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lierbij noge ik ü een fotooopie doen toekomen van een
rapport betreffende de Russisch Orthodoxe Kerk in ver-
lohillende landen, w.o. Nederland, welk rapport mij bereik-
;e van het Hiniaterie van Buitenïndae Zaken.

het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
Javaatraat 68



tte olftaa* of tte fouadatloaa of ta* tuaalaa irrtbodox Cbaroa
U «te ««oolaa spiritual Klaaioa la Cblaa.

- 191* **» •oaalaa «fclrltual alaaloa poaaoaaod la Cola* 19
a, 9 oa«a«aat 20 aêteola, K alaaloaary oaapa aad aorvoA mp «o

.000 nrtaiaar Oalaoao. Dorlog «te paat }$ yoara aovorol orthodox
tea ia Aaaatel. ^klac. lalcaa, Ctefoo. Moac Koac» Oaatoa aad

—~- laoaXl«iaa of Cbïaa bava aaala bo*a aot op. «ork oa tte «rolalai
of alaalaaaij oadraa tea alao baan coatlauod aad tb* proacblag of «te

- a*« atoppad.
lioal eoaaoaloa of tte »uaalaa ^Irltual Mlaaloa

la OblM ïi«k «te »o«tef Caurcb. «ftleb m* ««vorvU/ laton-Mfcod
«a a MMI« of «te Mulao<«lc ae«lvl«j of «te aooallod t̂ raod of
larlova*. «aa iwrtorod by <dle« of Hla Uollaasa of 0oo. 27.19*5.

tt tte fcfovroblo proapocta tor «te dov«lopaoa« of «te «laaloa'a
•o«lTl«loa, tevavor, voro aoawwba« oloudod b/ «te aeolaa la 1̂ 6 of «te

tor blatep loaaa (lakalaovltob,) «te oaaw out at «te boa* of «te
ooclootaotleal oppoaitioa to tte fatrlarob aad hla rttlla« blatep.
«o tte la«rlc«oa of «teao eireloa teatllo «o ürtbodo», tte

Avoablatep VlMor voa arroa«od oa üctobor 1 ,̂ 1̂ *7 07 tho
mllltarr aotborltloa oa a fala* chargo and obtalaod bla poloaao oaljr
aftor tte oaoTgatle lat«rr*atloa of taa eoaaulaT* roproaontatlvoa of
«te USJ».

Tte aobiaa *aa «ad*d aftar tu« «atabliauaoat In Jtilaa of tb*
paopla'a flaannratln fora of gova^oa«at.

tte ooa««rlaa old rollclouo-odacatloaal. traditioaa. tte rlen
alaaloaary oxporlaao* oadar local conditlooa. tte eoaAldorabl»
doralapaoat of oooloalaatleal aad otter laatitutloaa (toaplaa*

aaakoplaa. aatealt. Tarloua pbilcatorople oifaalaatloao aad ptib-
aalaf M«ivl«y) aad otter eoadltloaa allo* of tte bopo taat «te
pk of tte •naalaa Sjplrltual llaaloa la Cblaa *U1 eoatrlbato la

«M fttoro «o «te a«roaKttealac of tte tloa botvooa th* Cblaoao
orthodox popolatloa aad tbo «uaalaa Orthodox Cbwch.

tte folloviag oroat «aa a grapblo oxproaaloa of tbla boadt oa
O1' 5°» 1̂ *° "̂  io-t ^^ ^atrlcrea Aloxol, la tte proaooco of aa
^aooaalj of tte blorareba, ordaiaad In tb* itovojravloaak Oa«tedral
la loco** «te firat blaaop of Cbiaoaa natloaalltj. fjüor Tu aa
Blatep of tlètala.

Ia apoaklac of tn« Miaaloa ia Jap&n, «e uao tixla axproaaloa
oaljr d* Jvro» for tbo Japaoaoo urthodox Cbu êb taodad-bj tte
apo*«oll* laaowra of toa Arcbbiabop Hlkolal (Kaaatkln) aad tba
ao*popoll«*a aargol (Tlkljoair-or), baa boao Lu axlatooe* do facto for
oovorol dacadaa alroad/.



