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BIJLAGE. --------
1) Men beeft met grote zekerheid vastgesteld, dat gedurende de 
gehele duur van de stakingen een nauwe verbinding plaats heeft gehad 
tussen de communistische leiders en zekere ve~tegenwoordigers van de 
Russische Ambassade. 

2) De beslui ten, in Warschau genomen, betreffende de houding van 
de communistische partijen van West-Europa waren de volgende: 
- sociale agitatie in Frankrijk en in Italiê door het ontketenen van 
stakingen met een alsemene tengene zonder nochtans de 1'a.lgemene staking" 
af te kondigen. 
- het doel van de locale communistische pnrtijen was niet door opstand 
naar de macht te grijpen en elk zebruik van wapenen was verboden. 

• - het voornaamste doel VlSS het plan :rershall te doen mislukken. :Oe 
economische toestand van het land moest zodanig worden dat zij niet 
meer met Amerikaanse hulp te herstellen ~as. 

Deze besluiten werden bevestigd, gepreciseerd en gecommenteerd 
gedurende vele discussies welke de Rnssische Ambassade had met verschil
lende vertegenwoordigers van de communistische partij. 

3) Tenslotte werden de secretarissen van de communistische federaties 
bijeengeroepen. 11en kondigde hen aan; 
- dat de beweging plaats zou hebben in de essentiêle economische sec
toren (mijnen, spoorwegen). 
- dat de beweging in het algemeen plaats zou hebben in die beroepen 

• waar de invloed van de communistische partij het meest doeltreffend 
was (mijnen, metallurgische industrie, spoorwegwerkers, havenarbeiders, 
bouwvakarbeiders en vooral P.T.T.). 
- dat men, om te vermijden dat de Opperste Vakverenigingsleiding in 

zijn geheel verantwoordelijk zou worden gehouden, hetgeen het ontstaan 
van afvallige leden zou kunnen verwe~en, een centraal stakingacomité 
zou vormen, waarin de 20 federaties verbonden werden aan het secreta
riaat van de communistische partij. 

4) Bij de terugkomst van Thorez rapporteerde men hem, dat de situ-
at ie als onrustbarend moest worden beschouwd (impopulariteit van de 
beweging en vooral de levendige reactie van ~én der federaties, waarop 
hij zijn grootste hoop had gevestigd: die der spoorwegarbeiders), waar
bij men hem wees op het algemene éched, geillustrGerd door de veel

vuldige wederopnaminti van werk. 
- Thorez 



, .. 

• 

• 

2.----
Thorez deed daarop weten, dat onder deze omstandigheden de zaak niet 
langer de vakverenigingsleiders aanging maar hunzelf, de politieke 
leiders, en dat deze zelf de zaak in handen zouden nemen. 

5) Desondanks nam het wederopnemen van het werk toe tegen de wil 
van de communistische partij en van de Russische Ambassade in, en 
het centrale stakingacomité werd genoodzaakt het wederopnemen van het 
werk te bevelen, d~ar twee vakverenigingen hadden verklaard, dat zij 
zelf het werk zouden doen hervatten, wat ook de orders van het centrale 
comité zouden zijn (spoorwegarbeiders en P.T.T.). 

6) De staking ontwikkelde zich in twee stadia: 
A) HET GELEIDl 'IJK IU BEWEGING ZETTEN • 
De C. G.T. beeft van den beginne af aan vermeden een algemene 

strucingsorder uit te vaardigen. Zij heeft getracht de st&cingen beroep 
na beroep talrijker te maken en het tempo ervan op te voeren. De alge
mene staking bleef bet einddoel maar hing af van de politieke toestand. 

B) PHASE VAli DE OPSTAND. 
Op de phase van de passieve staking volgde de phase van de op

stand. Spoedih echter stelden de communistische leiders vast, dat de 
arbeidersmassa niet volgde, dat de stakingen zich niet verder uitbreid
den, dat sterke kernen van verzet onder de arbeidersklasse zelf begonnen 
te ontstaan. Terstond werden de "stoottroepen" int eschakeld, met de 
order zich te verzetten tegen het wederopnemen van werk en strategische 
punten te bezetten (stations, mijnschachten, havenkaden, P.T.T.-centra
les). De leden van de Kaderscholen werden onmiddellijk belast de leiding 
van de operaties op zich te nemen, terwijl men eveneens zg. 11vliegende 
brigades" in&chakelde. Deze waren gemotoriseerd en verzekerden de ver
sterking van de communistische steunpunten, welke de regering trachtte 
te neutraliseren. (Zie Noot) 

7) De hulp van Russische agenten is direct geweest: twee van hen 
waren onmiddellijk bij de handelingen betrokken, nl. in Marseille en 

Valence. 
De Russische Ambassade heeft de som van FFrcs .35.000.000 gestort 

om de bewe~ing te ondersteunen. 
Deze -_______________________________ ,__ ________________________ . _________________ __ 

Noot: lTet is om deze reden, dat in het Noorden de door de etakers bezet
te mijnschachten bijzonder sterk gesurveillerd werden door de vliegende 
gemotoriseerde brigades, die aldaar verschenen om gewapender hand te 
voorkomen, dat de stakingspiketdienst door werkwilligen zou worden 
overvleugeld. 
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Deze hulp is echter onvoldoende gebleken. De som werd ia de 
eerste dagen van de worsteling al verbruikt en tot op heden zijn de 
"werkdagen" van de vliegende brigades nog niet betaald kunnen worden, 
daar ondanks drie of ·vier rappels de Russische Ambassade verder geen 
enkele betaling meer verricht heeft. 

8) Slechts de spoorwegen en de mijnschachten zijn het object geweest 
van systematische sabotage op specifieke order; geen enkele order is 
gegeven tot het saboteren van telefooncentrales, gas of electriciteits
bedrijven. 

