het 
heel zal vermoedelijk een daverende grap blijken te zijn, 
waarbij wij niet tot de lachers zullen behoren. 

4. 5. 48 
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Litt U 26 Gchcirn persoonlijk/GrYD 297 
Bijlagen: 2 

A· -
Onderwcrp: 
Gedragingen van Hoemeense Gezant . 

~-'' 

Te Uwer informatie doe ik U 
hierbij toekomen afschriften van 2 rapiJOr
ten , op~emaakt doors ., betrekking 
hebhende op oe genragin~en van de 
H.oeMeense G·ezact te ' s- Gravenhaee . 

Indien in deze aangeleeenlteid 
nieu.we r;egevens te m.ijner kennio worden 
gebracht , zu.llen U deze worden toegezondcn 

A.AN" : 

Hoofd C.V.D ., 
t . a .v . de Hcer L. Pot., 

• ' s -GHAVENHAG~. 



2. 

s. 

De c\.lau:ffcur vun de Ieraaannt ,uownt i6 een lloemeen, Bic !. 13 jllo.r cllaut
fcur was bij a~ vool'!:mlig~ koningQgczinde RoemeenSG ge~ant olhier, ibch heet.t 
bij de :regiCWlWit:meJ.ing in li~C~Mr.io zijn ont::Uog gekro,ecm. Zijn ~am is Stnir Haldtl1 
on hij s:;>rocl:t olflohts nomecns. 

Op cJn teru.gtocht ~ Q,a Root10enaa a~n:ant v.nnui i; ilt'lulae~;t eon ZW{l.ar :vor ... 
zc, .; lei ~tl:c t xno® l'ifl-bve;l.k o.tv:~n1oon :.trlfllll:' wua, ge111:~.on •• ijn ui't.W tingGn (gem.ont 
;§5 kg.), 

De chnlif't'eur ..zo.g kaxw om .zeu voorzich1.i.g ~m blik in hct pW-ket te wei
pen en constatcercle <'lilt zich dD.arin exp;tc_.ic~ .. stoi"fcn bcvon&n, vor~t in dooa• 
jes net opochrilft. (.1'\:~t\-l 'l"tv~i~ ~~li~~ 7-t,s) . 

.Ben lid "WU bat peraonceJ. van het l£0emecr.s!l Gezant!Sc.~ap, ~ian ~pes,. 
goh.cten~ die voor oo~int aoorgaat, aooh irull:a Diet in, heeft 'bOvesti.gCl dat dit 
pskl:et throw op tie Rool;lt"en!:ie lll!lbasno.tlo in: ~n Haag is, on neo£t hct w:nnooCI.eu. uit
gesprol:e~ iiD t ECior b'-nnerJ~ort do irihoua van dit ~'kket ... buiteu <11 ~gatie SQai~trl. 
'bull!ord ~a.l noraon. 

'. . 
Rapporteur zal in contact g~b:J:';;lcht v10rd=n ~t &laan en Tepca. en trachtcn 

n.od.e!'e. i.nlich"tin en tc J:rljgon,. 



VEILIO:IEM R.4ProR~. 
BERICliT. ------

No. Gr.V.D. 297. 

Datum van bericnt: 12 .April l9li.8. 
Rapporteur: R. J .17. • 
van wie is het berlcbt ai'kQll!Stig: ropwrteur. 
!\:! trol.n'1bSarheid van rut beridl tgever.t 
':a:ltrotmbaarbeiQ. van het boricht: 
Welke aotie 1s zijn. ondernamen: gcen~ 

Mot welkc instantios wordt s~engewarkt: 

:l. 

2. 

5. 

6. 

Rapporteur is door contact uit vorig rapport in vorbiilding gebracht .met 'l!l.~IL 
!sPAS", Rosl'M!on, geboren 26:6:1910 te Hira:slu, woMnde Javastraat ~ Den Haag, 
tele.:f'oon 115495, p/a J.H. v .· Santon, berocp chau:rtcur oij bet Venezolaa.nse Ge
.zantschapl 

ISP.AS die vlot ~rafts sproekt, doch geen ~derlands, is tegelijkertijd net 
SVIER'"'HAffim ontslagen, door middel van -ecn telegram uit Roemeni! . Op 22 .Apz:-il 
a .s. loopt zijn Rocmeens" paspoort 9£ en hij huft een vcrzook ingediend O"..a in 
hat bczit van een Hod. Vre<!l!ldolingen ;tx~spoort te worden gestcld. 

ruP.AS en ~H:> .zijn goode vrienden en daar t81-"ES sleChts Roemeens. spreekt, 
zullen de rappc;rten van TEH:S via ISPAS worden ov;rsebracht. 

~ bu.ft eon onderzoek ingesteld naar bet pakkot met patroncn, maar beeft 
h<Jt niet meer kwmen vinden. Ret sch:l.~t vrij kort na aankanst op het gozantsohap 
weer door ie.mand verwijd.erd te zijn. 

ll:i.•rvoor komt in aanmcrk:ing '1PRAGA.N11 nadar~ gegevens ontbre n nog, die reeds 
!!;.15 jaar in Nederland is, en werkzaam ia op da .RO$mGense Legati Hij is· oen 
be langrijk ponmunis t, an woon:t nie t in Ned or land, doch in Dui tsland' C. I\ ~(.("" ~4401 £1o\ w.e~vo. 

Alle bijzonderbeden van veiligheidsbc:lal'l8, dio voorkomen op des Roameense Le
gatie, zullon voortaan door ThrBS gelllllld worden. 



tiot- i r,-e 
vaVI Cr 
4. a 1<\ K..lS . 

• 

• 

ODI~~ 
~ 

Laden van de Roemeense Legatie, die gedurende 

AANGEKOMEN: 

VERTROKKEN : 

de laatste maanden z ijn aangekomen en 
vertrokken • 

NECULCEA,Michel, Zaakgelastigde te Den Haag. 

SOCOR,Matei, Dir.-Gen.v.d.Roem. Radio-omroep-Yij-en. 

SOCOR-COHN,Reiza, Mevr., Eohtg enote SOCOR,Matei. 

GROSS,E~nest, Teohnisch leider Radio-omroep-Mij-en. 

STOIOA,Basile; teruggeroepen, lid Boerenpartij 

PORDEA,Dr. Gustave, secretaris. 

19-4-48 
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6 APR 1948 
Notitie KB 

Bestemd voor C (Hr. van de Noordaa) 

Onze relatie Clipper wenst zo nauwkeurig mogelijk te 
worden i ngeli cht omtrent de ~den van de Roemeense 
Legatie in Den Haag , die in de laatste twee maanden 
zijn aangekomen, zowel als vertrokken. 

Antwoord s . v . p. aan KB • 



• De chau.ff'aur ~ kans Om zoer voorziehtig een blik in hot pakket te wer-: 
pen en conatatecrde ~t zicb.d.aarin e.x_plosieve stoffon bcvondcn, vorpGkt in doos .. 
jes wt opschrift.(;'P''~'~w,~"i"'ic. ~4,ib4..-7·""·) .: 

nadere 



N 0 T I T I E bij (i..O. 33125. , 

Checking van de in dit o .~. voorkomende namen hee f t onderstaand 
resultaat opgeleverd: 

· @K V. DRAGOMIR (het "contact" van de Marechaussee). 
Sta?t bij ons te boek als chauffeur b~j de Argentijnse Legatie 
te Den Haag. Niet met zekerheid bekend of hij daar nog is. 

I 

IlALDAN- Staat bij ons nogsteeds te boek ale chauffeur bij de 
~ Roemeense Gezant. Schijnt due thane cha uffeur te zijn bij 
"f / de Legatie ·van Pertt. . . 

TEPES - Staat bij on:~ inderdaad te boek ale portier bij het 
meense ·Gezantschap. Zou, volgens het. G.V .D. - rapport 
s'taan ale communist. 'Als zodanig is het logisch dat 
ook onder het Anna Pauker-regime gehandhaaft is. 

Roe
bekend 
hij 

Zou in werke.lijkheid d'us geen communis t zijn en bereid zijn 
11 berichten van veil'igheidsbelang" via ISPAS aan de Mar. 
door te geven. 

~ ·~PHAGAN - komt bij ons niet voor. 

IS PAS 
~-

/ 

- Staa~bij ons te boek als chauffeur bij de Roemeense Legati 
Schijnt dus thane chaufe,ur te zijn bij de Venezolaanse 
gezant. 
Zijn vrouw, Maria ISBAS, staat bij one te boek ale bediende 
bij de Roemeense Gezant. Volgens een recent ontvangen be
richt van B.Z. heeft zij begin April ontslag genomen ala 
kokkin van de Gezant van Venezuela, waar zij ruim een jaar 
als zodanig is werkzaam geweest . Van haar overgang van bet 
Roemeense Gezantschap naar de Venezolaanse Vertegenwoordi
ging hebben wij (zover mij uit een v~uchtig onderzoek is 
kunnen b~ijken) nooit bericht gehad • 

.A.ANTEICENINGEN - Dragomir schijnt niet de minste bezwaren te hebben 
gemaakt de Marechaussee in onmiddellijk contact te 

brengen met zijn bron van inlichtingen, t.w. TEPES. Bovendien ape
len ISPAS en HALDAN hierin ook een rol. Naar mijn smaak geven in 
deze zaak teveel mensen zich met veronachtzaming van de meest ele
mentaire voorzichtigheid bl~ot. Ook de methode van de Marechaussee 
waarop zij deze berichten doorgeeft, is op zijn minst onvoorzich
tig te noemen, hoezeer medewerking en vertrouwen door ons ook op 
prijs gesteld wordt. 
Eventuele berichten van TEPES worden in het Roemeens doorgegeven 
aan ISPAS, door de laatste vertaald in het Frans en komen dan bij 
de Marechaussee , die weer in het Nederlands vertaald. Grote kane op 
verminking due. 
Indien deze zaak "fout" zit, zijn er 3 megelijkheden, t.w.: 
- 1 - bewuste "Irrefiihrung" (de contacten zijn m.i. TE GEMA.KKELIJK 

gelegd) 
- 2 - een proefballonnetje van de Roemeense Vert. om te zien hoe 

wij reageren (is het "ontslag" van ISPAS en HALDAN wel "echt" 
- 3 - een poging van ISPAS om zijn op korte termijn noodzakelijke 

Nederlandse vreemdelingenpas te verzekeren tdeze 3e mogelij 
heid sluit de beide eersten niet uit). 

CONCLUSIE - Deze "contacten" lijken ogenschijnlijk te mooi om ze 
los te laten. Er zijn echter teveel vreemdelingen in gemoeid die 
allen ~ tout prix een bestaan moeten vinden in de vreemde, due 
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vermoedelijk voor geld voor alles te vinden zullen zijn. 
Eovendien werken zij op niet minder (of werkten er tot 
voor kort) vier verschillende legaties, n. l. de Roemeense, 
Peruaanse, Argentijnse en Venezolaapse . 

De Marechaussee zal m.i. onder het oog bebracht moeten 
worden, dat in elk geval deze zaak zeer voorzichtig behan
deld zal moeten worden. In de eerste plaats reeds laannemend 
dat TEPES c.s. ten opzichte van ons ter goeder trouw zijn) 
ter bescherming van de "contacten"; in de twede plaats omdat 
het lang niet onmogelijk lijkt, dat hieruit door de Roemeense 

• lE~gatie een enorme' "rel" geschopt kan worden. Ret zal de 
Sovjets (Roemenie lig~per saldo achter het Ijzeren Gordijn) 
lang niet onwelkom zijn om b.v. de Argentijnse legatie (Peron) 
aan de kaak te stellen, terwijl het "bewijs" hoezeer de 
Nederlandse "Geheime diensten" trachten te spionneren on de 
legaties van de Russische satellietstaten een meer dan weJr 
kome verkiezingsst~t voor de Communisten .zou betekenen. ~ 

20.4.48 

( 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~~Kabinet en Protocol 
No . .. 6.394;: .... 

'5-GRAVENHAGE, de .................... 1-5 .. Juni 1948. 
Men wordl verzochl bij de oanha ling 
von deze brief daglekenlng. nummer 
en afdeling nauwkeurig '" vormolden 

Ik heb de eer U mede te delen,dat 
de Hear M.Neculce,eertijds Tijdelijk Zaak
gelastigde van Roemenie hier tar stede, 
tot Gezant van Roemenie bij Harer Majesteits 
Hof is benoemd en op 5 Juni j.l.zijn geloofs
brief aan Hare Konintlijke Hoogheid de 
Regentes heeft aangeboden. 
Irk 

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

-Y~~ 
_II~ • ..:. • --------

(?}),. /j'rc-. . ........./....:.. ~-

• C L~ (_ 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, 
's -G RAVEN HAG E 

8 7361-'47 



UIT'TR E I< SEL 

Voor 00 136 Naam Hoe menie 1/ertegenwoordie: ing in lJedc rl. 

Origincel in OD 306 Naam Hongaar se Vel·tegeHNoordir' i llg in Ne eter 1. 

Volgnr. Ag.nr. 31541 Aard van bet stuk schri jven. 

Afz. Hoo~d Visadicnst Datum 16 - 3 - 48 

~r werd een viswn. verleend door een Nederlans Consulair of Di) lomatiek 
vertegenwoordig&r aan; 
Mircea Dimitriu , oud Roemeens Consul te Bern, zakenreis, visum verleend 
begin Maart ' 48 , duur 1 week, Gezanl!$.scha1) Bern , begeeft zich naar 
's Gravenbage, Drs. Th. Hillen , secretaris valcgroep Groothandel Medis che 
en Pharmaceutische Artikelen . 

Uitgetrokken door .. PR Afd./Sectie . . .... AC D ..... :'!...... Datum .. 5..:-8 ":":48 

Op aanwijzing van .. 1tllil ... C. V .... ......................... . 

@ soJo. ·~e 



MINfSTERfE VAN 

BUfTENLANDSCHE ZAKEN 
'S-GRAVENHAGE, den 

OPG~.EGD 

.. e .... l~l.tn.r_i___ 1 9 .. :·.. ... 

AFDEELING .Ll' Ctic .• U .:.1-.::>u!'u.t ·cv~ ., .Ull 

• 

• 

No. ~ 177 Men wordt verzoch~ bij ede.a~in&-vao 
dezen brief d ag te.e ken i ng, n u m mer 
en afdeeling nauw~ig te vermelden 

1 - MRZ J9.'1 ----

Ik eb de ecr U h crneven~3 ter 1-:en:lis-
. / . 'lei lin tn docn tool.orten afue .rift van een 

va,1 1 r . Ls . JLmba.s::w.dc te lrusse l ontvanr·en 

-- ac .. rl.1vcn L d. 20 dm~cr inzal·e visur .verleninr· 

J J aan Tudor en {era A D i ~.3Cl , Jnder aanteke

ni.l , d&"t; ik mij voorJlel .. t .... n de J.nbassade 

te lc:..ten i'leten , ~at ~k .• 1et de voorr;estel de 

vistunverlenin accoord a . 

