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NOTA. 
{)/.33� ,,l.t 

IJ .fV.f J • tJ_j . I 

V Ai� : KEB ( L) 
AAN : HB (13 III) 

Ond.: Excursie van Belgische comcrunisten per 
boot naar \'lalcheren op 6-7-1952. 

Spil meldt telefonisch op 5-7-1952 ter onzer informatie te 
10.00 uur: 

morgen Zondag 6-7-1952 zullen ±200 Belgische communisten 
(±170 van Brussel en ±50 van Antwerpen; merendeels partijleden 
maar ook leden van de Belgo-Sovietische vereniging) een excursie 
van Antwerpen naar Walcheren maken per·boot "FLANDRIA". Vertrek 
08.30 uur. 

Opdracht is gegeven géén partij4nsigne te dragen; wel dragen 
de in het knoopsgat een kaartje, gemerkt II DEDOU". 

Zij zouden de bedoeling hebben op Walche�en contact te maken 
met een Nederlandse collega, maar zouden reeds zijn gewaarschuwd 
à.at de "Nederlandse Veiligheidsdienst" scherp op zal letten". 

16 Juli 1952. 

i. v?
\� 
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CA 3+1 

y
ex 139929 ( 27/5-52) 

139929 ex ()L1J ' a-Gravenhage, ) : �El 1� '- -,  

gene 

Geheime Si€!jnalering VERTROUWELIJK 

Hiermede bericht ik U, dat mijn ver
zoek om geheime signalering van Maria van STEENBERGE -
Pyliranos dd. 20 Juni 1951 No.111052, als vervallen 
kan worden beeohcuwd. 

M. C •

Bergen in OD 37 

.� 
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No: 202.- DIENSTGEHEIM.-

Onderwerp:"Comm..betoging te Brussel 

tegen Generaal EISENHO\VER". -

Bijlagen : twee.-

AAN �-!-IE-!-
v AN : W.-

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe

komen, als bijlage rood-genummerd I, een artikel uit "DE 

RODE Vf.J:J:Ju van Donderdag, 17 April 1952, houdende een ver

slag, met betrek:King tot bovenvermeld onderwerp, naar de in

houd waarvan ik U moge verwijzen. 

Als bijlage rood-genummerd II, gelieve U mede hierbij 

aan te treffen, een drietal verschillende berichten uit an

dere Belgische dagbladen, op dezelfde aangelegenheid betrek

king hebbende, waarin de - in het opgeschroefde artikel in 

"DE RODE VAAN" - vermelde feiten, kennelijk tot de juiste 

proporties worden teruggebracht.-

Ook volgens de bij "SPIL" terzake ingewonnen infor

maties, zijn de pogingen van de C.P.B., om des Woensdags

avonds - 16 dezer - tussen 18- en 19 uur, vanaf het Rogiers

plein te Brussel een massa-betoging tegen Generaal EISENHOWER 

te organiseren, mede tengevolge van een op dat tijdstip zich 

boven Brussel ontlastend hevig onweder, gepaard gaande met 

slagregenbuien, geheel op een fiasco uitgelopen.-
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S 137048 
Belgisch gezelschap� naar'.Nederland.· 
één lijst JD..e� namen " 

Hiermede bericht ik U, dat' op 13.4.1952 per a�tobu.s een
Belgisch gezelschap via de doorlaä tpos t ,1ernfiou t Nederlar:i.d 

_ bii;u1enkwalll • .De leiding was opgedragen aaa Joaef. Arthur van 
LOE.EREN, geb. 8"5.1906 te B�a ... J:·oa.e, loodgieter, woner1de 
Kerks tr$.a t 29 te Baasrode. ·. . · : . 

' . 

Be trok.n.enen deelden mede, dat zij te Ams terd.am e·en 
concert zouden gev�n en O.f> 15.�.1952 weer naa.r België 
zou.den tero.gkere�. 

Aa.I1genomen word,t, dat het .hier het Belgisc.n mu.ziek-• 
gezelsc-.aap "De Rode vaanu betreft, waarvan het bezoek 
f{ederland in de oom.muniá tische pers we!'d gemeld. 

Aia bijlage is toegevoegd een lijst met de� 
de lede� van het gezelschap. 

Op5emerk:t word·t; da t�:aan de acht�rz.ijde van de au-to
·ous vermeld stond: "Fc:4 DECK.ER en van RIET, Dendermorrde-

·s traa t� ?.,;.ilderen 11• • k.. 1 · 

� � �
.... � ,"lf .. , .... 

Iia ohauffeur is genaamd Pieter Jan LódéWijk van 
·· 'HOEIJI.USS.EN, geb. 10. 1 .1919 te S taeuduf'..fel, wonende

Heidestraa.-� 1a aldaar.



137048 

BR:?ELS, v�otoire_,cami�la, geo. st.Gilles, ï2.5.1930,fabriekwerkster, 
wonende te St. Gille� r ?oiiscutoverstraat 2; 
?MTTfilJS, Henrice Coletta, geJ. te WaesmUilster, 27.8.1890 zonder beroep, 
.wonende te p"ae smuns te-r, Lange�1hou ts traa t ,1 29; 

.. � _; !r \ 
VERMIERT" Oamille, ·.geb. te :�aesmu.neter, 22.,.1887, Machîlist, wonende te

'Waeamû.ns"ter, L.à.ngenhou ts traa t no. 129 ;' · 
SINA.Y, Lodewijk Albert, .. geb. te Dobbele, 2.3.1917; .;van_ bèroep bediende, 
wonende te Dendermonde,. Klèi-ne (Kwartier 14. ' ... ' " 

LOXEriEN, van Josef Arthu.r, geb. Baasxode 8.5.1906, va� beroep looagieter1
won.ende te Baasrode , Kerkstraat ·29; .. 

" , .. � .... � l I' 
. 

� "' • 

GESLO, Isodoor, geo. te Baasrode, 17.2.1892, van beroep schi.ld.er, r..1onen-
de ·te Baasrode , ll:fijverheidstraat 87; · _ : . 

...... " '· .. 
.& 

,· .. .. ' ... 

� RENDRIOB.X, Oscar ar�h11r, geb. te DenderbeLle, 2Ö.9.)913, werkma.n.,wbnende. J;e Dender,b e Il e, do genörilgs traa t no • 60; ... ' ·. _ · · . 

· -�'IE van, Fra_;l.Cois,·gèb. te Baa:s.�ode, 14.11.1916,van beroeit>•sch�epsmaker,'
'" {•ende te .Baa:;rode, Bro·odkaartsraat no. 96;, ··· 

HOEIJ:.:1SS'EN, van� Leonie, hottiat, getl. te �.rt'. Gilles-nendermonde, 21. 10. 
1913, van beroep îab1·ieks�el}rster., •. onena.é te Dendero-elle, van Hoogenbru.g-
straat 22; ' · '·. · 

�- '

ÜIJT1ERS.PR0°T,·Renê Oscar Gustaaf',. geb. te·:De'nderbelJ.e,, ·22.2 •. 1913, fabrieks-
werker, wonend� Denderbelle, }fooge_n'6rugs traa t 22; '>: 

l.) ;. 
' '" .r • 

LOUR:Eii'Van, Michili'ne Marie !;ou_ise, .geb. te Baá;;;rode, 12.�.1933,stu.dente, 
wonende . te �asrode, Kerk� traa t 29; ., . . ' · 

J�ISS.i:}t{S_, Christina :io�nua; geb. Baa.Brà>de, 1O.1..1931 , studente, wonende 
- te Baasrode� Deudérmonde'ses-!;ee-;nweg 42; � ·.. ·· 

... • "', • .. , • � 1 

, HOEI;MISSEN :Van�J:>ie'ter Jan todewijk, geö, te Steenduffel, 10.1.1919 van
·. beroep- autobe·geleider, wonende te $teendu�e1, .Jeidestra..at 1a; · · . -

·JiAi,S;::,El,S ,-,:Francisous, geb. ;.saS::srode., 2-6.8.1906, van.,bero�p·bcdiende, · . · 'wonende te Baasrode, ·�ender�ottdesesteenweg 4f; ... , . , �·, � · 
co .• L.;CK de, An.na. ::aria, .geb. te .Baasrode, 25.5.1-930 studente, wonende te 

e,a:3rod�� G:toteplaats )O; · ·, ' � .. 
.. � - ' f' 

. . 
IIBJ:J!l!Al�S, J"o hanna Mal vina t 

de, Dende:rmondsest�aat 32; 

. .  ' 

21"'. 7 .1905·; .. ,zonder 

GOOSSENS, Victor: Äloise, geb .• te St. Gilles-Dender.monde, 10.2.1904, van· 
beroép loodgie-ter, yror..e.nde te Baasrode, Dendez:mondeses tee.fü1eg 32; 

. ' 

\ VERICELE"h A,rnede "Alois, geo� te Baasrode, 10.3»1931,va� beroe_p·.fab1ieks-
werker, wonende te ;Baasrode.,· zevenhoevenstraat 17t • · ' 

... VORST Van der, ·Roger Oamill�, g�b, te Baa�rode ·11.7.<1933,van bexoep 
_ ·.blazer, wone:nde ·te Bruggen.hout, Neerstraat 4; ·· · ' 

� 4, • • ,.. 
...... - � 

ABEEL van der, �etrQs J:èilicy, 'geb. te Dee�terbelle, 15�7.1927, van beroep
metaalbewerker, vrnne.1de te st.· Gilles-:-De.1dermonde, J,>olia1llaagstraat 2; 

' I 7'!" 

BOL�TIHAK: Victor Corucil; geb. 'te· Laroncke, 1 5.12.1916,van oeroep werk- ·1"J,· 

"tuigmaker, i,on.ende _te st.Gilles�endermonde, pal:l.rde:1trapst,raat 7; 

ABEEL van der, Julia, geb •. ,te· Dender.monde, 18.1.1913,v�n. beroep �abrieks-
werkste.r', wonende te ::;.t.Gillee Dendermonde, ..:'Olia.nlaagstraat 2; 

, . 

·HEIRE...AN, IsodÖor·Egidiu.s 1 ge o. te �endermonde, 11.7.1910, van beroep fa
briekswerker, wo�ende te st.Gilles-��ndermonde,tlaQgenhovenstraat 278; 

t . . 

JA!{SSErl'S, 1'[0.ria Louisa, geb. te :Baasrode, 6.5.1936, van oeroep leerling-
naais ter,, woriende te Ba<..1srode, Kerkstraat 22. 
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In vouwe dezes gelieve U 

aan te treffen een uittretsel uit een 

·veiligheidsrapport, opgemaairt door Z,

met �én bijlage, naar de inhoud., waar ...

van kortheidshalve wordt
' 
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, UITTBEK3EL VEILIGHEIDSRAPPORT 
BERICHT 

Datum van bericht 
Rapporteur 

15 April 1952.

Eigen waarneming. V"'n wie is het bericht af'1.teoms tig 
Betrouwbaarheid bericht 
Betrouwbaarheid berichtgever 
Welke acties zijn ondernomen Zie bijlage. 
Met welke instantie samengewerkt z. te Hulst en Rijkswacht.

Onderwerp: Belgisch muziekgezelschap 
11De Rode Vaan 11• 

· Bijlagen : êén.

Coll. / 

lk moge U berichten dat op Zondag 13 April 1952 te 
9.30 uur een Belgische autobus met een muzmekgezelschap 
vanuit Belgie via de doorlaatpost Wer11hout Nederland is 
binnengekomen. 

De autobus voerde het Belgische kenteken 693374, 
alsmede het voor Belgie geldende voertuigenteken Cll/160. 
Op de achterzijde van de autobus stond als naam van de 
ondernemer vermeld: "Fa Decker en van Riet, Dendermonde
straat, Malderen". 

In de autobus bevonden zich verschillende muziekin
strumenten. De inzittenden gaven te kennen dat zij naar 
Amsterdam gingen om aldaar een concert te geven, waarna 
zij op 15 April 1952 weer na�r Belgie zouden terugreizen. 

ferschillende der inzittenden droegen op hun kle
ding het bekende insigne met Hamer en Si.k�el. 

Het gezelschap, dat 24 personen telde, stond onder 
/ lleiding van een zekere, Josef Arthur van LOKEBEN, geboren 

te Baasrode, 8-5-1906, Belgische nationaliteit, van beroep 
loodgieter, wonende te Baasrode (B), Kerkstraat no. 29. 

De bestuurder van de autobus was genaamd: 
_.,,. 1 Pieter Jan Lodewijk van H OEI J MISSEN, 

geboren te Steertduffel, 10-1-1919, Belgische nationaliteit 
van beroep autogeleider, wonende te Steenduffel, Heidestr. 
no. la, Alle inzittendem hadden de Belgische nationaliteit 
en waren in het bezit van een Eenzelvigheidskaart. 

Hun personalia zijn genoteerd en vermeld op de lijst 
welke als bi.jlage hierbij gaat. 

Hoewel de naam "De Rade Vaan II in de bescheiden van 
het gezelschap niet werd aangetroffen, wordt dezerzijds 
aangenomen dat het hier het gezelschap betrof bedoeld in 
Uw betreffend schrijven. 

Vermeld zij nog dat op 12 April 1952 door z. Hulst 
telefonisch werd bericht dat voormelde autobus kon worden 
verwacht. 

Mlddels de Rijkswacht zijn de namen der inzittenden 
doorgegeven aan de bevoegde! instantie in Belgie. 

Bij oppervlakkige visitatie van de reisbagage van 
het gezelschap werd niets terzake dienende gevonden. 

richt. 
Omtrent hun uitreis zal d.z. nog nader worden be-
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. Lijst van personen die waren gezeten in de Belgische auilobus met ijet 
kenteken 693374.
=====....:::-:::=-=--:::--====--. ------ .  ----= ---

� •ERPELS, Victoire Camilla, geb. St. Gilles, 12-5-1930, fabriekswerkster, 
wonende te St. Gil.les, Potiscutoverstraat no. 2. 

p 1vlATT3IJS, .tlenrice Cole tta, geb. te 'IV'aesmunster, 27-8-1890, zonder be

roep, wonende te Waesmunster, Langenhouts.traat no. 129.

/ IVE'RMIERT, CamHiel, geb. te 1Jl7e.esmunster, 22-5-1887, machinist, wonende 
te Waesmunster, Langenhoutstraat no. 129. 

/" SINAY, LodeWijk Albert, geb. te Dobbele, 2-3-1917, van beroep 
won.ende te Dendermonde, Kleine Kwartier no. 11�. 

/" 

/ 

LOKEREN VAN, Josef Arthur, geboren te Baasrode, 8-5-1906, v�n beroep 
loodgieter, wonende te Baasrode, Kerkstraat no. 29 • 

/GESLO, Isodoor, geb. te Baasrode, l�-2-1892, van beroep schilder, wo
nende te Baasrode, Nijverheidstrae.. t 87. 

/HENDRICKX, Oscar Arthur, geboren te Denderbelle, 20-9-1913, werkman, 
wonende te Denderbelle, Hoogenbrugstraat no. 60. 

- / IDA.MME VAN, Francois, geb, te Baasrode, 14-11-1916, van beroep scheeps
maker, wonende te Baasrode, Brood.kaartstraat no. 96. 

/ 

/ 
, 

./ 

/ 

IHOEIJMISSEN VAN, Leonie Lotuot, geb. te St. Gilles-Dendermonde, 21-10-
1913, van beroep fabriekswerkster, wonende te Denderbelle, van Hoogen
brugstraat no. 22 • 

jUIJTTERSPROT, René Oscar Gustaaf, geb. te Denderbelle, 22-2-1913, fa
briekswerker, wonende te �enderbelle, Hoogebrugstraat no. 22. 

/LOKEREN VAN, Michiline Marie Louise, geb. te Baasrode, 12-5-1933, stu
dente, wonende te Baasrode, Kerkstraat no. 29. 

,JANSSENS, Christina Joanna, geb. te Baasrode, 10-1-1931, studente, wo
nende te Baasrode, Dendermondesesteenweg no. 42. 
HOEIJMLSSEN V.AN, Pieter Jan Lodewijk, geb. te Steenduffel, 10-1-1919, 
van beroep autobegeleider, wonende te Steenduffel, ueidestraat no. la. 

t JA"îSSENS, Franciscus, geb. te Baas:code, 26-8-1906, van beroep bediende, 
/ wonende te Baasrode, Dendermondesesteenweg no. 42. 

� / !CONINCK DE, Anna Maria, geb. te Baasrode, 25-5-1930, studente, wonende 
te Baasrode, droteplaats no. 20. 

/ 'HEIJMANS, Joanna Malvina, geb. te Baasrode, 21-7-1905, zonder beroep, 
wonende te Baasrode, Dendermondestraat no. 32. 

� GOOSSENS, Victor Aloise, geb. te st. Gilles-Dendermonde, 10-2-19ol-1-, van 
1' beroep loodgieter, wonende te Baasrode, Dendermondesesteenweg no. �2. 
/ ,VER.KELEN, Arnede Alois, geb. te Baasrode, 30-3-1931, van beroep fa

briekswerker, wonende te Baasrode, Zevenhoevenstraat no. 17. 
/ VORST VAN DER, Roger Camille, geb. te Baasrode, 27-7-1933, van beroep 

glasblazer, wonende te Bruggenhout, Neerstraat no. 4.

/ ABEEL VAN DER, Pettrus Julicy, geb. te Deesterbelle, 15-7-1927, van 
beroep metaalbewerker, wonende te St. Gilles-Dendermonde, Polianlaag
s traat no. 2. 

_,,, 1BONTINAK, Victor Corucil, geb. te Laroncke, 13-12-1916, van beroep werk 
tuigm.aker, wonende te st. Gilles-Dendermonàe, Paardentrapstraat no. 7.

__..- !ABEEL VAN DER, Julia, geb. te Dendermonàe, 18-1-1913, van beroep fa
briekswerkster, wonende te St. Gilles-Dendermonde, Polianlaa.gstr. no. 2 

/' EEIREMAN, Isodoor Egidius, geb. te Dendermonde, 11-7-1910, van beroep 
fabriekswerker, won. te St. Gille$-Dendermonde, Hauge�hovenstr. no. 278 



/ 
JANSSENS, !Ida.ria Louisa, 
ling-naaister, wonende 

" 

' 

' r 

.. 

geb. te Baasrode, 6-5�1936, van beroep leer-
te Baasrode, ·\.erkstraat no. 22. • 

<' 

1 \ 
,.,. 
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1 cl' \fa-t-. � tJ � 1.11 � d:' 
� 

24-3-52 • 

JJe hiernevengaande oproei.) is in Belt.:>ie 

#.r. /r -lj', ;,y � / u ;;;-
• ft" rY,.,.., 6. /.,-

1r.r/ -d��., 

/) >/)/!... ,:!�. ,(,J:::_ ,1.{ a Y6 - N:r./ 
vers�reict onder de oud-

politie�e 0evangenen en lede n va n het ouae-verzet en opgesteld 
door at:gev<;.ardigden van uiterst links georienteerde �ud-ve rzets
lieden van Belgie,Italie ,Frankrijk,Nederland. enz.in vergaa.edi.ering 
bijeen te Parijs op 23 en 24 .l!'ebrauri jl. 

63.l 

i!�:no.382-pol.geheim • 

Ter beschikking doorgezonden aan de BVD te
's-Hage. 
27 Maart 1952. 
2.h 
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BrussBl de l5,3.I952. 

Ilijnheer de Voorzitter en Bes te Vriend, 

Afr.;evoor di3den en ,!a8rne1:10rs van r;.rocperinGen van 
Polit iolrn Gevan i:;enen en van de tfoers.tand van BelgHi, hobbcn er 
r,ohoudon deel te nonen aé'ln de internationale semcmkor1st die op 
23 on 24 Febru ar i 11 plrwts fsOVon den heeft te PDrijs on di0 r;as 
inr;er:,.cht r1ot hot oor; op do strijd teGen hot in oer horstol von 
het ver rood en van do GOost van colloborotio, tocon hot gevaar dat 
het heropleving van Du:i.tslond, zoviol Oost ols host, voor ons VD.
dorlond en voor do '.io1�c1dvrode, u it"to8lct • 

Deze sar:ienkonst \78S in5er5.c;-;t onder do boscherniliG van 
'-ovrourr 'kdm,o Delostro .nt, · :odui.:10 vnn Gonorod Charles Dolostroin 
- Vidol- stJ.chtor von hot ?ronso (fohoin Leger, vorrioorct te Dachau
en 8ndoro leiders Van �roto Franse vodorl�ndso voronisingon.

îfo �on vrio11dschopp0lijko, vruchtbflro on vrije [sodach
ton\'JisselJ.nt;, nord or bJ.,i 00�1pnr�-�h0 :-.d vrF, stcr1nen, oen Oproep 
3oodgo1rnurd; do r1onrno:-Ïors sto,1don- tC'1, :9orsoonli,ïke tito 1 • 

1:Iij voogon hierbij do tolrnt vo:a deze Oproep 0,1 zou
den U drink v10ton do ze r'!Cdo to de lon nrn è.o loden v �n Un vor en i
g:ln g not het doel snnon :·1ct hen do gosch5.ktho id vo� uv.r doolncning 
to o·(Jdcrzookon [Wi1 de croto Vorznnol iï�g vnn de Doorstond, r.roorvon 
sprnko onder do Opr0cp • 

Do zo tekst uordt U over�:o,�1od::t do or de of�cv riDrdi3den 
cri ri:-10r;10"·1ors, "onnozig to Porijs en rrnz;rvrn qc nonen vol30:1 : 
J�?�cv::nrdigdon : 

)(/Îl"Xl"l P.A. : Ad01:1 - Sonellc - C·hysolinck - .. �ovr.Tcrfvo-Logros -
- 1Dnchou : Joghors Déon-

Xl'i< H.U. 1J.�nrlor0i : ,.;·cvrou\7on Lodou:;c on J3ochoz. 
1 ioornoncrs :. 

�IXi-[-l BClttn - .. :ovr. Blockx - : :ovr .De·o:-issc Snroh - �-�cvr .Ii'élix Jetty-
- \�l 'i( Pre isor- : :.:vr: V2:.1 den �3oon Clnire - Vo11don. EyndoGéo - Vnn H(':rck

. � 'l:ï.ll0·.-1s • -

E .B. - Un nkkoord c:1 urn:: suar•cstics kuff)en gostuurd r10rdcn onn 
�ó " Vor-z.{)rtolinG va'1 do :iccrstond n 
" Corclo l1'ronçois 11 - 51, Stnl:l.·,1r;rndlnon - Brussel • 
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VOOR D_::; R'STI 3::1 f.'E O 'AI�HAJ.!KEL:r ,JIGJ'�JD 
VAi" Or.TZE V AD�RLAFDEF, 

T:_:rn;:1 D::� lfüRB.8'1AfE 1 :NG VAN rnr TSLAITD Ei'! 

VOJ!°t DE Vr:EDE : ','i�:i:�S_'l'_AFJ.?.ERS T�t. _§_1:'_R IJDE • 

- - - - - - - ·- -- -- ---- - -· - - - - - -· -- - - -- -- -- - --- -- - - -- --

OlJI'-·;J:;;::ns�:A.'DERS Ir,i PF.TIC:OT'J.1:gE VA·,r BELG!E--,ITALIE,FRArTiillIJK, 
,1EDERLAPI\ LUXE. iBURG, VERGADERD TE PARIJS OP 23 E)'r 21 FEBRUARI 
I952 T[IT EE1'T GROTE VERBrWEDERI:rGSGE3ST, HEBBEN BESLOTEN AAN 
AL DE OUD-\JE'..::RS'11AèT:CERS E:,:1 SLACHTOWERS VAN HET FAZISdE VAN 
AL DE EUROPESE LArICEH, VO LGErDE OPROEP TE RI C}rrErî � 

v O O 0 

Op G ��oi 19,15 werd het !Iitlcrinnnso nonstor vernietigd. 
Vorenig<l in hun opofferingen on in do strijd, ·ofr;ozion von do 

vorschoidonhcid v.:m godnchto on geloof, hadden do volkoren de on-
1:;fhnnkolijkho îd von hun rospoctievolijko Vodorlandon on do Vrede 
hor·ovord . 

Er :111:ordcm intcrr1Dtio:1nlc akkoorden nfgosloton voor do donozi
ficntio, d.0 ontwnponing on <3.c' dol"locratisoring von Duîtslond • 

r o G-roto .Ior;ondhodon hadden zich voren igd voor hot vorzokoron 
vnn o..)n ro0htv ::oró.igo o:..-i duur zm:10 Vrodo- • 

L-i, i::'der von 011:::.0 Landen r:1ooston do Oorlo13si::isdad:Lr;crs en de 
verraders gestraft nordcn 

0 0 ".> 0 

�-�odc.,�1 hcrgroepc);'cn d0 nnzi Is zich on do WoJ:1rr!1ocht wordt l'or
opgor�.cht onder l:)idiDg vn-,:1 H:i_tlon.non so gcnorna ls, bo zie ld met 
con goost vo� ucorwronk on voiovering . 

Als lo5isch govolg r.ro rdcn dr) oorlogsnisdiad:1.scrs vrij GClotcn 
en in ieder or• zor lo·11dc,;1 \'/Ordt de '.ir:·orstond vorvo lr;d on bcsnC'urd·, 
torv1ijl het YorrEwd in ver hc·rstold Ymrdt.. 

!'1czo c,rnsti[F' fcito,1 z�.jn oon ko.1kslog voor onze holdhoftigo 
m.ê,rtolDrcn. Do vorovcrinfo;,1 .dio uit de Ov,::::-rwinnin� geboren worden
WOl."'don r:ldus i·0 het ('.:.:>drong g"'bro"Cht; zij ton on do onnete lijkhcid
non von do govorcn ö.io de Vrede b�·dreigon ,

I') 0 0 0 

TEGEN de hcrbowap0�i�s van Duitsland on t0gc� hot heropleving 
v on not 'l o zisrw , 

'11 E G E 11 het in c-cr h:::·rstcl 0n d:::· tcrur,koc:r van de, '1'1.onncn vo01 

hot v.orrncd ; 

.C'PD1�'l' de, offcr•s vo;1 de t i0nt "llen millioo:10:1 slnchtoff<.'rs vo,:i het 
·.1nzisrio :,ict te v,.:rG,.:C·fs zou c;ovïc,c·st z:·.j:1 ;

Jn de '1cr'-ld te b,.,hocdcn voor dl:· 13ruwcldod0n vo;1 r:,m 3° v1ercldoor
log; 

VJOn d'-1 :a( r ,. :1 de· 0·1 :1fl'ln:1.kt:lijkh0îd von on ze.' Vnd.:.·rlnndcn en vo()r 
d,: 'fr ·Ck ; 

'!OOR het b,:houd d:r r,·chtcrJ, v1.rY1orvc·1 in de strijd door de \Jl.'·.:.-r
atnndcrs ) de Pntriottl� 2n d0 Slochtoff�rs va� h�t 
:ro:üsno . 



Wccrstnnd�rs, Slnchtoff rs va� het nnzisnc 

.... Vc:r,.::-nig.:n r:ij ons, zoi1dcr .nigc uitzondering, in onze 

gehuchten , dorp-.·�1 ( n .st,·dcn, 

Loot ons s nme:n net. ol de Pntriottc11 bcw:•.j zen dot de 

lc·oft . Loet ot1$ .:, ns t,' nc .r onze· b,.dr-. igdc "J'nd· rlondcn r-:-d 

0 0 0 ® 

L.1 di..._, g;: st st,.lt d L1t .. rn�t±o·1rü. Sor.1enkor.1st vnn de·

stm1d voor, ,'�n Grootst,-- , n pl�chtigL v-..rznn,:li::1g vnn -de: \

stnnd ... ·rs� slnchtoff::-rs v::r1 h.::·t nnzisn.:· en pntriottcn von Eur 

b Fr:nkri_jk t,_ or�:1'1is,.r .. n, t··r· r;, 1 �,··1h id von
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DIENSTGEHEIM.- 22 Februari 1952.-

Onderwerp: uActiviteit Federatie Antwerpen 

� de Q.f • .f!.".-

---tf-.'7r" 
" ' <, .,; - #/. d 

Bijlagen vi,jf.-
w�· -1 �

/,tr. / 
/1 

AAN : �.A./R.A.- en H • .f!.-

V AN: !Y,.-

J 1 fEB 1952 1 
Á(ÜI/ j�� é//�

Hierbijgaand gelieve U aan te treffen, 
een vijftal exemplaren van verschillende propaganda-pamflet
ten, uitgaande van de Afdeling Antwerpen van de C.P.B. -
van elk waarvan in de week van 4- tot en met 12 Februari j .1. 
een groot aantal te Antwerpen werd verspreid en aangeplakt -
naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen. 

Het pamflet, genummerd bijlage I, werd op 8- en 9 
Februari j .1. onder de arbeiders en arbeidsters van d·e "Be ll
Téléphone 11 -fabrieken te Antwerpen, vóór de aanvang- en na be
eindiging der werktijden, bij de in-en uitgangen van de fa
brieksgebouwen, verspreid. 

Van enige reactie op de inhoud van dit pam:flet van 
de zijde der werknemers en werkneemsters, werd tot nu toe 
niets bemerkt.-

Met betrekking tot de in bijlage II en III vermelde, 
op 12 Februari 1952 in de zaal "Cecil" aan de Van Artevelde
straat 7 te Antwerpen, te houden °Grootse Leninherdenking"., 
ten gunste waarvan in verschillende stadswijken verspreiding 
op ruime schaal en aanplakking dezer pamfletten, plaats bad, 
werd vernomen, dat slechts ongeveer 200 belangstellenden be
doelde heDdenking bijwoonden.-



.ARBEIDERS V.AN BELL TELEFONEc-

Meer en meer krijgen wij op B.T,llJ.,0 ° het b.azoek van hoge omes in 
kokhi. Het is duidelijk wanneer buitenlandse en binnenlElndse legerstafs 
grote belongstelling koestëren voor ons bedrijf, dit niet voor de werkers

en .• werksters hun schoon ogen is. 
werkelijk .de menigvuldige bezoek0n dragen eün korak�er die aan

tonen dat de vredesproductie stilaan m��r zeker naar oorlogsproductie op
drijft o Het is voor niemand 8cn geheim �0er dat men op Bell Telo vandaRC 
juist zoals voor en tijdens de oorlog� draagbare uitzendposten en allerlei 
instrumenten vervaardigd, ten dienste vcrn de verwocs�ing en monsenslachtine 

Welnu redaot�ur van het dél��uéblaadje, H; Cornelissen, blijft ge
nog steeds bij Uw bewGringen dat wij in alles oorlogsspoken zien en dct er 

• op Bell niet gewerkt wordt aen de westerse nverdedigingn {leas oorlogsvoor
b1Breiding) ? Wij zouiien nog graag e:.rns e.J(l klein ui tlegje willen hebben 
over deze kwestie en voornamelijk C'TC' a._i t; ;VolgE'n clie ze meebrengt voor 
de arbeiders. Of durft of moogt ge daar niot over spreken en schrijven 4 

Nochtans in Uw funct:i.� tari hocfddélégué met Uw bekwaamheden in
zake syndicalisme, zoudt ge toch op de hoogte moet�n zijn vnn deze ramp
.ige gevolgen die de inschS\kèling vnn eon .bedrijf va.or oorlogsdoeleinden
medebrangt. Onwe�rlogba·ar is het tengevolge �nn dit en niets anders dat C:. 
afjakkering der arbei!ers verhoogd en de prcGuctivitoit opgedreven �ordt
Va.ndaa.r ook de vermeerdering van de werkong-::val.len. Dit zij'n ecnvoua igc
vaststellingen van elke dag of zouden �e varraders der arbeidersbelangen
het weer leugens vinden, zoals zij het ,leugens vonden toen wij zegden dat 
het bezoek 1on admiraal Halsoy �an Dell Telefoon betrekking had op de 
oorlogsvoorbereiding e.n det ::..:ze 72 jnr:i.sc ynnk niet .::nkel go,t slepen 
om 5 µ. maar wel voor�fgenndolijke besprek:n68n voerde met Ge� c Eisenhower 
en zich gedraagt als een echt so}.daat, zie patror-nsui tgave nArbeid en Vermr.'

Sedertdien zijn de redactGur ho0fddé]j.3gué en consoorten echter 
"n�stv.,11 i. g in het stilzwijgen verzongcn o Hun weigering klare wijn te 
schenken aon de arbeiders over de gevolgen van de oorlogshysterie is door
niets te verontschuldigen, dan door het feit 9 

dot de rechtse vakbondsleide1·� 
de politiek gevoerd door de huidige regering, goedkeurt en dat de hoofd
délégué van Bell blindelings gehoorzaamt aan daze vekbondbonzen o 

1ook de regering verbergt haor dool niet ons land in een Uerde
wereldooriog te storten op bevel der .Amerikeanso Imperialisten. Zij 
s'a t ten clienste van de groritf"i .:'"!lci.e en ". s verant,,,oo:r-t'l,dlijl;: voor olles
, de arbeids·.;oorv"Jt.nrdeu de1· w0rlcor·s in gl:lVfü1r brengt. Hnar enige bekom-
mern issen ecnter 3ijn, de AmP.ri�a�nse bal't.�iers te behng�n on üe Belgische 
financiers te dienen. Wij herhalen he 1 H0t produceren van wapens is geen 
oplo ssing die de werkers ten goede kom ,, Het lost ook do werkloosheid niet 
op e.n het is ongetwij;t"eld juist dat eon politiek van kanonnen naor o::>rlog 
�n e llende leidt. Er zijn nochtans m5�dal�n die de levensstandaard der 
�rbe id ers wel kan v.e1·ho3�n 7.. .1.Pl.cwtr1 v 1 �:. r -.e:n fü.lc�n en aan de 230"000 
uor.k:lozen arbeid te versch1-�i fan; Hon:.101 mGt de Sovjet-Unie, de vo_l.k..sè:emo
c!·at :i.en en de Chin!ilse volksrepubliek" Toen:1.dering tussel}_ _ _ds3-·vredall-aven-s-6 
V.olk eren voor rnee.r Wel vonrt en Vrede. · ' .Afd» Kommun� sti.s.che .... .Pa:rti.j BelL 

-

.... � ... · 

K�mcraad, om doelmatig �e strijden tegen-��-oer.l.og2{3�0kers die de sçhuld 
è,r�gen van onze afjakker ing. Trecè. t toe tot de Komraun.istische Partij 
vr.n Belgie Afdo Bell. ·spreek nnz-e---mi.l.iJ;anten· or.n en lant U lid maken" 

;fwel vul onderstaand bulleti jn 111:
�nom en voorn�am 

_\dros 
·, 

}üboortedatum 
·ons lid te �orden der K,P c te .:,:-�1d.en a1:1n de Fed � Antwerpen 

·er. Ui tg ,. !
. Terli�stro Bcudewijnstr. 9 Antwerpen 

Frons \én den Brnndcn, 0 

8 Antwerpen ,, 
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KLEINHANDELAARS EN ARBEI-

DERS MOETEN BLOK VORMEN. 
De vijanden van het volk trachten de arbeiders tegen de middenstanders op te zetten en 

0111gekeerd. De grootkapitalisten hebben de werkers meermaals voorgehouden dat hun 
� �oopkracht verminderd doof .de woekerwinsten die de kleinhandelaars eisen. Anderzijds loog 
'''tnen de middenstanders voor dat hun zaken slecht gingen en zij het slachtoffer waren ten

gevolge van de sociale ve'rWezenlijkingen der werkers. • 
Het wordt vandaag lyaarder en duidelijker dat beiden de dupe zijn van de gevoerde oorlogs 

politiek van,eeti kleinè. bende uitbuiters. 
De beroering bij de middenstand, gevolg van het verpletterend gewicht van de steeds 

stijgende belastingen, wordt groter en groter. 
De moordende en oneerlijke concurentie der grootwarenhuizen heeft voor gevolg dat de 

faillissementen der kleinhandelaars groter vormen aannemen. Te meer daar de koopkracht 
der arbeidersbevolking gestadig vermi,nderd. Terwijl de belastingen in stijgende lijn gaan, 
vind onze Antwerpse gemeenteraad het middel om een nieuw politiecentrum te gaan optrek-

· ken waarvan de kosten'in eerste schijf eventjes 170 millioen bedragen.
Onze kamera·ad Rik van Aerschot Communistisch gemeenteraadslid en enkele andere, heb

• ben dan ook met kracht tegen zulke ongeoorloofde uitgaven geprotesteerd.
In het kader der oorlogsvoorbereidingen wil de C.V.P.-Socialistische meerderheid goed ge

moderniseerde politie, dit wijl er in Ant�erpen nog duizende krotwoningen zijn. 
De vraag stelt zich. -WIE ZAL pA T BETALEN ?

