
B.N.V. CONCEPT 

INHOUD: 

In te Tullen 

door den agendist 

No. 



• 

;----

/ '.J 

{/ 13 December 

B.X.8510

dM • . RD. 

ZEER G "HEI 

1 • 

Betr. visumve1•leening. · i"

Naar mij beken d werd, lig t het in de bedoeling van de 
C.P.N. 1 voor Maart.1947, ern der leidende figuren u_it de Engolsche
oommuru.stische partij, uit te noodigen voor een bezoek aan Neder
land, voor he� voer�n van besprekingen. 

. Voor deze bespreking zou in aanmerking kunnen komen de 
Engeloo'bxlan R.Palme Dutt. 

· •  ·t Ik moge U verzóok�ri, mij van het eventueel verleenen van 
een visu.m·aan Palrrie·�tt or een 1DOgelijken vervanger, zoo spoedig 
1.nogelijk.ber.icht te doen toekomen. 

B�t Hoofd van den 
CENTR� VEILIGHE:tDSDill:UST 

!"name.na dezen .. 

?
de �uitenant�Kolonel

: den Heer 
Hoqfd Rijksvreemdelingendienst 

· Raamweg 47 's-GRAVENH:AGE.

J.G.Oral)bendam. 



Betreffende Comm. congres in Engeland.

-sadienst Rijksvreamdelingendienst verzoeken onf te 
berichten, wanneer bekend wordt, dat aan R. Pal.me
Dttt een visum wordt verstrekt. .,... 

I.d.Amsterdam
tt Rotterdem
" den Haag 
"Utrecht 
� �&A 

I.d.Amsterdam

Verzoeken ons te berichten, wanneer be
kend wordt, dat in December '46 ot :ran
Fen. '47, een vooraanstaand, Engelsch
s�ekend c.P.N.-liG naar Engeland gaat
{H�J 

Aandacht vestigen op overkomst Palme
Dutt ot eventueelen plaatsvervanger.

Ken Mr. McEwen Gns op de hoogte houden, wanneer Palme
Dutt uit Engeland afreist. 

De.Kok in:f'ormeeren in Amsterdam.

Zijn er vroeger wel eens meer verteg enwoordigers voor
de C.P.N. naar buitenlandsche congressen gegaan? 

• Komen deze personen nu wellicht weer in aanmerking?

Wie zijn in de c.P.N. zoo de�kundig t.a.v. koloniale 
kwesties, dat zij voor dergelijke besprekingen in
aanmerking komen?

,;/�-•st, 
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INLICHTINGENDIENST 

AMSTERDAM 
� �\i 

,, ·' �<AO No. I.D. 3161-1/46. 
21 December 1946. oJY\Uw brief: B.X.8510 dd .17.12.46 Amsterdam, 

Onderwerp: Congres .!)nv.Cor.Partij I, . ,_Ä-..,__ • h (,.,vi v'�,.__.!."'-f;-. (, r.11.' • tl f- __,. lt..,.4 v: orrv--, i,-. 
f . " · y /i � � Bijlagen: , v- • t( , � �• 1,/

.,.._t 
t.,.....,..,M-,..· i� .� � ' · 

1000-10-46 

e e1m, ,,_µVt 11"\ 7 • r � G h . . l t,_ �· . r, , 
t- ,L.....,,w..4•-, l� ,<-,t,.-.,, ,_

� 
�raar aanleiding van de laatste alinea van bovenstaand 

schrijven wordt er aan herinnerd, dat blijkens ''De ,Jaar
heid' van 23 lovember 1945:

0a�L2._� Groot, �eboren te Amsterdam, 19 Juli 1899 en 
ë�gfried BdW0H, 3eboren te GÜttin�;en (D.), 17 Febru
ari 1905,

als vertege1rroordigers van de c •. �. J. hebben deelgenomen
aan het congres van de �ngelsche Communistische )artrj
van 24 - 26 �"ovember .1945,

In antvJOord op Uw brief no. 1234/I/46 dd. 1 Lei 1946, 
voor wat ·3a.ruch betreft, hiervan mededeling gedaan bij
dezerzijdsch sênrijven CR ,no .432-1/46 dd. 7 1 ·ei 1946.

Uit het vorenstaande blijkt, dat het zenden van een Neder
landsche verte6enwoordiging naar het con�res van de ,:n
r;elsche C:ommunistische Partij geen byzond erheid is.

� .2almer Dutt is seen onbekende in de leidende kringen
van de-C.:?.N •. Hij was o.m. als verte§'.en'voordiger ván 
de :::ngelsche Communistische Partij aanwezig op het con:Sres
van de c.).N., e;ehouden in Januari 1946 te �illlsterdam.

Indien de aanwezigheid va.n genoemden �ngelschma.n in 1l.Ill

sterdam bekend wordt, c.q. de afvaardiging van Hederland
sche gedelegeerden naar het con6res van de �ngelsche Com
munistische :i:'a.rtij, zal hiervan terstond melding worden 
gemaakt.

V .::;�-COHDEN �IJ i Hfd. C. V ,D. ,Haag. C.2.

PS. Bij een eventuele aanvraag van l)almer Dutt om een 
visum, zal door den Vree�delingendienst, alhier af
wijzend op een derg,el,jk verzoek "Jorden geadviseerd.



INLICHTINGENDIENST
GRONINGEN 
GEHEIM
No, 

t. 21: � 8 /rl R 

0 

Nun1.

_L ____ =---.. :. ___ ,;_--_.1_-_1;.
..:
Vi� ..... -� 

------------ ----------� ACD/9rs-r 
Naar aanleidin� van het schrijven van de 

Centrale Veiligheidsdienst te s-Gravenhage, d.d. 22 Nova
ber 1946, No.B. 5395, betreffende het verzoek om inlich
tingen of iets bekend iS omtrent een gevraagde opgave van
alle prominente communisten in ten minste twee landen 

J,f buiten Frankrijk, en in verband met het schrijven van ge-,s�
➔ noemden dienst d.d. 17 December 1946, No.B.X.8510, betref

fende het verzoek om inlichtingen omtrent e a vaardiging
naar Engeland van een Nederlandschen vertegenwoordiger, 
waarbij de aandacht wordt gevestigd op de Waarheid-Jour
nalist MOURER te Meppel, kan het volgende worden vermeld:

p 
In het begin van December 1946 heeft 

jltt;U, - Nico MOURER, bovengenoemd, getracht in het bezit te komen-�-- van een Nederlandsch paspoort. Dit paspoort was bestemd 

� 

. ? 
,rit 

voor het bezoeken van een samenkomst van oud Spanje-strij
ders te Parijs. Hiervan iS terstond kennis gegeven aan 
de Centrale Veilighe1dsdi�nst te 's-Gravenhage, Deze ken
nisgeving geschiedde in opdracht van de.. Inlichtingendienst
te Groningen. Later is aan dezen dienst g8meld dat de 

t/)�IW8· opdrahht was uitgevoerd en de afspraak was gemaakt dat
MOURER zou worden gevolgd. 

Naar later bleek is aan MOURER geen pas
verstrekt op grond van het feit, dat hij oud Spanje-strij
der was, waardoor hij de Nederlandsche Nationaliteit had

verloren. MOURER schijnt toch naar Frankrijk te zijn
te zijn gegaan met behulp van een valsch paspoort. 

In verband met het bovenstaande wordt 
het niet uitgesloten geacht1dat MOURER ook als afgevaar
digde naar ��and zal gaan. Hieromtrent is echter tot 
heden niets bekend. Hij is te Meppel woonachtig waardoor 
het niet gemakkelijk is om hem steeds in het oog te houden
Het Hoofd van Politie te Meppel 1s evenwel met de gedra
gingen van MOURER op de hoogte en aangenomen mag worden,

/
�a:d: z� �e� :a�z=e� �� �e� �a��a:m_ z:l_z�j�.

•� 1b.
� Groningen, 17 Januari 1947,
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fRes�lutie v9:n Brifse l 
commumsten (-1., 

Aan het jaarlijkse congres van de Com- Y
munistische partij, dat 26 Feibruari � 
Londen zal worden gehouden, zal een ; i
resolutie worden voorgelegd, waarin het I terugtrekken van alle Britse troepen uit. 1 • : 
Z.O. Azië, In<lliÓ, Egypte, Palestina., Iran 
en 'Iza:nsjordanië wordt geëist. 

, .,Alle koloniale volken", aldus de resollu
tie, ,.vragen ziob. af in hoeverre het be
leiq van Laibour verscihil:t :van dat der 
conservatieven" •. 

1 

{ t. ( v L 

DOSS. Na.;··-····-··--
CRT. :. "1,f.lt�.-'f.�. � .. ····-·-····
DATUM· .. 3-.. .2 -� 
PAR.: ................ •··-······-···--� 
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- 2 -

COl\/LvIUNI5TISCHE C.0 -GRESSEN BUI'.l:ENLA.ND. 

Voor het congres naar Engeland is nog niet definitief vastge 
steld wie er zullen gaan, maar vermoedelijk Paul de GROOT en BARUCH. 
Ih alle geval zal de delegatie uit 2 personen bestaan� 

w.g. de Kok.



UITTREKSEL 

Voor ····· ... OD 36 .................................... . Naam C.OMUNIST.IS.GRE .... G.ONGRES.S.EN .... IN .... HET ................. .

BUITENLAND 

.. PA .. .. Naam ... RAPPOR.T .... D.E. .... KOK ....... ........................................................... .Origineel in 

Volg nr. . ...... Ag, nr. ........ ............................... Aard van het stuk ..... ....................................... ............................. . 

·Afz. Datum .. .. 9 .•. 2 .• 47 

ï 

Uitgetrokken door .......................... .................... . Afd./Sectie ........ ................... ...... Datum 
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,_ ·»e.n Grieksen communilt, ie zijn las 
lop het Britse communistische congre 
o

. 
p 22 Februari zou vertegenwoordigen , 

is het as:e_o�eweigerd. __ ..c.· -�---'==--

DOSS. Ne.:--'J
:---/ __ _ 

ORT.: R/APl?.ff€1.2) 

OATUM: //7, 2-Y C
I 

P-AI. : ...... ·········-········---·--

In. o.n. Comm. congressen 
in buitenland (nieuw) 

III 17.2.47 

/ 





10 �ebruRrie 1947 
GEHEIM 

Uit doo rRa ans  goed geinformeerde bron vernam ik dat Nederland 

i s  uitgenoo digd om met drie afgevaardigden te verschijnen op 

het 19 e congre s van de Engelsche communi sti sche partij. 

Deze af��vaardigden zullen waarschijnlijk in Engel and blijven

om ook het congre s van de communi stische partijen van het 

Britsche Imnerium -bij te wonen. 

Mijn bron zou het ze er op prij s stellen indien hem de namen 

van de Nederl and sche afgevaArdigden zoo spo edig mogelijk bekend 

gemaakt konden worften 
,,,.._ 

Namen zijn nog niet bek end. De Kok heeft een paar personen genoemd, 
die misschien in aanmerking zouden komen (s. de Ch-oot, F. Baruch, J. Schalker) 
Schalker kent geen Engelsch. G. Wagenaar, die aanvankelijk ook voor het be

zóek in aanmerking zou komen; is vérhinderd, tengevolge van zijn reis naar 
Suriname. Defenitieve gegevens over bijwoning zijn niet. verkregen. Aan de 

diverse pilitie-verbindingen was reeds gerappelleerd. Wanneer iets naders 
bekend wordt, zal alsnog daarvan onmiddellijk mededeeling worden gedaan. 

Het meest w aarschijnlijk lijkt o p  het oogenblik, dat jsIII 13.2.47. 
de Groot en Baruch zullen gaan. 

\ 



Inlichtingendienst 

HOOFDCOMMISSARIA� T 
VAN POLITIE 

UTRECHT 

A/1 Lr ............. Nr 1257. 

Bijlagen: 
9 v>.,s 

Bericht op schrijven No. J:3 .• :}{: ". ... 8 5 1 0 e n 8 5 7 0 • 

van !.�.�.P.� ...... }..7.".:: .. 1?.�4.§ en 14-2-47. 

Onderwerp: Congres Eng.Comm .Partij • 

• 

Aan 

Ter beantwoording van Uw bovenaangehaalde 
brieven kan worden medegedeeld, dat er te 
Utrecht tot op heden niets is gebleken omtrent 
event�eele afvaardiging van C.P.N.Leden naar 
het congres van de Engelsche Comm�nistische 
Partijen. 

Mocht er omtrent het bovenstaande even
tueel iets naders bekend worden, dan zal z�lks 
onmiddellijk worden doorgegeven� 

De wnd. Hoofd-Commissaris 

'�-�j 
�- �.w. v .Eijk).

den Heer Hoofd van den 
Centralen Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G RAVEN HA GE 



P O L I T I E 

te 
's-GRA VENHAGE. © Volgno. 

INLICHTINGENDIENST. 

Doss. 6/417. 

ZEER GEHEIM. 

• 

Naar aanleiding van een schrijven No.BX 8510 d.d. 

17 December 1946 van den Centralen Veiligheidsdienst kan 

worden gemeld, dat dezerzijds naar de in genoemd schrij

ven vermelde gegevens een onderzoek is ingesteld, hetwelk 

echter niet tot eenig positief resultaat leidde. 

Wel is bekend geworden, dat op 21 Februari 1947 zes 

leden van de Communistische partij in de Amerikaansche zo

ne van Duitschland, onder wie de voorzitter Max REIMJ\NN 

naar Engeland zijn vertrokken om de conferentie van de 

munistische partij in Engeland, die Zondag 23 Februari 1947 

te Londen zal worden gehouden, bij te wonen. 

tigd. 

De aandacht blijft op genoemde aangelegenheid geves-

0'3�Um: 

BUREAU G 

Verzonden op 24 Febraari 1947 -----,·-----
aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier • 

• 



..G.E�TRALE VEILIGHEIDSDIENST 
r 

;, 6, 's-GRAVENHAGE, 3 Maart 1947. 

No. 8. '/1 , / / 5/ J ·�
f h JA Y, ' 

javastraat 6 8 

{ 1 1 1539 Tel. 1 12778 

Bijlagen: 

o;ct.,M/ Or. Typ., SvD. G E  H 
j 

EI M. 

Uw schrijven No. 

dd. J'
"'t 

Onderwerp: 

• 

1 .1 

� . \?

Op 22 Februari 1947 werd in Engeland het 19e nationale congres 
van de Britsche Communistische Partij geopend. Onder de afgevaar
digden van de 31, aldaar vertegenwoordigde communistische partij
en, zouden zich drie Nederlanders bevinden, afgevaardigden van 
de Communistische Partij Nederland ("De Waarheid"). Op dit congres 
is het grootste aantal afgevaardigden bijeen, sinds de ontbinding 
van de Komintern.Behalve de communistische partijen van Italie, 
Albanie en Rusland, zijn alle Europeesche communistische partijen 
daar vertegenwoordigd. Uit de Britsche zone in bezet Duitschland 
zouden 6 vertegenwoordigers het congres bezoeken, die onder leiding 
staan van Max Reimann. 

Reeds werden resoluties aangenomen tegen de vervolging van de 
Communistische Partij in Zuid-Afrika en voor de terugtrekking van 
alle Britsche troepen in Griekenland. De secretaris van de Britsche 
Communistische Partij sprak zich uit voor betere betrekkingen met 
Sovjet-Rusland en met de nieuwe democratische en de vroegere kolo
niale .volkeren. 

In een program van 10 punten voor het organiseeren van den 
vrede op de basis van de volle souvereiniteit der volkeren, w erd 
he internationaal program der Communistische Partij uiteengezet. 

Uiteraard is het van het grootste belang, nauwkeurig op de 
hoogte te zijn, van hetgeen op dit congres werd besproken en beslo
ten en van de in de resoluties neergelegde besluiten. 

Dit belang wordt nog vergroot door de uitspraak van politieke 
waarnemers, die van meening zijn, d at deze bijeenkomst moet dienen 
om te komen tot een toekomstige nauwere, internationale samenwer
king. 

Ik moge: U daarom verzoeken te willen bevorderen, dat ik in het 
bezit word� gesteld van een zoo uitvoerig"mogelijk verslag van dit 
congres. 

Na beeindiging van dit congres, begon op 26 Februari, eveneens 
te Londen, de "Empire Communist Conference". Ook over dit congres 
zal ik gaarne dezelfde inlichtingen verkrijgen, als gevraagd voor 
het congres van de Britsche Communistische Partij. 

Bovendien zal ik.het op prijs stellen over de beide congres
sen te worden ingelicht omtrent de namen en de personalia van,alle 
buitenlandsche bezoekers, met vermelding van hun nationaliteit en 
hun functie in de door hen vertegenwoordigde partij, het totaal 
aantal deelnemers, de besluiten welke werden genomen, met vermelding 
van de aantallen voor-en tegenstemmers, welke organisaties,•buiten 
de officieele communistische partijen; nog vertegenwoordigd waren 
en voorts· al hetgeen voor mijn dienst van belang zou kunnen zijn. 

� 



'"' -CE�TRALE VEILIGHEIDSDIENST 

No. 

Bijlagen: 

Dict.: Typ.: - 2 -

's-GRAVENHAGE, 3 Maart 194 7. 
Javastraat 68 

{ 
111539 Tel. 112778 

Uw schrijven No. 

dd. 

Onderwerp: 

• 

Ten aanzien van het tweede congres moge ik nog den nadruk 
leggen op het belang van de verstrekking van zoo uitvoerig mogelijke 
inlichtingen omtrent eventueel genomen beslissingen over kolonia� 
le aangelegenheden • 

Tot de Nederlandsche vertegenwoordigers behoort o.m. de secre
taris van de Communistische Partij Nederland C "De Waarheid"), Saul 
de Groot, geboren 19 Juli 1899 te Amsterdam, wonende te Amsterdam 

/;,f).-0.Ai-'- �t-�
-, 

tf.;_f/u 
LE VEILIGHEIDSDIENST, 

J. G.Crabbendam. 

AAN: 

Hoofd c.v.D. 

Coll.: d-ff. 

@ 43228 - '46 



C. V. D.

======= Breda, 9 Mei 1947. 

12..:176/-47-Geheim. 

Onderwerp:"Internationale Communistische 

bijeenkomst te Lissabon.n 

A a n 

De Heer Hoofd 

Hiermede moge ik U HoogEdelGestrenge het volgen

de berichten: 

"Volgens mededeling uit goed geinformeerde bron, 

wordt in het begin van de volgende week in Lissabon een bij

eenkomst gehouden van de kopstukken van de Communistische 

Partijen in Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Italië, 

Engeland en Noord-Afrika. 

Lissabon is gekozen als internationaal gemakkelijk 

bereikbaar oord en omdat men niet erop verdacht is, dat een 

dergelijke bijeenkomst aldaar zou kunnen plaats vinden. 

Er zijn verschillende deelnemers uit Nederland. 

Merkwaardig is, dat onder hen enige verontwaardi

ging heerst over het feit, dat de "C.P.N." zelf de reiskos

ten moest betalen. 

Vorenstaande is afkomstig van een relatie bij de 

Secret Service. 

Pogingen worden gedaan om de namen van de Nederlands 

deelnemers te melden. t, 

,_ 

van de 

1- :f:

� 

c.v.D.
- - -

rJ..:)j ��-h A<- \,

�la.Afe... l'.P ..-'C ( 

. w. 

t 
"2,1/ �7-

'l-Cf h- h
rYi, 

{ .. .._ 

Ja v a  s t r a a t, 68. 

's-G RAVEN HA GE. 
======-=-=======-------



2 e q. 

.15116. 

er. SvD.3. GE l EI 
• 

� 

Communistische b jeenko st. ,s;,JI Ja. 

aar iniJ ordt bericht, zou op 12 Jei 1947 en enkele volgende 

dage rte Lissab neen bije nkomst orden gehoud n van de kopstukke 

van de c ,  unistische partijen- it ede la , 'Belgi, Frankri3k, 

Spanje, Italiê, Engeland en Noord rik � tli.t Nederland zouden ver

schillende personen aan deze bespreking deelnemen. 

Dat de stad Lissabon als verzaoelplaa· as gekozen, 

zijn op de omstandigheden, dat deze stad et de ·nternationale vér

bindingen gemàkkelijk bereikbaar is en voorts, omdat men er. alge een 

niet op b ·· dacht zou zijn, dat een dergelijke bi eénk st aldaar zou 

plaats inden. 

,De reiskosten voor de diverse deel.nemers.zouden door de commu

nistische partijen uit de diverse landen zelf gedragen oeten 

Ik moge U verzoeken mij te illen mededelen at U omtrent voor

. noemde 'bije�nkomst bekend .. ()ebt zijn of .eventueel bekend mócht wor

den. 

'. 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHBIDSDmNST 
mu:iens dezei 

J.G.Crabbendam. 

lgemene Dienst, 



e 

•J------1

�·I

f------ -·-... -·--· 

. ,. ,n:ï: 

Dear Col. E., 

_.: ____ ,.,.! 
--�/��--' 

Some time ago you asked me to obtain some information on 
the National Congress of the British Communist Party held in February, 1947. 

My bureau has now informed me that there was only one 
Dutch representative of the C.P.N., namely Saul de GROOT and the 
following note on his activities has been sent me: 

"On Sunday, the 23rd February, de GROOT addressed 
the afternoon session of the 19th Annual Congress 
of the British Communist Party held in the Seymour 
Hall. Speaking in English, he mentioned that he 
had attended the last British Congress. He gave 
figures of the membership of the Dutch Communist 
Party and of official posts held by its members. 
He also spoke of the general strike ordered by the 
Communist Party at t�e time of the despatch of 
Dutch troops to Indonesia and described the 
standing of Cornrrrunists in Indonesia and their 
joint activities with the Socialists. 11 

A report on the EtffiE.� Comrmmist Conference will 
reàch me shortly. 

Yours sincerely, 

M.



CÎIJ 

I. Nationaal Congres van de Britse c.P;

dd. Feb 47.

1.



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

's-GRAVENHAGE, 12 Mei 194 7. 
Javastraat 68 

No. BX.15ll6 e 

j 111539 Tel. l 112778 
Bijlagen: 

Dict., Cr. Typ. ,SvD .3. G E HE I M, 

Uw schrijven No. 

dd. 

Onderwerp: 

• 

• 

AAN: 

Communistische bijeenkomst. 

Naar mij wordt bericht, zou op 12 Mei 1947 en enkele volgende 
dagen,te Lissabon een bijeenkomst worden gehouden van de kopstukken 
van de communistische partijen uit Nederland, België, Frankrijk,
Spanje, Itali�, Engeland en Noord Afrika. Uit Nederland zouden ver
schillende personen aan deze bespreking deelnemen. 

Dat de stad Lissabon als verzamelplaats was gekozen, zou 
gegrond zijn op de omstandigheden, dat deze stad met de internationale 
verbindingen,gemakkelijk bereikbaar is en voorts, omdat men er al
gemeen niet op bedacht zou zijn, dat een dergelijke bijeenkomst aldaar 
zou plaats vinden. 

De reiskosten voor de diverse deelnemers zouden door de 
communistische partijen uit de diverse landen zelf moeten worden ge
dragen. 

Het bericnt is mij doorgegeven als afkomstig te zijn van een 
relatie van de "Secret Service". 

In verband hiermede moge ik U verzoeken bij de Britse instan
tie te doen informeren, wat hiervan juist is. Mocht men aldaar inder
daad beschikken over gegevens betreffende een te Lissabon plaats 
hebbende bijeenkomst als vorenbedoeld, dan zal ik het op prijs stellen 
te mogen vernemen, hetgeen daar besproken werd en wie - vooral van 

Nederlandse zijde - aan deze besprekingen deelnemen. 

Een gelijk verzoek om inlichtingen is mijnerzijds rechtstreeks 
gedaan aan het Hoofd van de B.I.D. 

De Heer Hoofd van de c.v.n.

Mr.L.Einthoven, 
(s-G RAVEN HA G E1

Coll.: 

® 43228 - '46 
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• 

TO: Mr.Wacdonald • 

Lisbon ia ooi to be cbo 
in ie· of' · 1e · t c " is oi ty 
comnunie ..... t:lon- is ea. ily ren"'h 1 _ and al o
g ·nel"P..lly oné roulcl not rn:q,poao tbe.t ,., lch ' 
t ko place there. 

Tttivelling-expenaca \7ere to be r, id bü the 
,comrn.unistn :rtiêS :f.ro:n · he countl"i�.s -oonoemed .. 

�he. inf'o , tio iu o d to c anate f:-.."O. 
relt on of the Dacret �crvioe�. 

7. 

, ould t' is info C'J"'ln..tion be true, I ..,1. ulu like 
to l!..no" what \13S clioct1ssed the-ro t1d ,1ich 

aspecin-1.ly J utc:-rme " too r p t" 
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Onder verwiJzing naar Uw brief dd. 12 Mei, BX 15116 
Geheim, moge ik U berichten, dat op, of ongeveer op, 
15 Mei j.l. een aantal arrestaties in Lissabon hebben 
plaatsgevonden, waarover de politie, die in andere gevallen 
aan dergelijke gebeurtenissen grote publicatie geeft, een 
angstvallig stilzvijgen in acht neemt. Het is noch de 
Amerikaanse en Britse diensten, noch aan mijn dienst gelukt 
omtrent deze arrestaties nadere gegevens te verkrijgen. Ret 
vermoeden bestaat,en dit vermoeden wordt van Amerikaanse en 
Britse zijde bevestigd, dat men hier inderdaad met een 
groep goed georganiseerde conununisten te doen heeft en dat 
de Portugese politie, door deze aangelegenheid niet aan de 
openbaarheid prijs te geven, wil trachten nog andere 
personen in de val te laten lopen. 

Zoals U bekend, zou oorspronkelijk de door U gesigna
leerde bijeenkomst op 12 Mei hebben plaatsgevonden, waarna 
later mondeling bericht van U werd ontvangen, dat de 
vergadering was uitgesteld tot 28 Mei. De verandering van 
datum zou er op kunnen wijzen, dat de plannen van deze groep 
wel eens door ingrijpen van de Portugese politie gewijzigd
zouden kunnen zijn. 

--

Het is onmogelijk gebleken meerdere gegevens t.a.v. 
dit onderwerp te verkrijgen, doch mochten nadere bijzonder
heden te mijner kennis komen, zo zal ik U terstond inlichten. 

De Regeringscommissaris 
in Algemene Dienst, 

�� 

Ai:lrl de Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, 
1 s-G r a v e n  h a  ge •

@ 37263 · '46 
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Onderwerp: 11Toestand in België". · tv6LI 1111' 6 �

Bijlagen 

/ 
A a n 

één dagblad. 1 ACD/ ! f:!Yl
�' 

11 
Onder toezending van bi�gaand nummer van de 

Gazet van Antwerpen", van heden, 17 dezer, moge ik de bij
zondere aandacht van U.H.E.G.vestigen op het bericht, in 
de meest rechter-kolom op de vóór-pagina van dit blad, on
der het opschrift:"Complot in Portugal." 

Dit bericht geeft mij aanleiding op te merken, dat 
het niet uitgesloteh is te achten, dat het daarin gesi�gna
leerde ontdekte complot, een uitvloeisel is van de "Inter
nationale Communistische bijeenkomst"te Lisabon, waaromtrent
ik U berichtte bij d.z.schrijven,No:176/-47TGeheim,d.d. 
9 Mei 1947. 1

Een bevestiging dat deze Int.Gom.bijeenkomst inder
daad te Lissabon heeft plaats gehad, werd door mij tot op 
heden, echter nimmer ontvangen./ 

Voorts mogé ik Uw aandacht vestigen op het verslag,
op de vóór-pagina en op pag.2, van bijgaand blad, betreffen
de de gi..stêren te Brussel aangevangen Nationale Arbeidscon
fer '.Rtie." 

W. 

�omplot in Portugal 

TALRIJKE AAl\'HOUD,INGEN 

·Ingevolge het onlan·gs uitge
lekt. complot tegen de Portugese 
regering, hadden talrijke aanhou-
dingen plaats. · 

De Heer Hoofd van de C.V.D. 

J a v a  s t r a a t, 68. 

's-G RAVEN HA G E. 

Een admiraal, drie colonels en 
drie brigade:generaals bevinden 
•zich onder de hogere officieren
'Van de vloot en 'van het landle
ger. die, samen met verscheidene
professoren van het hogeschool
onderwijs en lagere beambten uit
het Ministerie van Opvoeding, uit
hun ambt ontslagen werden we
gens aanklachten van samenzwe
l"ing.

======================

Een te Lissabon gepubliceerde 
mededeling van het Portugees 
gouvernement luidde, dat de sa
menzweerders de bedoelin2: had
den, de regering omver te wer-
pen. . . 

In het communiqué, waarin al 
de namen voorkwamen van de 
samenzweerders, wordt beweerd 
dat de regering besloten heeft 
enkele militairen en enkele be
ambten uit de openbare diensten 
uit hun ambt te ontzetten. die 
.het bewijs hebben geleverd on
voldoende loyauteit te bezitten 
tegenover de Portugese grondwet 
en regerin2:. (U.P.) 
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olgens een ontvangen mededeling zout 
raa.tsb rg tussen 24 Juni en l · uli l.94'1 een 'congres 

� bb n plaats gevonden van de Parti comuhist .Fmn.9ais. 
voór e ei'land zou.dit congres o.a. zijn b-j-

g ond door de journalist éf·n en, geb. 13-10•1912 
*e .Finste ld , wonende t · Groningen, die het congres 
zou heb en verslagen en door J"oseph·v.santen, geb •. 
7 .. � l 08 te D>ttardan, ;onende te Amiterdä.m, beide lid 
van het FartijbestuW! van de à.P.N • 

. ,.. Ik moge u ver.zo ik n Uwe .medm erking t 'llrl.llen 
verlenen" t neJ.ndé mij· in kennis te doen stellen met d 
namen van even:tuel.e v rdere Nederlands deelne.::iers aan 
genoemd congr s en .. de inhoud der door hen gehouden rede-
voeringen., lsmed met alles at oi, cong1"8s w.erd 
besprol;:en en voor mijn dienst van belang kan worden 
geacht. . 

• . or � 'b�oeiingen in. deze bet'tû.g ik U bij
voorbaat mjn. àank. . . 

., 

.. 

' 
. 

Het Hoofd van de · · 
CEN:l'BALE VEILIGHEIDSDIENST, 

namens deze: 

J.G"Crabben
D HoogEdelGestr.Heer .c.L.i.Foek 

-eringscatmissaris in Algemene Dienst

{Ji, 
PJ.ein 1813 no.4 
ts BA'VENHAG · e . 

