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Uw kenmerk: 
99014 

0.. 
t~~ 

VERTRotJWEg~ 

Ons kenmerk: 
191/51 

Datum: 
1 Juni 1951 

In antwoord op Uw boven aange
haald schrijven van 23 Januari 1951 en . Uw 
rappel, d.d. 11 Mei 1951, deel ik U mede, 
dat er omtrent het nestaan van de organisa
tie "De Nederlandse Vrienden" en evenmin 
omtrent een ontmoeting van leden van deze 
organisatie met Robert Wallon, door U ge
noemd, te Eindhoven niets bekend is. 

b.;z.,- ~ ~ JUNt 1951 · . 
(J(..)o.t:J..-IJj./ --·=:r• ~c 

1/o ~!j ___ ' 
._ ..... ~ .. ---~~ 'd 

~~.d~-?=~~ f""'' w .... -

OP 1\AAkl 

ACD/ 
DAT: · 
~R: 

, - • - -!::"--
~ 

~ 



~ 
Verbinding 54· 

No. J) / ,fl t" ~ ~--:- '',~~~ 
V.c.HTROUViliLIJ'K. wn 
Betr. " Neder~andse Vrienden." ,, ~- ACD/ /<-' ·; r ,, 

~ fü ~-~A~~--

• 

• 

In ver~and met de volgende schrijvens van het ~ 
VliNIS'r.l:lU:B.i VAN B~NN.J:;;NLANSE Z.LUG!:N, 's-Gravenhage, d.d. 2-3 J'anu
a~i 1951, No. 99b14 en 's-Gravenhage, d.d. ll 1ei 1951, No. 
99014, wordt gerapporteerd, dat alhier, voorzover kan worden 
nagegaan, niets bekend is van een organisatie van 11 De Neder
landse Vrienden " of omtrent de &ctiviteit van een~dergelijke 
organisatie. Ook -het onderzoek betreffende een ontmoeting 
tussen Robert WALLON en de leiders van de Nederlandse Vrienden 
leverde een neg~tief resultaat. 

l~cht er terzijnertijd nog iets bekend worden, dan 
zal dat worden gerapporteerd. Ëinde. - - - - - - - - - - - - -

21 N.tei ·1951 • 



B. 
D. A./1-067/11. 949. 

Voorwerp Onze nota 
1950. 

November 

Wij hebben de eer u te vragen of het nog 
niet ·mogelijk is onze nota van 28 November 1950 te 
beantwoorden, waarin sprake over de eventuele be
trekkingen van WATJLON, Robert, ~a,tionaal voorzitter 
van de Franse Irredentisten in Wallonië met de bewe
ging "Nederle.ndse Vrienden" met separatistische 
of federalistisc~e strekking. 

De 15 Mei 1951. 
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VERTROUWELIJK 

Verbinding: 19 
A/8 no 92'51 

Datum: 1 ~=~~~---------l 

~ 
Betreft: "Nederlandse Vriep.den". 

Uw schrijven no 99014 dd 23-1-51r 
-------------------~~~=2~~-f~ 

Ter voldoening aan ~e inhoud van Uw bo~ 
vermeld schrijven, betrekking hebbend op een 
Hollandse beweging, genaamd "Nederlandse 
Vrienden", wordt gerapporteerd, dat van 
genoemde vereniging te Utrecht tot op heden 
niets is gebleken. 

Uit een ingesteld· onderzoek is evenmin 
kunnen blijken, ès~ van een verblijf te Utrecht 

'VanZof, een ontmoeting van de "Nederlandse 
Vrienden" met Robert Wallen of enige andere 
functionaris van de "Rassemblement National 
des Irrádentistes Fran9ais de Wall&nie". 

Zodra omtrent eerstbedoelde organisatie iets 
bekend mocht worden zal daarover nader norden 
gerapporteerd. 

GEZIEN: 



~"1ichtlijnen 1. o 71 • / VertroU1r;e lijk. 

• 

• 

J 

l.lJ . J. 0 2,..,/51. 

'etreft : :.-ederlandse V'rier:den . 
6.tJlY 

ot. t Y 
6.t(/. ~ 

0 / . t y 

~~raar a.:1.nleiding· van een schriJ·ven van Uw dienst Ho noo11]_ 
_ ' J_", ' ' 

d.r:1. 23 <Tanuari 1951 en rappel op dit schrijven van 1 'r ""ei 1951, 

betreffende d"' separatistische beweging 11hasse:'Ylblcnent 1~ational 

des Irredentistes Prançais de ·.rallouie 1
' en de activiteit in de 

organis"ä-tie van t!De :i.Jederlandse VrieEdenn van bovenbedoelde or

ganisatie , he'o ik de eer l.J te berichte~1, dat ven J:;et besta=tn van 

deze ort..,anisatie even::Iin als van een ontuoetinc ; 1et de in het 

\ s cLrijven 0 enoe'".de hobert ·vlallon alhier tot h~den niets bekend is . 