•Itb tb* oadiat of tbo doooad «orld *mr, to b*
7, 19%». a roojoaat aaa we* to tb* loot Hal» *a»fiaj«b

Alajaai te Mat Ooaalitorjr of tb* Jajaaooo Ortbodox Qwna «ad
> IU*lai Moaotolaa a roaaloa «l tb tuo

ofMU ttollaaa* of April 3, 1*6 tbo 4 _
wtth tbo "vaaiaa Orthodox tataar

A ploalpotoatiary of tbo rttriveb of aoaeov aad all taaaia
bad to m to Janaa U ordor to a*ttl* tbo Outrab affalro tbor*.
Tb* lllojal la*t*Tior«aeo U Obut-ab affaira of tbo Aaariaaa

( patiM avtboritlM. bovovor, dlotitfbod tbo oamaaieal MttlM
- of tbo JopoaoM Ovtbodox Outrob.

of olorer, boadod by « fe^-vor »oabor of tb* Urtbodox
OoooUtorr. fotatoku Oinm, obtalood tbo opooiat of &• oxtro«rdiMS7
Mo4 of tbo JapoAoao Cbâ ob on April 5, 1946 «ad, ia vtolatioa
of tbo o*ao«at aloo aebiovod tbo doeioioa to oovor tbo filial
tlo* witb tbo *UMi*a Ortbodox «otbor Oburcb aad tbo oobordia t̂o
of tbo JaaaaoM ortbodox pariaboa to tbo "bo»d of tbo Urtbodox

gm. Otarob ia tbo USA", tbo acbiaaatie tfotropolitaa Tboopailu. Tbo
W lattor aoat aoajaaia (aaaaljgu), uianop of Pittaburf to Tokyo.

î ajol to ita elorioal baad - tbo fatriarob of Boaoo* - part of tbo
alartar aad tbo Ivjaoa of tüo Japaaoa* Orthodox Cbureb, lod b/ tbo
Blabop
Obttrab

likalai, *aa ia aa oxtraorsUaarily gria pooitioa boeaoao tbo
tbodralyroportj. iaoludiag tbo aploadid oatbodral ia ïokyo, bad

booa aoiaod by tbo aeblaaatica and illoe*lly rogictorod undor tbo
of aiabop ttoajaala.
Aooordiac to tbo latoat iofo^matioaa. diabop Alkolai aad tbo
r lo/al to bia bav* otartod a lamait agaiaat tb* illogal

aoisaro by tbo oobiaaatica of thia r^oporty boloagiae to tbo
Japaaoao u^thodox Cbirr*ch.

1UWKA.

tbo Vjtaaiaa Spiritual Ulsaion in i»oToa foundod in isy? eaao
uador tbo jariadiatioa of ta* UatT^polltoa of 3t. ï etarcburc up

,- to 1908. Oallad «poa to ainiator to ooxbora of th* Orthodox
( Cbarab olQriai oa tb* lor*aa poaioaula, tbo Uiaaion carriod out

' Cbriatioa proaobiac aaoagat tu* local tioattion populatioa.
ïb* tio* of tb* Hlaaioa aad t:ie legal ^hurch autaorlti** ar*

_ oo» toaporarily b-rokoa off.

tb* iatoaoifieation of Catbollc and ^>ot«atant p^opanada ia
t-aloatlao aad tb* iajxnr*ri*a*d atat* of the jrtaodox Patriaroby
of Joruaaloa tomtb*r «ith tb* a*o*aaity for facilitatint Ortbodox
prilcriaaco to «*l**tin* fo^od tbo lort doly c(yaod of tb* taaaiaa
Ortbodox Cbureh to a*nd tb* Arctiiaaadrit* ftrrfiry (u*p*aaky) t*
Joroa«l«a ia 1643. Aa a r «aal t of bia trip b* waa on Fobruary 11.
184? appoiatod o*ad of tba 'uaalafl 3p ir t t aal Miaaioo CT«at*d ia
^aloatia*.

