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handelt tussen
nletsfif

en

Ijzeren
En alles

lukt

door H. F VfltN LCfcON

ARNHEM, donderdag.

IE IS TOCH
Marta Fein, ge-

i.v, Urtaano-
,. _ Dat vroeg

kranterilezend Nederland,
zich dezer dagen, af, +oen
bleek dat zij weer -eens ,.in
het rweuws'' 'was gekomen
door een, geruchtmakende
zakentransactie. Deze klei-
ne, 25 jaaï oUde.exrfUinster
wist onder;. dé" neuzen van
Nederlandse :zakenkeieri
aan een Pakistaanse 'han-
de' tesie, .die daarvoor

i naar Europa wa,s gekomen,'
i 480.000 ton tement (glüs de
j schèepsruirrïté voor *** ver-

voer -r- daarop" \\ras Tiet in
Nederland gestruikeld, én
op een pirijsvéröchil- van 5
shilling per tori) uit Rus-
land, Roemenië en Bul-
garije te verkopen.

Stunt
ZIJ" REIST naar Rusland en

komt terug met diepgevroren
konijnen, „een klein partijtje
maar. vijftig1 ton, waarschijn-
lijk voor de kerstdagen .— dan
gaan 'we dés allemaal Russische,
konijntjes ëten:.met "Anjerikaaft-
se boter", zegt zij een beetje"
val$ lacheod, want zij heeft im-
mers in -èe hoogtijdagen van..
d« 'bóteraïfairé';aa,hseiiwc!en het
volledige Nederlandse boterte-
kort met Russische en, Tsjechi-
sche boter aan. te vullen,
„rnaar toen zij dat hoorden,
zijn de Amerikanen gckome»

"ken waar zij geboren is en Re-
togen in het dorp Opava^s waar
zij eerst padvindster w*s en.
toen het communisme Jioogtij
ging vieren, rode pionier werd
en volgestoüwd werd met
marxistische " leerstellingen
„En ik had er ook niets bp te-
gen — maar Vond het zo vre-
selijk vervelend'*, zegt zij, zo--:
als alleen een vrouw onlogisch j
a-politiek kan zijn. Na een |
jaar klreeg zij haar uitreisver-1
gunning, nadat zij inmiddels de
Nederlandse zakenman Fetfi i
had ontmoet.

Eigen zaak

Hét hikt haar

MARTHA FËIN-VRBANOVA. Een spionne? ,.WeInee", zegt ze.
- - i
i en hebben als politieke stunt
l boter aangeboden voor zo'u ,
i belachelijk lage prijs, dat nie- j.
' < mand er tegen op kon!" :

Dan reist zij weer naar ,
Roemenië en Bulgarije en
sleept elektromotoren achter
zich sai} ons land binnen, dan
zit zo weer elders én komt met j
geftebaar op de proppen en de '
dag 'daarop zijn het misschien
weer fietsen („maar daar kan
ik maar geen importvergun-
niiïg voor krijgen in Neder-

• land", klaagt' zij) of cement
of naaidozen en tegelijkertijd

' splitst lij dan haar -Russische.
Tsjechische, Roeraeenie,- Hon-
gaarse '• of Bulgaarse zakenre-
laties Nederlandse . produkten
in 3e maag. .

WIE VERWACHTEV zou, j
dat zij nu, nu zij vier jaar in
Nederland woont en getrouwd
is en een eigen zaak heeft op-
gezet („Cesky Import Holland,
onderneming ter bevordering
van de handel tussen Oost en
West") en veel geld verdient
en een bungalow gaat kopen
ergens op de Veluwe, alleen
maar juichend over dat zelf-
de Nederland zou zijn, heeft
haar alweer onderschat.