DD I.INIST.t!;R ·rA l !3U _TE!!Lx TD.:>E ~AYEH 

v or acze 

et •. au '.. ... dar .:. r e c t :.e : ;;. 
~ _... 

I ~ 

1an de ~entr le Vei.t.i he idsdi enst 

t e ' ~ - , r ave n h a t e. 

@ 7 191 • ' H 
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AMBASSADE DER l\'EDERL.I.\'DI~.\' 

~~sscl, 20 COIU~i 1948. 

Visum ~udor en Vera AnJreesco 

Ik neb de eer U'r.~r .l:~'ccllcmtie hior ncvens te doen 

toeko ten d .... e-.hri1't v"" .. een nota vc.n d.c .oenecnoe Let;;atie alhier, 

houdeu.lle een vcrzoek Olll ce• visu.m voor mcer<lere ~rci .... en voor 

de ~ij~e~ijk ~a~g~lasti6ue en zijn vChtgcnote • 

.an de Eeer en .ovrouw wu ... euco cb ik een visum. 

VOOr een rei s Ot gcldi,,luids:luur .. " ~U l \.COk V-l.'Otl•ekt , 

au.ngezien llet mij moeiliJ voorkomt ~ te .urus .. el ...;cu.ccrccli

t;cerc.le diplooaven een vist ·t;e 

De stel ij voor aan dip~o ten van ~anden achter 

hct iJzercn or~ijn, mits zij bier t-..r ... tec:.e geacc:reditcerd 

:..i jn i n hct vervol g , onder melding aan UTie h'Kcell entie , e en 

vi :3um voor ~en ~~cek E.:u Jeh L'cis tu vers rokken. ocht t::ij 

ziQh ... ~.J. .. Lr ,ee r.Liet JmnrJ.en vcronigou, c.t:ll1 :..oucte ik r~auwJ .. eur·ige 

iu ... l. .... 'L.Ctics ter zake op ,~,;riJ~ ..,.t llcn. 

o l.lllb o ...... detu-, 

w. g. H. R. van Houten 

ZiJnor .cvlle t i e 

de Heer i i..:. l. ... r vun Bu.i ~.c .U.andsc a1 e. , 

•s G r a v e a h a S e 



AMBASSADE DER NEDERL:I,\DT:..\' 

.i.ll'UXf.:lle , lo 20. II . 19l}$ 

n l .i.quc c 

nR 269/7 

.La L<5e t:ton d-.. la .opt;. 1:1. ue O.f}t~lW.rc ~ov..maine 
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MINISTERIE VAN JUSTITIE 

AFDEELING POLITIE 's·GRAVENHAGE, 16 J'ebruari 1948 
BUREAU, lli j ksvreemd elin.;end i cnst . OPG~I ~') 

No. 23563 

Onderwerp: )r . G. Pordea . 

Bijlage(n) : 

Men word1 ven:och1 bll de aanhallng van dt1 rchrtjvon. 
Afdeellng, Bureau, dag1eekentng en nulllll!er 10 verme don. 

.. In ant\/Jord O }? Uw schrijven d . d . 9 Fe
bruari 1948 I~o. x. 29096, betreffende :)r . 
G. iordea , heb ik de eer U te berichten, dat 
uit mijn administratieLblij kt , dat deze 
vreemdeling op 23 Juli 1946 door de Heder
landse Gezant te Boekarest , een diplomatick 
visum en een bijbehorend laissez-passer 
werd verlcend . 

Het Hoofd van de Rijksvreemdel ineend "enst , 
tevens Hoofd van de Visadienst , 

• 
Aan: de Heer Hoofd van de 

Centrale Veiligheidsdienst, 

te ' s - GRAV3lniAGE . 

evclink • 



• 
/ 

X 29096 . 
G E 

9 Februari 8 . 

Dr .G . PORDEA . 

Omstr eeks half December j . l. ver schenen in 
de r·oderlnndse blac1oH berlchtan omtrent het vex'trek 
van de Hoenecns o /~aakge1.as"igde,Dr . G. PQRT'EA . 

Volgens c1ezo bl<tden zou Dr. G. PORT"'EJ\ naar 
Fr ankr ijk ver t r ekken . 

Ik ver zoek U rn.ij wel to willcn bericht en 
of bij Uw dienst iats o::nt..ce,lt de huidit;e verbl ijf pl aats 
van deze per soon bekend is en of t1.ij inder daad 
!Teder land heeft ver :qten. 

!r~T HOOFD V.\1' DE 
~Aan het rroofd van de 

Rir"SVf.'!<;El"DEI.Il G .tiDIID~~T. 
Raam·.veg 47. 

C P'IRALE VEI LIGOIDSPIEFST 
namens deze 

' s -G R_! V Z N H A G E. 
J . G. Cr abbendam. 
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11 JAN 1948 
-:.-

Ac ~ t81VI 
.rll:t.n ..... G.u (ter doorzc::ndin .. naar C) 

r'4) • 

.ij vern ... t:n van .:!xnre3s~ hE::t vol ende : 

I !. ichcl ' ..... CL.,. .. CJ.J.-1., .:o~;:n:eens, chare" -1 ' 1 <..iras in 
l)un He;:1 0 , oat uit Iarijs, ~;&ar h ij •'Persrar:id11 

( Cons~:; ill er do pre sse) \ as . I"i j i.:> t.o:..:n e:x:
isY.unc.t"' leraur Ef!l lid van de ~iOtll~conse .3 Jeciale 

.JLnster... 
11ij heof't zich in koe!!1enie areciaal bt:Jzig eehouden 
wt llt~t .:oemuenso 1 at ionalt;; iront en l,udft 

I c:';l:l orkt 1et :Lnerf.lal Gt'"'.JJt, uie boschouv.d ordt 
!i] en dt. ch- f's van de Rot;:m..:enat:. ..:;neciale 
iu <'rankri jk. . 



RO.Et.IT<."EN • 
• ~ure.}.ian clli\HIU, goboren 18 Dec. 1899 te Jassy in -qoemenilf , GOdadienst orthodox, 
Consul- Concr<.uil v..m HO~l~nil~ . gehuwd met veturia J:..d~ici, geboren te Focsani i n 
iloemeni~ ; woont te Amstel'dam met vrouw !-!aphae1ple1n5-~ gokomen van :aoekarest. 
Vo1gens eigen opgave a i nds .Tul i 1945 in Ucder1and. Hoeft dip1omatieke pas Serie C No . 3 
Coen Distributiestamlwart. Bonnen worden veratrekt door 1e[•u.tie in '!)en Haag. 

- - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - -



Details at1to' o RO .. w'BNSB .~. !l~ ... ~JJ)l: 

CD 275 Htl.dson, chm:;s:ts 3"193231, 1oto:r iCI.cm, dct~.ils 

CD 309 Tiodge , bouHjaar "1946 , chas . 253318, mot. D 24- 253318, 
6 cylinders . 

CD 263 Hudson, j~~r ~ ~ ch~~ . 3178815, motor idem 



Voor 

Originecl in 

Volg nr. 

OD . 136 

PD 243 

Ag, nr. 29383 

Afz 

UITTREKSEL 

Naam Roemeense Ve:r.tese.pwoordigi.ng i.n. Neder 

Naam STOIKA 

Anrd van hec stuk .. 

On tum ... 7. .. J all' 48 

Naar aanl e iding van een i nterview van de "Nieuwe Courant" met 
Dr. G. Perdea, de Roemeense zaakgel astigde in Neder l and, i n het Hot el 
Wittebrug te •s-Gravenhage, voor di ens vertrek naar l!"'rankrijk , is het 
de artikel geplaatst in de Nieuwe Courant van 18 December 1947. 
"Onverwikkelijke affa ire". "Wie betaalt de s chulden ?" Dr. G. Pordea die 
~jdens de afwezigheid van de Roemeense Gezant Stoica als zaakgelastigde in 
• derland i s opgetreden heeft de or der van Anna Pa uker, de Roeme ense Minis
t er van Buitenlandse Zaken (zi j had jaren lang , omda t z i j zommunis te was, in 
~ gevangenis gezeten) om naar Boekarest t er ug te ker en, ni e t opgevolgd. _ 

Hi j heeft htans de wijk naar Fr ankrij k genomen,. Voor z i jn vertrek hadd 
wij een onderhoud met hem in Hotel de Wittebrug, waar hij zijn intre had 
genomen. Ook al zou hij teen nog of ficieel vertegenwoordiger van Ra menie in 
Nederland gewees t zijn, dan zou ons gesprek uiet plaats gevonden ebben in 
het enorme legatiegebouw aan de Buitenrustweg daar geen voldoende ·br andst 
fen aanwez i g waren en het kapita len kost om een dergelijk huis t bewon~. 
·Men vraagt zich trouwens wel verbaast af hoe de vertegenwoordige· van een 
verarmd land als Roemenie er toe gekomen zijn een dergelijk huis te huren, 
dat men wel tot een der grootste legatiegebouwen in onze stad mag~~~ 

Wij kregen dan ook niet de indruk, dat de nieuwe zaakgelastig e 
M. Neculcea, een dergelijke staat zal voeren. Dat Dr. Pordea niet naarlijn 
land is teruggegaan , verwondert ons niet. Vol gens zijn zeggen is hij ~n 
neef van Maniu, hetgeen op het oogenblik nu niet bepaald een introduct~ bij 
Anna Pauker is. Maar bovendien vragen wij ons af of Maniu zelf erg trota op 
zijn neefj e zou zijn. De Hear Pordea g ing narn.elijk van het staadpunt ui~, da 

.~tangezien hij gedurende zeven maanden geen geld uit Roemenie ontving, hi~ 

._ier overal schulden kon maken. Het is begrijpelijk , dat de Heer Porde~er 
weinig voor voelde zijn prive vermogen aan te spreken, doch er zijn schtll.den 

schulden. Docht afgezien van het feit, dat men op de thans vertrokken 
~a. ...... 6 elastigde critiek kan uitoefenen, krijgt men tech een eigenaardige illd 
van de regaling van de Roemesnse diplomatieke dienst, die zijn gezanten zc~t
der geld in het buitenland laar zitten (in Landen speelde zich hetzelfde ~) 
waardoor er schulden gemaakt worden, hetgeen de good-will welke Roemenie ~ 
de Westerse landen zeer zeker nodig heeft, niet ten goede komt." In delaa 
alinea van dit artikel werd hieraan toegevoegEl:"Wat Ele Roe.meense gezant 
Basile Stoica betreft, daze zou kortgeleden enige dagen in ons land ver
toefd hebben. Hij heeft echter geen bezoek aan Buitenlandse Zaken gebracht. 
Deze mededeling werd echter niet gedaan door Dr . Pordea, doch kwam uit een 
andere bron. Kort na het onderhoud met Dr. Pordea, deelde een onbekend 
ven abonne van de Nieuwe Courant telefonisch aan de redactie van de Nieuv1e 
Courant te Den Haag mede, dat hij zo juist te •s-Gravenhage de Roemeense 
Gezant .Basile stoica had ontmoet, die enkele dagen alhier zou verblijven, 
waarvan verondersteld werd, dat deze zich in Roemenie zou bevinden. De beri 
gever opperde de veronderstelling, dat het blad misschien hierbij geinter. 
resseerd was. Hoewel de berichtgever driemaal naar zijn naam is gevraagd 
en deze door hem werd genoemd, is zijn naam echter niet verstaan. De redac
tie van de Nieuwe Courant, heeft na ontvangst van deze meededeeling, de Chat 

Uitgecrokken door .............................. ... .............................. ............ ... Afd. /Seccle .............. ...... .......... Datum ~.~ <:'.~.~ .. ~ .. 

A.L. 172'19-''17 



van het Protokol van Buitenlandse Zaken opgebeld en eeinformeerd of het 
j.l st was, dat de Ro.ameense Gezant Btoica zich thans in Nederland bevond. 
Van die zijr 1;1erd echter medegedeeld, dat dit niet bekend was en dat de 
Gezant geen bezoek tian Buitenlandse Zaken had gebracht. 

Het vorenstaande heeft tot opname van het artikel, omtrent de 
Heer Stoica, geleid in net nummer van 18 December j.l. 

De naam van de berichtgeveris bij de redactie van de Nieuwe 
Courant niet bekend . 

's-Gravenhage , 7 Januari 1948 -6-



Aan C 5 
Van C 7 . 

OPGEt.EGD 

Het volgende verhe.al · •erd geda!)n door 
tijdelijk zaakgelas~igde V8n Roemenie dit 

. 

Nadat Anna Pat1ker bet in Roemenie tc zegben had gekregen, 
erd de Roemeense Za9.kgelas ti 0 dc teru.00eroepen. nij re-::atri-

rerde en er 1erd niets meer van noch over h&~, behoord. 
~e~een die als tijd . zaakgeiastibdb optrau, ontving geen 

"'Cld ·tit Roemenie . Op zijn herhaalde telegrammen ontving hij 
~i teindelijk ant\•oord, 'raarin hem •.'lerc.J. verteld, dat het ·reg
laten van bet ~mordje "stop" ui t zijn telegrar.unen reeds een 
belangrijke besparing o~ zou leveren. 

Teneinde raad verkocht hij c.le tanijten ;oebehorend aan de 
Amb:1ssade . 

Plotseling, zonder dat hij ~it Roemenic hierover bericht 
zou hebben ontvangen , presentecrde zich iemand bij hem, als 
zijnde de nieu'7 aangewezen zaalcgelastigde van Roemenie in Ne
derland . Toen de tijd . zaakgelasti;;;de aan c.le ieU\'!e man mede
deelde , dat t.ij de zaak. graag zou overdragen maar dat deze er 
~el rekening mee moest hoDden, ilit d& kleden verkocht •mren , 
werd hem toegevoegd , dat hlj da~r bij zijn terugkomst i~ Roe
menie uel ernstige moeilij.cheden over zo.1 krijgen. 

De, thans gewezen , tijdelijk zaakgelastigde ging naar zijn 
collega in Belgie , aie in zelfde omstandi6 heden verkeerde , ver
telde deze '"'at aan. :1em overkomen ·vas en raade dezc aan eveneens 
de tapijten te verkopen. 

Na afloop ven deze transactie zouden beide collega's naar 
Parijs zij'1 ~egaan om aldaar onder te duiken. 

Eij de Roen6ense zaa::;elastigde in l.;ngeland zou zich ook 
iemand heboen aangediend, a l s te zijn de nietn; b€noemde gezant . 
Zender nadere instrticties ui t Roemenie •,iilde de oors:pronkelijke 
beheerder der .... mbassade, die sterlc meenJe te s-taan omdat hij 
nog pas kart gel~den Koning ichael had gesproken , de zaken niet 
overdragen ar1n zijn 11 W01lld be" opvolger en ontzegde deze het 
recht dtze overdracht te eisen . 