toa b*§ iaaiac of ta* * tr»t *o~ld «*•* tuo
fipiritaal Miaaion ia ^al**tln* poaa*aa*d oiuMroua Cburcbaa.
•otatoa* boopitala, oobool* aad otbar ioatitutiaa. Ia 1̂ 20 -
bovovort tb* liaaioa'a «atabliahaoat «aa ut tn* diapoaal of tbo
Ulocal, aobiaaatie ^yaod of fca^lovac.



l b* -4u**tioa of ta* r*tu»-B of UMI Poaalaa p*M*aaiaaa La
fal*«tia* M to* l*cal o*a*r - tb* °UMlaa ur*»ata» ITamifc -
mm r«la*d aj tin» lort tfolr latriartb Alaaai terUf ala T lal»
t* «M laMara patrlarcna U 1*5- la tba XOlat /*•* «f «a*
•laaiaa'a •xl*t*ae«, tb* Uo*t Hol/ i»trl*r«h oo ^ptiajlii' 17» 19»*
app*l«%*d «h* Ar«bl»aadrlt* jucoald (Looaeb**) te b* baad of tb*
•>«aaUa jpirltaal Hlaalo» la Pal*atia* and tb* Ar«a-?rl*Bt T.
r«lkb*v*k7 to t* hia aaaiataat.

C
Ta* Miaaloa ar^lvad in 4«ro»«l«i oa «OT««b«r 3üt

-tavlag r«««iv«d th« bl«a«las of Tia»thmsv fatrlar^ of J*r«a*l««,
b«ad of tb* llaaloa uadartoek W>» ola^lf ieatioa of tto*

propcrtj righta of tb* "»o*«l»o orthodox ChuroA aad ta« aottiag la
orditr of tb* prop*rty of tn*

Ua tn* baala of tn* ap>^op*>lat* act a, ooa*ld*r*bl*
la J*ruaal*a (tb* a*« citjr), Ala Aarim, Jaffa, aai f a~ laaarotb,
Carawl, ribrrlaa, «afdala aad oth*r plae*a waa r*tu>Éa4 t* tb*
Quaaiaa Spiritual Vlaaien la tal*atin*v Tb* r*tttra*d prop*rty •*•
la a**d of iaawdiat* r**toration vork* «b*a la flpriac 1**9 ta*

-̂  warriac aidaa la Falaatia* eoocluaVad aa armiatle*. tb* Miaaioa b*«aa
9 MM r*ato-atloa of tb* Trlalty Cbureh and ta* ahria* of tb* Mrtjrr

4l*xaadr* in tb* nia*ioa( th* churob of oaiata î t*r aad Paal la
Jaffa. tb* «bvrob of th* p*oph*t Elljab o«i Meoat Cara*l aad ta*
ahureb of tb* laaaa Hotn*r of God ia tb* Ooraaa aeaaatcrr. Conaid*-
rabl* foada awr* ap*at oa th* iarg**ealo r*atorati*a of tb*
bulldlaca of tb* üiaaioo aad ta* »ona*t*ry. «ork vaa alawltaaaooal/
imaartalian oa tb* r*p*lring of t n* wat*r aupplj ao iap*rt«at oadrr
iocal ooaditioaa, aad work waa o*|aa oa tb* a*ttiaf to rlchta of
tb* «laaioa'a bét «wd*n*. fa* daily hoidiag of a*rvle*a for tb*
lababltaata of tb* üiaaion and for pllgrlaa waa «atabliahad froa
tb* T*TJ firat day*.

la aocordano* witn tn* d*c-** of .tia noiia*** of i>oe*ab«r $U.
1^»9« B o*w aiaaion waa **at to Jeruaal*a l*d bj riadlaip (Kobcta),
dlabep of lauorkk aad coocisting of two ««•b*ra - th* pri**ta
Moakai** aad T. Koatla.

f ia contiauing th* i»*s(.o~ation of ita *atabliaba*nt aad
aupportiac friaadly r*latioaa with th* ortnodox iat^iarchy of
J*ruaal*n. tb* öpirltual Miaaion of th* ^uaeian orthodox Obureh
la atrl»ln - - - -
and

trlvina; to aphold in tala«tln« th* Intrreatc of erthodoaty
for ortuodo* pllgria».