Het antwoord zullen de mid�enstanders en de arbeiders vinden op hun belastingbriefjes. 
Er moet een einde gesteld worden aan deze wurgpolitiek. 
In het parlement werd het voorst�l van de Communisten voor de �fschaffing 
van de openingstaks verwdrpen. 
De Commwiistische partij blijft zoals in het verleden alles doen om de gerecht 
vaardigde eisen der werkende bevolking te steunen en te doen zegevieren. 
Daarom stellen wij 
1) AFSCHAFFING VAN DE OPENINGSTAKS.
2) VERMINDERING DER BELASTINGEN.
3) DEMOCRATISERING VAN DE WET. OP DE HANDELSHUIS.

OVEREENKOMSTEN. 
4) OPTREDEN VAN DE REGERING TEGEN DE GROOTWAREN .... 

HUIZEN 
• 5)AFSCHAFFING VAN DE BEWAPENINGSPOLITIEK EN INVOE

RING VAN EEN POLITIEK DIE WELSTAND VERZEKERD.

Middenstanders ,,DE RODE VAAN" verdedigt uwe belangen, 
Leest ook het weekblad "VOOR EEN DUURZAME VREDE VOOR VOLKSDE� 

MOCRATIE •• Î2f;.:J 

Grote Leninherdenking op Dinsdag 12 Febr. te 20 u. in Zaal "CECIL" Van Arteveldest�. 
Antwerpen, HONGAARSE FILM 
Toespraak: Rik VAN AERSCHOT Gemeenteraadslid� over Lenin en zijn werken.

INKOM VRIJ 
De Communistische Partij Afd. Antwerpen. 

' .-

Verantw. uitg. Opstelfer'Van den Branden Frans Terliststraat 8 Aatwer� 



Ten strijde tegen de 
• 

regering van 

C.V!P .. -regering Van Houtte, Te 

de verscherpte Amerikaanse 

oorlogsvoorbereiding eo groeien'de ellende 

Een nil':uwe C.V.P.-regering, de regering Van Houtte, werd gevonr.d. 
Zij zal de politiek van oorlogsvoorbereiding, die gevolgd werdt door de regering Pholien, niet 

alleen verder voeren, maar trachten, nog te verscherpen. 
Buiten twee heren yan minder kalieber. zijn alle andere mimsters. die de verantwoordelijkheid dra

gen voor de 24 maandeu en voor de dalende koopkracht der lonen, aangebleven: de Pholien's, de Coppé's, 
de van Zeeland's en andere agenten van de Amerikaanse banken. Men heeft het aangedurft een _Duvieusart. 
die als eerste minister Leopöld in het la:id heeft gebracht een Janss�s, die reeds in 1926 de frank devalueerde, 
terug ministers te maken. 

En wie is van Houtte, die men eerste minister heeft gemaakt? Hij wcrdt begroet als de "sterke 
• man" dïe, met geweld, de Amerikaanse oorlog aan het land wil opdringen. Hij is de �an die, toen hij in 

de regering minister van financie, was, voor 1952 een begroting van 40 mil!iarden voor militaire opgaven
heeft opgemaakt. Hij is de man die all� gemeenteli1ke begrotingen heeft bep"rkt, de man die met de belasting
en r;oochelt len einde de kk:inen MEER en de gmten MINDER te doen betalen, die weigert de profiteurs
van de oorlogsvoorbereiding te doen afdokken, die 20 o / o !,eeft teruggekeerd aan de l.apitalislen wanneer zij
hun belast' ngen op tijd b:ot'aalden. Hij is de man die 1 0 o / o van het loon der gehuwde vrouwen heeft doeR
afhouden, ,lie tienduizenden werklo,en t un steun heeft ontnomen en die sinds talrijke maanden de verhoging
rnn de oudêi-doms - en a1,1dere pensioenen weigert uit te betalen

� cgen deze politiek van oorlog, eilende en beknotting der democratische vrijheden staat de Kom
munistische Partij e€n po�ttelc vo::>r van VREDE en massale rerminderi-ng der oorlogsuitgaven wat WELSTAND
en VRIJHEID moet medebrengen.

In haar ONMIDDEUJK EISENPROGRAMMA steil de Komrnunîstiscbe Par�ij o.m. voor: 
Aanpassing der lonen en �edden aan de werkelijke levensduurte; 
Pensioenen en vergoedingen ( werkloLensteun,en.) die een levensminimum verzekeren; 
Strijd tegen de werkloosheid; 
Vermindering en democratisering van de belastingen. 

• Verdedtging van kleinhandel en ambachten.
De Kommunistische Partij roept alle werkers, alle middenstanders op eensgezind te strijden, ten

einde dit eisenpro�ramma in de werkelijkheid om te zetten, de regering van Houtte er doen van onder trekken, 
en een regering tot stand te doen komen die e<:,n werkelijke nationale en demotratische politiek zou voeren, 
regering die de communii,ten bereid zijn te steunen 

LENIN HERDENKING 

DE COMMUNISTISCHE PARTIJ 

Afd. ANTWERPEN 

Op ÖiMclag ii FeÎ>rUári té 1tl UUI' gAàt in de zaal "CËClL" Van AH:eveldestraat "/ Antwel'peh ëeri grootse LENIN• 
herdenking door, Ter dier gelegenheid zal een prachtige film worden vertoond, en een voordracht over het leven en 
werk van LENIN door Rik Van Aerachot, gemeenteraadslid van Antwerpen. 

ALLl:N DAARHEEN! INKOM GRATIS! 

Verantwoordelijk voor uitcave en op,tel. F, Van den 8rande. Terlis�raac 8 Ancweroan, 
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Hierbij wordt toegezonden een blanco lidmaatschapsboekje 

Doorgezonden. 
14-2-1952 
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ZICH VERBINDEN 

MET DE WERKENDE MASSA'S 

Dit betekent dot d: Partij aandachtig het 
oor moet lenen aan de stem der massa's, dol 
zij de praktijk van hoor strijd2n moet bestu
deren, en aldus de juistheid van hoor politiek 
moet nagaan. De Partij moet bijgevolge niet 
alleen d, massa's de weg wijzen, zij moet ook 
bij d2 massa's leren. 

J. STALIN. 

De activiteit der communisten in de schoot 
der b�drijven, en bijzonder der grote bedrij- · 
ven, is het hoofdzakelijk element voor de ver
birding met de massa's. 

Waar kon men het meest doelmatig de 
zaak verded:gen van de nationale onafhanke
lijkheid en von de vrede die da weg effent 
naar het socialisme, tenzij in de schoot der 
bedrijven, door waar de dagelijkse strijd het 
klassebewustzijn doet rijpen en de klasse
doeleinden helpt onderscheiden. 

E. LALMAND. 

Naam : 

Voornaam : ....•....•...........•................. 

Verblijf : 

Gemeente 

Geboorteplaats en -datum : .................... . 

Beroep 

Datum van toetreding : 

Cel,: ........•.........................•............. 

Afdeling: ......................................... . 

Stempel van de Fed. : De Sekr. van da Afdeling : 



BIJDRAGEN 

JANUARI FEBRUARI MAART 

APRIL MEI 1 JUNI • 

l 

\ 
1 

JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 

1 1 

OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 

Een goed communist 
betaalt regelmatig 

zijn bijdragen 

Ziehier het barema 

Voor de huisvrouwen, gepensioneer-

den, werklozen en jeugd beneden 
de 21 joor ... fr. 5,-

Voor de inkomsten loger don 

4.000 fr. per maand fr. 10,-

Voor de inkomsten tussen 4.000 en 

5.000 fr. per maand ... fr. 20,-

Voor de inkomsten tussen 5.000 en 

7.500 fr. per maand ... fr. 50,-

Voor de inkomsten van meer dan 

7.500 fr. per maand ... fr. 100,-



BIZONDERE ZEGELS 

1 
MARX 

1, 

Een 
11ntio11aal 
secretaris 

der C.P.B. 

ENGELS 

t 
&a 

alge•1ce11 
secr�.aris 

der l.i.P.B. 

LENIN 

Een lid van het 
Politiek Bureau 

der C.P.B. 

Een lid van het 
Politiek Bureau 

der C.P.B. 

Een lid van het 
Politiek Bureau 

der C.P.B. 

STALIN 

Een 

nationaal 
secretaris 

der C.P.B. 

Een Ud van het 
Polltlek Bureau 

der C.P.B. 

' 



OVER DE TOETREDING 

TOT DE PARTIJ 

l.!N DE WAAKZAAMHEID 

(Uittreksels uit de Statuten der C.P.8.) 

Art. 6 : Is lid van de· Partij, degene die er 

zich toe verbindt de statuten en de beslissingen 
van de Partij no te leven, toetreedt tot een ven 
ho"or organisaties en regelmatig zijn bijdragen 
betaalt. 

Art. 7 : Het nieuwe lid wordt opgenomen 
in de Partij door de algemene vergode. ing van 
de cel. Het moet worden voorgesteld door twee 
leden van de Partij of door het celcomité. De 
celcomité's waken erover, dot de nieuwe leden 
broederlijk onthaald, met zorg behandeld, be
trokken in de activiteit van de Partij en politiek 
opgevoed worden. 

Art. 11 : De cellen. hebben 'tot plicht er over 
te waken dot agenten van de klassevijand, 
ondermijners, provocateurs, spionnen en agen
ten van de politie, niet doordringen in de schoot 
van de Partij. 

Dergelijke elementen moeten ontmaskerd 
worden en uit de Partij gesloten. 

De vergaderingen der cellen hebben tot 
plicht sancties te nemen tegen leden, die doden 
plegen die tegen de tucht indruisen of die 
door hun gedrag de Partij schade berokkenen. 
Deze sancties kunnen zijn : het tot de orde 
roepen, de bioom, de strenge bioom, de uit
sluiting. 

DE PLICHTEN VAN HET PARTIJLID 

1. Hij woont regelmatig de vergaderingen 
bij van zijn cel. 

2. Hij betaalt regelmatig zijn bijdrage. 
3. Hij leest olie dogen d� « Rode Vaan ». 
4. Hij is gesyndikeerd of lid van een be

roepsorganisatie. 
5. In het bedrijf, op het bureel, in de 

vakbond, gedraagt hij zich steeds als 
toegewijde verdediger van de werken
de klasse. 

6. - Hij behoudt voortdurend het contact 
met de massa's, ten einde van hoor te 
leren en in stoot te zijn hoor te leiden. 

7. - Hij vervult een taak, hoe klein ze ook 
weze, in het kader van de algemene 
activiteit der Partij. 

8. Hij is er zich van bewust dot de mocht 
der C. P. ligt in hoor ideologische een
heid, hoor goede organisatie en in de 
zelf-discipline van hoor leden. 

9. - Hij ontwikkelt voortdurend zijn poli
tieke vorming ten einde beter de strijd 
voor de Vrede, de Vrijheid, het Socia
lisme te kunnen voeren. 

10. Zijn lidmaatschap van de Partij bete
kent voor hem zowel een grote eer als 
een grote verantwoordelijkheid tegen
over zijn Partij en zijn Volk. 

1 



STEEDS WERKEN 

AAN ONZE POLITIEKE OPVOEDING 

Het is voor de leiders der Partij, op olie 
trappen, onontbeerlijk dot zij nog meer hun 
eigenschappen ontwikkelen om de praktijk aan 
de theorie te verbinden, om de toestond te 
ontleden in de sector voor dewelke zij de ver
antwoorde! ijkheid drogen, om de kwesties te 
ontleden met betrekking tot het werk, tot de 
strijd en de tactiek in verbond met de theorie, 
t.t.z. met onze ideologische principes. 

Het is het geheel onz.er militanten van de 
Partij dot gewapend moet zijn om te antwoor
den op de valse argumenten, op de gemene 
laster der dienaars van het imperialisme, om 
de anti-imperialistische politiek en de principes 
die er aan de basis van liggen te populori-
seren. 

E. LALMAND, 
(X' Congres der Portij). 

1 
1 
1 
1 
1 

1952 

De Communistische Partij is ten opzichte 
van hoor programma de meest consekwente 
Partij. Zij is ook ten opzichte van hoor orgo
nisotie de meest democratische Partij. 

De Partij verbindt de democratie met de 
discipline. Zonder discipline, kon de Partij geen 
georganiseerde eenheid vormen en zou zij niet 
in stoot zijn hoor token te vervullen. Bij ons, 
moet de discussie het besluit ten gevolge heb
ben. 

Dit besluit, eenmaal genomen, moet aan
vaard en opgevolgd worden door allen. De dis
cipline der Partij heefi als grondslag het be
wustzijn en het begrip der token evenals de 
toewijding der communisten oon hun Partij en 
aan de zaak van het Volk. 

Joseph JACQUEMOTTE. 

In onze Partij bevindt zich de wore elite van 
het Volk, zij die gestreden heeft en zij die ons 
de enige rijkdom aanbrengt woorop wij fier 
goon : deze van de horde spieren en de klare 
geesten, deze van het helder verstond en van 
de dappere horten. 

Julien LAHAUT. 

1952 

Afdeling .............................. : Afdeling : .................. : .. ·········

1952 

Afdeling
Cel : ·······································

Naam : ................................ .
Voornaam . ...........................

Verblijf : ······························ 

..................... ························ 

Geboorteplaats en -datum :
........... ......... , .......................... .

1 
1 
1 
1 
1 
j 

Cel ··· · ··········
·················

········

Naam : ................................ .
Voornaam : .....................

..... .

Verblijf .................
.............

···············
···············

···············
··· 

Geboorteplaats en -datum :

·····
··· ····· ···········

·················
······· 

Cel : ...................................... .
Naam : ·································

Voornaam
Verblijf : ······························ 

·········· ······································ 

Geboorteplaats en -datum :
. .............................................. .

� Beroep : ·································

1 
1 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 Beroep : ·············
·············

······· Beroep : ·································

1 
1 

} 
Naam en plaats van de onder-

neming ........................

··· ·················· ··························· 

Syndikale of beroepsorganisa-
tie : ................................... .

Andere massa - organisaties :
··········································•·····

················································

Datum van toetreding : ........•
Strook bestemd 

voor het Centrum.

1 
1 
1 
1 
! 
t 

1 
i 
1 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 

i 
1 

Naam en plaats van de onder-

neming ·············
·············

·

·············
·············

·············
·········

Syndikale of beroepsorganisa-

tie : ·············
·············

······ 

Andere massa - organisaties :

············
············

············
·

············
············

···········
 

Datum van toetreding : ··· ......
Strook bestemd 

voor de Federatie.

Naam en plaats van de onder-
neming : ···························

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

Syndikale of beroepsorganisa-
tie : ................... .················ 

Andere massa - organisaties :
················································ 

. 

. 
···························· 

Datum van toetreding : ........ .
Strook bestemd 

voor de Afdeling, 





SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij d9IDitieve opberging in te vullen). 

Y
NAFGEDAAN 

�4-

\ :fa:�� � 

Afd./Sect.: � Dat.,{J Par.: t...-,· 
Interne aanwijzingen A CD.

ACD. Dat.: 1/ .?> S1e 

=-

V 

.... �2 .... /�f 1..f h .. ....... r.1.� ..... , ....... 1 .............. . 

.............................. , ........... ................ ..... ............... ............... _ 

. ..................................................... , ..................................................... . 

...................................................... ....... ? .. .................................... . 

J, .,. ,,z

...................... """"'""";,;'" . .... . . ... ............................ ............................................................................. ........................ .............................. ................ ..... . . 

.
.. 3. 

.
.
.. 
: 
...
..
... 
·= 

"l?"�Jq,y17.. ....... ........ .. .......... .. .. .................... ..... ............... · .. ................................ )f 3. ...... .... · ·�->� ... J.• ........ .

- 3 .. ,,, .... ···
�·7c: !4h . ·························· ... . ............. ··· ············ ·· fttrf······ .. f"' . 



Aan: KARA 

Van: :!.B. 

Ifo.B. 12929� >:... i 
,,J

'.J 
. . 

IIIij/3s 
Ik ve-r.ctrctk J �-..L het volgende te berichten; 
Volgens hier on�vangen informaties uit het Philips-Con

cern was Dhr. GODIN van La Lampe ?hilipa, die d-oor "5_ IL·, '\i i.3. 
een rapport van -1J , d.d. 26-1-1952, gesignaleerd werd 01=- een 
jubileum-'bijeenkomst der C.P.&. op 4-11-1951 te Brussel ) 

slechts voor zakelijke redenen daar aanwezig, nl. de controle 
van een in de zaal geplaatste versterker. 

Volgens deze informaties bestaat er geen enkele reden 
om aan de .rolitieke betrouwbaarheid van bedoelde GODIU te 
twijfelen. 

(III) 
�-

�;.an.�...... · 

-p:..f.i��fOp ar�• ....,. ---··- p ::::.:----
/.7.A,t.�.!d-

--

�; bi\ nr ....... �.r---
.
�t.�• ..-

,17-4-1$52 

� H.B. 



RAPPORT/NOTA 

Voor: CO 
Van : DRES II 

Betr.: Uittreksel uit het besprekingsverslag van Philips, 
d.d. 13-3-52 •

. . . . . . . . . . 

Dhr. Godin van La Lampe Philips (de Bel
gische dochteronderneming van Philips), die gesig
naleerd was door Spil op een communistisch feest 
met zijn auto is naar uit informaties is gebleken 
ter plaatse aanwezig geweest, omdat er in de zaal 
een versterker moest worden gecontroleerd. Men 
heeft geen enkele reden om aan de politieke be
trouwbaarheid van deze heer te twijfelen. 

DRES II, 24 Maart 1952. 
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No: 21_.- DIENSTGEHEIM. -

OP KAART 

ACD/ 'I � 

DAT: 'IJ/.'i.t 

'All "
26 Januari 1952.-

Onderwerp:"Belgische deelneming aan feest 
.2.Q-jarig bestaan ™ de Q.f.�."

Bijlagen: @én lijst.-
I 

I 

AAN: !.A./g.A.- � g.�.
V AN: W.-

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toeko
men, een lijst - vermeldende de nummers van de Belgische 
auto's - met daarachter de namen van de Belgische personen 
aan wie die nummers zijn afgegeven en welke auto's stonden 
geparkeerd op het daarvoor aangewezen terrein op "De Heysel n

te Brussel, op Zondag, 4 November 1951, tijdens de aldaar 
plaats hebbende feestelijkheden ter gelegenheid van de her
denking van het 30-jarig bestaan van de Communistische Par
tij België.-

Het origineel van deze lijst werd samengesteld door 
"Kapitein Freddy" - (MOYEN, André Michel, geb.29.9.1914 te 
Eigenbrakel, wonende aldaar, Koningin Astridstraat 25) -. 

De daarin vermelde gegevens zijn aan een nauwkeurige 
controle onderworpen en daarbij gebleken juist te zijn. 

Mogelijk kunnen deze gegevens - bij voorkomende· ge
legenheden - voor ons ·van enig nut zijn.-



• Date : I5-12-l95l. Rappo:rt : 1109 
Valeur i 5 /Jj / Origine : A J /43.

Objet : Voiture:::: çks y�r·t;:i.eipr.mts aux f�tes conm1unistes du Heyeel le 4/11/51. 

2.249 

645 

4I.901 

64.659 

e 

81.97-8 

2I8 .'756 

264.252 

,-.. - - .. · - - - - ... · - - - - -

::.r:OCITh;"B, �a;rçel 
iäZde�in 
rue des !,paronniGr$ , � 0 nruxelJ.e a. 

���!(1f J Lécn
inü'tts'tr'..t.el 
rrc ,,. Louvcint .:1., :BrriYelles. 

V A"f II J11ff!GEN • , Jr:.:I' cel 
01r1, u.ssce' de Vlemr-:e 1, �51, Je.t·i:o. 

DCIB M, Ferna:nct 
tté ce:nic.ien 
rue du Ch(tne, Comblain ,fü :.t'orrt. 

Sté Ar1. ll:';' .,,serie C1;ve1U.dllc 
Tél: ,ih. eavcr,Gd.1 '!lené. 
J:'UÈ v.e :.::.mcé, 50 ;JOUT. 

iR IFP !l!.s_ .Armanci 
r�p:n.:t c r.ii.1.1.0 :r<;f: 
:cue I ercz.., 1 D, J\ndeTlé ent'. 

::5't� .a.me Ia,portr"t 10n " Snauwa.ert" 
d�t.1ó JOORIS, .FrGderic L. 
f:quuro Fran(�o:ia RiGS • 28, t.'èhocrt,eek .,. 

T )1:J. IBE.s_ Joseph 
e m

..,
11 oyci · 

Chaussée de '.l:ournai. 30, '.8:i:·m:ol1-:?S. 

:D 'HAV]2, Guy 
?ai;ieaier 
B�ule,.,erd, Emile 'Bockst�el, · 266, :Brl.L�ellon" 

G ANSEh" .. t.JJS, Joseph 
emp!Öyé--
avenue des IIospicos, 3, Dxn.zx0lles. 

;g,QEl-rB 
1 

J OSB ph • 
electricien 
:r.ue de 1o. Verdure, 14 'Bruxelle� � 

. ..  ,.,/ . ..



266.084 

282850 

290.091 

313423 

326035 

366.225 

J 388.750 

430.643 

4'32 .595 

454.7I5 

4-75 .859 

,ao.19a 

480.947 

481.106 

VANN.AWSART, Jean 
méoanicien 
Roe St. Nicaiaee, 5 �oU't'nai. 

CARAEL. Qeorges 
artiste mus icien 
ruo de  :Vergnies, 42, Ixelle s • 

VERDYCK, Frans, Georges 
Schilders gaat 
Ragenbooglaan, 20, Deurne • 

.ABRASSART, Eg.gard 
ëöntremaitre 
:U1on le Mont, La Sarthe. 

LAURENT, Ge orgea 
mécanie:lan 
rue Horace, 14, Anderlecht. 

MAX, tlarguerite 
·rue de l'Ermitage, 50, Ixelles.

PMQ)AENS, Joseph
chauffeur
Burchtdem, 122, Binove.

l'ROETORIUS, Marcel
agent comm rc:1al
Steenweg op Brussel, 100, Wemmel.

B,PAGE, Joseph
Tronsports
rue du Cansl 15 Seraing.

S • .P .R .L. Etab l. Ernest Lendora
Délégué mIIDERS' b'rneet
l"U0 du Sceptre, 78, Ixelles.

HUYilRECHTS • Albert 1 

éïève éco!e mi1itaire
avenue de la Renaissance , 30, Bruxelles •

ROELS, Romain
Boû1iinger,
rue cîe 1a Chäpalle, 18

1 
Marchienna au Pont.

Aide aux Ieraélites Vietimes de la guerre
déléguá GO!iDSOHMIDT, Alfred
rue de la Vallée, l.0 1 Ixelles.

Mme. GRAND�AU, .Andrée
épouae KÖW SKI, Stanialas
avenue Coghen, 42, Uoele •

TIM?.1b'RMANS, Hubert,
ingánieur chimiste·
Beukenstraat 87, Linkebeek.

-, 

· KELLINCKX, Jean - écrivain - r. de L'Instruction 156 St.Gille
... ;... .. 



498.746 

508.233 

516629 

552 .296 

,542.692 

546.640 

560.9!2 

567.231 

571.123 

---
578.08, 

574.9I2 

581.908 

582 .360 

598.067 

- ' -

jBLONDIAU, Willy 
rua de Rebecq• 6, Saintes. 

Pm ARD, Joseph 
transparts 
Chaussée de Huy, �l, Amay. 

DEGUENT, Jean 
avOèat 
rue Goudenberg, 68 9 13ruxolles. 

RCELAN!I!S, Désideer 
hovenier 
Mechelenatraat 105, S-tronb eek Bever. 

:BEAUJAUX, :Fu-min
1 

Emile 
vo�ur de commarce 
l3d. d'Ypres. 68, Bruxelles. 

ROfdBOU'lS, Jeanne 
épee VAN LOO, Albert 
docteur médocine 
Potaordenberg, 344, Molenbeek St.Jean.

,VAN BELJE, René, Jozef, 
bediende 
Van Cortoeemdel&i, 125, Deurne. 

S .A.Diepha.co 
d:irecrteur COS!l!A, Jean 
avenue Firmin Le Char1:1crs 11 150, Jette. 

NOVILLE Jean 
Plomb.�!ngueur 
rue en B�is , 81, Liège. 

DE KECIIEL, François 
ingénieur 
aven. J. Stobbaerta, 82, Schaerbeek. 

HAEMELINK, Marcel. 
comptablê 
rue de Gerlache, 20Etterbeek.

R.AilID(llF, Aaron
Inap. !.1inietère Sté Publiqua
rue Em. Deroover, 10, Koekelberg.

S.A. Persil 

répt. 1.!AUROY, Gaeton 
rue Van OJ.'>ley, 14, Bruxelles. 

G<IBSENS, Victor 
commerçant 
rue 'Pjars • 92, Molenbeek ST .Jean.. 
P.AR?!ENTIER I Maurice• autoeariet, Kortrijkstr .207



600.200 

600.732 

60I.219 

602.549 

603.858 

604.2!6 

605.337 

606 .074 

611.801 

· 6I4.654

6I6.702 

623.570 

62;3.579 

625.099 

652.767 

-·4 -

SlNOY' PierrG 
ZicbhuiS'\l'eld, 10, J�bbeke. 

V!,aehte�or, Jean Baptiste. 
chaÜf1ciir d'auto 
rue de 1' intendant, 233, Molenbeek 6t .Jean. 

Caltèx pétroleum C;v.. 8 .A. 
délégué 'MATHIEU, Ferdinand 
avenue des Arts, 47, Bruxelles� 

KU-.WERMUNZ, Schoel 
l?abt. confections . 
Bd·. d • Anvers 32 Bruxelles • 

VAN IRA.AG, Roger,
:fonctionneire 
avenue Vander�waohman. 0 o, Tiatermole-»oitsfort • 

S .>.. Entrepriaes Chirniquoo et Electriqua 
rept. "de B.t\RSY, Léon 
Grimbergen. 

S.N.C.H. GO�SMAil et M. HEIBER 
rept. COLLE'îE, Marcel 
rue Thérésienne• 10 Bruxelles. 

GRUNENWAtD!l!• Osotir 
evocat 
avenue Brugoonn. 21, , .Ixelles • 

�AILLf.!Y:l., François 
lfourreur 
rue de France, 27, Charleroi. 

. 
. 

VAN ImMBROUCK' Elmire 
' accoucheuse 

Chausaée de Douai, 78, îournai. 

A�miti;.stration Communale 
Service du Ccil�ge 
Liège. 

m!STREz •. Albert 
B3usteur 
rue de Beyne, 134, Jupillà • 

'ERI,ICK, Denjamin 
diamantbew" 
Brialmontlèi, 42 Atti;werpen. 

co1?mus, Léon 
buree1Dediende . 
Fortuinstr. 8 Antwerp�n" 

DUPONT, Léo n, Auguste 
Chaû:tfeur - auto 
rue · de la Source, 18 Wavre • 

GOlDE, Dimitri, 
µ,génieur 

, avenue Ed. L�combl�, 17 Etterbeek. 

,· . .. /... 



635.411 

636 .852 

638.038 

636.004 

639.6I9 

,46.226 

651.713 

654.945 

655.754 

655.999 

"58.762 

660.290 

668.721 

671.586 

781"389 

677.144 

678.550 

- 5 -

WAUTERS, Jean
menuisier 
Gulden Bodemstr. 246 Antwerpen. 

GOOSSENS, Frans
marmerbewerker 
Antwerpen, - Antwerpsesteenweg 209 

VAN ACKER, Edouard
employé 
avenue Georges Henri, 18 Wol. St. Lambert.

HAMERL INCK, Kamiel
trambed iende 
Lamorinièrestr. 246, Antwerpen. 

IiELOUP, Victor
technicien 
rue Chet, 130, Mont igny s fsambre • 

MERTENS , Je an
:kleermaker 
Bergendries, 247, Lokeren. 

P.AUPORTE, Adrien 
étudiant 
Zonneboslaan, 20, Kraainem. 

PIERREUX, Le op old
radio technieker 
Stwg. op Brussel, 102, Halle. 

JACQOEMIJNS, Max 
avenue Houba de Strooper, 773, Bruxelles II

GILLIS
i 

Rel!ly
journa iste 
rue Em.m. Van Dries.sehe, 69, Ixelles. 

VAN MOER ; Frans 
Mechelsebaan 148, Kapellen op d.en Bosch.

BAELEN, Leopold
Ommegamgstr. 70 Wervik. 

REMACLE, Roger
nêgociant 
ehaussée de Waterloo, 180, St.Servais. 

KERREMANS, Léopold
radio-technieker 
Wouwerstr. 34 Hemiksem 

DOlIDELET, Frans, Jozef
officîe-r 
Uildaan 16, Brasschaat. 

MESMAN, François 
mécanicien 
chaussée de Mons, 627 k, Anderlecht. 

DE MAEYER, Benedictus, Guil:l.elmus 
. . .  /. . .



679.459 

, 681.258 

691.207 

691.263 

l 

éf• 
2I9

695.I73 

696 .064 

699.2!8 

7I4.061 

7I4.869 

722.596 

724.973 

6 -

industriel 
rue Josaphat }04, Schaerbeek. 

CALONGETTE. Fernam 
pompier 
rue des Gri•es, 15, Anderlecht. 

HUYBRECHTS, Meria, Lud. 
wwe. Veremana, Jan 
S/B 
l)ra'kenhoeve t 207, Deurne • 

BBLtON, Cbarloa 
entr.p. transports 
avenue Houba de Strocper, 121, Druxelles. 

CHAmLLIER. ldsdele inè 
épae GîtïP.i:1A, Jscquoa 
Place des Biou:f'aiteura, 5, Schaerbeek. 

LECmRcq,·· Martin

facteur aes postee 
rue de Mér-0êle, 461, Forest. 

DEBEYk'fi, Robert 
chargé de recherches 
chaussée de He!Imt, 46, Schaerbeek. 

BORREMAI�, Jean, LouiS
Memb�e de ln Cbambre des Repréeentants 
rue .Antoine 'Br�art, 71, St .Gilles. 

DUBRUNF AUT, Edmond 
artiste peintJ;"e 
avenue des Mésanges • 16, Auderghem. 

VAN A�, a'ean, Ba_ptiato 
gieter -vorn:er 

, Halfmaanstr. ;1, Antwerpen. 

MINNEBO, Leonie 
lpoux lî ogers , töd • 
Weldadigheidatr. 71, Antno�en. 

HOSTE , '.Pa,ul 
Bediende 
Gaaatr·. 37 Lokeren. 

VAN Li1NGEJ:ID0NCK
1 Frans• Remi 

bakker 
Uitbreidingatr. 282, Berchem. 

· THEYS, FranciRcue
brievendrage�
rue Louis Van Beethoven, 50, Am.erlecht.

GUERLEMAN"..L • Go or ges
magaa1n!êr
rue · Emile :Ne,ge , 1, La Louvière •
IiBCHIEII • Gl:!ston, mécanicien, r. des Groseilliers 31 Mons.

... / ... 



• 

.,.. 758.682 

738.696 

738.807 

742.247 

756.911 

759.492 

759.786 

. . 

761.168 

761.957 

765.714 

770.I6I 

770.776 

770.959 

771.711 

771.731 

-7-

!ANKIN, Joseph, Eugline, Louis
m ·canieien 
rue d' Idalie, 43 • Ixelles. 

CLAIKENS, Joseph, Antoine 
employé 
rue Gebrielle, 42, Ixelles. 

RUI.iENS, dit ROS IER, Emile, Georges, Pierre 
architecte 
rue du Coucou, 7, Watermeel-l3oitaf ort.

DUPON'!_J .Auguste
emplo� 
Chaussée de Louva in, Namur. 

HAXHE , Denise 
öpouae HOUG.ARDY
place du Grand Sablon, 29, B'.ruxelles. 

St2 IN, Arthur 
comptable 
rue Veydt, l5, Ixelles • 

DERICK, Joseph 
coilleUl' 
ru.a d • Ophem, 30, Druxellee. 

\7IAMS, Jean-Marie 
profeseeur U.L.B. 
Villalaan, 116, Linkebeek. 

DE CHOUY, Marcel 
s /profession 
Koestraat, 14, Gent. 

N.v.A. MEnrnsomm (Brouwerij)
verantw. REGnrBR • ( àdm. délégué) 
Koepoortkaai,J.5, Gent. 

THOOUEN, Joannes, Jozef 
fruithandel.aar 
Kruisatr. 22 Hasselt. '·

EVERJiETS. Jozef• Maria, Jaak 
<i:i.amänt�ager 
Lange Achtoromatr, 8· Antwerpen. 

EIEW AERT • V:arel • J ozeî • 
diänîËintbawerker 
Scbool�tr. 47 Antwerpen. 

SCHII/lZ Lucien, J. 
rue de Îa Teinturerie, 7, St .Hubert. 

VAIIDECRUlS, Karel', Jrrans 
· bediende, Collegestr. 10 Geel •

S .A. LEJEUNE, Ldt. 
VERW ARL'R.KE YN. Pi.erre 
Arembergntr •. 37 Antwerpen.

. 1 

. .. / ....



771.760

773 .l.32 

11s.,oo 

778.939 

780.611 

• 781.284

7Sl.774 

783.216 

789..394 

791.290 

792 .46'.3 

793.693 

794.805 

795.9IO 

- 8 -

LAUWERS, Gustaaf 
paawerker 
Steynstr • ll. Hobokon. 

GOWIC, Jan 
smid 
Steenweg op Lier, 260 Mortsc1. 

ETIENm • Georges 
mécanicien 
ebaussée d' Haecht, 1224, Evere • 

AROllOWEZ, Isaac. 
illgénieur 
Aven. dea Méaanges. 16, Auderghem. 

HAlfSSEMS t Louif> 
nettoyeur vitreo 
rue do la Fraternité, 2 Schaerbeek • 

BUCH, Edith 
avocet 
rue Paul Lautors, 66, Ixelles • 

V.AN HANDENHOVEN, Pierre 
metaalbewerker. 
Lange Haagstr. 20 ·Linkebeek. 

DELA'+ffiè, Frank 
machin:i.Ste 
rue du 22 ao1tt 8 Carniè:t".es • 

'f d: ;
I
J�j!�;_t���hácosl ovequie

1 rua Jean Obapel.i�, :,5, l,ruxelles. 

COPPENS, Jules 
éleetricien 
Kloosterstr. 56, Antwerpen. 

DU.PON, Norber·t, Rene 
êleetrieker 
Kloostefstr. 107 • Antwe?"pen. 

RE!NTJENS, Albo:bt, Florimond 
. boekhouder 
Ytittestr. 122, Antwerpen. · 

HAU MAR,, George$ , Augus to 
bediendè 
Justi� De Geyterstr. nr 264, Wilrijk. 

�AREA(], .Adolphe 
professeur 
avenue du Diama�, 164, Schaerbeek. 