,,~1~ Aanvsnkelijk vverd gedacht , reden vva.sron Uw schrijven tot he \ r ( den nóg niet W8.S beantwoord , d8t Cornelis , Godefridus , Alfridus 

· Jansen , tei)oren te --ijr1egen, 26 Juli î 915, VIonende .Jredaseweg 414, 

alhier , iets net bevenstaande Oré,Eln i satie zou hebben uit te staan . 

JE'1~'1SOYJ. , voornoe:"d , '''22 voor de oorl og eon vurig a2.nhanger 

van de part i j van Arno l d 1 e:::.. jer (nat i onaal front) ...,r is c:~ 1 7 1.ei. 

1346 , door de recherche alhier e,eal~..cesteerd gm'rorden , a l s zijnde 

betrokken in de va l se ster.1biljetten affaire , e;epleegd op 17 "·'Oi 

) 
1 946 bij de verkiez i ng voor leden van de 2e kar;er . 

J.ij vvas voorheen onëlerwijzer , doch zou d" l aatste tijd bi j 

een boek en tijdsch..r i ftenhande l i n :Je l 15ie - verr.1oedelijk -Jrussel -

V' )r1;:zqan zijn 6 e'."leest . 

:Ji t zou thans echter n i et neer het geval zijn • 

Ao.n zijn woning , alhier , zou veel oezoek kor·en , vooral van 

uit ..Jelgie . 

1,1en :"Je~:;nt, doch zul ks weot r1en niet net zekerheid , dat lüj 

ecEJ. actief V'' erkend l id zou zijn van de .)elgis che do l idarist is che 

.JO 1•'3ging . Deze bevïeging zou een voort zettine,; zijn V<:tn Verdinaso , 

\'lell;:e een r:.a:-nclbl ad uitbeeft ge:ms~-;d , flJoris van .::>everen;1 en wear 

van do secretariaten gevestigd zouden zijn te ·~us~el e~ k1ster-

i er Joedelijk is Jansen , vonr-1oe· d , hieraan te Jrussel ver 

.bo:1den t;3"1ecst . 

Heer bij ai1d0ren besta:1t het vernoe den , dat hij ae.n eon of 

nder co~J:.mnistisch blad te Jrussel ver 'bonden z011 ~ijn e_,e'ïee9t . 



• 

• 

In ü l;te: 1ber 'i 946 werd do,)r de Lijkspoli tic van het gm~est 

... rnhe . aan6 e houd en : J aan, J..J8rnard, "·er ie Jo sr.Jan, ;;e boren te DTu. 

ten , 31 Dece~ber 1919 , typobrqaf, wonende te Druten otevenspad 8 . 
Deze was in hot bezit vqn een zal~l)oekje , waaruit iJleeY- , dat 

hij relatie's bad !let d<:::: hierna te noeï'!en ï."Jersonen. 

G. G.A. Jansen , Viononde Bredasewee 414- , nlhier . ~.F •. • Denis, 

wonende te Jreda :.:agnoliastraat 3 . A . 1.fennekos, V'ronende Oister

wijk D. 386 A. L. Kouvelder , WO:!:lende te Kaatsheuvel ·aofdstraat 12 

-· · Tetiss en , 'l'ionende te Apeldoorn .. Yumatralaan 1 • II. Iv1r . • van 
de l'ut of :;_ utten , 'Nonendo te Eindhoven VestJ.i jk 2 . 

ruogelijk zijn vorengenoe~de personen betrokken bij een of 

andere or::;anisatie , doch officiël is hiervan alhier niets 'bekend . 

1 .. a:c1 de i:1 het sclrrijven -)edoelde beweging zal door ons de 

noiiGe q3nd8cht worden besteej. ~inde • 

1 5 '-ei 1 ::351 • 

I..J . 



• 

'• 
co 99014 

" 1'\; 

,~:~S~~ ·~-Gravenhage, 11 Mei 1951. 

l B99014 ~·r', {) 

MINISTERIE VAN 
BINUENLANDSE ZAKEN 

No. 
. \ ': VERTROUWELIJK ~ (...w . 11 os· 8 j' 

Betr.: "Nederlandse·Vrienden" 
(rappel) 

VII AV 3 

Hiermede moge ik U mijn schrijven no. 99014, d;d. 
23 Januari 1951 in herinnering brengen, waarin ik U ver
zocht om inlichtingen over de organisatie van "De Neder
landse Vrienden" en over de ontmoeting van de leiders 
met Robert Wallen. 

Met een spoedig antwoord zult U mij zeer verplichten. 

HET HOOFD VAN DE DIENST. 
Namens deze, 

Aan de Heer Hoofdcommissaris 
van Gemeentepolitie 
te 
E .I N DH 0 VEN. 
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MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

l~o. :B99014 

·· Bet:t.: · "Nederlandse 
(Rappel). 

