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aangelegd op verzoek van C/I
ACD/4.5.3.48.GH
Gezien in verband met het samenstellen van een overzicht.Afschrift
hiervan in het dossier gevoegd..ACD gelieve er nota van te nemen,
dat van der Griendt uit Eindhoven (zie stuk •>:5747>pag 2) identiek
is met W.van der Griend van PD 3378.Haar ik meen is dit stuk nog
niet op kaart gebracht. , n
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Onderwerp:
Inlichtingengroep "De Naamloze";
contact van Res.Ie Luit.Dankers,
met:
Josephus Marie Aloysius RAAIJMAAKERS,
geboren 17-l-SO te Oudenbosch,wonende
Denneweg en Mi en t 6 te ' sGravenhage.

Via een betrouwbare relatie is het
volgende bekend geworden:

M Josephus Marie Aloysius RAAIJMAAKERS,geboren 1V-1-20,
Nederlander,is chef-kellner in Hotel des Indes.
Hij woonde Denneweg ?,doeh sedert zijn huwelijk is hij
inwonend bij zijn schoonouders,Mient 6 te 'sG-ravenhage.

Hij is een gewezen Sergeant van het Regiment Stoottroepen
en doet zich kennen.als een van de gewezen illegalen,die
het met de huidige gang van zaken,het gevoerde bestuurs-
beleid,niet eens is.
Sxiecieal op het gebied van huisvesting gevoelt hij zich
zeer verongelijkt,omdat hij nog geen eigen woning heeft.

Bij het Regiment Stoottroenen,was- res.le Luitenant
Dankers,wonende te Breda,zijn Compagnies-commandant.Deze

. Luitenant Dankers is momenteel bij de Sociale dienst van
het Ministerie van Oorlog,te Middelburg.Hij komt op
ongeregelde tijden met een tussenruimte van ? & 4 weken, '!
voor dienst op de Hoofdafdeling Sociale dienst van genoemd
ministerie,Mauritskade 19 te 'sG-ravenhage.In deze gevallen
gaat hij dan wel in het Hotel des Indes,zijn gewezen onder-
officier RAAIJMAAKERS bezoeken.Dat Dankers daar ook met
andere personen besprekingen voert is nog niet gebleken.
Wel wordt zulks vermoed;dit zou dan kunnen zijn met zijn
gewezen regiment s- commandant. /&'•
Ook Dankers zou het met het tegenwoordig gevoerde
Overheidsbeleid niet eens zijn.Hij weet dat de politie op
hem. let.Hij heeft pas geleden een schip met munitie,
bestemd voor de goede zaak verhandeld;dit zou echter bij
de bevoegde instanties bekend zijn.Aldaar zou men deze
zaak geregeld hebben.

RAAIJMAAORS voornoemd,komt in onze administratie voor in
A: OD.1246/42843,van Juli 1948.Werkt bij Hotel des Indes.
Zijn godsdienst is Rooms-Katholiek.

'sGravenahe, 13 Juni 1949.
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Van doorgaans goed ingelichte zijde werd de aandacht
gevestigd op enkele personen,die zich sinds geruime-'tijd
bezig zouden houden met het verzamelen,en in onderling
verband brengen,van velerlei gegevens en die door hun ,
optredenzet vermoeden hebben gewettigd,tot een illegale
inlichtingengroep te behoren. *

Alle verkregen inlichtingen zouden,volgens een in ver-
trouwen gedane mededeling door een hunner,bestemd zijn
voor Amerikanen»

Een hunner,namelijk de Heer g.jef__de_ _Gfro_ot .wonende te
Amersfoort, Anna Paulownalaan 41, zou o.m. contact onder-
houden met de I|_«V« Philips te Eindhoven. Bedoelde de
G-root is "bij genoemde naamloze vennootschap sinds korte
tijd werkzaam. Hij verricht zijn werkzaamheden op het

xjbureau van Ir„P.lT.S.Otten.
Laatst genoemde heer is te Valkenswaard woonachtig,

lader adres : "'t Heihuis",Eindhoven Golf, Tel.264.
De Heer otten is veel buiten 's lands en verblijft
meerdere malen in Amerika. De verhouding tussen de Heer
de G-root en de Heer Otten is van vriendschappelijke en
intieme aard.

Bedoelde inlichtingendienst zou tevens nauwe relaties
onderhouden met de Rijkspolitie en het Min.v.Justitie, '
Overige bekende leidinggevende personen in deze groep
zijn de navolgende heren.
a_. de als zodanig tijdelijk benoemde res.le Luitenant

' pankers (roepnaam:Torn) ,wonende te Breda,Loopschans-
straat 68. Beroep: Hoofd Gewestelijkkantoór Sociale
Dienst van het Min. v.Oorlog te Middelburg,kant ooradres:.
Wagenaarstraat 4.

/,
de Heer 0.A.v."5.Hooft,wonende te Bre&a.Nachtegaalstr.12
(roepnaam;Oor). Beroep: tot voor kort Off.Fiscaal Bijz.
Gerechtshof te 's He^tbgenbosch (District Tilburg).

De ond®r au en b_, genoemde personen zijn zeer actief t.b.v.
de organisatie «steun Wettig Gezag'.1

De Heer Dankers zou over een zeer uitgebreid net van
inlichtingenbrqnnen beschikken,voornamelijk in de provincie



Zeeland. Hij zou o.m, zeer actief werkzaam zijn' in
Zeeuws-Vlaanderen.

'Korte tijd geleden zou hij in ernstige moeilijkheden
zijn geraakt toen de Kon.Marechaussee hem' verdacht van
verboden wapenbezit, Hij zou gearresteerd zijn,maar op
later tijdstip weer in vrijheid gesteld zijn,terwijl
de zaak geseponeerd werd ondanks het feit dat mefe" vrij
grote voorraden wapens in beslag had genomen.
De heren de Groot en Dankers behoren tot de Rooms-Katho-
lieke Kerk,terwijl de Hê er v.d.Hooft protestant zou zijn.

Dankers zou gescheiden leven van zijn wettige echtge-
note en op heden inet een andere vrouw in concubinaat

r leven.
De Heer Dankers zou regelmatig besprekingen voeren
in hotel "Des Indes" te •s-Gravenhage.

1 s-Gravenhage, IQ Juni '49.

23.

N.B. Op heden werd vernomen dat boven genoemde Heer
Sj.de Groot moeilijkheden zou hebben.gehad met zijn
werkgever, t e v/eten de N.V.Philips te Eindhoven.
Hij zou inmiddels ontslagen 2.1 jn, of, binnenkort ont-
slagen worden.

Men weet deze gang van zaken aan het gedrag van
meer genoemde Heer Ir.P.P.S.Otten.

1s-Gravenhage,11 Juni '49.

23.
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NOTITIE voor ACD (Opbergen in OD 117V)

van G/I.

NV.»

•MRT1949

De stukken,afkomst!g van de Kon.Marechaussee,genummerd:
49572,49988,50525,51159 en 52157 handelen alle over het
communisme.

Deze stukken zijn afkomstig van dhr.Oor van 't Hoofd,
wonende te -Breda. Op dit adres was de documentatie onder-
gebracht van de Oommissie voor Byzondere Opdrachten,waar-
van ook bovengenoemde persoon deel uitmaakte.

Uit de bovenvermelde rapporten valt op te merken,dat
het merendeel is geïnspireerd door de ons bekende Nico.
De waardebepaling is dan ook evenredig met de ervaring over
deze rapporteur.

16 Februari 1949.
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Op 18.9.1948 werd aan het Bureau van de Marechaussee aan
de Raamweg een bespreking gevoerd met Luitenant-Kolonel Kokje,
Kapitein van Heekeren en Kapitein van Soest (Distr. Commandant
der Marechaussee te Breda). Laatstgenoemde was in het bezit ge-
komen van een rapport over extremistische activiteit. Bij be-
schouwing van dit rapport bleek, dat soortgelijke rapporten reeds
van diverse andere zijden in ons bezit waren gekomen. Overeenge-
komen werd, dat van Soest zou trachten de bron waaruit dit rap-
port afkomstig was, verder af te tappen.

Op 27.10.1948 werd op dezelfde plaats en met dezelfde per-
sonen wederom een bespreking gevoerd. Van Soest was toen in het
bezit van een zeer groot aantal afschrift rapporten en een af-
schrift van een gedeelte van een cartotheek. Bij bestudering van
deze rapporten werd geconstateerd,"BaChet hier ging om afschrif-
ten van oude rapporten van Nico, uit de jaren 1945 en 1946. De
cartotheek mutaties waren blijkbaar uit deze rapporten getrokken.
Voorts was van Soest in het bezit van een rapport over een verga-
dering, welke in het voorjaar van 1948 te Luik was gehouden. Dit
verslag is mij niet bekend.

Van Soest kon geen mededelingen doen over de samensteller van
de rapporten en wist ook niet of de rapporten van 1945/46 en 1948
uit dezelfde bron kwamen.

Overeengekomen werd, dat van Soest zou trachten verdere
gegevens te verkrijgen, speciaal over het jaar 1948. Fa ontvangst
daarvan zal verder overlegd worden.

Blijkens mededeling van van Soest komen de rapporten uit een
archief van de officier-fiscaal Oor van Mt Hooft uit Breda. Door
_ : w—«- •~~̂ -,̂ ,.™,„̂ »̂ „.€Ŵ ,„M̂ w,,.,1™v,S,̂  JJUVJ.

W. is ons bekena, daT KICO, na beëindiging van zijn werkzaamhe-
den in 1947» zijn rapporten aan van 't Hooft heeft afgestaan.
Van 't Hooft komt thans nog, vrijwel iedere Zondag in den Bosch.

Sinds enige tijd staat van 't Hooft ook in relatie met de
luitenaat_Dj.nkaars, belast met "Sociale-Dlensf-werkzaamheden.
zTJn"répu"tat"ïe"""s>cEijnt niet al te best te zijn.

Op 27.10.1948 is Dankaars, op last van van Heekeren gearres-
teerd, verdacht van het onbevoegd voorhanden hebben van wapenen.
In zijn woning werd een aantal nieuwe wapenen gevonden (mortier
(compleet), 9 geweren, diverse sten-guns). Hij werd aan de Raam-
weg gehoord. Tijdens dit verhoor deelde hij mede, dat hem bekend
was, dat van 't Hooft op zijn bureau aan de Stationsstraat 5 te
"Jilburg, op een kamer gelegen tevenover zijn werkkamer, een car-
totheek kKs£±, waarin duizenden kaarten, alle betrekking hebbende
op C.P.N.-leden, zou bezitten. Deze cartotheek zou geen verband
houden met zijn werkzaamheden als officier-fiscaal.

- Blijkens -
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Blijkens mededeling van de marechaussee staat van 't Hooft
in zeer nauw contact met de wnd. P*Gr. van der Minne te den Bosch,
Of van der Minne over het bestaan van de door Dankaars genoemde
cartotheek is ingelicht, ia niet bekend. Het bestaan van deze
cartotheek is uitsluitend naar voren gekomen uit de mededelingen
van Dankaars.

29.10.1948
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Ia aansluiting op
LLtt I 92 OehelVörTO 1534 met 3 bij
lagen, onderwerp als in margine, doe
Ik U aier'blj toekomen afschrift van
een tïit deaêlfde bren afkomstig rap-
port, betrekking hebbende op de orga.
nisatle van de Korain^orm.

C .S.

AAK:
Chef Generale Staf»
t.a.v. Hoofd Sectie S 3 BJ

Hoofd G.V.D. -"
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E K O M I N. .F O R M.

De zetel van de KOMINFORM is te Belgrado gevestigd, dit om-
dat Maarschalk "TITO" de vertrouwensman van Moscou in Europa is.
Deze Tito wordt beschouwd als een der krachtigste figuren der
internationale communistische beweging en hij beschikt in zijn
eigen land over een grote militaire en politieke macht.
Na de oorlog van 1934-1918 heeft Belgrado een geweldige uitbrei-
ding ondergaan. De voormalige Koning Alexander ontwikkelde toen
een grote activiteit tot het moderniseren van die stad em wilde
deze een Westers, e.q. Amerikaans aanzicht geven, voornamelijk
het gedeelte beneden de Donau en de Save.
Sinds Tito heer ©n meester is geworden, heeft deze ( met verwaar-
lozing van de wederopbouw van zijn land, alle beschikbare mate-
rialen en arbeidskrachten aangewend tot de bouw van een gigantisch
nieuw B\§grado. Te Hoorden van de stad rijzen dan ook enorme
bouwwerken omhoog, waarbij het centrale bouwwerk voor de Kominform
Het reusachtige snelheden wordt gewerkt en men dacht in September
het nieuwe gebouw der Kominform te kunnen betrekken.
Tevens worden ter plaatse* diverse Ministerie's Partijbureaux,
Ambtejoarenflats en Zwem» en Sportinrichtingen gebouwd en parken
aangelegd.
Een ieder, urn of vrouw, boven de leeftijd van ik. jaar, moet min-
stens l dag in de week dwangarbeid verrichten. De wijkleiders
van de Communistische partij hebben dan ook de opdracht z.g. bouw-
ploegen samen te stellen# die tot arbeldsbrigades worden samenge?
voegd en deze zijn bestemd voor grondwerk en het aanvoeren van
het materiaal.
Deze brigades bestaan o.m. uit Bataljons, Coiapagniöa en Arbeids-
groepen, die door één Staf wolden gecommandeerd. De leden van
dze brigades doen hun gewoon werk, doch worden des Zondags tot
bouwarbeid verplicht en niet alleen overdag, doch ook des s'nachts
Vele arbeiders worden geronseld, voornamelijk de straatjeugd
uit Omladia. Zij worden dan z.g. opgeroepen door de Politieke
Organisattq van het Nationale front onder voorwendsel van arbeids-
dienst.
Daifcp de oproep tot vrijwillige arbeid geen succes heeft, heeft
de executieve van het nationaal front verordoneerd, dat el&ewijk
van Belgrado een z.g. arbeidsbrigade moet formeren, waarvan de
leden straatsgewljze door de blokteiders worden aangewezen.
Deze blokleiders zijn verantwoordelijk voor goed werk, waardoor
zij een ware terreur uitoefenen.
Het nieuwe aspect van Belgrado zal weldra overeenkomen met dat
der moderne Russische steden. Het landeigene is verwaerlooöd en de
meeste mammouth bouwwerken zijn van twijfelachtige stijl.

- Qegevens omtrent de organisatie



- 2 -
SBÜEffEHS OMTRENT DS ORGANISATIE VAN DS KOMINFQRM.

De Korainform "bestaat In feite uit 2 afzonderlijke organisa-
ties.
Ie, Het Informatiebureau der Communistische Partijen, onder lei*

ding van een comité, van afgevaardigden van deelnemende lan-
den» waarin o. m. zitting hebben:
«ANWA PAÏÏKER IRumenie)* Dr. WESKQVIT3CH (Joegoslavië) en
PIMITEQFF '

2e. Het Pan/Slavisch Comité, dat beschouwd lïan woröen als het
uitvoerend orgaan van de Kominf ona en tevens als het controle-
orgaan van de Communistische Partijen» met als leider de Kroati-
sche rood Spanje vechter, thans Generaal-Majoor BOZIDAR ISASLARïïSCI
De feitelijke dictator van dit comité Is de Moscouer IGOR NICOIA-
JEVTFSCH MEDVEDEBT, wiens titel chef van de kanselarij Is. De me-
dewerkers zijn politieke specialisten en hebben in diverse landen
als Ruraenie, Hongarije en laatst In Tsjecho-Slowaklje de gelijk»
schakeling doorgevoerd. Het komt hier opneer, dat de landelijke
afdelingen van de Kominform de politieke strijd voeren» terwijl
het Pan/Slavisch comité bij directe actie optreedt.
Dit bepapld zich niet tot de Slavische landen. Het comité heeft
onderbureaux In alle plaatsen» we a r centra van de Kominf orra be-
staan» Dit zijn z.g. actie- of verdediglngscomite^ en binnen !
het raam hiervan bestaat eea opleidingscentrum voor manschappen ,
van de z»g» Internationale ïfrlgaden onder leiding van Tlto*s
rechterhand» Generaal VELEBÏT.
Beide organisaties ontvangen hun orders en aanwijzingen strikt ,
naar de aanwijzingen van het politiebureau te Moscou. j'
Dit bureau bestimrt de z.g» koude oorlog In Europa, de geleidelijk!
penetratie naar het Westen. Het is tegen oorlog gekant. In tegen-
stelling tot het Russische Opperbevel en de leiding van de gehel-
ae politie Beria, die van mening zijn, dat Rusland nu nog Jou
staat is door zijn idlltaire overmacht te zegevieren» welke kans,
naarmate de strijd vordert, geleidelijk geringer zou worden.
Het politiebureau beschouwd een militaire onderneming als van
onzin. Het is van oordeel, dat het politieke spel» zoals dat thans
tegen over het Westen gespeeld wordt, veiliger en succesvoller is. i
Daardoor staat de binnenlandse propaganda in Rusland geheel in
hetvteken van het Succes van het Politbureau. Zelfs de gebeurte-
nissen in Tsjecho-Slowakije zijn als een onverdeeld sueces in de
pers behandeld, waarbij aan dé Russische lezers angstvallig ont-
houden Is tot welke reacties deze gebeurtenissen In de gehele
wereld asnlefi iJög gegeven hebben. In deze koude oorlog tussen het
Politbureau en de militairen, blijft het Politbureau voor alsnog
overwinnaar. Van groot belang is echter de af loop van de Italiaanse
verkiezingen. Ifii de communisten de nederlaag Öebben geleden en het
staat nog te bezien of dit werkelijk het geval is, Is het begrij-
pelijk, dat dit koren op de molen van de tegenstander van de
tactiek van het Politbureau is.
Ben verscherping van de argressieve houding in het onder Russisch
gezag staand deel van Europa Is zeer zeker te verwachten.

- Verovering van Noord Italifi-
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v"ero¥*rlng van Hoord Italië voor het Communisme. Dit staat als
eerst en allesbeheersende punt op het actieprogamma. Het streven
Is a?er opgericht om van uit Joego-Slavle vla het Russische bezette
deel van Oostenrijk over Hoord Italië een corridor aaar Frajferijk
te scheppen en daar de communisten In Hoord Italië hét nAmekt
sterkste zijn, achten zij de mogelijkheid daartoe nabij.
De Italiaanse Communistische Partij hebben dan ook de order ge-
kregen te. Areven nasr een federale inrichting van de Italiaanse
republiek» waardoor het mogelijk zou worden van Hoord Italië een
afzonderlijk© staat te maken» welke staat dan vrijwel door de
communisten beheerst aou wordenl
De Italiaanse regering beschikt nochtans over 150.000 betrouwbare
carabiniere, die 5°° tanks ter beschikking hebben gekregen uit
de Amerikaanse legeiroorraden. Het leger is gedeeltelijk betrouw*
baar. De politie, vooral In Hoord Italië» zeer twijfelachtig.
Verder zijn er talrijke sterk bewapende particuliere pare militai-
re organisaties. Zij zijn evenals de zwaar bewapende communisti-
sche militaire formaties onwettig en de regering de Gaspary treedt
tegen hen uit welbegrepen tactiek niet op. ZIJ iaat slechts naar
wapens bij de eoramnist£««*ken speuren.

De sterkste particuliere formatie Is die van José Cadorna,
zoon van de. bekende Opperbevelhebber uit de eerste wereld oorlgg.
Deze formatie telt ongeveer 50,000 fel anti»communlstlsche gezin-
de oud-gedlenden, doch heeft een sterk fascistische inalag en op
de duur zal deze voor het democratische Italië eveneens een groot
gevaar vormen.
Het Koiainform ziet zich dan ook bij haar voortdrlngen naar het
Westen voor een Ijzeren muur geplaatst In de vorm van de Ameri-
kaanse en Britse bezetting van West Duitsland en Oostenrijk*
ZIJ heeft nochtans een rechtstreekse verbinding naar het Westen
(België» Hederland, Fraakrijk, Catalonie) vanuit het reservaat
Joego-Slavie dringend nodig.
Het voornaamste punt Is, dat de Russen thans op glïote schaal Duit-
se krijgsgevangenen loslaten, zowel bonafide krijgsgevangenen als
aanhangers van rtFRBIBS DEUTSLAND", allen uit de Franse» Britse en
Amerikaanse zone van Duitsland en Oostenrijk afkomstig.
De krijgsgevangenen die in de kampen voor het communisme zijn
klaar-gestoomd» worden Ingedeeld bij de bona-flde krijgsgevangenen
uit het Westen, die hun vrijheid alleen danken om desse reden, dat
zij als dekschlld worden gebruikt, omdat de als propagandisten k
klaargestoomde ex-rallitalren uit het Westen» onopvallend en geheel
argeloos in hun gemeenten in de Westerse zone kunnen terugkeren.
Op deze wijze zijn de laatste weken vele duizend® ongewenste ele-
menten geheel normaal tot de Westerse zone doorgedrongen,
Ongetwijfeld heeft men hier met één nieuw propaganda middel te
doen, waardoor In de West Duitse Industriegebieden het aantal
georganiseerde communisten de laatste tijd gestadig toeneemt.

Coll.ï
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Van een relatie vernam ik liet volgende: ACD/

In Overijsel zou een inlichtingengroep opereren die zich de Haamloze
noemt. Deze groep zou met Philips in verbinding staan en door hen ge-
financierd worden. De inlichtingen zouden naar de Amerikanen gaan.

