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Brussel , 22 fuaart 1 9~7 . 

No . 10 Geheim Persoonlijk(C.A.) 
Onderwerp : Communistische actie . 

1. 

2. 

) 

Naar aanleiding van het gesprek, hetwelk ik op 
11 dezer met UHoogedelgestrenge mocht hebben, heb ik de eer 
U te berichten, dat de HPer lv1r.B. C.F.VAN D.t!.N BERKHOF VAN 
KOCKENGEN, Eerste Ambassadesecret~ris alhier en oudergetee
kende dezer dagen een onderhoud hebben gehad met onze rela
tie. 

Deze bevestigde in algeroeenen zin het enkele we
ken geBden uit Parijs ontvangen rapport, met name de ver
wachting, dat in Frankrijk in de komende weken de Communis
tische Partij aan het bewind zou trachten te komen:-rräarop
ZOUL, naar zegsman zeide, ongeveer half April een tegenact~ 
van rechtsche zijde worden ondernomen . (Omtrent de kans van 
Wélslagen van een zoodanige rechtsche actie t oonde hij zich 
sceptisch, aangezien wèl de anti-communistische inlichtingen
dienst goed georganiseerd zou zijn, doch niet het gewapend 
verzet) . 

3. Naar zegrnan's mededeelingen zou een en ander het 
gevolg zijn van de omstandigheid, dat de plannen van Moskou 
in den laatsten tijd geheel van karakter zouden zijn veran
derd en wel in dien zin, dat het denkbeeld van een opmarsch 
van Russische troepen naar West-~uropa zou zijn losgelaten 
en dat de Sovjet- Unie zich op een conflict m~t Am~r~ in 
het Oosten (Al aska en de Noordpool) zou-vöorberei den . Het 

I uitbreken van dat conflict , dat mogelijk zal worden inge
luid door een Russis che actie in het Nabije Oosten , wor d t 

\voorzien tegen Juli/Augustus van dit ja~ 

4. Ter ver hindering van een ~ngelsch-Amerikaansche 
actie in \\est- Europa in een zoodani b conflict zouden de 
communisten zich,zoo noodig gewapenderhand, van de macht 
in Frankrijk en België willen meester maken. In Nederland 
zou men zich tot politieke actle, stakingen e . d . bepalen . 

5. Met betrekking tot de uitvoering van dat voorne-
men t . a.v . Frankrijk en België merkte zegsman op , dat de 
communistische gewapende troepen in eerstgenoemd land, wel- \ 
ke tot voor kort geconcentreerd waren in het rayon 
f, entpellier - Bordeaux (tot afweer van een voorziene Ameri
kaansche actie uit Spanjeh meer naar het Noorden waren ver
pla~~st en thans over Frankrijk zijn verdeeld, met o .m. 
een concentratie in de bosschen nabij Charleville. 

6. De Nederlandsche groepen zijn grootendeels over-
gebracht naar België en wel naar de omgeving van Luik. ~le
menten daarvan zouden zijn aangetroffen bij Chératte, 
Sprimont en Chokiers . Ongeveer 800 Nederlanders zouden zich 
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nog in de omgeving van ~édan bevinden. 

7. De sterkte van de gewapende communistische groe-
pen in Frankrijk wordt geschat op ± 200.000 man.~ 

d . Op onze vraag of, nu Generaal de Gaulle mogelijk 
niet de geschikte man is om het rechtsche verzet in Frank
rijk te leiden, Ceneraal Giraud de leiding op zich zou ne
men, antwoordde zegsman ontkennend: "Général Giraud ne 
bouge plus", (hetgeen derhalve overeenstemt met hetgeen 
hieromtrent in het in punt 2 bedoelde rapport, werd vermeld). 

Zeer militant in politiek opzicht is de groep 
"Croix de Lorraine" onder Colanel Roulier (meer bekend on
der de schuilnaam "Rémy") . In hoeverre deze groep ook ge
wapenderhand verze t zou kunnen bieden, was zegsman niet be
kend . 

9 . Ten aanzien van België deelde zegsman mede, dat 
vastgesteld was, dat de relletjes bij de demonstratie der 
ex-krijgsgevangenen op 27 Februari j.l. ~aren geprovoceerd 
door communistische elementen (2 secties 11 .::5partakus", uit 
Lessinesen Marchienne-au-Pont). 

Deze betooging was uitgebuit als proefneming, 
om vast te stellen in hoeverre men van een neutrale demon
stratie zou kunnen gebruik maken om zich met geweld van de 
macht meester te maken . 

Van communistische zijde neemt men , gezien de 
ervaringen, thans aan, dat men in zes uren de voornaamste 
knooppunten (roinisteri~ radiostations, gas- en elecxrici 
teitscentrales , stations enz.) in handen kan krijgen . 

10. Zegsman merkte daarbij op , dat in België de 
overheid oogenschi j nlijk kan steunen op de Rijkswacht , doch 
dat men niet uit het oog moest verliezen, dat de mobiele 
afdeelingen daarvan (waarbij pantserwagens zi jn ingedeeld) 
onder bevel staan van Generaal- Majoor LErlOY, die als zeer 
communistisch getint staat aangescnreven. Genoemde Generaal 
sclïijntregelmati g, in civiel , in het café "PaonRoyal", 
~lace Madou alhier, samen te komen met den Sovjet- agent 
'F"~HUNOVSKY, woonplaats Rue Besme, 101 .Koekelberg, van wien 

LbROY orders ontvangt . 

Mede is bekend , dat Generaal LEROY onlangs een 
lijst heeft laten opmaken van de rechtsgezinde elementen 
in Regeeringskringen en daarbuiten . 

11. Dezelfdè opdracht schijnt door Shunovsky ver-
strekt te zijn aan den Inspecteur-Generaal van de Sûreté, 
LOUV • .AGE. Dat de Sûreté doorspekt is met communistische 
elementen , is wel buiten kijf. 

Genoemde LOUWAGE zou een handlanger, FREDDY 
S'IRAELEN , die zonder noemenswaardige politie- opleiding in
eens tot "Commissaire de Sûreté" is benoemd geworden , bij 
de Belgische fuilitaire Missie te Parijs hebben weten te 
plaatsen. 
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Volgens mededeeling van onzen zegsm~n , zouden in 

het rayon ~ntwerpen- Turnhout ± 2200 ~ederlanders (hoofdza
kelijk deserteurs van het Neaerl~nasche leger)~i jn samen
getr okken en thans in verb~nd worden gebr~cht met de bedoe
ling t . z . t . i n Neder land te v1orden ingezet . 