PE ISER 
I 

Irma 
3�e BUCH, Henri . 
s/-pro'ff" 
rue du OhAteau d'eau, 44, Uccle. 



,. 

800.441 

802.797 

8IO.I5I 

8I2o797 

8I3.644 

817. 757

822.029 

822 .3I5 

833 •. 465 

835 .95,1 

837 • .525 

838 •. 049 

840.IOI

843 .692 

m.§., Jean 
werkman 

- 9 -

v .d. Danektdoorgeng, 25 t Uccle • 

JOUR1-1E, Marcel 
surveillant de travaux. 
rue Créspin, Hens les • 

VERVOORT, Jan-Baptist 
autogeleider 
Driesstr. 29 Nederokkerzeel. 

S.P.R.L. Publigravure 
rept .DEHERDT, Hubert 
Bd. d'Ypres, 82, Bruxelles. 

QUAIRIAUX, Désiré 
soucieur 
Chauss. de Nivone, 77, Molenbeek St .Jean 

BROEl4, René, Antoon 
architect 
Cruyslei. 9, Borgerhout. 

MICHIELSEN , Lé o 
leeraar 
Canadalaan, 224, Antwerpen. 

LIEBEB, Edgard 
architecte 
rue de la Station, 49. Dour. 

G ILLÓT; Henri 
invalide de guerre 
rue Flanière, 42 - 44, Ra.n$art. 

S IEBENS, Alfons, Jaak
slachter 
J. Woutersstr. 107, Willebruek •

PIDLKENS, Emmanuel, François, Cesarius 
aut o-technieker 
Vredelaan, 85, Wilrijk. 

NOR.GA, Albert 
,chauff.auto 
rue de l'EgliSe, 12 Liège. 

WLOD.ARCZAK, Henri 
ajusteur 
rue de la Vesdre, 2, Liège. 

STALM.ANS, 1ouise 
employee 
rue Guimard, a. Bruxelles. 

RAE YMACKERS, Henri• Leopold 
bedieno.e 

· De Meirstr. 40, Deurne .

/ . . . .. . . , , , ' 



' 

• 

843.880 

844.701: 

845.458 

845.7I5 

' 849.974 

852.257 

853.0X7 

853.574 

854.480 

857.636 

857.879 

861.109 

861.841 

862.3I9 

862.7I7 

- 10 -

BELTEN• Maurice• Arthur
h�arkapper 
Lange Scholierstr. 41 Antwerpen. 

SOLOTr Richard 
oftourneur 
rue de Donéa, 10 Bmbourg. ( Liège)

DE SCHREYER, Prosper. 
comnerçant 
rue des Boulonnerie, 128, La Louvière�

S4Y3TER • Emile 
m'inaur 
rue des Pawnes • 11. Bray.

F AWIAUX, Gilbert 
luthier 
Senter du Temple, 38 Wasmaa.

VANDERUSE, Oscar 
M. d•Herbatte, 217, Namur.

9§ LOI�UX, Gilbe�t, L.J.J. 
rue du Viilage 1 3, Feneur (Visé)

PEETERS, Raymoni 
é-tÜditmt 
rue Vande�linden, ll, Bruxelles.

FEHOVILIE, Joselll} 
Ö]électrieif:n 
rl.le de la Cuve, ll, Ixelles.

V ANDERBORGHT a Alfred
rèpt.oommerce 
Sq .Marguerite, 10 Bru.x.elleo. 

SWIGGERS, Constant, Pieter 
l)edieme, 
Hoplandstr. 27, Antwerpen.

MATH.AR, Rudol.f 
vitrier 
rue Pavée 1 3�, Eupen.

VERBC IS 1 1ouis
:lngénieur 
rue d� Visé, 40, Argenteau (Liège) 

RALIBT, Ludovicua 
hoo�donderwijzar 
Kandstr. 3 UOtllJesom.

S.B. de Matériel Automobiles S.A.
ropt .Em. des Groes du Lou. 
ruo de Hel, 157, .Forest. 

RELEC 01�, Xavier 
expëir-E:boekhouder 
Gustaa!laan 28 s�.Genesius Rode. 

MAT�ON • Gaeton 
dessinateur, rue J. Rayé, 72 Schaerbeek. • •• /. •• 



864.877 

867 .051 

870.067 

871.520 

867 "5I7 

- 11 -

EOSSlERS
1 

Joseph 
07bijou'i;1er 
rue Henri Peleers, 41, Anderlecht. 

CLEYS, Maria, Elsa 
echtg. VAN NIEUWENHOVE, Gustaaf 
leeurster 
Cadixstr. 47, Antwerpen. 

MAi.'1ARD , J oaeph 
chauffeur 
rue de anapeux, 211, Liège 

TRENCHANT, Franz 
étudiant 

rue at.Jean, 4, Tournai. 

VANDERRAEGEN, Elsy ,Céline 
echtg. COOLS, Ferdinand 
Kammenstr. 4 7, Antwerpen. 

+ + + + + + + + � + 
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No: 2§..- DIENSTGEHEIM.- 26 Januari 1952.-

Onderwerp:"Comm.-propaganda onder 
Belgische Militairen".- t f.F _6 lS-

Bij lagen één. -
/� U,/f� .,t/ ,.,u 

/ 
A A N : .!f.A./E-!·- !il! _g.�.

v AN: W.-

t:j .i.f J ·oS: "/ c;- '/- ;,./bi. t 

t:1! •.•• 1 

2 9 JAN l9'-i2 oyLj:>-.� .:.I
.,. ./ 

' /1 f 1 f I roPKAART·-
AC0/1.1 � 
DAT:l8/f("J 
PAR:�-

Onder aanbieding van bijgaande opgeplakte
aankondiging uit "De Rode Vaan", moge ik U berichten, dat ik 
omtrent de daarin vermelde "Soldaten-Avonden", van "Rival" 
het volgende vernam: 

De laatste maanden is het opgevallen, dat de "Belgi
sche Volksjeugd"-(een communistische jeugd-organisatie, ge
heel overeenkomend met het Nederlandse .. A.N.J. V.) - in de ver
schillende garnizoensplaatsen in Belgie van dergelijke "Sol
daten-Avonden" organiseert. 

Dit zijn z.g.n.ontspanningsavonden uitsluitend toe
gankelijk voor militairen en hun ouders, terwijl ook wel ou
ders van de elders in garnizoen- of in Duitsland verblijvende
militairen, tot het bijwonen van die avonden worden uitgeno-

. digd. 
Naas; ontspanning, die er werkelijk in één of andere 

vorm wordt geboden, hebben ook communistische propaganda
toespraken plaats, welke merendeels beo en de militairen aan
te zetten tot het zelf voeren ij hun onderdee van acti 
tegen de wettelijk voorgeschreven militaire dienstp icht van
24 maanden. 

Voorts worden tijdens deze bijeenkomsten adressen in
gezameld van in andere garnizoenen en in Duitsland verblijven
de militairen, met het doel aan dezen een "Pakje voor de S0l
daat11 te kunnen zenden. 

. .:,,� 

Gebleken is, dat deze vanwege de Belgische Volksjeugd
aan bedoelde militairen te verzenden pakjes, behalve enige 
versnaperingen, ook een hoeveelheid communistische propaganda
lectuur inhouden. 

O.f(

Te Antwerpen heeft zich onder de benaming "De Luimige
Trekkers" een plaatselijke groep van de Belgische Volksjeugd 
gevormd, die op dit gebied de laatste weken zeer actief werk
zaam is. 

i � 
Als leider van die Antwerpse groep treedt op: 

./'l, MOER S, Karel Hendrik, geb.te Antwerpen, 25-1-1932 
wonende te Antwerpen, Twee Nethenstraat,Ro:8.-

Deze MOERS is een zeer actief propagandist van de 
Belgische Volksjeugd en hij woonde als afgevaardigde dier or
ganisatie het in Augustus 1951 te Berlijn gehouden '�Vereld
Jeugd-Festival 11 bij.-

Volgens 



• 

"' - 2.-

Volgens verkregen betrouwbare inlichtingen, zou MOERB 
zich ook meermalen van .Antwerpen begeven naar het - in de na
bijheid van de Belgisch-Nederlandse grens tegenover Nederlands 
PUTTE - onder de �elgische gemeente Berendrecht gelegen -
kamp, waaromtrent ik U berichtte bij d.z.z.schrijven,No:573, 
d.d. 7 December 1951, onder het onderwerp: ttJeugdkamp van de
C.P.B. nabij Nederlandse grens tt.-

.Met welk doel MOERS zich naar dat kamp begeeft, is 
niet bekend. 

Alhoewel zulks wel wordt vermoed, is tot nu toe nog 
niet gebleken, dat hij zich via dat kamp naar Nederland be
geeft".-



Zaterdag 26 Januari 1952 
te 19 u. 30 

" TE .NINOVE 

SOLDATEN AVOND 
aangeboden door de 

Volksjeugd van België 
in 1fo zaal « Colisewn » 

PROGRAMMA 

« Jeugd van de Wereld >> 
Kleurfilrn Festival Budapest J 

VOLKSBAL 1
Overhandiging van het 

� Pakje voor de Soldaat » 
aan elke dienstplichtige 

der stad Ninove 
MICHEL VANDERBORGHT 
spreekt over het onmiddel
lijk eisenprogramma voor 

onze soldaten. 
Ingang vrij 

"DE RODE VAAN" 
----

Van Woensdag, 23 Januari 1952.-
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A toutes fins utiles, nous vous faisons savoir que 
l'harmonie du Drapeau·Rouge à l'intention de se rendre à 
Amsterdam, dans le courant de janvier, afin d'y présenter 
sa grande formation. 

Le 5 janvier 1952 
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No : .2.ê.7.. - DIENSTGEHEIM. -

Onderwerp:"Belgische Nationale Confeliteratie 
� de Politieke Gevangenen 
ontbonden".-

Bijlagen : één.-

AAN: g.B. - c.q. !•!-/R·!·
V A N : !_.-

18 December 1951.-

b. -/.,.b

IJ/ 2-f 3--!Jd,1) 
_2, om. 19 

IM:,'l.u I ft 6
-

Hierbijgaand gelieve U aan te treffen 
een opgeplakt bericht uit de "GAZET VAN ANTWERPEN" van heden, 
18 dezer, be�reffende bovenvermeld onderwerp, naar de inhoud 
waarvan ik U moge verwijzen.-
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Nationale Confederatie 1 
der Politieke Gevangene� 

ontbonden 

Zcmdag jl. had te Brussel op-' AL"'· nieU\V een zeer bewogen buiten- .,,,E,N NIEUWE
gewoon kongres plaats va!ll de GROEPERlNG' 
Confedera:tie van Politieke Ge-
vangenen en Rechthebbenden, die Onmiddellijk na het kongres 
tenslotte 1eidde tot de onbbinding · kwamen politieke gevangenen 
van dit organisme. Me.n weet dat ,bijeen, die overgingen tot de 
de Confederatie onder uitgespro- stichting va,n een «Belglsche 
ken linkse invloed ston<l. De In- Bond der Politieke Gevangenen 
vloed der kommunisten op het en Rechthebbenden>. Art. 10 v,an 
kongres dat verleden zomer te dit nieuw organisme verklaart 
Blankenberge werd gehouden, uitdrukkelijk, dat de aangeslote
leidde er toe dat de Confederwtie· nen totaal en onvoorwaardelijk 
der P.G. weigerde een verklaring gehecht moeten zijn aan België. 
vam onvoorwaardelijke trouw aan , Dr Anaré, voorzitter van de België goed te keuren. Dit had Belgische Bond van politieke ietot gevolg dat. �eleidelijk ;voor- vange:nen, heeft Maandag het aanstaande politieke gevangenen ontstaan van die vereniging toehu

. 
n- �ntslag nam.en uit de Con.fe-1 gelicht. 

derab1e. Het Nationaal Ver>bond van Po-De debatten verliepen i,n . een litieke Gévangenen en Rechthe'bg-espa.nnen atmosfeer: Voorz1tt�_r benden, d:at na de ·beivrijding uitRos somde de versch1llende wrJJ- ' sluitend met een sociaal ooel vingspunten op om tot. de slot- · werd opgericht, zo zei hij, heeft. som t�_'k�m� dat eenheid slec'!lts zich tijdens de eerste jaren onmogel13k IS m eenzelfde o_pvattmg baatzuchtig gel<Weten van zijn van vaderla11dsliefde. taak, die beston.d i:n morele en 
Door Luik werd een voorstel materiële bijstand. Sedert een 

tot wijziging der statuten i:nge- jaar werden de Werkzaamheden 
diend. Maar dit vootstel behaalde va,n de ver,gaderingen, k-0ngres
niet de vereiste meerderheid. sen en nationale raden stelselma-

Dhr Regi'beau stelde voor dat tig gesto_ord door bespreldngen 
de vereniging zonder winstoog- van po�!1eke aard. Enke.le leden, 
merken 4:Confederatie der Poli- onder "'ie de meest ee.r,b1edwaaT
tieke Gevangenen eu Rechtt:ie'b· dige namen ontslag. Talrî.ike le
·benèten:. zou worden ont,bonden. den waren voor,nemens hetzelfde 
De Confederatie zou blijven be- te doen. 
staan a1s verenigi,ng zonder E11tkele dagen tevoren was de 
rechtspersoonlijkheid. Een ver.er- Bond v,an Belgische Politieke Ge
fe-.ningskol1-ege zou de taak van vang.enen opgericht waarvan het 
de Confederatie overnemen, even- statuut, dat elke politieke inmen
als het beheer van .het bezit van ging. wil vermijden, eerlang in 
2 mi1lioen, Dit kollege zou verder , het StaatS'blad zal verschijnea:i . 
·binnen zes maan�E!lll een nie1.1w I De B.B.P.G. heeft dhr.n Jaspar,kong,res moeten bJJeenroepen, dat voormalig al,gemeen sekretairiseen nieu':"e nationale raad zou >4an het Verbond, en Bauwemoeten kiezen. ,;}ra'erts, tot erevoorzitters· g.e)io-

Hierop volgde et!n buitooge- ·zen. Dhrn Alers en Brack z.Îjn on
woon verwarde dis.lmssie, waar- 'dervoorzi:tters, dhr Dehousse al
bij de kommunisten zich hevig te- gemeen sekretaris en dhr Bru-t 
gen émtbind.ing verzetten. ninckx, algemeen perwliingmees-J 

Als het echter tot st-emming t�. 
kWain,. werd het vootstel Regi
beau goedgekeurd met 216 stem-, 
men tegen 92, bij 7 onthoudÎlll-

1 gen. 

De "GAZET VAN ANTWERPEN" 

van Dinsdag, 18 December 1951.-
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No: �.- DIENSTGEHEIM.- 14 December 1951.-

Onderwerp:"Actie � de c.�.B. 

tegen FRANCO".-

Bijlagen : twee.-

A A N 

VA N: 

L ' "r 

-

Hierbijgaand moge ik U doen toekomen, 

een tweetal plakbriefjes, uitgaande van de mantelorganisa

tie van de Belgische Communistische Partij "ONZE SOLIDARI

TEIT", betreffende bovenvermeld onderwerp. 

Einde der vorige week - 6- of 7 December j.l.T wer

den aan de militanten en vertrouwenslieden, behorende tot 

de Federatie AN1WERPEN van de C.P.B., van elk dezer plak

briefjes in totaal enige duizendtallen uitgereikt, ter aan

brenging op diverse plaatsen en voorwerpen, o.a.auto's en 

andere vervoermiddelen. 

Tot in de namiddag van Donderdag, 13 December j.l. 

werd echter van deze plakkerij te Antwerpen nog niets ge

constateerd.-

PI\OTESBETOGl?jG VAN • Q.NZE 
SOLIDARITEIT • TE ANTWl?RPEN 
• Onze S9'lldaptplt , • gilv,,G<!l An!· 

y,qrpen, ç,«;1mlsei,tt-<:,p ZQt"r<lag l& De· 
fl&ml)<lr te 16 1,1. een prol�,$lbttog!ng, 
9ericht )<>gen cje;geraonlethJlço vervol• 
!l}ilg van cjo �oCJnSê democraten R. 
J.ç,p11� 011 "1/n kamere<len. 

Alla voorul
�

ltevend� orgQJ1Îo<1tfos 

! worden OJ'90 epen\ deel I• nemen. 
Bijeeckomst ie 16 1,1. op bot Sch1>ol· 
ptoiu, wijk Seof c,,kJ De optocht w1>rdt 

, ontbondeJ'l in de $t"A.nd:rioss1raat, 4e 
Wijk.------

"DE RODE VAAN" 

van Donderdag, 13 Dec.1951.-
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RAPPORT 
VAN: KA-RA 
AAN: HB 
No.: A 1796 
ONDERWERP: Partijboekje 

,w, I', -
À 

v_Ç .,/fl J - o� .J ; , 6

2-8 MR'f-gtfr o 

�
. Aft. /J�rt9

van de Belgische Communistische Partij. 

1. CLIPPER zendt U hierbij onder dankzegging het partijboekje der
BCP terug, dat wij hem deden toekomen bij nr 12A840 d.d. 27-12-
'51. {v 

2. CLIPPER vestigt onze aandacht op een kleine vlek en de sporen van
pogingen tot uitwissing op de achterkant van het boekje, welke
veroorzaakt zijn, doordat een nieuwe employé van CLIPPER bij ver
gissing iets op het boekje geschreven heeft en daarna alles in
het werk stelde om dit te verwijderen, zonder het boekje te be
schadigen. Het spijt CLIPPER ten zeerste, dat dit gebeurd is.
Hij hoopt, dat hierdoor de bruikbaarheid van het boekje voor ons
niet al te zeer is aangetast.

' BIJLAGE: 1. 

27-3-'52 H.
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RAPPORT 

VAN: KA-RA 

Op 29-12-'51 werd aan CLIPPER brief CAH/51/1250 (124840) 

geschreven, n.a.v. de Nota van H.B. aan KA-RA d.d. 

27-12-'51 No. 124840.

KA-RA 2-1-'52. JK • 



.
Aan: Kara 

Van: H.B. 

No. : B 124840 

n.a.b.schr.KARA 124840 0. CO

,,, 

Odn.: Partijboekje K.P.B. 
IIIe/1 Fe • 

• 

Naar aanleiding van Uw rapport No.A 1548 van 6-12-1951 
doe ik U hierbij het origineel van het partijboekje der 
K.P.B. toekomen, terdoorzending aan Clipper. 

Aangezien dezerzijds slechts één exemplaar voorhanden 
is, zal het op prijs gesteld worden, indien Clipper het 
boekje n� circa 2 maanden kan retourneren. 

H.B •
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RAPPORT 0 
VAN: KA-RA 
AAN: HB 
No. A 1548 
ONDERWERP: Partijboekje KPB. ,1J'lJ"'>J 

,/ 

b,'I� .� 
�· Zf.5-1,1/.33/. 6 

l-\i, l!:i:, 1 1 

1 Äë ,, /1'/d �é) 
·----------.1 

Naar aanleiding van Uw 115754 d.d. 22 Augustus 1951 deelt CLIPPER 
ons mede, dat zijn Directie U zeer erkentelijk is voor de toezen
ding van een fotocopie van een lidmaatschapsboekje van de Communis
tische Partij van België. 

CLIPPER's Directie zou het echter zeer op prijsstellen als het mo
gelijk is het originele document te bezitten. Mocht zulks niet mo
gelijk zijn, dan zou CLIPPER's Directie het zeer op prijs-stellen 
als zij het origineel enige tijd van ons zouden kunnen lenen. 

CLIPPER's Directie houdt zich verder ten zeerste aanbevolen voor 
originelen van alle mogelijke documenten van de communistische 
partijen en mantel-organisaties. 

6-12-'51 •
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No: 560.- DIENSTGEHEIM.- 30 November 1951.

0nderwerp:0Van "SPIL" ontvangen 
nota met bijlage".-

Bijlagen : twee.-

AA N !-!-/B-!.
v AN : W.-

OP i,AART! 
AC� 
DAT.:..'?� !,� 

,TR.�-
, __ . ""':) 

/Jr 

1/·.I.JJ- N .• u.u 

{. /J"' 

\ 

1 

�-.:>_Dm, 195 ".J. >.J.3 -1>/./.rJ,J 

.. c /: �/6.?C> . 

Onder wederaanbieding van bijgaande nota 
van "Spiill, No:B.D.A./1-067/W.1220, d.d.17 October 1951, met 
een bijlage, moge ik U het volgende berichten: 

Deze nota met bijlage heeft betrekking op een bericht, 
voorkomende in het C.P.B.-dagblad "DE RODE VAAN" van Donder
dag, 13 September 1951 -(vóór-pagina, rechts onderaan) - on
der het opschrift:"Tegen de Provocateurs", aanvangende met 
de volgende woorden: 

"Er is op het ogenblik een geroneostypeerde circulaire 
"in de omloop met als titel "Belgische Communistische 
"Partij", die begint met de woorden"Beste Kam.eraad11

.-

Naar aanleiding van dat bericht in "DE RODE VAAN" richt 
te ik een ongenummerd schrijven aan "SPIL0 , gedateerd op 21 
September 1951, waarin ik hem verzocht - ten behoeve van onze 
Dienst - een exemplaar van bedoelde circulaire te ontvangen, 
aan welk verzoek hij per bijgaande nota met bijlage, heeft 
voldaan. 

Bij de ontvangst van deze nota met bij lage van "Spil'', 
op Donderdag, 18 October j.l., is mij ontgaan dat deze op 
mijn schriftelijke aa1ii,vrage betrekking hadden, om welke reden 

.,/, ik verzuimde hierop U.,aandacht te vestigen. 
Het genoemde nummer van "DE RODE VAAN" van Donderdag, 

13 September 1951, deed ik U toekomen met een vijftal andere 
nummers van datzelfde dagblad en de overige Belgische dagbla
den, bij welke bundel was gevoegd dezerzijds begeleidend 

/schrijven,No:437, d.d.15 September 1951, waarin op blz.2, on-

.�)/ der punt: 13e, op bedoeld bericht de aandacht wordt gevestigd
\�? Ter completering dezer aangelegenheid, moge ik U advi-

seren, het bewuste bericht te doen opzoeken en uitknippen, 
ter voeging bij dit dossier en ter eventuele verdere behande-
ling, c.q.ter kennisneming, aan het daarvoor in aanmerking 
komende afdelingshoofd door te geven°.-

----------------------------------
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B. 

D.h./1-067/J. 1220.

Veuillez trouver en annexe la lettre cir
culaire aaressée par des inconnus à des anciens mem
bres du P.C .B. 

Le 17 october 1951. 



. . PARTI COMMUNISTE DE BELGIQUE 

Camarag.e 

Ta fiche au P�i porte la mention: démissionné. 

Nous sommes ainsi quelques dizaines de milliers a avoir perdu 

/ 

le goüt du Parti depuis quelques mois.Il n'y a plus ac.tuellement, 
�8.000 membres payants et nous étions plus de 100.000 il y a 4 ans • 

• �
r 

Depuis la mort de not re grand Julien Lahaut dont l'e�écution 4t I arrangeait trop bien eertains bonzes du e.c. pour qu'elle soit uni
quement l 1 oauvre de la Réaction,le glorieux Parti de Jacquemotte et 
de Marteaux n' a plus rien de nati onal et plus grand chose de commu-

. 1 /, niste. V�··r Est-ce par communisme que le Camarade Lalmand et sa femme Jemne
of ,1;' �ullier touchent à eux deux preès de 30.000 fr.par mois; le premier 

4t k�' étàiit appointé au Parti et à la librairie communiste,la seconde au 

- ,.,.4'�11" Parti,au Rassemblement des Femmes pour la Paix? 
\i ,. { X �st-�e par communisme que le Camarade -Te;tve vit -�IO,_iiven��

• l'W 
Moiiere a Bruxelles dans un appartement luxueux qu'II Toue �,,500 

1<�v fr. par möi"s plus les charges? 

� ;· 

Voilà pourquoi ces chefs théoriques du Parti ont abandonné les 
rênes aux mains d'étrangers qui nous imposent des mots d'ordre étran
gers inadaptables à notre pays. 

Car ce n'est pas Terfve qui commande,c'est sa maitresse la trop 
f fameuse Juive "Evelyne"Berkman,ce n'est pas Lalmand qui dirige:ce 

�/ �ont les au1ts Moïse Heiber,Roger Van Praag, Frederika Stern et 
� l'lobert, Wolsztajn! 

\ 

.\ 
Et pourtant Camarade,il faut rester au Parti! Tu ne peux abandonne 

l'héritage des �acquemotte,des Marteaux et des Lahaut.Su tu restes 
avec nous,tu rapprocheras le jour ou nous ficherons à La porte ces 
profiteurs et ou. nous referons de notre glorieux Parti,un :i;:e.rti 
national,un parti communiste. 

�- � 

Cachet( �du Parti Communiste 
Belge 

Fédération �ruxelloise 
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"l t'/ 

/ ACDf::4w d / -:•�� .. - 't·'/

Nous vou.s faisons nar·verür E:Jn ariw�xe, les 
_première et troisième leçÖns qll.e lc::i nomm.és · D� CüNINCK 
.Albert, né à Alderlij. · le 0 00tobre 191G ,. dotn.Têïfis __ _ 
à B.orgerhout, avenü.e Planti.n et ;,foretuB 

I 
l�l, et 

GOYENS, ./Jlbert 1 né à DieRt le 25-'7«1904, membres de la 
Commission Coloniale du P.C�B., cnseignent à dos Noirn 
appelés à faire partie d'une organisati0n que le parti 
-weut créeJ:' pour étendre son action au Co.Q.go beJ.ge"
Ces cours proviennent des milieu:x: communistes ,parisiens J

La douxièmc leçon doit encore être revue et 
corrigéeo 

Nous attirons votre attention sur le caractère 
secret de �te c��-.@unicatiQ_gv 

Le 13 novembre 195L 
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lère Leçon. 

LA TERRE RT LiHOMME o
------- ... --.. .,..�--

La T.erre a d' abord .été une sphère de gaz indandescent 

et lumineux. Mais les parties superficielles se refroidissant 

les gaz s'y sont particulièrement condensés sous form:e de 

liquides ou de solides, De là une distinction qui s ? est peu 

à pèu produite à la surface dé notre gl9be entre� 

1° ) L'atmosphère, ou enveloppe demeurée gazeuse 

Z 0 ) Les �ers oµ étendues liquides 

3° ) Les terres qui ferment le fond des Mers et en émergent 

sur certains points, ce sont les continents et les 

îles • 

.A 1' intérieur de. la Terre demeurent enc<ilre une ou plu

sieurs masses en fusion brulantes et incandescentese 

L Aterre fait partie du système solaire, dont une étoi

le le Soleil est le centre. La Terre est une planète 

qui tourne au.tour du soleil. Elle a une satellite, la 

Lune qui to urne auto!Îlr d' elle" 

La Terre est uni., globe ou sphère de 40.000 kilomètres 

de tollr qui accomplit un double mouvement 

1° } Il tourne sur lui-même en 24 heures 

Z 0 } 11 tollrne autour du Soleil en 365 jours, c'est à dire 

. en une. année. 

La pl\Vsionomie de la Terre se caractérise par une 

certaine répartitlon des terres et des mers, des reliefs, 
des climats, de la v�gétationo Or oette physionomie a 

varié au cours des äges et elle �arie encoreo Elle le fait 

�vee une lenteur telle que plusieurs générations d'horomes 

ne �euvent enregistrer que des variations à peine percepti

bles ou ne portant que sur des détails, mais comme la Terre 

est déjà très vi�ille, les variations ont été très fortes 

au cours des äges gé�logiques� 

Le Nora äe la Terre contient beaucoup plus de terres 

que le Sud. C'est pour cette raison que l'Europe a été 

oo/eooo 
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habitée par une grande peuplade et civilisée par elleo 
La surföce de notre globe a environ 510 millioas de 

kilomètres carrés� Elle comprend environ 28 7" de terres 
et 7 Z �o de lvlers" 

La vie sur terre est née par hasard au. sein des eauxo 
Cellule informe tout d'abord, 1rêtre vivent a subi peu à 
peu des perfectionnements qui l'ont élevé dans la chaine du 
monde végétal ou animalo Il ost diffieile de vouloir 
fixer une date de l'apparition dG 1 1 hommeo 

L 'homm.e demande à la terre des produi ts pÓur se nourr, 
rir, se vêtir, se fabriq.uar des vêtements et tous les 0b ... 
jets nécessaires à la vieo Il provoque la production de 
certains végéteux, par la culture, et de certains animaux 
par l'élevage; il transforme lss produits bruts en objets 
de plus en plus perfectionnés, par l 9 industrie" L 9'homme 
�ou·h modifier dans une ccrtaine mesure les conditions na� 
tûrelles du pays oû il vit, 11 peut, par son ingéniositê 
et son travail obtenir de la nature des produi ts plus nom-. 
breux et plus �bondants. Il peut modifier non le climat 
mais : 
a) la nature du sÖl ou· il met des engrais sur les terrains
pauvres, de la chawc dans les sols $il.iceuxo
b,) le régime des eaux- en creusent. des canaux de déri vation 1

il draine les sols tro_p humides. En cr·eusant .des canaux.
d'irrigation il amène l'eau des fleuves voisins dans les
régions sêcheSo En formant des puits, il répand à la sur
face des sols arides l'eau qui se t.roqvait incluse dans 1e
sous-solo

c) la végétation par le fait même q_u' il modifie la nature du
sol et le régime des eaux d' une contrée, '".i.ï en modifie la
production végétale. �ais en outre, il transporte certaines
plantes des régions d'origine dans certaincs autres ou
elles n' avaie.nt jamais existéo
d) la faune - l{homme a a��t:h.11?-a.té dans certaines -régions

' ., 

des espèces d' animálLip:JUt�les .q_ui y �tS:ient inconnues" 
A mBsu'.!:'éq_ûe la scief1.ce prog:i;-esse 1 'homme dcvient plus 

, ,, ' • 't 

habile à découvr:11�":dan� :la ,nature des ressources utiles" 

•, . .  , .. . 
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Par l�industrie 1 r homnie crée des produits nouveaux, 

c.omme par J.,a culture et 1 ? élevage, L' industrie cohsiste

en effet à transformer certaines matières premières fournîes

par la nature, matières d e origine animale {viande et cuir 1

laine et soie � etc o �.} v-égétable .t graines at f:.:ui ts, lin

et co ton, bois etc, o"'} et minérale {mé·taux j etc o c �) e.g. mat;iè=

res pn en �bjets utilos à 1 v ho.mm0 : ali.ments, tissus, ma�

chines, etc O Q .

La grande industrie fe.briqu.e des objets com_pliqués er. 

grande quont:i té gr6.co à l' cm.ploi des machines actionnées par 

la vapeur ou 1tél0ctricité. La grande industrie dépend en 

grande partie de la nature, puisque c � est" elle qui lui 

fournit le combustible ot la matière première; mais elle dé? 

pend surtout des ouvrie.rs qui sont utilisés de la cueillet,. 

tes à la culture, do la chasse à 1 1 élovage, des industries 

extractives aux industries de trans�formationo 

Ces ouvriers n'utilisent pas seulement les produits 

de la nature mais ils en erécnt de nouveaux; ils ne sant 

pas seulement des sujets de la nature, mais les principaux 

collaborateurs. 

L'espè.ce d'homm.e dont la. plus grande _partie de la nature: 

est peuplêe est l'ouvrier q_ui travaille de ses mains et 

qu'on paye au jour le jouro 



3ème Lecon 
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L? IVI1?ERIALIS:,J1E 
.-. .. -�--__...·----·· 

Nous avons vu dans la dGu:x.i.ème leçon g_u.1 l<1 produ,e,

tion capi taliste ne petrt &tre q_uolqu.e cho SD Li.ni et êf.i organisé 

q,urelle est d'un bout à l q autre divh.iée en erltTe'i_Yr�ises 

de tels ou tels ca.i; .istes,, Il existe donc une concurren-

ce entre eu:&:,, 

Comme tout capî. tal,iste chorch0 à augment er ses profit.s, 

chacun d? eu:x. s 'applique à produir·e le plus de ma:rchand:ise 

possible, ce qui fait QUG lo n1a.rché es 1, blen vi te inondé" 

De là:, su.rproductiön et la crise gérl-;1rale- su.r1riento 

Q,ue faire mainLGrlan·t dit le capitaliste ? .Arrêter 

la production èt recommencer lo1•sL1t:..' il y aura à nouvea.u de,

mande. Et le capitalisto mot à la porte les ouvriers qui 

iront au chomege. Le pou·.roir <l � aohe:lï de coa ouvriers .diminue 

et la situation s t uggrave encoreo 

.Alors les capitalistes ) pou.r pouvoir fa1:>riquer moins 

cher, met tent darts leurs usines des t.n.achines plus puissantes 

pour faire dim.inuer le prix des ms.:r;chandises � La mise en 

marche de ces machines provoq_u.e des uou•rnaux chomeurs et le 

pourvoir d 9 achat des ouvriers diminue e.ncoreo C t est ainsi 

que les crises économiques se suiven� les unes après les 

autres jusqu'au moment ou la �rise est pBrmanente
1 

qui veut 

dire : la fin du capitialismeq 

Supposons qu 9 en Be).giqu.e il y ai t 5 fabriqu.es de chaus...,. 

sures et qu � elles fabriquent tant e-i; plus que le m<:1rch€: belgc 

est plein. Ces rabriques vendront alors leurs chaussure6 dans 

d' a utres pays ou elles pourronto '.'.IaiEJ dans ces payT'. il y a 

aussi des fabriq_ues de chaussuros qui à un moment doriné n i im� 

porteront plus et fabriqueront à loL1.r tour té\nt et plus 

ciu' il y aura également surprodtttction dans leur pays et 

qu'elles subiront égaloment la crise éconorcD.QUOq Do là; 

plus d'exportations o Q,ue faire maintcna.nt dit le capitaliste? 

C'est simple� Il y a er-core dos pays qui ne sont pas civi= 

lisé�" 1Tous pourrons y prendro des matières premières� y 

fabriquer toutes s.o:i.·tcs de choses, car là la force de tra .... 
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vail est quasi pour nien� Et c ï est ainsi �ue nous arrivon8 

au rég1me de colonisation., Ils occu._pent ces pays pou.r 

pouvoir acheter la f'oroe d.& t:·P.va.il .Pour un salaire de misèr{:l 
et y prendre les matièrcs premières. Et ainsi ils ont pu 
évi ter plus de crise.s, Jvlais il est éi:r'.ri vé an moment cu il 

no restai t plus aucun pays à coloniser, Q.uo fai:co mainter..ant 
dit le capi talist;e '? 

