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Het BINNE~lHOF 
Din~da.g 3 .Juni 1947 
b l ad 1 kolom 4 bovenaan 

• 
• 

• 
• 

Internationale brigade naar 
Griekenland? 

De correspondent van de Da.lly TeJe· 
graph meldt uit Athene dat een internal tionale brigade, gelljj{end op die welke in 

l 
de Spaanse burgeroorlog heeft gestreden, 
op het ogenbllk bijeen wordt gebracht te 
Split fn Joegoslavië, om de Griekse gue· 
rllla strijders te versterken. 

De brigade kon Griekenland binnen
trekken over de onverdedigde Albanees· 
Griekse grens in de buurt vän Florlan. 
De mannen worden gerecruteerd in 
Frankrijk, België, Spanje en Portugal en 
het zijn allen anarchisten, communisten en 
internationale avonturiers. In het bericht 
wordt beweerd, dat de Franse commu· 
Distische afgevaardigde, André Marty, de 

1
1leiding he~t van de recrutering ln Zuid· 
FrankrijlillP 



03 14814 

28 J.:ei 7 

GEHEIM 

Van officille zijde ~ntving ik het volgende 
richt: 
" Er zou een mogelijkheid bestaan voorNederl.C.P.N.-leden om aan 

de zijde van de Griekse partisanen te strijden. Door e e n Oud- ~p 
Spanje- strijder, die zitting heeft in het Politiek Bureau van 
de C.P.N. te Amsterdam zou voor de nodige papieren en voor be
geleiding zorgen. Er ~ou gere~sdu worden door Duitsland, waar
bij men zich in verbinding stelt met de Kom.Deutsche Partij. 
In de nacht van 7 op 8 Mei ~.s. zullen volgens de alhier be
komen inlichtingen enige van die "vrijwilligers" van Groningen 
over Winschoten naar Duitsland vertrekken. Ook zouden omstreeks 
die tijd vrijwilligers uit Amsterdam vertrekken. 
De mogelijkheid zou bestaan , dat dergelijke "vrijwilligers" 
met verlof in Nederland terugkeren. 
De Vereniging 11 Vrij Spanje " zou bij deze aantelegenheid nauw 
betrokken zijn." 

Tot op he den heb ik nog geen bevestiging ontvan
gen van dit bericht. 

Gaarne zou ik van U vernemen of U reeds soortge
lijke gevallen bok•nd zijn. 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

namens deze 

L.Pot. 

Aan de Kapitein H.W.Kehrer. 
Parkstrasse 4e 
Bad Salzutlen.Duitsland. 
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n.x. 1J1fP 

R. TZ .3. GE HE I !1. 

Internationale Brigade . 

l"J 

Volg~}\ een in de Nationale Rotterdamse Courant van 4 JUni 1947 

voorkamend bericht , heeft de Griekse regorine &m die van Frankrijt 

opheldering verzocht met betrekl;;ing tot berichten , dat 1n het Zuiden 

van Frankrijk een internationale brigado zou '\lOrden o,P.geleid om te 

strijden tegen de regeri~~troepcn in het Noorden van Griekenland . 

In verband met voortdurende bevmr:lnsen, dat ook rederlanders 

deel van deze Inter.nationale Brigade u1 tmakcn, moge ik U\-;e l!l.eaeuer

king verzoeken om te trachten do juiste tekst van het Griekse ver

zoek te vernomen, bonovens die van hot te zijner tijd daarop door 

!ie Franse. regering gegeven ant-woord. 

Uwa berichten,. voor de ontvangst tiaarvan ik U bij voorbaat 

gaarne dank betuig, zie ik met belangstelling toger.1oet. 

Aan du Heer l!r . 0 • L. Vl .Fook, 
Regerineocamrnissaris in Alg9mene Dienst, 
Plein 1813 No.4, 
s s-GRAVTJ1H.AGE • 

Coll. : r.k 

HET HOOFD V JJ1 DE ~~ 
VEIUGIIDIDSDmiiDT 
Nancns deze: 

J.G.Crabbendem. 



Voor OD 66 

Origmeel in OD 965 " 

Volg nr .. Ag, nr ... :1..730.9 

UITTREKSEL 

Naam INTE"(tNATIONALE BRIGADE .. . ............... ·-·············· ............. . 

I NTERNATI ONALE FEDERATIE VAN 
NATIONALE VE~ZETSBE;~GINGEN 

Naam ....... . 

Aard van het stuk . 

