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Betr.» Russische infiltratiepogingen in INDONESIË j - ̂  '3V.'1948

Omtrent bovengenoemd onderwerp moge ik U
mededelen, dat mij van betrouwbare zijde het
volgende bericht bereikte:

1. Enige weken geleden is bil de Britse intelligence. . . . . . r ^ « . <-«r1**HM̂ !ri --̂*«̂*jfâ...........̂—. -̂ .̂ .f̂ L̂ ..
de_gedaohjjê Jjoveî ekopienf dat de Sussen In_Jaelwaan
Î ea, dat g3in~*^êNederlandse strijdkrachten in
ISBONÉSIE een vreemdelingenlegioen is of zal
worden toegevoegd.

2. Daarom zouden de Ruseen agenten naar de diverse
Nederlandse vertegenwoordigingen in het buiten-
land zenden, die zich voor Nederlandse militaire
dienst in INDONESIË aanbieden.

Verder moge ik U een afschrift doen toekomen
betreffende dit onderwerp, van een aan het Neder-
landse gezantschap te WEENEN gericht schrijven^
hetwelk mogelijkerwijs voor U van belang zou
kunnen zijn.

Ik hoop op deze aangelegenheid t.z.t. terug te
, komen.

Aan het Ministerie van Algaene Zaken,
J av as t raat 68,
's-GRAVENHAGE.



Wi j vragen om ophelder ing;'l

BERICHTEN OVER DUITSCH^ -IS» RUSSISCHE
ACTIVITEIT. '

Vroegere medewerker van Schacht adviseur van Grani?

Eenigen tijd geleden kreeg een administrateur
van een onderneming op Java, als evacué hier te lan-
de vertoevend, een "brief van een gewezen Duitschen
employé, inhoudende het verzoek, om wederom in sijn
oude functie op Java te mogen terugkeeren, aldus lezen
wij in "Het Dagblad" (Den Haag). De administrateur schree:
daarop terug, dat er zoo iets als een oorlog geweest
was en dat een zekere Hitler nu niet "bepaald een pret-
tigen indruk had achtergelaten, waarom hij geen reden
zag, om de-aen oud-employé weer in dienst te nemen.

Wie schetst U echter de verbazing van dezen
administrateur, toen hij dezer dagen een "brief
uit Indiö kreeg van dienzelfden employé met de
mededeeling, dat hij' weer hoog en droog op het
oude land in Java werkzaam was, aangezien hij er
in geslaagd • was, ï&et Engeïsche hulp weer naar Java
te komen en thans"onder bescherming stond van de

• • Topoeblik!,. '. '„, . ' , •. ' • • • - ' ' : ' : . , ; • . .
Van' verschillende' zijden bereiken ons - wij' ci-

teeren nog steeds "Het Dagblad" -"thans-mededeelingen''
betreffende do activiteit, van Duitschers in de repoe-
blik,, o.a. draaien een; aantal Engeïsche ondernemingen
weer met ..... Duitsche administrateurs 'èm Duitsche em-
ployé"'s. ' .'

De klap op don vuurpijl is echter het bericht,
dat "Het Dagblad" uit zeer .goede bron gewerd on
waaruit blijkt',dat achter .dr.Gani thans een Duitsch
financier•staat .Een gewezen medewerker van dr.
Schacht, een hooge functie bekleed'hebbend bij de
Rijkstrank in Berlijn, is in de Russische zone door
de Russen ontdekt.Hen bracht hem met den trein
naar Wladiwostok on'vandaar met een duikboot naar
Tjilatjap. D.eze. man, een zekere dr.R., staat als
zeer bekwaam bekend on vermoedelijk zal de op-
zicn.rfbarcnöe bestelling van een 300 miilioen re-
poeblikeinsche guldens aan bankbiljetten bij oen
Britsche firma al wol een uitvloeisel zijn van zijn
adviezen. . * •
De aanwezigheid van Russische duikbooten in Tjila-

