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RY 14 777 
No.: 
Bureau Coördinatie. 
B'ijll!ge(n): 
Onderwerp: Inlichtingen . 
Did: Typ.: 

Betreft : 

Geboren : 

Adres: 

Bovengenoemde persoon (firma) is: 

-··1 ............. niet bekend of bekend geweest 

I 

's-Gravenhage . .. 
D atum 
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geregistreerd en de volgende feiten worden ten laste gelegd (zo gedetailleerd 
mogelijk s .v.p.) 

geregistreerd: de aanklacht is in onderzoek en er zal zodra mogelijk. medegedeeld 
worden of er redenen tol vervolging aanwezig zijn en zo ja. wal deze redenen zijn. 
De te onderzoeken feilen zijn: 

I t...lf I 
Hel Hoofd van het Bureau 

Coördinatie. 
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ROTH Bela. 
Born 10-1-28, Jliiuhaceva. 
Address Amsterdam, Den Texstraat 5 b. 

December 1948 Member of the EVC. 
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No.536-'52, 

Uw schr. no~l26208 dd. 31-1- '52. 

VEI?.TR OUVJELIJK 

OP KAART 

ONDEHV·iERP Be1a HOTH. 
ACD/ Y (.. 
OA T: .::-·1" \. 

p R ., 
PA : .!J.I~ (_ 13 Februa~i 1952. 

'l'er voldoening aan het verzoek, vervat in Uw bovenbedoeld schrijven, 
is dezerzijds een onderzoek ingesteld naar de huidige politieke in
stelling, cq. gedragingen van de staatloze vreemdeling, van Tsjechische 
origine, genaamd : 

~ H 0 T H , geb. te Muka.cevo (Tsj. Slow), 10-l-'28, van beroep monteur
chauffeur, sedert 21-9-'51 wonende Pr insengracht 854 huis, 
te Amsterdam (p/a. N.,V., Herenconfectiefabriek A .. J • de Levita 
& Co.) 

Betrokkene, die dd. 29-12-194?, met toestemming van de Rijksvreerndelingen
dienst, via Venlo in Nederland kwam, meldde zich op 23-1-'48 bij de Poli
tie. Aanvankelijk woonde h;ij in een Tehuis voor Joodse verplaatste personen 
aan de Amstel 21 te Amsterdam en kreeg hij werk bij de Junsterdamse 'Kricot
en Kunstzijdefabriek (A,.T.E.K.), Amsteldijk 21? 1 aldaar. Na enige weken 
verhuisde hij naar de Insulindeweg 5-III (niet 53) te Amsterdam,vmar hij 
bij H,.C.Heilbron,gehuwd met H.Eism een kamer had en volledig in de kost 
wase Na. hier enige maanden te zijn geweest, zonder hiervan opgave te doen 
bij het Bevolkingsregister, verhuisde hij naar de Uiterwaardenstraat 2?6-II 
te Amsterdam~ waar hij een kamer in huur bad van een Amsterdamse politie
ambtenaar, wiens echtgenote van Oostenrijkse origine is. Betrokkene zou 
laatstbedoeld adres door het nalezen van advertenties hebben gevonden en 
het adres van Heilbron,vorenbedoeld, hebben verlaten~ omdat, hoewel hij het 
naar de zin had, de kosten~ f.25.- per week in verhouding tot zijn loon 
bij A.T.E.K. van f.38.- per week te hoog voor hem waren en geen mogelijk
heid tot het bijeensparen van kleding e.d. lieten. 
Van de Uiterwaardenstraat 2?6-II1waar hij op 1-~'49 kwam, vertrok hij 
op 19-l-'51 naar de Den Texstraat 5 boven te Amsterdam, alwaar een andere, 
eveneens op 29-12-'47 in Nederland gekomen vreel!là.eling, Endre BARNA, geb~ 

