
DOSSIER No . .. 

1 

2 

3. 

MINUTENBLAD 

!n 0 drac'1J.. VP"'r) .::; 5 eedeel t >1 . j' 0 !"en omen in P •.• 
•. CD) 2i- l - I 49 " 

rngezien i . v . m. een te maken overziclt . 18- 10- 1 949 . 

,~~().c.~ ... 
I 

c, ~:. / ;....;.u . 2'1-11-J;.;. .., t;-4. 
._ f/L ~ -. 

) /.Ow/ / )) }. -e../ .l.Zt ~:1 ?/?. 

c 4 . 

/:t. ';>·O , 

6 PHC, 
~1oeten alle stukken in dit PA- gedeel,te gevoegd no~A blijven? 

ACD/ t 1.4.69 
I 

{.{At___.-t:) }!:>,/; / All a stukken in di t PA-gedeel te 
7 z~jn met gemerkt • 

.......,_~--L ~ Oc-.--~~-<.........e_ J______.(-t.... __~~-- r -
c?-t....e "l.rl_ <...--5-i-i ~-e. ....e.-~ /--!_ ... l- ,_ o.<-= 

/ 
/ 



I_ 

• 

o/ .. ~ 

&il'FORT van KB !£!. 
voor C IV. 

Nr. : 1016 

Betr.: p1attegrond Room . 1egatie. 

·t 3 G.l , ; 

~~ O::fP- J, /1 

~/ •'-"' 
)' 

Hiol'bij de indeling van het pand Bezuidenhout 9 , 
wall.!' de Roem. 1egatie gevsti gd is. 

K.B, 19- ?- 50. 
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RAPPORT van KB 
voor c. 

Nr. : 1013 

6 tr.: Roemeense legatie. -
Volgens onze laatste berichten zouden op de Roemeense 

legatie slechts de volgande nersonen werkzaam zijn, 

~ 1) Tudor hND~CO gehuwd met Duitse Jodin. Zij !even eenvoudig 

• 

Levr. Andreescu kookt zelf en doet het gehele huishoudan 
met een werkster, Ebllandse, die 5 maal per week komt. 
Andreescu i s een rustige man , drinkt en rookt weinig. Hi j 
zou ongeveer f.l500. - per maand verdienen (uitbetaling in 
dollars of Zwitserse frs.) 

2) 1Georghe LUCA, en diens vrouw, die tikwerk doet. Mevrouw Luca 
komt waarschijnlijk uit Bessarabie, spreekt Russisch en 
Roemeens, maar beiden slecht. Zij zijn alle twee tamelijk 
onontwikkeld, spreken geen enkele ~/esterse taal en do en er 
geen moeite voor deze te leren. 
LUCA gaai1 regelmatig naar Brussel om de voor Den Haag be
stemde koerier af te halen. !Jevr . Luca is thana met 
vacantia in Roamenie. 
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Aan: HB. 
Van: B.IX. 

Betreft: Bezoeken Russische Ambassed~ ,·-K----
en Roemeense Le~etie. AART 

- AlO/ 
~-=---------1 OAl. 

Door mij, rapporteur, werd 26 Juni 1950 omstreeks 
18. - uur geconsteteerd, dat een DKVJ genummerd HZ-'75542 
voor de Roemeense Legatie op de Herengrecht te 's-Greven
hage sti1 hield. In de auto zeten een men en vrouw van 
onp.eveer 30 5aar oud. De man ver1iet de auto met enige 
pekjes , waarschijnlijk Jevensmiddelen inhoudende en belde 
ean bij de Roemeense Legetie. Hi,i werd deoe1i ,jk binnen ge 
laten en verliet het gebouw na enige minuten, waarna hij 
weer in de auto Pleats nem en wegreed . 

HZ- 75542 bleek te zijn efgegeven aen J.J.LUYEN
DIJK , wonende te Pijnacker, Vlie1endseweg 55 • 

Bij ACD komt voor: Johannes Jacobus LUYENDIJK, 
geboren '7 October 1913 te Maesland, wonende te Pijnacker, 
V1ielandseweg 55 . Hi,i is procuratiehouder van de "Overse 
Diplomati u Supply en Co", Zeemenstreat ?a te Rotterdam. 
( OD 1411-'72033) . 

Door mij , rapporteur, werd 3 Juli 1950 omstreeks 
1'7.~0 uur geconstateerd , dat een personenauto genummerd 
G-9'768'7 geparkeerd stond voor het gebouw van de Russiscne 
Ambassade te 's-Gravenhege , Andries Bickerv;eg 2. 

G-9'768'7 bleek te zijn afgegeven aan B.J.STOKVIS, 
wonende te Amsterdam, Nicoleas Witsenkade 29 . 

Bij ACD komt voor: Mr .Benno Jules STOKVIS, gebo
ren 23 Juni 1901 te Amsterdam, wonende te Amsterdam, 
Oosteinde 25. Advooaat en procureur. Bekend l id van de 
CPN ( PD 54 9 ) • 

' s -Gravenhage 5 Jul i 1950. 