9) Zeer weinig actieve communisten waren gewapend: er werden sl echte 
wapens uiteereikt 2an de leiders, opgeleid op Kaderscholen en aan zekere 
gezagdragers v~~ de stoottroepen. 
Nooit is er een algemene orüer gegeven tot het gebruiken van vuurwapenen . 

10) Wat de liaison betreft tussen de verschillende buitenlandse ele
menten en de cOmmtUlistische partij, moet men niet uit het oog verliezen, 
dat de KOMINFORM te dezer zake de voornaamste middelaar is en dat deze 
in ieder land beschikt, hetzij over de diplomatieke vertegenwoordiging 
van Rusland, hetzij over een diplomatieke vertegenwoordiging van een 
der satellietladen, ~1- naar selang dit van ogenblik tot o~enblik onnor
tuun is . 

Zow€:1 in Warschau als in Milaan (tegenwoordig) hebben de ver
tegenwoordigers van de communistische partijen van de gehele wereld ver
moedelijk alle noodzakelijke instructies ontvangen. 

-------oOo-------
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Blijkens gegevens, die de Franse Nationale Veilighe.d in 
handen zijn gevallen, had de Kominform voor het jaar 1948, een 
plan de campagne opgesteld , van ongeveer de volgende inhoud: 

Het zwaartepunt van de revolutiol'lfi.aire actie in West- Europa 
welke gelijke tred moet houden met de activering Oost- West te 
Berlijn, ligt in Frankrij lt. Weliswaar speelt Italiê een zeer voor
name rol , maai· voor de beheersing van Weet- .uropa i e :Franlcrijl 
het voornaamste 9 Aldaar beschikt men niet over de grootste poli
tieke aanhang , maar over de bost georLanieecrde en bewapende mili
taire formaties. De hoop dat Itali~ door binnenlandse acties gehee 
onder communistische invloed zou kunnen worden geplaatst achtte 
men à priori niet gerechtvaardigd , omdat men ervan overtuigd was, 
dat Amerika dit onder gt:en geval zou laten gebeuren. Maar \7el me 
de men, langs legale weg de overhand te kunnen verkrijgen in Noord 
l:baliê we.e.r de communisten zo talrijl zijn, dat zij gehele pro
vincies onder controle hebben. Het noord Italiaanse grondgebied 
zou derhalve de sluis moeten worden, wellee de mogelijkheid zou 
bi den het Uesterse ijzeren gordijn van Noord-llest Duitsland tot 
Itali~ te omtrekken en twee grote actiekernen: Joego- Slaviij (en 
daarmede Oost- Europa) en Frankrijk speciaal Zuid- Frankrijk 
rechtstreelto te verbinden. Immers ellt.e zelfstandige actie van de 
Franse communisten moet op een mielu king uitlopen, indien men 
niet over de mogelijkheid beschikt met wapens en mensen onbelem
merd te hulp t e kv~en komen en over veilige verbindingen te be
schikken welke buiten de controle van de tegeuotanders zouden ve.l
len. 

De proceelure had men zich als volet gedacht . Bij de Ita
liaanse verkiezingen zou het volksfront wel de overwinning be 
halen. Onmiddell ijk na het optreden van· de communistiochc Volka
frontregering zou een wet worden aangenomen, waarbij de Italiaan
se staat zou worden gereorganiseerd tot een republiek van fede
ratieve Italiaanse staten met vergaand autonoom bestuur , De specu
latie zat daarbij voor, dat men dan o. a . een Noord- Italiae.nse fed 
ratieve staat zou kunnen oprichten , waar de co~munisten onbeperkt 
heer en meeeter zouden kunnen zijn. Het i n Noord-Itali~ aanwe7.ige, 
zwaar bewapende r ode partisancnleger zou onmiddellijk met de hand
having der openbare orde worden belast . Daardoor zou geheel 
Noord Itali~ van Trieet tot de Franse grens onder communistioche 
controle komen en beschikt men over de noodzakelijke rechtstreekse 
verbinding van Oost Europa met Frankrijk . 

Indien nu all es gelop n was , zoals men gecalculeerd had,zou
den tegelijkertijd in Frankrijk en Noord Itali~ incidenten gepro
voceerd worden op grond waarvan "het volk", lees de communisten, 
zich r echtvaardigd zoudt:n achten tot 11 zelfverweer" over te gao.n. 
In verband daarmede wer d in Istrie en het Triester gebied , voor zo 
ver onder controle van Tito een partisanenleger opgesteld,vooz·
namelijk van Serven , Italianen, Polen en Duitsers onder bevel van 
do Joego- Slavi sche kol onel Julio, een der naaste medewerkere van 
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Tito. 
De omvang van dit partisanenloger werd op ongeveer 

100. 000 mun geschat en het zou tot taak krijgen, contact met 
de Italiaanse communisten te verkrijgen, zonder dat zulks tot 
een casus nelli met de Westerse Geallieerden zou leiden. Het 
zijn deze partisanen van Julic die het aangrenzend Oos en
rijl s gebied van Karinthie doorlopend onveilig maken. Ter
zelfder tijd zouden de Franse oom~unisten een algemene staking 
forceren en onder dekking van de dan te verwachten chaos een 
gewelddadige actie inzetten met het doel uiteindelijk de macht 
in Frankrijk te veroveren. 

Voor zover de gegevens waarover men beschikt doen ver
staan, kunnen de communisten in Frankrijk een geheim leger op 
de been brengen, dat niet ver van het millioen af zal zijn. 
Buitenlandse elementen, voornamelijk Italianen9 Polen en Bul
garen, Spanjaarden en Duitsers, zijn talrijk vertegenwoordigd . 
In naam zijn de Franse communisten Marty en Cuelos de leiders 
van deze formaties, doch het werkelijke bevel wordt uitgeoe
fend door 2 Russen: ?.majitsj en kolonel Dako Schmitsj . De zgn. 
stoottroepen zijn in vier grote eenheden samengevat, waarvan 
twee zijn gestationneerd in Zuid-Frankrijk. Een in de streek 
tussen Parijs en Lyon en een in Noord-Frankrijk. De Staf van 
de Zuidelijke troepen bevindt zich in Montpellier, die van de 
noordelijke in Lille (Rijssel) . De bevelvoering in Frankrijk 
is echter op haar beurt weer onderworpen aan het centrale mi
litaire gezag, dat in Brussel is gevestigd. Hoofd daarvan ~as 
in het begin van dit jaar nog de Joego-Slavische militaire at
taché in Brussel, die echter sindsdien vervangen is . 

