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RAPPOE van ACD aan B.-

Betra Frans-Poolse vriendschap.- JUNil951 

ACDI J; c.J'I y3 

Betrouwbare, nt.et nader te controleren bron meldt bij .~ "·;~ 
bericht ACD/ 110500/132 A-7 

zie bijlage 

Jilh Bij gebJ."Qik vaa deze i.Df'ormatie bui ten de dienst moet 
de telegra.fis~he herkomst wordan verzwegen. 

ACD, 1-6-61,110483 1 bijlage ACD/1 
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ZEER 
GEHEIM 

132. 

DENNERY, WARSCHAU zonr Jp 15.5. 1 51 het volgende bericht, 
waarvan het middengedeelte ontbreekt, aan het MINISTERIE 
VAN BUITENLANDSE :AKEN, PARIJS • 

_
1
, u!:"J l': La pres se de VARSOV iE' continue à attaqua- le gouve:!' 

(l ~ neroent françai s pour le refus opposé à. la demande 
,, - présentée par les intellectuele polonais. 

D 1 apr€! a TRIBUNE LU'.t)'j la société d 1 ami tié franco-
polonaise aurait publié un communiqué ou elle 
relèverait le fait q~e les visa étaient refueês &J 

moment ou 6 journalistes fran9ais dont Monsieur 
FAVREL du MONDE et monsieur ARMEL de 1 1 0BSERVATEUR 
quittaient la POLOGNE après avoir été lee hêtee de 
eon gouvernement. - - - - - - - - - - - - - - - - · 
- - - - - - - - - - -· - - - commu nau té s (?) de 
PARIS le rêle de chai.:· à canons au profit des amé
rioains, armé leure r e volvers quand on parle 
d 1 amitie entre les nations. Ile redoutent comme la 
peete les mots paix et eolidarité internationale~ 
Toutefoie lee MOCH et les R- - - se trompent s 1ils 
eep~rent étouffer 1 1 amitié franco-polonaise. La 
vérité sur cette amit1é filtrera à travers les fror. 
tières les plus hermétiques. 
Elle est plus puissante que les gouvernements qu1 
trahlssent le peuple fran9ais. '' 
Un au tre j ournal ZYCIE \v'ARSZA\'IY cherche à opposer 
au moment oû la POLOGNE célèbre les journée~ de 
1 1éduoation, de la pr~sse et du livre, la déoadence 
de la culture :rançaiee à 1 1épanouiesement de la 
oiv111sation locale. Il affirme que tous les amis 
de la pensée fran~aise et de ees traditions progres 
eistee eon~ aujourd 1 nul - par la si tuation cul tureJ.:::,. 
de notre pays. Lee ennemis de la paix ont, dit-1l 1 

d 1 autres armee que celui qu 1 am~nent en EUROPE lee 
navires d 1 outre atlantique. Ce sont les films, les 
pièces de théátre, les journaux e.t eurtout les 
livres. Le gouvernement françaie,conolut ZYCIE 
~ARSZA\iY, fait tout pour que la s1tuat1on e~pire. 

.( 

1267?5/946/945(540/4~, 
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RAPPORT van ACD aan B.-

Bettra Frans-Poolse vriendschan. -

»etrouwbare, niet nader te controleren bron meldt bi j 
bericht ACD/ 110500/13~ A-10 . 

DElflifERY, WARSCHAU zond op 17-5-' 51 het volgende bericht aan 
het I.lilifiSTERl.E Vä& BUITE:,LA..,DSE ZAo.El'f , PARIJS. _. 

---------- -----amitié franco-polonaise sous la pré
sidence d'I~TE JOLIOT-CURIE . Des orateurs se sont 
élevés contre'décision du gouven1e 1ent fran9ais de 

· refuser les visa aux dé~égués polonais: une cérémo
nie au cimétière du Père LAGHAlSE à la mé~oire des 
héros fra nçais et polenais de la COlJl .!UNE DE PARIS. 

llh Bij trebruik van deze informatie bui ten de dienst moet 
de telegrafisçhe herkomst ~orden ve~cwegen. 

ACD, 110482, l-6-51. 
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Ff~ ENCH SPY HUNT 

Thrcc ~ten Releascd by 
,( C Mili tary Cour t 

-,.7 PARIS, MARCH 22. 
Thrce Frcnchmen who were arrested 

du1·ing thc Government's recent counter
espionage campaign and charged with 
disclosing. nationaJ defence secrets to 
a !oreign Power were released provi
·sionally to-day by Captain Laplace, the 
examinlng magistrate of the· Paris 
military court. 