Van belang i s ook nog de mededeeling van onzen 
zegsman, aat, terwijl vroeger in de ~ovj et-organisatie in 
Frankri jk en Belg ië drie onafhankelijke groepen, t.w. de 
gewapende afdeelingen , de 11 / gitprop" en de "spionnage", 
naas t e l ka ar wer:kien en hun bevel en recht s treeks van .. toskou 
on t v ingen, deze thans onderling schi jnen samen te werken . 
De ondergrond hiervan schi jnt he t volgende te zijn. Ingeval 
van een conflict, als in punt 3 bedoel d , zouden de verbin
djngen met Moskou kunnen worden ver br oken en zouden derhal ve 
de vorenbedoelde groepen geheel aan zi ch zelf overgelaten 
zijn, hetgeen desorganiseerend zou wer ken . Teneinde zulks 
te voor komen, zou reeds thans conta c t t usschen die groepen 
zijn gelegd door middel van lia ison- agenten • 

Een aanwijzing , da t ook in België der gelijk con
t ac t tus schen de 3 groepen inder daad reeds is gekomen, zag 
zegsman in de omstar.digheid , dat bi j e r ecen te besprekingen 
tus schen de ex- winisters LAHAUT en LA ND met den Heer 
SPAAK over de vor ming van de nieuwe regeering , tevens aanwe
zig was de Chef van de "Agitprop" in België, een zekere 
COeN.i!.N . 

Es- kinister TERFVE beschouwt zegsman als de man , 
die de politieke betrekkingen met 1Jioskou onderhoudt . 

14. De tactiek van de communisten in België zou vol-
gens zegsman zi jn , een gematigde toon aan te slaan in de 
politieke meeti ngs, maar daarnaast een heftige agi tatie door 
de "Agitprop " te voeren . Valt er dan iets verkeer d u i t , dan 
kan ae-reioing zich al t i jd gemakkelijk veronts chuldi gen en 
beweren, da t de bewus t e behandeling niet de instemming van 
de leiding had en zich beroepen op de gematigde t oon • 

15. Volgens zegsman zou de Heer BIDAULT , de Fr ansche 
Minister van Bui tenlandsche laken , reeds sinds 1938 in ver
standhouding met de Sovjet staan. Diens secretaresse , Madame 
COHNU , zou dagel ijks contact hebben met de So~jet-Ambassade . 

Een tweede aanwi jzing voor de verstandhouding van 
den Heer BIDAULT met de Sovjet zou zijn het reeds in 1938 op 
de been brengen van BIDAULT ' s blad 11 L 'Aube 11 met Russisch geld , 
hetgeen eerst onlangs is vastgesteld . 

16 . De voor naamste Sovjet- agent in hest- Europa , be-
last met de organisatie van de gewapende gr oepen , is volgens 
zegsman Kolonel Zh~DIN , die zich op dit oogenblik in Bel gil 
schijnt op te houden , hetgeen als een aanwijzing kan worden 
beschouwd voor een grootere actie in België , in samenwer king 
met Frankrijk. ~i jn eigenlijke woonplaa ts is in Zwi tserl and . 
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171 Tenslotte deelde zegsman ons nog mede, dbt op 
11 November 1946 in België een "coup d'état 11 va.n rechtsche 
zijde zou zijn beraamd. Deze "coup d'état 11 zou zijn beoogd 
met behulp van troepen, die men uit het bezettingsgebied 
van Duitschland had willen a.antrekken. De aasbetreffende 
"Ordre de transport", welke uiteraard de goedkeuring der 
Engelscha autoriteiten had moeten verkrijgen, v:bs echter 
zoo onhandig geredigeerd, dat he t wantrouwen dezer autori
teiten was opgewekt, 1.vaardoor tenslotte de onderneming geen 
doorgang had kunnen vinden. 

18. Tot zoover onze relatie. 

Ik heb tevens informatie ingewonnen bij het Kabi
net van den Minister van Lbndsverdediging en bij de 2e Sec
tie van den Generalen Staf . Bij beide instanties oordeelde 
men den toestand in Frankrijk zeer verontrustend en ook al
daar werd een rechtscha tegenactie 1r.LApril- Juni a.s. waar
schijnlijk geacht . 

19 . Bij het vorenbedoelde Kabinet zeide men mlJ , dat 
deze rechtsche "coup d ' état" wel niet persoonlijk door Gene
raal DE GAULLE geleid zou worden, maar toch wel door perso
nen uit diens omgeving. De groep "Croix de Lorraine" zou 
naar dezen zegsman ook in het gewapend verzet een belangTij 
ka rol spelen ( zie punt 8). 

20 . Omtrent de mogelijkheid van het uitbreken van 
een conflict U.R.S.S . - Amerika c . q . Engeland (zie punt 3) 
kon ik bij de in punt 18 bedoelde instanties geen nadere 
gegevens verkrijgen. Ik heb mij terzake mede tot mijn , nieuw 
opgetreden , Ameri kaanscha collega gewend , die niet aan de 
mogelijkheid van een zoodanig conflict in de nabije toekomst 
bleek te gelooven . De U.R.S.S. zouden z .i. rust noodig heb
ben en haar acti es zouden niets anders dan "bluff" zi jn. 
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Or igine aiverses conversations aVP-c des afents de Rense i gnement 
hollandais, ~rancais et belges . 

On consta te depuis deux Llo i s envir on une modificati on 
lente mai s total e des disyositifs de l 1 organi s~tion soviétique 
sur 1 1 ouest de l 1 ~urope . 

Le ceutre du disposi tif r este à Genève très pr obabl ement 
dans l es rnains d 1 un Russ e norruné Sv~E.DIN . 11 n 1 a que l e rang de 
c ol onel e t cependant au moi ns trois géné raux r usses serai ent sous 
s es ordres. 

Tout le dispositif des brigades interna tionales qui se 
trouvait dans les Landes e t en généra l 8n are de cerole 
Montpellier-Bordeaux, a glissé vers l e Nord e t s 1 est diffusé 
dans tout~ la Fr ance. 

Les grpu~es hollandais Spartacus_ qu 1 on avait signalés à 
proximité i mmédiat e de ~•ont-de- .. arsan sont répartis entre la 
r égion de Liège d 1 ou ils venaient e t la régi on de ~edan. 