VII AV 3 

co 99014 

11 ·Mei 1951 

VERTROUWELIJK 
Öntv. L~:::w: ............... ~ ................ : .. · ...... ~-·-
Rappel : ....... !.!.17.::-... ~ ... : ....... . 

· Antwoord · lO~ ~ 1-j ~---.. ·-· · ·~···· .... ~ .. 

Hiermede mo~e ik U mijn achrijven no. 99014, dodo 
23 Januari 1951 in herinnering brengen, waarin ik U ver
zocht om inlichtingen over de organisatie van "De Neder
landse Vrienden" en over de ontmoeting' van de leiders 
met Robert Wallen. 

Met een spoedig antwoord zult U mij zeer verplichten. 

Aan de Heer Hoofd.commiaaaris 
van Gemeentepolitie 
te 
G R 0 N I N G E N. 

HET HOO:B,D VAN DE DIENSTo 
.<.Namens deze , 

J.· G. Crabbendam 



GEMEENTE 

POLITIE 
(Telefoon 444) · 

Aan de 
Ministerie 

• 

• 

· te 

's-G ra ven ha ge • 

Uw kenmerk Uw brief van 
99014 23-1-51 
~ 

Onderwerp 
"Nederlandse Vrienden". 

VERTROUWELIJK. 

Ons kenmerk 
ROOSENDAAL (N.B.) 

.Da.tu · .lG Mei 1951 • 
.. 1 ·~RI 1 __ , 
17r>~ 

" . ' ,. ' 
• F< 1 I \"' 

-~ ,., . . ~ 

·---=j '· 

Naa.r aanleiding van Uw schrijven van 

23 Januari 1951, No.99014, betreffende "Nederland 
se Vrienden", kan ik U mededelen, dat in deze ge
meente van een organisatie of van activiteit van 
de Nederlandse Vrienfiden, niets is gebleken. Ook 
omtrent de door U bedoelde ontmoeting met Robert 
\vALLON 1 is mij nj ets bekend geworden . 

Een en ander heeft mijn aandacht en 
dra rn1J hieromtrent iets bekend 1..rordt, zal ik U 
dit direct melden. 

De 



• 

• 

No. l4/9ti62. ~ 

Uw no. ~9Ul4 
~ 1 APR. 1951 

dd· 22·1 · 1 51 1-•--- ·-· ·-

t~~-- ·oe ,~· ~ A CDI /tJ ~/'I a:l 

~ ... an he t : 

,- ~..;~d 
In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven v•J Ordt mede-~ ~ 

gedeeld, da t 11 Rassemb.Lement 'Jational des Irrédentistes / 
F ranc;a is de l',allonie '' alhier bekend is en wordt geken-
schetst als een sepa r a tist1.sche be~;e~ing met het doel 
om ,\'a.L.lonie af te sche i den van Belgie en te voeg en bij 
Frankrljk. . 

~en v a n de voormannen van deze bel. eging zou zijn de 
Franse journa~is t La Koek. Deze groep zou in Zd. Wallo-
nië ze er invloed rijk Zljn. · 
Ieder jaar wordt door de be\Jeging te \laterloo bij het 
gedenkteken 11 L 1 Igle Blessé 11 een betoging georganise erd. 

lJe aanhangers van deze be"v.eging komen voor het meren
deel uit de Bond van Belg. Oudstrijders en uit de links
politieke groeperingen . 

\fan de Holl. be\Jeging 11 N'edel .Landse Vrienden'1 is tot 
heden te 1aarlem niets gebleken en evenmin is hier bekend 
de in boveng enoemd schriJven genoemde obert 1uallon. 

De acmdacht bliJft hierol) gevestigd • .Dincle. 

/1 13 llpril 1~5.L. 

' ' 

Hoofd van de B . v . ~ . 
Javastraat 68 
1 s-G ra v en ha he . 



VERBINDING No.50 

p.tf.-v 
Jlvv'.rl 

• • 1814. . 0
• 

Antwoord op Uw schrijven no.99014, 
betr. "De Nederlandse Vrienden." 

• 

V E R T R 0 U Vi E L I J ".[{. À ( }/ fO -.- ö ~ 
~~..;,~,é~~ 

In antwoord op Uw nevenzvermeld senrijven heif ik: de 
eer, U te berichten, dat omtrent de activitfit en de 
organisatie van "De Nederlandse Vrienden" en de ontmo 
van Robert Wallon met leiders van deze beweging in deze 
gemeente niets bekend geworden is. 

w 



No. 380 - '51- ~> 
Uw No. 99014 ~d . d . 22 .1.1951. 
Be treft: "Neder landse vrienden 11 • 

VERTROU. EL IJK • 

t ' 11 ~" !!..!!i-

• 
dj·?.~~ 

27 Fe bruar·i 1951. 

In ant1oord op Uw vorengenoemd schrijven moet worden medege
deeld , d.a t omtrent de aan wezi gheid van Robert ~lallon, geboren te La 
Louvière, 21.7. 1891, wonende te Anderlues, ::> tatiestraa t 22 te 
Ams t erdam niets is km1nen blijken. 

Ook omtrent een Hollandse beweging, genaamd 11 Nederlandse 
vrienden " fus te Amsterdam nie ts bekend kunnen worden. 



\.-\.. ' 
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Ve1•binding: 32 

No.: BV /G 156 

VERTROU'-"'.Ib!.,IJK. --------------

B 

De Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 

d,w· 1 

------
1'/·'f-' 

.,./ 

4t :~:g_!_~_y_~-~-~-~-g-~~ 

• 

~ Ct1 PI . 

Irt ant w9·ord op Uw brief d.d. 23 Januar i 
1951, no. 9901L~ betreffende Robert ilfal lon 
en de. " Nederlandse Vrienden" bericht ik U, 
dat mij noch o mt rent R. Wallon noch o mtrent 
genoe mde beweg ing iets bekend is. 

E i n d e. 

8 .2.1951 • 



• 

• 

Kab. c 548. / -11 ~ 6- 11.) 
J.. ,l :5 ·-~rij3 -

Bericht op schrijven d.d. 23 Januari 1951 I 
no. 99/14, betreffende: "Nederlandse vrien~:~:~ÁARr _l 1

.,15 fER 1_ -~: 
W ACD/ '"(. . . /i' 3 -' 6f . . 

DA1 : ~fl 1. ~~..; --~c/ -~· / "-- ·· · / 

In verband met Uw bovenaan:~h!~ld schrijven, beri~{ 
U, dat van een optreden als door U bedoeld, alhier ~ is ge-
bleken. 

14 Februari 1951 • 
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• 

I.D.No.l09 . 

,~'óP'K"AAR'lj· 
AC Df " 

VER TR 0 mnn, IJK . 

Betreft: " Ne der lands e vriend en" . 

Als antwoord op Uw s chrijven no.99014, d.d. 22 Januari 195 

word'dl bericht, dat te Rott erdam van een Hollandse b e'lreging, 

genaamd "Nederlandse vri endenn en bijgevolg van een ontmoeting 
./. van leiders van deze beweging, met de door U genoemde Wallen, 

Robert, niets b ek end is. (EHmE ). 

Aan B.V.D. 

1v-"k 



NOTA 
VAN: KA .RA 

Op 25-6-51 werd aan SPIL brief CBS/884 (99014) 
geschreven, waarin herr~ dé inhoud van het rapport 
99014 d.d. 20-6-51 van H.B. aan KA.RA werd mede
gedeeld. 

7-11-1951, K. 
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• 

.-, 
[ I 

. . {p • I I .r . -ï 'G. ~ tP";j 

L./1-067/lf.t052. :;_ ~11 .2-:;~~;; ~ 
Uw nota 99~e:4./CBS/88::' ACfl/ //fJ/(_) 

~...".~4'~d 

In antwoord op Uw aanvraag on~ Cr: 
~J gegevew betreffende J .ANSEN 1 Cornelius, geboren 

te Nijmegen op 26.7.1915 en BOSMAN, Joan, gebo
ren te Druten op 31.12.1919, en ham eventuele 
betrekking met organismen in België, kunnen wij 
U 't~ m.ededele .. dat wij over deze personen niet 
de minste inlichtingen bezitten. 

De 13 Juli 1951 • 



AV 3 ' 

.. Naar aanleidi~ 'van de ' vragen van "Spil", · g~steld 
'· ·. in zijn nota'JS v~n 28 November 1950 D • .A~/1-067 /W, 760 en' , 

van 15 .Mei ·1951 D.A./1-067/W.949, ware hem te be~ichten, 
dat de uitslag van een dezerzijds terzake ingesteld uit-
gebreid onderzoek negatief is·getileken. · ' · 

Volledigheidshalve·· zou de aandacbt van 11 Spil" kunn~n 
worden gevestigd op _ C_ornelis Godefridus' Al~ridus Jansen, · 
geb. te Nijmegen 26.7.1915, wonende Bredaseweg 41•'l te Til
burg. Voor de oorlog was, hij een vurig aanhanger van tfa-

" tionaal. Front (Arnold Meijer). Hij was onder~ijzer, doch. ,··. 
is daarna werkzaam geweest bij een boek- en . tijdschrift~n- · 
handel in 13elgi~, vermoedelijk te Brus,seL_ In zij·n woning 
te Tilburg zou hij tamélijk veel bezoek - ontvangen; vooral 

'. uit .. :J3elgië. Hij zou: een a2,tief w~rkend lid zijn van de_;:>o
; .li.d..§,z:.istiscne Beweging en te Brussel verbonden zijn geweest 
aan het periodiek v~rLgenoemde organisatie. Anderen'!"!• i""'"tl 
s·praken' }?.et vermoeden uit, dat hij Il;let . eèn communistisch 
blad te Brüssel in relatie stond. < • ' 

' ~ "" I.. 

' verder is bij ~et bedoelde onderzoek naar vorengikomen 
zekere Joan Be~nard "Marie B~sman, geb. 31.12.1919 te Drut.en, 
typograaf, wonende Stevenspad 8 te Druten. Deze staat in 
verbinding met een aantal personen te Tilburg, _Breda .en in 
andere plaatsen. Tot ·nu toe kon echter niet blijken, dat zij 
bij ·èen o~ andere . organisatie zijn ~betrokken. · · ,, . 

Moc.ht 'Spil dienaangaand'e over ''nadere gegevens beschik- . 
dan•wordt toeze~ding , daarvan op p~ijs . gest~ld. 

1 . ~.. . .. 
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MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No. :B 99014 
~- -~----

Betr. a "Nederlandse ·vrienden" 
· (rappel). 

VII AV 3 

co 99014 

ravenhage, 11 Mei 1951. 

VERTROUWELIJK 
Ontv. bew:·--··~·-····· 
Rappel ;------~~-~~--.r:!".. . 

Antwr " 1 
• .... f:'d l 3t6 

Hiermede moge ik U m~Jn schrijven no. 99014, d.d. 
2) Januari 1951 in herinnering brengen, waarin ik U ver
zocht om inlichtinp-en over de organisatie van ''De Neder
landse Vrienden" en over de ontmoeting van de leiders 
met Robert Wallon. 

Met een spoedig antwoord zult U mij zeer verplichten. 

Aan de Heer Commissaris 
van Gemeentepolitie 
te 
R 0 0 S E N D A A L. 

IffiT HOOFD VAN DE DIENST. 
tNamens deze, 
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MINISTERIE VAN 
BINNENLXNDSE ZAKEN 

No. : , 99014 

___ __._.......,_---r""-.-

Ul f,EüLh.Kl 

co 99014 

's-Gravenhage, 11 Mei 1951 

...--····· - . VERTROUWELIJK 
Betr~; "Nederlandse Vrienden" 

(rappel). 
VII AV 3 

Hiermede moge ik U m~Jn schrijven no. 99014, d.d. 
23 Januari 1951 in herinnering brengen, waarin ik U ver
zocht om inlichtingen over de organisatie van "De Neder
landse Vrienden" en over de ontmoeting van de leiders 
met Robert Wallon. 

Met een spoedig antwoord .zult U mij zeer verplichten. 

Aan de Heer Hoofdcommissaris 
van Gemeentepolitie 
te 
T I L B U R G. 

HET HOOFD VAN DE DIENST. 
Namens deze, 

11. 

~ G. C:rabbenJ 



• 

• 

I I 

! MiNISTERIE 
BINNENLANDSE 

No. :B 99014 

Betr;; 11 Nederlands e Vrienden" 
(rappel). 

VII AV 3 

co 99014 

's-Gravenhage, 11 Mei 1951. 

VER TROtroELIJK 

Hiérmede moge ik U mijn schrijven no. 99014, d.d. 
23 Januari 1951 in herinnering brengen, waarin ik U ver
zocht o:m inlichtingen over de organisatie van "De Neder
landse Vrienden" en over de ontmoeting van de leiders 
met Robert Wallen. 

Met · een spoedig antwoord zult U mij zeer verplichten. 

Aan de Heer Hoofdcommissaris 
van Gemeentepolitie 
te 
U T R B C H T. 

HET HOOFD VAN DE DIENST. 
namens deze, 



.A 
<4J;.;' \)i 

Verbinding: No.l2 
Doss.l3/779 
~nderwerp: Nederlandse vrienden 13 

) 

B.o.s. van 22 Januari 1951 /ÏJ,/.FY~ 
No.99014 M.v.B.Z. / 

• 

lo Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt 
medegedeeld, da~ bij het ingestelde onderzoek voorals
nog niets is gebleken van een Nederlandse beweging of 
-organisatie onder de naam "Nederlandse vrienden". 

Ook zijn geen bijzonderheden bekend geworden over 
een verblijf in Nederland van: 

obert WALLON, geboren te La Louviêre 21 Augustus 
1891, wonende te Anderlues, Statiestraat 22. 

In federalis~ische kringen te 's-Gravenhage zijn 
-

zowel de beweging: "Nederlandse vrienden" als de naam 

ijl ~obert WALLON onbekend. (einde) 
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MINISTERIE VAN 
BINNENLAliDSE ZAKEN 

's-Gravenhage, 23 Januari 1951. 