They are : ~re Juin, editor-in-chief 
of the weekly ï!w§pap~r " Regards " ; 
Paul ~tet former assistant hea.d of 
tne ohce o'l the Minister of Industrial 
Production ; and Paul Pellas, a geologist 
emp!oyed in min'rit r march in the 
office of the High Commissioner for 
Atomie Energy, 

Other men who were arrested during 
Lhe sgy hunt are st.ill in custody.
British United Press. 

,[!l] 
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A_!_S_f_IIR.J..FT ~ç:~ 
AI'lllilSSADE DES PAYS- BAS 

Paria , le 9 April 1948. 
22, Rue de la Paix 

Bureau de 1 ' Attaché Ilili taire 
r 1-V: • . -

) !~ 2 0 àpR 1CL1A 

No : 345. L.~ JJ66_J Onderwerp : Ordehandhaving 
door Gendarmerie. 

Ann: 

Hedenmorgen had ik te mijnen burele een gesprek met de G~nêral 
de Brigade Houllier, Commandant de la Gendarmerie de la I~re Region 
(Paris) en deelde deze mij het volgende mede . 

De Communisten zullen geen mogelijkheid hebben om in de nabije 
toekomst .dezelfde activiteit te ontwi~~elen als in de Novemberdagen 
van 194?, omdat de gezagsorganen thans geleidelijk van Communisten 
worden gezuiverd. 

De Gendarmerie en de Gardes hlobiles zijn absoluut betrouwbaar, 
hetgeen van de Parijse Politie als geheel nog niet kan ~orden gezegfi . 
Wel vindt aldaar zuivering plaats. Een allereerste eis voor betrouw
baarheid van politie.:.organen is , dat zij !!_i~~ in contact met do bo
vollcing moeten leven. De Gendarmerie en hun gezinnen leven daarom in 
kazernos . 

De Gen:armorie is steeds in dienst , Hot feit, dat voor de Gen
darmerio geen SYndicale rechten ziJn toegostaan - zoals voor do pöli
tie en do C.R.s. nól het geval is - maakt deze tot eèn instrument, 
waarin onvoorwa~dolijke gehoorzaamheid verzekerd is. 

Een fout is, dat de Gendarmerie, ondarucs do veel zwaardere eisen · 
wellee aan haar wordon gesteld,· mindor good bózoldigd is dan do poli tic~ 
Do politic hoeft slechts cèn 8-urigo TICrkdag, terwijl overwerk door 
vcrlof wordt gecompenseerd. 

Voor de ordehandhaving in Parijs on in de Banliouo gaf Generaal 
Houllier de volgende principes: 

1. Indien incidenten plaats vinden, móet plaatsolijk mot zo sterk mb
gelijke krachten nordon·opGctrcdon, om van do aanvang af elk vcr
zot onmogelijk te maken; 

2. Boschi~ing over mocrdoro eskadrons pantser- of vochtwaeons is no
dig; 

3. Bóschikking over snel vcrplaatsbare Gomotorisocrdo eskadrons in do 
z.g. half- tracks is noodzakelijk; 

-2- . 

Zijne Excellentie 
Do· Chef van do Gonoralè Star, 
·~~~- !)._y_ ~.R!L~_.Q_E..!. 

I.a.a.: Hunne Excollontios ~de ·rJinistcr van Oorlog. 
· Hr.~m. Ambassadeur to Pnrijs. 

De CÓmmandant dor Koninklijke hlarochaussoo. 
'y.• 
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4 . Vcrbinding tussen onderdolen on chefs uitsluitend por radio on door 
motor- ordonnansen; 

5. Optredcndo·pantsor- en vccht~agens steeds doon hogeleidon door mo
torrijders, halr- tracks of vrachtauto ' s; 

6. Geen gebruik van Cavalerie (Gardes Républicainos) zonder dat daar
achter op enige afstand gendarmes tö voet volgen om doorgedrongen 
opstandelingen te kunnen ontwapenen, voordat deze de Cavalerie in do 
rug beschicten o.f mot TVerpprojectiolon bestoken; 

?. Steeds beschikbaar hebbon van snel vorpla~tsbaro reserves op vorschil
londo p l aatsen om Parijs gemasseerd. 