Comme il n�y a plus :ri0n à. partager, nou.s p:rendrons 

10 pays des au tres" Et pour cel&. nous forons 16! guerre" Du.� 
rant q_uelques années ilw fcrant do la yropagandc-j• IJ.s fe:ront, 

croire aux popi.::.l. tioHs o_u'' U:.., font la ,guerre peur la e:t vi.., 

lisation; ils p:rome·bt.ent ö.r:,s m.ciJ.leurs salai:r.Gs 9 a.es pen.

slons, ils inventeront de toutc.:i sortos et lltina,lement la 
guerre éclate. L 1'un ou l'autre pays a gagné, et; le gagnant 

prendra le pays du perdanl;., 
C 9 est oe qu' on appellc Ii\tlPERI.ALJS:.,,1E ( grand royaume ,.,. puissant 

royaume ou conquête d 1 autrElB pays}o 

Le systèms capitaliste potte SG nauver doi t toujours 

recoun·ir à unc guerre _pou:r détrui:r·o et rcfabriquero En 
plus, pendant la guerre ils ne plly"èm:. qu.e des peti tes sol.des 
aux solda ts qui seront d' ailleJJ.rs ps,yées .Par les ouYriers 
t1ui seront restés dans les fabrio.u.eE pe!ldant la. g�er.1'.'ec 

Ceux-.c i doivent d t aillours t:;.·anlillór nul t et jour po1,1r los 

capi talistes qui ne leur paient q_u 1 tm salairo dérisoire, 

sous prétexte qu'ils travaillent peur la p3trio, pour leurs 
soldats et pour gagner le. guerp:;, 

Et ainsi l 1onvrier se ó.emend0 pcurq_uoi :i.l se 'oa::;G ., 

Les ouvriers en ont assez et ils ont commencé paJ.? u 1 oJ:gani� 

ser" 

En 1914-1918 il y avait en Europe un parti SOCibLISTE 
à la têtG duq_uel en Belgiq_ue se trouvai t Emile Vando1'Veldo � 
en Angleterre Lloyd George� ct1s1·., � Malheureuseme11t les 

Oapi tal istes sont arrivés à F.tclltcr les loader·s socia!?l!iStes 
de presq_u.c tous les pays a. � E•J.rope,i 

Mais en Ru:,siB au.ssi existait le parti SOCIALISTE à 
la tête duq_uel se troLPf�ic.ut LENH�E ot s·rJ.;LlNE" 

.,_ .,/ 0 ,4\ •' 



C crnx-ci ne se sont pas laisGés ach� .. · �'. .. : _r1ç��- les capi tal istes 

et ont au -0ontrairè fait comprendre aux ouvriers qu f une guerre 

ne rapporte· que de la misère pour les peuples, et que s 1 ils 

prennent les armes ce ne sera que pou.r so battre con-tre leurs 

propres capitalistes+ c�est ce �ye los óuvriors da Russie 

ont fait� Les ouvricrs on t formé le gouvernqment des paysans 

ouvriers des SOVIETS (Conseils ou·v'I'iers) .· 

Une même révolution avait déjà eu lieu en France en 

18?lo Les ouvriers avaient renversé J.o gouvernement
) 

mais 

ils avaient omis d�immobiliser les oapitalistes, car ces der� 

niers se sont organisés 0·t. ont reprj_s J.e po;.ivoir aux ouvriers v 

Gette révolution a servi d�excmple à la. Rnssie et c�Gst 

pour cette raison que lo révolution de 1917 en Russie a plai• 

nement réussi, les ouvriers ont fait la guerre contro leurs 

propres capita1is1;es et ont formé leur _propre gouvernement" 

Les mouvemen.ts ouvriers do tous les pays ont eu 1 1 exem�, 

ple de la Russie et c 9 ost lc soul chemin qui leur roste à 

suivre st�ls veulent connaître unc vie heureuseo 

Après la guerre de 19�0�1945 d 9 autros pays se sont 

libérés à l'exemple de la Russie en 1917 ; là Pologne, la 

Tchécoslovaq_uie i la Bulgarie, la Roumanie; l".Albanie et la 

Chine. 

Vu qu'il n'y a dans ces pays plus àe capitalistes 

q_ui met tent les richesses dans leurs poches � to11tes ces 

richesses reviennent au peuple� Les salaires augmentent t , 

les prix diminuent et wu l'augmentation .du pouvoir � Y achat 

de 1 'ouvrier, la surproduction n v existo _plm.s et le toL"t 

peut être achetéo 

Les capitalistes essayent oncor0 de briser la force 

des ouvrîers• Le parti socialiste a pû joindre des Dommes 

comme Spaak en Bclgiq_ue (acheté par les capitalistes)e Par 

des belles paroles ils conduiscnt les ouvriers dans la voie 

des eapitalistes et essayent mSme do fairè cctte propagan-

de �usq_ue dans le coeur même du Congo Belge; ceux qui ne veu,..., 

lent pas nous suivre dlscnt-ils sont des communistes, qu'il 

prétondent être pê...yés par i,loscou; ils dé cri vent les communistès 

comme des barbares, des criminels, ete.�. 

.;a e/ o o P 
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Mais laissons dire ces gG.ns; car il n 1·y a. allcun douter 

qu 1 au plus de mal ils d:Lront ::3.es communistes, au plus iJ/ost 

,indiqué que le Communis�e est sur la bonne voieo

I· 
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Nr. Gr.V.J. 167)/51 Conf. 
20 November 1951 •. 

CO t\\ Fl n·r; l\fîlEEt� 
· Ond.erner,1: '1:e1�erinc� toega·1g tot België

va.•1 een gezelsc.:1a:9 in verband m.et
Comrm.1t1) stiscli :part ·_,;feçist te Brussel" 

• 

Verneze·1 word.t naa:� 3-ezerzl,jd.se brief 
i.Jr. Gr.V. D. 1679/51. d.d.. 15 november 1)51. 

n.,�11 
I� vom1e dezes ;elieve U aan te 

treffe'l ee ·1 uittr2il:::seJ.. uit es'.1 veilig
heiasrapport, opgemaakt joor Z., naar

3,e i!"ihou.a. waarvan ';:ortheid.shalve wordt 
ve!'î'?eze !J.. 

Dezerzijds is aa� de�. ter.plaatse 
opdraGht ;.:;egeven 0L1 zich rilèt Zijt1 
Bel6ische opposite number over deze a�n
geleganhei:l te verstaa!l e•1 te tré1cl1tè�1 
,1aatselijk een regelin� te treff2n waar
.:i.oor een soortgelijke. herhaling voorkom.en 
kan wor" • 

S.T. 

AAN: Hoofd B.V.D. 

typ: 11 
coll: 20. 
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Uittrel\S el.i CONFIDENTIEEL. 

VBILIG!:EIDSBERICHT: 
CON tDENîlEEL 

Datum va11 het berioht: 
lia.pporteur: 

]3 November l95l. 

Van 1.1ie is .het bericht afkomstig: 

Betrouwbaarheid. van het bericht: 

De gegevens steunen voor 
merendeel op eigen waarne
mingen en mededelingen v�n 
ambtelijke instanties. 
Betrouwbaar. 

Äcties ondernomen: Ger.e • 

1',:;et tvell{e instanties wordt samengewerkt: Gene. 

ONDER�vERP: 
, . .

Nadere gegevens omtrent weigering 
toegang tot België van Nederlatlds 
muziekgezelschap.· 

• 

Bi.ilap;en: vijf. 

In aansluiting op het gestelde in. het rapport dd. 8-ll
' 5l (toegezo�den aan B.V.D. bij brief Gr.V.D. 1679/5l d.:I.. 
15;n;51) onderwerp als in aanhef dezes,. r10:;e ik U het 
volgenl e berichten�. 

Door mij zijn omzichtig in.formaties inge, on.11.en bij een 
der bes4uurslede 1 van het muziekgezelscl:J.ap ".Jazz-Pipers 11 te 
lJaastricht, door uie aan mij tijdelijk ter l:;ieschilddng werden 
gestêld. .ie als bijlagen h:.erbij _gevoegde bescllei.:1.en, te weten 
a. een afschr.ü't van de uitvoei"- en veder invoervergunning

van muziekinstrumenten;:
b. een afscbi�ift van de instructie omtrent de

wed.strijd;
c. een afscl1rift van een lijst der deelnemers en supporter�,

die bij gre�1.spassage àoor de Bel�ische grensbewakings
ambtenaren werd verl4nt:j, ondanl,cs het feit dat ie.:ler lid.
van het gezelschap in het bezit ,,.,as van een bewijs va.n
N'eder·land.erschap .of een Nederlands paspoort"

Verder ne1�t1 mij ter zake medegedeeld, dat .:ie deelname 
aan de muzielrnedstrijd te Brussel, in verband. stond 1:1et een 
aankondi�ing daarvan in verschillende muziekbladen en naar 
aanlei.:Ung waarvar1 ;ie leden van de band "The Original Jazz
Pipers 11 besloten hadden aan deze wed.stri,sd. deel te nemen. Op 
verzoek was hu...ti. vanu.it Brussel een ins truc tie van deze ued
strijd toegezonden. 

De organisatie voor <leze deel�..ame, was overöelaten aan 
de Heer HUY?JEN', Tionen.ie te Valkenburg. 

Het vervoer van h�t gezelschap heeft plaats gevonden 
�ioor de lJ. V. Bus onderne.ro,iing "De Valk: 1

1 te Valkenburg, uitge
voerd door .:le chauf.feur S1.iEETS 1 Frans.,. van J:Jetterlandse natio
naliteit, gebore!.1 te Roosteren. op 17-12-1900, çBhu.wd., 

1:10nende te ValkenhJ.rg, Konin,;m7ink,,3lstraat no. �2a" 
T.o.v" de deelnemers, supporters, onderneming van vervoe

en de �hauf.:'eur is door mij in deze volstaa!'l met het ve.ststel 
len van d.e nersonalia alsmede het i.minnen van ibli�htlngen 
bij de plaa-tselijke politie. Hierbij is het navolgende 
bekend. :;eï-;orden" 
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l" de onder punt l (op bijlage c •. ) vermeJ.5. e persoon nas op
9-11- • .51 onbekertl. in de ad.rnirii:s tra tie der plaatselijke 
politie, :::el bl.:eek mij uit ,ie aantekenino;en op de 9ersoons
kaart va:1 z:.jn va.:lsr, dat deze vrega� poli ti�!;.:e misdrag..:..n6en 
t;ljdenf' .ie T),...1.itse bezettins is uit�eslot.en van het kies-
recl1L tot 2 Ju.ll 1956; 

2 •. de ond.e1� :�mnt 2 vermelde persoon ki.7am niet voor in de 
ad.minis tratle van ae ree' erc:1e en ?. I.D. Vfü1 d.e .;e11eente
polltie te Heèrlen, bij oo� tröle is _;eblelcen dat d.eze niet 
staat ingescLreve� i�1. het bevolkin_;sre'.:;iS ter dezer .;e1:1eel1Ge 
.:1oc:i aldaar. werkzaa.m is in r.esta1.1:i:a:1t Castelm te Heerlen; 

3 •. de onder pu-11.t 1.1.� op be.:J.oe.li e bijla . ..;e ve:i:melde persoon was 
onbel:end bij d.e recLerc:l:�e der ,,;emeentepol.i..tie te Eeerlen, 

I docl1 _:1-oor de pl. P. I.D. werj_ vèrond.E:rstelJ. dat ova1• hem bij
� de B. v .D. nadere �egevens be':end ziJn� 

� 4. alle overlc.;e op de bi.ilage vermelde personen v7Bre!'.1 o.1belranj 
bi,j de ,1a�ts2:lij'.:ee politie •. 

'ctificatie In het in aanhef dezes or·Jschreven V .... rapport staat àJusievalijk
ver meLi, dat de ;re!:1.spassage ná ae wei1:;erin.J, nadien heeft 
plaats g.:föad via de doorlaatpost Visé, dit meet zijn via de 
d.oorlaa tpos t Ei j sden-1.foel ingen. 

--

• 

typ: il 
coll: lo 

Te Uwer iriîórmátié vior1én hi9rbij gevoegd. twee berichten 
1..1it plaatselijl-:e dagb.Jaien betreffend.e vorenvermeld.e wei5erins 
en het optreden van bedoeli 6ezels�h.ap te Brussel • 
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BijJa ge � •. behorende bij 
V. -rapport dd. 13-11-1951 •.

.àFSC:.-JRIFT. 
COI\\FlOENTIEEJ_

Inspec·tie der Invoerrecl'lten en Accijnzen te î!iaàstricht •. 
Afd.elil.1:;: Invoerraclmn •. 
Onl erwerp: Vrijdom invoerrecht 

. muziekinstrumenten. 

Maastricht, 3 November 1951. 

De Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Maastricht; 
Gelezen een verzoekschrift van Jazz Plpers p/aJ.l,i.Huijnen 

te Valkenburg, om vergun.iu.ng tot uit en wederinvoer
r 

alsmede 
vrijdom va!l invoerrechten en invoerbelasting e11 statistiekrecht 
voor de navolgend.e nruzieki:1Strumenten, welke na de uitvoer en 
gebruik in Bel�ië in 01'1V'e!'l.1erkte staat wed.er zullen. worden 
i�gevoerd t te ueten: 
a •. een trompet;· 
b. een 3:uitaar;
c •. een trombone;
d. een bombardon •.

Gezien de verkregen inliclitin�en en selet op art. 19" le 
lid, letter a. van het tariefbesluit 1947, op art. 1 sub 2a en
art. 2 van het Vrijdombesluit l935, art. 13 Besluit op de owzet
belasting 1940 en art. 3 letter j •. der Wet op het Statistiek
recht 1932 Stbld •. 231; 

KERFT GOEDG.GVC :-JEIJ 

de gevraaE;je vergunning. te verlenen onder de navole;en voor
waarden:. 
a •. dat, de gce j_eren, zowel bij de ui.:hvce r als bij de vrederinvoer 

zijn voorzien van een. door de ambtenaren der invoerrechten e.n 
accijnzen aangebracht her:;:enningstels:en; 

b" dat van het aanbrengen van bedoel.1 herkennin�steken an.bt0-
lijk aantekening is .gesteld op deze vergunning;. 

De vergun.ri.i,ng is seld.ig tot 6 Ha.rember 1951, doch v.rordt 
geacht niet te zijn verleend i.."ldien de voorwaarie:n niet worden 
nagekomen. 

Afschrift dezer te zen.:l.en aan adressant(e) •. 

Ambtelijke· aantekeni..rigen: 

De Inspecteur voornoemi, 
,w.g. onleesbaar. 

Bij op.name bevonden; 
een trompet, voorzien van een perfra-lood. 686 BB; 
een guitaar; voorzien van een perfra-lood 686 BB;: 
een bombardon; voorzien van een perfra-lood 686 BB� 

!.:Ie.as tricht, drie november 19.51. 
w.s. Stam.

in Bilzerbaan 5 November 195i.
trompet, guitaar, bombardon. 

par. onleesbaar. 
ste J1pel I. en A •. 
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AFSC'rlRIF'T. 

Bijlage b. behore11de bij 
V.-rapport d d. 13-.ibl.-'51.

CONFIDENTIEEL 

Stempel; 1'll0T CLUB 1'. Bruxelles, 1.e 30 Octobre 
1951. 

le •. 

2e. 

3c. 

IlTSTRUCTIOlIS Al.IX ORCHESTRES CO.iCURREHTS AU 
lOème TOURIJOI L;TZRNnTIOi:AL DE JAZZ�. 

TIR.AGE AU SORT DE 1 1 ORDRE DE P.i:-1.SSAG.t l.e dimanche li. novembre 
à · 14- h •. prêo ise --:ä:-1...1 ... PALA IS DES , EEáUX-ARTS , sel le dêS Arts 
.Décorati.fs. La présence ju.chef d'orchestra ou d'un 
�êlégué est inaespensable • 
1.ATERIEL! il est p:rnjent que chaque formation amène son 
pPOpFe matériel, sauf' les formations étrangères, qui seront 
aid ées par les orchestres beJ.ges. 
ACCÈS A LA SALI.iB : l 1accès aux BEAu.l-ARTS se fera uJlique
ment ·par"la-rtle ·Baron Eorta, no. 9. Le�rusiciens utilise
ront le laissez-passer i�dividuel ci�joint, qu'ils gardercnt 
soigneusement pour toute entrée ou sort�e du Palais des 
Beaux-Arts. Celui-ci sera accessible à -oartir de 11 h. du 
matin uour amener le matériel. Plus aucun matériel ne 
pourra � être amené après 13 h., heu.re à laquelle la Salle 
des Arts Décorat:i,.fs devra�ëtre complètement évacuée. 

�-e� LOGES: les orchest:ces a.5-spos--eront de loges à pa.rtir de ll h. 
Se. !.:ï.:. fl;. FRA.l'!CAIS: le relais .:l.u Tor1rnoi se fera le saued.i 

10-novembre, de 22.lO h. à 23 h.
6e •. RADIO FPAIJCAIS: le relais d.e eet enregistrement sera 

a Glll!ilunic iJ.i§ , s u.:P Dla ce • 
... ·- ' 

CORDIALEl,iE��T VOTRE 

stempel: HOT CL UB BEIG I,�UE 
34 :r"Qe 4'Arenberg BRUXü:LLES 

Telf. 12.56"19�.

TI.g. onleesbaar. 



• 

AFSCJJUFT. 

Bijlage �. behorende bij 
V.-rapport d;i. 13-11-•51. 

CONFIDENTIEEL 

LIJST van D E E L N E 11 E R S. 

l •. HUYNEN J "hl •. hl •. 
2. PLEVIER J •.
?• EHTE-LEYER J •. 
4 ... BOUVRIE J" 
5" VEPJiOEVEN J. 
b •. wnmnm :r,r •. 
7 •. KUZfili J. 
8. KUZ.JL E •-
9. Kü-ZEL Jo.

10" KUZEL J._:T.
ll. '.JOBBEl\° J •.
12. l'JEUI:OF J.
13. G..5LDLR V. ,J.
Jl�. GR!.VJ:� R.
15. BEEZB v.�. J.
lb. VE&:CEVK: B"
17. BCDDElJ A.
8.:8 • ZEJ:G.'.::HS G.
19. KUYPli:JS J.
20. 300Y J.
21. B'�RCJlliOTh
22. l.IE l:Tb'1 J.
23. LU3RO:ID.;::

geb. 18-8-32 
geb.. 9-8-26 
geb •. 22-7-27 
geb. 31-5-35
geb. 18-3-29 
geb. 27-6-32 
geb. 11-8-17 
geb. I3-6 ... 32 
geb. 25-3-38 
geb. 7-2-34 
geb. 90-7-32 
geb. 14-1-34 
geb. 14-h-3L�
geb. 5-1-19 
geb. 8-3-32 
geb. 28-11-21.i

geb. 5-8-27 
geb. 27-5-21.t

geb. 25-6-27 
geb. 15-10-28 
geb. 26-7-31 
ze b. 22-5-32 
geb. 14-5-33 

te Vallrenburg. 
te Breda. 
te h'.aastricht. 
te L:a.astri(!ht. 
te Amby {L) 
te l...a.ast:P.i(!ht 
te Borst 
te iLaastri�ht. 
te 1:'a.astri(!ht. 
te Laas tr.i.cht •. 
te 1.aas tricht. 
te L.iaas tr icl1 t. 
te :.:aa.s tr l�b t. 
te Heerlen. 
te i.:iaast1:ifillt" 
te IJaas tr iel, t .. 
te �.2.astric:lt. 
te ;.aastrid1t. 
te L.aa:stric:1t. 
te fila.Us tr ich t. 
te 1.a.astrl�:�t;. 
te i...aastricllt. 
te .:..aas·tr icl1t. 

Ambtelijke aa ntel-ceningen. 

• 

em trompet; + 
een gu.l!aa.r; ) 
een trombone; ) 
een bombard.on;) 

Stemmend bij ingang. 
ge te1".en.:ï ( o :1.le es baar) • 

stempel Douane 
4 November 195l. 
MOELINGEN" 
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Limburgs Jazz-succes 

Tijdens ihet te Brussel gehouden 
internationaal c)ncours voor amateur-

jazz-orkesten, heeft de Maastrichtse 

band "The original Jazz Pipers" een 
mooi succes behaald in de afdeling 
Dixieland en New Orleans-orkesten. 1 

Want hoewel deze band eerst drie 1 
maanden bestaat, de gemiddelde leef
tijd der jazz-pipers rond de twintig 
jaar ligt, en het de eerste maal was, 
dat deze knapen aan een concours 
deelnamen, wisten zij toch de eerste 
prijs te veroveren met 72,7 procent van 
het totaal aantal te behalen punten. Zij 
kreg(ln een prix d'excellence en een 
speciale eervolle vermelding voor 
vocal. 

Tweede werd de Ja-zz-centre-band 
uit Rotterdam en derde de New origi
nal Dixieland uit Brussel. 

Tè opmerkelijker is de prestatie van 
de Zuid-Limburgers, omdat zij, ten 
gevolge van moeilijkheden aan de 
grens, te laat op het concours arriveer
den, waar zij toen meteen bij aan
komst moesten optreden. 

Op drie verschillende grensposten ! 
werden zij door de Belgische douane- 1 
beambten niet doorgelaten, daar deze 1 
instructies hadden gekregen geen ge
zelschappen door te laten naar Brus
sel, omdat men aldaar communistisèhe 
manifestaties vreesde. Te Eysden wis
ten deze jazz-entihousiasten de douane
beambten echter toch te vermurwen, 
zodat zij nog aan het concours konden 
deelnemen. 

De samenstelling van The original 
Jazz Pipers is als volgt: trompet H. 
Kuzèl, tevens bandleider; klarinet J. 
Cobben; trombone J. Bouvry; gitaar J. 
Kuzèl; bas J. Echtermeyer, allen Maas
tricht; piano R. Greeven (Heerlen), 
drum J. Plevier (Heerlen) en helicon 
washboard J. Huynen (Valkenburg). 

Radio Brussel (Frans) zal a.s. Zater
dag van 21.10 tot 23 uur een uitzending 
geven van dit internationaal concours, 
waarbij met\ ook de nummers van de 
bekroonde Limburgse amateurs :z.al 
kunnen beluisteren. 
'------------:�

Limburgse Jazz.iei,cler� 
hadden succes in Bi!1199el 

REERl:,mN 1) Nc:!J', - De �uld-L,mb. 
jazzband "The Original Jazz Pipers" be
haalde Zondag jl, groot succes tijdens het. 
te Brussel gehouden internati-0naal con
cours voor amateur-jazz-orkesten. Deze 
band, die eerst d.rle maanden bestaat en 
voor de eêl'st-0 këar op concours ging, ver
wioti: tlè ca�•te pt;ijs mèt 72.7% van het, 

\ wtaal a:mtal te behalen punten. De band 
1!'.,:,eèg da!U.'door êen prix d'excellence en 

1,een spócl!Ûè Vèrl'nêlding. Tweede werd de 1 Jaz.t.cö_ntrè-bànd lilt Rotterdam en - derde 
de NêW örlgll\ill. Dixielandband uit Brus
\el. Do samênBtl!lllng van "The Original 
J'azz Pipers" is als volgt: trompet H. Kuzèl 
tevens bandleider; klarinet J. Col:v')en; 
rombone J. Botivry; glta;u- J. KUzèl; .\bas

\ 
j, Eohtermeyer, allen uit Maastrfcht; pt:mo 
R. Greven (Heei-len); d1'wn J. Plevier 

\ 

��!f{1e:J;;l
e
l

.

�:n����.
J

v!
u

��i 
tot 23 uur zal radio Brussel een uitzen-

( ding geven van dit internationaal con� 
cours, waarbij men ook de nun1tne1•g van 
de bekroonde l,,imburgers zal kunnen be� 1 luisteren. _J 



•, 
S.T. 15 November 1951. 

No. Gr.V.D. 1679/51 Conf. 
Bijlagen: een. 
Onderwerp: '.'Jeigering toegang tot België 

van een ëezelscna-o in verband met 
Communistisch partijfeest in Brussel. 

CONFIDENTIEEL 

In vouwe dezes gelieve U aa:1 
te treffen een uitt�eksel uit een 
veiligheidsrapport, opgemaPkt door 
Z, naé'r èe ir1l-J.oud waarvan kortheids':la 
ve wordt verwezen. 

Dezerzijds wordt verzocht de 
eventuele verdere behandeling te 
willen overnemen. 

S.T. 

AAN: Hoofd B.V.D • 

•. Typ: 10. 
Coll.: 1 1
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� UITTH 1ï.:K.SEL V�ILIGtl�IDSRAPPORT 

BEE:CtlT 

'r Datum van bericht: 8 November 1951. 
Rapporteur: 
Va.n wie is 11.et bericht afkomstig:Personeel dienst Veiligheid v.d.Staat te 

Hasselt (B.)
Betrouwbaarheid bericht: Betrouwba;=ir, de verstrekte gegevens zijn in 

overeenstem.�ing met de bevindingen van het 
èezerziids ingestelde onderzoek. 

Welke acties zijn ond arnomen: Geen, uitsluitenö informatief. 
Met wie samengewerkt: Geen. 
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ooderv1erp: Weigering t 1egang tot Belgi� 
van Wederlands muziekgezelschap. 

• 

• 

Te Uwer voorlopige info'matie moge ik berichten. 
Tijdens een dienstbespreking met personeel van de Bel

gische Dienst Veiligheid van de Staat te Hasselt, op 7 No
vember 1951, is mij het navolgende medegedeeld • 

"In verband met de �ie�igg_ van he� 30-jarig best!-an van 
de Belgj,sche Communistische Partij te .orussel ou 4 november 
195Ï en in vërband äaärmëde te verwachten betogingen, haè 
het personeel van vorenvermelde Dienst, van hogerhand op� 
dracht bekomen op 3 en 4 November 1951, in samenwerking met 
oers)neel van de 11 Rijks-dacht 11 aan de Belgisch-Nederlandse 
grens controle uit te oefenen op de toelating van vreemde� 
lingen, waaromtrent hun reisdoel mogelijk in verband kon wor 
den gebracht met vorenvermeld Partij-feest, terwijl de ter
zake ontvangen instructies inhielden dat toegang tot België 
a8n iedere vreemdeling diende te vorüen geweigerd zonder 
opgaaf van reden, wanneer bij controle enigszins mocht blij
ken dat het reisdoel met vorenbedoeld Partij-feest in ver
band kon worC:en gebra.cht. 11 

Overeenkomstig vorenstaande maawregel is door vorenver
meld personeel oo 4 November 1951 te 11.00 uur de toegang ge 
weigerd aan een Wederlands muziekgezelschap, dat -eerst aan 
a e doorlaatpost Vroenhoven en vervolgens aah de doorlaat
post Bilserbaan toelating door België had verzocht. 
Deze weigering was gegrond op het feit, dat de leider van 
dit muziekgezelschap als reisdoel had opgegeven, deelname 
aetj een muziekwedstrijd te 3russel. 

Tot vaststelling van ev. politieke activiteit van de 
tot dit muziekgezelschap behorende leàen, alsmede om te 
kunnen beschikken over positieve gegevens omtrent doex van 
de reis, is door mij terzake omzichtig een informatief on
derzoek in$esteld, waarbij het navolgende is bekend geworden 
a. dat op 4 November 1951 te Brussel is gehouden een inter

nationale muzieln1vedstrijd voor amateur-Jazz-orkesten,
terwijl deze wedstrijd niet in verbana kan worden ge
bracht me�l:iet te houden partijfeest' nogh enige pol -
tiekë ·activiteit hieraan ten grondslag ligt;

b. dat het geweigerde muziekgezelschap betrof acht leden
van de Maastrichtse Band 11The original Jazz Pipers'1, als
mede ongeveer 10 supporters, allen woonachtig te Maas
tricht of naaste omgeving;

c. dat bij oppervlakkige informaties t.a.v. vorenbedoelde

- 2 -
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• 

• 

' 

- 2 -

personen op politiek en crimineel gebjaii voorshanüs geen 
bedenkingen bestaan; 

d. dat de leden van öit gezelschap in het bezit waren van geldi
ge grensoverscbJ.•i,jäingsdocumentet1, t.w. Ned. paspoorten o.f
bewijzen van Nea.schap, terwijl tevens was voldaan aan de be
palingen omtrent de uitvoer van de in hun bezit zijnde w;uziek
ins trumen ten;

e. da t dit gezelschap na d.e tweede weigering, vervolgens via
de dlp. Vise, toegaog heeft verzocht en ve_r}çregen, waarbij
als reisdoel werd opgegeven een te geven muziekuitvoering.
te Luik (B.);

Coli.; j_ 



Afd./Sect.: 

SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 

(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

ONAFGEDAAN 

Dat.: 
12. n

Par.: hlJJ. 
Interne aan:Mjzingen A CD.

/ 

.. �9:. . .. ..1.1. ... t.k. .. J.l. ,., · ..... - ........ v ""' 1'"" ........ .
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, (Slechts bij defigj.tieve opberging�in te vullen). 
Q,NAFGEDAAN 

O 
\ 

• 
• � <"' .,t (j ''· -�· ,:/

lt.,i,- wv t �-\ __ .,,---- -
\ \ C, ,,.' --- ... 

ov, / 

/ ,\\ /
.,,.

. <,v _,,,, .. ,,... 
\ , .•.. 

\ •;,- _,.,,,,.
.
,./' Afd./Sect.: A J1I. Dat.: IJ. / t. l7 Par.: � • 

Interne aanwijzingen A C D .

ACD. Dat.: Par.: 

... �2 ..... ../.l __ l __ b J.'-... ...................................................... . 

\ 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 

I /L�l-D ............. ./::J; ........ � ....... � ... /3 ..... ··-···-··················-········· .................... ··-···················· ·····················-·······-··-···-··-·-·-··-·--·---·-··-·-·······-·-······-· 
Aan de hand van dit duol. CO ieen corrcspor·.dentie vocrc • 
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-
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� 10192 · 51 



• 11(.11 

l)f. l.fJ 
S.T. 10 November 19.51. /, vr
No. Gr.V .D. 1650/51 Conf. l)f,J fJ - 41. IJ

Bijlagen: een. \ 3 ,.O� .;o, � 
Onderwerp: Sabotageweek in België• -- --. 

... d
· 

1 (�Jll'·";Z/. Verwezen worat naar dezerzijdse br�Efi' _AA� P 
Nr. Gr.V .D. 1650/51 Conf. dd. 8-11-19'3'i. 

• 
I 

{ ,, 

Cv J f.?.bJ/\

• 

CONFIDENTIEEL 

In vouwe dezes gelieve U aan 
te treffen een uittreksel uit een vei
ligheidsrapport, opgemaakt door Z, 
naar de inhoud waarvan kortheidshalve 
wordt verwezei1. 

S.T • 

AAN: Hoofd B.V.D. 

Typ: 10. 
Coll.: /}-

Hoofd B.I.D. 
Hoofd Sectie G 2 
H.K.G.S. 



• 

Uittreksel. VEILIGHEIDSRAPPORT co N FI DEN Tl EELBERICHT. 

� Datum van het bericht 
Rapporteur 
Betrouwbaarheid van het bericht 
Van wie is het bericht afkomstig 
Betrouwèa.arheid van berichtgever 
Welke acties zijn ondernomen 

8 November 1951. 

Betrouwbaar. 
Contact. 

�
Met welke instanties samengewerkt 

Be tr ouwbaa.r. 
Gene. 
Gene. 

In aanvulling op mijn rapport dd. 6-11-1951,ka.n worden 
gemeld dat op 17 November 1951 door de Communistische Partij 
Belgi$ te Brussel een grote betoging zal worden georga.xµs.eerd. 

Van de zijde van de Belgische Rijks"wacht werd nog vernomen 
dat �an deze betoging ook door communisten uit Nederland, 
Frankrijk en Duitsland zal worden deelgenomen. In verband 
hiermede zal aan alle buitenlandse communisten de toegang tot 
Bel.gi$ worden geweigerd. 



" 

• S.T. 8 November 1951. 
No. Gr.V.D. 1650/51 Conf. 
Bijlagen: een. 
Onderwerp: Sabotage�eek in België. 

• 

• 

CONFIDENTIEEL 

In vouwe dezes gelieve U aan 
te treffen een uittreksel uit een 
veiligheidsrapport, opgemaakt door Z, 
naar de inhoud waarvan kortheidshalve 
wordt verwezen. 

S.T •

AD: Hoo�D.
Hoo.fd B.I.D. 
Hoo.fd Sectie G 2 
H.K,G.S.

Typ: 10. 
Coll.: 1\ 'I 



UITTREKSEL 

Datum van bericht: 
Rapporteur: 

VEILIGHEIDSRAPPORT 
BERICHT- ... 

Van wie is het bericht afkomstig: 

6 November 19,1. 

Contact. 
Betrouwbaar. 
Betrouwbaar. 
Gene. 

B"etrouwbaarheid bericht: 
Betrouwbaarheid berichtgever: 
Welke acties zijn ondernomen; 
�e� !i� §a�eEg�w�r�t� _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ gege

.: 
_ _ _ _ 

Op 6 November ·1951 omstreeks 17 .00 uur, wera mij van de zijae der 
Rijksviacht medegedeeld dat door de Belgische Communistische Partij een 
zogenaamde Sabotageweek voor de-oorlogsindustrie was afgekomdigd. Deze 
zou worden gehouden van 12 t/m 18 November 1951. 

In verband met vorenstaande zal er door de Belgischè Veiligheids
dienst aan de doorlaatposteh een controle worden uitgeoefend om eventue
le uit het buitenland komende Communisten uit België te weren. 

Waarschijnlijk zou volgens de Rijkswacht, ook door hen worden ge
assisteerd bij deze controle. Volgens äezelfde zegsman was ook de kans 
zeer groot dat de Rijkswacht zou worden geconsigneerd. 

Dezerzijds zal er ook controle worden uitgeoefend om eventuele uit
gaande Communisten te onderkennen. Deze zullen dan alsnog worden be
richt. 

Coli.: � V 



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 

(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

� �AFGEDAAN

t <� 

(è��;�Áy( 1f ................................ 's� ................. · .............................................. . 
........................... .... . .. 0 ...... -t)( ............................................. . 121·1 � Y' 

........ /.;:;;, :,.c.z: ... ............................................... . 

/ 
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Interne aanwijzingen A C D. 
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Dat.: Par.: 
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DIENSTGEHEIM.-

Onderwerp:"Belgisch (Communistisch) 

Onafhankelijkheidsfront (O.F.)" 

Bijlagen : één.-

AAN: g.�.

V A N : '!!_.-

Met verwijzing naar dezerzijdse vroegere 

desbetreffende berichten, heb ik de eer U hierbijgaand te 

doen toekomen, een opgeplakt artikel uit de "Gazet van Ant

werpentt van heden - 9 dezer - betreffende bovenvermeld on

derwerp, naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen.-



• 

• 

DRIEMAAL O. F. 

De krisis in het O. F. (de linkse 
weerstandsgroepering Onafhan
kelijkheidsfront) wordt beschouwd 
als de voo1·bode van de ontbinding 
van de Confederatie der Politieke 
Gevangenen. Het 0. F. zelf is nu 
uiteengevallen in drie elkaar 
Vijandige groeperingen, dJe om het 
meest opgeven over hun ledental, 
zonder echter cijfers te durven 
11óemen. 

Vanaf het ontslag van Demany 
uit de kommunistische partij 
(Demany we1·d buitengeworpen 
bewere.n de kommunisten van hun 1 
kllllt>, werd de toestand in het t 
0. F. onhoudbaar. Demany zetel
de er als sekretaris•generaal naast 
uitgesproken kommunisten in een
overheersend linkse leiding.

De eerste die -er uittFok en een 
dissidente groepering opl'i.chtte 
(Front National Belge de l'Indè
pendance) was echter dhr Del
court die, naar hij zegt, het spel 
der kommunisten moe was. 

Na het jongste kongres van het 
O.F. had er een nieuwe scheu
ring plaats. Demany, Roels en nog 1 
enkele anderen die vroeger zo 
schoon hebben geflirt met het 
kommunisme, stichtten ook een 
eigen groepering. 

Wij hebben nu dus het oor
spronkelijke 0. F., waaraan de 
kommunisten in hai·t en nieren 
trouw blijven, de F.N.B.I. van 
Delcourt en de nieuwe groepering 
van Demany en andere « ol\tgoo
chelden >. 

Men is benieuwd hoe die groe
peringen, waarvàn m�n zlcb af
v,;_wct; wie ��t!!.i tlgen)Jjk !lQ&.. vertëgênwóornigen, liun:-«streng 
gaan trekken». Aan sensatie zal 
h�t waarschijnlijk niet ontbre
ken, daar zij wederzijds «onthul-\�gen»�en. 

De "GAZET VAN ANT\'vERPEN" 

van Woensdag, 9 Januari 1952.-
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N o: 516.- DIENSTGEHEIM.- 27 October 1951.-

Onderwerp:"Door het O.!. gepleegde verduisteringen /. 1--,-_ ,.?G.h< r

{.,Y' �.1-:::;;. /,2
é,

._

. 