Boedapest,6-3-'25, woonde en thans nog woont. (~niet Den Texstraat 5~ ). 
Van dit laatste adres is hij op 21-9-'51 vertrokken naar de Prinsengracht 
854 huis (zie boven), waar hij momenteel als chauffeur in dienst is van 
bedoeld confectiebedrijf van De Levita tegen f.6o.- per week en in zekere 
zin tegelijkertijd •s nachts de bewaking hee,ft 1 doordat hij er een kamr 
in gebruik heeft. 
Bij A.T.E.K. werkte hij van Januari 1948 tot Mei 1950; toen hij een looDs
verhoging vroeg van f.lo.- per week en niet kreeg, ging hij over naar de 
Veea-garage aan het waterlooplein 35, te Amsterda~ waar zijn loon f.40.
plus r.lo.- à f.l5.- verval per week bedroegp Hier was o~m. de auto van 
bedoelde firma De Levita gestald en leerde betrokkene de directeur van deze 
zaak kennen. Nadat de Veca-garage, welke aanvankelijk dag en nacht geopend 
was, 's nachts ging sluiten, werd betrokkene overbodig en ontslagen. Hij 
werkte nog enige weken bij de oud-papierbandel van M.J\..Wessels,Groenburgwal 
1?-19 te Amsterdam en trad omstreeks l~art '51 in dienst van De Levita. 

Toen betrokkene bij A.T.E.K. in dienst was, werd er ten behoeve van de 
E.v.c. bij leden van dese organisatie contributie gernd; hem zou toen door 
éëilinmiddels ge:pensionneerde machinist van A.T .. E.K., wiens naam niet werd 
vastgesteld, doch woonachtig moet zijn in een zijstraat van de Van Wou
straat, vermoedelijk de 2e Jan Steenstraat,nummer onbekend~ te AmSterdam, 

gevraagd 
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gevrEtagd zijn, of hij geen lid van "de organisatie" was . Op betrokkene's 
verzoek, hem mede te delen, welk doel die organisatie had, zou hem geant
woord zijn : "0, dat is een vakbevisging voor alle arbeiders,die opkomt voor 
sociale verbeteringen". 
Betrokkene,. die met de toestanden in ons land niet op de hoogte vas en nog 
maar zeer gebrekkig Nederlands sprak, zou zich toen eveneens hebben laten 
inschrijven als lid. 
Door er met vrienden en bekenden over te spreken,. zou hem van verschillende 
zijden te verstaan gegeven zijn, dat de E.v.c. een commrunistische vakbond 
was en omdat betrokkene niets met het communisme te maken wenst e te hebben, 
zou hij zijn hospita, Mevrouw He ilbron gevraagd hebben1 zijn lidmetschap 
aan de incasseerder van de E.v.c., die de contributies aan huis van de leden 
inde 1 nadat dit innen van contributies door de directie in het bedrijf van 
A.T.E.K. verboden v1as, OP- te zeggen. 
Dit zou volgens Mevrouw Eeilbron, wier r~n lid is van het N.v.v. en anti-cpn 
ingesteld, ook inderdaad gesdhied zijn. Betrokkene was toen~ volgens Mevrouw 
Heilbron, hoogstens 2 of 3 maanden lid van de E.v.c. en absoluut onbekend met 
de vakbeweging in Nederland . Voorzover Mevrouw Heilbron had bemerkt, zou be
trokkene echter nimmer bl ijk hebben gegeven van sympathie voor het communisme; 
integendeel, zijn ervaringen in Tsjecho-Slowakije na de bevrijding door de 
Russische legers en na zijn terugkeer uit de concentratiel'..ampen Auschwitz en 
Bergen-Belsen1 vl8ar zijn ouders en 5 broers en zusters waren omgekomen,waren 
nu juist niet van dien aard geweest, om het cm~isme een warm hart toe te 
dragen. Een zuster van betrokkene, die, naar hij van familie in Amerika heeft 
vernomen, na zijn vertrek uit Tsjecho-Slowakije in dit land teruggekeerd moet 
zijn1 woont er momenteel nog en zou gehuwd zijn. Betrokkene heeft echter 
rechtstreeks geen briefwisseling met haar. De familie in Amerika schijnt ech
ter wel in contact met haar te staan. 
Ook van andere zijden, o.m. van bedoelde politie-ambtenaar,bij wie betrokkene 
enige tijd woonde, werd vernomen~ dat nimmer enige politieke gezindheid,welke 
in communistische richting gaat bij hem is bemerkt. VIel zou hij van nature 
wat achterdochtig zijn ten aanzien van hem betaalde lonen en het gevoel heb
ben, dat hem te kort wordt gedaan. In het begin van zijn komst in Nederland 
rnaakte hij een verwilderde indruk en gaf hij blijk, slecht gemanierd te zijn, 
doch te dien aanzien meent men~ dat er veel veranderingen bij hem ten goede 
hebben plaats gevonden • . De Nederlandse taal heeft hij zich vrij snel betrek
kelijk goed eigen gemaakt~ 
Reeds in de zomer van 1948 zou hij pogingen hebben aangewend, voor emigratie 
naar de Verenigde Staten vanN-Amerika in fBanmerking te komen. In Cleveland-
13 ( Ohio), aan de Abbey Avenue no.l501 woont nl. een broer van zijn vader, 