Ia 18^8 oa Aoaoaciation i/*^, ion, üiabop of supurgaa. tog*th*r
«itbt tb* olvrloa aubordioat* to hlM aod tb* faithful J^riac
p*opl* of Irma. waa r*uait*d in th* Churob of tb* Triaitj ia tb*
Ai*xand*r ••vaiy Moaaat*rj «ith ^rthodoxy, aa oa* «fao had b**a
mp to tb*a a foliovrr of to* H*atoi*iaa h*r*a7. At tb* aaa* tia*
tb* loat floïjr %aod« "In ord*r to h*lp Biabop loa la tb* aaor*d

.ïld ortbodlaboura faeug h la aad ia o-d«^ to bulld ortbodox chureb** aad
ohureh achoola" a*nt a "'uer.iao opi-"itu*l llaaion to (frala.



Tbo auccoaaful aetlvlty of tao ttlaaloa *aa latorraptod b/ tho
•ar of 1*1» - 1*18 «boa «oaboro of tbo Mlanioa varo forood »o
•vacuato té tbo Canoaaua, vltbla tbo °uaaUa froatiors.

éjoaplto taa povorty of tna urtbodox f l ook of ffraia| Mawnrori
It boa booa ablo to proaanro lts Xoyalty to ortbodoxy. loaaa.
«iabop of Urala aad Salaaa, «bo «ao uodor tbo Jurladlotloa of tbo
—•—"- t̂ aod of Korlovae aad wbo la aov ataylac wltb bla

r flMk IB Ir»q, BOT* tbo «o»t rtoly fat<rUi«h Uoml. dui-ia* bl»
( «bort «t«j 10 Bagdad, k v«4u««t for bla rouifleatlob wltb tbo

«t>bor WoMiaa Chm*oh.

W

Aa f ar baeic aa tae tlao of rator tbo droat a Tuaaiaa wirtaodox
Oburcb bad appoarod la <oiat«^daa. J>aaaforrodat tbo boglaalac of
tbo l**tb Caatory to l'bo ttacoo. to tbo IClag'a palaoo, tbla ebarob
eoatlauad to rovala tbo oaly iaap of ürtbodoxy avoacrt tbo
>rota'ataat populatloa ot rfollaad. dofor* tbo war of 1914 tao
Mikob Govoraaoat proooatod to tiio Jrtbodox l^riob a good plot of
laad to build a eburch.

Ia Aofcuat 1̂ *6 th«
< i - « ....«. o . . » ^ >

ilolland waa ooaf intid 07 i:ia :iolia«aa on April 18,
la tbc cuwiar of l>4b of 1̂ »8 tb* ArebiBaadrito Jloaral.ua

bood of ttio Mlaaioa aad VaaSDoabulMa. tna öocrwtary of tbo
Ulaaioa, attoadod tbo c«IcD?ItToar7r tbo ^OOtb aaalvoraary
of tbo autooopbaljr of tba «uaalaa Ortaodox Gburob aad took part
la tbo Moaeow Coaforoae* of d«ade and "•proMntativoa of
utoeopbalooa urtüodox
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Ho: 118.- DIEMSTGBHEIM.-

Qnderwerp;"Leden der Communistische Partij
op Russische Seminaries"•-

Bij lagen :

28 Februari 1951.-

Lerbij gaand heb ik de eer U te doen toe-
komen, een opgeplakt artikel uit de "Gazet van Antwerpen"
van heden, - 28 dezer - , betreffende bovenvermeld onderwerp,
naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen. -