Op 14 November 194 7 werd joor de !-!ederlandse .A.mbassade te 
Parijs een jiplomatiek viswn verleend aan: 

Neculce • ~chel C1~l tureel Raad bi j Roemeens Geza11"tschap 

12-12- 1 47 
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o:::r::-i. 0 :i.nool i n Od Hoc 10onoa Vert . 
c > >ic i n Ras . Ver lie.;. 

Aan 1 C 

Do P.oemcanne Conmll-:}eneraal te Arno ter dam A .D. AD'\.!.O:U 

he eft OJ 1 3. -> • £'1.-7 van een keunie blj Bill tenl. Zalcen onoffi 
cieel a.Zscheid ..:;enoiTiem. Hij zcide even zijn hart "'.;e wi.tlen 
u.i ts t ort en. Ger'u1en tijd haddon d.c Ranson van de Handels

mi osi(: t e Amstt..I"dam hem l a ~ en vol e;en. Deze lie cl.en zou.den 
ook herhaaldel ljlt vcrzoeken tot hem ger.icht hebbe n om s tu.k 

k en 11.i t ~ Roamceno in ~ Rasolsch tc verlaton. A , had zi ch 
hi ernan steeds Jcten Qo ont·~re:rken door te z eggen , da t hij 

fei telijk niet oompote•:rt ·m.o ' omda t. hi;) hu.n 'pogingen door
sag om, i ndien hi j z i oh me t vcrtslingen had i ngel a ten, te 

ku.nno~ aantonen, dat hij in Nederland een officiole fane
t i e a.t"toefende.( A. i s n . b. vermeld i n t ooe~je "Corps Con 
a•ilaire h Aastcrde~. ? ) 

A . nam aan, da t de RilS . Handcl omisaie nagenoeg geheel 

uit spionnen i s samengest eld, die onder leiding staan van 
e en vrou."W. . ct een Rtlssin van die ! i ceie, vermoedelijk 
do lcidster,~~ eon hogc Amsterd~mse Politie-ambtenaar had 
A. in A s ~or~ bij ecn pnrticllllcr ( naam onbe~tend) les ge 
lla d in het Spuans. 

To<m do Roemecnse Gezent S to·lc~ in Au.gllstllS san A. ver

teld had, dat hij no r zijn land on·!iboden 'me, hc'ld .& .-> hoe
lel hij de Ge~ent niet bctro11wbaar aohtte , Stoica o~vr-den 

o·n t el"U.g te g'lan. Stolca uas n~ af.mkomst in Boekarest dan 
. ooJc s:9oorloos vertl :onen. (Nog gcen ui tleg gekregen van Iir. 
ViE>ser B. Z. ) . 

Omd~t A. vr.r 1achtte, dnt hem cc.m zelf'de lot besc' oren 
zot1 zijn, res hi;J naar de "overk nt" vertrokken. 

Ten a fsc hcid bood hij mijn zegsman de rranse vortnling . 
~n van het boek VE:.n Krav Chenko. 

Noota 
a . Ilt z 1 clivcrs c ambt enar en va n BZ verzoeken ons in ~ vcr

volg ~ spoedfug te ~arnch11 'en , ~odra zij mochten bemerken 
tlat ·,et> van hun bui t enlnndoe relaties va n Oos telijke Sta
ten ~et s oortgelijke plnnncn rondlopen. 

In welke vorm kan ik de.t vcrzoek inkleden en aan wie kaJ 
ik dit zeegen zondcr dat or bij BZ roddelverhalen ontstP.~n 

b . . elkc pil.nten !tu.nnen aan de 1:.' dameo ID gonoemd \'!Orc1en bij 
onzo informstie naar de Spaenae-les ge~chicdenis ? 

c 5 
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Mr.S.PRAGANO 
Barentszstraat 19 
Den-~~ 

AAN 

's-Gravenhage, 27 Augustus 1949 

.. 
de Departementen der Maatschappij 
tot Nut van 't Al~=m~e~e~n~--------

Mijne Heren 7 

In het vorige seizoen heb ik voor een aantal Departemen
ten, in de Nederlandse taal, een lezing met licht~elden 
mogen houden , onder de titel: "ROEMEN~ · , HET LAND WAAR 
.HET OOSTEN BET WESTEN ONTMOET". 

In deze lezing heb ik een algemeen beeld gegeven over 
een land en een volk, die hier weinig bekend zijn. 

Van verschillende kanten mocht ik vernemen , dat er ook 
belangstelling bestond voor de aspecten van het huidige 
Roemenie . Ik ben daarom besloten, om desgewenst in een 
nieuwe lezing een vergelijking te maken tussen de vroe-

, . . 
gere Roemeens~ samenleving en de toestanden die het te-
genwoordige Roemenie ka~akteriseren. 

De titel van deze nieuwe lezing luidt: 

"HET OUDE EN HET HUIDIGE ROEMENn" 

Bij beide voordrachten zal ik gebruik maken van een uit
gelezen collectie lichtbeelden en desgewenst van gramo
foonplaten met karakteristieke Roemeense muziek . 

De condities zijn voor de Departementen die mij anders 
dan als Hoofdbestuursspreker u~tnodigen: f 50,-, waarbij 
de reiskosten voor mijn rekening blijven . 

Hoogachtend, 
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... nliiii;hR·iiHJIMt~ 
UN MARE MEETING 

LA- .AMSTERoA.Mf·f· 

80.000 DE CETAIENI 
~I-AU EXPRIMAT SOliCARITATEA 

CU LUPTA POPOARElOR 
DIN INDONEZIA l 

H t\GA, 31 (Agerpres).-TASS trans· I 
mite: I 

La Amsterdam a avut toe un meeting 
organizat de ziarul VAARH EID Ia care I 
au luat parte circa 80.000 de munc:Itori, 

'

farani ~I intelectuali. Acest meeting s'a 1 
transformat tntr•o puternica demon-~ 
stratie a unitafil celor ce muncese fn 
lupta pentru pace, democratic $1 pro· 
grcs. Vagcnaar reprezentantuJ Part!. 
dului Comunist olandez, a cerut oameni
lor muncH sa lntensifice lupta pentru 
pace ~~ impotri va afiifatorilor Ia rb
bol. 

Parlicipantii Ia meeting au adoptat o 
tt-zolufie in care expnma solldaritatea 
oamcni!or .. muncii din Olanda cu lupta 
pcntru indcpendenta a popoarelor dtn 
lndone7ia. Ei au cerut rechemarea tu
turor trupe!or olandeze $i -$1-au expri· 
mat \Oiidaritalcd cu durerea poporu!ui 
indonezian pentru uciderea criminala a I 
con<'r1catorilor lu• Amir Sharifoeddin. ' 
Soeripno ~~ al!ii. l'artidpantii Ia meetinl! 
nu chemat poporul sa con~olideze uni· 
tatea sa in lupta impotriva cotropito- 1' 
rilor imperiali~ti. 
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Sf OLANDA n~~~ 
flAGA, 21. (Agtrp~s~'1-f!s ~~f-

mite ca Parlamentstl ottrdez a rati/ic.1t 
pact:<~ Atlantic,[z;i c11 65 tie t~oturi p~'lf
tru 11 7 contra. Nrmzeroli dtplltati s'au 
ab;inut de/a vot. 

Tnainte de a u trece Ia vot, a luat cu- 1 
'1Jant11l secrctarszl partidrdrti comunist n-

> lat!dn, P.aul de Groot. El a ariit4t c2i 
ccrcurilt cond.,c:itoarc din 0/.::nda d•l(' 
aceast:t (.%r1 pr c11l•a picrii; Pactul A· 
lanticu!:ti t!Jtt tm pcricol pentm pace si 
civilizatir. 

Oamcnii mrmcii din 0 /anda doresc o 
priewrie stransii ell popo.1rele Uniumi 
ScrJietice. Ei nu vor permitt transform.z
ru Olandti intr'o bazii miluarii agrtstva 
anglo-ttm~rican.ii . 

HAGA, 21 (Agerpres). - Dupi cum 
transmite TASS, Comitetul Central 111 
Partldulul Comunist olandez a dat pu .. 
blicitl~;i o rezolut!e de protest impo
triva rntifidirii de ciltre Parlamcntul o
l:mdcz a pactului OR"rcslv al At lanticulul 
de Nord. 

---

a C. C. al Partidului C omunist olandez impotriva 
ratificarii de catre parlamentul o!aHdez 

a pactului Atlantic 
Haga• 21 (Agerpr es). - Oupli 

cun~ tr(ln.smite ~l'ASS, Cmnttetu! 
1 Ce •tral at Partic!tdui Comunfst 

ol-:z.;lde~ ll d(lt publicl!i1pi o re.:o
t•.tt;e de pr"test impo'riva ratlji· 
c'irii de ciitre Parlam.cnttil olan· 
dez a pactului agre iv al .4t!an· 
tlct~~ui de j\ord. 

Cercurile conduciitoare din 0-
landa , snb.iniaza >·ezo!atia, au 
trectu fu(i. Ia 1 r'gi!tiraa u11ui 
rl!zbc• impotJi,·a Umun!i SotJie· 
tlcc.>. Acum, ma.t mull de a: ori· 
c( nd est • •r.ecc.> ar<i unit(! tea oa
meui or mu.tc'l pcntru d~jucaTN 
plan•.l•ilor a!.! atol'llor !ll rii.zb!Ji, 



HAGA. 28 (AgerpressJ. -
Dupa cum transmite TASS 
Clgentia ANP anuntti cci i1t . 
'lrczcnt lupte~e dintre olan
.Ypzz $1 lndonezteni se desta-

\ 

'Oar·ti 1w numai in Java $i St4-
malrrz. ct ~i in celelalte insule. 
1

11 ultima m·eme mi.~l'area de 
e-i~tenta a pO)>ula?iei din 

Dorneo a luat amploare. Ast
jcl, i nctoneztenii au atacat tn 

* HAGA, 28 (Agcrprcs).- Dupa 
cum transmitc TASS, ziarul DE 
VAAI{HEID anunta di aulorila\ilc 
coloni,lc olandcze au inliintal in 
Java numcroase lagarc de con. 
centrare pentru patr:o\ii lndonc· 
zieni. 

Astfel, de excmplu, J>cstc 6.001) 
membrl aJ mi~car!i naf ionale de 
e!iberaret se aflii inchl~ l intr'un 
lagitr din d~strictul Chilachapa. 
Delinu!li traiesc in condi tl! mize. 
rabile, Hind supu~l loamel ~~ bo· 
lilor. 

Pactul afre:lv7 iflfni~ui I 
1ntam~Ri o put~rnica opozitiedin partea popoarelor! 