.... . .. .. .. .......... ~.......... ........... .............. .... Afz. ~fd •. C • Datum . . ..14-6-47 

4. GREECE: Alleged formation of International Brigade. 

Since de Prague Congress the organisation seems to have been 
concerning itself actively with the situation in Greece. 
Miltiades PORPHYROGENES, an important memher of the Central 
Committee of the K.K.E. (Communist Party of Greece), who has been 
resident for some time in Prague, is believed to be the permanent 
Greek representative on the organisation. In November 1946 
he is reported to have gone to Belgrado to meet Markos VAPHEIADES 
also a memher of the Cebtral Committee of the K. K. E. If source's 
account is to believed, PORPHYROGENES told VAPHEIADES, tnat the 
Faderation in Prague had decided to appoimt VAPHEIADES as 
Commander-in-Chief of the "Democratie Libetation Army11 (Communist 
controlled guerilla forces in Greece). 
He also said that international help for the guerillas to be 
organised in Prague would include the information of an 
International Brigade to fight in Greece. · 

Uitgetrokken door ...................... ............. ~................................... . AI"J. /Sectie ACD .. Datum ... 15 ....... 3-4~ .... 

l\.L. 17249-'47 
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Na.<:ir aanleiding van Uw brief dd. 13 Juni, BX 
17250 Geheim, moge ik U berichten, da.t de Griekse 
.tlegering inderdaad opheldering verzocht beeft aan de 
Franse Regering met betrekkjng tot het bericht, dat in 
het ~uiden van Frankrijk een internationa.le briga.de zou 
worden opgeleid om te strijden tegen de regeringstroepen 
in bet ~oorden van Griekenland. 

Hoewel ik niet de hand ka.n leggen op de juiste 
text van de Griekse nota terza\e, kan ik U mededelen, 
dat dit slechts een korte nota was, waarin geen mededeling 
was gedaan, dat ook Nederlanders van deze internationale 
brigade deel zouden uitmaken. 

Zoals U bekend, heeft de Franse rlegering 
onmiddellijk geant"1oord in een eveneens korte nota, 
waarin zij ontkent, dat een dergelijke internationale 
brigade in Frankrijk zou zijn of worden geformeerd. 

De RegerJngscommissaris 
in Algemene Dienst, 

~.t:. 

Centrale Veilibheids Dienst, 
Javastraat 6o, 
•s - G r a. v e n h a g e • 

@ 37263- ' i6 



INLICHTii'jGENDIEl'rST 

_o . ID . 69;47· 

Eetreffende: C . P • l• . lede 
naar Gri ekenlar~d . 

1 6 JULJ1q47 

A.CD/;&?6 ~ Y-• rn aa.nslui ting op ni j U toe0ezondei' bericht _ o . I""' . L:-3/47 
betreffende ederl<:t· è.se e .P._' . leden , die aan de zijde der p'äÎ'ti
sa.r.el L Griekenland ku11nen strijde ... , bericht ik "G elsnog het 
volcende : 

Blijkens een alhier o._tvu. r gen mededeling zouden bedoelde 
C . P . _-i . leden,op hun doorreis nacr Criekenlald,zich in verbinding 
kunneH stelleD met monsieur lt A Y .. 0 D, ï.onende Chate .... u de 
SeilhAc te Seilhac (rranl-:::rijk) . ·-

VoorLoemde Reymo_ld , vermoedelijk ee_ vr·ie 1d va_l de beK'e4 de 
commur.ist I~endrik r.:eijdrur, journalist voor De ,,aarheidu , wo~ e_
de &lhier aa~ de Drienarstraat o .l6, zou aldaar als verbirdiigs 
man ortreden . 

----------------------- ---
Op 15 Juli 1947 verzonden aail het 
Hoofd var de Ce1trale Veilighei dsdienst 

• te 

s-G R .n. V .: . - H ·- G Z 



Aan KB 
Van CV 

Uit matig betrowNbare bron mntvingen wij 
het bericht dat een zekere Jajnheer RAYHOND 
Chateau de Seilac te Seilac France steun zou 
verlenen aan vrijwilligers voor de Internationale 
Bri~de voor Griekenland. 

21- ?-4? mondeling aan L. doorgegeven 

• 

• 



18 J"uillet 1947. 

Souree moyenne . 

llembres ä.u P. c.-naerlandais en route pour la Grece 

•
rooevraient 1' aide d ' un certain RtL'DJ.OND, ohateau de Seilhao, 
~1lhac , l"rance. . 

• 

1 

~)A. ~ ~ I teL: L(!) 

