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CIRCULATIE 

Niet langer houden dan ... . ... dagen 

AAN 

P&B 

GEZIEN 

dat. I par. 
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I 
Volgens geadresseerde 
nog t.k. aan 

Itisnte ~ 
aki je' 

e Tsjechische comm1.1nisten zullen 
innenkort beginnen, de partij van Jood

se elementen te zuiveren aldus worëlt 
uit bëtrouwbare bron verÎ'îomen. Radio

raag hee!t aangekondigd, dat op 27 
~bruari a.s. te Brno en congres tegen 

"cosmopolitisme" 'zal beginnen < .. ~ 
pöirl:1sme 11 is een woord uit het com u
n sc e Jargon om n aan e du1 en . 

I 
oo z n er aanwijzingen, da een 

... . ... ........ ... scW,ï.o.procss tegen dr Wladimir Clemen-
tis en Rudol! Slansky in voorbereiding is. 

l-----'----'----_.:.--------- - 1 De Tsjechische communisten hebben 

Aantekeningen: 

1f-cp I o 
( Ï T 5 J ~~tvr.Juje 

{ i'(S'1.) 

D 50. 15000 i! 10212 . '5 1 • 43 

reecjs eerder aanvallen op de Joden ge
daan: zo heeft Antonin Zapotocky, de 
Tsjechi..5che premier, zich bij verschil
lende g~legenheden fel gekeerd tegen 
personen, "die ·niet in de vaderlandse 
b.adem ·ziin geworteld". Oe go!I van antf!to 
semitisme in TsJecllöslowakije is vooral 
ontstaan- na,...de arrestatie van -Slansky. 
De Tsjechische commumstïsche pers BI!' 
gon toen. met de Russische antl-semie
ti.sohe techniek om achter de naam van 
een Jood tu&s~-ha!lkjes ee11 Joods klin
kende vettaling af te d~ukken . Zo werd 
Slansky na zijn arre~tatie ,,Salt:l;mann" 
genoemd. 

Het feit, dat Brno is gekozen als zetel 
van het congres is niet zoncjer betekenis. 
·In deze stad hebben ziel. kortgeleden 
a.Q·ti-communistjsche relletjes voorge
cjaan, waarbij communisten werden mis
handeld en ruiten van eomm1.1nistisohe 
ll!!bouwen werden ingegooid. 
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Nieuwe functie-verdeling in 
Tsjechoslowaakse Comm. Partü 

Het Centraal Com{té f an de Commu
nistische Partij van Tsjechoslowakije 
heeft in zijn te E ou e ·ongste 
zitting op voorstel va partijvoorzitter 
Klement Gottwald het besluit genomen 
Rudolf Slansky te 9ntheffen j van zijn 
functie als a!ge1 en sec~eta is van de 
Partij. Tegelijker · d werd epaald, dat 
deze post niet Jan leed zal wor
den. 

Het werk van de algemeen secretaris 
is overgedragen aitn 6 secretarissen van 
het Centraal Copité, te weten de secre
taris van het Praagse district der Par
tij, Anton Novo'tny, dustav Bares, Ste
fan Bastovans)l:y, Vaclav David, Joset 
Frank en Ziri Hendryck. . 

Tevens heeilt het Centraal Comité een 
nieuw politieR bureau samengesteld, dat 
tot taak heeft de dagelijkse gang van 
zaken in d 

1 
Partij te regelen. Dit be

staat uit lement Got~wald, · Antonin 
Zapot k , Wi!liam S~roky, Rudolt 
Slansky, mir Dolans y, Karel Ba
cilek en Alex · ka. Deze beide 
laatsten zijn gekozen in presidium 
van de Partij, waar zij de leden, die 
opgehouden hebben tot het presidium te 
behoren, vervangen. 
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Rudolf Slansky 50 jaar 
De alg;emeen secrètaris van de Tsje. 

choslowaakse Çommunl'Stische Pa!ltij, 
Rti~olf Slansk" . -\< ert heden zijn 50.ste \. 
verJaardag. j 

Uit alle d van Tsjeéhoslowakife: 
zenden de erke die onder leiding 
van preside Gottw d en Rudolf Slans- ) 
ky het soci isme in n land opbouwen, 
.hun geluk ense de thans 50-jarige. 

Slansk reeds sinds zijn jeugd 
in de rijen van de Communistische Partij 
van TsjeChoslowakije waarin hij thans 
zo'n belangrijke functie vervult. 



RAPPORT van ACD voor B.-

:BetroUVtbare, met nader te controleren bron meldt bij 
bericht ACD/1'08976/115 A-l . 

zie bijgaande fotocopie. 

" " 

!ma :Bij gebruik van deze informatie bui ten de dienst moet 
· de telegrafische herkomst worden verzwegen. 

ACD, 109011, 10-5-51. 1 bijlage 



-·-1 
~ 

lo1oll 
~ - lo/). 

• 

• 
A,-1 

ZEER 
GEHEIM 

FOTO _ 

No.Jcf.JS 

Een nos>: niet v.efdentificocró. T'1Fcho-S101·raa.ks station zond 
01l 23, 4. 151 llét . vo1 p;ende bericht in Jt.orse-cust uit. 

3u11otin van 23,·~.'51, 
De Zonö.agsbladen brenrren b erichten ov er él.e zitting van 
het Centrale Comité ván de SLOVAAKSE C0l1. PARTIJ van 
18 tot 20 A1)r11 in 3RATISLAVA, Hoofdthe51él "Activiteiten :n · tal~en van à.e partij voor SLOVAXIJE 11 uerd de eerste 
o.a.;r van de ::ittin(ii voor~ebracht door de voorzitter van de 
COr1.P.van SLOV, (11.,3,8, 1 V,SIROKY, die . ö.a_o; Herden nog 
~ verde~e thema's voorr~edrae,en, e11 '"el d.oor het 1ld va.n . 
a.e K.S,<:>, 3ASTO VAi~SKY "over enige as~Jecten van de partij-
arbeidu en door kameraaaJTULIBRANIK 11 over de vergrote · 
~al~en van het vijf- jA.renplan, 11 De J.ezingen kourdon d.e 
oere1kte resultaten bi.l de uitvoering van het v ijf- .jaren
plan voor SLOVAKIJE goeà. en ont>·rikl~elden het i)erspectief 
van het verhoogde tempo van de economische ontHikkeling 
van SLOVAKIJE, Het slot1iOord had V, SEROKY en daarna nam 
het Centrale Comit~ de veelbetekenë.nde resolutie aan 
11 over de ma.rxistisch.-lenistische po.rtl.jopleiding 11 en 
"o~er ö.e verhog.ing van de po.rtij_dagbladpers tot 300,000 
S,.oASTOVANSJCY benadrukte in zijn betoog voor allen de 
noodzaak de bevordering van à.e voorlichting van de 
OOlaj CHiatische gro ndel ar, van de partij, grondslagen 
van het ·demöcratische centralisme, interne partijdemocra
t 1e en kri t :l.ek en zel fltri t iek, 
Rij vo:erde enige voorbeelden aan van onjuiste methoden 
van partijarqeid en ,1iees 0 ;1 gevolgen van die methoden 
welke er volp;ens de leer uit voortvloeien. H:!.,l ler.;o.e de 
nadruk op de · noodzaak zo vaak mogelijk in de fabrieken 
liedstrijden uit te schri.jven en arbeiö.erasrunenkomstan 
te hqu~en~ ---- productieregelingen----
l 's-:ül'tgem i!let genootschap;_Jen, met kl.eins en ~iddel.bar.e 
landbou1·•ers openbare samenkomsten, i)e functionartsaen 
moeten zoveel· mogelijk contact met de arbeiders houden, 
met de werklui, met de kleine en gemiddelde landbOUI·ters. 
Iedere communist moet agitator ~rorden. 
V,erder sprak hij over ó.e ervaringen van de districta
conferenties en bracht de noodzaak naar voren van verbe
tering van de ~:>.rbeid ve.n de orrranisatiecomit~ 1 s (0, V,) 
en grondorg&<isati~st hij s)rak over de a~nname in de 
partij en over de lenenstaat. In SLOV;~IJE zijn gere
tistreerd 211922 CA.11ó.idaten en positief geregistreerd 
134098 leden. Hij sprak over de noodzaak van verdieping 
van de l·iarx-LeninOl)le iding en s-~ecianl over verbetering 
Vrul het verloop bij de R,S,O,(?} ~enelotte over de 
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doordring ing van de verdiep ing van het Harx-Leninbelrust
zijn en de uitrusting met het grote voorbeeld van het 
C3:HTR, COl~. DE AL-E:UGE COI~.PAR.TIJ der BolsjeNleken ver
vult de K. S. S. met S~OKY à.e grote taken '"e1ke de ' 
historische zitting van het Centr.Com. van de Com.Partij 
van TSJECnO SLOlvAKIJE uit stippelde, namelijke onze ge
liefde president van de republiek en de voorzitter van 
de partij KL.GOTTl•lALD, 
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P aag verbiedt 
alleclubs 

·Zelfs de sclraakclubs 
QNGEVEER .55.20.0 parti~ullere 

genootschappen, clubs en 
verenigingen, ·van de . grootloge 
der vrijmetselarij tot dorps
schaakclubs .toe, worden · op bet 
og·enblik ontbonden op ·bevel van 

1

1 het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, zo verneemt Reuter te 
Praag, 

......... f. r • 



Het complot van Sling zn 
Tsjecltoslowakije 

Handlangers in het leger 

Beide Is bebben chtige· 
n áe controle an de 
Communistisch Partij 
ancten te krij n . 

Generaal Rei is plaatsv: rvangend 
minister van De nsie. Gen aal Kopold 
is de schoonzoon an M Ie Svermova. 

Radio-Praag. eft ekendgemaakt, 
dat aartsbisschop o f Beran gelast is 
Praag te verlate n buiten de hoofd
stad te verblijve , omdat hij gehandeld 
heeft tegen d strafwetten. 

Het bure van de aartsbisschop te 
Praag za worden overgenomen door 
Antoni Stehlik. 

Dri Tsjechoslowaakse moordenaars 
zijn ter dood veroordeeld voor een moord 
gepleegd op de voozitter van het dorp 
Koubalova Lhota. 

(Arcor) 

----
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Uitgebreide zittmg .vän het Centraal-Comité v 
' . . ~ . 

de Tsjechoslowaakse Communistische Partij 
Onder voorzitterschap van kamer~d Antoni 

Zapotocky kwam van 21 tot 24 Februari in 
Praag het Centraal Comité van de Comm~
nistische Partij van Tsjechoslowakije .bijeen. 

Op de eerste zittingsdag bracht kameraad 
Vaclav K()pecky verslag uit over de arbeids-. 
resultaten'' van de centrale commissie, waartoe 
de kameraden V. Kopecky, B. Keiler en G. 
Bares behoorden. Zij waren door het presidium 
van het Centraal Comité van de CPTsj. ermee 
belast · het geval Otto Sling Maria Svermova 
en andere misdadigers, saboteurs en samen
zweerders te onderzoeken. 

Kameraad Kopecky legde in zijn verslag d 
inhoud voor van de gedocumenteerde onthul 
Jingen over het spionnagewerk van de slu 
agent van de Westelijke imperialisten, 0 o 
Sling, alsook over het ondermijnlngswer an 
M. Svermova, de leidster van een uitgeb eide 
samenzwering. Het doel van deze S!IJ!l · 

ring was de partij en de staat aan eh te 
trekken en Tsjechoslowakije van het vredes
kamp, dat door de Sowjet-Unie gele' wordt, 
los te maken en het kapitalisme in T_sjechoslo
wakije te herstellen. Kopecky o91;maskerde 
in zijn verslag de vijandige instelling van Sver-
mova t.a.v. de opbouw van het :e-ül 
Tsjechoslowakije, op grond va ' het ontstaan 
van een door Sling en Svermova: geleide partij
vijandige ondermijningsgroep. •lil opdracht van 
h,et presidium van het Centraal ·comité van 
de partij stelde Kopecky voor om Svermova 
het lidmaatschap van het Centraal Comité te 
ontzeggen, haar het mandaat te ontnemen en 
uit de Communistische Partij van Tsjechoslo
wakije te li!luiten. 

Daarop kreeg Maria Svermova het woord. 
Zij gaf toe sinds vele jaren in nauwe betrek
king tot Otto· Sling te hebben gestaan pro
beerde zich echter te rechtvaardigen e~ zich 
uit te geven voor een onschuldig slachtoffer 
van Sling, waarbij ze de tegen haar ingediende 
aanldachten onbeantwoord liet. 

Aan de discussie namen 18 sprekers deel, 
die vol toorn en verontwaardiging het op
treden van de samenzweerders en schadelijke 
individuen veroordeelden en het voorstel van 
het presidium van het Centraal -Comité der 
CP van Tsjechoslowakije goedkeurden. 

De voltallige zitting van het Centraal Co
mité bekrachtigde bovendien eensgezind het 
besluit van de voltallige zitting van het dis
tricts-comité van de CP in Brno over de uit
sluiting uit de partij van de agent van de 
vijand, Otto Sling. 

Stefan Bastovansky bracht aan he\; Cen
traal Comité verslag uit over de · ontmaskering 
van het spionnagewerk van Vlado Clementis 
in verband met het ontdekken van een burger
lijk-nationalistische groep, die zich in de Com
munistische Partij van Slowakije met partij
vijandig fractiewerk bezig hield. Het Centraal 
Comité keurde eenstemmig het voorstel goed, 

om V. Clementis, G. Husak en L. NovolJ\esltyi. 
het lidmaatschap van het Centraal Comité ValS 

de CP van Tsjechoslowakije te ontzeggen, 
het mandaat voor het parlement te 
en hen uit de partij te stoten. 

Over de tegenwoordige binnenlandse en 
ternationale situatie, over de toestand in 
partij en oYer de eerstkomende taken 
in de zitting de voorzitter van de CP 
Tsjechoslowakije, kam. Klement Gottwald. 

In de zitting hield buitendien de 
eeretaris van de Communistische 
s owakije, kameraad Rudol! 

ffen inleid g over het partijwerk op 't 
land en · er de eerstkomende taken bij de 
bou~ an de landbouw-coöperaties. Het 
van het presidium van het Centraal 
v CP, kameraad Jaromi uc»"'''""'Y. 
een inlei · g over de uitbreiding van de 
van het ·V jarenplan van de volk11ec•an<miiG 
d.w.z. over bespoediging van de 
tische op_bou ·in Tsjechpslowakije. 

De plv. alg. meen secretaris van het 
traal Comit · van de CP, kameraad 
Fr11nk, hield een inleiding pver enige 
lands-politieke en interne pa·rtijj-vJraacgstultkE~n 

lj bracht verslag uit over het resultaat 
de contröle en het omruilen van de 
boekjes en stelde voor de deur van de CP 
open te zetten. 

De discussie op de inleiding nam twee 
In teslag. 48 kameraden namen er aan 

De sprekers vel'klaarden zich met de 
leiding van kameraad Gottwald volkomen 
en betuigden hun trouw aan de H.roeJ.uers>uassa 
en hun gehechtheid aan de grote zaak 
Lenin en Stal!n. 

Kameraad Frantisek Krajcir · behandelde in 
zijn inleiding in de plenaire zitting uitvoerig 
de voorstellen van het presidium van het Cen• 
traal Comité van de Communistische PartiJ 
van Tsjechoslowakije, bijzondere maatregelen. 
te nemen om de verzorging van de bevolking 
met brood, meel en meelproducten te verzeke. 
ren. Tn overeenstemming met de voorstellell 
van kameraad Krajcir nam het Centraal 
Comité eenstemmig een besluit, waardoor' aan 
de regering werd voorgesteld bijzondere maat. 
regelen te treffen. Het gaat om de invoering 
van kaarten voor brood, luxe broodjes en meel, 
waardoor de verzorging van de werkende be
volking, vooral van de arbeiders, met brood 
en meelproducten, volkomen veilig wordt ge
steld. 

De voltal11ge zitting van het Centraal Comit6 
was het unaniem eens met de inleiding van 
kameraad Klement Gottwald en besloot deze 
inleiding, alsook de daarin omschreven takeQ 
van het partijwerk in de tegenwoordige pe
riode, als grondslag te aanvaarden 
. D_e _zitting verklaarde zich ook ee~s met de 
mle1dmgen van de kameraden Rudolf Slansky 
Jardmlr Dolansky, Josef Frank, Vaclav Ko! 
pecky en Stefan Bastovansky. 
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Onderwerp:"Kominform tegen 
Tsjechische Communisten".-
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Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe
komen, een bericht uit de pas heden ontvangen "Gazet van Ant
werpen" van 30 en 31 December 1950, betreffende bevermeld on
derwerp, naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen. 
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KOMINFORM VALT TSJECHISCH 

KOMMUNISME AAN 
Naar de correspondent te We

nen van de «Times» schrijft, wij
zen tal van tekenen ·er op, dat een 
recente aanVJa.l van het kominform 
op «Rude Pravo», het blad van de 
Tsjechoslova<JJkse kommunistische 
partij, «ernstige onenigheid onder 

! de leden van de partij heeft ver
' oorzaakt». 

De correspondent voegt er aan 
' toe : «<n strijd met de gewoonte 
(' is het niet president Gottwald, die 

de ra~ioboodschap Vlan Kerstmis 
·tot de natie heeft gericht, maar 
eerste minister Zapotocky, die een 
artik.el · uit «Rude Pravo»· · heeft 

nadruk er op wordt gelegd, dat 
het van belang is Moskou niet in 
de steek te laten, zoals Tito heeft · 
gedaan. ): 1.. ~ 1[ 

De «Times» gaat verder : "' zo
doende herstelt «Rude Právot ~ 
ten. .. ninste gedeeltelijk, de va•gis-~1 
singen die het Konmi11form het 
bLad heeft verweten». ' 

«Maar Slansky noch Zapotocky · 
noch president Gottwald, die in , 
het blad van het Kominform in · 
het geding werden gebracht, heb- · 
ben tot dusver nog niet aan zelf .. 
kritiek gedaan voor de aan «Rudo 
Dravo» verweten vergi·ssingen». 

voorgelezen, waarin de noodzake- 1~----.,...,""'!"....,".,...,......,.....,_ .... .u 
lijkheid wordt beklemtoond )het 
aanstaande j<JJn de productie met 
15 à 20% op te voeren, zo men de 
huidige levensstandaard van de 
Tsjechisdi~ en Slovaakse aabei-
ders wil handhaven~. 

1 De «Times:. voegt er aan toe, 
· da.t in hetzelfde nummer van het 1 

blad een artikel van S1ansky, de l 
· a:1gemene secretaris van de Tsje- . 

choslovaa.kse kommunistische par
tij voorkomt, hetwelk eerst i.n het• 
blad van het Kominform was ver
schenen, en waarin Maa.rschal!k , 
Tito wordt aangevaHen. terwijl. de , 

De "GAZET VAN ANTWERPEN" 
van Zaterdag-Zondag, 30-31 December 1950.-
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. Op 29 September., l95Ó ' te· 11~ ~30 uur, V:erti .. ok naa'.r ·tonden dê 
pas.sêgie:r genoemd in rapport d.d • . 16 ·. september 1950, genaam: 

. . i;~ der WOUDÈ. Jàn', 
4* t 

JSeboren t Koog' s.ari 'd.e ·zaári; ·a:êil :1 Mei 1906, beroep Dire~teu:r"· 
van de Pretoria Light Aircraft ComP.a.l1Y: L:j::d. te Pretoria, Wonder
boom Airport, P.O. Bo;.& ~027 ,- nationaliteit Züid-Afrikas.nse, in he~ 

· bezit .. van paspo~t No 78783. • · . · .. · 
Daar . dez~ passagier op 15.9.1950 naar Praag was vertrokken 

-voor het kopen van vliegtuigen, is hem. het een en ander . gevraagd 
i, v.m. zi:jn bezoek aan Tsjecho-slowakije, waarop hi~ het navolgen-ae vertelde : . . . . ' : . . . . . 