Bijlagen 

ten voordele van de Q.f.�."-

één. -
/.,_, IC 

AAN : !Ç.A./�.A.- � g.B.-

V A N : "[.- ..,-/ 
6,=-,

w / 1>,..e•
1 

Met verwijzing naar d.z.z.scbr ijvenî No: 

482, a.a.15 October 1951 - met één bijlage - betreffende bo

venvermeld onderwerp, heb ik de eer U hierbijgaand te doen 

toekomen, een opgeplakt artikel uit het rechts-extremisti

sche Vlaams-Nationaal-Weekblad 00PSTANDING", van Zaterdag, 

20 October j.l.,handelende over dezelfde aangelegenheid, 

naar de inoudi' waarvan ik U moge verwijzen".-



• 

• 

•• 

• 

De etterbuil spat open!
getreden om mool'denaars uit het 
vei;zet te verdedigen. Wij stellen de 
vraag: Ontvingen deze auditeurs 

'niet àlleen vanwêge het auditoraat
generaal maar ook van de kommu
nistische mantelorganisatie die het 
0.F. was onder,i·icbtingen in verband
nrnt de repressie ? Het is een zeer
belangrijke vraag op dewelke een
a.fdoende antwoorg, moet "komen. On
derrichtingen ku.n'ri.en tweeërlei zijn:
1° met een satanische onverbidde
lijkheid op te treden tegen �paalde
anti-kommunistische . collaborateurs ;
2° de hand b.oven hè't hoofd te hou
den van tot de kommunistische parttj
toegettede11 gearresteerden.

II-ET DAK STAAT IN BRAND.
Het dak van het O.F.-gehou:w staatin lichte laaie. Staatsgelden wei;denbij millioenen aangewend om. onderhet voorwendsel van kt·edieten voorde wee1·stand de kbmmu,nistischèpal-tij en de kommunistische mantel-01·ganisaties te spijzen. Zonder deruzie in het 0.F.-huishouden ,zou erwellicht geen · haan over gekraaidhebben. Lèden van het O.F., die dekommunisten uit hun organisatiewillen bannen, pakken thans met rf!keningen uit die oud-minister Ter:fve,senator Taillard en anderen van hunware bestemming afge�oerd hebben.Wat w.ij allen aanvoelden blijkt thansde waarheid te ,zijn. Niet alleen deedhet verzet eerbare mannen, vrouwl)nen jonge lui vermoorden maar eender voornaamste verzetsbewegingenwas een kommuuistische mantelorganisatie bedoeld om met staatssubsidies aan sovjet-politiek te doen. Ditwas mogelijk onder niet-kommunistische ministers van Defensie en vanFinanciën. 

EEN VIES BOELTJE. 

De dissidenten die thans de zonderlinge boekhouding van het O.F.uitstallen, willen zichzelf la ten doo1·gaan als onheukbal·e vaderlanders.\Deze ha1·ing zal echter niet braden.Met wie men verkeert wordt mengeëerd. De zuiveren of zij die ûchals dusdanig bestempelen hebben zeven jaar het gezelschap van de uitgesproken kommunisten geduld. Wieis zo naïef aan te nemen dat zij pas in Oktobe1·. 1951 weten wat er methet geld van het O.F. gebeurde ! Zij mogen thans pei·sconferenties beleg- ,gen en dossiers aan de Eerste-Ministet· overmaken, alle fatsoenlijke mensen zullen zich de vràag stell<'n : Waarom hebben deze heren zo lang gezwegen ? 
HET GELD SPEELDE GEEN ROL.

Na de bevrijding· ve1·klaarde een kommunistische voorman aan een wegens zogenaamd incivisme gebroodroofde ambtenaar : « Kom bijons. Gij 2,ult het openbaar ambt bekleden dat ge zelf zult kiezen. Geld,wapens en volgelingen hebben we genoeg. Er ontbreken ons echter tweelduizend vijfhonderd intellektuelen. » De kommunisten hadden toen methun vier ministers dè macht om witte wassen wie tot hun organisatietoetrad en om ze zeet· hoge functieste laten bekleden. 
Dat het geld bij hen geen rol speel·de, is thans zonneklaar. De kommunistische pers werd gesteund met staa tsg-elden ! 

KOMMUNISTISCHE LOGIKA.
' Wij ve1·wijten niet -aan de kom
munisten aldus opget,J:eden te zijn.

Zij zijn logisch gebleven met hun

doctrine. Alles moet aan ,het partijbelang ondergeschikt worden. Wiegeloofde dat .de kom.munisten. gewetensbezwnen zouden gehad hebbenom tot hun doel' te geraken, was eenkerstelmaap. 
Wij verwijten echte1· aan de nietkommunisten dat zij wetens en ,villens de kommunisten in de gelegenheid gesteld hebben met de centenven de lastenbetalers aan hun verderfelijke politiek te doen. Blij�baarwa1·en pet·sonen uit alle staatspartijen bereid de kommunisten aan demacht te helpen op voorwaa1·de vande 1·egering onder kommunistischeleiding deel uit te maken. Dit was zoin Tsjecho-Slowakije, dit was zo inHongarije, dit was zo in Oost-Duitsland, dit was zo in Polen, waaromzou dit niet zo geweest zijn in België, het land der onbeperkte politie·ke mogelijkheden ?

VOLLEDIGE KLAARHEID 
GEBODEN. 

Nu een tippeken van de voo1·hang 
opgelicht wordt waarnchter het link
se verzet zijn zaakjes brouwde, ho
pe_n wij dat er over gans de lijn klare 
wijn zal geschonken worden. 

De linkse krijgsauditeu:rs behoor
<len allen tot het 0.F. Sommigen van 
hen zijn sedertdien als advokaten op-

BEGIN VAN EEN 
GERECHTELIJKE ACTIE ? 

Een gewezen kl·ijgsauditeu1·, thansbut·gerlijk magistraat verklaarde on_langs dat e1· weldra repressief tegende kommunisten zou opgekeden WOl·den. 
Behoi:en de zogenaamde onfuullingen over afvoering van staatskredieten naar kom.munistische organisaties tot het scenario om met devervolgingen van kommunisten eenaànvang te lllaken ? 

Het is het geheim van Jan Alleman dat de gerechtelijke polities�ver een zeer volledige documentatieInschikken wat de kommunistischelefonlijsten betreft. Alles is ka11t enkli,ar om op het uur H de kommunislen kosteloos logies te bezorgen.

Het "Vlaams-Nationaal Weekblad 11 

n O p S T .A. N D I N G"

van Zaterdag, 20 October 1951.-



!Q.: 486.- DIENSTGEHEIM.- 16 October 1951.-
i •/.T9

'1:1 -c;.;.f-; 
6,IJ 

"/./ 

Onderwerp:"Door het .Q.F.gepleegde verduisteringen °f �yJ-d7.t.n.r 0/�IJ -i7.r1

Bij lagen : 

ten voordele m de Q•!:·�·" .-
__ L/ t t, t.-n-, 

ijJip_-y::;j.j_nJ Pj,Á.f J-�J-:1r 

twee.-

AAN 

V A N : !_.-

r - --::-1 
i - 18 OCl 1951

'lACÏ 1/ / ,0JJJ j
--------· 

In aansluiting op d.z.z. bericht,No:482, 
d.d.15.10.1951 - met een bijlage - betreffende bovenvermeld
onderwerp, heb ik de eer U hierbijgaand te doen toekomen,
nog een tweetal krantenartikels op dezelfde aangelegenheid
betrekking hebbende, naar d·e inhoud waarvan ik U moge ver
wij zen.-



A F S C H R I F T 

van een bericht, voorkomende in de "GAZET VAN ANT\VERPEN" 
van Dinsdag, 16 October 1951.-

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

HET KONGRES VAN EET ONAFHANKELIJKHEIDSFRONT 

DEMANY blijft Algemeen Sekretaris 

Zondagavond na een woelig debat is DEMANY herkozen tot 
algemeen sekretaris. Ook de nationale sekretarissen: GERLO, 
ROEI.S, COLLE en LYR, werden terug aangeduid. Na een lange 
bespreking werd echter besloten het bureau te verruimen en 
werden Mevr·.GRANDJEAN en Oh.HOSTE eveneens tot nationaal 
sekretaris verkozen. 

De 35 mandaten in het O.F.-bestuur zijn verdeeld als 
volgt: 

15 voor Vlaanderen, 15 voor Wallonië en 5 voor Brussel. 

Bovendien werden 10 leden aangewezen voor de regelings
kommissie op grond van bewezen diensten, n.l. LYR, TERFVE, 
HOUGARDEZ, VAN HOORICK, SINGER, ADAM, JOSPA en Mevr.GRANDJEAN. 

Ond er de leden die een mandaat :ta:egen figureren benevens 
voornoemden : GASTON HOYAUX, Egide BAL en J.POEIS. 

Men herkent onmiddel�ijk een hele reeks namen met kommu
nistische klank, zodat alles wel plusminus bij het ouae-za.T 
blijven. 

Het .. kongres besloot ook een permanente kommissie voor 
financiele kontrool op te richten. 

Dit waarschijnlijk naar aanleiding van het zopas aan het 
licht gekomen financieel schandaal.-

-------------------------------------------
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- Vos notes 85453/CBS/671 du 9-2-51 et 85453/CBS/936 du
..,3-7-51 � 

L I enqu�te ordonnée en vue d •'identif ier V.:sG.A, 
llf1�ed, est restée infructueuse; nous n I avoil's yu trouver
trace d 'un individu répondèU'lt à: ce noll. 

Quant à TU.:.i.O, ou ZU;.1.0W ou TU,-01l, Il ea.iste à tLié6e un you6oslave du nom de. TUROK y:van, n� à Kra�asnoo 
le .,.,'7-:3-1906. Il est peu vra1se:....blaole gu..'1J.: s 1 ae,;1sse d
l'intëressé ra.ais il fait, l'objet d 1 une enquête . 

� '-
/1> ' Le 16 aoüt 1951 • 

1� l
A; "li \ \r I 

j � 
*''--

j"t ) 1 
.... 

""(, 
L �h t j I 

t
L 

Jul
\ 

0 � 
"'p � 

?, 
i . 



Afd./Sect.: 

SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

ONAFGEDAAN ..Jr 
, ................ �: ............................................ ,. ............................. . 

... 
Dat.: �!,/ Par.: />J pt..f. 

1---------------------u ...................................................... ...................................................... . 
IJ 

• 

Interne aanwijzingen A C D. 

Dat.: 

I 

Par.: 
',, 

. /' 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 

............................... /,? .. � ........ .................... .... .. .... ....... .......................................... .................. ··········· ··············· ·· ··························· ······· ······· · ········· ;r' t$;.;7 11-tÎ: 13 J' :? 

-� i��z��.,;:=::ti1�;:
r� ;/(,fis, j&fh� , fl'f&tL 

T ............ ............. ................ .... $2 .... Y.d,ty� ...... � .. � .... k. ..... 2.� .... �� ..... � .................... . 

• 
................... �(/'� .. � .. � ... � ... �.� ........................... 13.;ft ... 'l-b..JL..f, ..... . .. : -

+�·
"" -

.............. O.p ..... 7. .•. .9 .•. .1.9.5 .. 1 .... werde.n ... aan. ... Clippe.r,.. ... sardi-ne-;-..... zwart·j·an·,-···Expre·ss·e····-en····Spi-l···· respectievelijk brievevn nr.CAH/51/866, CEH/51/575, CDD/51/151, ........... Q.FH/5·1-/248· ··en····ll575'4/CBS/l05·2 .. ··ge·sC'hreven·; .. ··waarb'i"j"'"hen··e"éä .. fötöc"öpi'e··van het 1 i dmaa t schap s boekje van �.e. .�;?.:I3 ... ��eF.?-..... �.�gg�.l?..9..�.E.l.A1-..... P.:.�.�.� .. Y.. ! ..... d.:E:l ........ .. ..... ··· .. ··m,-ta: .. varc1m·· .. aa.ïï' ··KA=R:A" dd� .. 2z�·f f�51 ..... ifr. 1117; 4 • 

....... ......................................... ............................................................................................................. ......................... ................... KA:::-RA., .... v. .•. H ........... .5, .•. .1.0. .•. 5. l 



NOTA: 
Van: KA-RA 

Op 7,9,51,werden aan Clipper, Sardine, Zwartjan, 
Expresse en Spml respectievelijk brieven nr. 
CAH/51/866, CEH/51/575, CDD/51/151, CFH/51/248 en 
115754/CBS/1032 geschreven, waarbij hen een foto
copie van het linmaatschapsbo�kje van de KPB werd 
aangeboden, n.a.v. de nota van HB aan KA-RA dd. 
22.8.51. nr.115754. 

5.10.1951. v.H. 



Npti ·tie K.a.v. schr. Rech. Maastricht 115754 z co

• 

Aan: 
Van: 

No.; 

Ond.: 

Bijlo: 

. , 

KA-RA 
li.B"

B 115754 1 

Partijboekje KPB 
twee 1 ·1 

IIIg/h 3 Hierbij doe ik 'C toekomen twee foto-copieën van 
ee.1 lidmaatscha.psboeLJe van de Xommunistische ?artij 
van :België. De co_gieën z�.jn op ·uare grootte. De :fi
guren op de v6órzijde van de omslag zijn op 1·od.e 
achtergrond. De achterzijde i$ onbedrukt. 

III" H.B. 

22 At1.gu.atu.s 1951 



RIJKSREQHERCHE MAASTRICHT 

No.1160 Dienstgeheim 

Betreffende;Blanco lidmaatschapsboekje 9 
Communistische Partij Belgie .• 

Maastricht,? Augustus 195. 

Ik heb de eer UEGA hierbij te doen toekomen een blanco lid
maatschapsboekje �an de Communistische Partij van Belgie. 

• 

/ 

De Heer Procureur-Generaal, / 
�-Directeur van Politie \ 

te 
\ 

's-H e r  t oge n b o s  c h. 

De Inspecteur A 
M.Erasmus 

P'/d:f-J -tl/./'/

/-1,--:=-/-J
-=-
----;"f-*'-r--.:., 

�ê ëj'J ·Rt:. � r
:�o �. 1951· \ 

ACD/ 11 s- .;-r 
GEBEil.,. 

Ter beschikking doorgezonden aan de 
Binnenlandse Veiligheidsdiens e's-Graven-
hage. 
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CTIES AAN ACD, 

(Slechts bij defi · 1eve opberging in te vullen). 

0 AFGEDAAN ()$J 

� 1,,il. ,. k,,vv� i f >1l
� 1. ,/v o/'� 

I f;lf,

/ 
Afd./Sect.: '(h ,u. 

t 
. Dat.: 11,' tfJ / (\ Par.: 

Interne aanwijzingen A C D. 

ACD. Dat.: Par.: 

1) 

... �9 ..... .1!.ef./i.-Yi. ................. {ri, ....... ............ ........ . 

1· 
. 

··
··
·······

·
··
··
·······

········
·
··
····
··
·• 1 

..................... ,.;1· ............................................................................... . 

........................ .. .. . ...... ............. ·······························;;;.:;·· ········;. . 

a i, ,7 

·····················
·
·······

··
·····

·
··············�· ··········

·
--:;Af}. ........ � ... 

.

..J 

.. 

,-----------------..!-----..!------
Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 

1 /(/2. ........... .......... l.� .... f!� ..................... J.\/ !. .. .. ('.: ............................... .......... . ........ ,,Jt:_ / /(�J.................................................................................. , ................. . 

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

·········f""····<-···a.-·�·····!:J. ....... �J. ........ tf ... .t.. ................................................................... ......... .......... ......... ..... .................................. ············· 

.J:3 ...................... r ... : ......... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::············ ························································································ ······················································ . ............................... ., 

······-·········· .. ................ .. ········"J···i·�<l·····;;,r····················· ··························· ··········································································································································· ········· 
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No: fil.- DIENSTGEHEIM.-

Onderwerp:"C•E•.:ê--propaganda-actie 

tegen de Monarchie".-

Bijlagen : twee.-

AAN : WRA.
v AN !·-

3 Augustus 1951.-

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen 
toekomen, een tw eetal exemplaren van een door de C.P.B. sa
mengestelde propaganda-brochure, ·t;en gunste van de republi
keinse regeringsvorm en tegen de monarchie in België,- naar 

de inhoud waarvan ik U moge verwijzen.-

Ingevolge het door de Belgische Minister van Justitie 

op 12 Juli j.l.uitgevaardi�ue besluit, is de openlijke ver
spreiding, openlijke verkoop en de openlijke·verkrijgbaar

stelling dezer brochure, verboden. 

De verkrijghaarstelling tegen de priJs van 2 frank 

per exemplaar, wordt echter vanaf 13 Juli j.l.tot op heden 
nog steeds per advertentie in °De Rode Vaan" aangekondigd. 

De betreffende Belgische wetsbepalingen ter bescher
ming van de Koninklijke waardigheid zijn mij niet bekend, 
doch het wil mij voorkomen, dat het drukken en uitgeven van 
een brochure met een dergelijke inhoud als bijgaande, hier 

te lande toch zeker een overtreding van één der artikels 
111 - 113 van het Wetboek van Strafrecht zou opleveren.-



B. •
D.A./1-067/W.

:DE ... OL, .md:ré, 
�inove le 18-12-1896, 
docteUJ'.', 
.....,ruxell�s, :tue belliard, 136, 
comn,uniste_, 

a été controlé le 11 juillet 1951, vers lJ,40 heures, 
se rendant à J?:rague. 

L'intéressé est titulaire du :_op? 224.702 déli
vré à ..Bruxelles le 29-8-19'+9, déclara se r.endre à 13uca
rest, via ... rague, �" la Chimimport Ion Ghica 3. 

�e 30 juillet 1951. 
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Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen). 

co cJ l 

.., 

••· ................ /.lt..J...V..2. .... , """•••••••'""•"••>••••••••-A• .... •••""'"""" 

ONAFGEDAAN .............. ....................................... .............. ....................................... . 

4./.. WIM-"'7- ,/tP..·f·� ........... i ................................. .. ......... ...... ........... . .
lb. e. /!f, ,t 1 . /{!�rr-- - ... .... ··············· ··············· ·············· . .......... - - .. -

�-), 
... ..... . .... ... . ... .... ......... .. ... . .. ..................... .. .. .................... . 

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

···················································•·• ······································-················· 

Afd./Sect.: � � 
t Dat.:�\.'\\ Par.:)--· ...................................................... ........................................................ 

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

Interne aanwijzingen A C D. 
. .................................. .................. ..................................................... . 

,;JJ. A C 9. f /3 Dat.:�- ; (), 
0Par. !V'J- -J1 

A! 

-fl 

( 

................................... . .............. .,...� . ..... ., .................................................. ..

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 
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.. ................................................................................................................... ....... ...... . 

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

······ ... ···························· ................................................ .......... ............ ............................................................ ...................................................................................... -................... . 
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No: 322.- DIENSTGEHEIM.- 16 Juni 1951.-

Onderwerp: ttGewezen Secretaris Q.f.B. 

aangehouden en uit Partij gesloten".- -6:-i. ,�·�----1

Bij lagen : één.-

AAN : �.II.-

VAN: 

QPV.ART 
A(D/'//2, 
DAT:� -fl 

PAR: 

b }'· :1.f.J.' ..J()/,,U,J / 
(o, /.;-' 

�.-
- -b:{' :i.,JJ -cJ/./Y 

· .. 1 9 JUNI 
��1� �� 

�cr,l�:2.:--�J 

Hierbijga.and heb ik de eer U te doen toe
komen, een tweetal opgeplakte berichten uit twee verschil
lende Belgische dagbladen, betreffende bovenvermeld onder
werp, naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen.-
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Speciale instructies aan A C D, {Sleèhts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

' \ 
Dat.: ').1•} \ Par.: � 

CO
\)

//Jbti 1 .. ïi .. � ........... ::y .. �ï ... , ........ ··�······"t.i····-J·l·--· ············

. ... ' . ...l!.� .. �3..4. ..... ....................... ._ ............................... . 

. .. � ........................................................................ .............. .

Afd./Sect. : � f � 
1----_:_ _______________ , 

.. . . ..
.

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

.
.
.
....

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

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

....
. .

Interne aanwijzingen A C D.
. ................................................. ·········••h•••······"ll"C'!'···;;,,,··············· ...• 
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Op 25-6-51 werd aan SPIL brief CBS/51/892 (111693) geschreven, 
in hem de inhoud van het rapport 111693 d.d. 2lli-6;51 van H.B. 
ac;.;.n KA.RA werd doorgegeven. 28-9-51, KA.RA/K • 
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Nota 
Van: KA.RA 

Op 25-6-51 werd aan SPIL brief CBS/892 (111693) geschreven, 
wc1arin hem de inhoud var1 het rapport 111693 d.d. 21-6-51 Yan 
rr.n. aan KA.RA werd doorgegeven. 

28-9-51, K •
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NOTA: 
VAN: KA-RA 

Op 6-8-51 werd aan SPIL brief 113836/CES/968 (113836) 
geschreven, waarin hem de inhoud van het rapport 
113836 d.d. 24-7-1951 van HB aan KA-RA werd medegedeeld. 

21-8-51 K •



113836 co 111693 

I� 0 T I T I E 

Aan: 

Van: H.B. ·, 

No. 113836 

, IIIp/3s 

In antwoord op het schrijven van SPIL D.A./1-067/W 
dd. 11-7-1951 bericht ik U, dat HEENDENBIESCH dezerzijds
niet kon worden geidentificeerd.

{III) 
H.B. 

24-7-1951
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D.A./1-067/W.1045.
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�-: ;�'-t?f:tj! tft�d"".ll 

Votre note 11169�/CBS/892 
l ·.,:_ 1. ·7. JULI lQ51

� -- I II 3 "& 3. 6 
du 25.6. •. :t:9.5.l-�------' 

La déléguée néerlandaise qui a pris la 
parole au Congrè s du "Rassemblemen t des Femmes 
pour la Paix" est une certaine HEENDENBIESOH dont 
il nous intéresserai t de conna1tre 1 •identi té 
exacte et si possible tous renseignements utiles 
à son sujet. 

La prénommée s•est bornée à critiquer 
l 1 action de la police belge qui "fait fi de la 
légalité comme dans tous les autres pays quî se 
prétenden t démocra-triques". Elle a ajouté qu 'lm

Hollande les fem.mes ont éprouvé les m.�mes diffi
cultés pour organiser un congrès • 

Le congrès lui-m@me n 1 a pas apporté 
d 1 éléments intéressants. Les différentes oratri-. 
ces, après avoir développé les thèmes tradition
nels sur la paix ont abordé des problèmes qui 
intéressent l'enfa.nce m.alheureuse. Ces problèmes 
sont toujours étroitement liés au problème de la 
.paix. 

Le mouvement a résolu de porter le nom 
de nRassemblement des Femmes pour la Paix et le 
bien-�tre tt. Il a publié une charte de l' enf ance. 

Le 1t juillet 1951. 



!Jotiti(!.

• 

RA-RA 
H"B. 

BX 11169'5 
Vrouwen�eronigin8 voo� de Vrede [UITGEBOEKT J
IIId / h 4 

Volgens een ber1eht in 11..De Rode Vaan", dd. 28.'5o 
1951 werd tijdens het congres van de Belgische vrouwen

vereniging voor de Vredo (26/2ï �ai 1951 - Sraasel) 
o.a. het woord gevoerd door een Nederlandse afgevae.r-
dig.do.

Ik verzoek U bij onze Belgiaohe relatie te willen 
inrormeren n.asr de naáln van deze spreekster en eventu
eel na.ar· ons van belang zijnde gegevens bet1:ef1'enC1e 
net congres zelve. 

III. H.B. 

i1 Juni 195J 

� 
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///' .S .{. 1 ól. 9.fl Bezoek SPIL op 17 Mei 1951,,�cf·�/k-76 .,� � ;J.:u'l , P./· .tJJ 

O_!,�J-.r•'/ f q/·"-f.J 

l 'In het Belgische Maandoverzicht Maart 1951 stond
, vermeld dat het congres van de C.P.B. bezocht 

o1->\.9Vl werd door 3 Nederlanders. Aangezien de B.V.D. al-
�. leen kennis droeg van de aanwezigheid aldaar van 

,! voor zij het congres konden bezoeken, werden aan-
·-

� 
Henk GORTZAK, terwijl 2 andere Nederlanders nog 

\\· gehouden en uit Belgie verwijderd, is aan Spil 
gevraagd of mogelijk nog andere Nederlanders op

het congres aanwezig zijn geweest. Volgens Spil 
- berust de berichtgeving in het maandoverzicht op

een onjuistheid; uitsluitend Henk GORTZAK is aan
wezig geweest.

2 Gesproken is over de in Belgie getroffen maatre
gelen ter wering van ongewenste vreemdelingen die 
het C.P.B.-congres te Brussel wilden bezoeken. 
Van de Marechaussee werd reeds een bericht ont
vangen (cm.107350) waaruit bleek dat de Rijks
wacht in het bezit was gesteld van een lijst, aan 
de hand waarvan controle op binnenkomende vreem
delingen diende te worden gehouden. 

i� 

De Marechaussee bood aan desgewenst pogingen in 
het werk te stellen een volledige lijst te be
machtigen. 
Ik heb het beter geacht, aannemende dat de bedoel
de lijst uitgegeven zou zijn door de Veiligheid 
van de Staat, aan Spil een exemplaar te vragen. 
Een dergelijke lijst kan voor ons van nut zijn 
voor volgende C.P.N.-congressen. Op mijn verzoek 
beloofde Spil de lijst te zullen sturen. Schrifte-

l lijk verzoek zal ten behoeve van de administratie
van KA.RA nog worden verzonden. 

z Naar aanleiding van een ons door het Ministerie 
van Buitenlan�se Zaken toegezonden fotocopie van 
een courantenbericht getiteld "Ein sensationnelles 
Geheimàokument des 11Kominform 1111 , opgenomen in het 

"Esscher Tageblatt 11van 27 Februari 1951, is op 
grond van de dezerzijds gerezen twijfel aan de 
authenticiteit van het geschrevene, aan Spil ge
vraagd of het hem mogelijk is in Luxemburg onder
zoek te doen naar de betrouwbaarheid en de mate 
van geinformeerdheid van de bij het artikel ge
noemde schrijv.er Charles ROESMER. Spil beschikte 
over deze mogelijkheid, hij verzocht om een 
schriftelijk rapport met aangehechte fotocopie 

/van de publicatie. Hiervoor zal worden gezorgd.
�Het Esscher Tageblatt is volgens zijn mededeling
een onbelangrijk orgaan. 

-2-
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Naar aanleiding van een door c. in CO 79023 
gestelde vraag om bekend te worden gemaakt 
met de namen van de 3 maatschappijen, ten 
aanzien waarvan Spil gebleken was dat zij 
zaken dreven op Oost-Europese landen, waarvan 
de baten gedeeltelijk ten goede kwamen van

P.C.B., is Spil gevraagd om deze namen en zo
mogelijk een korte besohrij:

v

ing van de toege
pasxe methode om de partij te doen meeprofi
teren. Spil noemde de firma's: CONTINENTAL Im
en Export (gedreven door ex-Pool thans Frans
man, textiel), de Fa.ALLU.:.A.BEL, Fa. CENTRAL 
IMPEX en vermoedelijk de Parijse firma SIMACO. 
Een beschrijving van de methode als verzocht 
is practisch niet mogelijk, de gelden (maande
lijks soms bedragen van 30- tot 50 millioen 
frs.) worden normaal van de ene bank overge
schreven op de andere en dan per cheque opge
nomen; wat er verder met het geld gebeurt, is 
uiteraard door Spil niet na te gaan. 

L 
2,yiOnze berichtgeving over de familie EEKMAN, 

tv""'-· Eugene Plaskylaan 179 te Brussel, is voor 
D- '° Y · ·*" Spil zeer nuttig. Hij wil aan de vele Neder-

• r/"'O""" landse bezoekers aan dit adres bijzondere aan

"'{.� ·r·r dacht geven. Dezerzijds is de mogelijkheid ge-
Ö ,:;:,/ · 'l opperd dat achter deze bezoeken meer gezocht 

moet worden. Ook hieraan zal Spil aandacht 
geven. 

6 Ten aanzien van de activiteit van de Entente 
Franco-Belge is Spil op de hoogte gebracht 
van de jongste informatie op dit punt, o.a.: 
weigering tot toelating in Nederland van de 
DEKEN van CANTERBURY en de Belgische Mevrouw 
Isabelle BLDI'ITE, de oplegging van een spreek
verbod aan de Belgische professor van GEYT en 
de Fransman SERRE op de vergadering van 10 Mei 
1951 te Rotterdam. 
Doorslagen van reeds aan KARA verzonden nota's 
voor Spil over de E.F.B. werden met Spil door
genomen en besproken. 

11 In verband met de oprichting in Noord-Frankrij 
, van de Mouvement Communiste Francais ( Ti toist 

LE11lOHlE) is gevraagd of doorwerking van deze 

n 
actie in Belgie reeds waarneembaar was. 

---;1 \ Spil beschikte dienaangaande nog over geen
enkele aanwijzing. Volgens hem is de uitgetre
den P.C.B.-leider DE1\1ANY wel actief en is van 
hem op dit terrein nog wel iets te verwachten. 

8 Spil vroeg of reeds nadere bijzonderheden be
kend waren over de aan BOOMS te .Antwerpen toe 
te voegen assistentie. Hij wist dat HOirING 
daarvoor was aangewezen en ook dat de O.V.B. 
Jacob KONING naar .Antwerpen zou sturen om met 
CONVENTS samen te werken. 

Besproken 

-3-
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Besproken is de mogelijkheid om aan de concu
rerende O.V.B.-activiteit te .Antwerpen niet te 
veel moeilijkheden in da weg te leggen teneinde 
in deze haven een situatie te verkrijgen z.oals 
in Rotterdam waar E.V.C. en o.v.B. elkander 
neutraliseren, hetgeen de arbeidsvrede in de 
haven zeer ten goede komt. Spil voelt voor het 
scheppen van een dergelijke situatie zeer veel • 

In de Roode Vaan werd melding gemaakt van de 
uitspraak van het Belgische Verbrekingshof in
záke het lid van de Raad van State,BUCH. 
BUCH zou voor 6 maanden geschorst zijn op voor
waarde dat hij zich verder zou onthouden van het 
geven van communistische cursussen. 
Bij mij was de vraag gerezen of deze zaak hier
mede beeindigd was/of de bepalingen van het 
zg. Ambtenarenverbod voor dit geval ontoereikend 
waren gebleken en zo ja of daarin wijziging zal 
worden gebracht. Volgens mededeling van Spil is 
deze zaak niet behandeld op grond van het .Ambte
narenverbod en moet de gevallen beslissing al-
leen worden gezien als een tuchtmaatregel van

het Verbrekingshof. 

10 Ter kennis van Spil werd gebracht de langdurige -l- afwezigheid buiten Nederland van Paul de GROOT

� 
waarmede ook gedeeltelijk samenviel het buiten-

-1L lands verblijf van Henk GORTZAK. Gevraagd is of 
p 't> b / ook in Belgie partij-functionarissen van enigs-. zins gelijk niveau ongeveer de zelfde periode 

j.;J afwezig zijn.
Volgens Spil is dit niet het geval; gedurende 
de periode van afwezigheid van Paul de GROOT is 
zijn collega LALMAND niet buiten Belgie geweest. 

11 Daan GOULOOZE was op 4 Mei 1951 voor het laatst 

\/"' .., ) 
\J'P. 

,, b 

\ ') 'o IJV', 

o. ��

te .Antwerpen. Hij was daar met enkele Belgen 
aanwezig op een vergadering van de Nieuwe Tijd. 
Ook op 6 Mei 1951 was hij aanwezig op een tweede 
vergadering van deze uitgeverij; dezelfde dag 
's middags is hij teruggeke·erd naar Nederland. 
Het doel van deze vergaderingen zou zijn geweest 
het vinden van een mogelijkheid voor de ver-
effening van de schulden van de"Nieuwe Tijd" aan 
de "Republiek der Letteren'! 

)IJ(� De verkoop van de Nederlandse uitgave van het
, ,; 

1111 f.l"'i
b

Kominformblad wordt in Belgie behartigd door de

/ 
"·� J.L -, �1'" zover bekend is de omzet nog niet groot. 

Q� t. H 

-} , uitgeverij de"NïéJJ..we Tijd "te Antwerpen. Voor 

j iA. pq, · I ' IW' M,
{J,f' ,� "u,tfJ�J 13 Illegaliteit: 

11.J'& V' . JJ.-,, 1v·1.. • \ Ten aanzien van de voorbereidingen voor de ille-
JÀ,. Jt�fil'"')rJ{)t!V"AA�.&\ � gali tei t in Belgie was nagenoeg geen nieuws te Y'� 1./Y/r·#�-f ·A

�
A\ 

melden. De communistisch georienteerde gewapende 
u u partisanen zijn bezig hun vroegere �ormaties te 

hernemen, ook zouden de vroeger gebruikte 
/ achuilnamen weer benut worden. Overigens werd 

� 
geen activiteit in Belgie gecon�tateerd.

-4-
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14 In verband met de doorreizen van Grieken meldde 
� Spil dat hoofdzakelijk voor het gebied van .Ant-

. werpen als koerierster zou fungeren Maria van 
o.( STEENBERGE, geboren 6-5-1911 te Gent, Belgische, 

Jgescheiden vrouw van C.PILARINOS, wonende Oude 
Waag 1 te .Antwerpen. Het is ook mogelijk dat zij 
benut wordt voor het onderhouden van contact 
aan de grens en voor contact met Rotterdam.. 

15 �ELGROM maakte'te Antwerpen op 22 Maart 1951 ge-
� bruik van de Nederlandse auto G X - 11784,; in 

de auto was een kind van 8 jaar aanwezig. Bij het 
volgen naar Brussel is het contact met PELGROM 
verloren. 
Op 3 April arriveerde hij per trein te .Antwerpen, 

(Zftdaar stapte hij in de Nederlandse auto G.Z. 98304 
waarmede hij naar de Franse grens reed. Aan de 
grenspost Quevrin werd hem de toegang tot Frank
rijk geweigerd. Zijn paspoort zoM niet in orde· 
zijn geweest. Teruggekeerd in Belgie verloren de 
volgers het contact. Aan het Hollandse consulaat 
te Brussel zou hij om een paspoort met�een geldig
heid van 5 dagen hebben gevraagd en df�• ook 
hebben verkregen. Op 4 April passeerde hij op
nieuw Quevrin op weg naar Parijs. Spil lichtte 
de Franse dienst in doch vernam daarna niets meer 
over hem. 

16 In het Belgische maandoverzicht no.3 komt op pagi
� na 12 een bericht voor over de verspreiding van 

de"Roode Vaan"en de "Drapeau Rouge 11 ,voor beide 
couranten géspecificeerd voor diverse gebieden. 
Voor de "Roede Vaan" is het opgegeven aantal 
66575, voor de "Drapeau.Rouge" 255319. Aangezien 
niet duidelijk was voor welke periode (dag, week 
of maand) deze cijfers golden, is Spil om toe
lichting gevraagd. Daaruit bleek dat deze cijfers 
gezien moeten worden als maandcijfer
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D. A. /1-06'7 /,;. 972 ::· 5 JUNI 1951· 

- Votre note du 7-5-51 n ° 10.{s96/C.BS/79 �CD/ ho{: <f
·-------

,.:.f/.,___L-U"...,(. ... � . "'� ,---....::. "-.-,· :;.t' 
Nou·s n' avons pas de renseignenents sûrs quánt à

l'e:x:istence de-membressëcrets du P.C.:B., ni quaüt à la 
manière avec laquelle ils maintiennent le contact avec le
parti. Il existait avant la guerre des 11 sous marinsn, 
c'est à dire des communistes dont l'affiliation n'était 
connue que du secrétariaû national. Ces membres occultes
étaient surtout des in�ellectuels, des fonctionnaires 
notàPJ.II1ent, qui redoutaient la. :r.évélatiön de leurs opi
nions. 