11.: 



Het ·congres 
van onze Franse zusterpartij 

J. VAN SANTEN

J
6 DOSS. Ne.:.-�--

y_P
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�

_

M 

_____ :�--'°�-P-4 __ <{_ .. _�--�_-_:_-�_-:_,�_?"_�_=..Jt 

0,P het moment,' dàt onze Franse vrienden gewikke(d zijn in een 
g!gantische strijd met de Franse reactie heeft in Straatsburg, de 
citadel van de"Gaulle, de hoofdstad van de Elzas, het J.Je Congres 
va_n · de Franse Communistische Partij plaatsgevonden.
Dit congres Wé!-S niet alleen van betekenis voor Frankrijk._niet alleen
zelfs belarzgrijk voor Europa, maar voor çl.e gehele: wereld. Frankrijk 
vormt één van de gewichtigste brandpunten in de wor,steling van 
de internationale progressie met de internationale reactie. En· het 
toeval _wilde, dat deze bijeenkomst samenviel met een-andere bijeen
komst onder de rook van de eerste, die niet minder dan die te
Straatsburg de politieke belangstelling boeide. Wij bedoelen de con
ferentie in Parijs,. waar ,Molotof, Beu.in en Bidault sam_enlcwamen 
ter !!_espreking v.an het.plan Marshall. Een confe_rentie, die <J,e een-.· 
trale positie van Frankrijk onderstreepte. .. . .. . ..
l,ia27 Juni zouden Molotof, Be11in en Bidault elkaar ontmoeten. Het 
!Il duidelijk, dàt Thon:;z, Vice-President van de Franse·Republiek 
en voor2itter van de Franse partij, in zijn grote politielce rede. op
d_e eerste .dag van het- Congres; •dus twee dagen vóór de ontmoeting 
van 'de Ministers van Buitenlandse Zaken, iets over de betekenis 
van de Conferentie· zou meedelen. H_et spreekt vanz·elf, dat hij het 

. we�nige wat hij kàn mededelen'. voor het l;,egiri van de Confuentie, 
in_ uiterst voorzichtige bewoordingen zou kleden. ·Dit weerhield de 

, franse pers noch de wereldpers' er van om· de volgende dag ·te be
rjchtë(!. dat Thorez het plan Marsha.ll een soort;_ Westelijlce valstrik 
zo'ri -hebbe'n genoemd. Wij zo,udeTJ. Ïiiet'hièraéJri herinnèten, wannè_ei
het niet zo ·treflen.d illustreerde· welk een _internationale betekenis 
het. Franse Congres had. In ieder geval van zulk. een draagwijdte; 
dat binnen 24 uur Thorez' woorden, _zij het-èl.an_ verdr�u1.id_·en ver-, 
minki. in .alle uithoeken van de aard1; gereproduceerd 'ï.varen. 
Ook de besprekingen van het zo geipichtige D'uitse vraagstuk w_ijzen 
i,:i deze richting. Voor .het Fra'rzse volk heeft· de m�arii Duitsla,:id 
zelfs nog een bitterder·. Jclatik dan vq_or onze· bevollcing. Wie: zou 
Frank_rijk's geschiedenis van de laatste· 80 jaren kp.rinen ·schrijven,: 
zonder herhaalde verwyiingen naar het edele Duitse drietal BiS:
marclc, Wilhelm en 'Hitler. deze aartsvijanden vári ·'èJe Franse natie_ 
�n haar revoluties? Revoluties, ·waaraan het óóvenal'te danken 
is, .. t de Franse natie een revolutionair:_e natie weid, gewrocht en. 
ontwikkeld niet dank zij, maar in voortdurende strijd met _het 
eodálisnie ·en _ZijJl legitieme,- moderne _-nazaat" het ascïsme-. 

SEC.TIE PERS 

1947. 

� Bj,jgaa:nd courantenlrn:i,psel 
·, uit 11�.t/t')e,r. .... é?/L.i II van 4-� ,,.. 'f-7 

op te le�gen bij het daarop ver
melde OD/,» no.: n 

Aan .ACD. 

Verzonden: J-d-Y"--"--·

•



Het Congres stond in het tek�n van de strijd om ... de grootheid 
van Frankrijk. De "grandeur", een nomenclatuur, die een andere 
klank en een andere inhoud heeft dan de grootheid van elke andere 
natie. Om het concreter te zeggen: men stelle zich een vergelijking 
voor van een strijd om de grootheid van Frankrijk met een strijd om 
de grootheid van ... Duitsland. Het ware een vergelijking van de 
strijd van Robespierre en Jaurès met de strijd van Wilhelm en 
Hitler! 
Het huwelijk tussen een politieke partij in Frankrijk met de waar
achtige Franse natie, het kan niet anders, i s  een revolutionair 
huwelijk. En het Franse Congres was de manifestatie, om bij de 
huwelijksbeeldspraak te blijven, van Vondel's woorden: ,, Waar 
werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit 
gevonden?" · 
Het richtsnoer op het Congres voo� de buitenlandse, zowel als de 
binnenl§l;ndse en economische politiek, ivas de strijd om Frankrijk's 
nationalt onafhankelijkheid. Duclos zei het -nadrukkelijk. Men be
streed niet alleen de Franse reactie, maar i n  de strijd tegen de 
Franse reactie lag de strijd tegen de internationale reactie. 
Vandaar de eis tot definitieve ontmanning van het Duitse militai
risme en• nazisme, met zijn oorspronkelijke wortels in de Duitse 
zwaar-indusf!rie en de organisatorische samenvattingen van de 
trusts en kartels. 1 
Vandaar ook de strijd voor de verbetering van het levenspeil van . 
de Franse arbeiders, boeren en middenstanders, en de strijd voor 
de opvoering van de tarwe-productie. . 

· 

De noodzaak van een vergroting van de graanproductie is zo essen
tieel, dat Thorez in een openbare meeting na het Congres e_r niet 
voor terugdeinsde om hogere graanprijzen voor de boeren te eisen, 
zelfs als dit gepaard zou gaan met een stijging van de kosten voor 
het levensonder houd. Heel terecht merkte hij op, dat slechts de 
industriële bourgeoisie belang had bij lage graanprijzen, . omdat d_it 
een onderdeel was van de taktiek om de · industriële 'lonen te u.er.
lagen. Thorez liet echter niet na. om een overeenkomstige verhoging 
va·n de geldlonen te eisen. Een complex van maatregelen dus, dat 
de belangen van arbeiders en boeren tot hetzelfde platform,verheft.' 
De onàfhankelijkheid en de grootheid van Frankrijk! Dit was de ' 
centrale leuze, waarin alle belangrijke vraagstukken, die op het 

.Congres bediscu$sieerd werden, culmineerden. Om een paar !.!OOt
beelden te noemen. Bij het koloniale vraagstuk werd Marx geci
teerd: ,,Geen natié kan vrij zijn, die een andere natie onderdrukt." 
Bij het vrouwenvraagstuk herinnerde Jeannette Vermeersch ( de 
vrouw van T_horez) aan de U?Oorden van Fourrier.: ·,,De natuurlijke 
graad van de emancipatie van de ·natie is de emancipatie van de 
vrouw." 
Zelfs aan het aandeel van het Franse denken in de marxistische 
theorie werd herinr.erd met een beroep op Lenin, die het Franse

socialisme naast de Duitse, filosofie én de Engelse -economie de,· 
derde wortel van het marxisme heeft genoemd. 1· -

Wat het Franse denken aangaat zij herinnerd aan het uitste/ce.nde 
referaat van Casanova, die Diderot, Descartes en andere Franse 
humanisten en ·rationalisten uitvoérig citeerde. 
En Jaurès! De twee grootste portretten in de enorme zaal waren 
van Jaurès en Thorez. Bij Jaurès' betekenis voor de Franse arbei
'ders verbleekt zelfs de naam van Troelstra voor het Nederlandse 
proletariaat. . . 
Hoe moeilijk de positie van onze Franse kameraden ook n'wge zijn, 
er was èe� · enthousiasme, er. heerste een geestdrift, · waarmee de 
hoogtepunten in onze vaderlandse arbeidersqeweging eenvoudîg 
niet te vergelijken zijn. Dit is geen miskenning van de Nederlandse 
arbeidersbeweging, want deze heeft haar eigen verdienste. Zij is 
niet van geringere, zij is van àndere kwaliteit. • 
En dan gedf!.rende de etenspauzei de kinderlijke vreugde, wanneer 
Thorez of de andere groten uit de partij staande op hun zitplaatsen 
een liedje moesten zingen. Natuurlijk met een collectief gezongen 
refrein. 

Stel je zoiets bij ons voor. · 

. van...Sant_en_,_ 

• 

I 
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Rappel 

or ... !� 

16 October 7. 

.�· 

Hiermede r.i.oge ik mij veroorloven, U 'rtli�jn schrijyen no. BX 
18033 dd. 8 Juli 194 7 in. herïnnering te brengen, waarbij ik U ver
zocht mij te .wB.len doen inlichten omtrent het congres van de 
".Parti. Co:nrau..71.iet� Frfl.nçais 1-', gc.1m .. ,d n te Straa tsbuz-g tu.ssen 24
en 1 Juli 1 9 47 • ·· ' 

,. 

• Met eon -
zeer ·.v�rpl.ichten. 

n de Roo6EdG<=:str.

erin?scomnissaris 
�in 1813 No 4 

' 1 
Het Hoö-f d V(;l.ll de ' 

CENTRALE VEILIGI-IEII?SDIENS· 
namens deze: 

J. G. Cra.b 1 e ndam 

,, 



Dear Col. E. , 

l 
-
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No. 41+7. 17/gno._ OHafG_!) 1 

la,.7 __ 
� oer •917

I 
23:ed July, ;1�---,-A(O/ Zl#tT

��, 

MEETJNG OF COil!M:UNis·rs JN LISBON 

Reference your letter Kab.547/46 of 14th M.ay on the above subject, 
icy bureau are gr-ateful for the information which they state is of slight 
value al though they are unable to check the accuracy of the report. Their 
reply with regard to your last paragraph has not yet been received. 

Yours sincerely, 

•



KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 
's-Gravenbage, 20 Octobe. 1947. 
Plein 1813, No. 4 

n oord toa richten aan den 
bLJHEALJ ! 

.I Volgn'6�GELEG __ \ iscomni:s�.iris in .li.J-/Af-1 , Ak,.,meenen Cknd. 
Plein 11313, Nr. 4. Cen Haag 
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Naar aanleiding van Uvv brief 
BX 18033 Gen. dd. 16 October 11_:)47 be
richt il<: U, dat ik niet over gegevens 
betreffende het in Uw briet' genoemde 
congres beschik. 
- Iviet i'Er. L.Einthov'--n is destiJ<is
besproken, ctat ctoor �lJ geen verdere
stappen in deze kwestie zouden worden
ondernomen.

De Regeringscommissaris 
in Alge

t
�e· Dienst, 

Voor · e, .._ 

�-

P.J .I\�.Driebeek.

IIet Hoofd van de / 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat, 
's-G RAVEN HA GE. 

@ 40221 - '46 
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Maurice THOREZ 
AU CONGRES DU PARTI COMMUNISTE ITALIEN 

"Nous allons, confiants 
à. l'effort, 
au cornbat ''

Milan, 6 ja.nvier (de notre correspondant pairticulie·r, par télé,phone).j 
AccuelHi pa,r une vibrante « Marseillaise >, Maurice THOREZ, secre· 
ta!re général du Parti Communiste Français, a. pris. a.ujourd'hui la 
pà.role devant les dé-!égués du Congrès nationa.l. du Parti Comm� 
niste It alien. 1 . -. -

Après avoir transmis Ie sa.Jut f f éf d 3, f des communistes frança.is, Maurice ... e Cl pr en ue « orce ,> 
Thorez a. poursulvi \: · · « Les dirigeants socialistes, de 

1 • Je suis he1•1·eux de pouvotr Blum à Guy MoJlet, sont étra.n
t�mo,gns,·, d cette t1·ibu110, des gers è. toût sentiment na.tlonal, 
••ttt!?nent., de frater11ité qui ,mis- 1 comme IJs sont étrangers è. !'es· 
ae,it les t!i<tvaille11,rs de 110s deux , prlt du socialisme. lis ne sont 1 
pays, qui u1tlsse>tt le• peuples de que !'alle marchante du parti a.mé- i 
1'rance et d) Jta,lj'é. Oar nous Fn1,n- ' ricain en France, mais Hs sont les 1 çrtiB, conini11,n,; {es �t répu,bUcain.,, 1 fournisseurs habituels des ca.lom
nous n'cwo11 jq,mals oonfondu , nies dirlgées contre Ja classe 
l'lt11lie �, Mussolini, le peuple ita- ouvrlère qui, dans sa grande 
li.,. •I le /ascis,,i,e. • , n1ajorlté, s'est pour toujours dé-

.Ketraçant l'histoire de Ja guerre l tou'rnée d'eux et qui ne se Ja.Jare 
contre. le fascisme, il a enauite pas impres.Sionner par les décla
montré que les peuplea ont com- t r•tioos sur une prétendu-e < trol-
1>rls d'une part « Ie ,·,He néfaste l slème force •· d.e la ,·éactio", toujours guidée pa,· « Les t.raV'll.llieurs ont déjà. vu, de.• 11iobiles ét>-anger• · d 1'it1térét lors des élections munlclpales com-natto>1al •. et. d'autre part, « la me dans les dernlères grèves, ·que mtsswn, htstorique àe la claase le. 3, force n'est qu'une forc� d'ap-' ouvriè1·e. éttme"t Le plus aotif de point de la réaction rassemblée 
� Réslst111tce et de la lutte pour sous Ja. houlette de M. de Gaulle, l i,1dtpendance 11ati.onale. • qui a cha.ussé dlmanche, è. Saint-Cette expét·ience des peuples, les -Etienne, Jes. bottes de son très 
farces Jmpért;,.listes, notamment en 
Amërique,. s'�fforcent de la ruiner. Elles ,veulent interd,ire tout p�ogrès, étendre leur domlr.atio,;i 

. « 111;,. de fai,·e 7n-évaloh· 1tne poli• tlque 11g,·e,,sive qui ,ie peut qtte précipiter Ze 1nonde dan& une nouvelle oatastrophe. • 

les impérialisfes américains 
1tilisenf fes résidus du fascisme ... 

\' Leurs auxiliaLres ? D'une part. 
les résidus du fascisme, commf' 
en !talie, ceux · du vichysme en 
France, d' autre part les scissionis
tes d\l type Blum, « trattres d l11 

1 clas,i;s ou.vhère et à le1.1,r pa,ys ». 
Un de leurs premiers gestes' 7 

Faire « ócarte1· les co1nmu1us�� 
ldu gou.Ver-neniettt àe_ l_t!Jl.r..-U4JIS pa·rce q1u; ces cont.m1..i� peu-j tie·,tt s1eno1·gueillir de la confia:nce 
qu• leur acoordent l• tiers de 1.eursl 

1 CQllcitoye,i,, et la inajori.té de !11j clàsse ouvrière. > 
, c Voità, c1�rs oa.nvaradN, sou
llgne Maurice Thorez, Z'explioation 

ld,"s événe1n1:e1its en France. comniè
1 ,,,. Jta,li.e et da11s d'a,1•tre., pays. 

Voilà pourquoj 110& peuples sant 
plaoés deva.it de no,we1Jes b11tail-l 
Zea qu/fls sa1t1"ont gag11Jer. > 

Stigma.tisant les ca,iomnies de 
l!iutn et de Schuman, qui parlaie.nt 
d'insurrect.ion à pro,pos des récen• 1 tes grèYe.s e':l France, Maurice 
Thorez décla,re ; 

« Il s'agi.ssait d'une gt'ossière 
dlv..-sion pour détourner l'atten
tlon du pia n d,e misère du gou
,,er,nemenit qui veut !•ai,re pi1tyer 
aux masaes laborieuses les fra.is 
de la dernière ituerre et d'une 
êventuellé prochafne guerre aux 
ordres des lmpérialistes a.méri-
cè.ins. ' 

c C' est dans eet te ba.ta.llle pour 
la défense des intérêts matériels 
et professionnéls des diverses ca
tégorles dè travailieuts français 
et sous Je si�• de la lutte pour Ja 
1auvegarde de l'indépendance éco
nomique et politique de la 
France, que se rassemblent des 

)�o
an

a�
a
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ca.thollques, des socialistes et des 
ra.dicaux, des Français de toutes 
conditions, des ouvriers et des 
Daysans, des artisans et des ih
le!Ïectuels et même certa.lns pa-
trons qui n'acceptent pas Ja. colo
ntsation de la. France. 

cher supérieur, Je traltre P&lain:f pour préconiser un corporatisme 
à la. bauce fasciste. 

« Aux exige.nces de Ja sécu,·ité 
fra.nçaise et à une dema_nde légl· 
time de réJ?arations, l'impérlaiis
me américain répond par un non 
brutal. Il m ·t sa griffe sur la Ruh,r 
et crée un moyen de pression éco
nomlque et poiitique sur la France 
et l'Europe, Ma1heureuse:ment, les 
gouvernants de mon pays acquies-
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et de la paix. Les farces des enne
mis de Ja paix, les �orces des pro
vocateurs de guerre sont grandes 
et- actlves et Ie danger est grave, 
ma.is les forces des partisans de 
Ja. démocratie et' de la paix, les 
forces. du camp anti-lmpêrialiste 

���b�:i�:: eÎ
1

�f efi��
n

:e
8
�o��is��t� 

,;i ellle.s combatt.6nt unies, eHes p••u
vent faire reculer, et !eront recu
Jer Jes farces de Ja réaction et de 
Ja guerre. 

< Un "eint s'est ,levé, c'est Ie vent 
de liberté, c'est un vent qui gon
fle les voiles du mouvement ou- , 
vrier et qui pousse vers Ie socia
lisme et le communisme. Novs res
pirons à pleins poumons, nous le
vens- notre. drapeau, Ie drapeau de 
Ja démocratie et de l'indépendan
c� nationale, Je drapeau de la paix 
E'l' NOUS ALLONS, CONFIANTS, 
A. L'EFFORT, AU COMBAT. Dans 
cette g:·ande ba.taille, f·réres d'Ita
l.i<>, pou.- le -blen du peuple, pour 
l� triomphe de notre cause commu· 
ne, y1ive le :Parti Communiste Ita
Jien ! Vive la fraternité franco-
itallenne ! > ·• l 



1,�enedeling v n C (P) a-n B III 

Op 2?, 23, en 24 Februari 1948 zou in Fngel�nd een congres worden gehouden van

de Engelsche Com�unistische Partij • . 
B I II 19 • 2 .1948 

Te]efonisch ��n I.d P.msterda.,m verzocht, te ween naga�n, wie als afgevarrruigde 

van de C.P.N. dit congres zal, ezoeken. 

B III 19.2.1948 
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LJRr"t1 :::> 
17. '3 _ .. ;�

Uit door gaans goed ingelichte bron vernam ik, dat de Austra
lische communistische Partij op 7,8,9 en 10 Mei 1948 haar jaar
lijks congres zal houden te Sydney (Nieuw-Zuid-Wales). 

Is het bekend, of de C.P.N. vertegenwoordigers daarheen zal 
zenden? 

c.s. 2393 - so.ooo@ 30543 - '46 



Q. y_. ±?_.
;::====== 

No:.ill.f-48-Geheim. 

Onderwerp: "Intern. Comm. bijeenkom t". -
l 

Bi,j lagen : één. 

Breda, 27 Maart 1��-

Met verwiJzing naar d.z.schrijven,.No:20/-48-
Geheim,d.d.ll Januari 1948, in antwoord op Uw brief,No:2554 
Geheim,d.d.24 December 1947, betreffende bovenvermeld onde\r
werp, heb ik de eer U.H.E.G.hierbijgaand te doen toekomen, 
het thans van "Spil" daarop ontvangen antwoord-schrijven,B.
DA/1-067/W.41, d.d.24 Maart 1Y48, naar de inhoud waarvan ik 
moge verwijzen. 

A a n 

De Heer Hoofd van de C.V.D. 
- - -

J a v a  s t r a a t, 68. 

's-G RAVEN HA GE. 
======================= 

w.



D.A/I 0067 /vV4I 

Votn1 note du24 décem.bro, 191+-7; 

La réunion illt0r11a tiona.J..e à.es mili tants .cornuu
nistes qui devait avoir lieu à l'étranger et st 
gnalée dans notrs rapport menBuel d'octobre 47 
avait été prévue comme a.evant se tenir en Tr.o
lioe 
Le dé_part des délégués belges avaj_ t été primi,, 
tivemant fixê au 29 octobre 1947 0

D 'ap.rès les déclarations du chef de la déléga� 
tion belgo, CLAESSENS Robert, d.i t 11BOBn, 82 d,� 
léguês ouropéens devaient se :céunir à un eri-..

droit non désigné� 

!lëva'.ïönt-représenter 10 P.C.B. 1 l@a nommés : 
:X :QJ ... A�S.§� Robort 

1 
dit nBOBn i né à A.nvers le 4-

5.,.,1901" c1omicilié 269 averi'�q du Roi, Bruxelles • 
._, , .. _._.._ .. --.-

/ l)JY"E'/ZER PhiliP).1-e, .né à Forest le 28-2-1903, 
dom.ic il-ié 1 30 :: àve-mre a.o La aken à if ette (Bru
xe1l os) c-

/ >IEIIDRICKX Adrion, rié à Etterbecl{ lè 17·-10-12,
. iomîc iÏÏé 2;,, :rue fü,t Transvaal à Ander lacht ( 
3ruxollos} 

I 
;��IÇQ!It. Piorro � né à BruxoJ.los, lo 25-I0-99, y 
ilo�icilié, ruo dos Brodeurs n°II o

Geponè.ant lo voyagc a été dé fini tivement annulé. 

le 24 mars· I948� 
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======= 

Breda, 22 Mei 

!!2.=�-48-Gebeim. 2 6. MAi 1948 
--

-, ACD/ Jbt'1t 
Onderwerp:"� IXe Congres der Q•f•�• 

te Brussel".-

Bijlagen :� exempl.Y!E de 
"Rode Vaan" 
--· 

Aa n 

2 exempl.!!!! andere 
Belgische Dagbladen • 

Hierbijgaand heb ik de eer U.H.E.G.te doen 
toekomen, 6 exemplaren, n.l.de nummers van 13 - tot en met 
20 Mei 1948, van "De Rode Vaan'', benevens twee exemplaren van 
de "Volksgazet"(B.S.P.) van 19 en 20 Mei, een exemplaar van 
"liet Handelsblad "(R.K.), van "De Antwerpse Gids"(R.K.), van 
"De Standaard"(R.K.-en pro-inciviek), alle drie van Donderdag 
20 Mei �n de nummers van Donderdag, 20 - en Vrijdag, 21 Mei 
van de "Gazet van Antwerpen".(R.K.).-

Naar U uit de inhoud van de laatste weken U toegezonde 
nummers van "De Rode Vaan", is mogen blijken, is sedert gerui 
men tijd door de C.P.B. een zeer intensieve propaganda ge
voerd, met betrekking tot het van 15 - 18 Mei 1948 te houden 
IX� Congres dier Partij te Brussel. 

Dit congres heeft intussen plaats gehad en aangaande 
het verloop en de aldaar behandelde problemen, het standpunt 

en de te verwachten activiteiten der C.P.B., zijn in de hier 
bijgaande nummers van "De Rode Vaan" van 15- tot en met 20 
�ei, zeer uitvoerige verslagen verschenen, naar de inhoud 
waarvan ik mij - kortheidshàlve - verwijzing moge veroorloven. 

Ter verkrijging van een enigszins beknopt overzicht, 
inzake de in deze bladen verschenen verslagen - waaraan het 
mij wenselijk voorkomt meer dan gewone aandacht te doen be
steden - gelieve U hieronder en op de volgende bladzijde, 
een nadere aanduiding aan te tFeffen van de datumsgewijze op
eenvolging van de in bijgaande bladen, aan bedoeld congres 
gewijde artikelen: 

le.- "De Rode Vaan" van Zat.15, Zond.16, en Maandag 17 llei, 
op de v66r-pagina en op pag.12, het artikel, onder he 
opschrift:"Groet aan het IXe Congres der Kommunisti
sche Partij van België." 
In het bijzonder moge ik de aandacht vestigen op de 
aan het slot van genoemd artikel op blz.12, vermelde 
namen van de buitenlandse afgevaardigden, waaronder 
de Nederlander Y!! SANTEN. 

De Heer Hoofd van de c.v.D. 
Ja v a  s t r a a t, b87 -

's-G RAVEN HA G E. 
---====----------------
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2e.- "De Rode Vaan" van Dinsdag, 18 Mei: 

a.- het verslag op de vóór-pagina en op pag.9,10 en 11, -
waarin opgenomen een weergave van het gesprokene doo 
de verschillende buitenlandse vertegenwoordigers. 
(zie voor wat betreft het gesprokene door de Neder
landse kameraad VAN SANTEN, blz.9).-

b.- op blz.6, 7 en 8, van hetzelfde blad, het zeer uit
voerig politiek verslag van de Algemeen Secretaris 

van de C.P.B., Edgar LAIMAND,-

3e.- "De Rode Vaan" van Woensdag, 19 Mei: 
�-- op de vó6r-pagina- en op pag.11, het verslag, onder 

het opschrift:"Het IXe Congres der Kommunistische 
Partij, beeindigt zijn werkzaamheden".-

b.- op de vóór-pagina van hetzelfde blad, de namen van 
de verkozenen in het nieuwe Centraal Comité, waarbij 
mede is vermeld de; naam van Frans van den Branden, 
leider van het z.g.n."Actie-Com1.te1.tTI'"'"Qerdokwerkers 
te Antwerpen. 

c.-

g_.-

Op blz.8, 9 en 10 van hetzelfde blad, de verslagen, 
onder het opschrift:"De bespreking van het Politiek 
Verslag",-
op blz.12 van hetzelfde blad, de verslagen, betref
fende de slotrede van Edgar LAIMAND en de rede van 
Maurice THOREZ.-

4e.- "De Rode Vaan" van Donderdag, 20 Mei: 
a.- op de vóór-pagina en op pag.8, de uiteenzettingen, 

onder het opschrift:"Redden we de Vrede en de Onaf
hankelijkheid van België�vermeldende een nadere 
omschrijving van de door de C.P.B.te volgen politieke 
lijn, zoals deze werd bepaald in het verslag van het 
Centraal Comité, voorgedragen door de Algemeen Secre
taris, Edgar LALMAND.-

b.- op de v66r-pagina van hetzelfde blad, de aankondiging 
betrefrende het binnenkort verschijnen in brochure 
vorm, van het verslag van Edgar LALMAND. 

Voorts moge ik nog verwijzen naar de overige in bij
gaande bladen met rood omlijnde en/of aangestreepte artikelen 
en berichten. 

Met betrekKing tot het gehouden IXe Congres der C.P.B 
valt het volgende op te merken: 

Op het voorgaande - VIIIe Cong!'es der C.P.B., dat van 
�O Mei tot en met l Juni 1946 te Brussel werd gehouden,waren 
als vertegenwoordigers van de C.P.N. aanwezig: 

a.- Gerben WAGEN.AAR, 
D.- Henk GORTZAK, en 
'IT. - �- van der HAM, 

terwijl thans alleen de naam van kameraad VAN SANTEN 
als öederlandse vertegenwoordiger wordt genèema.-

Volgens het artikel in "De Rode Vaan" van 31 Mei l 46 
telde toen de C.P.B. circa 100.000 leden, terwijl Edgar LAL
�' blijkens het verslag, afgedrukt in de derde kolom, op 

� 
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j
blz.8, van "De Rode Vaan° van Dinsdag, 18 Mei Î948, thans
heeft verklaard: "Vandaag staan wij met tiendu zenden en de 
"Partij is sterker, samenhangender dan ooitn,-

De verslagen in bijgaande bladen ademen een geest van 
strijdlust, welke in het bijzonder gericht is op het Marchall
plan. 

Alhoewel aangenomen kan worden, dat den leiders der 
c.P.B.zal blijken, dat tussen de door het congres opgeworpen
plannen, met betrekking tot die strijd en de practische uit
voering daarvan,nogal enig verschil bestaat, meen ik toch te
kunnen verwachten, dat de C.P.B.binnen niet al te langen tijd
tot een intensieve hernieuwde actie zal overgaan.

In dit verband moge ik nog verwijzen naar de verkla
ring in het verslag van Edg� LALMAND, vermeld in de meest
rechtse kolom op blz.7 van e Rode Vaan" van Dinsdag, 18 Mei, 
en voorts op de verklaring van kameraad Albert MATHIEU,poli
tiek secretaris van Hoei,weergegeven ç in de rechter-kolom 
op blz.9, van hetzelfde blad, luidende: 

''We moeten overgaan tot active strijd, we moeten de 
"

:p
roducten die ™ rer;eerders Y!,B hunne verdrukkers

"invoeren, boycotteren .-

Mede in verband met de geheime besprekingen tussen 
Franse- Belgische- en Nederlandse Communistische kopstukken, 
te Antwerpen, op j.l.Donderdag, 20 dezer, waaromtrent ik U 
berichtte bij d.z.schrijven,No:260/-48-Geheim,d.d.20 Mei 1948, 
lijkt het mij niet onwaarschijnlijk, dat deze mede inhouden 
het uitwer�en van plannen, welke gericht zijn op een gezamen
lijke actie van de Communisten der genoemde drie landen, om 
eventueel te komen tot een boycot aan de havens in West-Euro
pa, ten aanzien van de ingevolge het Marchalleplan in te voe
r.en goederen. 

Tenslotte moge ik nog verwijzen naar de �oor Bob. 
CLAESSENS gehouden rede, afgedrukt op blz.9 van De Rode Vaan' 
van Woensdag, 19 Mei, onder het opschrift:"Bob.CLAESSENS: 
De Intellectuelen en de Kommunistische Partij",- waaruit 
blijkt, dat de Belgische intellectuele communisten, naar het 
oordeel van de C.P.B.-leiders, zich te veel afzijdig houden 
en niet genoegzaam aan het partij-leden deelnemen. 

" 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

w.-



(}41< .. «-d � /:Z. J', '/$ � ,.t �-
r r-_j - Ayt-

{\J(9 t,� r) 
or�si� 

Betreffende: Gemeen
schappelijke verklaring 
van vijf communistische 

? 

Den Haag, 5 Me 
Vol" o. 

partijen. 

GE H E I M. 

De communistische partijen van Frankrijk, Groot-Brittann.i�, 
Belgie, Nederland en Luxemburg hebben in de tweede helft van AlJril 
1948 een gemeenschappelijke verklaring, o.m. bevattende een oproep 
ter verdediging van de vrede, in hun dagbladen doen afdrukken. 

Het hoofdorgaan van de Communistische Partij van Nederland, 
"De Waarheid,., ging evenals de Franstalige en Vlaamse dagbladuitga
ven van de Belgische zusterpartij d.d. 24 April 1948 tot publicatie 
ervan over. 

"Le Drapeau Rouge" en "De Rode Vaan" ruimden aan de gemeen
schappelijke verklaring op hun frontpagina de eereplaats in en bra 
ten de oproep in een opvallende typografische verzorging. 0De daa.r
heid" daarentegen publiceerde de verklaring op een binnenpagina in 
een lettertype en een opmaak, welke geen bijzondere aandacht ver
mochten te trekken. 

De gemeenschappelijke verklaring werd, in afwijking van de 
bekendmaking""in de beide Belgische kranten, in "De ·waarheid" nog
voorzien van�avolgende Inleiding: 
"Wij publiceren hierbij een oproep van de communistische partijen 
van de vier voormalige door de Dui t·ae Nazi's bezette landen van 
West-Europa en Groot-Brittannië. 

Deze partijen hebben onverzettelijk en heldhaftig tegen de be 
zetter gevochten en tot zijn uiteindelijke verplettering bijgedra
gen. 

Thans nu Araerikaanse en andere oorlogsstichters in toenemende 
mate hun misdadig bedrijf en de met zovele offei·s.. gekochte rust en 
veiligheid voor onze volken opnieuw bedreigen, richten zij zich ee
zamenlijk tot U, om tegen elke nieuwe oorlogdreiging te waken. 

Zij richtèn zich met kracht tegen het nieuwe aanvals-pact 
Brussel, dat de oorlogsvoorbereiding dient". 

Reeds in de eerste alinea van de gemeenschappelijke verkla
ring wordt alarm geslagen tegen het Pact van Vijf, dat 0een onder
deel van de plannen tot machtsuitbreiding van het .Amerikaanse impe 
rialisme" en "een nieuwe bedreiging van de vrede en de bestaansmo 
gelijkheden van de volken" wordt genoemd. 