No. : B 99014 
VERTROUWELIJK 

Betr.: "Nederlandse Vrienden". 

f}@;p-:f] 
--a:.~· :t os' 89 

VII AV 3 

Van betrouwbare zijde werd bericht ontvangen, dat 
Robert Wallon, geboren te La Louvrière 21-7-1891, wonen
de te Anderlues (bij Charleroi), Statiestraat 22, voor
zitter van de separatistische beweging "Rassemblement 
National des Irrédentistes Françaia de Wallonie" enige 
tijd geleden de leiders zou ontmoeten van een Hollandse 
beweging, welke genaamd zou zijn "Nederlandse Vrienden" 
en eveneens een separatistische federalistische strek
king zou hebbeno 

Ik moge U verzoeken mij te willen berichten of in 
Uw gemeente iets bekend is omtrent de activiteit ·en de 
organisatie van "De Nederlandse Vrienden" en bovenbe
doelde ontmoeting met Robert Wallon. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
t._ 
E I N D H 0 V E No 

~HET HOOFD VAN DE DIENST • 
::t Namens deze, 

/;1 t. van Laere 
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MINISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 
'a-Gravez$age~ 23 Januari 1951. ' 

~~ t o!f11 
No. : B 99014 

VERTROUWELIJK 
Betro: "Uederland,ae vrienden". 

VII AV 3 

'· 

Van betrouwbare ziyde wer d bericht ontvangen, dat 
Robert allon, geboren te La Louvti~re 21-7-1891, wonen
de te Anderîûes (bij Charleroi), Statiestraat 22, voor
zitter van de separatistische beweging rrRaasemblement 
National des Irrédentistes Français de Wallonie" enige 
tijd geleden de leiders zou ontmoeten van een Hollandse 
beweging, welke genaamd zou zijn "Nederlandse vrienden" 
en eveneens een separatistische . federalistisch~ strek
king zou hebben • 

Ik moge U verzoeken mij te willen berichten of· in 
Uw gemeente iets bekend is omtrent de activiteit en de 
organisatie van "De Nederlandse Vrienden" en bovenbedoel
de ontmoeting met Robert allono 

. 
'HET HOOFD VAN DE DIENST • 

Namene deze, 

AAn de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
G R 0 
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MINISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 
's-Gravenhage, 23 Januari 1951 

- c._w. \..Ol ~ '" 
No. :B 99014 

VERTROUWELIJÎ UHGE80tKT l 
Betr.: 
VII AV 3 

nNederl andse Vrienden" o ·--·- -

Van betrouwbare zijde werd bericht ontvangen? dat 
Robert Wallon, geboren te La Louvtière 21-7-1891, wonen
de te Anderlues (bij Charleroi), · Statiestraat 22, voor
zitter van de separatistische beweging "Rassemblement 
National des .Irrédentistes Français de Wallonie" enige 
tijd geleden de leiders zou ontmoeten van een Hollandse 
beweging, welke genaamd zou zijn "Nederl andse Vr ienden" 
en eveneens eèn separatistische f ederal istische s trék
king zou hebben. 

Ik moge U verzoeken mij te willen berichten of i n 
Uw gemeente iets bekend is omtrent de activit eit en de 
organisatie van "De Nederlandse Vr~enden" en bovenbe-
doelde ontmoeting met Robert Wallon. · 

JHET HOOFD VAN DE DIENST. 
' Namens deze, 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
t e 
R 0 0 S E N D A A L. 
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MINISTERIE VAN 
BINlilSNLANDSE ZAKEN 

mxn:xn co 99014 
's-Gravenhagep 23 Janua~i 1951 

i) .L.,...>.LO~t.(ls-
NOe : B99014 ~ 

VERTROUWELIJK 
Betr.: "Nederlands-e Vrienden". · . ---~ 

VII AV 3 . .runGEBO~~ . 
Van betrouwbare zijde werd beriëh~ on vangen, dat 

Robert Wallen, geboren te La Louv,ti~re, 21-7-1891, wonen
de te Anderlues (bij Charleroi), Statiestraat 22, voor
zitter van de separatistische beweging "Rassemblement 
National des Irrédentiates Français de Wallonie" enige 
tijd geleden de leiders zou ontmoeten van een Hollandse 
beweging, welke genaamd zou zijn "Nederlandse Vrienden" 
en eveneens een separatistische federalistische strek
king zou hebb-en. 

Ik moge U verzoeken mij te willen berichten of in 
Uw gemeente iets bekend ia omtrent de activiteit en de 
organisatie van f'De Nederlandse Vrienden" en bovenbe
doelde ontmoeting met Robert Wallon • 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
T I L B U R G. 

•. ~HET HOOFD VAN DE DIENST • 
:::r Namens deze, 



MINISTERIE VAlt 
BINNENLAN".DSE ZAKEN 

's-Gravenhage, 23 Januari 1951 

(1..~ /os S" bi 
No. . 