" 

~~~n. 
I 

HAGA, 21 (Agerpres). - Dupi 
cum transm.i te TASS, Comite
lul Central a1 Partidului Cornu. 
nist olandcz a dat publicitap.t o 
rezolutie de protest impotriva 
ratificarii de catre Parlamentul 
olandez a pactului agresiv al 
Atlantlcului. de Nord. 

Ccrourile conduciitoare din 
Olanda, subliniaza rezolutia, au 
lrccut fati~ la pregiitirea unui 
rlizboi impon·iva Uniunii SoVie
tice. Acum, mai mult deei\t olj-
cand, est~ nec~sa..ra unltatea 'oa
menilor mu11cli pentfl.\ d~j\lca• 
rea planurilor ata.tatorilor la 
razboi. 

Secretarul Partidului Comu
nist olandez, Paul de Groot a 
declarat In Parlament : 

, Sub preslunea monopoliftl· 
lor amcrtcani, a continuat de 
G1-oot, cercurile conducatoare o
landeze vor sa transforme tara 
intr'un cap de pod impotriva 
Uniunii Sovietice ~i a tarllor 
de democratie populara. 

Noi il avertizam pe t.oti ata
tatorii la ra~boi ca oamenii 
muncli din Olanda nu vor l!Jl)
ta impotriva Uniunii Sovieti~ 
~I se vor impotrivi cu enerltie 
acestor planuri agreslv•. 

IN OJ.:ANDA 
HAGA 21 (Agerpres). 

NOI tl A VERTIZAM PE 
TQ'fi A'fA'fATORII LA RAZ
BOI CA OAMENII MUNCII 
DIN OLANDA NU VOR LUP
TA IMPOTRIVA UNIUNII 
SOVIETICE SI SE VOR !M
POTRIVI CU ENERGIE A· 
CESTOR PLANURI AGRE
SIVE. 

RAGA 21 (Agerpres). - Oamenil muncil din Olanda 
Dup(i cwp lransmite ~ASS~ loresc o prietenle strand eu 

TASS transmite ci. Parlanten~ 
tul olandez a ratitlcat pact u! 
Atlantfculhl, cu 65 de voturi 
pentru ?1 '7 contra. Nwnero~?i 
deputa~i s'au ab~inut dela vot. 

Ina4nte de a. se trece la vot. 
a luat cuv.antul frunta?ul 
Partidull.\i Comunist Olandez, 
Paul de Groot. El a aratat ca 
cercurile conducitoare din 
Olanda due aceasta tarli. pe 
calea pieirii. Pactul Atlanti
cului este un perlcol pentru 
pace \li civiliza~le. 

, Sub presiunea monopoli~
tuor americani, a contin•Ja t 
de Groot, cercurile conduc:X
toa~ olandeqe vor si trans
forme tara intr 'un cap ae 
pod impotriva Un1uniJ Sovle
tice \li a de democra.-

Oamenil muncii din Olanda 
doresc o prietenie stransa cu 
popoarele Uniunii Sovietice. 
E1 nu vor permite transfor
marea Ola.ndei intr'o b&:za 
milltara agresiva a.nglo-ame- , 
ricanli." 

:.L. ---

Comitetul Central al Parlldulu1 . .. . . 
Comunist Olcrodez a dat publi- >opoarele Umunu Sov1etice. El 
citdtii o rezolufie de pro!e~t au vor permite transformarea 
impotriva ratrticatii de catiE: :>landei tntr'o baza militara a
Parlamentul olandez a pactulul p;esiva anglo-atnericanli" 
agt#siv al Atlanticu!ui de Norcj.. · 

Cercurile conducatoare dm ------:======::-::
Olanda. subliniaza rezolutia, 
c:N.r trecut Iatif la pregatirea 
unui ra:~:boi !mpotriva u niUJlii 
Sovielice. Acum, mai mull de· 
ci:rt oricand este necesara unl· 
t9tea oamenilor muncii pentru 
deJucarea planurilor atatatori· 
lor Ja rcizboi. 
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Naar aanleiding von de toegezonden atukken wilde ik de 
volgende opmerkingen maken. 

1. De positie~ waarin zegsman verkeert is mij ni~t geheel 
duidelijk. Ongeveer een jadr geleden zijn we ook met hem 
in contact gekomen, maar hebben het toen beeindigd omdat 
we het niet vertrouwden. In hoeverre is zijn positie ge
wijzigd ? Wat is zijn taak ? Met wie ~1erkt hij ? 
Wel'ce zi jn zijn beweegredenen om v.eer aan te komen ? 

2. Daarnaast wil ik allereerat een besohrijving hebben van 
het gehele personeel van de legatie . 

3. 

4. 

Namen, woonplaatsen, funoties, financiele toestand, 
relaties. 

Het is 1e moeite ~rd om te weten wie de bezoekers zijn. 
(De bete~enis is niet heel groot. Zottden het slecbte 
lieden zijn, dan kwamen za niet op de legatie). 

Hat is van belang zo veel mogelijk over de code te weten. 
Een halve bladzijde zag~ niets. Is het mogelijk meer van 
dergelijke stttkken in handen te Pkrijgen. W1e bebandelt 
de code} daar wordt de oode opgeborgen ? Hoeveel telegram
men \'7or.den er ver~onden '? 

He~ geheel is zeer zeke~ de mooite waard.6m de zaak eohter 
naar waard~ te kwmen apprecieren lijkt het me raadzasm met het 
bovenstaa.ade rekening te houden. 

2. 8. 49 
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A 
LEGATION DE LA REPUBLIOUE POPULAIRE 

DE ROUMANIE AUX PAYS-BAS 
LA HAVE. 

le 23 juillet 1~49 

No. Z]r:fl 

La lAgation de la R~public,ue _Populaire :tournaine 

pr6sente ses compliments empresses a la tegation d ' Autriche 

et a l 'honneur de La prier de bien vouloir accorder un visa 

de transit a li.~onsieur Tudor Andreescu, Conseill er aupr~s de 

cette Legation et A son ~pouse, ?~:adame Vera Andrees cu , 

pos sesseurs des passeports diplornatiques Nos 204 et 20 5 

ci-j oints qui d&sirent traverser l'Autriche en voyage pour 

la Roumani e • 

La L8gation de la R.P . R. remercie d ' avance la 

~gation d'Autriche de Son ext~me obligeanc e et saisit 

cette occasi on pour Lui r enouve ler l ea assurances de s a 

haute consid4ration. 

A la tegation d'Autricbe 

La Haye. 



AF AC E RILOR STRAINE 

P. R. 
Nr . 7552/19 49 

/ . v ( -
\ ~. ~ ~AvemOOM.NULE MINISTRU, 

~ ~ ~ . onoare a va informa c~ dirijorul K.Hartvelt, 
~ Du1ndoorn1aan 19, Bentvald (Haarlem) a propus Soc. Romane de 

Radiodifuziune sa dirijeze doua concerte, avand ca so11ste pe 
Monique Haas §1 v1o1onista Renate Zwaardemaker. 

--

V~ rug~ sa bi nevoi~i a 1ua informatiuni §1 a ne comuni 
parerea Dv. referitor la venirea in ~ara a acestor arti~ti. 

DIRECTORUL PRESEI SI 
RELATIILOR CULTURAL& 

' /) ·. 1/ 
~:. Cri ~ tfhY'fu~~~ 
Prim Consi11er de tega t!e 

DOMNI EI SALE 

SKFUL SERVICIULUI 

~~· 

DOMNULUI MINISTRU MI HAl NECULCK 
LEGATI.l R. P. R. 

HAG A 



c 
HEI'UllLl<'A I'UI'tiLARA RliMANA 

0 
~1INISTERLIL AFACERILOit EXTERNE 

Y.' -
!f ft., • I .P .R • 

Domnule Ministru, 

Revenind l a adresa nor.atrA Nr .3560/ 56, cu priv1re 
la materialul propagancistio trimis, avem onoara n vli r uga sA 
b1navo1t1 a ne trlmite lunar un rnport core s~ con\inA urm!

toarele puncte' 
1) CoDfirmarea prim1r11 m.ater1alulu1 trimis tD luna res

peotiYit (preel, publ1oat11, c!r\1, fotografii, filme, eto.> 
2) Dacl materialul prtmit corespunda necesitA~ilor tye. 

oomunic!ndu-ne totodatA obserTa\iunlle asupra acestu1 mate
rial, precum Qi propuneri de oeeaoe Y! poate folosi. 

3> Condltiunile ter~n1ce tn care a sosit materi3lul 
'dac! nmbnlajul este bun, daoA materialul ajunge in at3ro 
bun~) . 

4) ~n1e a fo:1t d if u:at materlalul' list a cu ~~'B(r) 
5) Ce ~etodt de difusare s'eu foloait, cum esto pr~1t 

materialul ~1 rezultctele obtinute prin difuzara. 
To tode.t~ vti rugltm s~ binevoiti a ne oomunic:a,adresele 

ngcn~iilor d(l :'TOelt 9?..U 1n,tiiu\11le o r e ar fi dinpuse alt 
primcaaci1 pr esa romaneason., cure in ur 1ndicet iil or Dv.ar 
urit.l a~ fie trimis~ prin :.ntermediul r: va. eau direct de ': .A .E. 

Diroctorul Presei gi 
Rclc~iilor C turqlo 

' 

r'ri.::t Co:1::dlier do Lega tie 

Domniei- Sal e 
Domnului Ministru Mihai Niculce 

Legatia R.P.R. 

.3ef;;rjf i.ului 

HAG A 
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Su'b semnFJ.~ul Isach1~ STTi'PA.JF.NKOrrosesorul pasanortu 

lui roma n no 6/0Ja T Seri1'1 26~ /. ?~,P.liber.qt de ronsUlPtll GPn~ral ::: 1 

Romt:.niPi la Amsterdarn.si i mat rtculf't in rPgistr~le Consul :::+u lui 

su') N°24/94I Cl.5a ~1e I9.&I/4/ ,co"1~.cPr .en i"''P+rir.?.T0 Q2/0.l!,Am 

o~oarea a Y~ ruga s~ binevoiti,n dispuno ~ l< se pr~lungeF~sd' vPl~= 

b~litatea pAsaportulu! ~eu pen ru dur~ta de ~ luni,adic~ ofn~ l P 

semnarea tratstelor de pPCP,ct nd se va decide in pr1~1ntP nPtionP~ 

lit~~ei mele. 

it valabilitateR pPSAport ului ~e~ • 

~ot odat~ co~un tc c~ sunt n~scut 1~ T~Q9,I4 Fe~r.l~ 

IsrnPil,si c~ locuesc in OlPnd~ din nnul I9::>7,fiinc nlecet d~n t orl' 

nrscutr lP Potterd Rm la 6 Oct.TQO~ ~1 rm un copil GhPorg~e,nxscu+ 

lR Pott erdam in !9~6. 

Pri~iti v~ r og ro~nule Consul GenerAl ~espec+uoPSPl0 
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NIEUWS UIT ROEMENIE 
D~L~':y-~ 

Bulletin van de Legafie der Roemeense Volksrepubliek 

BEZUIDENHOUTSEWEG 9 - 's-GRA VENHAGE - TELEFOON 77.1 2. 08 

27 Augustus 1949· 

Ter gelegenheid van ~e vijfde verjaardag van de be
vrijding van Roemenie van het fascisme door de zege
vierende Sovjetstrijdkrachten, heeft de Secretaris
Generaal van de Roemeense Arbeiderspartij Gheorghe 
GHEORGHIU - DEJ het volgende artikel gepubliceerd in 
het blad van de Roemeense Arbeiderspartij "Scanteia" 

VIJF JAREN NA DE BEVRIJDING VAN ROEMEN~ 

Vijf jaren zijn verlopen sinds de bevrijding van •. ons 
land van het fascistische juk. In deze jaren hebben in Roemenie 
diepgaande veranderingen plaats gevonden op politiek, economisch 
en sociaal gebied . Oude instellingen, die het volk onderdrukten en 
ongelukkig maakten zijn vernietigd en men is begonnen met de op
bouw van een nieuwe maatschappelijke orde, die vrij is van uitbui
ting en van de ongeneeslijke euvelen van het kapitalisme. Van een 
half koloniaal land, onderworpen aan het internationale kapitalis
me , zijn p~aats hebbende onder de achterlijkste landen van Europa, 
is Roemenie veranderd in een volksrepubliek, aldus zijn plaats in
nemend tussen de landen die het verst gevorderd zijn in politiek 
opzicht. Nooit heeft de Roemeense geschiedenis een dergelijke sprong 
voorwaarts gekend. Wij zijn ons volledig bewust, dat deze weg ons 
vijf jaar geleden geopend is door onze grote bevrijdster, de Sovjet 
Unie. Het Roemeense volk gevoelt voor deze grote bevriende en ons 
verbonden mogendheid een diepe en eeuwige dankbaarheid wegens de 
redding van de dreigende ondergang en de bevrijding van de imperi
alistische slavernij. 
De 23e Augustus blijft in de geschiedenis van ons volk de dag van 
de bevrijding van Roemenie door het roemrijke en onoverwinnelijke 
Sovjetleger, de dag op welke de vaderlandslievende krachten uit 
het volk, geleid door de Communistische Roemeense Partij, de fas
cistische dictatuur van A.ntonescu hebben omvergeworpen - als ge
volg van de toestand ontstaan door het verpletterende Sovjet offen
sief op het front Iasi - Chisinau - en hebben bereikt, dat de wa
penen gekeerd werden tegen het fascistische Duitsland. De Roemeen
se Communistische Partij, die de beproefde leidster is geweest van 
het illegaal antifascistisch verzet, heeft de daad van de 23e Au
gustus georganiseerd en voltrokken. 
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De arbeidersgarden , gewapend en georganiseerd door 
de Parti:j , 1ebben die dag de leiders van het regiem van Antonesc·l 
gevangen Genomcn en vastgehouden, zij hebben een reeks strate
gische punten aan de handen van de Duitse fascistische troepen 
ontrukt en hebben deze ontwapend. Vol vastberadenheid en vader
landsliefde hebben de Roemeense soldaten hun wapenen gekeerd te
gen de ware vi jand, het Duitse fascistische imperialisme, en zi jn 
zij aan de zijde getreden van de Sovjetlegers in de gevechten voor 
de bevrijd:i.ng van Zevenburgen en daarna van Hongarije en Tsjecho
slovakije. 

Van het eerste ogenblik af hebben de arbeiders van 
ons land in het Sovjetl eger niet maar een willekeurig leger ge
zien maar het leger van de Socialistische Staat , het leger van de 
Sovjetarbeiders die onder het vaandel van Lenin en Stalin strijden 
voor de bevrijding de r volkeren. Het feit, dat het leger van de 
Socialistische St aat was en niet een ander l eger , dat Roemeni~ 
is binnengetrokken , zoals t n de andere landen van Oost- en Zuid
oost-Europa , heeft .. de loop der historische ontwikkeling in di t 
deel van Europa beinvloed. De bevrijde volkeren hebben voor de 
eerste kcer ecn werkelijke onafhankclijkheid en nationale souve
rciniteit gekregen. De weg van de volksdemocratie en van het so
cialisme werd geopend voor de revolutionnaire krachten. In de l an
den, wa~r de irnperialistische legers van Amerika en Engeland zijn 
binnengearongen , heeft de ontwikkeling der gebeurtenissen een ge
heel andere wending gekregen. In Gri ekenland , Italie, Frankrijk, 
Benelux enz . hebben de volkeren slechts gedurende een ogenblik de 
illusio der bevri jding gehad. Met het verloop van de tijd gaven 
zij zich rekenschap hoe bitter de werkelijkhei d was. De bourgeoisie 
van deze landen heeft zich verstaan met de nieuwe overweldigers 
en toonde aldus opnieuw aan, dat in onze tijd de bourgeoisie zich 
nationaal verraad tot ta~k heeft gesteld. Zij houdt zich thans be
zig met een ware klopjacht op de verzetsstrijders, terwijl de ver
werpelijkste Quislingen tot staatsambten zijn geroepen . 

De kliek van de nationalistische bourgeoi s van Be l
grade hebben Joegoslavie in het imperialistische ka.mp gedrongen . 
In zijn slaafse ijver jegens de imperialisten heeft de verrader 
Tito Tsaldaris , de Gasperi en Franco overtroffen. De helden van 
de anti- fascistische oorlog dragers van de orde 11Spomenitsal94lu, 
trouw gebleven aan de grote zaak van de bevrijding der volkeren, 
zijn vermoord of hebben tot kerker de met bloed bezoedeld~ kaze 
matten van de beul Rankovitsj . De volkeren van Joegoslavie herbe
leven de zwarte dagen der bezett ing. Maar stormachtig klimt de 
woede van de Joegoslaafse patriotten tegen het contra- revolution
naire agentschap Tito- Rankovitsj. 

Het Roemeense volk heeft na harde strijd het regiem 
verkregen, dat het wenste . Het steunt met al zijn . kr~chten de volks
democratie en·gaat vastberaden voort naar het soc1al1sme. Onder 
deze omstandigheden wordt de vaderlandsliefde der arbeiders een 
bron van grootse daden, de bewegende kracht van de ontwikkeling 
van onze samenleving. Deze werke lijkheid verschijnt met kracht in 
de strijd van het volk voor de bouw van de economische grondslagen 
van het socialisme . 
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Het regiem van bourge ois en grootgrondbezi tters hi eld 
Roemenie i n een s taat van economische en culture le achterlijkheid. 

De arbeidersklasse echter nam de politieke macht in 
haar handen en zij begon , verbonden met de werkende boeren , onder 
de leiding van onze Partij, de stri jd voor het inhalen van deze 
vernederende ac hterstand. Door de landbouwhe rvorming hebben de 
grootgrondbezi t ters opgehouden als klasse te bestaan. Op 11 Juni .. 
1948 vond de nationalisatie p laats van de belangri jkste industriele 
productiemiddelen, de banken, de verzekeringsmaatschappijen en de 
transportmiddelen. De kapi talistische eigenaren zijn verjaagd . Na 
de voltrekking van deze revolution_~aire daad heeft de werkzaamheid 
van het proletariaat in de prodHcti e een weergaloze vlucht genomen . 
Reeds in 1948 heeft de industriele productie die van 1938 overtrof
fen i n een reeks belangrijke takken van industrie, b . v. gietijzer , 
s taal , walserijproducten, ijzererts en methaangas. Maar de strijd 
vco~ de socialistische industrial~satie van ons land heeft eerst na 
de ovcr gang tot planmati ge econo~ie een georganiseerde vorm aange
nomen . 
Het Staatsplan voor 19~9 voorziet een toeneming van de productie 
van 40% , een m.<:>.te -v-an ontwi kkeling , die men zich onder een kapi
t alistisch regiem n2et had kunnen drome~. Evenwel zijn de ramingen 
van het plan reeds ovc rtroffen in de loop van de eerste twee kwar
talen met 7,3 en 7,4%, terwijl men de taak voor het tweede kwartaal 
r eeds hoger had gesteld. Deze successen vormen een ander bewijs 
voor de kracht die van de socialistische planvorming uitgaat voor 
de economie. 

Vergelijlcen wij enige resul taten van de industriele 
productie in de eerste zes maanden van 1949 met de overeenkomstige 
periode van het jaar 1948. Voor de ijzergieterij zullen wij een toe
name vinden van 64,4%; voor het staa1 33,2%; voor de wa1serijpro
ducten 18,2%; voor het ijzererts 57,8%, voor de steenkoo1 19,2%. 
Even veelbetekenend zijn de toenemingen in de takken van de 1ichte 
industrie: 1eren en huiden 196,1%; katoenen weefsels 46,3%; wo1len 
weefse1s 59,1%; suikerproducten 544,2%. De arbeiders krijgen thans 
meer kleren en meer schoeise1. De sui kerproducten vroeger voorbe
houden voor de bourgeoisi e a11een, zijn thans artike1en, die op 
grote schaal verbruikt worden. De Roemeense industrie produceert 
thans : tractoren , landbouwwerktuigen, dorsmachines, uitrusting 
voor de petrol eumindustrie, e l ectrische motoren , compressors , loco
motieven, spoorwagens met grote inhoud en automotoren . Sinds korte 
tijd is men in ons land begonnen met de vervaardiging van kogel1a
gers. De metaalindustrie heeft zijn eerste gecombineerde maai
dorsmachine en zijn eerste spinmac~ne afge1everd . Vroeger werden 
al doze zaken uit het buitenland ge importee rd. Wat een vernietigend 
antwoord aan de i rnperialisten en hun cosmopo1itische agenten, die 
al het mogelijke hebben gedaan, om in de harten der Roemeense ar
beiders en techJrici wantrouwen in eigen krachten te zaaien! De in
vesteringen door het Plan voor 1949 geraamd , zijn bijna vijf keer 
zo groot, als die voor 1948~ 82 milliard Lei. Men bouwt nieuwe 
hoogovens, martinovcns, cokesovens in de ijzeri ndustrie, een reu~
achtige e1ectrische fabriek te Moroieni, een grote petroleumraff1-
naderij in Mo1davie, twee grote spinnerijen enz . 
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Nochtans werd he t mog0lijlc , dank zij gunstige resu l 
t aten bi j de uitvoeri ng van de begroting, om i n de loop van de oo rs
te twce kwartalen eon i nvest eri ngsfonds t e vormen dat de ramingen 
van het Plan me t 23 tot 24 milliard l ei ovc rschri jdt, z odat he t 
thans gaat om een bedrag van 100 milliard le i in totaal ! Reeds nu 
heeft men de we rken kunnen aanvangen v oor het Donau - Zwarte Zee 
kanaal,een werk van grate afmeti ngen , dat zich uitstrekt over ver
scheidene tientallcn vierkante kilometers, waarbi j duizcn den nieuwe 
arbeidskracht en worden gebruikt en waardoor een ge hele streek tot 
nieuw l even zal worden gewekt . 

Nu reeds worden de St aatsuitgaven gcdekt door i nkoms 
t en van de s ocialist ische s ector van de nat ionale economi e . Daar
door wordt hot mogelijk , de inkomstcnbelasting van de we rkende me n
sen a l l engs te ve r lagen . Zo voorz iot het nieuwe fiscale regi em voor 
het plattel andineenalgehele verlaging van 25% van de inkomst enbe 
last i ng van de opbrengst der landbouwbezitt ingen van de arme en 
mi ddelgrote boe ren . 

De levensstandaard en het cultur ele niveau van de ar
bei de rs stijgen mee r en mee r . Door de toepassi ng van het socialis
tj.£~he p rincipe van bezoldiging volgen s prestatie , groeit het be 
sr: ~l:i_kbaar sala risfonds elke maand in evenredigheid met de groei 
v~n de arbe i dspr oducti vite i t . Om een voorbee l d te nemen : i n de zwa
r c industrie is het sal ari sfonds gegroeid van 250. 847. 000 l e i i n 
Februari tot 289.836 . 000 in Maart en gedurende Mei en Juni was het 
gemi dde lde 409 .487 . 000 l ei . 

Al deze successen zi jn ondenkbaar zonder de b~oeder
l i jke hul p van de Sovjet- Unie , di e zich uitte door f inanci e l e hulp , 
door l everi ng van grondstoffen en van producten , evenzeer als door 
een belangri jke r echtstreekse t echnische hul p . Hoe gemeen schijnt 
dan - i n het l i cht van de ze werkelijkheden be z i en - de pagi ng van 
de i mperialistisc he agent Tito, de ve rrader , om de grate Soc i alis 
tische Staat te be lasteren met zi jn bewering , dat deze getracht 
zou hebben Joegosl avi e i n een agr arisch " hinterland" t e veranderen . 
Deze hui chelachti ge onscrupu l euze poli t icus l i j kt op de dief , d i e 
de aandac ht van zi j n daden van banditisme wil afle i den door in een 
ander e r i chting te wij zen en "houdt de di ef !" te roepen . I ntussen 
weet ieder een , dat Tito Joegosl avie aan ' t marshaliser en is , wat 
in de practi jk neerkomt op de afschaffi ng van de nati onale indus
t r i e en het verlies v an de J oegoslavische onafhanke l ijkhe id . De 
hul p die de Sovjet Uni e aan de Volksdemocra tische l anden gee f t is 
een socialistische hulp , een broederlijke hulp di e in de eerste 
plaats de ontwikke ling van de nati onale industrie van deze l anden 
beoogt . 

Een bi jzondere doelmatige vorm van ec onomische samen~ 
werking met social i s tisch karakter is di e van de "Sovr oms". Di t 
zijn gemengde Sovjet-Roe~eense maatschappijen , die geschapen wer
den op he t gebied van het trans portwe zen , van het verzekerings we 
zen, evenal s oak i n een reeks belangrijke i ndustr iet akken . Niet 
alleen de i nbreng van kapi taal , van technische gereedschappen en 
van grondstoff en , di e zo waardevol zijn voor een achterli jke eco
nomi e a l s de onze , zijn typerend voor deze Maatschappijen , maa r 
oak het fe it, dat tot de directi e behoren s ovjet - specialisten en 
- t echnici , die e r van wer kel ijke haarden maken v oor de verspr e i -
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ding van de ervari ng op he t gebied van de meest ve r gevorderde so
c ialist~sche organisatie van de arbe i d en v oor de rationele lei
cling en admi ni strat ie van de s ocialistische ondernemingen. Zo over
schrecd bi jv . de "Sovrompet rol" het boor plan voor de eerste zes 
maanden met 22 , 2% ; het is een voorbee l d met betrekki ng tot ratio
neel gebrui k van de gereedschappen en moedige invoering van nieuwe 
metho<les . De arbeiders van :1Sovrompetrol" hebben voor wat de bo
ringen betreft het hoogste gemiddelde be r e ikt. 

In de trru1sportsector te land , t e wate r en in de 
lucht spe len de 11Sovroms1

' een beslissen de rol. Dank zij de iiSovrom
tractor" produceren wij tractoron in s erie. riet Roemeense volk zou 
niet in die mate kunnen vooruitgaan in de industrialisatie van het 
land, inclien er geen "Sovroms" gewee st waren . 

Wat de l~~dbouw betreft, heeft de Rocmeense Arbei
derspartij duidelijk haar politiek kenbaar gemaakt door een con
structicve toepassing van de grootse ervaring van de Sovjet Unie 
me t bctrokking tot de collectivisatie. De klas se-politiek van on
ze Partij op het land wordt geleid door de leuze van Lenin en 
Stalin: "Wij steunen op de anne boeren, wi j consolideren het bond
genootschap met de middelgrote boeren en voer en een ononderbroken 
stri jd t egen de Koelalcl<ena . 

De Partij en de Regering hebben een reeks maatrege
len genomen die bestemd zijn de middelgrote boeren te he1pen, de 
macht der uitbuitende Koelakken te beperken en de materiele en po
litieke voorwaarden voor te bereiden voor de socialistische veran
dering van de landbouw. De belangrijkste hefboom ~n deze stri jd 
vormen de op nieuwe grondsl ag gereorganiseerde cooperaties. Kame 
raad Stalin leert ons, dat de toepassing van het cooperatief- plan 
van .Lenin betekent , dat de boeren van de verkoops- en inkoopsco
op~ratie overgaan tot de productie - cooperatie, tot de kolchoze -
c ooperatie. 

In overeenstemming met deze Leninistische stelling 
Z1Jn in ons land de eerste collectieve boerderijen opgericht op 
basis van de vrijwillige toestemming van de werkende boeren, Zij 
zijn tot stand gekomen i n een sfeer van een machtig revolutionnair 
elan. Dit vormt een overwinning van de Partij op het land. De taak 
van de Partij is om doze bedrijven te consolideren, hun organi satie 
te versterken en hun practische werkzaamheid op gang te brengen. 

Maar wij vergeten niet, dat de dominerende trek in 
onze landbouw thans is het individuele eigendom. Door het verbod 
van grondaankoop, door een klassepolitiek op belastinggebied voor 
wat betreft de inzamelingen en de credieten, steunt de Regering 
de arbeidende boerenbevol king en beperkt zij de uitbreiding van de 
klas se der Koelakken . Bij de inzamelingsactie heeft de massa van 
de arbeidende boerenbevol king gehoor gegeven aan de oproep van de 
Partij en de Regering. De vijandiggezinde Koelakkenelementen wor
den meedogenloos ontmaskerd en met kracht aangegrepen door de toe
passing der wetten van de Roemeense Volksrepubliek . 

Het Staatsapparaat wordt iedere dag sterker. De 
Voorlopige Comite's van de Volksraden - de politieke basis van het 
regiem der volksdemocratie - vormen een machtige hefboom om ook de 
grootste massa 's in beweging te brengen in de strijd voor het so-
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cialisme, om mensen uit het volk tot staatsambten te verheffen, om 
het werl\en<le volk te hergroeperen om de macht van de Staat van het 
proletariaat en van de arbeidend.e boerenbevolking. Het regiem der 
volksdemocratie ve rkrijgt aldus een duurzame basis in de massa. 

I n het stadium van de toespitsing van de klassestrijd, 
op het ogenblik waarin de woede van de klassevijand toeneemt naar
mate de arbeider s zegevierend voortschrijden naar het socialisme in 
ons land en in de gehele wereld, overstelpt en demoraliseert de 
k racht van het r egiem der volks democratie de vijanden. De Partij 
als leidende kracht, de vakve r enigingen met hun geweldige arbei
dersmassa , de in de strijd geharde bouwers van l'l..et socialisme, de 
Unie der Arbeidersjeugd met haar honderdduizffilden krachtige jonge
lieden die bes1oten zijn onze revolutionnaire veroveringen te ver
dedigen, de cooperaties met de millioenen boeren, verenigd in de 
strijd voor een beter leven, de Volksraden (Voorlopige Comiters) 
met hun organisaties die met de massa's zijn verbonden door ontel
bare draden, dat alles vormt de toepassing van het Stalin-systeem 