1 

genaami Ludviig RorH, t erwijl in Waoster (Ohio) nog een tante,genaami Relen 
RorH, gehuwd met Martin NIJMAN, van betrokkene moet wonen. Einde 1950 zou 
betrokkene antwoord van het Amerikaanse Consulaat hebben ontvangenJwaerna hij 
onmiddellijk alle benodigde paperassen in orde maakte. Aangezien het echter 
op een ~wijzen~eschikking uitliep o~ grond van een artikel in de Ameri
kaanse wetgeving, is betrokkene gaan onderzoeken,~mt de inhoud van bedoeld 
artikel is en kwam hij tot de ontdekking,. dat het ging om het weren van 
anarchisten, met wie communisten gelijk gesteld worden. Vermoedende, dat de 
reden voor weigering mogelijk was gelegen in zijn korte periode van lidmaat
schap der E .. V,.C. en veronderstellende 11 dat een onderzoekingsconunissie van het 
Amerikaanse Consulaat een en ander aan de weet •~s gekomen 7 vervoegde betrok
kene zich, aangemoedigd door bekenden, àezer dagen bij de Vreemdelingenpolitie 
met het verzoek, een onderzoek naar zijn politieke opvattingen te willen in
stellen en hierna het Amerikaanse Consulaat te willen inlichten.Zijn verkla
ringen kwamen in hoofdzaak overeen met hetgeen reeds bekend was en na onder
zoek bek~nd is geworden. 

E-3. 
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NOTA 
VAN : KA- Rll .. 

Op 4- 3-' 52 we r d aan CL I PPER brief CAB/52/223 
geschr even , n . a .v . de not a v an HC ( CVV V) 
aan KA- RA d . d . 1-3-' 52 No . 126208 . 

6- 3-' 52 J K • 
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's Gravenhage, ~~ JAN 1952 
Javas traat 68 

No. : 126208 
.Bijl .. ; gene 

Betr.: Bela ROTH 

~~ermede moge ik U verzoeken mij te willen berichten, 
wat U bekend is, Ceq. na onderzoek bekend wordt 9 betreffende 
de politieke crientering van: 

geboren op 10 Januari 1928 te Muekaceva~ bij 
geboorte van Tsjechische nationaliteit, thans 
Qtaatloos, van beroep automonteur, volgens mijn 
gegevens wonende den Texstraat Sb te Uwent .. 

Volgens een door U gedane opgave, gedateerd 23 Decem
ber 1948, was hij in die tijd lid van de E.V.a. Volgens een 
door hem tegenover een beambte van het "American Joint 
Dis tribution Commi ttee 11 •• fgelegde verklaring zou hij slechts 
lid van de E.V.C . zijn geworden in de mening verkerende, dat 
dit een normale, niet-politieke vàkvereniging 1aa . Hij zou 
slechts gedurende enige welten lid zijn geweest en zijn lid
maatschap hebben opgezegd, zodra l:Li;} hoorde, dat de E.if .c. 
relaties onderhi-eld met oslcou. Dit opzeggen zou voor hem 
gedaan zijn door zijn toenmalige tioapita, vrouw HJILDRON, 
wonende Insulindeweg 53, aangezien hij geen Nederlands sprak. 

· De informatie, dat de E.V.C. een comcunistische orcanisatie 
is, kreeg hij van BARNA, Endre, geboren op 6 aart 1925 te 
Boedapest, van Hongaarse nationaliteit, wonende den Texstraat 
51 te Uwent. Deze zou l~en getuigen, hoe ROTH reageerde, 
toen deze door hem terzake werd ingelicht. 

Een spoedige afdoening van deze aangelegenheid zal 
door mij ~orden op prijs gesteld. 

UOO~'D V AU DE DIENûT, 
~j Voor de'ze, . 
V j . 

!l" lf<. E. BRESLAU 
..i 

Aan de Heer Hoofdcommissaris 
van Poli tie . 
te 
A m s t e r d a m • -
--~---~-------~-~----~---~-

rappel1 2 . 3 . 1952 



RAPPORT 
VAN: KA-RA 
AAN: HD (DIS) 

OP KAART 
ACD/ lt <: 
DAT:S·.r-s--a. 
PAR: J-1rJ11.._ 

No.: A 1606 
ONDERWERP: Bela ROTH. 