Les brigades interna t ional es se t rouvant en haute Javoie 
et dans 1 1 Italie du Nord ont glissé elles aussi et s e diffusen t 
t out l e long de la frontière france-ger mano-suis se. On en a signalé 
aux envi rons de Gérardmer e t à l 1 ouest de ûtrasbourg. 

Le recrutement pour les brigades internationales se fait 
maintenant au grand ralenti. On veille plutot à l 1agitation syndi
cale et~ la constitution de groupe s de choc locaux par une remise 
en action en France des Francs-Tireurs Partisans et en Belgique 
des Partisans Armés. 

D1autre part, les déserteurs hollandais au nombre d 1 environ 
__g_.ooo au moin1:1 cachés dans la région d 'Anvers et le Nord de la ' 

Campine dont on ne se souciait jusqu 1 à présent que pour les cacher 
et les ravitailler, recoivent maintenant des armes et sont en
r egimentés pour soutenir une action éventuelle en Hollande. 

~e nombreux agitateurs étrangers particulièrement yougoKlaves 
et grecs sont arrivés à Rotterdam et à Anvers. On i gnore 1 1action 
qu 1 ils préparent mais on croit qu 1 il ne S 1 agit pas d 1agitation 

· parmi les ouvriers des ports. On penche plutot vers une prépara
tion aux sabotages sur les bat eaux • .-.. ......... -~~ ""' 

Un autre fait caractéristique est la tendance à préparer 
l e t r avail autonome éventuel de l 1organisation soviétique soit par 
pays, soit au moins par grandes régions . 

Alors que jusqu ' à présent le 1\or.intern étai t absolument cloi
sonné de 1 1 espionnage et de l'organisa tion armée, on a constaté de 
facon très précise certains "ponts" ét&blis délibérément b. des 
échelons bien précisés. 

Les réunions des chefs de l 10uest de s trois branches de 
1 1 organisation soviétique qui se faisai ent généralement à Paris, 
s e font maintenan ~ en Suisse, tantêt à Berne, tantêt à Genève. 
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~n Holl~nde, toute l ' action a été subor donnée &u noyau t äge 
des deux organisations syndicales N. V. J. et ~ . v . c . ~ 

Le fon d de l' af fai re de Br esnes est tout- à - fait di ff érent 
de ce que le s divers journ aux en ont dit . La réal i t é est l a 
suivante : 

En 1940- 11, de s cant acts secrets on t eu lieu, d 1 une part 
entre des r epr esen t ants de s gouver nements rus se et allemand et, 
d ' autre part entre des politicle ns f r ancais donton cite sur t out 
HEnHI OT , pour une a ction commune. 

Il existe sur ces entra tlens de s r apports tràs détaillés de 
l' AST-section I . Quelques-uns de s agents allemands ~ui établ i rent 
ces r apports sant à 1-,resnes. 

Or, 11 ~'est fa~t que sous l'occupation une partie de ces 
r apports put etre volee par des agents de Darl an qui se les 
fi r ent revoler à l eur tour par des agents de Laval lequel perdit 
l a pr e squ a totalité des papiers par l' action secrète des agents du 
Colanel américain Solborg établi à ce moment 1à à Lisbonne . Les 
Rus sas sont également parvenus à eu ob ten ir quel ques -un~ . 

L' affaire de ' Fresnes se r apperte à des documents authentïnues 
' ' ~ a des faux- vrais et a des faux compl ts . Les documents authentiques 
sont ceux que certains a gents allemands detenus à Presnes avalent 
cachés dans différents endroits en Fr ance et qu'ils ont pu faire 
reprendre . 

Les faux- vrais sant Des documents manquants qu ' ils ont 
reconstitués on leur donnant à l'heure actuelle les mêmes signes , ' , ' , , 
d'authenticite qu ' a l ' epoque ou ils furent rediges . 

, , , 
Les ,faux complets ont ete dresses pour ajout~r aux 

p~rsonalites campromises quelques parsonnalités integres qua l ' on 
desirait 11coiffer11 • 

Les auteurs du complot seraient des membres de la synarchie . 

Les modifications complètes du dispositif de l ' organisation , ' ,.. , 
sovietique a l ' Ouest sont interpretees unanimement comme un 
revirement total de la ~traté~ir future de l'U . R. s . s . On pense 
qua celle - ci a abandonne 1 1 idee d'envahir l ' Ouest par ses troupes 
quand la guerre sera déclanchée avec l'~mérique, guerre qui se 
fera en ma jeure partie par les continents arctiques . Par contra , 
l ' action ~ sera uniquament de 5e colonne . 

Les communistes ont 1 1 ordre de trava ~ ller dès maintenant 
à s'emparer du pouvoir . On prévoit une tentative de coup d 1 état 
en Fr ance pour fin avril . On ne demande si l ' extrême gauche ne va 
2as, par desagentsprovocateurs ~droits, pousser· l ' extrême droite 
' ' , a entamer l ' action de facon a s 1 assurer le pouvoir par une reaction 
rapide . 

En Belgique~ le retra ' t des communistes du Gouvernement a 
été fait dans la meme ligne stratégique . 

Il f aut_p_révoir que pour fin juillet la Hollande , la Bel 
gique et la France seront aux rnains de 1' extrême gauahë: -
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t Date : 26 m~rs 1947. TOP - St.C:t .... T 

Concerne : ;:>i t uation en belgigue du di sposi t if co,nmuniste. 

Il résulte de r enseignements ser1eux , soi gneuse nent r ecoupés, 
que Ie d~spos itif cornermiste 3e prise du pouvoi~ est fin prêt. 

Les a r mes ont été dist ri buées dar s l es gr ou.,Pe s u:Qar !_acus_ 
(organisati ons armées) jusqu'aux cellules . alor s que jusqu' i l 
y a un mois elles n•étaient r éparties que jusqu•aux groupes. 

Les parachutages nombreux connus de la ~ûreté à Stoumont, 
~nli e~, Forzée et Chimay ont servi à pourvoir l es groupes qui 
n' avaient pas été ravitaillés par la contr ebande en provenanee 
du Port d'~nvers. 

Depuis une quinzaine de jours, on note l'C~.rrjvée en Belgique 
d'ét nangers, principalement Yougoslaves e t Bulgares, qui vierment 
pr endre en rnains l'organisa tion ~rmée . Leur chef semble être le 
nommé h..rt.AöTt;FF de nationalité bulgare, r é sidant 4 rue .Rembrandt 
' -- ---a .n.nvers. 