11-12-48
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Staaaiacba <&Ser&&Ho. 4&ft IR
JËfc*bas.t «arbl*»*!. Bam vajraack mx& gvrLoht tot &&a af4al4xgp& on At RtutalBoba
«aft* M| fctt «g*£«j?a» **». laMW» twbaljwife t* *t#u AH« &£•«•& «meten fea2$ ast «taan

ook «MAMMBT «ij vt^Bftdlg waren g«ai»d.

l*«ft e«n rapport Mj d» ïïasrh«id i^g«di«nd. iü j -wraocht e«a stuk t»
«Wr autö*a dl» iwjrétan tMg«n^m aan hinm ^Mwteïijbm «a

4» k3l»iiahaaa»2«r«tt -«aa ei ri4fcanwite«rsin»p««ti« g«m auto* s icondm fcrljgaa»

- t»t ««n rapport aarafflng«st«M owr cto pat«ra O.P.M, te Wl^hen tij
m j «tajT w*nate lid ta »erd«n van d« log» t« D«n fisag, doch dit «as afg«r«*a. iü j

of «r g««n midtal btülotó au. Ptiof* de ^ÜAÏ tt wïpjwn cmda t hij dacht det *z« «3L»
% CH»«a«k wan *an zi^i otttalag «a bat «gsteoam ^«n aljn p«a»i»t3a.

«war

/ CWar hit basoak «am Stoksijl **& In4aa«ala wn*d ëoor 3a afêiHjcys E.T.C, t» , „
v -*—-• ef dww ««n uitiig «m willtfB g«r«n* Toom«a*lijtc «*»r da iölllt»lra aotia clflaar
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D* A^K.J.V» l*&tR mi&m m tem irawantt» H J fewwmttta i» fa» t g«l»l«
btaf t pObata «an Ban Boaoh» Br«aa, «m

«oonima owr fa«t «l|paM»«a goad baeoobt» Op 4*&«
Sbstnihettt aan S* »at BwinaiBigin «a itt-t G^P^f. nwdalld ïbjg«3.«B Midi ** «aai» ta»

trol» «o

cti« aoti«f dMlzMBes aan h« t v«rapr.l<3*n tan
4»t d»0e ttUm» ««J-T faatt deor ha t fiaw

Bf- amwt lat» jp^Ma woröan GIB £ggao«D alt i» t ksep t» krijgt» dU «t 4at aoswat tn
*»B«p «*»* Jfa4i4tllofi wi^ g»da«ii dat Oüsa ügamè lid ws El per tij wat ««word» a»
taven» lid lam het diatriotabaatuur. S*gaa«i wnrd els onmlabaa

I*Énd»i» '&* la^angan bad g«»eteQ had grrröagd üd te

faa Dam uit te B^tibeOjtöak ia sta d« brvri jding Ud g*ward*u Üa»« la loco-biuïE«ïa««at«r
«B «.|É VïiirfJLli^ir »a*ur In4S« ga^aan alwaar hij tbaoa

aaakt»

, ataanfabrikant, dt« In d» oorlog In î l«n t««f t «nwtvn «U ook lid wordan vaa
partij, dooh iwigüMt fitigeltn «#rl*a

sa A» .itttox» 4ogt«itai4a& sijs fal tagtn da C.P ŝ. Boer 3az« twa» T«ardt d»

f au Swiötugan affcowi-tlfi alt »t)re«3it

ha t I4atrict Cfel«BboJcg iMVlsêm stch al«ïhta 2 tasamm» Van da»e ai Ja all*
nafta itiiniijt,an<m1aii nu» i

J* arb«ld«ra »i*i aa«r «mtarraêm ov«r d« lanan, Hoer dl rijk» lot wordt 005
«*#* «Üran «n *Ja«a «B dit wordt «ra a» erb»idtr»



Ia <2a afgelopen aaand si Ja 52 »boümw*B 09 de Waarheid verkregen.

12 arfceide*» willen naar Frankrijk. Itaar ia ook ««B onderduiker bij. Ifese 10 al
sinds £2» Üfti .̂1, op weg» Hij is thans in België*

E.W.H, heef't 300 leden, is het ge hè Is diatriot.

AJUJ.V, a tast omter leiding van VAK iWliRDIKGilï . Ifct bestuur Ton C.^.M. heeft da
functies verdeeld, waarbij -««l liefhebbers, maar ook t»*l tegerarezking.

Op £•«« wrgadering waren aanweaig» VM ffiüaSHOüï, M8DSSBS» WSUX8WIM ea enkel*
anèir* Jftdeis de G»P^(. betpeffend».

23 Mal aanwezig Vjoi j^ JK ore da, TM HAM Batterdam «n KSÏÏ3
Tt Ylis»ingen, Case jd.£a in de afgelopen «Mk na»r Aatrerpen

en heïxen alduar net de leider» dftr havenarbeiders ««nu bespreking gehad*

Uit prottat tot Hedsrland nog Bteeös troepen naar Indcsaeai* *«td «a met Franco
«^ ateeöa bevriend bJaef, «us de Belgische ilSagale groep van aening dut tot
moe»t weocden o*e*gejgaan, wanneer ia KaderiaBd botea rawetea worden gelost»

In Bslgle «as «m bezig & Kederlandse C»P.H.-ejra te registt-eren,

ssouden »og steedv Spanje atrijder» over de graaa gaaa, die ver^aderio-
in orakel IwjBOttkeift* 214 aouöen te areda bet Mastbos passeren nabi^ een idoes-

tar d«r poters

de raeo- «n tagenstaudars eer B»rl4J tdt de kazerne te £**& had van Kjfc ««ei
lijst «sg« zonden»

llle C»PJH« afdBlingen moeten voor i Juni een o&ave doen van l«den «B
laden der payèij, naarblj de Waarheid «em berekaalng gaat hemden met d»

roadtoobnjven van bet aageliJkB besttaxr is sr«x»*gd «n direet pal t* staan
achter het C.PJi. bestuur, «odra des;e een oproep doet tot haar leden (De bedoe-
ling ««s jgeen van al2* duidelijk) «

De £egeriag dl* wanfcelbaar n»», aou opoletnr iaeenatorten*
Met de Hegering £ESL «as cwaogeUljk aamen te werken»

laütoirea gaan nog ateeda nasr Indie, Bit Indottesiaolw volk doet o*
beroep op oöa. Wij stoeten hen helpen e» 4e vrijheid wa«rborgeiu Saejen mat de
E.V.C, en ö* Beitd van Militairen moeten wij jm ten atrlj&e gaan* Over een balf
^»ar is «r geen voedsel meer voor OXUSB solö>tea» Wij moeten «a kamen de strijd,
ffe torend net Indonesië, vezmijdsn» Sardjono vraagt oase holp,

Over een rapport «ver het coagres ê»r vakbonden t« JtolaBg werd
"Men stuit «Idaer op 4e actie vaa bet Red. Leger. Ifius «ist Unagtrekdfcen

e» volledige erkeraiine van ie overeeafcoaBt van

L te Bindboven» ïöritaBllistraat 19 he«f t aich gearend tot de Ruaaisehe
en gevraagd om naar Buslond is B^en variaizen» Si j werd vsrweaen naar

d* tttssenperaoon der Ambassade » d* Haar A.

Van ledsn die naar Blltböven zouden gaan, aoestem nataen «m adressen worden
geven» «toaer veO* vooraanstaande leflen vaa d» ïfertij liet «eoj?S sullen «oeree,

ét vooraitter «ii f'ranlcri jk en Bolan,

steekproeve» is gebleken* öat d» boef dbeötuorsladfiïï te vaixtig de sy»p» leden be-
zoeken»



Getracht moe* worde» de ay»p. leaen als 113 te krijgen» Bet beatuar «wet eenmaal
psr week daas laden bezoeken en d» noden direct doorgeven aan het district»- «a
hoofdbestuur.

4e afdeling «n ds A .N .J. V. moet «eer over h«t streven van 4e partij «a hst
cqnau&iana verte Ifl worden, a loosde over 4e strijd dl« dn wereld owr het

heeft opgenomen»

elke ondernomen handeling, opsporing of actie tegen het wauuamlaoa, aoet
xwttt bet Soafdbeattar t* Anaterdaa worden tcernd* gegeven, ledere vereniging v»a
welk» richting sok moet Sa Sa gaten gehouden woxxten*

en ggtESK gaven dit door In opdracht van ha t partij beatuar ï* A«»ter-
aan da afgevaardigden van ds af Oe

het congres te Praag» Kiende ««u omgxva van verbonden, aoa, ook worden
over de tea«stle Kederlanèto-Indonesie «u tot staking «H? de Uederla&&86

over te

F» de S&öOT 4te d»^« woorden sprak, eeide^ d» t er «en oploeaingg moeot
daar het andera in Indle en Hedarleaad een ohaos soa worden, l* moest atreng
den

Ztearon tem. aan de orde bet politierapport voor Indle.

Indle waa e«» veraoek gekomen <m pe.rtt41»den vaeoit Hederlend naar lado-
aeaie te «enden* Van het Departement zwt A» Bollaaaa ««ft lijat krijgen^ izelfce
leden van Se politie het beat naar Inflte konden worden g«£(mdan, althana de g«-
«chtkste weren voor Indie. Bit werd «ehter niet vertrowrd gawaeg geacht.
Qortaak sseu zlcfa wel eet de Amaterdaiaae politie in v»rbinding a te Hen «a daar
««n kameraad uiteoeken. Verder werd A. HAOHasaAAL te &erlerheida vooxge dragon*
daar diae Joornaliat i»* Door de bond Van militairen was Jan Kooyf atliteir uit
ötreoht, voorgedragen»
Vau OSTEL voalde er veel voor om alleen loden van de bond van Militairen t» ÏMK
men dia nog in India waren» Dit laatste voorstel word aangenomen» benevens tot
oltasBding van Kachtegaal voornoemd.
Bet leiders der S.V*C. kring Zuid en Oost te JjB»t«rdaa hadden Hj een besprekiB0
bij /inDBISS, cefc D/^^K bovendien voorgedragen, on KOÜÏ naar B«4* Indle uit
te

Spartaetjaleièsra, hebben in dt afgelopen week vergadörd bij de üond, Êlovenier»-
brugwal,

Te iccuasel sou op 22 Jïsai «en v«rgftderlug ven afg«va«i3r4lgcton tebben ^Jbato ge-
vonèen.» kocwnde uit Hederlana» iielgie, tVanltrljfc on Dtdtalanti» AHaar werd ««s
actie besproken legen de Amerikanen» hoe doee het beat te besp^ioaneren waren*

Tri^dag fooant hst veralag van de vsigödering cdt I4a»si3on*

Af deling i*umeveH kreeg opdracht een onasrftoek in te a te Hen naar £»
VSB öchftff elaaretraüt 2Ö,en afüeling ÖrcMingec naer V/e<3fflaa»

«B Boels, Sav, LobaanplfllB 42 of 52. Deme haddan feiten gepaegd tea»n de
en E.V.G*

Tan Spartaoua-vn«ad8n te Öronlngen, Vlisalngen en Rettördaia was
druk bezig vergaderingen uit te schrijven.



beeft op J es 4 Jont net beatuuraladen van de S. V.C* en 4e Baad van Nedarland-
Militairen e«n vergadering belegd,

Hij verte Me 4st op 6 «foni ia gesproken over ds polit ie~uitzending naar
iBdie (Indonesië) * Vetjr du» dienst vond hij het beste spartaeus leden «a
apanjeaferijders, die hoe K«4arlan^rachap niet terug konden krijgen» STOKVIS
«u» ook <3esa laeoing toegedaan. JDe Engelse partij eoa nsdewerlom en ött aou half
Jan! met de Sngelse cofflounlatan worden besproken.

Ia Engeland sou Horner met Sa Spartacua beweging beginnen alwaar de strijd tegen
ete reactie beter «werwcauaaa zou wordan in varband met Paleatina»

In Frankrijk zi^Q de Spartaoüfftfrienaan flink aan bat werk ia overl«g met dl

Is het gahflle land {Höd«iland) jnostoi de mensen word«n nagegaan, die mat da
rikanen in Verbinding steen,

had öonderdagavcfid «en vergadering met de leidere van de lïocgovenarbai-
te

svt d« botwvakarbaiders te Rotterdam. BUNJOS-ïiöSO met de zastaalbewerkera,

Over een ajg«hele staking in Heiierland «aft men niet tot overeenstemming kannen
kmeB» E.V.C., Spartacua, d« boftd vaa Milit eiren «n d? C.P.K. «ouden daarop ieder
een «»ppe>rt plan «liwerpm «m daarna door besturen wer vergaderen. Deae plannen
«erien el» vo2gt verdeeld t

Bolttie beatimr, üpartaeua, spoor mijnen en te\enbedrijv«ï 1.7.0*
Vakbonden. Ba Bood van militairen, program voer Indonesië. Bij deae besprekingen

Indoneaiers aanvecig aljn*

Verder kwam de onbetrouwbaarheid va» W« Toemen en J. van Atteveld ter sprake, die
gedurende de oorlog «ver pro-ODttlta waren geweeat,

Sardjono bad aan Sa partij gevraagd al2.es te doen om troepansendinEen naar Indo»
ne0ie onroogeJijk te BS ken.

In een openbax-e vergadering, waar leiders ait alle landen ftanneaig naren, heeft
f* de Groot zioh fel over de Hegering uitgelaten.

Nietare richtli^ian dietrictsbestoren•• Arbeiders en Ambtenaren die bij Ai partij
zijn. aangaaloten moeten htm beste krachten geven. Hoefffltoel bevrijding der ar-
beiders klasse» Intellectuelen moeten aich met de arbeider» onderhouden, ver*
gade ring «& bijaponen «R propaganderen es helpen aan de opboa» van de gehele
«ereld. Beginsel en doel Se publiek Indonesië nastreven, en aw^wierfcen tot het
slagen van dt plannen der Bepubliek. Afdelingen ha3f jaarlijks ï»pport inaeaden
over 9» werkzaamheden daarin en Ac aoelli jkheden die aicb vocrdoen»
Aüi» rieten naar Irandanbarg. B.V.G. aöeilijkhedan over prijza» en lonen af*
eoöderli^k snelden. Happarten over dl adviesbureau* voor l JUli insturen. Voor-
stellen voor ét bijeenkojaat te D&rtchoven door de afdelingen insenden. H.S.B, leden
kunnen 114 worden, maar geen ftawstie» bekleden. Het partijbestaar beslist «B zij
oordeelt of 4e candldaat «en functie oog bekleden.
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Eet p&rtl^bsstuar bealist en zij oordeelt of de camüdaat een functie mag
den*

wldten siobj Bureau patriot de Kua a'Quar Sliaabeth 4
ook loeien voor bulten I#n3a«

B ,3, 3#&m op afspraak In 3e Hewtolstrast 24 Brussel»

I» de Spuistraat 291 te Ansterdam hseft een wrgaltertng plaat» gehad tussen
tljbwsttiur lact afgevaardigden van de 1-rnïonfisisehe vereniging «n het A.K.J.V
bestwnr,

K, de Jong» Oelderaökade 63 6&a diatridaavörgöaering van Spertacus.
nare» «anweaig» HO», A. SMIT, (ïiieweöyk 92 l), A. JÖK3ÜS, OffiïlOSR,
SBWICH «a öj^ttöküü. Ei^ hsbbea ra«Se In da gevangoata gaaetan «B bobben 4ft taak
ft» arbeid»*» op te ruien» bij stakingen» Als gjeotw vtjana merd gBnoeiaa
cheur M^t^l, Rapport werd aaraense3t«14 over Se tewuperken «n loaaingen
Se laatste week en verzonden naar 3s S.V.C,

Itearr» kwam Mr. J»E» KLASSE ^sr s^iafce» Öesse KMÏ51 tdt 4en ïfeag werkt de
ts«l(3«rs tegen, wanne ar zij lid van de 0*F«H« sl̂ n. J&m rapport over
»ou Aoor da lisaljae afdaling wordsn aasengeateld»

*» 44 *» «* «M «H. «M •••• •» ^

21.647.

DOCHT 8m*F wertl een ondsraoak gevraagd mar het niet ban oom*»» van ftwf »
ïïaropart. 12 te Was:;«rratór, Osaa Prof* IA jro-Dults m wil een aanetelling h*b-
ben aan een IScgescs^ool ia <3a fbilo0ophl« «n Busapey daologie . % C.F^f .-«r gaf db
paptören ovor. Ölt «as Kuljpera. Baaruit bleek dat cte Bsgering geen pzef* wilde
die *«n apiritit^ïB ds«d. tAtgaziooht mocht worden wie d» tageiwerkers
Sat Tal j a*ma telling van ^oorooeaadB Qreveaa hst cooBj^miataa waa gabaat

De Eeg«ring werd fel aangevallen op bat ensigzttd van £*iJi. Vocaal da
%a&rwt3S had het gedaan*

«»*a op Stt tegeiarerfcing Van het £uliftn en Oootan de» landa.

itLeuwe bestiotr werd aamengesteM, waarin werden
müÜS ^^terOeBij J* OHËS.WG; ,̂ ürontiigen; '^LLJiJMH, /iroatardmi B.
;^ Brunsaum; B« XJöQLSfi, Haerlemj Ch* Cüffi^ Aaaterdamj C* BAAS,

«c L» Ie JEBJ3S 30n Saag,

VAM ÖSSN IIBÏP/M* wist *>t«t ^el •o*«r he-t oo«gr«a te -vertellen* Hij wilêi «t
C»P,E.~«j3s aijn vacantle in Lfe^arg doorla*angen en d« ooraaafc van de te-

in Siteela jxlaatgen

I» I*lgie en KecterlanS willen Sff ocnsatmisten s^aao ^en. Controle «ra partij-
besturen wtllsw sij s»®6» brei?g«ïu; Üelgi« aoht ti.t tJodlg» «Bsöat *e!e H*4aj»-

in België lid vast <3e partij zijn en anöera ee& afa^ndsrlijk bur«aa mtwt
o^aricht « Acties Sie oDdBnacown raasten wor4«n» moeten dan gajaamelijfc
t&sproken. Schslker seide, oaiogelijk zolang Se ooaaunistsn niat dB s»«r-
onior het volk hebben. Wel cwarleg plegen, doch gaan verplichtingen

Stellen.

zeide 4at Fr^nkri^k dit ml gaat doan en öet bet Se wens waa van Kus-
land» De ï«actie we riet was fel t«ge& en dsfingt ons ia geheel Kurope een vijfde
colonne te vtjrtaen. Be toekcwst Van de arbeider moet verzekerd worde n i wij gaan

* ».r iBD «f «r



«*• op of er onder.
Zie naar de Qoateree landen «aar da arbeider zege v ia rt «n ieder dia traant hem
t« onderdrukken is arrest wordt gesteld.

Enig» coanunistiaohe journalisten gaven een owsraleht ever dB ontwikkeling tegen
d§ coffltiamiaten in het Waaten «n ever 4e gehele wereld.

van HDG8ERK aeiï Boor gezajoelljke propaganda en lectuur kanoen «ij het raeaat

UCILALi'JiR zelde, dat» wanneer de Waarheid in Meerland niet bes bond, de pertij
spoedig Sria vierde asott Vsrfflln*wen. I*otuur en krant ia 4» beste propaganda»
Vandaar dat alles aan de Waarfasid wordt besteed,

Collaborateurs, dis thans de reactie steunen zl^ni
Phllipa, ÜG&B» üchenaaiiiorB, Krula «as» %«e heren willen Indonnsia oprollen.
SCHALKER schold, dj^cb er werd weinig op g«a«gd,

gaf oen le&ing over de toestand in mijnen» bavenö «n indoatrie,
De arbeiders wille n de vrede t doch de kapitalisten onderdruktoan doze» In dB
Üoaterse landen ateunt Rusland de arbeiders, daarcm richten andere elezawaten
In bet Weiten sich tegen ons» Wij aoaten d» spionnen die ons wiHen beatri^d
met kracht {tetoigtta niet tot ons door t« dringen, oiadat Amerika daar voorditel

trekt*

D* httlp verlening aan Griefcenland en 3panj« en het productla-«app6.raiït van Amert
k» w*rd besproken. JQbar moeten de vrienden «orden gesteund, het sj&onnageoet
«orden uitgebreid en vrijwilligers opgenoiasn» Hen nees op het verraad in de
partij «n lat ia België reeds «en verrader onschadelijk waa gemaakt» I»
land naa echter oog geen groot verraad waargenomen.

«n B* QUSSSEMS mijn tfc»us verbonden aan bet blad Rönovation»

VAK IWi:,J, ÜOKü, oïLLlAKtfö «n SOIEEtas bwfeuen in da ütuiveratraat
27 in vergadering bijeen. Br werd beaproken wie naar het congres aou. jgaan van
S.WJï. hetwelk is Asötardam op 21 en 22 Jon! zou worden gehouden» Van ïhun>-
hout» die later binnen kwam werd a la afgevaardigde aangewezen «n Hellingman sou

indien deze vrij kon krijgen*

O» eotle ïMllps werd beaprokf n. Over het geval ïilburg soa ïfellingHBn na»r la»
genaar jgnan, daar ü^reüro dit niet issnste te doen, cralat van ïilburg niet alle

uit handen wilde gaven. Hij wilde ae echter wel aan een buitenlandae
Verkopen,

Hevr* Sodde had hem dit voraocht, omiat ds Waarheid te lantaarn «ma set het po*
blio8i«n der Btukfcen» üij had aioh ook in verbinding gaateld set Vrolijk te

Eet beatutir ward Versocht de róakingen, hoe klein ook, bij t» Tronen en contact
mt Spertaoua op te namen,

Te Bruaael woonde von l'ilÜt-IHOUï in de "Eofle Vaan" aen vergadering bij, SB toe*-
atand van Iteierland «n België werd besproken «n «r werd overwogen es oaanunie-
tiaohe party van België «n ïfaderland onder een bestuur te brengen»

In Bruaaal heeft men met Jsan Bubin e«i «mderhoud gehad* Base heeft & oen»



taotcn net is eonsauniaten lm 36 Ardennen opgenomen. HIJ had daae week eau be-
spreking Biet de atakara in Frankrijk. Hierbij waren ook aanwezig» Demany en van
Hoornik.

