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AANWIJZINGEN t.b,v* de samenstelling van de
Arrest at ieli.lst. /$ n*

tÜ;
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J! ' Op deze lijst worden geplaatst personen van

, ,» wie op grond van hun vroegere of tegenwoordige activiteit
rt„ -, •-"" verwacht kan worden dat zij bij het intreden van buiten-
'**"'' gewonejrf omstandigheden (burgerlijke uitzonderingstoestand,

staat van beleg, oorlog) aan de vijand hulp zullen verle-
nen*

Onder hulpverlening wordt hier verstaan het
verzamelen en verstrekken aan de vijand van voor hem van
belang zijnde inlichtingen, het voeren van ondermijnende
propaganda en het verrichten van sabotage; roorts samen-
werking met de vijand (in een leidende functie) na een
eventuele bezetting*

Persoenen die een functie in de CPN en haar
neven- en mantelorganisaties vervullen worden als zodanig
door Afdeling C buiten beschouwing gelaten*

Bij de opstelling van de lijst van Afdeling C
worden voorts de volgende richtlijnen in acht genomeni

Figuren van minder betekenis worden niet op
de lijst geplaatst*

Er worden zo weinig mogelijk vrouwen op de
lijst geplaatst, ̂ o komen bijv. van de Russische vrouwen
h.t.l. alleen diegenen in aanmerking die bepaald militant
zijn en stuwing geven aan de beweging*

Arrestatie van mannelijke nationalen van Rus-
land en de Satellieten wordt eveneens beperkt tot gevaar-
lijk geachte elementen.

Oud-Spanjest?ijders worden op de lijst geplaats
voorzover zij thans nog als links-extremistisch bekend
staan*

Op de lijst worden voorts geplaatst alle beken-
de leden van de ROTE KAPELLE-organisatie, in Rusland op-
geleide lieden e*d* ,

Bij de opstelling van de lijst moet worden uit-
gegaan van twee gedachten t.w.s

1. dat personen van wie verwacht kan worden dat zij bij het
intreden van buitengewonen omstandigheden aan de vijand
hulp zullen verlenen door het verzamelen Jen verstrekken
van inlichtingen, het voeren van ondermijnende propagan-
da, het verwekken van onrust en het verrichten van sabot
ge e.d. tijdig in verzekerde bewaring worden gesteld:
(voorbeelden van de hier bedoelde groep* ,

, Mevr. )*
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2. dat voorkomen dient te worden dat bepaalde figuren
gelegenheid krijgen bij een eventuele bezetting een
rol te spelen in het bestuur van ons land ten behoe-
ve van de bezetter;
(voorbeeld: Prof. ).

Achter de namen van de op de lijst geplaatste
personen wordt door plaatsing van het cijfer l of 2 aan-
geduid tot welke van even bedoelde groepen betrokkene
behoort•

Van iedereen die op de lijst wordt geplaatst
wordt een staat van inlichtingen opgemaakt volgens bij-
gaand model. o.m. bevattende de gegeven* welke plaat-
sing op de lijst motiveren»

Een exemplaar van deze staat van inlichtingen
wordt door het betrokken sectiehoofd bewaard.

Een tweede exemplaar wordt ingediend bij SC.
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Naam
Voornamen:
Geboren te:
Nationaliteit:
Adres:
Vroegere adressen:
van tot

ge al.:

op
foto

gemaakt in:

'Signalement:

Gehuwd op

Kinderen:

met

Aliassen:

Familierelaties;

Genoten opleiding:
Beroep:
Adres waar beroep wordt uitgeoefend:

Bijzonderheden: (tel.,bankrelaties,post bus, auto)

Paspoortgegevens s

Contacten:



PD t.n.v.:

Overzicht van hetgeen nopens betrokkene bekend is:


