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�-4.ITNISTERIE VAN OORLOG

HOOFDKWARTIER VAN DE 
GENERALE STAF. 

's-Gravenhage, 17 Juli 1950. 

SECTIE G 2 B. 

No: 7179/50 DIENSTGEHEIM. 

Bijlagen : -1-

1 DIENSTGEHEIM 1 
�JULI l(l5()

I ACDJ0nderwerp: Communistische Partij België. 

Hoofd B.V.D 
Javastraat 68, 
1 s-GR4.VENHAGE.

Wellicht ten overvloede moge ik U in afschrift 
een vragenlijst doen toekomen opgesteld door de 
Communistische Partij België, met welke vragenlijst, 
volgens mijn berichtgever, door het gehele land huis 
aan huis wordt gewerkt. 

Ter verduidelijking moge hieronder een ver
klaring der afkortingen worden gegeven. 

B.S. V.

B.u.v.v.
O.F. 
A.B.v.v. 

A.c.v.
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Belgische Sovjet Vereniging 
Belg.Unie Verdediging van de Vrede • 
Onafhankelijk Front' 
Alg.Belg.Vak Verbond 
Alg.Christelijk Vakverbond • 

HET HOOFD SECTIE G 2 B, 
De Luitenant-Kolonel, 

-� --

(:M.P .Kokje) 



A F S CHRIFT. 

B I O G R A F I S C H E N O T A s 

( Te verzamelen door huisbezoekers) 

Federatie . . . . . . . . . . Afdeling . . . . . . . . .  . Cel . . . . . . . . . .

Naam en voornamen ••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Volledig adres ••••••••.• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WeJlB zijn de redenen 
Zijt gij lid van een 

der inactiviteit? 
volksmaatschappij 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hebt gij er een leidende post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

��lub van footbal-athletisme-wielrijden-kaartspelers, reizen enz) 
Zijt gij lid van een democratische massaorganisatie ••••••••••••••••••• 

Hebt giJ er een leidende post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Solidariteit B.s.v. - B.u.v.v. - o.F. enz.) 
Kunt gij een activiteit aan de dag leggen in de schoot der partij ••••••• 
of een massaorganisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De cel gaat een actie voeren (of is een actie bezig) ••••••.••••••••••••• 
Wilt gij er niet aan deelnemen •••••••••••••.•••••••••••••••••• •••••.• 
Ge bore_n te • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • op • • • • • • • • • • • • ••••••••••••• 
Burgelijke Staat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Kinderen (hoeveel en ouderdom) ••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . .  . 

Beroep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

�uidige plaats van het werk 
� tum van toetreding tot de 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

partij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Bij welk vakbond aangesloten ••••••••• 
(A.B.V.V. - A.C.V. - Lid Vakverbond - zijn 
moet vermeld worden : metaalbew. 
Onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

centrale-
onvoléb ende inlichtingen. Er 

Hout en Bouw Bediende enz •••••• ) 

. . . . . . . . .Lagere school Y• • · · · · · · ·

Middelbare school •••••.••••••• . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Tecbnische school •••••••••••• 

Opmerkingen door de huisbezoeker 
Opmerkingen van de K.V. der afdelingen 
Opmerkingen van de K.V. der Federatie 

. . . . .

-------------------------------------------------------------------------------

Voor eensluidend afschrift, 
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B. .7 JULI JJ50 

D.A./1-067/i. 650. AC J'/71 j

Veuillez trouver, enHa n nexe, un exem plaire 
d'une étude ayant pour objet: Le Parti Com m uniste 
�!;�

\

eet les différen ts �roupemen t s  u l t ra-gauchis-

0 n. Le 11 juillet 1950 •

.e.1 -1 e...- rJ ·

E _. h-\'.:,
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1. 

Opmerkingen ten aanzien van het Belgische rapport 

�
treffende de Belgische Com�unistische rartij, 

/ '1>-w �� #<.{&�- « //.J,/f"'1.(9?f>?Y· 
e inl�iding tot dit rap�ort (blz. 3-26), bestuande uit een 

chronoloe:isch overzicht van de ontv1H::keling der Communis
tlsche Internationales, het ontstean van de CPB en haar 
politiek v66r, gedurende en na de 2e Wereldoorlog, tot JKxax 
lllaart 1947 toen zij in de oppositie gine;, geeft weinig aan
leiding tot commentaar. 
De informaties schijnen v0ornamelijk &fkomsti� uit open 
bronnen, waarbij o.m. verklarinfen van het Openbé ar 1"1nis
terie (n.a.v. ne stakinP' van 1923) en die van de �rinister
raad (staking l<J32} een belanrrijke plaats innemen. 

In het al�emeen vertoont de ontwikkeling in de CPB gedurend 
de periode 1945-t'ta art 1947 veel r;elijkenis met die in de 
CPN, met dien verstande, dat de hoogtepunten der aanvanke
li,ik niet onaanzienli,jke aachunf ongeveer 1 �laar eerder wer 
den berej kt dan in de CPN het geval was. Djt is begrij:pe
li.1k, daar de bevri ,lnine- van Belgie geruime tijd eerder 
:rloats vond (2 .s .1944) dan dj e van Nederl&nd. 

De p.-rootste oplage van de communistische daf'bladpers werd 
in BelgJ e bereikt in het riep-in van 1945: 
Le Drapeau Rouge: 100.000. 

ï De "Bode Vaa n: 38 .000� 

f) 
(J)e Waarheid

�
-� 1.1.1946: 335.1_50).. L / ... ��L-�. /,, 

� �r ti /':4'��á(. --� 
117 � r---r./4..b/7,.

r-Jk-.... ,:..---- In die tijd t de de comr·rnnistisctie vakbewegi ng (C.B.S.t.)
1?5.000 leden. 

2. 

(De EVC einde 1946: 175.000). 

,In.1lugu st1.1s l945 waren cjrca 100.000 leden bij de CPB aan
gesloten

�
PN in 1946: circa 53.000). 

M k· � hl- /r;n.

In 1939 as de verhoud:i ng tussen het aantal :mt:imm1nl part ij
leden jn Beleie en het aantal stemr1en, dat O!) de CPR bij de 
verkie:s:ingen werd uitgebracht 1: 12,50. 
In 1945 bedroef! a eze verh0uding 1 : 2, 9. 

Men concludeert tot het voleende: 
0 Ib différence entre les deux proportions est asRe 7 impres
,. sionante. Elle tient au fLi t, semble-t-il que l' in s�iption 
11a u  P.c. en 1945 ne présentait pas les JTfeïiïes inconvénients 
''pour les symp&thisants qu' en 1939" (BlZ .23). 

In Nederland bedroee de ve:rho11ding tussen r1e zelfde eenhe
den in 1939 1: 12,2. 
In 1 CJ46: circa 1 : 10. e,/.u.k .., 
De situatie in l'Tederlend was dns ·.;;d::.:;j:U:f'-1 constant gehleven. 

Fier dient rekening gehouden te worden met het fed t, dat de 
CPB re �as v<Sór de capjtul&.t,ie van D11itsL:tnd werd opgericht 
en derhalve de hinn�nlandse situatie belangr:i.,jk werd be
invloed door de nog in �ang zijnde Russische militaire ope
raties in het Oosten, terwi .il ook voor de nu aan h6t dag
licht getreden illegale gr·0epen bezigheden te over wuren 
i.v.m. de ravitailleri_ng en berichtgevinr der doortrekl'.:ende
gc,allieerd1' troepen. De 0Pl'r dua rente{"en ontwiY·..kel:ede zicti
in "en periode, wa.ë ri n de toe stand i11 Enropa zich/reeds
enir-ermate had gecc nsolideerd, wu urdoor een er ote:r e overeen
kor;s t t11Ssen de verl10 ud �nesci jfers begri 5peli,ik is.

Het Belgische ranport maakte t.a.v. dit onderv,erp ee.r b 
enigszins oi,pervlak�i b·e indruk



2. 
De hoger é:ecit;Jerde conclusia lijkt niet.beLecl
é•äilVbti r,:1>aar. 

!'1. .tt:ell vE:rscJ.il,in 0nt;v•il_' eling tonend� b·.dde ld.nden
i.r he� volcende: 
Het led�ntal der C?D bedroeg in 19�0 10.000, in
1945 100.000. 
In tTederland nam ht:t lu'ortttl in diezelfde periode
toe van 10.800 tot 53.000. 
'T'oename vo0r Pelp:ie is dus 10 op 1, voor 1':eder·land
5 or 1. 

Het vo"r0orlo{"se ster:.menaa.ntal v00r f't:Üde partijen
gedurende de v�rkjezinren was naeennep f'dli,ik: 
CPB: 125.250 
CPN: 132.700. 
In 1945/1945 bedroeeen deze �etallen resp. 300.0Qg

� en 533 .095 (hoo�ste uan tal vw de CPN bij de prov. 
verlr. iez inf. �n) •

Hieyt1i tf hli:itt
,,_ 

dàt de {lntwikh.d 1-nr: v ar. fa- -ctmumrnis�
tiRch�ellc.:etiYnp- in De1&ie a&.nr1�k�J.i.-ji( s-ne.île:r �.r-i

cj___7- ""o verder f i.o-é', do'.ffi datr é\.e.. tptél.]..{5' -s'liemmenre se,ve(sle dht s
• r&e.U� \ � r1eer 'àt1BPV ft Il iJ:k 'be-c'ir.o�g 'iJi8.n -41 e var( dè CPN,P' 

• Zond.er twijfel i..s dft, eeP
/' 

1.ütint v.51n de i1,1pul-sieyere

·á· 
. _'.·,'L, >I �- volks>'tai;a �r "Beleen e_g,e"];'�l ,jds, v;e.n een k!'uchtiger ..fi.

7'
� t�":f:J, �J../k��..e-lt',1k bestnur anderzJ_,Jds. 

��4� Op 16 Fell:r11ari 1946 vonden de Belgische Se!'éH:.tsver-
- kiezirie�n pl&ats. Het landelijk totttil de1· op de CPB 

c Il/ �4:L � uitf'ehrachu» s teramen b-ed:boeg 300.099. Acht dageJ1 later
/ -1-441 ( 24 .2 .1946) werden irerki

-
ezirwen f'eh0uden voor de �ro-

,� 
'4, vinciale Staten. Pierbi.i was het lWidelijk totaal der

li
l,1>. op de CPB-célnctidaten uitgebrachte steil1!'len 248.196. 

l.l "t-'"', ,lJ.J ? Er werd een verlies e-elede,n :tNX.11C'dlffler� van 51. 903
r,J""�:fr �--.,.� stemmen ofv,el 1/6 deel in tijdsverloop van een week. 

j I t}I" 6l.JY "" ,. 

��
Het Belglsche rapnort zept t.a.a.x(blz. 23):
Recul �ue l'on interpret� diff�remment: 
1: Le F.c. a donné comne !'lot d'ordre de voter sur 

d' 8utres li stes démocratiques dans cert&ines ré'g
ions afin d'éviter que des voix isolé'es ne se 
perdent; 

2: certb.i!'.P électenrs avaient cru à une victoire mas
si ve dn P.IJ. Ayant constaté leur erreur, ils _ont 
porté le11rs voix sur le P.S.D. 

3: certains démocrates ayant constaté l'avance commun
iste n'ont plus osé vot�r pour l'ext.rème-gauche.

Fet eerste arg-ument is ä.anvaardbaar; ook de CPtr heeft
in 1q49 en 1950 propaganda geM, ak t vc,or zg. n�utrale 
lijsten "voor vrede en brood'', teneinde zeer linkse 

-individ11en aan zw1:1kke comnmnistische groepen te bin
den. 
De twee laatste argumenten zi,jn echter in volkomen te 

genspraak m�t elkaar. Bovendien is de onder 3 genoemd
reeds op zich moe ili ,jk h011dbaar, tenzij men aanneemt 
dat van buiten af op bepaalde kiezers een zekere druk
v,erd ni tgeoe::fend. Zel:f's in geval van combinatie van
de punten 1 en 3 ms een ve1·lies van 51.903 stemn1en 
(circa 17�) zeer opvallend. 
Ook hier gt,eft het rapport peen bevredigende verl;:la
ring IMM�c:,����.f/��r1-������uu�h,,.a!(�L 
/U.. ��-""4, � �wi .:,P<� &,� 

� � {Ä"\� � a:c. °"'� ,.,.; .UA.�
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t. 

In h�t hon�dstuk betreffende de doeleinden van de p�rtij 
(bl7. 42-49) handelt het rapport o.n. over het "democratisch 
cen tr&lisme'' (bl:z.44). 
Daarin wordt dit principe omschreven als "slechts e 1:rn lok
middel", omdat de politiek der partij (CPB) niet wordt 1rast
gè-st.elcl door de leden, doch gedicteerd wnrdt door Hoskou, 
subsidiair het Kominform • 

Q.o.k_cl. -D..ternatinnale organisaties ter verv,ezenlijkil'l.g van 
deze oelei� (Kerninte.rn-Y.:ominform) worden in het r�:port 
bes oken, in verband met de van d� �iJ�e der CPB te diè-� 

zien ge.çye ven ve rklQJ!.i1:w·en. Zij ge;ren, in ge1-i j'ke· z.in a�s 
ui tspr<:1.ken.. der CPJ'T-leiders, de band aan, welke be stó.à't"-

11 '32eMi d'e part ij en het internatirmale bu reau. 

T.a.v. de cont.ri h\1tie wordt vermeld, dat deze ·voor de leden
varieert, naar gelang van hun inkomsten, van B,5o-;i,.oo frs.
per ma and • ffe.t n-"' ,.,.. «. - .u- - :«-t z;;.:;., �. :-; ;f��(/t' a ro,:...,. �
Tot 1q49 werden de uldus verkref'�-frelden als volft over de 
part:;_ .iinstanties verdeeld: 

101 voor de r:roep 
20't voor de afdeJ. iilf.-"'
30'b voo1· het dist,r:i et en 
4oci voor de centra] e kas • 

De derlor&hlele toestand der financien van het Partijbe
stuur Jllfü.1.kte l1et echter noodzakelijk, dat vam ... f 1949» 90� 
van de peinde contrlhutie werd gestort in de c1:mtrale kE::s

1

• 

J>e OVtiri�e 10,.� ble.ef aan de étf'deling.
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Hier dC'C' r , iord het è j $ tr ict vun inkrr11t rt,er hern0fd. 

ne ee�·s�e ve,...del irw kont vri.iv1e.l ove,...eer W3t dje in èle GPl\T 
('"k hier v1erd ·,üf! de ;;. f'delj n!' ó01 toerewezen (de 'i .it:en 

�hEdc1 ':ln jn de r;np new €·een ei€sn Eianjnic.:itri:,tie), �'5CY� 
�en het c1i <;trict en 40� r f1r. het Pur ti.ïbeswnr. în 1050 
vJerd echterheken ,i, os.t de· fdel inr·e n n�si. m-e:r dtin ??-?t', 
var cle c 0ntr-j.h11t:! e r,0rh ten he hr11clen. triettexr in ze 11 hier
uit k1rnnro w0r den f':lcnn clndeerd, dat reJ·,tief de f'inancie
lE'l ro'1it ie w1..., her Pari.i ihest,11..1 r èe"l"' r,r11r helf.lflp1•j .ik be+,er 
is. 
Fie,...aan bmra, ve 1·rrnllilJerè!e r,0r�1.tken t.en prnnrlsk,ç-

De hl�z. 58-nl zi.1n vnlî1· nur �li ik �·ewua '=' an een ir àe GFT" 
nnheJ.:enae or{'flfisatjevorm, weJke in 1048 d<X'r het, fleritrhö] 
Oomit.e .der· f'l�B

1. 
in.navnld ndrr ,r:=m de c0ri!!lnniQt:l.s.che part i.i 

vari ..,s.1ecJ10- ,lowa1<1 .1e, ,,er r-ecr etlerct: de 10-1111:insrrre-pen. 
Zi .i VJe:rden {"evnrMd, om.c1,t r"er hesefte, o Bt de otiae ore-ar. is 
ti ev0rn "tn 1939, \%.E-rin r1en tot 1çi48 hé.à p:ewerkt, ,,iet 
pesd"Hct...··as vno:r een f?'rt1te 1-:1ctie-pE1rti.i rret c ircB 100.0 00 
Ie den. 
In 1048 werd het zvn.é rte")lwt vétr ne c0ru'l1m-ïsti�,che élct ie 
ve1· le�d vDJ1 cle bt> 1Jrt en n •n· d e 1)ec1 r i,i ver.. • 
Pc l1t,e:rsf hleek echt er het syst�dr è. er 10-mere ['r0eren een 
finsoo. 

I'e QJ'TI keri t é• ls clw1;:tnf'!Tlt•é1t!'ef'el tt-,WErn de leden h'3t ·•te t de 
nrde roeren", in de C:PN nnhekrn-ict, peldenó voor ze er l ichte 
Yer�•·i,ipen. Dnf·rna komt de terec:ttvd _i7,ing, in de r:�r-i:,ta-
tt,ten 1:tlH eor ste s o.nc t ier.11.mt.recel f'er1oerrd. � -� 
� "il -Q:.,;. - -

Fet <op bl�. 5?) verreir� ci.ifern.Jte:rj�,el over ae soci!:ile ... 
f!ar1enstfü line- der 11arti.i schi int �·ej nifT wuardev0l. In !'tet 
HlgeJ11een ooröeeJ t mer, l'f:it d e  narti.i circa 25',i vr01w·elj ike 
le den telt. Het VC' '>:rbee ki Vé. r Schaerhe ekl'trv1nt �rr ter 
slechts 10'� h1üsvr-m1Nen, 7..0dat iiit het e'erste ["egev en de 
invloed der r.rR in ret t:"e -:in �Oéfl szins kán v-0rden aff'ele id 
�ovendien heBtaht ë,e Hfdel:n. qchaerh eek voc,r 40i uit em
péhoyé's en vnc,� :10"; u't êr heiders, hetfeen m.i. feen beeld 
f:!'eeft. van de part.J .. � als {"eree l, clrcr m0et wrrden trepe
sc1reYe n rier het k��e}:t.er- wr de �laats( v00rstad,ie vw 
�rrn sel, 11 iterc� rel met, fo]" ers e ny�rke er\ •
DfJ S8n·enst.e l linf• van r'le ,5.Jfldelcp�Q0i'I éter federatie n.r11SA 
se l nfe r l}_d:- 9e cr.nirr es was fJ s vol!"t � 
14 emplcrue' s 
11 i.ntelle ct.11elen f �) 
6 arhejders 
4 z&l·enme.rE en 
� h11 isvrc nw en •
1"iettmi n hey0nda-- zich s lechts 58 intell e ctne len or.der 
:550 pede] e r-ee1·deri 0n het cc·n�re s en �9 P arbeja ers. 

\.... " '- 41? Y» ,. 

Ver""'f'e,1eli.il· J-.i:>eft de èe] egatj e vitf1,ntv:erTBn1eeri ,ç-eheel 
ander k..u·tk ter rer&d, doe h öeze.,.,-� mor-eli.ik niet be. end 
,ç·ev 0 rd en • 

r/'e t. °6,M,; � t:t 4.k (!!' ��1:,,. ;:: � Át,f;u 
I 

e, -. ,,� ""'

4�,;u, ��e ;,t.t,d n,i-,,;� ,,�� � .... �/ ,<.-G�,, � � ?� 

�k&,. �" /" �v/ té,,N...r,l



• 
10. Formatie.(blz. 69-83) •

Wegens mislukking der verkiezingen in 1949 werd
het aantal federaties der partij teruggebracht van
29· tot 17, onderverdeeld in "secteurs" ( onderdis
tricten?)
De basisorganisatiès, de groepen, bestaan slechts
in theorie en zijn vervangen door de afdelingen.

De berichten over de bedrijfsorganisaties der CPB
zijn gebaseerd op algemene ideologische gegevens en
een vooroorlogse, Franse brochure over de werkwijze
der bedrijfsgroepen.

De scholing is ondergebracht bij de afdeling agit
prop. In de CPN is daarvoor een afzonderlijk ver
antwoordelijke aangewezen onder de organisatie-
secretaris. 

� 

Een controlecommissie bestaat (of bestond?) eerst
op het niveau der federaties. In de afdelingen was
een dergelijk orgaan niet aanwezig, tenzij men
als zodanig de "verantwoordelijke voor het kader"
zou mogen beschouwen, die wake·n moet voor "le �
respect et la dignite' du parti".

Ov�r de 17 federaties zijn verdeeld 22 permanents
fé•éraux (vrijgestelden)
Federaties met meer dan 10.000 leden zijn: Luik
Brussel, Charleroi en de Borinage.

11. Vertegenwoordigingen.
Elk verkiezingsmandaa.t behoort aan de partij
Bij inbreuk op de besluiten van de partij door een
vertegenwoordiger kan de partij� zetel opeisen.

12. Financien.

,,�·, ,� 
Voor de oorlog schijnen de secties der IIIe Internat
tionale ondersteund te zijn door een centraal or
gaan in Berlijn. De toezending geschiedde langs 
speciale kananen, zoals•mbassad�s, aonsulat�n" zus-
terpartij en en 1·�eriers. · 

, -

) 

13. 

Tot de verkiezingen in (Februari) 1946 zijn de finan 
cien der CPB ruim geweest. Plotseling kwam daaraan 
een einde. Vanaf die tijd zijn onophoudelijk financi 
ele acties gevoerd. Sommige militanten spraken van 
de "parti des mendiants". 

Men vermoedt, dat de CPB alleen �ondsen krijgt voor 
speciale acties, zoals stakingen. Dit o.m. om het 
leven der militanten niet te �emakkelijk te maken. 

Scholing. 
De scholing is in drie graden ingedeeld: de elemen
taire cursus, de federatieve cursus en de national� 
cursus. Gegeven wordt een korte opsomming van 
eni�e namen, data en titels van lessen (Blz. 142-
146), waarop geen commentaar mogelijk is. 

14. Partisans Armes.
Deze organisatie stamt nog uit de bezetting. Spil
verklaart, dat in bepaalde regionen stootgroepen
zijn opgericht. Tevens zouden sabotage-afdelingen

� <Q bestaan.(blz.161-162).

"::iJ J1Î .1:2..
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D.A./1-067 /W.637 r'/ J'f
- Uw nota nr 81. 23á van 20-4-1950.

Betreffende:

JjoytY 

Rlt.ffe/� 

ll. CHRISTIAENS Juul, Frans, geboren 11 September
1899, te .Antwerpen, 8X'\ wonende Philadelphiastraat
nr 8 - eohtgenoot van GOYA Y CARRERA van spaanse
herkomst, Belgische door huwelijk.

�- {2. WAJSBERG, Aron, geboren 23 December 1922, te 
Jedrzyow (Polen), van Poolse nationaliteit, wonen
de te .Antwerpen, Provinciestraat nr 196. 

-f-°13. HOLZERt Jacob, geboren 17 Juni 1911 te Dobrowa
{PolenJ, van Pools� nationaliteit, wonende te .Ant
werpen, Sto!Clmstraat nr 13. 

- CHRISTIAENS is bij onze diensten gekend als Spanje
strijder. Men veronderstelt dat hij Spaanse politiekE
vluchtelingen die clandestien per ooot te .Antwerpen
toekomen, voorthelpt.

-JWAISBERG, werd inderdaad als gewapende weerstander
erkend. Hij zou thans opdrachten vervullen voor zake
re geheime nevenorganisaties van de communistische
partij.

- HOLZER, Jacob, heeft een aanvraag tot inburgering
ingediend. Hij was lid van het partisanenleger, maak 
propaganda voor het sovjetregime. Hij zou in dienst 
staan tan het Kominform en derhalve konta�kten onder
houden met buitenlandse agenten. 

De 30 J t1ni 19 50. 
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Ik moge hierbij toezenden een afschrift van het verslag van 
de bespreking ven het Centraal Oommitá op 14 en 15 Januari jl. 
van de Bel�ische �ommunistisch� Partij. 

Kennisgeving 
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A.FSCHRIFT .

Verslag over de werking der massaorganisaties als middel tot 
versterking der banden tussen partij en massa's. 

Voorrede. 

In het verslag voorgebracht op het Centraal Comité van 14 en 15 Januar 
ll., verklaarde kd.Lalmand: 
11 Sinds de bevrijding hebben wij onze verbindin6en met de massa's niet 
vermenini<>vuldie;d en versterkt. Wij hebben integenrieel toeeelaten, dat 
deze verbindinben verminderen en verzwakken. Onze grootste zwalcte,onze 
ZYlaarste fout li;;t wel in het feit dat we onet daarvan geen rekenschap 
gegeven hebben, dat we niet al onze krachten ingespannen hebben om de 
verbindingen tussen de massa's en ue partij te handhaven en te verstar 
ken, dat we niet gestreden h�bben, met al onze energie, om de invloed 
van de partij te ver6roten, in het bijzonder in de bedrijven en vakbon 
den. Het zou nuttelops zijn uitvluchten te zoeken in de di.e'!)e 1Yij zióin 
gen die de nationale en internationale toestand Ledurende deze laatste 
d�en onderging. Bn het is juist de evolutie v.m de toestand die nog 
meer onze aandacht h�d moeten vesti0en op het uiterst groot belang van 
de verbinding met de massá's. 11 

Na de aard zelver van onze Fartij als verbindinJselement van de voor
hoede der arbeidersklasse aai16estippeld te hebben, dringt kd.Lalmand 
aan op de noodzakelijkheid voor ae communisten' meer belang te hechten 
aan het werk in ue massaor�anisaties. Wij zien dus dat de rartij niet 
genoeg de nadru.it le6de op het belang van het werk der communisten in d 
scaoot der masaaor6anisaties en àat ae onverschillibheid der Partij te 
overstaan van de mass�or5ani saties aan ueze laatste de mogelijkheid 
ontnam, breaere la_,en der bevolking te bereiken. Het is absoluut on
ontbeerlij:c iat rle hel.e Partij de nooo.zakelijY..heid zou beurijpen van 
het bestaan der massaor�anisaties voor de verdere lli.tbreidi.ng van het 
)artijHerk. Het is absoluut nodig dat Je Partij :zuil, op alle trappen 
dei massaorQanisaties zou beschouwen als de drijfriemen tussen de Par
tij en de massa's. le zijn een doelmatig middel om de strijd te voeren 
voor de toepassin6 - in de praktijk - van Je �artijlijn in b�jzondere 
lagen. der bevolking waar je J.·artij niet rechtstreek,s doordrin6t • .De 
Partij heeft, tot op heden, de massaor�anisaties niet gebruikt zoals 
het hoort. Ze heeft ze aan_;ezien voor or"anisruen, die af..,ezonderd zijn 
van c.e �a.r"W.;i. Het 0in0 zelfs zo ver, aat de massaor<>anis�ties be
schom,d YterYen als concurrenten, het,...;een erop ne"r kwam zich niet om 
h� wer king te beko!D.áleren.�e massaor-anisatie io �een concurrent voor 
de rartij !:laar wel Z"ijn né..tuurlijke ont·Hikn:elins. Het werk in de massa
or �anisnties J1oet beschou-,1d worden als een partijwerk. �r moet een ein
de 0esteld worden aan het kunstm1ti"e onderscheid tussen partijwerk en 
v1erk in d� oassaor0anisaties, T1at zeer dikT1ijls "es,aard �aat met een 
misl'rijzen voor l1et v1er lc in tle mas.;aor0anisatie. t:r is r,erk in de 'ifi 
schoot zelve van üe �artij en het werk in de schoot der massaorganisat� 
beiden zijn even belangrijk. �e communisten moeten leren meer te werken 
door bemidsleling van de m�,ssaor0anisa�ies. 
Bij voorbeeld: :!)e mobilisatie der vrouwen, der jon0eren voor -de verde
di6ing van hun eisen, zal verwezenliJlct worden door toedoen der commu
nisten, die in breàe ma"saor,.,anisc1ties van vrouwen, jeu.gdi0en (V.V.V.V, 
en V.J.3.) militeren. 
Betekent dit een inkrimpin5 van de bedrijvigheid der Partij, een gevaar 
voor de_�ec�tstreekse verbinu�ng van 1artij en maasa's, een gevaar dat
de .?art1J 1uet meer als zouanig voor de .aas sa' ::s zou. optreden ? Voorze
ker niet.. �e Partij le6t de politieke richting van het werk der commu
nis�en in ue massaor�anisaties. De Partij, als zulkdanig, stelt de 
acties die uit de politieke lijn voortvloeien, voor, zorbt voor hun 
v?orb�reiding, lokt ze lli.t. De communisten streven ernaar de massaorga
n1sat1es ertoe te brengen deze acties uit te breiden. 

In de mate 
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- In de mate, dat de �artij zal begrijpen dat de massaorganisaties beter
moeten ebruikt worden, zal het partijwerk verbeteren. Het fundamen
teel pr�bleem, dat de _artij op .te lossen neeft is d� �e zien hoe ze
de massaor�anisaties zal 5ebruiken om beter de verdedib:i.ng op te nemen
der ,,erkers, v1aa.i·vi:m ze, luidens de geschiedenis en in de t1erkelijk
heid, de politieke leider is.

De politieke betekenis der massaorganisaties en wat ze voor de Partij
vertegenT1oordiaen als verbindin6smiddel m.et de brede lagen der bevol
king. 
Het ga.at er in de eerste plaats om te zien ,"lelke de betekenis der mas
saor6anisaties is en hetgeen ze voor de Partij zijn als verbindings
middel met de brede la&en der bevolking. ln de "Problemen van het Le

ninisme" ze6t Stalin, na aangetoond te hebben dat de Partij het geor-
0aniseerd detachement is van de arbeidersklasse:" kaar ze is niet de
eni6e orbanisatie van de arbeidersklasse". Daarna noemt hij een reeks
or0anisaties op zonder dewelke het proletariaat niet succesvol tegen
het kapitalisme kan strijden. Stalin voegt eraan toe:"De overgrote
meerderheid deEer organisaties zijn niet aan6esloten bij een Partij,
slechts enkele zijn rechtstreeks aan de Partij verbonden of zijn er
een vertakking van. 1

1 Hoe wordt de eenheid van leiding dee11r maasaor-
0anisaties door de Partij verzekerd? Stalin antwoordt daarop:"De par
tijleden, die tot deze organisaties aansesloten zijn, waar ze een on
te0enzeègelijke invloed beschikken, moeten alle overtuigingamidàelen
benutten opdat de partij�oze organisaties in hun werk dichter zouden
staan bij de rartij van het proletariaat en er met volle overtuiging
de politieke leiding van aannemen." In het bestendig werk der massa
orGanisaties kan men talrijke voorbeelden vinden, die ber1ijzen dat de
woorden van Stalin juist zijn als hij zegt: "Daar v,aar de communisten
werkzaam in :l.e massaorganisaties het vertrouY1en der partijloze leden
hebben kunnen inwinnen door overtuiging, volharding, moed en vurige
Y1erken, hebben Tlij, vanv,e.;e deze partijlozen een toenadering kunnen
vaststellen ten overstaan Tan de algemene politieke lijn der Partij.
De verschillende ruassaorgabisat:i.es die in ons land bestaan.
Late� we eerst overgaan tot een classificatie, per categorie, der ver
schillende massaorganisaties, die in oas land bestaan:
l:r zijn:
l. De arbeidereorganisaties (Vakbonden, ziekenkassen,Cooperatieven)
2. �e culturele- en beroepsor6anisaties: (boeren-ambachtslieden,middea

standers, s :>ortgro e peringen, oud-strijders, krijgsgevangenen, poli
tieke �evangenen, �epensionneerden, vermi,ókten enz.)

3. lJe ore,anisaties, waar onze invloed reeds verzekerd is uit oorzaak
van hun pro6ressitisch pro�ramma (VrouY1envereniJing voor de Ver
dediging van Vrede, B.rr.v.v.,onze Solidariteit, V.J.B.,.B.S.V. enz.)

Wat de eerste categorie betreft zal het werk der communisten in deze 
or.;anisaties het voorwerp uitmaken van een speciale studie. Deze Kwes
tie zal dus niet in verslag behandeld worden. Wij vermelden alleen het 
initiatief dat 6enomen werd zeer spoedig een lijst op te maken van de 
or6anisaties, die in ons land bestaan en ons aanduiding zal geven over 
hUll maatschaJpelijke samenstelling, hun bedrijvgheid, hl1n politieke 
richting en dit op nationaalgeviestelijk en plaatselijk gebied. Op 27 
Februari 1950, heeft het or5anisatiesecretariaat der Patrtij daarover 
een speciale richtlijn 6estuurd aan alle federaties. Uen moet dus zor
gen voor het binnenleveren van deze ducu.menten anders is het onmogel�k 
een algemeen overzicht te hebben. Onderhavi6 versla& zal dus alleen 
handelen over de massaorganisaties met progressitisch programma waarin
de Partij een min of :11eer belanórijke rol speelt. 

' 

Hoe meeten de com.mun�sten in de massaorganisaties te werk gaan om de 
leden er toe te ?:engen de partijlijn te erkennen als ·enige strijdlijn
voor het proletari ... at ? Op grond van hetgeen Tie hierboven verklaarden worden twee kwesties besteld: De eerste, de partij heeft er belang bijdat het programma van de verschillende massaorganisatiee zoveel moge-

lijk 



• 
• 

• 
• 

•. lijk zou Gesteund worden op de al
uemene politieke lijn de� Partij. 

/ De t�eede: de strijd voor het aannemen en toepassen van dit pro�ramma 
moet vooral óevoerd worden door de comm��sten, leden van de massaor
óanisaties. Het is nochtans zeer belangriJk aan te stippelen dat deze 
strijd enkel tot een goed einüe kan woruen gebracht indien men in deze 
or�anis�ties met volharding een overtuibin6swerk doet bij de communis
ten, :i.e ,,artijlozen, de leden van andere partijen. Om de r.iet-communie 
ten er toe te brenêen in de schoot dezer massaorganisaties een juist 
pro�ramma aan te nemen, moeten de communisten, leden van deze orgs.ni
saties, de beste zijn, de meest toegeT1ijde, degene die de innerlijke 
democrat�é eerbiedi6en. Door hun houding zullen zij het vertrouwen in
winnen der niet-communisten. hlaar het volstaat niet, de beste, de moe
di�ste te zijn. De communisten moeten ook de bevoegde leden zijn, met 
een Klaar en juist oordeel en ze mesten door hun redenering de niet
communisten er toe brengen een gelijkaardige denkwijze aan te nemen. 
Het is op deze Vlijze dat de communisten de niet-communisten ervan zul
len overt�ic

en de stelling der �a.rtij over bepaàlde problemen aan te 
nemen en dat ze niet alleen deze stellingen zullen aannemen maar ook 
verdediuen. Kortom �ezegd, het is de taak der communiàten de niet
communisten bij te staan in de ·uaardering der ordewoorden van de Partij 
en door hu.n ei0en onaervinding de j�stheid van deze ordewoorden na te 
öaan. Dit betekent dat een communist werkend in de schoot ven een mas
saor,..anisatie nooit ma.f!> vergeten dat hij voor alles, lid der Partij is 
en dat hij in de hoedanigheid van communist,é in deze organisatie mili
teert. Indien hij zich iaarvan geen rekenschap ceeft, loopt hij hêt ri 
sico op sleeptouw �enomen te woruen door elementen zonder princiep in 
plaats van dat hij ze zou betrekken in juist afgebakend werk. Het ove 
tui0in�svermogen van een communist li6t in de juiste ontleding der ge
oeurtenissen en der ordewooruen. 
Sprekend over het Con.:.res der Vrou,,enbev,e�ing van Frankrijk, .iat te 
�arseille plaats vond, herinnert �éon �huv�rs (Januarinummer van de 
"Cahiers du Communisme") aan de verklaring van .1evr.Cotton tijdens een 
ver.;adering van een unitair or6anisme: 11U begrijpt, ik ben 

0
een commu

niste, maar ik vreet dat als de com.nunisten aan iets meewerken, de za
ken voorzeker door6evoerd worden"(Redevoering van �eannette VERMEERSCH 
Léon Mauvais voegt eraan toe: 11Het was niet alleen een hulde aan de 
toewijding, aan de intelligente activiteit der COill!llu.nisten. Het bete
kende ook openlijk erkennen, dat er geen eenheid, geen actie mogelijk 
is zonder de commWlisten." 
Het is ook van belang, dat de communisten, die in een massaorganisatie 
Herken, bezield zouden zijn met werkelijke politieke moed. Ze Z1.1.'llen 1 inderdaad de strijd moeten voeren tetien opportunistische afwijkingen, 
die men �ewaar wordt in de massa.organisaties. Deze a:fwijkingen kan me� 
beschouVlen als de kinderziekten van deze organisaties, maar ze zijn 1 
een hinderpaal voor een toenadering van de organisaties tot de algemeï 
ne lijn der Partij, De afwijking, die men het meest gewaar wordt is de
"onafhankelijkheid" van de massao1176anisaties. Stalin zegt ons:"De Par
tij is het �eorganiseerd detacheme�t van de arbeidersklasse, als zulk
danig dient ze de eenheid van leiding aller strijders tegen het kapi
talisme te verzekeren. De Partij nodigt dus alle haar leden uit in de 
massaorganisaties te werken om alle leden van deze organisaties, door 
overtuiging en redenering, te winnen voor de algemene politieke lijn 
der arbeidersklasse, die door de Partij vertegenwoordigd vrordt 11. 

Edgar Lalmand t in zijn verslag op het Centraal Comitá van 14 en 15 
Januari ll., zet on.ze stelling desbetreffend duidelijk ui teen: "deze 
organisaties stellen zelf, op democratische wijze, hun programma vast 
nochtans zou de Partij niet kunnen toelaten dat haar leden, die teven; 
lid zijn van deze organisaties, zich achter de onafhankelijkheid der
massaorganisaties zouden schuil houden om aan de controol der Partij 
te ontsnappen en om automatisch op te houden de taken die ze te verwe
zenlijÁen hebben in hun hoedanigheid van communist, door te voeren 
�en dient te reag�ren tegen de op�o7t'i.nistische,op�atting, 6angba� in
de massaorgenisaties. tegen de neiging tot specialisatie. Het zou b.v. 
onjuist zijn te beweren dat de moedige strijd gevoerd door de Antwerp-

se dokwerkers 
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dokwerkers tegen het lossen van nmerikaanse wapens enkel aan de dok
werkers en hun actimomité belang inboezemt. Eea klein voorbeeld om 
het tegenovergestelde te bewijzen. E�n meeting georganiseerd door de 
B.s.v. te La Louvitre yoor verslag van de afvaardiging die de USSR b•
zocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de Socialistische Re
volutie van Ootober, ,rnrdt door twee geldinzamelingen geëindi.-;d. De 
eerste om de kosten van de meeting te dekken brengt 250 !r. op; de 
tweede om de dokwerkers in hu.n actie te steunen, brengt 1000 fr.opy 
Dit bewijst duideljjk dat de arbeiders vergaderd door de B.S.V. om 
een verslag aan te horen over een bezoek in de USSR, niet ongevoelig 
zijn gebleven bij .het vernemen van de strijd, die door de dokwerkers 
op concrete wijze gevoerd wordt tegen de oorlog. Dit betekent, dat de 

/
arbeiders onmiddellijk de samenhang gevonden hebben tussen de verdedi•
ging van de USSR en äe strijd tegen de oorlog. Duizenden voorbeelden 
kunnen zo gevonden worden in het dagelijkse leven van de militant en
dit toont duidelijk aan dat degene die voor het monopolisme strijden
in de massaorganisaties een afzonderlijke strijd voeren, afgesneden 
zijn van de massa's; ze zijn d�s een gevaar voor de massaorganisaties
en de communistische militanten mogen in geen geval hun zienswijze 
delen, integendeel deze opvatting moet hardnekkig bestreden TIOrden. 
De communisten moeten er hatuu.rlijk voor zorgen dat elke massaorgani
satie haar eigen taken vervult. Maar dit vlil geenszins zeggen, dat 
dit in gesloten kring moet geschieden, de algemene toestand negerend 
en zonder in achtname van de andere aspecten van de gemeenschappelijki
strijd, door andere organisaties gevoerd. Men dient integendeel, in 
de andere aspecten van deze strijd, het gemeenacappelijke punt te vin
den. Ertoe aangezet door de communistische militanten, zullen de maa
saorganisaties hun dagelijkse actie in een bredere zin opvatten en de 
weg vinden om een bestendige band te smeden tussen alle aspecten van 
de dagelijkse strijd en hun eigen programma; dit zal ertoe bijdragen 
tegen de 11monopolistische" vergisaingep., tegen de opportunistische 
ne1.gingen tot onafhankelijkheid, in te gaan en zal hen helpen een af
zondering te o�erwinnen door een betere verbinding met de dagelijkse 
beslommeringen der massa's; hl.Ul bijzonder actieprogramma moet nauw 

verbonden zijn aan de dagelijkse beslollllliering der arbeiders. 
Gedurende deze laatste maanden, hebben we een reeks gebeurtenissen be
leefd, die van een beter gebru.i,k der massaorganisati•a door de Partij 
voor een doelmatige strijd voor de practische toepassing van haar po
litieke lijn,getuigen. Als voorbeeld: meeting Jeannette Vermeersch 
(VVV) Abbé Boulier (BUVV), de vrouwenbetoging op 5 Maart (VVV) de ma
nifestatie voor het Amerikaans Gezantschap (BUVV). Talrijke voorbeel
den bewijzen in hoeverre de activiteit van de massaorganisaties, in
dien ze goeà begrepen ia door de Partij, een zeer breed publiek be
reiken. Te Anderlecht heeft de plaatselijke a�deling der BSV op een 
cinemavoorstelling 800 personen gegroepeerd. "Onze Solidariteit" 
heeft tijdens de staking te Dour en ook te Flemalle Haute viaar ze een
actie gevoerd heeft te6en de stijgin3 van àe huurprijzen, een grote 
rol gespeeld. In deze laatste gemeente is ze er zelfs in,ïl.ukt een 
actiecomité der huurders opte richten, samengesteld uit .. 1ensen met 
verschillende rolitieke overtui0ing. 

Op welke wijze moeten wij het werk der commW1isten, die in de massa
organisaties militeren, coördineren?. 
Alvorens te spreken over de middelen, aan te wenden om het werk der 
comm\l.llisten in de maasaorganisatiee te cot5rdonneren, laten we even de
toestand nagaan. Wij overdrijven voor•eker niet als we zeggen, dat de 
stelling der Partij, op plaatselijk en federaal plan, ten overstaan 
der massaorganisaties dikwijls gekenmerkt is door een zekere onver
schilligheid. Deze moeilijkheden, die nog niet overwonnen zijn liggei
dikllijls aan de bestendige strijd, die gevoerd wordt voor de k�ders 
tassen de Partij en de plaatselijke massaorganisaties; ze ontstaan' 
ook door de sectaire opvatting van sommige leidingsorganismen der Par•
tij, die op het standpunt staan, dat ze beter de belangen der Partij 
verdedi�en door de actie te voeren in naam der Partij in plaats van 

de organisaties. 
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• - de organisaties. Zoals de toestand zich thans voorqoet, bestuat er 
nergens een nlaats�lijke verbinding t�ssen de politieke secretaris 
van een partijafdeling en een verantwoordelijke van een massaorgani
satie. En zelfs daar, ·waar deze verbinding bestaat, dan is het te wij
ten aan het feit, dat de politieke secretaris van een partijafdeling 
te6elijkertijd secretarie is van een of twee plaatselijke afdelingen 
van een of twee verschillende maseaorganisaties. p.nderzijds vertonen 
de massaorganisaties op plaatselijk gebied, een zeer 0evaarlijke nei
ging, zich enkel tot de Partij te wenden om haar activiteiten te ver
v:ezenlijken, om de versterking van hun 01:ganisatie te verzekeren. Om 
al deze vergissin6en, deze fouten te verbeteren, moet men zeer spoedig 
het werk der communisten, die in deze or6anisaties militeren, coördon
neren en leiden. 
Voorstellen: 
Op plaatselijk gebied: 
l. Aanduiding, in elk afdelingscomité, van een verantwoordelijke voor
het werk in de massaorganisaties in het algemeen •. 
2. De taak van de verantwoordelijke voor het werk in de massaorga.nisa
ties is: 
a. het initiatief nemen, in samenwerking met de nationale leidingen
van de massaorgantiaties, plaatselijke afdelingen te stichten daar, 
waar ze nog iliet bestaan, door de mensen op te zoeken, die de verant
woordelijkheid van dergelijk Ylerk zouden kunnen opnemen • 
b. de communisten, die in deze organisaties militeren, te leiden door 
hun raadgevingen en suggesties wat betreft de strijd te leveren in de 
schoot der màssaorganisaties voor de practische toepassing van de par1 
tijlijn. 
c. aan de communisten, die in de massaor6anisaties werkzaam zijn, alle 
activiteiten en alle acties voorleggen, die deze bewe5i.ngen doorvoeren. 
De Partij daarentegen heeft zich niet in de plaats te stellen van de 
leidingen der massaorganisaties. Haar rol ligt in het bieden van hulp 
maar niet in een vervanging. Een kameraadschap�elijke hulp, die haar 
uitwerking zal vinden in een houding die van aard is sympathie voor de 
communisten in deze organisatie te verwekken, een hulp, d.ie haar uit
drukking zal vinden in gegeven raadgevingan. Men moet aanstippen dat 
het contact tuasen de verantwoordelijke voor het partijwerk in de mas
saorganisaties en de kameraden, die in deze laatste militeren, niet 
tot doel hebben het progra.IllCIUil van deze organisatie te b,epalen, zelfs
niet op federale of plaatselijke schaal. Dit programma is vastgelegd 
door de organisatie zelve en door haar· alleen. Indien een communist, 
die in een massaorganisatie werkt, van mening is, dat de standpunten, 
de acties vastgelegd door de massaorganisatie, in tegenstelling is me 
de algemene lijn, &.an�enomen door de I-artij, ,,endt hij zich tot zijn 
verantwoordelijke, die geen beslissing treft� maar de partijleiding 
verwitti0t, die de kwestie onderzoekt met de nationale verantwoorde
lijke van de massaorganisatie. Stelt zich nu de vraag van ue verbin
ding der communisten onder elkaar in het kader van de afdeling ener 
bepaalde massaor0anisatie. Deze contacten zullen plaats vinden door 
toedoen van de verantwoordelijke voor de Partij van het werk in de 
massaorganisaties, Er is nochtans geen sprake van de mogelijkheid uit 
te schakelen van vergadering der comxunistische fractie, telkens wan
neer de toestand het eist. Het is de politieke secretaris, die het 
initiatief opneemt de fractie te verenigen. Deze fractievergaderingen 
moeten echter niet in het algemeen en regelmatig plaats vinden, ten
einde de herhaling van vroe�er begane fouten te verhinderen. Een fo�t 
die de fractie vroeger beging �as namelijk te werk gaan om het stand-' 
punt aan de massaorganisatie op te dringen en niet om de cOmmlUllsten 
er toe te brengen hetzelfde standpunt te verdedigen. 
Op federaal gebiedi 
1. In de schoot van het Pederaal Blll'ea• een kameraad aandlliden, die
gelast is de massaorganisatie te controleren. 
2. Oprichting van een Commissie der massaorganisaties samengesteld llii
verantwoordelijken voor de Partij van elk der massaorganisaties. De 
taak van deze commissie bestaat er in de federale partijleiding tehelpen de massaorganisaties beter te ben�tten een ;��1.·ge 
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L• king tussen de massaor0e.nise.ties , den betere fWJ.c,;ering van deze laat
ste te verzekeren, op basis van onderhavig verslag en aan de richt
lijnen, die we verder zullen doen óeworaen. 
Betreffende het beleé;en der eerste ver�aderin6en van deze Federale 
Commissies, beven v1ij hieronèer enkele belan.:,rijke punten aan: 
1. in de 6eêst onzer k81lleraden ontstaat een verwarring met de Coördi
natiecolllCllissie voor de Vrede.
2. er bestaat een zekere neiging de bedrijvigheid der organisaties na
te gaan, hetgeen niet juist is daar dit de taak is van de verantwoor
delijke voor het werk in de ,.,assaorganisaties, aangeduid door het Fe
deraal Bureau.
3. verschillende 9roblemen worden niet begrepen door de verantwoorde
lijke der massaor6anisaties. Ze zien in de Coördinatiecommissie een 
overlast van werk en be6rijpen slecht het coördinatiewerk; dit zal 
echter het werk vert>emakkelijken,. zal toelaten alle conflicten, die 
tussen de verschillende organisaties kunnen ontstaan, te regelen. 
Wij zijn van men�g, dat de v1aarde van ae Coördinatiecomuüssies in 
brede mate zal afhan�en der voorafgaanëelijke - en regelmatige contac
ten tussen de Federale leidingen en de verantwoordelijken der massaor
c:anisaties. Nochtans kunnen positieve resultaten 6eboekt worden op 
rekening van ue coördinatiecommissie, naw.elijk te Brussel de fileeting 
van de Internationale �fvaardiging van de B.U.V.V., in de Bori�age 
(staking te Dour, actie teben de leopold.isèische aansla6en te Hrame
ries). 
Welke hulp dient de 2á.rtij te bmeden? 
De partij helpt de massa.organisaties dooD hen hoofdzakelijk kaders te 
geven. Rekening houdend met de rol die de kameraden in de organisaties 
te vervullen hebben, moeten de federale leidingen ervoor waken dat de 
militanten, die ze als afgevaardi6de zenuen, �eharde en ervaren mili
tanten zo�den zijn. De federale leiding moet afbreuk doen met de ge
woonte, die er bestond in de massaor6anisaties de kameraden te sturen 
die men niet voor de Partij heeft k"IUl.llen mmbiliseren. De kameraden,die 
in.de massaorganisa��ee militeren, woeten van hun zijde ervoor waken 
hun eigen milite.nten te vormen door leden van andere partmjen, door 
partijlozen in het werk te betrekken. 

Hoe zal de Partij haar stellingen bevestigen ? 
De aiscussie aangaande de versterking der massaorganisaties teneinde 
deze laatste beter in staat te stellen h,m taalc van drijfriem tussen 
de Partij en de masaa•s te doen vervullen, heeft - ten onrechte- de 
vrees doen ontstaan, dat de actie der Partij door de actie der massa
or6anisaties afgestompt.zou worden. Het contact van de iartij met de 
massa's heeft rechtstreeks plaats doorheen het werk der cellen: ze 
hebben h'll-� eigen be�rijvigheid, hub. eiJen agatatie, hun ei6en propa
ganda; dit contact ·heeft onrechtstreeks plaats door bemiddeling van de 
massaorganisaties. 

B E S L U I T 
Indien bovenstaande schikkingen hun verwezenlijking zullen gevonden 
hebben, zal de Partij in brede mate bijdragen tot de ver.sterking der 
massaor6anisaties (stichting van nieuwe afdelin6en, versterking der 
kaders, vurige dynanisme), ven he.ar zijde zal de Partij kWlllen steunen 
op een 5rotere kring en steviber georganiseerde, sympathiserende massa 
Er zal voortdurend moeten gewaakt worden opdat de communisten, die in 
de schoot der massa.organisaties militeren er een onophoudelijke strijd 
voeren voor de practische toepassing der pa,.:tijlijn. Deze commwlisten 
moeten dus op de hoogte zijn van de aangenomen lijn. Het feit in de 
onwetendheid te verkeren nopens de stellingen, aangenomen door de 
Partij, is bijzonder gevaarlijk voor degene, die in de organisaties 
geroepen zijn de partijlijn toe te passen. Om aan dit euvel te ver
helpen dienen de federale en plaatselijke verantwoordelijken van de 
massaorganisaties na•w in contact.te staan met de federale en plaat
selijke partijieiding; deze innige sam.enwerJing zal een eenparige 

wending 
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AAN DE JOODSE .EVOLKING 
Welke maatstaf moet dienen om een partij te beoordelen ?
volstaan de kiesbeloften ? Het tegendeel is immers voor iedereen duidelijk. 
De eerlijkheid en de waarde. van een partij erkent men, aan de standvastigheid van haar politiek. Men verwacht 

van haar dat zij trouw blijve aan haar verbintenissen niet alleen in woorden,. maar ook in daden I 
Welke partij echter buiten de Belgische Kommunistische Partij (B. K. P.) kan deze proef glansvol doorstaan ·r 

BESCHOUWEN Wil ENKELE FEITEN 

1) Toen men in 1934, onder Leopoid III, de identiteits};aarten model A. B. en C. in voege bracht, maatregel die
vooral de Joden trof, die uit Duisland en later ttit Nazi-Oostenrijk vluchttert� waren het slechts de Kommunistische 
Volksvertegenwoordiger.s die er tegen streden en tegen deze discriminatiewae.tregelen.stemden. 

2) Alle -partijen hebben op plechtige wijze hun wil te kennen gegeve1i de slachtoffers van het nazisme de hoogst
mogelijke hulp te bieden. ;, Maar alleen de B. K. P. heeft een wetsontwerp ingediend er tçie stre�11de dat alle gedeporteerde Joden, als
slachtoffers van een racistische veror,dening, zouden gelijkgesteld worden mM de politie!(e gevangenen en weerstan
ders, met alle rechten hieruit voortvloeiend. 

Dit wetsvoorstel werd verworpen door een meerd�rheid liestaantle uit C. V. P., lib-ei·alen en socjali.sten !!!

Het is te danken aan de actie van de B. K. P. 'dat men het wetsvoorstel, ingediend door Jean Terfve, kommunisti
sche minister, gestemd heeft, deze wet erkent de ge1ij"heid in rechte van de Belgische weerstanders en <jl.e in België 
verblijvende vreemdelingen-weerstanders. Aldus genieten, dankzij de Belgische Komiuunistische Partij talrijke Joodse 
weduwen en wezen, de staatspensioenen toegekend ae.n de gezinnen van overleden weerstanders. 

3) De partij van M. Huysmans speelt graag de rol van verdediger van Isra.ël. Nochtans �as het alleen dl': Komrnu
nistische Partij die ondubbelzinnig stellirg m.m voo1· de onafhankelijkheid van Israël, terwijl « Le Peuple > en « Volks
gazet » zich niet schaamden hun baat uit te storten over de heldhaftige stl'ij'ders van de « Haganah l>, die vochten tegen 
de politie van Bevin, grote vriend van M. Spa.ak en Co. 

Het was niet de partij van ·M. Huysmans die het �arlement verzocht de jonge staat Israël te erkennen, Spaak 
h,eeft er zich zelfs hevig tegen verzet. Het was de Be)gische; Kommunistische Partij, die getrouw aan haar politiek van 
zelfbeschikkingsrecht der volkeren, de Belgische regering er toe aanzette om haar stem in de U. N. 0. ten voordele van 
de stichting van een onafhankE)lijke Joodse staat, niet te verloochenen. 

Het zijn vandaag nog steeds de kommunistische partijen, die wijzen op de bedreiging van de onafhankelijkheid van 
Israël door de grote Anglo-Amerikaanse wapenleveringen aan de Are.bische staten en de capitulatiepoiitiek der Israël
regering, ten opzichte van Abdullah, vaze.l van het Britse imperialisme. 

4) Welke partij, buiten de B. K. P., klaagt de Angelsaksische lankmoedigheidspolitiek in West-Duitsland aan 
t. o. v. van de schandelijke invrijheidstelling van een Ilse Koch, een Hedler en andere ne.zis van aanzien ?

De andere partijen. van C. V. P. tot socialisten, aar:r.elen niet de hand te reiken aan het oorlogszuchtige en neo
nazistische Duitsland -dat hun vriendjes doen herleven. Het is niet in de « Libre Belgique », << Vc,lksgazet » of 
« Matin > dat men een zin kon lezen die de vrijspraak van Hedler 12.akte nadat deze verklaard had : « Indien het 
niet noodzakelijkerwijze bij middel van gaskamers moest gebeuren, diende men toch de Joden 01> de een of andere 
wiize tP. likwideren l>. · ... Slechts de Kommunistische pers vertolkte de rechtmatige verontwaardiging van de slachtoffers van het Hit
lerjsme. 

Welke partij, buiten de B. K. P., bestrijdt de wederoprichting van de « We.hrmacht » in afwachting van de S.S. 
en de Gestapo? Alle kranten, beh.e.!ve de Kommunistische, hebben zon'àer enig commentaar, de onbeschaamde ver
!tlaringen van den Kanselier Adenauer bekend gemaakt, hij welke hij bevestizde dat « Duitsland niet verantwoorde
lijk is voor d-e laatste oorlog en dat het <,< Deutschlaiid liber Alles » een pra.chfüed 4s: 

5) Het is duidelijk dat voor de oorlogstokers, de zedelijke beschouwingen bi3 'het lijden van het Joodse volk,
\!Venals van de andere volkeren, slechts van weinig tet z1Jn naast de macht van éen militaristisch en fascistisch 
Duitsland die ûj voor hun aanvalsnlannen willen in,;;chakelen. 

Dae.rom kan er voor geen enkel mens, en vooral voor geen enkele .Jood, eerste slachtoffers van oorlog en fascis
me, twijfel bestaan omtrent het feit dat het niet t<1,evalligerwijze dezelfden zijn die de « vrijheid » verlangen voor 
de Ku-Klux-Klan om de negers te Iyrl't:hen en voor de antisemieten om bij de Joden de 1·uiten in te gooien, in af
wachting van iets beters, het zijn dezelfden inderdaad die tien der beste scenarioschrijvers van Hollywood in de
gevange11Js doen werpen omde.t zij openlijk in films als " Crossfire » en � Amoureuse � hun afkeer van r;wisme en
antisemietisme lieten blijken. · · 

Daarom is het dat de strijd voor Vrede, die in de eerste plaats door de Sovjet-Unie en de Kommunistische par-
• 

tijen van de gehele wereld geveerd wordt, innig verbonden is aan de strijd tegen het heropleven van een oorlogs
zuchtig en fascistisch Duitsland, tegen de aanhitsers van rassenhaat van alle pluimage. 

Het is evemni..n toevallig, dat degenen die de deugden van de atoombom prijzen, de eerbaarheid van de beul 
Franco, en de onschuld van de wr2.akzuchtige Duitsers, dezelfden zijn die een « sterke :, ree:ering onder Leonold lil
voor België vel'lan2:en. • 

6) Zo -er een gebied is waarop de juistheid en de standvastigheid van de Kommunistische stellingen gebleken is,
is het wel de campagne om de terugkeer van Leopold. Terwijl de C. V. P. uitgesp1·oken Leopoldistisch was en de 
libe1:alen verdeeld, hadden de socialisten verwoed stelling genomen tegen de terugkeer van Leopold, zij kloegen de 
slinksche kuiperijen_ van de liberalen ae.n, sleurden Leopold door het slijk, alarmeérden de vakbonden, enz. Onmid
dellijk na de vçlksraadpleging echter daalde de toon, en acht dagen voor de Parlementsontbinding, spraken de socia
listen reeds van een « voorwaardelijke l> terugkeer va.n Leopold in afwachting van een « voorwaardelijke i, deelname 
aan de Leopoldistische regering, tot grote verstomming van de eenvoudige menschen die zich door die ongebreidel
de demagogie hadden laten beetnemen. 

Alleen de Belgische Kommunistische Partij heeft haai' houding ten opzichte van den 2Spirant-dictator niet ie
wijzigd. 

Alleen de B. K. P. toont aan dat, hoewel de oo.rlog dreigt, d e  vredeswil door millioenen georganiseerde mensen 
uitgedrukt, de oorlogstoJce.rs kan doen wijken. 

Alleen de B. K. P. staat in de voorste rangen van de beweging voor de vrede. 
7) Voor een onafhankelijk en welvarend België.

Voor 'het recht op arbeid van alle mensen zonder onderscheid.
Voor een politiek van vrede en vriendschap onder de volkeren. 
Tegen de atoombom en de ge.sovens. 
Tegen de oorlog. 

Steunt d.e Kommunistische Partij die niet beschikt o�er de millioenen van de Hoog-Financie en ae Boog-Colla
l>oratie. 

STEMT VOOR DE BELGISCHE KOMIVIUNISTISCRE PARTIJ. 
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No: 278.- VERTROUWELIJK.-

Onderwerp."De Belgische delegatie der 

�.§..V.� Moskou".-

Bij lagen : één. 

OP KAART 26 Mei 1950.-

ACD/ ' 

DAT: �In 

PAR: '� 

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen 

toekomen, een lijst, vermeldende de namen van de perso

nen, die deel uitmaakten van de delegatie der Belgo-Sov

jetische Vereniging, welke de 1-Mei-viering te Moskou 

heeft bijgewoond. 

Omtrent het vertrek dezer delegatie vanuit Bel

gië, werd melding gemaakt op de achter-pagina van het 
nummer van "De Rode Vaan" van Zaterdag, 29 - en Zondag, 

30 April 1950, U toegezonden bij d.z.schrijven,No:248-, 

d.d.6 Mei 1950, onderwerp:"Toezending Belgische Dagbladen".

De terugkeer dezer delegatie te Brussel, wordt 

beschreven op de vóór-pagina van "De Rode Vaan" van Maan

dag, 15 Mei 1950, welk blad U werd toegezonden bij d.z. 
schrijven,No:267,d.d.20 Mei 1950, eveneens onder het on
derwerp:nToezending Belgische D&gbladen".-

l 

1}�6 , 
\
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Zijn per vliegtuig vertrokken 

PAR ON, 'Charles-Louis,geboren Brü.ssel 19.9.14,sehrijver,. 
·:-lonende Vorst, Van den Qorputstr. � ;

-t" H O L E N D E R, Rachel, gezegd "Rosy" vr.van ,IBINREB,Jules, 
geb .Zd.vaska:...Nola ,::15 .6.11, belg, vei�blijvende St .Gil 
lis De Jonckerstr.23; 

/ s I LA N c E, î11.aria-vr.Guidon, ·onderwijzeres ,geb"Leuven,8. 
11.1900, wonende te St.Jans Molenbee'}.c,Guidonstr. 
26 ; 

.,. T R I c K E L S, .A.lbe.ct-Lottis, mo�teur, geb. St.Nikla:as bij 
Luik, 2.2.1911, \von.Montegné.e Jozef Dejardinstr�î 

tt 
212; 

I> 

/ JE GER, Ma.ria-werkvrou.v, g,eb.Ensival, 8.1.1916,verblijvend 
Vérviers, Hod±montstr.106 ; 

,,( B 1 Au SA ER, Robert-François,draaier, geb.Gent .1.8.1928, 
er 1'i0nende ]ileelstr.12 ; 

/" P A R F A I T, Georges-Fortuné ,, pl);testanse predilcant ,gebo.ren 
Doornik, 9�3.1892,won.Baudour-Douvrain,Doolhof
str.2. 

� VAND:ERHA'EG}IE, liêné ,deknaam "Réné Lyr" schrijver, geb.Couvin, 
15.ll.1887,won.Ukkel, Dennebosla.an,18, en zijn
echtgenote,

HE R C 1... AN, Rebecca, geb.1Jarscnau, l5.8.1887 ,zonder beroep 
.von. IDckel, :Jenneboslaan,l8; 

./ G A ill B Y, Gustaaf-Pierre-boekhouder, geb.Ekaterinos:taw
3.11.1904, ,ven. Schaarbeek, Chaumontelstr.6; 

,.,.,,.., VAN :û.ER: WEE, Ferdinand-Petrus,metaalbewerker, geb.Hoboken, 
29.3.1926, er wonende Pölostr.62 ; 

/ F L z S C H, Jozef, geb.Borgel"hout, 29.10.1907, 

:-:-:-:-:-:-: 
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B. 
D.A./1-067/J.596.

- Uwe nota no 106 van 21-2-50.

Onze opzoekingen hebben ons nog niet toege
laten op het spoor te komen van een eventueel ver
trek van een Belgische delegatie die zou deelnemen 
aan de opmarsch naar Berlijn van de Duitse Communis
tische Jeugd. 

Tot heden werd geen enkele aanvraag inge
diend bij het I.iili tary Permit Office en onze ver
schillende informatiebronnen hebben ons hierom
trent niets medegedeeld. 

]lk nieuw feit zal onmiddellijk het voor
werp doen van een volgende nota. 

De 11 7\liei 1950 • 

' ' ' 



NOTA: 

Van: KA-RA 

Op 23.7.51 �erd Spil onder brief nr.85453/CJ�/936 
gerappeleerd aan onze brief va;n 9.2.51 nr. 
85453ÎCBS/671, n.a.v. de nota van HB aan KA-RA 
dd/1/7/51 nr.85453 bij Co 8177S 

15.11.51.v.H. 

'\ 1 
..... 
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NOTA: 

V'.Af.11: KA-RA 

Op 9.2.51 werd aan Spil brief nr.85 1�53/C.aS/671 
6esc1 reven, waarin hem te inhoud van de nota 
van HB a'ln YA-RA dil.1.2.51 nr.85453 bij CO 
81778 werd doorgegeven. 

15.11.51. v.H. 



· N o titie

Aan: KA-RA 

ll.B •

jntv. bew: 
?.appel-

-··-· ·'"-······�·-··--... � .... 

... �---................. � • van:
No.: 

Ond.: 

B 85453 
�1.lfred Vega 

n.twovrr1 
- ····-- . ·-""'-·

• 
r IIIj/h 2 rappel 

Hiermede moge ik 0 mijn.schrijven no. 85453, 
dd. 1 Pebr��ri 19)1 in herinlleri�g brengen.

Spoedige beautwoording zal door mij zeer op
pri js gesteld worden. 

(III). a.B.f./ 1 Juli 19 51
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V.olgens een oededaling, die dateert van begin 
1950 zou eon zekere .Al!:red v.;ca, wouendc in: Bolgi�, 
belast zijn met het ui tbéte.len van bu.i tenla.nd ... e ... ,el
den ter ondersteuning van do c.P.a ••

De�c gelêlen zot.iden door een .·ranooon vunl,+lt 
l'ànkrijk naar BelgiU wo1'don gebracht, wa..tr Vega 

l'ui:ari.kaanse dollars en Engelse ponden zou. ontvan
�n. 

In ditzelfde borioht werd medegedeeld, dat 
e9n zekere TURO l of ZURO , , van ,RustHsche na. tiona
li teit, eveneens wonende hi België .zich zoa bezig
houden met aangeleganheden betreffende ltU.s�isohe 
films en dat deze belast zou zijn met dé contrtle 
op een ten �s te van do c. P.�. gevoerde 'lapenamok-
ltal. ' 

In verband oet de beoorde11ng van de bron zal 
he·t op pri:ja gestEJld worden indien deze gegevens 
gev<ileérd z01:1den h'U.n.Uon worden.

III. H • .B. 
� 1 Febrt1a.ri 19 51 
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MINISTERIE VAN JUSTITIE 

" Afdeling POLITIE 
Bureau: Kabinet
No. : '1 20/50
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\ AP.1 1 9so 
'1-GRA VENHAGE. 

Bericht op brief van Men wordt verzocht blj aanhaling van deze brief dag. 
tekening, afdeling en nummer nauwkeurig te vermelden 

.hetrelfende acti vi tei t 
Communistische Partij Belgie. ve r t r O u-w e-1 ij k .

Aan 

Hierbij heb ik de eer UHoogEdelGestreng
ter kennisneming te doen toekomen afschrift van 
ee� rapport van de .Rijksrecherche 's-Hertogen
bosch dd. 24 Maart 1950, No. 35 Ckheim, betref
fende activiteit van de Co.mnn.inistische Partij Bel
gie. 

DE MINISTF..R V.AN JUSTITIE,
Namens deze, 

Het Hoofd van het Bureau Kabinet
van de ddeling Politie, 

�Tr. J.P.G.Goossen)

het 1ti.nisterie VBn Binnenlandse Zaken, 
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
Java.straat 68, te 's-C2AV'Ei'[IAGE,

Jhr.l,h:,. T .J. Th. Serraris.
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.AFSCHRIFT 

RIJKSRECHERCHE - 's-T·IERTOGl31IBOSCiI• 's-Hertogenbosch, 24 Maart 1950. 

No: 35.Geheim. 

Betreffende! \ctiviteit communistische partij 
Belgie. 

.. 

.rtan den Heer 

Ondergetekende heeft de eer UEdelG-rootAchtbare beleefd het

navolgende te berichten: 
11Naar men mij tnededeelde was bij d.e Belgische politie het

bericht ingekomen, dat a�or de Comnunistische partij Belgie, kleine 
wapende groepen zouden worden gevormd met het doel om overvallen te 
plegen op politiebureau's en andere bij de Overheid in gebruik zijnde 
gebouwen 11. 

De Rijksrechercheur A• 
(w.g.) D.J.J. van 't Hof, 

Voor eensluidend a:fschrift, 
Het Hoofd van het Bureau .Kabinet 

van de .t.fdeli.ng Politie, 

Procureur-Generaal, fgd.Directeur 
van P·olitie 

te 

's-H E R T O G E N P O S C H. 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Volgens een van betrouwbare zijde ontvan�en mededeling 
zou Gene!'aal Godfroy, Cdt àer Rijksracht in België, korte 
tijd reloden in een brier aan zijn onderco andanten er de 
aandacht op hebben gevestigd, dat door do Communistische 
parti.1 in Belgie lijsten 1.;orden aangelep:d van personen 
(o'l!erheidspersonen, J10litie-functionarisson enz.), die .in 
geval van oorlog o.f 1•evolutie zouden nl<.rnen te worden geli
quideerd. 

In A.ntuerpen zou een gedealte ven deze lijst, waarop 
o.a. onkole Eootdoffioie�en van de Rijkswacht voorkomen. be
kend zijn gowordQn.

In �foàerland is in de loop van de tv.code helft van 
1949 �énmaal ee:ï" vrouw gesignaleerd, die voo.r de C.F .N o 

ne en en andere gegevens zou ver7.e.melen van Nederlandse 
J)olit.ie-amb·tenru'on, v .n. van hen die werkzaam zijn bij
de I.D.'s en Vreemdelingendiensten. Nadere byzonderheàon
zi ,in tot dusver niet verkregen, ter,; ijl deze :melding nadien
niet bevestigd is aewo.rdan. laar het doel van deze activ1 teit
kem tot nu toe slechts gegist worden"

G9a.r11e zal v r• 10 1en worden, wat omtrent vorenstaande 
voor wat betre.ft �·.,..t.lgië eldaa.r bekend cocht zijn • 

(III). I:' .1. 
01 pr il H?50 
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G.hi. 's-Gravenhage,3 

Litt F 39 Geh/Gr. V.D. 
1 L.. 381;50. 1 

Onder.verp: Samenstelling =------�-=,..-d 

lijst overheidspersonen -,� 4 APR. 1950in België. 
. 

�i- ,!, .,S 
�CLf/ J>3�,-,

Uit zeer betrouwbare bron werd 
vernomen,jat Generaal Godfroy (Cdt. 
der Rijkswacht in België) kortelings 
een btief heeft doen �itgaan naar zijn 
ondercommandanten,inhoudende dat door 
de communistische partij in Bii:LG� lijs
ten woràen opgemaalct van personen (over
he-idspersonen; politie functionarissen, 
et • ) ,die i..."1. voorlrnmerii.geval (oorlog c.q. 
re, ,tutie) geliquideerd dienen te vmrden. 

Bij nadere informatie berichtte de
ze ie bron nog,dat de namen der samen
stellers van deze lijsten nlet bekend vra.
ren doch in Antwerpen ean geaeel te van de
ze lijst bel-eend is geworden,waarop o.a. 
enkele Hoofdofficieren van de Rijkswacht 
voorkomen. 

G.11.
OP KAART 

ACD/ · 

DA•: '';j\ ·. 
p I<: 

) 



NOTA 
Van: KA-R.A. 

Op 13-4-50 werd aan SPIL brief No. 82583/CBS/302(82583) 
geschreven, waarbij hem de gegevens vervat in nota 82583 
van H.B. aan KA-R.A. dd� 11-4-50 werdè.n doorgegeven en 
hem inlichtin�en hierover werden gevraagd. 

13-4-50-�
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Volgens een le.ngs niet te oontroleren "\',eg uit België ont
van�on ber:1 oht, zou de Delpische Comr::untstische Partij het plan 
hebhen kleine gowaponde ercopen te vormen met het doel overvallen 
te pler,:en OJ' polit1ebitteaux en .ande.re bi� de ove.r::oicl in �ebruik 
zi jndè re_llouvm11. 

Is $:pil hler wellicht iets over bekend? 

H.E. 
11 April 1950 
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'S-HERTOGENBOSCH. 27 Maart 19 50. 
No. Kab .-382. 

B,JI. 

Betreffende: act i V i te i t 
Communistische Partij Bel 

r , -.. --.
lL' '92otP 

3 j 
Bij deze heb ik de eer Uhoogedel

gestrenge te berichten, dat, naar mij· 
wordt gemeld, bij de Belgische politie 
bericht is ingekomen, dat door de com
munistische partij België kleine gewa
pende groepen zouden wu den gevormd met 
het doel om overvalle t plegen op 
politiebureau's en an bij de over-
heid ingebruikzijnde 

De Procure - eneraal, 
fgd. Dire te r van Politie, 

L 
/

� • Spe art van wcr-érden •
�-,... 

�

Den Heer Hoofd van 
Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 

de Bi�andse 

' s-GRA V.l!}NHA.GE • 

Lw 5178 • � • 19i9 
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No: 163.- DIENSTGEHEIM.- 17 Maart 1950.-

OP KAÄRfl 
Onderwerp:"Belgisch Comm ... .Maandblad 

"De WERiffiRSEENHEID". -
ACD/ 

DAT: 

\ ·2�Ml\i 19�

ACJ/;,.t.o_?-
Bijlagen 

PAR: 
1 __ 

één. 

Onder toezending van een exemplaar van No:2-
Maart 1950-nummer van het Belgische maandblad "De Werkers-

1 eenheid", moge ik U berichten, dat dit nieuwe bÏ;ä -in de 
-

plaats gekomen is van het vroegere maandblad "De Dokwer-
ker", orgaan van de "Communistische Vlaamse Haven-afdelin
gen tt, waarin opgenomen was nDe Dj obman", orgaan der ''Comm. 
Bedrijfsafdeling Scheepsherstellers t', waarvan ik U het 
laatste nummer deed geworden bij d.z.schrijven, No:282, 
d.a.3 Juni 1949. 

(BiJg::i.dJ blad wordt gedrukt op de drukkerij 
van de C.P.B., n.l. De N.V.Volksuitgaven, 33-35 Kazerne
straat, te Brussel, terwijl als beheerder daarvan optreedt: 

-lH.HEYNDEIS, 23 Steenweg op Mechelen, te Vilvoorde, die te
vens beheerder is van "De Rode Vaan".

Uit één en ander blijkt, dat de C.P.B. met 
?e uitgifte van dit nieuwe blad kennelijk beoogt, de ac
tie onder de Oom.Antwerpse Havenarbeiders en Scheepsher
stellers, geheel aan zich te trekken. 

Naar ik meen te mogen verwachten, zal in 
het eerstvolgende Belgische Maandbericht, deze aangelegen
heid wel nader worden behandeld.-

W.-
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tJiermed.e bob il': de oor Uwe Exoellentie �l.s bijlage een 
studternrrcrt to <toen to�l{o.:ieu, Waf,rin de jongste m.i zig:J;ngen 
van dé co nuni.atiooho xa.rtiJcn van België en rederland v�rgc
le�en. ;worden • 

. De, o.ommissarisscn der Koningtn in'de nrovincf.es. zijn 
. ,�

m. jnerzi jds i11r,.el icht •

• Aan Zijne -r;xceilontie 
de I'inister van Binnenlnn�se Znken 

4Jte 
• s-G.;.AV:J?TrTAGE.

Aan Z.E. de Minister-President 

r. t. �inthoven.
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Iliernede heb ik de eer U alo b:ljla.ge een studierapport to 
doen toekor:1E1n, wnarin df: .. jongste wi,lz1.�gcn van de cormnwi:i s
tische partijen in Bel ie en llederlanu vergeleken worden. 

HET HOOI'D VAM DE PI filIST 

� alle commissarissen der Koningin �r .l. -inttioven • 

••
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Haar aanleiding van het door bemiddeling van '.1 • 

door Spil aan ons toegezonden boekwerkje over de besluiten 
van het centraal Corait6 van de Belgische Communistische 
rartij, dd. 14 en 15 Januari 1950, doe ik U hierbij als 
bi jle.ge een Studierapport toekomen, waarin vorgeli jking 
wordt genaakt net de jonP.ste aanwi�zingen van de Communis-
tische Partij l'Jederland. 

J-'.#nl 
Dit rapportPu ook benutten tor informatie van de 

overige buitenlandse vrienden. 

(III). H"B. 

'5 Jun1. 1 g5Q 
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Conm1entaar op de besluiten, genomen op de bije�nkomst van het Cen
traal Coroit� van de Oo.nnnunist ische Partij van België op 14 en 15 
Januari 1950. 

Op 14 en 15 Januari 1950 kwam het Centraal Comité van de Bel
gische Ocrnnnunistische Partij bijeen ter bespreking.van een aan
tal, in hoofdzaak organisatorische.problemen. 

Het resultaat van deze conf'erentie werd neergelegd in een boek
werkje onder de titel: "Om de Partij in staat te stellen haar ta
ken en verantwoordelijkheden te vervullen n. 

De herkomst van deze "taken'' werd duidelijk geformuleerd. Uit
drukkelijk wordt verklaard; ''Het Informatieburea-u heeft de taken 

"die zich voor ons stellen aldus bepaald: De strijd voor de n�tio
"nale onafhankelijkheid en de strl jd voor de Vrede doen samen
"smelten ••• uitleggen en no€)1laals uitlep,gen dat de verdediging 
''van de democratie en de v�ede onafscheidelijk verbonden is aan· 
"de verdediging van het brood ••• alle democratische, patriottische 
"krachten van het land moeten samengebundeld worden. 
nuit betekent, dat de Belgische connnunisten tot opdracht hebben 
''de eenheid te smeden tussen alle arbeiders r, • • •  "

De in het boekwerkje gegeven richtlijnen - blijkenä het titel
blad bestemd voor de �'verslaggevers op de vergaderingen van de 
afdelingen en oellen ° - zijn in wezen zeer algemeen. Duidelijk 
komt hierin tot uiting hoezeer de strijdbaarheid van de Partij 
afhankelijk is van de strijdbaarheid der leden; evenzeer moet 
er uit worden geoonoludeerd, dat de activiteit van de massa 
der Belgische oozmnunisten tot nu toe door het Centraal Comit� 
geheel onvoldoende wordt geacht. 

De voorgestelde maatregelen vertonen een grote gelijkenis met 
die, welke in de conferentl� van de Connnunistische Partij van 
Nederland in December 1949 naar voren kwamen. O.mniskenbaar tekent 
zich hierdoOr af, dat de politieke positie van de �.P.B. in Bel
gië vrijwel overeenkomt met de positie .. van de C.F,N" in Neder-
land. 

Een opvallend verschil tonen de beide partijen. in hun houding 
t.o.v. de niet-actieve leden der partij, met de leiding van de
Komnunistische Partei De_utschland (K.P.D.). Deze laatste immèrs
staat een krachtige zuivering voor in de partij van alle elemen
ten, die niet tot op zekere hoogte beantwoorden aan hetReen•de
communist als eis wordt gesteld: actieve medewerking aan: de �.it
voering van de besluiten der partij.

De innerlijke Pesteldheid van de cPN alsmed� de toch reeds twij
felachtige roep van de partij onder de overige bevolkingsg roepen, 
veroorlooft het partijbestuur niet met zo straffe hand de in
voering van een strenge partij-discipline, naar het voorbeeld 
van de Russische zusterorP-;anisatie te bewerkstelligen. 

Kwam in de conferentie van de CPN wel tot uiting, dat "zij die 
in de tegenwoordige tijd passief zijn en geen resultaten bij 
hun werk behalen, in het politieke kader niet meer op  hun plaats 
zijn", van de practische t.oepassing van deze gedachte in het 
algemeen, zonder aanzien des persoons, is tot op heden niet ge
bleken. 

-Veel voorzichtiger-
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Veel voorzichtiger wordt het optxeden tegen de inactiviteit der 
�el�ische communisten 1oor hun leiders uitgesproken. In de 
CP.B zal een periode van "opklar!ngswerk" de leden moeten over
tuigen van de noodzaak en de morele plicht tot actieve deelne
ming aan het partijwerk in alle gelederen. Het Centraal Comit� 
stelde uitdrukkelijk vast, dat de toepassing van de royements
bepalingen van artikel 5 der Partij·statu.ten g�heel achterwege 
moet blijven. Het Centraal Comit� stelde zijn verwachtingen 
t.a.v. de opklaring zeer hoog, en verklaarde, dat het doel pas
dan zou zijn bereikt, indien men er in slaagde alle "Kameraden
aan het werk te stellen zonder tot sancties over te gaan, zelfs
na het einde van de opkla�ingsperiode."

Ondanks ae:: so.herpe wooJ:"·den te dien aanzien, ter conferentie, wordt 
in de practijk in de ePN dezelfde soepele houding aangenomen. 
Aan het vorenbedoelde "Dl t imatum'' zal het jon�ste bezoek van

Paul de Groot aan het bui.tenland(o.m. de·sowjet-Unie)' stellig 
niet vreemd zijn. De CPN zou echter tegen een letterlijke 'uitvoe
ring van dit besluit niet bestand blijken. Het moet dan �1c meer 
beschouwd worden als een zee� dringende oPrmep tot v&�hoging 
van de activiteit dan als maatregel. 

Volgens de besluiten van het Centraal Comité zal de Belgische 
communistische partij zich o.m. kunnen versterken doo·r de opvoe
ring van de politieke waakzaamheid. Opportunistische elementen 
zullen moeten worden geweerd. De werkmethode moet worden verbe
terd door nauwkeuriger toepassing van het demooratisoh centra
lisme, critiek en zelfoDitiek en een regelmatige oontr31e op de
bedrijvigheid van de leden. 

Ook hier is een overeenkomst te constateren met hetgeen besproken 
is op de partijoonferentie van de cPN. In een vertrouwelijke be
schrijvingsbrief' van de c.P .N. heet het: "De halfz•ohte houding 

"van die leden van de partij, die nog bereid zijn.toe te geven 
"aan de burgerlijke moraliteit, vormt de zwakte in de C.P.N. en 
"is alszodanig een gevaar, dat spoedig bezworen dient te worden� •• " 
,t1ien dient waakzaam te zijn, dat de politieke aandacht niet verslapt 

Het is bekend, dat vele leden van de CPN de partij slechts als 
verkiezingsmechanisme-beschouwen. Dit zouden vooral de naoorlog
se, uit de voormalige S.D.A.P. overgekomen partijgenoten zijn •. 
Deze vorm van reformisme "zal met wortel en tak worden uitgeroeidn.. 

Deze uitspraken van de beide partijbesturen impliceren de invoe
ring van bepaalde contr6le-systemen, welke bovendien bet voordeel 
opleveren, dat actieve en toegewijde leden der :partijen spoediger 
in aanmerking komen voor bestuursfuncties dan bi� de huidige stand 
van zaken. Het op het congres van de C.P.N. in Februari 1950 ge-

nomen besluit tot opheffing der door districten en ardelingen 
gekozen Politieke Controle Commissies toont aan, dat de oude 

oontrêle-organen niet aan de verwachtingen hebben voldaan. Volgens 
de verwachtingen van het bestu� der CPB althans zal het nieuwe 
systeem het blijkbaar voor beide partijen geldende nijpende ge
brek aan kader eveneens enigermate kunnen compenseren. 

ne zakelijke schriftelijke vastlegging der voorgestelde maat
.regelen door, het Centraal comitá heeft duidelijker dan de :partij
conferentie der CPN in het licht· gesteld, dat de organisatievormen 
van de communistische partijen geenszins zo star zijn omlijnd, 
dat zij niet te allen tijde kunnen worden aanpépast en vervormd 

-naar de�
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naar de eisen van in gang zijnde acties. De pa�ij mag niet aar
zelen nieuwe schakels en andere·combinaties te vormen indien dit 
door omstandigheden noodzakelijk blijkt. De organisatie verkrijgt 
daardoor een variabel karakter en loopt - indien daarin geen ;� andere oorzaken een rol spelen - qeen gevaar te verouderen of 'À 
zich buiten de communistische "realiteit" te stellen. .· ·� 

Het staat niettemin vast, dat ook in de CPN d·eze overwegiru,;en 
de grond zijn geweest voor de vaststelling van-nieuwe werkmetho-
den. De �elle c.ritiek van Pa ul de Groot aan het adres van de 
zorgvuldig geselecteerde gedelegeerden ter conferentie heeft 
overduidelijk bewezen, dat de gestelde partij-taken niet naar 
voldoening zijn uitgevoerd. Dientengevplge achtte de conferentie 
een herziening van de o�ganisàtorisohe samenstelling van de par
tij noodzakelijk. 

Dit inzicht is laat doorgebroken. Gezien de resultaten van het 
pa.rtijvrerk in verschillende ·sectoren, zoals bedrijfswerk, scho
ling e.d., had men reeds eerder een in��ijpen kunnen verwachten. 
De waarschuwingen in de vorm 118.n een gevoelige teruggang van het 
leden-tal, van het aantal abonnê's op »De Waarheid" enz. lieten 
aan duidelijkheid niets te wensen over. De l�nkmoedige nouding 
ven het CPN-Partijbestuur is alleen verklaarbaar uit zijn onmacht 
om zonder cataströphale gevolgen een str_enge discipline in de 
partij door te voeren. 

Het doet daarom vreetnd aan, dat men blijkbaar thans - nu de na
tionale omstandigheden zeker niet meer in het voordeel van de 
CPN spreken dan te voren - het ogenblik voor een dergelijke actie 
gekomen acht. Deze verscherping kan - voor z.over zij niet slechts 
phrase is - sleohts worden verklaard uit de ondergeschikte posi
tie van de CPN in bet wereldcommunisme. 
De verkoeling in de internationale verhoudingen van de voormalige 
bondgenoten legde de CPN voor �et eerst na de oorlog een taak op, 
welke even zwaar was �la die, welke door sterkere communistische 
partijen in het v:eet,n moest worden uitgevoerd (agitatie tegen 
het Atlantisch Pact en daadwerkelijk verzet tegen de Amerikaanse 
��penleveranties). 

Het feit, dat deze maatregelen zowel in Nederland gls in Belgiij 
onfeveer gelijktijdig werden genomen, doet tevens vermoeden, dat 
zij niet spontaan ter sprake kwamen, doch van buiten af werden op
gelegd. 

De nieuwe or�anisatievormen zijn dus de fundamenten van nieuwe 
werk�ethoden. Deze methoden zijn er op gericht de partij in nau
wer contact te b.rengen met de massa, Te dien einde stelde het 
Centraal Comité van de CI'B voor: 
a. cellen te stichten in de bedrijven en in de ( st'ads )wijken.
b. de activiteit in de maasaorganisaties te ontwikkelen.
In een uiteenzetting over het bedrijfswerk, ook in België de voor
naamste sector van de communistische agitatie, verklaarde het.,
Centraal Comité, dat de bedrijfsosl noodzakelijk een beper�te
werkkring moet hebben om de partijleden in de gelepenheid te
stellen de arbeiders individueel te kennen en werkelijk met hen
in contact te staan. Een der gebreken, zowel ten aan7ien van het
bedrijfswerk, als in de stadsafdelingen 1 zo werd eezegd 1 was ae·
uitgebreidheid van het terrein,' waardoor slecr1ts. een algemene
activiteit mogelijk waa; daardoor kon re§P of' slechts onvoldoende

-rekening-
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rekening worden gehouden met de concrete, kleine eisen in bepaalde 
onderdelen van bedrijven of 1n straten. 
In dit verband propageerde het Centraal Comité tevens de vorming 
van oell en peio straat en/of per blok. 

Ook deze lijn is dezelt'de als die waarlangs zloh de organisatie 
van de CPN beweegt. Op de partiqconferentie werd besloten het 
Franse systeem na te volger. , n.l. de afdelingen te splitsen in 
colonnes en deze weer in straatkernen. 
"De reorganisatie in dier voege'', aldus de resolutie, "dat klei
nere eenheden gevormd worden van zodanige omvang, dat zij in 
de huiskamers l<unnen verga.deren.,. 

Deze bewoordingen duiden8Öp, dat het Partijbestuur zeer grote 
waarde hecht aan: 
a. het in het partij""Werk betrek ken van alle ingeschreven leden·
b. eigen vergaderplaatsen {vermijding van zaalhuur en zaalafdrij-

ving)
c� gemakkelijk uit t� oefenen oontr8le op elke partijgenoot: 

maatregel tegen s:pïonnage. 
Hier treedt aan het li�ht, dat de leid ing van de CPN haar aandacht 
verdeelt tussen de mogelijkheden tot volvoering van de partijta
ken en de verdedi i van de arti · te en e e ratie van "ka ita-
11 tiache a en en" en refor st se e nvloeden. 
et een raa Com t van e c daarentegen w dt in het vorenge

noemde geschrift slechts een voorbijgaande gedachte aan de vei
ligheid, doch concentreert zich volledig op de volvoering ·der 
taken. 
T.v.a. de CPN blijkt, dat het-Partijbestuur zich volledig bewust
is van de geisoleerde positie, waar1n de partij zich 1n Nederland.
geplaatst ziet. Dientengevolge openbaart zich al thans m:et woe>.r
den uit de monden van de leiding gevende figuren voortdurend een
verbeten wil om ten koste van grote inspanningen, groter verlies
van leden en invloed te voorkomen.
De organisatorische veranderingen hebben ten doel de prestaties
der communistische partijen op te voeren. Vergelijking van de
crN-resolutle met die van het Centraal Comit� êter CPB vestigt ech
ter de indruk, dat de CPN, meer dan haar zusterorganisatie, er
tevens naar stree� de belangen van de. partij als organisatis,
àaarbij inbegrepen de belangen van haar bestuurders te beharti
gen. In CPN-�..ringen werd zelfs gezegd, dat de wijzigingen hoofd•
zakelijk om veiligheidsredenen moesten worden doorgevoerd, te�
wijl anderzijds de leiding der CPB de verwezenlijking der taken
schijnt na te streven, ongeacht de belangen der organisatie.

In de Belgische c.F. zal, volgens de verklaringen van het 
Centraal Comit�, de scholing Vv'Orden ingelast i.n de vergaderingen 
van de cellen. Evenals in Nederland blijkt men ook hier de be
handeling van actuele prob lemen te prefereren boven de algemene 
theoretische besohouwing, welke tot nu tàe het hoofdbestanddeel 
van de communistische scholing in Nederland uitmaakte. 
Het Centraal Comité stelt thans de bespreking van "een actueel 
probleem, discussie over fil'l! artikel in de ''Rode VaäÏÎ"'' op het 
programma • 
riettemin acht men voor de individuele overtuiging de theoretische 
studie nog wel van belang. "Men moet ook het lezen en individuele 
studie der partijleden aanmoedigen, kleine bibliotheken in de 
cellen oprichten, een collectief abonnement ·op "Communisme" nemen''• 

In de aan de conferentie voomfg�e geheime beschrijvingsbrief 

-van de CPN-
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de CPN wordt reze�d, dat de scholing oppervlakkig moet blijven. 
Slechts de voornaamste theoretische vraagstukken mogen worden 
behandeld. Bovendien mogen op de scholin�en geen·directe politieke 
vraagstukken meer besproken worden. ne situatie kan elke dag ver
anderen en het tempo is voor geen enkele werker bij te hemden, 
zelfs niet voor de partijleiding. Ook zij loopt veelal achter 
de feiten aan. . , . , 
Hoe de scholing in de CPN zich zal ontwi kkelen is dezerzijds nog ·. 
niet gebleken. De betrekkelijk vage aand�iding in de besehrijvings& 
brief biedt voor definitieve conclusies niet voldoende houvast. 
Bovendien kon aan dit onderdeel i.v.m. and·ere :partij-belangen 
( verkiezingen Provinciale staten, 1 }!ei-viering en wapenleveran
ties) sleehts onvoldoende aandacht en tijd worden besteed. 

het Ter CPN-conferentie zeide Paul de Groot in zijn inleiding, dat de 
afdelinesbesturen slechts de organisatoren en niet de uitvoerders 
van het werk moeten zijn. In communistische kringen wordt deze' 
uitspraak thans als een ernstig tekort aan inzicht gezien. ffet 
kader dient te allen tijde het voorbeeld te eeven, in welke 
actie dan ook. Tot nu toe werd grote ophef gemaakt van het feit, 
als b.v •. het gehele districtsbestuur aan een colportagetocht mee
deed en een dergelijk inspirerend voorgaan werd aan andere functii
onarissen als navolgenswaardig voorbeeld voorgehouden • 

Tt'ans streeft ook de CBB naar een slechts leidinggevende positie 
van de kaderleden :tn het partijwerk. Het Centraal Comitli bepaal
de: "De stichting der cellen zal de afdel1ngscami té' s p,eleidel1 j!<; 
veranderen in bestuursorganismen., die het ,,:erk in de cellen zul
len moeten leiden en ooerdineran en niet meer als uitvo�rende 
organiSD1en beschouwen, zoals thans het gev al is". 

T.a.v. de c.P.N. is deze bepaling voorlopig alleen van theoretische 
waarde. Het onttrekken van de kaderleden, de meest actieve kringen 
in de partij, aan de practisohe ui tvo.ering va� de taken, zal voor
zeker geen onmiddellijke stijging, dooh eerder een daling van de 
algemene activiteit te zien geven. 
Ook hier zal een uopklaringsperiode" naar Belgisch voorbeeld aan 
de toepassing van deze orpanisatie-vo.rm moeten voorafgaan. Dit 
is echter in besliste tegenspraak met de op de conferentie uit
gesproken waarden, dat de tijd van äe opvoeding op lange termijn 
voorbij is. Indien men niet het risico wil lopen, dat straffe 
doorvoering in sterke mate nadelig zal werken op de algemene par
tij-a.cti vi teit, schijnt een andere weg dan die der �eleidel i jke 
voorbereiding thans niet mo.si:elijk. Het uitblijven van drastische
maatregelen tegen inaoti vi t�it va� de leden in de eerste vijf 
maanden van 1950 toont aar , dat ook het Partijbestuur de on
mogelijkheid van een directe doorvoering erkent. 
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Juul Frans. CIIHio'TIAAN, geboren te Antwe:rpen, ,U Sept�-. 
bar �89�. ,won.ende te" Änt·�crpe.n" Fhila_çielnhiastfäat Iw. , 8 � 
CBRió"IllA..4..1{, vqornoop:id, is oud Span.jestr.ijder �n lid van 
d6 coimuni�tfsclie j,_artiJ in· B�l�Hf._ rr;J on�va1'1ät, veèl .be-, 
zoe� van s��ns.a zeini-eden. I.n ,1936 smokkelde hil oororiu
nistisch propagand_a-materies.l" ven Nederland. naar ,Belti�.' · 

1 
Hij wordt _verdacht �� srionn.�ge� · · 

• 
' • '1o 

.Aron t1AJ:3.J:!lliiG, eeb'o;t>e:i. t� 'Jedrzyow, Polen,. 23 .::>acember 
1922, J,Vonende te :Ant\10r:pe11, Provinc.i�straat No. 196; 
WAJcil,ER�, ;VO�rn.t;>et"..,fi, is· Ud van de communistische partij. 
in België.tTijàens d,e beie.tting van Belgid was hij "Hd 
van· een partisa.nehgroe.J? en werd.: onder No. 111711202,.äls' 
weorstF��- ö

_
rkena. 3:ii"j wordt �erdsoht v�n s;pionnaga. 

,,..
,• \ 

3. Jac:fob HOLZER. geboren te Dobrowa, .Polen·, 17 ·:runi 19ll',
re�taurateur,, wonende te Juit,:,erpsn, Stool!lB·;;rna.t no. 13 •
HOLZJJR, voorno,md., is 1;cï, :van.de o�munietisc:he :P;.rtij
·in BèlgiG. Tij<lons de bezetting van ·l?elgië was hl:j lid
van een parUsê\llengroep çn :werd als weerstand.or erkend.
B:ij bezit "thans de.<Bélgisehe· .nationaliteit. Hij wordt
verdacht van· spio�e. ' ·-/ , . .

.. 

Ik .mo�e· u' verzoeken Uw Belgische rela.t1e ven het bovenst�an-· ·. 
de OJl do,hoogte te brèngen: . . �· · · ·. . · · ·. 

. . . 
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Bijl. 1. 

·s-HERTOGENBOSCH. 7 Maart 

G.c,HEIM. 

19 50. 

Betreffende: politiek verdachte 
personen. 

OP KAART 

ACD/rL. t!> 

DAT: \îls.<;1> 

PAR: 

Ter kennisneming en beschikkin 

in handen gesteld van den Heer 

Hoofd ve.n de Binnenlandse Veilig

heidsdienst, Javastraat 68, te, 

r-Generaal,
eur van Politie,



,· 
• 1.1.Ja. 1\L�rLH.JH , - 's-HE ,.1,;0�.z.:.-. 0 Ctl. 's-Herto enboscb,� BSrt ll�J • 

Betrei'fence � ,Jli t ieK .. Y.erd�ch te purson�.!!.· 
1-\·1��0 

iJ,. ·. '1:)%°\_ 

Ik moge UEdelOrootAohtt�re h1 rbij belerf1 
.loen toeteornen de personoliD vw1 sr.n driet J personen, n ie 

• 
:i. ' .• vo�r resintrrit.i.e in r�onrnerk1ng :omen • 
lc. Ju.ul :re....10 CHRI · rr fl,g6boren tE ntw,;roen. 11 epte·n

bF0' l'�)'), oncndc te Antworpen, hia(elntlinrtr et fo:8. 
Ghristi��n,voornoemd,1e oud- pu ie;-triJdcr en lid 

• 

Aan den Heer 

vun de co.1mrn.isr,tsche partij ..,oJ�iéi.:1i; ontvllnet veel 
bezoer- ,,en oasnse zeclied<.m .• ln lt}36 f'!mo: ·eldc htj 
oom· uni�tisch )ropsgc.ndc. ::n ... tcrinol v. n ... eèl"'î'l�d zwar 
Belcii.11J �ordt ver 1�eht v�n �pionn.fc; 

2e. . ron • J'-.,Bfil,5,geboren te tTetirzyow, olen,23 Dece·1ber 
,- 1J2 ', ""Onendo te Antwen.>en.Provinoiestrs: <1t tio: l .lt:;. 

t.JsbEr,o,vo::>r.10cr.ia,1i.:i lid van ,,e co unistisohe vrti 
belgi�.iiJdens de bezGtting ven Bei�i� �es hij lid wz 
van oen ; ... rt i sanenRrocp e-.:i. ::rn rû ond'er .uo: ll l/ 1120? 
e.iU1 wcerftandcr er :end. Hij wordt ;;er"lCc'ït v.:m opioJ.
nare;

�\3o..,,.AJacob !-!OI,. _, et:)ren te ·,01:rrov:1, olrn,17 •Î\1!1t lîll, 
r��t,ursteJr, ·onrnde te Ant eruen, to;:im�trn t .. 0�1:.;. 
-olzer.,vo:-,rnoGmd,i::: li� ·rnr.i de CO'î"'!Unirtinèhe :ï··rtii
velfi€.'l.'1,Jdens :lt bezettin"" �· .... n Bele;�ë &c hij lic'! 
v�� sen ?ATti&ecc��roep en �er� oln weer�tondrr nr
·enü.HiJ bezit thsas ae LJelgisnhr, n�t10naliteit.Rij
v:cr1t verr;acht van spionne.ge.

l'r::>cu;;-cur-Geaer!. 1, fgJ .Diroc� f"Ur 

Vl:.ll "CL. t io 
te 

's-H � i O • n O C li. 
-o-c-o-o-o-o-o-�-o-o-o-o-o-o-



Aan: H.B. 
Von: B III 

Tijdens de bosproldng, well e ik op laat van HBVD 
hedanrnorgon eo.n de Ja.vastreat met de heer Itonbéliu
van de Bolg1scho dienst bob gevoerd, heb ik, na ä.ooi'
ne.m1.ng van de 1nl1chtinnen ovor eventuele havenstaldn en 
1.v.n. do a.s. wopentranaf)Orten, ook de partij-f!nnnoiën
ter s r ke geb1·aollt. Daarbij bleek, dat -wij beide van
moninG t'leren, dot het voor de cotnUI1istischo partij vrij
wel niet mogelijlt kon zijn, alle koeten welke landelijk

oor de partij worden gemilalct, to financiernn uit do bij
drBgen well·e zij vm h ar loden ontvangt. 

Da grote D)aten wat betreft partij-lnkonen zijn 
globaal. te.zif1ü. in: 
10. leden-contl'ibutie (geèloelteli'jk af edr gen ann hot

. partijbestuur}; 
2e. opbrengst van brochures, steun-aot�oe e.d.; 
Se. voordelige saldi van vergaderingen (b.v. fil.:I!lvertonlngon) 
4e. ,dnsten van dochter-maatschnpp1jen (b.v. eg

a

sua). 
en nog ean 1:anta� � < .... re bronnen, waaruit niet rulk& gewel
diee bedragen 1-:wm ,. 1r.1ortvloeien, (b.v. afdraoh.t vei·goo
d1ng Knnerleden e.J • •  

Danrtegenover staat eon aent 1 uitcaven, v.aarvan het totaa. 
m.i. verre dat van da inkomsten eet overtreffen. roer
molen reeds heb ik mij het hoofd gebroken met de gedachte 
van vaar de danrtoe benodigde fln�nciën zouden kunnen 
komen. Uitoraard allereerst heb ik gedacht aan financiële 
stcmi. van uit het buitenland, aoch d1enasngaunde werd nog 
nooit iets v�:stgosteld. Ook andere, buitenlandse diensten 
îiTOlko ik daarvoer apra.k, hadden nor, nooit vast kunnen 
stollon, dot dergelijke ntaun aan notionale communistische 
psrtijen rerd verstrekt. 

In D·oeriber 1049 zag ik in eon der We�erlandae bladen 
een artikel over de financiën van de Italie.a.nae oomnunis
tische partij. Da"'rin ,,erd beaohr von

11 
dnt de uitvoer en 

invoer van Itni:ië naar en Uit landen aohtoT het ijzeren 
gordijn naconoeg geheel in handen was van, dan wel geleid 
word door de corn:nmisten. De da.err.iee behaálae baten, naar 
ik rJecn een bedrag v n 3 miljard lire, kwar!len a.en do oon
Eunisti3ohe partij ten göede. 

Al ben ik vnn fflening, dat een der elijk handels-monopolie 
op het oosten voor de c.r • •  niet beroikbaax was, ie hat 
mogelijk� dat op dit terrain trangaeties plaats vinden, 
mar de oo ·:unistieehe pirtij profijt vm kan trekken. Het 
leek mij, dat het onderzoek daarnnar, hoe�ol do resultaten 
voor mij zeer belangrijk konden zjjn, niet tot do oompetentle 
van B behoorden. Gedurende Uw afwezigheid heb ik daarom 

- deze -
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deze zaak besproken mot B II, die, naar ik meen, dienean
gao.ndo de beslissing van HBVD heeft govrnagd. net onderzoek 
zou door afd. O worden begonnon. Ik heb fl-1.ndsdien daarove1· 
van O nog nlots gehoord. 

Ook dit punt is hedoooorgon met r onbaliu besproken. 
Van hert vernam ik zeer !nteroosante gegevena. 

lonbnliu is comenteel in België op het spoor van drie 
ho..ndelsnea.tschappijon, welke z akon doen met Oost-Europa. 
Elk van deze naatschappijen heeft een maatschappelijk 
kapitaal. van D.frs. 50.000.-. opeciaal een or van ia van;. 
morp,on behandeld. Doze nandolt in met len welke in Belgie 
worden opeekooht .on verkocht non Hongarije. Voor het af
sluiten van deze zaken reist eon zekere r. Liebert'l8.Il. 
Gedurende het e�gelopen jaar hoert deze man voor eon be
drag von B.1'rs. 1.200.000.- aan reisltosten gedeclareerd, 
dat naar de noning van �onbaliu veel te hoog en �efanta
seerd is, naar ni ettëlllin in de boel 0n. is genoteerd als 
uitceve. Liebo1Tau•s secretai·is, de Eng lsman Linten 

· ontvangt eon jaars;laris van B.rra. 300.000�- toi Ijl ook
zijn vrouw (dia bek.nd B� nt als eon rd.litnnte eornml!liste)
eveneens een salaris van B.rrs. 300.000.- toucheert. De
pl'-C>vioie op derg 1ij-ke zaken, normaal 2 à 2· c1, is in de
Lieberman-zaken niet :r.iinder den 11 f. Boal�houdkUndig schijnen
de zaken vor�o·"'en in orde te zijn" onbaliu liet daarnnar
reeds onderzoek doen.

l:onb liu heeft een sterk varmoedcm, dat <io bovengeno�de 
r�t�1;::_osten, salarissen en provisie aan de coomunistische 
pnrt!J ten goede Immen en daar in een af'zonderl.i�ke ".zwarte" 
kae en boekhouding worden ondergebraoht. Zeer eip-anae.rnig 
is nog, dat het kantoor van deze fb·ma gevestigd ie in 
het Shell-gebouw, onmiddellijk boven de kantoorruimte van 
de ft.me:rikaanae ambassade. 

Dit is slechts één zaak� weardoo� rnissohien re�ds mil-
jo nen Delgis !:le Francs ter bcechikldng van de rJflrtiJ lron:on. 
Hij is rnot èll'ia zeken aan een onderzoek bezig on mogellj!, 

ijn er nog meer. 

Toen ikUonbaliu vroes naar de resul.tatan van de onder
zoeken ven de 'RijJ"saccountantsdienet in verband met de 
balestingm1, vertelde hij, dat zulks nog niet had plants 
gevonden, o ....... dat de tlr,Ja • a pas 1n 1948 en 1949 wnron op
gericht en er dus nog soen balanzen v:aren gepubliceerd en 
nos geen belnsting-aansiaeen ,varen opge!'.'1.aakt. 

·onbal1u is van r.:.enlng, dat 1n vrijwel olk land in
e1oot-E,n,opa op soort,:,elijt·e -manier gohnndeld wordt on 
financlÖla stoun aan de ao.m:munistisehe partijen oordt vor
H�end. 

- Hoewal -
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Hoewel het financieel beloid van onze minister van 
1'inanciën het VO!=}r Hollandse 1'ir a • a niet e;emakJ�ou.jk zal. 
maken, op bove� �hreven vdjze te :workon, meen ik, dat 
ook wij op dit punt onderzoeken moeten instellen. Door 
wie ZUlks gebeurt is van minder bel ng. not l.ijkt IJl j 
noodzakelijk. dat sen nauw contact wordt gelegd net diverse 
instanties van de departementen , olke zich met do handel 
op het buitenland bezig houden. Zeker zouden wij contact 
moetc..Tl maken oot de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, 
die de documenten voor export moot verzorgen. Van hen zouden 
wij te weten kunnen komen welke firmtl's zich bezig houdèn 
met do landen van Oost-l�uropll, welke artikelen Zij axpor
tel."en, wie de ef:ne.: 01·s zijn, ;elke wijze van betal.ing go
volgà 'l!:ordt, 11oeveel geld daartoe oVu.t"kout, elke banken 
daarin betrokken zijn enz •• Kennen wij de firma's, de:i 
kUnnen wij zol� de deetbij betrokken personen noasan rst 
politieke kleur betreft, mogelijl�e omgang met communisten, 
be�ooken aan purtijgebouwen of -instanties, buitenlandse 
reizen, v1 sitatio enz •• Door de Rijksaoconntenoy mudeu 
wij oogelijk kunnen bereiken, c1at da hand.elepi:aktijken, 
de boekhoudineon, de dooleratiea, de snla1:isstl:l der diroc
tio'a e.d. nau .. ,keurlger dan nor.I!lSal , ora n nagegaan en 
hij het onderzoek stecdn bedacht op p:ralttij en ls boven
staand. 

Ik .l!leon, dat ik hierr.i.eüe vrij aJ. volledig heb vermeld, 
hetgeen over dit punt ,, erd besproken. Over do uitwerking 
ervan zal ik gaarne nog ondoling overleg plegen.

B 



f 

( 

No: 62.- Vl!.RTRO UWELIJK. - .3 ]'ebruari 1950. 

Onder-Nerp:"Comm.activiteit 
te Antwerpen".- , r.: ...

. } ... 

Bijlagen: twee. 

Hiermede moge ik U berichten, dat ik van 
officiele zijde te Antwerpen het volgende vernam: 

"In de avond van Vrijdag, 27 Januari j. l.werd door 
de 8e afdeling van de C.P.B.te Antwerpen, een geheime ver
gadering gehouden. Op deze bijeenkomst werd bekend gemaakt, 
dat ingaande Maandag, .30 Januari, een intensieve actie zou 
moeten worden ingezet, doormiddel van het aanbrengen van z. 
plakbriefjes, waarvan het opschrift dient om de strijd "voor 
de vrede" voort te zetten. 

Na iJioop van de bijeenkomst, werd aan elk der 
aanwezigen een/hoeveelheid van bedoelde plakbriefjes ter
handgesteld, met de opdracht, deze op alle mogelijke - en 
vooral in het oog lopende plaatsen, aan te plakken en daar
mede Maandagmorgen, 30 Januari, te beginnen en deze plakke
rij zo nodig op Dinsdag, 31 Januari, voort te zetten. 

Een tweetal van bedoelde plakbriefjes gelieve U 
hierbijgaand aan te treffen. 

In de loop van Maandag, 30- en Dinsdag, 31 Januari 
j.l.werden deze briefjes inderdaad aangetroffen op huizen,
muurvlakten, schuttingen, trams, bomen, geparkeerde auto's,
vrachtauto's enz.

Aan de Antwerpse haven werden ze aangetroffen op 
schepen en naar elders te verschepen stukgoederen, o.a.op 
een grote partij kisten, die ter vervoer per schip naar de 
Belgische Congo gereed stond. 

Door de politie zijn deze plakbriefjes zoveel mo
gelijk verwijderd, doch in de namiddag van Donderdag, 2 Fe
bruari j.l.waren zij hier en daar nog zichtbaar, o.a.aan 
schuttingen rondom bouwwerken en op auto's. 

Gezien het grote aantal dezer briefjes, dat in 
vrijwel alle stadsdelen van Antwerpen aangeplakt werd ont
dekt, meent men te kunnen aannemen, dat tegelijkertijd met 
de 8e afdeling, ook de andere Antwerpse afdelingen van de 
C.P.B.bijeenkomsten hebben gehouden en daarbij dergelijke
briefjes ter aanplakking hebben uitgedeeld".-

w.-



, I Geen sociale vooruitgang zonder vrede. Geen vrede zonder 

actieve strijd tegen de oorlogsvoorhereiders ! 

Pas de progrès social sans paix. Pas de paix sans 

résistance active aux /auteurs de guerre ! 

No social progress without peace. No peace 

without active resistance to warpreparations ! 
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Ook in België is sinds ong. 2 à 3 mnd. sprake van een onderver
deling van afdelingen in kleinere eenheden. Het is hen niet bekend, 
of deze maatregel een gevolg was van een bestuderini van de wijze van 
organisatie, zoals deze in Parijs in gebruik is. Zij wetem niet of 
iemand van de c.P.B. daartoe naar Parijs is geweest, zoals bij ons het 
geval was. 

België heeft ook deze maatregel gezien als een voorbereiding voor 
een eventueel noodzakelijk illegaal voortleven van de partij. 

De afval van partij leden en abonné's op het dagblad, zoals deze 
ons bekend werd ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Stalin is 
in België niet gebleken. 

Bij het aanr0eren van de kwestie "zuivering" werd medegedeeld, dat 
in Antwerpen door� leden van de C.P.B. een omvangrijke vragenlijst 
moet worden ingevuJ a, waarop veel vragen voorkomen die op generlei 
wi jze met het partijwerk in verband staan. Spil bracht deze lijst met 
de zuivering in verband, hoewel hij daartoe geen rechtstreekse aanwij
zingen had. 

De scholing vertoont in België geen veranderingen. Ook daar is 
voor deze zaken weinig belangstelling van de partijleden. 

Uitvoerig is gesproken over de activiteit van de partij i.v.m. 
de a.s. leveringen van Q��lot?smateriaal. Zoals bij ons de weiger ing tot 
lossing verbonden wordt aan de strijd voor betere sociale toestanden 
door loonsverhoging, wordt verwacht dat in België de moeilijkheden i.v.m 
volksreferendum over de koningskwestie én deze kwestie zelf aan de 
wapenleverantie activiteit gekoppeld zal worden. 

B III 
25 Januari 1950 



No: 631.- DILNSTG.11.HEIM. 

AAN: H.B. 

VAN: W.-

Onderwerp:"Belgische Bond der Loyale 

Oud-STRIJDERS".-

Bij lagen : één. 

6 December 1949. 

1 _c. \949

,_ 7.r111 

Met betrek.King tot bovenvermeld onderwerp, 
moee ik U berichten dat - naar vroeger reeds werd ge

meld - onlangs in het communistisch georiënteerde 

"ONAFIIA.NKELIJKHEIDSFRONT", waarin het merendeel van de 
Beleische Oud-Strijders en ex-weerstanders was georga

niseerd, een scheuring heeft plaats gehad. 

Gevolg hiervan was de oprichting van een 

nieuwe "BOND DER LOYALE OUD-STRIJDEJRsn , welke zich ten 
doel stelt, de stem te doen weerklinken van de Oud

Strijders en van de weerstanders, die hun Koning trouw 

zijn gebleven. 

Deze Bond maakt tevens deel uit van de Ko

ningsgezinde beweging onder de directie van het wComité 
voor de Volksraadpleging".-

Uit de inhoud van het als bijlage hierbijge

voegde opgeplakte bericht uit de "Gazet van Antwerpen" 

van Maandag, 5 December 1949, moge U blijken, de namen 
van de personen, die tot lid van het "Nationaal Comité" 

werden aangeduid, zomede het adres va n de zetel van deze 
nieuwe Bond te Brussel".-

w.-



� Bij de Bo�d der Loyal-:-1 
Oud-Strijders 

--� 

Op de algemene vergadering
werd het Nationa·al Comité a)s 
volgt samengesteld: 

Voorzitter: generaal Cardinäl,.. 
pud-strijder 14-18; onder-voorzit-1 
ters: geh. kol. Van Es�, oud-

1 
strijder 14-18 aro. J'ägersO; res.' 
kap. Delvoie, oud-strijder 40, gew. 
weerstander; secretaris: maj. 
vlieg. Gillis de Sart Tilmant, oud.l 
strljder 14-18 D.I.A.; aaJ. secre-1 

taris: M. Jo
1
nna�. gew. weer

stander, r ogsvrijwill iger 44; 
p�nningsmeester: M. Jacob� oud-

1 str., 14-18; commi!fäansse,n: M. 
1 Cocqueau des Motte�i 

brig. f!._ro�1
tUU· fil:èW/rnder ouäsr., 40, gew. 
weers ander, dhr l,,� oud-
str., 40, gew. weerstander, ma.l
joor Vanhamme, oud-str., 14-18, 
gèW. weerstander, dhr Vgn He
�ud-str., 40 gew. weerstan
de,r. 
· De Bond de-r Loyale Oudstrij
ders stelt zich ten d-0el de stem 
te doen weerklinken van de oud
strijders en van de weerstanders 
die hun Koning trouw zijn geble-

1 ven. 
De Bond d-er Loyale Oudstrij

ders maakt deel uit van de Ko
ningsgezinde beweging onder de 1 
directie va:n het Comité voor de 
Volksraadpleging. 

OM-strijders, weerstanders 
,$luit aan bij de Bond der Loyale
Pud-s.trijders, 119, Jettelaan, St
Pieters-Jette (Brussel). 

, Bijdrage: 20 fr. minimum, post
rekening 370851. 
"- -

De "GAZET V&.� A.l\'T'Nl!.RPEN 11 

van 5 December 1949. 



No: 22.ê.·- DIENSTGEHEIM. 18 November 1949. 

Onderwerp:"Feest "Le Drapeau-Rouge"
"De Rode Vaan'', te Brussel*'.-

1 

Bij lagen : één. 

®1·· 

D.((. 

Xi 

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toeko
men, een van "Spil" ontvangen exemplaar van een rapport, be
treffende de op 5- en 6 November j.l.te Brussel plaats gehad 
hebbende "Feesten van "Le Drapeau-Rouge" - 0 De Rode Vaan", 
naa� de inhoud waarvan ik mij - kortheidshalve - verwijzing 
moge veroorloven. 

De namen en identiteit van de voornaamste function
narissen van de C.P.B., die in bijgaand rapport worden ge
noemd, stonden in de margine van de eerste bladzijde van 
dit rapport vermeld, doch in verband met het feit, dat on
der iedere naam tevens het op die persoon betrekking hebben
de dossier-nummer van de administratie van ''Spil" was ge
typt, achtte hij het wenselijk, die kantstrook van de eerste 
bladzijde te verwijderen. 

Bedoelde namen, met de identiteit van de betrokken 
personen, zijn echter door mij genoteerd en op een - aan bij 
gaand rapport gehecht - afzonderlijk vel papier weergegeven. 

Op blz.6 van bijgaand rapport zijn vermeld de nummer 
voorkomende op de verschillende auto's, die op of nabij het 
feestterrein werden aangetroffen. 

Naar U daaruit moge blijken, is slechts één Neder
landse auto waargenomen, n.l.die voorzien was van het ken
teken: K-5758.-

Het is niet bekend geworden, of nog meerdere Neder
landers bedoelde feesten hebben bijgewoond. 

Omtrent de eigenaar, of wel de Nederàanders, die op 
6 November j .1.met de auto: K-5758, het feest te Brussel heb
ben bezocht, verzocht "Spil tt mij, zo volledig mogelijk te 
worden ingelicht. 

Blijkens het register van afgegeven nummerbewijzen, 
is nummer K-5758, in 1925 verstrekt aan: 

COLIJN, l•Q•- Schoolstraat D.232,te BIERVLIET.(Z.Vl.) 
In de naamlijst van de interlocale telefoondienst 

van Juni 1949, komt onder BIERVLIE� voor: 
COLIJN, Iz.-Autoverh.-rijw.-Markt, 247.-
Ter bevordering ener spoedige behandeling deser aan

gelegenheid - en mede teneinde aan vorenvermelde wens van 
"Spilu zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen - heb ik ge
meend goed te doen, door mij heden, namens U, per geheime 
nota te wenden tot de Distr1cts-Commandant der Kon.Maréchaus
see, Kapitein W.H.van Haersma Buma, te Terneuzen, aan wien 
ik het verstrekKen van de nodige inlichtingen heb v·erzocbt. 

Bij ontvangst van de gevraagde gegevens, zullen deze 
onverwijld te Uwer kennis worden gebracht.-

w.-



Le 6 novembre 1D4n u

R A P P O R T. 

ManifestAtion cormnuniste à Bruxelles les 
5 et 6 no van bre l f-142 • 

R�digb : d 'office. 
------

Le 6.11.IG-4? a eu lieu à. Bruxelles une man.:ï.··· 
festation organis�e à l'occnsion des fêtes du 
'I).rapeau Rouge. ces festivites coincidaient d'R�rès 
la propRgande du P.C. à la glorificntion du 3ze 
anniversRire de ln rövolution russe actuellement 
célabrée dans ce pRys. 

Les manifestRnts �tRient AU nombre de 4.�oo

environ, dont 600 enfnnts, 
� 4 hnrmonies et quelques orphéons, partici

pa�t·au cortège. PRrmi celles-ci nous avons re
mnrqué: 

1) l'harmonie ouvrière du Drnpenu Rouge de
Bruxelles. 

2) Rupelverbond harmonie.
3) Les mandolinistes d'Anvers.
4) l'hnrmonie d'Aerschot.

202 drapeaux et 19 fnn ions figurnient dnns ln mn
nifestntion. 

En tête du cortège 2 mnnifest8nts port�ient 
UB grand portr::1it de JI\CQMOTTE F. 

Les calicots portnnt les inscriptions sui·
V1'ntes ont t:té remrtrq.ués : 

Mains de milliards pour la guerre et plus 
pou.r les routes, moins d'impots, plus de trnvnil. 
� Vive l'Union Sovit:tique, bRstion de la pRix. 

� L'unite des travailleurs fera lR paix du 
mo�e. 

Les vainqueurs de stalin grad, oui 
Les b�nquiers de Wall Strect, jamnis. 
Les camps de dumocrntie sont les plus forts� 
A &as le pncte de l'Atlruitique, pActe de 

l'agression. 
AbdicAtion (plusieurs cnlicots) 
pour 1� pension à 60 nns. 
question roy�le, une solution� Rbdicntion. 
contre le chomnge, lR semn ine des 40 heures. 
Pas besoin de cnnons. 
pour empêcher lR fermeture de nos usines, 

commerce nvec les pnys de l t Est. 
pour nos pensions plus de linrds, pour la 

guerre des millinrds. 
h.C.E.I. section de ChArleroi.

. . .  / . . .
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pour combRttre le chêmnge, 40 heures, pension à 
60 ans. 

EXtention du commerce nvec l'U.R.S.S. 
Mod.ns d 'Etrgent pour ln guerre, reconstruisez nos J,r· · 

dennes. 
Le plan MnrschAll n t ue notre ind ustrie n::itiornüe 

PEtiX - Libertt:i. 
Nos peuplès sont é\ssez forts pour fAire échec à ln 

guerre. 
Nous ne voulons pas mourrir pour les mnrchnnds de 

cRnons. 
Les peuples en ont Rssez des fléRUX de ln guerre� 
Les capitnlistes frAternisent avec les criminels 

p�rents souvenez vous de Breendpnck - DAchau -
Unissons-nous pour bArrer la route à lA guerre� 

Fidélite à l'U.R.S.S. 
Gontre Fabimétnl et le Leopoldisme, extention de 1� 

grève R/ SKIH. 
Mère defendons la vie de nos enfnnts. 
La terre à eeux qui lé\ trnwülle • 
Tous unis pour gngner la pnix • 
Unite gRge de la victoire. 
PlRn MnrschRl = 2.500.000 chêmeurs. Plnn P.tlnntique 

ln guerre. 
contre 1� guerre, unissons- nous. 
PlAn MnrschAll = choIIlé'lge. 
Pas de h�usse de loyer. 
Lisez le Dr�peau Rouge. 
L'Anti-communisme n'est pns un invention am8ricnine, 

c'est Hitler qui l'a decouvert. 
L'unite des trRvailleurs fern lR pnix du monde. 
Les benefices ci:ipi tRlistes Augment ent, ont veut di·

minuer les snlaires. Vigilances, action, unite
c

La paix ne vie nt pas teute seule, elle se gngne 
une bBt,iille. 

Le communisme c'est la jeunesse du monde. 
Het communisme is de jeugd der wereld. 
Nous voulons iles lendemains qui chnntent 0 

'l)évaluRtion - chemnge, fermeture des usines, baisse 
des sal,üres • 

PRS de subsides pour ln guerre. 
Nous n'oublierons jAmRis les vRinqueurs de st�lingrnd. 
Nous Apportons nu J)rApeau Rouge le snlut des jeunes 

c.-:trolos. 
Jeunes du monde et non nos bombes, 
PA.S d'flrgent pour lA. guerre, des credits pour lR 

sflnte publique, pas de fermeture de l 'hopi tl'll Brugmann. 
])3fense de la pnix. 
Nous rticlp.mons ln requisi tion des Ch,irbonn11ges. 
Les Bor�ins exigent le maintien en activité de tous 

les chnrbonn�g,?s et leur requisi tion pour 111 nntion. 
L'union des trnvailleurs ferB l!l pnix du monde. 
Les mineurs de Bray exigent la requisition de leurs 

chnrbonnages. 
Notre meilleur nrme, le nrnperu Rouge. 
Nous voulons la paix contre THtfal/\N et ses lnqunis. 
Non à la guerre. 
Tremblez foussaires, libre est notre D.R • 

• • • / •• u, 
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Non 1� guerre n'est pns inévitAble. 
A bRs 1� bombe &tomique, luttons pour ln pnix� 
L'ur�nium pour lf.1. paix. 
Unite des mineurs de Liège pour l'action d'Abord. 

.., 

Escroquerie du P.8.B., pour la rcaction jamais� 
Nous ne voulons pas que nos bureaux se trRnsforment en 

croix de bois" 
ne Arbeiders vf.1.n Belgie stRan nan de zijde ve.n U�R.-SoS. 

vRderlFlild vAn het socialisme. 
l)e geteisterdeh vragen geen bewnpening mA.nr heropbouw 

van hun huizen. 
Atlqntischpnkt - ADnVDlp�kt� 
ïti.j eisen vrede. 
Wij ••.•••• ,velvF.l�rt "Vrijheid". 
Geen cent, voor den oorlog

g

Hulde A�n Stnlin, wereldproletRriAnt. 
Tegen de re�ktie. 
Arbeiders lees Rode VaAn. 
voor Arbeid en vrede lees Rode VnRn. 
Wij willen vrede. 
�erkers Rktie voor de verdediging vnn uw lonen. 
Moeders stnDn onze zonen niet Af voor e en nieuwen oor-

log. 
Wij willen vrede. 
Verenigen wij ons voor de verdediging vnn de vrede. 
Tegen dat ••• (t,tlnntischpakt) voor de vrede, lees 

Rode V!'lan. 
Geen Léopold, IIF ,qr werk. 
�teliers de ln U,,le, voor het patrona�t 30 millioen 

voor de arbeiders 300 nfdAnkingen. 
Op 21 1):lcember nRnsta;-mde vieren wij de 70 verjaArdng 

wm J •. ST/\LIN. 
nat nooit ••.•.•.• 
rve eisen werk •... 
Het Marschallphm bui.cht geen redding, doch werkloos-

heid. 
:tij zijn met helden van stalingrad, tegen bankiers vnn 

Wall Street. 
De vlaamse textielbewerkers eisen 40 uren werk en 48 

uren betanld. 
190.000 werklozen in het V1Aamse lAnd. 
De Antwerpse dekkers strijden voor vrede, vrijheid, 

brood. 
Tegen de regering vA.n nrmoede en werkloosheid. 
Het pensioen op 60 jRar. 
verdediging VRn het huishuurwet. 
Arbeiders vRn Vilvoorde eisen 40 uren werk. 

Les slognns suivRnts ont �te diffus�s à l'nide de lA 
voiture radio : 

1) DU trAvail pour les jeunes, une pension pour les
vieux. 

2) Avec nous pour la paix.
3) Pas d' flrgent pour la guerre, rt,duction des impots

Lt opold à Pr�gny. Le pays a vote, defendons nos SP.

laires - Ab-di-ca-tion. 
' .. / ... 
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4) La paix nvec l'U.R.s.s.
5) L'uranium pour ln paix 0

Les dd.fftirentes sections pnrticiprui.t au cortège 
Eltaient placE:1es dnns l iordre suivnnt: 

Borinnge - Centre - Ostende - courtr�i - Anverso 
Il y c:- v::üt en outre une section spéci�le de "Bell T1Ié· · 
phone" - Verviers - Huy - Thuin -· Liége - Isrr.tbnnt ,,-

Parmi les mn.nifestrmts nous avons rer.1.nrqué ln pr-e ·· 
sence de 2 receveurs des Tramways Bruxellois. Le ler t t:� 
tulf.lire du n ° f>955 1 le second du n° 2036 portnit un dr8pe, ... ; 
du p. C .. Tous deux seront identifi6s ul terieurem·1-r·'; .,

Le cortège concentrE:1 sous la direction du senDtcur 
TAILL/\RD a pris le dèpart au Bd. du Midi à 10hs.50 Î . J,a 
fin de la colonne n quitte eet endroit vers 11 hs o 40' ? 

Il a suivi l'itin�rnire suivant : 
Bd. du Midi - Rvenue Stc:1lingr[1d - Plnce Rouppe -

rue de Tournc1i - Bd. Maurice Lcmonier - Bd. f\nspach ·
Place de B�ouckere - Bd. Emile Jncqmnin. 

En tête du cortège ont etö reconnus les principnles 
personnnlitus du P.0..B.s groupées derrière le drnpeAu 
du Comité nRtionnl ö

p�rmi ces personnnlites nous Rvons remnrqué : 
Lf.LM/\ND Edgélrd, LAHI\UT Julien, RELECOM xnvier l'

DISPY Raymond, DEM!'NY Fernand, Vl'.N NII'U'W:NRORGH� Gudule, 
GREGOIRE Suzanne, GILLIS Remy, BORRtB�l'\NS Jean, ex-mini·
stre de la Reconstruction - Terfve Jean - GLINEUR Henri }

M/\ILLET, orthogu1phc euphonique - depute permEment" 
ArrivE:1 à hauteur de la Beurse, les précites se sont 

a�tnches du cortège et se sont places sur les escnliers 
de ce batiment, afin de passer en revue le d�file des 
mtinifestants et de recevoir leu�:"'3 ovations" 

En passant en face du Comité central du P�C.�.� 
avenue de Stalingr11d, nous rwons cons tnte que des cali·
cots portant les inscriptions suivnntes avF1ient Ejte élp,-· 
poses sur lR fAcRde : 

"Tiv:fense de ln P:üx " - "Fideli té à l' UBSS 11 
-

"Contre le gouvernement de ln misère et du chomr.1ge" -
"Tous Au Hcysel les 5 et 6 novembre lC\,:'fl pour ?.ssister s. 
la fête o.vcc Lily Fnyol" - Mnnifestez tous le dimanche 
6 novembre 1949" - Concentr::ition nu Bd. du Midi à lühs"� 

Le d� b.ut du cortège est nrri ve nu Bd Emile J"ncqmqin 
o son lieu de dislocntion à 11 hs. 50, et ln fin est
arrivee au même endroit à 12hs.50'.

!',u Bd Emile Jacqmnin stn tionmü t 6 autocE1rs et 
16 convois specinux de la Cie des tramways bruxellois, 
r·:ux fins du trnnsport d es mnnifestnnts vers le Heysel. 
Nous avons toatefois remarqué que ln plupart des convois 
sont rentres �u depot faute de voyngeurs. Ln même remar
que n ëte fnite en ce qui concer,!}.e les nutocnrs, ln plu·
pnrt de ceux-ci ft vnient un chargment incomplet, le è.er·
nier ne trRnsport�it que 4 personnes� 
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15 n�tocnrs se trouvnient en stntionnement ru. Bd. 
de 1):i.xmude. une trentrtine étiüent p ::irqués à 1 '/\llée verte 
et une quinzaine nu Bd. Barthelemy. ces derniers ont egnle
ment reg�gné le Heysel �vee un ch�rgement incomplet. 

Des constnt&tions identiques ont �te fRites le matin 
à l'arrivee des nutocnrs v

Le P.C. e organise en outre des festivites les 5 et 
6 - cnba.ret nrtistique et fancy-fRir ·- dElns le bloc 4 du 
Palais du centennire p

La première journ�e autorisee de 15 à 23 hs. 4 à 
500 personnes y ont rtssiste. pour la 2me journee de 12 à 
23 hs. 30', 4 à 5.000 personnes ont �te dbnombr�es, chif fre 
qui s 'est red uit à 1500 personnes vers 21 hs. 3) î et à 
1000 personnes environ vers 22 hs.30' o

cette fête s'est d�roulee dans une nmbinnce de festi 
vité et non politique. 

Comme decorrit ion on re".Ilnrquai t: 
10) A l'ext0rieur, entree du Pnl�is, un calicot de

gr�nde dimension portrmt J. 'inscription, "Le Duiperm Rou ge"; 
2°) A l'int�rieur : le fond de ln snlle etnit déco 

ree pc1r les photos de Jl'.CQMO'rTE 9 Li\H!\UT et L;\LM/\ND. 
Au balcon circ ulnire, etnient nccrochées des bande

rolles, port8nt le texte ci-nprès redige en langues frAn
çnise et flamandez 

a) La presse est la meilleure nr�e pour lutter pour
la paix et ln democr8tie� 

b) Il fnut que la presse penètre dnns chaque foyer
des trE1vRilleurs. 

c) :!l're n::1r. de V/\N EXTEREEM'Q brigndes.
Dans la salle d'entree etAit exposée une voiture

automobile de fPlbricntion russe, m!'lrque Moskowitch M03. 
Un milit�nt signnlqit à tous les visiteurs que le ijouverne
ment Belge n interdit l 1importntion en Belgique de !';,,000 
de ces vehicules qui nurnient pu nous être fournis nu prix 
de 42.000 frs. Une inscription mentionnait que ce prix 
represent�it le snlnire de deux mois de trnvnil d'un ou
vrier qualifie en URSS. 

Tant au rez-de-chau, see qu'à ln Gnlerie ctnient 8tn 
blis de nombreux stands belges et etrangers (pays sous obè
dience sovivtique) • ces derniers principnlement fü"montrnient 
par des grnphiques et des chiffres à l'appui les bienf�its 
apportes pnr les democr�t�es populaires. Ils et�blissnient 
un· pRrall�le entre la situation actuelle et celle d'nvant 
guerre. Ils vnntaient l'application des pl:uis (quinquennql, 
triennRl) inst�ures d�ns ces pays 0 Ils exposnient en outre 
tous les prodlits des industries nrtionales r espectives" 
Des brochures t8nt politiques qu'artistiques ont éte mises 
en vente dRns ch�cun des stnnds. 

3°) 1\U rez• .. -1.e-chRUS sée, un Vé\ste stnnd o ffrnit en 
ven te tou te ln H. tt8rnture communiste:, 

La mnnifestntion nutRnt que la fête au Pal�is du 
centernüre se sont deroulees sans incidents. Il estareIDRr
quer que l'nn dernier à ln même occAsion< environ 9.000 
personnes avnient �te dénombr�es au cortege� ••• / •.• 
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Nous joignons nu pr�scnt 

l) � progrRmme des festivités du Heysel.
2) L 'insigne porté pnr chaciue mruiifestrint et pnrticipruit à

la fête.
3) T..R c'1rte d' nccès d e  RELECOM Xavier, trouV&es sur les

lieux de la Fête du Heysel.

G�-dessous une liste de n° d'immntricul�tion de voi
tures qui seront identifi�es ultbrieurement. 

Relevé des voitures identifiées à l'occRsion de la 
Fête du DrnpeAu Rouge nu Heysel les 5 et 6 011.49 

645 
2249 

22.7I6 
66" 8�0 
H0.837 
�W. I24 
rro.324 
264.262 

336.377 
363.850 
384.737 
40I.343 

P. 266

25I.5I5 

424.245 60I,540 6880487 
432.5n5 605.49I 60Io;;63 
4">3.9I3 626"33I 692.2I9 
475.265 63I.222 6�3. I5ft 
4B0.76f> 63I.8�6 sr3.470 
480.047 632.767 695.0)0 
4P8.060 637.853 696.D49
542.6P2 646.680 697.5�2
544.9II 652.784 6�0.02r
567.23I 662.727 700.66I
574.083 66'ï. 266 722.026
574.!H2 675.�80 722.596

P. I26 P.265 9034 R.S. (Plaque FrRnÇRise) 

252.260 

K.5758 (plnque HollBndFiise) 
235.832 E.87.904 (Motos).



• 

� 

• 

Identiteit van de voornaamste functionnarissen van de C.P.B., 
die in bijgaand verslag betreffende de op 5 en 6 November 1949 
te Brussel plaats gehad heboende "feesten van de "Drapeau Rouge
"Rode Vaan", zijn vermeld. 

J \ LALMAND, Ed gard • 
• J), LAHAUT, Julien. 

RELECOM, Xavier.

DISPY, Raymond. 
t XJ DEMANY, Fernand • 
v .., VAN NIEUWENBORGHE, Gudule. 

\)>- GREGOIRE,. S�anne. 
J X GILLIS, Remy. 

\}" BORREM.ANS, Jean. 
,, TERFVE, Jean. 

"' ' GLINEUR, Henri. 
v .--MAILLET - bestendig afge

vaardigde-
\\X TAI1..,LARD, Jean.

geb.te Bercbem(Antw.) 10.8.1894. 
geb.te Seraing, 6.9.1884 . 
geb.te Antwerpen, 5.6.1900. 
geb.te Brussel, 31.12.1903. 
geb.te Luik, 26.6.1904. 
geb.te Moorsel, 19.6.1903. 
geb.te Geeraardsbergen, 28.1.1906. 
geb.te Antwerpen, 15.1.1909 • 
geb.te Braine-le-Chateau,14.5.1911. 
geb.te Luik, 28.1.1907. 
geb.te Roux, 13.3.1899. 
niet nader vereenzelvigd. 

geb.te St.Jans Molenbeek,l.l.1897. 
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No: 485.- GEHEIM • 

Onde:rwerp:"Deining in de Q•E·�·"·-

10 September 1949.

12 S P. 1949 

Àl� l..9 oo� 

Hiermede moge ik U berichten, dat van bevoegdE 
zijde te Antwerpen, het volgende werd vernomen: 

"In communistische kringen in BelgiM blijkt een toe
nemende deining te bestaan rond de persoon van het communis
tisch Kamerlid en oud-Minister, tevens lid van het centraal 
comité van de C.P.B, Jean BORREMANS, die i.n de C.P.verdacht 
wordt van z.g.n.nationaal-communistische of Titoistische 
neigingen. 

In de discussies 01, het jongste congres van het 
Centraal Comité der partij, gehouden op 3T en 4 September 
j.l.te Brussel, zouden in die richting harde woorden zijn
gevallen.

�en aanzien van het verslag van deze bijeenkomst 
van het Centraal-Comité, moge ik verwijzen naar het nummer 
van "De Rode Vaan" van Maandag, 5 September 1949, hetwelk 
op de vóór-pagina van dat blad is aggedrukt en waarin wordt 
bericht, dat het verslag van "Kameraad Borremans" in het 
nummer van "De Rode Vaan° van Woensdag, 7 September 1949,
zal worden weergegeven. 

Het publiceren van bedoeld verslag van Borremans, 
heeft echter tot nog toe niet plaats gehad, in welk feit 
een bevestiging van het vorenstaande zou moeten worden ge
zien. 

Als geestverwant van Borremans werd mede aangewezen 
het lid van het Centraal-Comité der C.P.B., Fernand DEMANY, 
afkomstig uit Cnarleroi. 

Deze laatste zou scherp becritiseerd zijn, wegens 
een artikel, dat hij enige tijd geleden in het communistisch 
weekblad "Front", op een voor de Heer Eyskens sympathieke 
wijze aan de persoon van de Minister-President gewijd heeft. 

Men meent in ingewijde kringen te weten, dat deze 
en andere diepgaande geschillen reeds enige tijd geleden 
door het Partij-bestuur aan Moscou zijn voorgelegd, in ver
band waarmede men t.z.t, zuiveringsmaatregelen in de partij 
verwacht. 

len hiervan afwijkende mening is het vermoeden, 
dat één en ander slechts een spel van de C.P.B.is om invloed 
te verkrijgen in links-socialistische kringen en speciaal in 
�e opgerichte, of nog in oprichting zijnde socialistische 

Actie-comité's". ...--- .
Blijkens waarschuwingen van de voorzitter der.�!P. 

B., de Heer BUSET, in de socialistische pers met betrekking 
tot communistische infiltratie in deze actie-comité's, 
schijaen de socialistische leiders zich te realiseren, dat 

er 
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er van communistische zijde gevaar voor overrompeling 
dreigt, indien deze comité's werkelijk tot acties zouden 
overgaan. 

De Belgische Regering zou zich intussen over deze 
comité's geen bovenmatige zorgen maken, daar het voldoende 
bekend is, dat deze actie-comité's bij de massa der arbei
ders, leden van de B.S.P. en der Werklieden Partij, tamelijk 
inpopulair zijn".-

w.-



No: 22.Q.- 23 Juli 1949. 

'
Onderwerp:"Toezending Belgische 

Dagbladen".-

Bijlagen : .2. exempl.van de 
"Rode Vaan".-

11 exem�l.van andere
Bêlgisc�e nä'gbladen. 

2 opgeplakte kranten
oerichten. 

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe
komen, 5 exemplaren, n.l.de nummers van 15- tot en met 20 
Juli 1949 van "De Rode Vaan", benevens een elf-tal exempla
ren van andere Belgische dagbladen. 

Met betrek.King tot de huidige algemene binnenland
se politieke toestand in België - mede in verband met de 
nog steeds niet opgeloste Kabinetscrisis - werden, aan de 
hand van een aantal op Woensdag, 20 dezer, verkregen gege
vens, enige beschouwingen weergegeven bij d.z.afzonderlijk 
schrijven,No:383-Geheim,a.a.21 Juli 1949. 

Sedertdien hebben zich echter omstandigheden en 
feiten gewijzigd, waardoor in sommige opzichten thans reeds 
een ander beeld is ontstaan dan is genoemd schrijven werd 
ontvouwd. 

Eén der daarin aangeduiitte omstandigheden, welke 
geen wijziging ondergin�, is het gevaar,ontstaan door de 
ingestelde "Actie-Comite•s. 

�
..- Naar reeds werd gemeld, werd op Zondag, 17 dezer, 

te Brussel door het uitgebreid Comité van het - aan commu
nistische invloed zo rijk zijnde - Onafhankelijkheids
Front (O.F.) een bijeenkomst belegd, om de huidige stand 
van de Koningskwestie te onderzoeken. 

Na afloop der vergadering werd door het O.F.een pro 
clamatie uitgevaardigd, waarin met eenstemmigheid besloten 
�erd, alle afdelingen te mobiliseren en te alarmeren, met 
het oog ".212. � gemeenschappelijke nationale actie".-

Het Comité van het O.F.verzet zich met kracht tegen 
de terugkeer van de Koning, omdat dit "amnestie voor de 

iincivieken zou betekenen".-
Het O.F.sprak verder zijn voldoening uit over de 

vorming van de "Actie-comité's", door de B.S.P. en het 
AB V.V.

De zienswijge van C.V.P.-zijde, omtrent dese "Ac
tie-Comité's, werd uiteengezet op blz.4, van vorengenoemd 
rapport,No:383-Geheim,d.d.21 Juli 1949.

Uit 
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[ Uit)de@esbetreffende persberichte_!Yin bijgaande 
bladen liJ�ecbter,(êiat er een gerede aanleiding bestaat 

e veronderstellen, dat de Communisten in samenwerking 
met de linkse Socialisten, voorbereidingen treffen, om de 
terugkeer van de Koning, zo nodig met geweld, te beletten. 

Naar vernomen werd, worden dese onrust-verwekkende 
plannen, door de rechts-georiënteerde weerstandsgroeperinge 
doorzien, en in die kringen zou men reeds sedert enige tijd 
druk bezig zijn met het treffen van voorbereidingen, die er 
op gericht zijn, deze,eventueel met tegen-geweld, te kun
nen bestrijden. 

Eén en ander wekt de indruk, dat de huidige binnen
landse politieke toestand van België geenszins rustig kan 
worden genoemd en daardoor mede een ernstige belemmering 
vormt voor het tot stand komen van een nieuwe Regering, 
welke - ingevolge het c.v.P.-programma - dient aan te van
gen met het treffen van voorbereidingen ter oplossing van 
de Koningskwestie. 

Dat deze toestand door de rechtse pers ook als ern
stig wordt ingezien, moge

�
· ·ken uit de inhoud va_!Ï]het 

hierbij gevoegde opgeplakt tikel uit de "Gazet van Ant-
fwerpen 11 van Vrijdag, 22 Juli rood-genummerd als bijlage r.

X X 

X 

In het, bij de toezending der Belgische dagbladen, 
gevoegde voorgaande verslag,No:368,d.d.16 Juli 1'949, .. maakte 
ik re�ds melding van de hernieuwde pogingen van het Actie
comittS der Antwerpse Havenarbeiders",om doormiddel van sta
kingen, den betrokken autoriteiten de inwilliging hunner 
eisen af te dwingen. 

(Blijkens de publicatie op de vóór-pagina van het)
hierbiJgaande@ummer van "De Rode Vaan" van Woensdag, 20 
Juli, roept dit "Actie-comité de Antwerpse dok.kers op voor 
een 24-urenstaking" : en we 1 

le.-ter verwezenlijking hunner onmiddellijke eisen; 
2e.-tegen de eventuele terugkeer van Leopold III, en 
3e.-Solidariteit met de stakende Londense havenarbeiders. 

Nu de Londense havenarbeiders zich inmiddels hebben 
bereid verklaard op a.s.Maandag, het werk te hervatten,komt 
punt 3 in voorgaand lijstje te vervallen, doch de onder le 
en 2e genoemde eisen, geven m.i.nog voldoende aanleiding 
om met het uitbreken van de z.g.">Schoksta.kingen'' rekening 
te houden. .., 

In dit verband moge tevens nog worden verwezen naar 
het hierbijgaande opgeplakte bericht uit de "Gazet van Ant
werpen" van Zaterdag-Zondag, 23-24 Juli 1949, als bijlage, 
rood-genummerd II."-

w.-
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PROCUREUR-GENERAAL 
FCO. DIRECTEUR VAN POLITIE 
TE ·s.HERTOGENBOSCH 

=-1 
3 0 M�I \949 

e 

No. Kab.-393.

B;JI. 1.

Betrelfende: 

Lw 5178 • -1000 • 19-!9 

·- -

4>..ljcS>.2.. 1

·s-HERTOGENBoscH. 27 Me-i ioli-9. 

GEHEIM. 

Ter beschikking in handen ge
steld van den Heer Hoofd van den 
Centralen Veiligheidsdienst, Java
stra .• t 68, te 's-Gravenhage.

De Procureur-�eneraal, 
fgd. Dir c

�
eur van itie,

,,,, . 

p 

J •. van der Minne.



No:61.Geh13im. 

'-s-Hertogenbosch, !'J� •-ei l')L!-9. 

p 

r • i ....... .."" , • 

Betref'fende :Demonstr&t ie contr" t fdeling 
Enëels luchtdoel-artillerie 
door C.P.B.te Brasch�et{B). 

Bi.j h.1ge (n): 

-

Onderget��ende neeft deeer UEdelGrootAchtb�re 
beleefd h6t n�vol�ende te bericht�n: 

���r aanleiding van de komst van een �fdeling 
Engels luchtdoel-artmllerie,die in Belgie enige demonstra
ties zal geven,vrerd -in de omgeving van hèt 1<antonnement te 
Br8$chest,wa�r deze troepen gelegerd zijn,door de communis
ten de straten beschd!l:ierd m8t de navolgende leuèen:"Peace" 
"Return to Englana. ''INo more 194-0-1945", "No Pacts 11

, "Pacts 
mean war'' en "lle ·nent peace". 

De 

Aan den Heer 

Procureur-Generaal,fgd.Directeur 

van Politie 
te 

's-H EBT O G 3 �BO 8 C H. 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



No: 216. - GEHEIM. 6 Mei 

Onderwerp:"Belgische Bewegin5 
voor de Vrede".-

Bij lagen : 

- -

drie. 

Met verwiJzing naar dezerzijds schrijven, 
No:210-Geheim,d.d.29 April 1949, betreffende bovenvermeld 
ondeF,Werp, waarbij ik te Uwer kennis bracht, dat de Indo
nesier: PATTIPILAHY, Frans,geboren te Batavia, 15-4-1924, 
student, wonende te 's-Gravenhage, Malakkastraat, 45, op 
een - op 27 April 1949, door de z.g.0Belgische Beweging 
voor de Vrede" te Antwerpen georganiseerde-meeting het 
woord heeft gevoerd, heb ik thans de eer U hierbijgaand te 
doen toekomen, een eensluidend afschrift van het terzake 
van bedoelde meeting opgemaakt verslag, met twee bijlagen, 
naar de inhoud waarvan ik mij - kortheidshalve - verwijzing 
moge veroorloven. 

Blijkens de vermelding op blz.2,onder �o:15 van 
bijgaand afschrift-verslag, is deze Indonesier genaamd: 
PATTIPILOHY, Frans, en niet:PATTIPILAHY. 

Ten aanzien van het door hem op bedoelde bijeen
komst gesprokene, moge ik verwijzen naar de weergave van 
zijn rede, vermeld op blz.5 van bijgaand afschrift-verslag. 

In mijn·vorenaangehaald schrijven,No:210, van 29 
April 1949, maakte ik'melding van het feit, dat de poli
tieke strekking der organisatoren van de te Antwerpen ge
houden "massa-meeting", niet allen parallel zouden lopen. 

Deze verondersteliing grondde ik op de omstandig-
heid, dat bij de - op het bijgevoegde strooibiljet-vermelde 
Antwerpse Vredelievende democratische organisaties, ook werd 
genoemd "de groep "Voorpost11

, welke groep ik meende te moe
ten vereenzelvigen met het "Nationale Strijdblad 11De Voor
post", uitgave van de nieuwe politieke Vlaamse groepering, 
die zich "De VolksUnie" noemt en waaromtrent ik U berichtte 
bij d.z.schrijven,No:193,d.d.22 April 1949, onderwerp:" 

· "Nieuwe politieke groepering in België ".-

Bij nadere informatie te Antwerpen, is mij echter
gebleken, dat met de op bijgaand strooibiljet genoemde
groep "Voorpost" wordt bedoeld, een communistisch gezinde
groep intellectuelen, die sedert 1948 een maand-periodiek
uitgeeft, eveneens "Voorpost" gen1:1amd.

Met betrekking tot laatstbedoelde groep, wordt bij 
d.z.afzonderlijk schrijven,No:217,d.d.6 Mei 1949, nader
melding gemaakt. / 

/ 

"1�1 w.-
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AFS CHRIFT. 

R A P P O R T.-

Op 27 April 1949 had in de zaal "Rubenspaleia", ge
legen te Antwerpen aan de,Carnotstraat,No:13, een meeting 
plaats, georganiseerd door het plaatselijke "actie-comiteit 
voor de Vrede".-

Deze vergaderiniwas aangekondigd doormiddel van
vlugschriften, die als opschrift vermeldden:"Belgische Bewegin 
voor de Vrede 1

' en waarop als verantwoordelijk uitgever stond 
vermeld: 

HEUGEN S, Jules Jan, geb.te Antwerpen, 1-7-1925, 
pistoolschilder van beroep, van Belgische nationali
teit en wonende te Wilrijck, Vallaertstraat, 168,
Lid van de Kommunistische Partij afdeling Wilrijck. 

De meeting ving aan om 20 uur, in tegenwoordigheid 
van ongeveer 600 personen. 

Op het podium werden de volgende personen opgemerkt: 
De Voorzitter: 
le.- DE BROUWER, Jan Jacob Augustijn, geb.te Niel, 

op 28-8-1926, ongehuwd, student, van Belgische natie 
naliteit, wonende te Wilrijck, Koning Leopoldstr.8,-

Verder nog: 
2e.- MI CHIELS EN, Leo, geb.te Kapellen, op 23-6-

1911, van Belgische nationaliteit, doctor in de ge
schiedenis, Voorzitner van de federatie der Belgisch 
Kommunistische Partij Antwerpen, wonende te 
Canadalaan,No:224.-

3e.- MARE VOET, Joseph, geb.te Hoboken, 1-2-1909, 

van Belgische nationaliteit, secretaris van het A.C. 
O.D., wonende te Hoboken, Lambrechtstraat . 

4e.- VER CAMMEN, Gerard Elise Joseph, geb.te Ant
werpen, op 1-3-1912, van Belgische nationaliteit, 
lid van de Kom.Partij Belgi�, wonende te Wilrijck, 
Leliënstraat, 27.-

5e.- COX, Jan Emile, geb.te 's-Gravenhage, op 27-8-1919 
van beroep schilder, van Belgische nationaliteit, 
wonende te Elsene, Paul Spaakstraat,No:4.-

6e.-
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C O O LS, Elisabeth, geb.te Borgerhout, op 10-9-1907, 
huisvrouw, van Belgische nationaliteit, wonende te Bor
gerhout, G odtstraat,No:38.-

7e.- D ELEN, Adriaan, geb.te Leuven, 10-3-1883, museum
conservator, van Belgische nationaliteit, wonende te 
Berchem bij Antwerpen, De Merodelei,No:31-

8e.- PHI LIP S, Lodewijk, geb.te Antwerpen, 

9e.-

van beroep dokwerker, van Belgische nationaliteit, wm

lid van het Kommunistische Actie-comiteit der dokwer
kers, wonende te Antwerpen, V�n Kerckhovenstraat,No:91-

H O Y A U  X, Clothilde, geb.te Zeventhem, op 28-3-1903, 
huisvrouw, van Belgische nationaliteit, wonende te 
Brussel, 22, Boulevard Poincaré.-

lOe.- VAN R ENSEN BERG, Albert, geb.te Antwerpen, 
op 26-11-1901, van Belgische nationaliteit, van beroep 
bediende, wonende te Antwerpen, Generaal Cabrastraat,1.-

lle.- G E R  LO, Alouis Joseph, geb.te Middelburg(B) op 29-1-
1915, van Belgische nationaliteit, atheneum-leraar, 
nende te Vilvoorde, Arsenaalstraat, 7.-

12e.- NGO - � -TAU, Tsé, geb.te Tonkin, op 19-1-1911, ar
tiste van beroep, Vietnamese, wonende te Parijs, 41, 
Rue Blomet. 

13e.-

14e.-

A LLEMA N, Marcel, geb.te Sochaux, op 15-7-1927, 
van Franse nationaliteit, van beroep mijnwerker, wonen
de te La Grand Combe, in Frankrijk, Departement Gare. 

DIA L LO, Abdoulage, geb.te Bamako, op 1-1-1917, van 
Franse nationaliteit, wonende te Bomako in Frans-Soudan. 

PAT TIPI LO H Y, Frans, geb.te Batavia, op 15-4-
1924, student, Indonesiër, wonende te 's-Gravenhage, 
Malakkastraat,No:45.-

Als eerste spreker trad op de :gaax genaamde DE BROUWER, 
Jan, voornoemd,die de toehoorders welkom heette en er tevens 
bij hen op aandrong, de petitielijsten., waarmede in de zaal 
werd rondgegaan, te tekenen.Spreker betoogde, dat deze kandte
keningen moesten dien�en om de oorlogsstokers van antwoord te 
kunnen dienen. "Wij willen bewijzen - aldus spreker - dat de 
vrede noodzakelijk is voor de mensheid� Tot slot van zijn korte 
openingsrede, riep spreker het auditorium met klem op, allen 
toe te treden tot de "Belgische Beweging voor de Vrede".-

Ver-
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Vervolgens verleende DE BROUWER het woord aan de onder 
No:7e genoemde: DELEN, Adriaan. 

Deze begon zijn rede met de woorden;"Geachte toehoorders 
en Kameraden" en schetste in het kort zijn socialistische 
strijd en zijn houding tegenover de Spaanse burger-oorlog.Toen 
ook -aldus spreker - kon ik niet passief blijven en nu evenmin, 
daar de oorlog opnieuw dreigt. Het kan mij niets schelen, zegt 
spreker, wat men van mij zegt; ik ben een marxistisch-socialist 
en ik wil niets anders dan de vrede. Vervolgens brengt spreker 
warme hulde aan de Franse geleerde JOLIOT-CURIE, die te Parijs 
op het Wereldcongres voor de Vrede, Amerika openlijk aanklaagde 
als de oorlogsstoker No:1 •• - Wij zijn thans biergekomen betoogt 
spreker, om de vrede op te eisen en de ractionnairen en oorlogs 
financiers aan te klagen. Hij deelt mede, voor enige tijd te 
Nice (Frankrijk) te hebben vertoefd, 'alwaar een z'kere MOREAU, 
de rechterhand van Generaal DE GAULLE, in een rede zou hebben 
verklaard:"Wij willen de oorlog en liefst vandaag nog".
Voorts handelde spreker over het Uranium-arts van de Belgische
Congo en verweet hierbij de regering zeer scherp, dat zij de 
schuld is, dat deze kostbare delfstof aan de Belgische ·geleer
den wordt onttrokken. Al de Uranium van Belgisch Congo dient 
voor de atoombommen-productie, dus voor oorlogsvoorbereiding. 
Tot besluit van zijn toespraak citeerde spreker enkele woorden 
uit de geschriften van llil1MAIN ROLAND en roept uit:"De vrije 
mensheid is mijn vaderland" .-(Luid applaus).-

COX, Jan, voornoemd, daarna het wooDd verkrijgende, deelt mede 
� h�op het wereldcongres voor de Vrede te Parijs tegenwoor
dig is geweest. In zijn inleiding laakt hij de regering en 
tracht vooral Eerste Minister SPAAK belachelijk te maken.Ver
volgens handelt hij over genoemd Wereldcongres te Parijs en 
citeert enkele namen van personen, die hij aldaar heeft ontmoe 
Hij tracht te weerleggen, dat het Kominform dit Congres zou 
hebben uitgelokt. Onze tegenstanders - aldus spreker - beweren 
dat wij hiervoor betaald worden, doch ze kunnen ervan overtuigd 
zijn, dat de 500.000 toehoorders die aanwezig waren op het 
Buffalostadion te Parijs, hun reisjosten zelf hebben moeten 
betalen.Bij herhaling doet spreker een beroep op de intellectu
elen, om toe te treden tot de V.V.I.V.(Vlaamse Vereniging van 
Intellectuelen voor de Vrede). Tot slot van zijn rede roept 
spreker uit:"Zolang er Franco's geduld worden in de wereld, 
zal er geen wereldvrede kunnen heersen".-(Applaus).-

Als vierde spreker treedt op: 
COOL.S, Elisabeth, voornoemd. Ook zij deelt mede, dat zij als 
afgevaardigde van de "Vrouwenbeweging voor de Vrede", het 
Congres te Parijs heeft bijgewoond. Zij is heel kort in haar 
toespraak en zegt, dat al de politieke gevangenen in de rangen 
zullen opmarcheren van diegene, die de partij van de Vrede 
kiezen. 

Vervolgens wordt het woord verleend aan:VAN RENSENBERG, Albert, 
voornoemd. Ook deze begint met zijn indrukken weer te geven, 
die hij heeft opgedaan bij het Wereldcongres voor de Vrede te 
Parijs. Als eerste motief van zijn rede, hekelt spreker de be
weringen, als zou het Congres te Parijs geinspireerd zijn door 
het Kominform. De niet-kommunistische leden van de beweging 
voor de Vrede, worden - aldus spreker - bestempeld als "sukke
laars". Hij zegt dan: "Onder die sukkelaars noemen wij tal van 
professoren, zoals BACHET, COSIJNS, DEBACKER en RASKIN, voorts 
de directeur van het N.I.R.de Heer COLLARD, de R.K.geestelijke 
DUPONT, MARCEL en MARTIN".- Hierna stelt spreker de vraag: 

"Zóijn 
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"Zijn deze hoogstaande personen, dan allen onmondige kleine 
mensen, die zich zo maar bij de neus laten nemen?".
Vervolgens handelt spreker over enkele tussenkomsten op het 
Congres te Parijs en geeft een beeld van de rede van NENNI, 
Pietro, aldaar uitgesproken. In die rede, zou NENNI Pietro, 
fel de laatste rede van Churchill,in de U.S.A.afgelegd, heboen 
becriticeerd en deze hebben betiteld als oorlogsstokerij.I�ta
li� hee� langen tijd de bezetting der Amerikanen gekend, die 
de financiers en kapitalisten steunden en de volksmassa lieten 
verhongeren. Bij de laatste verkiezing in Italiij was de inmen
ging op politiek gebied, van de Amerikanen, duidelijk merkbaar 
en er werd zelfs van hun kant gedreigd met weerwraakmaatregele 
indien het� Volksfront de overwinning zou hebben behaald.Deze 
Italiaanse socialistische leider, zou verder het Atlantisch 
Pakt aan de kaak heboen gesteld er op wijzende, dat de vrede
lievende volkslagen van gans de wereld, het oorlogsgestook de 
kop zullen indrukken. Hierbij zouden twee methoden worden aan
gewend, n.l.eerst deze van de toegestoken hand, ten teken van 
vriendschappelijke regelingen, maar als deze methode niet 
slaagt, zal de hand zich toevouwen tot een ijzeren vuist. 
Vervolgens geeft spreker een deel van de rede weer, die op het 
Congres te Parijs werd uitgesproken door ZILLIACUS, Labour-af
gevaardigde uit Engeland. ZILLIACUS zou Amerika verantwoorde
lijk hebben gesteld voor de gespannen toestand in de wereld en 
hebben verklaard, dat hem dit niet verwonderde, aangezien zelfJ 
volslagen zotten over het al dan niet gebruik van atoombommen 
zouden te beschik.ken hebben. Hierbij zou ZILLIACUS bedoeld heb 
ben de Amerikaanse Minister FORRESTAL. 
Tot slot van zijn rede betoogde VAN RENSENBERG, dat het een 
schànde is voor de democratie in Frankrijk, zoals men daar de 
80 afgevaardigden heeft behandeld, die in de nabijheid van Pa
rijs een bezoek wilden brengen aan een fort, maar de weg daar
heen door de politie afgezet vonden. Spreker wijst er verder 
nog op, dat de twee kinderen, die eveneens deel uitmaakten van 
de delegatie en wier ouders door de Duitsers werden gefusillee 
in bedoeld fort, evenmin door de politie werden toegelaten tot 
het fort. 

Daarna wordt het woord verleend aan: ALLEMAN, Marcel, voor
noemd, een Frans mijnwerker en mede-afgevaardigde op het Werel 
congres voor de Vrede te Parijs. In het begin van zijn rede 
zegt spreker, dat de Franse arbeiders zich schamen over de hou 
ding door de Franse regering aangenomen ten overstaan van het 
verlenen van visa ten behoeve van verschillende afgevaardigden. 
Dus zelfs diegenen, die voor de Vrede strijden, mogen de Frans 
bodem niet betreden, zegt spreker. Nochtans, het congres werd 
aangevuld door een congres te Praag en tevens een congres in 
Japan gehouden, aldus ALLEMAN. 
Vervolgens brengt spreker uit naam van de Franse mijnwerkers, 
hulde aan de Antwerpse dokwerkers, om hun moedig optreden te
gen het Marshallplan, door het uitlokken van stakingen. Na nog 
Amerika als oorlogsstoker te hebben afgeschilderd, roept spre
ker uit, dat alle arbeiders over de gehele wereld vrede willen 
en deze ookm zullen verdedigen tegen alle pogingen van de im
perialisten en reactionnairen. (Applaus).-

Vervolgens wordt het woord verleend aan: HOYAUX, Clothilde, 
voornoemd, die in haar korte toespraak handelt over de concen
tratiekampen. Na vrijwel elke zin, die zij uitspreekt, roept 
zij :"Wij willen de Vrede!" Spreekster verklaart, tot geen anke 
le partij te behoren, doch de zijde te kiezen van diegenen, die 
de vrede, en niets anders dan de vrede, verdedigen. In Eurppa, 

leven 
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leven - volgens spreekster - 12 millioen kinderen, wiens ou
ders door oorlogsgebeurtenissen het leven hebben verloren en 
nu wil men opnieuw oorlog! - Wij vrouwen, zullen ons hiertegen 
uit al onze macht en met alle middelen blijven verzetten, zo 
besluit spreekster. 
Hierna neemt de genaamde: PATTIPILOHY, Frans, voornoemd, het 
woord. Hij begint zijn rede met de woorden:"Kameraden" en 
brengt dan de "broederlijke revolutionaire groeten�!!!! het 
Indonesische volk ... -

Gans zijn rede-döor hekelt hij de Nederlandse Regering en be
titelt deze als imperialistisch, die slechts bestaat om het 
volk va.n Indonesiij uit te buiten.Er geldt voor ons slechts één 
leuze - volgens spreker - en deze luidt:"Eenmaal vrij, voor 
altijd vrij!" Ook de regering van de V.S.A.noemt spreker hui
chelachtig en verwijt haar, dat zij tanks en kanonnen en ander 
oorlogsmateriaal aan Nederland levert, om het Indonesische 
Volk af te slachten. De Amerikanen - zo vervolgt spreker - ken
nen goed<Îe koloniale methoden om te heersen, want hun eerste 
bekommernis is, het volk politiek te scheiden. Spreker belicht 
enkele percentages van de uitvoer uit Indonesië naar de V.S.A. 
welke moet dienen voor de oorlogspróductie, n.l.aluminium 68%, 
tin 42%, meer dan in 1938 en palmolie 55% van de totale produc
tie. 
"Kameraden", gaat spreker verder, de imperialistische oorlog 
heerst in Indonesië en de wreedheden van de Nederlanders zijn 
niet van de lucht. In Zuid-Celebes zouden,volgens spreker, 
10.000 vrijheidstrijders door de Nederlanders zijn gefusilleerd 
om hun strijd voor �e vrede. Op een andere pl�ats zouden een 
duizendtal Indonesiers opgesloten zijn geweest in een trein 
gedurende meer dan 48 uren, zonder deze te mogen verlaten en 
zonder enige verzorging. Spreker beweert, dat de gruwelen in 
Indonesiä, deze der nazi's vér te boven gaan. nochtans, zegt 
spreker, is ons volk een verbeten volk, dat China tot voor-

1 beeld neemt in zijn strijd·voor de vrijheid en de vrede. 
Spreker zegt; "De steun door de Sovjet-Unie aan Indonesië ver

"leend, is het volk aldaar zeer wel gevallen. Niet alleen al de 
"democratische landen hebben ons hun steun toegezegd, maar te
•1vens alle arbeiders over gans de wereld�'(applaus). Hierbij ci-

teert spreker de actie van de Australische havenarbeiders en 
het verzet van de Nederlandse vrouwenbeweging, tegen het sture 

,van troepen naar Indonesi�. 
Spreker betoogt verder, dat de strijd der gekoloniseerde volke-

1 ren, de strijd voor de vrede betekent. Tot slot handelt hij 
over de vredesstrijd van het volk in China, Griekenland en 
Vietnam, en roept uit:''Wij willen geen oorlog en als ware par
tisanen zullen wij voor de vrede strijden." (.appààus).-

Vervolgens neemt de genaamde: DIALLO, Abdoula&1, voornoemd, het 
woord. Hij brengt de groeten over van het Soudanese volk en va 
het zwarte ras. Gans zijn rede door spreekt hij, in gebrekkig 
frans, over de gruwelen van de oorlog. Hij zegt kommunist te 
zijn om te strijden voor de vrijheid en de vrede en roept de 
aanwezigen op, mede te strijden voor de vrede.�applaus).-
Hierna wordt het woord verleend aan:PHILIPS, Lodewijk, voor
noemd. Deze spreker gaat er prat op, dat de Antwerpse dokwer
kers de eerste in Europa zijn geweest, die de oorlogsstokers 
van antwoord hebben gediend, door het uitlokken van stakingen 
aan de Antwerpse haven, tegen het Marshallplan.Hij betoogt ver 
der, dat het �tie-Komiteit van de dokwerkers" haar strijd 
voor de vrede·voortzet en dat de politie de arbeiders niet zal 

beletten 
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beletten het werk stil te leggen, wanneer het voor hen een 
strijd voor de vrede is. Hij verklaart,ook tegenwoordig ge
weest te zijn op het Wereldcongres voor de Vrede te Parijs. 
Vervolgens behandelt hij het probleem van de werkloosheid en 
wijst er op, dat er nog steeds 300. 000 woningen tekort zijn 
in België en spottende voegt hij daaraan toe:"Men geeft liever 
het geld aan Nederland, om de Nederlanders toe te laten Indone 
sië uit te moorden''. -
Voorts beweert spreker, dat aan Belgiä een verbod werd opge
legd door de v.s.A.om bepaalde goederen aan de Oost-Europese 
staten te leveren, hetgeen een commerciele verknechting aan 
de v.s.A.betekent, en hij voegt daaraan nog toe, dat het niet 
bij een commerciële knechting is gebleven, maar dat België 
zich thans ook in een militaire onderwerping aan de v.s.A.moet 
schikken. 
Tenslotte eindigt spreker met te zeggen:"Wij zullen het Ameri
kaanse volk toeroepen, dat de bandtekening van Spaak, onder 
het Atlantisch Pakt, voor ons generlei waarde heeft".(Applaus). 

Als vertegenwoordigster van de Vietnam, neemt daarna het woord: 
NGO-THE-TAU, Tsé, voornoemd, welke spreekster een korte uiteen 
zetting geeft over de Vietnam en de Franse inmenning, waarbij 
zij verklaart, dat het Franse volk deze slachting geenszins 
verlangt. Zij spreekt in de franse taal en besluit met te zeg
gen, dat er geen vrede heersen kan, zolang er k nog bloed 
vloeit op de slagvelden, in verband waarmede zij een beroep 
doet op de toehoorders, om de handen ineen te slaan ter ver
dediging van de vrede. 

Als laatste spreker neemt dan het woord: GERLO, Alouis, voor
noemd, een bekend- en vooraanstaand lid van de Kommunistische 
Partij van België en lid van het Resolutie-Comnté van het We
reld-Vrede-Front. 

In de inleiding van zijn rede schetst spreker in het kort een 
beeld over het Wereldcongres voor de Vrede te Parijs, waar hij 
eveneens tegenwoordig was. In het midden van zijn rede betoogt 
spreker, dat de kommunisten en de niet-kommunisten moeten sa
menwerken om de vrede in stand te houden. 
Vervolgens handelt spreker ov�r het dreigend oorlogsgevaar en 
spreekt van de verschillem.de overgangs-stadia, namelijk van de 
koude oorlog naar regionale alLianties en vandaar naar mili
taire pakten, allen gericht tegen de u.s.s.R. Het Congres te 
Parijs, heeft - volgens spreker - duidelijk het Atlantisch 
Pakt als een oorlogspak.t bestempeld. Hierbij zegt spreker, dat 
bedoeld pakt door alle middelen zoveel mogelijk moet worden 
tege�ewerk.t, om de vrede te bewaren.Spreker wijst vervolgens 
op het zel�beschikkingsrecht der volkeren en op het daaraan 
verbonden begrip van de vrede. 
GERLO besluit zijn rede aldus:"Overal waar thans de strijd met 
de wapens nog gevoerd wordt door de volksmassa tegen de reac
tionnairen, is het een strijd voor de vrijheid en daardoor te
vens een strijd voor de vrede".-(Applaus).-

Hierna werd, om 23.20 uur, de vergadering, die in volledige 
kalmte is verlopen, door voorzitter DE BROUWER, Jan Jacob, 
voornoemd, gesloten. 

� �-

Aan de uitgang van de zaal werd een geldinzameling gehouden 
"voor de Vrede", welke echter slechts een matig succes oplever 
de. 
Dè genaamde: VAN DEN BRANDEN, Frans, geb.te Antwerpen, op 
23-4-1914, dokwerker, lid van het c.c.van de K.P.B.en leider
van het Actie-Komi�teit der Dokwerkers, wonende te Antwerpen,
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Antwerpen, Terliststraat,No:8, had eveneens aan de uitgang van 
de zaal post gevat, teneinde pamfletten uit te delen. Deze pam 
fletten zijn getiteld: 0Aan de socialistische kameraden° en 
hebben betrekking op de "l Mei-betoging".-

Een exemplaar van bedoeld pamflet, alsmede een exemplaar van 
de aankondiging omtrent vorengenoemde meeting, gaat hierbij. 

Voor eensluidend afschrift. 

w.-



AAN 
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Afschrift pamflet. I 
DE SOCIALISTISCHE KAMERADEN, 

De ondertekening van het Atalntisch pact heeft slechts onbe
haaglijk.heid en onrust verwekt onder de werkers van Belgi�. Deze 
geven zich rekenschap dat het nieuw akkoord het wantrouwen tussen 
Oost en West zal aanwakkeren, uitstekend voorwendsel om de wedloop 
naar bewapeningen te doen aanvaarden, waarvan de uiteindelijke 
rechtvaardiging steeds de oorlog is geweest. 

DE BONDGENOTEN DIE MEN U WIL OPDRINGEN 

West-Europa wordt een bruggehoofd van deze Verenigde Staten 
waarvan het regime, naar de bekentenis van de socialistische pers 
zelf, de meest agressieve vorm van het ondergaand kapitalisme uitT 
maakt. In de Verenigde Staten staan zowel het staatsapparaat als 
de openbare mening onder de rechtstreekse controle van trusten en 
banken; al degenen die het kapitalisme en het kapitalistische re
gime willen bestrijden, worden er bestempeld als communisten en 
behandeld als buiten de wet gestelden.Geen maatschappelijke zeker
heid in de Verenigde Staten, waar enkele duizenden magnaten zich 
een groter aandeel van het nationale inkomen toeeigenen dan de 
tientallen millioenen negers en "arme blanken". 

In dit alies steekt weinig waarover eerlijke socialisten 
driftig kunnen worden, terwijl hen anderzijds de idee gemene 
te moeten maken met de onboetvaardige nazi• s, de F'ranco' s de 
zar•s en andere Tsaldarissen, dwars zit. 

Zij hebben ook geen reden geestdriftig te worden wanneer men 
hun een bondgenootschap voorstelt met de Société Générale, met de 
Kardinaal van Mechelen, met alles wat België als het meest reactio 
naire in zich heeft, om "de kommunisten uit te roeien".-

Ziedaar de leiders en de verbondenen die men voor U heeft uitg 
kozen. 

DE"VIJAND" DIE MENU AANTOONT 

Wat de "vijand" betreft die men "vooreerst schrik moet aaoj age 
om daarna te temmen", dat is de u.s.s.R., het land waar - de socia 
listische pers erkent het - noch trusts, noch financiers, noch ka
pitalisten, noch grootgrondbezitters meer bestaan, maar uitsluiten 
werkers: arbeiders, boeren en intellectuelen, broederlijk verenigd 
in de schoot van een proletarische Staat, die ze tijdens de anti
fascistsiche oorlog verdedigd hebben met een ongeevenaarde moed en 
zelfverloochening. 

In de Sovjet-Unie leeft en ontwikkelt zich de maatschappij zon 
der klassen, de socialistische maatschappij, de maatschappij van 
de toekomst. 

GIJ ZULT U NIET LATl!iN DOEN!! 1 

Zeker, ge zij't niet bereid de u.s.s.R.aan te vallen voor reke 
ning van de Amerikaanse imperialisten, omdat ge zeer goed weet dat 
elke slag aan het land van het socialisme toegebracht, het mnter
nationale proletariaat treft.Maar de goede bedoelingen volstaan 
niet; waakt er op, niet onvrijwillig de medeplichtigen te worden 
van de anti-Sovjet provocaties, die als voorwendsel zouden dienen 
voor het ontketenen van de aanvalsoorlog.Hoedt U er voor, tegen Uw 
wil meegesleept te worden in de catastrofe.Laat U niet misleiden 
door sommige schijnheilige redevoeringen, die enkel voor doel heb
ben de waakzaamheid der vrienden van de vrede in slaap te wiegen. 

DE ARBEIDERS MOETEN ZICH VERENIGEN. 

Het behoort aan het proletariaat het volk te mobiliseren 
voor de verdediging van de zwaar bedreigde vrede. Om in staat te 
zijn deze glorierijke taak te vervullen, moet de arbeidende klasse 
één blijven, De 



• 

- 2.-

De oorlogsstokers weten dit zeer goed, en het is geen toe
val dat ze alles in het werk stellen om de proletarische eenheid 
te verscheuren, teneinde aldus gemakkelijker het verzet tegen de 
oorlog te breken. 

Wij zul�en U de smaad niet aandoen de vuige laster te weer

leggen die tegen ons gebruikt wordt. 
Gij kent ons, gij weet wie we zijn.Onze vaders en ook onze 

grootvaders kenden elkaar.Wij zijn geboren in dezelfde kolenmijn
buurten, in dezelfde arbeiderswijken.Als kinderen hebben we samen 
gespeeld en dezelfde school bezocht.Later hebben we in dezelfde 
fabriek gewerkt en in hetzelfde kantoor. Hoe vaak hebben we samen 
geestdriftig schouder aan schouder de eisenactie gevoerd, om niet 
te spreken over de s�rijd tegen de bezetter.Wij spreken dezelfde 
taal; onze sympathieen, onze vreugden en onze hoop hebben we met 
elkander gemeen, evenals onze haat en onze smart.Wij zijn verbon
den door de band der klasse, die gesmeed werd in de loop.van een 
eeuw samen gestreden strijd. 

Wij zijn misschieh niet altijd dezeJfie mening toegedaan 
voor wat betreft de te volgen weg om naar het socialisme te gaan; 
niettemin.blijft ons doel, het Uwe en het onze, een nieuwe maat
schappij te bouwen op de puinen van het kapitalistisch regime, 

SAMEN KUNNEN WIJ DE VREDE REDDEN EN STRIJDEN VOOR WELVAART! 

Voor 't ogenblik gaat het er niet om het socialisme in Bel-
gië:t:H te vestigen, maar wel: 

DE PAS AF TE SNIJDEN AAN OORLOG EN ELLENDE; 

DE ONAFHANKELIJKHEID VAN HEI' LAND, ZOWEL ALS ONZE 

DEMOCRATISCI:lE VRIJHEDEN TE REDDEN. 
Het is niet tussen Moskou en Washington dat we te kiezen 

hebben, maar tussen het kapitalisme en het socialisme, tussen de 
reactie en de sociale vooruitgang. 

Vandaag �tellen zich de hoofdzakelijke taken, waaraan geen 
enkel proletarier die trouw bleef aan de zaak van het volk, zich 
mag onttrekken. 

WIJ ZULLEN NIE'T TOELATEN DAT DE KLASSEVIJAND ONS TEGEN EL

KANDER OPJAAGT. 

OM DE VREDE, HEI' BROOD EN BELGili' s ONAFHANKELIJKHEID TE 

REDDEN, ZUL.LEN WIJ STRIJDEN IN EEN Ji�NKEL FRONT! ! ! 

LAAT ONS OP 1 MEI SAMEN BETOGEN t t ! 

De Komm.Partij van België 

Verantwoordelijk uitgever:Hutse E.54, de Fierlandstr. Vorst. 
Drukkerij:N,V,Volksuitgave, 33-35 Kazernestraat, Brussel. 
Beheerder:Henri Heyndels, 23 Steenweg op Mechelen, te jfJ§i:

Vilvoorde. 

Voor eensluidend afschrift. 

w,-



No: 210.- GEHEIM. 

Onderwerp:"Belgische Beweging 
voor de Vrede".--- -

Bijlagen : één. 

29 .April 1949. 

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen 
toekomen, een exemplaar van een strooibiljet, hetwelk op 
Dinsdag, 26- en Woensdag, 27 .April j.l.te Antwerpen, op 
de straten aan het publiek en doormiddel van huis aan huis
bezorging in verschillende stadswijken, op ruime schaal 
werd verspreid en waarin - naar U moge blijken - wordt op
geroepen tot bijwoning van een te Antwerpen in het "Rubens
paleis" op 27 April des avonds om 20 uur, tehouden "Massa.
meeting". 

Uit de vermelding in de derde alinea van onderen, 
op bijgaand stooibiljet, moge U blijken, dat deze "massa
meeting" werd georganiseerd door "alle Antwerpse vredelie
vende demmcratische organisaties'', wier politieke strekking 
echter niet alle parallel lopen. 

De daarin genoemde B.B.V.(Belgisch-Sovjetische-Ver
eniging) en het O.F.(Onafban.kelijkheids Front), de Volks-
j eugd", te vergelijken met het A.N.J. V .hier te lande en de 
"Unie van Progessistische Intellecnuelen", kunnen worden 
geacht communistisch georienteerd te zijn. 

Van de mede daarbij genoemde groep "Voorpost", 
orgaan van "De Volksunie"(waaromtrent ik U berichtte bij 
d.z.schrijven,No:193, d.d.22 April 1949) kan dit evenwel
niet worden gezegd.

Naar ik gisteren (Donderdag, 28 dezer) te Antwer
pen vernam, werd bedoelde "massam.eeting0

, die inderdaad op 
Woensdagavond j .1. in het "Rubenspaleis-' aldaar beeft plaats 
gehad, door een vrij groot aantal personen bijgewoond. 

Als spreker is daarbij o.a.opgetreden, de genaamde: 
a-

x1 
P A T T I P I L,X H Y, F r a n s, geboren te 

Batavia, 15 April 1924, student, Indonesiër, wonende te 

's-Gravenhage, Malakkastraat, No:45. 

Door mij wordt getracht in het bezit te komen van 
een verslag over bedoelde bijeen.komst, ter vaststelling van 
nadere bijzonderheden, omtrent het door die persoon gespro
kene. 

l 
In afwachting daarvan, moge ik U verzoeken, mij 

thans reeds ten behoeve van "Labile" te Antwerpen, te doen 
berichten, hetgeen ten aanzien van deze persoon bij ons be
kend is, of bij onderzoek bekend mocht worden. 

w.-
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.J/ PROCUREUR-GENERAAL

fgd. Directeur van Politie 

te 

·s-HERTOGENBOSCH

No.: Kab .-393. 

Bijlage: 1. 

's-HERTOGENBOSCH, 14 Maart 1949 • 
Or:injc Nassaulaao 14 

Onderwerp: Sabotagegroepen. 

Ter kennisneming en beschikking 
in handen gesteld van den Heer Hoofd 
van den Centralen Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, te, 's-GRAVENHAGE. 

Dè Procureur-Generaal, 
fgd. Directeur van Politie, 

� 
J.C. van der Minne.
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No: 31.Geheim. 

Betrefrende:Sabotagegroepe.n. 

Bijlage (n): 

's-Hertogenbosch,11 Maart 194J.

.r76y3 

/2. j. </j 

tJ. ..3!]3 ( 

Ik beb de eer UEdelGr�otAchtbare beleefd te 

beri chten,dat mij van betrouwbare zijde werd medegedeeld, 

dat door de Communistische Partij in België een aantal , 

betrouwbare leden wor.den onderrieht in het plegen van 

sabotage op de schepen. 

Aan den Heer 

Procureur-Generaal,fgd.Directeur 

van Pol·i tie 

tE
r 

's-H ER TOGEN a OS C H. 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o -o-o-

De le.ki. 
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No: 109- � GEHEIM. 

Onderwer:g:"Communistische Acties 

.i!! België".-

Bij lagen : één. 

4 Maart 1949. 

1 I 
1 , 

fJij MRT 10·9 

.o· s1365' 

l, 

Onder weder aanbieding van bijgaand ge
heim rapport, hetwelk ik destijds van "Rival" ontving en 
U toezond bij dezerzijds schrijven,No:553, d.d.26 November 
1948, moge ik U het volgende berichten: 

Ingevolge het desbetreffend gepleegd mondeling 
overleg met een der afdelings-hoofden van Uw dienst, is 
de inhoud van bijgaand rapport, gisteren, 3 dezer, door 
mij met "Spil" besproken, waarbij ik van dezen "ZEER VER-
TROUWELIJK", het volgende ver.nam: 

- -

ttTen tijde van de chaotische toestand in Frankrijk, 
geschapen door de ernstige werkstakingen en onlusten in dat 
land, dus omstreeks einde September 1948, ontving "Spil" 
een nogal alarmerend rapport van het hoofd van zijn dienst 
te Luik, waarin een aantal gegevens, als in bijgaand rap
port vermeld, werden gerapporteerd. 

, Voorop gesteld zij hierbij, dat bedoeld dienst-
. hoofd te Luik bij "Spil" staat aangeschreven als een zeer 
goed geinformeerd - en bovendien als een zeer nuchter en 
bezadigd persoon, die zich niet gemakkelijk laat verleiden 
tot het ongegrond rappDrteren van ernstige aangelegenheden, 
als de onderhavige. 

Om deze reden werd door "Spil" werkelijke waarde 
aan het gerapporteerde toegekend • 

Enige dagen later werden door "Spil" soortgelijke
zij het in enigszins andere bewoordingen gestelde - rappor
ten ontvangen van d� Districts-Commandant der Rijkswacht te 
Luik en tevens van Kapitein Freddy" (André Michel Moyen). 

Toen hij wèer enkele dagen later aanvullende rap
porten omtrent dezelfde aangelegenheid van het hoofd van 
zijn dienst te Luik ontving, volgens welke in het Luikse 
gebied,door de Belgische Communisten, uitvoering zou:. worden 
gegeven aan de gesignaleerde plannen, besloot "Spil" één en 
ander ter kennis te brengen van de Regering en van de H.H. 
Procureurs-Generaal. 

Bijgaand rapport is gebleken een woordelijk af
schrift te zijn van het door "Spil" op 10 October 1948, aan 
genoemde autoriteiten verzonden schrijven. 
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Op de vraag van "SPIL" hoe onze dienst in het bezit 
is gekomen van dit afschrift, heb ik geantwoord, dit niet 
met zekerheid te weten, doch dat dit vermoedelijk van een 
buitenlandse dienst werd ontvangen. 

"Spil" achtte dit zeer wel mogelijk, aangezien hij 
een dergelijk rapport tevens aan de Engelse- en aan de 
Amerikaanse dienst had laten bezorgen. 

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, 
kunnen wij thans echter vaststellen, dat "Rival" bijgaand 
rapport niet ontving van het "2e Bureau", zoals hij aan mij 
mededeelde, doch van de Procureur-Generaal te Antwerpen. 

Á / Omstreeks 20 October 1948 ontving "Spil" wederom van 
-)I het hoofd van zijn dienst te Luik, aanvullende gegevens,

volgens welke,door de Belgische Communisten een zeer uit
gebreid plan ter spoedige uitvoering was opgesteld en het
welk ongeveer de volgende phases bevatte: 

1 

Phase A.- oprichting van ondernemingsraden ter in
dringing in de bedrijven. 

" 

" 

" 
" 

B.- decentralisatie van de secties en het vor
men van kleine cellen. 

c.- het plegen van sabotage-daden, te begin
nen met z.g.n."Sit-down"-stakingen. 

D.- mobilisering van de massa, en 

E.- greep naar de macht. 

Ook deze aanvullende gegevens werden weder door 
"Spil" aan genoemde autoriteiten ter kennis gebracht. 

Inmidaels begonnen evenwel de stakingen in Frankryk 
te verlopen en werden aanwijzingen verkregen, waaruit bleek, 
dat de Franse Communisten zich genoodzaakt zagen te retire
ren. 

Ruim een week later, dus omstreeks einde October, of 
begin November 1948, ontving "Spil" een rapport, weder van 
het hoofd van de dienst te Luik, waarin deze meldde, dat de 
leiders van de Belgische Communistische Partij een geheime 
order hadden uitgevaardigd aan de betrok.Ken functionnaris
sen, volgens welke, elke activiteit, tot nader order onmid
dellijk diende te worden �topgezet. 

Ook dit is toen weder aan de genoemde autoriteiten 
bericht. 

Tot op heden is van bedoelde activiteit van de C.P.B. 
in Belgiä nog niets weer vernomen. 

Vastgesteld is kunnen worden, dat vorengenoemde phase 
A. en B. in België zijn uitgevoerd en dat, voor wat Frank
rijk betreft, ten aanzien van dek p�ases A.B.en c. uitvoe
ring heeft plaats gehad.

�' en zo já, in hoeverre, de georganiseerde groepe
ringen in Belgi8 van vuurwapens, granaten, enz. werden voor
zien, is niet met zekerheid kunnen blijkeniEr wordt echter 
rekening gehouden met de mogelijkheid, dat dit inderdaad 
heeft plaats gehad. 

Naar 
-
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Naar het oordeel van ''Spil", maakt het voor België 
ontworpen plan, deel uit van een voor geheel West-Europa 
bedoelde actie, die vanuit het Kominform, of althans door 
Moscou werd en nog wordt gedicteerd. 

Het feit, dat de Communisten in Frankrijk geen suc
ces behaalden, wil - volgens ''Spil" - geenszins zeggen, dat 
hiermede de ontworpen plannen thans van de baan zijn. De 
huidige toestand in Italië duidt erop, dat men niet bij de 
pakken neerzit. 

Y
'/ "Spil" meent, dat men vooral in Belgiä op dit punt 

zeer diligent dient te blijven en dienovereenkomstig zijn 
dan ook de betrokken hoofden van zijn dienst in het gehele 
land, doormiddel van geheime voorschriften geinstrueerd. 

Desgevraagd, deelde "Spil" mij nog mede, dat -
gezien qe ontwikkeling en het verloop der vorengenoemde 
aangelegenheid, waarbij een spoedige stopzetting van de 
actie in Belgiä van C.P.B.-zijde werd bevolen, terwijl 
voor een bedreiging van Nederland niet behoefde te worden 
gevreesd - hij daarin aanleiding had gevonden, om ons niet 
onnodig te verontrusten en derhalve daaromtrent geen mede
delingen had verstrekt. 

Nu wij echter, via een andere instantie, ten dele 
met één en ander in kennis zijn gesteld, verklaarde hij 
zich gaarne bereid, ons verder op de hoogte te houden. 

Indien bij hem dan ook berichten, verband houdende 
met vorenvermelde aangelegenheid, binnenkomen, welke zouden 
duiden op een hernieuwde activiteit in Belgiij, zal hij mij 
daarmede zo spoedig mogelijk in kennis stellen."-

w.-
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Onderwerp:"Le Drapeau Rouge" en 

"De Rode Vaan",-

Bij lagen : één. 

4 Maart 191,..9�------

,�cO MRT 1949 

l \, ' c,;o.!.,

Naar aanleiding van Uw scbrijven,No:56089, d.d. 

23 Februari 1949, waarbij een als bijlage gevoegde foto-co

pie van een door Uw dienst samengestelde statistiek, betref

fende het aantal abonné's op "De Waarheid" en op andere Ne

derlandse dagbladen, moge ik U berichten, dat genoemd schrij 

ven en de bijlage, gisteren, 3 dezer, door mij aan "Spil" 

zijn ter handgesteld. 

Deze toonde zich daaromtrent zeer erkentelijk en 

verzocht mij, zijn dank daarvoor aan U over te brengen. • 

Door het betrokken afdelingshoofd van Uw dienst 

werd mij mondeling verzocht, bij het overhandigen van be

doelde stukken aan "S_pil", bij dezen tegelijkertijd te in

formeren naar de huidige stand van zaken ten aanzien van 

"I.e Drapeau Rouge" en van ''De Rode Vaan", welk verzoek 

door mij aan "Spil" werd ter kennis gebracht. 

Hierbij deelde deze mij mede, wel de gegevens voor

handen te hebben, doch deze nog niet in een statistisch over

zicht te hebben doen ve.rwerken • 

Hij gaf echter onmiddellijk opdracht - te Uwen be

hoeve - van de voorhanden zijnde gegeve ns een beknopt sche

ma samen te stellen, waarvan U het resultaat hierbijgaand 

gelieve aan te treffen. 

w.-
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voor o.D. 37. 

1.3_�-/ 
Uittreksel uit Rapport MEJNSUEL (Nr.12-1948. 

De C.P.B.gaf midden December 1948 een circulaire uit, 
betreffende drie belangrijke taken voor de nabije toekomsta 

1) Hernieuwing van de partijkaarten, geheel en nauwkeurig
ingevuld op grond van inlichtingen, verkregen door middel
van vertrouwensmannen. Partij-genoten uit 1946, die zich ge
distancieerd hebben,moeten worden opgezocht� daar bijna alle
leden uit die periode zich om allerlei redenen hebben afge
wend, welke niets te ma�et onenigheid t.o.v.de politieke 
lijn v,n de partij. 

2) Aansluiting bij aen vakbeweging verplicht. voor invulli
v.d.nieuwe kaart moet een desbetreffende vraag worden ge -
steld en gecontroleerd. Onwaarheden moeten worden gestraft.
Elk syndicaat is goed, doch het �yndicatUnique moet warm
worden aanbevolen.Van elke straat zo mogelijk een lijst van
niet bij een vakbond aangesloten communisten, opdat de meest
geschikte kameraden daarop afgestuurd worden.

3) Ter bestrijding van de hogere kosten voor porto enz.be
talen de betrokken arbeiders met ingang van Januari 1949
minimaal 10 fr. extra, vermoedelijk per 2 maEnden. De finan
ci�n van de partij zijn reeds zwaar belast.

/ 



Onderwerp:"Toezending Belgische 
Dagbladen".-

Bijlagen:� exempl.vari de 
''Rode Vaan".-

� exempl.� andere 
Belgische Dagbladen. 

26 Febr,uari 194�. 
\/ r '· 
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Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe
komen, 6 exemplaren, n.1.de nummers van 18- tot en met 24 
Februari 1949 van "De Rode Vaan", benevens een achttal exem
plaren van andere Belgische dagbladen. 

Uit de inhoud van bijgaande nummers van "De Rode 
Vaan" blijkt, dat de- propaganda-actie ten gunste van het 
plaatsen onder de C.P.B.-leden van aandelen ad. 100 francs, 
onder het motto:"VOOR D;E KOMM.UNISTISCHE PERS" - welke begin 
Januari j.l.werd aangevangen - nog steeda zeer intensief 
wordt voortgezet. 

Aanvankelijk werd daarbij als einddoel vermeld, de 
plaatsing van een aantal aandelen tot een totaal bedrag van 
twee millioen francs. Toen dit bedrag enige weken geleden 
werd bereikt, werd onmiddellijk de actie met hernieuwde .kracht 
voortgezet, ter opvoeri.ng van deze leningen tot een bedrag 
van drie millioen francs, waarvan thans 2.332.800 francs zou 
zijn geplaatst. 

Het steeds maar blijven hameren op 9.itzelfde aam
beeld, doet m veronderstellen dat de financiele positie van 
het C.P.B.-orgaan er bepaald niet rooskleurig uitziet. 

De afgelopen week kermerkte zich door een opvallende 
arbeids-rust, in vrijwel het gehele land. 

De van C.P.B.-zijde in de laatste weken ondernomen 
pogingen, om op zo uitgebreid mogelijke wijze te komen tot 
stichting van de z.g.n."Werkloz.en-Comité's", hebben - vooral 
in het Vlaamse land - niet aan de verwachtingen beantwoord 
ea op verschillende plaatsen geheel gefaald. 

Op een, op 17 Februari j.l.te Antwerpen gehouden 
openbare bijeenkomst, ten behoeve van de werklozen, uitgaande 
van een dergelijke "Werklozen-Comité*', waarbij een paar kop
stukken van de C.P.B.het woord voerden, bleken slechts circa 
400 werkloze belangstellenden aan wezig te zijn. 

Waar het aantal werklozen te Antwerpen, alleen onder 
de havenarbeiders reeds meer dan 7000 bedraagt, is genoemde 
vergadering van het "Werkl'C>2,�n-Comité", min of meer als een 
fiasco te beschouwen. 

Nagenoes<., 
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Nagenoeg geheel in overeenstemming met de desbetref
fende publicaties in "De Waarheidn, wordt in "De Rode Vaan" 
op heftige wijze de propaganda-actie tegen het Marshall-plan 
en - gedurende de laatste dagen vanzelfsprekend ook - tegen 
het "Atlantisch Pact0 gevoerd. 

Voorts blijkt, dat het C.P.B.-orgaan zeer bijzondere 
aandacht besteedt aan het congres, hetwelk door de Interna
tionale Raad der "Europese .Beweging" van 25 - 28 Februari 
te Brussel wordt gehouden. 

Blijkens een oproep, op de voor-pagina van het hier
bijgaande nummer van "De Rode Vaan" van Donderdag, 24 Febru
ari, zullen de Communisten ai: a.s.Zondag, 27 dezer, te Brus
sel "Manifesteren om het bedrog aan te klagen van de "Europe-
� Beweging" � SPAAK en CHÖRCH'!LLn:= 

-- --

Verder blijkt, dat op initiatief van het"Katholiek
Vlaamse-Hoogstudentenverbond" en het "Verbond der Brusselse 
Katholieke Studenten", met medewerking van de Waalse studen
ten van Leuven, een protest-betoging werd georganiseerd, te
gen de veroordeling van Kardinaal Mindszenty, welke j.l.Don
derdag, 24 dezer, te Brussel werd gehouden. 

Deze betogingen hebben geleid tot incidenten,"welke 
plaats grepen v66r het Communistische Partij-gebouw, aan de 
Stalingradlaan te Brussel, waarbij door de betogende studen
ten een aantal ruiten van dat gebouw werd ingegooid en het 
verder nogal heet is toegegaan. 

Voor het desbetreffende verslag in één der bij gaande 
nummers van de "Gazet van Antwerpen", moge worden verwezen 
naar de aan het slot van dit rapport vermelde "nadere aandui
dingen".-

Alhoewel aangenomen kan worden, dat de Regering en 
de stedelijke overheid, alles in het werk zullen stellen om -
vooral tijdens het bezoek aan Brussel van de buitenlandse 
deelnemers aan het congres van de "Europese Beweging" - orde
verstoringen te voorkomen, moet het toch mTi.niet uitgeslo
ten worden geacht dat - gezien de door genoemde incidenten 
ontstane gespannen verhoudingen - de Communisten a.s.Zondag 
tijdens hun manifestatie, ongeregeldheden zullen trachten 
uit te lokken. 

Vanzelfsprekend is dit slechts een veronderstelling, 
ter controlering van de al- dan niet juistheid daarvan, wij 
de Belgische dagbladen van a.s.Maandag dienen af te wachten. 

Overigens geeft de inhoud van bijgaande bladen geen 
aanleiding tot het maken van bijzondere opmerkingen. 

De voor ons van enig belang te achten artikelen en 
berichten zijn weder met rood-omlijnd en/of aangestreept, 
terwijl nog de bijzondere aandacht moge worden gevestigd op 
de hierna volgende nadere aanduidingen: 

le.- 11De Rode Vaan" van Vrijdag, 18 Februari, op 
het artikel onder het opschrift:"Nationale 
Conferentie te Brussel".-
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"De Rode Vaan" van Dinsdag, 22 li'ebruari, op blz.}, 
het artikel onder het opschrift:"Nagels met Benelux
koppen".-

Hetzelfde blad, op de achter-pagina de berichten onde 
de rubriek:"De Wereld van de Arbeid".-

"De Rode Vaan" van Woensdag, 23 Februari, op de v66r
pagina en op pag.2, het hoofdartikel, onder het op
schrift:"Kalmte gezel Finet".-

Hetzelfde blad, op de vóór-pagina en op pag.2, het 
artikel, onder het opschrift:"Benelux bezorgt ons 
veel te veel sigaren ..... Maar "Het Moerdijkkanaal" 
valt nog steeds niet in de smaak van de Rotterdamse 
Havenbaronsn.-

"De Rode Vaan" van Donderdag, 24 b'ebruari, op de vóór
pagina, de oproep, onder het opachrift:"Om het bedrog 
aan te klagen van de "Europese Bewegingtt van Spaak en 
Churchill".-

Hetzelfde blad, op de v6ór-pagina en op pag.2, het 
artikel onder het opschrift:"Ter gelegenheid van zijn 
31-jarig bestaan - Groet aan Het Rode Leger".-

Hetzelfde blad op blz.2, het bericht onder het op
schrift:"In de Senaat" - Reactionair offensief tegen 
de politieke gevangenen en de weerstand 11

.-

9e.- Hetzelfde blad, op de achter-pagina, het verslag, on
der het opschrift:"Bij een enthoesiast Congres te 
Brussel - De Volksjeugd van Belgiij in de bres voor 
de Verdediging van de gewettige eisen der Werkende 
Jeugd".-

lOe.- De "Gazet van Antwerpen" van Vrijdag, 25 Februa.ri, 
het hoofdartikel op de vóór-pagina en op pag.2, onder 
het opschrift:"De Openbare Opinie moet de Europese 
Beweging steunen!".-

lle.- Hetzelfde blad, op de v66r-pagina, het artikel onder 
het opschrift: "Duizenden Studenten betoogden te Brus
sel tegen de veroordeling van Kardinaal Mindszenty -
Communistisch Partij-lokaal moest het ontgelden".-

w.-
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/No.: BX 56089 
Bijla.o.:e: een 

•s-Gravenhage, 23 Februari 1949.

Onderwerp:dagblad nne Waarheid". 

III/ITic 2 

Bijgaand doe ik U toekomen een foto van een aan mijn dienat 
ea.II1engestelde statistiek, waarin verNerkt is het aantal betalende 
abonn<P s op het communistisch partij-orga.a.n t1De flaarheid n. 

t Teneinde in staat te zijn, vergelijkingen te me.ken met andere 
bladen. z:l.jn tevens opgenomen en ver"erkt de aantallen betalende 
abonné's op alle andere Nederlandse dagbladen voor·welke deze ge
tallen boven de 100.000 gelegen �ijn. 

Ter verdere �ergelijking op internationaal niveau mç�e nog 
dienen., dat, blijkens gegevens verstrclct in een Nederlanda perio
diek de verkoop van het Franee commun:l.atisohe partij-orgap.n "l'Humc-· 
nité" in 1947 (het l�atstver.nelde tijdstip) 426.480, stuks bedroeg 
(1945: 223. 400, stulcs, 1939: 212. 050 stuks J.

Blijkens een publicatie in "De Waarheid« van 27.1.1949 zou

de orlage van het dagblad vo.n de Engelse communistische partij, 
ae "Daily i7orkertt momenteel 120.000 bedragen, ter,lijl een campag
ne gaande zou zijn, om deze oplage te doen atij�en tot 250.000 
stuks. De eerste eteppe van deze actie, eindirmnde per 1 "5 .1949, 
zou de·oplaPce tot 150.000 moeten opvoeren • 

. Bijgaande foto dient ter vervanging van de foto welke enkele 
maanden geleden door de Heer de Meyer van IJ11jn dienst, tijd9ns een 
bezoek vnn deze a?n Brussel aan de Heer llonbaliu. vrerd overhandigd.
Voor zover nog mogelijk was, zijn de gagevena thans gecompleteerd. 
L 

l{ET HOOFD VAN DE D !ENS T 
namens deze: 

�·�· van Laere.

f.l'i�g werd bekend, dat l'Humanité in October 1947 nog slechts 
e_�n oplap:e van 364.00ü exemplaren telde. 

,• 

Aan de Heer B. Uijlhuizen. 
�iet Avontuurotraat 24 
te 
BREDA. 



No: .21·- 28 Januari 1949. 

Onderwerp:"Verslag Q._!:.�.-meeting 
gehouden te Antwerpen, 
� 20 Januari rE.2.: 

r 

1 1 FEB. 1949 

Bij lagen : één. JÄ DJ S-yDJ_J

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe
komen, een van de dienst van 11Rival" ontvangen exemplaar 
van een verslag, betref1·ende de op Donderdag, 20 Januari 
1949, te Antwerpen plaats gehad heboende "Concentratie
meeting van de C.P.B.-Federatie Antwerpen", naar de in
houd waarvan ik mij - kortheidshalve - verwijzing moge 
veroorloven. 

Omtrent deze meeting maakte ik reeds melding op 
blz.2 van dezerzijds schrijven,No:44,d.d.22 Januari 1949, 
onderwerp: "Toezending Belgische Dagbladen", waarbij ik 
U tevens een daarop betrekking hebbend strooibiljet deed 
geworden. 

Van de op blz.9 van bijgaand verslag genoemde druk
sels, welke aan de ingang van de zaal werden verspreid, 
vermeldende het "Programma der C.P.B.inzake de nationale 
redding", bleek "Rival nog maar één exemplaar, ten behoeve 
van zijn dienst te bezitten, hetwelk hij niet kon afstaan. 

Op d.z.verzoek, zal worden getracht daarvan een foto 
copie te maken, welke na ontvangst U zal worden toegezon
den, ter hechting aan bijgaand verslag. 

Op blz.; van bijgaand verslag, wordt melding gemaakt 
van de symbolische vriendschap tussen de Waalse-en de 
Vlaa�se communisten, welke van Vlaamse �ijde werd gedemon
streerd door het aanbieden door Frans Van den Branden, aan 
de Waal, Julien Lahaut, van een z.g.n."krukhaaku.-

Ter toelichting zij vermeld, dat met een krukhaak 
wordt bedoeld, een van een korte houten steel met kruk 
(dwarsstuk als bij een spade) voorziene ijzeren haak, wel
ke door de dokwerkers wordt gebruikt om gevulde balen en 
pakken ter lossing uit het schip, naar zich toe te halen. 

W.-
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Eoalo door bot &Jg'bl.'1d 11 :De "?o lo vaan" or- ver- ar h1 j 
middel V'äo atroo1biljotten lronbaar vmrd c;e�l·t, gin{; op 
20 <îam�rt l"49 in t at " Rubem.1t>,3le10 u Cor.nototraat t0 
AntwBrpcm een 61,"0to oonoentrat1emottng dot>r, àio in hat 
het to kon dei· !1onim1a:r.docking �tonél, on b�lead î'10rd ûoor 
üe Bol ·1001'!0 R'of'!mun1nticc�� rurt�.j, eöorntio Antim:r.nen. 

Roods vnnat 19,30 uur spnoldo ae fbnf'c:1ro van ,10 
Feaerottu t,ntm,rpan onlrolo tnmiakHtukk(!n. 

Op het pOO!UI:l otonden 5 vlag en vun do ve:i-."Schilloudo 
Koru-uniotiooho Ot'<i9lin'50f} evornls eon t"l. .. ote foto Win mm:11.

Tn het midden der tof'ol bevond G'!.oh o n groot kor:irnun1ot1cbb 
eml>laom mr.?t o;.1n woo1"o.c1jdan orv::i11 do mponoehildon vnn de 
prov1nc1oo Anmorpen on I.u1 �. 

Te!' hoortte '10n c1o h':l lkono v.oreo OT> sl)Omlo kon éle 
vol inntîo opsct1ri ton oar..-.obracht c 
tt vu. ''JD �? l r,.. r • AAR tt on N At T"' OP \1 l�' HE� 
ffiOOR/1.L. A VA. A"'IW. ; n:soru:uo " ..

Vo?'der <".ttO óo o.1al nog va,--1·io"'"� mot do nooige kot"""' -
nistisc)io ,nmpale. 

om 20 u•1.r stipt doet hot buret.?! ztjn 1ntroae en 
neemt pl.a':l.to ocbtar da bestuurotaf9l. 

DE oom:mur: Al'bort n,iomt onmidaellijl", r4n vom.•{:1tter 
dor veri1,1dorins,het woord on }tondist �o intrede aan van 

TAJifr.LîT ,Tulton, Vuor�1··tor dor tocmrrun!Qtlao••a •• Fartij Beytie !. 
r..oarop door de tunfara ûo "Internat!oflltott wordt oongelmven 

Onder een élovorend aJ)plsus !'1cht TATlAUT e:1ch �ar hot 
podium. r 1j !2 var.J3osold van oen Waaloe c1o1,1gat10 v.saromler 
2 mt;Jm·;•orkers in r.01.�l.kledij. 
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DB CONHJCJC neemt daarop het woord on verlcl.Oar·i; dat !AHAUT 
de groeten overbrengt van hat rao.lse oan het Antwerpse proletf:lriaat. 

Hij stelt verder 2 loden van hot bureel aan het publiek voor, 

nl. Bob CLAESSElTS en Bert VAr HOOlHCK. Hij d.anl{t de sa:mezigan voor 
de talrijke: opkomst. 

Ilij deelt mede dat de K.P. vandaag de grote voornan LEllIN 

herdenkt, die het socialisme ovor de ganse werela geholpen heeft, 

en vraagt ter zijnar nagedachtenis een minuut !ltilte. 
Hij kondigt aan dat de spreekbeurten zull�n !land.alen over de 

onder-;ierping van ons land aan het kapitalistisch Amerika-on tq�en 
de Regerin_g Spaak. Hierop verloent hij het woord a�n rJili'ATIT ,T, lien. 

2a 1 10 uur - LA.HAUT, 0-ulien drukt zioh uit in de Frense t").,�1 •
� .. 

Bij br.onrt de groet van do Le:1.diri..g der ir.P. 'lleltr,t t mlF.lkt 
tevens de groeten ov9r van het Waalse volk aan het Vl.Domse.

Hij stelt daarop de 2 mijmvei.�kers voor die hem V?.r(:rezell�n 
en vertelt dat deze echte mijnwerlre1� zijn en s�en �oals deze die 

Leopold III in z,,1tserlam. z jn gaan bezoeken. Hij scbildort hen 
af als hot symbool van hot 'ib �onde Waalse proa.e tarioa.t. 

De mijnwerkers die het Z\�re ondere�ondse werk doen woroen

uitgebuit daar de kolen - een natuurlijke rijkdom - behoren aan een 
bende kapitalisten. 

Hij herinnert er aan dat LEliIN da kolen van de kapitalisten 
heeft afgenomen en aan het Russische volk gesobonken hetgeen in 

BelgHi ook zal gebeuren • 
'Hij haalt daarop het voorbeeld aan het Russische proletarisch 

blad "' � P.ravda " en zegt dat de pers zich niet kan vrijvechten 
zonder over eon eigen pors te beschikken dia niet afhangt van hot

Ameril..'Sanoe 'Kapitaäl. 

l 

Hierop brengt hij hulde aan de Antwerpse Ped•)ra tie, die do 
oorste plaats inneemt bij de onder�chrijving van de lening van het 
eigen Persbuis.

Hij zegt .fier te Zijn, dat or thans nog kamsraden zi jo om het 
we�k van Lenin voort te zetton.

Hij V'alt VAll AC'H<ER, Minister, aan die, naar hij beweort tdoor 
zijn toegepaste politi�k zo in hot n�uw gedreven is dat bij het

§ysteem van het " sauve qui peut " toep1:1st. Tiet land rnoat geregeerd
woraen door het volk.
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Hij \lijst don op China i-aar sedert 20 Jaar de kotl.mllnj sten 
vervolgd en gefolterd �rden. Dczo heren smAken thans het vuur te 
staken en durven daarbij nog hu voor.r,aardon ote1 len• n:1rirvan kan 
echter geen sp;rl;!.ko zijn. Het moot een onvoor�ardelijko overc;av0 
zijn• De kom:runint�n eisen de bestraffing van de oorlo-smis:tládigors 
on de knpit�atie van de Chinese bourgeoisie. 

Hij ze�t dat er in de burgerp�re veel 'kw.lad gesnrokon wordt 
over <Ie Y.P. en stelt de vraag "rr.aarom 1 " 'Hij 1?eantwoor,dt ze met 
te zeimcn det de knpitalisten schrik hebben van de Tr.P. on dat ze 
raden he boen bang te zijn 

Hij heeft 'het vervolgeno ov�r i:lo ex-propri-atatie van domeinen. 
Hij felicitaord de Fedorotie Antwerpen voor haar geleverde 

prestaties en als blijk van sympathie van hot Vkmlae prolotai-is.ot 
overbaudigt hij aun de secretaris van de federatie Antwel,'"pen. oen 
mijnwarkerslançp. Dit goschenk moet aanzien ala een symbool van 
verstandhouding tussen Waien en Vlamingen. 
BESLUIT : 

wanneer 25 jaar goloèien LENIN stierf was dit een r.arde 
slag doch wij �"dsten dut do door he� g&voer�e strijd zou voortgezet 
v,ordon. Dit is geschied door ItarrDraad STAr,nr. 

De kornmunisten hebben do dure eed gezworen do strijd áio 
Lenin in Ilusland qee.ft gevoerd in eigen land voort te zetten tot 
een eigen soo1alisme is opgebouwd. lsn wij heboon_ woo;-d �aboudcn. 

Spre ·ende over Rusland zo"'dc hij, dat Hitler het in oan 
oJ?m'eltoer daoht ta k'.lilnen vernietigon doch het te�enov rgestelde. 
gebeurd is. Het is nuneltjk het îlode Lègor dat het eerste vaandel 
op Berlijn heeft_ge�laatst. 

De Sovjet-Onie is thans hot golu1ckigste en Jl'Bch "-'lt ". land 
ter woreld. &t is een dam tegen hot hitlerismá en fasoisne. Aan 
bo.ar zijde staan de soldaten van r=arkos, het prachtige, rnoed�go 
Chin&se volk, alle onderdrukte koloniale volkcran en het proletari
aat. 

Wij \Villen de varnietiging van het kapito.listisohe regiem.Hij 
eindigt zijn sp.roe'ltbeurt met de woorden : " Deze die willon eten 
moeten werkon ". ( îll�el"end applaus ) 

De voorzitter der vorijader1ng vorleent het woord aan Frans

VA.'t' D3N 1mANDEN., die in 1.1aam van de Ant-werpse doklro:rs eén krukhaak 
ten geschenke aanbiedt ann de 1aalse mijnwarkeX'S. 

tAHADT bedankt en hnopt, daar het oen haak 1s, er ook de 
Regering Spaak te kunnen aanhangen. ( Daverend applaus ). 
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Vervolgens verleent da voorzitter het woord aan Eob 
OLA 7'}S8ENS. 

Deze bepaalt er zich toe een vrije en hoknopte vertalif16 
to geven van de ra-de die t,\1IA.D'r Julien kwäm uit ta npreken. 

])an.rop komt om 20,45 uur Bert VAru ROQ.TtJ:OK aan hot woord� 

.Bert VAN HOORJ.CK verklaart terug te korren van hot Parlement ,"lS.ar 
zich gedurende 3 dagen aen strijd heeft afgespeeld tusGen eon har�� 
vol lieden,die trouw bleven aan wat de pioniers van bat socialisme 

voor 50 juar verkondigd· hebben en aan de leer van r:arx en Lenin, 
een kliek oorlogsstokors die hot land op een gevaarlijke bolling 

hebben gebracht. 
W'i;j Rommunist(?n, en n1.j alleen, hebben de binnen- en buiten

landse politiek van spaak ruingel::laoscl, terwijl da liooralo

de c. V.P. en de socialisten her� do 1of hebben toegzwaaid. 

Tijdens de besprekingen over oorlog of vrade is het duidelijk 
i;ebloken dat men de staal- en ijtmrfabrieken van o.e:t "Ruhrgebied 
terug in de bandon der 'Duitoers wil spelen. Wij rrilken ons eoh+er 
geen illusios. Onze stem sol tot hat volk en het land stre"'Jron zoals 

heden avond in deze zaal. 
Wij !'.ullen vanavo11d het probleem van oorlog en vrede baaprekar. 
Wie wil do oorlog? Is hot de Sovjet-Unie r.oiRsohien die haar 

leven in govuar ziet? 
Gelooft ge dan werkelijk dat het :Russische vollr,dat 17 mil

joen van �ijn beste zonen heeft- geofferd, opnieuw oorlog zou tvillen 

Zie naar de verwoestingen van zijn land • .Da ... 1r stac"t; nog het 
vraagstuk van de wederopbouw. Denkt aan do verwoeste fabrieken an 
aan het land. 1Je Russische floldaten zijn zel:f' verplicht geweest de 
taktiek èler 1rerbrnnde aarde toe te passen en dit vanaf l.!oskou tot 
aan de de Wolga. Denkt ge dat zo•n land oorlog zm, willen " r.ienkt 
Fijnheer Spaak dat het werkelijk nodig in het Westen een A1liance
pol=ttiek te voeren ? Als viij het hem vragen antwoordt hij zelf', 

dat er r,;een orlogsgevaar is. 
De Sovjet-Unie ia doordronltt vnn vrede en henft daze steeds 

ui tgeadP-md. 
ilo So,rjet-Unie is gohoren uit de strijd wn de vroae, nl. de 

October-revolutie van 1919 tegen het Tmperialisrne. (Applaus } 
THORFlZ heeft ons gozog(l dat het kapi talimte de oorlog in z1 ch 

draagt zoals de vmlk het onnoor in zich dr!:lagt. 
Het is het lwpitalistiaoh !':ysteoro dat ons land in do orisi.s 

heeft eea.roven. 
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D:1 kapitalisten moeten nieuwe nar•lften bema�ht1.P·�n, koloniale 
vo1J;:oren onderdrukken. Dit is het im-porialsme zoals T�nin het go
zegel hee:f.t. Dilarom voeren wij de strijd voor ao -_.,.:red�. Zij aan
va$rden echter niot dat het proletariaat goweld zou rebruiken om 
een nieuwe slnohting te voorkotf!Cn. 

Wij brengen dan ook huld6 aan de pioniers die de strijd reeds 
zo lang hebben vol{�ehonden • 

. Het zijn steeds do lrapitalisten van de im.�rialistisoho landen 
di,e in :botsing Zljn gekomen en niet de proletariërs. 

Wij ziülen niet meer doon zoals vroeger nl-. te strijden mat 
de blote vuitlt of onze borst b1.ootstellen aan do bajonetten. Doch 
rr.i.j zullen de vijand te gemoet gaan mar dnn met de wapens van het 
proletariaat. ( Applaiu; ) • 

�.1 De ovorwiruling van Tsjang-Kai-Tsjek, ,-;aat hij verder, is een 
over\'vinning voo-r de vrede. 

·.,-andaag rrd.sschion nog, zoudon er millioenen slechtoffers ee
va1len zijn wann�er de vijAnd do aterksto �rn gewoast. 

îij z1tllen echter de rrneht ontnemen omdat zij niet meer in 
staat zullen �ijn ocrlog to voeren. (A-"'P�us ) 

Lenin, da prootsta nnn die de wereld ooit gek'1nd heeft, werd. 
ook het sl.acbtof'f.cr van 0en aanslap. Deil:� word. 'hed,:evr?n door de 
tedere band van oen v:rou.'1 (TO\!A-·) hohorenéte tot de rovolntionnairo 
socialistische -oartij (Trotz�ton). Raar hand werd béwanend door 
naoht�n a1e achter hna:r stonden nl. door de reactie, het kanital 
en �i jn knfl chtan • 

'Diozalfde hand <lie cohoot op .raurez in Frankrijk en Togliatti 
in ItalHi. 

De heren it1 !)\ll.1)er gekleed 1::uf'l..nen niet begrijpen dat � 1.n 
Honearije, Rusland en andere volksdemooratiän, pre'láten achter do 
grendelc ge29t ,·,ordan• Zfj kunnen dat niet overeen bren�;on mAt de 
goest van vrijheid. î�ar zij kuunon wel 0051.�ijpen dat een hand bo
Nap�na wordt tagen de leid�rs van do werkende klasse en het oomrnu� 
nisme. 

Sprakandc over Spanje, zegt hij• dat indien tt1en Franco in den 
bak bad gestoken in plaats van hem doC>l.· Hitler en t:ussolini te doen 
bowapenen, zou hij druirna met 2:tjn Moren niet terug n1:1a.r Span je 
zijn gekomen om er 32.000 geY>mnneo u:1:t te moorden. 

Di"t alles hier is eAn kwestie van von-reer tegen het rood. 
kornplot. 
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In lSl� zijn allen tegelijk tegen de jonge staat der sovjets 

op 15 vers chillond.c punten oen intervon.tio-oorlog bog1,ormen die 

echter na 2 jaar mislukte. ntarna haeft men het gepr�beerd. mot do 

hongcrbl.oldrede dev1elke ook nislulr.te. 

:tau brachten de I!J!)crialistische mschten Hitler aan het bewind 

die zij hielpen bewapenen teneinde de IT.R.S.3. te vernietigen, taak 

waarin zij niet gelü�t waren. Dit is eveneens mislukt o.nnk �ij de 

gevoerde buitenlandse politiek van do u.n.s.s.

,.,oen de oorlog reeds een �ar jaar woedde, deed zioh de kri

ti!:lohe toestand voor van ,1e Sovjet-Un1.c en het "Rode î,Qi;er wanneer 

de Duitsers �oor 1 o.."lkou en Staling.rad stonden. De Wester.se gealli

eardeo hadden toen kunnen helpen door onmiddellijk en 2 de front 

op ta richten waordoor verschillende Dhitse divisies zonden VaI"

p1icbt geîleest zijn zich naar het Westen te verplaatsen. Er "kwam 

eoh·i;�r n'iets van in huis. 

Eet 2 de front Jnvam sleohts tot stand op het ogenblik nadat 

eebloken was, dat de U.R.s.s. in staat �·,ao op eigen krachten Hitler 

en zijn SS.-banden te vernietigen. 

Do�elfde anti-füwjetes politielt van na 1914 herbegint 

en dit in hot kader van het l ai��Jhnll-plan. 

Een dor voornaamste pu.'1ten hicrvetn ia bot Ruhr-geM.oc1 torug 

aan Duitcland - ttz" tertll! füHl ële Duits-li.1teri1caansc trusts - te 
., 

. 

schonken. Daarbij komt aan nog de oprichting van het Westers blok� 

alsook de heropbetLring van est-Duitsland. 

VancW!ag hebben wc het schandaal van Spaak, flooh en Bevin die 

:wedijveren om zich het nnclste te kun."len verkopen aan het Amerikaans 

kapitalisme. 

�At betrek op wat zich 111 do 1(a:"':er heeft nfgogpaelcl v01:kla.arde 

spreker dat Spaak et1 de andere verraders van de \"lerkonde khls geen 

\VrEUl1t vanweae de kommunisten hoeven to vreezen. iîij 7.tlllen gaen 

aan.slag op hun plegen. Wij zullen zo alle�n aan het mis11rijzen van 

het werltende volk blootst.el'len. 

Wij kommuniotcn hebben vorklaard al:-koord te gaan met do 

Amerikaunse hu1 p (rarabal. plan) ma.ar voee;den or aan too dat er. geen 

bijzondere voorwaardan mochten aan vorbonden zijn. 

De werkelijktwid was eohter hoel anàers en aan het �rshall

plan waren drie vooraarden verbonden nl. de verwijdering van de 

kommunisten uit de regeringen der îlesterae landon - hetgeen intussen 

1n Frankrijk, Luxemburg 011 België geschied is -, hot stellen onder 

toezicht van de eoonoroio en oen onderling llli litair akkoord. 
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Spaak tni.cht: ons wijs te nakan , iagt l1ij, (iat wij met dit 
crediot :J,.n .kmerilra nachin�s p n ander .nnteriaal kunnen koiron, om 
in Belgi� te proêiuoeren on dus mot:!:r.' te lnlfl.ne11 verkopon in het 
buitP.nland. Dit zou dan ook werJc m:1dabrougen voor- onze arbeiders. 
làa?" tlat is hot niet gewe.o$t en S:paak hee.ft ons noe:1?Eals hcd.ror.;en. 
5na';lk zegde ver.üer dat het ..'.:irshall-püm ec11 rocht.sreekse hulp 
zou babokeneo • .Doch de werkelijke rei.ten zi:n .anderr.- llitgevallan. 

Onze handel met Prankriji :Jtaat tJ:·ouweos on bat ogonbli1r op 
can dooû pu!"t. Onze g.r3n::mrboi:ders kl.'1j-on s1�chts 20 ,� van ,hun 
loon in r::i..:ins gelêl oU>go�et• d tb cll3n ook bijna geen waarde mae:r.- het'tft 
Spaak zegde voor de stndo!lten en ü� professoren van de " Ecole des 
"Haute·s Etudes" te Luik dat wij �en politiek van soberheid moe
ten toepassen •. llar denkt gij - ZP.Bt sprekor - dat dit nog een 
polî tt,k van soberheid ia, ( a >plous), voor de ;oo. 000 donpera 
die amper 300 fr.n. par weok verdienen • 

En thans komt do regerine inccus voor de dag met de deb1oke
ring van de nog r.�stante 4-0 .-... ,auram nu Juist op dit ogenblik 
-vr,aagt de spreker. Omdat dezu 500.000 WAl'klozen een drukking ui toe
f enen op clo lonen en dat él.e rege:i."ing onmogelijk 110g zijn loona
poli'tiok h-an volhouélc11.

ij heb oen �n - m:1riJro trou,mns veel m.o;;.n.� gekoaht dan wi j 
er r...,.":tart-ne ht1bbon uitgavoero an l1:1t dafioiat loopt over de ver
s-ohillanàe milliarden. 

Wij communisten, he1>be11 mo�tsn wachten tot ra49 om de heren 
,,"artougin en Ostorriath te 110:t"(·m voi·klBrcn voor de Ant'1terpse 
Ïbn 1alslwmer, <. i ._ ie butt mlnndse politiek Tr08t tlllO:t-'.'hm !1"rzien • 

lf1ur da��r"aen gaat hut niot v�-rhetaren. Wij i.ro�ten n1et 
alleen �in Amerika mogon kopen, nnar wij moeten kopen in dio 
landen ��c ook berP-id zijn en in staat zijn om bij ons te ko�en• 

De werkloosheid uit �ich vooral in Vl.aand :n· ·n. Vlru1nclcren is 
in gevaa r! 

Sprel;rmda over de taalkwe&tie in .l?olgië zegt hij dat de com
munisten daurrnede akkoord gaan• doch dat zij zich daarvan weinig 
a.antreklt:en. Hot probleem van Vlo�ncle:ren , stolt z-ioh voor de oom
rnunisten op eon ander g&biod• 

Dt. ,.).q-ering moet worden woggevnafld, willen wij België red.den. 
SpaaJ: hec:f1; het land aan de zand van de afgronà gebracht. 

Wij steu·ien ons op hot progtaII1.n8 van nationale redding. llij 
wrwijt Spaak de kloof' tussen het Oosten en hot Westen to verbreden. 

Niettegenstaandd de vrijgovigheid van Amerika, zegt hij vorder 
heerst er thans armoede in  Bolgië. 
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Jaarop valt hij Van El11tîo, hoofdredactetrr van no Vol ks�lzet aar. en 
zeet r1at de3e thans dn �,orkloosheid uitbuit vo�..r kiP.sor.iT"Pagnos. 
Van vnde beweert thans d.<lt indien de o.v.p. d� a1��m9ne rP.erdc
beid bij de varki�zingen �oo�t lnL�nen beh�len, dat �1leen de Bel
gische uoc..,ili::;ticche Partij dit 1-on vcrhinderan• Van ,ynde vorgist 
ziob - zegt spreker - want er is niet v�el var�chil menr tmmon de 
B.S.P. en de CJ .'V .1,. (applaus). 

Als Gpaak het land naar de afgrond heeft gel1:?id in het aan 
ons 

I 
aoI11I1UOisten 

I 
het uit die crisis te .redden. Wij stellen ook i a1·s 

in de plaats, namelijk een prcgrar:m:a van nationale wolvaàrt, uitgo
WGrkt door het uentraal Comité �nn de Kornmunistische Partij. 

V,e1vaart en vr.ijheidl J aj zu11.en het land weten te redden4 I 
D:iarom .moot het volk ons vertrom•ïen schenk.en. l'lij reil�en de hand 
d�arvoor aan &lle opr.eohte nensen. aan 1�acreen die het goed meent 
met ons l::ind en mat ons vo1.w. 

\ iJ stri.iden voor uo domooxnt1c, Yoor de welvaart; van onze 
wo:r.kendo bevolking. 

'Vij vragen eollter de a npossîri--0 der lonen, de herr-icning -v2n 
de oud<>rdomspensio�1nen en de opslolht'l.B van de 1-rorkloos11e1id, evenals 
de ,, .. r.nindcrin!!: van de bpitnlioticcho winsten. 

Wij kurnen dit alles bmverkstelligan door de mm nrk;ng 'fran 
de buitenlandtle politiek, VOi"\ de bui-ten1· ndno en binnenland ... e econo
mie, door het verbreken van de basta�nde akkoo�len en door de aatnE:n-
1"10rking tunaen Oo�t on West. 

A.rcerika, dat thf.ms 2.000.000 tVerklozon telt :. zngii spreker -
ti�cht do�c werkl�osheià op te lossen door nasBalo bewapening. Spaak 
gaat hier d.ozel:f.'de \."leg op •• :r werden 5 ï:illiard g'•stnmd voor c1e 
la.ndsverde\.1:i.ging en ru.� .. Spaak heeft or no13 8én milliard bi;jgevraagdf 

In V<'\l:'b .na mot de poU.ti.ek van herhot'flüpenj_ng ha�11; hij citaten 
aan uit een Katholiek dagblad ( Het liandelsblo.a) geochreven door 
pastoo;r Verhofstadt, on welke hij ee11 monsterachtig ojnimne noomt. 

\ aarom schrijft Het llaudolsblsd 7,0 -vraagt s_prelter • Omdat 
de katholieken, zoola ook Snaak in het paleig van Chail-lot te Parijs 
zegde : " porcequ'11o c ntpeur J f ". Yti.i zi,::,n de storill dio woedt 
over � Azië, de r-�"'1 dor oormn\1nisten, 7.i;J zien overal :rodon. Zij 
zien roden in Holl':vwc o..:, in Oht:lp1.in, en 's a,,onds gaa� zij z� lfs 
d.er hun bed kijken of er gaen -rode11 zi tl.ien. 

Zij durven niet te deuken aan onze zege, Het kapitalisme 
- zegt hij - is nog slechts oen lijk in otae.t v=in ontbinding.

De kapitr�1icten drei�en nog slechts_m3t hun atoo�bom, waarvan
wij oomrounioten on do werkende klosao goon �ttn hobbon. 
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Wij hebben de overtuiging dat ir;ij de sterkste z1jn. lndien zi.j hot 
• z.Quëler,r aandurven ,toch oorlog tp.. vo.erp_l'!:,_JWn �1J.oq__ wij ze veel

vl��6.t:;f �f?t�ff?n don ilQ imzi '·� van Hitl�:r ip do le� tste
Zij zm1den moaton wetnn dat wij, de strijdnrs voor ae \"X\.�tla,

dat väj ' communisten, 'gean schrik -b.�b,,e·n �va.·n d�·. oörlog.
Gedurende� �-i_ju_ :o_i_s ,:1�n.:�on"t:_g_o�ery naar Hedq!:!J.and en Frankrijk

moest hij wedervaren, dat; deze tv;ee landen niet veal fllilito1re hulp 
eoudon kunnen v�rlonen, gezien zij in hun koloniën zelf geboftdan
zijn door militaire f;1otie, n-aar zij hun troepen moaten noa1.4toe
!?:enden. Het zalfde r1oet zich voor uct Engeland, dat thans ook zijn
keu.._�ro,en war lfu laltà moet zenden.

I.enin worclt niet gehuldigd mot da stilte te bewar,.,.., -ij .rlor.itc
S'Orekcn en de stem verhef.Pen • laten wij strijden, z agdende pioniors
voor onze kindoran , voor on?.e kleinkinderen. liij oommuni�ten
zeggen, laat ons strijden, niot voor onzo k1 n.dcr·:m of om�e klein
kindcr�n, rraar voor ons• Dat is het v�rschil tussen h�t socialisme
en het conmunisne.

Deze r""de noemt een einde om 22 ,40 uur. 

lllarop dont de voorzitter DE CO'rTnorr, nog oen opronp lftot de 
aanwaigen voor geldelij�e steun aan da partij en om in r.ansa aan te 
sîuiten bij de Kommunistisaho J:artijt voor oen schonere .tnotschap� 
pij. 

Do vergadering eindigd don om 22 ,45 uur • Achter in de 7..Sol 
werd geld ingezameld, dat in communistisobe wi.andels �"lerd geworpen. 

Er waren .:. 1500 aan�1ezigen • Er deden zich geen incidenten 
voor. 

11 
Bij de ingang an in de 7.,aal werden drttksel� verspreid ��arop 

het programma vun nationale redding vcl·raeld sbat an waarvan hier

j bijt:.;ev� een exePl_pJ.ae.r. 

1 
Do sprekers vervat in huidiB verslag vcroenzelvieen zich men: 

{J, k�{iI. A n A U T,Julien, Victor, geboren te Serai�,6.9.!884, volksver
tegenwoordiger, wononde to SoraiUG, voorzitter van de BelGische 
vommunistische IBrtij. 

O f( )(JU E O O N T lT C K , Albert, t:"nrie, geboren t� Aldarlay, 9.l0.I9I5,
bedi9nde, wonende te Wilrijk, Eglantiorl�an,nr.95. Politiek saorata
ris-der K.P.-foderatie Antw�rpcn. 

/îA,,,.-+'-�11 O L A E S s E W S ( Bob} F:t"'nna 1 ?Larie, gobo-ron te Anti,;erp�.n, ae

ttt\#'-�"- 4.5.r9or, advokaat, wonende te Elsene, El'.Ilre';lnuel Van Drieschonstr • .t4. 

K. 
.\fV A ll' H O O R I C X, Albert, Alfred ( Bart) ,gebo:ran te Aalst, ".lp

(Jl 
· 31.1.!9!5, bodiende, volksvertegenwoordiger, wonende to Aalst,Den-

1,.:"' derstr..iut,18. Lid van het Politiek b':.2.'t'.:au d.s-r T{. n. 
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,/tVAN DE!iî BRl\!mEN,Frans, geboren te Antwerpen, op 23.4.I9I4, dok

( werker.., wonende te Antwerpen, Terliststraat, nr. 8. Liq van het 

Actiecommteit der dokwerkers. 

--------------�----------
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Aan de Bevolking 
Gij hebt U laten beetnemen. 

De Tramtarieven zijn verhoogd. 
Sinds ongeveer twee jaren waarschuwt èle Regering-van-het-dure-leven 

u zich dit niet te. laten welgevallen. Haar leuze van « laat u niet beetne
men » en « dood aan de zwarte markt » heeft aan de lastenbetalers mil
lioenen gekost. En al deze bombast heeft niet bel.et dat de prijzen steeds 
de hoogte zijn ingegaan, terwijl de lonen helaas door de wil van diezelfde 
regering geblokkeerd zijn gebleven. 

De Regering was in zulke mate onmachtig dat zij zelf niet kon belet
ten dat de tarieven van treinen en buurtspoorwegen werden verhoogd. 
Nochtans hier voert zij het hoge woord en Van Acker, de man met de 
ijzeren arm wanneer het er op aan ,komt zich tegenover de eisen der 
arbeiders te stellen, kon dit niet beletten. 

Vandaag is de maat vol. De tramtarieven werden verhoogd met 30 
per honderd voor de gewone reizigers; met 50 tot 75 per honderd voor de 
arbeiders. 

De Antwerpse Tramwegen boekten voor 1947 een t�kort van circa 
12 millioen. In 1948 bekwamen zij hun Zondaagse frank, wat voorzeker 
dit tekort zal hebben doen inlopen. Want meer uitgaven dan in 1947 
hebben zij niet gekend. HET PERSONEEL HEEFT GEEN CENT VER
HOGING BEKOMEN en dit niettegenstaande maanden lange actie. 
Bijgevolg kan deze drogreden niet ingeroe!?en worden. Moet er soms aan 
de oud-concessiehouders A. T. en Electrofina nog meer uitbetaald worden 
aan huurgelden don de ruim 9 millioen betaald in 1947? Aan de moder
nisering van het net worden toch ook geen overtollige millioenen besteed, 
dat kan elk tramrijdend Antwerpenaar getuigen. 

Hebben de oude concessiehouders niet voldoende verdiend in al de 
jaren dat zij de concessie hebben gehad en hebben ze niet voldoende ont
vangen voor de oude rommel die zij hebben overgelaten? Indien er moet 
geofferd worden dan zijn het noch het publiek, noch het personeel, doch 
wel de heren aandeelhouders van een paar Maatschappijen waarvan het 
doel opgehouden heeft te 1;,estaan, en waarvan niet kan worden toegelaten 
te vegeteren op allemans zak. 

De bevolking ondervindt weer eens waar de prijzenpolitiek van de 
regering Spaak haar voert: Werkloosheid, stijgende uitgaven, ellende. 

Uit uw protest door in massa op te komen naar de Grote Meeting 

OP DONDERDAG 20 JANUARI, TE 19 U. 30 

in zaal Rubenspaleis, Carnotstraat 

Sprekers 

. Julien LAHAUT 
Bert VAN HOORICK Bob CLAESSENS 

De Kommunistische Partij van België, 
· 

Federatie Antwerpen. 

Ver,anlw. opsteller en tûtgever: A. DE CONINCK, • 

N.V. VOLKSUITGAVE, Kazerne,straat S3 - 35, BRUSSEL. 

Een Beheerder : :e:. HEYNDELS, 23, Mecbelschesteenweg, 23, Vilvoorde. 
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n.a.v.54005 v. Amsterdam z. co. •e-Gravenhage. 19 Februari

GEREI!! 

1 îJ. 1nGËB\)
"';

'(T1 
Van betrouwbare zijde werd de a daolit gevest1gd op het 

feit, dat te Brueael onder het personeel van de drulk'lk:erij 
van de firma Van ,l!ass�nhove • Rue du Mal'ais, bekendhè:td is 
gegeven aan de komende oprichting van een nieuwe oonimunis
tische mantelorganisatie. 

Hoewel naam en nauwkeurige doelstelling nog niet be
kend zijn, zou de nieuwe organiaati� zioh gaan bewegen in 
de rioht:lng van het z.g. "psyohisiohé frontn , waarvan de 
Belgische oommunist L4IJlAND_als de geestelijke vader 
wordt genoemd. 

' 

Deze o�ganieatie zou geen dlreot propaganda-instrument 
worden, maar beogen het leggen van algemene· internationale 
oontaoten onder de arbeiders in alle landen. Hiertoe zal een 
soort uitwisseling van vacantiebest6ding door de arbeiders 
in de reep. landen in het leven moeten worden geroepen. 

> 

Voorlopig zou dat verkeer pla�ts hebben tussen België, 
FrankTijk en Nederland, waarbij éventueel ook Ll)Xemburg en 
Zwitserland nog zouden wo!den ingeschakeld. 

' .. 

Het schijnt de bedoeling een soort fonds te stichten, 
waaruit de deelnemers enig zakgeld ontvangen en tevens 
wskelozen in staat worden gesteld een kleine vaoantie te 
genieten. 

Ofschoon het in eerste aanleg niet-oommunistisohe lieden 
zijn, die momenteel voor bovenbedoelde plannen propaganda ma
ken, zou mogen worden aangenomen·, dat hier niettemin van 
communistische taotiek sprake ia. 

Op 'wijkVergaderingen der Belgische oommunistisohe 
partij zou da laatste tijd meer en meer gesproken worden 
over stellingname tegenover de "\lfast ... :Europese gedachte" 
in de Benelux. waaruit geconcludeerd zou kunnen worden,· 
dat de oommun1sten �en opdraoht hebben. o.a. door secundaire 
groeperingen. mogelijk medé door bovan�msohreven organi�
tie, aotiviteit op dit terrein te ontwikkelen. 

Ten aanzien van het organiseren van arbeidersreizen 
in binnen- en in buitenland kan, voo� wat Nederland betreft, 
worden medegedeeld, dat in de Stichting Radio Werkend Neder
land naar �lla waarsohijnlijkheid voor dit onderdeel een 

· ruimere plaats dan voorheen zal worden inger�imd.
-2-

Aan de Weledelgeboren Heer Wijlhuizen
Pieter Avontuuratraat 24,
te
B R 1: DA.
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Voorts kan worden berioht, dat tijdens een congres 
ve.n i:etaalarbeiders! hetwelk in September 1948' in Nederland
werd gehouden, Berena BLOKZIJL (29•12-1948 Hoogeveen), lan
delijk voorzitter "vatl"fürJ Ê.v:c.' een gesprek heeft gehad 
met de Luxemburgse· communistische afgevaardigde �lDGENET. 

Laatstgenoemde verklaarde, dat de Luxemburgse oommu
nistische partij hem had opgedragen, de mogelijkheid te 
besprèken om tot nauwere samenwerking met België en Neder� 
land te komen, vooral op het gebied van'het vakverenigings� 
leven,·een en ander tot het voeren van actie tegen de Be-· 
nelux-overeenkomst. 

Dit gesprek werd door betrokkenen beschouwd als be-. 
horende tot de voorbereiding voor een oonterentie, welke 
door de Uitvoerende Raad van het Tl.v.v. in Brussel zou 
worden· gehouden, ntear tot op heden geen doorgang heeft ge
vonden. 

In hoeverre deze beide wensen een gevolg zijn van het 
streven om te voldoen aan de hierboven veronderstelde opdracht 
kan dezerzijds vooralsnog niet worden beoordeeld. 

Het Hoofd van de Dienst 
� namens deze: 

11 tJl.
) 

J.G. Crabbendam 
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Aan: B.III. 

Van: B.St. 
" 

" 

,, 

Betr; Bericht d.d. 19 Januari 1949 
van ID.AmsterdaJI1. 

l. Van de oprichting van een nieuw soort communistische
mantelorganisatie in België is mij niets bekend.

Mogelijk kan K.B. dit aan de Belgische dienst vragen. 

2. Uitwisseling van arbeiders. In December 1948 bespralt
P.de Groot met enkele andere partijleden de toekomst

van R.W.N •• Hierbij werd o.a. aangehaald de organisatie 
van arbeidersreizen, zowel in binnen- als buitenland. 
De mogelijkheid is natuurlijk niet uitgesloten, dat deze 
reizen zullen plaats vinden op een wijze, zoals in be
trokken bericht wordt vermeld. 

3. stellingname tegenover de West-Europese gedachte en
Benel!. Op een congres van Metaal-arbeiders, hetwelk

in Septem er 1948 werd gehouden, was de Luxemburgse com-
ml.lllist Grandgen�t aanwezig. 

Grandgenet had eep. onderhoud met B.Blok.zijl en ver
klaarde hierbij als vertegenwoordiger van/Luxemburgse /de 
communistische partij op te treden. Deze partij had hem 
opgedragen de mogelijkheid te bespreken om tot nauwere 
samenwerking met Nederland en België te komen, vooral op 
het gebied van het vakverenigingsleven. Deze samenwerking 
zou o.a. moeten voorstaan om de Benelux-overeenkomst tegen 
te werken en om te komen tot gelijktijdige acties in deze 
landen. 

Dit gesprek werd beschouwd als een voorbereiding voor 
een conferentie, welke door de Uitvoerende Raad van het 
w.v.v. in Brussel zou worden gehouden, maar tot op heden 
niet hee� plaats gevonden. - - - - - - - - - - - - - - -
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19 Januari 1949. 

onderweIJ):Nieuwe Communistiscne 
� mantelorganisatie op 

Internationale basis. 
------------------------------------------�----------------�------------

Datum ontvangst bericht: 18 uanuari 1949 

Be trou wbaarhei d be ri ch tgev er: betrouwbaar. 

Waardering bericat: oncontroleerbaar. 

Tevens beriC'ht verzonden aan: gene. 

Medewerkende instaties: gene. 

Ondernomen acties: aandacht blijft gevestigd. 

•�

Van betrouwbare zijde wordt de aanda�ht geves
ti gd op het feit dat te Brussel op de drllkkeri j van de 
f'inna Van J\Jlassenhove, R.le au 1Vlarais, onder het perso
neel bekendheid is gegeven van de komende opric.hting 
van een nieuw soort ccmmunistis<"'he mantelorganisatie. 

tlOewel naam en nauwkeurige doelstelling nog niet 'be-
kend zijn, s�hijnt de nieuwe organisatie de eerste 
stap te zijn in de richting va n het z. g.�sy:chi�e
front", waarvan de BelgisC'..he collllllunist L !emän e 

g'êestelijke vader wordt genoemd. 
De nieuwe organisacie zal geen direct propaganda or

gaan worden, maar beoogt meer het legz;en van algemene 
internationale contanten van arbeide.ra in alle landen • 
.l:!lr zäl hiertoe een soort uitwisseling van va�antie-be-

_steding plaats vinden. Zo z1 ülen b.v. Belgische arbeiders 
liun vacantie in Holland of Frankrijk gaan doorbrengen 
in arbeiuersgezinnen. Het gezin waar zij de gast zullen 
zijn, komt later bij de gast terug om op zijn beurt de 
vacantie door te brengen. 

Dernal ve zal b.v. arbeider A uit .An twe:r:pen een week 
gaan logeren bij de arbeider B. te Amsterdam zonder hie 
voor te betalen. Later gaat op zijn beurt B. bij A loge 
ren en betaalt B evenmin. 

Cp die manier zou een internationaà]: va�antieverkeer 
ontstaan met gesloten beurs • .Anuere kosten dan die van 
reiskosten heeft men dus niet. 

Voorlopig zal dit verkeer plaats hebben tussen jjelgie, 
.rrrankri.jk en Nederland. Eventueel zullen .Luxemburg en 
Zwitserland er bij betrokken worden, maar het beginsel 
is,de kosten zo laag mogelijk te houden en zouàen gr0-
tere afstanden eerst later in aanmerking komen. 

Het schijnt de bedoeling te zijn een soort fonds te 
stil"'.hten, waaruit de deelnemers enig zakgeld krijgen en 
werklozen een kleine v-al"'.antie te doen genieten. 

OfsC'hoon he't in eer t '1.le. niet-communistis�he lie-
den zijn, die momenteel voor boven e oe de plannen pro-

-

paganda ma ken, mag worden aangenomen, dat dit _;il.an uit 
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communistische koker komt. 

vooral. omdat op wijkvergaderingen der Belgische c.P.

de laatste tijd meer en meer gesproken wordt over de 
noodzakelijkheid iets te stellen tegenover de west-Euro
pese gedachte, zoals die van "kapitalistische zrJàe" ge
propageerd wordt. 

De Belgische communisten hebben kennelijk opdracht 
gekregen zich meer in te laten met secundaiDe organisa
ties en daarin een rol te gaan spelen. De bedoeling is, 
om met deze organisaties tot een internationale ver
standhouding te komen en er planeten van te maken. 

vooral in Walloni� ontwikkelen de communisten een 
sterke activiteit in bedoelde richting. Ook ligt daar 
het zwaartepunt van hun ondermijningstactiek tegenover 
de Benelux. 
--------------------------------------------------------

P.3.
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AFDELING POLITIE 

BUREAU: Kflbinet 

No. h.• 176/4-7 Geheim. 

Bericht op brief van 

berre�ende Vlaams Communistische Partij. 

Bijlage: 1. 

'i 
\)t� 

's-GRA VENHAGE. 
Raomwe11 47 

1/ Dec mber 194-b• 

Tel. 183980* 

Men wordt verzocht bij aanhaling van deze brief dag

tekening, afdeling en nummer nauwkeurig te vermelden 

v ·

L 1948 

( Onder verw1Jz1ng naar IIUJn schrijven dd. 13 Novem1er 
194-8, .fdeling Politie l1ureau Kabinet, No. A 176/47, Geheim, 
heb ik de eer liiHoogEdelGestrenge hierbij nog te doen toekomen
a:fschrif't van een rapport van de Rijksrecherche te msterdc'lm, 
drl.. 6 December 191.iE, no. 76/1/:,, naar de inhoud waarvan ik moge 
verwijzen. 

DE 1iI1USTl!!R Vlt.N JUSTI'.i.TE, 
l�amens deze, 

�et qoofd van het Bureau Kabinet 
van de fdel:i.ng Politie, 

AAN: het Ministerie van r1lgemene Zaken, 
t.'foofd van de Centrale Veili�heidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-GRAVENR-.GE. 
t.a.v. de Heer J.G. C't�BElm.-tM.
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.,RIJKSRECHERCHE 'l.'E ll1vlS'l.�'RDA1i1. FOTO 

No. 76/48. GEHEIM No./2.Jl'L. 

Onderwerp: 
Vlaams Connnunistische Partij. 

• 

RAPPORT 

Na.ar aanleiding van bijgaand schrijven no.A. 176/48 Geheim, da. 
13 November 194.8, van het J'l!inisterie van Justitie, �fdeling Politie, Bureau Kabinet 
en het daarbij gevoegde rapport van de Rijksrecherche te 's-Hertogenbosch, heb 
ik, A. van Ettekoven, Inspecteur-Rijksrechercheur le klasse te Amsterdam, de 
eer UEdelGrootAchtbare het volgende te berichten: 

Voor zover bekend is kwmen worden werd tot dusver in Uw ressort niet 
gewerkt met vragenlijsten, zoals in het rapport van de Rijksrecherche te 's-Herto
genbosch genoemd. 

Bij de Inlichtingendienst te Amsterdam was wel bekend dat omstreeks Juni 
1948 door de Con:nnunisten i_.v1 .ifrankrijk .iet vragenlijsten was gewerkt. Daarin werden 
echter vragen gesteld omtrent de zwakke punten :in de bedrijven, bewapening der 
bewakers, enz. 

Omtrent het werken met vragenlijsten hier te lande had de Commissaris 
van Politie .J .H. Heijink, Hoofd van de Inlichtingendienst te 1;msterdam, nimmer 
iets gehoord-.---

Zodra iets omtrent het werken met dergelijke lijsten alhier bekend 
mocht worden, zal zulks direct aan U.E.G.J.O worden bericht • 

.\m�terdam, 6 December 191;.8. 
De Inspecteur-Rijksrechercheur le kl. 

(w.g.) A.v.Ettekoven. 
Voor eensluidend afschrift, 

Het Hoofd van het Bureau Kabinet 
van de Afdeling Politie, 

(Mr. J.Pk::::i 

, an de Heer: 
Procureur-Generaal, 
fgd. Directeur van -Poli tie, 
te A M S T E R D i1 M • 



No: 567.- 3 December 1948. 

Onderwerp:"Documentatie-materiaal 

� de Belg.Comm.Partij".-
r V· 

1
1 7 DEC. 1�48 :1 
L�. ó" !! J i" 

Bij lagen : één. 

Met verwiJzing naar dezerzijdse brieven,No:468/-48-

Geheim,d.d.30 September 1948 en No:487/-48-Geheim,d.d.15 Octo

ber 1948, betreffende bovenvermeld onderwerp, heb ik de eer 

U hierbijgaand te doen toekomen, een afschrift van een door 

"Labile" overgetypt stuk, waarvan het origineel zich bevond 

tussen het op 17 September 1948 te Antwerpen ontdekte docu

mentatie-materiaal van de Belgische Communistische Partij. 

Bedoeld overgetypt exemplaar werd mij gisteren op 

mijn verzoek, door "Labile11 ter inzage verstrekt. 

Ofschoon de inhoud niet van bijzonder belang is 

te achten, meende ik toch goed te doen hiervan afschrift te 

nemen. 

w.-
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VOORSTELLEN VAN WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN 
DER KOMMUNISTISCHE PARTIJ V.AN BELGIE.-

========899=�======================================================== 

I.- DOEL VAN DE PARTIJ. 

Art. 4.- Aansluiting bij de Kommunistische Internationale. 

Het art .4 der statu:ben zegt, dat "de partij aangesloten is 
bij de Kommunistische Internationale". Welnu, in 1943 heeft 
het Presidium. van het uitvoerend Comité van de Kommunisti
sche Internationale, na haar afdelingen, waaronder de K.P.B. 
te hebben geraadpleegd, de ontbinding van deze Internationale 
als organisatie bevestigd. 
Door deze maatregel heeft het uitvoerend Comité vastgesteld, 
dat de Kommunistische Internationale met sukses de taak 
heeft vervuld die zij zich gesteld had en dat de verschillen
de K.P.moeten voort gaan hun aktie afzonderlijk voort te 
zetten, rekening houdend met de specifieke en zeer verschil� 
lende voorwaarden die in verschillende landen bestaan. 
De ontbinding van de K.I.maakt het nuttig in de statuten nog 
meer het nationaal karakter te onderlijnen van onze partij, 
die in Belgi� de zege van het Socialisme wil verzekeren in 
de voorwaarden die passen bij de toestand van ons land. 
De ontbinding der K.I.veroorzaakt echter in geen geval de op
gave der Internationalistische standpunten der K.P., die 
voortgaa.t rekening te houden met de ondervinding der Inter
nationale arbeidersbeweging, broederlijke betrekkingen te 
onderhouden met de partijen van Dm de andere landen die de
zelfde doelen nastreven en aan de brede massa de Socialisti
sc�e verwezenlijkingen te doen kennen van de u.s.s.R. essen
tiele bewijzen voor de voortreffelijkheid van de Marxisti
sche Leninistische princiepen • 

WIJZIGING.De huidige tekst van Art.4 vervangen door volgende tekst:

Art.8.-

"De partij in alle omstandigheden bezield door de werkelijke 
belangen van het land, en van de wensen van het Volk, zet de 
versterking der Internationale vriendschapsbetrekkingen voor 
met al de volkeren en onderhoudt broederlijke betrekkingen 
met de pa�tijen die gelijkaardige doelen als de hare nastre
ven. Zij wil de Belgische arbeiders verrijken met de onder
vinding van de Internationale arbeidersbeweging, en hen voor 
al de Socialistische verwezenlijkingen van de u.s.s.R. laten 
kennen, als bewijs van de voortreffelijkheid der Marxisti
sche Leninistische grondbeginselen. 

HOOFDSTUK I.- LEDEN DER PARTIJ. 

De K.P.heeft het beginsel aangenomen van de openbare stem
ming op alle vragen die zich stellen �et betrekking tot haar 
politiek en haa r activiteit, de opname van nieuwe leden, en 
de tuchtmaatre�elen. De kommunisten hebben niet alleen het
recht, maar oo de plicht, zich in alle klaarheid uit te 
spreken in het kader der vergaderingen van hun groep, of van 
het besturend organisme waarvan zij deel uit maken. 

Wat 
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Wat betreft de verkiezing van bestuursleden van hun organis
men en der afgevaardigden voor de conferentie of voor het 
Kongres der partij, is de geheime stemming voordeliger om de 
leden der partij na het onderzoek der kandidaturen de mogelij 
heid te geven zich in volle vrijheid en gehe el onafhankelijk 
uit te spreken. De statuten der partij voorzagen de geheime 
stemming niet voor de aanduiding van de besturen der partij 
op alle trappen. Door de instelling der geheime stemming on
derlijnt de partij nog meer haar demokratisch karakter. 
Daarom stellen wij voor, punt (C.) van Art.8 van het tweede 
deel als volgt te wijzigen: 

( C. ) "Door geheime stemming het be stuur 
satie en haar afgevaardigden op de 
gres der partij, en verkiesbaar te 
organismen der partij. 11• -

te verkiezen van hun organ 
konferenties en op het Kon 
zijn voor de besturende 

9.
Art.i:j.-

Art.13.-

HOOFDSTUK II.- LEDEN DER PARTIJ. 

Het aannemen der wijziging van Art.4 maakt de wijziging nood
zakelijk van punt (C.) van Art.9, door het weglaten van de 
woorden: 

tten der Kommunistische Internationale".-

HOOFDSTUK III- STRUKTUUR DER PARTIJ. 
-- --

Uiteenzetting der motieven. 

Volgens paragraaf a. ,hoofdstuk 3, Art.13, der statuten, ZlJn 
de basisgroepen samengesteld rekening houdend met de onderne
ming, met het beroep, of zoals de direktieven No:2, over de 
organisatie het uitdrukt, de maatschappelijke klasse,alsook 
de woonwijk. Welnu, de ondervinding leert dat de aldus ver
spreide groepen niet leefbaar zijn van politiek standpunt uit 
gezien, en dat zij niet genoeg hun leden vormen in de geest 
van de partij • 
Anderzijds bewijst de ondervinding der groepen op basis der 
woonwijk gevormd, dat deze vorm samen met de groepen der be
drijven van aard zijn de sterke groepering te vormen der le
den aan de basis • 
Daaruit volgt dat de groepen der woonwijken een belangrijke 
taak hebben in het leven en de ontwikkeling der partij. 
Alle kommunisten die een zelfde wijk bewonen, zouden deel 
uitmaken van deze groepen, met uitzondering van deze, opge
nomen in een bedrijfsgroep. Dit laat toe, de bemiddelende or
ganisaties die op het huidige ogenblik de onderafdeling is, 
op te hefi'en. 
In elk geval, indien de noodzaak van het werk of het groot 
aantal leden het nodig maken, ka n de groep onderverdeeld wor
den in ondergroepen, na toelating door het Comité van de af
deling. Deze ondergroepen zullen enkel belast worden met de 
toepassing van de beslissingen van de groepen. 

\

Bijge volg, stellen wij de opstel�ing van parag

.

raaf a).-als 
volgt voor: 

"De leden van de partij zijn georganiseerd in groepen 
"gebaseerd op het bedrijf en de woonwijk".-

Art. 13.- Om de toetreding, de bestemming en de werkzaamheid der partij
leden zowel in het werk op de onderneming als in de gemeente 
te regelen en te harmoniseren volstaat het, het uitzicht van 
deze Kommunistische werkzaamheid in de statuten vast te leg
gen. De 
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De organisatie der partij op de onderneming is de vorm der or
ganisatie die het meest voldoet aan de arbeiders voor de ver
dediging van alle eisen van het volk, zowel op het ekonomisch 
als op het politiek plan, en de beste vorm daarstelt om ver
bindingen met de arbeidende massa's te organiseren. 
De organisatie van de partij in de ondernemingen geeft aan 
onze partij in de organisatie-problemen, het karakter van een 
partij van een nieuw type handelend volgens de leerstellingen 
en de onderrichtingen van Marx, Engels, Lenin en Stalin. 
In elk geval de werkzaamheid der kommunisten in het algemeen, 
beperkt zich niet tot ondernemingen en ieder kommunist moet 
kunnen handelen op het plan der gemeente volgens de organisa
tie-vormen die niet scha.den aan het werk in de onderneming, 
maar die integendeel de organisatie, de verstandhouding en de 
controle van het werk in de onderneming vergemakkelijken, zo 
ook over de arbeiders in een andere gemeente werkende, dan die 
waar zij wonen. 
Voor enkele maanden werd ditk vraagstuk voorlopig opgelost 
door de stichting der "Gemeentelijke Kommunistische Afdelingen' 
Volgens de termen ontwikkeld in de organisatie-richtlijnen
(gids van de militant No:2).-
Vandaag, met de hulp der ondervinding, kunnen de vormen der 
organisatie vereenvoudigd worden en aangepast aan de eisen van 
een partij die meer dan 100.000 leden telt, die zich uitstrekt 
over meer dan 1.000 steden en dorpen en over honderden grote 
en middelmatige ondernemingen, waar de partij haar machtsposi
ties georganiseerd heeft. 
Daarom dringt een aanvulling zich op, volgend op punt a) van 
Art.13, der statuten van de partij. 
Deze aanvmlling verklaart waarin en hoe een partijlid, dat 
eerst en voor alles georganiseerd en aan het werk gesteld is� 
in de onderneming,terzelfdertijd een werkzaamheid kan ontplooi 
en op het Gemeentelijk terrein, zodanig dat hij vermijd dat 
het kiesrecht en de verantwoordelijke plaatsen zouden verdub
beld worden. 
Aanvulling bij litt.�) � Art._!2. 
l "De leden der partij die georganiseerd zijn in een bedrijfs
"groep zijn eveneens opgenomen in de afdeling en de groep van 
"hun woonplaats".-
"Het is hen toegelaten, met raadgevende stem, op de vergade
"ringen aanwesig te zijn en mits de toelating van hun bedrijfs 
"groep, deel te nemen aan de werkzaamheden van deze afdeling 
"en van deze wijkgroep, die hen regelmatig zullen uitnodigen. 
"Zij zullen echter slechts stemrecht hebben, in de vraagstuk
"ken die behoren to,:t.._de_p_ç_l:lt.i..ek..ian de Ge_meente" •• -
"De ieden van de partij georganiseerd in een bedrijfsgroep, 
Bdie buiten hun Gemeente gelegen is, kunnen verkozen worden in 
"het Comité van de afdeling van hun woonplaats, mits de toela
"ting van het federaal Comité dat vooraf gaandelijk het Comité 
ttder onderneming heeft geraadpleegd.".-

Art.13.c).- De K.P.B.is nu uitgegroeid tot een partij van meer dan 
100.000 leden. Door de juistheid van haar standpunten en haar 
ordewoorden en door de onvermoeibare arbeid harer militanten 
en leden, ontwikkelt onze partij zich nog immer. 
De periode waarin federaties met minder dan 100 leden, is over 
schreden. Daarom stellen wij voor, volgende zin weg te laten 
in paragraaf c) van Art.13, hoofdstuk III over de struktuur 
der partij: 

"In de federaties die minder dan 100 leden tellen, 
"worden geen afdelingen gesticht en de groepen zijn direkt aan 
"de federatie verbonden"·------------------------



• 

• 

- 4 . .. 

Art.13.�) Hoofdstuk l.!l - Struktuur der Partij. 

HOOFDSTUK DER ZELFSTANDIGE VLAAMSE KOMMUNISTISCHE PARTIJ. 

Uiteenzetting der motieven: 

l
Het 6e Kongres der K.P.B.besloot een zelfstandige Vlaamse Kom
munistische Partij te stichten in het kader der K.P.van Bel
gi�. Deze maatregel had als bestaans redenen de ongelijkheid 
die sinds meerdere tientallen jaren in verschillende domijnen 
bestond, tot nadeel van het Vlaamse volk. 
Deze onmogelijkheden hadden de ontwikkeling van een sterk na
tionale beweging in Vlaamderen voor gevolg en hadaen anderzijd 
specifieke Vlaamse ekonomische, Sociale en kulturele problemen 
gesteld. 
Welnu, in de loop der laatste periode, heeft zich een grondige 
wijziging voorgedaan. Door vergrote mogelijkheden der industri 
ele ontwikkeling in Vlaanderen, heboen de financiele machten 
een politiek gevolgd, die m��r in het nadeel van Wallonië tot 
uiting komt, en die nieuw� ongelijkheden veroorzaakt, die deze 
keer het volk van Wallonie treffen. 
Deze nieuwe toestand maakt, dat de Vlaamse kwestie niet meer 

\
gesteld wordt zoals vroeger en bijgevolg dat de redenen, die 
de stichting der onafhankelijke Vlaamse K.P.verklaarden,in 
grote mate opgeheven zijn. 
In de huidige toestand, wanneer trust en de reactie alles in 
het werk stellen om het Waalse en het Vlaamse volk tegen el
kaar in het harnas te jagen en wanneer deze beide volkeren er 
belang bij hebben samen te blijven in het kader van de Belgi
séhe staat, is het onontbeerlijk de eenheid tussen de Waalse
en de Vlaamse Kommunistische partijen te verstevigen, met het 
oog op de verdediging der gemeenschappelijke belangen van al 
de arbeiders. 

tDaarom hebben wij alle redenen af te zien, hetzij van de
Vlaamse kommunisten als een zelfstandige K.P. 
Niettemin, de bijzonderheden die in Vlaanderen, Wallonië en 
te Brussel best aan en het feit, dat de K.P.aan de beweging 
voor een vérgaande administratie en kulturele zelfstandigheid 
van deze gewesten haar steun verleent, stellen ons voor vraag 
stukken van een speciale orde, én voor Vlaanderen, én voor 
Wallonië. 
Om deze reden schijnt het noodzakelijk een Vlaamse Commissie 
en een Waalse Commissie samen te stellen, aangeduid door het 
Centraal Comité en belast met het onderzoek dezer specifieke 
problemen. Het Politiek Bureel en het Secretariaat moeten re
gelmatig deze Commissies raadplegen voor de vraagstukken die 
specifiek Vlaams of Waals zijn. En vooral op de vraagstukken 
die betrekking hebben tot het nationaal Vlaams of Waals ka
rakter. 
De voorstellen van deze Commissies moeten in elk geval 
keurd worden door de besturende organismen der Partij. 
WIJZIGING : worden weggelaten: a) punt e.van Art.13.b) het 

Hoofdstuk XII, bevattende de .Art.47.49 en 50. 
In de statuten wordt een nieuw hoofdstuk XII ingeschakeld, 
onder titel: 

DE VLAAMSE EN DE WAALSE KOMMUNISTEN. 

Art.47: De kontrole commissie benoemt twee raadgevende Kom
missies, een Waalse en een Vlaamse, waarvan zij het 

ledenta 
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ledental bepaalt. Deze kommissies hebben als opdracht de spe
cifieke problemen voor Wallonië en Vlaanderen te onderzoeken. 
Zij onderwerpen hun voorstellen en meningen aan de besturende 
organismen der Partij, waarvan zij de richtlijnen toepassen. 

Art.48 : Het Politiek Bureel en het Secretariaat raadplegen 
regelmatig deze kommissies over de bijzondere 

vraagstukken die zich in Vlaanderen x of in Wallonië stellen 
en ke:t in het bijzonder over de vraagstukken die verbonden 
zijn aan de beweging met een nationaal Vlaams of Waals karak
ter, evenals over de problemen van de agitatie en de propagan
da,eigen aan deze twee gewesten. 
Bepaalde Vlaamse of Waalse organisaties, mits de toelating van 
het uitvoerend comité of het Politiek Bureel. 

Art.50 : Door alle twee, n.l.door de Vlaamse, alsook door 
de Waalse kommissie, worden aan het Centraal Comité 

regelmatig rekenschap van hun werkzaamheden gegeven. 

HOOFDSTUK XI.- DE VRIENDENKRINGEN: 
Uiteenzetting der motieven: 

De ondervinding van het door de hulp der Vriendenkringen in de 
massabeweging volbrachte werk sinds de bevrijding, heeft be
vredigende resul�taten opgeleverd. 
In spijt van grote zwakten en het onbegrip geuit door partijma: 
leden, heeft deze georganiseerde vorm van werken toegelaten 
de werkzaamheid van massa's kommunisten buiten al�e enggeestig 
heid te oriënteren. 
De statuten der Partij bevatten geen enkel aanduiding betref� 
fende de werkzaamheid der Vrienden.kringen, ter gelegenheid 
van het Congres der Partij. Waar het vraagstuk van het nazicht 
der statuten gesteld wordt, daar is het billijk, in de statu
ten iets in te lassen over de Vrienden.kringen. 
Dit bevat de toevoeging van een nieuw hoofdstuk XIII, geti
teld:De Vriendenkring". 
Het huidige hoofdstuk XIII wordt hoofd·stuk XIV "Toepassing 
der Statuten". 

NIEUW HOOFDSTUK XIII - DE VRIENDENKRING: 

Art. 51 : De leden der Partij die tot zekere maatschappelij-
ke standen behoren, kunnen gegroepeerd worden in 

"Vrienden.kringen" op schaal der afdeling, der federatie en 
nationaal,op besluit der bestuurlijke Kongressen der Partijlfl!CC 
en teneinde het werk der Partij in deze standen en de overeen
stemmende massa organisaties te organiseren. 
Art. 52 : De Vriendenkringen zijn noch basis-organisaties 

der Partij, noch organismen met politieke strek
king. De deelnemers der Vriendenkringen betalen er geen lid
geld, het lidgeld enkel afhangend van de Partij-groepen.Zij 
bespreken noch de politieke, noch de organisatorische vraag
stukken der Partij. 
Art. 53 : De Vriendenkringen houden zich enkel bezig met de 

problemen die door hunne maatschappelijke catego
rie gesteld worden en treffen maatregelen met het oog op de 
ontwikkeling in de schoot van deze klasse van het massa werk 
der partij, volgens de richtlijnen overgemaakt door de regel
matig besturende organismen der Partij. 
Art. 54 : De verantwoordelijken der Vrienden.kringen worden 

aangeduid door het besturend organisme der Partij 
van 
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van de overeenstemmende schaal, en zij maken deel uit van de 
Comité's die het bestuur der Vriendenkringen op zich nemen. 
De andere leden van deze comité's worden verkozen doorLalge
mene veBgadering. De verantwoordelijken en de comité's der 
Vriendenkringen geven reKenschap van hun werking aan het be
stuurlijk overeenstemmend organisme der partij�, alsook 
aan de algemene vergadering van hun Vriendenkring. 

Wijziging in de rangschikking der hoofdstukken. 
îer gelegenheid van de wijziging der statuten is het wenselijk 
een meer rationele klassering der statuten te verwezenlijken. 
Daarom wordt voorgesteld wat volgt: 
Hoofdstuk XI - Wordt nieuw hoofdstuk XIII. 
Hoofdstuk XIII - Wordt nieuw hoofdstuk XIV. 

-------------------------------------

Voor eensluidend afschrift, 

w,-



A FSCHRIFT. 

Aan de Federaties. 

VOOR DE VERSTERKING EN DE HERNIEUWING VAN HET LEGER . 
=== =======�========================--== ===-====== 

Sedert het tijdstip waarop de Partij de taken van de 
Kommunisten vastgesteld heeft voor de versterking en 
de hernieuwing van het leger (Militant - Januari 1945 -

Nieuwe reeks No:l) - heeft zij een zekere ervaring op
gedaan, die haar ertoe geleid heeft nieuwe richtlijnen 
uit te werken. 

Deze zijn de volgende: 

le.- Om het regelmatig en gemakkelijk kontact met de Partijleden 
in het leger toe te laten, is noodzakelijk hun inschrijving 
in elke Federatie, door de zorgen van een Federale militaire
verantwoordelijke, regelmatig in orde te houden. 

2e.- De militaire-Federale-verantwoordelijke onderhoudt het kon
takt met de Partijleden in het leger per briefwisseling en 
door persoonlijke verbindingen. Hij zal erover waken, dat 
de Partijleden in het leger regelmatig de pers, alsook de 
algemeene - en de innerlijke Partij-geschriften, ontvangen; 
hij zal daarenboven erover waken opdat de Partijleden in het 
leger over de algemeene aktiviteit der Partij ingelicht wor
den. Hij zal eveneens erover waken opdat zij op de hoogte 
blijven van het politieke leven en geen kontakt verliezen 
met de verschillende organisaties of bewegingen. 

3e.- De militaire-Federale-verantwoordelijke zal eveneens met de 
Kommunisten, die dienst doen in de eenheden, ingelegerd bin
nen zijn Federatie, het kontakt opnemen en onderhouden. Hij 
zal erover waken dat vooral de pers en andere geschriften 
van de Partij, regelmatig aan deze eenheden overgemaakt wor
den. Hij zal daarenboven alles in het werk stellen opdat de 
eenheden met de werkelijke sympathie van de bevolking omringd 
worden en dat namelijk de vrije uren van de soldaten met de 
hulp van de verscbiliende lagen der burgerlijke bevolking 
aangenaam doorgebracht worden. 

4e.- De beste waarborg voor het vervullen van deze taken zal hier
in bestaan, aan een kameraad van elke eenheid de zorg toe te 
vertrouwen om erover te waken opdat de kameraden van de Par
tij regelmatig ingelicht worden, door hen samen te brengen 
telkens als de Partij-pers aankomt en gelezen wordt. 

5e.- De militaire-Federale-verantwoordelijke zal zich eveneens 
bezig houden met de organisatie van het peterschap en erover 
waken dat dit peterschap in de gemeenten en in de bedrijven 
georganiseerd wordt. Tevens is het noodzakelijk het kontakt 
met de families van de soldaten te bewaren, te waken over de 
toepassing van bun soldaten-familie-statuut en de verdediging 
van hun eischen als families der soldaten te organiseeren. 

6e.- De militaire-Federale-verantwoordelijke zal zich interessee
ren aan elke beweging of elke persoon en organisatie, die be
lang stellen in de leger-kwesties, met het oog hen te helpen 
positieve akties te voeren ten gunste van de demokratiseering 
en de hernieuwing van het leger. 

�-
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7e.- Wat de Partijleden zelf in het leger betreffen. zullen ziJ 
het kontakt onder el.kaar behouden, dit volgens de mogelijk
heden die de dienst aanbieden. zonder deze evenwel te schaden. 
Daarenboven zullen zij zich interesseeren aan de demokraten 
uit hun omgeving door zich in te spannen dat deze het kontakt 
met hun kringen bewaren en door hen namelijk te helpen,in het 
regelmatig ontvangen en lezen van de demokratische pers in 
't algemeen en meer in 't bijzonder deze die handelt over de 
militaire kwesties en die een gezonde bezorgdheid aangaande 
de versterking en de hernieuwing van het Belgische leger aan 
den dag legt. 

Be.- Een bestendige propaganda moet in de FederJale-organen ge
voerd worden, volksbetoogingen zul�en georganiseerd worden -
(feesten, geldinzamelingen, meetings, enz ••• ) - om de oorlogs
inspanning van de soldaten te populariseeren, om hun deelname 
aan de strijd voor de verplettering van het fascisme te roe
men. om hun eischen te populariseeren en al datgeene in het 
leger aan te klagen dat van aard is aan zijn versterking en 
zijn vernieuwing te schaden, integendeel, men zal al datgeene 
populariseeren dat ertoe bij kan dragen het krediet van het 
Belgische leger bij de volksmassa's te verhogen. 

9e.- De militaire-Federale-verantwoordelijke zal zich op de hoogte 
houden van de militairen toestand en van alle kwesties die 
het leger aanbelangen; hij zal de eischen van de soldaten 
kennen en de Partijleden dienaangaande dokumenteeren, derwij
ze dat de positieve politiek van de Partij bagel.matig toege
past wordt om van het Belgische leger een nieuw demokratisch 
leger te maken, gezuiverd van den kastengeest waaronder het 
land tot hiertoe zooveel geleden heeft. 

Deze deelname van de Partij aan den opbouw van een 
belangrijken sektor van het openbare leven, zal het 
gezag van de Partij in alle demokratische kringen 
die belang hechten aan het vraagstuk van de Nationale 
Verdediging, do�aangroeien • 

Het Nationaal Sekretariaat der Partij. 

Voor eensluidend afschrift. 

w.-



voor co. '.>0636. 

van B IIIg over de Beltüsche Cor!lm. _1?:::1,rtij. 

Uit een rapport, do or \lij lhuü;en 
ontvan�ten V!,1.n "'lîival", afkomstig 
v�n het 2e �ure�u. (AOD.-no 50636/1.12.1948, 
gebor�en in OD 37)• 

VolO"ens bij de Belll'iàche dienst ontv'"'nren inlich
tin�en is de Bel�ische c.P. bezi� met de uitvoerinF, van 
11 pia.ase B 11 i1:1 haar oro;r-misatie. Deze zou. bestaan uit; 

le • .De vormin� v·n bedrijfscellenr 
Te. De decentralis� 'he ven de pA,rtijafdeJ..in.r;en door split
sin-1 in ondera f'delin.o;en VPn p. I.m. 50 man, d:i.e weer r:e-.

splitst Horaen in sëëfiea v 111 p. I.m. 20 men, weer onder
VP.rdeeld in cellen vnn 7 o 8 man. 
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B2_: lli·- 26 November 1948. 

Onderwer:g:"Inlichtingen omtrent de 

Comm.Partij België".-

,�·"" -·--1 
· · 1 · DEC. 1948 

Bijlagen : één. f ACD/ .)ot� t: 

Hierbijgaa.nd heb ik de eer U te doen toeko

men, een van "Rival" ontvangen exemplaar van een rapport, 

betreffende bmrenvermeld onderwerp, naar de inhoud waarvan 

ik moge verwijzen, en hetwelk afkomstig is van het 2e Bu

reau. 
--

w.-
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Des rvnsei�nements recueillis, il résulte que le Parti Communiste Belge 
vient a/ prqc�éder è la mobilisa tion de la " phase B " de ses troupes. 

La /.i;Shaset\ie la di te mobilisa tion, consist�i t en la oréa tion des 
cell;des d 'entreprises. -v,Y>! � .... ! 

,ta� p1l}fse··B corisïst�räit en la déoentralisation des sections locales 
et,la co�stitution de sous-sections composées de 50 hommes environ, de 
�oteurs composés de 20 hornmes env:Lron et de oellules d'action composés 

;á.e 7 à 8 homroes. 
?.o ... ! 

/ A la tête de chaque sectio� et secteur
._,

s,e trouveraj t un responsable 
/r et P. la t�te de chaque cellule se trouve.!:§lll un brig?.dier. 

Au sein de chaque de ces cellules, se trouv�rai t au moins un élément
étrani:rer énrouvé et responsable de " choc ". --.:-

• 
-

Cette phase du plan d'action communiste, consistant en la décentrali
sation der organisations, tant nationales que provinciales et COl'"'"ITmJY)al�s, 
en vue de donner plus de responsabili tés a,Jx sections, so1)s-sections et 
cellules ainsi oonstituées rappelle l'organisation du narti dans la 
clandestinité nassée. 

La dêtection de ces sectiol"ls, sous-sec'ioris et ce1lules pourrait se
fä ire par les farces adverses, sans -pour cela détecter l' organisa.tion 
même du B'arti Comrr:uniste �aps son entiè�eté. 

Les ai tes cellules sl.f. ..... oom osées d 1 élémen ts avant milité dans les 
rangs a · a � • sous_ o�cu ation allenn� e e 
$prouvés du Parti Communiste BelGe, �� 

Les buts de oes oellule,9 serajeri'ç : Epuratiori et sabotae.;e.
L 1 armement de ces oellules s�t le s11ivant : 

1° ) Une mitraillette détenue par le responsable de chocs; le nlus 
un élément étranger. 

2° ) Chaque membre de ces cellules disposerait d'un pistolet de gros 
ca libre et de deux grenades "Mills ". 

Les armes nécessaires au fonctionnement de ces cellules s9raient dis
tribuées approximativement dans le courant flu moi_§__ de janviEg I<)4i et Se 
trouv�1ent à l'heurre actuelle en dép8t. 

Chaque élément oomposant ces cellules si.Iîài_t ti tvlaire d 'un indica tif 
et dev�t répondre aux contacts des siens par des mots de passe. � 

Exemple : Présentation : Amour Répmnse: Amour.
,, Lien " Liberté. 
" Indescripti ble II Indépendanoe • 

Le.respmnsable national posséd..flrait la liste des merobres composant
oellules mais non d'u�e manière nominative, mais bien a•une manière 
numérique • 

Exem-ole : Un membre posséde 1 1 indicatif: X et 18 n° de ��rte d'affilia-
tion du Parti 0omrnuniste: n ° 20. 

La ltste détenu.e par le responsable national porterait :
X •••••••••••••• 20 et ains� de suite. 

De cette fáçon, si les services de police ou aatres entraient en -oosse
ssion de la dite liste, il leur se..nu..:t impossible d� nroc�der � l'iden
tifi.cation des membres comnosant les cell't.lles sans -oosséder les iderti Ms 
des membres repris par les n°s des cartes d'affiliation figurant à la
rubrique 2 de la liste ainsi comoosée. 

Au cours de cette mobil:ï:sation de la phase B , des ordres a�j�B1t,.�J_é
donnés aux masses communistes: 
1 °- Se déplacer le moins possible, pour �tre prêts 1 une mobmlisation 

précipitée des mi3.sses. 
2°- Hester sur le qt1.i-vive col'lstamment, et se croire en état d'alerte. 

Il s•agirait là d'une action possible du Parti Cowmuniste dans les 
proohains jours. 
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Cett;è action con sis tersi t en la déclara tion d� rno,lvemt'lnts de �rl>ve en 
corréJAtion des évtnE"mr->nts de F:r.:;ince. 

a�tte action serqit cachée à la m:issex dP. af�iliés, sous le nrétexte 
sui�rllnt : 
fl /Le Parti Comrrru�iste va, dans u� délai assez raproché, suhir l'att�que 
du gouvernement et des organisations capi talistes. Il faut {l11e lP- T)Srti 
reste vigilant et se tienne sur la défensi ve. " 11

Le Parti Co!Ifiluniste laisse sous-en tendre qu' il se rai t en 1.§gi time dé
fense et que peur ce motif, il prévoirait la mobilisation des masses labo
rieuses. 

A la suite des déclarations faites aux responsables du P.C. on a l'im
pre ssion qu 'une a ctioJ:1 efficace se rai� déclenchée par le parti, sous le 
couvért d '1me action aYJ.ti-communiste déclenchée par Ie Qouvernement. 

Certaines allusion à la clandestini:é auraient été fai tes au cours de 
oetaines réunions• 

Le oalme le plus comtlet devrai t être observé pendant quelques jours 
encore en attendant de nouveaux ordres émnant di Comité Central du P.C. 

On reste c.ependant sous l'impression que la masse ne suivrait -pas 
les ordres émanant du Parti dans l 'actio'1 qui pourra i t être déclenchée. 

Peur fte pas troubler l'enqu@te qui est en cours, il nous est impossi
ble de vous f'ournir aotuellement d'autres précisions qni sont en notre 
nossession. 
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MINISTERIE VAN JUSTITIE 

AFDELING POLITIE 

No. 

Onderwerp: 

Bij lage(n): 

BUREAU: 
-�F�a�binet.

.1, 176/48 Geheim. 

Vlaa � C orrununis tische Partij. 

's-GRAVENHAGE. 

Ranmweg 47 

Telefoon 183980 

î 3 �IQV.1948 

Men wordt ven:ocht bij de aanholing van dit schrijven, 

Afdeling. BUTeau. dagtekening en nummer te vermelden. 

• 
ï.ïerbij heb ik ae eer U Hoori:del(;estrenge te àoen 

toekomen afschrift van een rapport vun de _d,iksrecë<:1l:'C11e 
te 's-l-fertogenbosch aa. 11 Octooer lJli-8, nr. 102, ehei;n, 
b�traffende activiteit van de Vlaa.ins Communistische Partij,
ne.ar Je inhoud waarvan ik moge ve-rwijz.en. 

• 

AAN: het ,ünisterie van � lgemene L.aken, 
Hoofü van Je lientrale Voiligheidsdienst,
Javastraat 63, 
's-Grovenhaa;e. 

t.a.v. Ref.L.Pot.

H. 0. 284 • 20.000 - '48 

Je .linister van .Tustitie,
Na,ilens aeze, 

Het Joofd van het BuT'eau Ke.biuet
van le Afdeling Politie, 

� 
?l,fr. J.P.G-.Goossen.\t, 



--------------

o. 102, G.eb.e:i.m.

�tl:effe !d'e: A.ct.ivj:�ai..t C o:mnuais tischt:. p�:.., t l.j 
in 13elfie, 

'Sij lr-..ge( n): 

Aan den 

3. p p \.J �'- ·.!',
.. o-:o-c- o-o-o- o-0- o-o-0-

(lnJ.J ... go tekende, virk' . .J .J. wn ' t To�, · j}:sreon..,i·ohelil.' ta,r 
stauuplaats I s-!'i r4;oeenbosch, noe � t; de ee1· u;, ctelGl:oot chtt>al'è i:.:ifoeÎ'd 
het navolgenae te o rioh�en: 

11.)oor · b.et Ivederar;;l Sqê.L!(;)tr....i�is.at Jet• Vlaä:.1sc ;';o,;n;iunis;tiscbe 
Partij word "3ni�en tij :-� gé:.eaen aan hi:.ar L"'?:''�ij-seo�et�rissen in e 
Jrol:.'df'abriek�n, _.cheepsvtè.i.·ven, t3ell, c:oo,oorill en .Joel-le s.cl10 een 
rezoruîen ven aen navolgend'èn i."l.noud: 

:roe "" we:::pse·l!'ècle.rai;ie rJ.ch4.i een Coni'erehtié in voor Je 
�e's;· !'..llnijverheid tr. net te,cen hlr J!l'OcL1c.:tiev1;;,:horin ,. 1T Vir!:'.lt hiurbij 

zeer uitr:ebreide Vf'El.J{ertJ.:Ljs·i; bafi;:e .c- •E heoo-:ade op Uw ��:f.__ 
--- 1:?ecn wii tl v J.,::;;ooi..en dezen vrageril1jst zo i:;oed iOfSlijk i.o. te 

vullen on er v�raere �oorst�llen �n surgestie� a�n toet voégen di� met 
bbhulp v&n l:q- ,erfjd<;Jn en Jesnooéls buite.ns��anäere sym�athü:a..1'�e1: op de 
hoo�te van hot bedrijf. 

\li,j reféenen op U >tm bi den.1J onze lw:110.rea:JschappeliJke g.foeteh. 
v� het huidige ogen1Hîk et;:1en. le br/l.ane:an van het ·land een 

fuijzoruL:r !!rote inspanning van i·eorranisetie en hel·opbol.lvf �.n lle t�k :en 
van onze nationale econ:ómie'. 

_riet is den ook nooom:-.,,.oli{lc dät onze mate:• lnijverheia op een 
waar·.iige wijze qeelne(;)tnt u n de • .1 strtjd voo):' of,n b-:,;er ren.dement au een 
belangrijke op6ri;jvi_ng c.1,n· pl'o.uuctie.Je tnete.a.lnijverheid in ons· lenü. 
moet zich, bijzondei: op het tecbhische inspe,men tot ,)e verbetering �n de 
ha1·nieuwing VQ!l hear Uitrusting weÏke et ltrar· .. io•� ten moge lij!: rr.aken op 
intornetiontia1 terrein de plaats te:vug te hE, :winnen welke ha3!t· toel.c:'1-1;, 

Wij willen eo n 1;>1'oductie'-conf'ereutie vun d$ jet[;lal begeggen 
en. hi..:rui t opbou\7enae vootsi;ollen h�i.:on teneirulo "o essentiele mida�r�n 
tè zoeken waä,r:;.raû. ae .toe-J?assi.o.g oen nie:;iwe vlacht. kl!n en ze: l b1·enren 41a.n 
onze .i.eta.elnijvexheid. Ih het vooruitzie! t hi ,1:ven zend"'in wiLi J bijr�aa.no.<:: 
vr&genli.jst. 

;Je ,11t:we:cpse ]·eàeratië da .. • Vlaamse Co,ut1unistisclle Pal·tij 
verzoekt l- ,fot ook te Dntvloo1·den OJ? pet ..;röotst 1J.or·elijk lákntal der gestela 
vra.een. Z:i:j bedankt bij yooroi;1a't voox.· het -,sru1deei dat U aldttfa-bre,igen zult 
aan het ui·i;dier:en vim het p:i:•oblc.on1. 

Het :Es v�nzeli'sprëkend dat de v:i.·arenli.jsi; niet begi'ensà is en:• 
a.,,t al:e op- en tH1nr.ierkingen, alle voorstellen hieri:en toegevoegd kunnen 
worden''· 

,Bi,i vorenlsenoem.d sohri:îVei'l was e,.,.n vre,g�nl:jst ,,$c.rin :Je na-
volgende v:ca:._ en wsren .;-;este ld. 



Naa� aJr �astellihg: 
a:c::l '.let· voa:torengst: 
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l. ., o. ., ören:rt 1.w1 on::le1·wa ,1i1.•· voo_• t.
a:ccl a"r voor�bl:engst: l�\-mllteit: 

Voor den oorlog:
Gedurenllo ,en oovloz:
Op het huiäige ogenbl�k:
V-001.•i;orengstuogeli�j 1::heià V'ln :le oncl �·no ,lint:

' 

2. Welk is thans de kvwli teH v.in �e voortorengst in wi-oand en v?J:chouding ,tet:
a) voor wen oorlog
bJ f aa•ïren<io o.en oo:i.·log

:i. 1· .omon 6e g:t'oriastof_ en in voldoende Hoev�<-U1eden san: 
/elk is hi?L'Vac de hoevb'�lh�ia die L.gevc:,J:cd ... oet 'iiorden: 
M�ak eet! :Vè'l'(,;'31'!.jk met Je vooroorlogse ]?Ol'i.oae: 

li. Is de 1?roductie oeste;:-id voor• v,3rbruik:
a) binhen ..JO onJ ·1·nemini:r :.,elf( vooi· v�rder a._�-'wJJ :king in 
b) buiten "de on:Lrner.iiny 011 in h"3t lai.1êl zelf' V ,rorui t
c) door --Je gee.llieer.Je lep:"rs;
a) voor e>..-pOl:t.

a ,;eli :J.') 
te worden; 

' 

lou <:Ie verbetering v�n de k,1a .... iteit Je expol'tü1ogeli'jkheid niet -1.;1l:ho�on? 
0ewelke: 
llfero:oin Tïerêl i.iit niet toër.;epest? 

;. Bes.fa� t de ltlOf61iikbeid Je productie -t.e · v0i:nogen met behulp van Je thrns 
in gebruil_::.zijnae uit:J.,usH,ni en het Uil gèbezigêle personeel. o ja, welke 
<le nri.ddelon welke g;i.j voorops i;elt om Je instelliüG �é;m te passe, aen ie 
door de moJerue tec1miek geatela. · 

6. �:ijn e:c ,. oinds de bev.ri,iélinz, be aalöe TIO:CJ .,::_,,t' 1;:.en 01;1i:ccn gebrUik ge.s'tt;;ld.
Waaroi'u:

"'oqüen soH11.iigeh ter.·�g in. ,,i:r:,lting kunnén worden vesi;eld.
Dewelke;

7 ·1 �ebt gij li.:enrt'Î:s v:an ini tia�e'-1an welká geno1111;,;i 1ve .. .'deh om de productie te 
yerhoe;,en. 
Giügen zij uit van ue di:t•ectie: 

èJe ingenieurs: 
de arb�;idei:s: 

werB�n zij 
rnaien niot 

tet sacèes be J..:,:oona ;" 
waal: o� 11.ie'G: 

8. _ebt &ij kennis VJU ue. it he.t oog' spririge.1ue feiten ven w1Zinbaheér \7eJ.ke de
prodnctie .of het verzen.àen van .:o pl'oductie tegem1e.i'J:en:·
Geef ons �mi<elà oijzen:Je:rh�aen. · · 

9. Kent gij gevall n VGn rem1Aen of sabo taee der Proauktie:
Wie waren Je Vó}"ar,tvrooröel:ij'kèm ory:m: de onaerneming

: de crirectew.·s 
irat7,�mieurs. 



.)ewe ... ke: 
"' .1· :i..s te erY,:o•_,s ,; tJrv�n: , 

l\urme ., ,J .:e:t.· ra�io.l"'fJl �<:a:bèzlgd worden: 
Ktmnen �i.j guvon ,.;;n rorûen in d-a onnü.ddelli,iloo Oillfev:L 4::

ur.nvn wr b�Sp11l.'ÎOf�.Oh Op geb1mren: 
Hoe: 

Zi,i'n ;Je uitslr gen goeö.: 
WeJ.Ke p:i.·oei'nemin["e" :wrfou :2;edadll: 

ll. Is. d$ uitrusting rJE:il· ondü ·rneli:iirig in f;Oeden "trat von 0,1,,n:boua:
fe1:den Je nooige '1e2.·stu tli1�swer.cen 1ü tgi::vo..,rd:
Is het 11i,:,t rto:lig en 'bestç,n m-' 1ogeli:;jk,heden z,è,ce.:e ûel:en •J r uit
rus�ing te ao.:l r.a;i.se1•c.m:
.Jewelkè;

12. Wnraen ae vc.01.·tbreng$_tli1et·hodes l'f-tione-el 1;oeg0past:

fl). In ,1elke ,.1attt wordt de hui:lige 'Oroouctie gèdwa:-;·sooorniJ: 
- door hot niet to�komen ü r grondstof;fen:
- Jewelke: ' 

- v;aaro.o:
- weUt is (l:;} oorsprOnf. eyrvtm:

foor het ·verl-çe.era geb.1.•uik ûsr in voo1·1·aad zij.nae t1rondstoffen:
- ziiJ het transportmoeilijkh�den:
- t1oor �ebrek ean bran:.ltof o olac'.;riscll<:.. st:roon:
- door gebrek ai,n r.ri:i(>ic;lsKra.chten: aewelke: 

l4. \leU:: Zi,in Uil voorstellen o:n "s productie t� Y<l-':,ogèu in ae n\,jverhciJstuk 
wäarin U ��be�iga worat: 

1. Welk is het aantsi gespecHü.iseercie �rbeide:rs op dit ogehblik uitsluitend
in Uwe ofrè.i �ner.iing i;evrerk gesteld:
Hoeveel gespecü,liseerde aroeidskra.chten zi,,jn er in Uw speoi.tieke
tak: ..

•

Jestr-at ·0r gedeelteli,jk we.r,kloocb.eid: aan 1; ... 1 wé•·k..u-'en;
floeveel arbeia .J:f> wcl·ûen e1· tewerk ; esteld: �'ijde 11s Jeri oorlog:

voor oen 001·log: 

2. Inài-ln er v 1.' d.nde-l'irlf is, ,.,ear liet Je oorzti..rk:
/at Joen th&.lS de 8€'specie.li.$e ... raa L.l·oeiciskl·tchten dio het vp.k verL 'üuu
h. boen:
!JE:i v ,riuit.ufor,iag van de voo1·tor.ungst ,ho11Jt �ij v,;rL'l;;ienil met Je v�-·.,änJe.i.·ing-
dei· �u;·beidskrt;cLl'tcn: ' 

,
Door welke ,,.1iddelen Z(?U wen er in gelukken vrij sn.el nicmve r,,;es eciali--
st:1r::1•c11, <1rbeidskr�onten te vor,;1en: 

. ' 

3, Welk is hta t �huidige renae.nent "1t:in elke oe.i;egorie orbeid-;.".!·s; 
·ilelk was <Jit rendement voor den oot<J.og:

o!Ller !u bezetting: 
Welk is vol&,_e.2s TT het oerei::bt::Ë!l' rendement en v/ev.k zijn .i:e middelen. 
te berei,·en. 

4. Hebben ,Je arbeiJe-·s uit \J'if s ,retfk 1e wet".;elijJ.:: to"g�l��mde v :l:hoginren
ontv�.11r.1:m;
V1elk is thans het loon van de 'bijzon�e::i.•e cc.tego:t'ien 1:.1.·beidvrs;
iie ges_pecialisee:i:ao er.Jeiuers:
di.. . especiG.lise �rde ,M'n.öuvers;

-4--
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:100 \1ordt het loon v�is ,?esteld: 
Hoe zou nou de lonen kunnen v_1·bin en �'iln een VJràcerdering dcu.' proauctie en 
in ho.ver zou zulkdnnige ,ni:.· tre

t
,elen e produutie 1c1m,1en ve::rhor:en, bein1 oeden 

mm den gunstiP,en zin: 

;. Hoe v10):clt .).et fé'mili.:ibuJget van e g�sohool e srbeius;;:rachten vastgesf.;eld: 
ook VOOJ.' de "1<noeuvers: 
In welke mate kon ne huiêlige loon in de b�hoe:i'ten voldoen: 

6. Welke bijl<romenae voordelen genieten :Ie arbeid.:Jrs: bevoor:i.•ading kolen, 
Bestsan er v:.irschillen tussen ile v ;:i.·suhillen.Je trn·!;egorien: Jevrelke: 

7. Laat het huidi::;o loon e EJ.rbaidert" toe oen bi,iLon...H:l.'e li2':1ciiti.nspt nning te doen:
Uit w, t basta· t hun cotza1{:
•relke zi,in de mini.aum rtntsoe en WO-l"e eeu bijzo,;.dare krachtsins anning zouden
toe la t--n:

8 . .ri:t:n v· r)e;ering in, voilighei'Js atltregelen en ... e }zy-giene -.:an dit oe productie 
beinvloeaer,: 
runt te o..;tailleren: 

9. Kunt ge andere uudaolen of voorstollen aengeven wel,.:e .ie äl·b�i lers
bren ,en in Uw specifioire nijverheid stak te komen · rbe:-,.'len:

10. .at is Uw mtJninp: ovor ae voo:t."Vroaràen wa .1·in cle jonze man thnns den stiel aan ...
leert:

ll. Lijdt l1et we.:k <let• arbeide,.·s niet onaer het gebrek aan vervo• r oijzornfor voor
ûe arbeid rs die va-n bui. ten :la streek komen:
1 unt ge vaste voors tellen doen o, 1 hieraan verbet ;ring te brengen:

III. J": JIRdJTIE.

l. Staan er .:ian het hoofrJ van Uwe ond 1rne1ninë g�wezen collaborateurs:
Zijn �r tussen d� loden dt:r Di.cec!;èi'.é, de ingenieurs, de dienstovJrsten en de
werkmees !;ers collaborateurs:
\'/elk is thans Lun houding t , ·c.nov1•1• hut personeel:
\/elk is ue algemene houding ven het ov0r11ei Jspersoneel: Hoe dena
gij hierover:
Hoe gebeurt cl,;; keuze van een a:rbei.:ler 01.1 hem te bevorderen tot brig�die:i: of
... iees te:i.·g·ast:
Gebeurt de keuze rechtvaardig:

2 • .ûe initiatieven genomen door :ie terij,:m, sl;P-lf'ao1·iektn, uwe onderne.11in1;; 
zij niet geremd Joor :ie trust e 1 Je ma· tschi>-ppijen waa.1.·van zij afhangen: 

,. 1for en de Juitse vo1•ordeninf_len nog toegeIWst, welke in de huidige o.istandii·he<len 
de oorzaak zou:Jen zijn van een reu1Inen del: productie; 

4. Doet de àirectie son zwarte markt:

5. Zou de nationalisatie van Je onde ... ·ner,ci.n,,., ten goede ko,nen i;lan Je v"rhoR:ine
productie:
aan de ontwikkelinP.' van nie\l\ve takken v,m uv,e ni,iverheid:

6. Hoe zou de op1·ic 1ting v...,n bedrijfscollli tei l;en door het p rson(;el het rendet10nt
in e hand vrerken:
Sou een bedrijfscomiteit kunnen opgericht worden in uIDve onderne1:ri.ni:r oi _nen
afzienbaren tijd:

y 

Hebt ge vo�stei.len te doen_ be �reffende Je vrerKing Vil(} zulkdanige oomi tei t: n
v..,:cvolgens v1era .nij nog medeo;edeeld, dat aoor de Uommunistische partij .l3elgie t11ans grote 
propaganda: wordt gemaakt onJ"1· het lluis-en Brugpersoneel" .Gedoan te ts-üertogenbosch, 
11 notober 1948. w.g. vnn 1 t ,Hof. 
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l;9 Oc-to1J�,...=1y-4& 
1 2 0 OCT. 1948 
1 

Li tt E 79 Ge' 1ej n/G-r'JD 1077 
Bijlb.gen: l (in 1u1J10) l, 

Af�iches tot opruiine; 
sti kin._: Bt"ll._;ische H.ijlr.sw&cl1t. 

Te 1.Jwer info·,,· 1;. tie doe ::.s: U bie ·bij 
toeirnnen een ui tt,.:e1�sel uit een rL!'.:.,ort, 
o:J� c- .r :-11.ct rloor Z, betref".:'encle het ver
su,-.eitlen Vê...11. a:.t'iches tot our-uiini::- wm 
a.ê Bel'.:;isc'1e Rijksi.·rc cllt. 

- � 

Hoo::".: ::: • V.D. 



.,.. 
No. 84 .• 

Datum von bericht: 
.Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: 
Betrouwbaarheid van berichtgever: 
�trouwbaarheid van bericht: 
Welke actie 1 s zijn ondernomen: 
liet welke instanties wordt samenge
werkt: 

8.10.1%0. 

VKILil2-.l..1!JIISR.APPO�Á•l 
J:îB'!RICll T. 

dontactpunt. 
betrouwbaar. 
betrou\7baar. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Typ:LvdE 
Coll.:"Jg 

Er zijn bij de verschillende brirades der Lelgische Rijkswacht affiches bezorg� 
afkomstig van onbekende afzenders, waarin v,erd opgeruid om indien de verschil
lende levensomstandigheden, salarissen, e.d. nie� verbeterden, het voorbeel d 
van hun Prense oollega I s te volgen� en tot staking over te gaan. 
i�lhoewel er geen af'zenders e.d." van deze stukken bekend zijn, mag wel worden 
aangenomen, ®t hier communistische �ctivite�chter steekt. 
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C. V.D.
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=====-:== Breda,, 15 

No:487/-48-Geheim. 

Onderwerp:"Documentatie-materiaal 
va.n de Belg.Comm.Partij".-

Bijlagen 

A a n 

: één. 
---

In aansluiting aan dezerzijds schrijven, 
No:468/-48-Geheim, a.a.30 September 1948, betreffende bo
venvermeld onderwerp, heb ik de eer U.H.E.G.hierbijgaand 
te doen toekomen, een van "Rival" ontvangen doordruk van 
een overgetypt exemplaar "richtlijnen" - in� door het 

Nationaal Secretariaat der C.P.B. te Brussel vastgesteld 
en aan de Secretarissen der verschillende Federaties ver
strekt. 

Het origineel van dit franstalig stuk, werd 
aangetroffen tussen het gevonden documentatie-materiaal, 
waaromtrent bij vorenaangehaald schrijven uitvoerig melding 
is gemaakt • 

w.-

De Heer Hoofd van de Q•Y•Q• 
Ja v a  s t r a a t, 68. 
's-G RAVEN HA GE. 
=�=================:=== 
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t;ettc direct.ive complèta et �ilifie 1a d11:•cotive d' or� ni8ation 

O.onnan t lea f orm.o:J c t m·.>tbod o ,1 • or nio�tio11 <in �ti mt bii dano la

16galité.

!.- La plus .grande ftü'blesoo do l ':or�ttoo.t:ion 

du .Part,1 Ge :ren>Jontre dans ln for�itton et l'aotivit6 des sectiO?lO d.'e-ntre

prisea. 

ToQte l'hietoir-0 du mouvec1m1t ouvr1or dé ·ontre que c•cst uWt ontz-e

prioeo, oà leu tra�illoµru sont cono�r.tréo, que ee mènont �voo le plun 

d •e:tficocité et en 01·.lrc prtncipa.J. le$ lu.ttes co.nt:ro lee cnnomia du. pcu.ple, 

• que se d6ploi"E:l1t la combtttivité et le $ono d'ore;;: .. niea.tion tioo .mnoaes lub<>-

x·ieu.oca.

o•eot ilU COlil'S de la récente riériodo de l'illégalltó qu•u êté le 

mieux compriac et appréciée lá nócosait� d'o� oniaer leo travailleurs à 

l' entropriao et d' a.bo1xt'i:r à l' or.3:::miuc.tion du ·urti dano cl111t1ue en trc

i,rise. 

S'ii e-at vi•o.1 qi.2.e lo rfta.bli.oae .e:i1t do 1-e. 16,.,..u.ité a omená l'ins

erip"tion deE:. wembre� et l�a convocations d' .ü·· e bl ·os dans loa no�mnux 

loonux 16g®X dnna les con.mu.n.ea, 11 oet. non oina v:ra:i quo lc rc..;roupe-

4l inont des mernbros dolt o' offeotuor là. oû ae trou.vcnt e't lu.ttcnt avant tout 

lee mássèa tTavaill�naes, c•c� t-t-d!ro i•entropriso. 

�ouo l-cs membrcs du .Parti tr�vaillunt, û r..'i.,.porte qu.ol titre, aux 

onttepriae�, da."ls les di'Ve�ueu insti tutiorw, dans 1�0 blll'ee.u.x, écolea, 

ho,;,1taux, etc ••• do-ivent Stre ;tWOUp\.u au 1100 -ä l..èur travail s'il y exiate 

o.u moino troia -0ommunifftes. »a.a.s les inotitutiono et cn'trep1·�aos ou. l.e 
---

no.mbre do com!!l.W:i.is'tGEJ né d6pasGe pas 10, lee .ma�b.r·cs d1;l 1:nrti "foracront 

un groUpü rl'entrepriae; lorsquo leur no�bru dópanoe 10 wio sou.s-oection 
-

d'eutruprise sora oonstituóe dane le <�!i.dr� de lu occtlon la:: le do la 

COmnlUJle ou !l e trou.vc l Ion tr prioa oa 1 'inati tuti<;m. 
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tuntos ot ou. los e:freat1to du· .Pi.:r-ti oont troo consid ·r ib1eo, 

tione :f'óthh·.:.s.lea p u.vent déci1ler la conoti tution do1;1 oectiom1 

seo rw.tonomos, d1.t-o ... té Elnt aubordonttéaa à. l :f.ád ::.ra.tion. 

sectiorm dtsntrepriae doit êtro communiquée à 1 direcL�on :nntionP..le du 

P�ti pour- con:firl!10,tion. Les m lllb-reo du. artl travaiLl»-'1.t dwm lêa èntrc

prises ou institutiona oû le nomb:re dea membrou est inr6rieur n trois, 

aont 'i.acorporéo da.na les grou_po.o de q_u'J.X'tier des aections lo<.;alos ratüs 

leur tû.che e,;;isen"ti�lle est do re1.1rater à 1 :ur liou d.e trovail et de con

sti tuer le plus rapidooient osoi'ble le groupe d 'e11v1· .... pdso. 

L'activité at Ie fonc�ionnoment des org�niaatione d'entrupriue doi

vont a'adapter roxx conditions de travail de l'ent.rcpriuo� 1tl pratique 

montre qu•11 est ma.t�riellemo11t inpos:3i'ble de réunir deG azlJoobl,.;;eo 

plénièra!J à cauae de la. diaperuion da rtsiciènce dea o.cmbr(n, b:lbi t:mt .... 

aouvent loin de l'en G rq,ri ae. 

L' orgóniaation d • ent. r:epriso doit ;tro répartié en 1:,eti to gz·ou1 es 

�elon les at�li�rs, leo divioiona, leo pau.ses. ûi lea aroupea vicrd1ent 

à dópasser 10 .membrel.i ils àOivont �t.re divis6s en 001w-61·ou.pes. an 

zroupoa et so1a-zro�pes do base à offootifs ródnits (Iilf'.ximtm110 membrea) 

devron:t ráunir le-ur-3 r:lembreo au ocurs de 1 jou.rnée en daa róuni 11.Q 

co'CU'tea ei souvent '!'épé1...:es, s el.>n leo posoibîli tóo quo. préacntent les 

houras d' interr1.1ption pou.t· les repno, lea c0ntá0 to au.xquel.1 iJ. -est 

nible do reootirir nu oou.rs de la jou.rnóe du tr�vnil, les eoQrts entre

tieru:; avAnt et après la jou.ruêe de tr�vail. 

Les rE:sponaables de cee grou.peo P-t eous-&1·oupeo do base dov�ont 

aa&.U'ttr un cont t:t ré tulicr Yec le co,Di tá da 1' or,;.)a11ioc1tion d' errtrc

p:r:·1se qt1i leur ûoru"er.a réeulièrement (le br�voa dirac ti veo écri te$ ou 

oralos pour leur.::: eroapae et souo-groll ,ea ,- directivos qui o cn�ont ".lonr.

muniquéeo aux r'uniot:1S ae bsao. 

:te coilii té de l' org .... nisn:tion se r iunira. .r • guliurcm�t on dJhors de 

l'ontrepriae, en uti:.liaant o'il le faut, los jom�e do rel)os, y t:ompz•ia 



J 
t tr .u c;.:ibrea du cotit� , ui .., 011ve.n:t c peu.vont 

oe r oontröt- d a l'en trepnso .n r 'eon de l ur di pern"'on, de so rém.i.r 

nu co let our d.1 .auter du trav�il a l'or"' 1.Dio:ition et de outa lea 

"OlJ'I. cl ia é t r;.aa-q<Hi�!30 (1 h 2 d 16Q1 o) �� 61iro l:e coöi té 

de s�-soet.ion èt cl 11b �er. on oon nom our l o probl. o poo o à l' .o:t'dre 

du Jour do- l 'ol'. i tion. 

toragu'existent l-s poa&1bi1it m ��ri lleo, l eo�t6 o nvo ucra l' 

sse�l-e g n r";le de l•or..;aniu, tion pl"t8t que la r"w ion des d :l m.&s dG 

' 

trop c® que-at pour Otro a.a�1 .... &- cli1·ectc 'ht pa..r J.e Co:û. t.6 do l oection, 

il oom llÓ-ua-ti-too p;J.r :U.ee, ivision ,011 ate11er, doi3 oou.�ooctiona '"u_i 

touc ti ennorvnt à 11 1t:: .-:5?J et sou: · lf" diractio11. �u. oö i. i.( u là .., ot:f.01l. u • 

e4.trenr1.se, at,nu t leu r� l�-a nt.:r ilius d • ori.... wsatii)n iteu e.octiono 

ti. 

:rr� �action l.c:c le .e.ot conotitû�o -

.o.' ntr prise uo t,'r<>u'Vmi t duns ln OO!tr:.JJne n font p JJ:ti e à ti tr 

tre. crol.\P<::O ot ao �o:ootions lor ('tl dé aow::u.n! · te qui h , f,,i ten.t lt\. co nne 

et u" :pou.v m.t "1.rc or r1!$ "oo à lem: licu de trnv il. 

loc leo �ui ,r1,1.; g:rQ�n-t t_ll� dos ::i. "ïï· .n'a.., t '1.Cun 11.ou voo leo ntr-0-

r,l:'io $ et n... -.cumit ru.tcun travail 4ru10 loo entrûp:ri�� de l.eu.r cou.ii.,m.e. 

Leo ectioms loculea do:tVdlt cöntr81or Gt è\'Uilier 1:c tra.v-ail a� crou es 

et �s rmas-nect:1 na tl 'er;. r riEo et :iut�rve 4ir ..ictiv.o;.:;ie1 t dt:um lèo l-uttoo 

vent pcrticiper ctive à l. Vio de lcmr éc.tion lOC' l-n ot lt"� dircction 
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de oette dernièrc doit eomprenare un nonrcenta;ge itnportant do co�iotes 

app�tenunt aux grouben et so s-�iSJM! d•entrepriseo • 

.ueo s;t·ou.pes de base de la aection loc:llo no doivent pao ;:trc cunoti

tués par la div1sion éoan1que dea msobrea de lu aecti�n en pluoi ure 

partios. Leo ,gro1:1:pao d\,, b�mc �oiVo.'lt -Otra cré.és on cronpant los u.ezsore8 

de ia. soction t 

a) selon leur �iau do travuil (ero�pós d'c�tr�prioo);

b) so1on le ,qWlrti-er d •oobitàtion, ce q'tli. pEirrnet.tr._ o.u «rou»a in&i

conot1t.ûé d'appliquer la palitique du �a.rt1 a.ux oonditions du qUArtier

en défendant los intórêta de ,aes hubitan:ts et en r�nant un travail a.e

recr..i.tC!lGnt :par---á eux; lea ou.vritrirs et les amployéa, homracG et fcr.i.mas

qui peur tl.no raioon d6téra:inéc (nor::ibre inauf�itîant de comnni.ites à l'

e treprise, chomnge, eta.) n•appa.l.'tien.�ent �o aux org�inations d��nt-re

:priaos, doi. vent �tre or�anisés a:;tr eet te ba.se J

o) eelon la catégorio aocialo npecialo (p�nsionn�o, ola�aea woyennes�

mériugèreo, po.ysans) à l�iu.ell'e ils uppartiennent, ce- qlli J)cr.we-ttt'a p.-Q.X

pol.lpcc uinei �oons't'l..t'iaés de Eener un tr ... vaii de uaaoo au a in de le.

ea.tJgorie oociale �n qtteoti-on, de popul.ariaer �ns c\;.s millowc lA poli

tiqt1.e du Parti o't dép:l.öyer w1 tro.vail de recru._too,.rnt _pa.,roi cux •

one oeation loc·tle peut' d-ono evoir plusieura grou.pes tl'entreprifle 

e't de qt1àr.ti or, u.n ou pluoi eurs croupes ä.e .m6ns.r;èroa, de pensi.onttéo, de 

cla.asea moyennes, de pays�nn. 

Une secti-on locale do1 t Ctro subèl.iviaéc 'én sou.s-aec.ti.ons dt'plo len 

cond:Ltion3 suivahtä�: 

n.) si &ma 1 :1, commtme, il y a d03 entrep.tivos du. 'le nom.bro d� communie tea 

dópazae 10; dc.nn ee c3a, l'organioa:t'ion d'entreprise eot oonatituée on 

sottD-neotion co� il: ast iudiqu.6 ata ebàpi -tra pr6cádont J 

b) <ai la scotion l:o.càl.e COfuJ?;to '.plw:; de .15 à 20 grou.po.-;,; drum oe oás,

'il est indiupenoable da crcu.per los grou.pea diver.s en äou.o-sectiou�,

d4mo la ,mesure du poae1ble au.r la )Ja.se territoriale en tenant eompte
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du ln eon.Cigu.rätion l.do&uphiqac de lu co ..:nnc. 

�• activit dos diq�r� erou� de �in� oit ntr ·eoordonnóe ]?!'..r le 

comité do soct1on o� d coue-ncction. Leo renpono blee de fuToupc doivent 

"'tre :ré.tmio p .tr loo co...::i.téo do..: section ou de aou ... -nnction au .oir_;:; deux 

�ois � 1110ia et i1o doivent retovoi:r à cco r u.iot>,3 rles diroctivao con-

Leo 

C:Jnu ti tuf,co p:;;.r dác:isio. ap.,. ei l.lc d� le. h".cc tio. l,atiort lo dtt fnr i,i ,

n �-ue d .:;ruu�r leo m.i:nbrca du rti p�rtc, ruit è <les ca.tó�orie.o so

ci �la ou �rof-0ssionno1�e� détnr�inuoa. �"'11 o ont paur but do dêvelopper 

un t.."'aV'J.il au o�ia du n.'OU.Ve .o.nt est déo oi"l... ... uu.i:ntione de ,nasae erl:. t!Vit� 

ou on voio do er .1tion par .... 1 J.e,re cat6üoric oociale ou. vro.fes&iórmelle. 

Les .�ft!icales oont .con "ituóco à. 1 • 6euolle .t.::·,l'ral.é et 1;1Tou.pant 

to.m lco co, :· ®iateo <1� l. fu �ation �'!lJJat'tcr...::.nt à. L. .. e �i..goric aociàl.e 

011 proi'esuionneilo en quot>t1ot" (olaaoee t10"euwo, p-.;n1.tio1;1w1s, .L 'JS :nü) .. 

- • •• flll..e le caroutiif.rt'-' dea fe -eo -di:>i t êtró. com.iti tu6è à 1 • éch::J.1-e

loc:üe, par-ee que loa .forn: oo. ,:3ont rêp rties dtma 'trois 5r,0u.pea dv l;;a::!le 

di�!ér8Jlts : cll'Our,,e-a :e Ai�zèr�c� ciroape de quurtior et gro��eu .d'antrc.,_ 

prlco. L.'activit6 paroi los fe:u..1.es néoesoito lo �ro�pemont de toutcs les 

i'ol:!'i..iou coumiJfli taa do l' oo�� da.:10 u.no u.:d.cale loci:.le. 

p ,.. l� 'Voie deo roopo® .... blec o óc1 lèOO t J.ieiSJ'lés P.Our l0i diroction ® 

éh ouno ao El �t.mlen. 

ponsa.'ble f'ódérn.le dan· .ro._ eo .. ....  e tL"nvu.i.1. <ic-;. au.tree r .t:Jpono !bles dcc 

.ttdêa"les eot dirieó �r ic rcapul'W blo !éci:r.sl àeG .mt.�o .... 

Lt:_D rèen ,ns!lblc:l conat! tacnt les �i.c lr.l!J ptl-'r ln tam1e i Ptlno aso ... .._

bl.-óe ,n ral.c ou d'u.nc o.o:.,c blóe èle d6lóütiéB �ea croupeo tle b.:!tie de eb.aqua 
O-t�gorie op ciale. Cee asoo;a.bi6eo pro�t-dunt 1•t:u:."ction de deux 03tlar1-
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des qui, ensemble avec le renponsable déaisné pur le �01it6 r(d'ral, for

meront 1 direction de l.'Amio lo. 

Lea A:ittic-loe nc aont ni dea oreaniamee de base du arti � ûas or-

- gan:tsti.es de direot1.on politique. Loo partic:1,PMtS 3UX 1o.r.ti:c les n•y J:Jaient

pas de coti�ationa, ceci relevant uniquement deu gc-ou9es et sections du

P--�ti. Lés A:mic:.ûos nc diaoutont psa non plus lee qucetiono de la po1lti

que on d� l' -organisation génér�e du !'arti; ellea s' occupimt ,miqn.e !\ent

do3 problèmea pogós áevf:!llt l��r oatégorio sp6cieJ.e ot prennent doo wesures

en vue de dóvelopver au sein de cette cat6sorie le travail de masse du

I}arti, selon les directivea qui dm1ront le1.1r tlt'ro transmiaoa par les ..,omi-

• tés l!'�déraux.

.. 

4.- IHT LL :OTUELS. Lea intél lect-uola des divereeo catóL,ori.ea (médeci.ns,

ingén:i.eurs, avoca'ts, fouotionnai�es au.pö:z.-ieui�a" etc.) doivent être grou.

péa, pa_�ou t ou la possibili.té existe, sol on leur 11eu de trav1;4il : les

médeci!is d' un bopi tal !or e1"ont un groupe de :médccins d .:!IS 1eur honi täl,

le:s fouotionr.llireo "Ö;'un rûnietère, 1.o r,:-oupe d9 fonc:tionnaires de la: sac

tion de lour mir,istère. Les inte1leetue1s q�1 no penvent �a être .groupoo

à 1.eu:r l,i.eu de tra.vuil peuvent t!tre groupés au sein dèe seoticna locuJ.ee,

dans des eroupes d'in énionre, m0decins o� avocata, o� dana des groupeo

d'intellect�clo sï leur nombrc n'eet �o slltfiaant pour les diviaer aelon

leur pr .,feaoion.

Des .Amic·lles -0omr..'lW1iates d'o.vocato, int;ánieurs, médeoi-nc, etc •••• 

doivent être orgáuiséea ä i•éohelle �édér�lo, dont seront membres to�s 

leo intcllëctuola indépcndammcmt du :to.it de leur appai·tonunee à une 

section d 1 en.trcpl�ise ou à une: sactior. .loc le. l;)ans les fódóratiolls qu.i 

groupent un nombce rJduito d'1ntell�ctuelo, on •ourra oonstitu�r - avoc 

autorisation spécinle de la Dircction du. Parti - des At'licalcu des Intel

lc o·taolo c 01:rum.mie tea • 

Pour réaliser 1 'urdon de toua lea 
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communiutes h�bitan� la m�me loaalitó, �n vue de me�or la pölitique com-

J.1un :l.e, oaWt-ci torment l 'Union Gonu.rIWli.ue dea Communiateo.

L'Union Commu.ne.le est réunie par le Colliité de ia eect1on loc�le 

au moins un& fois pur deux mois, en assembléo gánérale ou en ussemblée 

da oadres • pour discu:ter de cos ;problcr.J ne. Les conseillors corlmtma.ux 

eomnlliliu'tea feront :ré!Z'..ûièrement r,a:p;port à. ce$ r6u.nions. J.ie.S déciaions 

prises à cos réu:nions doivcn.t être ap»li\Uéea par lt voié au Comît� de 

l� aection locale. 

Le comité' d� la oaction local-e de,,dgnc le recpone ble do J.'Union 

Communale Oommuniete. Cel.ui-ei es't assi 3ti6 pur lo qor.meille:r com..ïW'1ál. 

communiste, ou pàr lo secrótair� de lU :fractiun des conaaillere commu

nis tès, s'il y en .a. ylusiétirs. 

L'assemblóe de l'Union Co:.rununale Com..iîV.niote élit ün ou dGax oama.-

.?ades qui :forföeat ..ivcc le rezponr;. blè �t éven-tµ.o-lle:nerrt av00 le oonseil-

Ier communul ( óu 1<1 sccrétal.ro de la. frn�tion com.'ll.aniate) la direction 

�e l'Union COl!l.:fillllo.lo Communiste� 

Chaque cornit6 de aection local� doit drouser, à l 1 aide du comité 

f�dural, 1• liste des coumu.niatee habitant la loc�litó mai� ne fai�unt 

paa ,Partie de lu section löCale • 

L'as�omblée des cadres est com};lóséo : 

u) des ciembrea des oooités de la aection locn.le,

b) dco conscillcru aommunaux oom.mu.nietes

c) <les mcmbro3 de comités d'entreprioo }mbl·trint la CO!ti'.!'Jl.Wlé-, Jname ui,

pur leur liou d-o tra:�ail, ils sont organiucis dan:J ut1e autrc aaction. 

La lis te das merabrea dec co-ii t6s d' eti,.,reprlse ha.b1.tant la oomma.nc sera 

com.mu.niqu�e nu. comité de la aection locale par le comité féd�ral. 
mes 

tos !Jnions comrm.tnalea co1l11Jluniste3 .ae sont m des organismt!uilr.1 d-e 

dtreotion poli tiqué ui des organismes de basa du Pa.r-ti. '.Les pt.;lrticipanta 

à l 'Union Communale Comiuuru:ste n'y paient pus de cotisation.;,... oei rele-
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vapt uuiquemout deo BI'Oû_p1,.;a e·t aeotiön.s du J:larti. Les Union ... Oot!I:U.n:.ilea 

CowlI!' .. mio·tos ne �i-ao\.i.tou"t pa� non pluo lea quostiono de la vol1.t:lique ou. 

ije l'or��n1sation eJnwr, le �u l"'>arti. 

�lles s'ocOllpent uni�uement.dos .m;oblèmcs d'drdrc COIJll!:.Wlale n6cas

oit::.u1t 1(.>.· p�r:tici_pation dê toua :Les communiatco lw.�bi tant la. loeul.itó. 

Les Uniona joaeront un :r8le part-fcülièreu..ent iut1,-... rta.nt dans 1.os �

riódee éloctoral.ea, ()Û. l.curs ac�embl{co co11;;;--ti tuei·ont dó ooratiqu.e.men_t

los Jo�i"tté� Electoraux du .î?'Glrti dano les oonmiu.nes. 

6. - AOT I ll'T-8 Dl,.: Oetto acti'Vi té Bcra dirigée 

et controlóe nar lc Zocrét:;.riat National doMant oae d:lroc "ivea tant aux 

aecrétaires politiqnea duo �cdérutiona d� chef-lieu de prov:iPc�e qu'aux 

secrotai.r&s des f'ractions proviuciw. � et en !it·ovoqua..�t, bOi t ,P.!lr provirtce, 

soit nationatemont, des réunio.tlG de oonocillero provi11c1·mx e01maunic:tes 

poo.r l'application de la pol1tiquo da F rt1 dans les Oonneila proVînciaux • 

.te Comité iMd�ral de lu fétlóration du chaf-lieu de: vi·ovinco, St;iaoant 

_par ·10. voie du. scc1·ét "ire :f�d.6r,al, v�illcra à lu t�rlUe r6$11ère des ré1.i-

11iorlä de fraction des conocillere �ovi.nciw.x communiotes, peur la prépa-
. 

. 

ra1iion .dec int..,rve.ntions r.i.u sein du Conacil prov-incîal. Il vo-illera Ó@'lle-

•. 
ment à l 'àpplicatioll de la po.ti1iiquë w1itlire et. d'Entente .Dêmocra.tique 

h déployer l>a� les conoeil1erc prov:inciwxx. r1·�-vêi1.1era Enlfin à. o' aesur.or 

un cad.r.o do oollabor'.:lteu.rs auprè� ûe l"" f!'ll.C tiön ;pr.ovine:Uû.e pour. documen,-

ter nos oon.:.e:illers ot lea uider dans leur uctiv.ité pa1·lomentaire. 

Le aocrátûire fédw.·ol aosurera lá liaiaon rér,Uli0ra avcc lo üecré

taire do la fr�ction .P:!'Ovinoiale; c�l�i-ci e$t désigná par le.coLiité 

fédéral de chef-lieu. 

. . / 

7 .. - AOTIVITE 

les eectiona loc l�a et contz>alêe� p.ir lea �omitós fêdéraux dcnunnt leuro 

directi�es aux co�ît6� de ,s&ction �t provcquant deo ráuni�ns de conaci1-

lera coor.uuna.nx commu.nietcs poUT l'avJlication d� la politlque du Parti 
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L-0 ;ouiLé de la coction loc lc, iseant pn.r 1 voie an occr�t�ire de

ucill t'f,;; co:nmun ;l% co ,Wï:b"tco, :our 1 zr ó.p� ti�n a. s illt r1/ r tio1w a!l. 

sein du ... ons il co_ w�a1.. !l voillc� ...... le ent à l-'n tlico.tion de lo. poli

tique unitaire �t a• ·ut nto � oer ti1uc À a »loycr p.::ir leo Conu illern 

collr3ln �x. l V\:.ilJ..ora. cntiu à a�ourör wio coll.aboru.tion t:luffio!mte au.pres 

do 1" fr .it?ti on com.tm.nf..là c:o�u.nistC1, en v�� t\e doomnonter le;; oone •U.lers 

et leB �do� dnno leur nctivité p .rlemcnt irc. 

L- oocréta.irc o.e sectio.n Clastu."'erJ. la lituson rói:ruliè� veo le ocoré

tci�o d� l rractïon co!!l!..---unl:1�, ûi fcra partio del directiou de 1 f Union 

Coo::Wlûl.C oor;:;...ï.lniwto. 

En vu.e Cl eontrCler ot du rer:.forccr oc tr.:wc.il et les o.c tion...i d� ,u.soo 

cu l.ai�on �voc 1'.ativit de� �lQS, lcn secr·tairco f6d6r�u.� 6ta.bliront 

menouolle .Joe.ut un ra1;>port d • aotivi t& doo élus prüvinciuux at co:nun :u.x. Le 

prenor ranport. conten nt lu. lloto conplète des con!l il_oril .o<>":xn.m1Gteo, 

doit pa..""'V'onir peur lc 10/2/45 uu Jecr�ti .ri.at Untionnl du .t.�rti. 

______ .., _ _  .,. __ ...__

Jon 

:'.bü 

Lea écbolona �a l'ors�:::u.sution lég�le du .t'&'rti aont: 

rA 'ï1z�ct1on!;o.tiona:le, lee f6d r .... tion.>, 1(;.3 oectiono { qu.i peU:vont ae s.t'h-

divise::- en ooa -aootiono) et l0a GTO �pes. 

Loo seuti� aont dl..recte ent auborSonnées à lu f�d rat�on et lsu.r 

comi t � eest on contact direct a.vec lp eoor.i.. tairo d' nr0 fil.13ation dt1 l" .fGdá-

:r. .... tion. 

R :.L !O.i...> : loo nemtr-{h.; de .:7-ou.f1..:o uol ven ..... Ctro �6-u .• ie on a<,;,ocnblt1eo 

une foio par _1.1iru: d:.1e. L-à cccti.ons, ou. l.oc o.::i::.io-ooctiono, ticmncnt des 

o.oe�.cibléeu de c"".lr.es :!)!lr l - r6uîl1on re�n .... uo'llb -au bi-.::1cn .uello IC1oa d lü"'uéa
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de groupca (lee groupes comptant moins ae 10 membres envoyant u.n déló�uó 

à oette réunion; ceu.x qui ont de 10 à 20 .m.cmbres, 2 délégués, ceux qui 

ont plus de 20 membros, 3 déléguc�). 

Les :fédérat1.ons convoquent des confércnces :fêdéraleo au lllvins wie fois 

p:lr trimeetre. Les scctions envoyeut à ces con:férenccs des ä.ólégu.és dé

siJnés aux assemblées de cadres. 

DIRE�:PIO:t!S : les grou:pes désigneht à leur assomblJe générale des 

comités de groupeo compocés de 3 mcmbrcs, dont un remplit la fonction 

de secr6taire de groupe. Los sous-aections sant dirigées p,..r des comités 

de troie membres déeignés à la rêunion dos délégués de groupcs. Los sec-

� tions désignent à leur aesembkée de cadres des �omités de scotion comp

tant de 3 i 9 membres selon l'importW1cc de la aection. 

·•

Le comité de uection déaigne dans son sein le sccrétairo de la eection. 

Les comités fédéraux déaignés aux conféreilCds fédéralee ne d oivent pas 

non plus dépasser les 9 membree. 

LJ!J 3ECH.ETARIAT NL\TIOI�AL DU PARTI. 



!. 

7 

PROCUREUR-GENERAAL 
fgd. Directeur van Politie 

te 

·s-HERTOGENBOSCH

Onderwerp: 

• 

• 

Oranje Nassaulaan 14 

GEHEIM. 

6esteld 

van d� H. er Hoofd van den Centralen 
- -

Veilie91eidsdLnst, J·avast1·aat 68, te 

's-Gravenha6e. 

De Procureur-Generaal, 
fgd. Dire t�e, 

J. . van der lwinne.

>< ' \
"' 

) 



RIJlrnFnWHERCHE 

' ;'' Propure 1r-Gener::i.al 

• d 1rectf' •· ,,,,., Poli*ie 
( 

No: 102 ,Geheim. 

Betreffende:Activ1teit Cor:miuniatisohe �artij 
in België. -----

B1Jlage(n): 

RAPPORT. 
-o-o-0-0-0-o-o-

1" 9k /V JIJ. -�</J" 

Afd... >/11../ \k " Jj.J

• 

Ondergetekende,Oirk.J.l.vün't 
standplaGts's-Hertogenbosa • ee de eer 
leefd h$t navolgende te beriohten: 

"l)o r l1et Federu..:.l .... eore�r1oat da!" Vlacmse Commun1s
tisohe Partij nerd enigen tijd gelaten aan hoor Part1j•secre�ar1s• 
sen in do· Fordfabrieken,Soheepsv.ervon,Bell,Cooksrtll en Boel-Tem• 
sohe een sobriJven gezonden van den nüvolgenden inhoud: 

• 

"De • ntwerpse Federat1.e r1oht een Oonferentie in voor 
de ·et�aln1Jverhe1d in het teken der nroduotieverhoging.U vindt 
hierbij een zeer uitsebreide vrseenliJst betrekking hebbende op 
Uw bedrijf. 

mogen wij u v�zoeken dezen vregenlijst zo goed moge
liJk in te vullen on er verdere voorstellen en suggesties san to, 
te voegen dit ruet behulp -van kamaraden en desnoods buitenstaanders 

, symp�thisanten op de hoogte von het bedrijf. 
Wij rekenen op U en bieden U onze 1{ m�raadsohnppelijk"e 

&roeten. 
Op bet huidige ogenblik eisen de belnngen van het land 

een bijzonder grote inspanning van reorg�nisatie en be�ppbouw 14 
nlle takken van onze nationale economie. 

Het 1s dan ook noodzakelijk d�t onze metoeln!Jverhe1d 
i'lp een wcsrdigo w1Jzo deelneemt aen den strijd voor een beter ren
dement en een belangrijke opdrijving der pro�uctie.De metaalnij
vorhe1d in ons land moet zich bijzon�er op het teohnisohe inspan
nen tot· de verbetering en de hernieu�tng van haar uitrusting 
welke het b.a.ar moet en r.iogelijk rnat':en op 1nternationcol terrein de 
p1�ata terug te herwinnen welke haar toek�mt. 

�ij willen een produotie-oonferentie v&n de metual 
beleggon en hieruit opbouwende voorstellen halen teneinde de 
essentiöle midd�le.n te zoeken woarvan do toepacsing eon n1èu,,e 
vlucht kan en zal brengen aan onze metaolni.jverh.eid. In het voor
uitzicht hier�en zenden wij U bijgaande vra8enltjet. 

.an den Heer 

De Antwerpse Federatie der Vlaamse Co:n:nun1st1�ohe 
JartiJ verzoekt 'lJ dun ook te 3lltwoorden op het grootst mogelijk 

·rooureur-�onar al.tgd.Direo�cur
•an Politie

te
'e-H E H T O G E l'l B O k' C H.
-o-o-o-o-Q•o-o-o-o-o-o-o-o-o-

aantal 
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aantol der geatelde-vrogen.ZiJ bednnkt bij voorbant voor het aan
deel d.nt IJ aldus brengen zult aan het uitdiepen vo.n het probleem. 

Het is venzllfsprekend da» de vragenl1Jat niet begr�nad 
ie en d.at elle o,p ... e.u aonmerkingen,alle voorf>tellen hierc1on toege
voegd kunnGn worc1en.u 

Bij v orengenoemd aobrtJven was éen vragenlijst waarin de 
navolgende vrusen waren gesteld. 

� VRêGE�IJS?. 

Naa11 aer Instelling: 
Aard der voortbreneat: 
I. - PB,OUUCl'IIi:.

1. at brengt uw onderneming voort.
Aard ûer voortbrengst, Kwaliteit:
Voor den oorlog:
Geduren�e den oorlog:
Op h&t huidige ogenblik: 
VoortbrengstmogeliJ�heid van ae on�erneming:

2.- .elk 1s thans de kwaliteit van do V?ortbrongst in verband en 
verhouding mot: 
aJv�or den oorlog 
b)gedurende den oorlog 

}.- Komen de srondatot'fen in voldoende h.oeveelbeden aan: 
�elk ia hiervan de hoeveGlheid die ingevoerd moet worden; 
Maak een vergelijk met de vooroorlogse periode: 

4.- Ia de productie beetamd voor verbruik: 
a}bin�en de onderneming zelf(voor verdor sfwerl:1ng in atelier)
b)buiten de onderneming om in.het land zelf verbruikt te word�
01door de geallieerde legerai 
d)voor export. 
Zou de verbeter1n6 van de kwaliteit de exportmogelijkheid ·niet
verhogen? 
Dewelke: 

W&arom warê dit niet toegepast� 
5.- Bestaat de mogelijkheid de productie te verhogen �et oebulp 

.van de thans 1n gebruik zijnde uitrusting en het nu gebezigde 
personeel.Zo Ja,welke ziJn ds middelen welke 01J vooropstelt 
om de instelling aan te passen aan de eisen door de moderne 
techniek gesteld. 

6.- �1jn er,oinds de bevr1Jdin6,bepealde werkplaatsen buiten ge
bruik geet eld. 
,aar om.: 
Zouden sommigen terug in wer'ting kuri.nen worden sesteld. 
üc,welke; 

?.- ·ebt g1J kennis van 1n1t1at1even welke genomen werden om de 
productie te verhogen. 
Gingen zij uit van de d1reot1e: 

de ingenieurs: 
de arbeiders: 

�erden zij �et suooee bekroond: 
Indien niet: waarom niet; 

8. - Hebt gij :;e ..... is van de iu h&t oog springende feiten v11n wenbe· 
heer we�e de productie ot het verzenden van de productie 
tegenweri<:en: 
v�ef ons enkele x»��àaikte.R bijzonderheden. 
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9.- Kent g1J gevallen van relll':lle.tt ot 

le wnren de verantwoordelijken 
sabotage aer Produktie: 
ervan: de onderneming 

10.-

ll.-

12.-

Is er een tekort aan crondstotren 1n 
Dewelke: 
,aer is do erkomst ervan: 

: de dtreoteurs 
: de ingenieurs. 

Uw streek: 

.. u.nuen �iJ meor rotionoel gebez15d worden: 
Kun en zij gevonden worden in de onmidadliJke ongeving: 
Kunnen er besparingen op gebeuren: 
Hoei 

Zijn de uitslagen goed: 
Welke �roetnem1ngen werden gedaan: 

Is de uitrusting der onderneming in eoeden staat van onderhoud: 
,erdan de nodige he:retell1ngswerken uitgevoerdi 
Is het n1et notlig en bestaan ex- moaeliJkheden ze·�ere delen iler 
uitrusting te moderniseren: 
Dewelke; 

or�en de voortbrengetmethodes ration�el toegepast: 

In welke mato worat de huidige proauatie gedwarsboo�d: 
- door het niet toekomen der grondatoffen:
- dewelke:
- wa:-irom:
- welk is de oorsprong ervan:

door het verk�erd gebruik der in voorraad zijnde erondetofton:
- z1Jn het ;ranaportmoe111Jkheden:
- doo� ge'brek aan brandstof of eleotrisohe stroom:
- door gebrek f.;;.sn arbeidskrnohten: dewelke: 

14•- el� ziJn Uw vooratBllen om de productie te verhogen in de 
niJverhaidstek waorin U gebezigd wordt: 

II.- t)e ARBLII.>.;KRA.Off.J:ij'!. 

1.- .el!� is het aental gespecieliseerde arbeiders op dit ogenblik 
uitsluitend in Uwe onderne2ing tewerk gestald: 
Hoeveel geepeo1eliscerde arbeidskrachten zijn •r 
arbeidetek: 
Bestaat er gedeeltelijke wer1'loosl1etd: anntal werkuren; 
Hoeveel arbeiders wertten er tewerkgesteld:. Tijdens den .oorlog: 

voor den oor).og: 

2.- Indien er verm1�der1ng 1s, waar ligt de oorzaak: 
·at doen thans de gespeeialiseorde erbeidskrootten 6ie bet va,ák
ver lat on hebben:
De var-mindering van de voortbre133t lloudt z.ij verbnnd met de
mindering der erbeidskrachtan:
Door welke middelen zou men er in gel11��en vrij 8nel nieuwe ge
&pecialiaeerda arbeidskrachten te vormtn:

3. .. :elk 1s h�t huidige rendement van elke eategorie arbeiders: 
Welk wos dit rendement voor den oorla3: 

onder de bezetting: 
1elli is volgens U het be?'&ikbaar rentlecient en welk z1,jn de mid

delèn om het te bereiken: 

J.- Hebben de arbeiders uit üw streek de wettelijk toegekende ver-
hogingen ontvengen: 
Welk 1& �hrutä het loon van de bijzondere oateBor1ën arbeiders: 
de gespeeinlis&erde arbeiders: 
Je gespeci�l1s�erde manouvere: 
Joe wordt het loon vastgeeteld: 
Hoe zou men de lonen kunnen verbinden aan een verme6rder1ng der 
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5.-

·, __ 4_:
der productie en in hoever zou zullcdaniga 1'1laatre�al "11 de productie 
kunnen v�rhogen,beinvloeden in den gunstigen zin: 

Hoe wordt het familiebudget �an de geschoolde arbe1dskraohten vast-
gesteld: ook vo�r de mancmve2s: 
In welke ma.te lcon het huidige loon in de behoeften voldoen: 

6.- Ttelke bijkomende voordelen genieten de arbeiders: bevoara.ding 
ko len ,hout• enz. 
Beste.ttn er versohillemt� tussen de verschilJ.ende catego;riën: 
Dewelke: 

7.. Laat het huidige loon de ar.beiders toe een bijzondere kraohtinspan
uing te doen: 
uit wat bestaat hun eetzak: 

elke zijn de minimum rantsoenen welk:e een bi,jzondere krachtsinspan-
ning zouden toel�ten: 

8.- Een verbetering in de veiligheidsmeatregelen en de hy?iëne kan dit 
de productie beinvloeäen: 

9.-

10.-

11.-

l\:unt ge detailleren: 

n:unt ge ondere m1dd<:len of voorstellen aangeven welke de arbeiders 
zouden er toe brengen in Uw speo1fieke nijverheidstek te komen 
arbeiden: 

'' ot is Uw mening over de voorwl::iurden waarin de jonge man thans den 
et iel ai.:.nle�rt: 

Lijdt hot vrerk r:er orbeiè.o!'s niet onder het eebr!'k "l�n vervoer 
zonder voor de arbeiders die van buiten de streek komen: 
Kunt ge vaste voorstellen doen om hierean verbetering te brengen: 

J 

III.- DE DIRECTIE. 

1.- Staan er 1:can het hoofd v�n uwe ondernc-ning gev,ezen collaborateurs: 
Zi,jn er tussen de led an der Directie, de ingenieurs, de dienstoversten 
en de wcrkllleesters collaborateurs: 
'"lelie is ·t;hans hun houding tegenover �et personeel: 
telk is de algemene houling van het overheidspersoneel : Hoe 
gij hierover: 
lloe gebei.2rt de l<:euze van Een arbeider ,'.)tn hom te bevorderen tot 
brigadier of meeAtergast: 
Gebeurt de keuze rechtvaardig: 

2.- De initiatieven ganomen door gieterijen,nte@lfobrieken,uwe onderne
'ming worden zij niet geremd door de trust en de maatschaooijen 
waarvan zij afha�gen: 

.3.- ·:orden de .Olütse verordeningen nog toeeeoast,welke in de huidige
omstandigheden de oorzaak zouàen zij�1. van een rem.men dèr productie:

4.- Doet Je d�reotie aan zwarte max�t: 

5.- 40U de nationalisatie van de onderneming ten goede ko�en aan de 
verhog�ng van de productie: 
�an d.e ontwik .eling van nieuwe ta�c·�ep, va.n uwe ni,iverheid: 

6.- Hoe zou de oprichting van bedrijfsoom...-3.teiten d�or het personeel 
het rendement in de hand werken: 
.!,ou �en bedr1 jfacom.,.-1 tei t kun en opgerioht worden in uwe onderneming 
biauen afzienb&ren tijd: 
liebt ge v�orntellen te doen betreffende de werking van zulkdanig 
CO '1,-,i te i t : '' 

----------

Ve-rvolgens"werd mij nog medegedeeli,öat 
nistische PartiJ �elgie thans gro·h3 -proDaga.nda wordt 
het Sluis- en Brugpersoneel. 1• 

Gede{.n te's-Hertogenbosch,11 Ootdber 1948. 
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11 October 1948. 

U 13058 a - C 56 - KO 1 
f-k 

Betr.: Economische spionnage. 
.. 

Betreffende bovengenoemd onderwerp mo�e ik U het vol
�ende bericht doen toekomen uit de U bekende bron: 

"Questonnaire envoyé par la "Fédér<=ttion des l'fét;-:i.llur
gistes(F .G.T .B.) à ses délé�ués en d�te du 5/2/48. 
1. Donnez le plus exactement nossible, la situ�tion

géographique de l'usine.
2. 11fentionnez exactem'3nt les YOies d' "teCès ( eau, r1.il, route)

qui y conduisent •
3. Votre entreprise est-elle raccordée !3.U chemin de fer?

Possède-�-elle un port(voies n�viquables)?
4. Dresser un tableau de l'�utorité �onctionnelle oe votre

usine.
Exemple: Y;onsiar X ••• uirecteur général

W.onsieurX •••. Ingénieur, etc.jusqu'l3.UX contra
maîtres principaux.

5. Votre usine 9ossède-t-elle des propriétés immobilières
(autres terrains, usines, terr�ins miniers,etc ... ) que
celles qui forment aon bien normal en exploit�tion ou
vous tr�vaillez? - Si oui, énumérez les et donnez leur
situation.

6. Pouvez-vous établir ou trouver un plan to�ographique de
votre usine?

(,. . 

7T Faites un tableau·des entrées de matières premières
charbon, aciers, fers, huiles,etc. Qu!lltités. 
de même dressez un tableau des sorties de produits finis 
ou demi-finis. Quantités. 
Etablissez ces entrées et sorties sur un jour ou sur un 
mois, q,u choix. V-entionnez ée;'3.lement la provenwce et la. 
destination normale de ces m�tières. 

9. �numerez les différents départements de votre usine(�ar
ordre d'importance).

9. Enumerez les moyens de producti1n de base de chacun de
�es départements et en même temps donnez les ryroductions
en une journée ou en un mois. En regard, donnez �e;alement
les consommations uar dé'r)artement ou !"'i vous ne S"'.vez
pas le faire, pour l'ensemble de l'usine,. en: Gaz, �lec
tricité, Vapeur, Combustibles liquides, Charbon, Aciers,
Fers, �uiles, etc.

10. Votre usine -oroduit-elle elle-même son éléctricitP?-Si
oui, faites Üne brève descrintion des �entrales et donnez
leur puissance.

11. Donnez la nomencla.ture (types-ämes-marques,etc ..• )rles
moyens de traction: locomotives, wa�ons, cqmions,�rues,
ponts, tr'3.cteurs, etc •.• Leur consomma.tion en un jour ou
mensuelle en briquettes, charbon, essence, huiles, etc.

Aan: de Centrale Veiligheidsdienst . 
t.a.v. de .Veledelgestr.Heer J?.Gerbrands
J avastraat 68,
's-GRAVENHAGE. 
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Donnez le dévelon ement kmlimétrique des voies ferrées 
intérieures. 
Combien votre entrevrise occupe-t-elle d'ouvriers, con
tre-m�ïtres et employés? 
Y-a-t-il des tr8.vaux de rééquipements en cours ou -or6vus?
Donnez votre impression sur votre entrenrise.
�

A • 



Q. y. Q.
=======

l Volgno. 

n ·194 
Breda, 30 Sept��ber 1948.. 

!12:468/-48-Geheim. 
l '"'"'U}I/ 6 � 2.8

� �- i111t< 
Onderwerp:"Documentatie-materiaal 

� de Belg. Comm. Partij". -

Bij la.gen : één. 

A a n

Hiermede moge ik U.H.E.G.het volgende 
ten: 

"Bij mijn bezoek aan "Labile" te Antwerpen, op Don
derdag, 23 September j.1., vernam ik van dezen, dat in de 
namiddag van Vrijdag, 17 September j.1., door hem en enige 
zijner inspecteurs, in een èer kelders - gelegen aan een 
der onder het Marktplein nabij het stadhuis te Antwerpen 
zich bevindende onderaardse gangen - is aangetroffen een 

l
hoeveelheid documentatie-materiaal, hetwelk bleek afkomstig 
te zijn van - en toe te behoren aan de Federatie Antwerpen 
van de Belgische Communistische PartiJ. 

Voorts deelde "Labile" mij toen mede, dat hij -
na gepleegd overleg met Brussel - ingevolge de van de Heer 
Procureur-Generaal te Antwerpen ontvangen opdracht, bedoelde 
hoeveelheid door hem medegenomen documentatie-materiaal, 
ter beschikking had gesteld van de Rechterlijke Politie te 

Antwerpen, mede in verband met het feit, dat zich daarbij 
bevond een uitvoerige correspondentie, die in 1945 en 1946 
door leden van de C.P.B.is gevoerd, inzake een van die zij
de op touw gezette actie gericht tegen de Hoofd-Commissaris 
der R.P.de Heer Celis en de Commissaris der R.P.de Heer 
Block, waaromtrent destijds zeer compromiterende artikelen 
in "De Rode Vaan" en in "Le Drapeau Rouge"zijn verschenen. 

Volgens de als "zeer geheim" mij door "Labilen 

gedane mededeling, zou uit de gevonden correspondentie zijn 
gebleken, dat de Commissaris ·der R.P.de Heer Rooms, destijds 
in vrienschappelijke schriftelijke relatie s"tónä mel voor
aanstaaJ!.de leden van de Federatie Antwerpen der C.P.B.--
-

Bij mijn bezoek aan "Rival" gisterenvoormiddag, 
29 dezer, besprak ik met hem de door zijn dienst de laatste 
tijd verichtte huiszoekingen, waartegen in "De Rode Vaan" 
op scherpe wijze stelling is genomen en waaromtrent ook in 
andere Antwerpse dagbladen melding is gemaakt, en informeer
de, langs mijn neus weg, of deze huiszoekingen een nogal be
vredigend resultaat hadden opgeleverd. 

Hierop 
De Heer Hoofd van de Q•Y•Q• 
Ja v a  s t r a a t, 68. 
's-G RAVEN HA GE. 
==-============= ====== 
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Hierop deelde "Rival" mij een en ander mede om
trent die huiszoekingen en stelde het daarbij toen aan mij 
voor, alsof door zijn dienst, in de vorenbedoelde kelder 
aan een onderaardse gang onder het Marktplein te Antwerpen, 
genoemde hoeveelheid documentatie-materiaal van de C.P.B. 
was gevonden. 

"Rivaln, die niet zo erg mededeelzaam was omtrent 
bedoeld documentatie-materiaal, deelde mij, desgevraagd, 
mede, dat de gevonden stukken uitsluitend betrekking hadden 
op de C.P.B. en dat daarbij geen correspondentie was, af
komstig van - of verzonden naar leden van de C.P.N. 

Verder deelde hij mij nog bij stuk.lten en brokken, 
het volgende mede: 

"De gevonden hoeveelheid documentatie-materiaal 
heeft alleen betrekking op de jaren 1945 en 1946. Uit de 
daarbij aanwezige ledenlijsten blijkt, dat de Federatie 
Antwerpen, einde 1946 ruim 800 leden telde. 

Tevens blijkt daaruit, dat einde 1945 besloten 
werd tot een actie ter aanwerving van "geheime leden" en 
dat, aan de hand van de gevonden correspondentie, kan wor
den vastgesteld, dat inderdaad verschillende personen uit 
het bedrijfsleven te Antwerpen, moeten worden geacht "ge
heim lid" van de C.P,B. te zijn. 

Voorts, dat de C.P.B.in diverse overheidsbedrij
ven, vertrouwenslieden heeft zit�en, o.a.onder het Haven
en Sluispersoneel te Antwerpen, de Belgische Spoorwegen, 
de stedelijke tramdiensten en de buurtspoorwegen en de 
Electriciteitsbedrijven. 

Informerende naar de eventuele opvolger van de 
Heer Celis bij diens, binnen afzienbare tijd te verwachten 
pensidb.ering als Hoofd-Commissaris der R.P., deelde "Rival11 

mij mede, dat de kans op een benoeming tot H.C.van de _Heer 
Rooms, wel zeer gering is, vooral in verband met het feit, 
dat tussen de gevonden correspondentie, brieven aanwezig 
zijn, waaruit blijkt, dat de Heer Rooms - ofschoon diens 
lidmaatschap der Partij uitgesloten kan worden geacht -
in 1945 en 1946 op zeer vriendschappelijke k voet stond met 
de leiders der C.P.B.te Antwerpen. In één der brieven,door 
de Federatie Antwerpen gericht aan het Algemeen Secretari
aat der Partij te Brussel, wordt o.a.de Heer R.geprezen en 
als "zeer betrouwbaar" gesignaleerd. 

Volgens verklaring van "Rival", was men thans 
nog bezig de gevonden documentatie te onderzoeken en te sor
teren, waardoor het hem niet mogelijk was nadere mededeelin
gen daaromtrent te doen. 

Van een gestencilde circulaire, waarop geen datum 
is vermeld, eveneens behorende tot het gevonden materiaal, 
welke ''Rival" voor zich op de schrijftafel had liggen, is 
door mij - met zijn toestemming - afschrift genomen. 

Een eensluidend afschrift dezer circulaire gelie
ve U als bijlage hierbijgaand aan te treffen. 

Mede 
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Mede vernam ik nog van "Rival'', dat uit de gevon
den brieven blijkt, dat tot in het najaar van 1946, de Heer 
BOFFEJON, Hector, geb.te Antwerpen, 4.3.1901, één der direc
teuren van de Ford-dealer te àntwerpen, wonende te Wilrijk, 
welke persoon gesignaleerd werd bij Uw schrijven,No:34408, 
d.d.28 Mei 1948 en waarop betrekking heeft mijn brief,No:
422/-48-Geheim,d.d.3 September 1948, - als Penningmeester
van de Federatie Antwerpen der C.P.B.fungeer'"àe.

Dezerzi�ds zal worden getracht bij het eerstvol
gende bezoek aan Rival" meerdere inlichtingen, de gevonden 
documentajie betreffende, te verkrijgen en de eventueel 
daarbij te vernemen vermeldenswaardige gegevens, zullen dan 
bij nader op te maken rapport, te Uwer kennis worden gebrac 

Alhoewel deze aangelegenheid voor ons niet van 
bijzonder groot belang is te achten, meen ik toch, daaruit 
de conclusie te kunnen trekken, dat de Federatie Antwerpen 
van de C.P.B. - die toch de beschikking heeft over soliede 
bergruimten in haar bureaux - deze ruimten blijkbaar niet 
voldoende beveiligd acht, ter opberging van haar volledige 
documentatie-materiaal. 

j 

Aan de hand hiervan, lijkt het mij niet uitgeslo-
ten, dat de C.P.N. hier te lande, eenzelfde gedragslijn 
volgt en haar documentatie-materiaal ook bij gedeelten in 
verschillende geheime bergplaatsen heeft ondergebracht."-

w.-



.' 
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c. Y.• !?.• l:a====== Breda, 30 Septejb��rt<jijá� 

No:462/-48-Geheim. 

Onderwerp:' Versla �.P.�.-meeting, gehouden 
te Antwerpen, 16 September 1948".-

Hiermede moge ik U.H.E.G.berichten, dat ik 
met betrek.King tot bovenvermeld onderwerp, van "Rivar• de vol
gende gegevens ontving: 

"In de avond van Donderdag, 16 September 1948, had 
in het Rubenspaleis aan de Carnotstraat te Antwerpen, een -
door de C.P.B.-pers en doormidael van strooibiljetten en vlug
schriften aangekondigde-openbare meeting plaats, georganiseerd
door de Federatie Antwerpen van de C.P.B. 

Nadat door de harmonie "Voorwaarts" enige muzieknum
mers ten gehore waren gebracht, werd omstreeks 19.55 uur, de 
vergadering geopend door: 

DE CONINCK, Albert, Marie, geboren te Aldarlay, 
9-10-1915, wonende te Wilrijk, Eglantierlaan,No:95,

die de politiek-secretaris is van de Federatie Antwerpen der 
Comm. Partij • 

Op het podium hadden plaats genomen: de aangekondig
de sprekers, n.1.LALMAND, BURGOS en CALUWAERTS, en enige voor

� 
aanstaande leden der Comm.Partij, waaronder: 

' 1 I le.- VAN DIJCK, Jozef, geb. te Vorselaer, 25.10.1886,dok-

' )11 2e.-
werker, wonende te Antwerpen, Nikkelstraat,Nr:27; 
PHILIPS, Lodewijk, Jan, geb.te Antwerpen, 26.10.1912 
dokwerker, wonende te Antwerpen, Van Kerckhovenstr. 
No:91.-; 

3e.- VAN DEN BRANDEN, Frans, geb.te Antwerpen, 23.4.1914, 
dokwerker, wonende te Antwerpen, Terliststraat, Nr:8 

4e.-

5e.-

VAN RENSENBERG, Albert,A.L.,geb.te Antwerpen, 26.11. 
!901, stadsbediende, wonende te Antwerpen, Tentoon-
stellingslaan,No:48; 
FASTRE, Blanche, l•ä•,geb.te Luik, 18.10.1897, huis
vrouw, wonende te Antwerpen, Tolstraat,No:47, en 

6e.- MINNEBO, Albert, geb.te Kruibeke, 1.2.1915, bediende 
wonende te Burght, bij Antwerpen, Lindenstraat, 58. 

A a n  
De Heer Hoofd van de c.v.D.

- - -

J a v a  s t r a a t, 68. 
's-G R AV E N  H A  G E. 

=-===================�=== 
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Na een korte inleiding van de voorzitter DE CONINCK, 
verleent deze het woord aan: 

" 

" -

" -

" 

\CALUWAERTS, Constant, (wordt genoemd "Willy"), geboren 
te Berchem, 27.8.1904, wonende te Wilrijk, Eglantier
laan,No:94, lid van de provincie-raad voor de C.P.B, 
die handelde over: 
de heersende werkloosheid aan de haven van Antwerpen, 
gevolg van de actie der Amerikaanse imperialisten en 
de pro-Amerikaanse politiek van de Regering-Spaak : 
prioriteit aan de Duitse havens, ondertekening door 

Spaak van een accoord, waarbij besloten werd tot de 
heropbouw van West-Duitsland. 
de economische toestand van het land is verre van schit 
terend, als gevolg van de compromissen-politiek van de 
Regering, die niet durft ingaan tegen de Kapitalisten 
en Bankiers. 
de Regering wordt in haar actie tege n de arbeidende 
klasse gesteund door de vakbondleiding, die alle prin-
cipes van klassebewustzijn schijnen vergeten.Er wordt 
in de vakbonden nog enkel gesproken over "klasse-ver
zoeni.ng" en als op deze wij ze wordt verder gegaan, kan 
volgens spreker, de volgende 1-Mei-gevierd worden in 
het teken van uRerum Novarum••. 
de arbeiders mogen echter de vakbonden niet verlaten, 
enkel omdat de leiders hun plicht niet begrijpen.De ar
beiders moeten verenigd blijven, sterk georganiseerd in 
hun vakbonden, omdat het verleden bewezen heeft, dat 
het georganiseerde proletariaat zijn wil kan opdringen 
aan de overige klassen.".-
Vervolgens werd om 20.15 uur het woord verleend aan de 

genaamde: 
IB U R GOS, Cecile, wonende te Mechelen, Steenweg op 
'Hombeek,No:205, Secretaresse der afdeling Mechelen en 
lid van het Centl;'aal Comité van de c.P.B.

" 

Il 

" 

" -

' 

Deze richtte zich in het bijzonder tot de vrouwen : 

f

zette de vrouwen aan, zich meer te interesseren voor 
het politieke leven, omdat ten slotte door de politiek 
bepaald wordt hoeveel geld haar echtgenoot zal kunnen 
verdienen; 
wijst op de steeds stijgende levensduurte en de loon
politiek der Regering, die tot gevolg heeft dat de ar-
beiders steeds moeilijker kunnen rond komen.-
de huidige Regering, die de belangen dient van de ban
ken en de groot-industrie, dient vervangen te •.worden 
door een ware democratische regering, die zal waken 
over de belangen van de arbeidende klasse.1 aan de hand van cijfers over oorlogs-slachtoffers, ver
nielingen, oorlogswinsten, enz., toonde spreekster aan, 
dat de U.S.A. - en niet de Sovjet-Unie, belang hebben 
bij een nieuwe oorlog.".-

Om 



" 

" 

" 
-

" 
-

" 

" 

tl 

" 
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Om 20.40 uur werd het.woord verleend aan: 
IL A LM A  N D, Edgard,/Clement, Leonard, Gaston, 
geboren te Berchem, 20.8.1894, Algemeen Secretaris 
der C.P.B. en Volksvertegenwoordiger, wonende te 
St-Jans-Molenbeek, Leopold II-laan,Nr:95.-
Deze sprak over: 
de mislukte politiek van de regering-Spaak. 
het Mtarshallplan: kan geen redding brengen voor de 
West-Europese landen. Alleen Amerika heeft belang bij 
het Marshall.plan, waardoor het zijn werkloosheid kan 
overplanten naar Europa. 
een economische �isis meldt zich aan over de ganse 
wereld. De kapitalisten trachten de gevolgen van een 
dergelijke crisis op de schouders van de arbeiders te 
leggen. De Franse arbeiders tonen vandaag aan, dat zij 
zich niet zullen laten sollen.Ook de Belgische arbei
ders zullen op het gepaste ogenblik en met de hen ge
kozen strijdmiddelen aantonen, dat zij niet bereid 
zijn de kapitalisten te volgen.( Sttormachtige toe
juichingen).-
in plaats van de weinig voordelige verhandelingen met 
Amerika en de landen, gesteund door het Marshallplam.., 
dient gestreefd te worden naar een handel met de Sov
jet-Unie en de volksdemocratie�n, die België heel wat 
meer voordeel kan brengen. 
de gespannen toestand te Berlijn was het gevolg van 
de Amerikaanse politiek, die aanstuurt op een nieuwe 
oorlog. Wij kunnen echter verzekeren, dat er thans 
slechts weinige arbeiders zullen gevonden worden, die 
bereid zijn hun leven te offeren voor de kapitalisten. 
Dit is een waarschuwing, welke ik in naam van de Vlaam 
se en Waalse arbeiders met minachting toestuur aan de 
heren van de Wetstraat te Brussel.(Geweldige toejuichi 
gen). 
er blijft een kleine kans, dat de vrede zal gehand
haafd blijven: STALIN heeft vroeger reeds gezegd, dat 
verstandhouding mogelijk is tussen het socialisme van 
de Sovjet-Unie en de Amerikaanse kapitalisten; - een 
bevoegd Amerikaans journalist schreef onlangs in het 
Parijse blad "Le FIGARO", dat één jaar na het sluiten 
van de vrede met Duitsland alle bezettingslegers zich 
uit Europa zouden moeten teruggetrok!cen hebben. Kan 
daarin een wijziging van de Amerikaanse politiek wor
den gezien? Zal Amerika - eventueel tijdelijk - zich 
minder inlaten met Europa en Europese aangelegenheden? 
In dat geval zullen de Communisten zich inspannen op
dat België wordt: een sector van de internationale 
groep landen van de vrede en de democrs.tie'·'.-
Tot slot betuigt spreker zijn bijzondere sympathie met 
de Sovjet-Unie en haar leiders.".-
Na een kort dankwoord van de voorzitter, werd de ver

gadering omstreeks 21.30 uur gesloten. 
De zaal was versierd met de vaandels der schillende 

afdelingen. der Feàeratie Antwerpen. Er waren, naar schatting, 
circa 1750 personen in de zaal aanwezig. De meeting verliep in 
goede orde en v6ór de aanvang, noch na het beeindigen der bij
eenkomst, hebben zich incidenten voorgedaan." •••••••••••••••••• 

w.-



NO'l'I'l'lE KB. 

BES'l'.l!MD VOOR B. 

Spil meldde mondeling aan KB, dat zij uit zeer betrouwbare bron 
mededeling hadden ontvangen omstreeks de lOde Juli 48, dat er een 
uitgebreid plan bestaat om het ontladen van Marshall goederen in 
.Antwerpen te saboteren • 

., 1 Zekere Van den BRAND zou hier de orders toe hebben gegeven.
KB kreeg de indruk, dat Spil niet van zins was een volledig eapport 
aan ons over deze zaak te geven, voor wij hen een bericht gaven ovet 
de toestand te Rotterdam wat eve t sabotageplannen daar betre�. 
Misschien kan Been dergelijk rapportje maken en aan stel-
len, opdat deze verdere gegevens bij Spil losweken kan. 
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Artikel nRode Vaan'" GEHE I M 

Hierbij heb ik de oe:r U te berichten, dat in "de Rode 
Ve.an 11·, het da.r;blad van .de Bel••'is !te Co":'lrnmistis hè Partij 11 van, 
1 Juni 1948 het volr;ende bericht is opgenomen • 

Koningin Wilhel ina is, zoals �en weot, oud en stijf 
en wil het.regeren aan haa.r dochter overlaten, 111aar eerst 
�ou ze noa .crraag jubiler�n. 

U� heef� een afveardir,ing va.n Vlaardinr�e ha.rin�be
,-verkers haar twee vaatjes 11Hollc.ndse tUeuv1e 11 ka.deau. r.e
daan. In elk vaatje zitten 60 biefstukken met n-raten, die 
P"ezou.ten, ale remedie teren alle kwalen worden aangepre.3en, 
Eelfs tegen ae liofde. 

Al.ei de Koningin ze alle 120 op heeft, is ze r.iisoehien 
zelf een �euwe. 

!k nec?J. 15oed to doen het vorenstaande to u�1er kenuis te
bren8en. 

' 
�an de Ueer Co�missaria 
van Rijkspolitie, 
c. Seoink
Vrèàehofstraat 18

Eet ll�ota vnn de 
CENTRA..r,E V ,ILIGllEIDSDIENST 

j,. nam.one deze;

, te · 
SOES�DIJK. 
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!. Voor ......... ...... ........... , . .  , .. "J
v

··································· Naam

Origineel in ....... C.Q ... .3.56..09.L . ... ........................ ... Naam ... Communist.isch� .... l'ar.tij. .... füUgig •. ············· 

Volg or. 
/. -l. 

. ... .... ... .... Ag, nr. ......................... .............. Aard van het stuk ..... . ... ....... . 

Afz . .................. ................... . . .... .... ÜJllll11 

Date: 28 avril 1948. TOP-SECRET. 

Objet: Création d'écoles pal'itiques communistes. 

Origine : 001 

du Parti Communiste a formé 4 écoles 
1 

La Fédération Liégeoise 
politiq� dans la p�ovince • 

• 1) 
\\ 

A Liég� les cours se donneot au local "L' Avenir" 
50, �ar lè prof�eur MI C HOT, Paul, Charles, 
tair du öentre culture! ae Fédêratian des A.B.S. 
tiége, rue Henri Vieuxtemps, 88. 

rue Cathédrale 
Emile, secré

domicilié 'à 

, ! 

2) A Seraing, oU les cours sant donnés au "T héatre" (local commu
nist�) par le nommé V ä n n o t ëg" e m

2 
Eug�ne, <!2m.i.cilié à

OUgree. 
-

----

3) A Herstal au Q.Q.11!:i.,_cile _O...U.Jt9Jllm..é B O R R E M t N S=-_Gaston, Jean
Fr��L.. employ�,� né à Louy.ru:g, !e 19.6

-,_
89, aem�urant_!lJ!erst�

t..� _C!:oix_Juriej; 3..L.....Les cours soii't uonne§_ P.ar�12r.ofes,s..sw.r -
L I BO IS de Bruxel�. 

f 4) section_Hyy-Warelll!ll2: 1ÎI.Ile école à Marchin, au domicile d'un
certa.:i.n T H I R  IO N NET� Les cours son"f<iOnnês par cé 
dernier_, Unê éco!e'=tf'"vf1lers-Ië-BouiTI-e'"t-;- aü' doÏn:fcf!e-d'!iü;t 
certain LANGE, Camille, ex- dirigeant du secaurs raug_e inter
natïanal, tes cours sant üonnes par Tè prenornm-é. -

-
- ---- - -

Les cours, par écrit et oraux �ont donnés en 10 leçons. On y 
traite du marxisme (particulitrement du livre intitulé "Capital") 
du lénisme en de l'Qistoire du parti bolcheviste. Apr�s les cours 
les él�ves passen-:r-un examen devant un jury composé de trois 
prafeaseurs qui sant: 

I
G E R  LO: professeur � l'Université Libre de Bruxelles 

1 •HERSEN: Sam. professeur, député � Bruxe11es. 
,1 NO Y �NS: professeur � Bruxe11es. 

A l'issue de eet examen, les él�ves dant 1es capacités sont 
reconnues par le jury obtiennent un certificat d'aptitude et sont 
désignés paur enseigner la politique du parti, dans un certain 
rapport parmi les sectians locales. 

Uitgetrokken door ........... ..................................................... . Afd./Sectie ............. ... . ....... .. .... Datum ........ ......... . 



UITTREKSEL 
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Voor Naam 

Origineel in ........... O.O. .. 3.5..6.Q9 .. , ............................... Naam .... 0.Q.rm:ll.@i.�ti�çh,� .. f�;r.JJJ.J�-�l.gi.� ................ . 

Volg nr. .... .... ... .. Ag, nr. ......................................... Aard van het stuk .. 

................................................................................. Afz. . .. ............ . ............ .. .. . ....... . .. . . . . . . ........ D.1�L1m . ....... ....................... .. 

Au cours de 1•examen, chaque él�ve est prié de monter à la tribune 
et de faire un discours d'au moins 20 minutes: 

2
1) sur un sujet déterminé au cours des leçons
) sur un sujet improvisé se rapportant à la situation politique 

actue11e. 

Les éléments remarqués par le jury, comme ayant des aptitudes 
spéciales;sont alors désignés d'office pour suivre des cours 
approfondis sur la politique du parti. ces cours sont donnés au 
Comité central du Parti à Bruxelles. Les él�ves touchent une 
indemnité de déplacement et une indemnité de séance. 

seuls sont admis à suivre ces cours, les membres effectifs du 
parti, affiliés depuis �ains avant la gµerre et_p,e� 
la guerre e_t à cond,i_ti

J
)n 9Kils soient �ési�és py� r.,�sponaa� 

� qad� ce dernier est seul autorise à designer les el�ves. 

Uitgetrokken d9or ......................................................................................... Afd./Sectie .. C. .. II ............ ...... Datum . .l..J�:-:-.6:-:-1,9.4$ .. �. 

A.L. 17249-'47
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Noti tie voor B III �:�--�
ç_ 

-· · -1 
van C II • ' 18·JU r 194t>· 1

�·,-\"tw -
Van de BID worden meermalen berichten ui t ee� �Q/ts Franse bron 
ontva�en de lM.tste tijd. Dezer dagen deed i� � '8&fi--de&&.eir. CO 
hierover toekomen. 
Thans heb ik uit een samengestelde mededeling van deze bron de 
hi erbijgaande voor U iven belar,e zijnde gegevens laten overnemen 
U gelieve zelf voor aanwijz ingen te zorgen voor wat betreft de 
ka,(:lrtjes die eventueel moeten worden gemaakt • 

16/6/48 
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Uw nott Nr Z 0 3570I v.::n I9.5.I948 · · -

!Iier né'. cle volledige een ze lvi h�f Pt�(q �.
personen v;eerven spr 8ke in uw hogerverme lde not�. 

'\/ ..A.-.Cv!".!Ilic.r o:f }).1.LlO ..1..t.Cï.: Albert, ...... ny,geboren te 
'lderly (::ngelend) op 9.IO.I9I8,echtgenoot 
uOU .ITZ ·�achel,bedienêl.e, thcrrs ;onende te ilrijk 
95 .... gls:ntierstraat 

1 
kome'lJ.de Vên ;�eeue n, I07 J:{oning

straat. 

13etrokkene steat bekend. als politieke secre
taris ven de J:.ntwer:pse fed.erotie der R.r.

De echtgenote vsn DE CO:l\11.NC.K ..c..lbert vereen
zelvigt zich met: 

...r�\ GOU:�ITZ Er.chel,geboren te Anderlech t op 5.IO.I9I8 • 

Be troklrene ,kommunistisch militante, werd we
gens deviezenemckirel op I5 April I948 door .'rcnse 
toldiensten asngehouden. 

Ei.erbijgevoega een nota m et ntdere inliehtin
,g;en aengsena.e deze zs.ak. 
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:î6 I5 �vril I948,s IS J.30,la ncmmre .SOu!t.L�\, 
Rt::c,heI,ruc;ne.gère,née à �derlecht le 5.IO.I9IS, épouse 
.DECOI:l.LC;K ".Hbert,=cncienne secrétaire du par'ti communü:te, 
section de ls Pr-rtie centrale et lléxiàionale· d.e 12 Flen
ö.re OccidentDle, ö.omiciliée à Tiilr ijk,rue d es 1i.glantiars 
n095,fut trouvée en possession ae de:vises étrangères per 
les service s de 12 douane fr tllÇ Rise êie Ifolluin-:r oute • 

!.es devises fraudées consistaient en '76 li
vres sterling �:nglaises,en billets de banque ,dissimulées 
a�ens le corsage de 1 t intéressée• 

I11terr ogéo per les a oue.niers freinç ais, 3otr:-:.: TZ 
Reche l d.éclar s être mili t1:>nte au .f:'. C" et evoir reçu oe s 
aevises dans un d.ébit de boisson à :Jruxelles,d 1un nomm.é 
ROBLRil, non eu trema nt c onnu d I e lle. 

"'OJ .I TZ R�chel d.écler s en outre avoir comme 
mission de porte r ces devises étrangères à "le .1,aison 
du J?euplen d 1 1t=>lluin (.J1rPnce) ou d';:iutres instructions 
f'U suje t de la destintition de eet �rgent lui seraient 
données per une personne inconnue d 1 elle• 

Ces devises éteie nt destinées su.x volontei.res 
à.e 1 1 armée des .1;·extis1;.ns de -'-Sr�os,ceux ..... ci �yant besoin 
de a.evi ses améri ca.ine s ou rnglsises peur leur emberg_ue-
!ll.en t. 

30U::iI T� lach el re fus e de d.onner de plus am
ples :renseignements, décl@r t:n t que dans la 'Résistance 
elle avsi t sppris à gard.er le silenee et à faire s on 
devoir. 

liJ'e pouvant verser 1' t:nnende imposêe (I10000 !frs 
françeis) l'intére ssée ÎUt mise en étet d. 1 arrest1:tion e t 
livrée à la Gendsrmerie frsnçeise.:Procèa-verb2l fut ré
aigé è charge de 30lfï.l T1 iiE'chel, 

To soir ·du I5.4.I948 le préposé de l.s douane 
f:rançaise reçut l�- visite d'une femme d'Ha.lluin (France) 

�•qui pourreit s f identifier evec 1� nommêe J'b.Cilf'.Jl,i::> ·uimonne 
lepouse de JYi.021.HTIJ:füK L.rthUI, demeu:r ent à fü3lluin, .a9l0 rue 

/� Henri 'Deceuninck. ce dernier e dijà été sppré-hendé pour 
svoir introduit clendestinement des tracts communistes 
en .Be lgique • 

// , � . Cett� femm� á�ait acc�mpágnéa du normnê SI:I,
Jose:ph,ne a ,.,,.en1n l e  .1.9.,IO,I9�0. epou.x de v_:r.'!lL..!ERCfilIOVb. 

.#'Georgette, ciomio iliée à I. .. enin. :Konings tra.at I09. 

Ces a.eu.."t personnes d.emandèrent au receve ur 
de lE douane de vouloir feire le nécessaire ai'in de 
remettre óOUT"ITZ' .a.a.chel en liberté, étsnt d.on né que 

l'emenà.e a.e r20.ooo frs françeis se.reit payée par eux. 



• 
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Lntretemps le receveux a.e la d.ou..?ne J:r-ançrise 
avrit téléphon1 à la section politique de la Bûreté 
f1·enç aise à Lille pour l 'a.vertir d.e ce tte affaire et 
lui ae·JJander si elle l' intéresss.i t. Is ;;;Ûreté frs.nçeise 
répondit nég!'tivement à 1� g_uestion posée vu qu'il s t a
gi sssi t là a.e tr afic de à.evise s • 

De ce fait SOURITZ Hechel fut remise en li
berté après que l'amena.e eut ét� :payée.L'argent &vee le
quel fut réglé l'e.mende aurait été,selon les instances 

/Aofficielles frsnçsises,livré PEI une personne boiteuse, 
"'�de Halluin,lt:i nommêe J..i01:BAERT,non ,:iut rement identifiée• 

Suivant une eutre source aue l'on dcit ac

,.nlcueillir avec réserve,cet srgent aurêit étê donné per
�:le no!!l!!lê DECHi�.Nh Jérome,belge,demeurant à fuenin,:aysel

straat no I62,membre du l'.C. (.wenin) • 

.1/intéi·essé aurait déjà obtenu plusieurB fe.
veurs èies épou.x SOURI TZ et leur en ser �it reconneissan t. 

::]JCH.::Ei"i! Jérome ex.1,>loite avec sa :f'ilmle �aer
cella,à kenin,une épicerie dont lr clientèle sersit 
e...{clusivement françsise 

I 
de sorte gu 'il leur serai t fa

cile d.'�voir iie l'argent françeis • 
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's-Gtavenhage, l Juni 19lt,8. .. 
Plein 1813, No. 4 

U 10651 a - C 56 - KO l 

Betr.: Jeannette VERMEERSCH 

Ingesloten doe ik U toekomen een afschrift van e en krantenknipsel 
uit de "Gazet van .Alltwerpentt van 26 Apri). j.l. waarin een overzicht 
wordt gegeven van het werk van de Belgi� Comnuniaten. In bijzonder 
wordt melding gemaakt van het feit dat de vrouw van Maurice THOREZ, 
Jee.nnette VERMEERSCH, thans in BEIJJ.IE vertoeft om contact te zoeken 
met de Belgisi" comrm.misti� kringen ter voorbereiding van een groot
scheepse stakingsbeweging. 

Dit artikel veroorzaakte een reactie in het oonm.mistis�1 blad de 
"Rode Vaan", een afsohri:t't waarvan eveneens is ingesloten. 

De Regeri
�
ng ssaris 

in Algemene D t, • 

. �,,.' 

P.J.ltf. Driebeek.

Aan: de Centrale Veiligheidsdienst, 
t.a.v. De Weledelgestrenge Heer P. Gerbrands,
Java.straat 68,
's-Gravenhaa,
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c. y. D. ,f}======= Breda, 28 Mei 1948. 

No:gzz/-48-Geheim. )(f:> 
1 Vclgn::i. 

Onderwer:e:"Communistische actie 
\--3JUNJ�8

-

Ar: ·,J .fl ,16 b 

in België".-

f • ·.:.,"'!f'::: - -

I 

rBijlagen . , , 

tl . een •

A a n

In aansluiting op d.z.schrijven,No:161/-48-
Geheim,d.d.2 April 1948, naar aanleiding van., Uw brief

1
No: 

� 21118 -Geheim,d.d.25 Maart 1948, betreftende bovenvernï:�ld on
derwerp, waarvan de inhoud door mij op 8 April j .1. aan "Spill. 
in afschrift werd medegedeeld, heb ik de eer U.H.E.G.hierbij
gaand te doen toekomen, het gisteren daarop van hem ontvangen 
antwoord-schrijven,No:B.D.A./1-067/W.68, d.d.18 Mei 1948, naar 
de inhoud waarvan ik moge verwijzen. 

W.-

De Heer Hoofd van de Q.·V .Q. 
• J a v a s t r a a t , 68. 

's-G RAVEN HA GE. 
=============�======�-= 
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B. 
D • .A./1-067/W.68 I8 dei I948 

De leider;r"van de franse Communistisch3 
Partij Maurice THOREZ,hee� inderdaad in België 
verbleven gedurende de maand Maart en zeer waar
schijnlijk heeft hij verschillende contakten 
gehad met de belgische communisten.Nïets kan 
evenwel met zekerheid worden gemeld. 

Misschien staat zijn verblijf in Bel
gië wel in verband met de verklaring van de 
Kommunistische Partijen van Fra.nkrijk,Groot 
Britannië,België,Nederland en Luxemburg ielke 
gepubliceerd werd in de dagbladen van België 
van 25.4.48 en waarvan sprake in ons maandbe
richt van April dat U eerstdaags wordt overge-

/ - -

maakt
!
. 

Ter onze kennis heeft THOREZ aan de 
andere kant nooit het woord gevoerd op een open
bare vergadering welke te Antwerpen op I5 Maart 
zou geffo.uien zijn. 

Aangaande de vorming in België van 
"actie-comités" vindt U nadere inlichtingen in 
ons maandbericht van maart j .1. 

Van een opmars der communisten naar 
Antwerpen is ons niets bekend,zomin als over 
de bespreking tussen de Regeri.og en de Com
mandant van het Corps van de Rijkswacht. 
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No:�-48-Geheim. 

l�. 
1 Vc 
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Onderwerp: "Comm.unistische invloed onder 

A a n  

de Antwerpse-Haven-arbeiders".-

Hiermede moge ik U.H.E.G.berichten, dat een 
11medewerker", die één deze.r dagen een bezoek bracht aa.n de 
Antwerpse haven, aldaar een onderhoud had met verschil�ende 
haven-arbeiders, waarbij de volgende indruk.Ken werden opge
daan: 

De geest onder de haven-arbeiders is bepaald slecht 
te noemen. De ontevredenheid over het dure leven is algemeen. 
Up de vakbondleiders wordt scherpe critiek uitgeoefend, daar 
deze te zeer aan de leiband van de Regering zouden lopen. 

Van deze "salon-socialisten" zou de werkende man nog maar 
weinig te verwachten hebben. 

� 

Van Communistische zijde wordt zo nu en dan een 
laadje onder de dokwerkers verspreid, dat zich "Arbeiders
ctie" noemt. Het gaat uit van een actie-comité, dat zich 
chaart aan de zijde van de communisten, die enige tijd ge

leden buiten de vakbondleiding zijn gesloten. 
Toch heerst onder de haven-arbeiders in het algemeen 

een zekere terughoudendheid tegenover de communistische actie, 
waaraan niet op de laatste plaats de werkloosheid vreemd is, 
welke in de haven steeds toeneemt. Deze werkloosheid laat de 
werkgevers toe, kieskeuriger te zijn bij het aannemen van 
arbeidskrachten. Althans verschillende arbeiders uitten zich 
in die zin, dat zij niet van plan waren zich voor de "poli
tiek" het eten uit de mond te laten stoten • 

Van een toename van communistische invloed in de 
Antwerpse haven, schijnt geen sprake te zijn. Integendeel, 
volgens bewering van enkele arbeiders, zou een teruggang merk 
baar zijn. Als bewijs daarvoor haalden zij aan, dat de door 
communistische leiders onder de havenarbeiders belegde ver
gaderingen, de laatste tijd zeer weinig belangstelling trek
ken. 

+ ++ + 

Over deze bevindingen heeft "medewerker" zich ver
volgens onderhouden met de Directeur-Generaal van de Haven
en Scheepvaartdiensten te Antwerpen en diens secretaris, die 
beiden verklaarden, dat ook zij op grond van voortdurende 
waarnemingen aan de haven, van oordeel zijn, dat er minstens 
een stilstand in de communistische vooruitgang is gekomen. 

De Heer Hoofd van de Q•Y•Q• Naar 

Ja v a  s t r a a t, 68. 
's-G R AVEN H A  GE. 
======================= 
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Naar hun oordeel hebben de gebeurtenissen in Tsje
cho-Slowakije toch wel een diepere indruk op de massa gemaakt, 
dan ogenschijnlijk zou lijken. 

Intussen is dit geen reden om minder waakzaam te 
zijn. Men verwacht zich integendeel voor de naaste toekomst 
aan een nieuwe communistische actie-golf. De te verwachten 
toenemende werkloosheid zal deze communistische agitatie on
getwijfeld in de hand werken. Ongerust maakt men zich echter 
niet. 

Genoemde H.H.beschouwen het communisme in Belgi� 
niet als een werkelijk binnenlands gevaar, temeer niet waar 
de overheid dilligent is en over betrouwbare machtsmiddelen 
beschikt.De communisten in Belgi� kunnen alleen maar gevaar-

. lijk worden in verbinding met een buitenlandse dreiging. 
Voor het geval dat deze toestand zou optreden - aldus het oor 
deel van genoemde H.H. - zal het overal wel niet pluis zijn. 

+ ++ + 

Als bewijs van de afname van de communistische in
vloed, althans in het Vlaamse deel van Belgiij, werd nog van
wege R.K.pers-zijde te Antwerpen gewezen op de loop van zaken 
bij het communistische dagblad "De Rode Vaan". 

Terwijl nagenoeg alle dagbladen in Vlaanderen "zwart 
papier moeten kopen, omdat zij aan hun toewijzingen niet ge
noe�_hebben, neemt "De Rode Vaan" niet eens af, hetgeen haar
toegwezen is. 

De Kioskhouder in het Centraal-station te Antwerpen, 
heeft medegedeeld, dat hij vrijwel geen nummers van "De Rode 
Vaan" meer verkoopt, terwijl ook de krantenkiosken in de 
Volkswijken met pakken onverkoopbare nummers blijven zitten. 

Het aantal vaste abonné's op "De Rode Vaan" zou te 
Antwerpen en omgeving nog geen twee duizend bedragen. 

w.-
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l 1 4. MAi 1948 
Onderwerp: 
Ce]];lnvorming door C.P. 
in België. 

f ,�� . �g�br 

Te Uwer informatie doe ik U hierbij 
toekomen afschrift van een rapport, opge
maakt door Y, betrekking hebbende op cellen
vorm��g door de communistisch�partij in
Belgie. . 

. 
�">\v· /. 

{
�&' 

Chef Generale Staf, 

...... , 'll '\ .� 
,"" � 
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\\)'��\ �/ 
�}' IJ' 

V ��1 
t.a.v. Hoofd Sectie G 3 B;

Hoofd c.v.D. __... 



Da.ti4 van bericht: 
Rapporteur: 

l Mei J.948. 
Bn. 

• AFSCER.lFT.

, .
Van wie is het be.richt af
komstig: 
Bet.l;'ouwbaa.rlleid van beriàht: 

Và.n betrCIQ.wbare Belgische zijde. 
betrouwbaar. 

Betrouwbaarheid va.n berichtge,. 
ver: 

· Welke �tie's .zijn ondernomen:

'Met welke instanties wordt sá-

idèm. 
gene. 

mengewerkt: · gene. .
"'! _ _  .. _ _  -!" _ _  - ·- -"-

BERICHT.. . . 

- .. - - .. - -
\- -

Gegevens b etr�f'fende werkwijze der communistische pa.rtij in Belgie, waartoe het be
sluit reeds in Mei 1947 werd gencmec. Deze gege""vens djn van een betrouwbare Belgische 
instantie afkomstig. 

De activiteit dient gericht te worden Qp die ondernemingen, die de "spil der pa.r-
tij 11 kunnen "WOrden, daflk: zij de gesöhik:theid tot de actie en de strijd; het betrett 
voornameli.Jlc de grote werkplaats� 

De "Gids der militanten" schrijft: "Het is in de grote nijverheden, dat het lot der 
regeringen besl:j.$t zal "WOrden. De grote moderne fabrieken geven de mo;,;elijkheid aan ae 
O<:mnUnistisahe organisatie alle bepJ:Oevingen te doorstaan". 

De camnunisten richten zich in, da.ar, waar een mo1èlijkheid bestaat tot een da.de
liJ'ke actie over te g�n. 

De partij wil e en basis vormen in iedere fabriek:, op ieder bureau, op iedere vrerf 
en handelsonde.rnemiog om daarmede een net op te bouwen van actieve gt"oepen, Y1e1ker 
acties geooordineerd. zullen wo.l'.'den in het systeenu partij-baais-:f'ederatie-cent.rum. 

De ondernemingscani te' s moeten niet bui ten de v,erkplaa tsen siam'en komen, daar de 
partij 'W(,et, da.t de arbeiders na eeu dag van werk: weigeren zich te verplaatsen. De 'Ve.t'
gadetin,o:en dienen dan ook plaats te vind.en op de ondernemingen zelf, in de eetzalen ' 
of tijdens de rusten. Het doel va.n deze o'nderneminges oomite's is het ter kennis brengen 
aan de partij van de eisen der arbeid.era. De centrale directie van de partij, zodoende 
�lièlit,- beslist over het gunstigste ogenblik de-ze eisen te stellen, waarbij de oomi.
te• s belast zijn met de uitvoering van de door de pa.c-tij gegeven bevelen. 
Tegelijk ;niet deze hervonniogen besliste de partij, dat alle 11militanten" binnen &, 6 
maanden in de s,,ina.ïoa.le organisaties moesten zijn opgenomen. 
Door deze en andere maatregelen moeten gevormd wor&,n de "groepèn van 10 1eden" � ook 
wel voorlcanende onder de naam groep van aotie, stoottroep, stootgroep, bewakingsgroep 
e.a. (In andere staten, waar de comnnmisten aan het be.wind zijn gekanen heetten deze

,ai.groepen wor de ;:;taatsgreep "bewak:i.Dgsgroeprr om op de dag van actie te veranderen in 
v�gt"oep van actie". ) · 

In Januari 1948 werd beslist èleze groepen van 10 op te riehten onder het bevel van een 
11wrtrouwe�n" met de titel van "secretaris••. Deze, d;i.e voortdurend••met de groep in 
contact moet blijven, heeft de vol,i;e1;1de taalt: 
l. de contributie 'der 10 te innen;
2. te waken, voor de stipte aanwezigheid d er 10 op de al.gemene ver�rinp,en der partij;
3. llet deelnemen aan de strijd der partij door de 10 te verzekeren;
4- aan de 10 doel en noo�aak van de door de �rtij uitgelokte strijd duidelijk te maken;
5. de pers in te lichten.
Of'sohoon deze taak overeenkomt met de normale werlaaamb.eden van de seo.retaris ,an iedere
vereniging, laten in het bijzand,er die, omschreven onder 3 en 4 �te voor uitgebreide
interpreta. tie.

Binnen afzienbare tijd moeten e·en 5000-tal secretarissen gevormd zijn. Indien dit 
gelukt, beschikt de partij weldra oY�r 50. 000 zekere en ijver:i.�e militanten in het 
"nieawe" leger, leni& en ijzersterk"• 
De vertrouwenamannen worden elke maand verzameld door hun respeotieve :f'edera.tie-secre
ta.rissen. Zij w1gen bovendien speciale cur::1ussen, ·,gegeven door intellectuele militanten. 

" 

- De J>!:rti j -



· De pa.rtij acht het wenc" verbond.eb. aan de organisatie � ,de groepen van 10 zo 'be
la.ogrijlc, dat de betrokkenen van overige activiteit worden v-rijgesteld. 
Enige ve.t'dere maatregeln zijn nog : · , ·
a.. ·per :federatie 'Worden 2 ledenlijsten (kaartsystemen) aangehouden, wa.a.rvan een wls

is met de namen van beke,::ide leden, alsmede de namen van a.anzielll:ijke personen, 
,/ · die � tot de partij behoren en waarvan de bedoeling is, dat deze lijst bij 
/� dmiszoek:i.pg e.d. gevon,àen zaJ. worden; op deze w.i..jze hoopt men �.;:narrig& te sti� 

· ten., De andere lijst is dan de èch.te, die bewaard wordt door een uiterst vel'-
. troliw'd lid van de partij, die alleen maar deie bewap.llg tot taak hèef't. ·

b. Teneinde uitsluiting en àntsiag te voorkanen moeten sonmige militanten hun acti
v.l. teH riohten Qp andere onde.róem:in,gen dan wa.arin zij zelf werken. Bepaalde on

,derrieuû.ngen zullen zodoende bevte�t w.orden door buitenlanders, die door 'leden in
de onde.rneming zelf moeten worden ingelloht._

c. 1'en l)ehoeve van mili tan'flen met een verantl'IOo.rdelijke taak geei't � partij
• 'boekje uit, genoemd "Het boekje w..n de veJ:"trouwensman"; het be-vat:
l. naam en a�es van het lid; .r 
2. datum van aansluiting bij de partij;

· 3. het wel:k dat hij doet;
. ' 

, . 

, " 

. . ", Lt. het we�, dat hij nog moe·t doen; 
.... ;. . ··5. de

. 
nameza van de leden, die hij ve.xplioht is re18lma.tig te bezoeken, waarbij te-

-df, vens ganged.uid. zij.n qpue.rki.ngen, qie de pa.t"tij aanbelangen; 
6. De bij �qnde en bij te wonen vergaderingen.
Het boekje is .geheim en .. pèrsoonlijk; het :wo,.-dt iedere ma.a..nd gecontrol�erd en döor de
oont.roleur afgetekend.

lfet "boekjett van de vertrouwensnan" schijnt een oopie te zijn van aat, hetwelk 
door. de �bistisahe pattij in Tsjecho-8.l'Ctlva.k:ije Wé!'d afgegeven. 
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Onderwerp: 
Actiecomit�·� • 

• 

• 

• 
AAN: 

Te TJ nr ��nfor J:J. t, e doe ü: U hi·1rbij 
t :> 3komcn af<1chr �f·:; ·.·,.,n -.:rJr. ra:p;:1ort, 
o:,.:;nmaakt { oor Y, o:::.. betr .i·::ing h.:b�ende 
O;.) lL 1t ""O:IT.lûll ·,an :::';. Act.iC(:IYU. té f' in 
B...;L;iU • 

--

Chef Generale Staf. 
t.a.v. Hoof'c1 sect:i.e <: ;, B;

f# Hoofd c.v;.n • ../



Volgeus ohWantl'On. batj.cliton wol'den in dfr, om,se'lfir{l �n Ll.iIK ,ree):""Wa.psns 
ali thuiswerk �ervä.a.rûigd. D, rl.fl'IC' L'Jater:î.ale� trn belanzrtjke� Jl!OeUijk
. ttt V'ffflardi8(1 u ond.crcwlfn \1orde,n in dl,. fttbrl.c�eti' �stol.on.· Oarzoek
1'10:rdt :iugestela. . ' . . \ ' . ' . . . . 

� • •. ... ' • � '( • .,, • " 
<; 

r � min:i;ste:r.; van we4eropboU,Yr bo�ft. in aller ·mt�•ntc,i hulpcomitt:i•s · in;bet
lGvon $!:ro�n UUl rui.n île oorlogsslachto:fi'e.F.!I hulp ·i;e bie.den. GebJ.eken 
is_. à.t in ia&ir oaaitt, een ve.rtroU\te1n81.nrl''it..tit\ l!:i;rtister was i1tJe.10Ggd.

, Deze CC1lll:tfi's zi.Jn besieintl in ai, toekcilnst 0o.ctieèomite's" te V10.rdon 
· h�t Voorlxield. 'V&.11 Tsjecho-Slo.mije.

·��J 
�'t�
�<:D �b�' 

·. \ . ' . . 
, ;,• cv l9 April j.;J.. worji to A�rpo·u inge�pen im oèn organisatie die 
• hulp vcrle�ooë 11an Joaau vuo1> illegale reiageleg(Jnhc� �r l?a�estina..

< 

�•u. ad11li11:1.strai.ia 1,;o� l!led.e inbeal�epomon.. 
l' • • • 
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C OPGtlEGo 

Zaterdag gemelde concentratie van Belgische Rijkswacht 

is vanaf heden aan minder strenge consigneringsbepalingen onder

hevig. Er wordt verwacht, dat bij Communistische nederlaag in 

Italie dit tot ?Putch"en andere ernstige ongeregeldheden kan 

l�iden met overslaan hiervan naar Frankrijk. 

Bij uitslag verkiezingen wordt verwacht dat consignering 

weer zal zijn zoals Zaterdag. 

19-4-'48 GS3B door Mar. ingelegd. 
� 1-4 �' �--'tf' .../_'7 '

24...4 _'{S /'-lx; 

J

Vogn.'. 

BUR�ÄU B ,�; ��PR. 1948 1
2 4 APR1948 f1ëJ/JJftJI
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No:161/-48-Geheim. 

Breda, 2 Apri� J.948. - l

BUREAU 8 l.::._!-APR.1948 

Onderwerp: °Communistische actie 

in België". 
. " 0 APR 1948 �· ,1 J}.; bj/

1/3�Ï:l 

- ' V,J

A a n

Naar aanleiding van Uw schrijven,No:31118-
Geheim,d.d.25 Maart 1948, betrefi'ende bovenvermeld onder
werp, moge ik U.H.E.G.berichten, dat met de daarin door 
U genoemde te Antwerpen op 15 Maart j. l. gehouden "grote 
openbare vergadering", hoogstwaarschijnlijk wordt bedoeld, 
de openbare vergadering, die op Vrijdag, 12 Maart j.l.in 
het "Rubenspaleis" aan de Carnotstraat te Antwerpen is ge
houden en waaromtrent een uitvoerig verslag is afgedrukt 
in het U bij d.z.schrijven,No;l54/-48-Geheim,d.d.29 Maart 
1948, toegezonden ni.immer van "De Rode Vaan" van Zaterdag, 
13- en Zondag 14 Maart 1948, waarnaar ik moge verwijzen.

Bij mijn bezoek aan Antwerpen, op Dinsdag, 6 April 
a.s., zal deze aangelegenheid nader worden besproken en in
dien daarbij inlichtingen worden verkregen omtrent een op
15 Maart j.l.aldaar gehouden openbare vergadering, zullen
de�e zo spoedig mogelijk te Uwer kennis worden gebracht.

Ook de verdere inhoud van Uw vorenaangehaald schrij 
ven, zal zowel met "Spil" als met "Rival" worden behandeld, 
met het resultaat waarvan ik U dan tegelijkertijd zal in 
kennis stellen. 

w . 

De Heer Hoofd van de c.v.D.
- - -

Ja v a  s t r a a t, 68. 

's-G RAVE N HA GE. 
======================= 
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Onde::rwerp:"Schema structuur der Q.J:.�."

Bij lagen : twee. 

Breda, 27 M�a�t �� 

i vo!ç;no.
- ·-- A•�,--.. 1 

3 0 MP7 1948 

i i311J�thX-
suF\=Au s 
/ .. '{,,, '1,.$ 

Ingevolge het desbetreftend verzoek, 
verva t in de 2e alinea van Uw schrijven,No:22858-Geheim, 
d.d.26 Februari 1948, betrekking hebbende op bovenvermeld
onderwerp, - hetwelk door mij ov, 11 Maart j. Laan "Spil"
in afschrift werd medegedeeld - heb.,ik de eer U.H.E.G.hier
bij gaand te doen toekomen, een van "Spil" ontvangen foto
grafische afdruk van een schema, betFeffende de samenstel
ling der Communistische Partij België, met een als bijlage
daarbij gevoegd schrijven,D.DA/1-067/W.39,d.d.24 Maart 1948,
vermeldende de.vertaling der in het schema voorkomende
]'ranse woorden. � 

A a n 41to-v��-� tû A�. &--.l'M-lj;· 
De Heer Hoofd van de C.V.D.i-.�/1:t-t��f7lM A:t.tJ./.JY. Vl.

o'.: 
- - - �� �J.li.Ht- F')U .;;,--.,�'n.d�.eh,,_

J a v a s t r a a t , 68. 
� . � '14-ll 1t4li. 

�ê::(LB-_!_Y_�_!LH_!_g_�!.

/ �(M, V' . 4P r.'</.'r'f.



• 

B. 
J.A./1-067/7'1.39 24 .4.aart 1948 

r1e:• voldoening aan ur, nota ven <.2.::�.A8, 
gelieve .rJ.ierbijgevoegd een schema te vinden van 
de struc'buur van de Bel_;ische 8omr:nmis-cisc�e ::.-artij 

Voor zover mogelijk v,:::rmelden wij hieronder 
de officiele vertalin_; der franse v16orden voor
komende in he·b schem.a : 

Congrès :rational = rationaal Congres. 

Comité Central = Centraal Cor.iité 

Commission Centrale de Controle = Centrale Con
trole Commissie 

Bureau olit,iq_ue = :tolj;tiek Bureel 

0ecreta1:iat = A.Jecretartaat 

}résident = Voo�zitter 

Federation = Federatie 

3ection locale = Lokale afdeli?g 

0ection d'entre�rise = Bedrijfsafdeling 

s/�ection = onder-afdelins 

G:coupe = Groep ( woonwijk) 

Groupe d'entreprise = Bedrijfsgroep 

Commission = Commissie 

Entreprise = Bedrijf 

Crganisation = Organisatie 

Agi tation-I-ropagande = .i:: ... gi tatie-Propaganda 

J:-"'resse = Pers 

Jeunes = Jongeren 

Femmes = Vrouwen 

Vieux= Ouden 

Pensionnês = Gepensionneerden 

hlandataires = 1v!andatarissen 

Resp. nationaux = Nationale verant\1oorde1ijk4.. 

.3ecretaire Général = Algemeen Secretaris. 



A 

De 

Yolgno. 

Q. Y..• Q•
======= Breda, 27 Maart 

No:1!2.Q!-48-Geheim. 
ACD /3l 

Onderwerp: "Ondergrondse Comm.Actie 
in Frankrijk� Belgig". 

Bij lagen : één. 

t 

a n 
Heer 

.. 

Hierbijgaand heb ik de eer U.H.E.G.te doen 
toekomen, een op 25 dezer van "Rival'' ontvangen doorslag van 
een brief, bevattende inlichtingen, op bovenvermeld onder

.(· werp betrekking hebbende, naar de inhoud waarvan ik mij ver
wij zing moge veroorloven. 

"Rival", die verklaarde deze inlichtingen uit zeer 
betrouwbare bron te hebben ontvangen, verzocht mij uitdrukke
lijk, het geheime karakter hiervan wel te willen doen in 
achtnemen en vooral de herkomst daarvan op geen enkele wijze 
te openbaren. 

Volgens mededeling van "Rival", heeft hij op Woens
dag, 24 Maart j.l., bezoek gehad van de Rijks-rechercheur 
Van 't Hof, uit 's-Hertogenbosch, aan wien hij de voornaam
ste punten van de inhoud van bijgaand schrijven in 't Neder
lands vertaald, heeft opgegeven, welke door Van •t Hof zijn 
genoteerd, zodat de mogelijkheid bestaat, dat U - via 
P.G. te 's-Bosch - gelijkluidende berichten geworden. 

W. 

I> * .,
• 

Hoofd van de Q.y.Q.
Ja v a  s t r a a t, 68. 
's-G RAVEN HA GE. =====�===========--==== 



De renseignements recueillis, il me ;eVient de source sérieuse ce 
qui suit: 

" Dana les milieu.x. communistes il est dit que les communistes orga
niseraient dea maquis dans le Nord de la France et duns le Sud de la 
Belgique notamment .dans les environs de Philippeville. Ces maquis 
serai�nt bien orga.nisés et le� maquisards seraient pourvus de faux 
noma ( co.Jlllle pendant la guerre) ou de sobriquets ou de pseudonymes. 

Des armee auraien.t étó parachutées dans le Kord de la France et 
·cerliaines auraient eti'rtraiisporteea VéT$ la Belgique.

Les communistes prévoient la chute du gouvernement f'rançais et
l'appel de Monsieur Auriol au Parti.Gaulliste pour former le nouveau
gouvernement.

C'est ce moment que choisira le parti communiste pour déclencher
une orfensive. En cas d'insuccès, les partisans conn.;runietes se
retirero�t dans le -:maquis préparé en Belgique, avec l'aide des
communistes belges. Si l'affaire réussit, caux-ci commenceront
en Belgique.

D'a�tre part, voici ei-dessous des in.\ructions reçues pur les res
ponsables du parti comnru.niste.en Belgique.

11 Dans peu de te...1.pe, vous devrez agir. Il importe que vous profi
tiez de la situation qui se présentera ce jour. Les meneurs seront
chargés d'ameuter la population et principalement les mixlieux
ouvriers, de les inviter à faire la grève et de protester dans
les rues cuntre le régime capitaliste. Les manifestations devront
prendre. irmnldiatement le caractère d'émeute, elles seront dirigées

oontre les qu.a.rtiers eapit,.lietes, les ueines, les ma,gasins de
et les stocks d'alimentation.

· Pendant que ces manifestations se dérouleront dans les ruea,
immobilisant les services de police et de gendarmerie, les mili
tants s'empa.reront des services et immeublee suivants:
1.- Centrales téléphoniques.
2.- Mai.sons communa.lea.
3.- Commissl.lXiats de police.
4.- Casernes de gendarmerie.
5.- Fabrique Nationale d'armes et de munitions.
6.- Tpus les magasins d'armes et de munitions (simplement s•enRi.rer
des armes et des munitiona).

D'autres groupes s'empareront �es autres organismes o�îiciels.
Ces groupes auront peur mission de pa.ralyser l'action des Parquets,
des Gouverneurs de Provincex, des Commiasaîres d'Arrondissement,
�n se saisissant de la per�onne des Magistrate et des �onction

irea. 
Les u.sines et établissements :militaires ainsi que lee banques 

ercm.t occup4es par des hollllileS stlre et �ecrutés dans leur voisi
édiat. Il conVient de désigner irnmédiatement les groupes 

éü de ces différentes miasions et de donner des instructions 
1'111111RMa�à leurs chefs. 

D8.têriel et les armes sont déjà en notre possession en lieu 
tf't répartis en temps utile entre les différente groupes. 

� perti communistes doit prendre le pouvoir le jour m�me 9u il 
. en recevra l'ordre. Le lendemain, il serait trop tard. 

Des instructions plus détaillées seront données à breî délai aux 
chefs responsables à qui nous demanuons d'étudier dès aujourd'hui la � 
méthode qu'ils p�neent pouvoi� suivr� , chacun dan� sen sec�eur et 
en vue des buts qui leur ont eté désignés dans nos instruct1ons 
précédentes. 



• 

• 

31118 GEHEIM 

25 ?.taart 
. 

' 
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B 
IJ:I IIIc 3 n.a.v. s, hr. der Kon.

chaussee no 31118
Nare.;.

Oorm:lunistiache actie 
in 13elgi.l!. 

'I 

Volge'ns een ontvangen xned.edeling zou de leider van de 
Fran'Se Communj,stls·che :partij Maurice Thorez tussen S en 13 
Maart j.l. Brussel hebben bezocht om overleg te :plegen.met 
de leid�rs van de Belgische C.:P. om tot een {.;ezamenlijlte actie 
te komen, ter vorming v.a.n z.r:. 11 actie comité'a". Voorts zou 
op 15 Maart j .1. te Antwerper:1 een gr.ote openbare vergadering 
zijn, gehouden. Reeds zou. gesproken worden van een p,I)rnare der 
communisten naar Antwerpen. Tevens zouden besprokin�en hebben 

'plaats gevonden tus�en de Re6er�ng en de Commandant van de natio-
nale Gëndarnel"ie •.. 

. � .... � � 

Ik verzoek U bij dè daar.voor in aanmerking komende relaties 
nade1· byzondér)ieden omtrent het bovenstaande 1n te \'1innen en mij 
de.ru:�med_e in kennis te stellen. Ik :lllerk h:i,erbij nog �i?, .de.t. in de 
dagbladen van·15 dezer inderdaad de oprlcht,ing van acti�-comité"s 
in BelRië werd gem�ld. Omtrent t�ak� samênste�ling en functione
ring dezer comitc;ts zal ik· u.:Ltvoeri re inlichtingen z,eer op prijs 
stellen. ,. , 

f : 

• 

Het,II ofd van de 
CE!fTRJiLE VEILI!'HIEîDSDit'fS� 

L 
nameris de'3e:·yV' , 

' · J. G. Cr�bbendaJ?,. 

,,. 

Aan de Heer B. Wijlh�izen 
Piet Avontuuf.s�raa� .24
te 1· 

I BREDA. {). ·,.'!J}b� 
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COMMANDANT 

DER 

KONINKLIJKE MARECHAUSSEE 
·,.GRAVENHAGE. 10 Maart 1948 
Roamweg No. 4 C.I\ 
Telefoon No. 183885 �-\J': 

�ectie 2 v� 

1 
;'.·�tt A 17 Geheim/G.V .D.188-S 248 ·1=1_ 1.MRZ.l948 ·• 

;�=��istische activiteit A(D/ J / / / 8 f
in Belgi!. 

BUREAU B 
.. 

/).13,"fê' 

t�,:, 
coll: .v 

Te Uwer inf'o:rmutie doe ik U hiarbij 

too:.ComQn d.fschrift van <::en ra:,,)ort, 
betrekking hebbende op comr.1unistische 
activiteit in Belgi3. 

Do Gen�rcal-r:1ajoor, 
Commandant der Koninklijke z;u;.rechaussee, 

o/1 De Luitenant-kolorel, 
Chef van de 3taf, 

W. Kist.

.. 

Chef van de Generale Staf, 
t.a.v. Hoofd 3ectie G 3 B;

Hoofd c.v .D.



• 

Op ;-3-46 bevona 1k mij to .Antwerpen bi.j ofi'tc1•
l• inatantî.e,e. Hior w.erd mij v.rklaara, •n bleek mij 
t.vcns uit l»scheidlln. 

DIJ li't'S.ns• camnunifltenlei.dor Thora.,!!; zal in hitt tijd" 
vak 8 t,hn l.3 Maart a.s. Brusa<1l bezoekon, 'blno-inde 
-ov:orleg te plegen mc,t d.e l311lgisoho leidsrs, om te k®'tn 
'tot gemo-.nsohappelijko acti• i.v.b. mat het '1ornr.,n 'Van 
.zgn. "Actie oorid. te •s-11 naar het voorbeeld 'Van Tsjcoho
Slowaki.ja. 

Op 15 Maart zal w .An:twarpm Hn grot. openmre 
Urgaderin,g moeten plaats vinditn. Uon spraek:t van a. op
mars van de con:anuni&�n na�:r Antwerpen. 

Op 3-.3-48 had Oonmandant Nationale (fenä.ann•rl• 
eon spoecd bespraking lDII t z1jn Groe ps-Colmnandanten. 

Heden vindt Hn besprsking plaats in het Miniate
rt. van Bi.nnenlandso Zaken, waar Commandant Nationale 
Gendarmerie ook aa n &:el.neemt. 

Ab 

--=------- ,---

r 
LPe fdJ, v o. 
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Q. y. Q•
======= 

No: 81/-48-Geheim. 

Onderwerp:"Richtlijnen v/h Polit. 
Bureau te MOSKOU."

Bij lagen : één. 

Breda, 16 Februari 1948. 

BUREAU B 
/" .. z , "IJ'

Hierbijgaand heb ik de eer U.H.E.G.te doen 
toekomen, een van "Rival" ontvangen afschrift va n een brief, 
vermeldende enige richtlijnen, gegeven do or het Politieke 
Bureau, tijdens de gehouden bijeenkomst te Moskou in Juni 
19� waarin opgenomen enige co nsignes voor de Com:Pär't"ij 

nëlgi�, naar de inhoud waarvan ik moge ve·rwijzen. 

Aa n w. 

De Heer Ho ofd van de C.V.D. 
- - -

Ja v a  s t r a a t, 68. 
's-G RAVEN HA GE. ======================= 



DlliECTIVES D011füES PAR LL POLITBUIUi!AU LORS DE LA REUlUON 
'l'I:;NUE A r,!OSCOU �!,J:T JUHJ 1947. 

-----�------------------�-----===================-====== 

Etant donné la possibilité de l'interdiction des -P.C. da.ns 
J.�:..Yê Eu�one/W� : . , . . � 1°) Developper au maximum 1•activ1té illégale et s'infilt�er le plus 

possible da11s les pa.rtis politigues exir-tants. NP. l)e•1vent être uti
lilisés pour oette mi�sion que des pers(}ilalités sfires - formées -
non co�rornises; 

2 ° ) 'l:'51? eer es " Sûrs tt dans les -postes de J. 'administration militaire 
de l•Allema.gne/W. Idem dan� les ip.stitutions publiaues. 
But :garder contact avec nasses nopulaires, 

milieux in tl'l Ile c tue ls , 
jeune sse estudiantine; 

U.tiliser au maximum l 'atmos1>.hPre lillt'. 11résistance 11
: 

presse cla.ndestine patriotig.ue, etc ••.• Est considéré comme 
psyc'Prologique nrimordial ; 
En cas d •egp:ava tion de la situation aotuelle int erna ti.onale ou en
aas de guerre, les P.C. doivent déclencher une action suivant un 
plan précis1 dont le but doit �tre de_transformer la &Uêrre en lutte 
_givi� _p:roletarienne peur s 'e1l'l'parer du pouvoir. Pour arriver à ces 
f'ins, il est indispensa ble de nó�uter l 'armée et la classe ouvrière

• 
• • 

----------=---=-------=-------==--====·-

TTn' accord a été 009-clu "' tre }es partis comm.uni�tes a'nP.;lai.s, bol.ge
et franc-,ais, en vue de recolter de 1';1.rgent et des armes 'Dour Ies 
rebelles grecs. Les fonds qui sereo.nt rec11eillis "OOY listes de sous
crintion et veie de propagande doi.vent servir A pourvoir les rebelles ,
grecs d'aril'lf's nécessaires q leur cause. 

i:l a été insisté sur le _n.�ráotère urgent de ce trawil .en nrécisan
que l�s armäs devront être prêtes �- être expédiées en fév""ier nroc1ïain. 

Le temps imparti étant très court �a direction du parti en Bel
�ique prévoit de prélever 3.000.000 F'rs .• sur 1� ..Ponds s-oécial de Fri=ves,

�a rembourser après rentrée des listes de s-0uscription -mises en circu
i.�t-ion à oet effèt. 

• 

• • 
cmrSIGN.ES DU PARTI co, FUNISTE EN BELGTQUE 
�----===---=--=�-�--==-

-
-=-�-=========== 

- Cam:pa5ne oontre la h.9usse des' prix, _le blocage des salaires et le
rraintien de la mobilisation civiio. 

- S 1 adresser surtout aux employés qui souffrent le plus en ce moP1ent 
la vie chère. 

Dans une convooation adressée atix emnloyés de la région bruxellois 
pour i,me ré:union qui doit avoir lieu le n:ardi 27 janvier à 19,30 h., 
35, Boulevard d'A,msms ( A la Ville d'Alost ) , il eRt dit : 

n I'ans la lutte pour l'amélioration du sort de la olasse ouvrière, 
les employés sont à la pointe d.u comba t, aussi bien les e'Tiployés de la 
metallurgie que oeux des assuranoes et des G-rands r:-.agasins. Il faut f�ir 
le poil'lt l)t préciser la ta.ctique, dans la lutte cmi se déroule ''. 
� Susciter des difficultés au parti socialiste dans le maintien de la 

coalition gonv"'lrnementale. , . 

-----00000-----
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Breda, 29 Januari 1948.'(:)'li 
. f.)'v 

··--·==:r· 1.�::.:����--- 1 

Onderwerp: "Oplage Partijblad Q•f•ä• n ! _ .! r3. f;1.18
1 

Bijlagen : één. 
e,,. lK� utvs.

Aa n 

�3l�. 't., .... fJ 
,._ .(,. •/Jf Naar a leiding van de, in de derde alinea 

van Uw schrijven,No:24292-Geheim,d.d.ll December 1947 - onder 
werp:"Oplage "De Waarheid" - vervatte vraag, bestemd voor 
"Spil", betrekking hebbende op het ontvangen van inlichtingen 
omtrent het. resultaat van een destijds door de Belgische C.P.
leiders gevoerde actie tot verhoging van het aantal abonné's 
op "�e Rode Vaan" en "Le Drapeau Rouge" - heb ik de eer 
U.H.E.G.hierbijgaand te doen toekomen, het daarop, gisteren, 
28 dezer, van "Spil" ontvangen antwoord-schrijven, B.- DA/l-
067/W.19,d.d.23.1.1948, naar de inhoud waarvan ik moge ver-
wijzen. 

"Spil" deelde mij hierbij mede, dat - volgens de 
kortgeleden bij hem binnengekomen desbetreffende inlichtingen
bij de vernieuwing van het drie-maandelijkse abonnement op 
"Le Drapeaa Rouge", per l Januari 1948, gebleken is, dat het 
aantal abonné's op dat blad, gedurende de voorafgaande drie
maandelijksè periode, wederom met ruim 700 abonné's is ver
minderd. 

w. 

De Heer Hoofd van de C.V.D. - - -
J a v a  s t r a a t, 68. 
's-G RAV EN HA G E. 
======================= 
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DA/l.0&'1/ W 19 

tH r, ingewuunon 1nlicll.tinc:on oli jkt 
'-iet niottegennrnnntfo de intonsti actio, int'îertijêl 
door de com·un1ot1sc.ho partij ingozot, hot auAtol 
c.oonrtá' i; op " no 'Rode va.nn11 en "te ;0rr,peau nougen

uiot in toa�ono�en" lntogendeol. het ver�iude:rt 
voortd�read.. 

Dé ptïl.rtiJ hoeft er rlor.:htuno niet voer 
t��ruf_,gonchrikt ha.1.:r ledon to dw1.ngen zich :to pbon 
neren. 1nspootours worden elaat ûo ouconbonnéerû 
leûon op ·te opo�an on dt:7.0 bakGnd to r.1al�en aun de 
politieke seor�turinaen dor vornohillonde aeot1es 
opàüt aozè hou. zou.den bozoekon. [î.i.u1 r•t zion de 
tIDeBto d·er pla.otsolij�o leid.ars n1.at.n vool" Oo zat 
s.ohon1:,n to voelen, blovon al nezo ocmtrogalon zor 
d.l.1' l:'enultnnt. 

___ .....,. _ _..,.. _ _....



• Bo B4292.
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llia:. 4G'l;r:!!Ï>} • 
� November 1947� 

pPlage ''De ïlaarhoie.n. 

GE HE l-!Y. 
n.a.v. varzoek van �spil" 
d&i W. aan ons zond no i4292 
i.n OD 3?. 

pna.er ver\rljzin$ nnar Uw terzijde veroeld �Qhrijven doel ik u· .
nede, dat het communîstisone dagblad "De \laarheid11 o:p .l Ja.nual'i 194. V 
een dagelijkse oplaag had van ongeveer· 190.000 exemplaron1 Op l Ooto
bêr 1947 was deze t�ruggelopen tot ongeveer 166;000 exemplaren. 

In hot begin van dit jaar is in Belgia oon ,groto actie aan.ge� 
ltond1gd tot het \"1/-0l'VO.Il V'.an vàst·a abo.nné •s op "de Rode Vaan" eil "LO 
Drapeau :Rougen {zie blz.5 yan. Maandoverzicht Mo.l va.n 1947' van .mijn 
dienst). . 

Ik verzoek U te in.formeren, .of deze actio indertijd is ges18eb--d · 
en dun meer vaste c.bonné •s zijn verkregen, óf dat met de in Uw aango
haald ,sohrijvon genomnde daling van de oplage aer oommunictischc.bln
élen in Belf;is ook het ·aantal vaste abonná 1s r.egel.1!latig i.s te;ruggelo en • 

. . Ten aanzien van de .in 1947 gevoerde aotie voor abonné-wervinz 
voor "Dè \7aarheid" kem tor i�ornatie van ".Spil" nog worden gemeld" 
dat de, teruggang vru:t het abonnementen-aantal aanleidû.1g is ceweeat 
voor het in het lovon roepen ven de z.g� "Lou-il'ansen brigaéi.Gb"•l\sza,� 
spreid over het gohale land en gevormd uit e n  door de plaataelijko 
O.P.N.-Mdelingen, hebben to·t taak, nieuwe abon.né •s te we�veu en te
vens ot1 bij alle ].)O�sonen, die hun abonnement op 11De- \'laa.rheidn- O.PZCB
den11. huisbezoek to doen en te ·trachten de opzegging onaedaan te mo.kcn. 
Deze brigade's zijn ce�oemd naar de tijdens de bezetting omgekomen 
C.P.N.-tunotionaris Lou Jansen, één van de oprichters van de doatijdc 
illegaal verschijnende "De �iaa.rheid". Het werl:: ven deze brigade •a 
beert de teruggang van de oplage bli Jkbaar niet kunnen stû.i. ten. · . 

Naast deze brisade ts ,10rd ook van da leden individueol verwe.oht, 
dat ziJ, v1� nogelijk, niem:,e abonné•s op het blad zoutien insolu.1.jven. 
I.n het voorjaar van 194? werden hiervoor zelta prijzen u1tselootd door
hoofd- en distr1ct$besturen voor hen

0 die de beGte resultuten vJistcn 
te bereik--en. De àist�icten en afdelingen dae&-'den elkander onderl� 
uit, ,de de hoogste o1j1'ers aa.n de dagblad-directie kon wlden. 

De thans govoc1'do actie voor do voltekening van de Be obligatio
lenina, ten beélraae van i'l.500.000.- ten behoeve van het blad, ,wrdt 
l:'eselmntig in nne rJa.o.rheiè!." besproken en moge ik derhalve bij "SpUn 11 

die , naar ik meen door Uw tussenl�omst h9t blad ontvangt, als voldoende 
bokend veronderstellen. 

HET HOOFD VAli DE CENTrui.:U: 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

,:J]Cr;. 

J .G .Or.o.bbendam • 

. a.n do Heer B.WiJlhuizen, 
1iet Avontuurstrnat 24, 
,8 

IREDJ •• 
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C. V. D.
- - -

:=:::=====-
��oBreda, 7 November 1947. 

No:467/-47-Geheim. 

1 - -- - ! 
�a_:_::. ----·· 

Onderwerp:"Oplage Partijblad Q.f.J!•" 1 1 NOV. r�:H/ ; 
1 

BUREAU B s..·��.ip: J
7-11·:l

In verband met bovenvermeld onderwerp, moge ik 
U.H.E.G.berichten, dat ik gisteren, 6 dezer, van "Spil" ver
nam, dat op 1 November j .1. de dagelijkse oplage van "De Rode 
Vaan", bleek te zijn: 12.310 exemplaren, terwijl de "Drapeau 
Rouge", sedert dien datum. dagelijks met 36.550 exemplaren 
uitkomt. 

� in Belgi� is een sterke achteruitgang van het 
aant8l abonné's op genoemde bladen waar te nemen, hetgeen 
moge blijken uit het feit, dat deze aantallen op 1 Maart j.l. 
respectievelijk bedroegen: 38.000 (Rode Vaan) en 85.600 (Dra
peau Rouge). 

Tot het verkrijgen van een meer algemeen overzicht, 
de invloed der Communistische Partij betreft·ende, ook ten 
aanzien van ons land, verzocht "Spil" mij, gegevens te ont
vangen, .met betrekking tot het huidige aantal exemplaren, 
waarmede "De Waarheid" thans dagelijks uitkomt - zo mogelijk 
eveneens in vergelijking tot het aantal, waarop genoemd blad 
in het voorjaar van 1947 verscheen. 

Ik moge U verzoeken, indien mogelijk - aan deze 
wens van ''Spil" wel te willen doen gevolggeven • 

w . 

.A. a n 
De Heer Hoofd van de c.v.D.

- - -

Ja v a  s t r a a t, 68. 
's-G RAVEN E AGE. =======================
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u)) :;,� 
Breda, 7

f "o'; Q'l��;;� '8 
.November :t94'T. - f

' • � l NOV. 1947 .
..._ -

_A<::�;;.� 
No:i2.2.f-�-Geheim. 

Onderwerp;"Ned.Bond � 
Militairen". 

SUF�= j.LJ B 
;J',//·f 

Bijlagen één. 

Naar aanleiding van Uw brief,B.X.12507-Ge
heim,d.d.21 Maart 1947, betreffende bovenver�eld onderwerp,
waaromtrent ik U.H.E.G.bij d.z.schrijven,No:289/-47-Geheim,
d.d.12 Juli 1947, onder hetzelfde onderwerp, het van "Spil" 
ontvangen antwoord-schrijven, gedateerd 30.6.47, deed toeko
men, heb ik thans de e-eli' U hierbijgaand aan te bieden, een 
gisteren, 6 dezer, van Spil" ontvangen aanvullend-schrijven,
B/a,d.d.l October 1947,�op bedoelde aangelegenheid betrekking
hebbende, en naar de inhoud waarvan ik moge verwijzen • 

•• A a n w . 

• De Heer Hoofd van de C. V.D.
Ja v a  s t r a a t, 687 -
's-G RAVEN HA G E. 
======================= 
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B/a 

• 

1 October I947 

Uw nota van 2I Maart I947 

Het is ons onmogelijk te bevestigen dat een 

groep ondergedoken Nederlanders voor de Belgische Commu

nistische Partij te Brussel belangrijk werk zou verrichten 

Er is eveneens niets bekend betreffende hun 

samenwèrki.ag met Belgen om de anti-communistische organi

saties en de daarbij betrokken personen op te sporen. 
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B ? ' � GEHEIM 

III IIIc 3 

280/47 
11.a.1947
Schema. "Centrale" 
voor Delgi@. 

26 Februari 

n.a.v. schr. van W met
bijlap.;e va.n 11 Spil" no
20224

OP� 

Naar aan1eiding vun het gestelde in de laatste alinea 
van het schrijven van "Spil" van 14 Juli 1947, het::elk U m;i.J 
toezond pij UW in nar�ine P,enoB idc brief en waaromtrent met u

op 16 Decemb9r 1947 de wenselijkheid 1�r<l besproken de�romtrent 
nadere inlichtingen te verkrijgen, ver,oek ik U bij "Spil 11 na.der 
te informeren �n xnede te delen, cd.nt nitvoerifle inliohtingen zeer 
op prijs zullen norden r·esteld. 

Vovrts ware "Spilu te vragen of hij wellicht �en nchei;na· 
zou. kunnen ·verstreklrnn vein do structu:ur vnn het ncentraal Komi-
tei ti• van de 13.K.P. 

· · 

net resultaat ·verzoek ilt U mij te zijner ti;ld te be
richten. 

Hot Hoofd van de 
C.ENTllALE Vt'ILIGHEinSD!E•1

deze: 

J.o. Crabbenda:m"

. .... 'f .l. de neer B. îiijlbµizo�
t Avontuuretrant 24 

tt,; 

BREDA. 
J �. (' 

(}.., J 2 
,, 



C. V. D.
- - -

=====-== 

Breda, 5 November 1947. 
No:!±2.§/-47-Geheim. 

Onderwerp:"Schema Centrale" 
voor België." BURE,;U B 

t-11- ·ç

·,
" 

6 NOV. 9,f)

/ 

A a n

' 

.. 
. 

- .

Naar aanleiding van Uw schrijven,No:16846-
Geheim,d.d.,3 November 1947, onderwerp "Rappel", waarbij mij 
in-herinnering wordt gebracht de beantwoording van Uw brief, 
no:BX 16846,d.d.17 Juni 1947, betreffende bovenvermeld onder
werp, moge ik U.H.E.G. het volgende berichten: 

"Op Donderdag, 26 Juni 1947, is Uw schrijven No: 
BX-16846-Geheim,d.d.17 Juni 1947 - onder bijvoeging van het 
op België betrekking hebbende "schema" - aan "Spil" in af
schrift medegedeeld.__.. 

Bij mijn bezoek aan "Spil" op Donderdag, 7 Augustus 
1947, ontving ik van dezen het daarop betrekking hebbende 
woord-schrijven, gedateerd op 14.7.47, he�welk ik U toezon 
bij dezerzijdse brief, No:280/-47-Geheim,d.d.ll Augustus 1 

t-�
,. 

w.



MINISTERIE VAN OORLOG 

C:Hlmr VAN DE GENERALE STAF • 

Sectie: G 3a 

No. G 3a/31'73 Z.G. 

Afschrift. 

1 Volg, o0� , • 

• 

i 15'-10-Y/ ! 

f ALL/iM�' 
8UREAU B 

. � 
J-11-y 

Achtereenvolgens in handen gesteld vanlc.v � 'C'&ea;..G 3 �en Hegeringscom-
missaris in Alg. Dienst. '1-

ter kennisneming en terugzending. 

Ç38��
W.'f. 7°tE.Lê.Ns. 

• 

•• 

's-Graven.ha.ge 17 Oct. 194.7 

De Luit. Kol. 
H/A G 3a 

w.g. R.Rmnen.



No. 50 Geheim Persoonlijk 
Onderwerp: Cemmun1stische Actie. 

�!schritt. 

Brussel 10 October 1947. 

Ik heb de eer Uwer E:z:ellentie hierbi j een photecapie van een briet van de 
Kommunisti sche Parti j Belgie d.d. 1 October 1947 aan te b iaden, welke photG
copie mij door het Hoofd der 2e Sectie van de Generale Staf' alhiel", tar hand 
werd gest el.d. 

Aangezien ik hiervan slechts een exEmp laar ontVing, moge ik in overweging 
geven ook de Regeringscommissaris in alganene d ienst, Mr. Fook, hiermede in 
kenn is te stellen:. 

De M111 tair...A.ttache 
. de Kolonel van de Generale Stat, 

P .Forbes Wels. 
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.,, Afschrift • 

KOMMONISTISCHE PAR.l'IJ BELGIE 

Aan de Canmu.nistische Partij 
Nederland. 
4, RoEmer V1sscherstraat, 
.AMSTERDAM�S'I1 • 

Waarde �eraden, 

ven 

Brussel l October 1947. 

Stalingrad.laan 18-20

Op lste an 2de November aanstaande wordt te Antwerpen 
de Eerste Nationale Conferentie der Communistische Kunstenaars gehouden. 

Graag zouden w1 j te dezer gelegenheid ean afvaardiging
van Uw Partij aanwezig zien en indien Uw Partijbestuur er haar goedkeu
ring kan aan hechtai, onder meer K"ID.eraad THEUN DE VRIF.S, die in ons land 
zeer bekend is. 

Mogen wij U vriendelijk vragen ons zo spoedig mogelijk 
in te lichten. 

Wij danken U bij voorbaat, waarde Kameraden, en tekenen 
met broederlijke groeten, 

Voor het Sekretariaat: 

w.g. Jean Ter:tve
Nationaal Sekretaris der 
Connnunistisohe Partij van Belgle. 
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Q. Y..• Q_.
======= Breda, 26

\,,.,: . .  -.u .J 
'--·----··-"l ' 

L' ' 1 C . 1 ' 1 t-.- � -�, 
ünderwer:e: "Madame DAANS". 

,·--... -.,:· ... , '
Bij lagen : �én.

. ..Jl)-9'-:'j ___l
0PGELEG8 

... { 

Naar aanleiding van uw brief,ftr:B.X.17951-Geheim,
d.d.4 Juli 1947, betrekKing hebbende op bovenverme!ä'c)nderwerp, 
heb ik de eer U.H.E.G.hierbijgaand te doen toekomen, het daarop
van "Spil" gisteren, 25 dezer, ontvangen antwoord, B/a.,d.d. 
25.9.47, naar de inhoud waarvan ik moge verwijzen •

A a n w. 

De Heer Hoofd van de c.v.D.

� Ja v a  s t r a a t, 68.
's-G RAVEN HA GE.
==-==================== 



• B/a 

• 

ft·. 
� 

�a Madame DAANS waarvan sprake in uw nota van 4. 7 .47, 

is ons gans onbekend. Het terzake ingesteld onderzoek in 

de gemeenten st. Jans Molenbeek en Etterbeek is zonder 

uitslag gebleven. Trouwens n° ö in de rue P.V. Jacobs 

bestaat niet. 

Moest U nadere inlichtingen kunnen verstrekken 

deze persoon dan zal het onderzoek verder doorgezet worden • 

De 25.9.47. 
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9.. y_. �-
======= 

No:280/-47-Geheim. 

Onderwerp: 11Schema 11 Centrale 11 

� België." 

Bij lagen : één. 

Breda, 11 Augustus 1947 • .

BUREAU B 
,

,.._..

V-olg
""""'

no_. _ _. 

/.Y-/- �J' , . 1 iAUG 194?

V 
:,1 Acciliz,v;-�---'J-· 

, ,. 

Naar aanleiding van Uw schrijven,Nr: BX.16846-

Geheim, d.d.17 Juni 1947, betreffende bovenvermeld onderwerp, 

heb ik de eer U.H.E.G.hierbijgaand te doen toekomen, het 

daarop van de Belgische Dienst te Brussel, door mij 7 Augus

tus, j.l.ontvangen antwoord, naar de inhoud waarvan ik moge 

verwijzen. 

Aa n 
W. 

De Heer Hoofd van de C.V.D . 
- - -

J a v a  s t r a a t, 68. 

's-G RAVEN HA GE. 
======================= 
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_,./a. '/

��� nie+ mogelijk de gegrondheid 
het scnema va11 een II Communistische 

, ·:/ Het is ons 
Xr I vaa uw informatie s aanga.1:1nae

• 
�!/ Centrale" na te gaan. 

De vpersoon vermeld als kommissaris van
de "Russische A.'nbussade" gen:1amd Marcel GREGJIRE, is vne 
als oo,11munist niet bekend. Er zijn ons twee perso11on van ', die 11a.;1m bekend, maar de ene is Iia van de socialistische l)ar
+ij en de dndvre ia een lld v�u e bij;flo Liatst.e wetgevende ver
kiezingen opgeko;nen 11Union Uémocratiqu.e 13elgo". 

�
-· is ·een t ijd 

la.ug Idinis+.er vun JLtetitie geweest in het Kêil.linet van de neer 
Achille Van Acker. ·v..,:r io..:i.t. t. .

Verder k"'n evenwel worden o,pge ·erkt J ... t .ubt 
ohe ia _ro+.endeels öc org .. misatie weergeeft van .iet "CeJLtraul 

Komi�cit van Oe B.K.P. wauria elk lid oen bijzonaerb functie 
bekleedt, zoals de ver�ntwo ordelij v.o� s�bot�go, agit�+ie, 
distribu.tie, org . .mis..1tie, pers, i.1llicb.t lngcn, enz ••• 

• • !)e I4. 7 .47. 
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Q. y_. �.
======= 

No:289/-�-Geheim. ' 1 
t ·-

Bij lagen 

Aa n 

één. 

Naar aanleiding van Uw schrijven,�r:B.X.-12507-
Geheim,d.d.21 Maart 1947, betreffende bovenvermeld onaerwerp, 
heb ik de eer U.H.E.G.hierbijgaand te doen toekomen, het -
gisteren, 11 dezer - van de Belgische Dienst te Brussel, ont
vangen antwoord-schrijven, op de onderwerpelijke aangelegen
heid betrekking hebbende, maar de inhoud wa�rvan ik U moge 
verwijzen. 

Volgens mededeling van de Heer D.te Brussel, be
helst bijgaand schrijven tevens de beantwoording van een door! de Heer Speijer, bij diens schrijven,d.d.28.3.1947 bij de 
Belgische Dienst te Brussel ingediend verzoek om inlichtingen, 
inzake dezelfde aangelegenheid. 

De Heer Hoofd van de C.V.D. 
Ja v a  s t r a a t, 68� -

w. 

's-G RAV EN HA G E. 
======================= 



B/a. 

• 

)1 

ANTWOORD OP UW NOTA'S van 21 en 28.3.47. 

Tot op heden bezitten we geen enkele aanduiding be

,reffende de tegenwoordigheid in Belgie van Nederlandse oom 

munisten, oud-leden van de Internationale Brigade in Spanje 

Een grondig onderzoek te Cheratte, Sprimont en Gho

kiers bleet zonder resultaat. 

Voor wat de Nederlandse deserteurs betrett die zich 

in het rayon Antwerpen-Turnhout zouden bevinden, gaat het 

onderzoek verder. 

30.5.47 



.. 

� 'Z ,,. .. 

4 Juli 

:s.x.11951. 

R. GEHEIM. 

• 
Uad.mne Daans. 

.. . 

Volgens oe� ontvángen mododoling zou ten huize 
va.."1 Me.dame Daans, rud l?.V. Jacob 6 - te Brv.ssol, een 
con-l:inun zijn geve ijtigd ven communisten. 

Ik vorzoe� U het. bovenstaande ter kennis te bTen
�n ven dé neig.autoriteiten en hen to verzoeken enige 
1.n.1ichtinp:en o;in.trent l)aa.ns ·l;e willen verstrekken. 

e 

De Heer 13.Wijlhuizon, 
Piot Avontuurstraat 24, 
:BREDA. 

·(·/t!·'l .: .... 

/

J!ET HOO:PD VAU DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDmlîST 

nanens deze: 

J.G.Crabbendao. 
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� 

6-8-47 '� 

Notitie KA, 1. � 6 AUG 3)�
. ' '/ /fJ°/._

Volgens mededeling van Overste Schilp op 
27-6-47:

Madame Daans, Rue P.V.Jacob 6 - Brussel, 
Haar huis is centrum van communisten. 
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Q. Y.• Q t-,.. 1 1:., irr: J =======���
!c_ -··" i-z-�

/ 

17 Juni 1947. 

No:242/-:±.Z-Geheim. Volgno. 

Onderwerp:"Verspreiding Communistische 
bladen in België." 

A a n 

Hiermede moge ik U HoogEdelGestrenge be
richten, dat ik met betrekking tot bovenvermeld onderwerp, 
uit goed geinformeerde bron, het volgende vernam: 

"Onmiddellijk na de oorlog zijn de uitgaven van de 
Communistische Partij Belgi�, "De Rode Vaan" voor Vlaande
ren en "Le Drapeau Rouge" voor WalloniH, weder verschehen • 

Zij hadden een enorm succes en verschenen in zeer 
grote oplagen. Dit was toe te schrijven aan de politieke 
verwarring, welke onmiddellijk na de bevrijding in Belgi� 
heerste en aan het feit, dat de communisten in de '�Veer
stand" een grote rol gespeeld hadden. 

Sindsdien is er een geleidelijke atname van het aan
tal lezers dezer bladen ontstaan, welke bijzonder "De Rode 

Vaan" heeft getroffen. 
Insiders schetsen de huidige toestand als volgt: 

"De Rode Vaan" wordt dagelijks op een oplage van plm. 
60 000 exemplaren gedrukt, welk aantal nagenoeg geheel in 
de vrije verkoop gaat. Het aantal exemplaren dat verkocht 
wordt, bedraagt op topdagen niet meer dan 15 tot 20 duizend 
exemplaren. Vaste abonné's zijn er in Vlaanderen niet meer 
dan enige duizenden. Op gezette tijden zijn vanwege een R.K. 
actie-comité in Antwerpen en omgeving steekproeven naar de 
verkoop van diverse dagbladen genomen. Daarbij zijn dagen 
vastgesteld, dat in de Antwerpse kranten-kiosken 80% van de 
exemplaren van "De Rode Vaan" onverkocht gebleven zijn • 
Meermalen wordt "De Rode Vaan" gratis in volkswijken ver
spreid. 

Dit alles kost de uitgevers bovenmatig veel geld en 
men zou dit ook niet kunnen bekostigen, wanneer men niet 
over geheime ondersteuningsfonisen beschikte. 

Om deze te camoufleren houdt het blad thans doorlo
pend inzameling van gelden voor het Steunfonds. Men betwij
felt°of de publieke verantwoording van deze gelden ernstig 
te nemen is. Een feit is evenwel, dat met de uitgave van 
"De Rode Vaan" zeer grote sommen gemoeid zijn en dat het 
blad onder de leveranciers, het drukkingsmateriaal enz.be
treffende, geen goede naam - en voortdurend strubbelingen 
met de betaling heeft. 

"Le Drapeau Reu�" 
De Heer Hoofd van de C.V.D. 

- - -

Ja� a s t  r a a t, 68. 
's-G RAVEN HA GE. ======================= 
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"Iie Drapeau Rouge" staat er beter voor. De dagelijkse 
oplage van dit blad wordt op circa 160 000 exemplaren geschat, 
die eveneens voor een groot deel in de vrije verkoop gaan. 
Ofschoon ook niet alle exemplaren verkocht worden, is de ver
koop van lmsse nummers in het bekken van Luik, Henegouwen en 
de Borinage, zeer groot. 

Men wijst er evenwel op, dat de communistische pro
paganda door middel van deze dagbladen niet de gevaarlijkste 
is. Naast deze dagbladen verschijnt echter een menigte van 
weekbladen en periodieken, waarvan verschillende met steeds 
wisselende titels en uitvoering. Deze uitgaven hebben een 
betere verspreiding en belangstelling. Zij worden veelal door 
de Communistische vakbonden verspreid, waarbij de kosten ver
disconteerd worden in de vakbond-contributies." 

w . 
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Uicxuodc t:.oge :i.1': TJ mijn 8Ghrijveri no BX H58��G ·dd. ·17 Juni 
19.:l,7 in hc:-.,j;_r. .. uering· b:ror,tgen, ue..a1"hij jJt tJ lft:r�och-t bij de Eelgi
scËe �u+oi'itc:·�l:u::. te it'.i:>or.-wert n c:: ulûfü1� hBt bcs·�aun van Ben 
cor-..:ïïi:11.ict-:·s ... lH.?cerJi.1�ele be!.}.::rid üJ. Eeu sc:hew:' v:�n bcdoelt.e èelY'Grale 
tfr c bij a,.i,jn v-oorL.1e:ële b:r·:Le:' gevpogd. 

�w a'nb :oord z:..e il:: gaarne :::pocd�.c tot�elil:.e t • 
.... Jie't Iîoofèf. van c1c 

CEN:l:llALE VEILIGHEIDSDIEN§T 

:1 
(}. na.t1ons á.e,ze.: 

J. G. C:taLbendam. 
'· 
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°f.JJJ, i6846. ·�
1 

H. GE HEI • 

Schonv.: noontralo•= 
v�c:r .Doluil!. 

. IdcrbiJ doe 1k U �c,n schema toékomen van een. C nnt.ot:ische 
,c ntrtaott t' zoals .S.ézc voor Nedorland, Dol.,uifi en ::r�!j� (o;J.k 1hhd

:zönde:rll�kJ zou .zijn sa.t1engeatel.d. 

B: �gaande mfüama voor Se1giB !q áängevuJ:.d 'L°tet' do n'St'le?l, voor
�ovo� dozo hiess pokend zijn. · · 

!k ve.rzt>ek U dit sáhema aan de })clgischa Auto:riteiton te over•
h :ndigen en aldaar to vrägon· of hun van het bo�toan vnn oen "Centrale" 
of Vàll een dergelijk schena nöllicht iets bókond is, .:in bevostigend 
gevt.i •e.ervan ik �le noge1ijke inlichtiJ:!gon di�aonclo op pri3s
zal s-t:ellen. 

?l:o Uner infomat:·.. '., ene, da:t dozcrzcië}ds de hetro-mibaarhcid vau 
(lezs inforen"'tie zeer :..- it. ae.ngeslácèil wordt. Dit schem.c. r:a-cltt deel 
'Uit van .eon uitvoerige __...,...orm.atie, welke van àivorse zi�èien mm 
oij11 dien.at ucr(i ':V'erstral.ct, doch net staat vr13,1(;jl vnat, dr.t de br.on
steeds dezelfde is. · 

Hot · . i.Gt O?llll06elijk, dat doze bro.."1 in 'lio ge1oge�cid is ge
'10éat, st t- !..iäke .mfo2"maitie aan Dolgische illsto.nttas te doen toe-
1:omm. . ' 

. 
· 

. . 

Van oen comunistische cèntral.e, zoals deze voer, ons,l� uerd 
vera't:rekt, to cij op an4�e ui!jze nog nimmer :eeb1êken • 

AP.I: 

Do B:eot> �-� ij.lhuiaen, 

Pieter A.vontuurstrcat 24,' 

ll � • .ê n _Af!.

HET. HOO® vr.N D� O'.s:.N:tr.Am 
VEILIGllEIDSD!tL.!-S!, 
nam ons dezes 

' .
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. RUSSISCHE Al'U3ASSADE 
agent komintern 

Kooo:J. ss a:r:t s 
JUlien Lahaut 

KoJ:Jnissaris 
llarcel Grtigoire 

/ 

KOlllJllis sar is 

•••••••••••• 

.r 
Uitvoerende Com1t.6 •s •

c.ç. (Cent�aal Comit�)

e.c • l.

e.c" ;2.

e.c. 3.

e.c. 4.
. . 

c.,c. 5. 

e.c. 6.

c.c.7 •

Actief verzet 

Liquidatie 

Sabotage 

Propqganda. 

Distributie 

Polltiek 

Bureau.Inlichti,hgen 

• l 

lommissaris Brigades 

Konur.i s sar.is 

Brig.K. "Rudolf'", Rue Terre Neuve, 
Brussel 

KorrliJissaris Alois Ge�lo 

Kommissnris zurow 

Er zou beschikt worden over enige geheillle zenders. Gezonden 
zou worden vanuit een vervoermiddel (uagen or boot) • 

____ .. __ _._ ...........

tyl).: SvD.3. 
Coll • .: dR. J



ryp.: v, • 

Coll,: 

.irotlllD.i ssaris 
.;r. me,el s 
, :ouwe rr:1clll s-1- r • 
.,...m.s-i-e1·dam 

Cen-1-r, comi+e 1 
(,i.c+ief verze+) 

.1.<o.ll .issaris: 
J.Brandenourg 
.�,s ... erdar.i 
' 

� 
(,ip'opae5,.nda) 
.Komm.: 1- • de '}roo-1-

1.-.v. 7 r.ocrà 
(bureau inlich+ingen) 
ko.nm.: J. F .Heut er 
( zc:::ilider }area+) 

.:ichema 11Cen-+'rale" 

,,,gen-i- komio. ... ern (:Eàlss. A.mbassude) 
Ilja .c.hrenburgh 

Kommiss'>ris 
Kraner 

(,, c. 2 
(liquida+ ie) 
Ko,,un.: F. hlerkx 

�. 1'). 5 

(...;is+ri bu-t-ie} 
komm.: l'll.v.d • .Jrif"
(Dir, 11 •• aarheid") 

v,C, 7 Zuid 
( Bureau inli ch+ i111.è€n) 
konnn.: • dVr, Li+winoff 
.,nna Iaulownas+r. 2 
�indhOV,;.tl 
(o� di+ �dres zender
v.h. Cen+rum basic) 

16 Februari 1947 

Kommissaris 
B--rend Blokzijl 

e.c. 3 

( sabO'-(;).ge) 
Korr..,.: J,G, :·isdom 

e.c. 6 
(?oli+iek .Jureau) 
koren. : G. '. agenaar 

In hè+ or+ hierbovt-n dus ._;i;;;Il overzich+ vUt de uersonen, :iie in ·trader·l""'nd vooraans-1-aande 
plac.. + St:ln innenen bi he+. col11Illunisme en "-t>vens op vermelde \'.ijze volgens schema ach-t-.er de 
schermen in opdrach+ der Bolsjewieken ( zie ason+ komin+ern) aan de +ot,w+ jes +rekken. 
ue schelilA 's vêill .Eelgie, .i:'"'rankrijk, uld,, enz. zijn o"' dezelfde wijze .<secons•rueerd. 
voorloopig zal ik mij ... o+ Nederland benerken. 

Aers•·aande aclressen over 1�ederland vers't)reid, vornen dlil k.t>rnen van c. :;, 1 of v;el
11.-�c+ief Vcrze+" en v:or,o.+ "ac-t-ief" 1,a.wn.eer van "hoog::;rhand 11 h,::+ sein daar+oe kor,+, + .v .• 
���ersfoor+, L�nges+raa+ 22 �. •el. 6725 
�ükma r, Gedem:p+e } ieuvre ..:,J.00-1- 5'7, i·el. '*220 
Bussum, Ll:l.D.ds+rad+ 4, +el. 6768 
,.;indhoven, Broekschev:eg 140, +el 2145 
Hberlerhbide, �+erv,.e6 114, ... el. 4�1 
1-'3.lversum, _,ch ... eron l .-., +el. 9716 
Ea�rlen, Kruiss+ aa+ 25, +el, �19C9 
1!001·n, i't:irens+raa ... 42, +el.----
:.iddelburg,, Turfkade 62, +el. 2595 
1:i+rech+, i.:ariaplaa.1. s lE, +bl.----
hl3nd�, Gddenp+e Gr�ch+ 5S, •el. 230C 

.• angc:;zien mijn inlich-i-iggen varieertind binnendruppelen, la + ik o�,.fü,rs+aand e,m kor+ rap
-po:r· ... der laa ... s+e weken volgon. 

�re-Landelijke :�uè-J.v.Tijn, vw. ... onder e.c. 3 (8�bo"-age) 
·- .:i.v. v1.inl+ onder e.c. 3 (sé:.bo+age) 

.1ijna.,;i+;::;.•ie-... v."';x ... er, -val ... onder e.c. 3 (s::.bo ... &ge)
.!!>Va ?as, suion_ie;jrt in Va.-1- ica n-zaken t-n v.oon+, els ze in Kederland Vl.:lr+ot:lft in • 'dam,
Leidschestru;;,+ 25. r.b�f ... orr,,gang m ...... Baruch. 1.:,ve Tas is liJ. van e.c. 7-roord 

Ir.�.J.:au�rdrS -
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Ir • .;,. J. ..u ... �ers - 0. c. 3 
:'aun de Vri;s, urs. Pol.Je {ar ... s}, .;r. N .F of, .. :,evr • .2rech4--v •..l ,;.:uijsenbf:.:rg-.. illemsen, 
,l', ,..J. :Froper <:lD J.v.cn, San ... en zijn allen C,l.., 6 

•

• 



le bl ed 

:i�OlllllliS sari s 
J.Jr • .&!gels 

.Jo1twer_�d.lls ... ra·1 ... , .-i.'dan 
B0lgie: Julien Laru:-.u-1-

v. c. ( 0e!l+ra2l Comi�·e)
cc 1 cc 2 
... c+it::f vclrze+ 

Liquida ... ie 

.F.:,CRRIF7 

Russische -,nbessttde 
&sen+ komin-1-ern 

.l\OTJlti s sar is 
Kra. ,r 

I arc"'l Grogroire 

Ui+votirende cor i+e' s. 

cc 3 C,C 1 

>Jt.i.bo.1. atie 

26-10-46

J:·Ot.l:).: Re+ sche"'la bt:: ... rdf-'- zoo,:el 
bëï'iie Frl:lnkrijk ::,ls :Nederland 

Xomr:.is 3ari s 

cc b cc 6 c: ? 

(ondervcrde�ld Fro�agLnda 
iL. brigades) �is ... ribu+ie 

• Poli .... iek Bureau 
Inlich
+in en 

V, C. 1
:Z:-0:unissari s 

e.c. 2

I:omrnissaris (woon+ in ._Ttlerika, r-la.,+sje 
in Limburg) . 191:1:0-0000 ,nan )Hi1:;r+oe behoor-'- o .c1 . 

1945-20 .000 "an) de 5roep Paula, di+ is 
de z.ë. ver·ze+s'. t>rn "Sar,ha ... i" ?O brit,a 
des vtill. 01.beveur 3CO man 

F,.ier bevind ... zich ook een geh1:;ine z�nder 
(20 K .... ) 

voor 194C 10 Irigades ve:n 500 man. 

e.c. 3 e.C.4 v• (.,, 3 
1.o ... niss&ris: 1.o.'.!llil.is sari s: Ko··· .iSstiris: 

V • C, t, 

Y.oilLj_s.,,aris: 
��arben ab"'naar 

B,31 • : Lrib ,.1.1. 

?zul de Groo+ 
Bel:. 4lois �rlo Belg. : Zurow 

"Rudolf" �i. Ter1:e-Nt,:uve
.3russel). 

Frankr. : .Ju'!)UY 

• 
-ureuu

e.c. ? (dit con,i .... e is o.nd:::rverdeeld in "'llaa. ... s<-lijke burdaux) b.v. 
x..o.'.l!.issaris: :a.. r. C. -1..tls"-erdam, �-oorde ... sin. el 46, 

·1�.-U-1;recr+, e.d.
roord"?ara ,+" -( laan.::i.em- -techerche-bureau) 

''Pa.rad+" -(.!3ussum-Rècla.1e-Lureau) 

Zuid: "Basic" - (Eindhoven--..n.na Paulov.•nas+r:.::a ... 2. F...ier be+rt:>f.a. he+ t.:en z.�. s+udie
bureau 80)-i:oorden-..:.ngelsch ondel' l�idine v· ... n L evr. l.i+v inoff") 
L•p ui.i- la +s.,_e adres bevi.i:i.d.i. zich eveneens ee� gehe::i.n:e zend
ins'l-:üla+ie (20 i L . ) 

1.oord Pe.ra�+-dis.i.ric.i. s.,_a ... event:)ens .ioor :.ie.ar 20 K ... • zunder .m.e.i.. z1Jn 3.een ... en in verbindinf,,
.Je �.., __ +en zijn allen in h�-1- bezi.,_ v,n e�n z,"', a6en+enz�dr.;;r �lfl -'- e ... r;;,J-.kelijke ác"'ie-
r dius. Cm O"'lsporin:s .Le;;; voorko ... êtn z,snden zij van ,i ... ""'n vervoermiddel, h1,:;+zij ,. ,0--n of 
boo.1. . 

aiid Ide1 (E.50 , .... en ... en) 

Lse ... rt::f+ e,eht:>i. ,ti Zc::lnders. 
Door ir. ' s-"- b,:,-zi ... .1.e zijn van de sleu-1-el d0r codt:is ... �re nder ;�ord+ ui ... .;ezonden is ht:> ... 
mi� .mogelijk de b�rich+en on ... v - �gen indien in he+ bezi+ van een goed on+vang ... oes+ l, 
Voor+d is noodzakt;")lijk een deue;,'l.dli:::... vt:rvoermid .el, alsmede vereoedint:; d�r _,. .i<..�n 
onkos+.,n, .a.o+ he .L verkr:i.j�"n " n inlich ... in,"'en. 
Einnonl:or+ beschikking over he+ ,�eheele scheir.,a .,1e+ �-

J .v •. 



, IncLelin
s, 

".;en+r$.le in l (:)dórland. 

·-,1:;n-1- F.on.in,.�rn; Ilja ....:hrcmbur,;-}.ussische __ '1bassa1.ó. 

Kmmüssu is: 
.Jr. �gt:ilS 
\,ou·ri:::'!i'.ans+-r. 

(;o.,,i .Le t $ No: 

C1:rn-1-.r ... le Co ·ü+e 1 
Co:,n-1-:t ... le 
Jen..i.rale 
Cen ... r:ile 
Cen ... r le 
Cen+ral.1 n 

Cen+r lo 
Cen+r le 

(,, c. l (.,�c+i.::f' Vcirze+) 
?laa+ snau.n 
-11lrsfoor-1-
.,.,_•· aar

Bussum
iir.dhoven
Haarlem
:...e..:rlerheide
!iil v;:;rsm.
P.:.0orn
! idlelburg
'C'+rech+
Zaandam

2 
" '7. .., 
:1 4 
n 5 
11 6 
Il 7 
tl 7 

(}: iet volledig - res+ volg"") 

Ko i'l!. is J.:,.ris: 
fü:·Clll-6!' 

--c+ivi+ei ... 

(.,,_c-1-ief verze+) 
(Lit�u ida+- ie) 
( ...;a'bo-1-age) 
(îropag:?ndu) 
( ,Jis+ ri bu+i e) 
(1'oliht::k Bureau) 
(Inl ich-1-ingen)Noord 
(In.lich+in��n)Zuid 

Lant;;es+raa+ ,?,2.i-1. 
Geder.èp+ e r. ieU\�e Jloo+ 57 
Lands+raa+ 4 
Eroakscheweb 140 
l'u'Uiss+raa-1- 25 
U+.erv1eg 114 
,ch+erom l A 

11erens-1-raa-1- 42 
Turfkade 62 
L,ude Gracht 172-176 
Gedemp-1-e Grach+ 39 

j;,. V. c. landelijke Raad - J. v .Tijn - Val+. onder e.c. 1 

A.LJ.V, Val+ o,.der C.C.3

:•ijnagi.._a ... ie (ook P.oekelo) - ,1.van .ux+.er - val ... onder C.C.3 
( , le mijnen) 
•• 4 - .. ,tersfoor+ 

Pro-oeganda .-..fd .,3oes.i.erkwar+ ier - I.ranenburg Lobelias+r. 10 
Baarn - .. oudenbt,rg - i)ijks ... r. 19 

ID::;,mmiss�ris: 
B0rend :'.::lokzi jl 

Ko ·, is :iaris 

Jaap brandenburg 
F.Alerkx
J • 0.- isdOJI
Pt:iul d& Groo+
l', ,VJ.Il der ...Jrif-'

Gerben "aganaw:·
J. Jj,. ueu+ er 
: evr. Li +winoff (Eindhovi::n) 

'!'elefoon 
6725 
4220 
6766 
2145 
?J.%9 
421 
9716 

2595 
21402 en llE L2 
2300 

.rllls+erdam (!Jis+r.:N.en�.Hollana) LZ..Voorburg,..ral 230-232 
l,+rsch-1- ( Jis""r. ut.rech+ en : id den l.ederland) 

üude Grach+ 172-176 
·"--"1lersfoor+ (.Jis+r.�emland en ,,es+ Veluwe) Lan6es-1-r. 22 ...... ,rel. 6725 

Codes zijn ver-�: .rk+ in •"Voorwaar.i.s" .:,t.rijdor6• C.P .N. (niet "teer in de '",ac..rheid") 

Over "Jobn ... urnhy" S"l")Oedig börich .... ...;.oe+ eers+ naar .{o+' erdam. 
�oorg....ngshuis •• : Leonard C.Junius Vierambach+s.i.raa+ 89 B, Ro-1-.i.erdam. Tel. 30922 



• 

• 

11-.. ,-4'7

Je zendtijden van den B.�3IC zend�� +e bindhoven z13n seder>- 28.2.47 ongehev(;;;n, 
me" dit::n vers+ ndt;, u.d+ he,1- z<:Jn.:--nrogra ·ma, he+v:<;;;11': hü,ionder volg,,_ \•1ord.i. aangehouden 
en zood:.ca ht.:+ conflic+ in de cen.+rale o-nge1os+ is, zullen de ui+zendingen ,, eer he:rva+ 
wordan • .ungezien mij momen,1-eel a:J.ec,n de zend.+ijd�!l van Bz:::.sic rn.edegedt;;eld zijn, kan 
ik alltitln deze ouders ... aena la,1-;;1n vol en. Deze .:rroe,1-ón Jagelijks Jecon ... roleerd v.ord.3n, 
daiil.' de .iend0r iedt:re dag • óderom in ,, e1·king kan word<:,n ges+eld • 

.Je sleu.i.els van d0 code \ a rin 1•.11Jrd,1- ui+gezo..1den worden bebmd �aTu.aak ... over 
de .;. -·- • s.i.u:'-ions in à.0 2C-2o :,e.i.erb"'nd en . ijn b"kend "-O+ en m� ... Juni H,47. 

_,aar+ : !:::�......: lTIJ 
. .-qn·il: lfä' .D 
11:;;i: PRCL. .. TA 
Juni: ill J:!J'R 

Febr. 28 35 • bun.d o •. \ 0-'.3-6-9-12-15-lC-21 uur 
· aart 1 3? •
b:1 1,... 3 39 •• 2!nz • .1.0+ en Jd+ 49 L o-v 1..:: • .a"r ... 

V .;irvol0ens: 
... a�r"' 10 30 , 

17 32 · +o+ en �e ... ov� o� 4 �uril 
o-p 6 .-.pril v,·eder011 o-p 31 · enz • 



23 1:aar� 194? 

I. Vergadering �oulin Roube, .tUe de Blondelle, +o }arijs d.d. 9 Haar+ j.l.
Vs:.JJ. de Cen+rale f,ed<>rl...nu · aren ver+egem,oordig,1 de Ko:mr.iissarisscn .l"G.::;r 3 en KRA: ....et•
�en ov�rzich+ V<ill de besnrekingen en de daarbij geg�ven rich+lijnen vol6+ in enkele daien.
In groo+e .a.rekken is he+ vol6t::nde a".Ult;aandt: 1' e1erlend besr.,rokt:m:
l�o .1 ve wij+ laksheid en , eini__, u.oorzich+ 3.an de :lrie Cen+ral1.:1 KoJ.11:.issarissen. Vooral
door het laa._s .... e c onflie+ heef+ Ifo .1 be+ plan om de leiding der Ct:>n+rale-Nederland +e
reorg1;;.niseeren. lie.f.: la + s+c: bezoek van de K. ".,l'. (Komin+t::rn ..-,.gen ... :Ned .) ) a6.Il l�o .1,
',,aarbij L,-.• r. ra,ror+ ui+urélch+ over L4.6, teef+ ro.l in zijn over+ui{;:i,.ne, .,;es+erk ... ,
da+ in h .... wel ::.ng Vhll den �ederl indschen ven+rale-mó.ll., cl.ie nie+ in zijn vcr.f.:rom: en
ge schok+ TI.ag word t:m, ean absolu+e EJ1dere rich+ int, ingesl, gc:m dien+ -1-e , orden. �. .r.

heef+ No.l erop gewezen, da+ d.oor dt:> Cen+rale-I.01ci. isstrissen en dt:: c�n ... rale-Comi-1-e
Kommissa:r issen nie+ de noodige voorzich-1-igheid in r.ch+ genomen v,ord ....
De R •.•• !IT . heef+ Eo.l o.a. ge .. .-ap"Jor+eerd, da+ Leua"'lde ::..c+ies v"'n de C • ...;. 1s ui ... é;elek-1-
zijn. Ro.l heef+ d0 .;., ;..N. medegedeeld, da+ indien di+ nie.s.. binnen de kor+s-1- P'logelijke
... ijd ver!:ID.d�r+, 1.0.l zich gvnoodzaàk+ zal z�en, zijn reorganisa ... ienlan door .a.e voeren.
de c.r. 1\ecH· �ch-1-erw:;;.+ di+ inhoud+. No.l heef-1- verder de ._,.i.,.,h, verzoch+, 1:..im "'reci..,s
en regeLLi::t+ig o� de hoog+e +e houden door middel van c."".20. Tot zoöver he.,_ bericb+.
lie+ 1"01nin+i:::rn Con+role Comi+e heélf+ beslo+en, om  bui+en haur S aar-1- conferen+ie ·H:J 

Parijs 09 23 aar+ -i-e .orus".el +-e verr, deren Ill6 -'- de Bel"ische C.h.ommissnrissen en daz..r-
�a naar ... ederlclld ... e ko. en o.m. de si-1-ua+ie aldaar o-p +e nemon 0n de be+reffende Ko.nrn.issa

ris">en (ook der C.v.'s) +ex ve1an ... 1.·roordill€ -1-e roepen. De da+um van n.a_r komst- is vas-1--
6es+eld on. 6 -·�:pril. 
ve juis.1.1:; plè:ta-1-s (J,,i+t.e Bergen??) zal nog door 1. . .... N. nader bekend worden é:enaak+ via 
.J, ... .i.,.-S"':b.+ion C.(.,.20. 
lüch+lijnen van de Kol!l.in+ern-Con+role Comm. voor de ... t! voeren agi-'-a+ie in 194? ( be
houdens la-1-er aan�ek ondigde veranderingen d.m.v,:),X.r.-s ... a+ions). 

n.an de Ce n-1-rale :üederland Parijs 9 ·u·-1-. 194? 
Voor de e.c. 's 1,2,3,5 en 7 gelden nog s+eeds de o� 18-24 �ov.'45 gegeven hamercode
bt:lrich+en. 
c. C.l houd+ zich 1')reci es aan de orders, door de J,..,.,.,l'"·,-s-1-"'+ions gegeven.
C.G.4 en 6 blijven hun "poli+iek"van ale;emeene on+evr�denheid" vo i!"-ze+-'-en. In he+
bij:ronder C.C.6 zal haar agi+a ... ie +egen de huidie,e regeering ,,oe+en voor.1. ze+...en 'toor
Y,iddel van l:a&r ve!'l-egenwoo1·digers in de 12 en 2e Kamer.
c. e,.4 beinvloed+ de publieke O"'inie +<:lgen he+ beleid van de huidige regeering door
middel van in lich+i�en, verkre�en joor he+ e.c.?.

Konll"issaris C.C.4 dicn ... ech +er de nood.ig� +ac+iek +e  gebruiken en absoluu+ ge�n gebruik
.s..e maken van onbe+rout'.bare z;;:gslieden, è ie den goeden ga,n.g van zaken kunnen bemoeilijken

.Ven. h1::+ Con-1-:io le-Comi+.e maaic+en de,ü ui+:

1. SI: :.,.;}TQ ,ITZ
2. Ct.� du � G�GCR JOt BR{/.sSKY
3. AOlO:LL Tu"UV P'-JYTfP.C 1," allen lid v .n den 1-ra.s.d der Cn�erste So1vje+ .