van de ~ictatuur van het proletariaat, die op onhoudbare wijze 
Roemenie naar het socialisme leidt, gereed om krachtdadig ieder 
ve r zet tegen onze voortgang te verstikken. 

De manier waarop het werkende volk van ons land in 
zijn geheel strijdt en arbeidt om het grate nationalb feest - de 
23e Augustus - te eren is veelbetekenend in dit opzicht. In hun 
strijd om de ramingen van het Plan te overtreffen , tonen de arbei
ders door daden hun vurige vaderlandsliefde . Gehoorgevend aan de 
oproep van drie leidende ondernemingen, heeft de grote massa der 
arbeiders zich aan wedi jver gewijd. Talrijke arbeiders, ploegen 
en secties, die in de eerste rijen staan, hebben meer gepresteerd 
dan was voorzien in hun plan voor 1949 en werken voor rekening van 
het jaar 1950. Bijzonder veelbetekenend is de socialistische wed
ijver die begonnen is in de grootste metaalbedrijven, onder de leu
ze: "Laten wij onze fabriek in bedrijf houden zonder leningen". 0p 
de grate fabrieken Resita en Hunedoara hebben de werklieden , techni
ci en beambten zelfs hun beloften om verder te gaan dan het Plan 
overschreden . Gebruikmakend van de ervaring van de Sovjetarbeiders 
in de strijd voor de leiding der ondernemingen door hun eigen mid
delen , hebben onze arbeiders enorme interne reserves ontdekt en ge
mobiliseerd voor de verwerkelijking van het Plan. Dit weerspiegelt 
de verrui ming van de horizon en de verheffing van het politieke 
peil van onze arbeidersklasse, de toeneming van het socialistische 
bewustzijn binnen haar . 

In de scholen evenals op de Sport - e n athletiek- ter
reinen valt een geestdrift als nooit tevoren waar te nemen . Het aan 
ta l scholen en het aantal leerlingen en studenten zijn toegenomen. 
De invoering van de studie van het marxisme-leninisme op onze fa
culte i ten en instituten en van de Russisc he taal in de scholen van 
alle graden heeft het peil van het onderwijs verhoogd. Er verheft 
zich een jonge generatie, krachtig, vol geestelijke en lichrunelij 
ke gezondheid , een generatie van bouwers van het socialisme . 

Voor het werkende volk van de Roemeense Volksrepubliek 
vormt de campagne ter ere van de 23e Augustus een vastberaden ant
woord voor de Anglo- Amerikaanse oorlogsophitsers. De werkers zijn 
bewust van het feit, ' dat heden ten dage het in de eerste plaats 
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hun taak is om te strijden om de verdediging van de vrede. De ver
hoging van de strijdbaarheid der massa's in de vaderlandslievende 
strijd t egen het Anglo- Amerikaanse imperialisme en zijn oorlogsplan
nen weerspiegelt zich duidelijk in de grater wordende rol van de 
Roemeense Volksrepubliek als actieve factor in de strijd voor de 
vrede van het democratisch- socialistisch front, dat door de Sovjet
Unie geleid wordt. Het werkende volk van de Roemeense Volksrepu
bliek volgt met sympathie de heldenstrijd van de arbeidersklasse 
in de imperialistische landen en van de lcoloniale volkeren, met 
wie zij solidair zijn. Zi j halen nog nauwer de banden van vri end
schap en verbondenheid aan met de Sovjet Unie, de belangrijkste 
pijler van de wereldvrede. Zij koesteren een diepe l i efde en een 
gevoel van grenzeloze dankbaarheid jegens de grote Stal i n , wi ens 
waarlijk vaderli jke zorg voor de grate en zelfs voor de kl einere 
moeilijkheden waarvoor ons l and gesteld is , voor ons een bron vormt 
van kracht en moed . 
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No.1 23 Augustus 1949 
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V~f jaren z~n verstreken sinds de 23e Augustus, toen 

de fascistische dictatuur van Antonescu weggeva agd werd, toen het 
land door het Sovj~tlege r bevrijd werd. Nu, vijf jaar na de bevri j 
ding, l egt Roemenie , dat v roeger een van de achterlijkste landen 
van Europa was , de gronds l agen van een socialistische maatschappij 
en neemt een plaats i n tussen de meest actieve landen in het kamp 
van de vrede en de democ r atie. 

De stri jd t egen de dictatuur van Antonescu werd ge
leid door de Communisti s che Par t i j die de bevrijding van 23 Augus
tus heeft ge organiseerd . Onder haar leiding heeft het Roemeense 
volk het fascistisch regiem omvergeworpen , heeft het zich aangesl o
t cn bij de Sovje tlegers en he eft het bijgedragen tot de overwi nning 
op Hitler-Duitsland. 

Roemenie 's bevri jding door he t Sovjetleger heeft de 
verovering van de onafhalli{eli jkheid en vrijheid van de natie moge
lijk gemaakt en heeft de weg geopend tot de volksdemocrati e en het 
socialisme. 

Dank zij de Sovjetunie heeft Roemen.ie zich kunnen be
vrijden van de greep der i mperialisten en was het i n s t aat een 
ni vuw leven te bouwen, geba see r d op de wensen van het s ouvereine 
volk. 

De arbei dersklasse en de werkenden di e vroege r onder
drukt en uitgebuit werden, vormen heden t en dage de l e i dinggeven de 
kracht van het volksdemocrat ische r egi em. Zij bouwen nu, in samen
wer ki ng met de werkende boeren en met de ni et proletarische werken
de lagon van de bevolking aan hun e i gen t oekomst. De landbouwhe r- · 
vorming , de gelijl{berechtiging van de vrouwen en v an de verschil 
lende nati onalitei ten , de nat i onal isati e van de belangrijkste pr o
ductiemiddelen, de planvorming voor de nati onale econom.i e en de een 
paar dagen geleden gestichte eerst e collecti eve landbouwbedri jven 
zijn enkele van de grote verwezenl ijki ngen op politi ek , economi sch 
en sociaal gebied . 

De ontwi kke ling van de zware industri e , van de coope
raties en van de ni euwe mental itei t van de Roemeense boeren , die 
het scheppen van de ee r ste collecti eve landbouwbedrijven moge li jk 
hebben gemaakt, bewij zen , dat de opbouw van het soeialisme ook op 
het land een levensvat ba re werkeli jkheid wordt . 

De planvormi ng voor de national e economie is van over
wegend belang voor de opbouw van het soci ali sme . De i n de verwezen
l ijking van het Staatsplan gedurende het eerste halfjaar van 1949 
berei kte successen in de hel e industrie , i n de l andbouw, i n de bos
bouw, op transport gebied etc. doen de dcuren wijd open voor een 
vijfjarenpl an en geven het volk het vertrouwen in zi j n ei gen krach
ten. 
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De socialistischo wedijver is een massavorschijnscl geworden. Te
gcnwoordig heoft doze wedijvc r een nieuw stadium bcreikt , zowel v~at 
betrcft de dcnkboG l dcn die craan ten grondslag liggcn als wat be
treft de bcroi kte resultaten. 

De socialistische wedijvcr en het onthousiasmc van 
de arbcidors zijn uitdrul~ing van het revolutionnaire bevrustzijn en 
de doelbcwustc vaderlandsliefde van de werkors met hand en hoofd , 
van stad en land. 

Hct Roemecnse volk gaat het zesdc jaar na zijn be
vrijding in met het bewustzijn, dat hot door he t opbouwen van hct 
socialisme bijdraagt tot de verstcrking vrul de vrodo en van de de
mocratie in de wereld~ 

D.~ ...... e.Q2.J!:Ll s~.-f.§.9.JJ;g) ...... !HJQ.P..+. .. ~~g ... 
Vele fabrieken en ondernemingen hebben de belofte 

gedaan , het productieplan voor de maand September ter ere van de 
23e Augustus v66r die datum ui t te voeren. Er zijn zelfs vele fa
brieken en ondernemingen wier arbeiders voor rekening van het jaar 
1950 werken . 

De mijnwerkers van Schela- Gorj bijv. hebben op zich 
genomen het programma voor 1949 v66r 23 Augustus uit te voeren en 
daarna de productie met 100 t . kolen per dag te vergroten. 

Op de buizenfabriek 11De Republiek 11 werken Serbanescu 
Nicolae en Ionescu State nu al voor de rekening van het jaar 1950. 
De wedstrijden die aangegaan zijn door de arbeiders van de fabrie
ken 11Resita" tonen aan, dat deze wedstrijden in een nieuw stadium 
gekomen zijn. Hier tonen de arbeiders belangstelling niet alleen 
voor het productie-programma, maar ook voor het financieringspro
gra.m.Illa . 

De socialist ische wedstrijden van de fabrieken '1Resi
ta" zijn bijzonder belangrijk, omdat zij de weg hebben gebaand voor 
de beweging van de socialis tische wedijver in zekere sec toren , waar 
men nog geen organisatiemethoden had gevonden , die het organiseren 
van wedstrijden mogelijk maakten, bijv . in de diensten van admi
nistratie, van financien , van bevoorrading en van transport. 

In navolging van de arbeiders van Resita komen er 
iedere dag nieuwe ploegen naar voren die voor rekening van de vol
gende maanden werken. 

Op 23 Augustus zullen de arbeiders van de fabriek 
11 Ilie Pintiliea alle bestellingen voor de Staatsmetaalbedrijven , 
de mijnwerkers van de kolenstreek Doicesti het productieprogramma 
voor September uitgevoerd hebben enz . 

Alle arbeiders willen de nationale feestdag van 23 
Augustus vieren met nieuwe successen bij· de uitvoering van het 
Staatsplan. 

P.~ ... 9.P».Q~ ..... Y.!.1.!L .. ~.~ ..... P. .. g;t~ll:kJ..§Mw. ...... QP. .. J!ET ... PQB.f. 
He t nieuws over de schepping van de eerste vijftien 

collectieve landbouwbedrijven verspreidde zich over de dorpen van 
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de Roemeense Volksrepubliek als een lopend vu,-1rtje. 
Sinds de regering Groza aan 't bewind is gekomen en 

s inds de landbomvhervormi ng tot stand gel<omen is, dat is in vier 
jaar tijd, heeft elk dorp en iedere boer een volledig historisch 
tijdperk doorlopen . 

Vol gens de gegeven s van de volkstelling van 1940 be
zaten 12.200 groot grondbezitter s , die meer dan 100 ha hadden, 41 , 5% 
van alle landb ouwgrond van het land, d .i. t wee keer meer dan de 
2 . 460.000 boeren, wi er bezit de 5 ha niet bereikte . De uitrusting, 
waarover de kleine boerderijen beschikten waren absoluut onvoldoen
de, ze was oud en versleten, ploegen met scharen van hout waren nog 
in gebruik. De toestand op veeteeltgebied was niet beter. Op de plat
telandsdorpen hadden 43% van de bedrijven geen trel<dieren. Wat de 
levensomstandigheden van de boeren betreft, kan men zich in het bui
tenland moeilijk voorstellen, dat niet mee r dan 8% der artsen in de 
dorpen gevestigd waren . 

Op grond van de landbouwhervorming heeft men i n 1945 
meer dan een millioen hectaren verdeeld tussen de arme en middel
grote boeren; deze ontvingen daarbij de nodige bedrijfsuitrusting, 
De hele regeringspolitiek was gebaseerd op de intensieve steun van 
de grote massa der boeren . 

De versterking van het bondgenootschap tussen de ar
beidersklasse en de boeren was en blijft het belangrijkste vraag
stuk waarvan de sociali stische verandering van de landbouw afhangt. 

De nationalisatie van de kapitalistische ondernemin
gen en de overgang tot de planmatige ontwi~<eling van de industrie 
en van het gehele economische leven was de belangrijkste voorwaar
de voor de socialistische verandering van stad en land. De ontwik
keling van de zware industrie heeft de schepping van 80 machine- en 
tractorstations mogelijk gemaru<t , die meer dan 4.000 landbouwmachi
nes , een paar duizend ploegen, tractoren enz . bezitten. 

Tegenwoordig huren ongeveer 60.000 boeren , samenge
bundeld in werkgemeenschappen, gemeenschappelijk landbouwmachines 
van de machine- en tractorencentra; ze zijn al gewend geraakt om de 
grond mechanisch te bewerken. Het bestaan van deze centra opent de 
weg voor het oprichten van werkelijk collectieve bedrijven. De co
operatieve beweging is in volle vlucht. Ze telt meer dan 5 millioen 
leden en ni et minder dan 5.969 bevoorradingscooperaties. 

De arme en middelgrote boeren ontvingen een hele se
rie voordelen en faciliteiten. De Staat heeft de oude schulden van 
de kleine boeren kwijtgescholden en de belastingen worden nu vel
gens een progressieve schaal geheven: de zeer kleine grondbezitters 
betalen helemaal geen belastingen. De graaninzamelingen ten behoe 
ve van de Staat vinden ook plaats met inachtneming van een klasse
stelsel. 

Het geheel van de regeringspoliti ek beoogt de liqui
datie van de kapitalistische uitbuiting op het dorp en de verdedi
ging van de belangen van het landbouwproletariaat, van de arme en 
middelgrote boeren. De schepping van de eerste collectieve boeren
bedrijven is het gevolg van de vooruitgang op de weg van de opbouw 
van het socialisme, van de vooruitgang in de mechanisat~e van de 
landbouw, in de bevoorrading van de dorpen met industriele produc-
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ten en in de revolutionnaire verand<~ring in de mental i tei t van de 
boercn . De schepning van collectievc landbouwbedrijven is beperkt 
door Je Hegering en door de Roemeense ArbPiderspartij die deze stict
tingen slechts op die plaa-csen toestaan, waar de materiele voorwaar