Uit OD 1657 

JFA/OD 136 

UITTREI<SEL 

Narum: Rusland en 3atellietlanden
Financiele Transacties 

Narum: Roe11eense verteGenwoor<lieing in Ned. 

Ag. nr: 88378 Afz. : KB Datum: 26- 6 - 50 

Aard van het stuk: Ra •)port 

Uit niet te controleren bron verna.1en v1ij dat de financiering 
van de Roer~ense legatie voorheen veelal geschiedde d .m. v. de koe
rier en ·.1el in dollars. 

• 

Deze werden zwart verkocht , naar bron meent hoofdzakelijk in Brussel 
om guldens te krijgen . 
Sinds het optreden van ADREESCU geschiedt de financiering via banken . 
Dit is niet altijd dezelfde bank.Soms ~1entse Bank , Den Haag , Soms 
RotteDdamse bank Den Haag . De credienen worden daarheen overgeschreven 
in dollars dcor de Union de Banques Suisses, die daartoe van de Roe
meense regerir~ waarschijnlijk de opdracht krijgen • 

Uitgetr. door: PR Op aanwijzing van: C 12 

Datum: 5 - 9-50 

~ -10060 •• -19 2 



• HAPPORT: van KJ3 
voor C . 

Hr . : 970 (.r.c~.) 

Betr . : Tsjechische ~ ezant . 

De Tsjechische gezant bezoekt one.evoer 1 maal per 
14 dagen de Russische ambassade en ongeveer 2 maal per 
week de Roemeense Lega tie . 

Met LEYFFEL en KOBRYNER kom-c hij oneeveer 2 maal 
per .... eek samen . Er is geen contact met de Joegoslaven . 

• KB , 7 Juni 1950 . 



UITTREI<SEL X. 
Uit 

e voor 

OD 306 PA 

OD 136 PA 

Naam: 

Naam: 

Vertegenwoordiging van :iongarije in :red. 

:aoemeense ~rertegen••1oordi3ing in j_Iederland 

Ag. nr: 84335 

Aard van het stuk: 

• 
Uitgetr. door: 

Datum: 

Afz. : ICB Datum: 24. 4. 50 

,lij vernamen dat de Hongaa.rse Gezant een bezoek hee.ft 
gebracht aan de Jaarbeurs, samen met de Poolse Gezant 
waarbij gebruik werd gemaakt van met een Pools stempel 
voorziene uitnodigingen. 
Later is ook mevrouw TAIDTOC er geweest, samen met LUCA 
van de Roemeense Legatie , en de Pool KOBRYNER· 
Ook Lorent HIDEG (zie rapport KB 749 d .d.l9-4-50)hee.ft 
de jaarbeurs bezocht met een uitnodiging, die van een 
Pools stempel voorzien was • 

Op aanwijzing van: C 4 
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NOTA , 
Van KA- "i. . A . 

Op 2- 3- 50 wer~ aan Cli nner brief Ho . C.All/50/118(79046) 
P"eschreven , waarin !'le111 de ~eP'evens vervat in nota no . 
79946 van C4 aan KA- R. A. dd . 27- 2- 50 wer r'en door~=re~even . 

2- 3- 50, KA- "i. . A. , 

2 -3-50.~ 

-I 
\ 

' 



U 0 T A • 

AAN KA-RA. 

VAN 0 4. 

co 79946 
In entwoord op Uw A 264 dd. 14.2.50 kan ik mededelen 

' 
o.mtrent ~chtgenote over de volGende seeevens 

Hebben Nederland 
..P~ 

waar. dd. 31$5.49 bericbt w~r.d ~ntvansen, dat N. en e~htgenote 

tot een a ndere hestemming f'.eroe:p~n ~rarfln en Ned. v.erlaten 

had den. 

b. Zou volgens garuohten in Stoekholin benoemd worde!l; zekerheid 

~ hieromtrent bestaat niet~ maar kan vermoe(Jelijk door Clipper 

zelf sneller ond~r2ocht worden, oan·uoor onze dionst. 

o. Zie antwoord onder b. 

d. NECUI.C.EA's o,pvolger in liedcrlanci 

on v~rtrok weder najaar 1949. 

Nederland in .Mel 194:9), voorheen 

Legatic te ~rijo. Volgens de laatst ontvangen 

inlichtingen zou And~eeacu officiael "charge 

d • affaires" opt red en, JDaar volkomen 

l3.S.49} . Omtrent het b~noemen 

nog~ieta bekend. 