/ Des agitateurs sont arrivés au Port d'Anvers. Ils travail-
l ent autant les équipages que les d~ckers. Leur chef semble 

iJ/, être un certain SaVa S-PALLES, de nationalité grecque, dont on a 
_ • 1~noté que sa présence dans d'autres pays a taujours coïncidé avec 
~~ . ~es ineendies de bateaux. 

~~ eiJ Les émeutes qui ont eu lieu au cours de la manifestation 
~~ des prisenniers de ~uerre sent le fait de groupes Spartacus 

~' glissés dans Ie cortège pour une répétition. ll en est résulté 
fv un rapport qui a été transmis en uuisse au chef de l ' organisation 

W~·- soviétique peur l'ouest de l ' .c;urope, un nonuné .6Y~LDIN. Ce rapport 
~ D ~ mentionnait que l ' épreuve de force avait parfaitement réussi et 
~ ~,~ que le pouvoir pouvait être pris en Belgjque en 6 heures. 

~~ L'organ1sation soviétique considère qu'elle a obtenu dès 
- maintenant la neutrá.lisation complète des forces d'ordre 

représentées par la Sûreté et la Gendarmerie. 

r .. onsieur .J&u·~,.b.G.u, lnspecteur-lrénér á.l à la Sûreté, étai t 
suspect p~r son opportunisme de guerre. 11 est en effet établi 
que, arrête peur les incarcérations du 10 mai 194o, il fut libéré 
deux heures plus tard sur un ordre formel venu ae Berlin et 
transmis par R.c.lr.k.rt, Chef de la .lCripo de Bruxelles. 

!LLutJ,,b.GL acceota ensuite ae contintler à siéger dans la 
Commission Intern~tlonale de Police vriainelle, .aême quand celle-ci 
fut prise en main par les S. et présidée par BL_l.J.L\:Ctl. bn 1943, 
il était encore confirrné dans ses charges de rtapporteur de cette 
Commission 1>ar .Kn.LTENB.HU1NER. 

Après la libération, en note un temps de stabilisation, 
puis LOU olri.GL:. sI oriente nettálhent dans les vues de 1' organisá. ti on 
soviéti~.-rl a des centacts fréquents avec des agents de cette 
organisá.tion et, dès lors, il commence à limoger de la Sûreté 
tous les agents capables ou soupconnés d'appartenir à la Droite. 
Tous les officiers et ~gents de la Sûreté ayant quefuque person
nalité et soupconnés d'être roy~listes sont limogés sans égards. 
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Pär contre, on noJme ou on muintient des ~gents n 1 ay~nt 
uucune form~tion policière, ma.is donrunt toutes gar~nties uu 
point de vue ~olitique d l 1 extrême gauche . 

Le ca.s leplus fra.ppant est celui d 1 un certaiL ~reddy 
~S1riAELE, pri~aire S 1 i l en fut, qui , en ooins de six mois , a 

gr~vi tous les échelons et est pa~sé candiuat- commissaire avant 
des officiers de la :ûreté ayant réussi depuis longtemps leur 
examen de connissaire de Police et en exercant les fonctions 
à la Villede Bruxelles. Par un passe-aroit supplémentaire ~lus 
fra!J.·d.nt encore , .3liü~l!.L.t. vient d 'ê tre nom .•. é aux fonctions 
délicates et importantes d 1 officier de la Sûreté attaché à la 
Li tUion dilitaire Belge à Paris. 

c I esue protégé de LOUV!AGb_ dont il él. accompli les plus 
basses~esognes avec zèle et célérité. On peut citer par exemple 
des cas de perquisition chez des journalistes de droite, à seul 
effet de à 1 emparer de telle ou telle documentation inquiétante 
pour des pol iticiens ~t qu 1 il convenuit de faire dispdraître. 

LOU\~..G~ a fai t établir dernièrement par des hoill!!J.es sûrs 
toute- une documentation qui lui était demandée par 1 1 organisa
tion soviétïque au sujet des organisdtions et des hommes de 
I 1 eXtrême droite. Les agents soviétiques dans leurs rapports 
verbaux ou écrits considèrent tous que non seulement la Sûreté 
sera neutre, mais qu 1 e~le les aidera rapide~ent si les premières 
heures de leur programme de prise ae pouvoir se déroulent 
favorablement . 

Il est à noter que le chef de la 8ûreté est théoriquement 
konsieur BJHIN auquel on n 1 a rien & reprocher, mais pratiquement 
c 1 est .LVf.LOU\1 G~ qui mè!_le la barque . ·· 

Pour la Gendarmerie, le procédé a été différent . L'organisa
tion soviétique put s ' assurer la collaboration entière-àlul~éné?al 
LJ!;.8.0Y,. ener des groupes mODITés et, partant, ëfès~rou~s-qui 
peurralent être utili sées éventuellement pour r éprimer un désordre . 

LbrlOY ne pouvant dans le temps voulu s ' assurer assez de 
coruplicités dans le cadre de la Gendarmerie généralement bonne , 
il a recu comme mission de sabater l ' armement , l 1équipement et 
la motorisation. 

L ' armeJent es ~ hétéroclite. On trouve dans le même escadron 
jusqu ' à quatre sortes différentes de fusils et de mûnitions. On 
a retiré en outre la plupart des mitraillettes pour n'en laisser 
par exemple plus qu ' une par brigade et avec cela un pistolet 
excellent mais très lourd, le G.P. 9 mm . et un fusil anglais 
très lourd et très peu maniable. La ruitraillette était l ' arme 
idéale pour faire face à des mouvemer.ts d 1 émeutes . 

I Le Général LEROY , comme .w..LOtn .... Cr.l!., a fait dresser lui aussi 
par des hommes sûrs des listes et Jes rapports concernant les 
organisations et les hommes d ' extrême droite et même de droite . 

L 1 organisation soviétique estime que par l'action du Général 
L~rtuY la Gendarmerie serait complètement neutralisée en cas 
d ' émeutes . 

Conclusions 

Il est urgent d 1 écarter 11onsienr LOm~~~GE, et le Général Ll!.ROY 
de leurs fonctions et de mettre la snreté et les groupes mobiles 
de Gendarmerie dans les rnains de gens qui veulent l'ordre. 



KABINET VAN DEN 
MIN1STER-PRES1DENT 

r\ 1tv ut. · tE. c. aan den 's-Gravenhage, 
Plcin 1813, No. 4 

3 April 1947 • 
Rcgc>'!r:ngscommissaris in Al -

Volgno. 