~1. Op Bela ROTH's visumaanvraag (RY-14777) is door ons 
vermeld, dat betrokkene lid is van de E.V. c. 

2. CLIPPER's Consul in Rotterdam heeft echter thru1s de 
hierbij in afschrift gaande brief ontvangen, waarin 
ui teengezet wordt onder welke oms tandigheden ROTH 
indertijd lid van de ~.v.c. is geworden. 

' 3. Aangezien volgens die brief ROTH momenteel geen lid 
meer zou zijn van de E.V.C. verzoekt CLIPPER ons zo 
mogelijk wel te willen nagaan of ROTH's verklaring 
van zijn E.V.C. lidmaatschap juist is en in elk geval 
te willen onderzoeken of betrokkene momenteel nog lid 
is van de E.V.C. of een ander dergelijke organisatie. 

4. De bijlage dezes wordt gaarne terugverwacht. 

22-12-'51. 

l Bijlage. 



A~JIERICAN JOINT DISTRIBUTION COil/lli/IITTEE 

Our Ref: Ed 186 

Your 

Dear Miss Smith, 

. 
Amsterdam, December 13, 

To .. the U.S. Consulate, 
Att: Miss V. Smith 
38 Parklaan · 
Rotterdam. 

Referring to yours of Nov. 29th, addressed to Mr. Roth, in which 
letter you informed a/n that he is excluded from admission to the 
Unit"ed States, according th:e regulations of the Immigration Law of 
Oct.l6, 1918, we should like to explain the following. · 

Mr. Roth was registered with our office on March 7, 1948 for emi
gration to -". the United, States. At the time he stated that he was 
already registered with the u.s. Consulate in MU11ich and therefore 
we asked our office in Wrunich to have his f'i.le transferred from 
there to ,Rotterdam. 

In the meantime, in 1951, N~.Roth applied to the Canadian Immigra
tion Office at The Hague f or admission to Canada . Howevèr, the Ca
nadian Immigration Attache refused his application for admission 
to Canada, informing Mr. Roth that he failed to meet the require
ments of the immigratión regulations. We tried to obtain informa
tion concerning the reasens for th~s refusal, but Mr. Ewen stated 
that these· reasous were confidential. Mr. Roth could not explain 
the reason. 

Now ~~. Roth received your refusal of November 29, 1951 and it 
seems to us that there exists a communal souree of information in 
this case. 

As our Committee is neither willing to assist people who are commu
nist orientated, to emi~rate to the free world, we inquired with 
t ·he Dutch alien police in .Amsterdam, we are vèry well informed 
about all important things in the life of any alien, however, the 
information we obtained was .positive. Nothing unfavorable about 
him was known, neither in political, nor in crimirïal field, so 
that we are quite sure now that Mr. Roth is a bonafide applicant. 

At our request llt~. Roth told us that he came into Holland in Dec. 
1947 and that he began to work in Jan. 1948 -with a firm in Amster
dam (Amsterdamse Tricot & Zijde Industrie). At that time an agent 
of the E.v.a. (Unity Trade Union) came to th~ fa-ctory and invited 
Mr. Roth to join tb.is union, not telling him that they were commu
nist orientated. I~. Roth, who then did not sperut and understand 
Dutch very much, believed that the E.V.C. was the regular non-poli
tical Dutch trade union. He was registered a few weeks only, when 
he denounced his membership, sinoe he became informed that the E.V.C. 
was a Moscou organization. 



Mrs. H_eilbron, his landlady, where he was· then residing, Insulinde
weg 5.3, .A.msterdam-0, denounced this merobership for Mr. Roth, as he 
was no~ spe~ing Dutch. 

The infor~ation that E.v.c. is a CODmlUnist organization, he received 
from -Mr. Endre Barna, who can confirm the reaçtion of Mr. Roth on 
this information. 

As .we suppose that this merobership of E. V .c. would be the only 
information, in consequence of which you refused his application, 
we should like .to propose 'that you will ask the Dutch Police to · 
search. the truthof Mr. Roth's statements. 

Thanking you in advance for your kind c.o'operation, we remain, 

Very truly yours, 

Dr. G.J.Taussig 
li..JDC Emigration Dire·ctor 
for the Netherlands. 
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TSJECFBN ( Verenigings leven) 
J 

Studenten-verenigingen. 

De ~sjechische studenten zijn in de emigratie i n twee 
grote internationale verenigingen e;eore;aniseerd , t.w. i n: 
a. Het Cent raal Ve rbond va n Tsjecho-Slowaakse studenten i n 

de Emigratie, 
b . Verbond van Verenigde Studenten. 