In Amsterdam werd naar I&bin geinfonaeerd. Bet bleek dat dese niet te ver-
trouwen was. %se werd ook ia Brussel is de gaten gehouden, Na onderzoek v*r*-
klaarte Maliepaard dat iit jolst was,

Het contact set personeel van C»t gaat via d« schrijf van Maller» Daarover sou
la tor s»er werden gezegd, omdet da persoon die 40 mededeling kon doen, afwe-
zig «aa*

VJBÏ D, R SSiy'ï beuoeit aich n» t militairen. HIJ toeft er 3eze «eek enkaio uit 3e
gamisoera ifeunferwijk en .fimaterdain ontvangen»

Uit awiêea heK)«n de vakorganisatie 's jsaet de partij contact opgenoaen» SUB «f-
gevaaröigtte zou op 30 Augustus Se vargadaring in Karelakrone bijwonan,

Deze «me k hebben Maliepaard, van Dissel en Smit vergaderd over de inscheping
vaa mÜitaireiu %t dagelijks bestuur «as bijeen en ville met geweld een grot*
staking doorvoeren, Bit JBOU a.a.Zondag nog een 8 B» t het partijbestuur «narden
iMsproken, waarbij B, Claaasena uit België aanwesig soa djEU Bot
beetuur had ds opdracht over»! soveel mogelijk s te kingen te doen

en SMiTolfiilZS, zijn volgaas HANSIKK leden van Spartacas. Zij naar
ÜBB«Ott«

A. m&RT vroeg of hij Zondag bij de haven dienst bad* Beste woont Geldersekade.
Namen en niffiaaer worden van alle «ohepen opgenosen aii mogelijk directe be»t«ra-
ming»

Bapfjort uit Portugal «ets nog niet ter inzage aanwezig.

Op a.riiiov«n K uilen Waarheidlazers en Spartacusleaers aamsn komen. Voer buitea*-
lande r s waren de uitnodigingen reeds veraonden.

3i, van der Laan en A« -van %k waren voor een bejasreking aanwezig.

Er werd «en brief voorgeleaen dat Hubin ut Nederland en België geen vergaderin-
Ijen meer neg bezoeken. Ir werd gevraagd waar-cm dan Hubin de volgende «eek naar
Apeldoorn en Rotterdam zou gaan. Sr werd geantwoord dat hij nog in Westelijk»
controle die na t zat*

Er sou binnen 34 dagen «en vergadering te Brussel worden belegd» FLOOT
sou hi*r naar toe gaan, Er sou «orden overwogen over ïte ds rlandse- Belgische
oocwainiatische militaire sameiwtrking.

uit GÖLEMuOHG gaat met zijn vrou» naar Leemwarden wonen. Opdracht
callanbou» üpartaous» Hij wordt aldaar leicter van de gehele provincie*
van samenkomsten

B»or A* de Soode» öerard Dotortraat ^6 Hengelo wordt de propaganda opgenomen»

Met het blad Spartacus gaat het niet goed» Moeilijkheden met drukker «a be-
stuar»

«n MDUSESa ei jn naar Barijai voorbereiding van een ooinsres. Spartaous
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Spartaous gof leden op voor politie in Inöie. Scbalker ael, dat aij contact
bedien met tot Ned&rlandae consulaat te Barija en Scuae* Bij Het dit

e«n aesprek mot Suinker toen zij over Italië apreken»

was t© Straatsburg naar e«n congraa ge«««st. D« G*F«Ü. be«ft nu rul»
conteotttn ast BtiitslsTtd. 114 w*8 vol laf ovar Ibor«*f die gïaag e«n atrt jd

taai caraaunifflBfl ECU zien» Be3.gi« «n Kadarland «&£«& S« «mtwtrotMrbBrt
landen, waar de roaotle jscweel te vertellen bed.

% 5 Juli vergadering van SpartscuaL«idero ea leden van da ^*¥.C. gehouden
t* Snachede en

Op 30 Juli Wïgadering S,V»ü. ast beattair Veraaigiug Indonasle waarbij
xtodlgd enkele laden van de He d. 3po0rweg«ïi.
Scljalfeer en Aiinkez- vertelde dit texwijl isafoaosetia werd ingewonnen over Dl»
recta ux-

di« binnenfcBroa TOoeg of contactraan -van Amlm&Badi» «l binnen geveeat was*
Solialker maande hierop vcxarzictitig te aijn na van Kleffena daar benoe^l



ZSSS GKflKIM.

G. P. Jfo, 2J*

van 27»6*47, te

da jacaa van beifcise lonen en lagere prijaea, werd 4e staking vin. ds
e Bot-terdam geleld door de E.V.C, doch vorens «en &«j!«gda «m Itelio-

ging het in hoofdzaak tegen bet uitrenden -van troepen naar K.Z* Over dit
onderwerp hadden SAS ook YerachlllB n^ vergaderingen plaats*

Van da Marachauaaea 'a wist der havenoontroledienst te vertellen, «lat wis van desa
la toger liepen e» door 4e havendienst tas de G.P.B. werden geoontrolwird. D»
nereal üsr Maraeha'isaae had daae dienst in handen en ziftn kantoor op 3e
te £ottara«m, alsiaar hl^ «nig« jLokalen ter beschikking had* Se %rec*iausaaa dia
burger dlermt %*»« waren bi^ de partij 'bekend. Vele vergaderingen zouiton nog
era «BQ staking In het 2^nd te verkrijg eo.

& S*V.G. imran te Eotterde»n aljg afgaVaardigdBn aanneaigJ «KAfilSG»
v.d. WES, v, SGirOOS en

I«lgifl wae aanwöEig °Dwaeerw* Ifeao braeèït 3c naciit te %»t«rü8m door en
in <a» ¥«rveïstraat In «M» hotel waar ge<m nacht nsgioter werd bijgehoudan»

V«a dit hotel werd geaegd dat vele Ver da eb te ptrsooen omterdak fcondan

Over d« getelase dleiost werd geaega dat een sakere Overste Ti«l« of ïlelen liwtfd van
de G.ü. IH was. Ook -van dcaa dienst «aren da voornaanat* raedtewerker» bekend.

T«Q b«t Tsureaii KB&BlMilHM waren de volgend* heren teleend* *"($i8e*rf Vos* Mal4«r «n
Kkhard".

Omtrent bet actief lid "Tol" worka&ajn bij de Pi£.A. te den He»g en "Mtdler"
bij de P.E.̂ . te Ifcarlara, wist Maliepaard te vartallen» dat de C»F.H. a* -rolla
33»d«werkii3tg ven hen bad*

De ^ood *L0km0fcer* «as W.4 het begin ^an de dienst van Krabbendara naar Waasemars»-
wag o'iergeplaatBt» Op de wrgadaring werd nwdtgodaeld dat dase iakmaker een
vrcftamoja®*1* *»!3 tn wamwar deae flink had ^edronkan aau de vrouwnti tilt aljn
dieaat wit ioe ll«t .

Blolccijl» Ötokviö «n de Groot wai'oa «en politieplan voor Indomsl« aan het ost-
21 j moesten sdïter nog enkele gegevens vati het Depertemant van Justitie
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V c » r r v -

~ """Litt U 87 Gehei*/Gnm 11687 Q _,,
Bijlagen: 2 - ' £® Uuv. M8
Onderwerp : Cowfianiatlsshe aetiTi telt

In aansluiting op mijn brief Idtt U 87
Geheim/GrVD 118? dd. 19-.11-1948 met drie
bijlagen, betreffende communistische acti-
viteit, doe ik tl hierbij wedero» toekomen
afschriften van een tweetal, xiit dezelfde
bron afkomstige, rapporten betrekking heb-
bende op deze aangelegenheid •

Het gerelateerde in bijgaande rap-
porten is .niet van recente data en hierdoor
nogelljk reeds bij tfc dienst bekend. Nieuwe
gegevens worden echter uit voormelde bron
ingewacht en zullen U te zijner tijd worden
toegezonden.

MH:
Chef Generale Staf,
t.a.v. Hoofd Sectie G 3 B;

Hoofd G.7.D.



C.P. ïffb. 10-

ÏERGADERING C.P.N. SA. 29 Ifei

De geheime vergadering was zeer rumoerig o*m. over de aanstaande ver-
kiezingen, doch de propaganda die bij redevoeringen in het openbaar
zou worden gehouden* kwam tenslotte tot stand.

Over de kwestie der grondwetherziening werd gezegd* dat Home en con-
sorten zeer geïnteresseerd waren» doch dat het volk tegen een derge-
lijke wijziging was.

Omtrent de bescherming van vreemde volken In binnen- en buitenland
moest de erkenning van de nieuwe staat worden geëist.

De grootste aorg baarde lonen en prijzen voor boeren en arbeiders.

Gestreefd werd naar teruggave van het staatsburgerschap van oud-Span*
Bestrijders en het direct in vrijheid stellen van dienstweigeraars*

Gepleit werd yoor ex-politieke gevangenen* Men wilde voor geleden
schade vergoeding zien,

De grootste aandacht had de houding van de Begering ten opzichte van
de koloniale bezittingen - vooral Indonesië - en de huidige politiek
in Nederland.

Gevraagd werd wat Nederland er mede had te maken of Rusland al of
niet een overeenkomst sloot - of had gesloten * met Republiek Xndone-
sia.

Het werd eenngeluk genoemd dat direct na de bevrijding de weg daar-
voor was gebaand. Een opendank werd uitgesproken voor de kameraden
die daarvoor het pionnierswerk hadden verricht.

Daarna werd van C. J. VAN NASBAUW uit Indonesië een brief voorgelezen.
De Inhoud ging hoofdzakelijk over de behandeling van eigen soldaten
en Indonesiërs door de Nederlandse militairen.

BRANDENBURG bracht naar voren hoe In Nederland en in de koloniën de
partij politiedienst was gevorderd, dat dit allen jongens uit een
stuk waren} dat deze allen de kaderschool hadden gevolgd en dat deze
later een grote steun zullen blijken te zijn.

Daarna gaven PIJPERS, VJNEGMOND en BAKKER een overaicht over de
dienstweigeraars in Nederland.

Namens de bond van Militairen werd ook Griekenland ter sprake gebract
en wel in opgewekten zin.

Daarna namen HOUTSRMAN, BOLHUIS, KLAAS KLEIN, Q. PEPER en SIKKERMAN
het woord. Het terugtrekken der troepen uit Indonesië werd druk be-
sproken. De partij noest- en zou bij voortduring de regering daarop
wijzen* Het noest- en zou een voortdurende eis- en aanklacht blijven,
waardoor uiteindelijk overwonnen zou worden.

- Bij de rondvraag -
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Bij de rondvraag kwam een zekere UEEUWISSB ter sprake, deze la van
beroep kleermaker en woont te £indhovent Geldropseweg 27. Van hem
werd gezegd dat hij In de oorlogsjaren zijn zaak had laten vernieuwen
Dat hl J elk zijner kinderen voor een bedrag van f. 10.000.- had la-
ten verzekeren*

Dat hij nog steeds zwartehandel dreef en dat hij door tussenkomst
van de verlceeralnspeetie een auto had aangeschaft.
Gevraagd werd of daar niets tegen te doen was, daar de politie die
met de zaak van MEEOWISSE op de hoogte was niets deed.

NIEOWENHUIS werd daarna opgedragen dit geval aan kameraad BAKKER
te Eindhoven door té geven.

Tot slot kwam tersprake de brieven die door H.K» en Protestanten
over het communisme aan de gelovigen werden gericht*

Verder werd gememoreerd dat per''! Juni a.s. de berichten van Smit
over het gehele land zouden gaan en naar het buitenland per schip*
pers,

Tot voor de verkiezingen zouden 2 maal per week geheime vergaderingen
worden gehouden en wel op Woensdag en Zaterdag, waarin alle gevallen
Nederland betreffende zouden worden besproken.

f«^
Coll.ï -
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C.P. Ho. 11

Geheime vergadering van de C.P.N.
en de bonfl van Bed er land se Mili-
tairen gehouden in het bevenge-
bouw vmde A,N.J,V. te AMSTERDAM.

Allereerst werd gesproken het geval H. KOSTER» die in Den Bosch
tot 3 Jaar werd Veroordeeld. Besloten werfl te achterhalen wie
de verraders waren. De namen der betrokken Rechters werden genoteerd.
W. VAN DEN HEUVEL» wonende te Den Bosch, van Heurnstraat 99, werd met
het onderzoek

Op l Hei souden te Amsterdam en Rotterdam, ten behoeve van KOSTER
demonstratie* s worden gehouden. Th.DINEL stelde voor om de bewakers
om te kopen en KOSTER te ontvoeren. Het ondersoek tot de mogelijk»
heid hiertoe werd opgedragen aan VAH TüRHHOUT en VAN DEN HEUVEL, op
5$ Hei zou dan te Amsterdam worden beslist of hiertoe kon worden
overgegaan. SMID was voor demonstratie* s en «en protest aan de Rege-
ring en de uitwerking daar eerst van af te zien.

P. DE GROOT geide, dat het tijd werd om de verraders te liquideren
en dat zij van de bondgenoten het sein zouden krijgen om zelfstandi-
ge beslissingen te nemen. Rij bracht naar voren dat nondevden voor de
hulp en plannen van kameraden in Nederland in de weg stonden. De
deserteurs moesten worden bevrijd»

Op l Hei souden extra demonstratie 'a worden gehouden, waarbij de
leiders de toestand van het Ipnd en de militaire situatie zouden uit-
leggen.

Tegen de ̂ gering BBEL werd fel te keer gegaan en in het bijzonder
tegen de Minister FIEVEZ.

Omtrent de Kader cursus werd gepleit dat «<*n groter aantal leden
. van de partij moesten worden toegelaten»

Br werd gewezen op de communisten die voor de partij hadden bedankt.
Bet Hotterdamse raadslid, die uit de communistische school had
gepraat, werd als voorbeeld gesteld.

h<9t Marshallplan» de nederlaag der Communisten in Italië en de
huidige politiek van «eierlaad werd lang heen en weer gepraat. Alle
hoop was gevestigd op Zuid Fufeakri,)k en Oostenrijk.

Br werd medegedeeld dat alle SparÉaanse leden fcnder de C.P.N, kwamen
te staan* Dit was besloten op «en bijeenkomst te Antwerpen, alwaar de
vorige maand afgevaardigden van de Westelijke landen bijeen waren
geweest.

Voor België waa daar *B, CLAESSEN" t voor Frankrijk * JORISSEN» y0or
Nederland «BRANDENBURG*» , voor Zwitserland "MEIJWIEL" en voor Duits»

« *land «ROB»

Op de vergadering te Antwerpen was bes loten-, hè t Marshallplan te sa-
boteren. Dit plan zou door BRANDENBURG en ROHN worden uitgewerkt. In

)- de havenplaatsen -
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havenplaatsen van West Europa waren reeds enige Grieken aange-
komen ter voorbereiding van voornoemd sabotage plan*
Volgens HEKMAN was de levering van wapens aan de «ommunlsten ver-
zektrd* Zij waren echter moeilijk hier te krijgen, doch land voor
land werd nu langzaam van wapens voorzien. De wapens zonden uit Zuid9
Frankrijk worden aangevoerd. De partijgenoten In Marsellle hadéen
echter doen weten, dat zij deze nog nodig hadden. De Russen hebben
echter verzekerd, dat In tijd van nood op hen gerekend kan worden.
Zij hadden echter nog de handen vol aan Italië en Oostenrijk.

HESMAN verklaarde da/ de Russische militaire ataehé alhier instructie
had gegeven,aan Spartaanleden. Besprekingen zouden hebben plaats ge-
had aan ds Deense grens, waarbij het wapenprobleem zou zijn ter
sprake gebracht,

VAN DIJK, plantage te Amsterdam» had het over de culturele levens-
opvattingen In Rusland. Hij verklaarde weer een ontmoeting met een
Russische verbindingsofficier gehad te hebben» Deze bijeenkomst zou
hebben plaats gehad te Amsterdam* Baarlemmeraeerstraat 98 II hoog
bij B* van SCHAIK, Dele van SCHA IK ia lid van het comité van tram*
stakers.

\e Journalist GEELHOED gaf een overzicht over de troapensamenkomsten

In het Oosten en het Zuiden van Europa. De meeste Spartaanleiders
zijn nu bewapend «n deze staan onder leiding van de C.F.N* De orga-
nisatie «s die rechtstreeks tegen de partij waren moesten besplonneerd
worden* Bier werd onder meer genoemd de politionele maatreden
(Volksweepbaarheld).

Door de voorgaande hoofdbestuursleden worden de commissies en de
subcommissies uitgebreid, die thans een tocht door het land maken*

Ten slotte werd er met klem opgewezen en aangespoord tot de ferootste
geheimhouding der partij. Geen namen van leden noemen. Ook niet
eigen naam en schuilnaam. Letten op speurders naar leden der partij.
Bij horen van een naam van een niet lic! onmiddellijk doorgeven aan Am
sterdam. Te bedenken dat de rapporten over de partij door spionnen
van beide zijden worden bezien* Te weten hoe de Begering over de par*

•C tij denkt en daarvan weet.
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29 Hovember

H.tt ü 8?
Bijlagen; J

1187

\8
Oadei-werpï CcuamtHilstisehc activiteit.-„____-

In aanslmting op mi^n fertef I4tt B 8S
«ü|/llé? M, 9-13.-19l>8 me* tw*«
, l»treffende "buitenlanÖBe coaaim-

nistcani'' doe ik ïï hiepfetj iMft«M« tocBcoawsi j
afs«l5rlften ^»n eesn drietal ïapport«at b«s-
trelödjig hebboide op eoamtmistlsffilie »«tlvl-
telt.

Bijgaand* rapporten ad Ja ftfteoaastlg
deselfde "bron als di«, welk« ü M 3
brledf föoraaaia zijn toegezonden.

C.S.

AAS?

Chef O«nerale Staf,
t.a.v. Hoofd Sectie G 5 B;

Hoofd S. f. t».



Zeer Geheim,

C.P. No. 1.

. wa», C.P* ,

H.P. Bij Is lid van de C.P.N. en ataat met Belgen en Fransen In 000-
taot.

Landelijk voorzitter B .V. C.

BOiSR de P. Davidflatraat 6 te
la lid Van de C«P»N. en da aangewezen aan voor Politierappor-

ten in bet Zuiden*

. wonende te Ktndbgven. Hasaafreg 102.
Lid C.P«N.

A
Lid Van de C.PJN. en ataat met Fransen en Belgen in contact.

Secretaris van de C.PJi. te Tilbtu^.

0,P,N. propagandist voor v. d. Boogaard en van Zon en ingelijfd
bij da sptonnage en propagandadlenat.

wonene t K igeften» van Marlandatra t »' '

£a.Sji£Li van. C. P J} .-er. Hij ataat In oontaot net de fiuasiache Ambaaaadeur.
^M(p«PV«^MMM|̂ «M^IMM«^

Propagandiat voor v. d. Boegaard «n van Zon.

. Hinthaaeratraat 63.
Lid C»PJ{. HIJ «telt zijn saai ter beschikking voor verga de rin-
gen van C.pjj.-ara,

fflBOOST do. weBende t_
Hij ia C.PJJ.*«r en monteur &• klaeae bij de P. T. T.

g. (l). Tiüonende te Qsa. An. lelie ra tra a t 2.
Hij is lid van de C»PJï. en amdt xapporten naar de C.P.1*. sn
Spartaou».

Jan, wonende te Hijmgaan* Kuilactraat.
Lid C.PJ3.

Lid Van de C.PJï. en ataat in oontaot met Belgen en Franaea»

HEUVEL van den Th. wonende te Boxtel.
EÖtj ia lid van de C.P.N. en trertesaam bij de gemeente.

-jjML.JkjiL. .WSH ĵjR'öff t*js yft.jLlijfflntjjfFiift-jp f̂î ti %ififfii&*fe8ĵ yij).jR *frQip'̂ fc2«
-r-T%,«V^,J-™-h1(F-ft..r-. r--.mĵ TCT^^»OTl___ î̂  ĝ n̂O^ Mar ĵ̂  m849 j^jj ^ pftrtij.

van jtoy B,t voneRde^te ^Bttterdaan»
HIJ »prak »p> één vergadering van d» C.P.N. te Den Bosch, en ia
•en apreker voor Sparteouaavonden.

HAk v.d. Staat in oontact met Belgen en Pranaen,

HCKD de G-.wonende te Qaa. Boomatraat ,35.
persoon (Spartacua).

Staat in oontaot met Belgen en ifeansea, C.P.N.

* qOBBBA»g. Mok •
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SCJBJA13? Piek. HaobereheurijP.O.U. te Ben Haag.
Hijia een cVr«N«-*r en aoekt als Rechercheur In de dosalers naar ge*
gevens der C.P.H, en laat deze verdwijnen.

Lid C.P.H. Opzichter staataboschbeheer en lid g«r. M.tt. te NiJHBgen,

JANSSSRS P.
" der C.Pjj» Neemt deel aan espexamtocursua te Alkmaar.

_aiMSBBBSft> ïlij is Joumaliat van de Waarheid. Hij is door Qerben Wagenaar naar het
Zuiden gestuurd on te veten te komen wie de besobenaers van Arnold
Meijer zijn,

KQOY> Jan. Woont te Utrecht Pr. Julianaweg 577. Is militair en brengt berichten
over naar de C.P.K.

KLABB^HSEK, Woont te Den Bosch in de Venatraat. Beeft besprekingen gehad met de
C.P.H. en is «en vriend van Douwea,

Hij woont te Amsterdam, Alb, Cuyperstraat 12. Hij is een hardwerkend
connunist en is gf plaatst op de afdeling oenauur tan het kamp te
Vught. SgSekt op verga*» ringen in den Bosch,

C.P^.-er «n £*K.V. ta 's-Ortivenhage. Kaakt foto-afdrukken en «leef t
deze door aan de C.P.N. ezt Sp«rtaoua. Hij ia «ad. Hoofd ü.N.V. te
Eindhoven en «en goede hulp voor Nanaink.

, Me.i.
Lid G.P.N. woont t» KijMgeo van Harlandatraat 30

Makaa»aratra*t Utraoht» Contaotean Sparfeaooa 1»

is 2e -«ooraitter van de E.V.C, en lid van de G.POJ. te Eindhoven,

^OU^iR. B.H.V. aal alle voornaamste spionnageatakken overgeven aan het par-
tij bureau.

Is 2e Secretaris Ê.V.C, te Amsterdam «n sprak te Den .Bosch op 14,2,46,

Amsterdam, Ie Atje-natraat 83. Contact met Spartacua te

Kader adris onbekend. Staat in contact met Lt, Dotwes en las. Hij is
chauffeur in het kaap Vught.

Lid C.P.N. en staat in contact OM t fransen en Belgen.

Hij is «en sprkker voor Spartacua-avonden.

J.w.
Oud bargajBBeater, wonende t» Heesch, Rijksweg B. 116. Heeft contact
net O

. K. Woont te Aostsrdam, Houtmaüfcade 25, Sacretaria.

Bij is een zoon van het aohoolhooid te Vught. m j flBUKt voer dt brieven
van C,P^I.-era in het kamp ttght en dat dese ongeoensureerd verzonden
worden.

Woont t« Bargen op Zoom, Is lid G,P.N. en een aeer gevaarlijk persoon.



OTTO. Kolonel.

e .Q.P,

Br. BIGHARD HDYMtA.

SB

8SSIM.

. Wn L.

WOEI, ffSk.

H.

Woont te Amsterdam, Xeisersgracht 1D5* Houdt a» C.P.K. op
de boog te Van de samenstellingen öar laga*lolding.

Amatardam, Ama te liaan 45 a. Hij maakt üpaansa our»u»»«n.

Lid *r O.PJt. en ataat In verbinding m«t £*lg«n «n Fr»n-
s«n,

Rotterdam, iücharetröat 8b. £k>rgt voor bat buitenland»
oontaot DMt d* C.P.N. (p.a. Kreateian dit ia Dhr. ÏM).

Qsn Boaoh, Karraatraat 19. Dtsse zorgt voor propaganda.

Dan Bosch, Noordtral 9 («la bovan).

Wethoudar te Amatardaia (-wapana verbergen te Dan Bosch).

Hijmagen, Waterstraat 3. Lid C.P.N, Vooral ttar.

B»N.V* aal alle voornaamste spiónnageatukfcen aan het par-
ty bureau overgeven»

Tilburg, Stade kaatraat. Voorzitter U

Ajnaterdwa, Wim Schoutenatraat 59* HU is penningmeeatar
en ataat in varbinding iaat dB dtp»?

Procuratiehouder te Eindhoven, *aoob ds tas tras t 8, barak
2óa te Vught ia een seer hard -werkend C. P J}. -«r.

Staat in oontaot met Belgen en Sranaan.

Kent uit Jfeiaterdam. Zoekt naar Arnold Meijer.

Hij ia. oud dir. G.A.B, te Nijoaagan. Maakt propaganda voor
het

ia een goede hulpWad. Hoofd B.N .V. te Eindhoven,
voor Nanaink.

Eindhoven, Torrieelllatraat 19, Symp.C.F.

Den Soach, Van HBurneatraat. Ia voorzitter.

Verstrekt in het kamp vught peraoonsbewljzen voor diegene
die moeten ontvluchten.

Heerlen, Klooaterkoolhof 44. Hij ia ambtenaar der Staats*
nt£ten en een ü.PJï.-er, Ia internationaal lid geworden
in Belgrado en moet thans inlichtingen geven aan de C.PJï.

Amsterdam, Van Ztsaanatraat 32* Gontaoliaan met
oua te Nijmegen.

, EdelwiJBstrayt 115. Hij ia lid

Bindhovan, St. %olü«8traat 13» Hij ajrmp. C.P.

Oen Boaoh, Plataanatraat 6. Hij aorgt voor propaganda.

van aOQI.P.J.W.A. Sreda, Marathonstraat 69, Hij ia geaeente-aatbtenaar en
geeft berichten door aan Spsrtaotua.
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geer Geheim,
j

C, P» M o, Ö.

9 Mei

De registratie van militaire» en Opslagplaatsen en Van gemeente
is gereedgekomen. Deze Is via de Ambassade op 7 Mei naar Rusland vereen-
den. Hederlend was daarbij opnieuw iü kaart gebracht.

Maatregelen werden besproken oa de hulp aan vluchtelingen uit de Oosterse
landen te beletten*

Voor dt holppolitle hebben zich comité'a gevonad (opgegeven) te Rotterdam
en ABBterdara.

Oe^e gaan eenoctra kaderschool volgen van de partij*

Onder de arbeiders wordt propaganda gevoerd door huisbeaoekstf Eventueel
voor verkiezingen*

Afgevaardigden uit J^sterdant en Hotterdem aijn naar Zweden geweest en heb-
ben aldaar nut Finnen contact gehad over de aanvoer van materiaal uit Rus-
land,

Be betrouwbaarheid van de haven- en spoorleiders wordt thans getoetst}
eventueel op de controle daarvan.

Wijbel is Van Eindhoven naar 's-^rtogenbosch gegaan* (Vertrokken),

Wie ring is afgevaardigde geworden voor de ver* Indonesl». HIJ reist in het
buitenland.



Zeer

C.P. Ho. 9. *

Happart aan Conm. leider»*
Vergadering fiotterdem, d.d, l Mei 1940,

Uw door de Amerikanen uitgevoerde arrestatie van de Duitse patriarch
beeft het gevolg gehad dat fiEIEAN^ als chef dar diensten, de spion»
nage beeft overgenomen en dat geregelde besprekingen, plaats vinden»

In Duitsland aijn momenteel 45 spionsagenetten, die BW t alle Europese
in verbinding staan.

Over Spanje, Zwitserland, Rijnland, België* frankrijk en Nederland ko-
lken koeriersdiensten, terwijl de Kuasische verbindings-offideren daar*
entegen tot ïfcrijs en Brussel komen.

Over de werking van alle oom! te 's en de 5 ondercomite's werd uitleg
gegeven*

Uit &ese comité 's heeft l zitting in het District*- en Provinciaal be-
ft tour,

Voor de fabrieken * havens en werkplaatsen staan de wijk- en buurt»
comité 's geheel appart.

D» voornoemd* Comité 's staan onder «eer scherpe controle.

In het Westen is reeds controle uitgeoefend door de Bus Unenkod,

In alle Britse en ^insrikaanse steunpunten aijn agenten 'aanga s te ld.

Tot uitzending van apionnage-egenten naar Amerika werd door bet bestuur
aangedrongen,

fien sterkte van militaire- en politie troepen ia in ieder land opgeno-
men.

S» !«&? is de eellenbouar in Indonesië roet de helft venaÉBrderd.

Onder leiding van oud-Spaanse strijders is een apionnaganet i» Europa
gevormd, waarvan ds zetel is gevestigd te flarljs,

In Nederland is leider "NOUEltóR». in Ëelgie "UÈ3,̂ Y" en voor alle
spionnagö "CHRIS SMLT" , wonende te ^asterüam, Boers traat 75/11»
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UITTREKSEL

Voor Pp 1177 ; Naam

Origineel in PE..6332 ; Naam ÏH,1LJ, MïiKMJS

Volgnr , Ag.nr. 4:9.9.5.6. Aard van het stuk

: Afz. <?£•! YT>. Datum 1.7-11-16..

G.M.

Litt. K 83 Geheim persoonlijk/GrVD 913
Bijlagen: l

Onderwerp: Th. K.J. Dankers.

Hierbij doe ik U een rapport toekoiaen betreffende
de exponenten van een niet officiële geheime inlichtingendienst,
welke werkt in Zuid Nederland.

In een persoonli k schrijven h«b ik de aandacht gevestigd van het
Hoofd van Sectis G 3 B op de pnp-eweruste activiteit van de in dat rapport
penoeinde militairen en is dit rapport daarbij aan f reneend e instantie
toegestuurd.

Uitgetrokken door S.oh Afd./Sectie ACD....4G Datum 25-3-49.

. Op aanwijzing van

5030 -
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Haar aaltleMiag van het schrijven van C.S., genaamerd
Litt B 85 Zeer Oeheim/1187, d,d. 9 November 1948, i«oge het volgende
omtrent de bijlagen van dit schrijven opgemerkt worden.

De eerste bijlage met de titel "Buitenlanders" ia een op»
sonning van gegevens over personen., voorkomende in een bundel rap*
porten over het communisme. De auteur van deze rapporten is o.a*
bekend onder de naast "Nico". De evaluatie van deze berichten ia
gering.

De tweede bijlage i» een verzameling van diverse bericht-
gevers.

Allereerst het Zeer Qeheljw rapport over de Verzetsbeweging
van de C.P.N, ia van de hand van de ex-politieke delinquent
Alpboafl S A S S E N ,

Helaas is dit rapport nog steeds niet gecorrigeerd, want er
wordt nog gesproken over J.S. B I S D O M mit Anaterda», i,p,v.
Joh. Coi». l! l S D O H.

Alphons S A S S K N staat bekend als een notoire fantast,
sodat dit verder commentaar overbodig naakt*

Het verslag van de vergadering te Luik kan net een aan
xekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan "Nico" «orden toege-
sobreven,

De "Root van personen genoend te het verslag Congres Lidk
1946" Is weer een easerpt van de bijzonderheden die reeds door
"Nico" werden gesignaleerd.

Hoogstwaarschijnlijk zijn deste rapporten via Dhr. Cor van 't
Hoofd uit Breda no weer in circulatie gekomen. De wijze waarop «e
in circulatie K!Ja gekomen zal waarschijnlijk nauw samenhangen wet de
arrestatie van Th .N,J. D A N K S R S t e Breda.

16-11-1948.



G.M.

lAtt B 35 Zeer geheim/HO?
Bijlagen: f

Onderwerp: Buit enlaiids e
communisten.

9 November

AAN:

11 tlOV.1348

' Hierbij doe ik U een rapport toekomen, dat
mij ter hand is gesteld door tussenkomst van een
contact uit Zuid-Nederland. Ket is geenszins dui-
delijk, of dit rapport afkomstig is uit een lek
van een z.g. illegale Inlicntingscüenst, of dat
het om bepaalde redenen bestemd is om verwarring
te stichten. Dezerzijds zal het mogelijke worden
verricht om de bron van dit bericht op de juiste
waarde te doen schatten.

Van hetzelfde contact aSBa regelmatig ge-
gevens van gelijke aard betrokken kunnen worden.
Hoewel enige onkosten gerestitueerd moeten worden
is het -uitgesloten, dat winstbejag hierbij een
rol speelt. Ik zou het op prijs stellen om
Ie. onjuistheden uit het rapport te vernemen;
2e. ter betere waardering van dit rapport en de

volgende te ontvangen rapporten van deze bron
gezamelijk een aantal' te controleren personen
en feiten te doen nagaan.

Gaarne zal ik uw zienswijze hierop nader
vernemen, opdat de waarde voor U van deze bron
juist kan worden gevalueerd.

G.S,

Hoofd Sectie G 3 B,
H. K. Generale Staf;

Hoofd G.V.D.
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Abens^te

Rapport d.d* 12.7.1946 heeft Abens gesproken in het kamp te Hilversum, dat geheel onder
communistische leiding stond on doorging onder het mom van de landelijke, Vereniging
van Sx Bol. Gevangenen.

Jules Abon te België «

Rapport Jules Abon heeft gesproken op het congres der E.V.C, dat werd gehouden van 3
Febr» tot én me t" 8 Februari 194? te Amsterdam.

Leon Agourtine t e_ Pari .Is. van beroep journalist, lid der C.P,

Alvareus del Vayo te Span.JQ •

Rapporti 1*5*46 is Alvarez de,l Vayo aanwezig op een vergadering, gehouden in het ge-
bouw van de Russische Vereniging te Luijk»

E» Amants te België» lid O, P. - x

1»5«46 was Amants aanwezig op een vergadering, gehouden in het gebouw van de Russische
Vereniging Luijk»
24«1»4,6 was Amants aanwezig op een vergadering, gehouden in de "Roode Vaan" te Brus--
sel»

Anseels te

Rapport; 12«5*48»L9idsr van het politieke spel en de linkse richting van de Belgische
Soo* Bartij» .

Baligant te

Rappor t; 1|>J5*46 was Baligant aanwezig op een vergadering, gehouden in het Gebouw van de
AS»*». Vereniging ;te

BarriQ te garijs, nationaliteit Spanjaard»
™"̂ ™""™*""— """-"* ' ««•i«*i**«*««n' fc

Rapport«i»5*46 ._Ba.rrlo_ is Premier van het republiek Spanje»
.Barrip spreekt op een vergadering gehouden in het gebouwvan de Rua-

, aisehe Vsreniging te Luijfc, , >

las tjari tg. iteraeillgit

Rapport f 28»7»46! was B^stien aanwezig op de vergadering, v&n de Communistische Partij te
Parijs.

R« Baelen te België, l i d v a n C.P, " . , ,

Rapport 24.1*46 was Baelen aanwezig op e«n vergadering, gehouden in de "Roode Vaan"
te Brussel.

jl^ Bansp^n te L VojonjjLiRusland) nationaliteit Rus.

Rapport»l»5*46 sprafc ^jjt^ Bgnsman OP een vergadering in het gebouw van de Russische
vereniging t« Luijk»
6«5#46 vertrekt Bansman met SËrasko naar Moscou,
15»3*47 aanwezig op een vergadering te Brussel in d* "Roode Vaan" alwaar hij als twee-
de spreker op trad voor 63 man,
De Comm. in Duitsland hebben gevraagd om nader contact. Ir wordt verzocht om de opgave
over da juiste ligging van de Kazernes etc,, in vela Westelijke landen,

Van den Borgh te België.

Rajpportj 1»5«46 was aanwezig op een vergadering, gehouden in het gebouw van de

' . " ' , . ' . ' • . ' • ' • • ' • > - . Russische .«- ,
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Russisch* Vereniging te Luijk.

J, Bertoud ta Balffie . lid van G.P.

Rapport! Ut. 6.46 was aanwezig op «en vergadering, der G.P. te Brussel.
1.5.46 was aanwezig op een vergadering, gehouden in het gebouw Van de Rus-
sische Vereniging te Luijfc.
24,1,46 was aanwezig op de Vergadering, gehouden in "De Roode Vaan" te
Brussal,

Marinus Beyens, lange '3clde.ra.traa t. 68 te Antwerpen,

Rapport: Is lid van het Eanhsidssyndicaat «n lid van de Belgische Goranunistiach»
Partij.

Mr. Birman te Sohotlandj lid dar C.JV

IsabeJla. Rachel Blime-^.gjfee^ wonende teu Brussel,. Rus de la Regence 33»

Rapport! 4*5*46 Baheersraad Belgische Sovjetische Vereniging.

De .Bock te

Rapporti Hij sprak op he^t congres de-r B.V.C. dat 'werd gehouden van Maandag 3 febru-
ari t/m Zaterdag 8 Februari 1947 t« Amsterdam.

Me.1. Ria Bgokova te Ts.1eoho-Slowaki.-je. lid der C,Fi

Bgnafant te België, lid der C.P,

Rapport; 1,5,46 was aanwezig op een vergadering gehouden in h«t gebouw van de Rus-
sische vereniging te Luijk,
24»1«46 was aanwezig op een vergadering gehouden in "De Roode Vaan" te Brus-
sel.

Jean Borremansi _te België . nationaliteit Belg, lid der G.P.

Rapport; Is Minister van Openbare werken en lid van het politieke Bureau .
27*7,46 was aanwezig op een vergadering van de Ganmunistisohe Partij te
ïarijso
1,5*46 was aanwezig op een vergadering in het gebouw van de Russische
Vereniging te Luijk.

Arnpld, Boulangerj quai Staline te LuiAk, nationaliteit Belg.
RappörtV 4,^.^6 Beheersraad . Belgisch-Sövjstische' Vereniging.

Van ̂ den Brand_Tte België, lid der C.P.
Rapport;" 10^9.46 is gearresteerd bij de stakingen.

3tJr_ana ̂ Van den ̂  Branden^ JTurliatstraat 8j Antwerpjin.^ lid der G.P,

B»trus van .den Brandenj, Olaga , SnÉillingstraat $ te Antwerpen, lid C<,P^

Edith Bux»h. Avenae: . Louise, 488 L te Brussel, beroep Advocate, Belgische,
Rapporfcj 4»5«46 Btheersraad Belgische ^ovjetische Vereniging.

.Buae.t te
Rapport! 12.5,48 Leider Van het politieke spel en de linkse richting van de Bel-

gische Soc„ Üartij, Hij legt het «r op aan om de minister van .B.Z. er uit
te krijgen,

gr,_ Ceyslav te. Tsjeoho^lciwaki.le. Praag, lid der Ex. pol. Gev0 en G.P.

Qhaoon, te Spande . ,
Rapport t Bé af t gesproken op het congres der ÏS.V.G. .dat werd gehouden van Maandag

- 3 ggbryari -
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3 Februari t/m 8 Februari 1947 te Amsterdam.

Gas te va Oharlier, Avenue Miloampa 1§5 te Brussel. Belg.
Rapport: 4,5,46 Beheersraad Belgisohe-öovjetisohe Vereniging.

Me J,, M. L» Ohoque. te België»
Rapport: 5,7*46 Heeft dafclgenoman en gesproken aan het kamp te Hilversum, dat (geheel

onder communis tisohe leiding stond en doorging onder het mom van de Lan-
delijke Vereniging van Ex. Pol. BeVangenen,

Jos Chris tianaen^ te AarhBus (Denemarken) Deen.
Rapport j 15.3t47 Was hij op een vergadering van de C.P. aanwezig te Brussel in

«De Roode Vaan".

E,_ Glaessens te. België. Brussel^ lid C.fr.

Rapport: 10*4.47 Voorstel om Claessens te benoemen in het comité van het revolution-
nair verzet met de Sovjet,
3.12,46 wist Claessens te Vertellen, dat de Belgische geheime dienst da
conraunisten bespfcionneerde, maar dat de communistische partij de leiders
en het personeel van die geheime dienst op hun beurt bespionneerdan.
23,11,46 Claessens aanwezig op de parfci jconferentie der C.P.K. in Amster-
dam: Over Pers en propaganda, instructies, A.H.J.V. in- en buitenlandse
politiek, het voornaamste is de maatregelen, die genomen zullen worden
tegen de fascisten regering*
9.10.46 Claessens zorgt voor tewerkstelling van Nederlandse deserteurs,
hij beschouwt ze als vluchtelingen uit Spanje, die vervolgd worden door
het Fascisme, deze moeten geholpen worden,
10,9*46 Claessens is secretaris van Minister J. ïerfve,
April 1948. Claessens is afgevaardigde van de C.P. in België besloten op
de vergadering gehouden te Amsterdam in het A. W. J. V. gebouw.
15,3*47 was Claessens aanwezig op een vergadering gehouden, te Brussel
in "De Roode Vaan". Hier sprak hij voor 63 man.
l April G'leessens zegt om alles goed voor alkaar te krijgen, er 4 jaar
nodig zijn. Hij was aanwezig op de vergadering van l April,

G._ Geknipt te Parij-ja,
Rapport: Cogniot is hoofd der partij, district Parijs en directeur van de Humanite»

PojLle tr ̂  Frankrijk, federatie \&n illegalen, Spartacus,
Rapport: 15. 7 «4° Door Collet werd een rapport afgegeven over militaire en kerkelijke

leiders, die dan in Brussel bezorgd moesten v/orden.
24,1.46 Was Collet aanwezig op een vergadering, gehouden in de "Roode

•Vaan" te Brussel. . ,

Collin te Nanpy (Fr.)«
Rapport: 27,7,46 was aanwezig op een vergadering van de Communistische Partij te ^

Parijs.

te België»
Rapporti 1*5 «46 Was aanwezig op een vergadering gehouden in het gebouw van ds

Russische Vereniging te Luijfc.
24.1.46 was aanwezig op een vergadering gehouden in de "Roode Vaan" te Brus

sel.

Fredertk ya^ der Oruys te België,
Rapport: Is lid Van het Eenheidssyndicaa t en lid van de Belgische Conmunistische

Partij,

Jean Daloae, Avenue fllbert 22^ te, Brussel, nationaliteit Belg. •
Rapport: 4*5*46 Beheersraad Belgische fc>0vjetische Vereniging. '

"• Hij ia bestuurder -
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Hij Is bestuurder Van de school voor Crimiologie te Brussel»

Dr» Dawans te België, lid der G. P,

Dejacem, tg ..... België»
Bapport: 1.5*46 Was aanwezig op een vergadering gehouden in het gebouw van de Rus-

sische Vereniging te Luijk,

. ^ Delanotte? Kflttanbpr£straiat 4 5 t a Eekoren (België)»
Rapport: Is lid van het Eanheidssyndicaat en lid van d« Belgische Communistische

Partij.

Pc la» te Brussel, lid van Spartaous.
HapportS 12.8.46. Had aan rapport over de samenwerking der leden van Spartacus met

de leden der C*P. in Amerika. Deze vervoeren in autobanden de wa-
pens naar de communistische oentra en dit zou ook oventueel hier
gejjrobeerd kunnen worden.

L«_ Dslwaide te België. beroep Mr.
Rapport: 12,3*48. Hij stelde zich beschikbaar bij de kamarverkie zingen,. De C.V.P.

wil hem heel gaarne op haar lijst hebben. Hij had reeds 48000
stenunom meer dan Hüijsman»

Demany _ te frYankrijk (.Bruasal) lid C. P. en Spartacus.
Rapport: Ilo6,47» Was aanwezig op een baspreking die Jean Hubin voerda met de sta-

kers uit Brankrijk.
23»ll»46.Was aanwezig op da partijconferentie der Ü.P.N. te Amsterdam over

pers, propaganda, instructies, l.N.J.V, in- en buitenlandse poli-
tiek, het voornaamste is de maatregelen die genomen zullen worden
tegen de fascistenregering.

27.7.46. Was aanwezig op een vergadering van de Communistische partij te
Parijs. Wij zijn verplicht, aldus Demany om ons te b«wap«nen *n
aanlSioombom klaar te maken. De gehele wereld keert zich tegen ons

, en daar moeten wij ons op instellen. Samenwerking mot Engeland
en Amerika is op de duur onmogelijk, zij trachten ons te vernie-
tigen doch wij zijn waakzaam.