Sprèkend over de bokende incidenten in do Avönue Wagram in Novem
ber j.l., gaf Generaal Heullier te kennen dat de nijzo, ·waarop do politic 
daar was opgetreden, niet bepaald loffelijk was geneest . Hot betrof hier 
een eenvoudige afsluitmanoouvro, waarbij do politic alle toegangswogen 
tot de Salle riagram (gelogen aan do Avenue \/agram, tusàon do Etoilc on 
do Placo dos Ternes) op grote afstand had geblokkeerd. 

Om de menigte hot vooruitdringen to beletten, had ~ politie de 
bekende hokkon met houton spijlen van ongov. 1.20 M. hoog dwars op do· 
uogan geplaatst. Hoo'Çiol deze hokleen voor plaatsolijk gebruik bij otf'i
ciolo GCbcurlijkhodon ~ uaarbij men mot con geordende menigte hooft te' 
maken - goed voldoen, was het con domheid zo in.dc Avenue Tiagram togon
over eon vijandige militante menigte to bezigen. 

Op ongeveer 40 M. van de hokkon stond con gosloten politiecordon, 
op one;ov, 100 M. daarachtor oen t1'1ecdo. Op een gogovan ogenbli k werden 
bij do Etoilo de hekkon overschroden on stortte do mèlnigte zich .. op hot 
ocrsta politioeordon, dat onder do voot TVOrd gelopen; ook hot t~codo 
cordon moest ~ijken, omdat de menigte do hokken had gosloopt en velen 
gewaponà met oen der houten spijlen do politic hardhandig te lijf gingen • 

Op dat ogenblik groep de Gendarmerio in, chargeÓrde fel on sloog tlo 
menigte mot Koltslagendor karabijnen terug. Zodr~ de politieeerdons wa
ren hersteld, trokken àö gondormerioeonhoden zich weder achter hen op 
hun standplaatsen terug. 

Een tweede fout, wclko.do politic maakte, nas hot afsluiten van en
kele negen met vrachtauto's . Deze vrachtauto's norden door de menigte 
beklommon en do. politie mocht zich gelukkig prijzen, dat slechts enige· 
dior·auto'a door do betoeers werden buitgomn~kt, ~oarna men er moe weg
rood . 

Genoraal Heullier n~arschundc uitdrukkolijk tegen hot g~bruik.van 
bereden politie zondor dat dooraan politic te voet uord toegevoegd, zoals 
in 1934 is geschied. In iièyc.nbor waren do :.,arijso opstandelingen voorzien 
van langö sterke spijkers, goslagen in oen stuk hout dat al~ handvat worfi 
gebruiKt . Do bedoeling was om, bij con charge dor beredon Gardes R&publi
cainos, do buik der paardon hiermodo open te halon. Daar Genoraal Houllior 
toon eoon bereden gendarmerio had ingozot, kon niet ~orden mcdogodocld, 
hoc dozo instrumenten zoudon hebbon gewerkt . 

-3-
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Daar ik oorder van in hot algemeen goed ingelichte zijde hud ver·
nomen, dat de corm.mmisten in de orogcvin(, van vitale ]?unten huizen had- · 
den inr;cricht -als con soort steunpunt, vroeg ik Generaal lloullïcr's me
ning hierover . Hij zeide zulks zoor 'Co betnijfelen , · aangezien - inc1ien 
zulks nerkelijkhcid was - hij dit beslist zou r1oten . 

Voor' de ordehandhaving in No~ombcr j . 1 . had Generaal R"lullier· de ' 
beschikking over totaal 10.000 rnan e;cnè!.-.rmeric en Gardes Mobiles 

1 
no.o.r.:;· 

onclcr tnec eskadrons pantser- on vochtwae;ens, 'ón zes eskQ,drons c;omotori
secrd op de bekende half-trucles ( ... 1f rupsband, half ge11onc n i elen). 

D(: Z't'lc.a.rste inspanning i7as go··tcest het e;odurende lange tijd pa
raat houdon der onderdelen der gendarmerie • 

De Qeneraa.l vestigde er - ~e aandacht op dat de gendarmerio op zijn 
bevel steeels ~ct helm optrad, ook bij de kleinste incidenten. 