De schrijver van dit artikel: V".D.B.
v- j is kennelijk de Heer L.J.M.7AN DEN BEEK, Journalist, afkom-

stig uit Eindhoven, omtrent wien ik vroeger reeds één en an-
der rapporteerde.-



Leden der kommunistische
partij op Russische seminaries
M V D beambte als secretaris van metropoliet Boris

(Van onze Berlijnse correspondent)
' In kringen der Russische verzetsbeweging in Oost-Duitsland zyn
"Berichten ontvangen, volgens welke het centraal comité der Rus-
sische kommunistische partjj uitgezochte leden naar de orthodoxe
seminaries zendt om tot pope te worden opgeleid. Hetzelfde geldt
voor vde twee theologische akademies, waar de. hogere geesteHjkheid
gevormd wordt. Hebben de kommunistische kandidaten de akademle
verlaten, dan worden ztf m dienst gesteld van de M.V.D. en meestal
als sekretaris toegevoegd aan orthodoxe hoogwaardigheidsbekleders.^

Een dezer vertrouwelingen der
geheime politie
now, sekretaris

is Michael Zer-
van metropoliet

Boris, die enige tijd geleden uit
Kazan naar Berlijn kwam om de
teruggeroepen metropoliet Sergei
op te volgen. Onder Boris' gezag
staan ook de twee orthodoxe ker-
ken in West-Berlijn. Zijn sekre-
taris heeft tot taak hem voort-

werd hij op een plechtige bijeen-
komst, waar alle prominenten
aanwezig waren, begiftigd met de
orde van de rode arbeidsbanier.
Kalinin wenste hem geluk in
naam der Sovjet-regering en
sprak de hoop uit, dat de Rus-
sische orthodoxe kerk spoedig
het middelpunt zou vormen van
elk geestelijk streven der pro-

Het misbruiken van geestelijken! gressieve landen in de hele

durend onder toezicht te houden
en tevens een register aan te leg-
gen van alle personen, die zich
bij hem of de metropoliet melden.
De M.V.D. kan dan gemakkelijk
nagaan, welke Russen zich in
West-Berlijn ophouden.

MISBRUIK

l en kerkelijke instellingen voor po- [ wereld,
litionele doeleinden en het bolsje-

I wiseren van de geestelijke stanc
vormen een logisch uitvloeisel van
het beleid, dat de huidige pa-

! triarch der orthodoxe kerk in de
j Sovjet-Unie,"Alexei, sinds 1941 ge-
I voerd heeft. Zoals bekend, werc
j in genoemd jaar de opperste god-
i lozenpropagandist der Sovjets
kameraad Jaroslawsky, op pen-
sioen gesteld en zijn heftigste te-
genstander, patriarch Alexei, op
de voorgrond geplaatst. Voortaan

; zegenden orthodoxe geestelijken
j de Russische troepen, vóór zi;
' naar het front vertrokken, en
werd in alle kerken gebeden om
Gods zegen over het leger en de
regering af te smeken. Alleen in
Moskou werden 37 kerken op-
nieuw in gebruik genomen, terwij
het patriarchaat werd toegestaan
een eigen kerkblad uit te geven,

zij het dan ook met de geringe
oplage van 10.000 zorgvuldig ge-
censureerde exemplaren. Alexei
riep de bevolking van Leningrad
tot uiterst verzet tegen de aan-
stormende Duitsers op en verliet
de stad ook dan niet, als haar va]
ieder ogenblik verwacht kon wor-
den. Voor zijn werkzaam aandeel
in de verdediging van Leningrad