den goed zijn en waar de boeren in hun geheel overtuigd zijn van de 
voordelen van de collectivisatie. 

. De hul p die de nieuwe collectieve bedrijven van de 
Staat gekregen hebben in de vorm van wijngaurden , bossen , landbouw
gerecdschappen en de vrijstelling van belastingen voor de volgende 
twee jaren, vergemakkelijkt hun organ isatie en hun ontwi kkeling. De 
grote steun ontvangen van de Sovjet Unie zoals de grote ervaring die 
dat land gekregen heeft met betrekking tot de socialistische veran
dering van de landbouw zijn de giften van de SovjetvoUceren aan de 
arbeidersklasse en aan de vverkende boeren ui t de volksdemocratien . 

Het bezoek , dat de delegatie van 150 Roemeense boeren 
vorige maand gebracht he eft aan de Sovjet-Unie, waar zij de grot e 
vorderingen van de Sovjet-landbouw heeft kunnen aanschouwen, i s een 
waardevolle ervaring voor de Roemeense boeren in het stadi um van 
het opbouwen van de eerste collectieve landbouwbedrijven. 

De schepping van de eerste collectieve landbouwbedrij
ven vormt een historisch moment . De blikken van alle werkende boeren 
van het land zijn gericht op de vijftien collectieve boerderijen die 
zo juist gesticht werden . Ze zullen de rol spelen van model- boerderij
en die de arme en middelgrote boeren zullen bewijzen hoe een collec
tief bedrijf de armoede en de ellende kan overwinnen . 

~-..... Ql~!Y.l.f!Qf& .. =.+.:.~~L .. Y.~.~-·-··~! ...... Y..Q~e!.9.!!.8.+..§~~ 
Het toeris~e wordt mee r en meer een zaak van het vel k 

in de Roemeense Volksrepubliek . Er i s geen sprake van , dat men het 
.huidige volkstoeri sme kan vergeli jken met dat onder het oude r egiem, 
omdat zoiets toen ni et bestond . Het i s voldoende om de ci j f e rs v~n 
dit jaar (280 . 000 dee l nemers tot het einde van Jul i ) t e ver gel ij
ken met die van he t vorige j aa r, die een elfde van dit getal belie
pen, om een beeld te hebben van het volkstoeri sme sinds de vesti
g i ng van de Volksrepubliek . Van belang is op t e merken, dat van de 
280 . 000 gesalarieerde wer ld{rachten di e dit jaar de mooie plaat sen 
van Roemenie bezocht hebben , meer dan 60% tot de arbeidersklasse be
horen . Het Algemene Roemeen se Vakverbond organiseert deze excursi es . 
Zij ondervindt bij haar s treven a l le medewerking van de St aat sor ga
nen , zowel voor de inri chti ng van verblijfplaatsen aan zee als i n 
he t gebergte, groot genoeg om de wassende stroom van bezoeke r s te 
ontvangen , als voor het verkr ijgen van belangrijke tariefsverl agin
gen van de Spoo~vegen en van andere transportmaatschappijen te l and 
en te water . 

NIEU\IE ARBEIDERS\·JONINGEN 
······ ·--- ............. , ........... --............ fl•••· .. •• 

Naar aanleiding van het voorstel van de Roemeense Ar
beiderspartij heeft de Mi ni ster van Industrie beslot~n tot bouw 
van een arbeiderswoonwi jk i n de nabijheid van het metaalbe dri~f 
11Rode Vlag" in een voor stad van Brasov (Zevenb11rgen) . Het bomvGn van 
de woningen zal de vol gende maand beginnen . Zij zullen bestaan ui t 



5. 

appartementen die twee tot drie hoofdvert rekke n zullen omvatten, vJe l 
ke zijn voorzien van het modernste comfort. In de volgende l ente zal 
worden begonnen met de bouw van scholen , bewaarplaatsen voor kinderen 
en babi es , een schouwburg, een bioscoop, een markt, enz . 

De opleidingsschool voor vakarbeiders, die in aanbouw is, 
zal op 1 November a. s. vol tooid zijn. Deze school zal di enst kunnen 
doen voor de opleiding van ongeveer 1200 leerlingen , die er hun kost 
en i nwoni ng zullen ontvangen. 

DE VACAl'fTIE VAN DE KINDEREN 
'''''' ''''''''''""'''',.''"''''',.,, ....... ,,.,.,.,,.,,.,,, .. ,., .... ,,.,.....,,._ ... _...., ..... ,,,,, .. ,,,,,,u,, 

64.000 arbeiderskinderen zijn deze zomer gez onden naar 
vacantiekolonies die hiertoe aan zee en in de bergen in het leven 
waren geroepen door de zorgen van de "Commissie voor bescherming van 
moeder en kind" . 

Dit cijfer is mee r dan het dubbele van het aantal ki nde
ren , dat het vorig jaar naar vacantiekolonies gezonden werd. 

T..;; lEN DE 01IDERDRUiJCING I!'l AHGE.NTI NIE EN BRAZILIE 
•••'•'I•OIO .. o•oo .. _ .. O ... OOOH'OIO ,. .. , , ... OOOOoi.OO .. OHOIIOiofWIOII-tt+-_O .... .____.... ...... "tl_o .. -ltJHn .. rtf!lflrf"OlOtiiH ..... IItlhtf"oOtotll'IOOOO i< >O•Ift .... •o 

Het Permanent Comite voor de Verdediging van de Vrede 
van de Roemeense Volksrepubliek heeft op 9 Augustus zitting gehou
den te Boekarest . Het nam kennis van de vijandelijke houding van de 
Argentijnse en Braziliaanse autoriteiten met hetrekking tot de strij
ders voor de vrede van deze beide landen . Het Comite zond telegram
men aan de .. comi te 's van de strijders voor de vrede van Argenti nie 
en Brazilie, waarin uitdrukki ng werd gegeven aan de solidariteit van 
het Roemeense volk en de overtuiging dat geen enkele daad van onder
.drukking de stem van de strijders voor de vrede zal kunnen verstik
ken. Ret Comite heeft evenzeer een telegram gezonden aan de Argen~ 
tijnse Regering, waarin geprotesteerd wordt tegen het v~rbod van 
het congres van de strijders voor de vrede in Argentinie. Eveneens 
werd een protesttelegram gezonden aan de Br aziliaanse autoriteiten 
wegens hun daden van agressie tijdens een bi jeenkomst voor de vrede 
die het leven van een jonge manifestant hebben gekost. 

DE ROEMEENBE REGERI NG VERZ0CHT DE TERUGRCEPING VAN 
DE HEER R. SARRELL, SECRETAt.UB VAN BET BRITSE GEZANT-

................. §Q.tfAP TE ~ .. ~:KA~.§.~ ............. .. 
De Gezant van de Roemeense Volksrepubliek te Londen 

heeft aan de Britse Regering een nota overhandigd, waarin wordt ver
zocht om de terugroeping van de Hee r Roderick Barrell , Secretaris 
van het Britse Gezantschap te Boekarest en Charge d'Affaires a.i ., 
wegens handelingen in strijd met de wetten van de Roemeense Volks
republiek en met de diplomatieke gebruiken. De Heer Barrell was be
trokken .bij een zaek, di e buiten enig verband stond me t de vervul
ling van zi jn di plomatieke functies . Bij de ondervraging van een 
bende smokke laars , die frauduleuse grensoverschrijdingen organiseer
den , verklaarde een der gearresteerde personen, tot grote verrassing 
van de volksmilitie van Boekarest , dat hij op de Britse Legatie woon
de en dat hij daar de functie van secretaris ui toefende . Het was de 
Hee r R. Sarrell , die in vrijheid werd gesteld na 01erleg met het ~ti-



6 . 

nisterie van Buitenlandse Zaken . Een onderzoek heeft uitgemaakt, 
dat de Heer Barrell de organisator was van een poging tot fraudu
leuse grensoverschri jding in de richting van Wenen van acht der ge
arresteerde personen, die allen dit feit hebben bevestigd. Nader 
werd vas t gesteld, dat deze personen waardevolle voorwerpen zoals 
juwelen, schilderijen, tapijten enz . hadden ondergebracht bij het 
Britse Gezantschap te Boekarest . 

De Roemeense Regering , van oordeel , dat de houdi ng van 
de Heer Roderick Sarrell onduldbaar is, verzocht zijn onmiddellijke 
terugroeping . 

CULTUREEL NIEUWS ................. " .......... ,,,_., __ .......... ,"'''··· .. ·•·····•·· 
Enige cijfers betreffende de vooruitgang 

van het onderwijs . 

Hieronde r geven wij enkele van de resultaten en vorde
ringen, verwezenlijkt door de Roemeense scholen in de l oop van het 
jaar, volgende op de hervorming van het onderwi js . 

Het aanta l kleuterscholen nam toe tot 3.267 (in 1947/ 
1948: 1 . 878). 15 . 237 lagere scholen waren werkzaam (in 1948:14 . 569) . 
De middelbare scholen namen toe van 576 tot 738. IIet aantal gespe 
cialisee rde hoge scholen nam toe van 56 tot 129, hetgeen betekent , 
dat hun aantal is verdubbeld. In 2.800 scholen zijn de verschillen
de moedertalen van de ni et- Roemeense nationaliteiten voertaal ge
weest. 1 . 989 . 350 schoolboel~n zijn voor de l eerlingen van deze scho
len gedrukt . 

Het aantal leerlingen nam toe van 1 . 380. 000 tot meer 
dan 2122 . 000. Om het analphabeti sme onder vol wassenen tegen te gaan , 

. W?-ren 14 .163 bijzondere scholen werkzaam, die 501. 005 leerlingen: 
hadden . 

Het onderwijs is genationaliseerd en de school is een 
goed van het gehele volk geworden . De Minister van Onderwijs heeft 
kosteloos schoolboeken aan arme leerlingen doen uitre i ken. Een 
groot aantal beurzen is toegekend . In de 880 in bedri jf zijnde can
tines zijn -warme maaltijden verstrekt aan 85 . 000 leerlingen en stu
denten . 

De grote krachtsinspanningen , die de Regering en de 
Roemeense Arbeiderspartij zich getroost hebben ter bestrijding van 
het analphabetisme en ter verheffing van het culturele peil van de 
arbeidende massa's van stad en land werden ondersteund door deze 
bevolkingsgroepen zelf. Deze droegen bij tot de bouw van nieuwe scho
len en tot de inrichting van oude scholen door hun vrijwillige ar
beid . 
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1 A I' etra:aqer 20 frane11 

23 on1it iour de la liberation nationale de la Rourrianie 
23 aout, 

peuple roumain 
fete le S·eme anni

versaire de la 
liberation de 

Roumanie de soua le iouq 
des lmperialiatea 
allemands, par la 
Armee Sovietique. 

Nombreuses et profondes 
sont lea transformations 
volutionnaires qui ont 
que de leur sceau ces cinq 
annees de la vie du peuple 
roumain. 

D'un pays qui pouvait etre 
compte parmi les plus artie
res d'Europe, Ia Roumanie 
s'est transformee en un pays 
de democratie populaire. 
s'enqaqeant d'un pas decide 
dans la voie du socialisme. 
Cette lutte a ete menee par 

le peuple roumain awe cotes 
de Ia classe ouvriere, quidee 
par son Parli marxiste-leni· 
niste, diriqeant eprouve, dans 
1'1llegalite, de Ia lutte antifas-
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L'HOM.MA GE DU PEOPLE ROUMAIN 
A LA 'MEMOIRE DE GUEORGUI MIKHAILOVITCH DIMITROV 

c·est avec 'une profonde douleur 
q~,e le peu~le trava:l:eur de Rouma-
111~ a app.rrs Ia mort de Gueorgui 
'~'k.hnllov1lch Dimitrov, sccretaire 

f.(ener.aJ du Part' CommunJste buJg~ 
"f president du Conse!l des rninJ-e 
sires du pays voisin et ami Ia Re
oubliq~e .Popufaire ide Bulgar!e. 

.1\ I annonce de cette ·triste no u 
veJie, M. Gh. Gheorghiu-Dej 
•·u nom du Comffe Central Jlu pan: 

Gheorghe Apostol au nom du Co
mite E~eoutif de' Ia C G.T. de 
Roumame; par le prof. Traj'an Sa
vuJesco, au nom de I'Academie de 
Ia ~.P.R.; par le Comite de !'organi

sation ~e Bucares! du P• 'fi OuvrJer 
Roumam ; par M. Gheorghe Flo
rcsco. au nom du ComUe Ccnlrral 

Oll!vrlcr 'Rcilllllain, a adr~e .un te
lel!ll'amme de lc<mdoh!ances au <:o· 
mite CenliraJ du Partt Communistf 
B:ulg:are, r 

de l' Union ~te !a Jeunesse Tr.avall
l~se; par M·me Conslantza Cra
cJun. au e1om ~~ I'Un~on des Fern- • 
mes Democratcs de Roumanlc· par 
le Oonsell Gener.al de Oirectlo;l de 
I• A.R.L. U.S., etc. 

Le Comite Central *'u Pa:rti Ou
vrier Roumnin, - est-il dit !dans 

ce teleg:Nmme - est prof~nde
.nen~ afflige par la mol.'t du 'ca.. 
rnarade Gueorgui Dimitrov, presi
~nt <kl ConseiJ des ·ITltois'tres de Ia. 
Republlque Popur~e de Bulgane 
~~ secre_taire general du Part\ 
U>mmuruste BuJgare. · 

Le P:uti Ouvrler Roumain 1es 
tr.:~vaJUeurs mam,els et jnfeJJ~~ 
de . L' Repubf!.q'!e Populaire Rou
mamc, nux cotes des travailleurs 
du monde ent!er, prCflllent Part a 
Ia. l!'rande douteur du peuple tra
va:Ueur ide Ia 'Repubhque Populaire 
de IBulgar!e. Le; deuiJ du peuple 
buJR"ar:e _pour b mort de son iils 
bJen-;ume est egalement le deuiJ du 
Peu~l~ rouma!n et <le toute l'hu
mamte progresslste 

de 

.. 
Pa~ rdes meetings, da11s les en

tr~rlSCs et :'11Stlflutlons ~le !n .Ca
pitate et 1fe tout le pays, des dizai
nes de mllliel'6 d'ouv,rfers et de 
fonctionnaires 100t cxpr.lme leur so
hdarite <avec le rpeuple bulgare pour 
f'i.rr~arable perle qu'•l vient de 
subrr. · 

Au 'CO~s de f'cm de ces meetings. 
:\\ Vasile Luca. seoreta!re du Co
mite Cen!l'a.l du ' Part! Ouvrier 
Roumain, a evoque b vie de Oiml
trov, tutteur mi.:~t!gable pour Ia 
uuse du proletariat pour Ia cause 
du -communisme et de Ia paix. 

Disc ours 
de M. Vasile Luca 

Bulgare, ayant a sa tete son Co
mjfe Central. 

L>oeuvre commencee .par Gueor
gu; o:milfrov S'e tlrouve en mains 
s iires. dans les mains du proleta
riat. d u peuple t:nwa'l!!eur ct du 
PartJ Commun.iste BuJgare, eduque 
par Dimitcov dans !•esprit de l'in
temntlonalisme proletarlen, dans 
!'esprit du marxisme-lenirusrne. 

So·us 4'etend.ard ~!.e M·an.-Engels
Lenine-S'tallne, k. ~up!e IJuJg-are. 
la classet ·ou v.rJere bulgar-e, ayant 
a sa tete le Pam Communiste. 
condulra la ~use du iSOcialisme a 
la victoir.e d'ans 111 Rep.ublique 
Populaire de Bwgarre", a conclu 
M. Vasile Luca. 

La seance solennelle 