R.o\.PPORT 
Aii s Ho'otd C 
Van: KA-RA 
No. s A/264 
ONDER\'lERPs NECULCFA 

1. Clipper zou no~ ~aarne willen weten 
a.. i-bben de Beer en Mewouw NECULCEA,de woee;ere Roemeen•e Gez a.nt en 

)( >' eohtgenote. Nedorland in Uei 1949 Terlawn? 
b. djn zij than• in Stookholif 
o • indie:a met, h aa.n on• bekend wu.r dj da.n wel djn? 
d. wie h NECULCEA '• opTolger? 

0 



RAPPOR'l' C. 

Aangehecht rappor~ is gemaak~ op verzoek van KA/RA 

1 ex. is rech~s~reeks aan KA/RA overhandigd (spoedsha1ve) 
1 ex. is t.k. bij Hoofd c. 
1 ex. is in bezi~ C IV 
1 ex. ~hierbij ~er oplegging in PA/OD 136 

c, 10-1-'50 w.g. Lagaa 



X 
I. PERS011EEL; 

'1. AUDREESCU, mtzdor, geboren 24/2-1911 te Panoiu, 
tijdclijk saak~elastigde en echtge
note Vere ANDREESCU. 
Sedort roei 1949 geacorediteerd in 

Den Haag in de rans v~n gczantsohaRsraad. Trad 
reeds QP ala Obarge d affaires in ~e· periode 
tuflsen bet V'ert:rek van &c gezant ttECULCEA en de 
aankomst v~n uc ·laatste gczant NITULESOU. Hij 
st11-deerde in zijn Jcugd in Prsnkrijk (is .:ora E
aonomie en B~ohten) an bGwoog zioh in extreem
lirilcse kr.1ngen. · 

ln 1946 na~r Vredesconferentie te Pa
rijs~ ~terk geprotegeerd door Anna PAUEER; nam 
opni<euw[op ,met Franse C.P.. In 1947 bij Roemeen
sc Lega~ie ta Parija geaocrediteerd ala Gosani
schapsl~ad en gcdurcnde cnige maanftan teyens 
Charge d'affaires to Er~eoel. De ~eden van over
plaatsing naar Nederl nd niet bekend. 

Volgcns verkrcgen inlichtingen heeft 
hij geweigerd zijn verlof in Roemenie door te 
brengen in Au.guet11s 1949. Heeft nsdien, hoewel 
toen niet in £Unet1e, berhaaldcli~k beeprektn
gen gevoerd met ~oemeenoe en Sovj~t-R~sisabe 
fnnotionriarissen, o.a. met lle!4RBU, verbonden 
aan de .B.oemccnse Legatie te Brt~asel, Ili~t LUOA en 
l!evr. LUCA en in September 194-9 met VETROV ail 
TCHilaRISSOV, resp. .,1\mbaacade:&;"aad en 2e Sear. 
van 4e ~ussisohe Ambaesade. . 

Zijn eohtgenote zo~ Qit Duitsland af
komstig zijn11 maar slnds baor l2e jaar in Roeme-
ni~ bebben vcrtocfd. · ' 

2. !MeA, Georghe, geboren J/~1921, Gezantscha,sae
cretaris .,en chtg~note LUCAj'-Cla.udi:a., 
goboren 25/11-1926. /- ( geb. T;I:CHECI·) 

'In ° s-Gravel'lhae;o bij de Ro~lneenae Le-
gatic s1ndf3 1.3/8-1949. 

neza beide ner oncn sohijnen een ver
trollwenspoai M.e in te nemen,., £ov;e1 op de. Roemecn
se Le~tie als m t b ~ tking tot de Sovje~R~
s!eche autcriteiten. I~ien LUOA niet aanwe~ig 
is behandelt zijn chtu t versohillende Yer-
trou.welijke aang 11! n, ook net de Russ!eohe 
Ambaasade. Zij spr k tao~ ~ezien zij • uit Eesoarabie afkoms 

LUCA was o ... 
oo~log, na de oorlo 
Vader1gndse Organieg, wa r hij zijn eohtgeoo-
te heeft 1eren k o( e • doet vermoedelijk 
thana ook de ~u ~ op de Le~tie. 

Hot in 1"' ·; d.at rnevr. tt1CA dikwljla 
reohtetreeks en pe~ ijk in telefoniscba ver-
binding staat met d_s ~et .Ambaosade. 

~ r 
-3-



• 

:a. 

-2-

3. PMGER (PMGANO), SiBmU,.nd, geboren B/1-1907 te 
Enoarest, wonenae Earendstraat 19 te 
• s-Q-ravenbage. 

Rij ·;oont rcode sedert 19~6 in lieder
land. ~ekend achaker en leraar Esperanto. »eed 
vroeger voorkomcn of hij .het niet eene 1se t'lot 
bet hllidige Roerneense .regie.m:, maar bleek kort 
daarna (+ Mei 1948) onoffioTeel werkzaam te zijn 
op het aoemee®e Gezanie"'c'hap 'te Den Hae15 ala t!j 
aeli·ik G~z~ntscha~sseoretaria. a.~j noemt zich 
o·ok ~AGI-.;R l'BAGAN'v • 

, Hi~ is va~ Joodse ~tkomnt e~·zo~ geen 
overt"igd co~~nfst ~~jn, ~o~ ~e?.e h~trekking 
om nat gewin hebben aanv~~~~. Hi~ wordt cven•~l 
on9e.trouwbnar geacbt. 