15*7*46 Hij is voorzitter van da federatie van illegalen. Hij zei» "De
Vredasconferentia -is ook maar voor het oog van da mensen» De toe-
•s tand in Indonasie is ons bekend, doch wij moeten onze tijd af-
wachten. H«t legar moat in wanorde ga bracht worden en daar wach-
ten we op*
Hij heeft de verzekering gekregen van ïrasko, dat direct na de ba-
vrijding Rusland bezig was met aan verschrikkelijk .wapen en ook
met da atoombommen. Ik vertel U dit geheim, dat reeds een 30-tal
Russische geleerden in Sioerie bezig zijn en f link .doorwerken met
de proefneming; een Amerikaanse jonge geleerde is ook hier voor
in Rusland bezig.

14*4*46 Hij is plaatselijk voorzitter van Spartacus. ^et IfcsoiBmc moei uit-
geroeid worden aldus Demany, hoe noodzakelijk afttla, blijkt waar
uit hat feit, dat da papisten ta Hoey onze vijanden helpen ont-
vluchten.

1.5.46 Demany is oud ministar. Hij sprak op aen vergadering in hst Gebouw
van de Hussischa Veraniging ta Luijk. Da deelname aan da Damo-
cratischa regering der partij juichte hij toa an sprak da hoop
uit dat in geheel hat Wasten .Socialisten, communisten en libara-
lan saman^adQan gaan,

25,4.^6, Hij is in Moscou gawaast tn haaft gasprofcan met Stalin. Da tijd
ia kostbaar zo zeida hij. Da ocnmunistischa kri&gan in Wast Eu-
ropa breidan zich uit, doch ar mangen zich individuen in, dia de
boal in da war schoppen. Vroeger was hat allaan hat mindara
soort bij da Communistische partij, thans achter vele alitan.

" d_ia begrijpen -
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die begrijpen dat de hulp voor de arbeiders noodzakelijk is. Wij zijn hier
bij elkander zei Demany op een vergadering in de Hode Vaan te Brussel om U
mede te delen de jnening van Stalin over de toestand van heden en hij wierp
een licht in de toekomst, . ' -

24,1.46» Has hij aanwezig op een vergadering gehouden in "De Rode Vaan" te Brussel,,
1*5*48 Was hij aanwezig op een vergadering gehouden te Rotterdam, Hij werd benoemd

tot leider in België van het spionnage net.
April. Hij werd aangewezen voor het uitzoeken van leden voor de Ggstapo-dienst in

België, Hij was aanwezig op de vergadering van 1,2 en 3 -April.

Dameer te Belgig,

Gustaye Pemynok^ tijdelijk Amerika.
Rapport 4.5.46. Beheersraad Belgisch-Sovjetische Vereniging.

Philip van Des.se l»
Rapport: Philip van Dessel is lid van het Eenheidssyndicaat en .lid van de Belgische

Communistische Partij»

HenrjL, Louis Desquin, Place C. Meiser 14 te Schaarbeek.
Rapport: 4.5.46. Beheersraad Belgisch-Sovjetische Vereniging.

Dimit_row te Bulgarije, beroep premier, nationaliteit Bulgaar.
Rapport! Hij zatelde in het comité van afgevaardigden van het informatie bureau van Com-

munistische partijen.

Mr. Pl3irat„ te Parijs, lid der O. P,

R, Dis m te België, lid van de Federatie van illegal&n,
Rapport j 1.5.46. Was aanwezig op een vergadering gehouden in hst gebouw ven de Hussi-,

sohe vereniging te Luik.

Batrus Doramanstj pendermonde^traat 57 te Antwerpen»

Rapport:, Hi,j is lid Van het Eenheidssyndicaat en lid van de Belgische communistische
partij,

Fr, griesaen te Zwitserland. " -
Hij onderhoudt de belangen der pertij en blijvend contact in Zwitserland.

M. Dupuy te Frankrijk St. Denes.. lid der B.V.ü. en G. P.

Rénanl. ya3me Dutt. te Engeland, lid der Ö,P.
Rapport* ïijdens de oonfarentie voor het Imperium in Febr. 1947 eiste de ondervoorzit-

ter van da Britse Communistische Partij, tevens voorzitter van het comité
voor internationale aangelegenheden der ïartij, Rajani, Palme Dutt, de onver-
wijlde volledige onafhankelijkverklaring van Indie, Balestina, Egypte, Ceylon
en Biima, zelfbeschikkingsrecht voor ifelta en Cypres en verlangde, dat een
einde zou worden gemaakt aan de koloniale controle,

10»1»46. Heeft Dutt gesproken in Bellevue,

Jozef vanl_Pl^ck.r Hikkelstraat 27 tar Antwgrgen«i
Rapport J m j is lid van het Eenheidssyndicaat en lid van da Belgische comnunistisohe

partij.

te Italië . lid der C.P.
Rapport; Parini was namens de ^taliaanse ccmmunistische partij aangewezen op het derde

congres der Zwitserse communistische Partij, genaamd "Partei der Arbeitt",
gehouden op 30 November en l December.

- J« iferve te Bolgjg .-
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3, Perve te Be la ie, lid der C. P.
Rapport: 24,i',4o. Was aanwezig op een vergadering gehouden in de "Rode, Vaan" te Brus-

sel,

te België»
Rapporti 27«7,46. Was aanwezig op een vergadering van de Cojnnunistische ïfertij te

Parijs.

1L Jo h«r te Da neroarken .j r
Rapport: 5,7.46, Haef t gesproken en deelgenomen aan het kamp te Hilversum dat geheel

onder communistische leiding stond en doorging onder het mom van
de landelijke Vereniging van Ex. Pol. Gevangenen»

te, Ixatemburg .
Happort: Heeft gesproken op het congres der E,V*jJ. , dat werd gehouden van 3 Feb. tot

en met 8 Febr. 1947 te Amsterdam.

Qsantelet te frankrijk»
Rapport» 5.7*46. Heeft gesproken en deelgenomen aan het kam p te Hilversum, dat ge-

heel onder communistische leiding stond en doorging onder het mom
van Landelijke Ver, van Ex. Pol, Gevangenen.

J, Geheniau te België, liet der O «P.
Ra pport : 24 • 1»46 . Was aanwez ig op een vergadering gehouden in "De Rode Vaan" te Brus-

sel.

Dr. A., Gerlo te België, lid C,P,
24» 1.46. Ra pport J Was aanwazig op een vergadering gehouden in de "Rode Vaan" te Brussel»

8.1,46, Aloia Gerlo is hoofdredacteur Rooda Vaan, België,

v R. Gillis te België, lid der C, P.
Ra pport j 15 s 7 «467 Was aanwezig op een vergadering gehouden door de federatie van

illegalen,
24»1»46« Was aanwezig op een vergadering gehouden in de "Roods Vaan" te Brus-

sel.

Giral te Pari .Is. lid der C.P.
Rapport: 27»7»46* Giral is president van Spanje te Parijs emuas aanwezig op een ver-

gadering van de Communistische partij te Parijs,
Hij sprak over Spanje, het RfK» broeinest onder leiding van Franco,
Aandringen op alle kameraden op sppedige hulp voor een vrij en
bevrijd span je. Hij zette uiteen hoe de toestand in Spanje was
en hpevelen er Bitten te wachten op verlossing. Hij spoorde allen
aan om iedereen te bewegen mede tenstrijde» te trekken tegen ï'ran-
oo. Ook richtte hij zich tot het Indonesigahfl volk.

17*7»4é, Giral is voorzitter der Spaanse Republiek.

H» Gllneur te België, lid 'de r C.P.
Rapport:
24.1«4é, Was «anwazig op een vergadering gehouden in de Rode Vaan te Brussel,

Dimitri Goede . Rue Jmerioaine 78 te Brussel,
Rapport:
4*5»46, Beheersraad Belgische Sovjetische vereniging,

Van_Qpetaanhpyen .te Brussel, lid der C.P, .
Rapport:
I«»5o46, Was aanwazig op de vergadering gehouden in het gebouw van de Russische ver-

eniging te Luik.- • - . .
Hseft gesproken op de vergadering op het Bureau Spartacus,

- jbsile Gordover. -
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Baaile Gordpvaiy Rue G-abrieile_45 tei Brussel.
Rapport:
4*5.46. Be te ars raad Belgische Sovjetische vereniging.

Gullo te Italië, lid CUF*
Rapport»
27.7*46. Heaft hst departement van Justitie in haüden in Italië.

L. HaOlet tg Belpfte lid C. P,
Rapport:
1*5 »46. Was aanwazig op een vergadering gehouden in het gebouw van de Russische

Vereniging te Luik*
24*1*46. Was aanwezig op een vergadering gehouden in de Rode Vaan te Brussel.

Dr. S tephan .Halzie . te Ts.-iecho-Slowakije Praag. lid der ver. Ex. Bol» gev„ en C. P.

Dr. H a u e te Polen,, lid der G.P.

G. Hebbellnck te België, lid der C. P,
Rapport!
24.1*46. Was aanwezig op de vergadering gehouden in de Rode Vaan te Brussel»

Heeb ,te Zurioh. lid der C.P.
Rapport:

Is leider der so^olings-oommissie van de Zwitserse Communistische ^artij
(Partei der Arbeitt) .

Heemana te België, lid der C. P.
Rapporti
24.1.46. Was aanwezig op aen vergadering gehouden in de Rode Vaan te Brussel.

ffranz Hallans. Rue Naples •_ $Q te Brussel,
Rapport:
4e5»46. Behaarsraad Belgische Sovjetische vereniging.

Rapport:
1.5*46. Sprak op een vergadering gehouden in het gebouw van da Russische Vereni-

ging te Luik.

v« ï&xamlk te .Gent, lid der C. P, en Spartaous,
Rapport:
23.6*47» Is een communistische journalist. Heeft gesproken over de toestand in da

mijnen.
12*6. 47 t Was aanwezig toen Jaan Hubin een bespraking had met de stakers uit frank-

rijk.
24.1*46. Heeft gesproken op een vergadering gehouden in de Rode Vaan te Brussel..

Hij werd aangewezen voor het uitzoeken van leden van de Gestapodienst te
Gent. Hij was aanwezig op de vergadering van l, 2 en J April.

Hopje te _
Rapport:
lo|046. Was aanwezig op de vergadering gehouden in hét gebouw van de RRussischa

Vereniging te Luik.
Is Secretaris der Kep. Spanje,

Horber te Engeland.
Horbar begon in Engeland ook met de Spartacus beweging,

Ho.ryath _t_e. Hongarije . lid der C, P.
Rapport! -

Horvath Hongaars afgevaardigde' deelde op het congres der Britse Communis-
tische partij, dat werd gehouden in BVbr. 1%7 te Londen made., dat da parti,

- in Hongari.la —
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in Hongarije de bezittingen van Kerk en groot grondbezitters had onteigend
en daze bad verdeeld onder de 650.000 a nae '-"boeren.

Jaap. Hubin te Bruase^U lid O, P. en Spartacus,
Rapport:
H.6.47* Jean Hubin ba aft contacten opgenomen met de communisten in da Ardennen,
11*6.47, In Amsterdam werd naar hen geinfonneerd en hij bleek niet geheel te ver-.

trouwen te zijn» Hij werd in Brussel zelf in de gaten gehouden*
10.9*46» Hij ia betaalmeester van de Veiligheid van da Belgische Staat,
11«7*46, Hat leger in 6n buiten Nederland is men aan het siften. De Nederlanders

trqdfabon communisten uit de lagerfuncties te houden doch speciaal geheime
cenmunisten zijn tot in de top van de Indische Lagerstaf do orge drongen»
Namen hiervan zijn bekend aan Hubin,

2.6*46, Hubin B,N,V. Eblgie is chef van de afdeling spionnage, hij betaalt zelf da
Belgische en buitenlandse spionnen, in totaal 1̂ 0 spionnen die voer Bel-
gia werken.

Johanngs. Huys. j>t« Andareaatraat ]& Anlwerpeni.
Rapporti

Johannes Huys lid van het Eanheidssyndioaat en lid van da Belgisch» Connau-
nistisohe Partij,

Is tv an Kossa ,_ ta Hongarije ,
Rapport; .

Istvan Kbsaa sprak op het E.V.C, congres, dat gehouden werd van Maandag 3
Efebr* tot en met Zaterdag 8 Fabr» 1947 te Amsterdam,

Janasan .te Bel&U. lid dar C,P,
Eapporti

Maurica Jaope tte te. Antwarpan,. Journalist, lid dar C. P.

M« Joegoef Moaaa 33alflm te Indle.
Bapportï

Hij is verslaggever van "De Waarheid" en van het blad tïndonasiall,(p8rhin-
poenan Indpnesia) ,
Hij is ook medewerker van het blad "Daily Werker".

KojLojiel .Johnson te Aroerifca. lid dar G. P.
Rapporti
6»8»46, De Amerikaanse kolonel voert besprekingen met de Communistische leiders in

Essen, t,w. Er i ch Klingel.

Jprisaen te België, lid der C»P, en Spartacus.
27 .7 «46, Was aanwezig op een vergadering van de Communistische partij te Parijs,
1*5*46, Was aanwezig op een vergadering gehouden in het gabouw van de Russische Ver-

eniging te Luik,
15»7*46. Was aanwezig op een vergadering gehouden door de Federatie van illegalen

uit Balgle, Nederland en Frankrijk,
24.1*46, Was aanwezig op aan vergadering, gehouden in "De Eoode Vaan" ta Brussel,
April 48, Werd benoemd tot afgevaardigde Van de C. p. in Klankrijk.

Dit werd besloten in de vergadering gehouden te Amsterdam in hat A«N.O.V.
gebouw,

Jouhaux te

A,_Karday te Jpego-Slavia.
BapportJ
OotJi-7* Karday is speciaal voor de Balkan, '

JBrana Kannis ̂ Harder straat 32 te j Antwerpeia.
Rapporti .

Hij is lid Van het Eenheidssyndioaat en lid van de Belgische Cemn, Esrtij.

te Balgja .•



Kerssens te
Rapport!
l,5.4é. Was aanwezig op een vergadering gehouden in het gebouwman de Russische

Verering te Luik*

Erich Kling e l te Essen (Duitsl.) 2dd der U. P.
Rapport:.
6.8,46, Ia conmunis ten leider in Essen,
15o*48 Is secretaris van het Communistisch verzet in Alitsland,

Berichten over D» in Nederland moeten over hem lopen*

J, -Koenen te België . lid der E.V.C, en C. P.
Rapport:

j nationaliteit Bulgaar,
Rapport:

Kolarow is president van de Sobranje.

La Gqlla^ Rue Bande l 24 te Rome.
Rspportï
10»4»47* Voorstel om La Colla te benoemen in het Comité van het Revolutionnaire

verzet met Sovjet.

Jan Ladriers,. Veemarkt 6 te Antwerpen. -
Rapport:

Hij is lid van het Eanheidssyndicaat en lid van de Belgische communis-
tische Partij*

• Lafforgue te Toulouse (Fr,,) lid der C.P,
Rapport:
27.7«46. Was aanwezig op een vergadering van de Comm. Partij te Parijs. Hij be-

. sprak met de aartsbisschop te contacten (de aartsbisschop van Weatminis-
ter Kard. Griffin), die leiding en advies gaf aan het Poolse leger in
Engeland. Deze zou gezegd hebben, dat de Polen zich moeten voorberei-
den om hun land te bevrijden en dat cte Paus het zeer op prijs zou stel-
,len indien zij hun hulp verleenden in de Balkan.

J. Lahaut te België.'lid der C.P.
Rapport:
14.6,46. Hij is secretaris der C.P.B, en was aanwezig op een vergadering der C.P.

te Brussel.
24*1.46. Was aanwezig op een vergadering gehouden in de Rode Vaan te Brussel.
1.5*46. Sprak hij op een vergadering, gehouden in het gebouw van de -Russische

Vereniging te Luik. <

Edgar Lajjnand. te België, lid der C.P, minister»
Rapport;

Hij is de Belgische communistische minister van Voedselvoorziening.
Maart '47. Gesproken op een vergadering van het partijbestuur der Belgische

communisten.
Mei 1946. Sprak lalmand het openingswoord op een vergadering gehouden in het

gebouw van de Russische Vereniging te Luik.

La s kie, geheim Russisch agent, nationaliteit RUS.
. Rapport:

15.3*47* laskie is een geheim Russisch agent (dikke kop met grote snor)*
Hij gaf een overzicht van de werkzaamheden in Dld0 en raadde aan pp de-
zelfde manier te werken.

Mr. Laak! te Polen, lid der C.P. - - -

Will Lawtbar te Engeland.
Rapport: ,

Heeft gesproken op het congres der E.V.C, dat werd gehouden van 3 Febr.
t/jn 8 Pebr. 1947 te .Amsterdam,,

' . . . , - ' . . - „ Ifa.J



10 -

Mffi.i. Louiffe Leem&ps te Bqjjale. lid C» P.
Bapportt *
1,5.46, Was aanwezig op aan vergadering gehouden in het gebouw van de Rus-

sische Vereniging te Luik.
5,2,46. Mej. teeaans is op het bureau "Da Hoode Vaan", kamer 19 t« Brussel»

Maoka. Boe de Douai 7 te Arras (frankrijk).
Rapporti
10.4*47. Voorstel om Maoka te benoemen In het comité van het revoluttonnalr ver-

zet met ds Sovjet*

De MaeM Staijla t| arabhaetraat 4 tgLAntwerpen*
Is lid Van het EenbBidssyndicaat en lid van de Balgischa Cctnaunistisohe
Partij.

A. Ma«e. Leuveneestraat Hg te Tienen (Lienen) Balgje. lid der C.P*

Leon^ JferdenB. Bue Sppyeimlpe 44 te Brussel. Belg*
Rapporti
4*5*46. Biheersraad Belglache-Sovjetisohe Vereniging*

J. MPTflrjffk. te Bolen.
Rapporti
5,7*46. Heeft gesproken op het congres der E.V.C., dat werd gehouden van 3

8 Februari 1947 te Amsterdam.

Dr* yartstty te Ptlgie» ll.d der C«P.
fiapport;
Mei 1^46» Ia Minister voor volksgezondheid,

Was aanweeig op een vergadering in het gebouw van de Russiaohe Ver-
eniging te Luik.

Aog« Martin. Sue de H»o« te Maoon (ftr).
Rapport :
9*8.46. Bood aan om voor de dienstweigeraars betrekkingen te zoeken in Frank-

rijk, of dienst te doen nemen bij het Spaanse leger te Parijs. Hij
Vertelde in Rusland te zijn geweest. D8 kapitalisten waren in de Rua
sisohe zone uitgewerkt, al de bezittingen van de grote lui waren af-
genomen en alles is ten dienste van de arbeiders, alles ix onder
staatabeheer en toezicht gekomen.

Bogjdar Maslaritiscfa. Generaal-Ma door»
Bapporti

Hij is leider Van het Kominform van de Ccmnunlstische partij,

Hmjbj ta PartJs. lid der C.P.
Happort:
12*3*48. Hij is er namelijk niet zeker van of de linkse socialisten op een goede

dag het land niet voor een verrassing zullen plaatsen.

Constant Hertene te België.
fiapport»

Hij is lid van bet Eenheidssyndioaat en lid van de Belgische Cosmunia-
tisohe partij.

Mejjwiel te Zwitserland, lid der C.P.
Eapport:
11.2*46. Is lisder der Ccm. partij te Bazel,
April 48* Werd benoemd tot afgevaardigd» voor awitsarland. Dit w«rd besproken

op 3» vergadering gcboudtn te .Amsterdam in het A J*. J. V. -ge bouw. Heeft
contact opgenomen met Rome en Berü ja. Hij was aanwezig pp de ver-
gadering van l, 2 en J April.



Scfrnuol Mlkunls te Palestina, lid der C.P.
Bapportt
Febr, '47, Hij la van de Palestijnse Joodse Gom, partij en hij deed op het

congres der Britse Ccmu» Bar tij, dat werd gehouden te Londen, een
beroep op Joden en Arabieren om tot eenheid en goede verstandhou-
ding te komen»

ff, fflnnf*rt. te Bejtfllef Qj.pt. van beroep zakenman, lid der G. P.
Rapporti
24.1,46» Was aanwezig op een vergadering gehouden in "De Boode Vaan" te Brus-

sel»

Hltsiewafcy te Tis.ieoho-Sloyakl.1e. lid der C.F.

Haraoa te Zuid-Af rlkaJiat.Afrikaan.lid der C.P.

Sprak op het congres der Britse CCÈBU Partij te Londen in Febr.
1547. Hij T»« Zuid-Afrikaans afgevaardigde op dat congres.

Neskovltsob te Joe^to-SIavie. beroep Dr.
Rapport;

Hij zetelde In het congres van afgevaardigden van bet infoxmatle-
Buraau. van de Conm. Partijen»

te lid der C»P»
Bapportt

Was aanwezig op een vergadering, gehouden in "De Boode Vaan" te
Brussel.

lid der C.P,

Is gekozen op l December 1946 als partij voorzitter van de Zwit-
serse Gcm» Barti j (Kartel der Arbei t).

or Nloola jevltaGh ^ ^dyedev te Moaceu. chef der kanselarij, Bus,
pportt

Dictator van het Kominfonn van de Gom* Bartij.

Bene K e l te . lid der C.P.

N part te
Bapporfe*

Was aanwezig op een vergadering gehouden in het gebouw van de Rus-
slsohe Vereniging te Luik*

Foyltov te Londen.
Bapportt
3*8*46.

15*7*46,

27,5.46.

1.5*46,

Is Bussisch afgevaardigde en ambassadeur van Rusland te Londen.

lid der C.P. en Spartaeus.

Was aanwezig op een vergadering, gehouden door de federatie van ille
galen.
Houdt contact op met de Ambassadeur in Btlgie over Spartacus-aange-
leganheden.
Bako had rapporten over de ccnoandanten van de 500 Marechaussees
welke In Bot te r dam varen In verband net de staking, ook wie de Com-
mandant was van de 50 pantserwagens en tevens van de militairen,
welke te Amsterdam zijn aangekomen. Wie de studenten aanspoort ou te
helpen lossen, werden genoteerd. De Russische Gestapo heeft het heel
druk, v ' • '
Spreekt Pafco op een vergadering, gehouden in hst Gebouw van de Bus-
slsche Vereniging te Luik.

e -
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te frankrijk. ïransman, lid «an Spartaous.
Rapporti
14, 6 „46. Was aanwezig op een vergadering, der C.F. te Brussel»
24.1«46, Was aanwezig op een vergadering/ ge houden in "IX! Roode Vaan" te

Brussel.