In de omgeving van Mantpellier zijn twee opleidingsscho
len gevestigd, een in Montpellier, alwaar het moderne straat
gevecht en de anti- tankstrijd wordt onderwezen, onder leiding 
van de Franse Kolonel (exTkolonel) Denoit en een in de nabij
heid van Bordeau, waar instructie gegeven wordt op het terrein 
van de spionnage en de internationale verbindingsdiensten. 
Voorts is in Bordeau een school voor de opleiding van politieke 
commissarissen, wellte in l>innenlandoe bestuursfuncties moeten 
worden ingezet . In Beriers is een school voor stafofficieren, 
in Chamberry (Savoye) voor de lagere politieke en militaire 
kaders, in Rennero een soortgelijke inrichting voor buiten
landers, in Parijs een drietal scholen voor onderricht in agi
tatie en sabotage. Een centrale school voor medische verzorging 
io gevestigd in Perpignan. Op het terrein van het vliegwezen 
besteat een vereniging tot bevordering van de zweefsport met 
afdelingen in verschillende plaatsen van het land . Het werkelij 
program dezer vereniging is, het vliegen zelf en het aanleggen 
van diverse gronddiensten, alsmede het snel aanleggen van lan
dingaterr6inen, parachutering enz. De centrale van een en an
der is te Orleans gevestigd. 

Alhoewel al deze inrichtingen en het bestaan daarvan aan 
de autoriteiten vrijwel bekend ia en zij eveneens ervan op de 
hoogte zijn, dat de communistische partij in Frankrijk over 
vele tienduizenden buitenlandse hulpkrachten beschikt, kunnen 
zij weinig ertegen uitrichten, aangezien alles gedekt wordt 
onder een uitgebreide camouflage . Voorts ontbreekt hier en 
daar ook volkomen medewerking ve.n gewestelijke of plaatselijke 
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autoriteiten, aangezien deze met de communisten sympathiseren 
of wel te geintimideerd zijn om daadwerltelijk ertegen op te 
durven treden. Daarenboven zijn de openbare diensten van Frank
rijk doorspekt met geestverwanten der communisten,zodat zij 
vrijwel op de hoogte zijn van alles wat daar gebeurt. Diverse 
zuiveringamaatregelen zijn dan ook herhaaldelijk reeds bij 
voox·baat mislukt. Het is deze onbetrouwbaarheid ve..n de open
bare diensten, welke de Franse regering de grootste zorgen 
baart en welk haar juist elk overzicht van de toestand ont
neemt . 

De berekeningen van de Kominform zijn in zoverre mis
lukt, dat de Italiaanse verltiezingen niet het verwachte resul
taat hebben geleverd . De ontsteltenis daarover was zo groot, 
dat men aanvankelijk niet wist hoe z i ch ertegenover te houden. 
Vandaar dat het in Itali~ zo kalm bleef na de verldezingen. 
Inmiddels openbaarde zich het geschil tussen Joego-Slavie en 
Moeoou. Dit geschil betreft niet het wezen van de comnnmisti
sohe plannen in Europa, maar de wijze waarop het communisme in 
de praktijk gebracht moet worden. Het sterk ontwikkelde natio
nale gevoel in verschillende Zuid-Europese staten verdraagt 
zich slecht met de dictatuur van Moscou. Dat dit nu in Joego
Slavi~ tot uitbaroting is gekomen, is te wijten aan de persoon 
van Tito, die heerszuchtig en machtig is en in Joego-Slavie 
op de onvoorwaardelijke steun van de binnenlandse communisten 
kan rekenen. ~oscou verlangt van ~c communistische partijen 
en regeringen in de Oost-Europes< ~elliet-staten onvoorwaar
delijke confirmatie aan de opvut1in,tn van Moscou en eist ook 
in hot binnenland de hoogste leidin~ op voor de toeziende com
missarissen, welke Moscou naar de verschillende landen zendt ... 
Niet in de laatste plaats geschiedt dit vanwege de grote be
zorgdheid, welke in Mosoou heerst ten aanzien van het onder
grondse anti- communistische verzet, dat in al der-;e la.nden ge
organiseerd is en waarvan Moscou een uitbarsting verwacht op 
het moment, dat het in Europa tot een treffen mocht komen. Dit 
ondergrondse verzet is bijzonder sterk georganiseerd in 
Ruthenie, de Oekraine, Rumenie, Slovakijs en Hon,..,arije . In 
geval van oorlog zal dit ondergrondse verzet een zeer ernstige 
bedreiging vormen voor de Sovjet- Russische verbindingslijnen, 
in nog veel ernstiger mate dan Hitlar dit ondervonden h eft . 
Uot het oog daarop heeft de Sovjet-Russische regering reeds 
enige maanden geleden verstrekkendo beveiligingamaatregelen 
willen treffen en eiste van de diverse atellietstaten niet al
leen dat sovjet Russische functionarissen het onmiddellijk ge
zag over leger , politie en binnenlands bestuur zouden uitoefe
nen, maar ook de stationering van Sovjet Russische veili heide
troepen. Rumenie, Hongarije, BulgariJe en Tsjecho-Slowakije 
hebben voor deze eisen ~Ac~pituleerd. Tito heeft zich verzet, 
wel wetende, dan geen J~§s meer in eigen huis te zijn. 
Daarop is het Kominforw J!rotest tegen Tito georganiseerd,dat 
hem als communist in gebreke heeft gesteld. 