0 99,014 

· Be·t;r.: ttNederlandse Vr.iendentt. 
VII .AV 3 

Van betrouwbare zijde werd bericht ontvangen, dat 
, Robert Wallon, geboren te La LouV)"i~re 21-7-1891, wonen-. ae te Anderlues (bij Charleroi), Statiestraat 22, voor

zitter van de separatistische beweging ''Rassemblement 
National des Irr~dentistes Français de Wallonie" enige 
tijd geleden de leiders zou ontmoeten van een Hollandse 
beweging, weJke genaamd zou zijn »Nederlandse Vrienden" 
en eveneens een separatistische federalistische strek
king zou hebben. 

Ik moge U verzoeken mij te willen berichten of in 
Uw gemeente iets bekend is omtrent de activiteit en de 
organisatie van nne Nederlandse Vrienden" en bovenbe
doelde ontmoeting met Robert Wallono 

Aan de Heer 
Hoofdco~issaris van Politie 
te 
U T R E C H T .. 

~HET HOOFD VAN DE DIENST. 
Namens deze, 

U L. van Lae. ~ 
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. ----
VERTROUWELIJK 

Betr.: "Nederlands e Vrienden". 

VII AV 3 . 
Van betrouwbare zijde werd bericht ontvangen, dat 

Robert Wallon, geboren te La Louvtière 21-7-1891 1 wonen
de te Anderlues (bij Charleroi), Statiestraat 22, voor
zitter vän de separatistische beweging "Rassemblement 
National des Irrédentistes Français de Wallonie" enige 
tijd geleden de leiders zou ontmoeten van een Hollandse 
beweging, welke genaamd zou zijn "Nederlandse Vriendenn 
en eveneens een separatistische federalistische strek
king zou hebben. 

Ik moge U verzoeken mij te willen berichten of in 
Uw gemeente iets bekend is omtrent de activiteit en de 
organisatie van "De Nederlandse Vrienden" en bovenbe
doelde ontmoeting met Robert Wallen • 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
E N S C H E D E. 

.l.HET HOOFD VAN DE DIENST. 
-r Namens deze, 

~-- ~ Wiim Laere 
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No. : B 99014 

\nmcao~ Betr.: 
VERTROUWELI{K 

"Nederlandse Vrienden" 
VII AV 3 

~=--·.-zt· . 
· Van betrouwbare zijde werd bericht ontvangen, dat 
Robert Wallon, geboren te La Louviièré 21-7-1891, wonenae te Anderlues (bij .Charleroi), Statiestraat 22, voor
zitter van de separatistische beweging "Rassemb~ment 
National des Irrédentistes Français de Wallonie" enige 
tijd geleden de leiders zou ontmoeten van een Hollandse 
beweging, welke genaamd zou zijn "Nederlandse Vrienden" 
en eveneens een separatistische federalistische strek
king zou hebben. 

Ik moge U verzoeken mij te willen berichten of in 
·uw gemeente iets bekend is omtrent de activiteit en de 
organisatie van "De Nederlandse Vrienden" en bovenbe
doelde ontmoeting met Robert Wallono 

HET HOOFD VAN DE DIENST. 
~ Nameas deze, 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
A R N H E M. 



MINISTERIE VAN 
BINNE1TLANDSE ZAKEN 

No. :B 99014 

co 99014 
· ~.Gravenhage, 23 

.. . fHil~ .... 
~ . . VERTROUWELIJK 

Januari 1951 • 

Betr. ·: "NeQ.erlandse Vrien~en". 

,., 

VII AV 3 '•· 

Van betrouwbare zijde werd bericht ontvangen, dat 
Robert Wallon, geboren te La Louv!ière 21-7-1891, wonenae te Anderlues (bij Charleroi). Statiestraat 22, voor
zitter van de separatistische beweging "Rassemblement 
National des Ir.r~dentistes Français de Wallonien enige : 
tijd geleden de leiders zou ontmoeten van een Hollandse 
beweging~ welke genaamd zou zijn "Nederlandse V'riendentt . 
en eveneens .een separatistische federalistische strek-
king zou hebben. . 

· Ik moge U verzoeken mij te willen berichten .of in ' 
Uw gemeente iets bekend is omtrent de activiteit en de 
-organisatie van "De Nederlandse Vrienden" en bovenbe
doelde ontmoeting met Robert Wallon. 

;
HET HOOFD VAN DE DIENST. 

Namens deze, 

Aan de Heer 
Commissaris 
te 

van Politie 

a. /()H t/ 
• ! .: Vcrri Laere 

B RE D A. 
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MINISTERIE VAN 
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VERTROUWELIJK 
Betr.: "Nederlandse vrienden". 