Anna Bauker te Roemenie. Roemeense,
Rapporti

Zij zetelde in het comité van afgevaardigden van het informatie bu-
reau van de C.P.

Pestera te Belgia. lid der C.P.
Rapport s
16*7,46. Was aanwezig op de vergadering, gehouden door de federatie van il-

legalen.
14.6,46. Was aanwezig op de vergadering der C.P* te Brussel*
24*1*46, Was aanwezig op de vergadering, gehouden in "Dg Roode Vaan" te

Brussel,

Henri Petian te Q*nt. «akexnan, lid dar C.P.

LodmriJk Philips. van Kerchhovenstraat 91 te Antwerpen,
Bapport J

Is lid van het Etnheidasyndioaat «B lid van de Btlgisohe C.P.

_ ki*
Ipportj

27*2 e4fe. Was aanwezig op een vergadering van de C.P* te Parijs,

Har» KLLi U te Engeland . Kat. Engels, lid der C.P.
Rspport:
29,2 A7. Is seeretaris-generaal der Britse Partij. Hield een rede op bet

congres van de Britse Communistische Partij te Londen, over de
binnenlandse politiek*

A. Povlov te Rusland.
Bapport t

Povlov aal eind November een bespreking hebben met de Nederland-
se CosBumiatischa kamerleden.
Bij is Sovjet-ambassadeur van België,

Senaer te, loulo^ae (Sr.) lid van Spartacus.
Rapporti
12,8*46. Renaer had het naakt-oultuur leven meegemaakt en vertelde het een

en ander van de samenleving der jongeren in de stad Kiev in Rus-
land,

te Rusland. Rus, lid C.P. •
rapport:
24.1*46, Was aanwezig op een vergadering, gehouden in de "Roode Vaan" te

Brussel,

, Riviare te België, lid der C.P.
pport»

Mr. Riviare is secretaris van de Minister,

Rapport:
1.5.46. Sprak op een vergadering, gehouden in het gabou» van dé Russische

Vereniging te Luik.
24*1*46. Was aanwezig op een vergadering gehouden in "De Roede Vaan" te

Brussel*



Imra Sona. te Hongarije, persfotograaf , journalist, Hongaar, lid dar C.P.

gr. Roaanbtiaob te Zurioh. lid dar C.P. advocaat.
Rapport»

Dr0 Hoseabusoh is Isider der coutrolecoosnlasie van de Zwitserse C.P.
(Imrtei Arbeitt).

r Ro - te (Irak)
Rapport;

Is n» dewerkar van het blad Indonesië ta Bagdad (Irak) an is tevens ma-
dawertotr van hst republikeinse Persbureau "Antara".

Roueauta te Frankri.ik. lid dar C.P.
Rapport»

Was namens da Franse C.P, aanwezig op hat darde congres dar Zwitserse
C.P, genaamd "Bar te i dar Arbeltt" gehouden op 30 ttovembar «n l Da-
oambar 1%6.

ta Spande.

Ia aanwezig op da vergadering gehouden in hat gebouw van da Russische
Vereniging ta Luik.

Dr. Saaak ta
Bapport
5.7.46. Heeft gesproksn an daalganomen aan hat kamp ta Hilversua, dat geheel

onder cotaaunistiaoba leiding stond an doorging onder hat mom Lande-
lijke Var. van Ex. Bol. Gevangenen.

^ vana .
Eapport: .
4«5»46. fiahaararaad Belglsohe-Sovjatisohe vereniging 0

Sotaev^nhals tÉ Bruaaal. lid dar C.P,

It. Sobf ttf ta België . lid dar OJEV
Eapport»
24.1.46. Was aanwazig op e«ni»rgadering, a» houden in "Da Rooda Vaan* ta Brussel.

J Soh a
Rapport J

Was aanwezig op aan vergadering gehouden in hat gebouw van da Rus-
sische vereniging ta Luik*

Journalist.

Was aanwatig op aan vergadering dar O^P. t a Brussel.
Haaf t aan rapport over da hulp dia da Sagalaan verlenen aan da Fas-
cisten ia Duitsland an hulp aan de ondergrondse organisaties tegen
hat

ipportt
14.6.46.

Sanari te Italië, lid *r C.P*
Bapport»
27.7.46. Kam. Sanari ia Minister van Volksgezondheid in Italië. Hij bereidt

thans aan ondergrondse organisatie in Italië voer, si j hebben dt voor-
naamste M te Is in handen om geheel Italië binnen een paar jaar in da
macht te hebben.

- A ntoi Santen. -



dre S«ntgp, MtH-gBqtraat l te Antwerpen.
pporf;

Aadre Senten is lid van hst Eeinheidssjeadloaat en lid Van de Belgische
C, P»

te Rusland»
Happorti
17.7.46. Ia Ambassadeur van Rusland au heeft einde Juli 1946 ««n bespreking op de

Baas. Ambassade in Amsterdam mat Nederlandse Communis tiaohe leiders.

IfftMu Adr, SJianaa te foankrijfc,
rapport:
23.10»46. Simons, reeds 20 Jaar in Frankrijk wonende, ia met a«n opdracht weer

teruggegaan op 16 Oct» 1946, nadat hij «ervol ontslag had genomen uit de
dienst. Hij was in dienst geweest in Harderwijk en na aijn ontslag
is hij kampbewaker geworden te liillingsn.

t a Finland.
Eapport:

Skog is Fins pertijleidsr.

ipport»
9»2«47 Was aanwezig op een vergadering gehouden in het Waar heidgebouw te &nster~

dam.

S x o tfl
12.54. eder van het politieke, spel en de linkse richting van de België ce*

Sov* partij,

Statotlanburg te België, lid der C.P,
Eappifrt:
10,9*46. Is gearresteerd bij de stakingen in België,

Mr, Oeximiers Saelagowski te arusael. lid der C,P,

Jean TarfVe te België, lid der C,P.
Rapport: Jean 2Èér?ve, de Waalse CcoBUmistische voorman, wijdde in "De fiode Vaan"

(Vlaamae uitgave v%n het Belgiaohe Connunistische dagblad) een artikel
aan "Ba Partij en d» intelleotuelen". Hij is oud minister van de we-
deropbouw, Nationaal Secretaris van de Belgische C,P, en bestuurder van
<9e Gon. ïters,

34*6*46, TerfVe is Minister v* Oorlogsslachtoffer,
2,5,46, Jean Terfve spreekt op een vergadering der C, P, in het gebouw van de

fiussisohe Vereniging te luik,
Bij is Secretaris Van C.P, in Bilgie, hij is thans minister van weder-
opbouw, waaronder oorlogsssohade en burgelijke oorlogsslachtoffers res-
sorteren.

Bene ahiel. ftue des Erois Tilleula 107 te Beitaf ort. Luxemburger,
BapportJ "" - - - - ' - r
4.5*46, Bsbeersxaad BaOgisoh-öovjetiaohe vereniging.

grediirio Tboaaa. Karel de Kerckhovenlaan 7 te Gent. Belg,
Happorti " ...... :

4o5»46. Bt heers raad Belgiseh-Sovjetisob-vereniging.

te Griekenland» lid der C»P0
Bapportï

Hij is lid van het uitvoerend Bureau der Griekse C.P,
$ebr«47* Sprak op een oongres der Britse C.P. te Zonden,

te Ambie»
upport:

Bmit fosaia van fe Arabische Bsvrijdingsliag, deed op het cengres der
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Britse C.P» dat la Februari 1%.? werd gehouden te Londen, «en beroep op
Joden en Arabieren ora tot eenheid en goede verstandhouding te komen*

Togliattl te Italië, lid der C.P.
Eapport is " J

Hij is leider van de G.F. (schuilnaam ürkoli),
27. 7.46 .Was aanwezig op een vergadering van de C.P. te Parijs* Hij is secretaris

van de C*P* en gaf een verslag omtrent de plannen van talie onder de lei-
ding van Hoscou. Alle strijdkrachten zullen ingekrompen moeten worden om
een overzicht van zelf beveiliging te kunnen verkrijgen in Italië,

Pref^ g6r&k. Cstkos 3 te Bekèa (Hongarije).
Happort!
10.4*47 «Voorstel om Prof, Sorok te benoemen in het comité van het revolutionnair ver-

zet met ds Sovjet.

Traako te Pari Ja. nat* Rus, lid der C.P.
fiapport*
27*7*46.Was aanwezig op de vergadering van C.P. te Parijs,

Hij heeft een beeld van de toestand dar kerken in Rusland* Er zijn nog
ruim 350*000 kerken in Rusland, waarvan de helft niet gebruikt wordt, om-
reden dat er toch geen mensen naar de kerk gaan, worden deze voor andere
doeleinden gebruikt. Ds andere helft wordt wel gebruikt en nel door gees-
telijken, welke door de staat zijn aangesteld*
Hij deelde in een korte toespraak mede, dat de Russische Ambassadeur Ser-
giev in Brussel als bewaker en adviseur benoemd is in Argentinië»
Hij moet daar werken onder het Fascistische volk. Hot schip waarmede hij
Os ten de verliet, had 30 Russische Gestapo agenten aan boord, die nu in Ar-
gentinië aan het werk worden gezet. Rusland heeft een wapen uitgevonden
aldus ïrasko, het welk is, een bom, gevuld met gas, die geen schade aanricht
of dodelijk is, maar wel da bevolking in de ontrek van 40 K»M. totaal lam
en suf maakt. Deze bom is gemaakt te Soswinskaja (Siberië) "en proef ge-
worden in het Oeral gebergte. Het is een groot sueoes geworden. Drie da-
gen kon de bevolking niet lopen, of ook maar iets hanteren.

1.5.46. i& Trasko aanwezig op een vergadering in het gebouw van de Russische Ver-
eniging te Luik.

6*5*46* Vertrekt ïraako met Beneman naar Mosoou.
24.1.46*Was Trasko aanwezig op een vergadering, gehouden in de "ftoode Vaan" te

Brussel.

JU van üdael te Belffte . lid der C.P.
Happart*
24*1*46 Was hij aanwezig op een vergadering, gehouden in ds "Soode Vaan te Brussel.

te Kgln (Duitsland) .
Rappor t J
t.l*46. Was aanwezig op een vergadering van de C.F, te Parijs*

Bij zei: "In Duitsland hebben wij genoeg predikanten voor het gehele Wes-
ten". Na onderzoek hetwelk is ingesteld in de Amerikaanse en xiritae zone
in Duitsland, is gebleken, dat vele anti-fascisten aan wapens worden ge-
holpen*

Urban te
Eapport t
2.6,46. Hij is Luxemburgs ministar van volksgezondheid, had een schrijven gericht

aan Demany, alle hulp, steun en zelfs zijnleven gaf hij voor de C*P. in
geheel Europa»

- gheodpor,yalck -
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gheodoor Yalck. AMlnatraat 159.
Rapporti

Hij is lid van bat EenbaidasaidicaAt en lid van de Belgische C» P»

V « « » e u Heaseolein 3 _
fiapport:

Hij Is lid van het Benheldssyndiaaat en lid van da Belgische C, P,

Yerhoevm te^ Btilgig . Inspecteur.
fiapport:
30. 10 .$6. Verhoeven is van de Belgische Veiligheid.

Ylataky te 2s:ieoho-Slogafci.1e » lid der C.P.
Rapport:

Hij was namens de Xsjecho-Slowaakse oowumisten aanwezig op bat derde con
grens der Zwitserse G.P», genaamd "JRartei der Arbeit41, gehouden op 30
November en l December 1946.

Banaan Wat^ters., Rue du Erinoe lb te Antwerpen.
fiapport*

Beheeraraad Belgisch-^ovjetlsche Vereniging.

B. V/«a.1nikof te Rusland*
Rapporti

Sprak op het E.V.C, congres, dat gehouden werd van Maandag 3 J^ebr» t/ia
S Febr. 1947 te Amsterdam.

Rapport;
27.7.46. Was aanwezig op de vergadering van de C.F. 1» Barijs.

Was aanwezig op^en vergadering gehouden door de federatie van illegalen.
Houdt contact met hst Buhrgebied, Luxemburg en Italië over de Spartacus-
aaugele genheden.
Door hem worden rapporten afgegeven over militaire en kerkelijke leiders.

11.7.46. Is naar Barijs geweest met Mouerer en Vink en heeft een onderhoud gehad
met Goimyko. Dit onderhoud ging Voornamelijk over de vrijwilligers voor het
Spaanse leger*

14,6*46. Bad een rapport over de hu&p die de Sngelsen verlenen aan de fascisten
in Duitsland en hulp aan de ondergrondse organisaties tegen het coamunia-
me.

Sam fflld te_ Londeturedaoteur. lid der C„p0
fiapport:
8.1.46. Sam Wild is Org. van de Ebgelse Partij*

B. WitsJitewitsj. te Rusland.
fiapport:
9.2,47» *»» hij aanwezig op een vergadering, die gehouden werd in het Waarheids-

gebouw te Amsterdam.

Jobjany, Wpod te Eag^laad^ Hd der C,p.

Bd&ard Woog té. 2urioh.
fiapport j Kwam op het congres van l December 1946 en is gekozen als vloe-voorzitter

van de aritserse C,ï». "Partei êtor Arbeit". ïfi.j beeft ook zitting in het
Centraal Comité en het Dagelijks Bureau,

Xocpjmarro te Italië.
fiapport:
27.7A6. Boeft het Dspartcaent van Ktoancien in handen in Italië,

Banskoy.
Eapport van Juni 1948,

- Bet, woord werd -
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Bet voord werd door Bensfcoy overgenomen op de vergadering gehouden te
Luik In Juni 1948.
Hij is een dar adviseurs van do Busslsohe Ambassade en memoreerde de po-
litiek van Rusland inzake Tsjecho-Slowaklje.

Criaaoveloni.
Bapport van Aug. 1%8«

HIJ was Vroeger minister van ï^nanoien, thans bankier.
Hij is gearresteerd op aandrang van Moscou, omdat daar een nieuwe zuive-
ring is doorgevoerd voor militairen, vooral intellectuele figuren.

JDenoit te grankrljk.
Bapport t Aug. 1948.

Hij is van ba roep ex-kolonel.
Hij heeft de leiding op de opleidingsschool te Moutpellier o.a. in het
moderne straatgevecht en de anti-tank strijd.

JDlaiel.
Bapportf Aug. 1948*

Hij was aanwezig op het oongres gehouden te Luik in Juni 1948 en w as vol-
daan over de wijze les, die hij zeker in da partij van toepassing zou
brengen.

Duclos. tq itanfcrljk.
Bapport van Aug. 1948*

Hij is samen met Marty leider van de Franse geheime leger*

I onesou M^ohaal te Rusland*
Rapport van Aug, 1948 .

Hij is van beroep; gouverneur van de nationale bank en militair.
Hij is gearresteerd op aandrang van Moskou omdat daar een nieuwe zuive-
ring Is doorgevoerd voor militairen, vooral intellectuele figuren.

Jullo jje. Joegoslavië .
Bapport Van Aüg. 1348*

Baroep; kolonel.
Hij komt voor In bet rapport van lug. 1948 over het kominform. Hij is
een der voornaamste medewerkers van lito. Hat zijn de partisanen van
Julic die de Karinthie doorlppend onveilig maken»

Kratoohlie.
Eapport van Juni 1948.

Hij was aanwezig op het congres gehouden te Luik in Juni 1948. Hij wees
op de werkzaamheden in Griekenland en Ëalestina en over de overeenkomst
met de Indonesiërs. Hij zeide o.a, ook dat ze bij deze laatste een grodt
steunpunt hebben gekregen en zullen alles doen om deze regering in han-
den te houden*

Van Meers.
Bapport van Juni 1948.

Hij was aanwezig op ha t oongres gehouden te Luik in Juni 1948 en waa vol-
daan over de wljjse die hij zeker in de partij van toepassing zal brengen»
Hij bedankte tevens voor de wijze raad.

pionisiua. moaauteel in Den. Haau
van Junj 1948
Hij was aanwezig op het congres gehouden ta Luik in Juni 1943 en werkte
samen ast de fiussische patriarch Jozef, trots het bevel van Moskou
om niet met hem samen te werken omdat hij niet vertrouwd werd.
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. .
Bapport van Juni 1943*

Hij was aanwessig op het congres gehouden te Luik in Juni 1948«
Hij kwam op voor de mijnwerkers en voorspelde dat saus de dag aal komen
dat de regeringspersonen van Merika «n Sngeland htm plaats aullen inne-
men.

Sohtaits.1 Pako te Rualand.
Bapport van Aug. 1948e

Beroep: Kolonel
Hij heeft bat werkelijk bevel over de geheime legers samen met aaajitsj*

Stoerlpno»
Sapport van Juni 1948.

Hij beaooht het congres gehouden te Luik in Juni 1948. Hij bezooht het
kaainform en aldaar heeft de eerste ondertekening plaats gehad*

gito.
Bapport van Aug. 1948.

Hij kan op de onvoorwaardelijke steun van da binnenlandse communisten van
Joego-Slavie rekenen.

Uaauraanu*
Rapport van Augi 1%8.

Hij is van ï*oep chaf van de koninklijke garde.
Hij is gearresteerd op aandrang van Moskou omdat daar een nieuwe zuivering
is doorgevoerd voor militairen, vooral intellectuele figuren*

ïpport va& Aug* 1948.
Hij heeft hst werkelijke bevel over de geheime legers, samen met Bako
3obmitaj«

lleniis ta België.
Bapport f
12.5,48. Hij is er namelijk niet zeker van of ds linkse socialisten op een goede

dag het land niet voor een verrassing zullen plaatsan,

Moggaauaseau te Frankrijk,
HapportJ Sprak op het congres der E.V.C, dat werd gehouden van Maandag 3 3?ebr. t/m

Zaterdag 8 Febr. 1947 te Amsterdam.

Pjno, te Yaj^JBcij» thans Tte l&rija^ nat«,
Bapport i 27*7*46 * Was ©p e«m vergadering van de C,?, te Barijs.

Frans Wêyn^ &aarikalei 22 te
Kapportt Frans Weyn ia lid van het ïïenheidssyndicaat en lid van de Belgische G.JP.
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CONGRES TS LUIK IN JUNI 19ii8.

Dit congres, dat gehouden is oMer Russische leiding en-waarvan vele
afgevaardigden hebben deelgenomen, had als voornaamste punt het stagneren
van het Marshallplan.
De eerste dag is n.l. alleen maar de politieke ontwikkeling in Oost en
West Europa besproken.
De bemoeiingen van Engeland en Amerika in alle landen van d e wereld.
De activiteit van de communistische partij wordt door de Amerikanen af-
gekeken.
Dhr. Jean Terf opende het congres met een kort woord en dat later werd
overgenomen door Benskovrr
Benskoy is een der Russische adviseurs van de Russische Ambassade en;:me-
moreerde de politiek van Rusland inzake Tsjeeho-Slowakije. Willen wij
de mensheid van de wereld van de ondergang redeen, dan moeten wij een
helpende hand toesteken.
Direct na de bevrijding is met vooraanstaande communisten in Tsjecho-
Slowatlje een overeenkomst gemaakt, dat zodra een machtsovername ter
plaatse gunstig was, dat dan het Russische leger Haar staat om bij
een mislukking zelf in te grijpen.
Deze geheime overeenkomst hebben wij thans ook afgesloten met Italië.
Doch öe tijd is er nog niet om tot een regeringsovername over £e ëaan.
Dit vraagt tijd, zorgm nauwkeurigheid in 'de voorbereiding en alles hangt
af van een goede spionagedienst.
De Trotzisten hebben thans een geheel aparte dienst gekregen.
Moskou heeft met de Trotzisten .een verbond gesloten om in geheel Europa
samen" te werken. Dit j s te "Belgrado (kominform) overgekomen. De Franse
en ook enkele Nederlandse com-munisten zijn hier fel tegen.
De Hoofden van de N.K.v.D. dienst zijn allen leden van het Kominform
en teder lid brengt zijn rapport uit over zijn staf en district of land.,
zodat iedere maand de politieke toestand van elk land. geschat kan worden
naar de huidige waarde en sterkte. Ieder "land kreeg hier even zjji beurt
Onze voornaamste punten vanwaar de fjileidingsmanoeuvres zullen worden
ondernomen zijn:
Zuid Afrika, China, Zuid Amerika, De Kongo en Curacao.
Dit zijn allen streken waar met nog meer zorg en toewijding aan de opbaae
van de partij w ordt gewerkt, dan elders, doch hier hebben de communiste*:
steun nodig van de arbeiders, die door communistische zendelingen met
speciale opdrachten het land zullen beïnvloeden. Men moet het meest wa-
ken tegen de felste tegenstanders met name Rome, de kapitalisten van het
Vatlcaen. Wij zullen niet rusten alvorens wij dit broeinest hebben uitge
roeid, evenals öe Monarchien in geheel de wereld.
Hier werd nog even afgeweken en kreeg de collaborateur Leo-oold een steen
nageworpen. Het bekende oude liegje en versje werd even afgezongen.
Het in de steel; laten van zijn land en hulp aanbieden aan Hitler etc.
De C.V.P. wil hem terug hebben, doch vrienden zet mede alles op alles
en stagneert de koningskwestie.
Nu kwam het financiële gedeelte van de partij en waar al zoveel vragen
zijn gesteld.
Metvoldoening kon spreker thans mededelen, dafcvia alle Russische Ambas-
sades steun wordt uitgekeerd aan de partij en leden van de buitenlandse
dienst. Dit is besloten op de Kominform.
Als eerst moet hiervan betaald worden de geheime dienste van land en
partij, de verdedigingsplannen van het land. Daar waar men ;te kort komt
zal worden "bijgepast. De Russische Orthodoxe gemeenten in ieder land
hebben veel nodig doch onze diensten maken veel gebruik van hun gegevens
en propaganda. One doel is thans weer gevestigd op Indiëen Amerika.
Ook Zwitserland kunnen wij thans onder onze vaste medewerkers en broeder
rekenen.