Dès la fin óe )a guerre ces "sous marins n furent
invités à militer à vis"ge découvert, c'était du reste 
la période de collaboration politique avec les partis 
traditionnels. 

Nous sJ-a.vons qu'actuellement quelques fonction
naires du pa:rti utilisent des pseudonymes et que ce sont 
surtou� les affiliés de nátionalitè étrangère qtie l'on 
-fen te -ae �dissimuler. 0' est ainsi qu' au sein de chaque
fédération l'étxanger est répertorié sous un numéro 
reproduit sur sa carte de membre; seul le responsable en
connait le titulaire et il est très probable que c'est 
à ce responsable que le membre clanuestin paye la cotisa
tion. 

Le 30 mai 1951. 
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�:aan Mr A.Van Ma�nen 
van Dr L.Margadant 

' 

/,{ L.--...-t--/..t..,,,.( �; ,, -1-'· -..... ... J-./ ,/ 
Hierbij treft U aan de statuten v�n de commu

nistische partij van Belgie,zoals deze op het 
laatste partijcongres (23-26 Maart) -niet onbe
langrijk- zijn gewijzigd.In het Belgisch Maand
rapport vonden deze wijzigingen bespreking,maar 
deze wordt eigenlijk eerst goed duidelijk aan de 
hand van de thans verkregen tekst,welke onze re
latie voor Belgie öp mijn verzoek heeft opge
vraagd. 



B. 
D.A./1-067/W. 957. 

�,4,;,,- /./,_�,:/ �• 
La ressortissante belge : 

� {I HOLEN DER, Rachel, 
\ Epouse WËINRËG 

Zdunska Wola le 25-6-1911, 
Avocat près la Cour d'Appel, 
Bruxelles, chaussée de WatBrloo, 550, 
Militante du Rassemblement des Femmes pour la Paix, 

a été contrêlée le 12 mai 1951 vers 21 heures se ren
dant à Par:ts. 

Le 23 mai 1951. 
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UITTREKSEL
Uit : .J-..• .' ., ..... -• ••.... 

Ag. no. :._ .. ��9_§§:: ...... .
Voor : .. ,_QJL�7 .. .. 

- -

lt: 1tl08'° U bèrl.chwn àr,t êloQl' X d.4.- l7 J�prll 1951 het volgen,,.
de l1it1"a beri(:bt.1 

• Uet be�kktng tot het bericht in d6 Volltsm�t ä.4 •.
�21+ M'aött 1951 l�ia..nd.&, 11fllJ&�i,rlon<loe Q(à:iu.ntato l'l uit t'l1l,gie �era. 
111.WS; .. um, 23 ��r-c (A .. ? • .) - V1jt'tt«n 'bu1t0-nhl1'JQ3e �o:t&te.n
"OtlÜer wie l:itti:tet-l&l)dem, �d.tBorJ, l!'raal.en, I.u%etibu.rJ1e.11S ISll 
"'l.tt•liJ:inan, ziJU uoor äe :BelgiuobG politie in eon Drussol� 
l1J."êstautnnt !,.n MQllteO,.a ,8t1rttt.ien. Zlj woreu o,wslegeer&n 
"htä bt,t oororeu Vbt1 tle ,'6ltJtiS.cllè �ntsttsohe {.XlrUJ, &lt
"dtt t1-tQkainèle !.n !lmes"Gl 1�.tdt geh.w.d�n. net vtj.ft!,oratAl 
'i.m>rdt mnr de .eolglaebe gre m ttt�l.eid. 
tt�rJdel."8 lmtwnlunüse godd1Qgecrd8n wa:?.:den nroidclollljk tel'V.8-
"SaSt� n&Qi.t �tj in u:tlai.è wa1>&n aangcl;amen", Elfi Oliltreót 
''welk bel'iOllt l.k è1e mi.j o.b. DiGtr:i.utaOQmll.ltl4:JUten b:tb 
u�(leb1 t-e bst1,Qhien t10s1" �nei ge�ee.rd .ai;Jn ea ot deze
opa�� e.,in de ûoot"lvett»st1r,n �rkt iQ, bsrlcht 1k U be t
tt-Jolgenda l 

a. Op 2) lioarl 1951 werd <bor ae llelgv.ctie Bi;J�obt 
flJ.D UQl'll6l'JWOlid.ng t:1et do Bel,gläohe V.'iJ. eau vex-scb(U!pte g:rem
<t�&l� i1'(;18&teld (lll 'bekende o�oten uit :.�lgie t-o 
l\tUen. · Op a�nQ:Qmd� dotUl!l z 9 • .50 � [)OaHerde aan del door
u�tg«3t ll.ooa�m::tlll-att'li;tdn Üd 'be&,,3ndG C<llalûWt h. OOR+�ut.
1!U�:nan werèl oan bo'velllee�e imt8ntles mede'61'.� ue&lan.
nTu .t,. 11.,,J+ unr tH!r4 OOl!r/411K ûO-or balgi�be llentlsluerle vla 
·�t stè:tlon ll®BO�l'ttol l'.lêor l'ederletil taruagaleld. 
i, <,p aeaelfdê &tum -werden dotll" dcf nJlgtáche Ge-néilmeri.e
�•te .t; 21.a) Wl:t" mar He4erlsnd uitgelè1a, 

nl. li•rlt -wp Qi�.J.Ut, tJeb8"�"n "w ... ;rg2lit
t 

_gebo�n te Ensoheclaf · u ZO 14i l.93.:}. \.o�nd& te H®rlona1 • nat'l.er adrets Qnbcliend.H 
re. u •.•• , KO,tHh i,s .llpn.l 1� te ,,ri,.stet'i.U'lm .gebQran en wmn:1'7

tf Qi&ar 01) mt Ci<wet;l Uud.e f,oaa 21.. .. 
"'le- �1g1scb .a.ttte we:'d door �lal.tlche .el;:&bte::sr<:rn d*1 door
" {la l'lg l38.\1�t,s�rd ilo U1 
n iJ •IJ.• �. ge�:nm 10 D8oaiub;sr l..906 te !,oste:i.'tbm, �omnd#
11 te .l.\J.tw ./\. ·0. · 

'1. ln de ,rffl!dwg ·\f0in 24 tJan:tYt l.9.51 Oil\9veeka lt}.00 uur
u o-an 4a <bm-l.lii&tpoot to Venihout ,tcr�QQbteri t:1ee in eoUe.o
tt t5.� 'lle'Z'ootxl 1-eizende �pitl }40&,r)Dndfl� U.l:P �àr 
11 bzlgte mat QtllnC ..nu�1·pan. t 
" De�. ps-rnofJ!}'l moal;t.&tJ d1$el u-t.t 'V'j.tJ het dw.i-e �e1Jcn�p 
" ·�LA '" tQ Jfott$� · 1 / 
" llltjkem ve�kl.&i.•.lótJ � n do lettlër van ile:�e g:roeJ:)C!n mu door
11 hQ.t ge-.aeloohat> te lurl.'Werpe'tl eo• �io-tu.t.tvQUring -v,ort1o.n 
H gèg�n.' 
n I:a,j dit gezelooh!lp bêVOw;l alen: He�k p,1,, . 
11 ger.ionn tti Uotterita l..l0.i898. :1-Jade.�iunei-, ti-i1.ti•rbcti
q tl(t.1,• tS'90oo vers4t_ggeftr ven het êbgblad. une uaorneic.l"• · 
,. ttomrtle te B.ott.uûum; Spo11.l.oatn):at �· b. 
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fyp; ;i.e" 
Ooll. t 1,.,, 

1'RlKSllA1'T was in het be�U "9an een te zijnen name geswld geldiS 
nNeaerlands paspoorj , no. 668434 en verltlaarde van de muziekuiiJ,,. 
"voering te Antwerpen eerJ V"6I'slag te moete1.1 maken \!oor het clag
ttblaà ttl)« Waarbeid'1 

• 

" Aan cle Belgische door],patpost îlu.u.stwezel, al.waar door Bel.-
"gisohe ómbtena� n va n de Vailigheid 'Van de  Staat controle werd 
"geboud41n, bestoi'ld tegen toelating V8n de beide groepen personen 
ngeen bezwaar; docb H. lttif5MA.N werd <te toegang tot Belgi.e geweigerd 
"op grond van het 'fe:nnoeden dat hij te Brussel he t al&iar te bou-
0den congres van 1\9 Belgische commurii.stisQbe �ri.1.j wenste te be
uzoeken. RI:!1Stt.U�, dle ontkende a rilere beèloelirJgeJJ te hebben clan 
"net maken van een verslag van genoemdà muzi.ela:d.tvoeri.ng te ilnt
ttwerpe n, wercil door een lid van de. Be lgsj.che Rijkswacht en een 
"Belgisohe amb�nasr 'ltan de Veiligheid van de Staat uit llelgie 
11verwi jderd, waarop hij '\'ia d� doorl8atpost WÈirribout mar l'èder
"land ter,,_gkeerde. 
ti Een en 3nde:r ts reohtstreeka reeds scbrl:f'te lijk bericht. 
11 Tenslotte bericht ik u, &it omtrent grenspassage langs 
"enàsre door de Koninkli,jke Mareohaussfl'e bezette doorlaatpost en 
111.angs de Zu1<1$rens in Noord•ln-abant" 11an Nederlandse of andere 
"cOlllBllnisten die als gedelegeerden bij het congres val'i de J3el
"g1sehe commuoiaU..s.cbe partij, te Brus se l in becbteni.s uerden 
"get:IOinen en uit füilgie geweerd" niets te gebleken''• 
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No: 197.- DIENSTGEHEIM.-
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31 Maart 1951.

/.; ., .. 

Onderwerp:"Communistische propaganda 
in Belgisch Limburg".-

Bijlagen : één.-

A A N : B.II.

V AN: W.-

�.r: Y-1 �.J

' � 3 APft. 1957�·- 1 
ÄL111 0 fL/ �j 

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe
komen, een bericht uit "Het Handelsblad II te .Antwerpen, van 
29 Maart 1951, betreffende bovenvermeld onde:rv;erp, naar de 
inhoud waarvan ik U moge verwijzen.-

Wellicht vindt U hierin aanleiding, om 
ook in de Nederlands-Limburgse mijnstreek eens te doen in
formeren naar dergelijke communistische propaganda onder de 
aldaar verblijvende Slavische mijnwerkers.-
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DE COl\lMUNISTISOHE 

PROPAGANDA IN LIMBOBG 

We hebben reeds vroeger gemeld 
dat een. confrater In Limburg een 
onderzoek heeft Ingesteld naar de 
communistische propa,ganda-acUvltel
ten in de mijnstreek. We clteeroen 
toen uit zijn artikelen dat de Poolse 
diplomaten van Brussel regelmatig 
de Polen van Limburg bezoeken om 
er onder het mom van de «zorg voor 
de landgenoten� aan communistische 
propaganda te doen. Thans wordt in 
de artikelen in kwestie het bewijs 
geleverd dat de Sovjet-ambassade te 

'i!russel de Slavische mijnwerkers 
met bladen als de <<Pravdiu, de dz
westia» en een vijftiental andere 
overstroomt in de hoop hen voor de 
communistiscbe heilsleer te kunnen 
winnen. 

"EET HANDELSBLADu 

te Antwerpen 

van Donderdag, 29 Maart 1951.-
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<PROCUREUR-GENERAAL 
FGD. DIRECTEUR VAN POLlTlE 

TE 'S-HERTOGENBOSCH 

.rol.

• 

• 

• 
• 

No �J -.n. u.-

Biil. 1.

'S-HERTOGENBOSCH. 

Betrelîcnde: Cow: tw.isM.: ir .. ....,l..lt,i�. 
�'Wf.-1951 

ACD(1t11-ltt 1 

() 1 • 

Lw 5178 • iOOO - 19i9 

1.. G s 1., 1,;;l J in J.l,..U u.en v ct..r... 

�en .ac::t..1.· Loo.t'd vari. u.e ....,J.nnenl.-. • .ud.se
;JE;Lt"ie;heiJsJ.i n� t, Jav ... st1·acc t tJ(), 

te I S-\.:rI'!.l,r Jl.l..i1(.i t, 1,çil Ve.1.·v-olt,� Op

Jez.e!·zij .... s schr-ijvc.n ... u.. é.'} •• &�it

j .l. i.:i.'à.l::lillt:, -OlitJ.c, ILO.)v2.-r"u.O.
u 1;,:J�t:ÜlL • , 

�r.., ... rO�Ll.c�v".û.t::l'.;.t.",l, . .
It_Q. _.J��lOlltJ. . ..-::,

..-'<_, 



Iru>.ASTRICHT Maastrich�,16 A�ril 19�1. 

No.1086 

• 

in Bel ;ie. 

Met ,erwijzin,; m,s.r mi.in schrijven No.10'74 dd.28.3.51, heb ik

de eer UEGA te berichten,dat door het �:s:tNX F�deraal Bestuu�

van de �elrisch� K.P.Limburg op 16.3.fl te Hasselt een yerga

dering w�,rd ;ehouden, waarbij de f'uncties al2 vol -t werden ve�-

deeld: 

DENEEF secrétaire politique;

-GEERDEN$ sectrétaire administrateur;

CRHRISTIAA.NS J la pres�e;

v LAR.ON responsable pour le cadre, corrcsponaant du Drapaau rolli;e,

i,Cganisation dts masses. 

C.AJ?ELLE reeponsable du fonctionnement;

�- \ 
, \ .; 17.AN SEER '.l'résorier;

v LAi'VlBRIX :préposé pour les paysans; 

• v RITZEN agitation et propagande;

� BECKERS adjoint de LAHOl en c� qui concerne l'or3anisation des

·- masses. 

De Inspect�ur A. 

n He�r Procureur-Oeneractl, 
;à .Lirecteur Tan :Poli tie 

te 

e n  bo s c h. 
l �ctire"ur-(� ;nPraa

1 Fgd. Dir13cteur van , oli� •

l nge''on en• _ .... '. .. � .. _.AP� ... �! -···· \

µ Ól!ti.l.-



.. 

1 0 '.l: A 

V o o r 

Betreft 

• • • • 

co. 106219 

Uitt;reksel be sprekin1:5sverslü.t:; net d.1-t • .1.olitie 
in uc t . 19 51 • 

2. Door6e
u

even werden de berichten vervat in .i.CD.106,:::19
en 107666. bijna a.Lle s hieruit bleeK al oeicend, zij
L.et, dat .il!rasmus aa.1 .:>.d • .rol. isee_1 af'sc.ariftei.1 nad
vers·crekt, maar zo .:>ij stukje e L>eetje de ver
vcnillende nanen had 6e�10e rad •

u.RBJ/I, 15 Januari 1952 
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�ROCUREUR-GENERAAL 
.FCD. DIRECTEUR VAN POLlTfE 

TE 'S-HERTOGENBOSCH 

No. 502-Kab. -

Bijl. 2. 

Betreffende: 

Bijgaande bescheiden ter 

neming en beschikking gesteld in 

handen van den Heer Hoofd van de 

Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68, te 's-Gravenhage. 

A.H.J...H. Receveur. a.g. 



IJKSRECB.t:RCilli MAASThICHT Mce.stricht,28 

N.10'74 

Batref/ende:Communism0 in Belgie. 

._ 

·--

,.. 

A .... n 

Ik heb de ePr UEGA het Tol ·ende te berichten: 
op 11.3.51 werd door het proTinci�r.l con�res �an de Bel�.Comm. 
pr rtij in het uartijlok..1. 11 te T0 1!eren een ver . .,a_erinv, �ehouden 

, 1 r,a r11 n ,Nerd deel,�enomen door 0::, leden en werd voorr;ezi;iten aöor 
r PBRir=ITL�S Ambiori:x .;eboren te Ta,�aren 13.5.05, be<'l.iende Jeder

opbouw, won. te 'Pongeren Fonteinweg ir. 33. 
-.J... �ls svrekers trröen op: 
r' �ENEEF Frans ,sehoren te k4lst 8.3.1911,won.te A�lst P.Hoornstr.4? 

� "1GEERDENS Albert geb.Lummen 2f..3.1'7 won.He �sselt Ha...-ermarkt N.25 
/ ,lVAN SEER Marcel geb.Tongeren 1.9.23,mecanic�iQn won�nde te �oh

geren Fonteinweg N.3'7. 

/ 

/ 

/ 

< 

,;. 

Bij herkiezing Tlil-n het Comi t� Federti tl werden ·fonr!ewezen: 
voor orgsnis�tieulan: 
c�ISTilV1..NS Toornoemd, 
�ITZEN Jozef �eboren te Beringen '7.8.23,reizir,er wonende te 
Diest LeuTG'nsasteenweg No.lOA. 
GEERDENS voornoemd; 

dLAMBRIX Jean geb.te Mol 2'7.'7.05 wonende te 1,Jl@cbelen .,•/d 'M;,i�s 
Qudf.' Ba. n N.4. 
voor politielcplnn: 
NEVEN Emiel P,eb.te Hasselt 19.1.05 wonende te Tongeren Kruis-
str•1 At 23; 

ICAPELLE Victor �eb.te Brurge 13.�,.0fi wonende te Genk: Rondput I..; 
,BECKERS Lucien �eb.te Neerpelt 7.2.18 wonende te NeAr�elt Fn
qriek:str..i« t; 

11
LAHON Martin tsab. ta Has-i:::elt 21.8.1917 ,reizi�er won. te Hr ssel t 
Thonissenl�r.n No.25. 

,, ,VAN SEJ:!;R voornoemd. 
voor hetln.ken v�n een studiereis na&r Tsj�choslowtk�ye werden 
g,. ngewez@n: 
CAPELLE voornoemd en SCFURGERS Theodoor wonende Oude Bo,n 
Eisd(in.Op lt.1 tst.;;;eno�mde h �.d betrelrJctng mi,in schrijven àd.2'7. 

? 12. 49 No. 85'9. 
VAN SEER grf een overzicht van de rirunciale st�na en deelde m0-
de,dnt de afdeling Limburg ��n het CQntra�l Comité t& Brussel 
Qen schuld bztd T�n 40,000 :f'rs. 

De InE!:pecteur A. 
M.Er&.smus

den Heer Procureur-Generiwl ,
�ga.Directeur Tin Politie 

te 

's-H e r  t o� e n  b o s  c h. 



' RIJKSHE:CF-.ERCHE MAASTRICHT 
Maastricht, 29-12-1949.

:No. 859 Geheim. 
Betreffende: Activite.it Th.Sc.hurgers 

won. in België. 

••• 

•• 

r·'1 
f 

v 

' ,/.. 
1�,1.,�,J

Il ' 11-
V ,,�� �

'Q 

y 
c,,P 

" 

Ik beb de eer U .E. Cl- • .A. beleefd te berichten, dat 
volgens bekomen inlicbtineen Theodorus Sc..b.urgers geb. te 
Dilsen (B) 25 Mei 18&7, rijwie'1.hersteller, V9.n Belgische 
nationaliteit,.wonende te Bijsden (Bele.) Oude Baan No.22 
,in contact staat met de communisten 8teijns Johannes Huber 
tus Renier, t:eb. te I,c.èsch 3-11-'95, �éllner, won. te 
1',,aastricht Bourgognestrat'tt 11, Cloos Hendrikus, e;eb. te 
haastricht 7-7-'93, won. André Severinweg 62, rati.dslid 
en Wol.f's Wilhelmus Jozef, geb. te Eijsden ?3-3-'92, won. 
te Heerlen. 

Op 6-12-'48, 10-12-'48, 29-12-'48, 5-1-'49, 20-1-'49, 
31-1-'49, 17-2-'49 en 26-2-'49 is van belgische zijde
geconstateer.d" d.st a.:.:i.n het adres van Steijns per post
brieven zijn verzonden.

Op 22-12-'48, 16-2-'49 en 18-2-'49 verzond Schurgers 
brieven ann Cloos. 

Schu:rgers worat. ervR!l verdacht in contact te staan 
met de Poolse en Hon5aarse Inlichtingendienst. Voorts 

1 zouden er e,iinwijzingen zijn, dMt hij betrokken is in 
wripensmokkel. Scb.urgers is bijgenai"lmd 11!1Folotow11

• ' Wolfs is te Heerlen woonachtig en is v�m b'eroer 
1'ijnbeambte. Van '14 tot '18 was hij als reserve-officier 
in het leeer en zou toen werkzaam zijn ��weest bij de 
militaire Inlichti-u.gendienst. Hij spreekt Russisch en het 
is bekend, d�t hij zijn vrienden zoekt ondPr de in 
l�ederl�md verblijYende aussen, volgens· eigen uitlating 
uitsluit.Pnd om :,,;ich in de Russische taal te' b'e··wamen. Het 
is :niet gebleken, dat hij bij de C.?.N. is aansesloten. 

Het contact van Schurgers met voornoemde l�ederlander 
heeft de enndacht. �en foto van Schurgers gaat hi2rbij. 

De Inspecteur le Kl., 
( Vl • e . ) fin • � r Q smus •

Voor eensluid 
De Procureur 
fgd. Direc 

(� 

!1. H.11 .:m:. Receveul'.'. a • .._:. 

Ae.'!l den Heer IJrocureur-Gen.eraal, 
fgd. Directeur van Politie, 
te, 
' s-EJ RTOG�NB(J" CH. 
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No: lli·- DIEJ.iETGEHEIM.-

Onderwerp:"Aan.slag .212. Comm.-vergaderlokaal 
te Brussel".-

Bijlagen : één.-

A AN : �.II.
VAN W.-

17 Maart 1951.-

·11 �!.2:51
AC)/ w.sYJo

µ�?l,�t � ,,-_,.,c,:,,,__.,; 7 .,C· 

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toekomen, 
een opgeplakt bericht uit de "Gazet van Antwerpen" van Dins

dag, 13 Maart j.l.betreffende bovenvermeld onderwerp, naar de 
inhoud waarvan ik U moge verwijzen.-

Te Uwer nadere oriëntering zij gemeld, dat in 
de nummers van "De Rode Vaan" van Maandag, ia- en Dinsdag,13 
dezer - welke zich bevinden tussen de U bij d.z.scbrijven, 

No:156,d.a.17.3.1951, toegezonden Belgische dagbladen,-deze 
aangelegenheid in uitvoerige artikels is behandeld.-



• 

• 

' 

Aanslag met hand- · 

granaten te Brussel 1 
:Mevr. Em. Brunfaût, sekreta- 1 

resse van de kommunistisch ge
tinte en gezinde Vrauwen!.iga voor 

,de «Vrede». heeft Zondagmiddag 
!op een persconferentie verklaard,
!dat Zondagochtend, omstreeks
.3.30 uur, zes handgranaten zijn
geworpen op het dak van de zaal
!«Stadium», Hooikaai te Brussel,
waar 's avonds een feest moest
plaats hebben dat door deze bond
werd gegeven.

1 
Twee granaten zijn ontploft en 

deden verscheidene ruiten aan 
ischerven vliegen. De vier andere 1zijn niet ontploft. De mijnrui
;mingsdienst werd bijgeroepen en 
'de politie heeft een onderzoek in
gesteld.' 

Dezèlfde dag hebben onbeken
den de uitstalramen ingegooid 
van het lokaal der Brusselse af
deling van de kommunistiscbe 
partij, gelegen langs de Antwerp- 1 

se..J>!an te Brussel. 

De "GAZET VAN ANTWERPEN" 

van Dinsdag, 13 Maart 1951.-
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11� ·l B . 
D.A./1-067/W. 823

()cl. ... 75 ,5"15 �Î ii'.:7e3/ 
,,., .. �

------

,. /; " 
�� .t'1.s- �tl. i Jt/

-- IJf- tf.i-111.IY 
/. /. / / 

�/.!IJ� 1 LALMAND, Georges, né à .A�wers_. le 8-10-18.97 � 

I .' tförrîiëîîi é à 11..nv ers� Marohé an:x Soulj_ers, 

père d 1 Edgard, s 1 est r0Lc1u à Pragu e, le 28-12-50,

est rentré en Belgiqae 18 13-1-1951. 

I 

"' COLIN. _;;�ciré, né à J;.:r·uxelles le 18-8-1928, domi-

êTîî"é. à è:t.Gilles� avenue Volüers, 2, s'est em

barqué pour Praeue lo 13-l-l951. Il se rend 

13 ,.-�jtesska, <lans cette villel) Il a déclaré qu til

rev··,_o:n.àrait par E<n·lin�- L 1 intéressé est prési- 'l""'" 

aent de ltAssociation générale des étudiants do l'Uni-

versité Libre ae Bruxollos. 

1 ADJ\.M. Renés né à Ru:v, le Z:3-.2: 1903. domicilié à

WSëîîäerbeek, avenue- 1.�ilcdtnps, 36, s�est embarqué

pour Blld,.:'.: -:s"!i, le 13--1-51" 

Llintéressé est membre au P.c. B� et secrétaire

nati.onal dos Partisa.ns armés. 

-

, .. ,3 � i951 

-At /t?J .ttJf

.. 

I � ,'W'J'<-e, --. � I t.'4 

,/ f" ?4-"]'� ,..,_...,,,._.a.,.. ' ,/-J(. ,; J' 

Le 31 jan vier 195!1..
'� 



�/.r' ,_ 

B. 
/ / 

- � -i/.J·:,111.J' �/,'/i-f ..ALt--{l--t�'L J/�4'#-M-·7.r
!•à• l-OL7 ,?. 0...,2 

0 I. L \ - 7 FEl\ 1951 )1. 
---

---
--·· 

�;iJ'_J"i.1 ;t' ,� t w'-, ACD / tl ;:I. St
+ 1 Le ressortissd.it oelge G L I � ...i: u , !!e:nri, 

né à Roux, le l.:,-.:i-99, y dli é, 7, ru e Drc.üly, 
a été contr6lé le lS junvier 1951, vers 12 lieures, 
se re11dax.Lt � foilan. 

L 1 intéressé est conuu comme sénateur - membJ.�e 
du parti COIIl!llL1lliste belge. 

Le 31 janvier 1S51. 



No: 21.•- DIENSTGEHEDII.-

Onderwerp:"Brochure, getiteld: 
Democraten, DE WET 
IS VOOR U".-- -- -

Bijlagen één.-

AAN : !!jRA.

V A N : W.-

26 Januari 1951.-

& / _Ic,;(
/ vin� Met verwijzing naar dezerzijds schrijven, 

No:46, d.d.23 Januari 1951, waarbij ik U - via B.II.- deed 
toekomen, een opgeplakt artikel uit de "Gazet van Antwerpen ° 

van 23 Januari 1951, betrekking hebbende op het communis
tisch lid van de Ra.ad van State te Brussel : Mr.g.BUCH, en 
waarin tevens besproken wordt de inhoud van een - van de 
communistisch georiënteerde Belgische organisatie " ONZE 

1 SOLIDARITEIT" uitgaande - brochure, getiteld: "Demo era ten,
DE WET IS VOOR Q'', heb ik de eer U hierbij gaand een exem
plaar van bedoelde brochure aan te bieden,-

De Franse tekst van deze brochu:be is als 
bijlage gevoegd bij het Belgisch Maandbericht,No:11, over 
de maand November 1950, waarvan ik U drie exemplaren toe
zond bij d.z.schrijven,No:592, d.d.29 December 1950.-

Mogelijk ten overvloede moge ik opmerken, 
dat de letters "Y•Ë.•!•Q.• ", afgedrukt onder het opscrift 
op de vóór-pagina van bijgaande brochure:"Uitgegeve n door 
"Onze Solidari·teit", de afkortingen zijn van : nyereniging 
Zonder !instgevend -Qoel" .-



" 

No: 46.-

/ -

" ./J 

DIENSTGEHED1.-1 �J. (!J·.2.; "!· .!f J· �/./Jt23 Januari 1951.-

Onderwerp:"Comm.Btaatsraad-lid 
Mr.!!.BUCH, te Brussel11

.-

2 6 JAN. 1951 

Bi;j la.gen , , : een.-

AAN �.II.
VAN i'T.-

DAT:/��.)-. 

PAR: '"� 

-�- - -

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe
komen, een opgeplakt artikel uit de t

1Gazet van Antwerpen11

van heden, 23 dezer, betreffende bovenvermeld onderwerp, 
naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen en waaromtrent 
ik U moge verzoeken, dit aan KA/RA. te willen doorgeven. 

Dezerzijds zal wo�en getracht in het bezit 
te komen van een exemplaar van de inlbijgaand artikel be
SJ)roken brochure, getiteld "Democrat'en, de wet is voor U", 
uitgaande van de communistisch georiënteerde Belgische orga
nisatie "Onze Bolidariteit0 en bij gunstig resultaat zal 
dat exemplaar bij aanvullend schrijven U worden �oegezonden.-
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,.- I 

B. 

D.A./l-067J,.�,. 804
ACD/ Áj_µ..t../.. �.., ,.-H,,Vr..-, -

/01//6 t,

Ont été contr8lés venant de Varsovie les 
ressortissants belges suivants : 

- le 5-1-1951 :

J A C Q U E M O T T E, Fernand, né à St.Gilles, le 
15-5-1902, journaliste, 162, rue du Midi, Bruxelles" 

- le 6-1-1951 :

l f D I S P Y, Raymond, né à Bruxelles, le 31-12-1903, 
aliê à Bruxelles, 3, rue du Houblon, accompagné de 
son épouse: 

_. r DE L A I T E, Rosine, belge, née à Seraing, le 13-2-
1�11, comptable, dliée à Bruxelles, 3, rue du Hou
blon. 

Le 16 janvier 1951 • 



? 

• 

• 

• 

• 

No: i§.- DIENSTGEHEIM.-

Onderwerp:"Comm.Staatsraad-lid 
Mr.!!_.BUCH, te Brussel".-

Bijlagen: vier.-

À AN WRA.
v A N : W.-

20 Januari 1951.-

-J.;, "� 
��y 

·2 4 JAN. 19�
1

ACD/ 101��\

� / � .// ._,L ,..., A' i,,...-,-.,��-1 · «) 
�"'�,,----� �· 

Nlet verwijzing naar voorgaande U toegezon
den desbetreffende berichten inzake bovenvermeld onderwerp, 
heb ik de eer U hierbijgaand wederom aan te bieden, een 
viertal opgeplakte artikels uit verschillende Belgische 
bladen, op dezelfde aangelegenheid betrekking hebbende, 
naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen. 

Naar U daaruit moge blijken, bevatten bij
lage I en II, de artikels uit het te HASSELT (B) verschij
nende dagblad nHET BEL.t\.NG VAJ.1 LIMBURG", naar aanleiding 
waarvan ook andere Belgische bladen tot publicatie overgin
gen, waaromtrent U werd bericht bij dezerzijds schrijven, 
No:?96, d.d.30 December 1950.-()1.iR�·

f/ 
/ 1)--0 ,_ ' f) 

/ 
l:<,' /{J-t,c,r; 7 { 
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No: l'Z.·- D IENSTGEHEIIv1. - 12 Januari 1951.-

Onde:rwerp:"Comm.Raadsheer 
Mr.!!_.BUCH, te Brussel".-

Bijlagen : een dagblad. 

AAN 

VAN 

: WRA.-

w.-

Onder aanbieding van bijgaand nummer van 
de "Gazet van Antwerpen" van Woensdag, 10 Januari 1951, 

moge ik Uw aandacht vestigen op het met rood-aangestreepte 
gedeelte van het artikel in de tweede kolom op blz.2.-

Naar U daaruit moge blijken, is de "Raad van State" 
in België een ander college, dan de "Raad van State" hier 
te lande. Deze laatste meen ik meer te moeten zien als een 
adviserende 11Kroonraad", terwij 1 de Belgische "Raad van Sta
ten een iechterlijk college blijkt te zijn, zo ongeveer ge
lijk te stellen met onze "Hoge Raaa u.-



No: 26.- DIENSTGEHEIM.-

Onderwerp: "Geheime Comm.-vergadering 
ontdekt te HASSELT. Cê.• ) ". -

(Lid van Belg.Staatsraad gaf 
Comm.-Opleidingscursus).-

Bijlagen : twee.-

AAN: WRA.

v AN : W.-

J" 
�· t 

g m In aansluiting aan dezerzijds schrijven, 
No:13,d.d.6 Januari 19�1, betreffende bovenvermel d onder
werp, heb ik de eer U hierbijgaand nog te doen toekomen, 
een tweetal opgeplakte berichten uit "DE RODE VAAN" - dagblad 
van de Belgische Communistische Partij - van resp, 8- en 9 
Januari 1951, op dezelfde aangelegenheid betrekking hebbende, 
naar de inhoud waarvan ik mij - kortheidshalve - verwijzing 
moge veroorloven.-
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En het onwettig 
optreden van de 
i(. V .P. - regering 
•. 

tegen 
raadslid Buch ?! · 
1 

N een artikel waar • De Stan
daard , het over de Weer
stand heeft, lezen we volgen

de passage 
• Laten we om de zaak nog dui

delijker te maken het voorbeeld 
nemen van een hooggeplaatste 
verzetsman, die zich enkele dagen 
geleden hopeloos compromiteerde. 

• Die man zeg� men ons, heeft 
in Breendonk gezeten en, dus be
sluit men, is die man taboe. 

• Wij zijn niet akkoord. •
• De Standaard • is niet accoord.

We weten het. We herinneren ons
zelf dat • De Standaard • het on
wettig optreden van de gerechte
lijke politie (tegen_ om,e vriend lBuch) - op·oommando van de re
gering - van harte heeft toege
juicht, maar ... we herinneren ons 

\'ook dat ditzelfde blad, zoals alle 
j andere katholieke kranten. van 
• een ernstige zaak • heeft ge
l sproken, • een zaak die onmiddel
lijk moest worden opgelost •. 

Welnu, waar blijven de !\eren 
van de C.V.P.-regering met hun 
Qnderzoek ? Waar blijven de he• 
ren met hun opzienbarende ont
·hullingen? Waarom wordt er zo
lang getalmd en werd nog niets 
medegedeeld ? Wanneer komt de 
zaak - de za11k regering P)lolien, 
want er is geen zaak Buch - voor 
het Verbrekingshof? 

Want tot nog toe blijft men 
trappelen in de onwettigheid: Wat 
de <::.V.P.-kranten ook beweren, 
onze vriend Buch werd geschorst 
op bevel der Tegering, daar waar 
alleen het Verbrekingshof het 
recht heeft tegen een lid van de 
Raad van State op te treden. 

De C.V.P.-regering heelt het lid 
van de Raad van State door onze 
Partij voorgesteld, uit deze raad 

1 willen verwijderen, dit is gebeuicl 
lop een onwettige wijze, maar dat 
,de heren dan ook de moed hebben 
1
voor hun daden uit te komen. 

Wanneer horen wij daar nu 
meer van? Wanneer komt de 
kwestie voor het Verbrekfogshof? 
Hebben de heren van de C.V.P. 
1angst of weigeren de magistraten 
zich medepHchtig te maken aan 

{ deze fascisatiemaatregelen '! 

0DE RODE VAAN" 

van Maandag, 8 Januari 1951.-



Waarom zo'n 
stilzwijgen over 
het optreden van 
de reuering tegen 
raadslid Bucb ! 

ANGST ?J 
« La Libre Belgiqne », die oude 

Teactio110aire C.V.P.-kwezel, steL 
de een paar dagen geleden 1111n 
dhr Pholien de vraag wnnne�r 
hij nu eigenlijk zinnens was zijn 
fascisatiemaatregclen to vê1·snel
lcn. 

Het gaat \·oor de rc:1c(fo niet 
sneJ genoeg. 