4,. Op de noemeense Le~ t'l.e wor dt ':: 
nog herpaaldeli~k de v;roogere cha!.lffeur BDtE (( 
HKLD~ gezien. Hij ondcrho~dt liefdesbetrL ~ 
gen met Iuorcta l"~LDOV.Mru., dienatbode v.an de 
vroegere Roomeonso Geze...t·lt ~"1.·.eu.LESOU en hi ~ etM t 
in verbinding met cen ( CO!IIl"'Wlistisch) chat1f'fe ur 
van ae ~oolcc ~egatic. 

S~~LMJi :lJOUt Jnvastraat 66 'te 
11 s-Grav~oh ge, 1 ... 1.~ oolt MOLDAi!f.Jm h3 r ver bl i3:t 
~e~1 ~ ~"7;!.. /~c· ~ .6-.j• 

Op ~ij dat t u.sss HECULCE 
( voorganger van de Gozant NIJ!UL SCU) en de Pera.
aanse Gezsnt een vrij drak persoonlijk contaat 
e~d gtconstatcor~• 

.Kamen 1~ de regol ~e~a1 per maand en 
reizen AOOit all~en, d • • z . acn aohijnt de eiaanlij
ke ·koerier te mijn en or dt ~beschermdM door een 
tweede man. Jl...J.s zod:'l nie; s chijnt maermalen op tc tre
den Dorel tn "'IA , elko, vo~gena oobevcsti.gde e;ege
vene, lid i s van "e Roemoensc (Veilighe i.ds?)-poli.
tie en ge durende de lnatate ~orloa als sergeant van 
het Eoemeense l ese,r ~~ar da nusacn zou zijn overge
lopon .. 

· 1l~ kocr i er.a }!;Omen in de regel per vlieg-
tnis aan en schi3nen als volst ta rei~ena 
Ueenen - Bern - ~ar!js - Londen - Dan Haag - Br~eael. 



• 

• 

Uitt 1n de loop van 1949 ontva~en 
inside inforrnatie, kan worden geooncludeerd dat: 

a. De eecretaris LUCA en eohtgenote volledig bet 
"volksdemocretiseh.e reginie" Eijn toegedaan eh 
naurt contact onderho11den 'met de Sov jet Ambaesa
del in het bijzo~der met de zaakgelastigde 
VETROV: en de ~e Seer. !l!CHIKIRISSOV. · 
~ij belangrijke aangalegehheden sohidnt lDCA 
(of die.w ealltcanote.) a:J.tild advi.eo ta vragen 
of ruggeanraak to houden met de nassen• Hior
~it kan~e oonolu~ie ge~rokken woran, dat de 
Le~tie \'Olk6m~h onCier oontrole staat van de 
Sovjet Ambaoeade. · 
Tekenend -v0or de positie van het -eahtpaar WCA 
if? he.t fei.;t, dat hi~ a.fwaz!gheid van haer man, 
·levr. LUCA .nimmcr de Legatic verlaa..r. en t.et in
derti"d (£omer 1949) nos in hot Legat!e gebouw 
1onenae perooneel onder atre~e controle hield. 

b. ~ussen de voormaliu;e Gezant lmCO'LCE en de c.P.N. 
bestond een naure rolatie, onderhouden aoor de 

.bekende O.,P .lf.-or tUOH. 

c.. Moment eel i-a de verhou.dirtg tu.ssen WOA e11 AN
mtEESCU niet duidelijk. O:ffio~! staa t de laa t
ate te boe1t ru.s iii5de1ijk .zaakgE';Ilastigttet'. 
In verband met moeilijkbeden, die zich iu de 
loop van 1949 tne1i ~nn.Er~cu hebben trQor~edaan 
(bij Doa eeweigerd hebben ~ijn vaoa~tie in Boe
menle door te brengen), beataat het vermoeden, 
dat in feite tuCA de eigenl13ke ~ohtbebber is. 

Po~nzen orden thana or.jerz~jds aan
gewend omtr.ei"n; de jw:at(j p~eo~eels'bezetting en on
derlinge verhoadingcn op de Roemeense Legatie op 
seer korte termijn nadere inliohtingen te verkrij
g&n. 

0 4, l:O/l-1950 



• 

• 

NOTA Vatl KA- R-A • 

Op 16-12-'49 is aan C1ippeJ medegedee1d, dat ons niet naders betreffende 
AliDREESCU, 'fudor bekend is. Briefnurnmer 73 575 . 