11 Wat ·Tsjecho.-Slovi<lkije voor een land is, 'weet ik rüet ; .ik · 
maàkte het vol .. ende mede : ·· · · · .. · 

urn de nacht van 21. 'op 22.9.i950, omstreeks 02~00 bl.lJI', · 
werd de deur van .mijn hotell-r.$!1er geopend en kwam~n een kapitein . 

, en een sergeaht . birulen. · ,~..~e :kapit ein gaf . eon brul "Con trol.'' e 1 êij 
gingen mijn ~er doorzoeken , onder bed, in· de kasten en. onder ta
fel ; dit hebben zij in alle hot~lkamers gedaan. 

De volgende morgen vroeg 'ik aan de portier wat e·r aan de 
hand was , doch deze man zeide n~rgens ven te wct"'n , wat voo:r> he.n1 
ook wei het beste is. . · 

Ik sprak met de directem" van een vliegtuigfabriek,.,. die 
. vertelde mij , dat hij uraag eens met mij zou willen prateJ:l bij 
·hem thUis , maar hij .à,ur.fde het ri .t . want een mede-directeur had. 
voor drie maanden een Zwitser bij hem thuis op bElzoèl;':: ge1rr·:~.agçl 
en met hem gesproken- Hij werd de volgende morgen gearresteerd 
en sindsdien is niets meer over hem· vernomen.' 

Hij had met Generaal STANOFJKI, · Hoo_d van de Militaire 
·. Luchtvaart. in een Sokol "'evlogen en -b.a.d daarvoor een permit t:;e

kregen wat -nogal veel voeten in de aarde heeft gèhn.u.. Dit was 
alleen niet voldoende , want hij mocht ~et in de hangar komen. wa~ 
die kist· stond t hoewel in gezelscl'lap van. Gene:raaJ. STANOFala., r1aär 
deze moest eerst naar de 'achtcommandant om tocsterominB te . vra_e.n~ 
De hangars <'To:~den bewaakt doo r .. militaireh met een grote honc1 bij 
zich. De burgerluchtvaart is daar taboe .. 

Hoewel hij geen kooporder had geslQten, was hij toch irt de 
gelegenheid geweest. meer te ·weten .te komen over de door hem beoog
de vliegtuigén. Hij kreeg geén lmns om endere ylie ·tuigen. te be-

. .kijken dan die waarv-oor bij geinteresseerd was • 

.. , I . 
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. van · der WOUDE , J . is op 22 September 1950 u.it Pra.ag 
op .SchilJhol aangeko•non en heeft een week bij zijn f'ami1ie· 

. in NeÇI.erland verbl-1j;f' gehouden . Hij ging nu naar EngäLand 
en zou aldaar 10 dagen. verbl;i:jven, ·waarna hij naar Preto-
·ria te;t~êl"de . · · · 



No.: 93521 's-Gravenhage, 5 October' 

Betre: Jan van der WOUDE. VERTROUWELIJK 

Kiermede bericht ik u, dat de geheime signalering, welke 
ik U met mijn brief dd. 29-9-50 onder No . 93521 betreffende Jan 
der WOUDE deed toekomen, als vervallen kan worden beschouwd. 

M. C. 



• 

No.: 

Bijl.: 

Betr.: 

--·· --.- '\ 
~ . . ·. 

~ 
9}521 
gene 

Geheime signaleri ng. 

's-Gravenhage, 29 Sept ember 1950 

~BJROU\VELIJK. 

I k moge U verzoeken op de lij st van geheime sig
naleringen te plaatsen: 

1. Naam: Van der WOUDE 
Voornamen: Jan 
Geboorteplaats en -datum: Ko og a/d Zaan , 1/5•1906 
woonplaats, straat en huisnummer: Zuid-Afrika 
Nationaliteit: Zuid-Afrikaans 
Beroep: Directeur Pretori a Light Ai r craft Compro1y 

2. Grenspassage moet worden doorgemeld: 
ao~~~ 
b. ~-~-=· ~xb~~~~~~~~m 
c. Alleen schriftelijk. 

3. Signalering geldt l angs: 
le. ~ 
2e.~ 

~ 
~ 
d. Luchthavens. 
3e.~~ 
4e. 

4. De volgende bijzondere behandeling wordt verzocht: 
Vérmelding inhoud bagage en zo mogel i jk fotocopieën van 
bescheiden en correspondentie 

5. Signalement wordt v~ gevraagd. 
n i et 

6 • Foto war dt WEix gevraa gd . 
niet 

7. Reden van signalering: 

8 . Bij uitreis mag buitenland met vermelding van reden van 
s i gnalering v~worden gewaarschuwd. 

niet 

9. 

10. 

Looptijd van de signal ering: 
le. 0~ 

' · . 2e. 
3e. Eén in- en uitreis o~ 

~~ 

Bijzondere mededelingen: 

Paspoort Oe 78783. 
Disc~ete behande~ing. 

M.O. 



CO FJ 
o. Gr.v.v. 1382/50 ~one. 

Onäorvrorp: J.v .~. OUDE. 

• 

an : B.I.D. 

~p: lU . 
Coll.: .t 6 

• 

en 

Te Uwor im?onnati · .mo· e tk: U hierbij 
doan toekomen een uittreksel 11i:t c:JCn rorr 
port, opgemnal~t door z, betl'Qkl.d.ng he'buend 
op Jan 'II~.Jll é.la.r :,&UD.& . ooar &ii inhoucä 
waarvan ik U kortheidshalve moge VClWijzon • 

s . T. 

I t 

'7~ 



1 .. lor/ co1.llr 1~):,0. 

ataa n [.)J :t"SO'.N.el. 
l)j t:rotl\1 r .. 
ootror r . 
@ • 
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U 26486a - C 56 - C1/cs2 • 

Land: 

Onderwerp: 

Referenties: 

Datum van 
waarneming: 

Bron: 

• Opmerkingen : 

• Verzonden aan : 

TSJIDlliOSUJWAKIJE 

Opleiding sabotage-agenten 

12 Augustus 1950. 

bet rouwbaar 

. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ... . .... . . . . . . . ... . . ... ·. ·: . ... . . 

Aan bet Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
'sGRA VENHAGE. 

1 September 1950 • 

.-1 1 SEP. 1950 



U 26486a - C 56 - C1/cs2 , 1 September 1950. 

Betr: Opleid i ng s abot age-agenten. 

• 

• 

Volgens een te REIG1TI&NHALL in Duitsland verschenen blad van TSJECHO
SLOWAAKSE emigranten , dat "Integral" heet, worden in TSJEG'HOSLOWAKIJE 
t hans sabotage-agenten opgeleid. Het blad zegt het orgaan te zijn van 
de verenigi ng van Vrije 'l'sjechen en wordt uitgegeven door het Verlag 
"Freiheitlicber Ts jechisoher 1\reuzfahrer im .àusland". Hieronder volgt 
een ve rtaling van het artikel in kwestie. 

"In de stad LEI T.MERI TZ in Noord BOHEMEN worden in het gebouw va n de 
vroegere gendarmeriekazerne c ursussen van zes maanden aan Sudentenuuit
sers gehouden, die in TSJECHOSLOWAKIJE gebleven zijn en die in de een 

~• of andere relatie st aan Iret de organisatie van Karl KREIBICH,die kort 
leden. t q t gezant in MOSKOU benoemd werd. In de maand J uli waren er 81 
van z~LRe Sudentenduitse leerlingen. De adspiranten worden zeer zorgvul
dig u:lf gezocht en elk hunner moet kunnen bewi j zen, dat bij uit a rbeiders 
kringën .stamt. Na afloop van hun leertijd krijgen ze politieke instructi 
hoofdoa&"kelijk om sabotage in WestDUITSLAND te gaan verrichten. Het 
speel~ :ieen rol, of ze vroeger al communist geweest zijn of niet, of 
dat z~""in de bezettingstijd met IITTLER gecollaboreerd hebben of niet. 
Elk .Jarr: hen moet, wanneer hij naar DUI TSLAND vertrekt, een garant ach
terl~e~ , een bloedverwant of zijn gehele gezin. Zij krijgen een vast 
salari"s van 6000 kronen per maand(dat is zoveel als een stootarbeider 
of een hoge beambte in een ministerie verdient). Bovendien krijgen ze 
kindertoeslag van 200 kr.per kind. Ze moeten de communistische gedachte 
in West DUITSLAND sterker maken en zij moeten als agitator, als agent- , ' 
provocateur en als sabateur optreden. Ze moeten zich aan de andere 1 ' 

kant van de grens voor uit het land gezette Duitsers uitgeven; hun 
voornaamste arbeidsterrein ligt in kringen van anti-communistische 
Sudentenduitsers. Enkele leerlingen van de curssussen worden tot spe
cialisten gevo:rnrl op het gebied van enkele takken van industrie. Zij 
moeten in de sleutelindustrie van WestDUITSLAND zien door te dringen. 
Zij krijgen o.a. ook les in correct Duits. Twaalf speciale instructeurs 
zijn aan de inrichting weitzaam, die alle in SOVJETRUSLA..lllD geschoold 

A zijn---sociologie leert een zekere Dr Rt\TTEL, stakingên en demonstra
, A ties leert Kosta DUVEDIC, redevoeringen houden leert Jaroslav REZNY 

__, en vakbondpolitiek Slavcroir SOUCEK. 
De discipline is zeer streng. Overtredingen worden met transport 

naar de SOVJErUNIE bestraft. In Juli werden zes leerlingen naar 
RIJSLAND gestuurd. De thans lopende cursus(?) eindigt op 30 Juli. De 
deelnemers verlaten het land dan of via de Oost-zone, of. als 11vluchte-

) 

lingen uit TSJIDHOSLOW.AKIJE" of zij gaan met transporten van zieke 
Sudet end ui tsers mee, die naar het '\ie st en over de grens wo :eden gezet 11

• 

( 12 Augustus 1950). 
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Copie voor 00.80182. 

6 October , 50 

c. 91681 
c.xr. TA.4. 

drie GJmEIM 

"Pragu.e News Letter" 

Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aru1 te bieden copie 
van mijn geheim schrijven van heden, no.91681 met bijlagen, gericht 
aan Uw Amotgenoot voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, naar de 
inhoud waarvan ter bekorting verwezen moge worden. 

A~ Zijne Excellentie 
de Minister v • .Buitenlandse Zaken, 
te 
's-G R A V E N H A G E. 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 

Mr L.Einthoven. 





Copie voor 00.80182 
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RAPJ?O T 
Van: KA-R.A. 
Aan: Hoofd K .B • 
No. A. 560. 

QP KAART I 
ACO{ 
DAl: i .) 

1'!-!: ;~~ · i 

ONDERWERP: nprague News Lett~"· 

~25MB.~ 

ACD/ . I 6'8; 

1. In antwoord op Uw ver zoek dd. 1-4-50 op schutblad 
CO. 80182, deelt CLIPPER ons mede, berich t te hebren 
ontvan,q:en van zi jn Directie, fut bet hlad "Prague News 
Letter" gepubliceerd wordt door bét I/Iinistet:±e voor 
Inlicbt i nP:en in Tsjecho-Slovakije, Het is sterk commu
nistisch . Het wordt verspreid in de vor1 .. van e en 
folder of bulletin. 

24-8-50.~ 



R~fJi9 
2~944a-C56-C1/CS2 22 J uni 1950. 

Land: TS.lliCFOSLO'.'!AKIJ.E 

• 

Onderwerp: 

Referenties : 

Datum van 
waarneming: 

Bron: 

Opm erkingen : 

Verzonden aan : 

Aan het Hoofd van 

Mi nisterie van St ab.tsveili(Shei d 

28-5-50. 

22.. 

de Binnenlandse Veiligheid sdienst , 
J avastraat 68 , 
' sGRAVENHAGE. 

0? KAARTI 
ACD/ 1 

DAi: ·'fif.\l'J 

I P~: J/1 . ,, 
-~'(r( 

- - . .I ,:Jr?-1 __ {}!, 

27 Ju.Nil'fil 

ACD1 88cn5'o 1 



• 

• 

U 24944a-C56-C1/CS2, 22 Juni 1950. 

Betr: l.iinis terie van St a~ tsveiligbeid. 

-{- Ladisla us KOPRIV.ii heeft in ~SJ}.;CHOSLO'.I".EIJE bet ambt 
van minis ter aanvaard in bet zo juist opgerichte Jïnist erie 
van St a~,tsveiligheid. Hij heeft dus het gehele politiewezen 
onder zich. De aandacht wordt ook op zijn "pla«tsvervanger" 

,.....- gevestigd, Josef PAVEL, wiens naam voor ret eerst na l ange 
tijd we er vmrdt genoew.a. Tot dusver was deze man in brede 
l~ingen onbekend. Zijn naam we rd voor de eerste keer door 
de Praagse radio in de nacht genoemd, toen BIDr~sJ voor de 
eisen va n GOTT\'7AID capituleerde. i·Len hoorde toen, dat er een 
"conunandant PAVEL" 11as. Er werd toen een dagorder aan de 
Praagse arbeidersmilitie doorgegeven. De leden kregen bevel 
zich in hun fabrieken en werkplaatsen t erug te trekleen en 
daar op verdere bevelen te wachten. 

Jose:f! PAVKL heeft thans de titel van "generaal der poli
tie". Vermoedelijk is PAVEL niet zijn oorspronkelijke familie
naam; PAVEL betekent PAUL; bij heeft waarschijnli;;k deze 
naam i.p.v. zijn eigenlijke familienaam aangenomen. 
Zeer waarschijnlijk is bij uit l,JOSKOU gekomen ~n werd hij 
daar gedurende meerdere jaren geschoold. 

~~t KOPRIVA betreft: deze is omstreeks 53 jaar, dus 
ongeveer van dezS.fde leeftijd als GOTTI'/AID. Hij stamt 
evenals deze uit J,:ORAVIE en komt uit een arbeidersgezin. 
In de ee rste wereldoorlog diende hij bij de Oostenrijkse marine. 

~ Sedert 1921 is bij lid van de communistische partij. Hij 
bekleedde een functie bij een communistische cooperatieve 
verbruiksvereniging, ging in 1928 naar UDSKOU om daar ge
schoold te worden en werd na zijn terugkeer leider van 
een cooperatieve vereniging. 

In 1935 werd hij afgevaardi__;de en lid van het centrale 
comite van de partij. In 1939 w ra hij tezarilen met Zil.PO'l'OCKY 
en andere comnunistiscbe leiders bij een m5lukte poginz tot 
ontvluchten gearresteerd. Tot 1945 heeft hij in DÄCI1AU ge
zeten. Na 1945 , toen BOHEï,fEN nog een landsregering had , was 
hij ·chef van het "Landesausscbuss" . Daarna had bij geen be
trekldng en wijdde hij zich aan de leiding van een vereniging 
van voormalige politieke gevan.:;enen . Hij zou ''keine ,;)cbul
bildung" bezitten . 

( 28-5-50). 
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A1ll' : TT! 1h) 
VAN : frix: . 

Be·t:;reft: Betogingen te Praag op l ... ei . 

Bij lagen: Fotoco:Jieën van handt e~:eninc;en 
van deelnemers . 

I J 

f-.--2 6 JOOI1Y51-J 

I Ac3J ó'~JO! 

Op l I.lei vonden te Praag grote betogingen 
plaats , Waê•rbij v ·rschillende buitenlanders vertegen
'.roordigd uaren . 
Het grote Venceslo.sglcin .ras geheel versierd 1aet rode 
vlaggen, portretten van verschillende communistische 
vooraanstaandè personen en diverse slagzinnen in hoofd
za~:: betrekking hel)bende op de vrede en de strijd daar-
voor . -- · 
Er ~.7erden volksdansen uitgevoerd en filmvoorstellingen 
in de o:pen lucht beslot en 's avonds ë: e be·l:ïogingen . 
Om 8 . 30 uur arriveerde president Gottnald onder luide 
·toejuichingen O.J de ere-tribune. 
De president van de Baad Antonin Za)otocky en de alge
meen- secreto.ris van de ':[lsj echoslouadcse conL.:runistische 
partij , Rudolf Slansky , naren reeds op de trilmne aan,Jezig 
Nadat de presi~ent had ~laatsgeno 1en , becon het grote 
de.filé, dat vrerd r;eo)end met portrett-en van Clement 
Gott. ald en Stalin en c'!.e vlacgen van Tsjecho- Blo. akije 
en de Sovjet- Unie . Hier achter droe(.)en ar')eidersaf'ge-
v,..: .. ardit;den de historische v&andels van è.e co ·1. unlJtische 
be e_,ing . .Je slac;zin van deze eerste ei \rerd 0.9 een 
groot s)andoek gesch~lderd rree;edragen in de stoet . 
Deze slagzin '.ms: "Voor de vrede , voor het Vaderland , 
voor het Socialisme·' . 
De afcevaardigden van de verse' illende fabrie':en droe
sen sla;:_,zinnen mede betre1 ~kinc hebbende 02 de 
behaJ.l d b i j de ..;>roductiE.: . 
Het cor~s van de Veiligheiels ~olitie droeg de s l agzin: 
'Do or de react;i;e te ontmasi~eren , dient 'G de v rede . ·' 
De landbou·:r- coo5Jeratirs hadden afgevaardie;den gestuurd 
met de s l agzin: ·'Het vijfje.ren_;lan rE"aliseert de een
heid tussen de stad en het pl atteland . ·' 
Clene:ot Gottuald zei in een~.toespraak het vo l gende: 
•!_Ka .1eraden , bur;:;ers en burgeressen! 

'1.::· É;l~O et u bij de gel egenhe i d van deze eerste .. ~ei , het 
grote feest van de Arbeid , de tradi,0t i onole ter ugbl i k 
op de strijd van de arbeiGers i n al l e landen van de ge
he l e .rereld , terugbl ik op de strijd voor de vr e"e i n 
de gehe l e uerel d . De eerste l~lei van dit jaa.~. i s nog 
belane;rijker , omdat vandaag (j_e arbeiders en a l le ";?re
gressieve r1ensen voor de een- en zest i gste maal zul len 
betogen . Ja , cedurenc1e zest i g jaar hebben a l le arbeiders 
enV" de internat i onale arbei derskl asse huh strijc:feest 
sevi erd . Gedurende zestig jaar hebben ze ceman~fes
teerd voor s ocial e gerechtigheid en meer clan dat.,. voor 
het socialisme zel :f.' , voor de \7are democratie en voor 
een duu :·zarn.e vrede tussen de versch i llende l <::..nden . 

-- - 2 -



• 

• 

- 2 -

.lij kmmcm blij e:1 in een over .. 'iiJ ..... nin~·-ssten.nling terugzien 
op de~3e zer~tig jaren. Een deel vc_n de ucreld i mners kan 
thans de Perste Llei in volledige vrijhrüd vieren , los
gemaaLt va.n de teugels van het ka ütalis,le en het imge
rial is 1e . 
Laar dit jaar vieren .rij niet alleen het feest van de 
zestigste internationale ar') ei ersdag , d ze dag is vooral 
voor ons nog belangrijker ,omdat uij voor de vij:'de maal 
de bevrijding vieren van ons vaL.erland door de glorieuze 
Sovjet legers . 
Vervolgens sprnlt Gott··.,'ald over de enorme vooruitgang , 
die zov;e l op econorlisch, als op sociaal gebied reeds uas 
bereikt door het zich steeds verder ont\ i':kelen van het 
sociali.sr.w . 
Onder de buitenlandse gasten werden opgemerkt de personen, 
waarve.n de handtekeningen voorkoLlen O.J Cl e hierbij gevoegde 
bijlage • 

's-GraveW1a5e , 15 Juni 1950. 

39 . 
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Bijlag~ : Betogingen te Praag 1 Lei 

Bengt Gü~AS ( Zweden) OU OUEN TAO (China) 

- Stanley EVANS (Engeland) - f m:ax Kl!.Hl1.1TE (Dui tsland) 

F. B2\.RUCH ( K e è. er la.nc1 ) 

0'J· \~~ . 
• 

- J AI.VIBHEKAR (Indi a) 

r 

- 1 Ge orGe WHEELER (Vereni gde 
Staten) 

~4,_ 

< • ' ~ ~' Kolonel taNFillS 

L-----------------~ (Frrullcri-jlr}-





In Tsjecho-.3lo1'!akije mogen de ·inv.roners niet meer allee-n met tteellJ,- .. : 
delin~~n spreken. Zij ·moeten met'' terrni:nste 2 Tsjechen zijn om een ge
sprek met een vreemaeJing te mogen voeren. 
· Lr is CE:ln m~atregel op ko!!I.St, waarbij het aan 

den zal \i-orden ocr buiten · rraa.r: te kome:n. 
Betrol:kene werd 011gev .e · J 0 mir.nten voor ~ijn ver:hrel: A-:l.ngesproken 

door. eon Ts 1. ec.h, die toevall ir.o nlleen WL'S 1:.:1 à ie Le het 'Volgende vor
teloe: 

''Er wordt thans Met s Otld gew rkt aan de b01m- e.n nanlef." van een 
' eloen, welke oo sprankelijk in 195~/1953 kla r moeten zijn. 

·en is dar 1'11 ...,lotsel'ng, voord· ti d~ cir:.t nen dit v.an plan was, mee 
begonnen en ~oor dit wer moeten alJe andere bouwwerken, o.a . woning-
bouw, woràeJ'l storgezet." ' 

Volgans deze Tsjech waren de op. eh t monent vo:oeno~annd,e ~egevens 
slechts qan ongeveer 50 e:rsonen in .Tajecho-Slo•!a.ldje bn!tolï:d ~ 



~ tl JU8 J95Q . 
GEHEIM ......___..._, 

AC )j !!6 &o-<-
- J 

V er binding : 3 2 

No. BV/G 86o -1 50• Datum: 3 Juni 1950 • 

Onderwerp: Mededelingen over Tsjecho-Slowakije 

Datum van ontvangstbericht: 2.6.1950. 
, , 

Betrouwbaarheid berichtgever: contact: zeer betrouwbaar, wiens zegsman voor zover 
- bekend betrouwbaar is. 

Waardering bericht: hier niet ye beoordelen 

• Tevens bericht gezonden aan : ge en 

Medewerkende instanties : geen 

Ondernomen actie : geen. 

731 · soo . IX . '49 
VERZOEK VAN BERICHTGEVER OM ZELFS PLAATS VAN HERKOMST BERIC:HT 

GEHEIM TE WILLEN HOUDEN/ 



• 

G E H E I M. 
-------------

De Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 
~~:Q_!_~-Y-~-~-~-§-~-~! 

Eén mijner contacten heeft van een Nederlander die in 
de 2e helft van Mei 1950 in Tsjecho-Slowakije vertoefde, de 
volgende mededeling gekregen: 

In Tsjecho-Slowakije mogen de inwoners niet meer alleen 
met vreemdelingen spreken. Zij moeten met tenminste 2 Tsjechen 
zijn om een gesprek met een vreemdeling te mogen voeren. 

Er is een maatregel op komst waarbij het aan vreemdelingen 
verboden zal worden om buiten Praag te komen. 

Betrokkene werd ongeveer 10 minuten voor zijn vertrek 
aangesproken door een Tsjech, die toevallig alleen was en die 
hem het volgende vertelde: 

"Er wordt thans met spoed gewerkt aan de bouw-en aanleg 
van een aantal vliegvelden welke oorspronkelijk in 1952/1953 
klaar moeten zijn. Men is daar nu plotseling, v6br de tijd dat 
men dit van plan was, mee begonnen en voor dit werk moeten alle 
andere bouwwerken o.a. woningbouw worden stopgezet." 

Volgens deze Tsjech waren op dat moment vorenstaande ge
gevens slechts aan ongeveer 50 personen in Tsjecho-Slowakije be
kend. 

E inde. 

Verzoek van berichtgever om zelfs plaats van herkomst bericht 
geheim te willen houden. 

----------------------------------------------------------------------
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j A~DT~lL33 
7 Maart 1950. 

U 22688b - C 56 - C1 /CS2 

land: 

Soort informatie: 

Onderwerp: 

Dattnn van wac-rneming: 

Bron• 

·~enties: 

l'SJECHOSLOWA:UUJE 

CI 

_nieuwe tsjechische paspoorten, welke November, 
December 1949 werden uitgegeven 

24 Februari 

6 
..,.... 

mijn U 20132a, d.d. 13-12-1949 en 
mijn U 18586 h, d.d. 13-1-1950 

) . 

) 

:.-=J.~~---'--L~A.:t)'"T"Y1-~ C~,.t, r-<-d(.-t-f /. //. S/j 
1. Over het algemeen is het uiterlijk van de pas hetzelfde 

gebleven: zelfde formaat, omslag en qualiteit papier, 
zelfde nummering der bladzijden. Evenals voorheen zijn 
er 32 bladzijden, die slechts aan een zijde zijn bedrukt. 
De omslag is van blauw linnen, de binnenzijde van de om
slag is root tekst bedrukt. Aan de voorzijde is de omslag 
bedrukt met het kleine staatswapen van de Tsjechische Re
publiek, waaronder de woorden: "Republika Ceskoslovenska". 
Boven het wapen zijn de woorden "Cestovni Pas"(== resipas) 
aangebracht. 

De grootte van het wapen en de letters is dezelfde als 
van de passen van 1946, alleen zijn wapen en letters thans 
in zilver(vroeger in goud) uitgevoerd. 

De binnenzijde van het ~oorste deel van de omslag is 
omlijst met een blauwe lijn, waarbinnen het staatswapen 
in silhouette voorkomt, zulks in a~djking met de pas van 
1946. 

2. De tekst, waarbij vreemde mogendheden en autoriteiten om 
faciliteiten voor de houder van de oas worden verzocht is 
dezelfde als van de passen van 1946: nl. eerst in het Tsjechisch 
of Slovaaks, vervolgens in het :!!'rans, Russisch en Engels. 
Onder de tekst in de linkerhoek is een ruimte voor een stempel 
(leges st~apel voor 20 Tsjechische Y~onen) , evenals in de 
passen van 19Lt-6: in de rechter ondell'hoek is een merkteken ge
drukt , vermeldende de prijs van de pas: "Cena Cestovhixho 
Pasu 60 Kcs". 

-3-

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
'sGlt/.VEN1!AG.E. 
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3. De ee r ste bladzijde van de pas zelve is een overdruk 
uit àe pas van 1946: bij de nieuwe pas is echter de ru
briek:Domovska Prislusnost" (="Heimatzuständigkeit " ) , 
met horizontale lijnen overeedrukt, zulks in verband 
met de ophef fing bij de wet van domicilie in 1948. 

4. De bladzijden 2-7 zijn gelijk aan die van de pas van 
1946. De bladzijden 8-32 ve rtonen in vier talen een over
druk(in bet Tsjechisch: "-visa a Zaznamy"= visa en no
tities). Verder alles eelijk als in de pas van 1946. 
Nieuw is echter, dut in de bovenrand van e l ke blaüzijde 
de letters "RCS"(Republika Ceskoslovenska) voorkomen en 
in de onderrand een liggende lindentak, ren en ander in 
zilver uit gevoerd. Bij de paspoort en van 1946 was de 

· achterzijde van de omslag niet beëlrukt. 

5. ~ nieuwe passen worden thans uitsluitend uitgegeven 
door de paspoortenafdeling van bet Ministerie van 
Binnenlandse Zaken(Pasove Oddeleni l~nisters~ Vnitra) 
te PRAliG • . 

6. Daar de oude en nieuwe passen in hoofdzaak met elkaar 
overeenkomen , zal bet niet steeds gemakkelijk zijn per
sonen, die bij bet huidige regime personae gratae zijn 
van vluchtelingen met een oud paspoort te onderscheiden. 
Als voornaamste leiddraad kan dienen: 
1. datum van uitgifte (na 1 November 1949 =nieuw paspoort) 
2. autoriteit, die pas beeft uitgegeven. Alleen voor nieuv1e 

paspoort en is dit de pasafdeling van het Hinisterie van 
Binnenlandse Zaken. 



NOTA 
Van: KA-R.A. 

Op 13-4-50 werd aan Clipper brief No. CAH/50/199(80182) 
geschreven, waarin hem de gegevens werden vertrekt vervat 
in het schrijven No. 80182 dd. 18-2-~0 en inlichtingen 
werden gevraagd omtrent de "Prague News Letter". 

13-4-50. fi;!-



•. 

Uw ilummer (lèuer}: 

Onderwerp 

E/vdP/ 

F. model 8 - C.C. 1445- '48 

PARKET VPN 

lli.an de Heer 

Ffoofd van het Bureau Binnenlandse 
Veiligheidsdienst, . 

Javastraat No. 6g, 

1 s-GAA VENHAGE/NEDERIJI.ND. 

Willemstad, ll Februari 1950. 
Curacao. 

Hierbij he~k de eer, UHoogEdelGestrenge het navolgende mede 
te delen: 

Mij is gebleken, dat communistische lectuur uit Tsjecho-Slowa
kije hier binnen komt, en wel de "'Prague News Letter", a Survey of 
Czechoslovak News and Comments. =- · --- = , 

Het exemplaar, hetwelk ik thans onder mij heb, werd geadres~ 
seerd aan de Voorzitter van de Democratische fartij, die het mij 
eigener beweging deed bezorgen, onder mededéîing, dat hij het onge~ 
vraagd had ontvangen. 

In overleg met de Heer Postdirecteur was ik reeds doende, 
maatregelen te treffen, waardoor een zekere mate van toezicht op 
het binnenkomen van communistische lectuur mogelijk zal worden. 

1 • 

Zodra mij meerdere gegevens bekend zijn, zal ik op deze aan
gelegenheid nader terugkomen. 

De Procureur-Generaal~ 
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Betreffende Robert Bedri~h,gab.1 -11 , 1901 te 
Frydland,van beroep colörist,wonende Blokkendijk Nijverdal 
gem.Hellendoorn.Hij is gehuwd ma leeft samen met Marianne 

~ ' Ova,geb.5-11-1903 te Brno.Uit dat gezin zijn 3 kinderen ge-
boren nml.Maria Robert,geb.18-3-1931,welke werkzaam is bij . 
de uitgeverij Querido Singel 262 te Amsterdam(C),haar adres 
is Corelliestraat. no. 9 te Amsterdam( Z) ,Kristina Robert, geb. 
20-10-35 te Brno,die de Quakerschool te Ommen bezoekt en 
~iri Robert,geb.22-3-37 te Brno. 

De familie heeft bezittingen in Frydland,doch hij is 
nadat Hitler in ~sjechosloowakije aan het bewind kwam en hij 
zlilch daarmede niet kon ver enigen,gevlucht naar Hongarije. 
Daar is hij geweest van 1939 tot 1946.Daarna vestigde hij 
zich weer in Frydland en was daar werkzaam in een fabriek 
als colorist.Daar werd hem een betrekking als Directeur 
aangeboden als hij oomroumist wilde worden,hetgeen hij weiger 
de.Hij werd daar onmogelijk en verkreeg een betrekking als 
colorist bij de Neçierlandse Stoomblekrij te Nijverda.l.Hij 
vertrok uit Tsjechosloovakije op 30 Mei 1947naar Nederland 
op zijn tegenwoordig adres. 

Hij stamt uit een liberale :t'amilie,zijn opvattingen 
en uitdrukkingen zijn anti-revolutionnair. 

.. 

Doordat hij moeilijkheden in het bedrijf veroorzaakt 
door gegeven opdrachten niet uit te voeren of anders dan van 
hem werd verlangd en hij tegen de afspraak in zijn kennis 
niet aan anderen over wilde dragen is hij na afloop van zijn 
driejaarlijks contract tegen 1 Mei 1950 ·ontslagen.Daar de 
directie hem echter in de fabriek niet langer vertrouwde is 
hem na l Nov.1949,de datum dat zijn ontslag werd bekenè. ge
maakt,de toegang tot de fabrieken ontzegd.H*W is eenljaar 
loon te voren uitbetaald.Niettegenstaande hij door de lei 
van de fabriek werd gewantrouwd op technisch gebied,ver
trouwde zij hem wel op politiek terrein, z.el:t's werd mij, als 
corpschef,gevraagd zo mogelijk te willen voorkomen dat hij 
niet als ongewenste vreemdeling zou worden uitgeleid,om hem 
niet in communistische handen te spelen. 

Thans heeft hij nog een verblijfsvergunning tot 1 Mei 
1950 en is hij bezig een betrekking te zoeken in Amerika, 
wat hem zeer waarschi.inlijk zal gelukken. 

Wat betreft zijn relaties met buitenlanders daar kwam 
niets van vast· te staan. 

Hier terplaatse gaat hij met zeer nette mensen om die 
zich niet op politiek terrein bewegen 

. Verschenen zomer ging hij elk~g naar Amsterdam en 
nu bleek dat hij daar een specialist bezocht,daar hij in de 
zomer last van asthma heeft.Die geregelde reizen maakt hij 
nu niet meer. 

In verband met de Vreemdelingenwet heb ik mij speciaal 
met hem bemoeid,doch mijn mening is,dat hij noch uiterst 
links,noch uiterst rechts georienteerd is. 



· Bedrioh · Jt o 1r E R T, . 
geboren 17 Noyembe~ 19019 

na~ionaliteit: Tsjechische. 
~ortenda t~ NIJV~RDAL, Blokkendijk. 

.· 

\verkze..am .als col'oriat. bij de Ned. ~toomblekerij te .Nijverdal • 

. / 
Verzoeke - echter· aondèr'betrokkene persoonlijk in het 
.ondel;'zoek te betrekken - zijn relaties m.et hier te lande wo-
nende fsjechen en Tsjechische Legatie te onderzpek.en. · ' 

r 

' . 



\ 13 Januari 1950. 

U 18586b - C 56 - C1/CS2 

Land: •rsJECHOSLOWAKIJE 

Soort info1~tie: CI 

Onderwerp: Tsjechische paspoorten 

Datum van waarneming: begin December 1949 NIET O.OC. 

Bron: 

Referenties: 

6 / 
Uw schrijven, 70491, d.d. 2-11-1949 

ACOI fr't./3 

DAT. '?.EO 
PAR: # • • r ...... _,;"....::;;,~ 

1. Op vele Tsjechische paspoorten komt het lettertelren NP en/of 
NR voor, gevolgd door een numner. 

2. NP staat voor : ne prodluzovat, hetgeen betekent"niet verlengen". 
Een dergelijk paspoort mag door Tsjechische consulaten of ge
zantschappen niet worden verlengd zonder toestemming van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

NR staat voor: ne rozsirovat, hetgeen betekent" niet uitb:r:eiden". 
Zonder toestennüng van bet lunisterie van Binnenlandse Zaken 
mag een paspoort, voorzien van dit kenteken, niet voor meerdere 
landen dan reeds in het paspoort aangegeven, geldig worden 
verklaard. 

3. De getallen, achter bovenstaande lettertekenen voorkomende, 
duiden op het dossiernumner bij bet Praagse H:i.nisterie van 
Binnenlandse Zaken. 

A. 

Aan bet Ministerie van Binnenlandse ~aken 

Javastraat 68 
' sGRA VENBAGE • 



' . 
In antwoord .op Uw schrijven 

57/50 dd. ll .Januari 1950 en in aansluiting op de over 
dit onderwerp reeds eerder gevoe.rde correspof,ldentie heb 
ik de eer U meÇ!e te di.en, dat 11 ·volgens een thans bij mij 
ontvangen betrouwbare inlichting, aan de in de Tsjechische 
paspoorten voorkomende letter& NP en NR de volgende ' be-
tekeni~ moet :orden gehecht. · 

· · NP staat· \roor; HE PRODLUZOVAT buet verlen-
gèn); .he .ii gef.m .zou. bet~ake~ten~ dat een aldus gemerkt pas
poort in het bU:itenland slechts door een Tvjechisch·Con-

. s11laat ·91' Gezantechap mag worde·n verlengd na verkregen , 
toestemming Tan het Ministerie van Binnenlandse Zake~.· 

. ·~R staat vo~r: NE ROZSIROVAT (niet nitb~eiden), 
hetgeen zou betekenen, dat ·slechtsmet toestemming v~n het 
Ministerie van Binnenlandse zaken het paspoort voor a~de-

. re landen dan .de reeds aangegeven mag worden geldig ver- . 
klaard. . · · . · 
· De cijfers achter de bovenbeçloelde nummers ·zou-

op he·t dossier-nummer van de tl.ouders der paspoorten 
het Praagse Mini..,terie van Binnealandse Zaken .;ijzen. 

~et bove omecbreven systeem.vaa lett~rs en num
mers lijst tn.i • . OP een bterke centrale controle op de hoa.-
ders ·va,n Tsjechische paspoorten. Enige conclusie o~trent 

•. de politieke betrouwbaarheid van de houders kän er m.i.ech
ter niet aan worden vastgeknoopt. 

Waar voorshands het raadsel van deze nummers 
· en letter wel schijnt te zi3n opgelost acht tk verdere 
controle Uwerzijds .op ~sjecb1.sohe paspoorten (tenminste op · 
dit !)Unt) niet noo~zakelijk~ · · · · · 

•' . 

4 .il ,C • 



~.1'. 11 Januari 1950. 

No. Geh./Gr.V .D. 57/50. 

Bijl.: een. 

Onderwerp: Verandering van nummers 
in Tsjechische paspoorten. 

Aan: B.V.D. 

Typ: l8. 
Coll.: l}' 

NiET O.K. 

Hierbij moge ik U doen toekomen un 
uittreksel Uit een rapport opgemaakt door 
Z betreffende de verwisseling van 
nummers in Tsja eh ische paapoor'OO n. 

Indien door Uw dienst prijs wordt 
gesteld op een opgave als bedoeld ondar 
advies in bijlage dezes, moge ik U ver
zoeken mij dit te vnllen berichten~ 

S.T. 



UITT EL. 
VEILIGHEIJl3 RAP.I?ORT. 

~o. 3/50. 

Datum van bericht: 7 Januari 1950. 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: eigen personeel. 
~tro~{baarheid van bericht: betrouwbaar. 
Be'b:'ouwbaarheid van berichtge-

"11er: 
Welke acties zijn ondernomen: 
ijet welke inst. wordt samen

gewerkt: . e ---~<iT~ - - - - - - -

gene. 

gene • 

le exemplaar. 

:Bij controle der Tsjechische paspoorten is thans gebleken dat in 
de ''nieuwe" paspoorten (d.w.z. na l September 1949 uitgegeven pp.) 

'l'yp: 18. 
Coll.: ~ 

de nummers aoh ter dei 1e tters NP NR verschillen van de nlli!IDl6 rs die in 
de oude paspoorten achter deze letters stonden, terwijl de paspoorten 
ten name van dezelfde persoon staan. 
B. v • oud nllliJilEl r NP NR 108890 thans NP NR 010556. 

AdVies. Indien prijs wordt gesteld op een opgave van de verenderele nummers moge 
ik verzoeken dit ts berichten. 
Verder ter infonnatie. 



28 December 1949. 

U 20806a - C 56 - C1/CS2 

letr: Viering verjaardag van STALIN 
in TSJECHOSLOYlAKIJE. 

•• Bijgaand moge ik U een afschrift 
van een schrijven van Hr J,,.s ilmbassadeur 
te PRAAG doen toekomen betreffende 
bovengenoemd onderwerp, betwelk mij 
van de zijde van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken bereikte, en naar 
de inhoud waarvan ik kortheidshalve 
moge verwijzen. 

n. • 

e n het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
1 sGR.Il. VENHAGE. 





S~T~ 19 December 1949. 
f'F?:l~n n~rrtm ~-

No. Geh/Gr.V .D. 1366/49. ~- i..J :_1 ~ r: .~·.i i~ ~P.!. __ r-_: .. ·_ ~'l • . 
. ~ ~ ?...: I f. ··;q t \ ~ij~J 

Bijlagen: een. · )~ 1 
, l ,o:J ir . ; t 'Gi '~ 

a t!.~ u IJ h':r.l <J ~fg. · 
Onderwerp: Aanvragen Tsjechische 

paspoorten e.a. EC. 1949 

AAN: B.V .D~ 

e Typ: 10. 

Coll.: /4 

Onder verwijzing .naar mijn 
brief No. Geheim/Gr.v :o. 1366/49, 
dd. 26-9-'49 met éên bijlage, be
treffende 11Vernieuwing van Tsjechi
sche paspoorten moge ik U hierbij 
doen toekomen een uittreksel uit een 
rapport, opgemaakt door Z, betrekking 
hebbende op deze aangelegenheid en 
de Tsjechen Ri~ar, Mevr. Treub e.a. 

S~T. 



UITTREKSEL GEHEIM 
j I 

'. No. G. V. 111/49 Geheim. 

VEILIGHEIDSRAPPORT 
BElUCHT 

Datum van bericht: 12 December 1949. 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: 
Betrouwbaarheid bericht: 

T. 

Betrouwbaarheid berichtgever: 
niet te beoordelen. 
Lijkt betrouwbaar. 
gene. Ondernomen acties: 

Met welke instanties sa~engewerkt: üene. 
- - - - - - ~ - - - - - - - - - - -
BERICHT 
Onderwerp: T~chische Legatie den Haag. 

1. Aanyragen Tsjechische paspoorten: 
Op een werkvergadering. gehouden op bovenvermelde Legatie op 
2-12-'49, heeft Frengl een overzicht gegeven over de stand van 
het aantal binnengekomen verzoeken om paspoorten. Daarbij ver-
klaarde hij dat zich in Nederland ongeveer 500 Tsjechen be
vinden die bij de Tsjechische Legatie staan ingeschreven. Hier
van hebben slechts ongeveer 100 Tsjechen een verzoek om een 
nieuw paspoort ingediend. Naar verwacht wordt zullen slechts 
40 personen de beloften van trouw aan de Communistische re
gering tekenen. 

+ 2~ Ril!àr. 
Terwijl . Ri~ar ziek lag, heeft dokter Wellner hem bezocht en ge
zegd, dat op de Legatie werd verteld dat Ri~ar bij terug roe
ping maar Praag niet naar Tsjecho-Slowakije terug zou gaan en 
vroeg hem of dat juist was. Ri~ar antwoordde hierop dat op de 
Legatie hetzelfde verteld werd over Dr. Wellner en wat voor 
antwoord deze daarop had. 
Dr. Wellner heeft aan Martinic het voorstel gedaan om nu reeds 
alles in orde te maken voor de verzending van de meubelen van 
Ri~ar naar Praag. 

-\" 3. l Mevr. Treub. 
Mevrouw Treub, die werkzaam zou zijn op de Handelsafdeling van 
de Legatie, heeft, volgens Palova een waarschuwing gekregen 
omdat z~j, op de dag dat het bericht van de terugroeping der 
ambtenaren bekend werd op 29-11-1949,. iemand had opgebeld en 
daaraan had verteld welke ambtenaren teruggeroepen werden. 

~ 4. Kasal. 
Kas~ die aanvahkelijk meende dat Palova op hem verliefd was, 
vreest nu, dat zij ee~ dubbele rol met hem speelt, daar zij hem 
teveel vraagt en echter te dikwijls de nadruk oplegd dat hij 
haar wel kan vertrouwen. Kasal doet zich echter tegenover haar 
voor als communist, die, om niet de schijn te willen wekken ten 
behoeve van zijn betrekking Communist te zijn, zich nog niet als 
partij-lid heeft gemeld. 

+ 5. D Palova. 
Palova heefü instructies gekregen dattzij bij de familie Strnad 
moet gaan wonen en steeds in gezelschap van deze familie of een 
der familie~en moet zijn, waar zij ook heengaat. Zij gaat dan 
ook vaak met hem uit. 

~6. Krestbova Ludmilla, het dienstmeisje van Martinic, heeft op 5-12-49 
gezegd dat zij het hier in het begin niet prettig vond,maar nu een 
andere mening is toegedaan, daar zij hier niets te maken heeft met 
vergaderingen, Arbeidsbrigaden, werkwe~strij 



•• -2-

Zij zou niet graag weer na.ar Praag teruggaan. 
Zij komt vrij van de Communistische propaganda. 

Typ; 10. 

Coll. :.3! 



13 December 1949. 

U 20132 a - C 56 - C1/CS2 

\

Volgno. _ 

~-o~c. 1949 
.ö 
etr: TSJECHOSLOWAIUJE • \ ACD/ f!__ t /{)) J 

Uit betrouwbare bron vernam ik omt rent 'f S.Th'CHOSLOU.AKIJE 
de volgende gegevens: 

''GREN SVERI<:XER 
Nieuw is de bepaling, dat a"'n ieder, die TSJECHOSLOV/.AKJ!HE 

binnenreist bij de grens een 11persoonlijke verklaring-aa nkomst
vertrek" om in t e vullen, voorgelegd wordt. Het gaat hierbij om 
een blad van lichtblauw papier, hetwelk dertien vragen in de 
Duitse taal bevat. Deze vragen zijn: naam, voornamen, beroep, 
geboor teplaó.tS en -datum, tegenwoordige woonplaats(juiste adres), 
doel van de reis, nationaliteit, burger van welke staat, "Heimatszu
ständigkeit", nummer van de pas, futurn en plaats van afgifte, p laats 
van bestemming(juiste adres), lautste verblijfplaats voor het vertrek, 
vermoedelijke duur van het verblijf, kind tot 16 jaar, dat mee
reist(naéffi, vo ornamen, ouders), de reis van ••••• naa r ••••• 
Aam bet slot staat e r woordelijk:"Ik bevestig met mijn eigen band
tekening de juistheid van het i ngevulde en ben mij bewust, dat ik 
mij, in geval van onjuiste opgave, aanstrafvervolging bloot stel. 
Handtekening". 
'regenover vreemdelingen aan de grens nog steeds geen chicanes en 
snelle niet te intensieve controle. 
i. an de grens worden brede mijnenvelden aangelegd, hoge prikkeldraad
ver sperringen en wachttorens. Hiertoe worden ook grote evacuaties 
doorgevoerd. en en ander is vanuit de trein niet te zien. 

EMIGRATIE 
De vluchtelingenstroom naar bet Viesten ·duurt voort. Hongaarse 

joden, die niet naar OOS'.rEl~RIJK kunnen, gaan over TSJi CHO.'LOHAKIJE, 
vanwaar zij in het raam van de samenwerking CSR_.P.ALESTTiltl. naa r 
latstgenoemd land kunnen vertrekken. Illegaal vert r ek is uiterst 
moeilijk. Er zijn ook nieuwe passen uitgegeven. Is men politiek 
niet verdacht, dan kan men met achterlating van al zijn goederen 
nog een pas(alleen geldig voor het verlaten van bet land) kopen 
voor veertig tot vi j ftig duizend Tsjechische kronen. E~n Aust ralisch 
visum kost zestig duizend kronen. 

CENSUUR 
Bestaat offici~el niet. In werkelijkheid wel." 

A. 

Aan bet Jf.inisterie van Binnenlandse ~aken 
Javastr&at 68 
'sGRAVENHAGE 



. 
'\. 

9 December 19L~9 • 
No. Geh/Gr .V. D. 1684/49 . 
Bijlagen : drie . 

Onderwerp : Tsjechische paspoor ten. 

.. 

I OP KAART 
ACO/ /t~ 
OAT:~7.f0 
PÄR: IJ';J""_~ 

/ 
&1 ~ 

~~ 
In aansluiti~p mijn brief 

No. Geheim/Gr .V.D. 1684/49 dd . 30 No
v ember 1949 , mët een- bijlage , onder
werp als in margine , moge ik U hierbij 
wederom doen toekomen een drietal 
uittreksels uit r apporten, betrekldng 
hebbende op in Tsjechis che paspoorten 
voorkomende aa ntekeningen. 

~T •. 

1/ 

AAN : B.V. D, 

Typ: l O,h 
Coll.: lu' 



,_:uiTTREKS::L 

No. 73 . •. 

VEILIGHEI DSRAPPORT 
BEHICHT 

- - - - - - - - - 9 

GEtlT~IJIJI 

Datum van bericht: 20 November 1949. 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht aflwmstig : Eigen personeel. 

Betrouwbaar. 
Idem. 

Betrouwbaarheid bericht: 
Betrouwbaarheid berichtgever: 
Met welke instanties samengewerkt: I. en 1\.. 
Welke actie s zijn onder nomen: Controle vrachtwagens. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BERICHT : 

In aa~~uiting op rapport No. 52 dd. 29 Aug . 1949 beri cht ik U 
het naviDlgende: 
Op 11 September 1949 passeerden via D.P. anders taande chauffeurs 

f van Tsjechische nationaliteit: 
I. 1 Zaveta Rudolf, geboren 1 November 1908 te Praag , woonplaats te Praag 

pasp.no. 226518579/48 op laatste bladz. NP NR 101740. 

4- I RUCK.A Vladimir, geboren 19 December 1914 te Klokocov, woonpl. Praag 
pasp.no. 3061/2161/49 op laa tste bladz. liP NR 108L02. 

Reisden van PRAAG naar ROTTERDAM. ) v h"'" t A 88005 
Op 12 October 1949 van Rotterdam naar Praag) rac ~au 0 

• • 

- - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
II. Op 12 September 1949 passeerden via D.P, (Praag naar Rotterdam) 
~ •· o~UDA M.geboren 24 November 1924 te Vsyany Janovice, woonpl. Praag 

pasp.no. 2575/1298/49 op laa tste bladz. HP NR 107284. 
A NOVAK M. geboren 5 October 1915 te Nebuzeby, woonplaa ts Praag 

pasp.no. 2763/10169/48 op laa tste bladz NP NR 101286. 
Vrachtauto A. 88035. 

III! VO~~STEK Frantisek, geboren ll November 1897 te Pavlov Pelkrtimov Okiy 
· woonpl. Praag, pasp.nm.3065/1939149 I~ NR 108215 • 

.".. HAASE Erwin, geboren 19 November 1921 te V idem Rakowsko, woonpl. Praag 
pasp.no. 3075/1507/49 NP NR 107767. 

Vrachtauto A. 88075. -wt (Aanvulling 1van opgaven in rapport No. ·52/49 do. 29-9-'49 No. 3 en L~). 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Op 13 September 19L~9 passeerden via D.P. (Praa g ne.ar Rotterdam). 
VOVCARENKO H. geboren 20 Juli 1900 te Alexandropol, woonpl. Praag. 

pasp.no.2lL~8/5l00/48 op laatste bladz. NP NR 96339. 
+ M.ACHOTA J. geboren 27 Februari 1908 te o. Duba woonpl. Praag, 

pasp.no. 3071/2623/49 op laatste bladz. HP NR 108867. 

IV. 
K 

v. 
-+' 

·+-

Vrachtauto A. 88107. 
Op dezelfde datum van Amsterdam naar Praag. 
KOZAK K, geboren 27 October 1905 te Praag~ woonplaats te Praag. 

pasp.no. 2765/9525/48 op laatste bladz. NP NR 102656. 
HUDEC K. geboren 22 Januari 1907 te Praag, woonplaats te Praag, 

pasp.no. 2765/10159/48 op laatste bladz. NP Iffi 103266. 
Vrachtauto A. 88038. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VI. Op 16 September 1949 passeerden via D.P. (Praag naar Rotterdam). 
"_.. VAREAHA M. geboren 28 October 1920 te Osoy o Irsova, woonp1. Praag . 

pasp.no. 2464/8173/L~S op laatste bladz. NP NR 101367. 
1' H.AVELKA V. ge boren 28 Maart 1915 te Belaprd Xydezni woonpl. Praag. 

pasp.no. 2443/1622/hS op laatste bladz. NP NR. 92053. 
Vrachtauto •• 88086. 
Zijn op 22 September 1949 van Rotterdam naar Praag gereisd. 
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Op 18 September 1949 passeerden D. P. van Praag nasr Hotterdam : 
PETR J. geboren 3 Maart 1924 te Praag, woonpl. te Praag. 

pasp .no. 2666/16~_0/49 op laatste bladz . NP NR 107790. 
FILIP A. geboren 12 MEiart 1915 te Praag , woonplaats te Praag , 

pasp .no. 2766/16LJ-1/49 op laatste bladz . NP NR 107911. 
VraLhtauto A . 88016 . 
Zijn op 22 September 1949 van Rotterdam naar Praag gereisd . 

Op 22 September 1949 passeerden via D. P. van Praag naar Rotterdam . 
TECH A. geboren 12 Februari 1923 te Alservorstad t , woonpl. te Praag 

pasp . no . 241-~8/800/48 op laatste bladz. NP NR 91254. 
-+- KOTLAJ\iT J. geboren 20 Juni 1923 te Praag, woonpl. te Praag . 

pasp.no. 2865/2429/48 op l aatste bladz . NP NR_93825 . 
Aanvu~ling van opgaven in rapport No . 55/49 dd . 12-9-'49 No . II). 
Vrachtauto A . 88020 . 

rxt BRABEC J, 

-t CERl\JIAK M. 

geboren 28 Augustus 1905 te Praag, woonpl . te Praag. 
pasp.no. 2866/132/49 op laatste bladz. liP NR 104232. 
geboren 22 Juli 1923 te Sornily (?) woonpl . te Praag , 

pasp . no. 2669/9528/48 op la2tste bladz . ~ 
NR 10653. 

Vrachtauto A. 88100 . 

X. Op 23 °eptember 1949 passeerden via D. P. van Praag naar Rotterdam . 
~ KROUZEK Fr. geboren 20 December 1913 te Praag , woonpl . te Praag 

pasp . no. 2366/1757/49 op laatste bladz . NP NR 108027. 
j- I DVORAK L. geboren 17 Augustus 1912 te Praag , woonpl. te Praag 

pasp . no .3466/1947/49 op laatste bladz. NP NR 101183. 
Vrachtauto A. 88126 . 
Zij1op 28 September 1949 van Rotterdam naax Praag gereisd. 

XI Op zelfde datum van Praag naar Rotterdam : 
SIMEK J. geboren 28 December 1915 te Radesov , woonpl. te Praag 

pasp.no. 3168/992/49 op laatste bladz. NP NR 1092781 
1- HOLl A. geboren 11 Januari 1915 te Praag , woonpl. te Praag. 

pasp.no. 2466/130/49 op laatste bladz. NP NR 104230. 
AanVLllling van opgaven in rapport No . 55/49 dd. 12 September 1949 
No . III. 
Zijn op 28 September van Rotterdam naar Praag gereisd . 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

XII. Op 8 October 1949 passeerden via D.P. van PARDOBITZ naar Rotterdam 
/ BAZAI"IT Jozef, geboren 25 September 1913 te Lazne, woonpl. te Lazne 

pasp.no. 3549/?/? op laatste bladz. HP NR 103912. 
S~VIK Jozef, geboren 7 December 191~ te Borice, woonpl . te BORICE, 

pasp.no. 3579/?/? op laats te bladz. NP NR 9)876. 
Vrachtauto A. 88166. 
Zijn op 12 October 1949 van Rotterdam naar Ts jecho-Slowakije gereisd 