„Als ik heel eerlijk moet
zijn",, zegt zij, ..was ik ge-
lukkiger, zorgelozer in Tse-
choslowakije, maar ik was

. jong, ik was op de toneel-
school, ik speelde in films —
maar ik ,zou nooit terug wil-
len. Ik heb Oost en West kort-
geleden als volgt aan een Tsje-
chische vriendin uitgelegd, na-
dat wij het erover eens waren
geworden, dat bek: e systemen
voordelen hebben: het Oostirt
is een «Mererjtuin. je wordt er i
goed verzorgd, je krijgt ge-1
noeg *e eten. kleren, een huis,)
ma*-r . je zit achter ti .nlies. i
Het Westen is et oerwoud, en
de wetten vah het oerwoud
g' Iden er ouk: eet e«-.i ander
op of je wordt opgegeten, het

,. _U-JteM'd, ie >0^t voor Jezelf
; Kunhen zbrgvti, ma.ir i t - ,
, bent vrij".

OVER POLITIEK zegt z iv '
: slechts: «Elke zakenmat* heeft
J een. hekel aan politiek. Ik zou
' v«eï'..mèèr zakeïi kunnen doen.,

ajs er hier var)/hogerhand; niet j
een «erft werd! gezet pp ..aller-
lei handel met^de Oosteurope-
se landen. Mijn sterkste troe-
ven zijn natuurlijk jn de aller-
eerste plaats, dat fk de talen,
spreefc en daq'dat ik de landen]
ken en.'het syslcqni. _. _ |

Ik heb haar gevraagd ol /ü
een spionne .is. Zij lachte me
toe en zei: „Neen, 'daar heb ik
geen tijd voor, ik wil nu veel
geld verdienen en dan ya ik
op Tahiti wonen Maar ik 'word
wel eens opgebeld door wild-
vreemde mensen, die hun
naam natuurlijk niet noemen
en in de telefoon dan alleen
maar schelden en mij VGOJ-
„lelijke communistische spion-
ne" uitmaken", en wanneer

zij dat vertelt betrekt het ee-
laat even. Onmiddellijk daar-
op evenwel licht.'het weer op.
als .Marta Fein eraan toe- i

T KJLINKT een beetje als Voegt: „Maar dat horen die l
van die vroegere meisjes- veiligheidsmeneren dan ook, l

êën:1 „Marta rooit het wef'^ie nu al vier jaar lang mijn
iou het kunnen heten en alsiutelefoon en telei afluisteren .•'

- of ik dat zouden lezen, Aan ' ' ,
4ouden we zeggen: „Een leuk ; —~ ~— —
boek — maar hoe krijgen ze rr\£ <*fZ- / jO*. *
het verzonnen?" ^JS£- ƒ£./.£.£& flfl /T-

Maar bij Marta Fêin-Ürbano-
va Is het allemaal zo, ze doet
maar aan en het lukt haar. Zo-
als het haar gelukt.is om toe-
stemming te krijgen om uit
Tsjechoslowakije te vertrek-



*>»$rsvenhage, 20 november

3e Veledelgeboren Heer
S,?*van Loon*
ï/ft *»e f elegraaf"
S.Z.Toorburgval 225*

fiieybij heb ik de eer» 9 mede te delen dat de Traste

Cotamiaaie van de Tweede ïamejf der Staten-Generaal voor de 1»7*B.
opaerfcaaam ia gemaakt op eea artikel voa Iw JMB||, in **Be Telegraaf*
van 7 november 5.1*» waaariH cttrtrent aekere mevrouv M. Pein gel»,
9rbaaoT«, o«a, wordt medegedeeld» dat deze meent reeds Vier
jaar lang door de B. T. B» te worden afgeltiiaterd.

Aangezien de CoaimiwBie falerorer gaarne met dexe dame »elf

contact zou opaeaen» moge ik 9 verasoefcen» mij baar adre» te
villen verschaffen,

9e griffier der Coamiaaie voornoemd»

C
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9» Ie«r

fee* ik de «•», V •»** te êttlm dat 4e va»t*
i* ffiM*de ïïmm ia» Btetan t̂MMVMO. TOO» é» 1»T«9*

i» «smaakt of e«a erttk»! Yaa Vv Ui|||:in «B»

tet 4*s«
*• B*T«9» t»

«HE* ik 9 -rwmo«fc»m,

SP±ftLwe dear
/?