I n Nederland bestaan v~n deze verenigingen onderafde-
lingen . 

De onder a. genoemde vereniging had als voorzitter de 
Tsjech OLDRICH, BALOUN, die op 28 .1.1951 naar Ve ne zue l a emigreer
de . Als secretaresse van deze vereniging tre edt nu op, Libu~e 
KLEKAROVA, geboren 16.2.1925, wonende te Amsterdam, Courbetstraat 
19. Eeri andere . functionaris ,. genaamd Miros l av HUBALEK, geboren 
16.10.1925 te Praag , gewoond hebbende te Amsterdam, Churchilllaan ,~ 
37ÏII, emigreerde i n. J anuari 1951 naar Brazilië. 

De onder b genoemde vereniging is eigenlijk e;een zuiver 
Tsjecho-Slowaakse vereniging, maa r is een verbond van studenten, 
di e gevlucht zijn uit landen,~gele gen achte~ het Ijzeren Gordij n , 
zonder onderscheid van nationaliteit. _ 

Voorzitter van deze véreniging is de Tsjech, Josef KOSELKA, 
die momenteel in Zwi tserland woont. 

Naa st deze t wee vereni gingen bestaat nog een "Vereniging 
van Slowaakse Katholieke Studenten in het Buitenland" die ook ten 
aoel heeft de stoffelijke belangen van haar leden te beha rti gen. 
Zij telt in Nederland slechts enkele leden, het s een ook met de an
dere hierbovengenoemde vereni gingen het geval is. 

Als voorzitter van l aatstgenoemde vereni ging treedt op de 
Tsjech Jaroslav Andrej KUPOO, geboren te Kezmarok op 19.5.24, van 
beroep student in de rechten aan deR.K. Universiteit te Nijmegen, 
wonende te Nijmegen, Biezenstraat 131. 

Als secretaris fungeert Gustav Alfonz BAKOS, geboren te 
Truava op 2.8.18, van beroep student aan de Sterrewacht te Leiden, 
van Tsjechische nationaliteit, wonende te Leiden, Rapenburg 16. 

De hoofdzetel van deze vereniging is gevestigd te Pa rijs, 
waar door Pavel RYBAR, 14 rue Maurice Rouvier, Paria 14, een blad 
wordt-uitgegeven, genaamd "Rozvoj". 

Bovengeneerode verenigingen zijn sterk anti-communistisch 
georiënteerd. ,-
T.G. MABARYK Vereniging. 

Deze vereniging werd opgericht met het doel een binding 
tot stand te brengentussen de hierte lande reeds lang verblijvende 
Tsjecho-Slowaken en de nieuw gearriveerde vluchtelingen. De oprivh
tingsvergadering had plaats- op 13.5.1950 te Amsterdam; het aantal 
l eden bedroeg aanvankelijk 75. 

Tot voorzitter van de vereniging werd gekozen de gewezen 
Tsjechische Gezant, Karel ERBAN, gewoond hebbende te 's-Gravenhage, 
Bankastraat, die inmiddels op 8.3.1951 naar München is vertrokken 
en daar momenteel werkt voor "Radio Free Europe". 
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Als vice-voorzitter werd b~noemd Ing . Bohumil SIMEK, 
voormalig handelsatta ché van î sjecho-Slowaki j e in Nederland, 
gewoond 'ebbende te's-Gravenrage, Jos. I sraelsplein no. 23, 
die in October 1950 naar Canada emigreerde . 

Als secretaris fungeerdeLibuse KLEKAROVA ( hierboven 
reeds genoemd ), terwijl de Tsjech, Va clav RAPR, geboren 25.7.94 
te Praag , vari beroep directeur Typografische, Instituut te Amster
dam, wonende te Amsterdam, Admiralengracht 59hs, optrad als. pen
ningmeester. 

Tot ere-voorzitter werd benoemd W.VALK, s ecretaris van 
het Ts jecho-Slowaakse Hulpcomité voor politieke vluchtelingen, 
wonende te Amsterdam, Victorieplein 47. 

In het afgelopen j aar is er weinig a ctiviteit uitgegaan 
van deze vereniging en zijn e.r slechts vier gezellige avonden 
geweest voor de leden. 

