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INTERNATIONALE RODE LEGER (BELGIE) O�

GEVAL: !•

Rapport Erasmus d.d.24-10-47 betreffende 
Internationale Brigade. 
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Plein 18 , . 4 
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Hiernevens moge ik U doen toekomen 

een rapport over de Internationale 

Brigade, naar de inhoud waarvan ik moge 

verwijzen.(1��� � �--, /C,(/> r��J

• 

Ó'f 11 / 11 � te /Je 

�
1,i.

)\}tt'l,,&-

De Regeringscommissaris 
in Algemene Dienst, 

� 

Mr.C.L.W.Fock. 

De HoogEdelGestrenge Heer Mr.L.Einthoven, 
Centrale Veiligheids Dienst, 
Javo.straat 68, 
's-G r a v e n  h a  ge . 

37263 • '4<> 



.);iHl(SlmÇBERCHF; MAASTRICHT ... 
-· 

24 October 19�7 • 
�1 

lf.o.410 geheim 

Betrgffande: In�etnatl2na1e Bfigad� 

',, 

Ik heb de eer UEGA beleerd te berichten, dat onder�taande 
gege.vens aan mij bekend werden: 

�!�parait établi qu'une Brjgade internation�le a son centra ,à 
11 "0enck Venne.straait 19 au café tenu pa-r la fllle d ',un c'értain 

KUSNIERCK Stefan sujet polonais, demeurant à fchaerbeek, adresse 
inoonnu à ce jour. Cette Brigade-orgànisation dans la province 
de Limbourg �ui était peut�être è la base du recel des déserteurs 
hollanda1$ t a ét� cráé.e pour la région minière du Limbourg et a 
peut-être des·relations ave� la région hollandaise frontière. Les

--i
1 li 13 personne-s suivantes semble

. 
nt compromises dans cette .. activi.t.é i

1 WIERZBINSKI Marie-Helène, née à. Genok l.e ·e.6 .• 1931, demeur.ant à 
�asselt, Ma�strichstrn�t 51, venant cte Oenck, Houthealenstraat 7
�e natlonalité polona! e 

lwIERZBINSKI Sophia né, � c��ck, le 25.6.1928, demeurant à Hasselti 
,..., Ma.èstrichstraat 51, venan" CJ.t:; l-enck, · Lär.enstraa:t 41, ae ',nationalitê 
-....,.-, *'�polonaise. 

Î� IVANHOVE Petrus Alois Roger, marchànd de bétail, ancien 1!.P. de 
. l'armée belge" ne à T,,::,phPke, ·le 5.10.192tt-, demeurant à Lebbeke, 

pràs de îermonde, Statiestr.78, mais résidant en fait à Ha�selt, 
.Maestrichstra.,at 51; il est fiancé à la fille du tenancier du car, 
install� à cette dernière adresse: CLAES Alfons, dJ.t "Le Couvreur" •'
Il est dátenu peur· 2 ans à Merks�las. 
Sophie WIERZBilfSKI, aussi tat a,p1·e-s 1 1 a.rrestation de Claes est 
ailée. habiter à \,interslag, óû elle demeure encore. Sa SQeur va
lui rendre vis:tte chaque semairie: leurs entretiens ont lieu so�t 
en des liaux retir,a, so·it d·ans des aubergei �
Il semble bien .que VANHOVE e�t le chef de la bande. Les 2 
en qu6'stion sont en relation avec les étra.ngers de toutes 
lités de la r6gion, ainsi qu'avec les Semmes d 1 inciviques 

soeurs 
nationa
internés. 