Als neghindernis beval de Gcnera.o.l de oolc bij ons bekende vr1J ho
go ineendrukbare draadvers9erring van glad dr aûd aan . Elke caoion voer
de vcrscheidene dezer hindernissen mede . De practijk heeft geleerd, dat 
zij snel L~nncn norden celegd èn dat het overschrijden daarvan te voet 
cloor betoGers zeer moeilijk is. 

Ik heb ç;ecn ·tijd gehad om cloze gegevens in botere vorm te stellen· 
en schi'eef ze op , zoals zij mij na het gesprele in het gohcueen zijn go
bleven. 

Do C·oneraal HouHier lcg,'à.Ef er bij zijn vortrele nog de nadruk op, 
dat in deze tijd de gendarmorio- ecnhoden sterk bewapend en zeer snol 
vcrplaatsbaar moeten zijn on steeds parnat om to kunnen uitrukken. 

Van deze brief zend i k èen afschrift rechtstreeks üan do Commandant 
dor i:\:oninklijlco Marechaussee • 

Voor afschrift : 

Do !.IUitair- AttacM, 

n . g . A. G. v.::m der Kroon,· 
Kolonel van de Generulo Staf. 

' 



KABINET VÀN DEN 
MINISTER-PRESIDENT J e. 

's-Gravcohage, 22 April 194 7 
J\nh.,·oord te richten aan den Plein 1813, No. 4 

Rr-r: . ·r.:;!>- ommissaris in Al- .-:- I 
r-:._:n 'i C t3 nr. 4, Den llê-: ..... · 
~ r: er.en Dienst. l ü> \ Volgno. 

U 4440 - C 56. L/B ~ ·m"w : -- -----=-~ , 2 4 APR 1947 

i ..... _L - _ ... ·· ___ .Jt- ·1- ;--z 1t ACD/ IJ/176 

!//> ~ .-..., ~ IJ..... {1/ ""'f-

Ik moge UHoogedelgestrengevreen bericht doen 
toekomen betreffende de invloed van de Trotskyisten in 
de Fransene communistische pers, gepubliceerd in het 
Amerikaansene weekblad ''1.'"orld Heportu van 4 Maart 1947. 

11Strike-breaking Communists, who fought their 
way through picket lines into tne offices of r. 1 Humani té, 
organ of' the Communist Party, showed Paris that sernething 
more than a str1ke was involved. Heads were cracked; ~he 
police intervened. 

The Communists, eager to remain the largast 
party in France, aLready had put out one issue of 
L'Bumanité although the strike kept all ether newspapers 
off the streets. After the raid put Communists back in 
the editorial offices of L 1 Humanité, the printers carried 
away parts of' the presses. 

Illuch OI tne mystery surrounding the incident 
was dispelled when it developed that many strikers in 
L 'Humanité were merobers of the Fourth International, 
founded by the late Ii.eon 'P.rotsky. While the strike was 
in progress, they were using L 1 Humanité telephones to 
try to convert provincial correspondents of the news
paper to their brand of communism. 11 

' ---
Mr. C.L.W. Fock. 

Den Hoogedelgastrangen Heer 1-!r. L.Einthoven 
Javastraat 68 
's-G r a v e n h a g e. 

@ 37263. '46 
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Mededeelingen van Kolonel Tiele!lf 

In "La ::Tation Belge" van 14-3-1947 komt het bericht 
voor, dat d0or Charles Luizet, Préfet de Police te 
Parijs, is ~eschorst : 

Rédon Directeur de la Police Générale à la 
Préfecture áe Police, wegens "raisons disciplinaires" 
Boven het bericht stabt echter, dat Rédon is gearres 
teerd. 

In "La Libre Belgique" van 11- 3-1947 komt het bericht 
voor, dat te Parijs 2 hoo~ä-politiefunctionnarissen, é 
naamd Fournet en Piednoir , zijn gearresteerd wegens hei 
onrechtmatig in vrijheid stellen van een arrestant . 

Mr.E.de elt o~ 19-2-1947 mede , dat bericht no . I onjuist 
is, no.II echter juist, volgens de Fransche 

w~_;·.~l 
v-v; V . .Jz,l l...., ___ c_:Jf\E r,u f3 I 

t~ .. ," .. j~;; ---·-· -=--~0-3-1947 . 
Volgno. I 

1.. , .• _!!.~~:~ __ I 
B.II. 