De verklaring van de ondertekenende vijf communistische par 
tijen lijkt op de eerste plaats een papieren protest tegen het 
Marshall-plan, niet welks uitvoering juist een begin werd gemaakt. 
Het veelomstreden plan doorkruist thans metterdaad de agitatie Vel

Moskou en de nationale communistische partijen. Het Pact van Brus 
zien de ondertekenaars van de gemeenschappelijke verklaring als 
"de logische ontwikkeling van het Marshall-plan, de wezenlijke 
uiting van de buitenlandse politiek van de Vereni&'<le Staten, die 
gekenmerkt wordt door zijn agressiviteit en zijn openlijke voort 
reiding van een nieuwe oor log". 

Dit is hetzelfde aambeeld, waarop het Communistisch Informf 
tie Bureau te Belgrado (het Cominform), mede in het door hem om< 
14 dagen uitgegeven blad "Pour une paix durable, pour une democr 
tie populaire!", gestaag heeft gehamerd. 

- 2 -
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Dezerzijds is nog niet met stelligheid vast te stellen, dct 
de reactie op het Brusselse Pact, zoals deze in de collectieve ver
klaring der comriunistische partijen tot uiting komt, organisato
risch door het Informatiebureau te Belgrado zou zijn voorbereid. 
Tot heden hebben, voor zover bekend, leidende communisten in Neder
land op generlei wijze in het openbaar en in besloten partijverc;a
deringen toespelingen gemaakt of commentaar gewijd aan de gemeen
schappelijke verl:laring der vijf communistische partijen. 

De tekst opent geen nieuwe politieke perspectieven. Een ver
gelijking van de strekking der verklaring met de tot nog toe gege
ven richtlijnen van het Comini'orm over de te volgen koers, beves
tigt veeleer, da·t Jl,1oslcou en de nationale communistische .:parti jen 
voortgaan op de sedert September 1947 ingeslagen weg. Het comr1unis
tisch Informatie Bureau en de hierbij rechtstreeks aangesloten 
Franse communistische partij gaan kennelijk verder om de buiten
landse politiek van de u.s.s.R. en de gedragingen van de z.g. nati 
nale communistische, partijen te coordineren. 

In de verklaring wordt met evenveel woorden door de hierbij 
betrokken vijf colllDlunistische partijen in viest-1',uropa vastgesteJ_d, 
dat nde Sovjet-Unie, het grote land van het Socialisme "aan het 
hoofd staat van de krachten van de vrede over de gehele wereld . 

De formulering van de gemeenschappelijke verklaring is vaac 
gehouden. Na een aansporing tot "de volken van de landen die door 
het Pact van Brussel gebonden worden° luidt_ het 0.111.: 
"Onze landen waren de eerste, die de nazi-agressie ondercingen. 
Indien een nieuw conflict zou uitbreken, dan zouden wij wederom be
horen tot de eerste slachtoffers". 

"Laten wij dus", aldus besluit de·verklaring, "zonder uitstel 
alles in het werk stellen om al diegenen te mobiliseren, die stre
ven natir de vrede en de oorlog haten. 

Leve de actieve solidariteit van de volken van Frankrijk, van 
Groot-Brittannie, van Belgi�., van Nederland en van Lw::emburg in de 
strijd voor de souvereiniteit van de naties en voor een democrati
sche, rechtvaardige en blijvende vrede". 

Deze publicatie sluit aan op de reeds bekende a.nti-lVIarshall
campagnes en op de welvaartsacties der communisten. Zij versterkt 
dè indruk, dat hier vooral sprake is van een politieke manoeuvre 
van welker uitkomst de initiatiefnemers geen grote verwachtingen 
koestéren. . 

Wanneer deze Verklaring al het signaal had moeten geven voor 
het ontplooien van de erin vermelde "actieve solidariteit", dan.is 
daarvan tot nu toe in de praktijk nog niets gebleken. Het is evèn
wel mogelijk, dat zulk-e "actieve solidariteit0 zie3h in ondergrondse 
acties zal gaan 0ntplooien. De slechts korte spanne tijds, welk0 
ons daarenboven scheidt van het tijdstip der bekendmaking van de 
gemeenschappelijke verklaring, vormt voorshands een beletsel om 
reeds thans een definitief inzicht te verkrijgen in de eventuele 
gevolgen van de gemeenschappelijke stap der vijf communistische 
partijen. 

,5. 48 . 



Notitie KB 

Op 31 Mei 1948 is aan Clip0er bij brief nummer KA 36996 geschreven over 

de "Declaration commune". 

KB, 4-6-' 48 



Notitiet!... ZEER GEHEIM. 
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Uit betrouwbare bron ontving ik de mededeling, dat er aanwijzingen 
zijn, dat er een bi,1eenkomst is geweest van l eidende communistische 
leiders in Oest-Europa, in aansluitins op het congres van de Hon
gaarse com�unistische ne.rtij, we.ar o.a. als gasten aanwezig waren:

.,(/ 
jj ,DUCLOS, KE;FFIGAN(rrn.} H0iliIBERG(Zweden), RYDBERG(Finle.nd}, STRThTG0S..;/ 
; t ;, en R0USS0i:WGriekenle.nd}, ,J:ENSEN(Denemarken}, P0PT0M0V(Bulge.ri .ie), 

k �PIECK en GR0TEN0HL(Duitsland), FISCHER(0ostenri,ik) en een groot aan
tal Polen. 

}j Verdere aanwi,1zingen hiervoor zijn, dat T0GLIATTI en SECHIA Italie 
)t per vliegtuig op 17 Juni verlieten en dat ZACHARIA.DES, R0USSOS en 
i VAPHEIADES op 10 Juni j.l. na.ar :&'RAAG vertrokken.

25-6- '48. 1302. LP. 
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Het is niet bekend,dat een dergelijke conferentie heeft 
plaats gevonden en dus ook niet of er Nederlanders hebben 
deelgenomen. 
De aandacht wordt echter gevestigd, op Jaap BRANDENEURG,die 
op 4 Juni jl.naar Hongarije is vertrokken en mogelijk en 
passant dit congres heeft bezocht. 
Het betr.C.O.is reeds aan U doorgezonden. 

25/6�48 
BIIIe. 
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ACD/JLP/iP/i 

( 
Uit doorgaans goed g

1

einformeerde bron vernam ik dat 
op 12 en 13 Juni het Congres v�n de Oostenrijkse Communistische 
Jeugdorganisatie zal plaats vinden, waar vertegenwoordigers van 
Nederland aanwezig zullen zij�. 
Is het ook bekend wie de Nederlandse vertegenwoordigers zijn? 

LP. � 11-6-1948 12A6. 



NOTITIE KB, 

Op 5-10-48 is bij brief 46972 aan CLIPPER medede ling gedaan, dat 
het congres van Dem.Juristen op 6-9-48 te Praag w as geopend. 
voorts, dat de commissies, die na de openingsred�voeringen werden 

gevormd, zich bezighouden met de bestudering van vraagstukken als 

atoomenergie, nersvrijhe id, menselijke rechten, oorlogsmi sdad igers, 
en dat Benno STOKVIS voor Nederland deel heeft genomen aan het congres. 

7-10-48, KB.



MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 
'S-GRAVENHAGE, de .... .. :U . .. Janm:.ri ................ .... l 9 .. 4J

�DCNI'.i JJirectie Juridische en .dministratieve Zaken. 
No. 752-69 G.S. Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

deze brief d a g t e k e n I n g, n u m m e r 

en af d e 1 1 n g nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen 

./. copie van een brief van Harer r,Iaj eptei t's 

t 
Gezant te \�rszawa, dd. 28 December 1948, 

No. 4684/750, waaruit blijkt dat J.SCFJ.LKER

heeft deelgenomen aan het te .larsza71a gehou

den Fusie-congres der communistische en socia

listiscI'-e rartijen. 

Voor de J,:inister, 

�et Hoofd de� �irectie: 

Aá.!1 het E.:ini:::"ueric van AlgeCTene Zaken, 

t.a.v. de Centrale 7eiligheid�dienst, 

Javastrac.t 68, 

te 

's-GRAlf:8]'-JHLG:S. 

@ 44629 - '48 



• 

.. .. 

/ 

46 /750. 

r z t 

667/748 

Ond r 

ei< 

Dit Gezant chap h eft met de R r � •halker ge n 

d. 

w.g. •



UI Tl'REK3EL. G · ·;is1.rfil LIG:..EID..,
BERICEI'. 

12 September 1949.

1PPORT. 
7./Yf) 61

Datum van bericht:
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: 
Betrouwbaarheid van het bericht: 

eigen personeel.
betrouwbaar. 
betrouV✓baar. Eetrouwbaaroo id berichtgever: 

Met mlke instanties wordt samengevrerkt: gene. 

Welke acties zijn ondernomen: gene. - - - -- - - - - - - - t - - - - - - - - - - - - - - - - - -�;-

EERIOIT. 

No • .304/49.

Op 10 eptember 1949 te 15.20 uur, arriveerden met het C.S.A. -
vliegtuig uit Praag de volgen de personen: 

PJ) � l "l �\
- - - - - - - - - Jan H .A K E N - - - - - - - - - - - - -

=-+- geboren te FinsterV1olde, 1.3 October 1912, Nederlander, van beroep 
journalist van 11De Waarheid" wonende te .Amsterdam, Lakstraat 32 huis; 

f D JJ;:.1- xl- - - - - - - - - louis Henri K O N I N G - - - - - - - - -
Nederlander, van beroep journalist van "De aarheid" wonende te �\mster-
dam, Y/eesperzijde no. 2. 

pD 1 0 t OJJ- - - - - - - - - lbert Martin V E L T M l, J\T - - - - - - - - - - - -
� Nederlander, van beroep electro monteur, wonende te ilmsterdam, Trampen

burgstraat 22 '• 

Typ:LvdE
Coll.·7 

Allen waren op .31 .Augustus l9li.9 via Schiphol naar Ç/arschau ge
reisd, waar zij een congres � hebben bijgewoond. 
Zij ;varen in het bezit van een transit visum voor Tsjecho-8lowakije 
en een visum voor Polen voor 1 maand. Zij hadden bij binnenkcmst elk
een boekwerk over de geschiedenis van Warschau bij zich. 

Volgens een bericht in "DE faarheid", van 7 September zou op 
de vergaderingen" '1"16lke gehouden worden in Verband met de Ronde Ta
fel conf'erentie, over het onderv,erp "De Càmmunisten en de Ronde Tafel
conferentie", op de 'ltolgende data en plaatsen worden gesproken door
Jan Haken: 
8 September op de vergadering te 
9 September 
10 September
15 September
111 September 
17 September

Groningen; 
{inschoten;

Hoogezand; 
Haarlem; 
.Arnhem; 
Stadskanaal.

Of deze Jan Haken dezelfde persoon is als de hierboven omschreven
is niet bekend, evenmin of hij mogelijk een broer is van de op de
lijst van gehe� gesignaleerden voorkomende Harm Haken. 



S.T. 15 Septwnber 1949. 
___ ..;;....._ 

No. Geh ./Gr. V. D, 1.307 A9. 1 Volgno. 

Bijl . : l. 
I :2 O·SEP. 1949 

Onde:rwerp: G renspassage 
J. Haken e.a. óO&I 

s \ 
.

Onder vezwijzing naar mijn b rief No. 
Geh eirn/Gr.V,D. 24-4, d.d. 9.2.491 betreffende
"Harm Hak en", moge ik U hierbij doen toe
kom en een uittr eks el uit een rapport, opg e
maak t door z, rela terende grenspassage 
door J·. Haken, L.H. Koning e n  .A.M. Ve ltman. 

Te Uwer in.forma.tie diene, dat in  het dag
b lad "De Waarheid" d.d. 14.9.19L�9, pagina 3 
een artik el betreffende het in b ijlage dezes 
vennelde congres is opgenomen. 

S.T •

.Aan: B.V.D. 

Typ:LvdE 
Coll.:� 



,. 

1 NISTERIE VAN 
BINUEt'J. IDSE Z KEN 

's-G.ravenha e, 22 October 1. 49 
'700 1 ,,. • Co. 

:re•: 

Onè..: 

E'700öl IIId/h 9
r •• v se"' v 11 I re:;chat1s,rne 

DIENSTGEHF.IM 

grenspassage communisten. 
,. 

t 

.H:Lermed.e mog·e .ik U - wellicht tèii overvloede - berichten, 
dat de bekende communisten Jan HAKEN (13.10.1912), Louis Henri 
KONING, ,iournalist van 1'De Waarheid", wOnende Wee-sperzijde 2 en 
Albert Martin VELTJIAAN, wonende Trompenburgstraat 22-I, allen 

·te Uwent,, die op 31 Augustus 1949 per v liegtuig naar V'ars·chau
waren gereisd om een congres van communistische oud-ille�alen en
oud-strijdersor.ganisati'es te bezoeken, op 10 ,September 1949 per
�liegtuig te Amst�rdam zijn teruggekeerd.

Zij waren in het bezit van een transit-visum voor Tsjècho
Slowakij e en een visum voor Polen voor 1 maand.Bij binnenkomst_
hadden zij ie<Jer een· bóekwerk bij zich over de geschiedenis· van

· Warschau.

-lHet Hoofd van de Dienst
namens· deze: 

111r1,·. 
,Y . .

De He ér 
I 
I:Ioof 

te .. • 
AJiTSTERDAM • 

va n Politi·e 
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RAPPORT 
Vanz KA-R.A. 
Aanz Hoofd B en C.
No. A.114. 
ONDERW�RP: HAKEN en WELTHAN • 

Volgno. 

f�SEP.,1949 

-��JS-

1. Clipper ontving bericht, dat er op 1 en 2 September j.l.
te WARSUHAU een C ongres-'is gewee-st van communistische 
oud-illegalen -en oud-strijdersorganisaties. Onder de 
deelnemers waren 2 Nederlanders, t.w.: 

x 1. HAKEN, Secretaris vande C.P,N.-en lid van d e  Staten-
Generaal en 

��2. W�LTHAN, lid c,P.N.

/ 2. Clipper zou gaarne zo uitvoerig mogelijk over deze perao-
,V� nen worden ingelicht (hun curricul,um vitae, functies in de 

� 1
d°b 1

' C.P.N. en belangrijkheid,enz.) � 

23-9-49. Y°' 

[. ,, ) .• n JV,1. _ �·1' 

�� l-�-�� 1,,.
�

Uv rt�
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No.: 

KA.RA· 

B.B. 

. In ntwoor� op Uw rappoi:t dd. -·23.9.1949 No. A. 114, bericht 
ik. U dat voorzover b�keJ?,d, door de, hieronder genoemde Jederlanders 
is deelgenomen aan het op l en 2 September j .1. te :a.rschau ge
houden congres van communistische oud-ille�alen en oud-strij.ders-
o.rganisati es • � · · 

" ,. 

'' 

.. ' 

'Stamt uit een ui'terst links georiente:erd pezin. Na de lagere 
sc.-1 doorlopen te hebben,' werd ��j landarbeider.· ·Heef'.t een

· fe . ressief karakter. . . • ) 

Omstréeks 1935 werd betrokkene· lid van de cormnunistische par-
tij. 

1938 Gekozen als. lid van.het de·C.P.N.-district Gro-
ningen.' 

1939 .Gekozeh als C.P.N.-wethouder 
,- . 

. . . 

Gedetineerd in een:Duits concentri,.tieke.mp te Buclienwalde. . . 

' . . ' . ... . ';" . 
. 

. . 

Gekozen als lid van l:j.et C.P.N;-partijbestuur. �enoemd tot lid 
ván het dageliJ"ks bestuur der C.P.N. Lid ;Politiek B-4.reau der 
c.P.N. Gekozen rils lid van de 2e Kamer der st·aten Generaal 
·..roor de C.P.N. �· , ·; 

� 'Z. .. . 
� •. ,1947 Bezocht het congres van de Coin.munistischE3· Partij' ·Frankr'ijk. · 

. 'Maakt.e een studiereis .. doqr Oost-Dui tslanä.' en bez-ocht · 
S.E.D�-con·gres' te �Berlijn. In Déce.mbe.r herkozen als lid van , 
het c.P.N.�partijbestuur • 

. '·;· 
. 

* } 

1948·Herkozen als i'id van de 2e Keunèr der.Staten Gene�aal voor 
de C.P.N. Werd in Deêember"door.de �ijkswacht i11 België aan
gehouden -we.gens illegale' grensqversch.rijding_� Hij verklaarde 
op weg te zijn naa.r een .vergader;ng te Brussel. 

2e'K0NING, :Louis Henri; ,ç::eboren 16.9.1899 ·te �rnster.dam; WO!).enqe Wees-
·perzijde 2 ( boven te Amsterdam.

Behoorde oorspronkelijk tot 'de Re�9nstrantse Broederschap.
Is lid van d e_ C.P .N. Ti Jdens de' bezetting werd hij do9r de
Duitsers gedeti�rd. Na de be.vrijding benoemd tot voorzitter
afdeling Amsterdam van de Ned'. Verg; ll1a.h Ex-Politieke_ Gevane;e
nen. In 1947 g_e�ozen als hoo.fdbestuurslid deze_r ve�eniging.



-2-

:3e VEL'M AN ;(niet el n)- Albert Martin; geboren 10.10.1914 te Amsterdam; 
wonende Trom1fenburgstraa t 22 te Amste1.•dam. 

"\ 

. . ,. 

,. 

Oorspronkelij� beroep;: electro-monteur. Bet,rokkerie, beschre
ven als een màn met ·een achterdochtig en gesloten karakter, 
was enige jaren Y06r de oorlo·g voorzitter van de msterdamse 
"Vereniging voor Oültuur, Ontwikkeling en Ontspanning"(V.c.o. 
�.),een afdeling van �e �eenmalige jeug�or anisa�i��der 

c.P.N. In 1935 maakte hiJ een reis naar Gamanka in'tU.S.·s.R. 
voor een bezoek aan de gecollectiveerde bedrijven aldaar. 
Werd begin 1946 benoemd tot lid van het .c.P .N •• districts
bestuur Amsterdam, speciaal belast me t de scholing. 
In :Ma rt !948 ondertekaede hij ee n van het partijbestuur der
c.l:hN� afkomstig. schrijven·. Aan' de ondertekening was toega-

. voegd "Afdeling Kader". In 'April 1949 · ondertekende hij een 
soort gelij�e brief voor de afdeling organisatie. 

Ter gelegenheid van de in de aanhef dezes genoemde reis, 
gaven zowel Haken als Koning als beroep op: Journ�list van 
het dagblad. "De ·taarheid". 

,.. B.B. 
6 öètober 19&9 •. h 

. \ 



• 

Nota van KA-R.A • 

- . ---::-::-:::---:;· :::-� ~ =1
vd ua::éA.1 ... 1\,

In antwoord op ziJn verzoek is aan Clipper bij brie_, nummer 70325 
medeeedeeld, dat HAKEN. KONING en VELTMAN hebben deelgenomen aan het 
congres van 1-2 Sept. gehouden te Warschau. 

KA-R.A., 12-10-'49 



--

Uit niet nader te controleren bron vernam 
ik heden, dat begin November te Parijs een communistisch 
congres zou plaats vinden, waaraan ook van Nederland.se 

zijde zou worden deelgenomen. 

20.10.49 



• l v b r l 

o.. B 721'632 n.a.v schr. van C 7 aan B III 72602 z. Co 

)nd •• 

• 

• 

Cormr;11nisti ohe oo os 
t rijs • 

Volgens en med deling u t niet nader te controleren bron zou 
be in ov b l te Parijs een communistisch congres zijn e-
houd n, door edorlan e communis zcu zijn deel-
genomen. 

. Ik , oge U v rzoek mij te willen doen berichten 0 ot U <>mt.l" nt 
h t vor nst a d& iet b kend is oî bij ondorzoek bekend mocht zijn 
gewor-en� raa.rb1J mijn belangstelling in 't byzonde.r uitgaat naab 
het aantal en de ucu, ... _ van de H de.rlandse deelnemers. 

Ga.tU"ne zal 1k tevens vernemen o'f" wellicht bekend is kunnen 
orden or h t hier een nieuwe internationale bijeenkomst -voor de 

v.red betreft. 

Het P.oo:fd v n de Dienst 
t namens deze: 

J.C.C.r bb n am. 

De Heer Hoofdcommissaris van Politie T' 5�. 
te AMSTERDAM. (tt

De Heer Hoofdcommissaris van Politie fÎqo&. 
te 
ROTTERDAM • 0t .



1 0TITIE 

Aan: KA.RA 
Van: H.B. 

Ond: 

No.: 

Communistisch congres 
te Parijs. 

B 721513'2 IIIe/h 4 
n.a.v schr. van C? aan BII

?2602 z. Co.

Volgens een mededeling uit niet te controleren bron zou 
begin November 1949 te Parijs een communistisch congres zijn 
gehouden. P...ieraan zou ook van Nederlandse zijde zijn deelge
nomen. 

Ik verzoek U mij te willen mededelen of U omtrent het voren
staande iets bekend is of bij navrage bekend is geworden, vmarbij 
mijn belangstelling in 't byzonder uitgaat naar het aantal en de 
namen van de Nederlandse deelnemers. 

Ge.arne zal tevens worden vernomen of het hier wellicht een 
nieuwe internationale bijeenkomst betreft voor de Vrede. 

(III). H.13. , 
19 November 1949 Hts 

11î/ 



• 

L 

Nota van KA-R. A. 

Op 26 November 1949 is aan ixpresse ten brief geschreven, nurmner 72632, 
wuarin hem inlichtingen betreffende een comm. congres, dat begin November 
te Parijs zou worden gehouden zijn gevraagd. 

KA-R.A., 20-12- 149 4 



�--

RAPFORT ACD II 

Congres van de Poolse vrijheidsstrijders. 

Uit betrouwbare bron vernam ik, dat op 
1 en 2 Se_tember 1949 te archau een congres plaats vond 
van de 11 verzetsbet"l'egingen, waaronder verenigingen van ex
politieke gevangenen, in Polen. 
Het congres werd bezocht door ongeveer 2.000 gedelegeerden. 
Onder hen bevonden zich een dertigtal priesters, die in 
toespraken verklaarden zich geheel voor de Poolse zaak te 
willen inzetten. 
Afgevaardigden van de verzetsorganisaties uit Duitsland, 
Oostenrijk, Frankrijk, Nederland, België, Itali\!l, Roemenië, 
Hongarije, 11sjecho....Slowakije, de Sovjet-Unie en het democra
tisch Griekenland waren op het congres aanwezig. 
De leider van de delegatie van de Socialistische Eenheids 
Partij van Duitsland, Wilhelm PIECK, verklaarde dat de grenzen 
aan de Oder en de Neisse als blijvend moesten worden beschouwd. 
Verschillende van de gedelegeerden spraken op openbare vergade
ringen, terwijl zij Auschwitz en de Poolse industrieele centra 
bezochten. 
Op het congres werd besloten om, nu de Poolse verzetsorganisaties 
een fusie hadden aangegaan, meer dan ooit eensgezind en actief 
medewerking te verlenen aan het versterken van het wereldvredes
front. ( einde) • 

ACD II 29 October 1949. 



No. 7681-1-49. /VJ 
Uw schrijven No. 72632, d.d. 19-11-49. 

Ond: Communistisch congres te Parijs. 

V E R T R O U W E L I ;r K. 

3 December 1949. 

In antwoord op bovenaangehaald schrijven wordt mede

gedeeld, dat bij verbinding No. 13 niets omtrent een 

begin November 1949 te Parijs gehouden communistisch 

congres bekend is. 

Ook in de iagere kringen der o.P.N., hier ter stede, 

is daaromtrent niets bekend. 

----------------------------------------------------

u-3.



I.D.No.1392/49. 

VETROUWELIJK. 

Ond:Communistisch Congres 

·� 9 JAN.1950·

1 A(D/ 77 vob l
5 'Jianuari 1950. 

te Parijs. 

..,e...:, 

In antwoord op Uw schrijven No.72632, d.d. 
19 November 1949, wordt bericht, dat hier niets is 
kunnen blijken omtrent een in November 1949 te 
Parijs gehouden Communistisch congres van welke aard 
ook • 

.Aan B.V.D. 



-

RAPPORT 
Aan: Hoofd B
Van: fül. .. R.A.
No.: F.114 
ONDEHWT�RP: Comm. congres te Parijs 

Expresse meldt ons in altLtwoord op CFH/49/272 (726✓
i
:at zijn dienst

niets weet van de door U bedoelde bijeenkomst in Parijs. 
Er heeft officieel geen enkel cpngres plaats gehad gedurende de periode
welke U vermeldt. 

1.2.1950 



-

ltAPPORT 
Van: KA-R.A. 
Aan: Hoofd B en c.

No. E"461 

t �· 15 fE.6. 1950 

\ ACDI c9oO� 
ONDERWERP: Buite!!_±i3..Q.ds� afgevaardigden naar bet Congres 

• vai1qe_)3_ri �_çommunistische Part il!.

1. N.a.v. Uw mondeling verzoek ontvingen wij van Sardine de
hieronder·volgende lijst van buitenlandse afgevaardig
den naar het onlangs gehouden Congres van de Britse
Communistische Partij:

E)r "-Dui teers: 

·:ic �
�x

Willy AGATZ, Max REIIVlANN. 
Paul l\lJEHKER, Paul WANDEL en 
KEILSEN waren ook verwacht, 
niet gekomen. 

\ 
Margariff 
maar zijn 

� �L /DENEN: Borge UOUl'l[AN, 
� - �•X FRANSEN: Joanny, �E LIOZ. André 11i\RTY was wegens ziek•

/ , • . . _ t.e vc�·tnnderd �� komen_. 
d) •,SP.ANJ AJU.DEN: Vin een t_e U .. u.BE. 
e)�A'TSJEUiiEN; Dr. P"OGhAZKA, Vaclav DAVIll 
f)-:.ll�F :liFnLANJJE,.HS: Siegfried BARUCH, J·�:_:.<s

ïvan. de.r
DRIFT �-

g) /[TALIA1'EN: Cè'leste 'Carlo NEGARVILLE en ec11tgenote
1/, Eleonore 

h)
X 

BELGEN: MOERKERKE
i) ,....-,'ROEMENEN: Arram .l:HJNACilJ was verwacht, maar is niet

gekomen. 

2. Welke Engelsen naar het CPN Congres zullen komen, is
nog onbelcenà., maar zodra ie.ts bekend is, zal bardine
ons waarscruwen.

14-2-50



UITTREIZSEL 

Uit OD 1058 Naam: COMMUNISME IN NOORWEGEN 

.Voor OD 36 Naam: COMMUNISTISCHE CONGRESSEN il!N HET BUITENLAIID 

Ag. nr: 83504 Afz. : GR. VD • Datum: 11-4-50 

Aard van het stuk: rapport.

Te Uwer informatie doe ik U bijgaand foto-copie va..n een rapport, betreffende 
de communistische partij Noorwegen toekomen,naar de inhoud waarvan ik U 
kortheidshalve verwijs. Het rapport werd aan mijn U bekende Y bij mijn be
zoek aan Noorqegen ter hand gesteld. 
De regerings-commissie in Algemene Dienst is door mij eveneens terzake in
ge:J_icht. 

Uitgetr. door:C.W. Op aanwijzing van: C.I 

Datum: 9-3-51

·49 



SECRET 
Korwec1an Communist Party. 

--------------------------------

Commentary on Nat1onal Concress 20/22. February 1950. 

219 elected delecates met, all belonc1nc to the 

:Wvlien Group. The tore11n delecates and euests w111 be lmown 

trom the press. No secret .foreieners met. 

The election ot chairman, elect1on comm1ttee1 and 

all other eommitte•• were unani■ous. EYery colllllittee bas •• chair

man specially picked men rroni the Lövl1en Group. Also the chairman 

ot the meetinc• was ohosen·specially so that Ll:SY11en could haTe 

-., 
1'1.111 control ot the Yarious part• of the discusaion. It is ot

• 

apeeial intereat that Just L1ppe was chosen as chair-n throuc}l 

the t1n1•h1nl parta, 1.e. the elect1on and the settinc up ot the 

· different atandinc croupa.

The tieht between USvlien and the Fu.rubotn traction 

had, howeTer in tact already been decided betore the congr•••• The 

main point tor USvlien and bis eroup was .first and toremost to put 

all the blame tor the catastrophe that had happened to the Coll■UDist 

Party durinc the period 1945-49 on Furubotn. This was not eaay, 

however, as I.lSYlien and bis croup through their position in the 

p8rty would normally be just as much to blame. Even i.f they tried 

hard through the chairman of the meetin� to avoid any direct or 

indirect tAlk about this subject, a number of delecates took up 

the problem. 

The next o�ject for Lövlien was to giYe the tore1�n 

delegates the impression that the party was sound, that they::still 

_'bad a maas-background in Norway, and that he himselt had the party 

�ompletely in hand. The Communist Youth demonstration durine these 

days was prepared to show this, but was in many ways not Yery 

success.ful, especially as the number or demonstrators was r8ther 

low. The various speeches from the toreicn delecates showed however 

e"en tho�h they in form gave the impression ot beinc very hearty, 



.. 

• 

that the dele�ates undoubtedly ware aware of the real cond1t1ons 

in the party, and of WYlien's Joint responsibilities as to the 

result of the eleetion and of the ceneral weakeninc of the part7. 

From the outside it was clear that LèSYllen'• croup 

had 1'ull control of nearly all representat1Yes. ConcernJ.nc the inner 

party-quarrel, the only th1ng th�t happened was a tew demonatrations. 

A few points micht be of interest. There was obYiously a ereat 

feeling ot reliet that they had manaced 1n the end to iet rid o� 

Furubotn, and this teelinc triuaphed OYer the bad concience thai 

they had not manaced to do it betore. Strand Johallaen wu thererore 

ob�iously the hero ot the concress, eYen 1t he peraonal.17 did noi 

make any speeches. The clear cut tendenc7 in most ot the apHc'1ea 

w�s the sel.f'-critioal analysis, made with the usual Commmist 

teneney. 

The main speeohes trom IDYlien and .Arne Petteraea 

ware made w1th the object ot later beinc published, and ware pro-•b.17 

not written by themsel•ea. The speeches made by the gueata aainl.7 

d•alt ·with the cond!tions in.their own countries. The Dane .&kael 

Larsen pointed out •ery early in the ■eetin& that the "BrethreJl 

Partiea" had alwaya tollowed USYlien, and had strons.17 dialiked 

Furubotn. The other speeohes t'ro■ the cuests ware onl.7 ot any 

interest in so tar as they acain and again pointed out the 1Co111ntor■ 

p
A

role:Fight for peace with the Red Ar■y, and secondly f'ight aiaiAat 

the capitalistic war-■oncera. 

The Swede H1ld1ng Bacberc was the Ko■intorm mall and 

had the directiv to ci•e the consresa the one and only correct 

Kom1n1'orm li�. He went through in detail the f1cht in the party, 

the eleot1on catastrophe and Friheten. He also went into the work 

ahe8d. The main thing was to f'ree the maas ot the workera h'o■ the 

unnatural soeial-democratie leadership 1n ScandinaYia. He -d• it 

clear that he was not at all sure that they would succeed 1n doinl 

this in Norway. If war brok• out, the Red Ar■y would oontrol the 



Gontinent, and the Anglo-A.mericans would try to control ScandinaYia. 

The �omr.n.mist Party hé<d to do everyt:.ing to :r,revent this. They had 

to pre;,rire themselves in detail, the werking masses had to turn 

their weapons against their real enemy, the figbt had to be as short 

as possible, the werking masses could only be spnred from sut"ferine 

and misery 1:f they had a repll�r strong Communist Party. IT war 

broke out, every man had to know what to do; there could be no naw 

9. April with its disorder and disunity.

The political outlook was high pr1ces and a stronc

increase in unemployment. The n:ational problea was the real baai• 

for policy planning.(Incidentally, this is very good, as it 1s the 

main reason for the attack on Furubotn). \'ïith an oYerwhelming flow

of quota.tiens, Hagberg pointed out that the werking classes could 

only get their national independence through socialism, and to 

conquer socialism w8 s only possible through co-operstion with the

Red Army. The national state es worked out by the capitalistic 

western states is the enem;y o� the werking classes. It I!UlSt be 

fought by all means and in all tields. The total product1on muat 

be reduced. P»eparations tor war of any kind, direct or indirect 

must be stopped. To 8ch1eYe this, the Communist Party must ha•• a

• mass· beckground. This can only be done by taking up all elementar7

demands. The Communist Party had to take the lead, and be the first

to t�ke up all demands of any kind all oYer the cowitry, and at any

time.