Door het ver;Vrek van ERBAN Em.'SIMEK was het noodzakelijk 
om een nieuw bestuur te vormen.,. -.~.,.: 

~~ Door inmiddels onder de leden gerezen tegenstellingen 
is het evenwel niet gelukt een nieuw bestuur te vormen en werd 
de vereni ging T.G. MASARYK in Augustus 1951 geliquideerd. In haar 
~laats JlQili;s werd opgericht de vereniging "SDRUZENI - T.G.MASARYK" 
(Het gezelschap T.G.MASARYK). 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Charles REMES, geboren12.11.08 te Comnice, 
adviseur Ned. Radio Unie, wonende te Hilversum, 
Hoge Naarderweg 6. · 

Secretaris: Rudolf FRANKL, geboren 23.6.10, van beroep koopman, 
wonende te Amsterdam, Bos en Lommerweg 341. 

Bestuurslid:Karel PATZA~, geboren 14.4.96 te Horni Ruzodol, van 
. beroep werktuigkundige, wonende te Amsterdam, Haar

lemmermeerstraat 39I. 
Bestuurslid:ThiUROSLAV STEDRY, geboren 24.2.21 wonende te Amsterdam, 

Gerrit v.d. Veehstraat 39A. 
l 

De tegenstellingen.die reeds in de G.T. Masaryk Vereniging 
aan de dag waren getreden~bestaan evenzeer in en om deze nieuwe 
vereniging. Verschillende ex-leden van de Maearyk- Vereniging be
schuldigen de leden van de_ nieuwe vereniging ve:n links -socialisme, 
en verwijten hen te behorentot de groepering die in Tsjechoslowakije 
de weg voor het camminisme heeftbereid. 

---1 

Vereniging "Karel HAVLICEK BOROVSKY'! 
. 

De enige Tsjechische vereni ging, die in communis~ische zin 
activiteit ontwikkelt, is de Vereniging "Karel HAVLICEK BOROVSKY", 
gevestigd te 's-Gravenhage. 

De voorzitter van deze vereniging was Vaclav V. CERNY, ge- · 
boren 23.9.97 te Nasavzk, van beroep bontwerker, wonende te•s-Gra
venhage, Beeklaan 359. 

De tegenwoordige voor~~tter is Joaef WEDRAL, handelaar in 
muziekinstrumenten, wone_nde te 's-Gravenhage, Molen-straàt 19, ter
wijl als secretaris· optreedt Josef MUSIL, van beroep .bontwerker, 
Tasmanstraat 95 te 's-Gravenhage. De functie van bibliothecaris word1 
waargenomen door Rudolf OLIVA, bontwerker, wonende te 's-Gravenhage , 
Noordeinde 139. 
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De leden van deze vereniging komen re gelmatig op iedere 
eerste Zaterdag van de maand in.het café-restaurant "Carlton", 
Bezuidenhoutseweg 16 te 's Gravenhage bijeen. De bijeenkomsten 
worden slecht bezocht. Ook lager personeel van het Tsjechische 
Gezantschap bezocht deze bijeenkomsten. 

· Het merendeel ·vàn de leden van de vereniging bestaat uit 
defaitisten en opportunisten, die aan de ene kant bang zijn voor de 
komst van de Russen·en de machtsovername door de communisten in 
Nederland, maar aan de andere kant bang zijn, dat zij geen Tsjechische 
pas meer-zullen krijgen of een visum om naar Tsjecho-Slowakije te 
reizen, om hun familie daar te kunnen bèzoeken, of hun bezittingen 
in dat land nog te kunnen behoudeno 

Zoals in alle emigrantenkringen het geval is, bestaat ook 
in de Tsjechische emigrantenwereld een veelheid van belangen en 
opvattingeno 

In dit verband moeten ook nog genoemd worden de pogingen; 
die door de Tsjech Ivan GADOUREK, geboren 11 Juli 1923 te Brno, 
dra in de sociologie, wonende te 's Gravenhage, Adriaan Pauwstraat 
12, aangewend worden om hier te ~~nde te komen tot de oprichting 
van een stichting genaamd "Het Tsj.~choslowaakse Buitenlandse 

, ... Instituut in Ballingschap", waarin links socialistische tendenzen 
tot uitdrukking komen evenals dit het geval fs in de nieuwe door 
Tsjechische emi~ranten opgerichte politieke partij, genaamd 
"Strana Pràce 11 {Arbeiderspartij), welke reeds in het · bui tenland 
bestaat. · 

- o - • - • - · o' - • - o -

! 