Rk ~~ t"" il1f1{\ 1)(..~ v- 0> f C( ~.u_ 
rv~~tÁ ~ V~ ~~~-

L~J 



• 
NOTITIE 

Uit doorgaans goed ingelichte bron vernam ik het volgende ver
haal over Nederlandse communisten, die zich willen aansluiten bij de 
Griekse partisanen, 
1. Naar verluidt zouden zij door Duitsland reizen, waarbij contact 

werd opgenomen met de K.P.D. Speciaal werd vermeld het ve r haal van 
enige vrijwilligers, die via Groningen-Winschoten waren gereisd 
in de nacht van 7 op 8 Mei 1947. 

2. Een lid van de ex-internationale brigade, die werkt op het Politiek 
Bureau van de CPN te Amsterdam, schijnt te zorgen voor de reis naar 
Griekenland. Ook de organisatie "Vrij Spanje" schijnt hiermee te 
maken te hebben. 

3. In Zwitserland bestaat ook een vereniging ~reies Spanien", die 
links georienteerd ~a en anti-Franco. 

4. Is hier bekend wie de CPN-er kan zijn, die de reizen çrganiseert? 
/' 

~A:..-J ~ 

PI tr;r- fl I I 9 

;.- /,Z-1 

LP 
~~rn .1917 '"v 



I Volgno ~ 
7. MRZ 1948 

Aan C 
Van : ACD II 

Betr.: Hulp aan Griekenland van VEPG 

Van berichtgever ontving ik 
bijgaande brief inzake steunverlening 
aan Griekenland. 
Indien mogelijk en noodzakelijk moet 
deze brief nog heden gecopi~erd, daar 
hij officieel nog niet is ontvan~en 
op de plaats van bestemming. 
Gaarne ontving ik persoonlij~ de brief 
tertte om een en ander af te handelen. 

17 Maart 1948 
~ 



AFSCHRIFT 

' COMITE FRANCAIS D' ÀIDE l LA GRECE D~OCRATI~UE. 

central: 213, Rue Lafayette, Paris - Tél.: BOT 86- 50 - Compte Chèqu 
Fostal: Paris 62.8 

' PRESTDEN CE D' HONl:mJR : 
M11.fMarcel CAOHINt 

lF . JOLIOT- CURIEI 
IEl ie BLONyOURTI 
!Emile BUREt 

-
I L. MA 'PTIN- CHAUFF IER! 
\}!ar cel PRENANT I 
!Charles D'ARAGONI 
! Francis JOURDAINI 

\'I) D' ASTIER de la VIGERIEI 
I Henri ''lALT,ONI 

Gab r ielle DUCH~NE I 
lP iérre COTI 
IPaul ET.UAHDI 
IAinlé OOTTONI 

PRESIDENT: 
M. 1Jean GUIGNESERT I 

t t 

SECRETAIRE GÈNERAL: 

' ) 

I 

rme 1 Madeleine BRAUN "k 

SECRETARIAT: 
'1- Lnl l Gaston-MONl~OUSSEAU I )( 

I Ararius PATINAUD I 

I M.PRESSOUYRE 
(_Henri BASSIS 1 

fl>'f?)t~O 
........... -

Paris, le 10 Mars 1948 

Chers Amis, 

Nous vous renpelons que la Conféren
ce Internationale pour l'Aide àla Grèce-Së---
tiendra I Paris , au Palais de la Mutualité, 
les samedi 10 & dimanche 11 Avril prochains. 
Nous vous serions reconnaissants de nous indi
quer rapidement si vous pensez pouvoir donner 
une réponse positive à notre invitation - au
quel cas vous vounre~ bien nous indiquer avec 
précision : I) le nombre de vos délégués, 2) 
leurs noms, qualités et adresses, 3) le jour 
et l'heure de leur arrivée à Faris. C'est 

11 .K.ZILLIACUSioui prásenters le repport sur 
1'intervention étrangère en Grèce, etJKme.L. 
BR.'lUN le rapport d'orga nisation. 

Dans l'espoir d'une réponse favora
ble, nous vous prions d'agréer, Chers Amis, 
l'es surance de nos meilleurs sentmments. 

Le Frésident: La Secrétaire Générale 

Jean GUIGNEBERT Ma. deleine BRAUN 



NOTITIE KB. 

• 
Op 23-3-48 is aan Expresse gevraagd 
om inlichtingen te geven over dit 
Oomite~ (brief KAX 31465) , overeenkomstig 
het verzoek van C. 



Notitie C 
' s - Gravenhage , 24 Eei 1948 . 