The conclus1on of the genera1 pol1t1cal discussion 

is as :followss 

1. Fight :for peace.

2. Fight against the :farshall-plan and the Atlantic Pact. LöYlien

put in his last speech at the end of the political debate, the

program into 5 points:

A. Fight for the standard of living. Reactionary policy and the

social-democratic leadership will result in a lowering or the

standard of living for the werking classes.



• 

. 

lt B. Action acainst the planned re-arma.ment. It was 01' extreme

1mport9nce to eet the trade-unions to Join in this work.

c. It w8s necessary to eet the workinc people to Join in the plan

to throw out the new control commission in Norway (the MA.AB

n. Keep on with the work to iet ;;orwaY out of the Atlantic Pact.

This pact, the obJeot ot which is to make Norway the base tor the

new attack line all oYer Europa prepared by the 1mper1allat1c

countr1•• acaimt the SoYjet-Union.

U,yllen pointed our tbat the·part7 could eaa111' 

1'1nd a lot o1' people amonc the workinc classes, but alao UlOD.I the 

1ntellectuala, wllo woald join in such a work. 

•• '1'he decision ot' the Stortinc (Parliaaent) to import 35 000 tom

01' .American weapons bad to be attaeked. The part7 had to work

tocetber with the transportation workers and all other special

workers, and he part1cularl7 atressed the neceasit7 ot' stoppin&

tb••• ••apon deliYeriea.

It was stressed both by Hacberc and USvllen that 

the t'icht had to be concrete, i.e. the object was to destroy all 

possib111t1•• t'or the capitalistic power• to waee war. The wa7 to 

co ahead ••• eapeeiall7 to uae the appl'oachinc une■plo7JNnt and the 

h1ch prl•••• and•• must atart where we can tind the workers; in the 

tactor1•• and in the trade-unions. 

The econoay and the organisation of the party 

det1n1t•l7 c••• the 1mpress1on ot' beinc Yery chaotic. The Yarioua 

part7-aubscr1pt1ona bad not ci•en any result 1n tryinc to stop the 

eYer 1.ncreasinc det1c1t. 

It was operated with a party ■embership 01' 14-

17 000, but the nuaber o� really payin& members did not exceed 

10 000. The pieture ginn by the different deleiates o� the con

d1t1ons in the Yarious district organ1sat1ons was a very dark one. 

The members were either asleep, or they were totally passiY and 

1solated. The second centre controlled �.4, ot the members. 
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• � "Friheten" was a Yer7 dirticult problem. EYerTthinc was wroq,

• 

• 

trom the press to the editorial sta.t'f and the economy. In 1945 

the ciroulation was 100 000, stabillzed itsell' on 25 000 1n 194e, 

but 1s now down to 18 000. All the money that the part1 had 

colleoted in one wa7 or the other had been used. 

Tbere is one quite 1nteresting point concerninc 

the excluaion or Furubotn and his croup. USY11an had prepared 

bis ground to the extent that the concress and the normal deletate 

wanted to co auch 1'urther -than the leadership. They wanted to 

exclude all Ful'ubotnists. L6Yl1en had at this part of' the m.eetiq 

to uae 3ust Lippe 1'or all he was worth to avoid such an eventualit7 • 

It is obYious that the leadership wants to take back the Furubotn 

men one b7 ane arter a reasonable time in blackest darknesa. 

The elaction went exnctly as planned. 

had haweYer, by this time cot tired of the very hard diciplin, and 

qu1te a nWlber o� practieal proposals were sucgested. None 01' tb•• 

had aey real importance, but showed the definite will or the 

representativea to get their views aired • 



' 

• 

Oslo, 8th March, 1950. 

·P.M.

Dutch citizen Mar aretha Meta Liesbeth de Vries, bom 
1.5.1925 at Hilversum. Passport_ No. 4 10 5 issued at 
Gravenhagen. Arrived Norway 28.1.1950.for the second time. 
Spent most of 1949 in Nonray. 

Miss de Vries studies at the Academie of Art in Oslo. 
She associates with John Leffmann, Stabekk pr. Oslo, who 
worked for the Russians (The Russian Embassy in Stockholm) 
in 1944 and 1945. He is suspected of having maintained his 
contact with the Russians • 

, 

? 
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RAPPORT '� 1 Alll 1950
Van: KA-R.A. 

A(D/ 
�., 

Aan: Hoofd B. f /-�-�-� No. A 548. 
ONDERWERP: Internationale bijeenkomsten van Communisten. 

1. CLIPPE zond ons bijgaande lijst van internationale
bijeenkomsten van communisten, die binnenkort gehouden
zullen word�n. Deze lijBt stelt ons in staat rappohten
te checken betreffende bewegingen v an Communisten, die

�· c... naar een van deze bijeenkomsten gaan.

2. Als CLIPPER nog meer lijsten ontvangt, zal hij ze  ons
doen toekomen.

19-8-50.?
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15-30 July '50

20-23 July '50

30 July � 
13 Aug '50 

End July '50 

13-20 Aug. '50

14-28 Aug. '50

Aug.' 50 

Summer '50 

15 Oct. '50 

Fiftb Intern. Film Festival 

Third Congress of Soc.Unity 
Party of Germany 

Peace Cam.J? 

Intern. Transport Werkers 
Union Congress 

Karlovy Vary en 
Marianske Lazne, 
Czechoslovakia 
Germany 

Innermanzing, 
Lower Austria 

Stuttgart, Germ. 

Joint Italian-French WFDY Rally Nice, France 

2nd Congress of Intern. 
Union of Students 

Prague, 
Czechoslovakia 

International Sport Festival NYC, NY 

Intern. Conf. for Defense of 
Rigbts of Children 

World Congress of Partisans of Italy 
Peace 



INTE'lNATI0NAL Cür.Il\lUNIST MEETINGS! 

14-25-Aug. '50

15 Aup.;. '50 

15-20 Aug. '50

Aug 31 

Summer '50 

1 Sept '50 

9 Sept. '50 

20 Sept. '50 
( probably) 

30 Sept. '50 

2nd Congress of International Prague, 
Union of Students Czecho-Sl. 

Exec Cornm of World Peace Cornm. Budapest, 

Communist Youth "Peace" 
Meeting 

Internstional Sport Festival 

mntern. Conf. for Defense of 
Rigbts of Children 

Youth Rally 

Peace Congress, Anti-Fascist 
Resistance Fighters 

All-German Peace Congress 

Peace Rally 

Hungary 

Nice, France 

NYC, NY 

Weste-.:'n Germ. 

Berlin, Germ. 

Berlin, Germ. 

30 Sept. - 1 0ct. ·Çongress of Young Partisans

Dortmund, GT 

Germany 
1 0ct. '50 of Peace 

1 0ct. '50 

15 0c t. '50 

0ct. '50 

Nov '50 

1950 

China's National Day 

2nd World Congress of 
Partisans of Peace 

Party C ongress, CP Italy 

11 France-URSS11 Association 

Music Festival sponsored by 
Intern. 0rgan. of 
Pro�ressive Musicians 

SE CRE T 

China 

w�. 
� 

Ital;y 

Budapest, 
Hungary 



t'ö fl�,;;.. .� t1r-'
��� = 

o�I -_ --

RAJ?J?ORT 0/Jj�l)
� 4 SEP. 1950-

Van: KA-R.A. &, / ( · / 0 
/ 

Aan: Hoofd B. 1 'J..ó·o->-

No. A. 580. ---· JJJ6

ONDERWE P: Internationale Bijeenko!!l,�t_en van Q..�n.gn�isten. flp;.,,., �
1. Ten vervol�e·DP ons A. 548 dd. 10-8-50 (ACD 911.f?)zij

hier'bij aan-gehÖden een tweede lijst van internationale
hij eenkomsten van c ornmunisten die in de loop van dit jaar
zullen worden gehouden.

BIJLAGE: 1

31-8-50



Op 28.9.1950 werd aan Clipper brie.f CAH/50/657 geschreven, 
n.a.v. de Noti'!;ie van HB nr. 92065 dd. 22.9.1950 betr.
het M..tsic Festival in Buda-pest.



NOTITIE 

t: 
Uo.: 

KA-RA 
B.B. 

B 92065 n.a.v. rapport van KA-RA 92065 Co 91352

Ond.: usic Féstival te Budapest. 

IIId/h 3 
Naar aanleiding van Uw rapport dd. 31.8.1950 no. 

A. 580, bericht ik rr dat het tfjdstip waarop het l"u.sic
Festival te Buäapest is gehouden, bij benadering kan
worden v�stgesteld uit de inhoud van mijn notitie dd.
4.9.1950 no. 92040.

1. 

( III). H.B. 

,, 22 September 1950 
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No. Gr.V.D• 1292/50 Conf. 

Bijl.: een. 

Onde rv;e_rp: 

i'lan: 

Typ: 18. · 
Coll.:t,v 

./



KSEL. 

Datum "1/an oot bericht: 
Rapporteur: 
Van wie is be t bericht afkClllstig: eigen ,dienst. 

betrouwbaar. Betrou,jbaarheid bericbtge"l/er : 
Betrouwbaarheid bericht: · betrouwbaar.

gene.1 elke acti.e 's zijn ondernomen: 
Met welke instanties wordt samenge

werkt: 

HUN P. SPOOBT.lm. 

HUN BA�AGE .• 

I.OTOOORKING. 

Op Donderdag, 31 i1ugustus 1950, ·ce 5.50 uur v.m. reisden per 
D-trein komende vani;µ. t Dili tsland 'Via ae doorlaatpost Station-Venlo, 
l' ederland binnen (goor zo ver de personaJ.ia bekend zijn): 

;i.. BRDINENI!ERG, Dirk, . geboren te Heerenveen,. óp 16 Januari 1925, 
Nederlander, wonende te"H_eerenve·en; 

2. JANSEN, Johannes, g!')boren te To venter, op· 12 Septembe1.· 1929,
Nederlander, wonende te Deventer;

. 3. BBUKEL, van den, Johannes, Jacobus,geboren te Den Haag,
2,3 Jan�ri 19 ... 3, Nederlander, woonplaats onbekend.

4. JONG, de Esther, (meisje), geboren te Parijs" op 20 October
1931" Nederlandse, woonplaats onbekend. · 

Voornoem<la personen, die in e-lkanders gezelschap reisden,
,varen allen i�•bet bezit van geldige Nederlandse paspoorten met
(. thans) -verlopen visa o.a. -van ·nuits;I.and en Hpnga.r:i,_j e.

a. 

c. 

, ·  

Bedoelde. personen ,;Ï�rën i n  het ·be,z'it• van.:· 
;In het Russisch of Hongaars ges1;elde pamfletten, welke 
•niet gelezen konden worden, waarop de initialen van ç1e commu-
nistische partij (hamer 11J:;t sikke·l) 'Voorkwamen.
Prospecti e, waarop afbeeldingen van Stalin voorkwamen. De
daarop ge_drukte woorden konden a lbier niet gelezen worden.
Kar.tonnen plat\9n� -ter gi:,ootte"van ca. l x _6o cm, wàarop behou
dens hamer en, sikkel, ·een aantai personen (arbeiders) met op
de achtergrond, .een aantal. fab'rj_eken,. voorkr1amen.
To juiste betekenis ·hiervan is:niet bekend •.

' ' • > , • • � 

,, Op desbe·treffende gestelde vragen ant\roordaen zij:. 11\'Vij hebben 
. J.4 dagen te· BÛc(:ar,est "1/erblevèn en aldàar een·jeugdcongres .bezocht".

Meer bijzonderheden z ijn niet bekend. Exemplaren van -pamf,letten 
e'!;c. werden nie•t door hen achtergelaten! 



�:5.rk BRDTI�E!-1BERG 1, geb. 16.1.192·3 Heerenveen, eder
lander, wonende Sohans 124-, Terband (bij Heeren
veen); 

Johannes J.ii.NSEN, geb" i.2 September 1929 te Jeventer, 
Nederlander, wonende Gronoviusstraat 7 • 1Jeventer; 

. 
. 

3. Johannes Jacobus van den BEUKEL, geb. 23 Januari 1923
te 's-�ravenhage, .i:Teçlerlanël.er, wonende HoèfkQ.de 1314,
's-GravSlnha.ga; . . . 

4� Esther de JONG, geb. te Parijs, 28 October i931, 
Nederlandse, wonende te Amsterdam, Ilunzestraat 45/ 
III -0f 1e Atjehstraat 41 hso· 

Voornoemde personen reisden in elKanders 
en waren in ha t bezit van geldige J ederlandse paspoor
ten met (tharia) verlopen visa ·voor Duitsland en Honga� 
rije" Zij ha(iden het jeugdcongres. te Budapest bezoch·t 
en aldaar 14 dagen v.er.�oefd. 

Zij waren in het bezit van in het Russisch of 
Hongaars gestelde pamfletten1 waarop de initialen van 
de Conrrou.nistische partij voorkwamen, van prospectus
sen met afbeeldingen van Stalin en van kartonnen platen, 
waarop behoudens hamer en •siJr1,el, een aantal arbeiders 
met op de achtergrond fabrieken waren afgebeeld •. 

(III). H"B
0 

2 October 1950 



u,. · t j, fi Do rl.P st R. ·f ··········· ··········· ·············· 
Datum en uur van v� / signalering: 
Samen werking met: _g � JL � 

Ondernomen acties: .. $. � !:! '!. 

G r t d Naam: .. . Sáüî (Pa�Ï;esnaam: ..
Voornamen:.... . . ........ . . . . .. . .. . Man/\7� 

Cl. 
,0 

Alias�... . ................... Nr Legit.bew. B.l.: 
G�boorteplaats:.. :?� S.t.�r.d.�. datum: 19.�7�99

Nederlander ' 'flNationaliteit thans1 . . .......................... .............. bij geboorte:
Beroep: . . i'4i:15tèrda.m�

·· 
Adres: 

Soort: .... Hedei-1.pasp .... ·NJ. geldig tot: 
Uitgegeven te: op: .. . . .  ............... . door: . 
Ned. visum nr: . geldig tot: 
te: ......... .. ................................. op: riietwaa.rgJt?lén 
Andere voorkomende visa: ldeii ················ ····················
Bijzondere aantekeningen: 

Reden: . niet bekond 

rvas ge.ld g 

uitgegeven 

Reist van: ....... Ne4(;;!.rl,3Jl.d ............................... naar: ................. B�ussel.. 
V bl .. f d · N d I d Amsterdam er 11 sa res m e er an : ... .... .. .. ................ : · 

. trein Vervoermiddel: ........................................................ . 

Naam: Voornamen: Geb.plaats en datum: 

FOTO 

...... ....... . .... ············.. ... --�

Adres: 
'..c: 

]J� tn gezel::: reha·p ·v11n'de woo; Eke Zeg·ëii
ï

1g· gêboren B üchiriä� oud origèveer
...... t ······· 50. jaar.- ·Neder1.- ·natiG�l:iteit·�···· 

b/i 

i: Lengte: 
Ë Postuur: 
1; Haar: ... 
& Bijzonc;lere kentekenen: .. 
iïi Kleding: . .. 

.. Schoolopleiding: ·· 
-� Vakopleiding

..c: 
u 

(f) 

Talenkennis 
Godsdienst 
Politieke richting: .... 

Ogen: ...... . . 
Oren: .. .·

Neus: ..... . 

Gelaat: 
Mond: ... 
Gebit: .. 

Reden van v�t/signaletin_g �n nadere bijzonderheden: 1ng.,E;)V.•!)lge geg®.en ins.t,.rllc.ties •. 
ttet nuitenland tAntwe�pen. -veiligheid van de titaat.) is 

!UB i 101-7/7/'50 

· · onmiddellijk tel� lce�m:s gegeven va.ndeze uit.re,.:s� · · ·········· ·



r. 11tat1on. Dl -

Datum en uur van v'aliö�signalering: 
Samen werking met: . 

Ondernomen acties : .. 

c:: 
<l.) .... 
<l.) 

'ö. 

<l.) 

0:: 

0. 
,0 

• .c::
.!!? u
<lJ lfl 

0::°v 
N 
<l.) 

Naam: . G Meisjesnaam: ..... 
Voornamen: .................. .. ............ . .  . ...................... ....... Man/�-
Alias:. ......................... . . ........ Nr Legit.bew. B.Z.: .. . 
Geboorteplaatst\:.:lut.0...;.'ÛEu.1• .... datum: 2!, A.p.�11,190 ··•·
Nationaliteit thans: �. ?

..:
:�./\.0. · <�t... bij geboorte: 

Beroep: .J.1i{t .. �,.,..,,. ,D.ffi.�.1.� .. .G.tn\..\�l Oenerru1..L,. .... ..................... . 
Adres: . . . . . .l .1s·:..el>t .. ,"1ll'J.,.Ghur.lott.e d.e ... Boul.>C\t1st�&at•• l.-8-• hs,.. . 

Soort:��::.Jt>F .. -1.9.q.��". 
Uitgegeven te: 

Nr ........ . geldig tot: .................. ................... . 
op: .................................... .... door: . 

Ned. visum nr: .... geldig tot: uitgegeven 
te: op: door:. 
Andere voorkomende visa : 
Bijzondere aantekeningen: 

Reden: .. nl�t, tek:oml. 
Reist van:. flt::1,g:\� .. naar: ... Al,11:1te1>d�.rm •... 
Verblijfsadres in Nederland: . ��"� ... �4.r��•···

Vervoermiddel: ...... .. t:,oi1, • 

Naam: Voornamen: 

4Ï . 1,$�� ??'.ç�� .1it��g�-:pqill n ...

;/.:,/ 
Ingekomen: /3- .J? 
St. No.: 9' 'J-/�-n 
Verzonden: ./7-3-J? 

FOTO 

i: Lengte: Ogen: ...... . Gelaat,. 
Ë Postuur: . 

� Haar: 
& Bijzonc;lere kentekenen: .... 

in Kleding: . 

.. 
bil 

.5 
ö
.c:: 
u 

rJl 

Schoolopleiding: 
Vakopleiding 

Talen kennis 
Godsdienst 
Politieke richting: .. 

Oren: .. 
Neus: 

Reden van .ltet'hf)ó.r/signalering en nadere bijzonderheden: �ne ·�vo.le_f} 

!UB 1101-7/7 /'50 

Mond: .. . 
Gebit: ... . 



-fü . ..F.' d.r rl
Dl ENS 1�m

�
tlr�rl � 

Datum en uur van� signalering: ..... 23�3�19.5.l.�····ti.j.d 9.50 uw • 
Samen werking met: . 23�3�1951 , tijg .. 11 .•. 3.4 .... uur .....

Ondernomen acties : .. 

Ingekomen: .1¾. .j-./ 
St. No.: � 7-.J J-.57

Verzonden t .l) -�-&7 

Meisjesnaam: ..... 
Voornamen: ...... .. He.ndrikus .•.................................................................................... Man/� 
Alias: ........................ ., Nr Legit.bew. B.Z.: 
Geboorteplaats: .. -Am.ê.t.13.:l'.'.4..�Jll:, . datum:. 2P. .Ap;r.il 190$.,. 
Nationaliteit thans: N�q �J:'.lenq �:r.�. bij geboorte:
Beroep: ·········:r,4,.c1 ... .?.� ... Kê-.l):16.J:'. ... g,�r .... ê.t.(;1.t.�.n. ... O:-e.n.$:r.as.1 .• 
Adres: ........ 4.l'.l'.lêt<?r.Q.�IIl� ... Q}:),9:rl9..t.t$. ... Q.e. .Bourbons.trast .. 18 .... hs ..• 

Soort:.... N
.
ed. paspoor�r 

Uitgegeven te: 
. .... .. . geldig mt-l€f?ItfJf {ti' 

FOTO 

Ned. visum nr:

op: ......... .... ....... ....... door: ........ ........................ ....... . 
.__ ________ _ 

geldig tot: uitgegeven 
te:... op: . . . door:. 
Andere voorkomende visa : 
Bijzondere aantekeningen: 

Reden: Vermoedelijk hezoek .. ae.n .. een.. communis.tisch congres te .. 
IN 

----en 
Reist van :.. A:m$t�rda:m ............................ ........ naar: .Brussel... ... Brussel. 

UIT Verblijfsadres in Nederland: Zie adres. 
Vervoermiddel: r:r.e.:i,P.L 

0. 
,0 

Naam: Voornamen: 
1 .c 

-� u
Q.) <fl 

et: Q) 
N 
Q.) 

bl1 

... JJi.J .. re.J�q� ... a.Jte.e..J:11, 

j ��� t=l(}:t;�i;/1
.
S. ..

,0 
c:o 

ê: Lengte: 
Ë Postuur: .. 
1J Haar: . 
fu Bijzoncjere kentekenen: .. .  

iii Kleding: . .. 

bJl 

.5 

u 

if) 

Schoolopleiding: .. • 
Vakopleiding 
Talenkennis 
Godsdienst 
Politieke richting: .. 

Ogen: ...... . 
Oren: .. 
Neus: 

Geb. plaats en datum: 

Gelaat: 
Mond:. 
Gebit: ..... 

Adres: 

Reden van ïvêf�signalering en nadere bijzonderheden: :Cnge.y9.1g� B6.B(:}YE3,I.1 tP.f::l:tï.:r.1.:1.cr:t;:l.e.iL. 
--iuitenlend is onmiddellijk telefonisch met de grenspassage in kennis ge-
s·tetd � (Veiligheid Väh dè Stäat te AntWeï;;penr "Oïrïll�34 üur refsêie betrok�.

kene· w':er ·naar Nederland. Van personeel vän · de Bélgischë Vëilighéid varià.ëSt.aat .. is .... het .navolgend,e.vernomen: .. 
. ................ ... z.-0 .•.. z .•.... 

IUB 1101-7/7/'50 



Dezer degen wordt in Brussel een Comrm.mistische bijeenkomst 
gehouden. Gort zak, die vermoodoli jk o-p ·weg v1as nPo.r deze bijeen
komst, is door �ersoneel van de Veiligheid van de Stoet in Ant
werpen de verdere reis naer Brussel verboden. ( '. . .ull�s kon ge
schieden n�ar aanleiding van de telefonische mclaing) 
Door genoemd personeel is hij teruggebracht naar Nederl2nd. 
Door de Bel:,ische Rijks-i..-10cht wordt verscherpte controle uitge
oefend op personen, die ook naar deze bijeenkomst wensen te 
gaan. Zij zijn in -het bezit van een lijst van on _,evcer zestien 
persone.n aan uie de toegang tot België moet worden geweigerd. 
Deze personen zijn allen Nederlanders. (vooraanstaande com."1U
nisten) 

•

• 



QJ1èn.si_y,,hni.n 1/.51. 
Nr -. .  P.c:>g�:t.aatpost EI.JSi5EN-WITHÛIS 
batum en ���···��·�

· 
--- · · _;3�1P�Îr nbë 1.., · ·· Ö U�/s1gnalenng: .?4 ...... 9 ................. 9J.5. • 

Samen werking met:.·-···_ ··································�---·� � • -
Ondernomen acties : 

Naam: 9 9 R T Z A K Meisjesnaam: ....... . 
Voorna li:E:Jp<:lJ.:1kUs men: . . ................... ................... _v!an/\7rouw 
��::= · . Aïiïs�e.rdam ..... Nr Legit.be2.Bk:ai i ar orteplaats ...................................................... datum: ........... 5 .... P .................. 9 .......... .
Nationaliteit thans: NE3.�8.����f38. · bij geboorte: ................... . 
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n.a.v.

berichten, dat op 24-3-195l 
aan de doorlaatpost ernhout een :tweetal autobussen aan
kWam. De. inzittenden :verzocht.en toelatin� in België. 
Zij reisden in oollectief verband en maakten deel �it v 
de muziekvereniging "Scala" te Rotterdam. 
Volgens verklaring wilde men een muziekuitvoering geven 
té .Antwerpe�. 

Bij dit gezelschap bevond zich Hendrik RlKS�AN, 
geo.1-10-1898 te Rotterdam� fabrieksarbeider 9 tevens 
verslaggever van "De -vaarheîd",, wonende te Rotterdam, 
Sp tastraat 60b(beketid). 

In verband met het te'houden communistisch 
congres te Brussel werd door ambtenaren van de �elgieche 
Veiligheid aan H.RIKSYlAN de toéga.ng tot België.geweigerd, 
hoewel hij :ve_rklaarde sleohts een verslag te ·willen make 
van de muziekuitvoering te Antwerpen •. Het overige gezel-
schap kon ongehinderd doorreizen.· 

Indien de Vereniging 11Soala 11 te Rotterdam.als 
een extremistische Vereniging bekend mocht staat\.of als 
in het bestuur van genoemde Vereniging· meerdere extre
misten zitting mochten l,ebben, zal ik het op prije ste.1-
len,. ·dienaangaande nadere inli_c:htingen te ':erkrijgen.



NOTA 
VAN: KA-R.A. unr,tBGD�T \

Op 7-4-51 werd aan SPIL brief No. 106381/CBS/742(106381) ge� 
schreven, waarin hem de inhoud van rapport 106381 dd. 5-4-51 
van HB aan KA-R.A. werd medegedeeld. 

1?-7-51, H 



Aan: 
Van: 

Ka-RA 

à .B. ./J
B 106381 ,/f. Vil-

IIIm/h 3 

Hierbij bericht ik U-dat de algeme n secretaris 
van de c.P.N., Saul de GROOT, geb. 1987.1899 te Amster
dam, wonende te Amsterdarp., op 21.3.1951 tezamen met 
zijn huishoudster Eka.Bouchina filhelmina ZEGELING
de JONG, geb. 18.6.1903 te Achtkarspelen, via Roosen
daal naar Brussel is vertrokken. 

Het doel van zijn reis is niet bekend. 

Het bekende 2e Kamerlid Hendrihïls GORTZA 
25.4.1908 te Amsterdam, wonende te Amsterdam, ver
trok op 23.3.1951 via de··doörlaatpoat Roosendaal 
naar Belgiij met bestemming Bru..ssel. Hij werd ech
t�r door de Belgische autoriteiten niet toegelaten 
en weer teruggebracht naar Nederland. 

Op 24.,�1951 passeerde hij'echter te voet de 
doorlaatpost Eijsden-Withuis met bestemming Luik • 

. Op 27.3.1951 keerde hij via Roosendaal terûg 
naar Nederland, Volgens het dagblad "De Waarheid" dd. 
28.3.1951 heeft GORTZAK op het congres van de OoP.B. 
gesproken dat omstreeks 22, 23 en 24 Ma.art 1951 te 
Brussel werd. gehouden. 



S.T. 29 Maart 1951.

No. ·Gr.V .D. 421/51. Conf. 
Bijlagen: e:_en. 
Onderwerp� Communistisch 

Als bijlage moge ik u een uit
treksel uit een veiligheidsrapport doen 
toekomen betreffende maatregelen van 

_Belgische zijde, om bezoek van Nederland 
· se cornrrrunisten aan het te Brussel ge

houden congres tegen te gaan.
Ik m9ge tevens verwijzen naar de. 

· grenspassage meldingen van de geheimge-
. signaleerden.. 

.GO�TZAK.rapport.S.T. no. GG 72-51
· verzoenden dd. 27-§.-51.

Van ÖMMEREN-AVERil'J'K rapport S.T. 
no. G.G. 27-51 verzonden dd. 29-3-51.

· Aan de Nederlandse zijde van de
grens zijn geen bijzondere ·maatregelen
genomen ter onderkenning van de uit f 

Nederland afkomstige congresgangers,
1
\ 

daar ilr· door U niet op de hoogte ben
., \ <�- . gesteld (zoals tot nu toe gebruikelijk

{?y ··was). dat een dergel_ijlt congres zou 
worden gehouden. · · · 

S.T. 

Typ: 10. 
Coli.: y.. 

AAN: B.V.D. 



UITTREKSEL 

Datum van bericht: 
Rapporteur: ., 
Van wie is het bericht afkoms't:Lg:. 
Betrouwl:Barheid bericht: 
Welke acti�s zijn_ ondernomen: . ·
Met wie samengewerkt: · · 

,. 

... 26 Maart 1951. 

Eigen waarneming. 
Be tiouwbaar • 
Geen. 
Geen. 

- - - - - - � - - - -

In verband met het.Communistisch .congre6; dat te Brussei is gehou
den, trad er op Vrijdag 23 Maart 195l, te 12.00 :u,ur in Begi� een 
verscherpte Grensbewaking in. 

Al het reizigersverkeer dat van Nederla.n9: naa·r België ging !'Verd door 
personeel der Rijkswacht, bijgestaan door personeel der- Belgische 
Ve;i..ligheidsdienst, op hun paspoo1"te·n geqontroleerd. De· a]Ilb.tenaren der 
Veiligheidsdienst war�n in het bezit .van een lijst waarop alle namen · 
van personen die u·it Belgi� geweerd moesten worden, benevens van· een 
lijst, waar.op alle nummers van motorrijtuigen voorkwamen,· welke door· 
deze personen �ebruikt konden worden. 

· 

Een der ambtenaren d�r Veiligheidsdienst vertelde mij dät.door hun 
dienst reeds verscheidene Nederl�nders over de grens waren gezet, waar-
onder Gortzak, de Koning en Averink. · · 

ês Te Putte is de in Putte wonende Booms, p:ropagandis.t der A.N .Z(.B. door
de B_elgen teruggestuurd. -
De controle is op Zondàg 25 Maart 1951 te 12.00 uur beeindigd_. 

�oll� :g 



. 
t:f·- -

� 

-:t tf j ... 
l'J' I

- 3 APR. 1951

) .. 
,1 ,, 

1 <J 

't.1;, 

1 ./ 
1bt• o/·J!jJ- rn4.1; 

Bel8ie gezet. 

1) CLIPPER deelt ons mede, dat de HERALD TRIBUNE dd.
24-3-51 een artikel publiceerde betreffende de arrestatie
door de Belgische autoriteiten van 15 buitenalàndse
communisten, die naar Belgie waren gegaan om een
nationaal congres van d e  CPB bij te wonen.
Deze gedelegeerden uit Frankrijk, Italie, Luxemburg,
Zwitserland en Nederland zouden onmiddellijk worden
uitgewezen.

2) CLIPPER zou het ten zeerste op prijs stellen de namen
dezer buitenlandse communisten en verdere inlichtingen
betreffende dit voorval te ontvangen.

2-4-51, H



n.a.v. rapport van KA.RA 106457 z.Co

Blijkens daaromtrent gepublioear berichten 
in Belgische en Nederlandse dagbladen, zouden op 
23 Maart 1951(ten tijde van het xe oongres der el
gische communistische Partij) 15 onge\1ens te vreem
delingen - waaronder ook ?Iederlanders - te .Bru.sèel 
zijn aangehouden om te orden uitge ezen o

Volgens dezerzijds ingewónnen inlichtingen 
ging het hier echter aleollts om 9 personen, t.w. 

" 4 · Luxemburgers,· _3 Zwi tse:rs en, 2 Nederlana.ers.

De Nadérlanders zijn genaamd: 
1" Ränna Jacoba (Annie) van Ó IT� 

-28.5.1913 te Enschede, wonende te Haarlem en
2. Leonardus Adrianus ·KONING, geb. 15.4.1904 te

Amsterdam, wonende aldaar.
. { . 

·_Beide J derlanders reisden ·per trein van Roosen�
daal naar Antwerpen in gezelaohè.p van de bekende Hen-
dricua GORTZAK. 
Gor.tzak w�rd te Antwerpen door de controlerende ilel
gisohe ambteruµ-en aangehouden en door dezen weder over ·· 
de ûederlandse· grens gezeto De beide e·eretgenoemden 
echter �eiaden ongehinderd door naar Drussel, war
zij pas in de namiddag, in het restaurant "B:r:asserie 
Flamand�",. door de Vreemdelingenpolitie werden aange-
houden. · 

Annie A�e-rink gaf. áls do�l ·van baar ·verbl�df' ,in 
de Be'lgiaehe hoofdstad opi-!fbijwoning van lie_t · congres 
der ComitlUnis tisohe I Partij � België" • · , • · . 

. Koning·daarentegen zei<le als. journalist aJ.�a.ar , · 
te vertoeven. Hij ·meende daar 2 3 dagen �e verb1ij
ven. Hij verklaarde niet te zijn gekomen.om het con-
gres te bezoeken. -, · · 

In de avond van diezelfde dag erden de beide 
,. Nederlanders te Roosendaal over d grens gezet. 



Te U er informatie wordt nog vermeld, dat 
itendrious Gortzak, na zijn ü.itl iding uit Belgi 
opnieuw de grens passeerde, via Eysden. n ong hin
derd naar Brussel reisde, alwaar.hij liet woord ge
voerd heeft op het oongras van. de o.P.B •• In verband. 
met hetgeen hem·was overkom�n, verklaard hij daar: 
"liet Partijbestuur van,de t e-derlandse Partij had me 

"opgedragen te komen en zo•� besluit moet uitgevoerd 
"worden" • ., 

· · 
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No: 210.- DIENSTGEHEJJ�.- 7 April 1951.-

Onderwerp:"Het Xe Congres der .Q,.;E.�
te Brussel".-

b.ts 
�,3,t1S:1�

Bijlagen : één.-

A A N : B.II.
V A N : W.- , 

- ,'l:,') 
1.1'> 

1 ; . 1 0 APR. 1951

� � In aansluiting aan dezerzijds schrijven, 
�- . 

No:192,d.d.,30 Ma.art 1951 - met bijlagen - betreffende het van 
2.3 - 26 Maart j.l.te Brussel gehouden Xe Congres der C.P.B., 
heb ik de eer U hierbijgaand te doen toekomen, een opgeplakt 
artikel uit de "Gazet van Antwerpenn van Zaterdag-Zondag, 7-8 
April 1951, op dezelfde aangelggenheid betrekking hebbende, 
naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen.-



' 

_..._.___,_.._,,, (F.Z_
ij 

__ Z-1J-... n--v_;;e�rw_z ____ t--ti�--d------"1(
, In het verslag dat door de al-. , gemene selcretaris iter ko·nvmu,-1 nistisc}J,e partij op het Kongres 1 dat onlangs te Brussel gehoiulen werd, voorgedragen werd, lwmeneen drietal verwittigingen en bedreigingen voor, waarop wij de 
i bijzondere aandacht zou,den wil-
1 len vestigen. Vooreerst een strenge verivittiging aan de «verTaders», aan de 1 Titisten die de pa1:t�i binnengedrongen zijn. Lalmand heeft in zijn verslag diiidelijk te vers·taan gegeven dat er in verschi.llende, 1 vooral Waalse arrondissementen, 
1 elemen,ten aan het un·oeten zijn die de ongelooflijke en onduldbare stoutmoe,Ugheid hebben, af te wijken van de bevelen, die a .a,, : al de leden gegeven worden. i Er is zelfs op dit Kongres iets ongehoords, iets heel ergs gebeiird. Een zekere Derkenne uit · � heeft het aangèrifif-id een rekwisitorium uit te spreken te-• gen de leiding van de partij en . een nieuw platform van propaganda te verdedi.gen De rnan 1 heeft het erg moeten bekoven.Onmiddellijk heeft -de leiding de , guillotine doen werken en werd op zijn voorstel de ongelukkige Derkenne door het Kongres 1Jeroordeeld. Te meer daar vastgesteld werd 1 dat de veroordeelde - en met !hem no,g andere v�rraders wi.er «vel» men toch ook wel hebben zal - bezig wm·en om in de bij uitstek socialistische streek van Luik de atmosfeer te vergiftigen. Droevig schouwspel vanwege een partij die de schijnheiligheid zo verre drijft zich «democratisch» te durven. noemen, dan wanneer de minste weerstand tegen de diktatoriale leiding onverbiddel(ik met een eensgezi.nde veroordeling ( Y) wordt gestraft. Over die kommunist·ische verdrukking lezen wij in een boek dat over enke"le dagen door een gewezen /,eider uitgegeven' werçl, en die door Lalmand op het Kongres betiteld werd met de naam van «Sale rénégat», onder meer 'het volgende: «Van zohaast een intellektueel tot de kommunistische partij toetreedt, wordt alles in het werk gesteld om hem t,e breken, om van hem een gedweeë en pletb/J/re deeg te maken, om z{in geest ,en gedachten te verknechten, om hem in een vernederende toestand tl'/ plaat-. sen tegenover dezen die hij door 1 eijn toetreding gehoopt had te 
' 

kunnen verheffen en verrijk,en. In feite wil men hem moreel vermoorden, omvormen tot een denk- en schrijfmachine, en, om alles te zeggen tot een «robot». (Uit het Frans vertaald, Red.) Wat hier gezegd wordt voor de intellektuelen die tot de kommunistische partij toetreden, is .à fortiori waar voor de «verdwaalde arbeiders» die zich door de leugens en beloften van de diktators-leiders, laten op sleeptouw nemen. Is e1· -i.ets treiirigers dan deze v<;1.ststelling dat duizenden vrije mensen zich zove1· laten aan banden leggen, dat alle «vri,i denken en spreken» hun radikaal verboJ rlen is en dat zij die slavernij �ensgezind(Y) goedlceuren. Maar e1· komt in de Eiirope.�e landen di.e gebu,kt gaan onder dit loden juk een beweging los van .'wmmunisten die niet langer willen ingeschakeld blijven in een politiek u;aarvan de toiiwtjes get1'0kken worden buiten hm,. eigen land, nl. ·in Sov jet-Rusland. Wi,i hebben èle indmk dat/: de verwittigingen en de bedreiginJen van Lalrna.nd ni.et zullen beletten dat ook in België die «bevri,idings-beweging», een sti,iyend aantal part\igcmgers begint te kennen. Een tweede ve1·wittiging, een tweede bedreiging werd op het kommunistisch kongres ger-icht tot de leiders van de socialistische syndikaten, nl. tot het A, B,V.V. Bevel we1·d gegeven aan al de /.communistische arbeiders, toe te treden tot het eenheidssyndikaat of zijn verschillende afdelingen. Zelfs mee1·. De kommunisten moeten trachten posten te bezette1i in de besturen en in de leiding van deze syndikaten en zonder aarzelen deze postèn aanvaarden wanneer zij daartoe door lmn werkmalcke1·s aanzocht worden. Het A. B.V.V, ( Algemeen Belgisch Vakverbond) is dus verwittigd. Het noyot-e1·en zal voortga(tn. Wij weten nu wel - en wij bekennen het volgaarne - dat de leiders van het A.B.V.V. getracht hebben de /communistische militanten uit de leid·ing van het A. B.V.V. te verwijderen, waar zi:j, sinds de bem•ijding, bezig waren kwaad vuur te stoken en te trachten de socialistische leiders een voetje te lichten. 

Maar dit iieemt niet weg dat de kommunisten zich 'daarom niet als «verslagen» hebben aangezien. Hiin aktie gaat voort in wait zij noemen «de basis-organisaties» of in ande1·e woorden, de , plaatsel#ke syndikate;n. In die basisoi·ganisaties ont- , snappen de socialisten niet aan de demagogie noch aan de kom.! f munistische agitatie. r Het is duidel{ik gebleken mt /,et versla.g Lrûmand en nog dui- [ delijker uit de gevoerde ge.syn- [ croniseerde besprelcingen, dat d,e /communisten op loer liggen om voor zichzelf zoveel p1'0fijt moge- t lijk te halen iti-t de «beweging-,; die de socialisten, met politieke doeleinden, trachten op toitw te f zetten in varhand met de «pr/i-; 1 zen en lonen». Maa1· de kommitnisten rekenen er vooral op dat zij profijt zullen kunnen halen ttit de schuldige L aangekondigde aktie «der vier sa.rnenstellende organisaties van · de sociaiïsti.sche partij», iorn een g1;ootscheepse politieke a�tie tegen de Regering te voeren ... !?iza.ke demagogie wordien de socialisten toch nog alti:jd door { r/e kommunisten ove1·troefd. f . . . 
l Een derde verwi-ttig·ing en. bedreiging werd op het kommitnis- [ cisçh /congres geiût tot de werk- ' gevers. Lalmanà aanzag ze als de � voornaaniste. 
1 Bevel werd gegeven aan de komrnunistische arbeiders waar z\i werken «celle1i» te vormen, alles wat gebeurt zorgvuldig na t te gcian en aan de leiding bekend te maken, en geen enkele gelegenheid te laten voorbijgaan om; propaga.nda te maken. Hier kan o�s kommentaar kort ?ijn. Wij vragen niet dat dwangmaatregelen · zouden gebruikt worden tegen gelijk welke arbeider om redenen van zijn overtuiging. Maar wij diirven de hoop witdrukken dat de werkgevers niet oogluikend op deze kommitnistische benden zullen toezien. En ; dat de anti-kommun·istische arbeide1·s zullen beschermd worden ' tegen de dwangmethodes die de kommunisten worden opgelegd door hun diktatoriale leiders. 1 Het is een tijd waarop de «werkgevers» op dat gebied een zwa1·e plicht te vervullen hebben. 

H. H. 

De "GAZET VAN ANTWERPEN" 

van Zaterdag-Zondag, 7 - 8 April 1951.-
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Met betrekking tot het van 23 - 26 Maart 
1951 te Brussel gehouden Xe Congres van de Belgische Commu
nistische Partij, moge ik U het volgende berichten: 

Gelijk de vorige week reeds te Uwer kennis werd ge
l:tf,16. / bracht bij d.z.schrijven,No:174, d.d.23 Maart 1951, werden -
\v"V')/ in opdracht van de Belgische Regering - met name de Belgische 

Minister van Justitie, na overleg met die van Binnen- en 
Buitenlandse Zaken - maatregelen getroffen, ter wering van 
de deelneming door buitenlandse communistische afgevaardig..,, 
den aan dit Congres. 

Ingevolge de vanwege de Minister van Justitie voorge
schreven "geheime" richtlijnen, werd vanaf Vrijdag, 23 dezer 
des voormiddags te 9.00 uur, tot Maandag, 26 dezer, des avond 
te 20.00 uur, door de Belgische Rijkswacht, in samenwerking 
met de ambtenaren van de "Veiligheid van de Staat", zowel 
aan Belgisch's Zuid- en Oost, als aan de Noordgrens, een ver
scherP,te controle uitgeoefend op de personen, die zich naar 
Belgie wilden begeven. 

Bedoelde geheime richtlijnen hielden o.m.ook in, dat 
bekende buitenlàndse communisten aan de grens geweerd - en 
indien zij reeds in België vertoevende zouden worden aange
troffen, onmiddellijk aangehoudeh en naar het land van her
komst uitgeleid dienden te worden. 

De uitoefening van deze voorgeschreven verscherpte 
grens-contröle leverde ten aanzien van Nederlanders, de vol
gende bijzonderheden op: 

In de voormiddag van Vrijdag, 23 Maart j. 1. te omstree 
10.00 uur, werd door de Dienst van "Labile 11 te Antwerpen, te
lefonisch bericht ontvangen van de Ivlaréchaussee te Roosendaal 

KJ dat de bekende Nederlandse communist: Hendrikus GORTZAK, geb. 
te Amsterdam, 25.4.1908, wonende te Amsterdam, met de trein 
om 9.52 uur, vanuit Roosendaal in de richting Antwerpen was 
vertrokken. 

Dit is een sneltrein, die van Roosendaal rechtstreeks 
doorrijdt naar het Centraal Station te Antwerpen. 

Na 
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Na aankomst van bedoelde trein te Antwerpen-centraal, 
om 10.35 uur, werd GORTZAK inderdaad door twee leden van de 
Rijkswacht en twee ambtenaren van de Dienst van 11Iabile", 
daarin aangetroffen. 

GORTZAK verklaarde - desgevraagd - dat hij op weg was 
naar Brussel. Hem werd door genoemde ambtenaren ter kennis
gebracht, dat.hij niet mocht doorreizen, omdat hem de toe
gang tot Belgie verboden was. 

Hij is daarop op het station te Antwerpen aangehouden 
en bewaakt en vervolgens met de trein, 10.50 uur vertrek Ant
werpen-Centraal, door een lid van de Rijkswacht, teruggeleid 
naar Roosendaal. Aankomst te Roosendaal om 11.34 uur. 

Wat er verder met GORTZA:� is gebeurd, is "Labile" 
niet bekend geworden. /f,h,_,.,.,�de,..,,,� ?"-'�-

Tijdens zijn aanhouding op het station te Antwerpen 
protesteerde GORTZAK daar ernstig tegen en verklaarde, zich 
dit niet te zullen laten welgevallen, doch zich terzake zo 
spoedig mogelijk in verbinding te zullen stellen met de Ne
derlandse Minister van Buitenlandse Zaken • 

Blijkens het verslag, voorkomende op de vóór-pagina 
en op pagina 2, van het hierbijgevoegde nummer van "De Rode 

.Vaan11 van Dinsdag, 27 Maart 1951, heeft Henk GORTZAK, Zondag
voormiddag, 25 Maart j.l. op het Congres�Brmssel toch het 
woord gevoerd, zodat daaruit de conclusie kan worden getrok-

1 ken, dat hij - na zijn terugleiding naar Nederland - doormid
del van(il)legale grensoverschrijding, zijn reis naar Brussel 

L..,heeft hernomen.
Ditzelfde is gebleken van de aangehouden en uit België 

r,.,, 1 verwijderde Franse Communist: Etienne FAJON,die in hetzelfde 
verslag wordt genoemd. 

Nadat GORTZAK op 23 Maart te Antwerpen aangehouden -
en naar Nederland uitgeleid was, werd aan genoemde Belgische 
controlerende ambtenaren te Antwerpen aan het station bekend, 
dat GORTZAK bij aankomst te Antwerpen in gezelschap was ge-
weest van twee andere Nederlanders genaamd: 
le.- Leonardus Adrianus KONING, geb.te Amsterdam, 15.4.1904 

journalist, wonende te Amsterdam, Oude Waal, 27 en 
2e.- Hanna AVERINK, geb.te Enschede, 28.5.1913, (echtgenote 

van VAN OAWIEREN) zonder beroep, wonende te Haarlem, 
Schoutenweg, 22.-
Deze beide Nederlanders waren toen echter inmiddels 

reeds met de electrische trein van Antwerpen naar Brussel 
doorgereisd. 

In de namiddag van die dag, 23 dezer, werden zij te 
Brussel, in het restaurant 11Brasserie Flamande", aan de Orts
straat, ·- met een zevental andere buitenlandse communisten, 
door de Vreemdelingen-politie aangehouden. 

(Zie het desbetref1'end verslag in het hierbijgaande 
nummer van "De Rode Vaan11 van Zaterdag-Zondag, 24-25 Maart, 
op de vóór-pagina, links onderaan).-

Blijkens de daaromtrent gepubliceerde berichten in de 
Belgische en ook in de Nederlandse dagbladen, zouden toen 
15 ongewenste vreemdelingen - waaronder ook Nederlanders - te 
Brussel zijn aangehouden, doch volgens mededeling van 11Spil", 

waren 
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waren dit toen in totaal slechts 9 personen, n.1.4 Luxembur
gers, 3 Zwitsers en genoemde 2 Nederlanders. 

Vorengenoemde KONING en AVERINK zijn in de avond van 
Vrijdag, 23 dezer, door ambtenaren van de Vreemdelingen-poli
tie, met de trein, die om 19.00 uur van Brussel-Noord ver
trekt en om 20.48 uur te Roosendaal aankomt, naar Nederland 
teruggeleid. 

Omtrent deze twee Nederlanders werd tijdens het Congre 
te Brussel niets meer vernomen. 

Na hun terugleiding naar Nederland, hebben KONING en 
AVERINK aan het station te Roosendaal, aan een aldaar dienst-

� doende Wachtmeester der Belgische Rijkswacht Y§rzocht, om in 
. 1 / �·· � y�� hun paspoort een ?,antekening te stellen, betreffende htm ui-t-
J//g'fl'I' �V t( WJ.Jzing uit Be�gie, aan welk verzoek de�� Wa�lit1!1eest-er hee�t
rtui1f ,dJ,.,._( voldaan, door in hun paspoorten te schri.Jven:"Uitgewezen uit 

crr�·- · België op 23.3.1951u.-
-

Tegen vorengenoemde FAJON en GORTZAK, die beiden -
na uitleiding uit België- op illegale wijze naar Brussel blij 

• 
ken te zijn teruggekeerd en aldaar aan het Communistisch Con
gres hebben deelgenomen, is thans door de Belgische Minister 
van Justitie, een bevel uitgevaardigd, betreffende hun onmid-

• 

dellijke aanhouding en ter beschikking-stelling van de "Dien
sten van de Veiligheid van de Staat", zode zij zich op Bel
gisch grondgebied bewegen, of worden aangetroffen.-

Op Zaterdag, 24 Maart 1951, omstreeks 14.30 uur, werd 
aan het Belgische douane-kantoor te Wuust-Wezel, aangetroffen 
een uit Nederland komende Nederlandse autobus, waarvan het 
kenteken (letter en nummer) niet bekend zijn. 

� Daarin was gezeten een Rotterdams Accordeon-gezel-
• schap, genaamd "SGA.LA..!.', hetwelk op weg was naar de Belgische

Aemeente ÈDEGHEM (gelegen circa 10 K.M. ten Zuiden van Antwer
/ ·pen) om aldaar die avond een uitvoering te geven. 

X- 1

Bij dit gezelschap bleek zich te bevinden, de Neder
lander: 

Hendrik RIKSMAN, geb.te Rottei"'dam, 1.10.1898, van 
beroep -(volgens zijn paspoort)- fabrieksarbeider, wonende 
te Rotterdam, Spartastraat, 60-b. 

' 

Naast een geldig Nederlands paspoort, bleek RIKSMAN 
in het bezit te zijn van een perskaart, vermeldende: 
"DE WAARHEIDn - editie Rotterdam" No: 172/50/ A-, afgegeven 
door "DE WAARHEID" te Amsterdam, op 14.12.1950 en geldig tot 
14.6.1951.-

A� RIKSMAN, die verklaarde met genoemd Accordeon
gezelschap op weg te zijn, om van de te geven uitvoering te 
Edeghem een verslag voor "De Waarheid" te maken, is - op 
grond van bedoelde "D Waarheid-perskaart", de..jz_oelating tot 
België geweige�d, waarop deze in e ri"'ënting Wernhout, te
voet is teruggekeerd. 

Het Accordeon-gezelschap heeft per autobus dex reis 
naar Edeghem kunnen vervolgen. 

Op grond van vorengenoemde geheime richtlijnen, werd 
�• ook aan de bekende Nederlander: l•&•�-BOOMS, wonende te Putte 

toen deze zich in de namiddag van Zaterdag, 24 Maart j.l.per 
electrische tram van Belgisch Putte naar Antwerpen wilde be-

geven 
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geven, de toegang tot België verboden. Hij werd naar Neder
lands grondgebied teruggezonden, waar hij zich bij de Neder
landse Maréchaussee te Putte, over deze behandeling heeft 
b eklaa.gd • 

Op Zondag, 25 Maart, heeft de vrouw van BOOMS - die 
ook na haar huwelijk de Belgische nationaliteit heeft behou

den - zich vanuit Putte per electrische tram naar Antwerpen 
begeven, waar zij - naar gecontroleerd werd - een bezoek 
heeft gebracht aan haar ouders, wonende aan De Pretstraat, 
aldaar en in de avond vandaar weder naar Putte (N.Br.) is 
teruggekeerd. 

In de voormiddag van 29 Maart, is BOOMS voor 't eerst 
na de Paasdagen weer naar Antwerpen gereisd. Aangezien inmid
dels de verscherpte grens-controle was opgeheven, zijn hem 
toen hierbij geen moeilijkheden in de weg gelegd. Hij heeft 
zich te Antwerpen eerst begeven naar zijn kantoor, Klapdorp 
68 en vervolgens naar zijn schoonouders, waar hij in de na
middag van gisteren, 29 dezer, om 18.00 uur nog vertoefde. 

In de namiddag van Vrijdag, 23 - of wel van Zaterdag, 
24 Maart j.l.zou - volgens mededeling van °Labile0 

- een Ne
derlandse autobus, waarin gezeten was een aantal Ind9.nesiers 
waaronder ook Ambonezen, die op weg waren naar Belgie (be
stemming is "La.bile" niet bekend) door de �elgische Rijks
wacht te Wuust-Wezel, de toegang tot Belgié zijn geweigerd. 

Vermoed wordt evenwel, dat deze personen niet voor
nemens waren het Communistisch Gongres te Brussel te gaan 
bijwonen. 

Qp grond van welke overwegingen, dit gezelschap niet 
in Belgie werd toegelaten, is 11La.bile" niet bekend, daar op 
genoemd tijdst.ip geen zijner ambtenar�n ter plaatse aan de 
grens aanwezig was. 

Volgens de mening van uLabile", zal de Nederlandse 
Maréchauss:ee te Wernhout, gemeente Zundert, daaromtrent wel
licht nadere inlichtingen kunnen verstrekken. 

Voorts moge ik Uw aandacht vestigen op de aankondi
ging, onderaan op de v66r-pagina van het hierbijgevoegde num
mer van "De Rode Vaan" van Vrijdag, 23 Maart 1951, onder het 
opschrift:"Volledig Programma van het Xe Congres".-

Blijkens de inhoud dier aankondiging (onderaan) zou 
het muziekkorps 11AVANTI" van Amsterdam, "zijn medewerking 
aan het op Zondag, 25 Maart te 20.00 uur te Brussel te hou
den "Groot feest van· het Communistisch Congres, verleneni'-

Van de zijde van "Spil", noch van die van "Labile", 
heb ik daaromtrent iets vernomen, doch - volgens de inhoud 
van het verslag, rechts-onderaan op blz.5, van het hierbij
gaande nummer van "De Rode Vaan" van Dinsdag, 27 _Maart, onder 
het opschrift:"Het feest in de Madeleine-zaal kende een reuze 
succes",- heeft de harmonie "AVANTI" van Amsterdam, inderdaad 
haar medewerking verleend.-

Als bijlage, rood-genummerd I, gelieve U hierbij mede 
aan te treffen, de namen en verklaringen in de Franse taal, 
van vorengenoemde KONING en AVERINK, welke gegevens mij door 
0 Spil" werden verstrekt.-

Volgens mededeling van nspil", waren al de verschil
lende 
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lende- terzake van het gehouden Communistisch Congres opge
maakte - verslagen, nog niet binnen, zodat het hem niet mo
gelijk was, daaromtrent ons nu reeds uitvoerige inlichtingen 
te verstrekken. Zodra één en ander behoorlijk gerangschikt 
en tot één rapport verwerkt is, zal hij de voor ons van be
lang te achten gegevens, bij afzonderlijke nota, ten behoeve 
van ons doen samenstellen.-

Wat betreft het verloop van het congres en de behan
delde onderwerpen en resoluties, moge ik thans volstaan met 
te verwijzen naar de desbetreffende verslagen in de bijgaan
de nummers van "De Rode Vaan".-

fr Speciaal moge ik Uw aandacht vestigen op het door de 
IJ/ 

1 
Algemeen Segretaris der C.P.B. - Edgar LAIMAND - voorgedragen 
verslag, afgedrukt op blz. 3 én 4, van "De Rode Vaan" van 
Zaterdag-Zondag, 24-25 Maart 1951.-

Als bijlagen - rood-genummerd II en III, gelieve U 
tenslotte hierbij nog aan te treffen een tweetal resoluties, 
n.l.:

IIe.Resolutie van het Xe Partijcongres over het werk in 
de bedrijven en in de vakbonden.- (eveneens opgeno
men in het hierbij gaande nummer van "De Rode Vaan" 
van Dinsdag, 27 Maart, op blz.5), en 

IIIe.-Resolutie over nKoloniaal Probleem".-
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, , CALAG - 'René CA.l'fi.PHIN - \4iené CANCE --yMarius CARTIER - Laurent 

, , , CASANOVA - Esmond CAST�'RA - ii'paul CERMOLACCE - Aimé CESAIRE 
, , Paulette CHJI.RBONNEL - ''Clément CHAUSSON �ngèle CHEVRIN ··-
i J Iv:arcel CHERRIER - Gabriel CITERNE - Isabelle CLAEYS Georges 

I i 1 ' COGNIOT - �lfred COSTES - ean CRISTOFOL - 'A.mbroise CROIZAT 1 ' ·"/,Julié DARRAS �Gaston DASSONVILLE -· Alphonse DENIS - Chérif' 1 DEJEMAD - Isabelle DOUTEAU - Jacques DUCLOS - :Jean DUCLOS -
1 t tAndré DUFOUR ·.(Jean DU.l'fi.ET - Gérard DUPRAT - Marc DUPUY - Lu-
' ' • cien DUTARD ... Eugénie DUVERNOIS - tEtienne FAJON -VPieree 
' 

' 
1 F AYET. 'Henri FIEVEZ - 'Germaine FRANCOIS - 'Emilienne GALICIER 

1 
; IRoger GARAUDY - 1 Félix Gli.RCIA - And.I'é GAUTHIER - vfaurice GENEST 

�1Edmond GINESTET - Denise G NOLLIN - Arthur GIOVONI - Rosan 
1 \GIRAR0 - Pierre GIRARDOT - 'Georges GOSNAT - :Jean GOUDOUX -

; 1 ' enr i GOUDE .:Vpaul GRE'.FFIER - Fernand GRENIER - J"acques .1 i I GRESA - JAntonin ,GROS - 1I,ucie GUERIN - Rose GUERIN - Louis 
1. 1 : GUIGUEN - Jean GUILLON -; aymond GUYOT _JMarcel HAMON ' Mar-l 1 celle HERTZOG-Gachin - '.Auguste HUGONNIER - 1 �lfred MPJ,LERET 1 1 ( Toir-iville-) V,Pierre JUGE - aston JULIAN - Maurice KRIEGEL 

, VAI,RU:ONT -\/Lucien LAMBERT - . 1":arie L \lv'J3ERT -✓René LAfPS -
\1 Pierre L.AREPPE - 'Clément LAVERGNE - '.Auguste LECOEUR -,;tHélènel . 1 LEJEUNE - XA.ndré LENORMAND - Léopold de LEPERV.ANCHE . .:. ·Jaldeck 

1 ' L >HUIBLIER - Jean LLANTE -"Fernand MAILLOCHEAU - �obert 
,; MANCEA.U -·ilndré Mn:RTY - "Albert M1-\.SSON - :iilbert 1-':h.TON - André 
'JV':ERCIER - Nictor MICHAUT - Maurice EICHEL 1'Lucien MIDOL -

. 'VEugè•ne î10NTAGNIER - Prosp_er MOQUET - �lbert MORA -VGeorges
· J'10RAND - '.Adrien MOUTON - ,ené l•lUDRY - 'Art11ur MUSMEAUX ·-
1 .,,..,,,----. fHélène NAUTRE - Raymo9de 'NEDEI,EC - Marcel NOEL - )Marius PATI-

NAU'.l;} · Gabriel PAUL Bernard PAUMIER -'IBilaire PERDON -
iiv:athilde PERI -4Yves PERB'N - ''Á.lbert PETIT ,-vMarcel P.EYRAT -
\.André PIERR1$.D ..;. ·George's PIROT -·V?ierre POUMADERE -· Henri 
POURT.h.LET - iJean PRONTEAU - Lou:îis PROT - l•!ar ia RABATE -

' Artbur R!Jv:ETTE - rA.drien REN.ARD -'l-!Renée REl'RAUD - Albert RIG ·AL -
Gilberte RO,}A - \i.Jaldeck ROCHET - ,arcel ROSENBLATT � Gabriel 
ROUCAUTE - Roger ROUCAUTE -'"Hubert RUFFE - Marcelle RUlvl.EAU 

\JA.ndré SAVIillT - 'Anna SCHELL - ,arcel SERVIN -t Alain SIGNOR -
:..fJüice SPORTISSE -'YHenri TRA.MIER - i�aurice THOREZ � ·René 
THUILLIER - gï.1nfs / Charles TILLON - Auguste TOUCHARD -

, �trean TOUJ AS - ''André T'OURNE - tA.uguste TOURTAUD -f l['RICARTj 
1lv!arie Cl}'._� Vii.lU,ANT COUTURIER - Henri VEDRINES -v'Raymond 

· VERGES - �Jmette VERMEERSCH_ - "Pierre VILLON
, 

- 'IMichel ZUNINO.

y GROUPE DE L.:lJJHON DES REPUBLICAINS PROGRESSISTES. 

Èmmanuel d 7 AST IER de l_.a,, VIGERIE - obert CHAf'lliEIRON -\.Gilbert 
de CHfuv!E>RUN - ÎPie:bre COT-1 

- Pierre FREYFYS SCHtHDT -/f Pierre 
MEUNIER - -Marcel POIJ)'..ET -

\ 

Apparenté : Paul RIVET. \ 

U.,-; ,,  ,"' ' 

·"'
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P.C.F. (suite 2.)
_y RASSE.tvr..BLEY!EN'J DElviOCRATIQUE AFRICAIN.

Ouezzin COULIBALY - Hamani DIORI - Félix HOUPHOUET BOIGNY 
1 Gabriel LISETTE - Mamadou KONATE - Félix TCHICAYA. 

'?.coNSEIJ.. DE LA REPUBLIQUE. 

Groupe COiv!i'filNI8TE 

Joanny BERLI02:. - Nestor CALONNE - Jean CHAINTRON - Léon 
DAVID - Antoine DE:tvlUSOIS - 111:ireille DU.tv!ONT - Yvonne DUlv�ONT -
Louis DUPIC - Adolphe DUTOIT -,JSuzanneGIRAULT - �eorges 
MARRANE - Henri MARTEL -Jean PRUi.ET - l�arie ROCHE - André 
SOUQUIERE. "" 

Appa-r-en-t-'é: h8 Général PETIT -
.R.a.t.t.ac.b.é_ad-miri-:i:-st-r-ati.--v-eme-nt : EL HADI MOSTEF AI 

ÀSSE:MbLEE DE L'UNION FRANCAISE, 
-

Grdmpe COMMUNISTE • 

1 I I l.iArmand .ALLARD - Marie Antoinette ALLE.MANDI - VJacques 1ffiNAULT 
J J J Germaine AUTISSI&q - Raymond BARi3E -JSimone BERTRAND -
tl 1 1 Denis BIZOT - Pierre BOITEAU - Guy de BOISSON - 1-1aurice 

t J CARROUE - Fernand CHl-1.SSIOT - Jean Paul COI-1!ITI - Jean CURABET 
/ J 'Gasten jgugID{.MJt DONNAT - l"!arcel EGRETAUD - Léon FEIX - Daniel 

f J i GEORGES - .Monique LAFON -Georges LACHENAL - Jean LAUTISSIER 
J 1, 1 '"Raymond LO!'-".BARDO - vHenr i LOZERAY - Elie MIG NOT Louis ODRU 

/' J J Hippolyte PIOT - Georges THEVENIN - '3acques VANIER 

Apparentés : Jacques MITTERAND - .Général PLAGNE - Gérié-r---al-
J TU.6ERT - "'Contre km.iL'-a--3.! :tvIOULLEC. 