de Ia Grande 

Assemblee Nationale 
La Grande 1 Assemblee Nationale 

de Ia R.P .R. a 1em.t 111ne seance de 
deuil CO!lsacree a Ia memoire de 
Gueorgui Mikra1!ovrlch Dimil.rov. 

Au cours de cette seance, a 
pris Ia paro~e M. Gh. V<IS!iki. 
membre du Bureau PoliUque 
du Comite Central du P<~rti 
Ouvl'i(!r Roumain, rrinistre des 
Mines et dtr Pekole. qUi a 
evoquc,la vie et Ja l~t~ ~e GueOf
gui D'llli lrov, consac.ree a ·.a• !tra nde 
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Dela 15 Noembrie 1 ""47, da Ui c .~nd .un l).'GlLJ. t -.. onliucerea 
aces t~l lega~iuni, p~A astrt zi 1; Iultie 1..,48, am ·lVUt de tnt ampi
n~t o aer i e de difi~ult!ti, c~rora nu am putut race ra~~ decat 
par~ial §i aaupra c~rora !mi perm4~ s~ insiat, deoar ece rezolva
rea lor ea t e a t.rllna legcAtti de fttlul c un1 ! n vii t.u4' ue -.,a rezolva · 
ii i probletr.a com?l ectAri i pur sonalului ajut~ l.•Jr penltmcila :l.ceastA 
IAgatie. 

In ~razent, munca mea eate Uiura~ prin venirea tovar Ai•1 
Boeriu, care m1-a t'1!cut o bunJ1 i.Iupres i e , d.?i <J.ovad! u~ H.Ul\.a bun!i

voin~~ iii cuno .jt.in~ele ce poaed~ vor l 'i de rr.,art! L >los .···mt.ru c1t1-
rea publicatiilor ~1 bunet1nelor cari ayar tn Olanda In limba 
e~lezli. 

Din nenorocire pr1n plecar~a D-lui Pragano, daca aceast.~ 
Lel{ll~ie nu va !'1 ~omplectat4 cu peraonal allministr.:ltb, chestiuni
le conaulare ~1 de contabilitate riacl aa absoarbA prea u.ult t.imp 
util pka~ua~t&vi~tea politicA gi tntormativA. 

1/. Necunoa~terea 11~o•1 olandeze a fost. i 1 continuA aA 
:tie o piedicl toarte serioas& pent.ru in:t'or~r.area me .t .-JBrsonal! 
aaupra problemelor politice ~i economice ain Olanda . Ne ~ut.:tnd cit.i 
personal preea tn ti~care·zi, am &naajat o persoanA, care pen~ 
mo't.ive de siaurant~ politic~ nu lucra tn int~r iorul Le6a~iei ~1 <a~ 
lmi pranamitea 1n ~iecare z1 un rapor~ de pres~ 1n li~bu francezA. 

• I • 
Dotaniei-Sale 

Doarmei ANA PAUICER, Ministrul A.:facerilor Ext.ern.a • 
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Nu &m si&Uran~ 1nsA cti acest.e rapoart• o~inuesc cu 
s 1tua ~iile iru~ortante care se pot ivi de la zi 1a zi. Totugi, · 
yen t.ru a-mi asigura. indel)erule.n~ · 1n -.ctta1. dofaodniu, m' 41111 bot.&· 

r ·. t sa 1nvjt. limba olandsza ~i 1!1 t~.cest scop IILlJJ ~1 !n...:eput ~ 

lau .l. e ~~ ii; cuno~tin~ele ce poset:! 1n l1mba g~rtr.w .. ~, cu care 
lL ~- ,_~aez! eete fo~.u·te !rudi tii, I1Li vor pttrmi t.e !n scurt 

ti.r,. s~ abordez aingur ci tirea puolica.~iilor ol~1aeze. 

2/ Contac tel e cu pre sa o lan<1e zli , a tli t de· impor tan te . 
pcntru a!' i r mart!a no'ii.e't..rh 1n Olanda, aunt ~euiat.e pent.ru 
ur.m1l.o.arele o40t1ve. 

a/ Toat e ziarele mari spar la 1\mate1"d.a.m iar ace8t, 

ora~ ee gase~t.e la o distan~! de o ora cu trenul ~dus ~1 intore 
~1 ~ede~ea t~ ora~ ~pesc o JULAtate de zi). Neav ~na p ; nA la 
vcnirea s ecret ~1'.11 le •a y,i n i mer. _ r • 8 n 

1.., timpu l 11:!ls e i m~le, un fo!l t ob_i ;:1- t. sl\ r nun~ l numi t e 

vi ? i ~e ln a~ eot ora~ pe c~r~ le-a 1 put~a fol~ 1 ~e.~J~ aesvol
tar~ 1 p r o,u · '-"lde1 noastrt:t in al.!este cercuri ulc. prcse1. 

b/ Li; Oe f oDduri .. ')' n5 tn ul timel e s~pt.dmimi -
cele trimis• acoperi na stric tul n ceear pent.ru 1'unct-1onarea 

normal! a Lega~iei - a ln~~rziat pari~ia unui bul~ in mA
n.~t or delor Crire apur la Londru. •i I' ris.. SUnt. ue ~l' r ell 
un a.s t f'el a e buletin a r f i bine pru 1 t § i ar fi f o.:.r t o losi-

t.or dac }:! accentul est e pus pe reali z~r ile econou .... c e oin rlom.j,ni a , 

deoarece cer curile ofic i ale olande~e se interese~z din ce in 
ce mai IIIUlt de economia ~l\rilor din Mswl Europei. Pru..esc 

r egulat a i n ~arli pres a §i publ ica.t-11 r owfule§ti aufi t.! iente pen

t ru a !ntocmi !n bune condi ~iuni o a s tfel a e puulica~ie . 

3/ Am observat eft 1n ult~J l t i mp or~ane~e econowic e 

romune j ti manifesteaz~ oarec~e inter es pentru relu~ea r ela

ltiilor e conomi ce cu Ola:1da . E.xemplu' e enmarea unu i ranjament 
in lo' elJru<:U'i l! t r e-.:u t cu guvornul ol.d..ndez , ! nsum!'-.nd un total. de 

4e~oo . ooo ·oolari; v i ze de i ntrare ! n ~r~ a cordate la aiferi ~i 

c omerciant i ol andezi care vor s! c!il il·toreas cl.i i n Rotn:.n i a; 

ot er te adres a te sucursa lei Creditului Minier de la Roterdam 
pentru plasarea pe~olului romaneac • 

. / . 
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Din partea Olandez4lor,am observat deaaemeni un t~e interea 
pentru reluarea ao•etor re~atii economice,care ae inc~~rea~A in planul 
Jener a 1 de a intensifioa le&!turile 11 aohimburile economice au ~Arile 
41n aat. Exemplua aemnarea a direrite acordur1 economice cu Jugoslavia, 

Polonia,Ungaria,Cehoslovacia;actualmente ae g~nejte 1a 

~ie olandez~,care trateaz~ in acel~i sene. 
In ;>lua,p~erea atagcU:ului com~rcial actual rom:tn pentru ~lr1-

le Benelux-ului ,Dl. Bodnar,este c~ Olanda est e sneni ti\ a~ joace in vii tor
in ceeace ;>riv~'jte fChlmburile economi ce cu RomAni9.- un rol mai mare de-
cAt oric~re alta ~a din Benelu:<,chiar din Occident. 

Atirma~ia ee~,pua~e , ~xagerat.A aar con ~ine o parte de 

da o! ~inem cont inc!od~t.a de 1n-.ertisul mani fest.at de 
EuropeiUl. 

Dl r. nenorocire,activit~ ~ea ~i ~eavoltarea ~castor leg!turi
care a 'ar put.-. aovedi ~oloai t.oare ~nt...l·u 8c:onou• row'Jle~ec&.- sunt in-
t lrziata din toarele cor~1a1rente . 

a. Tot..alit.at.ea ch~ ti · ~ ilvr ir1 ..~.e&l\tur~ 

petrol i£ere rowdne ~~i in OlMnda , sutat concen trate in ~ile 
unui om care nu par e a t 'i un prietin ~i care nu d!1 n i ci o 
dovada de bunivoin~ pentru a int.reprinde ceva pozi t.i v 
peu~ bih•le t&rii.~ate vorba de D~ Popovici,de~eaatul 
Cr'e.di t.ului M1ni•r la not. terdam. Din c.Uo cu !fiile avu t e 1m
preunl1,reieae cc! es t e mai dearabl1 avocatu1 intereaelor 
olandeae ~ec&t a ce lor rowlne~ti . s~ prevaleaza oe incre-
derea ce preGinde a ~1 ca~ti~at pe l ADen Dl. Ias~rahon; 
$e complace in aitua~ii pur negative sau se ~~rgine~ te l& 

.,"'·crilt1C:1 rlu voi'toare la ad.resa autorit!'!,-ilor noastre ,care,d 
~ . 

dUpl •l, aunt aau incompe'tente sau prost infornate aaupr a 
pre~uril.o;r ,cal.it.a~ii produselor pe u ·o l it'ere c!u td.to in oc .. 
cidenille t c; ... 

~ 

.; . 
• 
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Pe de alta par~,&e pare ca Dl. Lassrshon s'a 
de mai roul~e ori ~a ¥aria pentru a diacuta ~ i 

forma &.suprli probl.t:UI~.t.or 1-·~ u· o.J.i.l' ~re ~1 a lua 

cu d1.:::~~r1. t.~ sucuJ·s~le al.e CreaJ.'t.UJ.ui • ini er din Oooi ... 

d ent . Pr\!zenl.a Don..n iQi adJ.~ in 0lanua i,lar fi parmia, 

f tar...a indoialJ\ ,sli puna la punct. cl.~estiunile ac~ale 

~ aic •• i a4 ae iluorLeze _ 14~· locului 
r i i a e s p irit t.e care eete Vli ~ J l • • ~opovic1. 

In e; )Clur 1 , u c in lot.061 V- lul ?o _)o • ~ 1 , \.!::l..rf'! OCI.l.>l 

\O ~~er un ~oat atfit de 1m ort~~t,~•ar 

.oo n~ de ~ ! nt or :ri i,Le 
11 ~: econoo: c 

bo!'ul.or,u t.r ~ util enL~-u co 

econo~~c ~ -in Oldnt .FAr~ 1nu~1aJ 

ar f1 1ueu 
b. Pe 1 1'16 

neasA,: n a.:farD c.~ poreonalul 

I 

vresti gl consilieri economici,oe. ' ~ru. orrneazti guver-neJ.' 

.,~ilor i·esp~ctive des pre .X>e.lbili t s .,ile econoL'lioe diri 

01and.a,preparaHd acu..fel t.E:l·enul pcuu-u ucorauri, tran

~ac~ii etc.ilai Juult-a~d.iu.L c.H.: t:uLor oi'.icii ~stela Ams
terdam-\ capi tala J,rtrii §1 j)l'iwul ora >~ comercial din 

OlandaJ .~ 1 nu la llaga' ora~ uu l'~ .;; euin.,A , i diplomatic 
... 

In ce ~ive~t~:~ RoJ.tJ la ,at-a'iac.ul coLel·~ita.l in per~:~oana 
j1-lui i3vdnar ,not. V\:!r.i t ,r~zid.ea-za. 1.a: l=r-uxelles ~1 nu 

Qi-a f'~ cut. dec t dou& scurte a:~~ri~ii la Haga.. In acest 

s~urte in\.ervaluri do t.i rnp ,nu ~1-a putut. creea decat 

leguturi ~oarte a labe ~1 nu cred c~ informadiile de 
care diapune sunt. •ut'icicn't.e pentru trat:il'ea probleme
lor concrete care se vor 1v1 J~ata i n foarte acurt 

tiL1p. Dac~,ri~a <rum a.rn a.t'lat dela Dl oodna.r ~i dela prie 

ten11 nos tri dela Lega~ia din BruY~lles,Guvernul ro-

. /. 
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n.•..n in c.en~iontH:lza. sh trimear.a o <le}eaa~i~ economic! in 

.w-~le Benelux-ului,a~ dori sa tiu informat c~~eva zi~e i .. 
1n1o1inl.e pent.ru a preg&t.i t.erenul 11 a s1:irange informa~iil . 
i n l egli tura cu acooul iw~dialc urn~r.i t. de aceast.a delesa~ 

YX 
'• . 

Cu oc . i~ p re?e ntl\ri 1 scr-iaorilor cJe acroa1 w r·u ,miaiunea mea in 
Cl.:md -4 .3~ta Lrult U]Ur(lt!i , de--oarece ir.li ~sigurt1 u.n acces mai oirect 
IJ i f'!'£ i u7o,.. c·.1 aut.orit.!'1:~1l 8 olande ?.e . Pot l'<ice a3t.t'el vizite utile, 

de ~x . ..,udecutor1 ... or L.'ur .. ii Tnt~rrua~l.onale ae Justi~ie ,t'ar-'1 riscul 

ca .le e te v i·?tt. .:-. - T"'; 1·1~ int.oa.r&e,ait.ua~ie aelioata pentN 

t1 r cHt.i&iul •Ari i .:1~ rc r rnint .l' o"v,'- ~ser:.~ni, ~ roa.ao.l .L.a. anumit.e vi
~ i ~ ~ j la mini j trii tl1n ~uvernul ol noez- . ~colul Ex~ernelor u~UP~ 

-r • nd iC~~ t. e c v s c t.e . 

cJien~e: 

~"'en :ru s lpt J1l!:f. • ...,_ d.J. W...tre AJI1 ob;inut us t.!'el u r-u!Atoarele a 

1 o\l n i. 14 Iur: ie 

ta ·· 4 i ~5 I1.1n:.:. e -
1 ... JJ_ .L· i l c lun . -

t r l st ~1 ~conomie i N~ ~ionale 

i Llti t 1 u l A~ricu l t,urii 

Jd.r .. i c.2. Iun ie - illit .i.:n ul In~ t rue .. iunii r ·- t)ll ~w e 

~r. i ....... 12 lut le . t J•t ... ~ cut. v v1z. l t .; .. i n isti'u l u i Afacerilor 

S~Scinl e C~1.crt .1 Fi gian.A public~ ) ~ 1 fiind inl.roeus de el pe l ti.ng! 

1Jiverae ... aervicii am obt,.inut rua.terial inl'orr~tiv i n t.er esa nt. inaintat 

de pe .lCUif f~ in i:3 terunti. 

Tins~ subliniez c ~ &~est.e auoi~~.s mi- au f o a l ob~inute 

tel ~for1 ic in pr ezenta !r'ea de Secretarul General a l 1nist.erulu1 de 

e> tern~ olandez,care in toa~e imprejurArile se ar.:lt~ curt.enitor i i 

s e.c•v illbil. i:s t.~ un om profund re~c~ionar;a t'ost aobaaador in a nul t . 

cut. .i. ' 0 . n . -., .cl ~i se pare c /\ nu u. li1so. t o p1•ee. bun!\ i rpresie acolo 

'~o. t..u~i 1·o t a.t' :i r r'".a c~. r aporturile personale cu el c At ~i cu toate 
persocrnele Qficialte cu care m11 g!eosc in contact la 1'inisterul de 
lS.·x terne, sunt bune. 

A f~ou~ o foarte bun! impreaie la Winibter acord&rea in 

'ultimul timp a vizel or de intrare 111 ~arl pentru comero.ian~i,Qe~.-
~ent olandezi,care mer& 1n RomAnia pebtru ~c•ri. . 
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·:oi folosi pe viit or u~~ur1n !~t!le dti a patrunae .in l :iniat.ere 
~e1 w·u ~ ob ~inc u.at.erialu::t. .;,nl'orl.i:J. tiv nec -.a~ pen w-u docwr.entare . 

• 
. l!li~ t.er'Ului noa t.ru . 

' P!·irui ~l. , va r og , !:oai . .r.i~ !J.inis1.ru aoi~Juru..:. .. ea t.:omJiu.erc~.~iuni.i 
.. t: l~ Ct;:.e roJa. i 1na:u..e, 

MINIST ... m, 

r . tle cu l ce 

Do mnie i u .:&l e 

~.oamnei l.lini s tru t\na P<!uAer 

!.~inia .~rul .il.facerilor Ex terne 
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12 lunie 1948 

1890 

Doarnn~ MTNISTRU1 

Am ononre a v~ aduce la · cuno,~iiftv~ urm4toareles 

1n diminea~a zilei de Slmb~tA 15 Iunie a.c.am p~zentat Regentei 

1ul i anA,fiind da fav! Ministrul Afacerilor Extern• Olandez,scriaorile 

de acreditare ~1 acriaor1le de reehemare. 
Am trecut in revist! comp~niA de onoare a Palqtului. 

I 

' 

~m pronun~~t in limba francez~ urrn~toarea aloeuviunea 

Altesae Royale, 

J ' n i l'honneur de pr,aenter l Votre Alteaae Royale,au 

nom du Prfaidium 4• la R'pu~lJq~• PopUlaire de Rouman1e 1lea 

l.ttrea GUi m'accr,41tent auprla de Sa MajestA la Reine de• 

Faya-Bas,en cualit' de envoy' extrao..ct1nna1re et de ministre 

pl6nipoteMiatre·,atne1 que las lattree de rappel de mon pre· 

J 
' dtc~sseur. 

1 
A urmat apoi o eonversA,ie de ~ minute,pur ~erson~l~,cu in-

r 

treb~i deapre impresiila mele asupra Olandai,re~~ntA ~~ mlnistrul . . 
ab~tnindu-se de a pu~a 11~' o intrebara oa11pra st.~rii pelitlce din 

RomAnia. Abia le afl~itul intre~inerit s'a inter~sat de situa~ia 
recoltei din Ro~nia,miniatrul reamintind recentul ara~ame~t prin 

care ~omimia a l~t Oland~ i ceraale in valoare de 4.~ 11. ~ dolari 

s•a ab~inut de a~i fi '.nifestat nemulvumirea e ~ Rom~nia nu a~ 
rat nim*c ,11n Olanda in cadrul aeelui aTan~ament,ne~ul~umire m&nii 

tot11 .v~rba'1. cu o s~pt~mnnr.t inAinte cu ocaz i a soet r 11 1a Hag~ 8 

D-lu1 Haa~!l~~,Ministrul Olandei la Buoure~ti. 
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Am avut totu11 impreais o~ aluzt~ era di~eet4. 

Primi~i, Ylt rog, Doamnll JUntatl"U, asigurarea 

inaltei eona1dara~tuni ee·v~ port, 
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