De ".GAZET VAN AMWERPEH"

van Woensdag, 28 Februari 1951*-

VOLLEDIG ONDERWORPEN
Dit geschiedde in 1945. Vanaf

dit ogenblik begon patriarch
Alexei zijn kampagne om alle or-
thodoxe kerken in het buitenland
onder zijn gezag te brengen en de
katholieken gewelddadig te be-
keren. De orthodoxe kerken in
Roemenië, Bulgarije, Joegoslavië,.
Albanië, Armenië, Georgië en de
Verenigde Staten plaatsten zich
spoedig onder zijn oppergezag. De
uniaten en katholieken uit Roe-
menië, Sub-Karpatisch Rusland en
Oost-Polen werden van hun gees-
telijkheid beroofd en in de ortho-
doxe kerk « opgenomen ». Sinds,-
dien heeft Alexei zijn posities in
Joegoslavië en de Verenigde Sta-
ten weer verloren, doch dé Sov-
jets kunnen over zijn prestaties
desondanks tevreden zijn. Hij
deed, wat zij van hem verwacht-
ten. Ook als politieke problemen
ter sprake kwamen, Steunde hij
het standpunt van het Kremlin
zonder enige reserve. Zo protes-
teerde hij bij de Verenigde Sta-
ten tegen de «Amerikaanse
agressie in Korea » en richtte hij
een oproep tot de wereld om de
vredesoproep van Stokholm te
ondertekenen.

Een bijzonder scherpe kam-
pagne voerde hij tegen het Va-
tikaan, dat hij in een zijner pre-
ken het centrum der internatio-
nale intriges noemde tegen de
Slavische volken en het middel-
punt van het internationale fas-
cisme. Zijn beleid van positieve
samenwerking met de Sovjets, dat
wel heel sterk afwijkt van pa-
triarch Tychon's houding (met
deze monsters van het menselijk
ras wil ik niet in verbinding tre-
den), heeft ten gevolge gehad,
dat zijn kerkelijke organisatie een
propaganda-instrument is gewor-
den in de handen der Sovjets en
dat kommunisten en M.V.D.-
agenten in de aan zijn zorgen
toevertrouwde geestelijkheid zijn
doorgedrongen.

VOORDELEN
Het is overigens niet oninte-

ressant op te merken, dat aftti-
kommunistisch Russische emi-
granten het beleid van patriarch
Alexei heel wat milder beoorde-
len. Zij plaatsen de voordelen van
de samenwerking met de Sovjets
op de voorgrond. Sinds 1945 is het
weer mogelijk bijbels uit te geven;
het aantal weer geopende kertfen
is sterk gestegen, terwijl de be-
volking opnieuw geregeld gods-
dienstplechtigheden kan bijwonen.
Ethisch-moreel keuren zij Alexei's
houding af, doch historisch gezien
willen zij hem geen verwijten
maken. De orthodoxe kerk heeft
in Rusland steeds in dienst ge-
staan van Staat en regering. Dat
dit nu niet anders is, behoeft
volgens hen dus geen verwonde-
ring te baren.

V.D.B.
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Auanaawa lat hl«p abg«wieJc»lt
Sta EfBbtschof rnasiach-orthodoxin B«k«nntnis3«3 hatt« d«n lanach g«auawrt,9to
Icatholl3«h«n Klroh» anzuschli«n.Di«3« Irlclflrung war mi t «In«r *l»rB«ag«nd«n tli»ologi3ch«i
B^grlchrag 7»T3«h«n,Di« 3or<fCtIa« Haciiprafung s«ln»r p«patnllch«n T«rhtltBlda« «rgab di«

dass M!» Ob«rtr«nt£«g«ng«nomi«i und «r »it d«r a«lbaorglich
mltRuni«rUn»in D»utaohland

St«litog bat «p dam misatoiueht,dl« Ton U» b«tr*ut«n GUaM^an unt«r aaneh«rl«i ?orwta
4b»r ifar« Pte»on,ihr« B»zi«hung«n,ihr» T«tlgk«it,«o»i« *b«r <JU Btaat-
OB T«^aaUsa«n»t» èl«-oaoh Koskou mltvraulttitWJSB tauad«lt slok UB

«of di«s« *|iM in d«n K«olïrichUndi»nst d«r 3owJ«t»0nion g*»
Fall «a sprioïit «IIMB Syat«t,das la d«a l«t«tên Jfttara la Rusland