4«s» AMM «elf
iMMOT «ÉNW t»

(«r.W.Koop»)

307682" -
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25 november 1963.

r n
De Weledelgestrenge Heer
Mr. W. Koops,
Griffier van de vaste
Commissie van de tweede Kamer der S.G,
voor de B . V . D . ,
D e n H a a g .

Weledelgestrenge Heer,

In antwoord op uw brief van
20 november, nummer 91032, delen wij u mede, dat - zoals
blijkt uit de telefoongids voor Arnhem - het adres van
de door u bedoelde mevrouw M. Fein- Urbanova luidt:

Mevrouw M. Fein-Urbanova, Emmastraat 68, Arnhem. Tel.08300-32315,

Gaarne hopen wij u met
bovenstaande inlichting van dienst te zijn.

Hoogachtend,

DA<
Redac/tfie.

EGRAAF
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*a-Cravenhage, 2 december

Aan mevrouw M.Fein-Ürbanova,
ïïmaastraat 68f

Geachte mevrouw

Hierbij heb ik de eer U mede te delen» dat de Taste Commissie
van de Tweede Kaaer der Staten-Generaal voor de B.V.B, geatten-
deerd ia op een in **De felegraaf" van 7 novfe»ber jl, verschenen
verslag door de heer H.P.van Loon van een interview met ïï. Aan
het slot van dat artikel wordt D als volgt geciteerd!n maar dat
horen die veiligheidsmeneren dan ook» die nu al vier jaar lang
raijn telefoon en telex af luisteren* **

De Commissiev die de haar door de Kamer opgedragen controle
over de Binnenlandse Veiligheidsdienst ook uitstrekt tot activi-
teiten van die dienst, welke haar bekend zijn geworden uit andere
bronnen dan specifiek tot haar gerichte klachten, zou gaarne ver-
nemen, of bedoelde journalist uw woorden juist heeft weergegeven
en of B aan het hierboven gerelateerde nog iets hebt toe te voegen,
aulks ter nadere documentatie van de Commissie, De Commissie zal
dan beoordelen, of zij in een an ander aanleiding aanwezig acht
nadere informaties bij de Minister van Binnenlands© Zaken in te
winnen.

Hoogachtend,

( Br» A. Vondeling)

Voorzitter der Comaissia.

307682''- |



C E S K Y I M P O R T HOLLAND
ONDERNEMING TER BEVORDERING VAN DE HANDEL TUSSEN OOST EN WEST
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Arnhem, 10 december 1963

De Heer Dr. A. Vondeling,
p.a. Tweede Kamer der Staten Generaal,
Den Haag.

Geachte Heer Vondeliag !

Dank voor uw attent schrijven, dat ik namens mijn vrouw beant=
woord.
De uitlating, zoals in "De Telegraaf" vermeld, is inderdaad, zij
het in enigszins andere vorm, gedaan. En ik voeg er aan toe, dat
ik er van overtuigd ben, dat al sedert jaren onze telefoonge=
sprekken gekontroleerd worden. Enig bewijs voor dit vermoeflen is
uiteraard niet te leveren.

Hoewel wij uw aanbod, de Minister hiernaar te vragen, op prijs
stellen, wil ik u toch vragen, hiervan af te zien. Immers, wij
doen praktisch uitsluitend zaken achter het "IJzeren Gordijn" en
reeds daardoor wordt ons vaak het stempel "kommunist" opgedrukt,
hoewel wij beide overtuigde socialisten zijn. Als u in de Kamer
vragen zou stellen, blijft er altijd bij het grote publiek iets
hangen vans" Nou, daar zal de B.V.D. dan wel een reden voor heb=
ben !" Dus: alleen maar schadelijk voor onze zaken.

Verder wijs ik er op, dat wanneer de gesprekken gekontroleerd wor=
den, de kontrole ook voor de gesprekspartner bedoeld kan zijn,
daar uiteraard vele gesprekken gevoerd worden met Ambassades, Han=
delsvertegenwoordigingen e.d.

In het vertrouwen, u naar genoegen te hebben ingelicht, verblijf
ik,

Hoogachtend,