/

-:--" __. _'RAi.s-sE1-lli-1,m1:ENT- DEMOCRAT�H;m 1-\FRic,nN-(;-R.--;--D-;-A"";" ) 
_ CU )S\\f.1. 

I J JGabriel d' ARBOUSSIER - Hama BOUriOU -'Nacuson NIGNAN -
_ 1 ! )Ma.madou COULI.BALY - Diarra TIEMOKO - Antoine DARLAN.

NQMS èt i;.DRESSES DES SECRETAIHES DES FEDERATIONS DU/ P /illTI j 
Q.Q):1MUI;TISTE1 FRANCAIS. / J 
AIN : Marcel ROSETTE,, Boite postale n ° 75, BOURG. Tél.3-34. 
AISNE: JIBN.Af.ID_, �-, :;-ue Cro ix Belle Porte, �t. QUENTIN. Tél. 24-68. 

IJ ALL IER: Fernand RA.t,"J3URE :io ,Place de la Poter ie' !f.ONTLUCIN. 
Tél. 17-11. 

ALPES (Basses) Jean EQÇ.H,�O,ijoulevard Cassandi, Digne.Tél. 120 
ALPES MARITI�.ES: Roger ABA A,+6,rue Dalpozzo,�ICE.Tél 861-43 
ALPES (Hautes) Albert BUSA7�9,rue Jean Eymar,G.AP.Tél.5-07. 
ARDECHE: Marcel l\'�,,;c"ours de l'Espanade,�RIVAS.Tél.2-IJd-87 
ARDENNES: Roger llILLEMAUX,,á,4-venue Jean Jaures,CHARLEVILLE 
Tél.25-04. --
ARIEGE: Emile DiffiAUD, 17, rue Victor Hugo, PAMIERS. Tél. 2-92. 

�-



P.C,F. (suite 3,)
AUBE: Raymond FAQEOT, 9,rue Saint Lambert,îROYES· Tél.42-58.
AUDE: RESSIER LU.i:HN,+ 1 rue des Courtejaires, ,CARCASSONNE. (14-55)

I b.VEYRON: Roger J"ÖULIE,F irmy ( par Rodez) Tél. 933. 
1 jjQJJCEES DU RHOl'fo: Pierre DOIZE, 16, allée Léon Gambetta, 

Marseille. Tél. Nat. I4--6o:-
1 C.ALVADGS: André LAKOTA,Quai de Juillet,CAEN.Tél.33-77,4-3-11 
I CJ,NTAL: Lucien COUTEL, 18,:,ue des Carmes,Aurillac,Tél.IO-J9 
� CHARENTE: Jean PHONTEAU, 1,-, flace du Général Re snier, 4\ngouleme 

Tél.20-4-2. --
CHARENTE MARITII"!.E: Serge VERGNAUD, 13, rue de l' Escale, 
La Rocbelle.Tél.29-47. -

I -CHER: :Maurice REl'�AUDAT,45,rue Th.Lamy, ,Bourges.Télé. 2-57 
1 CGRREZE: J:v!a.urice�s, 4-7, qua til. h.. rlriand, '.fULLE. 38 et 74. 
I CORSE: STEPH�NINi j 11,:,ue de l'Opéra,Bastia.Tél.2-38, 
' G8'l' , B 1 Q.R: Juliette DU.001S, 1, rue d.e Saumaise, DIJON. 21-24 

V 1 COTES DB NORD: Jean LEJEUNE,22bis, Bd Charner,St.Bri�uc.9-94 
1 CREUSE: Raymond LJ.w_n,ous.sE,16,rue de Verdun,Gueret. Tel.506 •. 

·'
1 DEUX SEVRES: Robert CHEN.bULT ,64, rue de la Gare, NIORT. II-14. 

DORDOGNE: Roger Rllli.OUX,18bis,rue Gambetta,PJUGUEUX.Tél.14-18 
1 DOU;?.i:îS: Louis GARNIER,58,Q-rande rue AUDINCOURT.Tél.� 5I.34 
1 DROJvf.E:Antoine PLAN,llbis, rue E.Augier,Valence Tél.0,72 
1 EURE: PLAISANCE,b ter,rue St.Thomas"Evreux Tél.9.12 
1 EURE-ET LOIR: Pierre PHILIPPE,61,:;-ue du Maréchal Maunoury 

Chartres,Tél. 10. '37. -. 
l FIN-lSTER'E: Dan iel TRELLU, Avancée de la Porte Fautras ,Brest

Tél.5.82. - ' 
GARD: Emile JOUR.PAN,l,Place de la Comédie,

j
NIMES.Tél.52.34/35 

Gl-\RONNE (Haute)-Jean BOULET,38,allée Jean aurès,Toulouse. 
Tél.27I.6I org,272.30 sec. 
GERS: LA.BOULLI, 27, rue du Pouy, AUCH. Tél. 834. 
GIRONDE: Jean RIEU,12,rue \Ste Catherine,�ORDEAU. 21.24 
HERAULT: Paul .GALMIGERE,14,Boulevard du Jeu,ri,é de Paume,, 
Montpellier.Tél. 6?:66. 
ILLE ET VILAINE: GERLAVAS, 15, rue des Dames, ,Rennes. 22. 10 

1 INDRE: i\/farcel LEMOINË;2, rue Grande, CHATEAUROUX. Tél. 444. 
1 INDRE ET LOIRE,�êné !N J ANNELLE, 35, rue Bretonneau, Tours. 27. 991l ISERE: Gasten G.AMOND,7 bis,rue Gabriel Péri,Grenoble. 42.55 
1 JURA: FernandJAC�ET, 2,rue des Cordeliers,Lons le Saunier.8.97 
1 LJJ..'füES: Jean LE§EIAU,17,rue Neuve St.Roch,Mont de Marsan.217 'r 

)t LOIRE:Marius PATINEAU.,14,rue Gambetta,�t.Etienne. 90.68 
LOIRE (Haute) Jean SOY._CHAL,30,Rue Grangevielle,Le Puy. I2.67 
LOIRE INFERIEURE: GRAVOILLE,7, rue desCadeniers,�antes. 345. 26 

vt LOIRET: .André BERTENDEAU,5,rue du Réservoir,Orléans.5I.I9. 
'I:' LOIR ET CHER: Gasfon PLIQ§ONIER,4,rue d'Angleterre,Blois.I2.I4 
J, LOT: Henri THAJ:v!IERS,6,rue du Président vlilson,Çahors. 605. 

1 LOT ET GARONNE:Robert PELISSIER,35,Bd Carnot1#-gen. I6.IO.
LOZERE: Jean BONJLOivllv:E,19,:,ue basse,�ende. I8ö. 

-..!! IvlAINE ET LOIRE; Georges MORAND, 1,çours des Petites ?-�aisons 
Angers. 45.07. 

-
1 :tv'!.ANCHE: Georges i"'JiRQJlERIE, Ecole des Mielles, îOURLAVILLE. 327. 
' MiillNE; PELLE,79,rue de Vesles,:ij.eims.37.56 

J MARNE(hau e) Lucien PRQST�2,:,ue des Juifs,Chaumont • 
. MAYENNE: Maurice ROBERT ( G-A-e-Z-�....-12.aul-GG-YSl-N) Les Pommeraies, ✓rue du Dépêt, Laval"'.""" 12. 89. 



• 
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P.C.F. (suite 4)

l ti('IEURTHE ET lv;OSELLE: Gabriel ADJ.,.M, 107, rue Saint Dizier ,îlANCY
Tél. 64. 42. 

·• P.EUSE: Guy ANDRIEN,50,rue de Coulmier,VERDUN.
"1 MORBIHAN: LE HARIG, place de la Répllblique, LORIENT. 126. 

l"!OSELLE: HUJv!'.bERT, 14,rue Charlèmagne,Metz,3I.39, 22.88 
, NIEVRE: P�erre CORJ?E.oOIS, 4.3, rue Saint Etienne 1 Nevers. 17. 46 

NORD: Louis LAMbIN, 18,:,ue Inkermann,�ILLE. 46b.63 
A NORD MliRITI!-".E: Jean BARDOL, 160, E,d Lafayette, Calais (P.de C.) 
J OISE: LELONG, boite postale n 1 24,Montataire. Tél. 96 

ORNE: Lucien CHA��LAIS,88,rue de Domfront;�lers de 1 1 0rne 
..,1 P.t1S DE CALiiIS: Joseph �EGRAND,route Nationale,l'Epinette 

Lens-Sallaumines. 45 2. u.. -
1 PUY DE DO:tv1.E: ALBARET,42,avenue des Etats-Unis,Ç:).ermont-

Ferrand,îél.67� 76. 
J PYRENEES (Basses) René BIDOUZE,17,rue du 14 juillet,Pau. 27.68 

11 JPYRENEES(Hautes) DAIDIE,30,Place de Verdun,Tarbes. 12.67 • 
. 1" PYRENEES ORIENTALES: �Raoul VIGNETTES,, 14,Pue de l' Argente-

rie. Perpignan. 32. 98, -
1 RHIN(Bas) Alphense BOOZE,17,rue de la Division Leclerc, 

Stras�bourg. 215,99, -
I RHIN (Haut) Joseph SIEGLER,21,rue,Aristide Briand,Mulhouse • 

Tél.27,39. -
t RHONE: Jean �,!iGNE,8,Place �es Jacobins,�YON. Tél.Fra.59.11 

ShONE (Haute) Odile BOGE,16,rue Paul Morel,VESOUL. 
SA.ONE ET LOIRE: BOUTAVENT,59,:,ue Gloriette;chalo,n sur Saone · 
Tél.2.44 -

f SARTHE: �.ANCEAU,Maison Sociale,salle 4,flace d'Arcole,
Le Mans. Tér.28.80. 

"1 SiNOIE: Auguste MU.J2RY, 8, Place du Marche. Cgambery. I69. 
SAVOIE (haute) Lucien Liu�TERNIER,boite postale 132, Annecy. 
1Rél. I4. 4I. -
SEINE: Raymond GUYOT,120,rue Lafayette"Paris (Xe) Pro.80,94 

v SEINE ET MARNE: Maurice ijOUY,27,avenue Thiers,Melun.Tél.6.05 
SEINE ET OISE: J:v:ichel V ANDEL, 87, ,-venue Paul Vaillant Couturier 
Argenteuil. Arg.09.77, -= 
SEINE INFERIEURE: Roland LERDY, 37 ,Bd. de la Marne,Rouen. 33. 22 

1 sm,iME:ROQ:!I.ET,7,:,ue des Lo�vels.Amiens.45.I6. 
J4 TARN: Gilbert PEI<l.SSOU,27,lices du Rhonel,Albi. 7,77 
d TARN ET GARONNE: Jean VIGNOBOUL,7,rue de la Comédie,lf.ontauban 

Tél.14.53, 
-

,.,, VAR: Edouard ARMANDO, 72,Boulevard de Strasbourg,Toulon.27,95 
VAUCLUSE: Fernand M1il,IN,22,rue Saint Agricol,Avignon. 274 
VENDEE: Auguste bRUN?,ET,� bis,rue Paul Doumer,,La Roche sur 
Yon. ·Tél.5.20. -

J VIENNE: DUMAS 18,rue du Marché,,Poitiers, IJ.77 
, VIENNE (haute) DUQU§EOIX,17,rue François Cbenieux,Limoges.76.63 
� VOSGES: bIL_QUEZ,,48,r�� des B�ns Enfa�là�pinal. 37.85

YONNE . BOLZAN,1,-,rue Milhaux,Auxerre. • 

1 , :tv!OURON, Jules 
RAfvlETTE, Arthur 
BEYER,, Georges 

X 

X X 
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(suite 5) 

'!.J!J?-\'{ I 1'.SHER Serge, Hata, né le 12.$. 1920, 18, r. Soufflot 9 9 Paris 
1 BEYER ? Georges 

9 
far j_s, le II. 9. 1905, IO, Av. de la République 

� Aubervilliers. ✓ 
f Bii.UDIN :tv:arcel 9 Céringuy les Près (Loiret) ' 
t Diii.LLO .ABDOUL.hYE, Konsou Dougou, I.I.17,Paris,12,Cité Bergère" 

,i DONATl Joseph, Foligno ( ltalie) 4-. 1. 1923. 
, DROUHRT Alphonse, Barcelone,lI.6.1902, Paris,,?2,Av.d'Italie \/ 

{l"?,-!>1')".J • GUYOT Fernande, née RICOL, Cogolin,30.6.13, 
Paris, 120, rue ,1.Lafayette. ' 

i)'-lt-S-0 , HENTGES Pierre, Hellemes (Lille) 26. 4. 1907,1
1ll7 IJ1 HOUZE René, Dinard, 28.7.1910 v 

'-1 JOURD-HN ? Henri, Ennordes, I.6.1909, Paris, 20,rue Morère. 
1 LAFF'1TE 7 , Jean Gabriel , Ágnac, 20.3.1910, rue Marcelin 

Bertelot, 23,YParis.'1 
MAGN1EN, Elisabeth, --née PROKOF1EVii., Staraia (Russie) 
le 2L3.16, Paris, Bd\Murat 55,'f 

,/'· PIOLINE, C.harles, Vaudry, I.8. 1901,�aint Ouen,39, rue Paul. Bert V 
1',-SAEUEL H€).ymond, Vesoul, 31.7.1914-,Paris 29"rue Boisy d'Anglé fs✓ 
•' SPIEWAK,Jacqu.es, Metz,25.5.1922,✓ 

\ VlGNE, Fernand, Bessèges 12.3.12, Paris, 7,rue du Docteur, 
Taffier, 7, J �,.,,, 
WEIL,Marcel,I)'lontpellier, 20,9,19mo, :Soulogne sur Seine,2,, 
rue du Belvédère.� 

.§.Y.§_nt_fait 1_;ob,,iet d'u.Q 7 a:rrét_é_d 7 expulsion notifié 

1 F.t-\RGES Yves.)
SERRE 
TURHEL Henri '1

faisant 1 7 ob.,iet d 7 un ari:.§.1:;,_�_ d'expµlsion à notifier • 

•. i!l-'" • ..' S.nlLLANT, Louis, Valence, 27,II.1910 J

LE LEAP, ü.a. :i..n, Lanneur, 29.9.1905 '1 
FRACHON, Beno it .J 

�;:, 1�J�1 , 1v:ATITEL Henri, B:suay � 3. 8. �898 J 
tl FREYSSINET Andre, Dieulef it 29. 2. 04- ou 29. 2. 14 .J

GRUENA1S AUgustin, Ste Hélène,,9.8.r909 � 

ESPAGN." 

l Colonel L)STER,, Enr ique • .J 

·,. 
/ 

J:./ 



suite 6. 

ITALIE 

1 BOFF A Guiseppe '-1

-f a-i-s-a-ri-t-160-B,ie- d-4u::i--a-r-r-ê-t ---é d-'-e-x;Pu1 s-io n- à- r:i o t H-i er •

DI VITT0RI0, Guiseppe, Cerignola
,._

, II. 8. 1892. 1 

MAin Mario, Florence (Firenze) 2ö.8.I888✓

P0L0GNE 

faisant l'objet d'un arr�té d'expulsion à notifier 

l GEBERT b0leslav, Tartary Krypno, 12.7.189,.✓

U.R.S.S. 

/ 

faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion à notifier 

R0ST0VSKY, Sergei, Tula, 31.7.1903� 
� ZAITSEV, Fédor, Serapovl 14-.9.(ou I0) 1910 V 



suite 7.

POLITT Harry
C]Jl;pEELL 

ANGLETERRE 

WYN.dURNE, , John, Istanbul 24-. X. 1902 " 
LAUCHLAN, William - comité- e;K-é-e-utH-PG Grande BI!etagne

,t HALD.àNE, John, né en 1892\1 
COURSE Jos.A. dlié à Addington.�

· ROUV:ANIE.

· MlTAI Eujic, c -omi-té-cent-ral P.ouvrier roumain J
MAGHIOROS, Stela -i 

J,;}-

ALLElvlAG NE. 

DALHEJ.vi, Franz - burea u-po.1-it-:i:que pa-p.,t-;· s·oe :i:a-r:i:-s t e-l:ll,).icf. d.# Y 
MOHN, Wil�,- . secrétaire PC Allemagne Oecide11tale.\f 

V JUNGMANN Karl ( All.occid.)� 
, :tv:ARCH,, Oskar id v 

faLs&E-t-� L ob�ei-d'un-arrêté d'e�pü1-s4en-à not-ifier: 
' 

t WARNKE Herbert, Hambourg, 24. 2. 1902'1 - meni'b;p.e comit-é ex_écut:i�
�E. S-. M-. 

ARNOLD'-! 
HORNG ACH.ER Max v 
NICOLE Henri

SUISSE 

CORSWANT, André - bureau pol. parti travail✓
CORSWiiliT !vfarcelle id 



§_g_ite 8.
HOLLANDE 

� DE REBLlNG, Eberbard, Mariendorff 4.12.11 J 
.S39 Wr..EGE

�
· Gerben, 

1 
Amsterdam 27. :r;. 1912 \J 

'
r-tJ.

J" -;-· VERRE ,::.i:, 
·' 

!J_)(./"" .... �&!./7 HULST "em, Kromenie 9. 12. 16,.I 
J; 

1 
.s-jz. DEGROOT Paul J 

� 
8�� V ANDERDRlFT Nicolas,, Amsterdam 13.12.1905 J j 

, , ' l�_,Ti' WlLLEMSE lvlar inus , Utrecht, 24. 9. 15 J 

V
�\ 2. 2$ HOlTlNG Andri

. 
es, .t1.msterdams4. 3. 18 '1 

faisant l'oh.i§t d'un arrêté d'expul�ion à notifier 
_ . . rr,;v;� BLOKZYL Berend, Hoogeven 29. 12. 18 ✓

�\Jlfv/ � KLElNSMA Dirk, A��; 5. 1893 .'-.1 

URBANY Dominique, Rumelange 29.3.1903 
I�ICHIELS, J. - b·li·P.ea-1:l-i,&-:k. �,aeV 
C1-UIOR, Henri, Gs>.:ra�é · @t=Jt,"p I 
HENTZIG, Iv!arcel 
bAUER Georges, 29.9.04' 
USELDINGER, Paul,,Esch 8.7.1904 
KILL, Jean 8.4.1903 
GRANGEN ET, Joseph 23.2.98� 
KINTGEN moseph - 4.6.1911 

-9:-éjà� ex·12:uJ,..s é :

.:D }fp,,( SCHRQEDER Antoine, 26. 9. 1909 � 

'.).3ï.A 11-,.. \ GRANGENET Joseph, . Belvaux, 28.2.1898 V
Jl. 



-.� 
NOTA: 
Ban: KA-RA 

Op 18-6-51 werd aan Spil pnder brief nr.1O735O/ 
aBS/859, de inhoud van de nota van H.B. aan
KA-RA d.d.11.6.51. nr.1O735O bekend gemaakt. 

24.7.51. v.H.

V -.Î 



Gaarne �ou ilr · van Spil a·

toegezonden 'krijgen. 

III.



12 April 195l. 
No. Gr.V .• D. 421/51 Conf •. 
Bijlagen: een •. 

. Onderwerp: i•rnternatiobaal. Communistisch 
Congres te �russ�I. 

S .• T. 
· {l (J?. tF. 

AJH'if: B.V.D. 

�yp: 10. 
Coll.: $
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UITTREKSEL VEILIGHEILSBERICHT 
T - - - - - - - - -

Datum van bericht: 
Rapportenr: 
Van wie is het bericht afkomstig:

Betrouwbaarheid bericht: 

Welke acties zijn ondernomen: 
Met welke ins tsnties woro t samengewerkt: - - - - - -

Onderwerp: "Int. Communistisch 
Congres te Brussel". 

10 A_Jpril 1951. 

Personeel D.V.s. (B.). 
Betrouwbaar, steunt deels op 
eigen waarnemingen. 
Geen. 
Geen. 

j\,J-
,JI' r(b� 

R. .. JX 0( i Cl'" - / 

�BERICHT: m / le Uwer informatie moge ik berichten. 

) 

Door personeel van àe Dienst Veiligheid van de Staat te 
Eijsden (B), werd mij vertrouwelijk med_e·gedeeld, dat op 
Vrijdag 23, Zaterdag 24 .en Zondag 25 �áart 1951, door per
soneel van deze dienst, in samenwerk:J,,,ng met personeel van 
de Belgische Rij�acht, langs de ��hele Belgische grens 
een verscherpte contr�le is gehoudefn op vreemdelingen. 

Deze controle had o.m. ten dop!i om vreemdelingen, waarvan 
werd verondersteld, dat zij zou1en deelnemen aan het op 
2�:._:3J-.te Brussel gehouden Int. cornrn. congres, aan een 
�rondige contrfh.e te onderwerpen. 

Mij is gebleken dat het hierbij betrokken personeel, 
vooraf in het bezit was gesteld van een ornm.ngrijke signa
lering, (8 vel aan weerszijde bedrukt, folio formaat) ver
mèldende de personalia van buitenlandse prominente communis
ten o.m. van alle Europese landen en Amerika. Op deze lijst 
kwamen voor Nederland voor: 

l le. De Rebling, Eberhard, Mariëndorff. 4-12-11;
· 2e. Wagenaar Gerben, Amsterdam, 27-1-1912;
, 3e. Verhey; �1 · 

, 4e. Hulst, Willem, l Kromrnenie, 9-12-16;
t 5-e De Groot, Paul;
r oe Van der Drift, Nicolas, .Amsterdam, 13.12-1905;
• 7e.Willemse, Marinus, Utrecht 2L�-9-15;. 
f 8e.Hoiting, Andries, Amsterdam, 4-3-lö;

Faisant l'object d 1 un arrêté d'ex/pulsion à notifier 
(bevel tot uitwijzing aanwezig· - ongewenste vreemdeling). 

1 a. Blokzijl, Berend, Hoogeveen 29-12-18;
• b. Kleinsma, Dirk, Amsterdam 11-5-1893.

·I 
. Indien Uwerzijds voor deze volledige signalering belang-

t stelling bestaat, acht ik de mogelijkheid niet uitgesloten
dat hierover op korte termijn kan worden beschikt. 

r 
Coll.: ,/,., 

__.,,,..... 

t 
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RIJKSRECHERCHE :MAASTRICHT Maastricht,14 April l9fl. 

\. . 

No.1084 

Betreff nde:Versla.p; Xe Con1sres C.P.Belgie� / 

Ik heb de e�r UEGA hierbij te doen toekomen h�t veralar, 

van het Xe ConKreB van de Communistische Partij in Bel�ie. 

De In1Specteur A. 

M.Era.smu3 

-�

• 

Aan 

den He·er Procureur-Generaal, 
fgd.Directeur van Politie 

te 

's-H e r  t o � e n  b o s  c h. 

.------� - �--------

Procureur-Generaal f
Fgd. Directeür van Politie 1

! - �"-:•k;men:__'._�:�".'.".�. 1 
L.. � ::.:...�:.

o .. Mt....!k/
=.:.J

' 



ONT\'\IERP VAN RESOLUTIE OVER HET KOLONIAAL PROBLEEM 
-:, ---------------------------------------------------

�t Xe Con�res vestigt op bijzond�re wiize de aandacht van de partij en 
van de werkers op het belan� van het kolonáaal probleem. Het betreurt de 

. onverschilligheid wàarYan de part� diensaangaande tot op heden bewijs heeft 
geleverd, onverschilli�heid die te wijten is aan een klaarblijkelijke onder
schatting van de kwestie. Het wil deze toestand ten spoedigste rechtzetten. 
Zoals Stalin onder 15. ,inde in de Grondslar·en ven het Lenisme: de bela�gen. van 
de pr,oletarische bewep;ing dm de ontwikkelende landen en van de nationale 
bevrijdine;sbeweip;:i.np; in de kolonien eisen de vereniginp; van deze twee vormen 
der revolutionaire bewegin� in een ,emeenschappelijke front teP,en de gemnen
schappelijke vijand, teren het imperialisme" ( Stalin P,rondsla�en van het 
Leninisme ) 
�e kolonie n en afhankelijke landen, verdrukt en uitgebuit door het finantie 
kapitaal vormen voor het imperialisme een onmetelijke reserven en uitzonder
lijke krachtbron. De strijd tegen de imperialistische oorlo�stokers ma� niet 
gescheiden worden van een onverbiddelijke strijd tegèn het kolonialisme. 
Het ��e Congres herinnert er aan, dat voor de communisten , het vrije beschik
kingsrecht tot en mét de scheiding, een onaantastbaar·recht is van alle vml-
ken met inbegrip van de koloniaal volken. 
Het is du9.' de plicht van het .de]JHsch proletariaat en zi·.in voorhoede de K.P • 

• ran Belgie, alles in het werk Me stellen om d� )r Congolese. volken te hejb-
pen, de middelen �e smeden voor hun �igen bevrijding. 
Deze taak heeft in de huidige- omstandir;heden een belang van eerste rang. 
De Belgische Coneö vertesenwoor-digt een der ,rijkste reserven van producten, 
·onmisbaar Toor de oorlogsvoorbereidinr.;, wa1rrvan in de eerflte -plaats uranti!um,
cobalt en industrie-diamanten.
Op het aardrijkskundig r:;ebied, neemt het anq.erz;i..,ids ee.n ui tzonder;Lijk stra
tegische positie in, die vanaf heden �ebruikt wordt voor het oprichten van
militaire basis.
Deze toestand verbdmdt Belgie · enger met de Amerikaanse imperialis,ten die
stre�en naar het bezit der st�tegische grondstoffen en het gebruik der
strategischè basis van de Congo.
Hij Tersterkt de macht der monopoolstrust die de voornaamste congolese rijk
dommen· in handen hebben.
De verdediging van de vrede eist het aan de kaak stellen van de .Amerikaanse
inmenging in de Congo en de strijd tee;en de Belgische kapitalisten, leveran
ciers van de oorloe;stokers en verdrukkers van de congolese volken.

Bijgevolsb�sluit het Xe Congres: 
.Z,onder terughoudendheid de schandelijke v�rdrukkinfs aan de kaak stellen die 

de Beleische kolonialiste�, de congolese volken doen onder�aan. 
Met alle middelen te strijden Men een einde te stellen aan deze toestànd 
Jie een schande is voor Belgie. 

, Het offensief te óntwikkelmen tegen de koloniaie tr1 ist aan dewelke de voor 
rechten dienen ontnomen, die hen zi.in toegekend. 
De strijd vgor het stopzetten der le...,-erinr:en van strate�ische r,;rondstoffèn 
aan de mope�eden die de oorlo� voorbereiden, te versterken. 

Hoewel Belgie herleid is tot de rol van een land afhankelijk van de ve-renii:;de 
staten, blijft het niet te min een imperialist;sche macht die de congolese 
volken verdrukt en uitbuit. 
De .l:lel1:dsche arbeider�classe en het congolese volk .zullen p;emeenschap1)elj_,ik 
strijd;n tegen de r,emeenschappelijke vi,iand: De l:lelgische Kolonialen en hnn 
bondgenoten. I)eze br-oe�derlijke verbondenheid is het z,kerste -pand der over
winning. 

,/ 



Het Xe Congres der K.P. v-an Beli•ië keurt het Terslarr ah het Centraal 
� Comiteit goed, dat werd -voort1:edraren door Ed�ara LALJVIA.NDüx Al r•emeen 

Sec:etaris der Part"i.j, betreffende de strijd voor de hervormin.r- van de 
nat1on&le ona:t'hankeli.fkheld en voor het redden van de Tiede, alsmede de 
besluiten die �etrokken werden uit de discussies van het Con�res. 

D� _or�anisaties en de mili�tanten der Partij hebben tot plicht de richt
l1Jnen der Partij in rle · documenten be·•repen tot r,;ronàslall'. te nemen voor 
�ln bedbijvipheid. 

ffet Xe Congres draa
;)
t het Centraal Comiteit on, op voortdurende en nauw

keurige wijze de controle uit te oefenen over de uitvoerin, der taken 
en in het bijzonder te waken over de ontwikkeling en de verstevi�inc der
stellinP,;en van de partij in de bedrijven_ . 

· 

• VOQRSTEL VAN RESOLUTIE OVER HET WERK IN VAKBONDEN EN BEDRIJVEN.

Het Con,�res.

Ove�gend dat de partij niet in staat zou z1.w, haar voorhaam-
ste en dringenste zaken te vervullen waarvan de hoo:t'dzakelij.ke de stri id
voor Vrde en nationale onafhankelijkheid is- indien zij niet diep r;ewor
teld is in de bedrijven en, in haar bedrij:t'scellen, de meest bewuste en 
bedrijvigste kameraden groepeert; 

Overwegend dat de bedrijfscellen dè :t'undamentxele basis van 
de organisatie der partij uitmaken; , 
GELAST aihle leidende or anen der partij, Centraal Comiteit,. Feliterale Ccm.-
·mi t�, Afdelingscomi tè 's, e,,-emls de wijkcellen er mede; het maximum hunner
krachtinspanningen op het sti�hten en het ontwikkelen van cellen in de
be�rijven, te concentreren.
HERINNERT ER AAN dat alle comraunisten die tn de bedrijven werken, tot
volstrekte p�icht hebben, de strijd in de schoot hunner ondernemin� te

• voeren en er zich· cellen te' or;·anj seren.
NODIGT alle leden der partei uit, zich tot taak te st·ellen, hun bedrij:f
,5oed te kennen; de werkvoorwaarden

r 
de geestestoestand en de dap;elijkse

bekommernissen hunner werk:makkers, alsook de staat der s�mdikale krachten.
Bevestigt dat de activiteit der bedrijfscellen hoofàzakeli.ik naar polltiek
vraagstukken en de classen-eisen van het proletartaat moet georienteerd
worden.

Overwegend dat de va�bond de massa-organisatie bij uitstek is,omdat
zij de me!!l'rderheid van de werkers v-oor d�. verdediging hunner bestaansvoor
waarden verenigt.
HERINNERT ER AAN dat alle syndikerende leden van de :partij tot verplichting
hebben, biJ het A.B. V.V. bij het Eenheidssyndirzaat voor de mi,jnwerkers en
de steenho-µwers aangesloten te zt,in, er actief te mili teren voor het voeren
van een werkeli.ike classenstri,i,d, door er democratische werk:i.ng v-an te ver
zekeren en in hun schoot verantwooraeli.ike functies te aanvaarden.
STELT de door de rechtse vakbondleider:s vevoecil'de p0-li tiek aan de kaàk.
Zij rèrnmen de eisenstrijd en spann�n zich in, in naam van de kapi�alistische
vrijhed�n de arbeidersclasse in de oorlog ten:en s. U. en de Voll.<:sdemocratie
en mede te slepen.
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HET O�TMIDDELLfK PROGRAMMA DER PARTIJ OP COLONIAAL GEBTED 
--------------------------------------------------------

,, 

IVOOR DE VREDE 

Opzegt�ing van de accoorden en verdra0·en die verplichten 
tot leTerihg Tan stratee;ische grondstoffen aan de imperialist-ische landen,
welke de aanvalsoorlog voorbereiden , 

· , 
Ontmaske�ing der eleidelijk� inlijving van de Con�o 

in'het imperialisti�che aanvalspositief 
De terugtrekking d�r Belgi�che en andere troepen die in 

Congo 'in garnizoen lig�en. 

2. Tegende OTerheersing der trust en hun bond�enoten.

Afschaffing der Toorrechten der monopooltrusts 
Afschaffing der voorrechten toepekend �aan de missies. 