U 4205 a - C 56 F/vT 

~--! 

~ 1 0 A Pil. ~~ . · 
----JAë I /Wel" IJ 

1-
... .J 

Hiernevens overhandig ik U een 
rapport, gedateerd 26 Maart 1947, ontvangen , 
van den militairen attache te Brussel, 
~et i tel d 11Situation en Belgique du disposi ti! 
communiste." 

De 
in 

Regeeringacommissaris 
A~enat, 

'J I .... ,~ • Î""\ V C1 ··~-IJ. U B ___ _ jMr· • ~ .~.w . Fock . 

~---------·--------·-------· ..- --_ _ J 
D . .;m: //- .l/-~ J 

den HoogEdelGastrangen Heer 
den Kolone l Mr . L. Einthoven , 
Hoofd Centralen Veilighei dsdien s t, 
Javastraat 68 , 
1 s _Lr r a v e n h a g e • 

@ 40221- '46 



• 

29 April 7. 
C"'{ I Y V I /1 GEHEIM 

P. c. w. 2 

Naar aanlei ling vnn u,v schrijven U 4204a-C 56 F zou ik 
het op prijs stellen indien U mij op som ige punten eeni3e op
heldering zoudt kunnen geven. 
1 . Welke evalua~ie kan aan dit stuk gegeven worden. zoo mogelijk 

nadere inlichtin,1en over de omgeving wnaruit het komt. 
2, In stuk 4r20"5a wordt ZïtEDIN genoemd, vermoedelijk identiek 

met S\lliDIN v~m dit a tuk. · 
3. Welke drie Russische .;eneraals zijn onder zijn commando? 

wat is er van hen bekend? 
4. Wat is er bekend van de Nederlandscha Spartacus-groepen. 

Liefst met aantall~n, namen en bewapening. 
5. Is het mo·eli jk meer detai ls te g~ven over de internationale 

brigades . ~et hier gerapporteerde is wel zeer vaag. 
6 . De passage over Hollandscha deserte1~s klopt volgens 

Nederlandsoho gegevens niet. Deze mededeeling in deze vorm 
is niet acceptabel . ~ne meer details . 

7. I s het mo~elijk op te geven hoeveel vreemde a5itatoren in 
de have~ 7an Rotterdam en Antwerpen zijn aangekomen. Hoe 
zijn 76, georganiseerd. Zijn er namen bekend? 

Het Hoofd van den 
CE~TRALEN V~ILIGHEIDSDIENST 

voor dezen: 

L. Pot 

Aan den Heer Re ee~ingsco~~issaris 
~Alg. Dienst, l4r . C.L. W. Fock, 
iWi n 181 3, No. 4 

's-GRAVENHA.GE 



29 April f UITGEB~EK!_] 
ex lo/viA GEHEIL! 

P. c.w. 2 J, ~0 
~· 

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d . 27-3-1947 
U 4069 a-C56 F/He zou ik gaarne eenige ophelderingen van U 
mogen ontvangen, daar het relaas op vele pr1nten zeer weinig 
exa~t is . 
1. Dit stuk komt vah dezelfde bron als Uw U 4204-4205. 
2. Hoewel het niet geheel overgcschréven is, zijn geheele 

passa;es hetzelfde. 

7 

3. Van \Vie zijn de aanvullingen? 
4. Dit stuk wordt als "Zeer Geheim" geclassificeerd, terwijl 

4204-4205 slechts ale "Gehei m" zijn toeJ ezonden. 
5. Ad 4 Waarop is de uassage wat betreft Nederland gebaseerd. 
6. Ad, 10 Gaar ne nadere gegevene over SHUNOVSXY. · 
1. Ad 12 Volgens G.S. III B zijn er maar enkele honàerden 

deser teurs ! 

Het Hoofd van den 
CENTRALEN VEILIGHEI~SDIEN~T 

voor dezenr 

L. Pot 

Aan den H~er ReJeeringsco~missaris 
i n Alg . Di enst, Mr. C.L . 'V. Fock 
Pl ein 181 3 No . 4 
te 
• "tRA VLNHA.GE 



P. 

29 April 7. 

o.w. 2. l U/fGfBOËKf] 

Naar aanlei ding van Uw schrijven U 4205 a - C56 F/vT, zo~ ik het zeer op prijs stellen indien U mij op sommige punten 
eenige opheldering zoudt kunnen geven. 
1. Welke evaluatie kan aan dit stuk gegeven worden. 
1a Het komt me onwaarschijnl ijk voor dat het hoofd van een 

ge"-eime organisatie in handen is van JgU.ST.EFF
1 

wieris naam 
beken1 is bij de Belgische en Nederlanasche politiet 

2. Over de parachutages heb ik nog nooit één betrouwbaar beri cht vernomen. 
3. In welke landen is de aanwezigheid van SAVAS-PALL:!JB saP'len

gesaan met branden. Hier is hij niet bekend. 
4. De berichten, die tot nu toe over de ordeverstoringen in 

Brussel zijn binnengekomen,wezen er op dat hetgeen politieken 
achtergrond had. (Comm . minister gewond!). 

5. Is het mo ~elijk nadere gegevens over Z7EDIN te verstrekken. 
6 . Tevoren hebben wij geen berichten ontvangen, Jat de Sureté . 

zoo geheel Russisch georienteerd was . Het at~~ is zeer posi
tief, maar nog niet erg overtuigend. 

1. Het komt me voor, dat de conclusie beter aan het begin van 
het stuk had kq.nnen worden ge.Plaatst. 

Het Hoofd van den 
CENTRALJm VEILIGHEIDSDIENST 

voor dezenz \ 
j\\~~.,.1 

LP ~c?J 

Aan den Hoer Regeeringacommissaris 
. lg. Diennt, Mr. C.L. W. Fock, 
Plein 1813 No 4, 



.. 