~· 2 5.1,,..., l_..,ö 

,- .. · J61'!J 
Hit doorgaans goed geinformeerde bron vernam 

ik het volgende over de f}riekse nartisanen: 
Geble~en is dat àe veel voorkomende rapporten 

over recrutering van partisanen op enige schaal buiten 
de landen achter het i'zeren ~ordijn weinig of geen 
waarde hebben en in vele pevallen slechts zijn opge
steld om te misleiden . 

LP 24- 5- 48 1169 . 



K! 31465 ' , 

Notitie KB. 

Bestemd voor c. 

Van Expresse ontvingen wij de/volgende inlichtingen over het Comité 
Français d'Aide à la Grèce Democratique: 

" "" / ... 
liet comite français d'aide à la Grece democratique dient als officiele 
dekmantel voor de activiteiten van het comit{ Frankrijk- Griekenland en 
deUnion des Hell~es. Dit comite leRt uitsluitend politieke activiteit 

/ 

aan de dag. Het Comite fran9ais werkt voortdurend samen met de P.C en ... 
G.G.T. France- Grace heeft zijn bureau te Parijs, 213 Rue Lafayette, 
zetel van de C.P. 

personalia: 

IBASSIS~ verbonden aan het blad ''Le Dra-peau Rouge" te Brussel. 

fMAXn:oSj, tegen wie een bevel tot uitvri jzinc Vlln kracht is, dat nog niet 
ten uitvoer is gelegd. 

~OUSS8AU, Leon' Secretaris van de C.G.T. 

I~.EI.PO AXIOTI' heeft grote activiteit gutoond bij de stakingen in Parijs 
en in de Provence . 

Activiteiten: 

Organisatie met een basis-sectie in alle partijen in Frankrijk. 
Beraadsluginp,en, georganiseerd met name in de ondernemingen. 
Grote activiteit bij de stakingen. De on~elukkige toestand in Griekenland 
was der voornaamste onderwerpen tijdens de debatten . De inlichtingen
dienst is in regelmatig contact met Griekenland en er zijn om de andere 
dag :persconferenties . · 
De conferentie van 10 en 11 April is een mislukking geworden en heeft 
de or~anisatoren zeer teleurgesteld. Het comite heeft daarom het plan een 
nieuwe interne conferentie te bele~en in ~uni, ma&r dit keer zal de 
conferentie worden voorafgegaan door een Parijse conferentie, waarvoor het 
co mi te druk voorbereidingen treft . 
Voor de April-conferentie had de Franse reGering visa geweigerd aan: 

De Hongaarse afgevaardigden. 
De secretaris van de Poolse socialistische partijl~~lK.l • 
De secretaris van de socialistische Poolse jeu~d,IMOTYKAJ 

Ten aanzien van de organisatie van deze confe1·entie, die 150 buitenlandse 
afgevaardigden moet verenigen, kan nog worden opgemerkt, dat een belang
rijke plaats wordt ingeruimd voor de dele~aties van de grote fabrieken. 

KB, 5-6- '48 
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nes iie.;nd voer B • 

Cli.,...r~ ,~ \rei•zoe~ct ons te ;1ill en me:!.óen wat o ... bc.· en- is inzake; 

Een coneres te ~arijs V~ de r~t ~nationol Aid to Tio~ocratic 
G~·e."ce, waarbi:' oe -~er. rl tlldSe ' le"'C~ ·- bc:::t·or:e. v ' t: 

"-"~· .... c; 1\-.,..,.., ~T n !TlT.:t'~ r• ~· VI""JI: -,. e"" .,.., . (:' '- , TT r,~ l -
r ~"";..-: ~ -'-' ' -=e.:l' - • ~ • _, '.1' • ' ~, - f'. 

Inàien 'Yv -~ è.('.:f e personen ;1. ets be1~end J"IC'Cht zijn, gelieve 
een ond zoek in te stellen. 
C~i::,.n. r PrC'cisf'crt, :t:t hi~ zo '1'"'t"~B"''1 ·r~,...o1·" 1'h+ ··-~ ·ffr-·-."rn 

a~ J'Tp,._ IToo""'rllr'1!1o.rtj e.r van deze orr nisatie . 
b . Hsar ka ·aktE.'r • 
c: Haar deelnemers . 
d~ H '1r interne v ,~tak1:in~en. 
c; Fa~ v ,_.;..inc1"r··e11 r--~ "'océ..l 0r. iYl'· ~n{?ti<'m"l 

"'" :!:'c 1a.'1clen wa i~ de comité's zi~n JYCVest;i~Tc1. 
CO'I'.m . frÖépe J•in..:. 

ren • 



• 

-
e 

j 
rl l • 

A .... n dû Ho 
HG . v . 1?. 

r: 
te .Aii2 S t. A V dam 

:tot terdam 
Den Haa:g 
r ~ cht 
Haa't'lem 
Arn1em 
J-roningex: 

c. v . P . te EnE:r::1edo 

b 1" 1 • 







l I .. 