3. Bur�elijke of politieke rechten

• 

Gelijke reuhten voor alle inwoners, zonder onderscheid
Yan ras of �eslacht, en stren�e beBtraffing Yan alle uitin�en van rassen
onderscheid� 

Vrijheid van verradering, pers, godsdienstTri,iheid. 
Onbeperkt syndikaal recht. 
AfschaffinB van het overplaatsingstransport en toela

ting Toor de Congolezen bujten ne �renBen van Con�o te reizen. 
Afschaffin-s der lij'fstra:tifen, der maatre.veleh Tan admi

nü1tratieTe internering, verbanning, ui tdrijvinr en onmiddelijk:e beTri j
ding Tan al diègenen die thans f-r,eve.ngen zijn in internerin _,skampen vast 
gehouden worden of het slachroffêr zijn van politieke maa:brepelen" 

4" Gelijkheid der ·Toorwaarden Toor alle werkers. 
Waarborg Yoor de gelijkh�id in _het uitoefenen der 

1:eroepen eh yoor alle loontrekkenden, zonder onderscheid Tan ras en toe
pa5sing van het beginsel; VOOR GELIJK WERK-GELIJK LOON. 

, Verbod tot de verkoop aan verkoopsprijzen en voorwaa 
den yerschillend Tol,ri;ens het ras van de koper" 

Afschaffin� zonder vrij kaping van alle karweien. 
Afschaffing van alle verplichte werk. 

Verbod tot rontelen v�n arbeidskracht met peweld. 
• Afschaffing van de· Hoofde;eldbelastil).e; .. 

Instelling van een stelsel van sociale zekerheid 
en een arbeidswetgeving die namelijk bijzondere maatregelen Toorzien 
v9or de vrouw eh het kind ., 

5.,Tnrichtin6 van een wezenlijk ond rwijs 
Inrichtins Tan een openbaar en kosteloo� lekenonder� 

wijs in de nationale talen, en in alle graden. 

6. Verbetering de� gezondheidsvoorwaarden.
1 Too1behoedsmaatre�elen en gezondmakin,r; en 

inrichting "Van een iaflifÎ?� ste sel beantwooruend aan de dri!lgeng.e be-
hoeften der bevolkingen. 



• 

, ' ONTWERP RESOLUTIE VOOR DE, NAT.iJALE KINESTIE EN DE REPUBLIEK. 

Het behoud Tan de �elgische Staat in zijn eenheid-en sterk gecentrali
seerd�_Torm dient de belanGen ,;en de Belgische bour�eoise en belemmert
de TrlJe ontplooing van de Vlaamse en Waalse Volkeren Het bestaan "'-Il 
twee volkeren in Belgie met een verschillende vorming en een Terschil
lende cultuur wordt de Belgische oliearchie rebruikt om haar klassen
Terdrukking te Tersterken door het scheppen en het aanwakkeren van te,,.en
stellingen tussen Vlamin�en en Walen. 
De ongelijke- ontwikkeling· Tan de Wawlse en Vlaamse �ebieden wordt dooár 
de Belgische bourgeoise gebruikt om k�x aan het �eheel Tan het land een 

polj tiek op te le,:r-:;en met een sterk reactionair karakter. 
Vlamin�en en Walen, de communisten zijn sterk om hun �emeenschappelijke 
vaderland, Belgie rr,ehecl}.t. Vlamingenen Walen, de communisten stellen 
alles in het werk om de broe;tderli jke vereni,e;inr; -van de arbeiders van 
dit land te eimeden teP;en de gein111.enschappelijke vi,iand, de Belp;ische 
bour�eoisme. 
Het is inderdaad daarom dat de K.P. strijdt Toor de instelling -van een 
federale staat die Vlaanäeren, Wallonie en het Bel�ische �roepeert • 

• De monarchie, een verouderde tot TcrdwijHnen �- doemde instellint, laat 
aan de bourgeoisie toe-gemakkelijker de huidige Belr,;ische eenheidsstaat 
te behouden. 
De K.P. van Belgie, republikeins vanaf haar stichtin�, heeft nooit op-
gehouden te zijn. 
Nochtans heeft ze zich om tactische redenen gedurende lan�e tijd ont
houden de monarc/ie rechtsstreeks c,aan te· vallen. 
De niet verheelde bedoeling van de inperialisten-oorlogstokers, X Leo
pold III en de monarc:t).ie te ge'bruiken voor de verwezenlijkinp van hun 
misdadige plannen heeft de partij er toe r,ebracht haar houding te wijz�m
�en. Haar wil te kennen te geven, een openl5jke strijd te voeren voor 
de omverwerping Tan de monarchie en de ingtellin� vnn de ftepubliek hee:rt 
zij haar oude republikeinèe traditie8, die in het hart van de weTkende 
klaese bestaan weer op1 enomen. · 
Het Xe congres is van mening dat de strijd tepen de monarchie werktui, 
Tan de dictatuur in hand Tan de reactie, ona:fscheideli.ik d�l uitmaakt van 
de strijd voor·vrede en Socialtsme. 
Het roept alle communisten op: 
-een actieve prop�ganda te voeren ten voordele van e�n drieledige �edla-

•. lime (Vlaanderen-Wallonie-Brussels p;ewest). 
- de contactname met het :federalistische middens tot stand te b�enp.;en

temt einde snel tot positieve re sul ta ten te komen.
- de campagne gevoerd tegen de moarchistische instelling zover mop.;elijk

op te voeren door het ordewoord "LEVE DE REPUBLLTK " te popularise�Nren.
- alle republikeinse elemxenten van het land op te roepen zich te ver

eni�en met het �oel gemakkelijk te strijden voor de omverwerping van
de monarchie.

met de grootste zor� te waken over de eenheid van de strijdorganis�ties 
der arbeidersklasse. 

---------------------
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HET CON'1RES 

IS VAN MEI--TING opnieuw de taken -van de communi3tische mili
tanten in de bedrijven en in de vakbonden te moeten verdui
delijken. 

De kameraden der bedrijfscellen moeten d� ordewoorden van de Partk po

pulariseren, de arbeiderei voor de toenaessj_ng dezer'ordewoorden mo"t9iliseren 
hun bedrijfspers uitPeven, de litteratuur verspHreiden. 

' 

Het kcmt hun toe de eiyndikale bedrijvi�heid hunner leden in de �ndernemin� 
te controleren. 

De Partijleden, die in het syndiciat milit�ren, moeten de vakbondsafdelin
gen helpen in ·het opstellen van de beroepseisen en in het or�aniseren 
van de strijd om deze eisen te populariseren en te doen zer,evieren 
Zij moeten er zich van bewust zijn, dat het essentiele 1ran het syndicale_ 
werk dageiijk3 op het bedrijf moet door�evoerd worden. 

-•In de bedrijven en in de .vakbonden. zullen zij zich de be�te verdedi�er� 
van hun wer.lcmakker3 tohe-n en elke ...-orm van secretarisme vermi,idend, zul
len zi,j onvermoeibaar de strijd voor de verwezenli,jkin(" van de eenheid 
van actie der arbeidergclasse Toortzetten • 

• 
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RAPPOli'f van ACD aan B �' 
} 19-.>1 t 

13etr1 Rally van YOlliil"G COMMUNIST LEAG� t� _
Londen. 

i 
AfO/ /p/DJJ. 1

,a�,tü1,..4 '--, ,· ç4-.,-,,...,��
-:,

a OP-;,;,;.. . ·1
Betrouwbare, met nader te controleren bron meldt bij ACD/ J_· · 
bericht ACID/ 108031/103 V-9 

DAT: "i ·,'.i 
PAP:; t,J--

De Engelse Ambassade, Warschau zond op 17-4-5b het volgen 'ërîcht 
naar Londen: 

May ZDZISLAW GRODZIEN, miner and district leader of 
"Polish Q- - - - "- - - - -WROCLAW, born ESCTIDAIN, 
France 6-10-24 have visa to take part in rally of 
Young Communist League,to be held in London at BEA
VER HILL on 21st an 22nd - - .,. - instan- - - - - - -
committee WAESAW- - - - - - reply paid and requested 
for 19th. 

NB1 Bij gebruik van deze informatie bui ten de dienst moet 
· de telegrafische herkomat worden verzwegen.

ACD, 108033, 25-4-51 ÀCD�l. 
'lil2#'1-t· 

/;� 
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OP KAART 

ACD/:.//1-

DAT: t·• -

PAR: 

tt.l. 2 

RAPPORT ,_•s: /
î 8 APR. 1951 _) 

Van: KA-R .A. A(D/ t,-oü066 -Aan: Hoofd B /,,,.,-NO • A 1084 ..,/4,../.,,...,._ :.;.,..,,, ,..,, 4-<--;,---,-,,,.,�'.J.')1 
Y-------=::.r 

ONDERWERP: Communistische Bijeenkomstén tussen Mei-Sept.'51 • 

1) Van CLIPPER ontvingenwij bijgaande lijst van communis
tische bijeenkomsten, die vermoedelijk tussen Mei -
September 19 51 zullen worden gehouden:

Mei 1951 Praag. 

Wenen. 

Internationaal Muziek Festival 
( datum onbekend). 
Oostenrijkse Vereniging van d e  
"Leaf_,ue of Human Rights". 
(datum onbekend) 

16-19 Mei 1951 Leipzig. Buits Cultureel Congres. 

16-20 Mei 1951 Mexico-City. Mexicaans Vredescongres • 

Juni 1 951 Oostenrijk. Federaal Vredescongres. 
· (datum onbekend) 

.-,6-10 Juni 1951 Polen. Executief Comit� van d e  WFTU. 

0... ��· 5-19 Augustus 1951 Berlijn. 3de Vvereld Jeugd Festival.
A .. (/{7 
� -18-25 Sept. 1951. Berlijn. Alg, Verg. van cè WFTU. 

2) CLIPPER houdt zich aanbevolen voor mededeline onzer-
zijds van ieder,Nederlander of buitenlander, waarvan

wij mochten vernemen, dat hij als afgevaardigde dan 
wel deelnemer naar een der bovengenoemde Congressen 
is vertrokken. 

25-4-51 . 

,J ·,



n.a.v. sappbrt van KAM 108066 z.Co 0 

H • .B. 
108066 
Internationaal MuZiek Festival 

IIId/h 3 
Ond r verwijzing naar U bericht no. A 1084, 

dd� 25.4.1951 bericht ik U, dat Volg ns en eri ht 
in ''De Waarheid" Jaoob Haakon S_TOTL (11.2.1915 

en Haag). z u. deelne naan h t Internationaal 
. uziek Festiv daJk van 16. Kei tot 9 Juni in 

ord t gehouden o 
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RAPPORT 
AAN HBVD ,HB en HC 

VAN KB 

No,: 2488 

t:?/. 22 2

� ' �-:) - é'6.3é'3 
O>y:.27- /P,i-;// t? J' '/cY' 

'-'7', / - -. 1/. 

Betr.: INTERN. CONF. VAN ZAKENLIEDEN TE MOSKOU. 

\ 

1 MEI 1951 � 

À. •
'"

f)! k# /fd

:;:�1-/a�t, ;,. ;·H"H--�7..-

Van doorgaans betrouwbare zijde werd vernomen, 
dat einde Augustas te Moskou een internationale conferentie van 
vooraanstaande zakenmensen zal worden gehouden. 

Een en ander is beslist op een bijeenkomst welke 
te Praag is gehouden, waarbij vooraanstaande vredesfiguren aanwe
zig waren ( voor Nederland M.BAKKER ) ., 

De onderdirecteur van de Fiat-fabrieken te Milaan 
zou zich reeds bereid hebben verklaard naar-Moskou te komen • 

\I 

KB 4 Mei 1951. 



.... 

NOTA: 
Van: KA-RA 

Op 8.5.51 werd aan Clipper brief nr.CAH/51/414 
geschreven, waarbij hem de inhoud van de nota 
van H.B. aan KA-RA d.d.28.4.51. nr.1O6457 werd 
medegedeeld. 

2.6.51. v.H. 



NOTA: 
Van: KA-RA 

Op 28.5 .51 werden aan Clipper en Spil respectie
velijk brieven nr. C.AH/517491 en 108066/CBS/ 832 
geschreven, waarbij hen de in.goud van de nota van 
H .B. aan KA-RA d .• d. 24.5.51. bij CO 108066 werd 
medegedeeld. 

12.6.1951. v.H.
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RAPPORT 
VJN : KA-R.A. 
AAN: HB en HC 
No. A 1309. 

' _;• \ 

ONDERWERP: _L_i_j _st_ v_an __ c_o _mrn_._b _i..._j _ee_ n_ k_o_m_s_t_e_n. 

RE: 

__..........o.D 3&. 
OnJ3 rapport A 1084 dd. 25-4-51. (108066 ) • 

\1 __ 7 
\ .. , 3 MB. 1951 . 1

ACDI 11r&'ll \ 

1. CLIPPER doet ons aangehechte nieuwe lijst toekomen van
communistische bijeenkomsten vanaf 1 April tot 4 November

2. CLIPPER hoopt, dat wij de lijst ook tot zijn voor deel
zullen kunnen gebruiken.

9-8-51, L 

BIJLAGE: 1 



• 

j 

• 

ADDJ.::.:JDJi. 

April 

4 and 11

4-2'2

7-15

10-11 

1 .... ,t;. 

12 

13 

14-16

15 

27 

r- -

____ .,.,. __ ._. 
•-•• •-,' •• iW • Ï.1 

. ' 
,_ ..•• .:;, � .i: 

lliJ_[.;11 

Germo.ny 

i.: ... -, 

Panarna C:l.ty 

I:luchvre:,t 

Du•: ha.re:: t 

V:ï.ota" Colombia 

.... ' ,.,"!.,. 

.. 

_ t �:?:r· :... .,?; '.. f" I. 

-� ;: 1 .-f , ... ;. l"C ,)f : }"l'� � rrt)3� "m,,.�bly
I .-ë;--_; !..!.<:c:�l. -..:J t:. thd Cür� f.t .. \?.tlCû rccomt1endod 
v.··• ·.ii.i-.n,: <-:<, Bw·c:-rn l'."-!" :::�:tubli:::hing
1i:?3ot,\._: ·n · ,Tit:1 th - ·,·J1i''J'1J")(see Aur,ust :t5)

'
1 .J., 1�;..tt�· (c;,�·nurr!.:t Le:i.f�J.e of î!ori.i.ay
� .::tr ?':. t.lo;!Jll Con(:l'"!�:Cd 

F1 1.l'.'" . : · t Ho\"'Oluti,J't,,�•�r C(")l!!t.t:l. too 
{ !.\r :tr,�:•.t4'ficknt dnta nvailable) 

;>t'.;r''rctnr"int or F L'\n� ( I:riterna ticncl 
�·e'���rriti,-n of Fermer Politicu.1 Prisoners) 

1.1· • _,.:_1djt.:;� �: or�uni., \s��on . ..,orc:-tl 
r Y"C.' r� f\ rn:; p C ()nerc-:;. l 

::r:\.er·r.at:..ml Da:: of Solidar-ity uith
,\: •· :l-�f\:.;,ci,�•- Yo,it� 01' Spoir.t 

:i.\T'fo C011p·:!::lP oi Fedorate<l Syr.Jicate of 
Worker,: of Republl.e of Panamn (FS'l'RP) 

·1..r'f'.a' ,;: I.n t.erna tior.nl Prepn.rc. to'l."'J
Cc,nmrl.ttf•.c för World Youth Fe.::tival 

Dolegnt ion of SciP.ntific Ucrkers 
f.r•û:m Ch:lrtu 

Communist iouth Gongress 



April 
( continu-�d) '2; -29 

2:.'-1 l-!ay 

Indcfinite 

AIJD:Ci:DA 

Hn
.,

· 

1 

4 

I 

5-9
<• 

6 

6 

9-12

10-12 . 

•·
10-13 

ll-14

12 

15 

15 

16 

Li&V 

iuah, t.n � I ·:1.:numn 

Ho lla( l'Jn.located) 
Chü1a 

I(orca. 

I-losco1;1

Pra.Cl,:iü 

Pekine 

C Op€>..nha.een 

Prncue 

Nicot:ia, Cypr.w 

lbscc\l 

Budapest 

Guatemala City 

Bonb.oy 

.Los A.ngcle� 

Hoscow 

Harsaw 

1-lexico City 

4tl: ?lutior1DJ. Conr:�c...:� o.f Clkl.Üo:"�"1 
Coni'cderation of \icr-kerr; 

Y..n.ch.in NatJ�nnl Cont;r<.!:>,::; 

I-l!t.y Day Celehra.Uons
(nt tended b.v nu.1"le.ruu" fo,·oirrn ,t•:·1t•"a t1.ons

\Jm·l.d F'edcro,t,ion o.f ,!cienti:'ic c,:rlw.x .: 
Con±:erenr.:e 

Chinese Y'ou th Day -
Inte1�nm.ionn.l !Jniori of' Gtucl,mtti 
:..:..�ccutive Corronit'tce Hrn�tinr-

�!orlè füacc Conncil 

Celebration of Cz0choslovnldu 

ls�. Po.n,-Cypr-iot. PeUCfJ Cone;ress 

Rumo-red Coxninform Coni'orc•nce 
(not confi.rme<l) 

F..xecut.ive Ileeting of' International 
Union of Journn.J.ists 

Lntin America Congres1.1 of lnte:rnatl.on.o.1 
Federation of Trnnsport \lorkers 1 Unfon 

11.11 fadin Pc:.tco Convont1on 

1 lothcr' s Day Peu.ce Po.::--ude 

10th Prov:üicia.l Conference of tht: 
J�omosol 

U.J. 1'rade Union Deiegation 

Ln tin funerican Con H.ne:ntnl Concrress 
of Agrj_cult.ural Workers a.nd 1':!.rmcr.-s� 
(Auspiees of HFTU and CTJ..L} .. 
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• 

: ,{lf 
( \ C! :_.1_r .. ;.:( ''. , 1 

-. -,r 

J. -,: ·' 

19-20

20 

21 

25-27

27-1 June.

1.'nd of l-hy 

End of l·lny 

1 

3 

4 

4 

9-10

10 

12 

J!, \1 'fork 

C{,chnba,..,bn, 
!.,oli"'lÎcï

lJro. ti::.:l �,wi. • 

J -

C �e e 11 o-3 l ri �l'ftk.ia 

1-'�u-i:: 

�:0r·ld "ide 

üerlin 

London 

Euroie and U3SH. 

l3erlin 

SECRET 

' .. ili. 

1 . .;.t �TI}·�l"t .1l.:.i.t-.· ,,�-(Jl.-."1,.l l.i.;H �:i.f

LaLor :t.out!t Lc:i ''-'1''., 

,31·� ·� î"rtt.ic�· rtl Cctlhlt Y,l.:� .. .!
1·.r ly

�f ?uerto '.ticv 

i n.1 \.,:.üi ot !r._; t,�-! ïr� ... t t Lo: �ll ; ,. :)· r"t tor�' 
Cor:t2iitt.ee for 1...,rld {01Ät.:1 F":;t�_vz-:.1 

l' i.nni::.11 '. omen· 

' 1 l-.> '· [.', � 1, i. •, 1 

lr ·1..· Inte1r.•tln:on.l :· ir 

Cor.r·.11r·:ist Lu·ty ::eoti.r:f -· u.J.J..<'1:�d.12' in 
pTepn,·at.iori nf meet inr· of CP DoJ :i'1Ü.1� 
C P tJli !.e londers to be hclci c,: Chi : 8a!1-
Dol i. v-in.r1 border durine H€!C k ,:;1 2n '. :Oy' 

'.Jl-'lJY L)'.ecntive Com:riitt"c 

Bl:atfrlavu Youth Concrf)�,s 

r-f"' 1.,. u.:.. 

let C.onrresL: nf 3cic!ltific An::tocit1tion 
of '/cchnici:ms of füunrulio. - AST 

(Unconfirmed)Congrn,;é: of �;iddJe EaDt 
Comrn.:niDt P--<1rtiu:; 

In !,-,rna:Liona.1 C hil<l.ren' s Day· 
(:,·.,;n::;o.rcd hy Ti.'lJ.:) 

291}. :· :d,ih' rn the . ;_.,1 Central 
CüïJUHtee 

Dri tish Na tional Penc,e Conference 

Dt,legation of United Clectricn.l; .F;;;.d5r; 
and Hachine \-lorkerc of Anericu (U 1:) 

"Day of Teachers" 
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J"une 
(Continued) 12 

Jtuy 

August 

12-14

12-18

16 

29-1 July

29-1 July

29-2 July

Indefinite

Indefinite 

14 

15 

Indefinite 

5-19 

6-15 

15 

September Indefinite 

Indefinite 

November Indefinite 

1-4

>l,X:llE'J

- 4 -

Vienr1a 

Hee.,ting 

Plenary Heeting Austrion CP 
Central Coor.1i ttee 

Sosnowiec� PolG.lld rxecutive Comnri:ttee 01� the HFI'U 

Peipine 

Vienna 

Chicago 

Chicago 

I�c,t desienn.ted 

US;:,li 

not decigrw.ted 

Paris 

Pnris 

!4exico

I3erlin 

I3erlin 

Not designo:ted 

Not desienrited 

Delhi 

Quito, Ecuador 

Vienna 
SECHET 

Far Eastern Co:mr!ll.ll1ist Conference 
(only insufficient do.ta a.vnilnble) 

HF"ï'U Executive rreeting 

US Nationul Peace Concress 

Youth Festival and Youth Pence 
Exposi tion ( in connection ui th Pence 
Congresn) 

Conrresc of lolish J\.cndemy of Sci�nce 

Conference on I:conol!ic Prohlems 
(not f'urther identified; no f'urthct 
inf orm.-'l tion ) 

Conferonce on Problems of :îi.ddle E.ast 
Countries (not .f'urther identified; 
no .f'urther information) 

3rd Uorld Coneress of" the Fourth 
International 

French Pe�ce Rally 

Conference on Problems of t-:estern 
Hemisphere (not i'urther identified; 
no .further information) 

3rd Uorld Youth Festiva.l 

11th Horld University Summer Games or 
IUS (con.iunction with Horld Youth Festiv, 

Conf'erence of delegates of Asia and 
Oceania recommended by n .Japanese Bureau 
for Esfablishine Relations •ïi th WFTlJ11 

Internntional Conference ror Protection 
of Children (sponsored by .IFW) 

l ( /• 
(i t 

All India Peace C ongress 0 

C'I'AL Conference 

Communist Party Congress 



n.a.v.schr.van KARA 109128 z.C0
I E 

Aan: KARA 
Van: HB 

�. 109128 
0na.: Congres K.P.D.
IIIt/h 3 

Naar aanleiding van Uw rapport no.E 1130 dd.575-1951
vestig ik Uw aandacht op mijn notitie no.104375 dd. 
17-3-1951, waarmee ik U meldde dat J.HAKEN en C.GEUGJE 

J§ �Ar 
op 28-2-1951 naar Praag vertrokken en op 8-3-1951 van 

� 'f,"j) 
'!') t daar terugkeerden. 

✓,; Bekend werd, dat zij zich gedurende die periode 
1.✓ ook enige tijd in• de O. zone van Duitsland hebben opgehou

-rl:i>'1.i I den. Het is zeer goed mogelijk, dat beiden (of een van 
� ?l1 ! . hen) het jaarlijkse K.P.D.-congres hebben(heeft) bezocht. 

o � � De wijze waarop zij hun reis hebben ondernomen (van 

r✓,\\1 Amsterdam r�chtstreeks naar Praag en �erug) zou een be
�·� � '! \ vestiging kunnen inhouden van het· gestelde ad 2 van Uw 

bovenvermeld rapport. 

III H.B. 
25 Mei 1951 
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, 9 MEI 1(}51 ,, ., ; •/ cl 

RAPPORT : .,______ 5-5-51. lij',/- éif, z.11
VAN : KA-RA. - H. AG'.tu1

f

/,W 
AAN : Hoofd B. ---
No. : E. 1130 ✓dv...44--i.?.A.- � ,-;,,--<, ---��� �,t,

ONDERWERP: Leiders West-Duitse Communisten vergader�n 
in de Soyjèt zone (Krantenknipsel "Het va
derland" dd. 6-3-51.) 

1. N.a.v. het bovengenoemde krantenknipsel deelt sardine ons
mede, dat bedoelde bijeenkomst het Jaarlijks congres was
van de K.P.D.
Dit Congres werd te Weimar gehouden op 2-4 Maart -j .1.,
nadat het van de herfst 1950 af herhaaldelijk was verscho
ven.

2. De K.P.D; stelde alles in het werk om het voor te stellen
alsof het Congres te MÜnchen plaats had. De gedelegeerden
kregen opdracht de plaats van de Partijdag niet te verra
den en steeds de indruk te �ekken (zelfs tegenover partij
leden) dat het Congres te I,1Iunchen werd gehouden. Het ILP. D.
blad "Freies Volk" noemde het Congres "de MÜnchense Par
tijdag" en publiceerde een door het Congres opgesteld ma
nifest gedateerd : München 3·:Maart,1951.

�,<X-/4_ 
&f> r p'" 1 t• De voornaamste sprekers waren RED.vIANN, ULBRICHT, en PIECK. 
� · 0.� Er wa�en een aantal buitenlandse gedelegeerden als gast, 

e-<V , o.a. eén uit Nederland, wiens naam Sardine helaas niet 
weet. 
Een lang verslag van REilMNN's speech verscheen in de num
mers van "Freies Volk" van ong. 10-18 haart j.1. 



Dnto 

20 Oct - l llov 
1949 

.A:fschrift van b1z.6
.

t/m 9 van het 
SECRE

rapp
T
ort :"Internatiom.Communist Movements"tJ,f}- 36

- (.lage van 94528/0D 1761) 

Meeting 

DKP Women•s Conference (cent) 

Fourth Intornationnl Congi:'.ess 
of Democratie î.awyors 

• 

Plnco 

Rome, Italy 

1 

i 

1 

1 
1 

Dolegates 

Sweden: 
Nordholm, Eva 

Albania: 
Floqi, Gogo (Prosecutor Genoral 

of tho Republic) 

Argontina: 
Araoz Alfo.ro, Rodolfo (Lawyer) 
Kornblatt, Isanc (La,,yor) 

Austria: 
Cormcl<, Olga (Civic Aid Officio.l) 
Schwrumn, Stephan (Lr.v;ar) 

Belgium: 
Fonteyru,, Joll?l (Lnwyor, Court of 
Appeals; Sen:,.tor) 

Thomas, Andre ( Lawyor, Court of 
Appeals) 

Vo.n Den Bljaden Do Recth, Be.ren 
Adrierl---(J\ttorney Goncrcl, Court 
of Appo:!ls, Brussels) 

Bulge.ria: 
Arie, Edoe.rd (Supreme Court Juatico) 
Batchvarov Iliov, Christa (Pres,, 
Suproioo Court} 

Vaptr.rov, Dimitr (Lawyer} 

Czechoslovakia: 
Be.rtuska, J:m (Deputy} 
Donner, Theodor ( Gener al Counsellor, 

SECRET Ministry of Justico) 

• 

Ramarks 

Pago 6. 



Meeting 

----1-;�urtb International Congross 
of Democratie Lawyers (cont) 

• 

• 
Placo 

-

SECRET • 

Dolegates 

Czocboslavekia (cont): 
Dressler, Alfred (PClrmaoont member, 
Ministry of Justice 

Eger, Bohuslnv (Univarsity professor) 
Viktory, Julius (Commissioner of Justico 

Egypt: 
Shalaqani, Ali (Lawyer) 

France: 
Brincaau, Jaqueline (Lawyer) 
Douzon, Honri (Lawyer) 
Lyon-Gaan, Gerard (University professor) 
Me.tarasso, Leon (Levyer, Paria Court) 
Nordmenn, Joe (Lawyor , Paria Court) 
Scarbroncbi, Dominique (Levyer) 
Willard, Marcel (Lawyor, Pnris Court) 

Germeny: 
Baumg,u-ton, /.rthur (Univorsity professor) 
Fcchner, Max (Minister of Justico, Pro

visional Govt. of Gorman Democratie Republic) 
Neumrum, Hilde (Pres., Supreme Court, Berlin) 

Graat Britain: 
Millinor, Relph (Lawyer) 
Moere, Hillilll!J Harvey (Lnwyor) 

Hunga.ry: 
Beer, Jean (University professor) 
Szabo, Eiooric (University professor) 

Ircn: 
Eskanderi, Iroj (Lawyer) 
Jahanbagliou, Amir (Lewyor) 

SECRET 

• 

Romnrke 

Page 7. 



• • 
Dato M:loting Placo Delegates RO!Dt1l'ka 

-------i...------------+---------+--------------------+--------------i 

Fourth International Congross 
of Democratie Lnwyers ( cant) 

• 

Iraq: 
M!lstande, Yoaàef': ( Lnwyer) 

Lwmmburg: 
Hammes, Charles Leon (Univorsity professor) 

Notharlnms: 
Enthovon, Clara (Lawyer) 

North Africa (? Algeria): 
Lisotto, Gabriel (Deputy te Nation::.l Aasembly) 

Polond: 
Jodlowski, Jerzy (University professor) 
Lornoll, Leszek (/,ttornay, Criminnl Court 

of Appeals) 
Muszkat, Marinn (Professor of Political 
Scienco) 

Podlaski, Honryk (Attorney) 
Tomorowicz, WladyslD.w (Judgo) 
Walawski, Boloslaw (Attornoy) 

Rumania: 

Canoeu, Ion (Univorsi°t'J professor) 
Horscovici, Inncu (Lnwyer) 
Paraschivoscu-Balacoe.nu, C. (Lawyor, Pros., 
Lagal Society) 

Stera, Ghoorghe (Pros., Supremo Court) 

Spain: 
Aguirre, Teodoro (Lawyer) 
Quero Molares, Jose (Professor of Interna

tionnl Law) 
Semprun y Gurrea, Jose (Professor of Law) 

SECRET 

• 

Pago 8. 



• SECRET • 
=----i--------�---------.---------------.---------

Dato Mooting Place 

12-13-14 Nov 
1949 

Fourth International Congreas 
of Democratie Lavyers (cont) 

Ccnst�tuont Conference of 
Chomical Workdrs I Trado 
Union Int�rMtional (Trede 
Il< pnrt.-:i?n�. or \,TIU) 

• 

Bologna, I taly 

Delagatea 

Syria: 

llmin, Mustaf'a (Le.vyer) 

TÛnisin: 
Castro, Armruldo (Le.vyer) 
Duran, Anglivicl i<ndre (Lawyor, Court of 
Appcals, Tunis) 

Senoussi, Moh. d-T<!hor Es. 
Taboury, Abdelader (Lavyer) 
To.ieb, Roger (Lawyer) 

USA: 

Silbcrstein, Robert (Lawyer) 

Yugoslavia: 
Djordjovic, Dr. Jovan (Professor, Law 

School, Belgrade Univorsity) 
Djordjevic, Col. Mihajlo (Pres,, Supronie 

Court of Serbia) 
Lulde, Dr. Radornir (Docent, Low School, 
Belgrade Univorsity) 

Mojeor, Laz,u- (Public Prosecutor for 
Macodoni.n) 

Snuderl, Dr. Maks (l-lakso) (Professor, 
L"w School, Ljubljand Univorsity) 

Stosic, Borko (Sec,, Assoc, of Lawyers, 
FPRY) 

Vimpulsok, Dr. Zarko (Pres,, District Court, 
Zagreb) 

Czechoslovakia: 
Babulik, Adolf 

SECRET 

• 

Romnrka 

Pago 9 • 
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a--;,r-,-- � ._!_J�;s- pJ� IS--1,E.J I
�P�R�� _ L. 

24� 195�- 22-8-51.�

an : HB Aco,· // 6 i., ,Il /-L .. ✓./4 . ..f .. ,; ,4-v..-',-.,._,:�
il
'i ,:No. : A/1148 

-ONDERWERP: Leiders se Communisten vergaderen 
in de 8ow et Zone Krantenkni se nHet Vaderland" 
van 6-3-51 . Zie ook ons rapport O van 
5-5-51 (109128).