Wè begrijpen dat, de heren vau 
de « Libre » weten dat het verzet 
dér bevolking tegen de pi;,Jitiek 

1 ,·an oorlogsvoorbereiding en wcr-
1 kcrsellende zal toenemen en ze 

willen tegenmaatregelen bij voor- j 
1 baat. 
1 Het kan de c Libre» niet bom-1 
men of dit nu volgens de 1,egeleu , 
va11 �e burgerllike democratie 

1 gaat of niet, ze wil baar zh1. Wel) 
nu, ook wij willen uitleg ch van
daag b,,. eisen we eens te meer 
een verklaring over het optrcdon 

1 
tegen Henri Bach, Jid viin de 
Rna,;I "an State. 

J 
Henri Buch werd geschorst. 

Waarom ? Alleen het Verbre
kingghof heeft het reel1t tegen l 
hem op te treden, roet welk recht 
hécft de regcriog dnn deze schor
sing doen uil voeren. Bestaat er l 
eeu dossier tegcu Buch ? Niet voor 
zo Yèr wU weten en Buch even-

' min. Indien Ja. wal houdt dit dos_ 
sier in ? Van wat ,besch11ldigt men 
Bn,ch ? Dat hij communist is ? 
Telt niet, want dit wist men ook 
vroeger. Het is ongro11dwetteJijk 
dat een magistrnat wordt ge
schorst zonder enige reden, door 
de regering die e1· niet de macht 
toe heeft, zonder dat men hem de 
reden geeft wa11rom. 

1 Heeft de regering geen reden of
1 durft ze het niet aan Buch voor 
het \'erl)rekingsbof te toepen. 

Het wordt tijd rte betrokkene en 
t dil openbare mening uitleg te ver. 
1 $trekken! 
1 

"DE RODE VAAN°

van Dinsdag, 9 Januari 1951.-
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No: 12_.- DIENSTGEHEDJI.- 6 Januari 1951.-

Onderwerp:"Geheime Comm.-vergadering 
ontdekt te HASSELT. (�. ) ". -

(Lid van Belg.staatsraad gaf 
Comm.-Opleidingscursus).-

Bijlagen : vier.-

" 

' ... '�- 1 

A AN :  MJRA.-
V AN : W.- )�""' 

,siJ6 
t �3 Onder verwijzing ria,{ dezerzijds schrijven, 

No:590,d.d.23 December 1950 en No:596,d.d.30 December 1950, 
betreffende bovenvermeld qnderwerp, "heb ik de eer U hierbij
gaand te doen toekomen, een viertal opgeplakte artikels uit 
het dagblad van de Belgische Communistische Partij "DE RODE 
VAANn, respectievelijk van 22,- 26,- 27 en 29 December 19�., 

alle op dezelfde aangelegenheid betrekking hebbende, naar de 
inhoud waarvan ik U moge ve:rwijzen. 

Hieruit moge U blijken: 
le.- dat toch wel in meerdere Belgische dagbladen van dit 

voorval is melding gemaakt, en 
2e.- dat Mr.H.BUCH reeds tijdens zijn benoeming tot Raads

heer"t3"ij �aad van State, als lid van de Communis
tische Partij bekend stond. 
Voorts werd nog vernomen, dat de zuster van betrok

kene, die eveneens als advocate te Brussel is gevestigd, een 
zeer bekende en vooraanstaande communiste is. 

Zij was het ook, die enige maanden geleden, de lei
ders van het communistische Antwerpse Actie-Comité, aangehou
den terzake van orde-verstoring en mishandeling der politie, 
tijdens de Antwerpse Havenarbeidersstaking, eerst voor de 
Rechtbank te .Antwerpen en later voor het Beroepshof te Brus
sel, verdedigde. 

Ook trad zij als verdedigster op van de onlangs te 
Antv1erpen aangehouden Griekse Communistische Zee lieden, die 
wegens onwettig verblijf in België, voor de Rechtbank te Ant
werpen terecht stonden.-
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j Het avontuur 
van Mr Dhaese 

Als 'n uitge-
1 

Waiit hel moel iedereen we( 
hongerde hond opvallen dat iui•t v66r en tü. 
op een been, <lens de éonfe·re.ntie van dt! At
heefl een me· , lantische bonzen te Brussél, 

, neer va11 « De nitz911dering�maatregele11 wor
Standaard " zich clen , gelr<Jften t�gen drie hoge 
Of? de gel>eurte· magistraten, dnemattt ó,P or-

t 111sse11 van Has- ders die rechtstreeks uit liet 
1 .selt gestort, die 1,abinet komen / Elk v<rn deze 

-we reeds vrofyer magistralen werd g,elrof[e(.I 
'in ons blad behanclelden. <lmdat hü mei de reqering van 
1 De meneer voelt zic/1 de ho- opillie verscltilt ; dil betekwl 
· ni11g Ie rijl. omdal een .van <ilLs dal magistraten en hoye 
\ ónze aangehouden e11 twmlig 1r1111clionarissen in de toekomst 
minuten la.Ier - bil gebrek aan -(1l/een dcrn nog zullen mo11en 
elke grond·- weer vrij11elaten sprei.en en han<lelen, wanneer 
vrienden, llenri B11ch is, lid een reqeri11n aan /tel bewin,d is 
1ur11 de Raad van State. die er )wn meninn op 11altouclt ! 

Stel u v<>or, vol11ens dé me- Zo wringen ze das h1111 eigen 
neer van de «De Standaard• b11ryerlij/;e democratie de Jl'ek
hecfl « een helle bliksem- om. Moeien we er we/ op w,ij
schicht rte lauwe lafheid door- zen dnt 1w acltl tlagen 11011 geen 
scl\eurd»; eindelijk gaal men enkele aulorîleit dé moed heeft 
corlltwt optreden tegen de com- geltad één CTtkel r.voord fe la· 
munisten. Hij heeft nog meer ten hqren ? Leven wc i1t een 
qezegd, maar we willen eerst fascistische diclaluur ? 
deze zijde van de zaa/c zien. Aan "De Standaard .,. te ,1to-

lnderdaad, onze vriend Bach I ren is het foderdaad niet veel 
was de lesgever -van cleze cur- , rninder. 
s11sverr,adering; i n d e  r daád, j « AJ is zün naam Duits,
flenri B11clt is lid van de Kom-l[Z9 schrijft « De Standaard», 
n11111istische Partü. En dan ? 1 b(i is geen Duitser.•> Zo is hel 

Wie l:an Henri Buch ver- inderdaad. Wanneer ltij Duit
bieden de 1Jergadering van een I ser ware geweest of koolzwart 
partij of zelfs een meeli11g bij zou « De Sfondaarcl > er na
ée wonen ? lleeft ltii min.der t1111.rliJk geen gralen i:n. gevo11-
recltlen dan om het even wel- <len ltebben, maar dal u Btli!h 
ke w1dere Belg? Wat Jean men niet, hij is a.lleen maar een po· 
Buclt ttn laste leggen ? Dal /itiek gevangene en /eriuiil d� 
/tij com)n11nist is ? Hij werd meneer van « De Standaard» 
door de Jfomm11nislisclte Par- - na langs liet V .N.V. duizett
lij voorgesleld voor de Raa(l den mensen in de collaboratie 
flan State en d<1or de D.S.P.- met de vüaml Ie ltebben geleid 
C. V.P .• rege1·in11 in November - zich vo<>rziclttig op de bui
t9'i7 als dusdanig benoemd. ten bij geilen e11 konijnen te
Iedereen was clus omtrent :.ii11 rur,lrok Z.4T HENRI BUCFI
politieke overlniginr, ingelicltl. TE B R E E N D O NK, VOOR 
Waarom dan al diç tralala? WEERSTAND DOOR DE NA-

, Men ltad ook zonder de 25 re- ZIS OPGESLOTEN I
volve'Ts van de gerechterliike En dan huilt de me11een

,poli/ie lmm1e11 toeslaan. TVe «Jude, ,Tude 1 ,,. «Der Sturmeu, 
u,eten het was eeJ'der moei- hel wandroclitelijk weerzin
/ijk; op hel rreclrng 1Jan B11ch tvekkende anti - semietiscl1e 
als magistraat is niets, maar rioolblad van de massa.moor

·dan ook niets aan te merken, de.naar Streiclter, wordt 11e
ftij lteeft een 011berispeliik g_e- raadRleegd. Jood ! Kromges11a
drag en heeft zich nooit field l)efde !teren ! Bewonder die 
in de handen laten sloppen, ltoge cu/11111r, die christen 
!tij ll)IIS Jwoit in een of ander naaslt1lliefde. 
C. V.P.-schandaal... p a r d o n, Het is het fascisme dal 
schandaal gemeng<l... spreekt I D'I ex-l'.N. V.-senalor 

Er moest dus c een helre :.iet trappelend van ongeduld 
hlikseiu�chicht :o. zijn, en dit het orrenblik naderen' waarop 
<les te meer, DAT DE RE<JE- de Atiantiekers de nieuwe or
'RING NlE1' HJ:;1' REOT:11' HAD de van gisteren opnieuw de 
llENIU BUSCH UIT Zl.TN 1Jr{ie hand zullen [!even voor 

'FUNCTIE TE SCHO};{SEN - eeri tweede bloedirr avpnluur; 
en dit heeft ze til tegenstelling waarop ze opnie111u - zoals in 
'met wat « Le Soir" denkt Ie Korea reeds - zullen ku.11nen 
mogen lor,enstraffen wel (Je- moorden en brandeu CJ'\ fusil
daa11 - MAAR AJ,J,f.EN HET leren en verdrukken. 
l'ERBREJ{lNGSHOll ! Nog niet, meneer Dltaese, 

Dezelfde � S<>ir » spreekt t.a. nog · niet / Zeker, dergelijke 
uit de biecht, wa1111eer hij <>ns feilen lonen (lan dat de U.S.1!.
uertelt dat het om de politie- gm1leiters, Pholien en Cie, de 

/ ke overluiginrr van Henri fascisatii: willen versnellen, 
1 
B_�zch ((!WI, waaruit dllS dui</e. maar ze zijn VQOr qe dep1ocra
tuk blukt dat de ga11se overvC1l ten o'ok zoveel alarms1rr11alen 
Ie Iiasselt eerst en vooral spe- en hèt laat.�te woord is nog 
ciaal tegen Buclt was gericht, nie,J ge.�pmken: 
dat de « samcn:,weriog tegen de W .i /rebben er an eieren ge-
Staat" zever 111 palcskcrt.ç was ],end / 
<'11 dat het ganse complot in Ray DE SMET 
hel regeri11nskabinet werd op 

_mmt pestelcl, _______ _. ---- -�-------· 

"DE RODE VAAN" 

van Vrijdag, 22 December 1950.-
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Op de weg naar het f �scisme ·: 

ER IS GEEN GEVAL BUCH 
maar wel een geval regering Pholien 
die haar bevoegdheden te buiten ging 1 

.. Het Volk » behandelde in zijn liet optreden én vnu de poliµe én, 
11ummer van Zaterdag de kwestie van de rege1·j11g die et· het bevel 
van het schorsen van onze vriend toe gaf, ,onwettig', o1J,wellig in het 
Henri Buch, lid van de Raad van ,1lgen1een en onwettig specin'fll in l
State. H,et blad spreekt van < een <lft gcvnl omdat de 1·cgering niet 
politioneel onderzoek dat ee.n lid op te treden heeft tcgeu cçn 
van de Raad van State in liet ge- Raadslid, zoniet' valt of sMat de 

} drang hat1 gebracht» en beweert Raa,1 van Sl:itie met de pi:>lil icke 
dat «in tegenstelling met 'l\"at «De tendenz ,•an elke nieuwe i:cgc,riug ! l 
Rode Vaan� sclmijft de heer Buch En « Het Volk� weet dit zo, nog nfot het voorwerp is van een 
schoningsmaatregel ». llet voegt goed dat het kost wal l,ost"vil be-
er aan.toe : «Lnlcu we hopen dat wijzen dat Buch nog niet ge
het Hof van Verbreking zoudel' schorst werd. Naluu.r)ijl, is dit 1 
dralen in het geval Buch een be- niet gebeurd door het Verhre
slissiug zal nemen.,, kiugshof, maar in elk geval heeft 

, . Dit is de zaken verdran1·e,1 en 
dhr Suelens, waarnemend ecJ·st.c. t

, voorzitter van de H.aad, onze de wa.arhelcJ ten allen koste ge- niencl Buch verzocht voorlopig weld willen aan doen. En we be- zijn fw1clie niet waar te nemen. wijzen het. , 
Ten eerste, was er geen politiO--·I.s �j_t dn feite /teen �J:Lo.llÎ]I� 

nee! onderzoek noqig om te wetei
� 

Ons dnnkt dat de zaken er 10-
dat 13uch commU1).is.t was, hij i tegendeel nog erger op worden, 
als comlftÎl)list in do .Raad aange. want het is klaar dat dil verzoek 

( �tê1él; ten tweede, heeft dit on1 ecu gevolg is van en snmenJopend 
de1·zoek niets a!ln het licht ge-1

1 
met het poll! io_ueel Ingrijpen op 1 bracht, wa11t meman,t kan een order ,ler regeripg. 

Jid van de Raad vnn State ,:erbfa-
den een vergadel'lng van een pal'- :\fen zal in de loop der volgen
i ij hij te wonen ; ten derde, Jmn t,de weken kunnen vaststellen dat 
Buch betreffende zü11 levcnswan- !er geeu haast znl worden ge
dél of zi.iu taak als Raadslid niet$ maakt met een tuchh·echlerlijk 
ver-Welen worden ten vierde, is onderzoek legen Henri Buch. Wie 
_,_,�_ ......... � zou dit eisen Il,!) waarom? Niet de 

Ra3<1 van Slale of het Verbre
kingshof want voor hen bestaat 
er geen �eden· lol onderzoek tegen 
Buch. De rcgei,ing dus en deze 
schept hiermee gcon geval Buch, 
maar een geual, reg.erin!} PJ10/ie11/ 

Met deze kwestie ga.at ze in
derdaad ha�r be,•ooddneden te 
buitGD en verkracht haar eigen 
bw·gel'l.Ukc (l.e.mo�rntie. 

1 Eens kijken wat er Ytlll dit 
tucblrechterliik onderzoek zal in 

l ltuis komen en hoc én de regering 
én «Het Volk» dit optreden zul
len tr11chte11 goed te praten. 

--�����------- j 

"DE RODE VAAN" 

van Dinsdag, 26 December 1950.-
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1 
l\iet de aanval op Buch 

verkracht de regering 1 
de wet en de demoeJ'atie 

In verband met bct onwettelijk 1 
t optrede)l van de regering Pl1Qlien 
tégen onze vriend Bucb, lid van 

t·de Raad van State denkt « Le 

1 
Soir" op onze aaakiachtr te kun-

1 nen antwoorden door te schrij
ven : « Tenslotle, eist g� van ons, 
i11 naam van onze pcin'cipcs, wat• 
gij ons weigert in naam van de 
uwe ... � 

j 
We zoude,a de bal kunnen te-

l rugkaatsen en a.Ueen maar ant
woorden : ten'slotte treft ge te•i 
gen ons maatregelen die gij 00$1 1 verwijt te willen treffen. Maac 
« Le Soir» en de heren door dit· 
blad verdedigd io·uden liet al tu 

1 gemakkelijk hebben. Feile)1 zijn
feiten : iedereen wist dnt B11ch

1
1 

c.ommunist w11s loen hij aange. 
steld ,verd als lid van de Räad; 
op zijn gedra)r en de uitoefening, 

, van ziin ambt is niets aap te mer-, 
.ken; �ii kan in geen geval door·
de regering worden geschorst, aLI 
leen het Verbrekingshof kan daat·, 
toe o,•ergaan en loch is hel nu de 
regering die optreedt en dus 
machtsmisbruik pleegt en de de. 
mocratie ,·erkracht, eisc11de dal 

1 elk m.ag4;fraat !,aar politieke opi. 
nie zou clèlen I 

De wet staat aan de iijde van 
1 onze vriel)d Duch e0 àl deze 1rnr. 
perspl·ongen .hew.Uze11 a llcen dat 
de regeri(lg dit weet. Ze wil cch

}ter haar fascistaticpoliliek door
dri/ven co schuift de democratie 
doodcen vou(I îg te1· zijilc. 

ln.<!iCl1 ze zich ,·an haar peclit 
bewust was zoll nnch rcccl; vool' 
het Vcrbrekingsiiof zün gekomen, 
maar er is geen 11evaf Iluc!:i, er is 
alleen een,. gc\'al regering Pho-
licn. _ 

''DE RODE VAAN" 
-- ---- ----

van Woensdag, 27 December 1950.-
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MET DE HAND IN DE ZAK 

Elk van de C. V. ::>.-bladen moe

ten op hun beurt hun duit in het 
:ieokje doen betreffende de kwestie 
die zij het geval Buc'1 noemen, 
moor dot in fei• een geval rege
ring Pholien is. 

En- zij bewijzen het, al is dot na
tuurlijk niet de bedoeling ! 

Zo schrijft bijv. : « Het Belang 
van Limburg " 

� Zeker kon in België nie
mand uit zijn ambt ontzet wor
den wegens zijn politieke denk
wijze'. Moor Buch is niet enkel 
een persoon, die communistische , 
opvattingen heeft. Hij heeft zich 
bezig gehouden met subsersieve 
actie tegen de ·stoot, vermits hij 
betrapt werd op het ogenblik, dot, 
hij in een communistische cel 
een cursus van communistische 

1

. 
opleiding con 't geven was. » 
Dot is wat men in de vaktaal 

noemt, iemand snappen « met de 

hond in de :ieok l>, In België kon 1 
niemand uit zijn ambt ontzet wor- · 

, den wegens zijn politieke denkwij• 
;i:e, moor... de communisten wel 1 
Men mag dus niemand vervolgen 
cm zijn politieke denkwijze, zolong 
clie politieke der,kwijze de regering 
11iet hindert ! 

De uitvlucht :fot onze vriend 
8uch c betrapt "' werd Is notuur
li jk de reinste· onz;in, vermits 1) 
tedere� wis!.._j9.t �Q �ommunist. 

-is, 2) 'het hem als moglstrO'ot niet 
ve, boc1en is vergaderingen of mee-

' tings van een politieke partij bij te
wonen. 

De woorheid is dot de regering 
Phollen hem doen schaduwen en 
« betrappen » heeft omdat ze een 
drogreden wilde hebben om tot een 
nieuwe foscisotiemootregel over te 
gaan. 

De waarheid Is dot deze kwestie 
slechts een feit is uit eer geheel 
pJon van foscisatie von het land, 
fc·scisotle die de reactie nodig ocbt 
omdot ze weet dot de bevolking 
tegen hoor politiek von oorlo9s
voo1l;ler2i�!llg en.._cll�_nde js. 

"DE RODE' V.AANH

-- ---- ----

van Vrijdag, 29 December 1950.-
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Comm.-Opleidingscursus).-
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AAN: WRA.
v AN: W.- ( 

601/J 
In aansluiting aan d.z.schrijven,No:590, 

d.d.23 December 1950, betreft'ende bovenvermeld onderwerp,
heb ik de eer U hierbijgaand te doen toekomen, een opgeplakt
bericht uit het te Antwerpen verschijnende, min of meer
rechts-extremistische dagblad "DE STANDAARD" van Donderdag,
28 December 1950, op dezelfde aangelegenheid betrekking heb
bende, naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen.

Naar U daaruit moge blijken, is betrokkene zeer 
waarschijnlijk niet genaamd:Mr.BUSCH,-zoals oorspronkelijk 
vermeld - maar Mr.BUCH.-

Blijkens de in mijn bezit zijnde Belgische inter
locale telefoongids van 1939, komt daarin onder "Brussel" 
slechts één persoon genaamd BUCH voor, n.l.: 

B U C H, H.- avoca.t - rue Américaine, 44.-

In genoemde telefoongids komt onder "Antwerpen" 
alleen voor: 

B U C H, G.- négociant - rue Hérenthals, 68.-

Aangezien "Spil" j. l.Donderdag zelf niet aanwezig 
was, is door mij deze aangelegenheid ten burele aldaar niet 
ter sprake gebracht, zulks mede in verband met het door U 
in te dienen schriftelijk verzoek om nadere inlichtingen. 

Voor zover bekend, is tot heden in geen enkel Neder
lands - en in geen der andere Belgische dagbladen, omtrent 
de onderwerpelijke kwestie enige melding gemaakt. 

Inmiddels wordt dezerzijds getracht, - via een ver
binding te Maastricht - alsnog in het bezit te komen van een 
exemplaar van het nummer van "HET BELANG VAN LIMBURG0 (welk 
blad vermoedelijk te Hasselt verschijnt) waaruit de in bij
gaand artilcel vermelde gegevens zijn overgenomen".-
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BUCIJ,-EEN EXEM.PBt,.Î 

Het Be1ani va.u Limbm·g wiJdt eenl hoofdan;ik� aan het geval van dhr Buch. het genatur,a.llseerd lid 1 
van de Raad van State, dat tie Has- ' 
selt op heterdaad werd betrapt., toen· hij communi.sMsche militan
ten in de marxistische orthodoi-ie onderrlch tte. 

Het blad meent i.e weten dat hii 
als beschermeJU� van Ka.nuel 
H'll,,vsmaus eers� Le Antwerpen m 
de Magistrauu.ir werd opgenomen. Volgens de enen is hij van Jood
se, volgens de anderen van Wil;
rus$,ische afkomst. Zijn zuster ts 
de conun-unistlsche advocaat, Edith 
Buch, die het vorige jaar te Has
selt. voor de parl;isanen gepll!it 
heeft in het proces. de.t Het. Be
lalli van Limburg tegen de ult,ge
ver van een lasterlijk stroo1biljei 
had ingespannen, al.soOk voor de 
communistische belha.mels te An,t- ' 
\,·erpen en in het geding von Fal-1 
kenllausen. 

Wij zijn bel.lleuwd - zo vervolgt 
het blad - of het Hof van Cassatle met bekwame spoed uitspraak 
za.l doen in deze zaak, 

Zeker ka.n in België niema.nd uit zijn ambt ou.tzet worden wegens µjn politieke denkwiJ�. Maar 
Buch is niet enkel een persoon, die 
communlstische opvattingen heeft., 
HiJ heeft zich bezig gehouden meL, 
subversieve actie tegen de Staat. 
verm\t.s hij betrapt we1·d op het ogenblik, dat h!J in -een communls!îsche cel een curstis van com
m,uniStische opleidlng aan 't geven 
was. Deze zomer beeft de :regering besli�li, dat all� 1�v0Juttonne.i1� elemente11 uit de openba.re diensten 
zc.uden verwijderd worden. Bij ons 
wewn iS deze besllsstng een dode 1letter gebleven. We hebben geen 
enkel geval gehoord va.n een op-, roermak-er die uit een staatsdieust 
werd verwijderd. Tilans staan we voor het geval 
van een zeer hoog ambte11e.ar, zelfs 
een zeer hoog mag!straat. die op 1heterdaad van 1-evo)ut!onnail'e agi
tatie bet.rapç werd. De ·enige pas· ' 
sende beslissinf1: in heL geval Buch 1 
is. dat hil deflnitief uit zijn ambt 

l van Raadsheer bij de staatsraad moet ont.slagen worden. 
Het zal niet alleen de straf zijn 

voor zijn 1·evol11tionnaire aglt.átte,, maar het zal ook een les Zijn voor 
de andere ambtena.ars, die door de 
Staat betaald worden, dQch niette
min meuen dat zij stra.ifeloos de 
Staat en zijn instellingen moge1) 1 ondermijJJen ten voordele van een 1 v.reemde mogendheid. f 

"DE STANDAARD" 

Antwerpse editie 

van Donderdag, 28 December 1950.-
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Nota aan:Mr A.Van Maan.en 
van:Dr L.Margadant 

Onderwerp:Belgisch Maandbericht 

' l 
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Wanneer men het Belgisch Maaz{d�richt over December 
1950 legt naast het Maandoverzicht van de B.V.D. van 
de zelfde maand dan treft weer eens de reeds herhaal
delijk geconstateerde eenheid van optreden der Commu
nisten in verschillende landen.In laatstgenoemd Over
zicht luidt het bovenschrift van het eerste hoofdstuk: 
"Communisme Internationaal".In dit hoofdstuk wordt o.m 
aan de hand van Kominformuitspraken toegelicht hoe de 

huidige taktiek der C.P.N. overwegend bepaald wordt 
door Moskou's eisen op buitenlands politiek terrein, 
waarbij de klemtoon valt op de toekomstige positie van 
West-Duitsland.Een en ander wordt uiteraard geborduurd 
op het stramien van de verdediging van de Vrede.Het so 
ciale vraagstuk thoewel niet vergeten- wordt daaraan 
slechts aangehaakt. 

De gerapporteerde politiek van de Communistische Par
tij in Belgie is volmaakt de zelfde.Ook daar zijn de 

acties gericht op het propageren van de z.g. vredes
gedachte met als leitmotitt":Geen nieuwe "Wehrmacht". 
De indruk wordt gewekt dat deze acties tamelijk fel 
worden gevoerd met alle beschikbare middelen als: 
l.opschriften,affiches,pamfletten,krantenartikelen e.d
2.dagorders van de bedrijfskernen,het zenden van tele-

grammen en delegaties,hetzij naar de Amerikaanse arn
bassade,hetzij naar regeringsautobiteiten;

3.het vormen van talrijke vredescomités.
In dit verband vallen op"de ook in het vorig Iáaandbe

richt gesignaleerde contacten met de Franse communis
ten.Zo werd in verslagmaand opgericht een "Alliance 

I 

Franco-Belge contre le Rearmement de l'Allemagne",die 
verschillende bijeenkomsten belegdet.Ter gelegenheid 
van het dertigjarig bestaan van de Franse Communisti
sche Partij werden ook onderlinge telegrammen gewis
seld en wijdde de Belgische Communistische Pers lange 

artikelen aan de geschiedenis van de P.C.F. 
Omtrent het interne leven van de Belgische Communis

tische Partij wordt gemeld,dat zich daarin niets be
langrijks heeft voorgedaan.De gehele interne activi
teit is er thans op gericht om van de Partij tijdens 
het a.s. Paascongres een zo gunstig mogelijk beeld te 

kunnen ophangen.Er wordt daarom een kunstmatig aan
doend enthousiasme in alle partij-onderdelen gewekt 
o.m. door het scheppen van een geest van onderlinge 

wedijver wie voor een bepaalde datum met het grootste 

aantal nieuwe leden,verkochte kranten,opgerichte ker
nen enz.voor de dag kan komen.Dat vooral toegelegd
wordt op een verbetering van de financiele positie van
de Communistische Pers lijkt voor de hand liggend,want
neer men verneemt van een -o.m. als gevolg van de ver
hoogde papierprijzen- geschat deficit van 1 millioen
francs,een deficit waarvan niet verwacht wordt dat het
verder teruggebracht zal kunnen worden dan tot op de 
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he,ft,ondanks de verhoogde verkoopprijs tet 1.50 franc per 
nummer. 

T.A.v. de Belgische .Anarchistische Partij wordt tenslotte 
melding gemaakt van maatregelen welke overwogen worden om, 
bij verslechtering van de internationale toesta.nd,te kunnen 
onderduiken als een ondergrondse organisatie (maquis),waar
bij o.m. reeds aandacht zou worden besteed aan modellen van 
valse identiteitskaarten;aansluiting bij de Trotskyisten 
zou verder onder het oog worden gezien. 

In de maand December heeft zich geen enkel ernstig ar
beidsconflict voorgedaa.n;de in het vorig maandverslag ge
signaleerde tamelijk ernstige moeilijkheden konden nl ge
meenlijk nog tijdig worden bezworen,in de meeste gevallen 
niet dan na bemiddeling van Overheidswege.Dit is ook het 
geval geweest v.w.b. de dreigende algemene staking in de 
Electrieiteits-en Gasbedrijven.Tot deze betrekkelijke 
ciale rust heeft bijgedragen de omstandigheid dat get 
stuk van de aanpassing van de lonen aan het verhoogde priJS 
peil op nationaal niveau aan de orde gesteld is en tijdelij 
opgelost.Het Nationale Comité van het Belgisch Verbond van 
Vakverenigingen (F.G.T.B.) heeft nl op 19 December 1950 voo 
het vierde kwartaal van dat jaar een aanvullende toeslag ge 
eist van� van het gemiddelde loon met een minimum van 200 
franc per maand.In een bijeenkomst van vertegenwoordigers 
van organisaties van werkgevers en werknemers onder voor
xitterschap van de eerste minister en bijgewoond door de 
belanghebbende ministers is vervolgens een accoord getrof
fen op basis van een tijdelijke toeslag van 600 franc vol
gens een bepaald schema,dat echter zo ingewikkeld is dat 
daaromtrent terstond meningsverschillen zijn gerezen tus
sen de Vakverenigingspers en de pers van de Vereniging van 
Belgische Industrielen.De beide grootste 1) Verbonden van 
Vakverenigingen nl de evengenoemde F.G.T.B. en de c.s.c.

(Christelijk Verbond van Vakverenigingen) gaan verder door 
met tegen elkaar te wedijveren in het stell�n van eisen op 
het gebied van aanpassing van lonen,herzientmg van pensioen 
en e.d. Het spreekt van zelf dat de Communisten het vuur 
der ontevredenheid blijven aanwakkeren waar ze ktm.nen,spe
ciaal in organen als de Internationale Unie van Vakvereni
gingen van Mijnwerkers. 

Een enkel woord dient hier nog te worden gezegd over het 
Havenbedrijf,nl dat ook daarin gedurende verslagmaand geen 
arbeidsverstoringen zijn gemeld;ook het-een vorig maal ge
meldt4;'overigens op zich zelf onbelangrijke- conflict bij de 
aanneming van dokwerkers kon worden bijgelegd.,Toch zijn ge
ruchten over een havenconflict niet uit de lucht.In het mr
ga.an van de Belgische Transportarbeiders

"'
Bond ''De Haven" va 

15 December werd :rll�e�iJzodänig_�oOll.flictJ'a1.nteWondigd,-waa.r
lU:j werd aangegeven datc:1iier directieven betreffen van de 
Kominform. 

l)Dit is bevestigd. door een verkiezing welke in verslag
maand heeft plaats gehad voor de scheidsgerechten.
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In versla.gmal:l.nd hebben beide Beweginten hun 
-bekende- doeleinden verder nagestreefd.

V.w.b. de Vlaam,,�·,v�;l-J;' ...... val t vooral ou haar
militant karakte�n� aarvr?!aties met Nede�land
se geestverY.ranten. 

Voor hot ogenblik bestaan in Belgie een drietal 
soorten van -meest geu.11iformeerde- strijdgroepen 
nl: De ordBwacht van Joris van 3everen, De Vlaamse 
Militanten-orde en de z.g. Eldrie-militantert. 

In een oproep tot deelneming aan de tweede ge
noemde orde, uitgaande van de Vlaamse Concentratie 
wordt er op gewezen dat de militie de ruggegraat 
van deze Concentratie zal worden. "Wij willen", al
dus luidt het, "alleen kranige kerels, die kunnen 
ve(.,hten en zich verdedigen". Van de?.e �ijde wordt 
ook veel aandrang uitgeoefend op amnestie v�n de 
nog gedetineerde politieke delinquenten. 

De Joris ve.n Seve,·en-Orde beoogt de vo,·ming van 
een "Diets Rijk der Nederlanden, waarin alle Ne-

derlanders zijn verenigd. alsmede hun afstammelin
gen en diegenen die door nauw contact geestesver
want mogen genoemd worden. Hoe fantastisch de 
gekoesterde denkbeelden zijn blijkt uit de� op 
blz. 28 van het Maandbericht vermelde omschz1.jving 
van dit "Gemenebest" waarbij nl. onderscheiden 
wordt: De Nederlanden (waaronder begrepen v,orden 
Belgie, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en 
'Nest-Duitsland)� De overzeese gebieden (waaronder 
Suriname, Kongo, Zuid-Afrika en Indonesie) en de 
Culturele invloedssfeer (U.6.A., Canada e.d.) • 
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No: 22Q..- DIENSTGEHEIM.- 23 December 1950.-

Onderwerp:"Geheime Comm.-vergadering 
ontdekt te HASSELT. (l?_.)". -

---

'29DEC.�-, 

Bij la.gen . . 

(Lid van Belg.Staatsraad gaf 
Comm.-Opleidingscursus).-

twee.-

AAN . 

_Mf-Rlt".- J./. ;3. IJ
. --- -�VAN . W.- � 
. 

Eut�-2) 

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe
komen, een tweetal opgeplakte berichten uit twee verschillen
de Belgische dagbladen, betreffende bovenvermeld onderwerp, 
naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen. 

Naar G daaruit moge blijken, betreft het hier een 
zekere Mr.BUSCH, Raadsheer bij de Belgische Raad van State,
tevens ëël-leider van de Communistische Partij- te Brussel, 
die in een besloten communistische bijeenkomst te HASSELT, 
een "Opleidings-cursustt gaf.-

Volgens de - in bijlage II aan deze aangelegenheid 
gewijde "Beschouwingen" - is deze Mr.BUSCH van Russische ori
gine, die later naar het Westen afzakte en zich tot Belg 
liet naturaliseren • 

Hieruit blijkt tevens, dat de verantwoordelijkheid 
met betrekking tot de benoeming van deze Mr.BUSCH tot lid 
van de "Raad van State", berust bij de toenmalige Minister 
van Binnenlandse Zaken, de Heer Pierre VERMEYLEN.-

Blijkens de in mijn bezit zijnde vroegere gegevens, 
is deze Heer VERMEYLEN, een Vlaams-Socialist, die in het op 
26 November 1948 gevormde nieuwe Belgische Kabinet 0Spaa.k0

, 

met de portefeuille van Binnenlandse Zaken werd belast.-
Opmerkelijk is, dat - voor zover d.z.kon worden na

gegaan - van de Vlaamse dagbladen alleen de liberale "De 
Nieuwe Gazet" en de min of meer rechts-extremistische "De 
Standaard" van dit voorval hebben melding gemaakt, terwijl 
ik in geen der Nederlandse dagbladen tot op heden iets daar
over ben tegengekomen".-
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Te Hasselt 

Geh_eime Communis
tische Vergadering 

ontdekt 
Lid van de Staatsraad gat een 

«opfeidïngseursus» ... - Verschil• 
lende documenten in beslag 

genomen 
De gel"echtelijke politie van Limburg 

in &amenwei:king met deze van Luik. 
heeft te Ha$Selt een inval gedaan in de 
woning van een zekere V. L .. waar een 
groep communisten een geheime verga
dering hield. 

Alle aa11wezigen we)·den aangehou
den en naar het gerechtshof van Hasselt 
overgebracht, waar zij aan een g'rondig 
ondethoor werden onderworpen. 

Onder de aangehoudenen bevindt zich 
een zekere B., uit Brussel. Jid van de 
Staat.svaad en celleider van de commu
nistische l?artij van Brussel. 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat 
laatstgenoemde tijdens de vergadering 
aan de communisten een •· opleidings
cursus» gaf. 

Na het onderhoor werden de aange
houdenen terug in vrijheid gesteld. 

Intussen had men in de woning, waar 
de vergadering had plaatsgegrepen, ecll· 
ter een huiszoeking gedaan. tijdens 
we)ke taJ,rijke documenten en een vólle
dige lijst van de leden van de commu· 
nlstisdhe partij van Limburg in beslag 
werden genomen. 

Het onderzoek In deze zaak wordt 
door de gerechtelijke politie voortgezet. 