- B. ClaffiS en -
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B, Claessen vraagt wat bedoeld wordt met dubbele dossiers, waarvan
bericht was binnen gekomen vla de Ambassade.
Elek bezwaarschrift in de partij over werkzaamheden van leden, gedra-
gingen van tegenstanders, regeringspersonen etc. moeten in duplo werden
opgezonden. De Kominform zal deze doornemen, waarna ze dan aan de lei-
ders van de Russische Gestapo worden overgegeven.
Patriarch Dionyjsius te Den Haag werkt samen met de Russische
Patriarch Jozef.
Patriarch Jozef wordt door Moskfeu niet vertrouwd en het is verboden
hem inlichtingen te verstrekken.
Dionvsius blijft trots dit bevel toch met Jozef samenwerken. Een der
leiders van de Russische N.K.V.D., thans werkende in Oostenrijk geeft
een cursus over het observeren van tegenstanders en het controleren
van kameraden en leden.
Eerst werd de gehele cathachismüs afgedraaid over het Communisme, ge-
hoorzaamheid, discipline en gehele onderwerping aan Vader Stalin. Wan-
neer men in zulk een dienst wordt opgenomen, zal eerst de partij een
rapport inzenden en beslissingen worden genomen door de Ambassades ter
plaatse of geHmachtigde.
Men beginnen eerst in eigen bfturt met het opnemen van eigen familie en
kennissen, huh verwantten of vrienden met wien deze nog meer in con-
tact staan. Geregeld moet rapport worden uitgebracht, dat dan tevens
door de commissie en sub commJSBie kan worden onderzocht. Heeft men zo
straat of eigen buurt of wijk of dorp gehad, dan Tfordt men pas inge-
lijfd bij de^politiediensten, die mejs deze contact opneemt en door uit-
horen de politie of intellectuelen kan observeren. De Geestelijkheid,
oradeze te gunnen nagaan, moet men contact met hen opnemen en met hun
omgeving, arbeiders bezoeken en belang stellen in hun arbeid in de fa-
briek, werkplaats of mijnen. Speciale cursus wordt gegeven voor zeelie-
den en militairen. De politiediensten worden zoals nu onderwezen, doch
de Russische wet is aldus van toepassing.
ledere kameraad en officier in het Westen wordt begroet in het Westen
met 3 vingers in de gebalde vuist, dit is voor de leden van de geheime
dienste. De N.K.TE.D.'s krijgen allen een letter en een nr., welke wordt
vastgesteld door de administratie van de Ambassade.
Ieder rapport wordt ondertekend, of met de aangewezen letter of nummer.
Nogmaals wordt gewezen op öe werken van de Administrateur. Landelijk
bestuur: Het land. bestaat uit gewesten, districten, besturen, plaatse-
lijke besturen, comité's - elk vak en onder organisatie bestaat uit
district comité's en werk en sub comité's. Er gaat steeds van links
naar rechts een afgevaardigde naar boven tot bij het landelijk bestuur.
Het Westelijk deel van Europa is eveneens samengesteld. Het smelt bij
elkaar in Belgrado. De Suropese "Zeeinktvis", zo noemen ze het zelf,
strekt vandaar de vangarmen uit over geheel Europa. Ver daarbuiten
heeft een spion 20 jaar voor hen gewerkt, en dan krijgt hij een buiten-
verblijf toegewezen, als geschenk. Ze kunnen evenwel nog voor een of an«
der buiten dienst worden uitgezonden.
Vele van de buitenlandse agenten hebben gevangenisstraf achter zich.
Deze zijn veroordeeld door Kapitalistenische rechters, die voor hun
politiek opkwamen. Aan het hiervoren bedoelde buitenverblijf is ook nog
een pensioen verbonden van 8000 Belg. Francs. De mijnwerkers politiek
van Zuid-Afrika kwam eveneens ter sprake. Dhr. Penits kwam op voor
de mijnwerkers en voorspelde dat een s de dag zal komen, dat de rege9
ringspersonen van Amerika en Engeland hun plaats zullen innemen.
De sociale toestanden worden thans door het Marehallplam iets verlicht,
doch laat ons de arbeiders, onze kameraden, bezoeken en geldelijk
steun verlenen.De Benelux wil thans in het Westen de lakens uitdelen.
waakt kameraden en geeft ons elke medewerköïg door, opdat wij in ieder
land ons paraat kunnen maken tegen deze grote kapitalisten.

- Kratochlie 9
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Kratochlie wees op de werkzaamheden in Griekenland en Palestina en over
de overeenkomst met Indonesiërs.
Bij deze laatste hebben wij een groot steunpunt gekregen en wij zullen
alles doen om deze regering in handen te houden.
B̂ r werd nog even als laatste van deze twee dagen opgegeven de lijnen
van de N.K.V.D. voor Nederland, Amsterdam, Brussel, Duitsland, Zwitser-
land, Spanje, Italië, Londen en Amerika.
De Russische Gezant in Londen zorgt voor de Engelse agenten, aparte
diensten zullen er zijn, gedeeltelijk samengesteld in alle koloniën van
Buropa. Daar moet Rusland op het ogenblik zijn oog op gericht houden, vati
daar dat de partij e in Europa met hun adviseurs langzaam verder kunnen j
werken op eigen voeten. ,
Hoe men te werk gaat in Afrika, daar wordt eerst contact opgenomen met
de zeelieden en later hebben zich allen gevormd in het binnenland.
Ook in Indonesië is men zo begonnen. Zo wordt verteld, fiat reeds maanden
geleden afgevaardigden naar Rusland zi.jn gegaan om de geheime wet der
partij tebbesturen. Toen men daar zeker van was is men overgegasn tot
het aanstellen van een consulaire vertegenwoordiger.
Soeriono heeft de Kominform bezocht, en aldaar heeft de eerste onderte-
kening plaats gehad.

X De partij in Nederland, was vertegenwoordigd door Valkov.
De geldelijke steun en adviezen zijn hierdoor vergemakkelijkt. In Pales-
tina zal alleen gewerkt moeten worden onder de Joden, evenals in alle
landen, moet men veel steun verlenen aan de Partij waardoor wij verplicht
zijn deze thans te helpen en bij te staan, opdat zij een eigen staat
krijgen. Verzekering van meer actie in Indonesië werd voorspeld.
Nederland moet geheel terugtrekken.
Hier werd verteld, dat de Generale Staf het niet eens was met van Mook.
Aan de orde kwamen de deserteurs, die in alle landen zitten en waar con-
tact mee opgenomen moet worden.
Van. Turnhout, vertelde dat de Nederlandse held, Ratie Koster, die gevanger
zat, doordat deze propaganda had gevoerd. Hij vroeg of hier de Ambassade
in deze niets tegen kon doen. Dit werd afgewezen.
Er moest niet zoveel aandacht aan geschonken worden, dat was veel later
na de bevrijding pas de tijd. De moeilijkheden over de Nederlandse De-
serteurs is in de Kominform reexSs besproken. Deze zijn later de eersten
voor onze diensten.
Geld voor de propaganda werd aangenomen door êe van Thurnhout. (T»
België en Frankrijk krgen ook hun deel. Men is hiermede naar de TfossTsche
Ambassade vertrokken. Wij moeten trachten de geestelijkheid op heterdaad
te betrappen dat zij bezig zijn in de buitenwijken of onsociale buurten
te werken,
ZH Zij zijn het, die de toestanden gaan bespreken bij de politie af
andere autoriteiten, zodat de arbeiders in een zeer slecht daglicht
komt te staan. Vooral moet geacht geslagen worden op: De Officieren
van Justitie die met de katholieken besprekingen voeren, protestanten-
leiders en autoriteiten, opsporingsambtenaren, die speciale opdrachten
hebben in België en Hederjtand. Bezoekt de arbeiders en lost met hen de <
moeilijkheden op en wees op die manier de tegenstanders voor, die scher.-;
men met geloof en zeden.
Sen commissie van toezicht op de Stads- en dorpsgeestelijken Is in
voorbereiding, dat later een heel gemak zijn zal. ,
Het westen zal anders aangepakt moeten worden, daar juist de reactie het
stevigste is. In Polen en Tsjecfto-Slowakije, Hongarije, Bulgarije zijn
wij op last van Stalin. wat toegeeflijker geweest, dat later door andere
maatregelen weer moeten worden ingetrokken. De arbeiders en het werkende
volk krijgt als regel "Ieder het zijne naarvgelang de productie der ar-
beid" Dit zal allemaal door nationalisatie van bedrijven geschieden ,
ook van woningen etc. (Het komt hierop neer, een arbeider mag alles
In bruikleen hebben maar niets voor henzelf). Een heel relaas van de



kinderrechter In Rusland. "Bij gezond zijn van de arbeiders en niet
willen werken of niet genoeg produceren worden de kinderen afgenomen
en verballen aan de staat. Zij worden dan tot militairen ongeieid. Een
onderzoek naar een betrouwbaar N.K.V.D. lid kan op aanwijzing ven een
mindere op klacht gebeuren.
Wie in het buitenland niet trouw blijft stelt zich bloot aan vervolging.
Bij een vervolging komt men vaak tot bijzondere ontdekkingen, waardoor
de vervolging wordt stop gezet, n.l, docr contacten met tegenstanders,
De ontrouwe wordt dan gewoon- geschorst en kan wanneer er ̂ oede ontd.ek-
kingen zijn ge?reest, met rust gelaten worden.
Bij een belediging van de partij wordt alleen notitie gemaakt» dit komt
later terecht. Met gevonniste personen moet men contact opnemen en moet
men steunen.
Haat en wraak als angst moet door bezoeken worden weggenomen.
Ook werd. tot slot nog even gesproken over de echtscheidingen en vrijw
huwelijken. Het eerste kan reeds gebeuren over onenigheid over de partij
tussen man en vrouw.
Het tweede ken worden toegestemd als gunst, door uitblinking van-trouw
of arbeid. Hier werd het huwelijk uitgelegd tussen kapitalisten en het
huwelijk van de arbeider.
Terfve. Claessen. Bemani. Deleur. Meers, van Thurnhout. Disiel en Kramer
waren volde.an over de wijze les en Meers dankte voor de wijze raad, die
in de partij zeker zal benut worden.
Volgende lessen zullen gegeven worden in het begin van Augustus. Er
volgt mog nader bericht.
Uit de terloopse gesprekken is komen vast te staan, dat:
"Sr een lijfwacht is gevormd voor de partij bestuursleden, doch later
pas zullen optreden (alle mannen vaade militaire bond) "Veiligheidsploeg,
die de felle tegenstanders «jn verraders ophalen. De propagandaleiding is
afkomstig uit Dimitrof. Progamma's voor districtsleiders zijn verkrijgbaai
via het partij bestuur (levering Cornelissen. Krommerstraat 3& "te Amster-
dam), v.d. Sluis te Amsterdam levert de rijwielen voor de propagandisten
als ook voor de E.V.C.
Veldhuis is administrateur geworden over de letters (reeds eerder overge-
schreven) .
Wellingman te Amsterdam.
v.d. Dussen ('sGravenmoer) is controleur voor.stafkaart Nederland.
P. Emmerik is ook controleur voor stafkaart Nederland en omschakeling van
A.N.J.V. naar R.W.N.
Jo. Wiering is benoemd tot kaderleiding. De boksclub van District ̂  te
Amsterdam is ingesloten bij de lijfwacht.
Groep tot bescherming van bevriende Ambassades. In de Duitse taal werd
congres en lessen gegeven. De Russen zifn bezig aan nieuwe stafkaart te
maken, die geschied door Duitse deskundigen. Van der Bassen's voornaam
is nog onbekend. Zijn signalement is! Flink gezette man, plm 40-50 jaar,
De Russen zijn bezig geheel, niauwe stafkaarten te maken van Europa. De
taak van van der Dussen in Brabant, Limburg en Zeeland alle veranderingen
hoe klein oote in weg-, water-, en spoorwegverkeer evenals bruggenbouw etc
op te geven.
P=S. opvallend is het dat men in Juni op het congres nog geheel onbekend
was met de toen al a.s. breuk tussen Moskou en Tito.
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JEAN TBREVB
Zie blad l en
5. Rap-port.

34-6-46.
2-5-46.

BBHSKOY.
Blad 1.

B. CLAaS3SH.
Blad 2.
10-4-47.

3-12-46.

23-11̂

9-10-46.

.0.9-46.
April 1948,

15-3-47.

l April

Patriarch
Dionysius
B£ad 2.

3hr. Penits.
2ie blad 2
Sratochlie.

Jean ïerfve te België, lid der C.P.

Jean Terfve, de Waalse Communistische voorman, wijdde in MDe
Rode Vaan" (de Vlaamse uitgave van het Belgische communistisdre
dagblad) een artikel aan "de partij en de intellectuelen".
Hij is oud-minister van de wederopbouw, nationaal Secretaris,
van de Belgische Communistische Partij en bestuurder van de
Communistische pers.
Terfve is Minister v. Oorlogsslachtoffers.
Jean Terfve spreekt op een vergadering der C.P. in het Gebouw
van de Russische Vereniging te Luik.
Hij is secretaris der Communistische partij in België, hij is
thans minister van Wederopbouw, waaronder oorlogsschade en
burgelijke oorlogsslachtoffers ressorteren.
Hij bezocht Congres te Luik in Juni 1948.

Rapport van Juni 1948. Het woord werd door Benskoy overgenomen
op de vergadering gehouden te Luik in Juni 1948.
Hij is een eer adviseurs van de Russische Ambassade en memo-
reerde de politiek van Rusland inzake Tsj'echo-Slowakije, Overi-
gens geen gegevens bekend.
Rapport B. Claessen te België, Brussel, lid der C.P.

Voorstel om Claessen te benoemen in het comité van het revolu-
tionnair verzet met de Sovjet.
wist Claessen te vertellen, dat de Belgische geheime dtenst de
communisten besplonneerde, maar dat de communistische partij
de leiders en het personeel van die geheime dienst op hun
beurt bespionneerden.
Claessen aanwezig op de partijconferentie der C.P.H, in
Amsterdam: over pers en propaganda, instructies, A.BT.J.V. in-
en buitenlandse politiek, het voornaamste is de maatregelen,
die genomen zullen worden tegen de fascistenregering .
Claessen zorgt voor tewerkstelling van ̂ ederlandse deserteurs,
hij beschouwt ze als vluchtelingen uit Spanje, die vervolgd
woröen door het Fascisme, deze moeten geholpen worden. '•
Claessen is secretaris van.Minister J, Terfve. j
Claessen is afgevaardigde van de C.P. in België besloten op de
vergadering gehouden te Amsterdam in het A.ÏÏ.J.V. gebouw.
was Claessen aanwezig op een vergadering gehouden te Brussel
ê in "De Rode Vaan". Hier sprak hij voor 63 man.
Claessen zegt om alles goed voor elkaar te krijgen, er 4 jaar
nodig zijn. Hij was aanwezig op de vergadering van l April.

Hij verblijft momenteel in Ben Haag. Overigens niets bekend. l
Dionysius wordt óók geschreven Dionisius.
Rapport van Juni 1948. Hij was aanwezig op het congres gehoudeij
te Luik in Juni 1948 en werkte samen met de Russische patriarch
Josef, trots het bevel van Moskou om niet met hein samen te wer-^
ken omdat hij niet vertrouwd werd. (Met voorneomde Josef wordt
vermoedelijk bedoeld, Jozef van DjJok. Hikkelstraat 27 te Ant-
werpen) .Jozef van Dijck is lid van het Be nheidssyndicast van
de Belgische Communistische Partij.

Omtrent deze is niets bekend. Woont vermoedelijk in Den Haas,
£ -̂'

Omtrent deze zijn geen nadere gegevens bekend.

- Soeriono -



Soetiono.
Valkov.
Zie blad 3.
VAN THURMHOUT
Zie blad 3.

Ratie Koster

Demany (Demani)
11-6-47.

23-11-46.

1-5-46.

1-5-48.

) 2 (.

Omtrent deze zijn geen nadere gegevens bekend.

Deze woont vermoedelijk te Den Haafe, Scb.eveningsch.eweg 16

Deze is genaand L.J.H, van Thurnhout , geboren te Sind-
hoven, 25-6-18, wonende te Eindhoven, Archimedestraat 16.
Overigens niets bekend.
Omtrent deze is niets bekend, woont vermoedeliiik in Den
Haag.
Demany te frankrijk (Brussel), lid der C,P. en Spartacus.
was Dernany"aanwezig op een bespreking, die Jean Hubin
voerde met de stakers uit Frankrijk.
Demany aanwezig op de partijconferentie'der C.P.N, te
Amsterdam over pers, propaganda, instructies, A.N.J.V,,
in- en buitenlandse politiek, het voornaamste is de maat-
regelen die genomen zullen worden tegen de fascistenrege-
ring.
Was Demany aanwezig op een vergadering van de communistie
sche partij te Parijs. Wij zijnverplicht aldus Demany
om ons te bewapenen en een atoombom Klaar te maken, ̂ e
gehele wereld keert zich'rtegen ons en daar moeten wij ons
op instellen. Samenwerking met Engeland en Amerika is op
de duur onmogelijk, zij trachten ons te vernietigen, doch
wijjzijn waakzaam.
Demany is voorzitter vande federatie van illegalen. Hij
zei:"De VredeSTïonferentie is ook maar voor het oog van
de mensen. De toestand in Indonesië is ons bekend, doO&
wij moeten onze tijd afwachten. Het leger moet in wanor-
de gebracht worden en daar wachten we op.
Demany heeft de teevpi^èing verzekering gekregen van Trans
ko, dat direct na de bevrijding Rusland bezig was met eer.
verschrikkelijk wapen en ook met de atoombommen.
Ik vertel U dit jaeheim, dat reeds een 3(-) tal Russische
geleerden in Siberië bezig zijn en flink doorwerken met
de proefneming; een Amerikaanse jonge geleerde is ook k
hiervoor in Rusland bezig,
Demany is plaatselijk voorzitter van Spartacus. Het fas-
cisme moet uitgeroeid worden aldus Demany, hoe noodza-
kelijk dit is blijkt weer uit het feit, dat de papisten
te Hoey onze vijanden helpen ontvluchten.
Demany is oud-minister. Hij sprak op een vergadering in
het gebouw van de Russische vereniging te Luik. ̂ e deel-
name aan de emotiratische regering der/partij juichte hij
toe en sprak'de hoop uit dat in,geheel het Westen socia-
listen, communisten en litteralen samen z oud e n( werken)
Baan,
ernany is in Mosgou geweest «n heeft gesproken met Stalir

De tijd is kostbaar zo zeide hij. De communistische krin-
gen in West)Suropa breiden zich uit, doch er mengen zich
individuen in, die de boel in de war schoppen. Vroeger
was het alleen het minste soort bij de Comniunistisehe
partij, thans echter vele elitenr die begrijpen dat de
hulp voor de arbeiders noodzakelijk is.
Wij zijn hier bij elkander zei Demany op een vergadering
ttn de Rode vaan te Brussel om U mede te delen de mening"
•gan Stalin over de toestand van heden en hij wierp een"
licht in de toekomst.
Was Demany aanwezig op een vergadering gehouden te Rotter

- dam . Hij werd -
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dam. Hij werd benoemd tot leider In België tz>an het spi-
onagenet.

24-1-46. Was Demany aanwezig op een vergadering gehouden in "De
Rode Vaan" te Brussel.

ipril. Hij werd aangewezen voor het uitzoeken van leden voor de
N.K.V.D. dienst in fielgië. Hij was aanwezig op de verga-
dering van 1-2-3- April.
Omtrent de overige personen momenteel niets bekend.

Bijzondere noot, die mogelijk van belang kan.zi.1n:
3. Pako te Belgiè', lid der C.P. en Spartacus.
lapport
5-8-46. Was Pako aanwezig op een vergadering, gehouden door de fe-

deratie van illegalen.
Pako houdt contact op met de Ambassadeur in elgië over
Spartacus aangelegenheden.

B7-5-46. Pako had rapporten over de commandanten ven de 2f 5®Q Ma-
rechaussee's, ?/elke in Rotterdam ?>raren in verband met de
staking, ook wie de commandant was van de 5° pantserwa-
gens en tevens van de militairen, welke te Amsterdam zijn
aangekomen. Wie de studenten aanspoort om te helpen lossen
werden genpteerd. De Russische N.K.V.D. heeft het heel
drui:.

L-5-14-6. Spreekt Pako op een vergadering, gehouden in he?fc gebouw
van c e Russische Vereniging te Luik.

fean Hubin te Brussel, lid C.P. en S-oartacus.
Rapport.
11-6-47* Jean Hubin heeft contacten opgenomen met communisten in de

Ardennen.
LI-6-47» n̂ Amsterdam werd naar hem geïnformeerd en hijbleek niet

geheel te vertrouwen te zijn. Hij werd in Brussel zelf in
de gaten gehouden.

LO-9-46. Jean Hubin is betaalmeester van de Veiligheid van de Bel-
gische Staat.

51-7-46. Het leger in en buiten Nederland is men aan het siften.
De Kederlabders trachten communisten uit de legerfuncties
te houden doch speciaéL geheime communisten zijn tot in
de top van de Indische Legerstaf doqgedrongen,namen hier-
van zijn bekend aan Hubin.

2-6-46. Hubin B.N.V. België is chef van de afdeling spionage, hij
betaalt zelf de Belgische en buitenlandse spionnen, in to-
taal 140 spionnen dzhe voor België werken.



VOOH SPECIALE

In het begin ma bet jaar 1946 ontving tot Kabinet van de Ki*
alater-Preeident een anoniem rapport hajjfielende over de pooit ie van de
E.V.C, ia Noord-Brabent en ï,i»b«rg. Bit rapport bleek afkenstlg te
zijn vaa de «.g. CCS4MIS3I2 VÜOH SEECIAiE OH)R^CHTEK.