K ABINET VAN D E N 
MINISTER-PRESIDENT 

D 

l c I H ' 

's-Gravcnhagc, ?5 .Ju 
Plein 1813, 1'-:o. 4 

u 40 69d - 4 204f - 420~d -

\ . 
-

Ik veL'Wijs néi<H l ~ brJef dd. 2'} pril , C~\. 14420 
CifJheir:l , Wé.larin U een ué:ln t a l vré.lgen stP.l î0 t . é.l.V . eer. rapport , 
dat élfkomstig was van de • ilitédT'- Atl;ac ,; te n russe-1 en dat 
U werd gezonden met mijn brh f dd . 27 1 gurt , U 4069a - C 56 . 
Ik heb daarop t hans antwoorden ont vangen , dje ik U hier onder 
u.Lt.eenzet : :-a ( ~ 
1. J n het ra1.1port van de , il ·i tair·-A ttac!1é cld . 22 ~rt , U met 

miJn bri ef dd. 27 .a~rt toegezo r~eD , 1warn het volgende voor . 
11 ::er verhir"dering vo.n een ~:.~ngelsch-Aillerikaansche a.ctie i n 
" .res t- ..'..ur opa in e en zoodanig conflict zouden de co!l1.unisten 
11 zich , zoo noodig gewapenderhand , va.n de n d.cht 111 ?rar.krijk 
111 ei' .oelgië willen meester maken . In Ncuerland zou men zich 
11 tot ~o iti e';ee a c tie , staki ngen e • • bP.palen . 11 

ij \ordt thans medegedeel d , dctt U.e e;egevens , waë:<r op werd ge
baseer d dat men zich in Neaer land tot politieke é:lc t i e , 
sta~lngen e. d . zou bepal en , verkreeen werden ui t gehei me 
vergaderi ngen , gehouden in~ i t serland , Frankr ijk en Be lgië. 

2 . In punt 10 van :Qet r apport van 2~ T aart van de ~ ili t air 
At t a ché wer d de na am Sh1niOVSKY geToêmd ; h i ervoor mag worden 
verwezen naar b ijt:-,wmd rapport d d . 20 1 ei, betreffe nue d e 
organ i s é<.tie van d e I•; . K. V. D. i n belg ië .,~~~r- ... ,-<./,h./i./h-'"1 

In l1e t rapport van cle 1 iJ i tair- t Ga ché wordt onder punt 12 
ve rroelel, de. t e r ongeveer 2200 N ederlé:tnders waren. samengetrokken 
rond Antwerpen/Turnhout. h i e rop wordt gecornmelÛQ.zleerd , dat dit 
aantal op een misverstand b erustte . Het juiste aantal , dat 
zier d e.'4 tijds bij t ntwerpen ophj eld , bed roeg ongeveer 1200 
man , waarvan 664 deserteurs van het Nederlandse l eger. 
Inmiddels zijn deze naar HeJerlé.md ve rtrokken . 

4 . In het rapport van de ilitair-Attach~ dJ . 22 ,ao.r t punt 16 
word t gesproken over de Kolonel ~WEDIN of o~iEDIN . het 
ve t·mocden bestaat , aë:<t d~ze identiek is met B ~ES&L:tR , eveneens 
genoemd in bijgó.and rappo~"t; c;f~:L 20 ~ei 1947 . __ 

.... et mi j n brieven uL+204a - C 56 en 42Ö5a - C 56 , beide 
1 n van 3 1 pril , zonSl ik U 2 rapporten resp . ~a.ti teld: "Synthèse de 

<4)11\ ~fOO' la situation dans l ' organisatior s ovjétique" en 11 t>ituation en 
1 ~ 11';/· Belgique du disposi tif cotnmuni.'1;te • 11

• I en a a n Z'iën van U' vr agen 
~ betreffenue aeze rap porten meldt de i litair- At taché mij het 

volgende : 

Aan het Hoofd van d e Centrale Veilighei dsdienst , 
Jó.vastraat 68 , 
' s - G r a v e n h ~ e • 

® 37263- '<16 

- 2 -



7 

C/ 17800 GEHEIM 

~69 d,4204 f - 4205 d. 

25-6-47. 

Naar aanleiding van Uw 
schrijven No.4069d,4204f - 4205 d,dd. 25-0-47,heq 
ik de eer U te berichten, dat, hoewel verschillen! -
de punten mij nog niet geheel duidelijk zijn, ik 
het op prijs zou stellen nadere informatie daarom-
trent te mogen ontvangen • . 
a . De Geheime vergaderingen in Zwitserland, F-rank

rijk en Belgi~s 
Waar? Wanneer? Wie waren aanwezig? wat werd be
sproken? 

b . Waarop is het getal 664 van de deserteurs geba
seerd? Waar zijn zij uaar toe gegaan in Nederlan~? 
Onder wiens leiding etaan zij? 

Ten aanzien van de bijlag9, gedateerd 20-5-47 met 
ale titel "Organieation ~~ N.K.v.n.: kan ik U be
richten, dat dit een vrijwel woordelijke copie is 
van de stukken, die door Speyer tussen Maart en 
November 1946 werden toegezonden uit bron Bahama en 
Graaf. ( B 1517; B 2718; B 2791; B 2792) 
Slechts bij enkele namen komt een verschillende 
spelling voor. 
Op twee plaatsen is slechts een verschil: 
1. Op één na laatste alinea van Pagina 3. 
2. De passage over MONAMI op pagina 4. 

Ik zou het op prijs stel
len, indien U de Militair Attaché hiervan op de 
hoogte zou willen stellen. 

.... 

Aan de HoogEdelGestrenge Heer 
Mr. c.L. w. Fock, 
Regeringscommissaris in 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

namens deze 
I 

Alg mene Dienst, 
Plein 1813 No 4, 
's-iRAVElffiAGE J 



KABINET VAN DEN 
MINISTER-PRESIDENT 

A'ltwo .... u te r i ... hten ... <ln den 
Reqceringscommissaris in Al
ge t!enen D ienst. 

's-Gravcnhage, 
Plein 1813, No. 4 

25 J w1i 1947. 

Pleir 18 3 nr. 4, Den Haag 

U 4o69d - 4204f - 4205d - C 56 F/ e. 

® 3726 3 • 'H 

- 2-

a. De sterkte van de Nederlu.ndse Spartucus-groepen wordt 
eeschat op 4 à 5000 man. Namen en bewapening niet bekend. 

De relatie van de 1'11ili tair-/1 ttacl:Jé er leende, dat de gegevens 
over de Internationale Brigades zeer vaag zijn. De staf zou 
zich te Brussel bev!Lnden, doch het is niet bekend waar. 

Van de agitc:coren, die in de havens van Rotterdam en 
Antwerpen zouden zijn aangekomen, is slechts bekend 
SAVhS-PALL.t!:S, die ook aanwezig zou zijn ge~lePst in Londen 
en Antwer)en, toen brandstichtingen op schepen hebten 
plaa tsgevonde.l . Hij verblijft veelal in AntVIerpen, Balká.n
hctel, Schipperstraat . 