• •I 
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In antwoord op bovenaangehaal d 

· worden bericht: 

In het Bevo.l kingsregister te Amsterdam staatl. ingeschreven$ 

Anna SRBA (alias SRBOVA), geboren te Vl ie::"erhöt'en, 16 Octo
ber 1909 , Nederlandse, kerkgenootschap Rooms Katholiek, 
gehuwd met Karel Joseph BODE ,' geboren te at ergr aaf smeer , 
~8 December 1912, wonende Jasonstraat 24-III te Am8terdam. 
en 

/ Josefa Barta LACINA, ·geboren te Nebuschitz, 3 Januari 1911, 
zonder nationaliteit, kerkgenootschap R.K., op 3.10.'50 
ge s cheiden van Louis CABA LT, geboren te Amsterdam, 2 Octo
ber 1920 , wonende Oostersekade 6- I te Amsterdam. 

Omtrent à eze vrouwen is het volgende in de poli tie-admini
stra'tie bekend: 
Anna SRBA. 
Zij werd op 11.7.'35 in geze gemeente ingeschreven komende 
van 's-Gravenhage. Zij was toen ongehuwd en voorzag in haar 
onderhoud door in betrekking te gaan als dienstbode. Op 

18.6.'40 huwde zij met BODE voornoemd, die thans als rijks
rechercheur werkzaam is aan het Parket van de Procureur
Generaa l te Amsterdam. ermeedelijk stelt zij pogingen in 
het werk vergunning te krijgen voor een bezoek aan haar 
moeder, die nog in Tsjecho Slowá~ye woonachtig is. 
Overigens is er in de politie-administratie niets omtrent 
haar bekend. 

LACINA. 

Zij werd iij deze gemeente ingeschreven op 4.8.'43, komen
de van Berlijn. Zij was op 9.6.'43 in Berlijn met CABALT 
voornoemd ge~uwd. Voor haar huwelijk bezat zij de Tsjechi
sche nationaliteit. Zij heeft een Nederlands paspoort d.d. 

5.8.'47. Haar gewezen man verbleef tot medio '49 als OVI -er 
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in Indonesië . Gedurende zijn verblij f aldaar schreef hij aan 
zi jn vrouw, dat hij van haar wenste te scheiden en haar aan
raadde naar Praag terug te keren. LACINA we i ger de dit zolang 
zi j nog kostwinnersvergoeding kreeg. 

in 194~ bezocht LACINA haar ouders in Praag en liet toen haar 
beide kinderen, één van 7 en één van 4 jaar, bij haar ouders 
a chter en keer de al leen terug, met de bedoeling de kinderen 
z o spoedig mogelijk weer na ar Nederland te laten terugkeren. 
Inmidde ls is zij op 3.10 . 1 50 ge scheiden en voorziet ze l f in 
haar onderhoud. Blijkens schrijven van de Procureur Generaal 
te Amsterdam d.d. 21.10. 1 49 werd haar voortgezet verblijf 
toegestaan • 
Overigens k omt zi j niet voor in de politie-administratie. 

----r---------------------------------------------------------
J~ .\~ \ N. 3 • 
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' -~ 5 fEB. ;1951 I ACD/A ,;• RAPPORT ACD 

Betr: visumaanvrage Eva , Harrnanova ~..-......... -·-

Uit betrouwbare niet nader te cont o1eren bron wordt vernomen 
dat EVA HAR JVIANOVA STRAKOVA, op 14.12. 50 aan het Tsjechische Gezant-:
schap te den Haag een toe1atingsvisum voor Tsjecho-S1owakije ver
zocht voor bezoek aan Frantisek Strak. 

ACD, 3.2.51 
99797/V-3 

I 
T.F. Noyon 
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In antwoord op bovenaangehaal kan het volgende 
worden bericht: 
In het Bevolkingsregister te .Amster dam staa't in geschre
ven: 

EVa Rozena STRAKOVA, gebor en te Praag , ll October 1926, 
Nëaerlandse, kerkgenootschap Rooms hatholiek, gehuwd met 
Paul HARTW~ , geboren te Amsterdam, 21 De cember 1923, 
wonende Rooseveltlaan 137-III te .Amsterdam. 