Dese coraaiasie I» een vcmdat vaa S jef de Groot, een ood-etoot-
troeper, die al» kapitein verbonden, ie aan feet Inspeetoraat-Genaraal
vaa de Koninklijke land macht. De Groot heeft sin&s de bevrijding bet
grootete deel van «tja tijd becteefi net piomieren ia bet gahetae leven.
folfea» bewering vaa de Groot mm deze e^ndeeie een onderdeel zijn
van tot boreneenoende iBspectoraat-Oflmeraal van 2.K.H. De*e bewering
ia echter onjuist. Be Groot toeft een aaatal aensen in de laade ge*
recrateezd die voor ton inlichtingen verxaaelen. Sen Tan de leidingge-
veade figuren l» «el fa.8.7. DAME1B3, oek een ood-c toottroep-of f icier.
DAHEE^ was een ren de eatellieten van Arnold Meyer en geeft de indmk
een w>gal wilde kaaap te zijn. Tem de Stoottroepen ie hij overgegaan
aaar de Sociale Bietot vaa set KiöiBt«rie van Oorlog. Dit baantje toeft
tot voordeel dat bij zich vrij kern bewegen.

Ia dit verband wordt ook nog aenoaad W. van der G8IE1ÏD, wonende
te Eindhoven, Oerarduslaan 20. De«e peraooa was QeHoebtiste van de
Eroenrear-Piecaal bij het Bijzonder Oereehtehof te *e~B»rto«enboaen.
Destijde «ija er planaan geweeet en van der OUKHD aan te trekken bij
de C.V.D. Dese planasn tobbes echter geen doorgang gevonden; de rede»
vaaren ia «ij echter niet bekend. Tot op heden aijn Bij geen verdere
gegevens omtrent van der GBUWD bekent, omdat er on bepaalde redenen
nog g een onderxoek werd ingeateld.

Hat de aetie vea de*e eomtissie betreft kan voletaaa worden door
bet enige rapport, dat in ooa bemit iep ale; aleoht te kwalificeren.
Boenel er de laatete saanden praetieeh geen activiteit mit dese rich-
ting ie weargenoïMtn, wordt voorhande niet aangeaowen dat deze ttoomia-
aie" ter ziele ie.

Opgeaerkt dient nog te worden dat de droot contact onderhowtt
net Xgyeadijk van Af d. "K", Kabinet Politie, ir van der mm uit Rot-
terdam en Hoofdinspecteur van Politie vaa der Spek te *e«Oraveatoge*

l October 1948.



S. T.

No. Zeer Gehelm/G.?.D. 983.

24 September 1946.

Onderwerp: Vliegveld Gilze-Ri$«n„

Volgno.

11 OCT.1948

Ik doe U hierbij toekomen afschrift-
rapport no. 2, zeer geheim, d. d» 18 Sep-
tember 194-8, opgemaakt door 2, onder me-
dedeling dat voorwat betreft de gegevens
«Vliegveld Gilze-Rijen« met de Veilig-
heids-officier der L.S.K. overleg wordt

gepjBegd.

S. T.

Aai C.V.D.
T. a. v. de heer Hoofdinspecteur

de Meyer,

Typ:Lvd£
Coll. : y
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VBILIQHEIDS RAPPORT*
No. g Zeeg Geheim d. d. 16 September 19ÜB.

leaveld .QjLlge«r Op het vliegveld öll«e sljn 6 kisten sainitie (te we-
ten 5 kisten stengun patronen en l kist revolver patro-
nen) olm. 80 meter «leetrlsche kabel, voer plm.
f, 6000.— atn meetinstrumenten vsn vliegtuigen en ver-
der wat onbelangrijke voorwerpen gestolen.

Volgens de mededeling di« wij ontviel* is op woens-
hetselfd* geprobeerd. Fier ging het o» stenguns.

De bewaking van bet vliegveld is overgedragen aan de
-Whtv^lllgheidsdienst. Msnsen zonder bevoegd-

heden. Zij ai ,1n ook g»en buitengewoon opsporingsambte-
naar en kunnen niets uitrichten.

Htden bereiken ons vele klachten oiatreat onbetrouw-
baarheid van deae personen» De beursking ifi veer 19hB
aan de Bredase nachtveiligheidsdienst opgedragen voer een
bedrag vaa f» 70,000.—. Er wordt aoveel gestolen op
het vliegveld, dat het nog erger is als bij de Duitsers
in de jaren r&G-l?!̂ . Er zijn over het algemeen deeelf-
de onbetrouwbare elementen werkzaam als In de Jaren
19̂ .0-19̂ ., die in die tijd hebben leren stelen. Zelfs
noemde men ons een voorbeeld. Ben zekere i&Lchellseii, cor-
veir in het k&op t@ Prinaebossen te Güse wes daar ont-
slagen wegens onbetrouwbaarheid» aear op het vliegveld
neer aangenomen. Door de politie gouden reeds ajeerdere
melen stappen sljn ondernomen om hierin verundaring te
isrijgan en de onbetrouwbare elementen te doen ontslaan,
aaar iaën kan niets bereiken*

De Marechaussee heeft de ssaak in onderzoek, doch
heeft tot op heden geen resultaten bereikt. De afeemene

is, dnt m®n de zeste niet ernstig genoeg opvat.

a. van
Over de haven werd gezegd dat 1£ians op elke loods

oontrole wnrd uitgeoefend door de politie en dat de par-
tij door leden van het polltie-personeél werd ingelicht,

Wat <2e itoorÉewestie betreft? Vmi d* teer van Berkel
uit Wassenaar vdst a@n het volc^ende te vertellen: Dhr.
van Börkel heeft tot 3 inaal. to© geprobeerd fcljn gegevens
te gavBn» of liever geëerd te verkopen, aan de Ueder-
landse regering. Dit ia zelfs ter sprake g€sa©@st bij de
Militaire Staf te Den Haag» reeds In 19li.ó. Toen dit was
afgelegen, is dit door van I^nschoti^ bericht aan van
lerkel, en Ivt-ft tllanos nog getracht iets bij de rege-
ring te bereiken ten behoede van van Berkel* en ven het
jrepport. Dit Is op niets uitgelopen. De gegevens zijn
later aangeboden aan de Busslsohe Ambassade, doch
niet rechtstreeks door van Berkel; deze laatste wilde
£e afstaan voor f. 1.000. 000. f Xhfins zou hij geld ont-
vangen hebben var* de partij, doch hij heeft niet alle
gegevens afgestaan. Correspondentie la hierover onder-
schept door de partij*

« Ook werd -
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Ook werd medegedeeld dat te Eindhoven * Den Bosch «n utrecht
door d* partij beloven onderschept worden} ook waren brieven
onderschept ven rapporteur door de partij, ter controle. Maar
men wist ook te zeggen dat de politie In Den H»ag Bosch de
post van rapporteur geregeld controleert. Ven Doorn zeis ??an
Je vrienden moet je het bobben", en ging met een gllmlachfover
op het onderwerp van de arrestanten in Den Bosch. Hier mocht
voor de verkiezingen niet aan gedacht worden. Daar zou de hele
partij door uitfduigen kunnen vaUen. «et meeste had de Hier
Bakker utt Eindhoven zich hiertegen verzet,

v.d. %uvel vertelde Zondag nog dat w, B811 ia
Den Bosch tot dlstrletlelder was benoemd en door van fhurnhout
was verwittigd dat hij plaatsvervangend voorzitter was In den
Bosch.

Te s amen met Geen» heeft hij de Lelderskaderschool gevolgd
te Amsterdam*

CfP.N. Op de vergadering van Zaterdag 10 April werd aan een 20»tsl
c.p.n.-ers de uitleg van de beslissingen medegedeeld der ver-
gadering die een week te voren te Amsterdam is gehouden.

Op 8 April Is in samenwerking met onze buitenlandse vrienden
een werkeomlté gevormd voor het leveren van wapens, doch hier-
over behoeft voorlopig nog niemand van het district zich be-
zorgd temaken. Contacten zijn gelegd op 8 April en wapens zul-
len via Frankrijk bezorgd worden.

Feenstra deelde mede, dat het rechtstreekse contact met de
Russische verbindingsofficieren tot stand was gebracht. Ha in-
formatie bleek dit later juist te zijn: Salderdl jk uit Den
Helder werkt voor de grondwerkers-bedrijven uit Zwolle te Bel-
genthal in Duitsland. Hij is Vrijdagavond om 11 uur vertrokken
uit Venlo.

Salderdl jk is voor kort toegetreden tot de partij en is leer
gesloten persoon.

ivorens de spreker begon werd medegedeeld dat de naam van
de Buitenlandse spreker niet bekend werd gemaakt. Het was een
Duitser.

De eomltee*s in de haven zlja gevormd door de Russische ar-
beiders. Striemstre heeft hierover de'Ièldlng. Eind April zal
door enkele partijleiders een visltatlerels door het land wor-
den gemaakt.

Bericht Is gegeven dat alle voornaamste papieren ten dien-
ste van de organisatie bij alle voorzitters en secretarissen
der partij verdwijnen moeten en bij een ander moeten worden
ondergebracht.

Ben nieuw circulaire in de politiemaatregel Is voorgelezen̂
ledere militair moet geobserveerd worden en bezien of deze voor
eigen diensten gebruikt kan worden of wel bewaakt moet worden.

A.Ü.J.V, heeft de propaganda ter hand genomen In de grote
steden.

Verder wordt nog gezegd, dat het contact s»t het militair
lectuur in Duitsland - Itslii en Spanje thans goed en verzekerd
tot stand was gekomen,

Spijkstra te Groningen» wonende voorheen te Rotterdam staat
in contact met de rijksrecherche. Hij heeft de nodige mede-
werking gekregen en zal op de hoogte worden gehouden van alle
politionele maatregelen die tegen de c.p.n. genomen zullen
WOPdöa- - Werkwijze -
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PD 4022.
2 Juni 8

53747

201/48 Oeheim
19 April 1948

Geheime diensten.

XXX
3QCXX

G E H E I M,

Haar aanleiding van Vw nevenverra©ld schrij-
ven en rost verwijzing naar het schrijven dezerai^ds
Ho. 32630 d, d. 3C April 1948 kan ik U berichten, dat
Th.H,J. DANKËhö iioogstwaarsohijnlijk deel uit meakt
van cl e "Commissie voor Bijzondere Opdrachten".

HST HOOFD VAN DS CENTRALE
T SlLIG
Hamens deze:

AAN:
de Heer B. WIJlhul«en
Piet Avontuurstraat ?
BREDA .

J.G. Grafcbendam.
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n.a.v. rapport van Kab. Min»
Pres. no 29971 in OD "Commissie
voor Speciale Opdrachten".

Waar aanleiding van TJw nevenvenseld schrijven» met daarbij
gevoegde "bijlage (rapport van een "Commissie voor Special© Op-
drachten), heb ik de eer IJsr-e Excellentie te berichten, dat déae
commissie worirt onêler leiding van de bekende kapitein Sjef de '
Q&OQf • Tol̂ ins aijn bewering aou de commissie een onderaeel vor-
men"ran het Inspectoraat-deneraal van, Prins Bernhard, welke be-*
wering deaeraifjds evenwel in twijfel wordt getrokken» Waar een
der medewerkers (van welke er mij enkele bij naam bekend aijn)
worat nog onderzoek

Be inhoud van het Blij toe ̂azonden rapport kan niet als
geheel betrouwbaar worden beschouwd.

Ook van andere ssijde bereikte mij ongeveer te ̂ elfder
tijd een rapport, hetwelk was voorzien van de aanduiding O»
v. S. O»

Indien het naar deze coiamissie 0n de bedoelde medewerker
ingestelde onderaoek aanleiding mocht preven tot het verstrekken
van nadere infonaaties, ̂ al ik U de^e te zijner tijd doen toe-

Het Hoofd van de
tf GEI KUISr

Excellentie
te Minister-President
;.a.v. de Heer ar. O.I»,W. Tock
;e



OU** l
Notitie voor KA

van C/I

In verband reet de beantwoording van liet schrijven
van de Minister-President dd 19 Februari 1948 moge het
volgende opgemerkt worden;

De leider van deze Comrissie voor Byzondere Op-
drachten Is de 7a£ltein Sjef de 3root,zle PD 4022.

Sjef de "''.j-root hè s f t doen uitkomen,dat deze com-
missie _een onderdes! zou vormen van Inspectoraat-Generaal
van Prins Bernard.

Het is echter.gebleken dat dit niet met de werke-
lijkheid overeenstemt.

Zoals blijkt uit de coiirrentaren van de secties,
zie schutblad, behoef t men de v/aarde van dit rapport niet
hoj-T' te schatten.

Voorté zouden dta-ö de leidinggevende fleuren uit
deze organisatie ênoeiï.d kunnen v/orden worden:Th.«A»/.»
Dankej2^,Bröda en W.van_der_ (rriond̂  te Eindhoven.

3en onderzoél£"""haar "ô ê̂ or̂ anisatie en medewerkers
van deze organisatie is no.g gaande,

7 Mei 1948.



C. V. D.
Breda, 19 April

Moi201/-48-Geheiïïu

Onderwerp ; "Geheime Diensten"

1.APR.1948

Hiermede moge ik U.H.E.G.berichten, dat heden
van betrouwbare zijde, het volgende werd vernomens

"Uit de voormalige illegaliteit zijn na de oorlog
allerlei avontuurlijk aangelegde clubjes ontstaan, die zich
op het instellen van een "geheime dienst" zijn gaan toeleg-
gen.

Dit ontaarde eensdeels in een jacht op politieke
delinquenten,, anderdeels gingen die clubjes elkaar - en de
ambtenaren van de P.O.D. en later van de P»R JU. bevechten.

Toen het communisme weer naar vorïen kwam, voegde
zich daarbij een jacht op gegevens over communisten.

Daar dit "geheime-dienstj e-spelen" tenslotte op een
abnormale toestand dreigde uit te lopen en oorzaak werd, dat
er onder de voormalige illegalen ernstige vijandschappen be-
gonnen te ontstaan, heeft de G.O.I.W.N. (Gemeenschap Oud-
Illegale Werkers Nederland) gepoogd daaraan een einde te
stellen,enerzijds door richting te geven aan serieus werk,
anderzijds door aan het be;fcstaan van verschillende dier
groepen gewoonweg een einde te maken.

Zij slaagde daarin echter niet en ten einde raad
heeft de G.O.I.W.N.zich geheel van dit terrein teruggetrok-
ken en geweigerd, in welke vorm ook, zich daarmede nog ver-
der bezig te houden, of steun eraan te verlenen.

Dit heeft evenwel niet kunnen verhinderen, dat nog
enkele groepen met dit werk zijn blijven voortgaan.

Voorts organiseerde ook de vroegere G.D.een eigen
"geheime dienst", welke zich speciaal tot doel stelt de be-
strijding van het communisme en de contró>le over de ex-poli
tieke delinquenten.

Van deze organisatie, die zich "De Witte Cel" noemt
en waarin allerlei groentjes en vele ongure elementen zijn
opgenomen, wordt het tot dusverre gesorteerde effect, als
twijfelachtig beschouwd.

De meest serieuze "geheime dienst" van deze soort,
is de z.g.n."Commissie voor Bijzondere Opdrachten".

-* * i.li>'iiinnp«iiMin̂ g'«i-"«g'**- "»i*flMiilÉÉiiitouMi«ia»Wt̂ ^̂  • >'-.- '•

Leider hiervan is een Kapitein uit de illegaliteit,
genaamd DE GROOT, behorende tot de Staf van Prins Bernhard.

A a n
De Heer Hoofd van de të.V.D.
J a v a s t r a a t , 6 8 .
's-G U A V E N H A G E .
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Deze "Commissie" zou een onderdeel vormen van het
Inspe et oraa t «Generaal van .Prins Bernhard.

Zij zou een niet onaanzienlijk aantal medewerkers
hebben over het gehele land verspreid en niet onaardig werk
leveren.

Deze organisatie zou zich vooral de laatste tijd
speciaal bezighouden met het observeren en controleren van
communistische activiteiten.

Eén harer medewerkers is de Heer Th«DAKKERS, uit
BREDA, thans te Middelburg gestationneerd.

De persoonlijke indruk van zegsman is, dat deae
D.zeer actief, maar ook zeer met zichzelf ingenomen is en
gauw naar zelfoverschatting en overdrijving zweemt.

Dankers was na de bevrijding leider van een O.D.-
groep, genaamd "Groep Dankers", op wier debet niet altijd
fraaie, gedragingen staan.

Dankers was vroeger - en vermoedelijk ook tijdens
de oorlog - lid van "Zwart-Front", resp. "Nationaal-ïront".

Zegsman heeft reden om aan te nemen, dat de Heer
Ai v.d.Griendt te Eindhoven, mede aan dese "Commissie voor Bij-

zo nd"ërë~~Ĉ 3rach't¥ïï?r~anrïê"x is."

W.



•.au r in. i-res ,
t .ü .v . Fr. 7oek.

- : .C , S. - O . ic"3c, dC . l V: ,

T%ar aanleiding van L v; n e ven vergeld. schrijven, wet
daarbij p;evoe<e?ce bijlage (rouport van e .v n 'Gori :isv:ie
voor Speciale Cpdrae l tenf , heb II: de eer I-v.re '^xc . te b
r ichten ? dat deze ooii^.Isoie v/er}-: t onder leiöing v&n de
bekende Irapitsin S.ief de Groot. Volwees zijn bewering
/:oti de co:';j iioie oen onderdeel vcr'-.ien van het Inspeoto
re;-.t-^enera-:l van Jlrins Bernard , •'"elhe bevverinp d

0 4 evesv/ral in tvriifel ^-ordt p?etro}±en. "''a r een oer
'" '/led ever kers i van v; elke er TJÏ, sr.kele bij aa.;-m bekend

21 J D ) v?ordt u o -e onderzoek eeöL.-. r;.

I^e inhoud van het iriij toegezonden rap'-ort kan niet
al s f?eh e el be tromvba .- r word en be s cJiouvjd. .

Ook van andere zijde bereikte rni.ï ongeveer t e/ z
der tijd een rapport, hetwelk, v/as voorzien van de ü '= .
duiöing G . v. s. C.

Indien het na:ar deze co^jnis^ie en de bedoelde
werker inrestelde onf;!er?oek aanleiding raoeht f?even tot
het verstrekken van nadere informaties, ^al ik U, deze
t .&. t. doen t oek oirie n .

roof d 3.Y*B.



KABINET VAN DEN

MINISTER-PRESIDENT

16838

,V
" r/

/
GEHEIM.

l

Hiernevens moge ik U overhandigen

een rapport gedateerd 15 Februari 1948, dat

door mij van particuliere ai^de is ontvangen.

De bron is mij onbekend. Eventuele opmerkingen

ten aanzien hiervan 2ie ik gaarne tegemoet.

IE MIÏÏISTEB-ÏHESIDEME,
Voor deae*

De Raadadviseur in^ Algemene Dienst,

Aan het Hoofd van de Centrale Veiligheids Dienst,
Javastraat 68,
IS.-G- r a v e n h a e e .

37270 - '46



^omissie voor Speciale Opdrachten
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_ filtratie ia
."* lïevehOelën
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^£^^fiiijËli!Ë2fflSÉËÜÖJLÜSSSÏwij op^TeDl¥ïuufTïWrgaïlfMÏi
4.-i i.-;
Tevens wezen wij op te feeatuursvergaaering oer
^|*^^^4f*^v^*c**i*tol***tt»«^«v*M^rt«fie5

-au ^er,!.^ ,..-,̂  j,j. yy*

-.. r, f.t v.», w ».}.!' •
alf financieel.

iervoor vatbaar waren,
ilerop

bi-iêeü waren tèfi .«Inde
i^^reigéfi. jtfe-iÉ4i5jii
ee^aetf cf-ötow miB

eb s.&>5is nel

1948 besloten een golidaritelW^
loei aliQflt<8j3euajirajiaiMdtii«»a, te JIIR

. ..
De opbrengt van dit fonds

eoffimunitue uitge'lennaPf-" -' -™â "̂ M.-:.?aso ^ec& esütfö ^̂ 1 ql
"Als gevolg van 4e toestand, waarin de
'klasse verkeert, valt een toenemend aantal oon-
1flieten in het bedrijfsleven te verwachten,De
'besturen van het fi.V.V., Z.A.B, en C.I.V* houden
'in geval van staking de weerstandskassen van hun
'organisaties gesloten. De SVC is evenals in het
'verleden, ook in de toekomst bereid de strijd van
* anders-georganiseerden moreel te steunen."

De volgende aantekening begeleidde dit commuaiy.ué:
"Vanzelfsprekend is de SVG niet volledig bij maöh-
"te uit haar gewone middelen ook de financiële taak
"vandde samenwerkende organisaties over te nemen'*.

De C.S.v.O. echter heeft uit zeer goede bron vernomen, dat de SVC voor
haar stakings campagne AahetjaayljMSiejSLJK^
vier millioen gulden C"~T7~^^^yS^7^ ), waarvan t 1.599» ff O.- geïnfls-

~""""~ bij"leTnffttstriefn in Limburg, Brabant en
. BJ.t bedrag is aanzienlijk hoger dan in .de, jaren T945,'4éea '4?

* '•"^g-*J^^^rt^».>jrf>i:^rg.;^^.'-.._„-^_i.-J._.—-r- ••'-'-~ ' '~ .'-.-- .i,--.•-1-"".-'-1'1 "•J""f*JI";r'̂ '"' ™™r-*>-••»•* 1J=BJ'''W* • u •- ^•iiB'flK -̂ - .., i_ ,.,. c n..,..^».,,^^^,.,,,., .-«2.!.v.-1.'i.'fl'-'i'^--"^i^.-:^---«-'•••'•. "-'n^--^^.eirsa r.
• -

De landelijke raad der ETC heeft in bovengenoemde vergadering ook besloten
in alle daarvoor in aanmerking komende Brabantse steden,t.w, *s Hertogea-
boseh, liadhoven, Breda, Tilburg, Best, Oss, Helmond en Geertruidenberg,
een solidatiteits-commissie op te richten.

aar de jarenlange ervaring ons heeft geleerd, dat dergelijke handelingen,
ooral in het buitenland, meestal uitlopen op algemene stakingen, zijn wij
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