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Op grond van de verschillende inzichten in en houdingen
tegenover de internationale politieke en economische activiteit,
bestaat er mijnerzijds belangstelling vootf een bepaald deel van
de resultaten van de door uw afdeling Openbare Orde en Veilig-*
heid, af d. Brandweer ingestelde onderteken.
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ffaar TT bekend zal zijn» wordt Van bepaalde extremist is oh» l
zijde eterk geageerd tes^n de hulpverlening van Juasrika aan
;
Earopa in de vorm van het Marshall-plan. Haast deze agitatie in
woord en geschrift, overweegt men van die stilde ook de obstructie van dit plan door dad&n, die in de vorm van stakingen, bij
het uitbreken daarvan als openlijke, bovengrondse actie valt
te onderkennen* Baarnaast dient evenwel rekening té worden gje—
houden aet van die ai j de te ondornóraen ondergrondse1 activiteit.
Als een van de mogelijkheden daartoe werd dezerzijds reeds gedacht aan een eventuele actie welke zou moeten leiden tot een
vermindering van de capaciteit van de havens, de mijtten e«d*
(outillage, opslagruimte e.d.). Kesultatan vsn een'der^elijk*
aciie zouden aijns inaiens uitsluitend to verkrijgen ai^n doo»
het pissen van sabotage, als hoedanig brandstichting, ten aanzien
van opslagruimten, Isvenamiddelenbedrijven^ anivelfabrieksn e*d«,
stellig in aaimerking zou kunnen 'konen*
Dat ook dé voorstanders van het Marshall-plan huni
in de bovenomschreven richting hebben doen gaan, is wöjL; gebleken
uit de radiotoespraak welke Pater ïï* de Sreeve op 2*10*t§48
heeft ^houden»
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Sindsdien werd in de Nederlandse pers melding gemaakt van
het feit, dat door het Parket van de Seine een onderzoek was ge*
last naar een reek» geheimzinnige branden.» welke de laatste tijfl,
met nam in de omgeving van farij», zijn uitgebroken* Bij-. te o»»
deraoeken naar de oorzaken van deze branden zou de politie herhaaldelijk op zeer verdachte sporen zijn gestuit» In de *ïïoao-'
phane11 fabrieken (voor vervaardiging van preoiBie-^erktuigen vooar
awrine en luchtvaart) en in de W0e<fe»n-*bedrijyen zouden overblijfselen zijn aangetroffen van kunstmatige ontvlatsminganmteritol,
welke duidelijk op brandstichting zouden wijzen,

- Ook Aan 2.E. de Minister van
Binnenlandse Haken,

t.a.v* de BoOjfBddeatrenfte Heer
Mr. F»S. Mijnlieff,

Chef afd* Openbare orde en Veiligheid
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