tjap is verder al algemeen bokend.
-In-
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In Batavia meent men te weten, dat zij "be-
halve hot openhouden van do verbinding met Sov-
jot-Husland ook nog dienst doen om ropocblikein-
sche zeelui af te richten.
"Het Dagblad" merkt tenslotte opï
De R.VÜD., die er natuurlijk van op de hoogte

moet zijn, doet blijkbaar zijji bost om vooral te zorgen,,
dat dit niet in Amerika bekend wordt, want dan zou men
wol eons kunnen ontwaren, dat de verbindingen van de
repoebïik met de communisten toch intiemer zijn dan
het Amerikaanschè volk lief zou zijn*

Wij achten deze mededeelingon van "Het Dagblad"
uitermate belangrijk. v

Wanneer deze feiten juist zijn, dan hooft het
Noderlandsche volk het volste recht om dit te weten,

Vooral is een en ander belangrijk in verband met
de, op zijn zachtst uitgedrukt, aanmatigende houding
die den laatsten tijd van republikeinsche zijde,in het
bijzonder door Gani,wordt aangenomen,. .

Het gaat hior om zeer .gewichtige zaken en wij ver-
wachten - eischen zelfs - van de rcgeeringj dat zij '•'
zich niet langer in een waas- van geheimzinnigheid
hult. Wij vragen opheldering»

Typ, s' TV.
Coll*j dR,
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B .£.10006.

3Si.9. G% H .1 I .̂

Art. in "Hat taatata lïi®uw uit Indiv*1, van I? Jgprll .1947.

Ik "heb d© eer üfeer lxo*ZIenti« hisraeveciQ ter JccumlanesalöÉ; aan
te bieöan afschrift van een artikel in li®t Mei* ter stecle versciü jaeia-
de |ï©i*lodl®k ''liet Laatat* Hiauwa uit 2jo&i«^ yaa l? April J»l. Aat op-
schrift ^BerloUten over r/uitfiohe en £ üssiaöiw» -activiteit" *

bt kort ing ®o@© aa^ar d«a lutoui fiaanran

ïoll,: ^ EET HOOK V^ IEP
miUCmiDSBI

aan: KaBeüS dcsen:
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vdM. TV. 3. G&HEIM»

Art» in "Het Laatste Nieuws
uit Indiew van 17 April 1947.

Ik heb de eer U hiernevens ter kennisneming aan te
bieden afschrift van een artikel in het hier ter stede
verschijnende periodiek "Het Laatste Nieuws uit Indie "
van 17 April jl«, met opachrlf t j '«Berichten over Pui t se hè
en Eussische activiteit" •

Ter bekorting moge naar den inhoud daarvan verwesen
worden.

HET HOOP D VAM Bi
EILIGH
nanens

AAHï
den Regeerin^scoiaisissaris in
Algemeenen Dienst Mr.C.L.W.Poek, , ., n„„K, „„.
l !in 1813 no. 4, . -J.a.Orabbendaai
'a-QRAYEHHAgE,

Ooll.t
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Art» ia »H*t Laatst» HUuwB uit ladl*», van if April 1947.

Ik h«b de eer
t« bi*d*a ataohrirt T«H »»a «rtikêl in
ét periodiek "Bet !*at*t« Ki«i»* uit

«fi«riclit«ii oriap ihiltwJ» «a

kier t^w at«d«
vaa if April 1*1* »t

HET HOOFD ?XH CSB
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vragen dat ophelderingjï

BBRIGKT3N OVER DUlTSCIi. EN RUSSISCHE
ACTIVITEIT. .

Vroegere medewerker van Schacht adviseur van Gani?

Benigen tijd geleden-kreeg een administrateur
van een onderneming op Java, als evacué hier-te lan-
de vertoevend, een "brief van een'gewezen Duitschen
employé, inhoudende het verzoek, om-, wederom in sijn
oude functie op Java te mogen terugkeeren, aldus lezen
wij "in "Het Dagblad" (Den Haag).. De administrateur schreef
daarop terug, dat er zoo iets als een oorlog geweest
was en dat een zekere Hitler nu niet "bepaald een pret-
tigen.indruk had achtergelaten, waarom hij geen reden
zag, om dezen dud-employé -\tfeer in dienst to nemen.