2 1 MIJ.Kf 'tf l ' ~ 
I ACD//111'/J . 

Typ:MN. 
Coll: 
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Dutch - French Liaison 
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JCL;P.J 13/47 
'Bet~t::ft : ijl . 1 . 

L. Einthoven. 

'j ... < n PARIS "- _ ~~ • 

Boite posta le N• 
Postbus 
Postbox 

5, R~e l.neél:" qua 
fl"EUIL- Y s /S:!N ·,. 

,, , . . 
~..rl.ar., 

f!'C.w . .: e • 

Ingesleten doe ik U toekomen PU ~/47 -
Opinie v~:~.n de S .D. :ë: .C. E. over het nieuw gevormde 
cabinet in F!'s.r.kri jk --, de do er rui j vervutte 
hoofdpunten v·n ~en gesprek met den ~ajoor 
~~bouct~re op 23 rranuari 1947 . 

'De Verte€"env·oordi...,.er "te Parijs, 

EUREAU e 
I. : . .. .. . : -----o~ ... m,; i- ---f·R:-:F=-=F~A.-19_4_7--J 

-----•. -...... 'i 
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De ooinie over het nieun ~evormde cebinet in ~rankrijk 

''Pn de leidende ·oersoonli Jkheder. van ële S .:;) ...... c .IJ. is cle volr:ende :-

De communisten hebben zich biJ ä.e onderhandelingen: TI1Uisstil 

gehouden en hebben in het uiten v·n hun OI:t~e's een gematigd.!J.eid 

~an den daa gelerd, ~elke slechts verllaarbaar is, indien ziJ 

d::..i..rtoe orders v"'r~ !1 05km;_ hebben ontvan~ren. 

r .. en vermoedt, dat deze order in!.ield, zich ol thans tot de 

confereutie van :rl.oskou der Groote Viei·, vr.n felle actie te ont

houd el .• 

Vr ... ~::t ""t~at, à.at de .M.R .P. voorstellen !J:'\d geda.un, wa· rvan 

reen enkele hunner poli tic i verw~chtte, dat zi 5 door de corr.mu.:üs-

ten zouden worden a~ngeno~e~. 'Een soort "overvrageL" dus~ ·H~ar-

nl:!' men. bereid zou -zijn weer water in den wijn te doen en elkacr 

dan halverwege te ontmoeten. 

De CO.::ll.tiu.ni3-!;en namen deze voorstellen echter zonder het 

gArin :rste 1 r:)test ?.c.H', waarvoor aanvankelj jk zelfs een zekere 

ontsteltenis heerschte in ! .:=t .P .- krineen. 

Tevens merkt ::r.en op, dat de niet-communisten in lJet ca""inet 

althé:.n& waar het d.: Socü ... listen (S.F.I.O. ), 1 .R.P. en Rc...dico.len 

(U .D .s .R. 1 retref-'v, alle sterk naar recl.-"v~ e:er.i.chte exponenten 

vs.n die l~:..J.rtijen zijn en fel anti-commi.:lnist. 

Of dit heelzaat' zal werken is nj et te voorzien. 

Het vermoeden rijst, dat de D.G.T. (de ~rootste sterk co~

munistis~r. beinvloele) vakbonu, de plunnP~ v~n de Re~eering wel 

eens zou. kunnen s.lboteeren, mé:!.ar de soci ... lj ten, dis in de C.G.T. 

toc.t no..: een niet te verwc:. .... rlozen rol S! elen ::ouden een. de!' gel ijle 

o;treden te1·stor,d opEerker: en wereldkunuip· rr·aken, een risico, dat 

de communisten nie~ zullen a3nd'.ll'1.~el .• 

:Daarom ·I .... , 
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D~arorn ziet de Chef van de s.D.E.C.R. een FOede gelegerJleil 

voor de buiui~e ~egeering door te &~an ret de finencieele sane~

ring er. het opvoeren van de ~reductie ca~aciteit, hetgeen de 

w co~unisten in ieder ?ev~l vele stemmer- z~at kosten, irèien dit 

• 

plan 

~liverig docr de groote successen ie hun opv~tting 

dan ook o~timistisc~ o7er tet ~lgemeen. 

Ook over de benoening v~n Auriol al~ Président de la ~épublique 

zijn zij zeer tevreden.-

-------ooo-------
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