Vorenstaande gegevens zijn mij reeds een maand bekend. Ik was voor
nemens deze eerst door te gev�n na mogelijke cbntrole. Thans heb ik 
gemeend een en ande� te moeten rapporteren. en wel in verband met 

� het hiervan geheel·losstaande rapport �
.
an den Inspecteur van ·

��� Politie te.Brunssum doss.c. dd. 21 dezer, luidende: 
t!J f 1" Ik verneem, dat Cobina �iill!elmina MOLENA;AR, geboren te Amsterdam, 
�·,.�i .16.1+.1906• ·ongehuwd, onderwiJzeres_aan een Nutsschool te Brunssum, 

'fit: · won.te Brunssum 9 Kerltstr.43, v.oor 19l+o communiste, doch thans ver
moedEtlijk n;tet meer, jeugdige personen om zich.heen ·verzQllielt en er 

-z.g. oonversatielessen aan geer.t te harer buiz�. Ik vertrouw deze 
conv-ersati-elessen van deze vrouw echter n'iet en beschouv, het·meer 

� als het·stiehten van een ai'deling der vredesactie te Brunssum. Deze 
·aangelegenheid heeft nog mijn a�ndacht. Deze vrouw ontvangt echter,
ook veel bezoek van he�n uit andàre delen �an het land en ik heb 
de overtuiging, dat z±J zich 'Ook bezighoudt' met steun en inlichtin
gen te verstrekken aan dienstweigeraars of deserteurs"· 

'

Het ware wellicht gewenst voornoemde inspecteur met de Belgische
gegevens ±n kennis te stellen, teneinde eventueel conta�t van de 
Belgische per.sonen met Molenaar te controleren, ·terwijl het even
eens zijn nut zou kunnen hebben de Kon�Ye.rechauss�e te,onderrich-
ten. . J . · .,... · ,,

'.\: � ·'1-- i
t

. '
1 

' � J De inspecteur le kl.
1eer Procureur-Generaal, 
Directeur van Politie, 
�rtogenbos ch, 

'y/.} w.g.M·.Erasm�.



INTERNli.TIONALE RODE LEGER (BELG IE). 

G.óVAL: Q. 

Door Hoofd c.v.D. in Belgie gevraagde 
inlichtingen 21-8-4?. 
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UITTREKSEL 

Voor ......... .. OD" , !. i {)............................... .......... Naam ...... Inte.:r..na.tto.na.le. ... B.r..i.gade ........................................... .

Orîgineel in .... ...... on............ ............ ......... .......................... Naam ............... .R.us.s ische .. �c.t ies .. .i,a ... Bèl..p;i.e ............... . 

Volg nr . .. .. ............ .... Ag, nr . ... .......... ........................ Aard van het stuk .... ... ant.1roor.d ... :van ... Ve.il.igb. •. v. .• d .•.

........ St::_at ... ......................................... .'...... A.fz. . ... ................ ............. .... .. .... .... . ....... . . . ...... .. 0.1tum 21/.8/4.7 . .. ........ .. 

·Jat de organisatie van en r1e ronsolinc voor de Intorm tionale
Brig,ades betro:ft zijn het weer- internationaal doorBegeven be
richten, waarvoor "een be"1ijs, voorhanc1en is. Het ··1eest resto.f
reerde rela s over c1ern·.::;l. ko be irijvi;rhoden ".s te vinden in
het op 5/2/47 V3rschenen nuim�er XVI van het tijdschrift
"HES Pî.JBLICA 11, revue int'3rna tionale des idees èt des faits.
(Uitgave RES PDBLICA, 52 rue TlU'bîre, Parijs 3).
Als ik nu bevestig, dat d:i.t relaas een schier letterl ljke '\"Jeer
'TCVe is van een ons voor 111aqnde11 toePekomen v<=-rslaz, c1.at wijst
naar de bron 117{ lDDY11 , dan noogt U tevens O'erust zijn, dat we
desbetre.f fend nooit bijkomenèe inlichtin<:;en hebben verkregen.

De feiten, a1e zich in Belrie zouden hebben voo�gedaan in ver
band met de Internationale Briga-les, vmchten nog steeds op 
vaste '!I'Ondvesten. 

Dit n.a.v. 00n vraag onzerzijds hoe 
omtrent dit . onde1,,,:rerp. 

e �el'r:-en zijn ge-ï.nforrneerd 

C II 30/9/47 

Uitgetrokken door ..................................................................................... . Afd./Sectie ............ . . ............... Datum ... .