In Rumenie dwong Sovjet-Rusland de Rumeens e regering op 
5 Februari van dit jaar tot de aanvaarding van een geheim mili
tair ve:rdrae;,waarbij is bepaald, dat Rumenie zijn grondgebied 
in geval van enig conflict of aanleiding tot vrees daaiYoor, 
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tor beschiY~ing van de sovjet-Rueeische troepen moet stellen. 
Gebruikmakende van dit verdrac heeft ~oecou ongeveer 750 . 000 
man iii Rumeni~ gelegerd, die op enkele gewicht:ï.ge punten zijn 
samengetrokken. De meeste troepen zijn gelegerd op en rond de 
bergpaseen van de Karpathcn, de havens en in de provincie 01-
tenie . Eveneens op aandrang van Moecou is een nieuwe zuivering 
doorgevoerd onder vooraanstaande militaire en intellectuele 
figuren des lands . Daaraan zijn o.a. ten slachtoffer gevallen 
.Michael Ionescu; de gouverneur van de nationale bank Ottulescu; 
de vroeeere chef van de Koninklijke garde generaal Ungureanu 
en de bankier en ~roecere miniuter v~m financien,Crissoveloni. 
In totaal zijn vele duizenden personen gearresteerd en naar 
onbelcende bestemming ontvoerd. 

Volgene betrouwbare inlichtingen van hooggeplaatste Ru
meense vluchtelingen hebben in de loop van Februari en April 
doorlop~nd Russische troepenverplaatsingen plaats gevonden 
namelijk in de richting van Bratislava en vermoedelijk voor 
Saksen bestemd. In Slovakije staan verschillende spoorwegen
cmplacementen en spoorwegverbindingen opnieuw onder Sovjet
Russische controle. 

De moordaanslag op de leider van de Italiaanse communis 
Togliatti is, zoals thans uit de onderzoekingen van de Itali
aanse politie gebleken ia, het werk van een jonge Italiaanse 
communist, die deze aanslag op last van de partij geploegd 
heeft. Wanneer men de eevolgen van deze aanslag ziet is het 
duidelijk, waarom dit is geschied. 
Toglia:tti is bij zijn aanhan~ zeer populair en een aanslag 
op hem zou, naar het gevoelen van zijn volgelingen dan ook 
maar alleen van de tegenstanders l~en uitgaan. In werkelijk
heid heeft men Togliatti doen neerschieten om daardoor de 
volkswoede te wekken en onder camouflage van die zgn. volka
woede de revolutie te ontketenen. Deze revolutie poging speel
de zich voornamelijk in l~oord-Itali~ af waar de communisten in 
verscheidenea grote steden en in eniee provincies enkele dagen 
lang volkomen heer en meester zijn geweest. Het is ondenkbaar, 
dat de ont~etenaars van deze revolutie niet zouden geweten 
hebben dat S.~ Italiaanse gezagsorganen zou gelukken, deze re
volutiepoging na enige dagen weer neer te slaan. Zij hebben 
dan na alle waarschiJnlijkheid ook niet de revolutie tot uit
eindelijl{ doel gehad maar een soort proef om te kunnen peilen 
hoe de machtverhoudingen llcgen en waar hun eigen zwakke pun
ten ochuilen. Een herhaling in de toekomst is zeker te ver
wachten, vooral als deze met eoortfielijke gebeurteniseen in 
het nabije Fra~rijk zullen kunnen samenvallen of wanneer het 
in Europa tot een treffen zou komen. Het springende punt in 
deze blijft Frankrijk. De Franse autoriteiten houden zich op 
eventuele gebeurlijkh~den voorbereid. voor het ogenblik stre
ven zij met alle kracht ernaar, dat een conflict om Barlijn 
vormeden wordt . De binnenlandse gevaren in Frankrijk zijn van 
die aard, dat bij een internationaal conflict de nationale 
spanningen wel eens volkomen lam gelegd zouden kunnen worden 
door een zeer omvangrijke en milita11te vijfde colonne . Welis
waar organiseert het Rechtse Frankrijk zich eveneens en stcll 
ook de aanhangers van de Gaullc in het geheim uitgebreide mi
litaire formaties op, doch uiteindelijk vergroot dit alles de 
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kans op een uiterst bloedige burgeroorlog, welke het land 
volkomen lam kan leggen. Insiders vrezen dan ook minder een 
militair conflict om Berlijn dan wel eon intensivering van de 
co~unistische agtitatie in West-Europa met het oog op een 
later uitbrekend. militair conflict. Ir Berlijn zelf heerst 
de overtuiging dat de huidige spanning niet tot een oorlog 
zal leiden, omdat beide partijen die oorlog thans zeker niet 
willen. Men verwacht uiteindelijk een compromis, waarbij de 
Westelijke Geallieerden weliswaar in Berlijn zull n blijven, 
doch Berlijn in zijn geheel op economisch terrein onder de 
Russische bezetting zal komen te vallen. 

Dit zal voorlopig weer een ontspanning betekenen doch 
na enige tijd weer opn~euw tot een crisis leiden, die eenmaal 
uitgevochten moet worden. Het geeft beide partijen voorlopig 
enige respijt: de westelijke mogendheden om hun militaire be
v·eiliging zo snel mogelijk op te voeren: de Russen om hun 
vijfde colonnes in het westen verder te organiseren en mobili
seren. Bet zal ven doel·treffende maatregelen der Weatelj.jke 
landen afhangen of dit laatste eenmaal een wezenlijk gevaar 
kunnen zijn • 



abitre 1$ een ~~an~o-oocinl1 t, e~n uiterot be~ Ac11Ga, 
wijc;zuno,. ~, aiia l•ort ba zijn Optr de fil. hoof 'VIllt de r .. ii.Cïl t 
en zeer er.o.oti._. .nutoont;clult h eft ckrocen alfJ sevolg '~ n 

hi,~ vele JDMndcn buiten dienst 10 :,cwce t . 'et ie bar.rezen, dnt 
dit oncelu:a te 1iàten oo a.e.n onbo o, oo.n o.e'1 n bbl: van rd3n 
re e vc- anto de ~emkaèela bijn boel ~oor evij~d bleken te ~ijn. 