WÊe schetst 0 echter de verbazing van dezen
administrateur, toen hij dezer, dagen een "brief
uit Indi& kreeg van dienzolfden'employé met de '
-mededeeling> dat hij weer hoog on droog op het
oude land 'in Java werkzaam was, aangezien hij er

. vin.geslaagd was, 'met Bngelsche "hulp woe.r naar Java
te komen en. thans;-onder-bescherming' 'stond, van de

>ropoeblik! ^-;v',.;• i.: .. " •••/• • * ' ' . . . < • , •-
Van verschillende zijden "bereiken ons -'wij ci-

teeren nog steeds "Hot D-agbla'd" - thans mcdödoèlingGn '
"betreffende do activiteit van ;Duitschors in de ropoG-
"blik,.. 'o.a. draaien een aantal- Engelsche ondernemingen
weer mét .... Duitsche '.administrateurs cm Duitsche 'om-
•ployé'-s. • . . .

De klap -op den vuurpijl' i's echter hot "bericht,
dat ''Hot Dagblad" uit "zoer gocdc--bron gewerd on
waaruit blijkt,&at achter dr..Gani. thans oen Duitsch
financier staat.Eon gowczcn medewerker van dr.
Schacht, een hoogc f-unctiö bekleed hebbend bij de
Rijköbank in Berlijn, is in de Russische zone door
de Russen ontdekt.Mön bracht hem met don trein
naar Wladiwostok en vandaar 'mot oen duikboot naar
Tjilatjap. Deze man, oen zekere dr,R,, staat als

, zoer bekwaam bekend en vermoedelijk zal de op-
zion^barcndc bestelling van oen 300 millioen re-
pOGblikcinsche guldens aan bankbil jette^n- bij o on
Britsche firma al wel con uitvlooisol zijn van zijn
adviezen.
Do aanwezigheid van Russische duikbooton'in Tjila-

tjap is vorder al algemeen bekend. r
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• .In, Batavi.ar.meent men te weten, dat zij be-
halve het openhouden van do 'verbinding met Sov-
jct-Rusland ook nog dionst doen om repoeblikein-
sche aeelui af te richtcru
rtHet Dagblad11 mcfkt tenslotte óps
De R,iV*D.> die eï natuurlijk van op de hoogte

moet zijn, doet blijkbaar .zijn "best om Vooral te zorgen,
dat dit'niet in Amerika "bökond wordt, want dan aou men
wel eens kunnen"ontwaren, dat do verbindingen van de
repoeblik met de "communisten toch intiemer zijn dan
het J^törikaansphe volk lief zou zijn.

Wij. achten deze mededeelingon Van "Het Dagblad"
uitermate belangrijki

Wanneer deze feiten juist zijn, dan. heeft het
Uederlandscfee volk het volste,recht om dit te weten.

"Vooral is een en ander belangrijk in verband met
de» op zijn zachtst-uitgedrukt, aanmatigende houding
die den laatstcn tijd van republlkeinsche zijde?in het
bijzonder door Ganijwordt aangenomen»

Het gaat hier, om zeer gewichtige zaken en wij ver-
wachten - eischen aclfs - van de rcgeering, dat zij
zich niet langer in'een waas van geheimzinnigheid
hult. Wij Vragen opheldering. . -

Typ.; TY.
Oolï•: dR.
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Betr.: EussiBohe infiltratiepogingen in INDONESIË . ̂
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Onder verwijzing/naar mijn schrijven, d.d. 19 No-
vember j.l.,no: ü 13615 o - C 56 - KC 1, moge ik U
hiernevens een nota doen toekomen over bovengenoemd
onderwerp, hoofdzakelijk bewerkt nair gegevens af-
komstig uit Nederlandse^diplomatieke bron.