«•Ibat vollig «blioh g«word«n ist.Ka Jeann ang«ao«n«n vinc§*m9èek** in d«n 40.000 Kircrwn,
di« aalt d«B Krl»g iBQBtJi wl«d«r «rtff Mt wurd«n w«ntgat«a ̂  d«r G«iatlich«n K.K.W.D.-
«goÉMi od«r doöh t» d«B polla«llidb»n»Iaformmtlonadl*nst d«s N,K.f.B, g«anraag«n slafl.
SI» «wrchm da«u b»iratatfau8 «ixwm B*rtll»rungst«ll,d«r 4«n R«gi«mê adt

g«g«nflb«rst*ht*Inf<»aatioa«» h«ran»uhol«n,dl« a«f k»ia« and«r* Vela*

Uitgetrokken door. Afd./Sectie ...,.Jk6& Datum

A.L. \7249~'47



Notitie KB

Op 22-6-'48 aan Expresse antwoord gezonden op hun vraag betreffende de
Russisch Orthodoxe Kerk, bij brief nummer 30070. Vsrder is om inlichtingen
over MISEACH gevraagd.

KB, 25-6-'48



POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Nr. I.D. 2440-4-8. ^

Uw brief: 33070,--"' ™"
d d . 17 -april 1948.

Onderwerp: Verblijf Sussen
te ..'i; 'Sterdaia,

Bijlagen: —

GEHEIM

Amsterdam, 27 1^194-8,

Vof
•M*..

r .

Van

l:'aai' a-3Ji3.eidi.nr-; van ';oven::aaigehb.ald sclir^'jven kan net vol-
;.;ende T/orden Bericht.

Van 19 tot 22 ..'eoruari 194S logeerde in Brack's Doelen
•i Hotel, rieuwe .Doelenstraat 24-, alhier, -irnola ^•^^^.i Se~

boren, te j.-"ieff, 20 \.oveiioer 1097, ciirecaeur, ongehuwd,
staatloos (voorheen van èussische nationaliteit), ;vonenne
te '-:'ar:js,, j'iue José Maria de ïleaédia 10, en op ?4/25 Feoru-
ari :1. l , loa;eerde in aet /eiatraal aotel der l....V.J. 5tad-
houoerskade y, alhier, ^^i£j-H^:aj^;J_, ;-:eboren te Moskou, 13
i.iei 1909, kooiman, v;.üi aussisclïë n.ation.:aliteit, v/onende te
., i o s kou.
;-Tet is niet bekend of laatst-ienoeïyu'ie uit .;::rankr';ik L;;ekonen

Deze gegevens eerden verkregen uit de lijsten van logeer-
gasten van alle hoi e Is en Io0e;.,ienten te dezer stede, over
de geriooe van '::0 tot 27 ^'euruari ,1.1.

uit de administratie \-jii de Vreeeii elin.;:;endienst, alhier,
konden geen gegevens inzake deze aarggele^venheid worden ge-,
nut, daar Igi genoende dienst :v,een aantekening wordt gehou-
den van de vreemd el in... en, die zich in verband /'iet een kort
verbluf n.*löüïi.

Den ;Ia

1000-4-J8
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mn Se perBone» fan ^aesineb» BAtte***
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. t*
opgave ree (Ie at**84*tt, WftftF zij.

Ite» Teï-blevem, *o« êooy
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Aan: C <y j~y-4-'48"
Van- KB \V<£&n.

J 2.APR.I948

O

Men meldt uit Parijs:

Een lid van het inlichtingennet
van de Russische Orthodoxe kerk in Frank-
rijk heeft zich tussen de 20 ste en de
27 sté Februari 1948 naar Amsterdam be-
geven.
In Amsterdam heeft hij een persoon ont-
moet, die uit Londen kwam", aan wie hij
fa 120/-/ heeft ter hand gesteld in ruil
voor een massa'in de Engelse taal geschre-
ven documenten.

Deze zaak schijnt belangrijk, daar
als gevolg ervan Parijs een rapport aan
Moskou zond.
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