In uguS'tl.\s e.o e}"ltenber 1947 heb .1k l~duric;c ... eo rekken. 
et de heer ~bi~re eba<i en hel op de rr.an af "Vr®G~ :st hij 

4acht vun de binnenlendoe toeo ~ in rnnkri k in vc band t 
de vele verhalen ontront .Ruooi'ec c infU trntie eil ho cij.n oordeel 

o over een tlo cli'"'~ oorlo mGt :ualand. 
ver het binnenlcn liet 'ibibro ~1ch ~eer .. o~tat0llend 

uit, met n ontl±ènd.e bij c .. eruchten over teno-e nrachutngEm 
. v~>.n oen en on ua.pens ten beboev van e oomm®i 'ten 1.!'1 1r.Mlttijk. 

el voe do hij er aan to , dat tlèt bel:end waa, d.nt 11Uo iD nc 
ohcpe~, d19 oroeille uondc en, v ~ de ele n~e1e ~brui, ~

·ten o tuosc.n nrnéille en tla ~ en mln de 'D~t k1atcn t fUlS 
a1' to levoren O.CJ;l. Visser ·chGpcn, é!ie de qa:p nu vorv~t :ens e.nn 
7al 'br obtc.n,. 

Ool: ontkende t\. dé botoJtenis Vl. n de vaolb n rol-~n inter-
Mtio.nt.le 'brigndGa itl het. Ztltden van. }~jl ,, r:r zouêion: dmlr 
~1 veel Todc penjaarden zijn ~n oaizocn-~b idero ui~ ûllo 

delèn. vtn e wereld, docb v.on CBll eor nn1aw rd ver l.ld .zou :;een 
upr e ~1jn. 

c ,intemationel.a toé ~t n: e-ng de hcor • niet tiuj,oter 1n, 
a1. thema niet op korte t-omi n. nnr,czien in lantl to V2el ver-
niet i d \'laG en dG Al:..eriY..anen no h 1n Griel etllnnd., noch 1n 1.'UI'l :t~e 
et bun procramme. sereed .aren . Vooml üo ~rkec V~ berei.\!ine;cn 

(o.anle..., VQl'l .birvene, -we en, vllegvcldon enz. ) ~oudoil vele- ~ ren in 
besla nc en. 

JUle berichtèil, die n. ven 1 verte on~ oordiuera ih bet 
buite.nland krees we~cn ~r volg n b n op, d t er e""n a ;c.ru:(J os 
vun een onoiddclliJk aretaen evuor. 

~ ~~t hiera~ toevoe ~n, at de nd~ . diraeteur v~ de 
.u .. . • , ae olonel Fouroaud, hot in allo ~p31cnten ~t zijn 

obet onQenc V~aá, .ne.ar bi~ mij iil o n pa:rti.culie;r onderhoud mede-
deelde . rc.11l....:ti. 1:: 1 vergeven. ven tlc Uu.ssincbe ue.nton,. zo zeide 
h1~, en de nuusen treden tlli ten ~!!rijl· o-qeral hoe J.anïr!e~ hoe 

(lr a.zresoiet Opo f1Gt fteVt1. de n nn.ettnU in. Oek VtlD 0 lèUÜ;~ 
een aa'botar,.e-gevat o.o.t ~iob in lo llavre b d voome(làà!l-, de r&1P 
dn ... ad1Z1 bet tcit, dtlt 1:\roe nge~on en l(Jn rM t:'.t:m ~de ottuohG 
.militair ndjoint) in Joeeo-- lo:v18 tro.ren vermoord. ooont zij :in 
het bezit ~&ren van zeer b~ll:'..l'l,Gri~ke utnl:kcn, alp deze f-eiten 
ezen ():r. volgene ~rosncl op, et ntlolond. in ~t offenaia~ '\'i'OJ'3 • 

Aan ezien ik Fourcaut !:ende oJ.s tUämiat eonde 11~ dnt 
de :.arhè1 el e:rgen in het niddori zou liru;on. 

n ik thans • bc oht na do at 1 irl{; 1 trof i1:: een on ere 
~b~re as.n, on ~eneen t ie 1l en ele no.o.nden tavor<m eapro
en a. 



2.--
even hel él:'f3 c bc.oli te \1 aze als bi~ a tijd 43011d 

tot ezrul1Gdhein in het booor eleu der fei :m.; o oo r- 1.'1:1.~ 
t • a.t e feitelijke oorl.o t Dmlr!n reé beco;.mcn 2ll · 
at wij hier lO ~t hebben, zo .eeide o er &. , Wfl3 een ~o 

perfecte oper ti~ v~ de 5de oo1onne, die Geheel eleid nerd door 
.uno~, at het hele R~oisc e l~eer rnatic ncbt~~ece ~nn bli~ven . 
t-IlD.oBr een vol.f;encl mo.äl deze !Jde colonne von honr wu. ens ;;.cbrull;: 
lllaltt - netseen tb.aflo no..., .niet et .,vtû. g ~eest ia - dan veroveren 

dez neen rentrijk ook ~onder cni e diracta ~ulp ven bet Buo-
siscb.c loeor. 

... haor n. 1flf als zijn .mcniin • te .tcnnon, dnt b-t o:e:e.na1e'f 
tlitt:aal cericbt '1lW teg€n ht)t nrsbnl.l-plQQ. "i1e coim:l\Uliston Wilden 
het ' OrlJjl'OO tonen, dc&:b la~j met ~é.ll (lrul~ Qp (i ltnOJ') het COÖ.!lOl:ÛSOba 
leven ven rarJcrijk oeE!r liJ:ludo.o bena<tclen ann arabal.J. boi t rwa 
oubaidies ann 'trEJllkrt~k lf..Q.ll verotrol.;:l'"en. Eer.;in er Q,uo ~et ClAl'l, \1Mt 
hc:t io een bocle;nîl.oze l'ut. nat zou do tondarm z:t~n vt~ doze at~. 