.I-

XIII~ PLSEK L. geboren 22 Juni 1914 te Horne, woonpl aats te Praag. 
~~~ pasp.no. 2668/~567/48 op laatsterNP ~ffi 95868. 

/ SALVICKY J. geboren 23 ctober 1914 te ~relone, woonplaats te Praag. 
pasp.no. 2265/10826/48 op laatste bladz. NP NR 103916. 

Zijn op 12 Uctober 1949 naar Tsjecho-Slowakije gereisd. 
ADVIES: 
Vorenstaende personen zijn allen van ±s jechische nationaliteit en 
zijn in dienst der 11 Cechobel 11 (Tsjechische transpprtonderneming). 

- Opgaven -
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Opgaven zijn ter INF0.1WJ.ATIE1 

Boor ambtenaren der I. en A. zijn vrachtwagens ge controleerd, doch 
werd niets terzake dienende aangetroffen. 

Typ : 10. 
Coll.: W -



UITTREKSEL ., GRENSVEILIGHEIDSRAPPORT 
BE"Fl.ICHT 

GEHEIM 

. N 4 
1 J r. 06/49. 

Datum van bericht: 22 November 19491 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: Contact en eigen waarneming . 
.oetrouwbaarheid bericht: Betrouwbaar. 
Betrouwbaarheid berichtgever} Vermoedelijk betrouwbaar. 
Met welke i nstanties wordt · samengewerkt: ~ene. 
Welke acties zij n ondernomen: Gene. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ref. Uw schrijven No . Geh/Gr.V.D. 1168/49 

dd. 18 Augustus 1949 . 

BERICHT. 

In antwoord op Uw opgemeld schrijven, mo~e ik U be 
richten, dat bijna alle paspoorten van te .Schiphol passe
rende Tsjechen , op de laatste bladzijde zijn voorzieh 
van een stempel 11 NP-l'ffi 11 in rode of blauwe inkt . 

Overeenkomstig de verklaringen van een contact 
houdt dit stempel een vergunning in van de Tsjechische 
nationale bank tot het medenemen va n deviezen naar het 
bui tenland . 

Op de vraag of dit stempel slechts verleend wordt 
na gebleken politieke betrouwbaarheid kon contact niet 
antwoorden. 

Typ : l~iP 
Coll.: ...... 

22 November 1949 . 



UITREKSBL. VEILIGHEIDSRA PPOti.T 
BERICHT 

GEHEIM 

~ o • 74. 

Datum van ber icht : 19 September 1949. 
Rapporteur : 
Van wie is het bericht afkomstig : Eigen pers oneel . 
Be trouwbaarheid ber i cht : Betrouwbaar . 
Betrouwbaarheid berichtgever : Idem. 
Welke a cties z i jn ondernomen : Geen . 
Met wel ke i ns tant ies wordt samengewerkt : I . en A. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BERIGriT : 

./ 

Op 24 Sept ember 1949 pas seerden v ia de D. P. omstreeks 18.25 uur , 
komende van FRANKFORT gaande naar AMSTERDAIVI : 
NITEFOR , H. geboren te HAJE ROST OCKY 5 Sept ember 1829 , wonende t e 

Amsterdam pas p. no. 4266/27020/47. van Tsjechische na
tional iteit. In paspoort Per mit voor Dui t s l and . Ver
blij fsvergunning en v i sum tot Sept ember 1950. 
GEEN "NP-l\11\" wel een nummer n.l. 80922. 

reisde in gezelschap va n: 
~ BOER1~, W. M.J.A. Nederlander, geboren te Maarssen 7 Mei 1913. 

Ned . pas poort no. 415715 wonende te Amsterdam. 
Autonum.mer GZ. 645L~ . 

Bij controle door ambtenaren der I. en A. werd niets bijzonders 
geconsta teerd. 
ADVIES : 

Ter i nf ormatie en eventuele controle, wat voor een 
persoon NITEFOR is. (Was op 18-9-1949 via Elten uitgereisd). 

Typ: 10.0 
Coll.: IJ, 







S.T. 36 Nove]l1ber 1949. 

No. Geh/Gr.V.D. 1684/49 . ' '-·" 
Bij lagen: 1. j-:::-=-~EC. 1949 
Onderwerp: Tsjechische paspoorten. 

AAN: B.V .D • 

..a Typ; èJJ 
.:oll.: ./ 

1~! crV! 
T. :;:;.> DA . 9~l'O "'& ,r 

PAR: · ~ .>f 

In aanslui\ ing ,1p mijn brief No. 
Geheim/Gr .V.D. 1168/L~9, dd. 2-11-1949 
met een bijlage, onderwerp als in 
margine, moge ik U hierbij wederom 
doen toekomen een uittreksel uit 
een rapport, opgemaakt door Z, be
trekking hebbende op in Tsjechische 
paspoorten voorkomende aantekeningen. 

Ik moge U verzoeken, mij te 
willen berichten of Uwerzijds in 
het vervolg nog prijs wordt gesteld 
op het ontvangen van berichten als 
hiervoren bedoeld. 

S.T. 

/{ 



UITTREKSEL 

No. 145. 
VEILIGHEIDGRAPPORT 

BERICHT 
GEHEIM 

Datum van bericht: 16 November 1949 . 
Rapporteur : 
Van ·wie is het bricht afkomstig: eigen waarneming . 
Betrouwbaarheid berich t : betrouwbaar. 
Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar . 
Wel ke acties zijn ondernomen : Gene. 
Met welke i nstanties wordt samengewerkt : gene . 

B E ~~ I C H T: (Met aan het slot een advies van àe rapporteur omtrent de 
verdere behandeling ) . 

BE T R E F T: Aantekening in Tsjechische pa spoorten. 

Uw onderschrift dd . 24 Augustus ~949 , Gr .V. D. nr . 111. 

Het volgende werd mij heden medegedeeld . 
Zondagmiddag , 13 November 1949 omstreeks 16.30 uur, 

l andde op het vliegvelo Welschap te Eindhoven een Dakata
vra.chtvliegtuïg van de Ceskoslovenska Aeroline , afkomstig 
uit Praag. Bedoeld vliegt uig had 2000 K. G. textiel aan 
boord bestemd voor Nederland, welke textiel op het vlieg
veld Welschap werd gelost. Na he t lossen van deze vracht
vloog het vliegtuig, omstreeks 18.15 uur van gemelde datum, 
door naar Southentt (Eng .) en zou vandaar uit de volgende 
dag geladen met varkens terugvliegen naar Hongarije . Het 
vli egtuig was bemand met vier koppen, n.l. een le en 2e 
piloot, een mechanici~n en een radiotelegrafis t. Na aankomst 
van het vliegtuig bood de le piloot de paspoorten van de 
bemanning aan. Deze bestond uit: 

/ le. BABACK, Paul, geboren te Pl~aag, 21-2-1911, van beroep 
mechanici~n, in bezi t van Tsjechische paspoort nr. 
2271/7503/48, afgegeven te Praag door het Comite Cen
tral National de l a Ville de Praque en geldig tot 
31-12-49-

~ 2e. ANGETTER , Vit, geboren te Prosbovice, 25-2-'21, van 
beroep piloot, in bezit van Tsjechisch paspoort nr. 
2666/27331~9, af gegeven (als funder le) 

~ 3e . SISPERA , Jaroslav, geboren te Mikolof 2-4-'20, van 
beroep radiotelegrafist, in bezit van îsjechisch pas
poort nr. 2762/8591/48, afgegeven te Praag (als onder 
le) 

/' 4e. RIHA , Jan, geboren te Skoba ftoradonclu, 25-2-'18 van 
beroep piloot, in bezit van Isjechisch paspoort nr. 
3261/8589/48, afgegeven te Praag (als onder le). 
Deze persoon was de gezagvoerder van het vliegtuig . 
In de onder le e n 2e paspo orten op bladzijde 32 (dit 
is de laatste bladzijde voor een blijkbaar later bij
gevoegdlgedeelte van enkele bladen van afwijkend model 
en witte kleur) stonden links onder, met rode drukinkt 
gestempeld enkele let ters van behoorlijk formaat, tussen 
aanhalingstekens, n.l. " N P 11 

- ' ' N R 11
, hieronder 

stonden in het midden van de bladzijde eru{ele cijfers, 
deze kwamen echter ook voor in de paspoorten van de on
der ~e en 4e genoemde personen , Deze luiden respectie- · 

- velijk -
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velijk : 
l e . 100705 ; 2e . 108972 ; 3e . 107l49 ; 4e . 101753 . 

Opmerltelijk was verder het gedrag der bemanning , deze 
bl ev en barneli jk s t eeds bij e l kaar en gingen ook gezamenlijk 
noar het info ·mat iebureau v oor he t opmaken van he t vlieg
plan. De bemanning is NIET in contact geweest me t personen , 
v~e anders dan ui t hoofde van hun betr ekking , op het v l i eg
vel d aanwezig waren. 

I n aans l uiting op v orenstaande werd bericht: 

Op Woensdag 16 November 1949 , omstreeks 13 . 20 uur l andde 
op he t vl iegveld Wel s chap wederom he t bovenbedoel de 
vra ch tvliegtui g . Dok de ze keer was er ·weer vra ch t aan boord, 
wel ke op he t vliegveld Welschap gelost moest wor den. Deze 
bestond voerna~li jk uit gl a s- en aar dewer k . Nadat he t 
vliegtuig was gelost, steeg dit onmiddellijk - l4. 20 uur -
weer op met bestemming Engel and . De volge nde dag zou dit 
wederom met varkens t erugvliegen naar Hongari je . Na aa~~omst 
bood de le piloot weder de pas poorten van de bemanning 
aan. Deze was, met u i tzondering van de hiervoren onder le 
genoemde BABACK, Paul verwisseld. Thans bestond zij uit de 
volgende personen: 
le. BABACK, Paul (reeds genoemd op bladz. l onder le.). 

~ 2e. LAICHTER , Jozef geboren te Postviny 20-5-1911, van 
beroep radiotelegrafist, in bezit va n Tsjechisch pa spoort, 
afgegeven te Praag door het Comitê Central National 
de la Villede Praque en geldi g tot 31-12-' 49 ; 

~ 3e. TAUBER , Pavel, geboren te Stary ~ostrêkov 29-6-1920, 
van beroep piloot, in bezit van ~sjechisch paspoort 
nr. 3266/1764/49, afgegeven (zie verder onder 2e). 

/ 4e. MALOVEC, Ladislov (Gezagsvoarier) geboren te. ,Drahonice, 
23-l-1902, van beroep piloot, in bezit van ~sjechisch 
paspoort nr. 2252/8037/4~, (zie verder onder 2e) 
In de onder 2e en 3e bedoelde paspoorten stonden op 

bladzijde 32, op dezelfde plaatsen op dezelfde wijze als 
hierboven vermeld, de letters 11 N P " - 11 N R 11

• Verder 
stond midden onder op bladzijde 32 in alle drie paspoorten 
een nummer, respectievelijk: 2e. 101350, 3e. 108055, L~e. l 

Coll. .: (}J 
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23 November 1949. frs-JJ/ 

U 20404 a - C 56 - C1/CS 2 

Bet r: TSJECHOSLOWAKIJE. 

Uit waarschijnlijk betrouwbare bron vernam i k onderstaand 
bericht: 
1. Het e~ge weken geleden in de couranten verschenen bericht 

over de arrestat i e van KOPECKY, voormalig Tsjechisch Gezant 
te BERN, i .v.m. de affaire RAJK, is onjuist. 
KOPBCKY werd reeds eind Juli of begin Augustus van dit jaar 
bij een poging om naar DUITSLAND te vluchten, met zijn vrouw 
aan de Tsjechische grens gearresteerd; daarvoor zit hij ook 
thans nog gevangen. 

2. Jan HORA, chef ara. inlichtingendienst van het Mini sterie van 
Binnenlandse Zaken, ressorterende onder de Hoofd Afdeling 
Politie te PRAAG, (rang "Regierungsrat") is een doorgewinterd 
communist. 
Onlangs werd hij gearresteerd, waarbij als reden 'verd opgegeven, 
dat hij tapijten en juwelen uit voormalig Duits bezit had gestolen. 
Zegslieden van bron noemen HORA een der leidende Titoisten in . 
T SJECHOSLOVI.AKIJE. 

3. Brigade Generaal WEGER, commandant der Militaire Academie te 
MAHRISCH-WEISSKIRCHEN(HRANICE) • --- In Juli 1949 werd tegen deze generaa l een instructie geopend wegens 
anti-semitische uitlatingen tijdens een les op de Militaire Aca
demie. Hij kreeg toen slechts een waarschuwing, omdat hij overi
gens "de zozeer geweaste opbouwende critiek" had uitgeoefend. 
Omstreeks 20 October j.l. werd hij in het geheim veroordeeld tot 
levenslange gevangenisstraf. P~denen onbekend. 

ABC. 

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
'sGRAVENHAGE • 



~ftA~P01. 

'Väiî': KA- R.A. 
Aan: Hoofd B en c. 
No. E.319. 
ONDEliWEliP : Arres taties in Tsj ch~-Slovakij e . 

Bij gaand rapport ontvingPn wij van Sardine om te b houd n. 

16-11-49. 

BIJLAGE: 1 photocopie . 



CZECHOSLuVA~IA . 

Rece nt waves of orres~ 

1, Poli t ic Jl or rcst s in C:;<::choslovskia since the February 
Putsch of l a a t y ce r hove t e nd~d to occur in cycl es . The action of the 
outho l'ities s eems dl.v oys to be covorn ed by onc of two conaiè,erotions: 
the first i a f t or of r evelt ond t hc e t her the corrying out of 3 
c arefully premeditot ed plon, Sametime s it would appeor thot bath 
these motives or e mcr ged into en e , os wos p rob<l bly the coD e whcn 
mony wcre il~clr i so ncd in Eoy 19~9, aft Lr t bc ooortive coup timed to 
talce ploce then, 

2, But by far th'" l or ee r numbLr of ,, rr ~.; sts f:Jll into the 
s ecend cotce;ory, Undcr Cm:·muni sm ond J~ o rxist Soc1 Jlism overything is 
pl:Jnncd - thc: economie, the politic ::Jl, the soci :-> 1 l1fe of the 
pcoplq, even thei r imurisonmcnt ·:, he r .: this is thouc:httobe in thc 
hi gher 1nt crests of pÖlicy, 

3, Such orrcsts ~s these orv p~ rt of somt l o r c:~.; r pl o n, In 
Cz echoslovokio thG eliminetion of r/cstcrn-mind<.d of:i.icers Dnd othcr 
ronks in theo Armcd Forc e s of thc n cpublic, thc GlLichsch<l ltung of thc 
bourgeois politic 1 po rti es, thc brcokine of t hc llo·::cr of thc 
Church ~'nd thc clco nsin g of thc Communist Porty i to clf co rc oll o 
noturol port of thc Governme nt progromme, 

4, Ther c is a rum •ur· currcnt in Pr :Jgue - o rumour s o const ·; nt 
:J nd so mJ ny-ho·Jdcd os t o gi vc it :J f oir o.:mbl once of truth - th:lt 
thE. r c is in thv i: in i stry of the Int , rior o list o1' aome 20,000 n ~- mca, 
thc owncrs of which c r o t o b e ir.19r isonc,d o r othe r v;isc got rid of over 
o e er to io pe riod of time . Thoue:h firsth::nd pr oofs of thc existc nc e of 
such list ore l :Jcking , i t nccds no gr~ o t po;1crs of rcc: oonin r~ to ossurne 
tho storics' Pi'ob~ bili ty, . he r~ ver the truth m:1 y lic, thc t:>l c 
itself i s :• po11er1'ul f'~ ctor in d cotroyin;_· the morale of Czcchs \'lho 
mi e;ht othernis c follo;·, r more ope n p :J th of r csi s t oncc. 

5. Thc cycl e of orrcsts which is o t pros <:: nt in full s11ing s cems 
to incluc1e thrGc closs cz of pLrson; un r <'li J ble m~mbc rs of thc KSC, Rome n 
Cotholic priets o nd thcir more ordent support e rs, fin ~lly ~ more 
ge:n c r ol cDt egory including students, shoplc.:.cpe rs ond r o thc.r t CJ o vocéll 
grumblcrs og~ inst thc regime, 

6. The lo ut some:r1hot omorphous group, thouch numLric Jlly the 
l orgcst, is pcrhn:;s of l eost irrrnedi J te interes t f'rom o politic .., l point 
of vicn. Churchmc n ond thcir doin e;c or c rcported on :-> t somc lcngth in 

,A thc. foreign press. Whot .>mountD to o purging of thc Po rty r :•nks is of 
,., greotcr presoot importoncc, 

7, A prelimi nory disinfocting of' thc Cz cch C•)h•muniot Party took 
plocc in the spring of' this ycor. It consistcd moinly of thc. tcstinE of 
nelï mcmbers o nd the stomping of their mombLrship c ords, In co s c s of 
de:reliction of q.uty · .. Drning ïi :;. s givcn to individuols, ;·,hilc o fc01 
p0 rsons guil ty of gross dis re gord of Pa rty rul es o nd r•.gul otions · .. <:re 
sent ene ed to c:Y.pulsion •. 

s, At 2bout tlüs timL or o little l ote.r c :om~ otorico of 
dissention 11ith the KSC 1tsclf, In so for os r eports of troublc within 
thc Port-y f :-> ctions in some of the Govcrnme nt Dcportm<:nts, o nd, in 
porticulor, in thc M1nistr1es of F'o r eign Trodc e nd Forcign Af'foirs, 
werc concc rned thcsL subs equcntly proved to bc truc, Judging by thu 
p <::rsonoli tie;s 1nvol ved :> nd thc r csul ts ochir.:ved i t v.os poss ible to 
concludc thot tho trouble :Jrose between the so-collcd "notioo ~ltuto" on 
thr en e hond ond thc pro-Sovict foetion on thc othlr :->nd thot the 
l :J t ter gr.,up oompletely won t~e d<'y;, 

'" •••• / 2 -



9, Until thc lost fe·a wueks, ho'.JLVcr, 1t wos never 
SUg[cstc.d tho t ony of thc more prominent Cz ech colmunists h:-~d ~· ctunlly 
bc e: n sc.n t to prison, ïihethor thc ccUBC; of this moru dros tic purge 
Bhould bL looieed for ot hom" or obro od it is too corly dofinitC;ly to 
s oy, but it is not unr(.:JSonoblo to conneet it closely with thc 
rccently i·ncr<.·Ds<.:d tempo in the worsening of Sovi ot-Yugosl~v rclotions. 
In othc.r 11ords, fc.~r of d~.:v1otionism hos buoor.10 o vory rool thing in 
KSC policy, -

10. It is pc.rhops :J li tt l o P · cmo tur e to s ~y ho·•; f~r this 
clconsing of thc PD rty rcnks wil l ba corri ed, Reports indicoto 
~ho ~ hi gher officials of the !-!i nistry of Foreign Affoirs, thC; 
ltinutry of Inform.,tion ond thc !linistt•y of Forcign Trodc :"mong 
ethers h~w" coma undLr i'irc. 

11, .i t thc Cz .:. rnin P :> l oc(., Evzcn Klingor, sincc l::~st summcr 
heod of tho Prcss Soction ~ nd .• cll-known · for his ::~nti-Wostcrn vic:.;s, 
hos b.:.on dismiss cd ond his octiviti c s whilc he was in London during 
thc •n r or c being investi ga t od. According to eomo st ·, rics ho is 
olrcody under loek ond koy. HL is a llogod to have boLn o memba r of 
th-: "Cl ~montis grot~p". In this r espect t he Foreign lünister himseli' 
is s::~id to h:-~ vo lost such c redit os ho h:J d \J ith tho ?Jrty HQ. 

12, Dr. Oskor Kost o who wos imprisoned t<;o WLc.ks c c;o \'los 
dcputy chiof of thc Prcss Dep ~ rtm..,nt of tho IHnistry of Inf'ormotion, 
His off'ic.., hos bL on t olcc.n ovnr by Dr. Rudolf Poppcr, :üios Prokop, 
Who hos h~ d J voricd corc.. C;r; formorly London reprcscnt::~tive of 
Thc.. Gcrmon De:mocr:J tic Liberals of' Cz echos lovoki o ond Clwi r r.;on of' 
the London Committ eC; f o r tho Sudctcn Or go nis .J t :J o durin c the 'ii:J r, 
he rc turoC;d to Praguo in 1946 , ch Jnc od his o0me ond joincd the 
CoilDl!Unis t Porty, Until thc p::Jst 11Ldc ho \'IJS c "Junsellor in thc 
iünistry directing thL Y•ork of' Cz cch cul turol ottochèS in ·.;os t o rn 
Europo. .1\nothc..r ·.-;e:ll-lcoo\Jn C•)mrnttn i st conn c.ctc.d lïith Iiiniste r 
Kopeclcy in thc somro po si tion rJ s Kosto ond i'o r si milor r o sons is 
Jiri Hron ek, Ylh'J ~tos until r C;c e ntly he:o d of' the: Czech jour coliets 
Union, 

13. 
but thcrc 
prison. 

.ihot is hopp c. nin g in thc provincos is not cnsily leornt 
é' r c streng rum)urs thot 5 to 6,000 KSO mombers ~ re no·,, in 

14. Thc f o r e i gn press hos l or gcly cxogrrorotcd thc preseet 
uphc~ v~ l in r t c c nt r eports. Thor .: scon:s t o bc na r eoso n f o r beli c.vinc; 
thot Governmc nt meosurLs h~ vc.. be e n condi ti oned on this ~ cc , sion by 
f ca r of ~ n olleged plot. 

15, Allowing th~ t oll thes e n< r cs t s e re bJSC;d on o f' co r of 
rLsurg.::nt nJ tio noliom- pcrha ps it 110uld bc foir t:. r to s:Jy, of' 
~mcrging Tito-ism- 1t might be useful, in conclusion, very b r icfly 
to inquiro whottJ"wnces of succcss such o dovel epme nt • .• ould h::J VC in 
Czcchoslov3ki n, 

16. A succcssful notion8lism presup poscs the: prior existonce of 
~ cvorol factors. Thc Stote should bc c Jp:Jble of corryinc; on its lifc 
11ithout ony unduo dopond.onco on thC; outside world for its economie, 
culturol or even reli gieus nec.ds. An u~ge , too, for sernething othcr 
thon thc present f e rm of Gov~ rnmcnt must b~ oliv.: in thc nation; 
of' grcotor importoncc is thc prosenco ct tho right historiool moment 
of' D mon\7 ho is copoblc of inspiring thet dogree of' f nnoticism in 
the pcople without which no groot movemE.nt hos over come to f'loncr. 
uuch con bc donc by inspiring foor, still more by goed uso of thc 

• pr "Jpogondo weepon but ooither of these c ' n be of voluc '.1ithout o 
mentor. By for thc most ne·~ossory component port, howcver, of any 
Leviathan is thc cxistcnco of D notion copoblc of rosponding to the 
leod it is· givon. 

• ••• / 3-
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17, Czochoslov ,l~io is primorlly on industriol country 
~nd sincc thc \"1·.1 l' hos dcpe:ndLd on tho export of hor 
m · nuf ~c turos te eet cnouch f'ood te fcod herself ond thc row 
m:Jtcri .1 ls cqunlly nc.:coss •ry to her continucd oxistencc, 
Cz~choslovok historial dcvc.lopmc..nt during thû l ::> st thrce 
hundrc.d y~. o rs hos shown thot rcol natienol fc.cling is ot o 
lr:vc.l lolïcr thon th::> t prc.:sont in most ether Europeon st:Jtes, 
Sincc tho d0oth of T.G. l.losoryk no grc.ot person::>litics hovo 
cmt:rgod in thc. notienol lifc, ;,nothcr point te b.:l romembr:rcd 
is thot the country's geogrephiccl position is olso one of' 
grl)ot wcokness, 

18, If Czc.:choslovrkio is comporcd lot us soy to 
Yugoslovio it is obvious thot thc lotter notion, mode up os it 
is of' gc,ncrolly potriotic peeplee ond with on olmest independent 
<=conomy, provid<.d o fertil<- soil f'or the growth of o Tito,. 
Thcrc ore no foeters in Czechoslovokio which history teochcs 
us ore vit ol to the risc of such o leader - now or in the 
foresccoblc futurc. Therc se:e:ms thcrcf'ore in tho 
forcseeoblc future te be no ototocle te the continuonce: 
Dnd furth(.r incrc:J"C.: of unhinderod Sovict power in this 
most Vlcsterly of the Peo::Jlos' Domocroei es, 

lOth October, 1949. 



/ 
~IN I ST E R I E V A N 0 0 RL 0 G. 

I J:;loofdkwartier van de Generale Staf. 'S-GRA VENHAGE, ll Novemher 194 9 

:Ièi:~~ 
Sectie G 2 ZEER GEHEIM 

G 
Nr. 0 G2/l0060 ZEER GEHEIN. 

AAN: 
- B .I.D . 

B.V .D,/ 
1.; .I.D . 
L.I.D . 

1 - ·ov. 1CM9 
I 

tjbbl 
Ik moge U hierbij aartbieden drie 

rapporten opgemuakt door een kort gele
den naar Nederland uitgeweken Tsjech. 
De man kan terzake klmdig \\orden geacht . 

Ik kreeg deze door middel van één 
tussenpersoon. Deze zou ernstig worden 
gedupeerd i ndien de Tsjech zou weten dat 
hij deze rapporten had doorgegeven . 

DE KOLONEL 
VAN DE GEt!ERALE STAF 
Hoofd Se ctie G 2~ 

9~)~ 

( P .l~ .H. Tielens) 

1 afschrift aan G2A en G2B . 

~ 



STRENG VERTRAULI CH! . ... _ ..,. 

.ARBEIT 

Das Verhältni s der Arbeiterkl as s e zum k ommunistisohen Regim 
und besanders zu seinen \7irtschaftsmethoden vvü.rde eine gründliche 
Analyse erfordern; kurz kann Felgendes fest gestellt werden: 

1 . Die Einstellung der Arbeiterkl asse als Ganzen ist ni cht 
einheitlich, ist auch nicht endgültig, sondern befinde t sich in 
ständigem Fluss . Es kann ges ag t werden , dass der ts chechische . 
Arbeiter seine Arbeit liebt und die Qualitä t des Regims zum gros5en 
Teil nachdem beurteilt wie mit dem Produkt seiner Arbeit gewirt
schaft et wir d . Weil von dem kommunis tisohen Umsturz einige JY. onate 
lang i nfolge der pol i t ischen Zwistigkei t en die Regierung arbeits
unfähi g war, haben die Arbei ter die viachtsüber nahme durch die 
Kommunisten begrüsst unà sich von i hr eine glatt ere Abwickelung 
der laufenden Ange legenheiten versprochen. Im März und April 1948 

haben sich überall die Leistungsziffern gehoben . Die bald einsetzen
de Entt äuschung kam schon i n den nä chsten Monaten zum Ausdruck. 
Die Arbeiter haben bis jetzt das Gefü41, das s die I ndustrie zum 
VersucKobjek t einiger Theoretiker geworde n ist. DiP. Produktions

au~räge, verschiede~e Mass nahmen zur Hebung des Interesses an de r 
Arbeit, usw., die vmn der Regierung stammend den Arbeitern durch 
ihte Direktion verdolmetscht werden, fvhren nur zu einer Spannung 
zwischen den Arbeitern und der Leitung. Der Arbeiter erblickt 
meistens in seinem vorge setzten denjenigen, der für alle Fehler 
verantwortlich ist. Weil aber der Vorgesetzte häufig wechselt und 
durch die versuhiedenen Betriebsaufschüs s e parteilicher Organisati
onen, usw,, die Arbeit er auch mit den zentralen I nstansen in Kontakt 
kommen, verstärkt sich jetzt die Ueberzeugung, dass die Fe.hler in 
der unrichtigen wir~tschaftlichen Politik der Partei und der Re
gierung ihre Grundlage haben. Eine ruhige Atmosphäre herrscht nur 
in den Betrieben, wo es die Direktion versteht f ür ihr Werk die 
äusseren Einflüsse nach Möglichkei t abzuwehren . Es gibt Fälle wo 
es der Leitung gelingt durch ein psychologisches Nanöver die Ar
beiter zu überzeugen, das s eben die manuell arbeitende Klass e den 
obersten Stellen beweisen muss, daas sie Fehler machen und dass 
dies nur durch die vorbildliche Arbeit ges cheken kann . Solche Nerke, 
die allerdings nicht zahlreich sind, bieten ein Beispiel einer 

besonderen Dpferbereitschaft. 
- 2 -



• 

- 2 -
G ~ H (I ~1 

Die kommuni st i s che Partei ist bestrebt di e Indus t r i e dadurch 
in den Hsnd en zu halten, da s s an den leit end en Stellen nur politisch 
verlä ssliche Direktoren einges etzt werden . Für einen solch en gilt 

'7 

mit weni ge r Ausna~~e aber nur ein Direk tof, der de r Arbeite rklass e 

entstammt. Diesem Do gma wird s oeben die ganze ûrganisat ion der 
Nationalbetriebe angepas s t. Nach diesem Schema wi r d es ni ch t verl angt 
von e i nem Werks direktot, das s er überhaupt ein Fa cmnann , ob t e chnj_ s ch, 

a dmini s tra tiv oder kaufmännisch ist. Er hat zwei Stellvert r eter, 
vmn de nen e i ner der Partei ge genüber f ür die Kontrolle d e~ ~erkes hafte 

der andere dem Direktor f ür den glatten Verlauf der Produktion 
11 

verantwortlich ist . Diese Organisation ist de$ Arbeitern selbstver-
ständlich ein Dorn im Auge . Sie können es nicht vertragen, da s s einer 
ihrer Kollegen, der seine Karriere meistens in verschiedenen Sekre
t ariaten gemacht hat, ihnen vorgesetzt wird und haben dann selbst
verständlich kein Vertrauen, das s die Leitung des .verkes eine richtige 
ist.· Die s gilt in einem schwäc heren Mass e auch dann, wenn zum Lei ter 
ein politischer Emporkömmling, auch wenn nicht Arbeiter, bestellt 

wird . 
Im allgemeinen kann man feststêllen, das s der Arbeiter auf 

seinem Arbeitsplatz nicht zufrieden ist und daher eine abwartende 

~tellung einnimmt. 
~ In seinen Priva tleben ist der Arbeiter auch nicht zu

frieden. Er muss zwar anerkennen , àass für ihn allerhand geschehen 
ist. Er genies s t alle Vorteile einer gemeinsamen Pflegung, die im 
Durchschnitt geno~men gut ist. Durch die neue Nationalversicherung 
wurde seine Alterversorgung stark gebessert. DL~ Gewerkschaft 
ermöglicht ihm für wenig Geld die Urläube im besten Kurort usw. 
zu verbringen . Trotzdem, wenn er allein in der ]amilie verdient, 
hat er mit der Erhaltung seiner Familie seine Sorgen. So z.B. bei 
der Verhandlung über die Neu-Festlegung der Löhne i n der Eaubranche 
hat der Arbeiter gültig gemacht, dass er für seinen heutigen Lohn 
nicht einmal 1/5 dessen kaufen kann, was er vor dem Kriege gewöhnt 
wa~ . Nur .in der Familie, wo mehrere Mitglieder Arbeiten, kann man 

von einer allgemeinen Besserung des Wohlstandes sprechen und au.s 
diesen Kreisen stammen auch die einzelnen Spareinlagen, die heute 
von den Finanzinsti tuten als Zuwachs ausgevïiesen werden . 
D~ kommunistis che Propaganda, die in den Zeitungen 2/3 des Inhalts 
füllt und dem Arbeiter jeden Tag gleich zv~ Frühstück serviert wird, 
hat das Gegenteil zu Folge. All zu viel Lob von Einzelleistungen-
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der Arbeiter, van dem gros s en Fortschritt des Staates, usw., ruft 
in den Arbeiter einen Skeptizismus dar, den er in sein lerk mit
bringt. Er ist allerdings sehr leicht dem Argument zugänglich, das s 
alle die Schwächen den Ursprung nur darin haben, das s es bei den 
Behörden in der Industrie us~ . noch all zu viel Reaktionäre gibt, 
welche gegen den Staa t arbeiten. Van diesem Argument bedient sich 
die Partei häufig in allen Fällen, wo sie in Verle genheit gerät . 

~Die junge Arbeitergeneration scheint dem neuen System 
stark zu unterliegen. Nicht nur dass àie die Vorteile des demokrati
schen Systems ,vor dem Kriege nicht gekannt haben . Das neue System 
behandelt die jung~ Leute mit besend erem Vorzug, gibt ihnen die 
öglichkeit in den Organisationen,;Was natürlich auch den Ehrgeiz der 

anderen anspornt . In der kommunistisohen Schuláng wird ihnen ein 
i rts chaftssystem als ein geschlossenes Ganze vorgetragen, gegen 

welches sie sel bst keine Argumente fim'l:en, welchesjaber dank der 
dialektisohen Auslegung auf alle Fragen eine Antworm hat . Dies 
gibt i hnen eine sicherheit, welche aus ihnen treue Diener der Partei 
macht. 

h Eine besond~re Erwähnung verdient die Klasse jeniger 
Arbeiter, wel che gleichzeitig ein Stück Boden besitsen und si ch 
daher auch als kleine Landwirte fühlen. Diese Kategorie ist Z!Var 
in den gross en Industriebezirken nicht vertreten, dafür aber ist 
dieser Urns tand charakteristisch beinahe ausnahmslos fU.r alle Ar
bei ter, welche in den Am Lande zerstreuten ./erken bescháftigt sind. 
Diese rbei ter waren früher die zufriedensten, weil sie fl.ir ihren 
Lebensunterhalt i mmer dopp~lt gesorg t hatten. Jetzt fühlen sie im 

Gegenteil doppelt den Druck, der auf jedem lastet. Als Landwirte 
unterliegen sie dem strengen Bewirtschaftungssys tem, sind allen 
Stra.fen a.usgesetzt, welche bei Nicht-Erfüllung der Kontingente vor
geschrieben werden , mnd sind nicht sicher, ob ihr Grundbesitz in 
einer kollektivistisohen Genossenschaft nicht miteinbezogen wird. 
In ihrer politischen Einstellung unt erscheidet sich diese Arbeiter
klass e von den gegeh das Regim orientierten Landwirten überhaupt 
nicht. Eine gewisse Bremse bildet nur àa.s Gefühl einer Solidarität 
der Arbeiterklasse, Wenn auch von diesen Arbeitern ihre 

/bei der Polizei, usw., gutbezahlte Stell en zu kommen, - 4 -
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kommunistischen Kollegen f ür al le diese Misstände verant wo rtlich 

gemacht werden , ist es ni cht zu erwarten , daas aus dieser Kl as_.e 

v!iell eicht ein aktiver Widerstand hervorgehen könnte. Er müs;;;;te 

ein en Arbei ter gegen andere rbeiter stellen, wozu si ch auc h diese 

Halblandwirte nicht bewegen l assen. 

20.9 . 1949 . 



STRENG VERTRAULICH! 
i:EER GEHEIMJ 

PL.ANWI RTSCHAF1.I:. 

Bei der Beurteilung der wirt t s chaftlic hen Lage der einzelnen 
östlichen Länder wird meistens aus den of fizi ellen Ziffern über 
die Erfüllung der dortigen Pl äne aus gegangen. Di e s kann häufig zu 

Fehlschlüssen führen, u.z. aus fel genden Grü~d en: 

Der Produktionsplan wird i n der Industrie selbst aufgestellt 
und van den vorgesetzten Behörden nur sehr schwach kontrolliert. 

In der Industrie werd en die Pläne ent weder von ·der Direktion od er 
von der Direk tion im Ei nvernehme n mit der Partei und Arbeiterver
tretern zus ruMlengestellt. I n dem ersten Fall ~erden die Pläne unter 
Berücksichtig~ng aller unsicheren Momente, besander s im Absatz und 
Versorgung mit Rohstoffen , zus ammengesetzt. Die eingesetzten 100% 
entsprechen also nicht immer der Ausnützung von teelmisehen 
Kapazit ä ten. Dies ist besanders in der früheren Sudeten-deutschen 
Industrie sehr wichtig, weil daimmernoch nur mit Bruchteil der 
Kapazit ä t gearbeitet wird (Textil, Porzellan, Glas, usw. ) Bei einer 
solohen Planung werden selbstverständlich auch alle i nternen 
Schwierigkeiten des Betriebs berücksichtigt, besanders eine unge
nügende Koördinierung der Hilfsliefe rungen, usv/ ., was besanders in 
der Maechinenindustrie eine gros s e Rolle spielt. 

Wenn ein so zusammengestellter Plan erfüllt ader über
schritten wird, bedeutet es noch nicht, dass die Erzeugung in der 
betreffenden Branche glatt und in wirtschaftlich gesundem Umfang 
var sich geht. 

vlo sich ander Zusammenstellung des Planes die Arbeiter- • 

org~~isationen und die Par~eien stärker beteiligen, führt es manch-
/ ma~zu gegenteiligen Erscheinungen. Der Arbeiter verlangt Ueber

schreitung von Normen, Anspannung van technischen Kapazitäten über 
das gesunde Mas s , berücksichtigt nicht die zur Durchführung van 
Reparaturen und Erneuerungen notwendigen Zeitspannen, usw. WeY1..n 
ein soloher Plan erfüllt wird, geschieht dies meistens zu Lasten 
der Qualität des Produkts, der Lebensdauer der Maschineneinrichtung 

-und führt dann häufig zu zeitweiligen Einstellungen des Betriebs. 
Diese Tatsachen sind aber aus den publizierten propertiennellen 

Ziffern nicht ersichtlich und das richtige Bild über die Produktion 
wird verschleiert, nicht nur einem Aus s enstehenden, sondern häufig 

auch oen staatlichen Stellen selbst. 
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Am i nteres santesten ist es die Erf'tUlung des I nve sti tionsplanes 
zu ve rfo l gen . An dem sieht man am leichtesten, ob die ':Virtschaf t 
einen Fortschrit t macht oder n icht. Diese Ergebnisse werden me i s t ens 
nur einmal im J ahr und sehr spät publiziert . I n dem 2-Jahre-Plan 
(1 947-1948 ) wurde dieses Investitionsprogramm nur mit 36% erfüllt, 
wobei urn diesen Prazents atz aus\'!e isen zu können, auch manche aus ser
halb des Pl anes vorgenomtJ.en I nvesti tionen eingere chnet werden mussten. 
Das _iesen-.Aufbau- Pragramm des 5-jährigen Planes sollte am 1. J anuar 
1949 einsetzen; der Investitianspl an für 1949 wurde aber erst im 
Juni 1949 genehmi gt, sadas s das erste halbe J ahr eigentlich ohne 
Plan i nvestiert wurde. Aus se rdem wurden die einzelnen Investitians
quoten bereits einige Mal e herabgesetzt. Bes anders die Eau-industrie 
hat viel kleinere ~uantitäten ausgewi esen als erwartet war. Es hat 
sich auch gezeigt, das s die Produktion der Illaschinen-branch, welche 
ständi g vom Export abhändig ist, sich schwer planen l äss t. 
] ie ganze Inlandsindustrie mus s die Pläne daher i mmer abändern, 
wenn die fuaschinenindustrie unerwartet neue Aufträge aus dem Ausland e 
bek o~mt. Dies ist selbstverständlich häufig der Fall, besanders in 
einàr Zeit der allgemeinen Rüstung. Es kann ruhig ges agt werden, daas 
ein Investitionsplan nicht besteht, das s es sich nur um ein unver
bindliche s Pragram.rn handelt, \le lches aber sehr schwer realisiert wird, 
weil es van zu viel Planungs formalitäten belastet ist. 

' Es zeigt sich auf jedem Schritt, dass die Aufstellung der 
4t 5-Jahre-Pläne zu stark van politischen Motiven und dem Bestraben 