KA- R.A. , 16-12-'49 



• 
bij c c 73575 

NOTA • 

1. Omtront Andreescu 7.ijn bij T'li1 gcen nadere gegevens bekend geworden . 

2 . Ret feit, dat hi • hli it:b ar tr:lcht in Frankri.1k asyl te zoeken 
ht-lO<;""t er niet 0"' te ··riizen, <i~t hij zijn leven betert. 
V.i. 1-esteut er een grate mocelijkheid , dA.t hij uit de gratie is 
i .v .~ . bet feit , dat .~a Pauker , zijn besche~enGel , de laatste 
~~anden op r.e acbtercrond geschoven wordt . 

3 . i~isschiP.n heeft K.B. 'lanwijzi ngen ? 

1.12 . 49 

c 4. 



Boctemd voor fioo~~ C 

lfu.'!lnler /. lG 1 

1'. O.ID~ •• I?!. • ..P : Tudor lc:ffi.:.L.:iSCU. 

1. Clipper d~nlt ona medo, dat hij jui~t uii Pnr'js bcricht hoeft ontvanQon, 
dnt hot 1 .... epte:.1bcr nummer ·.ran "La ,;a.tion ·•Oum"ine" eon arti:{el over bo
t rokkene bevo.t. 

2. Di t artikcl ve1·neldt, o . n .~ dat betrolr..kono, die ";ot voor Kart pcrs- o.ttacho 
wna op do Roemeense Legatio in Parij3, r;onoer.rl vror d ala ~•oerncens Gezant 
in Nedorlnnd . Hij zon ec hter c;ovmieord hobben om no.ar Roemonie te gnan om 
dao.r on la::;tLzijn Reeerint z:i..jn vacontio door to bren"'en . In stode van 
nnar J .oemonio te gaan vortrok hij nnar (lfln (onbckcnde) ba.dplcats, waor de 
Attache va.n de .Roemeenne Legutie in Pnrij~ en oon Sovjet runbtenacr hem op 
19 Angu~tus 1919 opzochten. J, lduur hebbon zij 3 uur lrutg te:vergeefoi>s ce
tracht hetrokkene van de dwulint;en zijn:.; vreoe~ to ovort-uigen en hem te be
wagon naar .-{oomeni e terue te koren . Vol on:.; hot o.rtil:el L1 ge;noernd blad zou 
betrokkone tro.cl:.ten in Fra.nkrijk to blij ron nh refuv . 

''f..' 'J.. 3 . Dotrokkene schijnt ook bekcnd to zijn aln 3 .UC:-1 of B ,C..;VICI. 
4 . Do nedodelin~er. vervat in -:-;..1 '':Tho's \Tho" nun Clipper boveztit:;en in hoofd

za.ak hot:;een in bovenr;enoemd art:i.kol is vormcld . 
5 . Clipper vra.e.gt ons of one ict~ o::rtrent h~ t bovcr.~trumd bckend is en of 

on:J 30m nadcre bcrichten o11trcnt betrolr.kcne ber · kt hebb~n. 

..;.tt- R ••• , 10- 11- 149 t.? /..van 



notitie c. 
SOCOR en GRQm • 

• 

• 1 XC 2/8. 
1 x ~n •••• • 

H. M. Tijdelijk Gez~~t Bosch t Doekar ot deelt 
t.a.v. notitie c a aede: 

"De directeur van de Rocneence r adio- omroep Socor en 
dicns ingenieur Gross uild n indortii d een Noderlo.ndo vi
sum hebben. om bij Philips lampen te kopen voor de owrcep 
van hw1 land. Ik geloof, dat Fhilipo cr ni et voor voe,lde , 
on de levering op d lange baan schoof. 

Een Roemeenso regeri gsam~tena r hQaft miJ later toe
vortrouwd, da t zijn r gering voortann g n r~dio-artikclon 
in hct ]eaten zou aanochai'fen, omdat men volledig ging nv•~· 
ochaltelen op Rusoische inotrllZ!lcnten. 

Dezo modedeling kan van 'l:>ela.1g zi jn voor d 
se civiele en milito.ire inl ichtingcndlel1oten. 

22- 2-1949 • 

_....... 1 ~I "Roemecnse Vert . in Ied . " 
1 X C 5. c 5. 



. otitic C. 
voor !l ./OD 11Roc..m . v rt . in ~.6cl . " Volt no. 

V n H •.. • T.:.Jac1iu c ~a •t. 1 s·~,;_eac te o ... "::-rc::. 
v~!necill i~ , Udt ·vo1g Lde ro~tc door ae Roehlc nse koeri e r 
./Ol'Ot C 01::ou. : 
!.~.O.tlgariJe , Oost e;._ri jK- LJ i- ur1and , Fr r·.rijk , be1....,H! , 
l'.eder1 nd , Er~"'(.::_ na , u • .::J . JI. . , Argent.init! , verdcr onbe!ccnu . 

Zeg ..... ~an VOL ;t r a .n too , o t JLrt;entinit! de cr~i
c Zuid-!mcrikaans~ sta t ic , aic Jet uoemeni~ di ? lomatie 

lcc oetrekkin0 en OLaerrlOv.L t . 

