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~aar aanleiding van dit bericht heb ik mij in verbinding 
-gesteld met Mr van Tuyll van Serooskerken, Hoofd van de Afd . 
Economische Zaken van BZ. Deze dee lde mij mede , dat de Heer 
van TIENHOVEN met deze lieden ~res opgetrokken en dat zijn 
inzichten in de personen wel min of meer klopten met de ge
gevens van 48567. 
Wat de verdere inhoud betreft is het verhaal niet juist. 
De Roemenen waren zeer lastig om zaken mee te doen. 
Er is een handelsaccoord gesloten dat slechts in werking treedt, 
wanneer de Roemenen aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
G Y A L I had dus niet de opdracht om perse een accoord met 
Nederland af te sluiten. 

29-11-1948. 

IP. 
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MINISTERI E VAN ALGEMENE ZAXEl{, 
Javastraat 68. 

Bo. 48567. 

Z e e r _'_q_e h e i m • 

•s-Gravenhage, 10 November 1948. 

Uit betroawbare br on kreeg ik. de mededeling, dat 4 leden 
van de Roemeense Handelsdelegat i e, t. w • . 

tr. A. Ipoar, 
Ir. 's. Leopold, 
Ir. I. Nitzesc~, 
Ir. Stefanesoa 

in gezelsohap van enkele heren van het departement va n F..conomisohe 
Zaken eind September/begin October een bezoek hebben gebraeht aan 
d Philipsf brieken. 

In een gesprek, da t een der Philips employe's met de Roemeen 
NITZESCU had, ver'. ;,elde deze het volgende: 
De Roemenen hadden langs ono:ffici~He wes onderhandelingen gevoerd met 
de Engelsen. tenei11de een handelsaccoord te sl11iten. De Engelsen 
toonden ziob hiertoe eohter ~teinig genegen en traineerden de zaake 
Danrna beeft Rueland Roemenie verboden met Engeland te onderhandelen. 
en gaf opdracht zicb speciaal tot Rollang, Belgie, Zwitserland en 
Frankrijk te beperl~en. De Roenenen zelf achtten bet echter beter om 
ook Zwitaerland Qit te sl~en wegens politieke strabbelingen. 
De delegatie bestaat it de volgende personen: 

Peal Razin x) 
z. Gyali {leider), 

A.. Gardos x) 
A. S11z1n 
Madame o. ~ateias, 
en de 4 bovengenoemden. 

Gyali heeft opdracht om perae een accoord met Nederland te sluiten, 
alvorens ter11g te ker3n. V.n de 9 mensen zijn er slechts 2, die zuiver 
Roemeense namen voerea. De ·overigen behoren tot de Jo::)dse religie 
en hebben tot nog toe nog geen belangri jke rol gespeeld in de 
Roemeenae eoonomie. Tot deze la~tstc oategorie behoort ook Gyali, 
dooh hij is lliterst geslepen, een verwoed comm11nist en onbetrouwbaar. 
De met (x) aangeg ven heren worden verdacht gcnoemd, evenwel zonder 
aanduiding in velke zin. 
NifZESCU zelf was gedurende 15 jaar ale Ingeniear bij het Roemeense 
Ministerie voor !nduatrie wer~zaam en. ia geen lid van de Communistische 
Partij. Rij was aan de delegatie toegevoecd ala deskundige. 

I . 

Aan de Hoogedelgestrenge Heer 
0. Adriaanse, 
Ohef der Direotie Admin. Zaken 

RET HOOFD ~vAn DE DIENST 
Voor deze: 

1 
L. P o t • 
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Notitie voor C 4 en 9 
van r, II 

Betreft: Roemeense Handelsdele gatie. 

Re lati e :PHILIPS 
,t , delegatie t. w. 
.)( \ 

dee ld e mede , dat 4 i nden van de Roemeense Handel s 
I r . A. I pcar 
Ir. S . Leopold 
Ir. I. Nitzescu 

"' 
.,( ' Ir. Stefanescu 

in gezelschap van en~kele Heren van het dep . v&n Econ. Z2ken eind 
September , begin October een bezoek s an de PHILIPS f abr . hebben ge
bracht . 

In een gesprek , dat een der Philips mensen had met de noemeen 
NITZESCU verteld e de ze het ~olgende : 

De Roemenen hadden via een prive weg onderhandelingen gevoerd met 
de Engelsen , t eneinde een handelsaccoord te sluiten . De Engelsen 
waren echter niet hap9ig en traineerden de zaak . Rusland heeft 
Roemenie to en verboden met Engeland te onderhandelen. Zij moesten 
zi ch wenden ent en concentreren op Bolland , Be l gie , Zwitserland , 
Frankrijk . Zwitserland werd echter doer henze l f uitgesloten i . v . m. 
de politieke strubbelingen . De de l egRtie best2at uit de volgende 

~ , per sonen : leider Z. Gyali 
Paul Razi n (x ) 
A • Gard o s ( x ) 

/ 

---- · 

A. Suzin 
Madame 0 . Mateias . 
en de 4 bovengenoemden . 

Gyali heeft opdracht perse een accoord met Nederland te s l u i ten . 
Hij mag ni et zonder resultaat terug komen •. Van de 9 mensen zi jn 
er maar 2 die zui ver Roemeense na~men voeren . De rest i s J ood en 
heeft t ot nu geen bel angri jke ro l gespeeld i n de Roemeense economie . 
( Nieuwkomers dus ) Gya l i evenmi n , do ch hij is uiters t ges l epen , 
een verwoed c omrnuni s t en onbe t rouwbaar . De met (x ) aangedui de heren 
worden verdacht genoemd . (In '!v elke zi n V'Jas ni et ver meld ) 

Nitzescu zelf was 1 5 j aar ~ls I ngeni eur bi j het Roemeense Industrie 
Mi ni steri e werkzaam en geen l id van de Commur i stische pertij . Hij 
kwam om zijn deskundi ghei d mede . 

25 October 1948 
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