Hieraan moge ik toevoegen, dat mij bijgaande
bijzonderheden over Pritz SITTE bereikten.
SITTE, Pritz, 20 - 12 - «46.
Oostenrijker, gedemobiliseerd uit de weermacht in
VTLLACHj heeft zeer uitgesproken anti-geallieerde
opvattingen. Werd in November 1946 gearresteerd door
de PSS wegene het illegale bezit van wapens.
Het is bekend, dat hi$ lid is van de KPÖ en dat hij

/J instructies had van FBDOR om een Toegoslaafse offi-
cier aan de grens te ontmoeten.
Afgesproken plannen voor het organiseren van sabotage
in de omgeving van VILLAÖH.
Toen hij vrijgelaten werd, kwam hij aanzetten met een
operatieplan, hetwelk opgesteld zou zijn door de
Yoegoslaafse officier. Op dit plan waren Britsê  ge-
bouwen als doelwit gemerkt en de hoeveelheden explo-
sieve stoffen, welke nodig zouden zijn. ̂ e operatie
zou in Maart/Mei beginnen en voor gewend zou worden,
dat Nazi''s er aansprakelijk voor waren,
ê PSS maakte afschrift van het plan en gaf dit door
aan FEDOR.
30-12-»46,

G-eboren te ZREMS an der Donau 30-8-'24,
Journalist en adverteerder met kantoor te VTLLAÖH,
Hauptplatz 11 en zijn privé-adres eveneens te VIILACH,
Dependence Hotel Moser.
De reden, welke hij gaf voor het geven van inlichtingen,
was, dat zijn verloofde in de buurt van de benzineopglag-
plaats woonde, welke nu#mer 1 doelwit is in het plan.
10-1-'47.

Na onderzoek van het verhaal is gebleken, dat het
niet anders dan leugens waren.

-2-
Aan het Ministerie van Algemene Zaken,
Javastraat 68,

18-GRAYENHAGE
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Hij werd veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf
voor het geven van valse inlichtingen aan de autori-
teiten.
1-11-«48.

GSI(b) deelt mede, dat hij ontsnapte, voordat
hij zijn straf uitgezeten had en dat hè:enige tijd
werd vastgesteld, dat hij in KREMS was.
De Russen weigerden evenwel hem door de Oostenrijkse
gendarmerie naar KARINTHIE te laten overbrengen, om
zijn straf uit te zitten. Blijkbaar is hij vrij in
ZREMS onder Russische bescherming.
Het is niet mogelijk na te gaan of hij door de Russen
/ertoe aangezet werd om de brief te schrijven aan een
[Nederlandse Legatie (z.ie mi j naschrijven d, d. 19 November)
i maar in ieder geval is~lle man "niet normaal.



AFSCHEIDT

Fritz SITTB
Journalist und Schriftsteller

Krems/Donau, den 3.1 o.1948.
Utzstrasse 13 NÖ,

(stempel) Mitglied des Verbandes
Democratischer Schriftsteller
und Journalisten Österreiohs
Mitgliedsausweis nr.1086

in die
NiederlSndisohe G-esandtschaft
in Österreich
W IE N It
Helferstorreretrasse 9 /UI.

Sehr geehrter Herr Gesandter !

Ion gestatte mir die höfliche Anfrage, o"b die Niederlande
Hreiwillige für ihre Kolonialarmee aufnimmt,
Bin Österr Staatsburger, 24 Jahre alt und bitte Sie, sich
duroh meinen Beruf nicht irretieren zu lassen. Habe reioh-
liohte Kriegserfahrung, Speaialausbildung im ITahkampf,
Panzerbekëmpfung und war Spezialinstruktor bei einem
deutschen "Tiger" Panzer Regiment.
Ihrer gesch Erledigung mit Interesse entgegensehend,em-
pfehle ion mich mit

vorzüglichster Hochachtung !

(Fritz Sitte).
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