A.L. 17249-'47 
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I n T }ll 'R l1 A T l O lil A L E B R l G A D E. 

Onder ae naam IN!l'ERl1ATI0NALE BRIGADE hebbon we iu 

onze administrati e samengevoegd een aantal berS.cht;en, l'lelke be

trekking hebben op het 1".0l'lller.eJ;L van gevechtseenheden. welke 

gewapende interventie in SPAN1E beogen, en nelke eenheden vol-

gens deze berichten soconcentr�eT4 zoüda� �ijn in zuid-�1',Cnk-

rijk in het gebied der Pyrenee!n. 

D1e st,:,.f val't ui te en in twee hoofdgroepen, 

1. De formatie van t�oepen, bestaande uit personen ven Sp enae

nationaliteit.

2. De formntié v� troepen, bestaande uit vreemdelin�en.

Ove�· de tormatie van é�hedcn, be�temd voor Or1ekenlnna, 

bezitten we .sleoht s ..-en enkel oourantenberio.ht 

be�icht, afkomotig vnn de B.!,n., welk berioh� een·bevest!gins 

�nh�udt ven de peraart1kalen, wa• rin vermeld wordt, dnt de 

se Regering een nota betreft.enne ae lnternationalé Brigade· 

gezonde� h�eft ann de Fr8ll.se Regering. 
,. 

D� 1"ranse lte6ering heeft hierop genntwooJ:id, uat er op 

�e bodem g�en ësnhed�n van de Internationale Brigade aanwezig 

waren. 

Als doe!atellini van A.�. wordt aangegeven, 

1�. Het re«1st�e��n van alle v��rnalise Spaanse �epublike1nse 

Militairen. 
\• 

2e. 'Het geven :vàn cursuosen (,sohr1ft�lijk en mon'tleiing) aen 

bct off1o1eren- en onder-ofticierenkader. 

3e. 'Het formeren (o p pap ier} van gevechtseenheden. 



•• 

• 

4e. Het organise�en van een inlichtingen- en veiligheida� 

dien et. 

De A.M. lleett due alleen betr�king op Spaànse l.Ulitai-

ren. In verschill ende land en zouden zich bur.ea.ux van de 

A.ll. bevinden �et sub-bureauz in de belansrijkste·plaat-

son. 

'
Te Luik zou zich oen bu�oau van de A.ll. bevinden onder 

lei�ing van ORRI0LS,V1otor1na en :FF�RAND�Z, Dani@l. 

Het beste.an ve,n een derge.lijke organisatie is 1:n llede?'., 

land nog niet geconatatèera. 

VRAAG. 

Is het in Belgi9 geblekén, dat Spanjaarden, afkomstig 
• 

uit Nederlana of komende via lied.e:rländ 1 zioh aansluiten 

bij de A.1s.? 

Il, INTRRNATIONAI.E FORL!A?!ES. 

. . 

?lik!ins,leger gereorute�rd worden, zouden er ook Biet. 

Spanjaarden geworven worden, 

lJ�ze Yl'.eemdelingen ZOUden,van allerlei nat'ionaliteit'. zi �n 

en hierbij zouden zich zelfs .een ae.ntal voormalige Dui • 

militaire� bevinden, 

' 

Deze -personen zouden v,0ornalileli jk geconoentreerd word en tl 

in Z:uid-Frankri jk. Ond�nks het grote �ant-al .ver,rarde èn 

vage ber1a1:>:ten, welke wij hebben, beschikken' we niet over 

betrouwbar e positieve gegevens, welke dit �eTestigen. 

VRAGEN. 

1. Is het in Belgte gebleken, dat er personen voor deze. .

Internationale Brigade geworven woraen� 
. 

... . 
... " i • 



2. Is het in Belg18 gebleken, dat personen,�tkomstig uit

Nederland via Belg18 naar Zuid-Frankrijk trekken�

3. Is het sebleken, dat de deaorteurs v· n het Xon.Ned.Lcger,

welke in Belsi� gearresteerd zijn, ae bedoeling haaden zich 

bij de�e Internationale Brigaüe aan te sluiten? 