22- 2- 1949 . 

c 5. 
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• 

,, .et. 

{ ? d.- ;:-~ ~~_3!4>1.. ~ t: 
"'f- ' MD /F!f:.o 

Notitie voor c. 

~ Bron ~Jaarschu. vt voor t;s teden de Eoemeense 
r.fJ.-~ Gez~nt . Deze doet zich aommer 1oor n1:1 1-Jij ia . 
fl· Hij is tevens geaccrediteerd ~n Denem~r~en , w ar

door hi; voortdurend op en n er ~a~ reizen . Hi~ 
is een ,_,oe e vrienrl v 1n An:t PAtJ£: •• T.i · .,_::: oor
spronkeli "k ~rofe sor in e mathe~oc~c~ . 
Voor ij in NeJerl nJ 3e ccreJiteerd rerJ , had ij 
noG nooit iets met de diplomatie te rnacen getad . 

18. 1. 4j 

K.B . 



• 
Notitie voor c. 

Uit betrouwbare bron ward als volgt vernomen: 

De Russen hebben WEUJIER u1tgenodigd tot een 
b1jeenkomst ter besprek1ng van de onderlinge 
samenwerk1ng van de Slavisohe staten. 
De bijeenkomst bad plaats op de Roemeense 
Legatie. Ook de Finnen zouden aanwezig geweest 
zijn. Inhoud van de bespreking is onhekend. 

18-l-1949. 
PAjtJ~,, ~, ~" 
·t1~?. ~ {? /1/;, ,J ,.. IJ ..... - ~. " K.B. 



s . T. 

•ro. Ge'"'lf=!' ro/Gl· . v. D. ?9f . 

Bijla...,e11: 1 

OndeJ· erp: Grenspa ssaee oiplo
matieke koeriers . 

• 

Aan : c.v.o. 

Typ :Lvd~ _ 
Coll. : yrrl 

• 

Te Uwer inforrnPtif moge ik U hier
bij doen toel\:omen afsch-r·lft van een 
rapport , opgemaakt door Z, hetrekking 
hebbende op grenspassa.ge door de Roe
meense diplome tieke 1{oerler , J1.U'irn M. 
Alexandre • 

s . T. 

/I-



VEILIGHEIDS-RAPPORT 
ONDERVRAGING /SIGNALER ING 1} GEHEIM 

Geheim Nr .... G ... V •. D ... 90/48 
X Da tum van ~/signalering: l) 

~apporteur: 1) 
13 Augustus 1948. 
Zie ondertekening. 

\ 
::; ... 
IV IV 

"0 ·-·- g. 
....... 0. 
0 2 
I · -Vl IV ·- ~ 

IV · P,::..., 

Naam,: J···· ..... AL'E.XAJ.IJD.Re .... .... M ........ J.Y+.."1m. ..................................... ........ ....................................... .. 
Alias: .................................................................... ...... ....... ............. . 

Plaats en datum van geboorte: .. ....... I9~.~~.P.i~ ......... .. ............................... .. FOTO 

Nationaliteit: ..... ....................... .... tH:,~em~.:ls!:.ek~lf:een~.~ ........ Roeme.ens.e ...... . 
Beroep: ............................ .' ...... 41Pl.9.m~1~~ .... ~.9..~~1~r. ......................................... ............ .. . 
Adres: ............................................... Pm.3.$. ... ........................................................ ..... ......................................... .. 
Leng te: ............... ~ • . 7.0 .................................. Gebit: ................ J~.~~ .... ............... ............ W enkbrauwen: .. ~<?.~~~ .............. .. 
Postuur: .......... t.J.i.nk ...... ........................ Neus: ......... .......... re.c.ht ...................... .... .Haar: .............. ~.<:)~~!.~~.t?.P.:4. ....... . 

............ .... .. ~<?~~!·· .. ~~tekens : ........................................................... . Gelaat: ......... ....... ~<?~ .......... ....................... .Mond: 

Ogen: .. ....... ¢J:Q~~~p,~~J:l ........ Oren: 

KJeding: ....... ~<?~~;r.~.~.c:>.f?.~~ ... ............................. . 
Bijzondere kentekenen: . . ......................................... .................... ,.................................................... .. ............... .. ....................... -...... ......... .. 

Soort: d~.P~.~.P.~.9.P.2.9..;".~ ................. Nummer: ..... ... .... ............. .......... ......................... Datum: .......................... ....... ............... ... . .. 

Verstrekt door: .. ...... ~~.~.@.'- .... ?.~.~P.. ... ,l..t9.~11l.~n1..~ ............................ te .................................................... ......... . 