STRAKOVA huwde in Augustus 1949 te Praag met HAR~Uill voor
noemd, waar door zij de Nederlandse nationaliteit verwierf. 
In Sep t ember 1949 kwam zij van Praag naar Nederland. Zij 
komt derhalve niet voor in de administratie van het Bureau 
Vreemd elingendi enst, alhier. Ook op ander gebied komt zij 
ni et voor in de politie-administratie, noch crimineel, 
noch politi ek . Einde. • 
----------------------------------------------------~~~~-~7 

~~-\~\ N. 3. ~ ·~~ 



MI NI STERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

co 100958 

's-Gravenhage, 20 Januari . l951 
Javastraat 68 

Noo : 100958 
Bijl o: gene 2 3 Jl. ' 195f 

Betr.: E. HARTMANN-STRAKOVA 

. Ik heb de eer U te verzoeken mij te willen ber:io~~ten 
wat bij Uw Dienst bekend ie omtrent Eva HARTMAN, geb. STRAKOVAp 
geboren 11 October 1926 te Praag, wonende te Amsterdamp Roese-
veltlaan 137 IV ó · -- - ·-

Er werd mij berio t, - dat zij bij ,..,et Tsjeohiab a--Ge
zantschap een visum nad verzoc~t voor een bezoek aan 'Tsjeono
Slowakije. 

- _Een uitgebreid onderzoek wordt voorlopig niet nodig 
geoordeeldo 

nET HOOFD VAN DE DIENST 
~ Namens deze, 

:9 ··-
~Mr W.J.Tn. Serraris. 

Aan de Heer Hoofdcommissaris van Politie 
te . 
AMSTERDAM b 

. ............ --Ontv • ew: __ ............ -.. 
, . V?J ..... i Jo • • s1 ... : ........... . 

Rappel. ..... ~· · 

Antwoord : ... ··::: ...... 
•••••••••••••• u ........... . 
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RAPPORT ACD ' .;1 5 JAN. 1951 
-------

Betr: E. Hartman Strakeva ACD/ IP't?/J" 

Uit betrouwbare n i et nader te controleren bron wordt 
~ l vernomen dat Eva HARTMAN SIRRAKOVA, geb. 11.10.26 te Praag , 
~ Nederlandse, wonende te Am sterdam, Rooseveltlaan 137 IV, 

op 1.12.50 bij het Tsjechische Gezantschap te den Haag, een 
toelatingsvisum .'voor Tsj echo-Slowakiti-e verzocht voor bezoek 
aan haar zieke moeder te Prebozy, post Planany bij Kolin, 
liefst vo or Kerstmis. 

ACD, 1:.3 .1.51 
98914/V-25 

T.F. Noyon 



01~1 MI NISTE tiE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

3 j". . 19 J CO 99087 
's-Gravenhage, 27 Januari 1951 

99087 
gene 

TsJ ec,"isc".,e ·vrouwen, die· 
naar Praag terug willen. 

J avastraat 68 

I~ermede moge ik U verzoeken mij te willen doen be
rio ten, 1~ etgeen U bekend is omtrent de antecedenten en po
litieke oriëntering van: · 

Anna RODE,geb. SRBOVA, Jasonstraat 21 · te Amsterdam, 
en 
Josefa COBALT, geb. LACIMOVA, Costerkade 6 III, te 
Amsterdam. · --
Bovengenoemde ~ersonen zouden de wens te kennen ~eb-

ben gegeven naar Tsjec".,o-Slowakije terug ~e willen keren. 
Een uitgebreid onderzoek is voors~ands niet noodza-

kelijk . 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris 
te AMSTERDAM 
Or'~ 1~ .. ,. •... 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
Namens deze, l-3 

. I 

serrarisz · 
van Politie 

. -·; .......................... ?.f..c!~~ Wibo~:_ .. ci~ !r~ • 
.. ..... L.~ . .J.......f-.l--·----: 1e~ -
--~:~~q·t 



Happort Vd1 KB 
a<:..n C 

No . : 1300 

,_w1: 

Betr . : Tsjechische vromJen , die naar Fr .ag terug\Jilden • l
. 16 DEC. tfJQ I 

Acoifi~-rJ 

• 
1/ij vern 1en, d t in fept; . 191.J-9 ze':ere 1\nne. 

r 1 ..I:'WD~ geb . B3BOV 1., Jc.sonstr<.c...t 21 te Amsterrlam n er 
Pr ao teru~ · wilde g .un. 

Zij ·- '"'eeg echter 3een visum • 
Oo~-:: zeLere Joseî COB:.LT, "'eb . IudnNOV.'\. Oos

,., . terse k<.~.de 6 II L, \·nsterdc.m en ze'~ere Bq.rbaro. CO:PI!..:S3 
geb . FLA..LOV:~ (adres onbe':end) hebuen de wens te :ennen 
gegeven naur Tsecho- Slowakije terug te garu1. 

....... , 

KB , lL~ December 1950 Vw,__ 
j 
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