'D . heer R. uex-a :in mfj.a ncninc ,osterx.t doot' net fci t ll dot 
e oom;·:tunia.ton, tenttona na. hUtl ;E. ~· neder;le.o.s in ,m.nkrij1:1 de al

g&IJetle ot·~a in 'ItoJJ .. é bê.dderl et(!(Jkondigd. 
Am:ril~en brulden. in dnt l.nnd jlûat onccaa o~had cwt lnm 

pogiD.gen om door de !talic.anae o.r,"t t eoederen to O'\~ratror:en, 
( e rijzen zeer liAnzienlijl!. hnnr beneden 'te :ri een. it me niet 
na.···;.r de zin a.n "'oqkou en en wc.... <1u al begonnen nGt ova.re.l por- . 
t1êle stoJ;.in en uit te ro'pa,n, ruoor de prtjzen ueer \. ren op&e
lopen cJ.o u volt:; vr-.n do "VVX'W ~in e11 hGt obrel! ona. vertrouwen . 
no alge :ene otel~ing zou o~ ià Itnlj;b de 'bedoeling ht'tbben o~ aan 

rilio te tonent dn.t O$kou ohti>"!et- w~ dan aohinStoo.. 
Vanuit andere bron V{:rn....... 1!:, at 1ot- GJt a r1).l1t..-1re 

~10arneners • die opz-ettcl"' jk n.ü.c.r araeillc cm t. llienns ~! n ge
otutu-d o; ter pl.satoo de toco·t md in Q~onscl ouw te nenon. wrklo.ard 
hê'bben, dat ~n llior typiocl'L te cl en Md :ct ee..~ "o~ rotion de 
reconn.aio~oe'1 • 

o communiSten ~laten, dnt bot o~crgrote doel van de arbei
de~ ..nieto \foolde voo~ oon stol:itlg. ~i' hebben toab d..oorce.zet ~m. 
to zi<)n of het 0ou CG®• ;En bet ia voortrcfföl1Jh. eér;nr...n . In 1î1o.r
ae1llo nebben ew:.olc honderden pG-,:oaonen, mée t S1Janja.a.rden, Eet 
can r;oVIeldiG tla.n de voo.1".n~rwte o,Pa.nbt.re eoboilwcn 'bezet en dat en 
bezet g honden ondaru~a e n ovorstol~cndo ~erderheid vûU po1it1e 
en m1lit S.r<m ~ qui 1'.11 ont parJ boU{;.é) . · 

In t . i..'t1cnne,. bet centrun ven de l?ranee yro,pon.inltustrio, 
heeft een concentrisctie opmpr v. n enkele dui~end9n ~eroonen naar 
de taa laats cenaa. t.~tienne 12 venlang volledig in bn4den 
vun iic o.nstundelingen t;eweest, w fU"Onder zich z.eer vc 1 Jocso
.laven. 'b~'Vonden . ~ z1~n o.o.. t;rote voo.r.raden wnpeno bui~eriaàkt . 

or nnistl.t:ie \7e.s per.!~ at . Er bc tooc r, di.o-col!11mllli ie twsoen 
o verschillendoe ond.erdelcn vaa de Optltnndelin en, en "riel."kte veel 

~at loud-apaBkors~ zo~e1 o. de el o~mensen aan ~é vur~ als om 
r:1edc el1n&en te óoen i'ltin. de bevolld.nG· 

Vaat st:l.Bt t ct .... oor onlaneo cc~.~ eehcel eonvooi van eon 
~oot ruintol v~c~taQto'c ct wnpena vanUit Joceo- 1nvi6 Vin 
oGrd...-Itäl.iö, ZUic}-I"ra.nkrijk is bin."lenee~e.n . 

ok tie.ze tegolleden waren er van overtUigd,. &:.t ieto aorLle
lljl:o eicb op elk d~or de co~::.!U11it~Jtën eewild moment· Een tkJrb.tllo'D. 
en dat men ~!Lch mot behv.lp d.er Ql....,dtm e.edia:tribu.eerd.~ war>eno ook 
zal 3:-;u.n.nèn bendhnven. · 

at ae 'Uussen de re a :t treEll ce :orl>an1oQ toren v m dit al~eo 
ZJ. n otQ.flt, naar de. Tirannen i~ deaeeldon, V&lt . .en fu;ef-t door . 
'Versobi lende arro tctiee an tiuiczoe'ki46en deze r.o!~crheid ge --re~;cn, 
terwi~l voorèien slechts 0 ar tor e ve~oo~ono b ~tpndon, c~ de 
bMd o:r..rvan n niet tot el) o.ctio 'kon ove-r ~ n. et ca.ntdl ~e-
;rreJ;ltcerae en vem..:. le't"de tu. :oen io v~al grot r d.nn of:r icieel is 

ven ld. Zon.ln ook in de krant recd.o 'is )er;ublice~d evon.den 
·iöh onder de ~en ~ r~~onan, die een di lo tiek ~nspoort 
hadden~ beide~ o1ouel van het \ode ener z jn n t iden ohoor-

Gn tot de repatr~erin ~oic. 



en ~ &ich en enkele illusie, t ezc uitu-jzin& 
eniGe B1' o krikwek ende uit o:r 1nc zal. h b en., noèh oot dnar-Jo e 

bver ièv~ or aniaat1 1n ~jk ~an baar lo~ e~a ZQU ~ijn 
bcr o d, oordoor zij niet; lai'Ç i: in tnat Z0\1 z14n. om te YJêr • 

1 e .<Jlo.n.e1 ourcaud hee t mij oodG ~doo1d, det ollc io 
hoofdeï.t Vlln dt) • û. E .. C. • eon eoiool rsdio-ontVM!_ oaetel t s 
t&cbb n o · to waaroobllUon alo er onrae.tl droict en op u~e J!l(lllier te 
voorkomen, dst oen op otrca:t door do co ~1oten gekif.hl;;;pt ót"CA.t · 

en :hcgésft zich dan, nc de wru;.rDcbunin , ovè.r· b~t dak of langs 
een echt~ruitnétt& naar eon onde~1rll~dreo van WäalUit ~en via oen 
correapondonti~ndres !!lot ellcaur in verbin~1nG blljf't . Uier zijn 
het dura niet d~ oOl'il'mtUÜ11ter.t,dio oen onde:rd.u.i'ltndroo Jlob'bclJ,, och de 
o.ffioitlle dienoten! :li t typeert do h}.).idis;$ o:t tuu t!.o u rt-anlttijk 
c:fdocndo. . , 

Op mijn vr(:l.oc of men van plan rn.w de ot'lmUlÎ'ietio.ch;.; lN~!.rtij 
thans te 'V rb1oden, kl:'e~C ik ten antvlco.rd, dat de .1'} ••• ~ it 
zuor beslist bad afgeraden en dat en c~vcn ovortdi d was, dnt 
dit ook hict ~ou gebeuren. t:e.nn.oer 1 ra een dGX\;,-glijk verbod 
:eou \wrden uitgevaardigd 1. ou m_t_Q cti vi te i t der cor:mU.tli.sten ge-
concentreerd woroen o;p het on~rondso \er· . 'hnn ordt een zeer 
croot ceàee'ltc VP.!l. <ie CO!llJ!'nrGistiuche arbeid oe t mti a&n zie tbare 
en hoorbare werk.Zaolnlieden (n a.r schuttl.n on eveer 7D ~ n ... n wil. 
e oo~i ten niet ""e lmna e;t;ven om o.eze '75 VGn b:Un tijd ook 

nos iP de ill-ogalitei t te bc te den. 
Op mi .. n vrnr~1 at msn nu voor ä.e Il&lOtc toekouut vorç achtte 

l-:on ~n mij neen a."ltrtOoro. aevon. 

19 Dèoe~ber 19~7· 
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.rl81l ..... w l ter -Jo~_z!;!nding naar C) 
Van AB. 

Van off . ~ranse instantie vernffi en ; ij het 
•,olgon-:..è over: 

eeb. 26- 6- 190? te ~os~ou 
kolonel in het Rode :r,ee;er. 
vouraanstaan~ lid van de he~atrierinesmissie . 
h8d de functie van Vice- consyl bij h~~ co~·ula~t 
van a.o t:JSR te Parijs . 

Is ~m~loye ~~'eest van de Sovjet-~bassad te ~ern in 
194J . 
Ginc in 1~46 naur Italie . 
Is op 22-11-~6 verbontien aan h~t Sovjet consulaat te 
Pari!s en \~ra sp~ciaal belast met d0 liaison tu~s~n 
de .he.,atrierin ·sinissie en het consulaat . Hij ver...,lE.atstc 
zier. Jikwijls -n h-::aft contact onderhoudon "!et I oskou . 
Hij \ 5S in recht stre.;)ks contact met ~'ILAT6V, Al3lLLUV 
tln de ~ ilitaire : issie • 

. J.s aanstichter tot staking en opstand uit r'rank:I'ijk 
ui.tgewezen . 
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19-l - ? • - · 

V :lil niet-Belr;ische relatie te Brussel v ..:1·no.:nen 
v;ij : 

Uit niet-gecontroleerde bron ~;erd bericht, dat 
vnn deleden van d0 ~nion des Citoyens ~ovietioûes 
d;ic ko1·tgel~den uit .trankrijk •. erden uit.~:t>wezGn, er 
tvtee hebb~;;n gt:vt~;;igerd O!!l terug te &ac;tn naar de 
3ovjet-Unie. 
l.i..;?:tJ tv,ee ""'ersonen zouden zi~n : 

1. Fcrcy B.~ISKIS, teb . in Latvia in 1908; hij 
·: 8S vroEJger van b.;:;t Gherbolll'e- gc>bied . 

2 . T...WC&JJL-J-. (voornaa"' onbe;...<md) van het Bordeaux
cehied . Geboren in lS09 te Thar~ont, Klein-•zi~ . 

nadere meue-.elingen over üit onder;;er-. zulltm +-, . z. . t . 
orden •ed~an . Voor.het geval U ge5evens mochtbn 

bekend ~.o rd~n over deze --erson.en, zo:...den \,e d~ze 
gaarne van ontvan~~ -



KABINET VAN DEN 
:MINISTER-PRESIDENT 

Antwocrd te richten aan den 
Regcer ;nsscommissaris in Al
g~rr .. ~ne '1 Dienst. 

QPGII.E6D ~ 
's-Gravenh~eJ. A'ö.gustus 1947 • 
Plein 1813, No. 4 

Pb::1 ·, C13 nr. 4, Den I !Jzg 

U 6095 a - C 56 F/vT. 
------ ---... -. 

• Hiernevens overhandig ik U foto 
copie ~an een rapport van de Militaire 
Attache te Brussel betreffende Sovjet ac
ties in Frankrijk. Ik heb de indruk, dat 
het rapport is opgesteld begin 1947. 

• 

De 
in 

Aan de HoogEdelGestrenge Heer 
Kolonel Mr . L. Einthoven, 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
•s - G ra v en ha g e . 

@ 40221- '46 
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CHEF VAN DEN GENERALEN STAF 

HO 0 FDAFDHEI:.'lN.G:"1:It:<XOV:: 

Nr. ~ 3 c ~ 583-' 47. 

Betr. 

Bijlagen: 1 rapport. GE!1ETI • 

1: Volgno.lr:J 
WASSENAAR, .'Ó 0.. • t .• t 9=Ê! 1Ó C~~ 

Laan van Hoogwalde 2 AèD; ~ J ..j ~ • 

~~I.JX. l 

Bij beantwoording geliefle datum en 
nummer ttan dit schrijfJen aan te halen. 

I ;-~:_,_-~ ------ ~7'--1'---':j_ 
.1Us bijlage dezé.; m >ge ik U a.oen toekomen een 

l'otoco.pie van een rapport over 11 Le( L 1aerm.x Sovietiques en France14 
dat ik van de z,titserse Diennt mocht O!i.vvan;on. 

@ 43278'46 

A a n : 

het .Hoof'd van de c. V. D. , 
Jayastraat 68, 
~I GR'iiT&-lli.\GS. 

Dr • . J •.. • Sower. 
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Rapport v n do 
R,.union sp.ci lo des cl~-"'! cor_ uni stes de l 1Cueet 
sous: pr~siCcnce de .olotov. 

zio OD 294 



B/2598 
· Çeleur: 

•lljot: 

16. 10. 1946 

.. 
13 I 

~~~ ~n attire à nouvcau notro ttontion nur un agent 
j ~ ~ · auv16t1que connu de truo longuo 4ote , nai c dont l'acti 
~ n 0~ ectuelle oerait de nouveeu trèa impo%tun~e et en netto 

fN. ~ .~ _
1 

~ ~}...) augm~ntation aur lea o1a pr6cádents; 
\11/ Î - I - " - ...!L.:~..!.J!. U 1 C 0 L :l S 

45 , Rue ·;.mila J::croier, P.aric, XIVum.c . 

Seo bu.renux se t~ollVent: 
45 noulevara nauesmann à la Banque ._~;_~~~~--
11 avait autrefoia époursé la ~ilJ.e 

quc la fortuno politique de la 
K A G A N a d1vorc6. 

c•cot par lui que c font da multiples opórnt1ono 
bancaireo pour le compte de ervicos oviétiquea et ponr 
le gouvernement do l'U •• s. ~ . oû eon rère est cncore 
parci l~o plus hauta dignitair a du ~égiee . 

n àehors de ca liaioono d' naftairee" , ~· eert 
de li ioon avoc tont la monde juit 1nternat1onel et de 
très nombrouoes intrig~es pa sernient par lQi . 

Cela na l'cmpèche »ao d'ontretcnir d•excellents 
.rappoxte aveë ne1•teins membreo tlu C .c. au parti Comt:~o.nie
te F:rall4'eis c~t en ,partiouJ inl' uveo t: 0 G r I o ~ 

Sa 1!181treoae an tt·t.re est tledarle ROU!ii ·m, maillot 
12 Il. Cette femme intolligonte ot activa tr~vnille 
auoo1 coome eon omant , ellc utilin lo couvert deo rela
tions culturolleu ranco - U. R. • ~-- et use äec PICA ( 

ct Oie po~· oouvrir d'autroo opór tione et deo contacto, 
tout en pcl"ntet~ant è lUl cortain nombrc u.e pctito gentv 
'intalloetu~lca ju.if. en co muniates de vivre de oen 
combinaiaons ortiotiq~en • ......... --.. --... 

Ious oviono eianuló en oi dernier que 1•interprète 
".f.ran9~ie" de Rusae à la Conférence deo Quntre ~to1t un 
agent aoviéti,,ue, rus· e blano, nu turalicé t'rnn• ois dcnt · 
toute la faQille trovaillait 6ana deG servioês offioiels 

:tzan~Hliu • 
• "'1A llOVl'.EOq, 8 Ruc flC lumtel'l'G à Aanià.rea - •. einc . 



(et indivinu vicnt da oo · v oile~ n ~ublio . naait 
que l u no ination du. 3 trio.rche ûo 1 ' ,glioe Husse à 
Paris vient d'Otre l'oocasion de vivec disotissionm 

u aein de la co unauté orthodoxe do l e vapitale . 
J ûU uva1t d~ igné eon ca~ndidat , nais l.s tidèles 

ont ohoi si an autre éolóoiaot1que. Právoyant l'oppoai-
tion 4eo tiaèlcs de lcé igration, .,;OU avait onvoyé 
Wl certain nom'bra do uase de l ' U. • • • • u., l'l8l rd cot 
apport oxt~ricur de fidèlee abaolument 1noonnus - oe qui 
contre l'impo~tanac que loa oviete att echeut t. tout co 
q\li touche l' óclisc j)ravo-ol ve .- u ~ou.:e de ceo dis
puteo , _:..umOVITDH fit o pogne avec violanee , l :tnt 
ju.oqu'au.x cou.po , pou..r le c ndi<tet do oocou., 1 • "" , wt 
la soumiesion aux direotiveo offlaielles • 

.... __ .. _ 
lu 

oi 
le travail ueo et dco oo uniotee danQ le 
ri~ona , recrutant dos agonts llen n a ct collabor t s. 

Un trava11 identiqu.e étó ené aur une plun grand 
~eb lle den~ lco oampa de ,Pri ormicrs . I~ ó.té fait 
par l'intcr ádiaire do off1ciero de ruvitaillamont 
de ceo campa q~i ont ét~ lo plua souvont recruté 1ar i 

les codres F. T • .t . Il y a muintenant dea celluleo de 
cl:lop . NotlD uvona cu. la prcuve quc dans l'un èl'cux 
.tonot1onnait Wl service d 'óvaoion orgsnisó ~ 1' intor:
t i on de9 seula co~ uniatos elleQ~ldo et leo oricntant 
~eur évnaion a~ lea poi nto j ugés utileo pour loG 
aoviétiques . en ~lemagne ou en ~rance . Ailleurs on 
p!'épare lee ad.háronts ' l.o '1i'ratcrniootion" . Oe t-rav 
o átó fait "r ord:re <ie ,..--..;..:..;.;..;;:.;.;..;. 

... ---.. 
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