• -

-· 
-· 

• 

• • 





= 5 = 

maar evenzeer van de hoogste leiding in de communistische mantel
organisaties: de E.v.c., het A.N.J.v. en de N.v.B., aleook van de 
loidine in de nog niet dUidelijk afgatekende groeparingvan intel
lectuelen en kunstenaars . 

Uit het verloop der acties ware ste11ig niet te concluderen, dat 
het Kominform ook in de toeko st vooralenog slechte geringe ~n
vloed in ons volk zou h~en doen gelden. 

Hoewel het beataan van enkele oppositionele kernen binnen de c .~.N 
ten deze niet mag worden verwaarloosd, is tooh de binding van de 
Nederlande- communistische leiding tot het Kominform momenteel 
hecht te noemen. 

Het succes van communistische acties ale de b~sprokene zal in 
ons land afhankelijk zijn van twee factoren, ~1 . : 
1 e . de geschiktheid van het onderwe1.·p, dat il"lO"ld.,rhavige acties 

veel te ver buiten de dagelijkse belanse~ van ~e gemiddelde 
Nederlende~ lag; 

2e . de mate waarin de leiding van het Nederlandse communisme het 
reeds genoemde ernstige tekor t aan invloed in de eerste plaats 
binnen, maar ook buiten de eigen gelederen zal weten in te 
l open. 

Dat de C.~.N . zich het gewicht dezer beide factoren terdege be
wust is, blijkt o .m. uit de verklaring van het partijbestuur van 
11 Juli j . l . , vier dagen na de verkiezingen. Nadat daari n eerst 
de voornaamste tekortkoming is aangewezen, wor dt voor de toekomst 
als belan~ijkate taak vastgestelds 
"Alle &acten van onze par tij zullen moeten worden gericht op de 
"behar tiging van de dagelijkse belanfln van de arbeider·s, in het 
"byzonder in de vakbeweging. Daarin gt namelijk de bron van 
"alle politiek, de granieten grondslag van onze massa- invloed". 
Dat echter ook de C.P.N.-lei ding, zelfs bij het ernstige zelfon
der zoek en het bepalen van haar hoofdtaak, nog te weinig interna
tionaal-communistisch is ingesteld moge blijken uit de 14 da~~n 
later, op 27 Juli verschenen uitvoerige 11brief van het partijbe
stuur aan de besturen, leden en vrienden der partij" . 
In deze zg. "openbare schuldbelijdenisn der o.P.N. worden in een 
genummerde reeks van zeven punten, de ltfouten en teko:rtkoningen" 
van de eigen partij nauwkeurig omschreven. 

Opmerkelijk is dan, dat hetgeen 14 dagen tevoren nog uitdrukke
lijk ale "de hoofdfout 11 VTei.·d aangewezen, ingevolge "nader onder
zoek en overleg" in deze genummerde reeks naar de derde plaats i s 
afgezakt . De beide eerste plaatsen worden nu bezet door fouten 
welke in meer direct verband staan tot de Sowjet- Russische bui 
landse politiek. Duidelijk heeft de aanvankelijke hoofdfout: een 
tekor t aan "massainvloed", moeten plaats maken voor nog belang
rijker facetten van de internationaal communistische politiek. 

zowel in de alenog ingenomen plaats, ale in de formulering van 
deze bei de punten ligt ook de bepaling van de voornaamste taak 
van het Nederlandse communisme voor de naaste toekomst, waaraan 
al het andere ondergeschikt zal (moeten) zijn, namelijk: 
Opvoering van de agitatie voor de internationaal-communistische, 
dat is: de Sowjet-Russische zaak, met name in: 
1. de bestrijding van "A.merika"J 
2 . de propaganda voor de Sowjet- Russische opmars in Oost-Europa. 

zo lans 





• 
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NOTITIE YJ3 • r 
Op 21- 10-48 is aan CLIPPER bij brief 4295? het rasultaat gezonden 
van onze nasporingen aangaande de acties die gevoerd worden ter 
steunine van de Griekse comm. 

KB , 21- 10- 48 • 
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