't!.o 

l.Clfupper ant·woordt, blijkbaar minder goed ingelicht dan Sardine,
dat "hem slechts onbevestigde rapporten•1 hebben bereikt aan
gaande een vergadering van Communistische leiders te Weimar
gehouden in begin I:Iaart 1951. Volgens Clipper bezocht een 150-
tal gedelegeerd�n de vergadering.

2.Clipper vraagt ons ·nu, of' wij hem wat meer bijzonderheden over
de vergadering kÜÏÏnen verschaf'fen, vooral wat betreft de iden
titeiten van de buitenlandse communisten.

Clipper beschouwt het aantal deelnemers als uitzonderlijk
groot •

Is ons iets bekend over het karakter van het besprokene ?



• 

• 

NOTA 

Van: KARA 

Op 11.10.1951 werd aan Clip:1er brief CAH/51/901 

geschreven, waarin bem de inhoud van 116478 dd. 

7.9.1951 werd medegedeeld • 



• 

N O T I T I E 

Aan: KA.."ll..A. 

Van: H.B • 

No. B 116478

IIIg/3s 

n.a.v.schr.K.ARA 109128 z.CO 

In antwoord op Uw notitie nr.A/1148, d.d.
22-8-1951 bericht ik U, dat dezerzijds geen nadere 
bijzonderheden bekende zijn betreffende de vergadering 
van de K"P.D., gehouden te Weimar op 3-3-1951 en de 
identiteit van de buitenlandse communisten, die daaraan 
hebben deelgenomen. 

��'at de :nederlanclse deelnemers betreft" verwijs 
ik G naar mijn notitie 109128, d.d. 25-5-1951 en verdere

bijzonderheden, gerelateerd in Uw notitie E 1130, d.d. 
5-5-1951. 

lII 



• 

RAPPORT van ACD voor B 

Betr: The National Congress of the Australian Communi 

Betrouwbare, niet nader te controleren bro 
bericht ACD/ 117296/214/A .-5 

\ t.. "'".,�✓-"-:,/1-�,,<..-.-.
Central Committee. Hungaria.n werking peoples party" Boeda e-st" zond op 
2,4.8� 151 he t volgende bericht aan The National congress of The Australian 
Connp:unist party; Sydney. 
The Central Co!hmittee of the Hungaria.n Working Peoples party sends its 

.warm communist greetings to the 16th congress of the Australian Communist 
party. our pa�ty and the entire Hungarian people watch with close attention 
and sympathy the fight of the fraternal Australian party for its countries 
independenca. We sincerely wish that as the outcome of the good werk of the 
congress the party will lead the Australian peoples struggle for advance
wEnt independence and peaoe with redoubled strength • 

.. NB: Bij gebruik van deze in:formatie buiten de dienst 
moet de telegrafische herkomst worden verzwegen. 

ACD, 117363" 5.9 � '51. ACD/ip 
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RAPPORir-'· 
VAN: KA-R.A. 
AAN: HB 
No. A 1343 

., 

1-_.UiîTREK'.SEL 
Uit: BE} l�Z:$' C . �-

1 

V,oor,� �i-1 
o.a. v.: ,B. .:oz: 

-

Dat., 'l../ ti _ S) à
_ Par.:,, � . 

mrnER'.'ifó:RP1 Nede:rlandse • a:fe;evaard.igële naar he·t 
Berlijns Componistencongree. 

RE: U,v nota nr. 106746 dd. 12-4-5'1. 
/ 

1 

1. CLIPPER vmdt ons de hieraan gehechte fotocopieän van
artikelen uit Ooatberlijnse à-ouranten; die verslae eeven
van bovengenoemd congr:::1s, dat werd. [:ehouden van. 3 tot 
5 April 1951 en dat �era bijeewoonn door 1e bekende 
Prof. Eberhard REBLING uit Amsterdam. 
E�rt der·:fotocopieën is iets vergroot om RtBLIHG beter 
te doen uitkomen. 
De Westberlijnse bladen schreven niets over het eongres • 

.3IJLAGE-N: 7 fotocopieijn. 

20 ... 9-5-1, ·1. 
" 

.,' . 



Voor :qB eri B III 

3271 

Betr.: 

Co:pie 

PAKS .meldt ons� dat het medisoh oongres {zie 
rapport lfo. 5079 dd ... l3-9�l.951 (CO 118116) dit Jaar niet door 

·zal ga�n, daar da tijivên voorbereiding ta kort �as.
Het congres zal nu 1n het voorj-er van 1952 

in Rome worden gehouden. • 

.......... _ ... 

r lSöl. 

Copie verzonden aan HBVD. 
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14 Nov�mber 

Ond.· bijeenkomsten in 
het buitenland 

IIId/2s 

Onder verwijzing naar Uw schrijven d.d. 2 dezer 
no.�r.V.D. 1625/51 Conf.·moge ik U berichten dat i� de 
tweede helft van Januari 1952 (datum nog niet 1:?ekend) een 
inter-nationale conferentie te fonen zal plaaté vinden "ter 
verdediging van de rechten van het kind". 

Van 30 November tot 2 December a�s. wordt er 
te S.tockholm een vredes:con 1'orontie van. de Scandinavische 
landen,gehouden. 



, S.T. 
No. Gr.V.D. 

Onderwerp: Congressen in het buitenland van 
ComuIU.nisten en nevenorganisaties. 

·,·~·

Ik moge U in overweging geven mij 
zo mogelijk tijdig in te lichten in
dien U bekend is dat in het"buitenland 
cong�?�sen worden gehouden van Comrm.1-
misten or-nëvenorganisatie•s •. 

, 

AAN: Hoofd 

Silech�hierdoor is het mij moge
lijk de doorlaatposten tijdig te in
strueren, opdat mede ten behoeve van

Uw dienst, aan eventuele congressisten 
de nodige aandacht kan worden besteed. 

Dat b.v. _in begin November een 
congres te Wenen zou worden gehouden 
door de Wereld Vredes Raac1 werd .mij 
slechts bekend ui·t het opvallend ge
drag van enkeie.reizigers op het Vlieg
veld Schiphol, terwijl niet kan worden 
nagegaan of voordien &ich andere per
sonen p�r trein dan wel per vliègtuig 
naar dat congres zijn vertrokken. 

S.T. 

j;f.{. / - � . � J �
Hoofd B.I.D. /1/.�J/.,;, ,Z,,f,J<.,, N,.J..� /r-'J.., / 

Typ: 10. 
Coll. :3 

P4J�� _ i 

NIET 
;g 1 -
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N O T I T' I E 

Aanleiding tot deze brief was om A:. te informeren 
over het feit, dat een wellicht betrouwbaar Nederlander 
naar Belgrado gaat en dus vermoedelijk wel in contact zal 
komen met vogels van diverse pluimage. 

14 December 1951 

CVN 



)î 

RAPPORT 
� 

z 
'/,, 

)î 

� 

Van H.C. ( CVN/1) 
. ' '' 

• • 

J 'I.,., 

J l 

;· 1 

Uit betrouwbare bron vernomen, dat in de 
laatste week van November 1951 een Europees Congres van 
Oorlogsinvaliden zal worden gehouden te Belgrado. 

Als vertegenwoordiger van Nederland zal hier 
aan deelnemen de Heer Van OMMEN - KLOEKE (phonetisch),die 
politiek betrouwbaar moet worden geacht. 

H.C.

14-11-'51
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dK/vs 

MINISTERIE 

VAN BUITENLANDSE 

'S-GRA VEN HAGE 

VBRZOEKE RIJ llEANTWOORD[NG KENME RK, ON DERW ERP, DATU M EN NUMMER Te VBRMBLDB N' 

Kenmerk: Directie .Algemene Zaken Datum: 13 December 1951. 

Onderwerp: Communistisch Congres in Brazilië. Nummer: 124953-9802 GS 

• 

ZEER GEHEIM 
,, q,...., 

-��,ó◊ o0 

◊à\ "9i

��($ �b-·
Ik heb �$ U mede te delen, v an de Braziliaan

se Gez ant �
e

��1:Jben vernomen, dat daar te lande in 
40 ,j. 

Januari �.s ;',,; een communistisch oongres z al worden. ge-
'Jl' hou de� w-èi.0�rbi j deelnemers uit het b uitenland worden

� � 
ve��c�. D e Braziliaanse Regering wil, zo mogelijk, 
r1�◊'__..$ . 
�z� visa weigeren.

� �;§>
q, Ik z al gaarne van U vernemen, wat U omtrent dit 

�l}◊ 
�"congres en voorgen omen deelneming daaraan bekend is,

�� Il, v:, teneinde voornoemde Gez ant te kunnen in lichten. 
Het wordt niet on mogelijk geacht, dat Nederlandse 

communisten hun reis naar Brazilië niet iüefiederlandse 
haven zullen doen aanvangen, vreemde;/ daarentegen 
door Nederland zouden willen transiteren. 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
Voor de Minister: 

Aan: Zijne Excellentie de Heer 
Minister van Binnenlandse Z aken, 
afd. Binnenlandse Veiligheids Dienst, 
te 

1 s::GHAVENHAGE. 

� 73B2- '51 
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� 10192 - 51 



BÎjlagen: èea. 

Onde1�werp:· K.P.D. paptijdag 

Typ: l�t". 
Call. : !Ju 

,Duitsla.nd. 

In vouwe dezes gelieve U aan te tref
fen een uittreksel uit een veiligheic;1s
rapport, ,opgemaakt door Z, naar de in
houd waarvan kortheidshalve wordt ver
wezen. 



UIT!REI�EL VEILI GH.2IDSRAPPO; 'T 
- - - B.l..:JRICHT- - :..�

• 

Datum van ·bericht: 21 December 1951. , 
Rappol'teur: 
Van wie is het bericht am'komstig: P.S.D·. 
Betrouwba�rheid berfuchtgever., · . Q.i. betrouwbaàr. 
Betrouwbaarheid bericht: Onbekend. 
Wellce "acties zijn ·ona ernomen: · Gene. 
�e� �·i� §a�e9g��r�t ! � ____ · ___ ·�·�·P· _ _
OnderrJ11erp: K.P.D=i' nartijdag' in West-'Duitsland • 

- _,_ ·-

Vanwege de Polizei-Sonderdienst werd ons medegedeeld dat, bliJkens 
bij hen binneiekomen· gegevens, door de Communistische Partij.Duitsland, 
i-n West-Duits).and, vermoédelijl,;: in de maánd MA.ART 1952, een K.P.D. -
partijdag zou worden gehou6en.

Zekerheid kon genoemde dienst terzake (nog) niet geven, noch waar en 
·op weU,;:e datum bedoelde partijdag� zal worden gehouden.

Zodra,. eins terzake nieuwe gegevens bereiken zullen, U die worden gerap-
porteerd. 

Coll.: iJ, 



Neues 

1-2-'52

Ond.: Communistische congressen 
in het buitenland. 

Hiermede moge ik U berichten, dat van 12 tot 16 
April a.s. in Wenen een internationale co.n:ferentie ter ver
dediging van de .r·echter.i. van het .kind zal worden geb.ou.à.en" 
De namen der Nederlandse gedelegeerden werden nog niet bekend 

Aan de Heer 
Comma.ndänt der Koninklijke Marechaussee 
Raamweg 4 
te 
's-GRAVENHAGE 



• 

• 

NOTA: 
Van: Ka-Ra 

Op respectievelijk 10 en 31.1.52 werden aan Clipper 
en Expresse brieven nr.CAH/52/026 en CFH/52/043 
geschreven, waarin hen de inhoud van ACD 125741 d,d, 
13.12.51 bij CO 125741 werd doorgegeven, n.a.v.,de 
aante�eningen van KA d.d.2.1.52 op schutblad van cro

12 57 41 • ' 

L.-., , � �+,� 4 � ' 

31.1.52. v.H • 
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ZEER VEEL SPOED! 

RAPPORT: 

Van: Ka-Ra 
Aan: HB 
No.: E/1há1 

Onderwerp: Partijcon�res van de 
Britse CoJ:l!I!!�istiscne Part��-

1. Sardine heeft bericht ontvangen, dat de
Britse Communistische Par.tij van 11 tot
14 April een Congres te Londen zal houden,
dat, naar men verwacht, ook door gedelegeerden
uit het buitenland zal worden bijgewoond.'

2. Sardine zou het op prijs stellen, indien wij
hem van te voren op de hoogte zouden kunnen
stellen, welke Nederlandse gedelegeerden het
congres zullen bijwonen, zodat Sardine de nodige
maatregelen kan treffen hen te laten observeren
en te registreren.
Sardine herinnert U er aan, dat U hem niet lang
geleden uiterst behulpzaam bent geweest door hem
van te voren op de hoogte te stellen van een bezo�c
van F.BARUCH, dat ogensch:ijnlijk verband hield met
materiaal voor de drukkerij van 11 De Waarheid", maar
dat in feite ten doel had vooraanstaande personen
in de Partij i n  verband met geheel andere quaesties
te ontmoeten.

3. Sardine heeft het verzoek ontvangen zijn dienst
te Londen telegraphisch op de hoogte te stellen
van alle inlichtingen die wij kunnen ve:Btrekken.
Sardine zal zorge n bijûde hand te zijn om deze
van U te ontvangen •

10-4-52, H.
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RAPPORT , . 8 1 t. l 1952 • 

VAN: KA-RA 
AAN: HB, HKB en HC 
No.: A 1916 
ONDERWERP: Bijeenkomsten onder ausEiciën der communisten. 

1. U gelieve hierbij aan te treffen de nieuwste lijst van onder
auspiciën der communisten gehouden en te houden bijeenkomsten,
die Clipper ons deed toekomen.

• Bijlage: 1.
6-5-'52 H.

',. 



SECRET 

Ctti "UNU! .,. SPO'lSORED 'tEETINGS 

PAST AtlD FUTURE 

Mon.th Date !!!!! ·1.-t1ng
- -

• ADDENDA.
1951 

S.pt.ember 15-16 tonde National Student CC!lrimo ot BCP 

20 Home ot Geno Western Europoe.m COlllintcra 
Cateau{CA TROIIX) Leaders O tteeting 
for-rr.er Fr" Ambe.a" 
aador to lhusaia 

'· 22"so Slledell S"'9dish=Soviet Friendahip Week 

2S Mo.ntfl'idec linth CongreH ot Slavio Uni.on 
of tJnguay 

29 . Santiago Eocn<ni@ Forum 

29-30 Jfafl.EIA First ,.,unioipe.l Pean Cenfereiwe 

30 1.Gad.on ContAronoe on 'Detenae ot Childnn9s 
Eduoatiou 

30 Beausoleil @ Frenob aztd It:a.Uan. Co.mmuniat 
Fron• Leadora 11 Meeting 

ao.,..s Ooto Wveaw Fit"'th CounoU ot Inten:w.tional 
Studenu 

co. 30 BCtf'liD Europeo.n Workers C<l!r.1d.ttoe Againn 
Oerman Remilita.riration 

OGtober l , China Ra t.i >ual oa,- Cii!ll.ebration

2 Bulgann Doirtoora t1 o ffCllleu 11 o MeiYtbag 

2 ... s !lotth Vi$t:rlam Conf'erenGG tor Proteo,t.le:m et 
Child.Nn 

•· l ""

SECRET 



S E C R E T 

Mont)& � P'l&r!IIO Meeti_n,1- -

Ot_!t@ber s.,.. 1 San Pa\lllc-,) Pi-eparator:, l,(99t1rag0 PeH• Partiue.u 
(For the Srd Nat01 Congres• ot Pe&.N 
Part1san1 ot Bra&il) 

10 Qui'° Peue Partisane Meeting 

10..lS 'foky-o Ji'l.tth llatlQD!ll ContereDN ot JCP 

u Syria Par-Cleane or hue 

,. 12 Z.gn'b9 Yugo- Mum.oipalL Commi ttff or tbli Clr•tiu 
d.a'ri.a CP 

12->1' t1ruguay All Rational Peue Con.er••• 

u oua--.1& 01 ty Workera ttm.thiat1cm Cong"** 

13--16 Budapeet Uni on ot AJ"thts Con.toroaoe 
\.j 

1$,.,20 1.eipsig Cbemiawy Couf'@NtDN) 

21 fu>ts henoh Nat1ona1 Confer� 1n O.tenH 
or Childrea 

2?-29 Copenhag•n Pr-oparatOJ"1 Conterenco tor Moaocnr 
E/ilGDQÜ� Ccmgreas 

28 Argent:lna AU Al'gent.iu .Pe&M Ccmgrea11 

•- Novembèr 1 ... s BeleiDkl Ninth Finniah CP Congreaa 

1,,.8 Viei:ma World Peaoe Conterenoo 

Att.r WPO Viell'DA Genaaa,y Gennan Pean Partiaans 

z..,g Pa.ris VI·th Nat;ional Omgreile ot the F"N"DoloRoPo 
(Jlationa.l Fed.eration or DeportffaB and 
Interueee ot the Reeletfu:IIN UO'h'lmentq

an.et Pa t:rl.ou >

l'ranoe liatione.1 Cant'eNU. ot the Bureau ot tM 
F\"nch C-1'"'8• for the Fight aga.s.n.t 
the 'Rt!lffliUtarisatim of Germai,;r 

14 on t.eTi dec '?hird Na tional :Peaoe Cm:agNH 

SECRET 



S E C R E t 

Month Do.t. Pla@fi!i Mee'ti!i, 
- - -

l'i GWIII bol' 5::-19 Rmuia Ooni'eroMe of tM Scoiety 1>r DemOGl'a.th 
Women or Rumarda 

1 ... 5 De@ Gem� Gel'YIIUP>SO'll'iet Frl endship Month 

8 1.ISSR Mtb AMh'oraary of Ootobes- Revolut.lcm 

& Tll'&M. 10th Ann1Tersary ot Alba=iu WOl"ker� 
Pa!"t)'

10 Budapeat . WFDY Armheraary J.!eoting 

10.11 Genä Conventt«m or Medi teJ'TO.DeiM î�agpo!t'<lllftltljlll 

n Fl'&Me Frenob De p&t'tlaen tlli l Peau Ueeti ngt 

15 Zagn,b ffttsMm0 a 0@@pera tt•e• Con.f'er@lll!N 

1' W or l.d ffl. d• lntel"G4ti r.1nd Sb.\dtjn ta Day 

22 Ou.a temala. National îouthe tor PeaM Meetiot 

23 Rame llational CongNH tor· Dial.l"IIUl!dnt à ?.8•«'$� 

23 Tirana. @ar&teron@e or A lbania.n OClalliu.m111rt tC1J1,.�

H�eist 

24 Soti& ?iational Peaeiö 'tnting 

• 24 Praguo Italian Work•r• ConterenGO 

24=25 East BerU.n All�Ool"lll!Ul Congr••• tor the n..renn or

Chlldren 

26 Sbtmghai S1no--So�iet Frieu�ahip Aaao@i&ti(llö 
litoeting 

25 SoUngea,., lorth Rhi� Woetpb.lll.liaa Um.CG of' C@!I,:,,, 
Oarm� mwil.ata Society ror Oerr,q,..Sa,riet 

Friendab.1.p Con!'erenoeJ 

oa 2G ?eh.n.n .Pirat Seaeicm liddl• E••• Cmeren.oe 
Peaoe .Parthlllml 

2"1 Viormfl ii.e\lag or the Ad:oiaiatnti.., e .... iu ... l 
ot the WFTIJ ot Agl"ioulture si.nd Y'ot'&,t:r'.Y 
Vforker• 

'r 

S E C R E 'l' 



Month Date 
- -

Ncnember 2T 

27-30

30

so 

S0-2 Deo 

Deoeiaber 

1-10

Beton f 

7"9 

7 

, ... 9 

8 

8 

• 8-9

9

9

9-ll,5

13-16

Mid 

Mid 

15-19

SECRET 

Plaae Meeting 
-

· Moaoow Tbird All Uni.on Peaoe Contereae 

Belgrado In'8:rnat1cmal P'ederation ot War V•torau 

Niooaia.Cyprua Seventh Congre••• AKEL Pl.rtJ' 

Sofia 

Stookhola 

Berlin 

Moeoow 

Japan 

Ber11n 

Yienna 

Buohueat 

FA.at BerUn 

Dortawd 

Budapeat 

hri1 

· Aaaterdaa

Peking

Budapeot.

JfewYork

AW1tr1.&

All,qia·

Sotla

Detenae ot Children Conterenoo 

lorcUo Peaoe Conf'erenoe 

Internatiaaal·League ot De!llooratio w-.a 

Conto.....,.� tbe Inte-tional � 

� llilttary Aftaire CGllll:i� //� 

11th Conterenae or FOJ Centrd Cou.n�U 

3rd CC11greaa A\18tro-Smet Sooi•t., 

Meeting of Aàiniatra t1•• C-.1 ttee ot 
Poatal and Radio Worker■ 11 1'Ul 

WIDF Meeting ot Exeoutiw CountiU 

Weot German-Soriet f'l"S.end1hip Mee't1.:ag 

Budapeat Party Oonferenoe 

Fronoh lational Contereaoe OD Sooial 

Seo\U"i ty· 

All-Dutob Peaoe Contereue, 

_Nff Demoaratic» Youth League-ot Chia 

llwlgarit.n Aoademy- ot Soienue 

Annual Labor Basaar 

AWltro-SoTiet P'rie:odahip Soot.e·ty> CongreH 

lrational Ocmte�enoe tor the Pr-oteotioö or 
ChildNn 

Srd Congreaa et the Bulgarie.n. Oeneral ?re,4� 
Umcm 

S E C R E T 



Honth Da.til Plan 
- - -
Da6cmber 18 Albam.a 

19 'ffaraaw 

u.,.,2a fwh 

IZ..24 Copenha.gen 

2S-& Jan Czeoh 

27-28 Riga 

CURREN'l' 
1962 

Januuy Toronto 

Wuaaw 

Stookholm 

Copenhagen 

lS-19 Mud.ken 

19 Vi@t.na?a 

20-24 Copenhagen 

22 New York 

23 Pyongyang 

26 hw York 

2S...2f V:lenna 

29 Baabay 

t..te Jano Peking 

50 WashingtOl'l 

S E C R E T 

14ee'ti15 

ExeG1Ative OCllr.llld.ttee of tho Albanian,,.Soriet 
Frlendship Society for Tirana 

Tz-ade Union Central Cammittee Conl•NMe -

P'r•noh National Peaoe OonfereDN 

The Northern haoe Con.i'ereMei 

International Union ot Student• Wint.er Cmp 

U tb. CongreH or LatT1u.' CP 

S...day ConfereM@ ot the Cm�an.,...Smet 
Frieudab.i p Society 

Preparat!ono tor lnten.iationall. Ccmtennt:tê 
Uetallw-,;y Worker• 

Pleuary Meeting ot CC ot the CP ot heden 

DKP Centra.l Oonnd tt.eti Meeting 

Second Repreaentatift� ° Conforeme of t. 
Hortheaat L&bor UuiOllll 

Vietnam Hational Stui::te:rit � 

World Fedoration or Demoore.t1o Youth 

Meoti!Jg ot Rew York Con.teren@@ tor Pea@ts 

ot 

lfat.1,onal Conf'el"OD.Oe of Enthuaiaat1@Farm.er& 

Internatione.1 'l'lorkere 9 Orcter Me0t:1Jag 

Auatrian Pnrty CongreH 

l!eeting aponscred by the U,l-l'.ndia PM@e Como . 

lat Oonterence or the Sino-1'>1iah C\altural 
Cooperation Joint COl'fflllittee 

:L 

American Peaoe· CrU11ada Delegation to Washingt. 

SECRr::? 



Month 

Februuy 

" 

·3

9 

9 

a..,u, 

9 

9 .... 10 

9�U 

10 

oa u

eau 

15 

Sof'ie. 

Czeoh 

Sotia 

Waraaw 

Sofia 

M@eting �r the CC of tllii 1\-lgo�l•� T�a G u�1orj 

AU ... Indb îou:th Confä."un�lè! and Ft1:1t.Unll 

lntel"W).t1on$.l Union· of Student1 Dt!lll.@1�atl.un 
to Egypt 

lleet1ng of the Pr>eaidium of t.he CG Gf trns 
CzHb CP and the Czeoh GcweMllllent 

Plenum i.>f' the Caut1"al Counoil ot Bulgarie..n 
Î"t'lldCl1 tln:i ODI\ 

Me@ting of Jo�l!eti Aasooiatiou 

Bf'i tain,.,China MendsMp Aaacioiatilffl 

National Conferen�e- of f.aading CAdNis ot the 
Miniotry of Light Induatly 

CCi!t"1l!l1wht Conferen@o or Transport iiO'l'kera 
and I..o11gehoremea 

Asunoion LabOl' Congreos 

lapan JCP Meeting 

DueaaeldOl'f Meeting hele! to diac:,uea ini'Utraticm of 
Commimiai elements in the DBGo 

Albani& Third Plenaey Seasion or the Albanian ffom8n°a 
Umon 

Berlin Second Congress or the Aaeooiation of Ge� 
COOpl'JN.tivea 

Sllediah Peatie Month 

20 Prague, ItJS Rally 

'Mongolian,..Soviet Friendship Month 

S B C R E T 



Mouth Dat,lb 
- _.,

l? b:N.aey ai 

21 

211, 

u..,23 

2�24 

22 
\ 

22 

25 

2S 

22624 
.. 

24 

--
26 

16. 

2'/..,l J,fo,I' 

29 

Wbitsun hoUdey'a 1 

Mnrwi l<=>?. 

! 

ia-2S 

4 

S E C R E '1' 

;�,!! �5 

&&run 8th Meeting ot tlie SED cc

Ou-oon'bll"utfi\k �·t.h CcngNaa 01• the Al&arl� OP 

Wo�ld Wido Colon.iat Youth Day 

Bel°l:ln Gtr, Centr>al Commi t�o Meeting 

Mo:d@o Na tioM:ll Me@ting @f Peàc1tJ Par·ti •anw 

Pyongyang USSR Airmy Oe.y Celebration 

S�lvador !?wrtiaa.ne of Paa�@ Oouvontion 

Lcmclon Bl'i taiCP>China fl"riendahip Meeting 

Lywta & othef' t:1;-e.9� fü.:.g'illil.81 1'\)a@ei Mffting11 
�'lro ;iii 1.lt.ui 

F.aat BerU.n Se@ret Confer'�n@e Bet'lwen Leadi:ag CGmauninX
!Abor Union 1w:i�t.1one.r1H 

Ve.1"10U#3 Par>tisMG ot &et» Celebration in Hem.or ot 
�ountries Viotor> Rug@ 

Bmo First Ideologio�l conreroaco or S�iontiti� 
Workero 

Aiutcrcwm AoNoJoV" Feativa)l. 

Be1"U 8-ri H Par·ti sn.ns of Peat,@ C onf eren(j})fj; 

Pl-11ga Comint'orm Jot..U"DAl Conterenee ot tbft) Oze@h CP 

lf.elaivk1 lnmgar1an Film Week 

Varlou Pn.,rtiaazis ot Peaoe Cde'bration in Hon.cr or 
�ouutriH Gogol (Rwei11r& Wr1 tai•) 

· 

Lond= Confer>en@e cal.led by tbe Bri tain..Cbilla 
Friendahip Aaoooiat1ori 

SEC RE 't. 



' . 

... 

--

Month 
-

Mal>@)l 

April 

MllJ 

Mi.ay 

June 

s� 

De;b@ 
-

8 

8,,.,9 

9 

31 

a-.10 

11.,.14 

12->16 

13 

16 

l 

21 ... so 

Sl«,2 Jime 

1 ... 2 

SECRE'.1.' 

� 14Nt15 
-

World Wide Intornats.or.wJ. Wcmen1111 na., 

France Frenoh Women°1 Regional Aaaembliea 
and RalUes 

London Bri tiah Na tional Aeaembly ot Waaen 

Albania 2nd Congreae or tbo Albania.n CP 

India Third Party CongreH of India 

Uosoow International Economie Conf'erenoe 

Lmclon 82nd lat.i.one.l Oongn88 or tb9. Britiah CP 

Vionna International Conferenoe tor the 
Pl"otectiOA ot ChildnD 

Chicago Coni"orezwe of Traà l1Dicm.:1e• 

Varioua Partisan11 � Poaoe Cele'bration. in 
oountries Honor of Leonardo da Vinci 

• Unmown Canadiaa Peaoe Conferonoe 

New l'ork Mq J».y Pan.do 

Loiplig Fourth Freo Gensan ?outh (P'DJ) Parliement 

Shoi'tiold Bdtiuh Youth Festival 

Loipzig hee Germe Youth Sports and Cultun.1 
Festival 

World Wid• Partise.na or Peaoe Celebre.ticm in 
Donor of Anoenna (Al"&bian peys1oian) 

World Wide World Peaoe Counoil0 s Holidayo to� Peaeo 

S E C ll E 1' 
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• 

RAPPORT 
VAN: KEB 
AA..l'if: KA 
No.: A 1893 
ONDERWERP: Communistisch Congres in Brazilië. 

01> 3 l. 

Naar aanleiding van uya'antekening d.d. 2 Januari '52 op

schutblad van Co. 125741 deelt Clipper ons mede, dat het 
Communistisch Vredescongres oorspronkelijk in Januari '52 
in Brazilië zou plaatsvinden; het werd echter uitgesteld 
tot Maart '52 en werd dan door de Regering van Brazilië 

verboden. 

Toen werd besloten het congres in Uruguay te houden;tegen 
medio Maart 1952,waren - naar aan Clipper werd gerappor
teerd - ongeveer 100 buitenlandse afgevaardigden in Montevi
deo aanwezig om de 11 .American Continental Peace Canference11 

bij te wonen. 
Op 11 Maart '52 verbood de Regering van Uruguay de confe

rentie. Deze beslissing veroorzaakte grote verwarring on
der de gedelegeerden, aangezien zij de verzekering hadden 

ontvangen, dat de Regering van Uruguay zich hiet tegen het 
houden van de conferentie zou verzetten. 
De communisten trachtten nog de Regering te bewegen het 

verbod tot het houden van de conferentie te herroepen, 
maar de Regering bleef op haar standpunt staan. 
De Uruguase Vredesgroep hield nog een optocht op 15 Maart 

vlak voor het vertrek van de buitenlandse gedelegeerden. 

27-5-'52. \ ,: \ . 
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IIId/h 3 

o t i t i e

X.E.B•

ll•B• ·
B 140821· 

Festival international de la· 
jeunesse democratique te· LQik 

�aar aanleiding van de nota van Spil 26.5.1952, 
DA/1-067 w. 1464 bericht ik U, dat dezerzijds van 
iederlandse deelname aa_ het-in ho fde genoemde fes
tival nog niet is ·geb;l�ken. 

•Indien namen van Nederlandse deelnemers bekend
mochten worden zullen deze z9 spoedig mogelijk wor-
den doorgegeven. 

l 6 JU�\ 1952

III. 
J 

:a.B.,· 12 Ju.ni 1952 
/( 



•·

- I .r.c1 t.--lh- t,,i""'"' ;_ç_ t'f . .L· ;
·-· -· · ./ / 

l 
l\J52 

IL/tJtP,tl 

Dans les milieux de la Jet:..nesse populaire de 
Belgjq11e, il est question d f arganiser à Li<§ge, les 5 et 
6 juillet prochains, un festival international de la 
jeunesse démocra·cique. Doivent y participer desdélé
gé:!.tions des 11démocraties populaires et d'ailleurs, 

. notamment de Franc,3 et de Hollande � 

Il nous intéresserait de connaître l'identité 
des délégués de votre pays, qui auraient été invités. 

. - ----- - --· 

Il est probable que ce festival international 
soit le festival annuel que ces groupements ont 
coutume d'organiser. 

Le 26 mai 1952. 
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