T. a.v . de patachutages deelt de relatie van de I.ilitair
Attaché te Brussel mede , dat hij er persoonlijk twee heeft 
medegemaakt nabij Chimay en Fo1·zay . (Dit geeft 1üj aanleiding 
om vele van de meldingen van ceze relatie te wantrouwen~) 

Betreffende ~ 1\..rihST..:~FF wordt medegedeeld, dat een Zwitserse 
fabriek de dekmantel zou zijn voor diens activiteit . 
Getracht wordt de naam van deze firma vast te stellen. 

' Betreffende de 11 onbetrouwbaarheid 11 van de Sûreté gelieve 
U hiernevens aan te treffen een kort rapport terzake . Dit 
rapport is enige weken oud . 

De 
in 

Regeringscommissaris 

·~~ 
~ 

U' . c.L. ~J .Fock . 



; ierw-o . .... I 

Vertrouwelijk verslag van een onderhoud 

met ~eD zeer hooggeplaatst ambtenaar van het Departemen~ van 

Bi~nenlandsche Zak~n te tlru~sel. 

Bedocl~e Ambtenaur d0elde mede,dut er 

l.bi"r n ~tte ~ vier weken in Belgie err~tige onlusten ~orden 
verv,ucht . De comm.uni;:;ten zouden de RE ~e..~'ring er toe willen 
bren:~:;" , àat er op de meniéite wordt geoclloten, zij zouden èan 
voor hu:--ne propc.o.ge.nda ku"\n en aanvot)ren, dat een soièialü;ti.sche 
1J.inL ... ter(Ver:ncvil)en)op het volk heqft dof~n vure" en z0o trach-
ten on,'l""I' de arbeiders stemmen te winnen. Dit zou er toH K:Un
ne·l 1 iç1en, dat het n sociel i::; t L .-che" partij~estuur dezen ·Unis
to.r(of Viellicht alle socialistU:whe ·anisters)zou.de.n dwin6 en 
af te treden . Dt> ton..:. tand zon dan zoo in ·ewikkeld worden , dat · 
vellicht nieu·l e verkiezi'lgen zouden n0o<"it'J zijn; en men ..:;e
voelt vat dat met deze communl tische uCtiie zou beteekenen! 

Zeg!3:nan !")oe:nàe den toestand dtulro;m. zo,J crn.;;ti6 , omdat 
men niat kan rekenen op twee leiöenèe figuren : 

2.den Heer Louwa~e(I~soecteur Brincipal de 1~ dûretê) en Gene
r'lal f "'ro:v( Comïta"'d :mt val" het mobiele Le) i..oen van de Rijks-
w cht). ~ e L.atotïe noemèe hij ee>J ewctenlooze opportunist, 
di~ "liet tot een bepaalde richti:"lg beh:.>ort,mélu.L' van elke cse
le ePheid zal profite,eren o)!l zich zelf n?J.a.r voren te schuiven . 
Hij is daarom zoo gevaarlijk , omdat zij~ chef,de Gener~al 
netbise, een roote nul is zorH~er bek~ ::J~mheid en v:: ... arvan niets 
uitg:J.at!OID deze reden wachten de corn:nutJLjten zich wel he:.n 
aan te vullen; zij zijn veel te blij,dat hij op die verant
woo·cdel i jke plaat~:: staat. 

Zegsm<.Jn noemde tenslotte den toe.Jtand in FranKrijk 
.zeer erns"ti.g; hi.j verw<:icht ûan ook , dat oe reil et jes hier 7.Uihlen 
samenvallen met troebelen aldu~r. 

Verder wwes hij er oog op,dat ook de aanst~anàe pu
blicatie van het witboek ever de11 Koning aanleiding zal geven 
tot complicatie~ in de Regeezin • ------



~-

10 Ju.li 

C/ 17800 GEHEIM 

Naar aanleiding van Uw schrijven 
N o.U 4204h - C 56 F/He moge ik U verzoeken de Militair
Attaché te Brussel nog enkele aanvullende gegevens te vragen. 

Gezien het feit , dat de dropping over 
' . ,. 

dag heeft pla~ts gevonden, i s dit wellicht mogelijk. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

a. 
9. 

Welke afmetingen had de kist? 
van welke hoogte vond de dropping plaats? 
Wai voor soort parachute werd gebruikt? 

;r 

''!elke registratie-tekens had het vliegtuig? 
Wat was het type vliegtuig? 
In welke richting vloog het vliegtu!g? tt 
\lat was het signalement van de twee mannen met het Neder
landse accent. 
Kan er een beschri"jving gegeven Vlorden van de auto? 
In welke richting verdween de auto? 

Gezien het belang dat deze · zaak heeft 
zou ik het op hoge prijs stellen, indien ik zo nauwkeurig mo
gelijk zou kunnen worden ingelicht. 

~n de E oogedelgestrenge Heér 
W.r. c.L. . 'Fock , . · 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDI ENST· 

namens deze 

Regeringscommissaris in Algemene 
1lienst 
Plein 1813 No .4 
'n-~RAVENHAGE 



K ABINET VAN D E N 
MINISTER-PRESIDENT 

's-Gravenhage, 
~-- ~ 1813, No. 4 

\ U\1GtBOE. .,..J 

2 J ul i 1947. 

U 4204h - C 56 F/ He. -- ~----------~ 
l"v•·· I 
t 5 JULf19-17 I 

J 

GEHEIM 
t ACD/ifiJ~· j 

/[~volge 01; ndjn 1-i <f < J . 25 J~i, 
U 4069d 4204f 4205d C 5) Gehej.m, rnoge ik U berichten , 
dut ik een verder schrijven ontving vun de Militair 
A tte:tcr é te Brussel. Dit schrijven beeft bet volgende 
uericht (vergel ijk punt d van rnj jn l oger r_. elloemde brief aé:l.n 
U) : 

" Une caisse a été péirachutée ~ 0 or-pel tout .1-rès de la 
11 frontière hollan<laise , au L .eu di te V·,ld'oraa<L le vendredi 
11 13 juin 1947 à 16 heures . La caisse u fté ramassée au 
11 co1rs de la nuit suivante vers 1 hrs . d.1 rna.tin pa.r 2 
11 hommes ar és de r:itraillettes et parlant avec un é:I.Ccent 
11 hol-éindais ." 
11 Tls 6tc.ient en a.to sans. pläque ." 