J.v .... 



II. Be+ref+ L:,den c • ...,,7 +ti Soes+,
Eur1:::.:i al, .i::.e ..,+ slaan 91 
V;:ens+ra, Noorderweg, 5 
Beijer, 1,ach+egaalweg 14 

- 2 -

Verschu+, Braamweg lCO 
de Bree, Lango Brinkweg 68a 
A.Eugener, Faulo,1·nas+raa.1. 28

III. I.it:.ndel sonderneminL "T-.. '· ", Lloveniersburg..al 113, A!rtSt.erdam. Imnor+eer;. z •L • niachinerieen
ui+ buH·enland (Zweden).
In de ksi+en bevinden. zich +evens ondelldec.len .roor G.C..5 w.o. groo.i-- en "-ijd.-on+s.i-eking0n.
P.e+ ,b.+eria� 1 da ... T ..... ,_� Ll'"Orteer+ ("'n mogelijk SXJ)Or+ eer+) e n  he,i.welk ui+ à ,eden 'kom+,
kom+ ui+ Rusland en ·,1ord+ in Z1 tiden Vid een soor·�gel ijk adres naar Tc.!i-A .-.., .s+er-da1n v�r:t.on
den.

IV. C.C.4 ".Jägara·d", afd.D,..rech+ ver�;.,d1:::r+ op 23-0 om.10 m1r in he-'- �.V.hujs L.5.Spanjer +e 
--i.s·erdbm. _ia de o•tenbara v:Jrg:1derint;; is t.en bijeenkoms'- voor de vt>r+rou;,:ens;:1enschen
fa1.;sras.d l + rech+ o.:, he+ zelfde adres _' d.a,n.
Uîrslag om�·ren+ even+ueele belanc. rijkh�id hi.:,rvan hoor+ t in volgend rap'?O!'T'.

V. 'I'h.J.van de:r ,ie�. J.P,voens ... rad H' bis woonhuis, zaak: L..DI03.uTI-tS Eaviks+raa,i. �·4 +e
r+rech+, is de + .;chniker van de Paraèl ... zender (Inl. 7 11.oord) en verzorg.i- he ... +echnische
gedeel.1.ó der ui ... zen dingen.

Vl. ''ara6e Ve--:n. Ca+he.rijnesingel 1;; t.i.rech-'- is voor ,�. C. 5 bel:-s+ m.e+ he ... vervoer en de
concen+ro"-ie der I ca::,endeJ1o+s '1'1rov. D"-rect;. l zeer bi!1!.,enkor-'- word.i- aanvang gema ,k ... r.ie"-
1e+ v.._rvoer hi r.::rvan na r _ .r.;;. ,: . ar"p :, 'berg) 

VII. In r<rpJ>Or+ d.d. 11.3.47 lio.VII werd opgegeven nJe .... lec+roon n ..>l"ringv;eg 85 +e D+rech+, 
bel.;s+ me"- 1te�zort::;ing van zend:·.a+eriaa1-, a ... c. IIe"" afe:.�snroken tTwaon+woord" om hier ach,1.er 
de sch"'r"ITLen .i-e kunnen kijken is: "Ik koru .1ls ve:r+egenwoordiger vun he+ In""dlla"'ionale 
:riana.elsli<f',en+scha:p .t(OH8rdan, v,a rna J.1en bes+ellingen kan doen of inzage krijg+ van 
levër;;in+ies voor b.:pac..lde a.fdeeliI1gen der Cen+rale . ...:;en.ige dagen geleden v1as er -,og 
eon zend-on+vung ins+alla+ie aanv;ezig (prijs circa f.300.-) 

VIII. m.i-on d" rteus en .evr. Gramberg-F.oog,:mbrink zijn medewerkenden v '11l d�n zender Fara . .._
.Beiden zijn 1•1oonach+i.., +e nilve::xsum.

IA. ,.lvarez V ... G.- i�aa+ op 31 - .ar+ naar Belg::.e alv1aar hij (Brussel) een on+ .oe+ing heef+ JI e+ 
den ...:Ommissaris e.c. b 21.1:'.01. -ij zal dan eelden on;.vangen voor de Cen"-rs.le !,ederland 
( in ..;.ngel sche en ,·,.è'ner ikaansche valu,i-a) • 
·vega .;aa+ als var,1,egenwoorrlióer vour Joh.bUursink (financien)

• .)e ui+z.;;nding van den zendt,r Basic, welke i. v .r .. ccr.flic ... in de Cen+rale vanaf 2ê Febr.
j.1. "aren s+o:pgeze+, zijn op 21 . .aar+ j .1. v,ederom doorgekoI1Len en viel volge ns he"-zelfde
scheua ( Zie rnpnor+ ll. 3 .47 .I)

L ... up •. oensdaE, 9 �pril 1:1.s. 2ial na 0.!30 een landing nlaa.1.s vind�n zooals onl&ngs werd 
gera""por,i-eerd, ech"-er word;. -1-hans OT,g<:>:merkt, da"- deze s,.,oradische lan, .. ingen, wqarvàn 
oorsnror:.kelijk ver :oed werd fü.+ zij verband hielden .. + ht:l+ smokkelen van verdoov-,nde 
"'ïiddelen - ... hans vas-'-s-�aa" da"- hier de Cen"rale -.ee f,e:.oeid is, aengezien op genoemden 
da ... urt en ... ijds+ip Ilja .:förenburg (K.��-��.) i"'e"- ',e-1- be+reffende vlieg+uig zal meekomen. 
(Voor de juis'-e ""'laa+s zie ra!>nor+ d. ,. f;,7 .1.47-V) ,• 
1'·.E', Lag ik in ve bt:.nd me+ he+ beH:,.ngrijke ervan beleefd verzoeken om een goed on+vang
-'-Oes"el of een vergoeding voor he-'- aanschaffen htervan. Gaarne zie ik hiero:rJ. .... ren+ D'I', an;.
woord c.q • .1.egemoe+kor1ing. 4ot1en+clel heb ik geen enkele gelêgenheid 0T1, zelf op de 
hoob+e -'-e blijven. -�jn bedoeling is nie+ o� .._e e:xx,erimen+eeren, doch om ev�. berich ... en 
+e <:v1.t+roL,eren en mij bcl+er in "-e � erken in de ),A,l•. ui'-zendingen.



lJo./ 
B/M 

sujet; :; , _cl::;, UE 
Valettr: 21)

} 

y }<� 
20/3/1947 ,,,__ 

.h'VOLUTION AU SEI!i I$ !Ji I1RUl?AGANDE DU P.Q. 

rro-tz ttMI 

Volgno. 

fMEI 1947

ACO/ /'l//6 .

LALLE�Ml'Hi CQ)illi.:.1, 1''.;�-' domic5.lié U :ar:AUf A�S 

eet nom�é rédactev� en chef du drapeau rCUt;e et chargó d�s 

enquêtes éoonomiquec. 

_.,. ___ .... 



SUJET: B .,.JJ( l olU, BUREAU C IC'_ :.-, 
-· ·- .- _,, .. - ...,. 16t 1 

Volgno 
Valeur; PJ/p Numtnef, 

J. No. B/ 1:1 

• 

• 

·- · ·----· . -

t C' ..: .um: 
l 

L..:..:.--�·· .. 
/ J - :S--? 

SITUA'-'lON ACTU ,.s....,LJ� DU P.�

12 Maart 1947 / 7 MEI 1947 

rÄco1 /'17 J.;

Suite à une enquête faite au sein du pa:cti c'eet 

par ordre de oelui-ci qlle trois ministros ont dériisaio.rms. 

Un de leurs chefs de propcgsnde a déclaré que de 
violentes discutiona avaient lieu en".re les militante et les 
politicians, los militante exigeaient le retrait imm�diat de lelll'e 
miniatres au sein du gouvernement, diaant que 0

1 ót�it le aeul 
u:oyen de .reoom111uncer u.ne lu--,;te 011verte dontre les oonsorvateure 

P.s.o.

Cette luttc consisterait à faire de la propagande 
contre lc syotàmo actuel de la justice de na pas mettre au point 
les grosoes aff�ires de oollaborations �conomiques. Ils escomptent 
sur la manièxe dont on va liquider la. si tuation de la banque 
d 'émis ion pour faire inousser la mécontentament général. Ila 
ont crée au sein du parti une oommisaion éoonomique qui a pou.r 

but d 1 amener les preuves que le sabotage économique ne vient pas 

du P.O., mais du parti conservatour. 
Dans les milieu.x P.A. ils porlent assez bien de 

tuture bagarre , êt loraqu�oI/.1.eur parle de oollaborateuru 
ils répondent �roidament que oe n'eat qu'Wle question 
de tampa que leurs têtes sont marq11ées. 



') \ @ 
SUJ �T: BELGT UE 

Valeur: .!) 1 c· 1,-,-l. \,). \Î- u 
-

B · olgno .

.,/wo 
�umm., 1 

No. ' 

C .. :un1: ! 

PRO'J?AGANDE 00 ���·

Il y a 11eu de sav ir que la nommé_ tHI�tm1�SSE 
ANDH,, doctetU en médecine, né à Liége la 18-7-1906, y domi
oilil, ��� d�s Cáleatines, 19, est un élémont suspect. 

··vant la gueri.-e le docteur THh,rt.NEs:-n� étai t un
a-rdont propagandiste de la lila. Internationale. sous l'ocoupation 
il eut une ac�ivité trèa grande dans oe domaine. Depuia la libé
ration il semble oien ê'être effacé de la politique ouverte. 

tt Toutefois il y a lieu de noter que l'intóre·el 
est p:ropl'iütaire d • une maison de camp33ne si ttiáe dans le "bled.Y.. 
de s!::' m.owr.

1 

Des rapprochements ont été faits an ca qui concerne 
les affaires de paraohutaaes d 'armee dans la région oi-derrnus

indiquée. 
Son aotivitá communiste actuelle, quoique oaohée 

eet encore 

• 1
1 .d; ( l •

;,p·�� .. 
clit 

• 

très 6rtmde. 
Travaillent en oombinaiaon avec 

( BOUlLLil.!,mm (P.rofesa�r) J.,... .,·
ROEMELOL ( Ingénieur) j k "' " .
FAGAR (?rofesseu.r) //. 1

�,'v 

l 
Tous lee trois � déjà aignaláe •



Bval. B/2 

bUJET: 'BET.GIQUE 

Le 6 

active 



KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 

A,·,: 

R" 

g_ 

Pi r , 

n a·n 

. rL 

Il 

' ')..
J 
./

� 1 's-Gravenhage, V 1'\) 

IPJcin 1813, No. 4 
d�r. 

U 4164a - C 56 F/He . 

• V-�RTRO 

1 April 1947, 

Hiernevens doe ik U een uit 

Brussel ontvangen rapport toekomen No. 

B/163, bron Lou. 

- ' • •  1 I."'. 

L . ..,::,. ' . .  .J u 

De Regeeringscommissaris 
in lgemeenen Dienst, 

,________ ·-·--·----·---.., 
f,..,rum.:r: / 

• ..._o_ .. tu_m_: ---·
.:....

,_Jl._-_"/·...:.f'!,___�

Den HoogEdelGestr.Heer Kol.Mr.L.Einthoven, 
Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n  h a  ge . 

® 40221 • '46 



Flémalle Granqe, Rue Eugène Donna�, 107 

di�ficile à 



. . � / KABINET VAN DEN
MINISTER-PRESIDENT

. Antwocrd te richten áan de:n 
' Regeerir,gscommissaris in Al

gemeenen Dienst. 
Plein 1813 nr. 4, Den Haag 

U 4168a - C 56 F/He. 

• 

's-Gravenhage, 1 April 1947. 
Plein 1813, No. -4 

Vb:RTROUWELIJK 

Inliggend doe ik U toekomen 

afschrift van een rapport B/167, bron 

Lou, ontvangen uit Brussel. 

• 

C' t�·r·· r.u c
. .\ .. ./,\ - l 

De Regeeringscommissaris 
in gemeenen Dienst, 

L-----:----------·· 

• 

t'+v mme r , j 

VQ�uffl: -�-�.:-�·;_ �; , .J 

Den Hoog�delGestr.Heer Kol.Mr.L.iinthoven, 
Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n  h a  g e . 

• 

@ 40221 • '46 



Valeur: B/3 

'9/11'1 

. 
' 

'öen'tre' très important 
- Recrutement_au sein des charbonnages.

LéÛn Joseph, mineur,_"Avenue Jean Jaurès, 85, 

( donnies pàr la confêrance internti .;ionale a·u· P.c. 
(tenue à Paria en juillet 1946) 
(Action syndicaie nettement dirigée dans u.ne ���P&

.. . .

(lutte serrée contre la Centrale Indépendante 
(Mineurs à tendan�e socialiste) 

.. 

R' E: Mathieu, mineur, 
----------

(ad joint de BODSON). 



( f KABINET VAN DEN

J MIN1STER-PRESIDENT 

-� Antwo<"'r-d te ichten aan der-i
Regee ,, gscc• 11is--,ris in Al
gemee11en C enst. 
Plein 1813 nr. 4, Den Haag 

u 4169a - c 56 F/He. 

's-Gravenhage, 1 April 1947 
Plein 1813, No.4 

a• -------

Vclgno. 1 

3ÁPR. � 
ACQ/l:31Jt 

V�RTROUWELIJK. 

Ik moge U hiernevens overhandigen 

doorslag van een rapport B/168, bron Lou, 

ontvangen uit Brussel. 

EUS:::AU B 

De 
in 

-----·----... --
,.__t.,_ ... 4_"m->:r_,_ t 

Cc,.:n,: ,--/�·-;:z ' -

� � RoogEdelGestr.Heer Kol.Mr.L.�inthoven, 
�ale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n  h a  ge 

@ 40221 • '46 



lc monde 



,..

KABINET VAN DEN 

t MINISTER-PRESIDENT

, Antwoc r d te ric+' , aan den

's-Gmvenhagc, 1 April 1947. 
Plolo 1813, No. 4 

• R 
· 

· · Al .egee r ;-scc�m .... sans in 
gemeenen Dier.st. 

" Plein 1813 nr. 4, Den Haag 

,t U 4171a - C 56 F/He. 
'7. 

)1 

fVolgno. 

VERTROUWELIJK 

• Hiernevens doe ik U toekomen

rapport B/170, bron Lou, ontvangen

uit Brussel.

De Regeeringscommissaris
in lgemeenen ienst, 

.. _ "· ' : 
... _ ... __ ·-

' 
� ... -.. I --

1 --

--

' ... --

... __ �- � �
nf HoogEdelGestr .Heer Kol :r .L .J:!;i·��•, 

Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, 
•s-G r a v e n  h a  ge. 

@ 40221 - '46 

Vale11:r: B/3 
5/371947 

Active pro�anda,{ dàns la provi·nêe de Luxembou: 
propaganà.e conduite plus ou moins elandes.tinement. Danger, 
influence actuelle forte étaht don.,n.é la Reconnai�sance de 
quali'té de itésistant armé·. 

, '
VANDEVE DE Om.er a
L.EQUEUX Roger
B0SE1ID0RF Marcel

(tous 

KAUTEN Pierre à Tintauge 



, 

KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 

A ·:� '" -... 1 B>ëlf"I d,.:n 
Rea e · ·s 'n Al-
·g,e,nt n , ... 

Pl�in 18 • 3 n. 4, Dc.n Haag 

U 4172a - C 56 F/He. 

1 '" 

's-Gmvenhage, 
Plcio 1813, No. 4 

1 April 1947. 

J\ .1 Volgno, 

f 3APR. �.
I ACD//:J;;3 

BUREAU B . 

1-----
i 

• 
#-"!-. o/J 

Ik moge U hiernevens overhandigen 

doorslag van een rapport B/171, bron Lou, 

ontvangen uit Brussel. 

De Regeeringscomrnissaris
in Algemeenen Dienst, 

� 

!n HoogEdelGestr.Heer Kol.Mr.L.Einthoven,
Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n h a  ge .

@ 40221 • ''16 



15g. 

Pïel!rou.se,, 45 
?8 lH:!�ghes', 16 

. . 

V:'-vegnis, 46 
Léopold, 52 

2 



�ana 

------
OJ.,.O 

21 .Ma.Y.rt 

B.X.12507.

© 
R. r.m •(2x) G E HE I M. 

Ned.Bond van 
Militairen. Volgens een ontvangen mededeeling zou een groep 

ondergedoken Nederl�nders (militairen?) voor de ]3elg1ache 
comm.u.nietische partij te Brussel belangrijk werk verrich -
ten. In samenwerking met Belgen zouden zij n.l.trachten 
de anti-oommunistisohe organisaties en de daarbij betrok
ken personen op te sporen. 

Ik verzoek U de Belgische autoriteiten met deze �ede
deeling in kennis te stellen en hen te verzoeken eventueel 
te hunner kennis komende, terzake dienende medede�lingen 
via U aan mij te willen doen doorgeven. 

Het Hoofd van den 
C.1:.�·.èRALB.1.� VEILI(Hll:.IDSDIENST 

Namens deze.na 

Den Heer B.Wijlhuizen 
Marathonstraat 24 
B R E DA. 

Ce>ll I w./f 
J.G.Crabbendarn. 



C. V. D.
- - -

======== 

1 ,l_r"\ U 
----··-------

' 8 Maart 1947. 
Bupc�u ["l 

3
Nwmmer: (

No: 81/-i'.Z-Gehei" 
1
---·----·-··-.. --·· 

D�:urr· , lf-.J- � f Volgno. 1 
• ;nderwerp: "Comm. bijee��;�t --;-B���el. 11--·-

� 

:2-'-�lJV/1 
1ACD/1� Bij lagen : één.

Naar aanleiding van Uw schrijven,�r: B--9089-Geheim, 
a.a.9 Januari 1947, betreffende bovenvermeld onderwerp, het

-- welk ik destijds in afscnrift mededeelde aan den lieer Dierick 
te Brussel, moge ik U HoogEdelGestrenge hierbijgaand doen tee
komen, het gisteren daarop van den Heer D.ontvangen antwoord. 

Bij de ontvangst van nadere gegevens, zullen deze 
onverwijld te Uwer kennis worden gebracht. 



• 

• 

Jl,.uc11n renoeisnement ne !l. pil �trc rocu.cilli

jasqu.•à pr�sent, ttll. sLLjet d 1 1lll prcjet: d'org.u'lis.J.tion

a' 11ne oonférci�nter11ûtiona.le oonl!Jlt.1nioto qui u11ra1t

liau d�11s l' agt!loméi-ation bru:xelloise A l•oocasion êla

centemüre d11 .M:llûfeote de Y..url . �..;x. ,t oe j ottr, r.ien 

n• ö. transpiré des sphères di.i.".:Lge:1ntes commu.niBtes u oo

Sl.ljet • 
cetto ai'fairo rotient notra at-t·ention et aès 

q�o des reusoig.ncmonts précia nous pëll'viendront, oou.1-
oi fcront l' obJ ot d' tin r;;;&pport eubeêqci.en· • 



KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 's-Gravenhage,25 Februari 1947. 
Art •·cc ·cl t."! rid,�:-r ë:é.'!n den
R.: -�, · ·,-� , 1..,-aris in Al-

Plem 1813, No. 4 

r( 
90,. :er-..;n ,' . e ---

� 

Plein ·j 2 13 nr ... 4, C'.�·1 Haag _ . " o. 

• 

C' J� r-

€:iLJ 6 tf.- --=;-. Yi-- -·\.... 1 ' •• 
1 1 Y 3586a C -�6-F...;.'.He-.--!�w � lt(�, ';· 1 

�, .. rn�r: / .i_i 

... , 11 c/1.� ,-·-·----· -1 J\(. 1//tit D.:uril: .1./- 3 _ o/)' 
f-"" _ ---

Ik ontving bericht uit Brussel, 
dat de volgende personen behooren tot de 
Communistische Partij Afd.Propaganda te 
Luik: 

JUICKL�ES, Albert, Grace Berleur, 
Rue Jean Volders 3, zeer actief. 

LEDOUX Jean Lambert, Li�ge, 
Rue Robertson 18, Propaganda Drapeau 
Rouge. 

BURNELLE Ernest, Liège,11 Rue du 
Calvaire, Redacteur Drapeau Rouge. 

Dit bericht is afkomstig van 
bron Lou, evaluatie B/3. 

De Regeeringscommissaris 
in Al

u:::::
e st, 

Den HoogEdelGestr.Heer Kol.Mr .. L.Einthoven, 
Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, 
1 s-G r a v e n  h a  ge 

@ 40221 • '46 



KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 's-Gravenhage, 25 Februari 1947. 
A··
R, 

9'-' , _n 

h' e .... n den 

c:: :_, in Al-

Ple.n ·1 _ 1 3 ni'. 4, C';n Haag 

U 3585a - C 56 

Plein 1813, No. 4 

•• 
Ik ontving de mededeeling van 

Brussel, dat als plaats van samenkomst 
van communistische partijgangers ge
noemd kan worden : 

Vve Griveguie, 
16, Rue Gustave '.i'aillar, 
H e r v e . 

Dit bericht is afkomstig van 
bron Lou, evaluatie B/3. 

De �geeringscommissaris 

.. -· _ --·-·· ·-· ---�----
·
-�:

' t _. 
·--·
=�� iens t,

c,.,,:,.. ,--:;_-;� "/J -1 ... 
• 

Den HoogEdelGestr.Heer Kol.Mr.L.Einthoven, 
Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n h a  ge 

@ 40221 • '46 



KABINET VAN .DEN 

MINISTER-PRESIDENT 's-Gravenbage, 25 Februari 1947 

€ aaA den 

arts in A 1-

Plcin 1813, No. 4 

f!. 

Plem 1 , Den I hag @ Y-l. 

• 

U 3592a - C 56 F/He. 

Ik moge U hiernevens aan

bieden rapport B/123 uit Brussel, 

evaluatie B/2. 

De Regeeringscommissaris 

BUREAU::� 

n_·enst, 

t--------------.11
l',.t.mm:.:-r, ! 

0.& . .J/ll: 1 --;;-3 /.1'7 t �/- -� 

Den HoogEdelGestr.Heer i:ol.Mr.L.Einthoven, 
Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n  h a�--· 

@ 40221 • '46 



KABINET VAN DEN 
• MINISTER-PRESIDENT 

Antwocrd t.e r:d·rl:en aan den
1 Rr·cy"' nq;;t·orrrn,�:;aris in Al

geir,vcr.�,1 1,,.en!>t. 
Plein 1813 nr. 4, Den Haag 

� 

U 3593a - C 56 F/He. 

's-G.ravenbage, 25 Februari 1947. 
Plclo 1813, No. 4 

- . . 
,.;;..---"'""U'T." .,_ - l 

Yo!gno. 
Îf ........--i--

l�öï11,;:( 
• 

l-t ·- t 1'111 Î· � 
� v=�·�� 

.fvl-, /. h � 

• 

/ Ik moge U hiernevens doen toe-

komen ra�port B/124 uit Brussel, evaluatie 

B/2. 

De Regeeringscommissaris 

r-----B�?:_�_._G_' -�in A�

e 

st, 
kummc,r, 1 ..- . 

--- <M·-·----·---···---
• .C.L.W.Fo k •

Den HoogEdelGestr.Heer Kol.Mr.L.Einthoven, 
Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n  h a  ge . 

@ 40221 - '46 



,, 

' 

·1-

B/138 

... 17/2/.1947 

1 Volgno � 1 

12 7 FEB( ff 1
l�:'111WJJ 

Ik he·o de lH�J! lJ llier'bij de -i.rolgonde 
ra?porten te <loen toekomen, 

• B/12;} - BelgiqLla - f.C.
Bron LOU 

n 

3/124 - Belgique - Propag-:1nde .e. ( •

• 

• 

�an den,�eledelgestrengen HeerMr. L. tinthoven, 
SCHEVENIN1zEN 

(. /

7 
BUREAU 8

2. 8 FEB. 1947



"' B/123 

'""' Valeur B/2 
@ 14/2/1947 

Sujet: BELGIQUE - P.C. 

�;�ä�!!��-f��!�!��-��-ê�!!L��-�!.Q!.z. 
)Y STROOBANTS Anna, Rue Jonr�elle 16, à Liége 
j.,RASKIN Antonette, Liége, Rue des Houblonnières 

61 

-- ;l,.M.ANIGARD Lambertine, Télég. et Tél. Liége 

• 

) FRANQUET Walthérine, Liége, Rue Derrière 
Coronmeuse, 20 • 

Q2�!!�-���-�!����!!��-Q���!�!��-��-�!�6� 
Université 

�Président: GODEFROID René, Liége, Rue 
..L, · 

St . Laurent 10. , 
'r' Secrétaire: GUILLAlláE Léon, Li�e Visé 
'j TRésorier: ROSE ARTHUR, Herstal1"; Rue.w.Hayenaux 

{active propaganda dans -les milieux 
des universitaires) 



13/124 
V.aleu.r B/2 

14/2/1947 

stijet: BELGIQUE- Propaganda P.O. 

• 

• 

• 

PROPAGANDE COMMUNISTE AU SEIN DE LA J.G.T.B. 
--------------------------�----------------

Rágionale de Liége. 

Travail de sape orgHniaé au profit du 
Syndica ii Unique ( co:cununiste) par les nomm.és; 

::! DEGEER, Joseph, Ue:raing, Hue 1.:.0:rcharu.ps 48
vMORAY Fernand, Graoe Berleur, Rue Vaniohe 37 
/ 

. 

:eROPAG.I\NDE COIDAUNDJ'f�1 .AU S,!sIN DB LA 0.G-.S.l?. 
-------------------------------------------

(Centrale Générale des �ervices �ublios) 
/ D!!1JACE Théo, ex insti'�u.teur 

PROPAGANDE COM?JiUIHSTE AU SEIN DE LA OENTRAL'E 
---------------------------------------

L1EGt0I3E DES TRA.M�WAYS 
------�--------�-------

v �ANNARD Joseph, Grace Berleur, aue Paal Janson 
.,,- 112. 
��L!SGEN L!>,Pold, Bt. Nioolae, Rue Noé Renson l 

_______ ,_. 



D/122 14/2/1947 

I .. 
: 

1
1 !)tor mijn b'ron LOU wo.i.4dsn mij do 

�nlgenda .n.'llllen gesignaleerd, behoorende 
/,tót de <Jc�mmwlietisohe J>Qrtij, a!àe,eling 
1 

�rop&g,n?a �e Lui�. Bval. B/3. 

" /J JUIOKMK�, Albert. Grace B0rleu.r,
H.�& Jean Volders 3, zeer aotiet,

, :· ·l 

/ ,v L1%Î)OtfJ{ Jean Lambflt, Liége, Hue 
t · �qbertêon 18, P�opaga;�da Drapeau

; , Hft .. .;e • 
î 1 \ 

'1 J 

I 

t 
\ 1

L�URMELL'.� .l';rnest, I1áge, 11, Hue 
du Céllvai.re, Bedaotouz Drapeau. 
Hou.ge. ,,., ,, 

I ' 

\, 
IJ\ 

. \ .
. � 

' 

( Jlr �'. sl-p_e_y-e_r_) ___ --;,

// 

Aa den �eledelgestrengen Heer BUREAU B 

Mr. L. Einthoven, Nummer: Ite SCHEVENINGEN .
. --..---------!! O.r.um: / 1 8 FEB: 1947 i 

� 

j 
/!-

,"-MWl ;,;d
' 

'' 
1) 

'/JT{!V 
r • 

- ·w---,--......_ ....... ...,.., .... ...._,..:

)\� \ 

.\ 
\ 

" 

l 



B/118 

• 

• 

Ik heb de eer U hierruede to 
berichten, dat als µla:ats van aamenkvlilSt 
van Communistische Par·tijgangel's genoemd 
k1;1n wol'don: 

Vve Griveguie, 
16, R�e Gustave Taillar, 
H B R V E.

:aoveaetaand 1>erioht is atkomatig 
van mijn ·bron LOU, Bval. 

BUREAU B 

Nummc,r, 
J

D�um ,�?-8�FE-8-.19_4_7--J 

Aan den Weledelgestrengen Heer 
Wr. L. Einthovem, 

te SCHEVENINGEN 



11,, 

• 

• 

• 

• 

C..1..um: 

"JCOLONEL ROG-ER, nom de guerre F.I.DIEUDONNE 
CHAINEUX, Verviers Rotativiste Courrier du 
Soir, propagande. 

J HOMBOURG ALBERT, joignant la poste, Astanet No. 
68 (Calinier Propagande 

1 QUEVILIN, femme du docteur, Rue Sv. Remaele no.l 
Verviers 

VMelles. Bellaires, Suzanne et Eugénie 
Villa Rastin, Jehaucher, Propagande 

j WILLY BEERENS, Géomtètre, Jwhenerstrasse, 
EUPEN. 

Aan den Centralen Veiligheidsdienst 
t.a.v. den Heer P. Gerbrands,
SCHEVENINGEN 



N • 

• 

AH S C tl RIF T. 

"Br..LGLSCH - SOVJETlbCHE - VEREE�IGlNG." 

"AMITIES - BELGO - SOV lETl5:r,UES. 1 

-----------------------------------------------------------------

St�ndregelen verschenen in de bijlagen van het Belgisch 
Sto.dtsblad 11 Vereenigingen zonder winstr;.;evena doel'', 

d.d.6 JöUUö.I'i 194). 
-----------------------------------------------

Titel I: BENAMING, ZETEL, VOORWERP, TERMïJN • 

Artikel 1 De vereeniging draagt de benaming "Belgisch-Sovjetiscbe-

• 
Vereeniging. '' 

• 

Artikel � : De zetel van de vereeniging is gevestigd te Brussel. 
Hij bevindt zich thans, la- Regentlaan. 

hl'tikel 2.. De "Belgisch-Sovjetische-Vereentging" neemt als doel aan, 
om met alle middelen in Bel�ië de kennis, be·rijpint; en 
vriendschap tusschen België en de Vereeni6de �ovjetische 
Socialistische Republieken te vermeerderen en te bevorde
ren en de wisseling van allerlei tuaschen de twee landen 
te bevorderen. De vereeniging wil zijn activiteiten vol
brengen buiten alle politieke, philosopnische en godsdien
stige vouringenomenheden. Om dit vouxstel uit te voeren, 
kan de vereeni�in� de vol�ende middelen gebruiken: 
aanplakbrieven, uitgaven en edities, redevoeringen, cursus
sen, theatrale en cinematografische uitvoeringen, concerten, 
tentoonstel�inben, studiereizen. 
�ij kan een oproep doen a�n de Belgische overheden, uan de 
verschiliende organen en aun de bevolking. 

Artikel : 4 :De vereeniBing is gesticht voor onbepaalden tijd. 

Titel II : LEDEN,!ANVAARDING, BIJDRAGE,aFTREDING, UITSLUITING.-

Artikel .2; De beheerröad bepaalt het bedrag van de bijdrèt'
.,
e, die de 

leden moeten storten.Het hou�ste bedrag is gesteld op dui
�end frank. De intreding der leden zal plaatselijk ontv�n
gen Horden. De intreaing zal maar beslissend zijn n� eoed
keuring van den beheerroad, die het recht heeft een aan-

vraag 



• 

• 

• 

• 

Artikel 6 :  

Artikel 2 

artikel 8:

Artikel 2. 

2.-

vraag te weigeren zonder de weigering te berecntigen. 

Zijn besluit zal zonder beroep zijn. 

De beheerraad kan een comitf. bestaande uit persoonlijk

heden die groote diensten hebben bewezen aan de vriend

schappelijke verhouding tusschen ons volk en dat van de 

Sovjetische Unie, oprichten. 

De beheerraad kan de aanhechting van andere vereenigingen 

of organen goedkeeren, evenals hij de hecnting van de Bel

gisch-Bovjetische Vriendschap aan andere vereenigingen en 

organen in rechte en in feite waarvan de doelen niet strij

dig zijn met het voorwerp van de Belgisch-Sovjetische 

Vriendschap kan beslissen. 

In geval vön hechting van de Belgisch-Sovjetische Vriend

schap aan andere organen of vereenigingen, zal deze beslis

sing aan de bekrachtiging van de algemeene vsrgadering voor 

gesteld worden ... 

»« Jti.:tBiH±� Elk lid is vrij zich van de vereeniging 

terug te trekken do0r zijn ontsla& schriftelijk aan het 

comité van beheer tezenden. Wordt beschouwd als ontslag

nemer, elk lid die zijn maötschappelijke biJdrage niet be

taalt-r 

De uitsluiting van een lid kan door pla�tselijke secties 

voorgesteld worden. De uitsluiting kan alleen uitgesproken 

worden door de algemeene vergadering en bij een meerder

heid van de twee derden der stemmen • 

Door de aanvaarding van de tegenwoordige standregelen ont

zegt elk lid zich elke akte of elke weglating die nadeelig 

kan zijn voor het maatschappelijk doel, of die nadeelig kun 

nen zijn voor de persoonlijke beschouwingen of aan die van 

de leden, of de vereeniging. Elke overtreding van de tegen

woordige schikking stelt onmiddellijk en van rechtswege het 

lid aan als uit de vereeniging tredende. 

De geschillen die zouden kunnen spruiten nopens de toepas

sing van deze geschillen worden geslecht dour den beheer

raad, beslisxtng1u1 sende zonder beroep en met de vrij stel

ling om in de procedure de vormen en de tij.dsbepalingen door 

de rechtbank gevestigd te volgen. 

Artikel 10: De leden contracteeren geen persounlijke verbintenissen 

aangabnde de verplichtingen van de vereeniging. 

Artikel 1L 
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• 

Artikel 11 

Artikel 12 

- 3.-

De ontslagnemende leden, de uittredende of uit�esloten 
leden, de erfgenamen of rechthebbenden van een gestorven 
lid, hebben geen recht op het maötschappelijk patrimonium 
en mogen noch rekening vragen, noch de terugbetaling ei
schen van de gestorte sommen en andere prestaties door 
hen, door hun voorganger of dour derden gestort, noen de 
zegels doen leggen of inventaris doen opm�ken. 

Titel III. BEHEER. 

De vereeniging wordt beheerd door een raad bestaande uit 
één tot vijftien leden, 6ekozen uit de leden van de ver
e�niging. Zij zijn gekoztn door de algemeene vergadering 
voor een tijdsduur van een jaär en zijn altijd herr.oep
baar. Zij worden 0ekozen met meerderheid van de aanwezige 
of vertegenwoordigde leden en zijn herkiesbaar. 

Artikel 12,: Ine;eval een plaats van raadslid openvalt, door doud, 
slag, verhindering of andere oorzaken,_ hebben de overige
leden het recht er voorloopig in te voorzien. Bij haar 
eerste bijeenkomst g�at de algemeene vergadering dan over 
tot de bepaalde benoemin�.Het lid benoemd als nierboven 
voleindt het mandaat van dengene dien hij vervan6t. 

Artikel 14: De beheerraad �iest onder zijn leden een voorzitter, een 

• secretaris en een schatbewaarder ê!ls hij minstens drie 
leden bevat • 

• Artikel 1.2.: De beh€erraad vergadert op bije�nroeping door zijn voor
zitter of het hem vervangend lid, zoo dikwijls de belange 
van de vereeniging zulks vereischen.De vérgaderingen heb

ben pluats op de plaäts aangeduid op de bijeenroeping. 

Artikel 16: De beheerraad kan slechts beraden indien de meerderheid 
der leden tegenwoordig of vertegenwoordigd door leden van 
den raad iST De beslissingen worden genomen bij eenvoudi
ge meerderheid der steJ+IIJlen. Bij gelijkheid der stemmen, 
is deze van den voorzitver doorgragend. 

Artikel 12: De beraadslagingen van den beheerraad zijn in processen
verbaal opgesteld, bewaard in den zetel van de vereenigin 
en geteekend door den vourzitter en den secretaris, die 
aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.De afschriften 
en uittreksels daarvan worden geteekend door den vourzit
ter of het hem vervangend lid. 

Artikel 18. 
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Artikel 18 

- 4.--

De beheerraad bezit de meest uitgestrekte macht voor het 

beheer Vé:ill de vereeniging en vour de uitvoering van haar 

voorwerp.Al hetgeene niet uitdrukkelijk aan de algemeene 

vergadering voorbehouden is door de te�enwoordige stand

regelen of door de wet valt in de bevoegdheid van den 

beheerraad. Hij mag onder meer zonder dat de volgende op

somming beperkend is, alle contracten opmaKen en uitvoe

ren, opkoopen, verkoopen, ruilen, aankoopen en vervreem

den, huren en verhuren alle roerende en onroerende goede

ren om het maatschappelijk voorwerp te bereiken, alle 

sommen te ontvangen of te betdlen en er de ontlasting in 

te tre.lCken en te verleenen, alle bewaargevingen doen en 

ontvangen, alle privé en ofricieele steun ontvangen en 

aannemen, alle giften, legaten en omdragingen van goed 

aannemen, alle leeningen met korten en langen termijn aan 

gaan, met of zonder waarborg, alle zakelijke rechten op 

de maatschappelijke roerende en onroerende goederen toe

staan, zooals vourrechten, hypotheken, panden, en andere, 

handlichting geven van alle È:Rsxag��mgim: bevoorrechte 

of hypothecaire inschrijvingen, evenals van alle beslag

leggingen, overschrijvingen, inbeslagnemingen en andere 

verzetten, met of zonder bewijs van betaling, verzaken 

aan alle zakelijke rechten en aan de rechtsvordering tot 

ontvinding, alle bedienden benoemen en ontslaan, hun axar

salaris aanstel�en, zooals hunne bevoegdheid, alle regele 

menten besluiten, en dit al�es zonder vovrafgaande 

ging of goedkeuring. 

De rechtsgedingen worden, zoowel in den aanleg als in 

het verweer, in naam der vereeniging gevoerd, op vervol

ging en benaarstiging van den voorzitter of zijn afge

vaardigde. De beheerraad mag beperkte zijner machten aan 

een of meerdere zijner leden toestaan en zelfs aan leden, 

die niet deel uitmaken van den beheerraad.Hij mag ouk 

het dagelijksch bestuur van de vereeniging met gebruik 

van de sociale handteekening dit beheer betreffende af

vaardigen aan een of meerdere afgevaardigden van de ver

eeniging, waarvan hij de machten zal bepalen. 

Artikel�: Alle akten die de vereeniging verbinden, uitgezonderd die 

van het dagelijksch bestuur, worden door twee leden ge

teekend, die te5enover derden van geen voorafgaande be-

sli.ssing door den raad zul.J..en moeten wetti6en. 

Artikel 20: 
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Artikàl 20 

- 5,.-

De akten van het dagelijksch bestuur, de kwitanties en 

ontlastingen tegenover de administratie van de treinen, 

de post, de tele�raa�diensten, checks en postwissels in

begrepen, kunnen enkel een handteeltening dragen van het

door den raad voor dit doel afgevaardigd lid. 

Artikel 21: De beheerders zijn alleen verantwoordelijk voor het uit

voeren van hun manda�t; zij aanvaarden door hun beheer 

geen persoonlijke verplichtimg wat de verbintenissen van 

de vereen�ging betreft. 

Artikel 22 

TITEL IV ALGEMEENE VERGAJllR@!G. 

Jaarlijks, in den loop van den eersten trimester, wordt 

een gewone en algemeene vergadering van de leden gehouden 

Deze zal plaats hebben in den maatschappelijken zetel of 

in een ander lok&al aangeduid op de bijeenroepingsbrieven 

en op den dag en de uren door den beheerraad vastgesteld. 

Gelijkvormig de wet zal de beheerraad de rekening van het 

verloopen dienstjaar en het budget van het volgend jaar 

aan de goedkeuring der algemeene vergadering moeten onder 

werpen. Deze vergadering zal insgelijks overgaan tot de 

benoeming en de inplaatsstel�ing van de beheerders, waar

van het mandaat eindigt of die uittredend zijn of uitge

sloten of overleden zijn.De beheerraad roept een buiten

gewonex algemeene vergadering der leden bijeen telkens 

hij het nuttig acht voor de belangen van de vereeniging • 

Zij zulien moeten bijeengeroepen worden op de bijzondere 

aanvraag van een vijfde der deelgenooten, schriftelijk 

toegezonden aan den voorzitter van den raad. De buitengew 

ne algemeene vergaderingen zullen insgelijks in de maat

schappelijke zetel of om het even welke andere plaats 

aangeduid op de bijeenroepingsbrieven plaats hebben. 

Artikel�. De bijeenroepingbrieven vermelden de dagorde en geschie

den bij gewoon rondschrijven gestuurd aan al de leden. 

Artikel 24 De leden zul�en zich mogen doen vertegenwoordigen op de

algemeene vergadering door een ander lid met schriftelijk 

macht bevoegd.Elk lid heeft evenredig stemrecht en be

schikt over één stem. 

Artikel 2 
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Artikel� 

Artikel 26 

- 6. -

De algemeene vergadering der leden is OpiJermachtig in 
den schoot der vereeniging. 
Worden voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemeene 

vergadering: 
le- Wijziging aan de standregelen. 

2e.-De benoeming en de uitsluiting van de leden van den 
beheerraad. 

3e.-De goedkeuring van de budgetten en de rekeningen. 

4e.-De ontbinding van de vereeniging. 

De voorzitter of de dienstdoende voorzitter van de be
heerraad zit de vergadering voor.In het al�emeen treft 

zij hare beslissingen bij eenvoudige meerderheid dar 
stemmen en bij gelijkheid van stemmen is deze van den 

voorzitter doordragend. Nochtans, in geval van benoeming 

van een bestuurslid, indien geen candidaat de absolute 
meerderheid bekomt, zal er moeten overgegaan worden tot 

een baliotage tusschen de candidaten, die de meeste 
stemmen bekomen hebben. Bij gelijkheid van stemmen zal 
de oudste candidaat gekozen worden. 

Artikel gz: In het algemeen kan de vergadering geldig beraadslagen 

welk ook het getal der leden aanwezig of vertegenwoor

digd zij. Nochtans de beslissingen der vergadering be

tref!ende wijzigingen aan de standregelen of ontbinding 
der vereeniging mogen slechts genomen worden, mits de 

bijzondere bepalingen van aanwezigheid van meerderheid 

en desgevallend van homologatie deur de rechtbank, zoo

als voorzien bij artikel 8, 12 en 20 der wet van 27 
Juni 1922. 

Artikel 28: Elke wijziging aan de statuten, benoeming, uittreding 

of uitsluiting van raodsleden moet bekandgemaakt worden 

binnen de maand van haar datum in het Belgisch Staats

blad. 

Artikel� De algemeens vergadering beraadslaagt over elk voorstel 

gedaan door den beheerraad of dour haar leden en aange� 

duid op de daBorde. De beheerraad zal de macht hebben de 
genomen beslissingen van de algemeene vergadering, waar 

�inder dan de helft der leden tegenwoordig of vertegen
woordigd waren, 1'2 vernietigen. 

Titel Y. 
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Artikel .2Q 

Artikel .2l

Artikel � 

Artikel .22

TI!J'EL V 

- 7. -

Jii.ARLlJKSCHE REKENING , BUDGET. 

Het maatschappelijk jaar begint met 1 Januari en eindigt 
31 December van elk j aer. 

Den een en dertigsten December van ieder jaar worden de 
geschriften der vere�niging afgesloten en het dienstjaar 
zal voor de eerste maal op 31 December 1945 gesloten wor
den. De beheerraad m�akt de rekening van het verlocpen 
dienstjaar op en he-t b.udget voor het volgena dienstjaar. 
Beide worden onderworpen aan de 60edkeuring van de eerste 
gewone algemeene vergadering. 

Het gunstig overschot van de balans behourt de vereeni
ging ·t;oe. 

TITEL VI ONTBINDING, VEREFFENING. 

Bij vrijwillige ontbinding zal de vergadering terzelfder 
tijd een of meer verefÏenaars belast met de vereffening 
van de ontbonden vereeniging aanduiden, en hun bevoegd
heid vaststell.en. Bij rechterlijke ontbinding moet de 
vereffenaar de algemeene vergadering bijeenroepen ten 
einde te beraadslagen gelijkvormig artikel 23 der wet. 
De algemeene vergadering beslist over de bestemrr.ing van 
het maatschappelijk patrimonium, he.tgeen me alleenlijk 
mag overgedaan worden aan een vereeniging, wier doel en 
vourwerp zoo dicht mogelijk staat bij deze van de huidige 
vereeniging. 

TITEL fil : BEKENDMAKING. 

Artikel� De beheerraad zal zorgen voor de bekendmaking vereischt 
door de artikels 3,9, 10 en 11 d�r wet ven 27 Juni 1922. 

Artikel 22. : Voor al hetgeen bij deze niet voo1.·zien is, verklaren de 
partijen zich te gedragen naar de beschikkingen der wet 
van 27 Juni 1922. 

---------------------------------------

Voor eensluidend afschrift. 
w.
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AF S C H R IF T  . 

Bijlage� het "BELGISCH STAATSBLAD" - Vereenigingen zonder winstbe·a 
.:!: Mei 1946, .Nr: 1199. 

AMITIES BELGO-SOVIETI�OES, à BRUXELLES. 
Si�ge social : la, Boulevard du Régent. 
Statuts_parus_au_Moniteur_du_6_Janvier_l942. 

LISTE DES ADMINISTRATEURS. 

Mme Isabella BLUME,épouse David Blume, née Isabelle-Rachel Grégoire, 
domiciliee 33,rue de la Regence,Bruxelles, nationalité 

Mme Edith BUCH, 

BOULANGER, Arnold, 

CHARLIER, Gustave, 

DALOLE, Jean, 

DE GUEND, René, 

DEMUYNCK, Gustave, 

GOLDE, Dimitri, 

GORDOVER, Basile, 

HELLENS, Franz, 

belge. 
avocat, domiciliée 488,avenue Louise,Bruxelles, 
nalité belge • 
sénateur, domiciliée 5, quai Staline, à Liége, natio
nalité belge. 
président à la Faculté des Lettres à l'U.L.B., domi
ciliée 183, avenue Milcamps, Bruxelles, nationalité 
belge. 
journaliste, domicilii � 22,avenue Albert,Bruxelle 
nationalité belge. 
géneral, (Bestuurder van de School voor Criminologie 
te Brussel) domicilié 142, rue Franz Merjay, Bruxel
les, nationalité belge. 
corres:pondant de la Radiodiffusion natinale belge, 
actuellement en Amérique. Adresse actuelle: American 
Broadcasting Corporation, New-York. 
ingénieur, domicilié '/8, rlle Américaine, Bruxelles, 
nationalité belge. 
domicilié 45, rue Gabrielle, Bruxelles, apatride. 

b.omme de lettres, domicilié 36, rue de Naples, 
Bruxelles, nationalité belge • 

• MARDENS, Leonce, avocat près la Cour d'Appel, domicilié rue Souveraine, 
44, Bruxelies, nationalité belge. 

SCHELLINCK, Flortmond Edouara, professeur à 1' U.L.B. et à l'Ecole des 
Mines ä Mons, domicilié 149,avenue Ad.Buyl, Bruxelles 
nationalité belge. 

THIEL, René, 

THOMAS, Frédéric, 

WAUTERS, Herman, 

architecte, domicilié 107, rue des �rois-Tilleuls, 
Boitsfort, nationalité luxembourgeoise. 

professeur à 1• Université de Gand, domicilié 7,
de Kerckhovelaan, Gent, nationalité belge. 
docteur en droit, domicilié 14, rue du Prince, à 
Anvers, nationalité belge. 

N.B. Demission de �.Henri Louis DESGUIN, ingénieur, domicilié à Schaer
beek, 14 place G.Meiser, en date du 22 mars 1946. 

Isabelle BLUME, 
présidente. 

------------------------------------------------------------------------

Vour eensluidend afschrift. 
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Aan 

• 

�/bv/P/ 
Hiernevens zend ik U inlichting 

B/50, evaluatie B 3, bron Lou, ontvangen 
uit Brussel, betreffende Communistische 
Partij België • 

De Regeeringscommissaris 
in Algemee�en Dienst, 

(�'I _.-

:.-- Mr. Fock. 

,.-.. _ .. ,,-.. ��·-�L·_u_s __ ,· 
b· 

_D_ ... _um __ : __ .1_·-_;_��----�=�L====-a-
{jJ ;:;7;. ,7k

den HaogEdelGestrengen Heer [;
��. ,� l 

Kolone l Mr. L. Einthoven, � · 
., i 

Hoofd Centralen Veiligheidsdienst, r � . 
Javastraat 68, 
1s-G r ave n h a  ge. 
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�KABINET VAN DEN 
t, MINISTER-PRESIDENT 
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_. n ( ., 
's-Gravenbage,28 
Plein 1813, No, 4 

Januari 1947. · 
• l • 

1 
Volgno. • f

1n ; , .• 

,, 

. ioTi rtt 1/ 1
fa$,, 

Hiernevens zend ik U bericht 
No. B 48, evaluatie B 3, ontvangen uit 
Brussel, bron Lou, betreffende de 
communistische partij België. 

De Regeeringscommissaris 
in&

�
n, Dienst, 

� Mr' \ C rL. W • F o ck • 
-

L_ \_.::..J C t t------- ----...... � 
.....,r_-,>J-ro_.,_1,:,_r ,_I _J 
_o_ ... -�m_.: . _ _,:_,-=

-=
l:1_�,3;. ___ Yl"'-_�-, 

�·--..--
... 

den HoogEdelGestrengen Heer
Kolonel Mr. L. Eint hoven, 

• 

Hoofd Centralen Veiligheidsdienst,
Javastraat 68, 
's-G r a v e n  h a  ge • 

@ 40221 - '46 



�NIBSSEN Charles 
,, 

.w.ropagande 

de la 



KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 
's-Graveobage, 
Plein 1813, No. 4 Antwöord te . ichten aan den 

;� I.f2!iC:�:nrn!sseris in Al
. 'e,.-.,1 D,�n:st. 

_ n î813 nr. 4, ren Haag 

U 3242 a - C 56 F/vT� 

/()/t/� 

• 
Aan 

Onder nummer B/54 wordt m ij door 
Brussel gemeld dat SCHUDIEKI , woon
achtig te Cheratte, de verbinding 
LUIK-BRUSSEL onderhoudt ten bate van 
de P.c. 

Evaluati e B 3, bron Lou, datum 
10 Januari 1947. 

De Regeer ingscomrni ssaris 
in ll.�� î)ienst, 

___ G_u:;��� 
C ��rç,P. 

Nummer: 

,. �=_, .... � 1 .. �.--.�� /7'7 --� 
den HoogEdelGestrengen Heer 
Kolonel Mr. L. Eint hoven, 
Hoofd Centralen Ve il igheidsd ienst, 
Javastraat 68, 
' s .... G r a v e n h a g e • 

1-

@ 40221 • '46 



KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 
's-G.ravenbage, 28 
Plcia 1813, No. 4 

Ja�ari 194? •

1
.f' 1 aë<n c"K. 

• ml ��ris in P
Û lt. 11 t.

� 1 3 r,r " Oe11 Hr.laç; 

J Volgno. 
1 

.,� 0 JAN.f_i 
U 3243 a - C 56 F/vT 1Jsl,71iy/ 

• 

Ik ontving bericht B/55 uit 
Brussel dat de ministers TERF en 
TROEIET in rechtstreeksche verbinding 
staan met de P.A. en de W.P. Dit contact
wordt onderhouden door MIRO LALLEMAlID, 
een agent die naar het scheen off icieel 
aan den dijk was ge zet. 

Dit bericht is afkomstig van 
bron Lou, evaluatie B 3, datum 10 Janu
ari 1947. 

De 
in 

Regeeringscommissaris 
�gemeenen

1
Dienst, 

� ..___.._. ,
-·----- ' --

.w. Foc k • 

Aan den HoogEdelGestrengen Heer 
Kolonel Mr. L. Einthoven, 
Hoofd Centralen Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n h a g e. 

@ 40221 • '46 



L;;1llemand, 

Erne'at Solvay, 

Rue dl,l Monument, 



.3/55 

, 

16/1/1947 

Ik heb de eer U hierbij het volgende 
bericht te cloen toekomen: 

• ey---- kAJ? De Ministers 'l'EHJ en THOBLgT staan in 
/��/-.-- r�ohtstreekse verbinding oet de P.A. en àe W.P. 

t 
�it cQntact·wordt onderhouden door M�'=IR=O

,.,_.
L=A=L=L=E='M=A=N .... D, 

1 een agent ·die naa� �et scheen officieel aan den 
dijk was gt.zet. 

• 

�it bericht� afkomstig van mijn bron 

\ 
LOU, "''Val. B/3, d.d. lü/1/1947

(Dr.� �" eyer) 
r---- /� 

- � / 
' 

[ · r� ·- ,, U B t_ \.... 1 \. • \ 

�-

1 
___ .,., 

1 �: ��--. .-l ·. � .. ?'!'---,-+-,�.!-/ 

Aan den Kolonel kr. L. �inthoven, 
.::iJH..a::V "mINGZN 



. 15.1.1947 

® 

Door mijn bron r.ou, \to�dt mij 
ge aignaleerd, dat �iGHUDIEKI, YIOönachtig 
to Cheratte, cle verbinding LUIK-Brussel onder
houdt ten bate van de ?.c. 

Bvuluutie B/3, d.d. 10/i/1947 

r---.. _ ... ___ _ ---� ---..

Î\"' 11,t; :": 

--·-··-· ·----tt 
_o_•!u_m __ : -�---:::_- "_v, __ �l IA L V'i 

Aan den Kolonel Mr. L.�inthoven, 
SCHJ!}V JNil�G EN 

rJ) ( �--t, "')
lJvi· C' -i JJ .



s/vG-. 

Bijlage: 1. 

13/1/1947 

Hierbij doe ik U eenige uitknipsels 

•·- toekomen uit de Gazet van .Antwerpen d.d. 
11/12/1946, betreffende Communistische 
Propaganda op een �inisterie . 

•• 

•



• 

De Eerste-Mln1ster gaf het
voorbeeld va.n de onafscheidbaar
heid zijner poll tieke overtuiging 
en het openbaat· ambt dat hij be
kleedt. 

Is het dan te veI'\vonderen dat
de andere, kleinere ministers, dit 
voorbeeld gretig navolgen? 

Z0o is er het Ministerie van 
Wederopbouw, waar dhr Tertve 
zulke pl'aOhtige partij-benoemin
gen doordrijft. 

Wij wenschen te dezer gelegen
·heid niet over de benoemingen 
te spreken, wel echter over de
communistische propaganda die
aldaar gevoerd wordt. 

Gedurende de diensturen wor
den regelmatig - en dit door een
bediende 1n functie - strooibrief
jes rondgedeeld, die niet alleen 
een politiek kleurtje hebben, maar 
uitgesproken commurusijsch zijn. 

Of hc1e moet men ander;s een 
biljet betitelen dat

i 
onder het op

schrift « Gü zu t Communist 
stemmen ». een hoop drogrede
nen verkondigt, met den onver
m.ijdelijken aanval tegen de re
actlonnairen ( d.i. natuurlijk de
C.V.P.) en dat op bedoeld minis
terie verspreid werd ? 

Misschien weet de ml.n!ster niets
van dit alles? 

HELPT ONS ONZE BROED'ERS 
TE REDDEN 

Dit is de (vertaalde) titel van
een ander strooibriefje waarin 
hevig van leer getrokken wordt 
tegen Spanje en het Franco-re
g�e. 

Wij zijn evenmin voorstanders 
van dictatoriale staatsinrichting, 
Das.rom hebben wij steeds het 
Nationaal Socialisme bekampt.
Daarom ook verzetten wij ons
tegen het z.g. «democratische», 
maar in feite autoritaire regime
der Sovjets. :Maar wij onthouden 
ons van commentaar nu de zaak 
aä.nhangi"' gemaakt we.rd bJj de 
O.V.V., dÎe over alle inlichtingen 
beschikt en dus objectiever kan
oordeelen. 

En wij klagen aan dat bedien
den bij.het Ministerie van Wed'er
opbou� den tijd dien zij zouden 
moeten besteden om hun werk te 
doen, ge'bruiken om reclame te
maken voor de «Vrienden van het 
republilcelnsche Spanje> en aa.n
sluitingsbulletijns aanbieden Yoor
lidmaatschap van genoemd orga-

• llisme.
TEGEN HET DURE LEVEN 
Aklus luidt de (vertaalde) titel

van een derde strooibiljet, dat 
gedurende de diensturen door een
bediende in functie werd rondge
dragen in het Ministerie van dhr 
Terfve. 

Het is een pleldool om deel te
nemen aan de betooging van Don
derdag jl. te Brussel... tegen het
dure leven... Natuurlijk ! 

Wij zijn allemaal tegen het dure 
leven. En wij begrijpen dat daar
voor betoogd \"IOrdt. MaaT dan 
ook dààrvoor en niet voo).' een of 
ander bepaald vakverbond. 

:Maar er zit veel meer in dit 
schijnbaar onschuldig gevalletje.
Want, daar is ten eerste dhr 
Terfvc zelf, die bij hoog en bij
laag van de daken verkondigt, dat 
zulke betooging niet gedurende
da normale werkuren mag gehou-

_çleuvordel). , _ �=..;.;. �-

; J .• 

COMMUNISTISCHE 
PROPAGANDA OP EEN 

MINISTER.IE_ 

C,. 1 

Brussel en noodlgt al de arbei
ders ult het werk vanaf 12 uur 
te staken. 

» Ten einde aan dhr Directeu-r
Generaal j:iet aantal leden van het 
personeel op te geven die wen
schen die betooging bii te wonen,
verzoek ik dle leden zich te laten
kennen vóór Woensdag 4 Dec., om 
12 uur. Wel dient te verstaan 
dat het verlof, dat evt. zou toege
kend worden voor die betooging
slechts gerechtvaardigd zou wor� 
den, indien de personen werkelijk 
aan deze betooglng deelnemen. > 

Bovendien werd aan lederen be
diende een lijst voorgelegd, die al 
de namen bevatte en waarop allen 
«ja> of «neen> dienden te schrij
ven, gevolgd door hun handtee
kening. 

Bovendien was er op die lijst 
achter de plaats voor de handtee
kenlng nog een breede strook vrij
gelaten, ,vaarschljnlijk voor ... com
mentaar! 

Aldus krijgt het Ministerie lijs
ten ia handen, die omz�gens de
gehandteekellde opinle der bedien
den bevatten. 

Zijn deze ambtenaren in staats
dienst. Of in <il� eener poli
tieke partij ? 

-= 

De «democratischè» methodes, 
toegepast in het Ministerie voor 
Weael'Opbouw zijn blijkbaa:r de
mocratisch volgens bepaalde
kleur! 

PROTEST DER CHRISTELIJKE 

CENTRALE DER OPE1'."'BARE 

DIENSTEN 

Het bestuur van de ChnsbeJij� 
ke Centra.Ie der Openbare Dien
sten, vergaderd te Brussel op 8 
December 1946, getroffen door de " 
talrijke onre,g:elmatige benoemin
gen en bevor3eringen in verschli
Iende ministerleele depa.rtemente."l 
tegen het sta,tuut Yan het rijks
�rsoneel !ndruischend; toegeven
de d>a.t het statuut van de ambte� 
naren dient te worden g,awijzigd; 

teekent k�tdadig protest 
aan tegen de williekeui,ige benot!
mingen en bevorderingen met po
litiek karakw, die vele ambtena
ren krenken en benadeelen· 

J:>ehoudt zich het recht voor. 
een actie in te spannen, om deze 
benoemingen en bevorè,erin@'en, 
waarvan het onregelmatig karelt
ter bewezen is, nietig te doen ver
klaren. 

En daar Is langs . derÎ anderen 
kant dit strooibiljèt dat op z�n 
dienste.n, door toedoen van zl1n 
personeel verspreid wordt. Terwijl 
do betooging tóch doorging tij
dens de werkuren. 

Maar, nog sterlcer ! Al de be
dienden kunnen verlof bekomen, 
indien zlj aan de betooglng 
wenschen deel te nemen. 

En een sectiehoofd laat volgen

��ota aan het -personeeb rond-

« Het Algemeen Belgisch Vale
verbond houdt 'OP Donderdag 5 
December in den namiddag een 
groote gewestelij�e betooglng _!:!! 
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{Notre agent de Pau nous f�it connaitre que de no�breux ?omir.uni�t�s 
d 'orieir.e Husf.le et Polonaise trava:i:llent en 'Belgi.:.ue et nous 
com:rr11:tnir:ue les aa r8sses suivar ... tes =-

F},TCFOUROWSYY 

i :ai tre de ballet; 35 :Jns; à HOSf�GOR chez des amis, 
-134 Rue d.e Li vourr.e à Bruxelles. 

CONRAD IV:ELLRR 
-------------

LegPtion Polonaise à "9ruxelles. 

s:rn.KOVICH 

' 

._Ts'.L.>J.esse comrr·.miste a Liege. Grourement P0Lo�·1, Iê. 

KRANZYT, 

� �ampreny. 

DOW[3.ADZ:S ( Ru.sse)

Sécrétaire <le 1 1 arcbeVê (!Ue orthodoxe de '3ruxe lles • 

r, ARK, Georges 

sécrétg ire au service Central de la "'rille de nruxelles. 

, , , , , , , , , , ,  
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No. 

Bijlagen: 

Dict.: 1 ... 

Uw schrijven No. 

dd. 

(,. "1. ,t,Li_ ,. 

Typ.: isb. 

's-GRAVENHAGE, 

Javastraat 68 

{ 
111539 Tel. 112778 

9 Januari 
194, 

1" 

Onderwerp: .JOntt.. bj.jeo-alw ".lr.lt te DrP ....... cl. 

f�..ll 

Volgcno cc:n modetteuling ui. t n.:tet te controlceren 
bron !:.OU het in a.o bodmüine: liggon om c.tmm"'l. zomer 
111 �fJ CHUllldu�lli;1ke Or.lGeving V.J.U B:r:u. m,l oen g1.·outc 
inturnution ·.J.c commt1.nicti.t.lclt0 1J:1.JU<.il1:kunBt ti, hou.der.t 
tm: vierine VWl <le lOO-oi;o verjau.r,ui.g vun :tet 
COiUll..17.u.intiscm r.1a..n.::..f est van a.i·..t. w.-x.

Ds leidint, va."'l rlez,a m2.:1i:fosta1iie zuu 'bm:usten bij 
11JJ0 Rood.e Va.an", !..et or6.an va.11 \.la Bcl..,1 BOli.c Comt1 ...
Partij. 

Bijna e.J.le lf':.l.1ctnn in ..... u.i"opa �OUQ.fJn Wórdc L aange
zoc!1t dèl.cgatitm te zcnuen, tcr�r:i.jl. ook aîgovuaruie;
rl.�.tl. u.:t+ Ru!}ls.n� s.:1 Polen wo:t·cteu ven.H.cut. 

et ao ol zou. zijn :.}In ct.o;.;r eel' a.;; ],.J. � üemonstrC!. tie 
een :l..11.dru.k to geven a.nn ctc mo.oou van de ontvrikk(:J.inc 
var. het c .... 1.:m.2.,.'1iat2e in m:r:op �• 

!k veri�oclç. U het bov<u1atfü�uc aan ue ol.g. .utori
toi ten te :illcn beri-011.tcu en non mede to doelen dat 
',YiJ onu voor nau.crc inlic..i �:i.nBo.i1 e���,rc a ltuevo.J.e11 
iJ.c,ude.n.. 

:tET HOO!'I}) V :... :UI .. �. 0 ..... !I:RALF.I. 

Den :r:cor j " j. jJJmü�c.n VT.JI!iI{H .r)SDIF."ST 
lîe.oons aez.:m : 

J?iotcr Avontu.urstra.."l.t 24. 

BRBDti.. 
--

,J. a. Crabln:mv.am. 

@ 43228 · '46 
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Ansterdam 27 Dec.1946. 

11.[ij ne He eren, 

vandaag heb ïi.{ ver nomen dat hst j_n de bedoeling 

ligt a.s. zomer te Brussel een 0;roote bij €:e nkoms t te "houden ter 

viering van de l008 te
verjaardag van het communistisch manifest

van Karel Marx. 

:!)e leiding van deze rnanifestatie oert:tst bij "de Rode 

vaan." het partijorgaan van de Belgische c.P . 

De manifest&tie zou plarte vinden naar alle ws.arschijn

lij�heid in d� onmiddeJJijke o�geving van Brussel • 

Uitgenoodigd worden delegaties van Nederland, Frankrijk, 

Rusland,Engelrnd, Italië en Polen, verder de Balkan-staten. 

iv.ren is nog in overweging om eventueel een Dtütsche dele

gatie te inviteeren, alhoewel :nen twijfelt or hiervoor de be -

noodigde pasfe n door de militaire bezettings-instanties ver -

leend zullen worde n. Ook de Skandinavische landen zullen 

uitgenoodigd. 

Bet voornemen is om door een nassale d€monstratie van 

de weste lij lee landen een impressie te 5even aan d.t:i masca van 

de ontwikk�ling der communisten in Europa. 

w.g. De Kok. 

AF.:>C,lrlI..PT 
Typ:MN • .zx 
Coll: .;1.,,f, 
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Aan: 
' 

z. "H d-en ll:î.n. ,van Binnonl. Zaken
' " '* .n . Bui tcnl. Za-kon 
" " " " Ju�titie 
tt " o " Ec. Zaken

het Ho<>fd_ der A-C'd. ,II! J3 v.d. Gen. Staf 
den Comm •. der Kon. in de Prov. Limburg 

11 II1,0pl?cte1.1.r· der T,lijnpoli tie 
n Comm. van Politie te Heerlen 
" Korpschef van Politie te Kerkraae 
" Hêer Erasmus 
" " Remmen 
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