-- -----

"DE NIEUWE GAZET" 

te Antwerpen 

van Donderdag, 21 December 1950.-
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Het avontuur van Mr Busch 

Zeer onaangenaam qat avont,uur Hoeveel maand Is dat gele�en �n 
van Mr Busch. raadsheer aan de hoe heet .de eerste commumst àio 
Raad van State daar in die beslotP.n nog uit ziJn ambt moet ontzet wor• 
vergadering van de communistische den ? 
leiderscel voor Limburg te Hasselt En plots komt daar de aanhou
- zeer onaangenaam voor een hele ding van Mr Busdh van de Raad 
serie mensen I van State als een helle bliksem-

schicht de nacht van lauwe lafheid 
Maar vooraleer die onaangename doorscheuren. 

commentaar te leveren , w�llen we De heren sliepen zo rustig en plots 
,eerst een zeer aan gename pl1.�ht 113· zien we, dank zij de waakzaamheid 
leven, we w!Uen namehJk de van de gerechtelijke politie hoe 
gerecht�lljke politie vàn Hasselt en dreigend het gevaar is dat boven !Luik en de chef van deze politie onze hoofden hangt. 
van harte feliciter�n met het ge- Tot op de ongenaakbaarste top
presteerde werk. pen van de hoogste leiding heeft 

,I!)r·zljn.ln dit lam� een,groot oan• Rui;lnt!d ool!; ·itl.con� lanq zijn parn• 
tal overlieidspersonen, die aug"t- chutisten gedropt -. tot m de zetel9 
vàlllg hun ogen dichtknijpen en het van de Raad van State ! 
licht niet..: w!llen zien éiie bewer,<.,n . Als morgen �e régerlng va� -hau
dat alle5 maar lett�'rlijk a·ie" in antlcommunlst1sche woorden daden 
o·rde is ·en dat we veilig op ons tw.::e wilde maken, zouden hare maa�re· 
óren kunnen slapen. gelen beoordeeld en... vei,bro1ten 

moeten worden door de heren Busch 
Jawel, de secretaris-generaal vail van de Raad van, State ! ! 

.de Communlst:!sche Pa.z:tij in België Wie die meneer Buscn dan wel Is? ,heeft wel eens plechtig �n in het Al klinkt zijn naam Duits, hij Is . openbaar verklaard dat ziJ een Rus. geen Duitser. ·slsche invaller met-kruisen en vanen · Hoe zijn oorspronkelijke naam In 
zouden inha,�en, maar wat zou dat? een of andere SJavische taal luidt, Woorden, mets .dan holkl!nkende w�ten wij niet, maar waarschijnlijk 
w�orden zonder rnhoud of beteke· Is die Slavische naam ook :nog nicl
nis. de oorspronkelijke naam. 

Neen, dat was geen waarschu- U hebt het gei·aden, dhr Busch is 
wing; deze partij moest·daarom niei een lid van het Oude Volk, hij werd 
lu de nationale ban worden g�sla- ergens in Rusland geboren, zakte. aJ 
'gen. Hebben we In de konlngskwei;. naar het Westen en liet zich t<.t 
t.ie en in de ,dagen van (ie zakfüvo- Belg natura)iSeren. lijk een zel,ere 
lutie de pa1'tij van de superpatriol Fuchs zicl1 tot een Engelsman Het 
Devêze en de partij van de super- omtoveren en een andere Pouteoor
>E_uropeaan Spaak niet dankbaar Re· vo tot Italiaan. 
bruik zien maken van het bondge- Die heren veranderen v11n naarn 
nootschap van Stalin' s vijfde colon- en van nationaliteit lijk wij van 
ne ? hemd veranderen. 

h En ze wachten niet eens tot zij de De< krachten van behoud > • ad· nestreuk van hun nieuwe vaderl:tûd il�n trouwens moedig en lu·achtda· hebben aangenomen om naar de :hg gereageer� ... met woorden t::n hoogste vertrouwensposteq in dal:net woorden-m-de-�nd .had men nieuwe « vaderland > te dingen. :le communisten zogezegd m d� ban En het is verbazend hoe de heren feslagen en verklaard dat ze overal er in_ slagen zich in een minil'ilumuit de. leid�nde posten en uit de van tijd over alle meeiliJkheden 1dmlnistJ:atie zouden geweerd wor· heen te zetten en overal door te ren. dringen. 
Niemand zal ons wijs maken dat 

cile heren daar bij alleen op l1un 
CONSULT' ATIEVE RAAD eigen krachten steunen . • .l'1. • Zeker ze durven veel om niet te 

Je Atlantische 

�en goed 

zeggen alles, ze zijn vrijpostig en 
schaamteloos, maar zonder imandse 
kruiwágens zouden zij het toen zo 
ver niet brengen. 

Maar1 dl! inlandse kruiwagens
staan altijd dienstbereid klaar voûr 
deze kromgesnavelde heren, .vant 
deze heren zijn altijd links, altij.l 
gereed om onverpoosd mee te zwoe
gen in de linkse afbraakploegen die
zich beijveren om alles wat in het 
Westen christelijk en naMonaal is 

e verdediging wordt herzien neer te halen. 
Ze werken in de pers, In de por

nographle, in een bepaalde kunst. 
In de filmindustrie, in ae financit1 
en overal worden ze gestel,Uld door 
de vrijmetselarij van alles wat links 
Is. 

zijn de l\'linisters van Bultenla11d· 
1ië, Neàerland, Luxembur, en Bel
\O<JUe, I<'rans ambassadeur, die Mi-

hun deskundigen samentekomen 
men(sgebouw te Brussel voor het 
ng van de adviserende raad van 
1as de zitting reeds ten einde en 
ekt, naarin vastgesteld wordt dat 

Geen ,wonder dan ook dat de tot 
Belg genaturaliseerde Busch In de 
Raad van State werd benoemd door 
minister Pierre VermeiJ!en - ook 
Piet geheten op de rode me<ttn,gs-
a.ffiches in het Vlaa,mse land. 

We veronderstellen dat dhr Busch. 
"DE STANDAARD" die perfect Nederlands kent, heel 

wat beter dan andere ln Vlaanderen 
d · t • 

gewonnen en geboren authentieke 
Antwerpse e l. ie 1anctgenot:en - want dat moèt men 

b , 50 
de Joden laten, ze zijn werkzaam en 

van Donderdag, 21 Decem er • ze weten zich aan te pass.en - in 
de Raad van State het chr!§telijke 
Vlaanderen vertegenwoordigt, want 
v Jaanise · ·  katholieken zijn In de 
ttaad van State, ingesteld meer dan 
twintig jaar na de grote veroverll;g 
van de taalwet van 32 rari nantes 
In gwrgite vasto en ge kunt die 
gémakkelljk op de viugers van uw 
ene hand tellen. 

Zie verder blz. z 
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Resultaat besprekingen van B III te 

1. Een politie ambtenaar, die zich vermoedelijk aandiende als
Klaas uit Eindhoven, vervoegde zich op 17.11.1950 bij de
Belgische grensdienst .Arendonk.
Hij beweerde te komen namens de Nederlandse Veiligheidsdienst

.. en vroeg inlichtingen over l•!esterling (adres, telefoonnummer,

t.��, J · namen van personen uit diens omgeving).
& �'il':!/ Hem zijn dienaangaande ter plaatse geen mededelingen ver-
�l \ strekt en hem is geadviseerd dat de i'TederL Veiligheidsdienst\\'J\ /h ( V zich daartoe zou wenden tot de centrai.e in Brussel. 
.. \ ,Nadien was gebleken dat de bovendoelde Klaas identiek was

I / aan de brigadier van poli tie Staal. uit Eindhoven. 
/y .Aangezien ons werd gemeld dat gehandeld zou zijn in·opdracht 

• 1 ,Jv,11" -,)�1, van de hoofdco!llrrlsraris lijkt het niet uitgesloten dat de
(111·\ftv t Belg. grensdj.enst .Arendonk de melding van Staal on.iuist 

vV heeft uitgelegd. 

i-- 2� Frans van den Brande heeft in Antwerpen bezoek gehàd van
,.......- a,,k. de Fransman Fenouer, secretaris van de zeeliedenafd. te 

Rouan� aangesloten bij de c.G.T. 
Deze r.an zou in 1942 in 'îi;ngeland verbleven hebben. Rij zou c. 

momenteel meer invloed in Frankrijk hebben dan Fressinet. 
/' (inspecteur van de communistische zeeliedenorganisatie in

/v Frenkri.ik) .Hi.j zou regelmatig bezoeken brengen aan Franse 
/ havens en C.G.T.-groe�en. 

Yen vraaat zich af of hij rechtstree�s orders van het 
Kominform ontvangt en of hij mogelijk boven Fress±net is 
gesteld. 

Jv k
v41' 

Persoonsbeschrijving van Fressinet: Algerijns uiterlijk,
��· klein van figuur. 

· 
3

1 

Op een bijeeniromst ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan 

• 14 van de ··.r.F.T.U. te Brussel zou medegedeeld zi,in, dat in
fi) 

.
/

IA
, December '50 of Januari 1951 nieuwe moeilijkheden in de 

V? }Y havens zullen beginnen" 

/"' 4. Vastgesteld is dat de firma Lieberman(n) in België de
C.P.B. finenciële steun verleent.
In een jaar ontving de partij van de firma een bedrag �elegen
tussen l en 2 millioen Belg. francs. De firma Lieberman(n)
handelt in non-ferro metalen op Oost Europa.
(Over deze aangelegenheid werd door B III reeds eerder een
rapport samengesteld).

5. De communistische �enheids Transport Bond-België {leider
v.d. Brande) werd eind october 1950 geliquideerd. l'.�aximaal
bedroeg het aantal lede� ongeveer 30.
Betrokkenen trachten zich thqns aan te sluiten bij de Belg.
Transport Bond en worden ;v-olgens laatstgenoemde aan een ver
hoor onderworpen • .Als regel worden zij niet als lid tot de
B.T.B. toegelaten.

- 2 -
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Van Maroey en Bijl. · • 
Beide personen zijn werkzaam in de steenbakkerijbranche 
en in dienst van de firma Geldens. 
Er wordt steen geleverd aan Nederland. 
Het doel van het bezoek van Waroey aan Nederland is niet 
bekend geworden. 
Een handelsrelatie is zekere de Neef, Farkweg 100 te Fijmegen, 
bij wie Bijl ook in dienst geweest zou zijn. Ten aanzien van 
Bijl staat niet vast dat hij lid is van de C.P.B •• 
Van T·-'aroey, èie hoofd zou zijn van een stoot groep van het 
0. w. zou t.hans .het voorz. schap van het O •. F over�emen. 

. /1' 
(Aangezien Spil over deze aangele�enheid nog schriftelijk 
aan ons zal berichten zijn in dit verband slechts enkele 
punten genoteerd.) 

7. De bekende A.JIT.F.Z.-"..!:.V.C. vertPgen1·voordiger in .Antwerpen,
v-...- 1Booms zal op 9.12.1950 in het huwelijk· treden met Georgina

. , Augusta de 1veert, geb. 23.6.1908 te .Antwerpen, herbergierster, 
wonende de Pretstraat 51 te Antwerpen. 
Op 6.10.1950 verzocht Booms aan de bevolking te Antwerpèn 
overschrijving naat het adres Blauwhandstraat 32 te Bergen 
op Zoom. Niettemin verbli.jtt hij steeds in Antwerpen. 

B III, 14.12.1950 
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AC�/ ,1'2_o i 
- Vos notes des 25-4-50 et 3-XI-50 - nos .J 

83077/CBS/311 et 8�077/CBS/546 • 

. Il a. été, en effet, po"té à notre cormaissance que

le P.C.B; �urait dressé une liste de personnalités, 
notamrnent des fonctio:unaires de lii police, qui, en cas 
de guerre aveç l'IT.R.s.s. ou·en cas de révol�tion, 
seraient abattus. 

One enquête a été prescri te à ce _sujet mais, à ce 
jour, elle n 'a appórté aucun élément qui nous permet
trai t d I af i"irmer fo:rmellement qu' t..ne pareille liste a 
lété- dressée. .D�s soupçons pèsent sur_ le_ n?mmé Charles 

b.yVá.l'f t�ARO.@Y, né a An.vers le 5-9-ltil9, 1.nd1.v1du qui pa
�-�-- rait avoir assez bien d'activités; Ia, surveillance à 

� . la,quelle il a étê soumis n'a jusqu 'à ce jour rien révé-
lé a 'intéressant. 

Si des renseignements. atiles nous parvenaient au 
sujet ae cette affaire, ils vous seraient communiqués. 

Le 24 novembre 1950 • 

OP KAART 

ACD/ 

DAT:'�t 

PAR: 

.. 
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No: ±!:22_.- DIENSTGEHEIM.-

Onderwerp:"Comm..-pers in het 

Belg.-leger verboden".-

Bijlagen : één. 

A A N : 1!. III. -

VAN : W.-

28 October 1950.-

1 J 
j 3 i OCt �. / 
ACD/ f6t>6 / l 

1 

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe

komen, een opgeplakt bericht uit "DE RODE VAAN" van Donder

dag, 26 October j.l., betrefTende bovenvermeld onderwerp, 

naar de inhoud waarvan ik U moge veIWij zen. 

Volgens desbetrefr·ena.e berichten in andere Belgi

sche dagbladen, zou deze maatregel zijn getroffen, als ge

volg van de aanhoudende campagne in de communistische - en 

in bijgaand bericht vermelde - andere bladen, tegen de ver

lenging van de diensttijd en tegen elke militaire maatregel 

in het bijzonderi!l:, waardoor de moraal der troepen ernstig 

kan worden ondermijnd.-
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-1EEN NIEUWE STAP 

\ 
IN DE RICHTING 

V A:N HET FASCISME 
De regering verbiedt 
« De �ode Vaan » en

andere democratische t 
bladen in de kazernen ! l 

De regering Pholien - Van/ 
,Zeeland komt een nieuwe stap in 1 
de richting ,•an het fascisme le. 
doen. Inderdaad deze knechten 
Yll-1] hel u.s.A.-imperialisme, ko
men thans het verbod uit te ,'aai·
cligen van de bladen der demo� 
cratische organisaties in de kazer
nen. 

A J de korpsoversten hebben be
richt ontvangen dat de volgende. 
bladen in de kazernen verboden j 
z:ijn : "Jeune Bclgique:o, «Jeunes- 1 �e Kouvelle», «.Nous ,Teunes:o, 
c-Fronh, «Le Drapeau Rouge> «De' 
Rode Vaan> en cRenovalionj>. 

De oodogstokcrs denken hier
mede hun plannen heler te kun
nen doorvoeren. M11ar de solcla
ten, de arbeiders eó al de <lcmo
cralen zullen deze nieuwe n�n-1 
slM op de vrijheid van opinie niet 
dulden. Dit sahande!Uk verbod

� moet onmiddellük worden opge
heven ! 

"DE RODE VAAN" 

van Donderdag, 26 October 1950.-
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B. Dj ,. 'J. ·1
D.A./1-067 /Vl. 725 iW f1 1· , 31 OCT.f950 

i ---��-
- votre nota du 2-10-1950 - CBS/50/4$4\(D/ 4 \:l·.,-. 1 

Le gouvernement belge possède une liste des fonc
tionnaires et d' agents de l' Etat affili és au P.o. . .� 
Ces agents d'opinion communiste ont été, pour la plu
part; introduits dans les rouages de l'Etat au lende
main de la libération p�r les ministres communistes du 
Ravitaillement, de la Reconstruction, de la Santé pu� 
blique et des Travaux publics. 

Ils ont été assez actifs tant qu 'à duré la parti
cipation du P.C. au pouvoir. Gr!ce aux agen�s commu
nistes, le parti a pu SQrVeiller l'attitude et les 
actes des agents non communistes, lancer des mots 
d'ordre, se livrer à la propagande et �tre au courant 
de la gestion des affaires publiques • 

C 1 est au Ministère du ravitaillement que son 
influence a. été la plus prépondérante; nombreux furent 
les contr$leurs qui exerc�rent une pre��ion su_r les dé 
lin�uants pour qu'ils s'affilient au P.Ç. 

Dans les ministères de la Santé Publique et des 
Travaux Publics a existé un comité secret aont les 
bats étaients: de détecter l'opinion des collègues, 
ge rec�ter des nouveaux membres, de surveiller les 
visiteurs et de rechercher l'objet de leur visite, de 
communiquer aux hommes de confiance toutes les décisio 
administratives et d'exercer une police secrète au sei 
du département. 

Au département de la Reconstruction 
tirèrent profit de leur position en accordant des pr�t 
à des sinistrés sympatbisants et en favorisant les 
fonctionnaires communistes • 

Lorsque le P.C. fut écarté du pouvomr, les agents 
communistes se montrèrent plus discrèts et des sanc
tions prises par l'autorité éompétente les engagèrent 
à s'�bst�nir de faire encore de la _propaganda et à 
taire leurs _oJ?i:q_ions" nrsPY suggèra que les agent s 
de l'Etat communistes remettent leur démission au 
parti tout en y restant affili és secrètement, éven
tuellement sous une fausse identité. 

Il est assez mal aisé de connaître les mots d'or
dre secrets donn·és aux fonctionnaires communistes en
core en fonction. 

Veuillez bien vous référe:r- à notre rapport mensuel 
d'octobre 50 pour ce qui concerne {es réactions communistes pro

voquées par les récentes mesures gouvernementales. 

/1 
Le 23 �c tobre 19·50. 
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Japport: 26, ro. 50. 
Van: KA-RA , 
Aan: HClfid B f p :"J/ 1.Jo: li/6Jl9; n 
Onderwerp: Connnentaar o de besluiten �en men oo de bijeenkomst van het 

Centraal Conri. te van de CPB o 4 I5 Januari I9 50. 

i{.a.v. U:r rapport d.d. 6 Juni 1950 No. 82 57 deelt Clippers Directie ons 
mede� dat voortcezette bericht�evinr; over de overeenkomst van de CPN en 
de CPB voor haar van eroot belang i.� .. 



No: 464.- VERTROThVELIJK.-

Onderwerp:"Q•R•B.-Scholings
Cursussen".-

13 October 1950.-
---

�l 
· 17 OCT. 950

ACD/ fVf? J 
Hiermede moge ik U berichten, dat ik van be

trouwbare zijde te Antwerpen het volgende vernam: 

. . 

"De federatie Antwerpen van de C.P.B. heeft van het 
Centraal-Comité der Partij te Brussel, de nodige instructies 
en richtlijnen 0ntvangen ten behoeve van het houden van scho
lingscursussen. 

Te beginnen op Woensdag, 25 October a.s.zal één of 
tweemaal per week, in de avonduren in elke wijkcel van de fe
deratie Antwerpen, bij een kameraad aan huis, scholingscurs.us 
worden gegeven. De daartoe door het Centraal-Comité aangewe
zen kameraden zijn Ier.12licht deze cursus te volgen. 

Het zou hier betreffen de scholing van eenvoudige 
leden in de eerste grondbeginselen van het communisme. 

Daarnaast wordt, eveneens met ingang van einde Octo
ber a.s., een andere scholingscursus gehouden te Brussel, uit 
gaande rechtstreeks van het Centraal-Comité. 

Voor het volgen van deze cursus zijn a�g�wezen een 
aantal kameraden uit verschillende delen van het land, die 
voor één of andere leidende functie in de partij bestemd zijn. 

1 De voor het volgen van deze cursus aangewezen kamera-
L den, ontvangen vanwege het Centraal-Comité,vergoeding voor· 

��reis-en verblijfskosten en eventueel ook vergoeding. voor der

}Jv �i./� 
ving van arbeidsloon of steungeld.(dopgeld).-

- JJVI",�
Ook enige havenarbeiders te Antwerpen (namen nog niet 

�.� bekend) zijn voor het volgen van laatstbedoelde cursus aange
wezen. 

Omtrent de duur van beide cursussen is niets bekend�. 

w.-
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V oll{sjeugd van Belgi� 
hernieuwt haar voorswllen 1\,\\. Q ,-J 

Doss. no . ..... 
4,. ............... ·-·-········

Cat,Jk ... Z& ..... Y((.� 
aan de Socialistische Jonge Wacht '\\ � 

•••oOOOHoooo••oo,0000,,,.,,,,000, '''"°'''•••oouo,,-·••oo._..__,_ 

voor eenheid van actie 

Tegen de 18 en 24 maanden 
en tegen elke wederoproeping 

W
E hebben gisteren verno
men dat de Volksjeugd 
haar voorstellen aan de 

Socialistische Jonge Wacht voor 
eenheid vari actie in de strijd te
gen de 18 eh 24 maanden l}eeft 
hernieuwd. We geven hierbij de 
bi:ief �eer : 

Brussel, �-10-50. 
Waarde Kameraden, 

We hebben kennis genomen van 
de resolutie van het Nationaal B11· 
reau van de Socialistische Jonge 
Wacht, gestemd op 27 September 
jl. en betreffende de campagne 
voor de Vrede en tegen de verlen
ging van de militaire dienstplicht. 

Het essentiële ordewoord van 
de V.J.B. is sedert verschillende 

• jaren de verdedlg-fng van de Vre•, de. Het is daarom dat we u, in 

verband met het opstellen van een 
gezamçnll;lke boodschap aan d-e 
O.V.N., mededelen dat de Volks•
jeugd itcb accoord verkla.atd om• 
trent de formule dle, naast vele
andere, een uitstekend middel Is
om tegen het uitbreken van .een
nieuwe wereldramp te strijden. 

De V.J.B. zal dus tot de leldln• 
gen van alle jeugdorganisaties -
elke uitnodiging - zoals sprake 
in uw resolutie - gunstig beant,. 
woorden. 

Na de verklaringen "an de eer• 
ste minister, die een bevestiging 
iljn van zijn militaire voorstel· 
Jen, iljn we van oordeel dat we, 
tezelfdertijd, onze voorstellen '\."an 
eenheid van actie moeten hernieu
wen, om de plannen van 18 en �· 
maa.nden, alsook de wederoproe
pingen, echaak te zetten. 

Broederlijke groeten. 
Voor het Nationaal Bureau : 

Bob WOLS'l'I.JN, 
Algemeen secretaris. 

We hopen met alle jongeren dat 
deze voorstellen &'llnstig zullell 
worden oohaald en dat de jeugd 
eensgezind de strijd zou voeren 
tegen de verlenging van de mili
taire dienstplicht en tegen de oor• 
log die ons· vijf jaar na de WP· 
reldramp, waarvan we allen de 
verschrikkingen hebbeo gekend, 
weeral bedreigt. 

Verschillende jeugdorganisaties 
en zelfs gewestelijke afdelingen 
van �e Kajotters hebben ___.f)ed� 

( voorstell�.n in deze aard gedaan. 
N1ets scb1Jnt dus een ee!'Jsgezinde 
actie in de weg te staan. 

t De tijd dringt, reeds zijn nieu-
we recruten onder de wapens ge-

, 
roepen en de spanning op inter· 
nationaal gebied is in niets afge
nomen. Alle bijkomstige kwesties 

1
moeten door alle mensen van goe
de wil worden terzijde geschoven 
voor deze kapitale zaak, voor wat 
rde toekomst van gans het volk af

hangt. 

� EERSTE RESULTATEN 
VAN DE 

NATIONALE PROTESTWEEK 
Overal in het land wordt mach· 

tig gewerkt voor het welslagen 
van de Nationale Protestweek, in
gericht door de Vrouwenbeweging 
ter Verdediging van de Vrede en 

1 
door de Volksjeugd van België. 

Te VERV)'ERS ging een grote 
manifestatie door gevolgd van een 
meeting. Meer dan 250 toeschou
wers woonden deze bij en juich• 
ten de sprekers, die de politiek 
van de regering Pholien aanklaag
den, geestdriftig toe. Naast de ka
�eraad Jukmes, die namens de 
Partij sprak, kameraad Hachez 

i��gevaardigde van ?e Volksjeugd'. 
. �raken Oök een Jonge arbeider 

en een jonge vrouw, uit bedrijven 
ter plaatse. 

Te DOORNIK ging Zondag 
eveneens een meeting door waar 
afgevaardigden van de Volksjeugd, 
de V.V.V. en de Partij het woord 
voerden. Te ATH werd overal ge
kalkt tegen de verlenging van de 
militaire dienstplicht en het duur 
leven. 

DE SPOORMANNEN VAN 
OT'l'lGNJES SPREKEN ZICH UIT 

TEGEN DE 18 
EN DE 24 MAANDEN 

In een resolutie waarin ze llUn 
eisen naar voor brengen, spreken 
de spoormannen van Ottignies 

zich ooJc uit tegen elke verlenging 
van de militare dienstplicht. 

DE BRUSSELSE BEDIENDEN 
EVENEENS TEGEN 

ELKE VERLENGING 
De . afdeling Brussel van het 

S,rnd1caat der Bedienden, Tech
ll\�kers en Kade_rs, in vergadering 
b1Jeen. heeft zich uitgesproken : 
• tegen de militaire maatregelen 
om de dienstplicht tot 18 of 24
maanden te verlengen, wat voor 
gevolg zou hebben dat de ellende

1 
in de huisgezinnen der werkers
zou. �oenemen en dat de scholing 
der Jongeren aiinzlenlijk zou. ge
hinderd worden. » 

� 
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Ond.: Instru.cties aan 

communistisch overheidspersoneel. � UITGEBOÉKÎJ 
1 

Jff 1-;). I( ,(

• 

Blijkens een bericht van de eigen correspondent 
in 11De Waarheid 11 van 20o9ol950 werd op 19 3eptember 
j o l" in "Politieke leringen te Bru.ssel verl.laard, dat
de Belgische regering beschikt over een volledige 
lijst van communistische staatsambtenaren. Daarenbo
ven zou de betreffende regering in het bezit zijn 
van de orders en opdrachten, die bepaalde ambtenaren 
van de communistische �artij hebben ontvangen. 

Ik moge U verzoeken aan "Spil II inlichtingen 1B 
vragen over het laatste deel van dit bericht en daar
bij te verzoeken over deze materie informaties 1B 
willen verstrekken, omaat dergelijke gegevens uiter
aard ook voor ons van byzonJer belang kunnen zijn. 

I 

t' 
H.B. 

22 September 
( III) •

1950 
V 

f 
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Voor 

' 
Maa,nd.over.zicllt 9 

L�S.406. 

OD 37. 
---

1 

Het Centraal Comité van de Kommunistische Partij van 
Belgi� gaf begin September het parool uit om te strijden 
tegen de verlenging van de militaire "dienstplicht" (Rode 
Vaan 6-9-1950) .. 

' 

\ 

In grote trekken was er ook nu weer treffende over
eenkomst in de algemene betoogtrant van de secretarissen 
der communistische partijen in Frankrijk, België en Neder
land. De strijd voor nationale onafhankelijkheid in de zin, 
waarin Moskou ze opvat, vormde de tegenhanger van het 
aanbevolen vredes0ffensief. 

Het gebaar van de daarvoor· aan anderen toegestoken 
hand is niet alleen door de C.P.N. gemaakt. Ook de zuster
partijen in België en Frankrijk hebben zojuist in hun ver
gaderingen van het hoogste kader opgeroepen tot eenheid in 
"de strijd voor de vrede". 

Jean Terfve, nationaal secretaris van de K.P.B. 
noemde deze strijd in de bijeenkomst van het Centraal 
Comité de essentiële taak van het ogenblik. Hij wees op 
het innig verband tu�sen de strijd voor het brood en de 
vrijheid en die voor de vrede. De nasleep der koningskwe�
tie leidde er overigens toe, dat zijn toespraak een mee� 
revolutionnair karakter kreeg dan die van zijn makkers in 
Nederland en Frankrijk. Terfve verklaarde o.m. dat de 
communisten hun anti-monarchistische en republikeinse stel
lingen met kracht naar voren moeten brengen. De partij had, 
volgens deze topfunctionaris, ondanks haar zwakheden en 
onvolmaaktheden baar rol van voorhoede gespeeld en wat nog 
belangrijker werd geacht, was als dusdanig bij de arbei
ders-massa's tevoorschijn geroepen. Het prestige en de 
activiteit van de partij heetten aanzienlijk te zijn ge-
stegen. Ook Terfve uitte de noodzaak van verbreking vàn 
het isolement

1 
waarin men de communisten wilde opsluiten. 

Hij deelde mede, dat zich tijdens de laatste dagen (dus 
in Augustus j o l.) verscheidene honderden nieuwe leden lie
ten inschrijven zonder dat daartoe een systematische 

���l.campS:-gnë
°

'werd gevoerd..J 
�- -� 
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Uwe nota van 13.4.1950 -Nr 82583/CBS/304. 

!�--- öJ.y

Uit van verschillende zijden ingewon

nen inlichtingen blijkt dat in de schoot van 

de kom.JJ.unistische partij tot op heden niets 

kon vernomen worden aangaande het oprichten 

van kleine gewapende groepen 

vallen te verrichten. 

Van zodra iets mocht vernomen worden 

aangaande het vormen van gewapende groepen, 

zal gevolg aan huidige nota gemaakt worden • 

19.8.1950. 

'· 



Veuillez trouver ei-après certains renseigner.1ents 
sur des mesures prises actuellement par le P.C.B. et sos 
organismes d I 11à coté". 

Craignant de vair une guerre se déolencher � 
Europe, les militants communistes appréhendent de vair le 
parti mis hors la loi. 

Devant cette situation, le P.C.B. et ses o:r·3a;.1�·· 
s.3.tions connexes prennent actuellement une série ae meuU!'" · 
exceptionnelles. 

C I e.et ainsi que le personnel de l 'U. B.D. P. 11 

(l'nion Belge pour la Défense de la Paix) a br'1lé dans 
l 'après-midi du 15-7-5(1 teute la documentation gu 'elle 
détenait dans ses bureaux. 

Les diverses fédérations du parti, procèdent de 
m&mu façon et les secrétaires politiques placent les fi
c.ti,.3rs fédé�aux en lieu sr'.lr. Certains mili tants m�me 
n I hési tent pas à charcher asile pour la mü t .chez des amts 
oi:. membres ëu. parti mains en vue. 

Le 31 juillet 1950. 



'f3 IJ-z.. fa JIJ::
No: 364.- VERTROUWELIJK.-

Onderwerp:"De toestand in België".-

Met verw1Jz1ng naar de in de laatste dagen 
ook in de Nederlandse pers verschenen desbetreffende be
richten omtrent de wa�ordelijke gesteldheid waarin thans 
nagenoeg geheel Belgie is komen te verkeren, moge ik U -
de verkregen informaties en de publicaties in de Belgische 
pers samenvattend - aangaande de toestand op Vrijdagavond, 
28 dezer, het volgende berichten: 

De toestand in België is ongetwijfeld ernstig. In 
�overre heeft de regering zich vermoedelijk mis�ekend, dat 
zij blijkbaar niet heeft gedacht, dat het buiten algemene 
stakingen en straatdemonstraties, zou komen tot daden van 
anarchie. 

Aan deze daden van wanorde nemen zowel socialisten 
als communisten deel, ondanks de openbare verklaring van 
deze laatsten, dat zij daden van sabotage en aanslagen met 
kracht zullen veroordelen. 

De ontploffingsmiddelen waarvan de saboteurs in het 
Waalse land gebruik maken, zijn gebleken geen geimproviseer
de midaelen te zijn, doch de tot nu toe gebezigde werktui
gen als "booby traps" en dergelijke, zijn kennelijk van de
zelfde soort en samenstelling als die, welke in de laatste 
oorlog bij de Duitsers, zowel als bij de geallieerden in 
gebruik waren. 

Hierin ziet men een tastbaar bewijs, dat nog grote 
hoeveelheden achtergehouden wapens van droppings e.d.a�kom
stig, zich in onbevoegde handen bevinden. 

Ook blijken verschillende stakers en oproerkraaiers 
in het bezit van vuurwapenen te zijn. 

De executief-organen van de Staat hebben de strikte 
bevelen gekregen het gebruikmaken van de vuurwapenen zolang 
mogelijk te vermijden. 

Hieraan wordt toegeschreven het feit, dat in ver
schiliende centra van het Waalse gebied de opstandelingen 
�e openbare straat beheersen. 

Het standpunt van de regering is, dat zij niet met 
de oppositie tot concrete onderhandelingen wenst over te 
gaan, zolang de openbare orde en rust niet volledig zijn 
hersteld. Het gaat thans niet alleen om de Kd'ing, maar om 
de Staat en het staatsgezag zelve. 

De regering kan·volkomen op de Rijkswacht en het 
Leger rekenen. Een bijzonder gelukkige omstandigheid wordt 
het genoemd, dat Generaal PIRIDN, Commandant van het bezet
tingsleger in Duitsland, de benoeming tot Eerste vleugel
adjudant van de Koning heeft aanvaard. 

Tot 
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Tot nog toe speculeerde de oppositie - met name de 
Heer SPAAK heeft daar verschillende malen op gezinspeeld 
dat Generaal PIRON tot de feitelijke tegenstanders van de 
Koning zou behoren. 

Generaal PIRON staat echter op een zuiver militair 
standpunt en aanvaardt slechts de volkomen wettelijke toe
stand. 

Het is te verwachten, dat - indien de regering ver
plicht zou worden de nstaat van Beleg" af te kondigen -
wat zij thans ernstig zou overwegen - het bevel in handen 
van Generaal PIRON gelegd zal worden, die daarmede dan niet 
alleen Leger en Rijkswacht, maar ook de Politie onder zijn 
bevel zal krijgen. 

Naar vernomen werd, zou het grootste deel van het 
Belgische bezettingsleger in Duitsland, bevel gekregen heb
ben, met spoed naar België terug te keren. 

De Koning heeft het voornemen, om indien dit in het 
algemeen belang zou zijn, tijdelijk terug te treden ten 
voordele van Kr»onprins BOUDEWIJN als tijdelijke vervanger. 

De procedure dezer tijdelijke vervanging werd inge
leid met uitvoerige raadplegingen van diverse politieke per
sonaliteiten. De socialisten hebben echter geweigerd aan de 
koninklijke oproep tot raadpleging gevolg te geven.Daarmede 
staat deze procedure thans geheel stop. 

Het unanieme advies van de regering en van de mili
taire autoriteiten aan de Koning is, dat hij geen enkele 
beslissing kan nemen vooraleer gezag en orde in het gehele 
land zullen zijn hersteld. 

De publieke opinie in België is voor het overgrote 
deel ten zeerste tegen de ordeverstoringen gekant. In de 
Vlaamse gewesten bestaat een zekere stroming om geweld des
noods met geweld te beantwoorden. 

Door de leiding van de C.V.P.is evenwel het orde
woord uitgegeven, openbare demonstraties zoveel mogelijk 
na te laten om geen aanleiding tot botsingen te geven. 

In Brusselse kringen ging Vrijdaghamiddag het ge
rucht, dat de vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, 
Engeland en Frankrijk, in overweging zouden nemen, inter
ventie-pogingen aan te wenden. 

De woelingen in België hebben voor gevolg, dat het 
weg- en spoorwegtransport voor een groot deel stil ligt. De 
moeilijkheden, welke het internationale wegverkeer onder
vindt, heeft er reeds toe geleid, dat de grote internatio
nale transportondernemingen tijdelijk hu� diensten hebben 
stil gelegd. 

Een chauffeur van een schoenfabrikant uit Dongen 
(N.Br.), die Donderdag, 27 dezer, per vrachtauto een partij 
schoenen te Brussel had af te leveren, werd tussen Antwer
pen en Brussel niet minder dan 12 maal door posten van sta
kers aangehouden en alleen doorgelaten op vertoon van zijn 
Bewijs van Nederlanderschap. Belgische chauffeurs van vracht 
auto's werden gemolesteerd en gedwongen hun wagens terzijde 
van de weg te ,zetten. 

De 
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De algemene indruk is, dat de grote massa der ar
beidende bevolking werkwillig - en tegen de ordeloze toe
standen gekant is, doch dat zij uit angst voor molestatie 
en als gevolg van het stilleggen van het vervoer, niet aan 
de arbeid wil of kan" .. -

w.-
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