.Je degeringscomr issb.r i s 
in Algo.n8ne Tienst ~ 

L c __ J~ "-J '->---

Mr . (; iJL . vv . Fock. 

De Hoog .delGestrenge Heer r . L.Eint:èovei. , 
Centrale Veillgheids Dienst , 
Jc:tvastraat 68 , 
1s - G r n v P. n h a~--·-

® 37263 · 'H 



KABINET VAN DEN 
MINISTER-PRESIDENT i L .\ 'o-Gm"""'•'· 22 Juli 1947. 

n den Plein tst3, No. • 

U 4204 n - C 56 

in Al- \f;:".::==l---1 

• 

Naar aanleiding van Uw brief dd. 
11 Juli, C 17800 Geheim, moge ik U het 
volgende bericnten. 

1. Er is geen verdere informatie beschikbaar 
betreffende de geheime vergaderingen in 
Zwitserland , Frankrijk en België . 

2. Wat het aantal Nederlandse deserteurs 
betreft, die zich i n België zouden 
bevinden of zouden hebben bevonden bij 
Antwerpen, is ook het getal van 664 
beduidend te hoog. Het juiste aantal is 
niet bekend, doch is vermoedelijk zeer 
klein . Er zijn geen aanwijzingen, dat 
zij naar Nederland zijn teruggegaan. In 
het algemeen is de informatie over deze 
zgn . "concentratie" van Nederlandse 
deserteurs in België vaag en niet 
bevestigd . 

De Regeringscommissaris 
in Algemene Dienst, 

~ 

n het Hoofd van de Centrale Veiligheids Dienst, 
vastraat 68, 
- G r a v e n h a g e • 

@ 10221- ' 16 



., den 
in 

's-Gravenhage, 18 Augustus 1947 • 
Plein 1813, No. 4 

u 4204 t - c 56 F/vT 

[ U\1GEBOEKT 
Naar aanleiding van UVJ brief van 

10 Juli 1947 , No . C 17800 - Geheim, moge 
U berichten, dat i lt' nadere inlichtingen heb 
verzocht omtrent het daarin behandelde en 
dat mij het bijgaande rapport als voorlopig 
antwoord is toegezonden . T . z . t. hoop ik D 
verdere gegevens te kunnen verstrekken. 

De Regeringscommissaris 
i n Algemene Dienst , 

~ 
-Mr . 

Aan àe Centrale Veiligheidsàienst , 
Javastraat 68 , 
1 s - G r u v e n h a g e • 

• 
® 40221- ' 46 



---~· 

Date: 11 août 1947 TOP - SECRET 

Je n'ai pas eneere les dimendions de la caidde, 

mais j'ai fait une enquête surplace et il e~trésulte/ ~ue les 
~enseignements ont êté donnês par un informateur auquel on peut 
se fier et qui n'a jama i s donné que des informations absolument 
sûres.Il va proceder à une enquête détaillée et penBe ~ouvoir ré~ 
ponàre à la plupart des questio~s posées. 

Tout ce que l'on satt jusqu'à présent c'est qu'il 

s ' agit d'un avion civil,de eculeur jaune .Il est à présumer que la 
caisse contenait des armes et plus prêcisément des p~dtolets car 
un agent communiste habitant à proximité et que l'on soupconne 
d'avoir trempé dans l'affaire,vend ~epuis lors,pour son compte 
personnel,des pistolets neufs èe marque tchèque 9 mm.long,pour 

Fr.l500.- belges . 



Hoofdkwartier van de Genera le Staf 

SECTIE· Î .J 6 

Nr 

BilLAGEN: 2 

I~·~ ~OfJI<t't ~ 
~ K_ 

• 

In handen gesteld va n .......... lf. .. ~~···· .. C.., .. k:..: .. .. P .~ ................ #..L .. ~.~ .... .v.., ........ .. 

.................... ......................................................................... tl:t..& .. , ........ I:(.~ ....... L .. ~ ............... . 

m,.t verzoek om baricht beschouwjpgen en raaEi 
. . ' :ëe Htettelijk op de 

ter kenmsnemmg 

lwaFaij&e 1) .......... .M..t ........ P..".... .......... ~ ........... "-.~----~ ... ................................... ... .. 

's-GRA VEN HA GE. .. ............ S.:. ..... tJ.. .. ~.:~.:!!t.............. 194 J' 

Ik bai(c;;wcl Gu:u aut, 
GIIISF VA?i BIS GIStiERAL:f! ~i Ar'. 

i)... t. ....:t . «'"· ~- ..._t. 

/1-r' ;'~ 1 .I 13 

~ __:.;-

{ /'1. P . K' o K ./ G j 
1) Wordt beantwoording op de keerzijde niet mogelijk. dan wel niet gewenst geacht, 
dan toch daar ter plaatse, met vermelding van datum en nummer, te verwijzen naar het 
o;> een afzonderlijk stuk te stellen en bij te voegen antwoord. 

Form. ~80518 



On .. rwe.ld\W.::ir tt.al.. 

wn~vnn tie ~evo~en zeer 
en tracht !l\1 llà 

~ordt ze.er he . 
\ e]J{e in áll., 

ve Ut ist&r Vflin o.rlo • 

-2-

,ur- te Parijs. 



Z.?\;d~n b~~ ... 

et "iáullism~, d ·t ~n 

Gereed~ 

,...._t.. 'in l'r.an:.:rijk tt,antt 

"" orde in het gel1ele 

erote ~nve.l verschil
'i~ , · ~ton, Bot'd:lawt n· • 



en -het 

naar .!1'. vernee:a - in o~ ha.m~en WJ..\'1 Gen. e'\têrs, ben .ik" (reneigq om minder "e

loof. te ~chtert h .H àEJ drllll.g~>~jut ... J.er mod c.oli1 ~en van üijr .. "-eg5mtm. 

Oox ach~ ik hot onwaltschijnlijk d t r~nKriJ~ ge~n ~trege1en 

ZOU hebbeu g~no.uan Qtt. 't.;~,;jdcna de zi:ttin dè~ V reui Oe f titH, te l"al'~.,l:s 

e~o ''I3ogot.n" 

De lt~litnir-. n l..uchtvaort-Attac.~?, 
\ 

.~ . van der Y.roon, 
~olonul van Qe Gene~al~ pta!. 
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