VII AV 3 

Van betrou bare zijde werd bericht ontvangen, dat 
Robert allen, geboren te La Lou~i~re 21-7-1891, wonen
ae te Anderiûes (bij Charleroi), Statiestraat Z2~ voor
zitter van de se~aratistische beweging "Rassemblement 
National des Irredentistes Français de Wallonie" enige 
tijd geleden de leiders zou ontmoeten van een Hollandse 
beweging, welke genaamd zou zijn "Nederlandse vrienden" 
en eveneens een separatistische federalistîsche strek
king zou hebbenb 

Ik moge U verzoeken mij te willen berichten of in 
Uw gemeente iets bekend is omtrent de activiteit en de 
organisatie van "De Nederlandse v-rienden" en bovenbedoel
de ontmoeting met Robert Wallon. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
HA A R L E M. 

BET HOOFD VAN DE DIENSTn 
Namens deze, 

.~ L. vcrn Laera 
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MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 
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Betr.: "Nederlandse vrienden". 
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's-Gravenhage, 22 Januari 1951. 

VERTROUWE~ · U\TGf80-<T . ~ 
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Van betrouwbare zijde werd bericht ontvangen, dat 
Robert Wallon, geboren te La Louvtière 21-7-1891, wonen
de te Anderlues (bij Charleroi), Statj_estraat 22, voor
zitter van de separatistische beweging "Rassemblement 
National des Irredentistes Français de Wallonie" enige 
tijd geleden de leiders zou ontmoeten van een Hollandse 
beweging, welke genaamd zou zijn "Nederlandse vrienden" 
en eveneens een separatistische federalistische strek
king zou hebben. 

Ik moge U verzoeken mij te willen berichten of in 
Uw gemeente iets bekend is omtrent de activiteit en de 
organisatie van "De Nederlandse vrienden" en bovenbedoel
de ontmoeting met Robert Wallon. · 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
R 0 T T E R D A M. 

,~HET HOOFD VAN DE DIENST. 
7 Namens deze, · 
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MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

no-. '· : B 99014 

Betr.: "Ne erlandse vrienden" .. · 

VII AV 3 

's-Gravenhage., 22 Januari 1951 • 

~RTROUWELIJ U\TGEBQtKT 
(]._), ~~ vJ. Y.J 

Van betrouwbare zijde werd bericht ontvangen, dat · 
Robert Wallon; geboren te La Louvière, 21-7-1891, wo~en
de te lriderlues (bij Charleroi), Statiestraat 22, voor
zitter van de separatistische beweging "Rassemblement 
National des Irrédentistes Fran~ais de Wallonie" enige 
tijd geleden de leiders zou ontmoeten van een Hollandse 
beweging, welke genaamd zou zijn "Nederlandse vrienden" 
en eveneens een separatistische federalistische strek
king zou hebben. 

Ik moge U ver zoeken mij te willen berichten of i n 
Uw gemeente ie·ta bekend is ·Omtrent de activiteit en: de 
organisatie van nne Nederlandse vrienden" en bovenb_edoel
de ontmoeting met Robert Wallon. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
A M S T E R D AM. 

J liET HOOFD VAN DE DI:EN ST • 
i" Namens deze, 

i(.. t: van Luere 
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Betr o: "N-ederlandse vrienden". 
VII AV 3 

Van betrouwbare zijde werd bericht ontv~ngen, dat 
Robert Wallon, geboren te La Lou~ière 21-7-1891, wonen
de te Anderlues (bij Charleroi), Statiestraat 22, voor
zitter van de separatisti~che beweging "Rassemblement 
National des Irrédentistes Français de Wallonie" enige 
tijd geleden de leiders zou ontmoeten van een Hollandse 

- beweging, welke genaamd zou zijn "Nederlandse vrienden" 
en eveneens een separatistische federalistische strek
king zcu hebben. 

Ik moge U verzoeken mij te willen berichten of in 
Uw gemeente iets bekend is omtr-ent de activiteit en de 
organisatie van"DE Nederlandse vrienden" en bovenbedoel
de ontmoeting met Robert Wal1on. 

~ HET HOOFD VAN DE DIENST • 
Names deze, 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
's - G R A V E N H A. G E. 
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Er werd me medegedeeld dat de 6en~amde 

W A L L 0 N, Robert, 
geboren te La Louvière op 21-7-1891, 
wonende te Anderlues, -statie straat, 22, 

voorzitter van de separatistische beweging "Rassemble
ment National des Irrédentistes Français de Nallonie" 
kortelings de leiders zou ontmoeten van een holl~ndse 
beweging ~;elke getiteld zou zijn nNederlandse vrienden" 
eveneens met separatistische of federalistische strek
king. 

Het zou me daarom ten zeerste verheugen indien U 
me, alle inlichtingen, die kunnen ingewonnen wol~den 
betreffende deze ontmoeting wilde overmaken alsook 
aangaande de activiteit en de organisatie van de "Ne
derlandse vrienden". 

De 28 november 1950 • 
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