nac h us ~eisung möglichst hoher Zahlen geleitet war, sodass die 
Realisie::ung ständig auf nicht geplante Schwierigkeiten stöss t. 
ïenn also die wirtschaftliche Lage aller Industrien ader des Lande s 
beurteil t •,.rerden soll, müs s en die Ziff ern des Planes mi t aller
grös bter Vosicht gehandhabt werden und praktisch muss das Urteil 
an Hand van di r akten anderen I nformationen ausgearbei t et werden. 
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" GESCHAFT MI T RUSLAiill . 

Das tschechi s che Geschäf t mit Rusland vor dem Krie ge 
war ziemlich schwa ch und Rus s l and figur i erte i mmer ungefähr am 
sechsten/siebenten Pla tz in de r Handelsbilanz. Nach dem Kriege 
wurde das Geschäft jährlich durch besandere Handelsvert r äge 
reguliert, u.z. nach einem f ür 5 Jahre i m Vor aus vo rges ehenen 
Plan . Di e charakteristischen Me rkmal e des Planes sind zwei: 

1) St ändig zunehmendes Volumen des Geschäf t es; 
2) Eine Abs tuf ung i n dem Si~~e, das s i n den er sten ITahren 

die Tschecho-Slowakei gegenüber Russ l and pas s iv sein darf und 
die Spitz e mit t els eines Kredites finanzie rt wird, wogegen gegen 
das Ende der 5-j ahrigen Pe r iode die Tschecho-Slowakei aktiv wird. 
Das Aktivum soll besander e in der Vergrösserung der Maschinen
lieferungen aus dem inzwi schen neu in Betrieb genommenen Werken 

zustande kommen. 
Das für das J ahr 1948 vorge sehene Volumen war ca. 4,5 

' illia rden Kronen mit eine r passiven Spitze von 1,3 Milliar den. 
Für das J ahr 1~49 ist eine Verd oppelung vorge sehen, sodass die 
einseitigen Liefsrungen ungefähr 9 Milliarden Kronen betragen 
sollen. Hiermit soll das Geschäft mit dem Osten ungefähr auf 
50% des Gesamt geschäfts gehoben werden. Insgesamt rechnet man 
mit einem Exportvolumen zwischen 36 und 40 Milliarden Kronen. 
Die Wirklichkeit weicht von dem Plan ziemlich ab. Der vorgesehene 

Kredit von 1,3 illiarden war im Frühling 1949 bereits über
schritten, betrug ca. 3 Milliarden Kronen. Es scheint allerdings, 
dass russischerseiis auch einige Geheimlieferungen durchgeführt 
wurden. Tschechischerseits konnten die vorgesehenen Liefsrungen 

nicht immer aus~eführt werden, so z.B. ein gross es Geschäft in 
Bata-Schuhen (9 bis 12 Millianen Paar), weil die .Devisen für den 
Ledereinkauf in Ar gentinien nicht rechtzeitig zur Verfügung 

standen. 
Das Geschäft spielt sich prinzipiell auf Dollarbasis ab 

und bei den Verhandlungen werden die s. g . 1fel tpreise, d. h. 

USA-Offerten an Rus s land' , Tschecho-Slowakei oder 3en Partner zur 

Grundlage gelegt. Von diesen Preisen wird dann abgewichen, wenn 
eine Lieferung aus politischen oder anderen ~ründen insbesandere 
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wichti ge r scheint. So z. B. die grossèn-russischen Get:reide-li efe-
rungen an die Tschecho-Slowakei im Wint er 1947 wur den um 12 
Dollar billige r ve:rrechnet als die gleichzeitigen Lieferungen 
an England. Man wollte eben die Getreidelieferung a ls einen freund
schaftlichen Beitrag Russl ands zur Ernähr ung der tschechischen 
Bevölke rung dalf.'stellen. Die Lie fe rungen wur den auch nach einem 
Zeitprogr amm durchgeführt, welch es mit dem i nnerpolitischen Ziel 
der k ommunist i sohe n Partei in Prag abgestimmt war. 

Das Geschäft mit Rus s l and ha t für die Tschecho-Slowakei 
eini ge gr~~dl egend e schwache Seit en. Die russ isohen Lie f erungen 
bestehen haupts ächlich aus Nährungsmitteln (Getreide, Butter, usw.), 

dann Eisenerz, Manganerz, Kolaphosphat e, usw, Sowohl qualitäts-, 
wie auch quantit ätsmäs s ig sin~ die s e Lieferungen nicht i mstande 
die Einfuhr aus dem Westen zu ersetzen. Nach den internen Ausweisen 
importiert die Tschecho-Slowakei regelmässig 71 % ihrer industriellen 

Rohstoffe au.s de n Westen. Wenn also 50% der Ausfuhr nach dem Osten 
geht, ist dieses Ge schäft direkt abhängig von der Möglichkeit die 
Einfuhr aus den westlichen Ländern zu :realisieren. Devisenm3.ssig 
ausge dr ückt bedeutet es, das s die Tschecho-Slowakei das östliche 
Geschäft mit harten Devièen zu finanzieren hat , Diese Schwäche ist 
um so grtisser, weil die Russen me i stens hochwertige Artikel von der 
Tschecho-Slowakei importieren wollen, welche dann in dem Geschäft 

im esten fehlen, sodas s èle Tschecho-Slowakei auch auf der ·Export
seite ihrer Handelsbilanz unter dem russisohen Geschäft leiden muss. 
Sie kann sich durch die Ausfuhr auf den westlichen Märkten einge
fühter Artikel nicht die notwendigen DEilvisen verschaf fen.Dies 
vmrde von Rus s land selbst anerkannt und es wurde in Juli dieses 
Jahres eine Goldanleihe an die Tscheoho-Slowakei in Moskau behandelt, 
wobei das Gold als Lombard-Garantie in der Schweiz dienen soll. 
Der Umfang dieser Anleihe bewährte sichum 1,2 Milliarden Kronen. 

Eine einheitliche Handelspolitik des Ostblock s existier t 
im ~oment noch nicht, auch wenn hierzu starke Tendenzen varhanden 

"" sind. Besanders dervonden anderèn Satellitenstaten tinge rn ge-
sehene polnische Handelsvertr ag mit England hat einen Anreiz zur 
Verstärkerung dieser Bestrebungen ge geben. Vorläufig hat nur Russ

land eigenmächtig auf reinkaufmännischer Basis einige Drei~Eck
Geschäfte zu Gunsten der Satellitenstaaten durchgeführt . Im Rahmen 
des Ostblocks liefert Rus sland regelmässig zu Lasten ihrer Handels
verträge Waren, die nicht-russisohen Ursprungs sin!!f, so z. B. wurde 
an die Tschecho-Slowakei ungarisches Getreide im Ra~men des 

tschechisch-:rmssischen Handelsabkommens geliefert . Dasselbe wird 

- 3 -
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j et zt a uc h i m Ges chäft mit dem We s t en an~estrebt; so z . B. hat sich 
Moskau von de r tsche chi s chen Indust r ie all e Bestell ungen auf 
.fl'as chi nen , die im 'Nes t en pl aziert waren, va rlegen las s en und 
offeri e r t j e tzt die gl ei chen ~as c hinen se l bst . Die Maschinen s i nd 
selbstvers t ändli ch auch nich t r ussis chen Ursprungs, sondern wie i n 
einem konkre ten Fall fes t gestell t, z . b. s chv;eiz er i s che r H;=rkunf t. 

Rus s l and vers ucht auch do r t einzugr ei fen , wo das Ges ch'=if t 
zwischen zwei anderen östlichen Staaten , z . B. der Ts che cho-Slowakei 
und Polen , nicht gl a t t vor sich geht , ode r wo auch z . B. skand i na
vi s che Staaten i n handelspolitischen Spannung mit einem de r ös tlichen 
Staaten geraten . So z . B. ha t Rus s l and i n t erveni er t i n Schweden um 
die schwed ischen Eisener zliefe rungen nach der Tsche cho-Slowake i 

durchzusetzen. 
Im allgeme i nen mus s man fes tstellen, dass bis Ende 1948 

die Satelliten s t aaten, i ns be sand ere Polen, di e Tschecho-Slowakei 
und Ungarn, ziemlich selbständ i g h~ndeln konnt en. Seit die s er Zeit 

haben di e se Staaten an Selbständigkeit eingebüs s t, scheinba r in
folge ,besonderer Vereinba rungen der kommunisti s chen Parteien unter
einande r . Für di e Tschecho-Slowakei datiert dies e neue Te ndenz seit 
dem Besuch de~ tschechischen Regierung i n Moskau, we lcher im Dezem
ber 1948 stattfand. Von diesem Augenblick an wurde z.B. zwi s chen 
_ussland und der Tschecho-Slowakei ein vollständiger Erfahrungs- · 

austausch auf dem technischen Gebiete eingeführt. Alle Verfahren, 
über die die Tschecho-Slowakei verfügt, sind den Russen frei 
zugänglich, wobei theoretisch auch russi s cherseits gegenseitig var
gegangen '•'l erden soll. Wie bekannt hat die Tschecho-Slowakei noch · 
im J ahre 1948 den Russen die Auslieferung einiger technischen 
Prozes s e verweigert. Vfenn es sich um Verfahren, die die Tschecho
Slowakei von westlichen Staaten im Wege von Lizensvereinbarungen 
ervv orben hat, handeln soll te, erklären die offiziellen Vertreter, 
das s solche Verfahren den Vereinbarungen nicht unterliegen. Dabei 
wird selbstverständlich ~er bemerkt, dass es immer genügend 

öglichkeit en gibt Russland auch von diesen Verfanren über die kom

munistische Partei usw., also ohne Verantwortung des Staates, zu 
informieren. Dies ist selbstverst ändlich streng vertraulich und 
auch in Prag nicht allgemein bekannt. 

2 0-9-1949. 
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2 November 1949. 
'No. Geh/Gr.V.D. 1168/49. 
Bijlagen: een. Ve-l 

Omderwerp: Tsjechische paspoorten. 
NOV. 1949 

, 0 

In aansluiting op mijn brief 
Geheim/Gr.V.D. 1168/49 dd. 11 October 
1949 met êén bijlage betreffende aan
tekeningen in Tsjechische paspoorten, 
moge ik U hierbij doen toekomen een 
uittreksel uit een rapport, betrekking 
hebbend op deze aangelegenheid. 

S.T. 

Jf· 

AAN: B.V.D. 

Typ: ON 
\ Coll.: \ 



UITTREKSEL 
(-.~Tv-.. 

· !~V o 97 • 

Da turn van bericht: 
Re.pporteur : 
Van wi e is he t ber i cht afkoms tig : 
Be t r ouwbaa rhe i d bericht gever : 
Wel ke acties z i j n ondernomen: 

VEI LIGHEI DSRAPPORT 
BERICHT. 

21 October 1949 . 

Ei gen waarneming . 

Me t welke i ns t ant ies wordt sameng~rkt : 
Gene . 
Gene . 

GEHEIM 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AANTEKENI NGEN TSJECHISCHE PASPOORTEN 

Op 20 October 1949 oms treeks 10.00 uur werd in de i nter na tionalm t rein 
Par ijs-Ams terdam , op he t station der Neder l a nds e Spoorwegen t e Roo-

sendaal voor binnenkomst in Nederland aa nge troff en: 

1- ------------------------Rudolf S R A I L, ----------------------------
Tsjech , geboren te Pilsenf- 18 October 1910, gehuwd , koopma n, wonen-
de te Brussel, Rue de Orleij no. 8 . 
In het bezit van een geldi g Tsjechisch pa spoort no. 2366/1851/49 , 
afgegeven te Praag , 5 Mei 1949 door Service des passports du Ministerie 
de l'interieure a Praque. 
Visa: 3 maal voor Belgie (laatste nog geldig). 

1 Zwitsers (ongeldig) 
1 Duits, transit naar Belgi~. 
2 Nederlandse (laatste nog geldig). 

Nederlandse visa: le.no. 2964 afgegeven door Nederlandse Ambassade te 
Brussel. 
2e. No. 3476, afgegeven als boven op 18 October 1949 
geldig voor een verblijf van 8 dagen. 

Het paspoort bevatte 32 genummerde bladzijden. Op de laatste bladzijde 
kwamen de navolgende bijzonderhede n voor: 
Bovenaan: Een rond stempel waarin de afbeelding van een groot gebouw, 

· daar naast een datum (3-6-49) en een onleesbare handtekening. 
In het midden: Aangemeld op de Tsjechische Ambassade te Brussel op 

18 October 1949. · 
Onderaan; In e en cirkel van ongeveer 1 cm. doorsnede de Latijnse letter 

B. Hieronder de letters 11 NP" en11 NR 11 en de cijfers 108118. 
SRAIL deelde mede; Het bovenste stempel heb ik gekregen tBen ik in Praag 

mijn distributiebescheiden~nleverde. e le t ter NP en 
NR met het nummer is vermo~eli@k een geheim nummer 
van de Politie te Praag. Volgens mij betekent het, 
dat mijn paspoort niet zonder toestemming van Praag 
verlengd mag worden. Het werd er in gezet bij mijn 
vertrek uit Praag. 

Coll.: ~ 
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J 4. 
J 

)' ' 
f 

U 19688 a - C 56 - 61/ CS2 

Uit zeer betrouwbare bron vernam ik onderstaande 'persoons
beschrijvingen. Hierbij kan worden opgemerkt, dat bijgaand 
krantenknipsel afkomstig is uit ''Die Tat", d.d. 28 .September 
j.l •• Hoewel de inhoud daarvan als beRend verondersteld mag 
worden, meen ik nuttig te doen U deze beschrijvingen te doen 
toekomen. 

g 

1 FEIGL is oud-Spanjestrijder en het type van een "mauvais sujet 11
• 

Tijdens de oorlog was hij in een Zwitsers werklGUnp opgesloten. 
Onmiddellijk na de oorlog bedreigde hij de toenmalige Tsjechische 
gezant te BERN, KOPECICY, onrlat deze tijdens de oorlog communistische 
landgenoten rustig in kampen had laten zitten en uitsluitend anders
denf-enden had geholpen. Hij werd later lid van het " .... chweizer Hilfs
wer\( fUr CHECHOSLOWAKEI" in ZURICH en in deze hoedanigheid secretaris 
van Frau Prof. RAGAZ , weduwe van een Zwitsers protestants-socialistisch 
dominee, een vriend van Mll.s.ARYK. 
Hij ple~gde in deze functie tal van malversaties. Nadat hij 3000 
geschonken horloges ten eigen bate had aangewend, werd hij door de 
Zwitsers het land uitgezet. '-._ 

In de laatste tijd was hij afdelingschef bij het lvünisterie van 
Inlichten. In deze functie heeft hij grote sommen gelds afgeperst van 
de Joodse gemeente (hij is zelf jood) , voor iedere jood, die uit 
TSJECHOSLOVAKIJE naar PPJGESTINA of elders wilde emigTeren. 

- pAVLIK is eveneens jood en heet eigenlijk Dr iur. Geza POLI'rZER. 
Tijdens de oorlog leefde hij als emigrant in LAUSM~~~, waar hij 
trachtte de Tsjechische kolonie tot het comuunisme te bekeren. Vroeger 
was hij bekend advocaat van kwade zaken. Hij is van Hongaarse afkomst. 

! Zijn zuster was employee bij Radio BUDAPEST. 
· Zie ook mijn schrijven, d.d. 4 Juli 1949, U 17656 b- C 56- KC1. 

~ 

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
'sGRAVENHAGE. 

ABC 



Ein tschechoslowakischer Ra.jk wird gesucht 
• z ·vc Vcm einem O•t~ropa-Korrespondefttma 

· Eme· nervlSie Spannung ·hat lddl aller tobren
den Kommuntsten in der Tschechoslowake1 be
mlchtigt: die MWD bereitet eine tschechOilo
waklache Version des Rajk-Prozesses vor, und 
es lat noch nicht bekannt, wem darln die Haupt
rolle zufallen soll. 

Das Grundelement wird hier eine Gruppe von 
internationalen Kominformagenten bilden, die in 
enger Verbindung mit den Ungarn, u. a. mit 
dem aoeben verurteilten Chef der Kaderkommls
sion, Szönyl, gearbeltet hatten. Die interessante
sten Figuren dieser Gruppe sind Dr. Pavlik und 
R~ll.!tt.o.r_f~!. die beige Anfang Ju}t d~ J. 
Prag verschwund_en 1ind. .J5r. Pav1ik Ubte die 
Funktion des Tirrekfors eines grollen Reisebüros 
aus, ein Posten, den man bekanntlich in den Sa
te,lltenstaaten nur wichtigen internationalen 
Agenten anvertraut, die sie zum unauffälligen 
Hln- und Herschleben ihrer Kollegen ausnützen. 
Pavllkl Schwester, die im Sender Budapest ar
beltete, !st schon vor ihm verhaftet worden, als 
die gesamte Leitung dieser Institution gemein
aam rnit Rajk und seinen Freunden liquidiert 
wurde. Was den Redaktor Felgel betrifft, sa war 
er ziemlich lange in der Pariser Aullenstelle des 
Prager Propagandaministeriums, «Maison Masa
ryk>, tätig, die wieder nur eine getarnte Einheit 

.A des Kominformappar-ates !st; dort arbeitete er 
W u. a. auch mit dem ehemallgen Kominternagen

ten in SpanLen und A~olventen verschiedener 
Moskauer Schulen"._:hrt'~-' London, der dann 
nach einer kurzen Tllftglteit in der Schwelz nach 
Prag zurückkam, urn stellvertretender AuBen
minister zu werden und die Bewachung des gan
zen tschechoslowakischen Diplomatenkorps zu 

. . ,, Ubernehmen. Dem Herrn London wird gewiB im 
, . .Felgel-Pavlik-ProzeB eine wichtige Rolle zufal-
. ,Jen. Nur ist es wahrscheinllch noch nicht ent

achleden, ob er als Ankläger oder Angeklagter 
suftreten wird; du hängt offenbar davon ab, 
In welcher Funktion er dabei belsere Dienste 
leiaten kann. 

Du !st der ente bekannte Fall von Anhlngem 
Tltos, die 1m lnternationalen Apparat der Ko-

. rnin!Gl'Dl tätlg. sind. Diea ist zweifellos das wich-

tigste Moment der ganzen Afflre. Hierdurch 
wlrd nämllch erwieaen, wie lang die Flnger des 
Belgrader Abtrünnigen aind. Darliber hinaus sind 
unleugbare Beweise vorhanden, daB noch meh
rere, bis jetzt unaufflndbare Titoïsten im Ko-
minformapparat atecken. Wie der Budapester 
Prozell, 10 wird auch sein Prager Abbild nur da
zu bestimmt aein, die Allwissenhelt der MWD 
vorzutäuschen und dadurch diese unbekannten 
Agenten abzuschrecken; das Auftreten Brankova 
z. B. soll sie davon Uberzeugen, daB sle von lauter 
Moskauer Provokateuren umgeben sind. 

Die Polizei wird sich frellich bemühen, der 
Oeffentlichkeit gegenüber dieses Kernproblem 
zu vertuschen. Was für andere Elemente man 
dazu benUtzen wird, lst noch nicht vorauszuse
hen. GewiJ3 aber werden dabei persönllche Rech
nungen zwlschen verschiedenen Prominenten be
glichen und die zwei grondlegenden Gegensätze 
lnnerhalb der Parteiführung susgesplelt werden: 
derjenige zwischen den tschechischen und slo
wakischen Häuptlingen und derjenlge zwischen 
den beiden einfluBreichsten Cllquen, die vom 
Präsidenten Gottwald einerseits und dem Pre
mier Zapotocky anderseits geführt werden. Man 
weiB nur noch nicht genau, wer eigentlich gegen 