Gel dig tot: ........... D..S. .... nQg ..... ge.ld1g ... af.gegeven .... 20 .... P.e.cember .. ~947-............................................... . 
Visum voor: ........ N~4..~r.l~.nd ... ...... Nummer: ....... lS'3 ........................................ Datum: ...... ... ... 2... ~.~~.fl..~.l? ..... +..94B 
V erstrekt door: ............ N.~~-~ ..... ~9..~§.~~4.~ .......................................................... te ........... P..AB.l.J.$ .................................. ..... ... . 
Gel dig tot: ........................ S.~f.:4.~.~ ..... Y.c:>..9.~ .... +. .... ~~~ ............................................................................................................................. .. 

Reden van de reis: ..................... ~.<:).~!':!~~.13.4*-~P..~.~.! ........ : ........................................................ .................................................................................. . 

.... 
0 ..s:: 
u 

U) 

Reisdoel: ....... ................................. ..... :JC.~~.3. .. 13. ............................................................... :................. ............................. .. ........... ....... .................................... .. 

V ervoermiddel: .................................. ~~.~.+.P.. ... J?.~ .... ~~.~.9..~.>...! ............................................................................................................................................ .. 

Schoolopleiding .......................................................................................................................... .... ................................................................... .. 

V akopleiding: ................................... ...................................... ....... ............... ................................ ................................................ ....... ......................................... . 

Ta!enkennis: 

Godsdienst: 

Politieke richting: .................................. .. ............. ................ ......................... ............................................................................. .................................. .. . 

Naam: Adres: Beroep: Leeftijd: 

Vader: ....... ................... .. . ...................................... ........... , ................................................................................ .................... .................................... . 

Moeder: 

Echtgenote: ....................................................................................................................................... .......................................................................................... .. 

l<inderen: 

Broers en Zusters: .......................... ........................................................................................... .................. ........................................................................... . 

Reden van ondervraging/signalering: 1) ................ ................... ~Y.9.+.g~ .... g~,g~.~.n .. ~n.~?.:trn.9..ti.e . .... , ................. , 
A an: 

1) Doorhalen wat niet ver1angd wordt. 

rorm. -180295 ~ -13809·'-18 



• 

- 2-

Bedoelde Roemeen, d1plomat1ek koerier, reisde 2e klasse. 
Als bagage had hij bij zich een actetas inhoudende, zoals 

bij zelf toonde,enige grote gele enveloppen, verzegeld. (diplo
matiek zegel) grootte ongeveer 25 lt 40 em, vermoedelijk 1nhou
dende d1plomat1eke stukken. 

In het bagagenet had h1j een verzegeldCif pa.J ter grootte . van 
20 x 30 x 40 em, waersehijnlijk 1nhaudende boeken. 

Bedoelde koerier was in het bez1t van een Hoeemeens diplo
matiek paspoort. Op bladz1jde 45 kwam het Nederlandse visum voor • . 

Op bladzijde 9 kwsm een Stempel voor van de doorlaatpost 
Sohiphol afgetekend op 8.8.48. 

Volgens zi~n verklaring wasbij nu. weer op weg naar Pe.rijs • 
Maakte geen bezwaar tegen opneming gegevens. 

Overeenkomstig de dezer zijds ont~n 1nstruot1e•s is zijn 
diplomatiek paspoort niet afgestempeld voor uitreis. 

Van de zijde der I & A geen oontrole verriant. 
Qntrent ju.iste doel van de reis is niets bekend. 



• 

• 

• cste d voor c. 

Van Expre s se . 

NECULCEa 
CLa.r~6 C: ' Affaires van de Roe.neense Lega tie te Den Haar . 
Vroe O'er cul tureel attache v an i!oe.uenie te Parij s . 

1 NECULCEA zou de cref van Rocmeense speciale diensten 
Z~Jn voor Frankrijk, Nederland en Beleie, onder de dekmantel 
va1 charee d ' affaires te Den Haag • 

Ti i~ ~ o~ een cur us van drie maanden eevol~d hebben aan 
de speciale Spionnageschool te Boekarest en zou er ongeveer iedere 
drie maanden ou~eroepen worden om verder hi e rin getrained te wor
den: kritiek op verkre~Sen resultaten, niemve richtlijnen, instruc
ties over nieuwe onderzoekme~h odes, enz . 

:~CDLCEA ~ordt een vv~ip , maar naive en onhandige commu
nist ~~oemd . Eij zou eerder de man zijn van Anna ~AL~~ en het 
ComiteL.Qentrale van de comrnu.nistische partij, dan van Bo:-a:-J)AS . 

Hij behoort tot een zeer goede femilie , maar leidt het 
leven van een bohemian . Hij is een uitstekend mvsicie& , een uit
stekende wiskundi,.e, maar hij schijnt niet in staat te zijn ee.n 
serieus spionnagewerk te verrichten . 

Kortgeleden is hij p:etrouwd met een vrouw, die een prac
tisch inzicht heeft en zeer intelligent is, en als NECULCZA werke
l ijK een belanrijke functie vervult bij de Roemeense speciale 
dienste kan dit slechts zo zijn dankzij de capaciteiten van zijn 
vrouw . 