III • yno1rT ESPAGNOt REPUBLIC'AIN. 

onder bovenstaande naam is een aantal berichten bij

eengebraoht. r.elke melden, dat er een verbindingsltj� van 

Amsterdam via Maastricht - Luik - Civet - Zutd-Frnnk:rijk 

naer Barcelona bestaat. 

Hierbij gaat een uittrekoel van deze b erichtèn, afkomstig 

van een groot aantal zegolieden, doch waarschijnlijk alle 

uit dezelfde bron. Ret onderzoek in deze zaak heeft echte� 

geen enkel 2ositie! resultaat afgeleverd. 

De bijgevoegde berichten kunnen beschouwd worden als 

een speotmen van de berichten, welke gewoonlijk over dit 

soort zaken binnen komen. 

I 'l 
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INT2RNATIONALE RODE LEGER (BELG IE). 

GEVAL: Q. 

Internationale Brigade in 1··a1onie. 

le bericht a.a. 8-2-47 • 



MINISTERIE VAN JUSTITIE 

AFDEELINO POLlTIE 's-GRA VENHAGE. 8 FEB.1947 
BUREAU: Kabinet 

No. f, 2, y 

Rncunweg 47 

Volgno. 1 

OFEB.�� 
Men wordt verzocht bij de onnl �..Ube 

Tel. 

Onderwerp: 
Internationale Brigade. 

-- ---- - . 1 
Ardeeling. Bureau. dagteekening

ï nA�af t1nJ;s· 

Bulo11e11: 

AAN: 

Het Hoofd van den 

----

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge mede te deelen, dat 
de Inspecteur-Rijksrechercheur le. kl. M. Erasmus te 
Maastricht, mij bij schrijven dd. 5 Februari 1947 het 
navolgende heeft gerapporteerd: 

"Ik heb de eer ITEGA beleefd te berichten, dat mij van 
Belgische politiezijde wordt medegedeeld, dat de communis
ten in het Waalsche geoied - mogelijk ook elders - een 
internationale brigade recruteeren, bestemd om t.z.t. 
in te zetten tegen de Franco-Regeering in Spanje. 
Van de leden die toetreden wordt geregistreerd, naam, voor
namen, geboortedata, bij welk legeronderdeel gediend, 
in welke wapens gespecialiseerd en de rang die betrokkenen 
bekleed hebben. Nationaliteit speelt in deze geen rol, 
zoodat ook Duitsche krijgsgevangenen, die in de Belgische 
mijnen werken en al een zekere vrijheid genieten, in 
aanmerking kunnen komen. 
In Zuid Limburg is nog niet gebleken, dat een zelfde actie 
gaande zou zijn." 

liet Hoofd van het Bureau Kabinet 
van de Afdeeling Politie, 

Mr. J.P.G. Goossen. 

Centralen Veiligheids-Dienst 
Javastraat 68 
's-G RAVEN HA GE. 
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J 

Brussel, 

i'.iet beirekking tot mijn rapport 
B/2604 d.d. 30/8/1946 en mijn brief d.d. 
25/11/1946 B/2654, geheim, heb ik de·eer 
U hierbij het volgende rapport te doen 
toekooen betreffende IAISER NUSON • 

• Aan den Kolonel 1'11r. L . .lünthoven, 
SCHEVENH:GEN 

•
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B/91 

B/3 2i/'/1/1947 

::5ujet: BELGI�Uli 

, . 

R ue Rey-nier, no. 28. 

géo.mètre, né à 

�n.résidence à Liége 

Oommandant'de Compagnie des P.A.; ju.equ'au 9.7.l943, 

de son arrestation par les autorités dllemundes. 

Rentré en Belgique le 18/5/1945� 

Repris service aux P.A. 
11ctuellement t chef d I exploi tation à. la firme SOLIETRA 

Beto.ble bien actif dans le domaine ·indiquê ántê.rieurement 

L'identité_ d'AKKtillMANS, également sujet russe, sera 

comJJ1uniquée dès que possible. (dffaire des parachut�ges) 
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