KB, 17-8-' 48 



I 
No'ti tie van C. X 

/ f Alexandre JURill, Roeweens diplomatiek koerier, belan¢rijk 
• agent var! speciale diensten in F.oemeni~ is op 8 Augustus 1 4.8 per 

vlie6tuig naar Amsterdam vertrokken, alv.'aar hij te 22.40 uur aan 
moet komEm, en \':aervandaar: hi~ per auto verder is ;ereisd naar Den Haag. 

Deze agert, die belangrijke stukken bij zich heeft, heeft 
aan TEP~S var. de Roemeense Legatie te Den Faag zevraaed alle beambten 
van deze 1egatie bijeen te roepen voor een spoedwerk. 

L.P. 11.8 .48 

Volgno. 

~ 1-4 ·l948 l 
Ac j~/J&i(. 



.. 

AMB.ASS.ADE 

D'ER 

NEDERL.ANDEN 

No . 11097/1965 VISUM-VERLENING 

Pa..ci ; 5 :J.O Augustus 1948. 
"' ' 

)< 

overeenkomstig de instructies, neerge1egd in Hare 

missive dd. 29 October 1945, No. 10752/963 D.A.Z., heb ik 

de eer tar kennis van Uwe Exce1lentie te brengen, dat 

d . -\ 5 AU.!mStUS oor m1" op •••• ~~-. • • • • • •• 194~ een 

diplomatiek~visum No. • .••••• ~~~ •••••• we:cd ver

.1 d ldi 1 reis niet 1an£er dan 1bwieek k t 1 een ge g voor ••••••••••••••. ~ .••••• , nnen oms n 

b · een maand Roemeensch Nederland 1nnen •••••••••••••.•••• op het •••••••••••••• 

dip1o~~~~rf ••.• paspoort No •••• ~? ......................... . 
20 December 1947 te Boekarest afgegeven •.•••....•..•.•.•••• .. .......................• 

JURIM Alexandre-ten neme van .... ... . .. ....... .. ........................ . __ .. __ .. __ 
ge boren op :• .•. . ••••....•....•.•....•........•.......... 

te , . ·-· ................ . -.-;:-:--:-.-:-:-............. , .......... . 
dip1omatiek koerier k.vlali tei t .... .. , ............................................ . 

. .......................................................... . 
op verzoek van Roemeensche Legatie te Parijs d.d.4/8/48 .. ·• ..................................... . 

~~~ k., ~~~e{ 
~ ~ i.. )gfbu_~~ 

De Tijdelijk Zaakge1astigde, 
~. 

voor deze: 

/' 



Dis tributie: 

' s - rrrove.r.lHl··e , 

eli o.r:de.r·stoande i..: ef ~o:.stir;: ·1it ci.o 
VR!l ~ (l~-3-43) 

~ . E .... eet ·.ee~. •:•cinif. af v,:-,n de laga tics van andei e 
satc~~iet l~noen 

b . D .. ow eenDe t;hcrrre d ' Af'faires sc'1ijnt h~el · ·ei nig 
n·ensen te ken."~en en vnn gaon bel.:t ··- zijn . 

c . De Jce•··osl~v ieche Gezant r i l ovan P ,QDh~ OV I C i s een na'1 , 
<'ie. zeer sleci1t op de .hoor:t e is v··n,;·:!t er vmsaa't . 
~ijn l!.:ar s€] ie1· ::.; r· eten ST' J.,1 OYIC i9/Vocr hct Tito 
regierJ Cl'l zal v:aa r nchi,inJ i ,:ll· c·en nfv ,.,lJ i g · o r flen . 

d • P • wist I:;.i~ts V~ n C.e J:'inSO en ' S ~ OC~J isr;he 1Ct.•Tt i CS Bf • 

LP. 2? - 4- 48 1 01 1 . 

P . D. 5757 
_ o . D. Roeme ense vert . in Ned . 

O.D . Joegos lavis che Vert . in Ned . 



G ....... A • .!. C1 AP 

D.... .JED.c. ~LAI.JD11~ Boekareat , 23 December 1947. 

·• 

No. 2413/t.-27 

Diploroatiek visnn 

Ik heb de ecr Uwer Bxcellentie te berichten, 
dat ik heden op verzook van het Ministerie van 
Buitenlundse Zaken alhier een diploma.tiek visum 
verleende aan de heer Alexandru JURin , diplomatiek 
koerier, ho:;..der van het Roumeense diplomatieke 
paspoort no. 870, serie C, a,fJ?;eJ;oven door L.et. !•1inis
terie voornvemd op 20 dezer. celdi~ ~en jaar. 

Aan Zijne Excellentie 
De Heer Idnister van Bu:i,tenlnndse Zaken, 
'a _ lira von h n g e. 

Do ~ijdel~jk Zaak elast 
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