wen eln Attentat oder andere Verbrechen vor
bereltet hat ..• 
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Betr: Tsjechische paspoorten. 

I~ 
\ 2 A 
' 

: r ~·'1-1 I ~ 
1
1
9 Octo er 1949. 

Naar aanleid~rig van Uw schrijven, d.d • 
.5-8-1949,no: 67}30,moge ik U omtrent boven
genfuemd onde~verp mededelen, dat mij tot op he
den geen Tsjechische paspoort in handen is 
gekomen en dat ik bet door U gesignaleerde 
kenteken nog niet heb kunnen constateren. 
In verband hie~de werd door een zegsman op 
het volgende gewezen. 
Doordat de bladzijden vàn een Tsjechisch 
paspoort uit één stuk papier bestaan, dat har-" 

~ monica-ge,Yijze is gevouwen, zijn de bladzijden 
- ,_, dubbel. Bron meent te weten, dat bizondere aante

keningen, die volgens hem zouden vlijzen op po
litieke betrouwbaarheid, aan de binnenkant van 
de dubbele bladzijde worden aangebracht. 

Volgens zegsman uerdient het bizondere aan
beveling uit te zien naar de handtekening 
van BROZ,· chef van de Tsjechische agentendienst. 

Wat laatstgenoemde naam betre:t't moge ik U er 
· op attent maken, dat deze naam voorkomt in de 
~ door Uw afdeling c. verstrekte signaleringslijst. 

Aan het l~nisterie van Binoenlandse Zaken A. 
Javastraat 68 
'aGRAVl!m!AGE. 



S .T. 
No . Geh/Gr .V. D. 1168/49 . 
Bijlagen : een . 

Onderwerp : "Tsjechische paspoorten11
• IA 

AAN : B.V. D. 

Typ : ON 

Coll.: P/V 

Gtr~EIM 
OP KAART 

ACD/ ~ 
DAT; 
PAR: 
~ b ~3 Jo '} fJ,... c, · 

/' 
In aansluiting op~jn brief ' 

No . Geheim/Gr .V.D. 11~(49 dd . 26 Sep
tember 1949 met een bijlage , onderwerp 
als in margine , moge ik U hierbij 
wederom doen toekomen een uittreksel 
uit een rappor t opgemaakt door Z, 
betrekking hebbende op in Ts jechis che 
paspoorten v oor komende aantelceninge n. 

S . T. 



J ' V E I L I G H ~ I D S R A P P 0 R T GEHEI M UITTREKSEL 

Nr. 162/Geheim. 
BERI C·IT . 

Datum van beri cht: 10 Seutember 1949. 
~auporteur : · ' 

an wie is het bericht afkomstig : Ei gen waarnemi ng. 
Betrouwbaarheid berichtgever: -
Betrouwbaarheid bericht: - 
Welke acties zijn ondernomen : 
Met wie samengePerkt : - -
- - - - -
BERICHT : Ingevolge ontvangen instructie is bij de controle van 

Tsjechische paspoorten nagegaan of inderdaad op de laatste 
bladzijde van deze paspoorten aantekeningen en/of stempels ZlJn 
geplaatst. 

Bij een drietal Tsjechische paspoorten is het hiernavolgende 
@ebleken : 
be houdster van het e.erste paspoort was genaamd : 

~ LEITERSDORFOVA, Josefa , geboren op 5 September 1908 , natimnaliteit 
Tsjechische, vrouwelijk geslacht, wonende te Amsterdam , Churchil
laan 1 . In het paspoort stond op àe laatste bladzijde (dus 
voor het achteromslag) midden- onder een gedrukt nummer van 5 
cijfers , t .w. 23800 . 
Van het tweede paspoort was de houder genaamd;:' 

1 - PROCHAZKA , Josef , geboren op 30 April 1906 te Horusice , natio
naliteit Tsjech , mannelijk gesla cht , wonende te Amsterdam , 
nader adres onbekend . 
In het paspoor t stond op bedoelde bladzijde , geheel onderaan 
de volgende aantekening , van lillies naar rechts : 

( inkt ) 
XII 12- 4- 49 ( paraaf) 

ulravinove hstky dd . 10- 4 -49 v i dany 
19-4 -49 

( inkt) 
23782 

Van he t derde paspoort konden echter door omstandigheden geen 
persoonsgegevens worden opgenomen . De houd.ster hiervan was 
een vrouwspersoon en reisde in gezelschap vanneerstgenoemde . 
Het OC2 pas poort bevatte de volgende gegevens : 
Op de l aatste bladzi jde stond eveneens middenonder een gedrukt 
nummer , t .w. 23799 , terwij l links onéler het volgende ronde 
stempel stond vermeld : 
5-comos -~iovánni-valic o-ferr-5 . 

22- 7-49 
( inkt ) 

u s ci t a . 
Beide personen waren gezeten in een pers onenauto , gekent ekend : 
G. Z. 95lfu4, eigenaar LEI TERSDORF , wonende te Amsterdam , Churchil
l aan 1 . Opgemerl{t zij dat bedoelde drie paspoorten door he t 
Tsjechische Consulaat te Amsterdam zijn afgegeven. 



MINISTERIE VAN JUSTITIE 

Afdeling POLITIE 
Bureau : Kabinet 
No. : P. 362/4-9 Geheim 

's-GRAVENHAGE 
3 oer 1949 

Bericht op brief van 
20 Sept. 194-9, No.69260 

Men wordt verzocl4t ~ij~ aanhaling van deze b rief dag
tekening, afdeling e~ .nummer nauwkeurig te vermelden 

,• betreffende Bedrich ROBERT. I -
I c .1949 

Aan 

A {,r-!_5 0 ~ 
_.-T..·) r Ä\.. f-otPtb 

In antwoord op bovenv;ïa schrijven heb 
ik de eer UHoogEdelGestrenge mede te delen, dat de 
Tsjech Bedrich ROBERT, geboren 17 November 1901 te 
Zidlochovice (Tsj.Sl. ), op 10 April 1947 via Schiphol 
Nederland binnenkwam op referentie van de N. v. Twent
se Katoendrukkerij to Goor, daar hij reflecteerde 
naar de functie van Directeur der N. v. Hij is thans 
werkzaam als colorist bij de Ned. Stoo.Iriblekerij te 
Nijverdal. 

Omtrent antecedenten en huidige politieke 
overtuiging is dezerzijds niets bekend. 

r-Q'p KAART l DE MlNISTER V JIN .JUSTITIE, 
_ACDf ltt Namens deze, 

,_ ... :Ofi Het Hoofd van het Bureau Kabinet 
rTï?.' ,,~~r van de Mdeling Politie, 

~ 

~ 
~1~. J.P.G. Goossen) 

Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
ra van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
a.straat 68, 
m.AVENHAGE' 
a.v. Jhr.Mr:-. W.J.Th. SERRARIS. 
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S.T. 26 September 1949. 

No. Geh./Gr.v.n· 1366/49. 

Bijl.: een. 

Onderwerp: Vernieuwing Tsje
chische paspoorten. 

'• 

~V '),oe_? 2Q3 tSEP. 1949 
DAT: rt ) -

I PAR: In aansluiting op mijq brief No. Geheim/ 
, ___ '"':;'...., Gr.v.D. ll68.Y49, d.d. 19 Septembe.r. 91!,9, 

met een bijlage, onderwerp als in margine, 
moge ik U hierbij wederem doen toekcmen een 
uittreksel uit een rapport, opgemaakt door 
Z~ betrekking hebbende op vernieuwing van 
Tsjechische paspoorten • 

S.T. 

Aan: B.V.D. 

Ty"p:Lvd;E 
Coll.:~ 

• 
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• Ar""TI : \..!,...I l.t '1 /;, I 
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RAPPORT ACD II 

Nederlandse journalisten op bezoek bij Pl ojhar . 

Bijgaand doe i k U toekomen f ot ocopie van een f oto met 
on derschrift uit het Ts jecho-S lowa.D.k~e blad "Hlas Revoluce" van 
28 September 1949. Volgens de vertaling van C 9 s t ant ï h het onder
s chrift : 
"I.linister Plo j hnr over ker i:àlijko lnresties m.et jourunlisten uit het 
'ieston . 
Op '7 nterdag 24 :?ept ember 1 s- morgens ontving d e minister van Gezond
hei d Josef PLOniAR een groep jour nali sten uit Zweden , I tali~ , Neder
land , Bel gi \!l en F rankri jk , di e gasten zijn van de Bond van 'r sjechi
s che journalisten. De mini ster bespralc met hen k erkèibijke vraag-

. stukken . (Volgt verder nog een aanvaJJ. o p kapitalisme en het Va tik:aan. )n 
( einde) . 

ACD I I 20 Oc t ober 1949. 

MINISTR PLOJHAR O· NABOZENBK"?CH OTAZKÁCH K NOV!NAkOA{ ZE ZAPADU. V sóbotu dne 24. ~tu't 
rlopoledne pfi.ja.~ mi 11istr -::èlra'l/ot11·icti:! J.osèj Plojh<Jr skûp-itm not:itlárt(. ze Svi'3dska, Italte, Holqn<lsk.<J, B elgie a 
F r w u;w, ktt N JSOt~ ho11t_y Bva:::u és. ?tOVbtálY<- Mtltistr s ni·mi twhovoi'il .o 9tábozenskych otázkdch a :::vláäté po
tllcá~a l, :!.: zásah em t:attkánské politiky, pfis~u1mj!cl kapitalismu a svétovém.u i?liperialiS?mt, bylo, smemo:'Emfuo jaké-

koliv doro:::mnéni me;:;i státem a c irk ·vi. ' • 

---'-"""~~-· 



UITTREKSEL. 

Datum bericht: 
Rapporteur: 
Van wie is oo richt afkama tig: 
Be trouwbaarbeid be ricb t: 

19 September 1949. 

Toman (Namot). 
lijkt betrouwbaar. 
idem. Betrouwbaarbeid berichtgever: 

Welke acties zijn ondernomen: gene. 

Met welke instanties wordt samengewerkt: gene. -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - ------- ----------
No. G • V. 66A/49 Ge he :i:m. 

Onderwerp: Vernieuwing Tsjechische paspoorte n. 

( 
Coll • • :JY 

De Tajecho..Slowao.kse legatie heeft vorige week een aan~ '1/ang 
gemaakt met het 'lferzenden 'lfan invulformulieren aan 'l'sjeoho-8lowa-
ken in Nederland, ter '1/erkrijging '1/an een nieuw paspoort. 
Hiertoe zijn de 'lfoorzitters van de diverse Tsjechische '1/erenigingen 
in l'l'ederland opgeroepen en is -ben de opdracht gegeven aan hun le
den een bewijs van politieke betrouwbaarheid te '1/erstrekloon. Zon
der deze '1/erklaring zal aan geen Tsjech in het buitenland een 
pas poort warden vers trekt. 

Bij het invulformulier moet worden ge'l/oegd een geboortebewijs, 
een bewijs '1/an Tsjechisch staatsburgerschap, een bewijs van poli
tieke en staatsbetrouwbaarheid, een bewijs van goed gedrag, een 
bewijs van danicilierecht en het bewijs van de '1/oorzitter van de 
Wsjechische '1/ereniging• 

De voornaamste 'I/ragen op het foDnulier zijn: 
a. ~aarom en wsneer aanvrager naar Nederland is gekomen .. 
b. Vlaarcm hij in Nederland blijft. 
c. Om welke reden verkiest hij verblijf in Nederland boven verblijf 

iû Tsjecha-3lowakije. 
d. Wanneer denkt aanvrager naar Tsjecho-3lowakije terug te gaan of 

warmeer zal hij een verzoek indienen voor terugkeer naar dit 
land bij de Tsjechische Legatie. 



In aanàl~i ting· ·op -mijn ' brief' -l~o. 67330 · d .a. 
~Augustus 1949 ~n 1 in a~twoord op Uw ~ehrijven No. U 18586 
c - C 56 - Cl/CS2 d.d. 19 October 1949, heb ik de eer U 
mede .te .delen, ,dat bij een aan de grenzen gehouden contr5le , 
is .gebleken, ,dat ·. in vel.e Ts jechiàehe paspoorten· op de in . 
mijn v·oorgaande brief aang~duide plaats, de letters · NP NR, 
gevolgd door' e~n ·n~.er van zes .cijfe'rs , .. :voorkomen. 

:' . ·Volgens ~e~:f il.i t oncontroleerbare bl'on ontva'ngen . 
inlichting zouden deze letters betekenen· NAP.PAR NUMMERO · 

· .en zouden _een aanduiding zij~·. dat' de .· houders · van deze 
paspoorte~ Q.oor de Tsjechische autoriteiten geacht worden 

. in het bui tenland niet t~ zullen spreken ov·er de ;heersende 
toestanden in Tsjechoslowakije' , 'maar wel -Uitkijken naar de 
,toestanden in de lan~en, die zij bezoeken. 

Ik .moge U verzoeken bij Uw zegsman 
vragen wat zijn .mening is over bovengenoemde 



26 September 1949. 

No. Geh./Gr.V.D. 1168/49. 

Bijl.: een. 

Onderwerp: Tsjechische paspoorten. 

Aan: B.V.D. 

SEP. !949 

/ t'~Y Jo~j 1 

In aans\i tin~ op mijn brief' No. Gè= 
hei.nV'Gr.V .D. \1168/49 d.d. 19 September 1949, 
mBt twee bijlagen, onderwerp als in margine, 
moge ik U hierbij wederem doen toekomen filen 
ui ttre kse l uit een rapport opgemaakt door 
~~ betrekking hebbende op in Tsjechische 
paspoorten voorkamende aantekeningàn. 

Ik moge U verzoeken mij c:mtrent het ge
stelde in bijlage dezes, onder "Advies" 
te willen doen inlichten. 



VEILIGHEIDS RAPFOHT. 

No. 55/49. 

Datum van bericht: l2 Se ptember 1949. 
Rapporteur: 
Van wie is bericht afkomstig: 
Betrouwbaarheid van bericht: 

eigen waarneming . 

Betrouwbaarbeid berichtgever: 
Met welke instantie wordt samengewerkt: voor zover nodig met I & A. 
Welke actie wordt ondernomen: Controle wordt uitgevoerd op vervoermiddelen 

en personen. · 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
lERICHT. 

I. 

n. 

Op Woensdag 7 September 1949 passeerde via D. P. van Nederland naar Duits
land: 
Omstreeks 18.35 uur met wagen No. A. 88074 (vrachtwagen) • 

.-f VODRAYKA , JOBef', geboren te Praag, 21.6.22 paspoortnummer 2466/1911/49 
KV.ASNICKA , +B• geboren te Tersk , 16.6.11 paspoortrummar 2772/827/49 
wonende te Triest. 
(Vadrayko was woonachtig te Praag). 
In de paspoorten Van beiden stonden op de voorlaatste blz. NP NR. 
(zoals omschreven in rapport No. 52 d.d. 29 .Aug. 1949). 

Qnstreeks 19.00 uur passeeerde eveneens in buitenwaartse richti~ , met 
wagen No. A. 88020 (vrachtwagen, zelfde letters in PP• als boven). 

+ TECL. A. Tsjechische nationaliteit, geboren te Rokowsko 12.2.23 paspoort 
no. 2448/800/ 48 wonende te .Praag. 

f KOTLANT J. Tsjechische nat. geboren te P.raag 20.6.23 paspoort no. 
2865/2429/48 wonende te Praag. 

In. Omstreeks 21.45 uur in buitenwaartse richting, met wagen No. A. 88 
~ HOLY A. Tsjec Jische nat. geboren te Praag 11.1.15 paspoort no. 2466/ 

1.30/49 wonende te Praag. + SIMEK, J. Tsjechische nat. geboren te Radiwow, 28.7.15 paspoort no. 
~ 3168/992/49 wonende te Praag. 

rv. 

v. 

VI. 

VII. 

(zelfde letters in PP• als boven). Vorenstaande personen zijn cmzichtig 
ondervraagd, doch lieten ni.e ts los. Spraken nagenoeg geen Duits. 

Op Vrijdag 9 September 1949 passeerde eveneens in buitenwaartse richting 
met wagen no. A. 58188 (vrachtwagen). +• BAINA, geboren te l?raag, 29.3.1917, pasp. no. 3665/8175/48 (Letters 
NP NR met no. 101,388) wontnde te P.raag • 

.f- KiiFTAN 0. geboren te Praag, 26.10.1920; -pasp. no. 266/2646/49 (letters 
NP NR me t no. 108890) wonende te Praag. 

Omstreeks 11.15 uur in binnem·,raartse richting met vrachtwagen no. 
A. 88088. 

-1- M.ARAVEC, M. geboren te Praag~ 15.4.1915 paspoort no. 27$6/1941/49 
letters NP NR met no. 108218; wonende te Praag • 

.f MATYS J. geboren te Nova Nes (Nova VES) 9.5.1916, paspoort no. 
3175Ï.Î.942/49) letters NP NR met no. 108217, wonende te Nova Nes of' Ves. 

Omstreeks 16.20 wr in binnel'lWaafrtse richting met vrachtwagen No. 
A. 88106 

-j>- HEIDELBERGER K. geboren te Micholapy, 13.8.1916, p~sp. no. ~ ;!J63/ 
2162/49 (JAtters NP NR met no. 1084.34 wonende te Praag). 

_.r- SAFAR, K. geboren te Iamnice 14.12.1905, pasp. no. 2462/1940/49 (!ie tters 
NP NR met no. 108216) wonende te Praag. 
Idem met vrachtwagen A. 88076. 

+ IECHNYIR, J .geboren te Pisek, 20.12.06, pasp. 2266/2.333/49 (letters NP Nr. 
met nummer 108131, (wonende te Pisek). 

t CIHEIKA P. geboren te Kijhn, 7.7.14, pasp. no. ,3461/1062/49. Letters 
NP ~I.UIIIler 107 ) womnde te Praag. 

/!.ó~ 



Coll.:f) • 

- 2 -

Alle vorenstaande Vrachtwagens reden voor de firma 
Checobel. 

ADVIES. 

Vorenstaande ter Infonna tie, en tevens met ver
zoek te berichten, of op een verdere melding van 
passerende Tsjechen prijs wordt gesteld, i.v.m. 
de nl.llllr!l.ers achter de letters NP NR. 



S.T. 

No . Geh . /Gr.V . D' 1168/49. 

Bijl . : 2 . 

Onc1enverp: Tsjechische rospoorten . G E . 
- I NIET O.K. 
ACD/ t! I ~ \.) 0 
DAT: ,ifb.~.!l 1 3 ~ 
PAR: In aanslui t i ng op brief' Litt P 73 Geheim/ 

Gr . V.D. n([s/h9, met een bijlage , onderwerp als 
in margine , mo__:e ik U hierbij wederom doen 
t oekomen een twee t al ui ttreksels uit rapporten , 
opgemaakt door z, be trekking hebbende op 
in '.i.'sjechische paspoorten voorkomende aanteke 
gen . 

Te U..1er inf'o rmatie diene , dat het in bij
lagen dezes V611nelde rapport Ho . 52, d . d . 
29 . 0.1,9 , U bij mijn in de aanhef' hi ervan 
ve rn1e lde ori e f we ra t oegezonden . 

s.T. 

5r 

.tan: B ,V. D. 

Typ : Lvëill 
Coll.:;if 

/ 



UITTR:ê:ill:>BL. 

l o. 54 

Datum van bericht: 7 September 1949. 
Rapporteur: 
Van i<ie is het be1~icbt afkomst i g: reiziger. 
Betrouwbaarbeid van bericht: m.i. ·wel betrouwbaar. 

m.i. uel betrol.E7baar. 
gene . 

Betrouwbaarheid van berichtgever: 
1elke acties is ondernomen: 

:Met welke ins t. sa me ngewe rk t: gene . 

BERICET . 

~p:L~~ con. :.V 

- - - - - - - - - - - - - - - ~ 

I. Door een Hongaars chauffeur ;verd medegedeeld , dat de in de Tsjechisc he 
paspoorten voorkomende letters NP NR. (rapport no. 52 d.d. 29.8.49) be
tekenen N. PP.AR N1!1viiJ:Et\.O. 

Deze aanduiding is bij de ~sjechen in de paspoorten geplaatst, bij die 
personen, die geacht Vlorden aan de grenzen VGn de landen waarheen zij 
reizen, niet te zullen spreken over de toestanden die in Tsje cho-Slo
wakije heersen , doch alleen uitkijken naar de . toestanden in de landen 
die zij bezoeken. 



na tum van het bericht : 9 ~eptember 1949 . 
Ra I?porte ur : 
Van wie in het bericht afkomstig : eigen waarneming . 
ThtrouvJbaarheicl von berichtgever: 
.Letrouwbaorhe i el van bericht : 
\'{elke actie ' s zijn ondernomen: gene . 

Liet welke instanties Y/Ordt samengewerkt: gene . 

Coll.: J'. 

J JiUTEI<ElT.O.-fG IN TJ.SECHuCBE P~\SR>ORTEN . 

Op 6 September 1949 , omst reeks 1Ql.50 uur , ·werd door r appor teur aan 
de doorbat pos t Ro osendaal- station aangetro ffen een persoon van ~s je chis che 
nationali t eit ge naamd: 

........ , -- - - - - - Emil K 1 N :i' U R E K - - - - - - - - -

geboren te Praag , 25 J ul i 1%3 , i n het h;z i t v an een geldi g Ts j ec hi s ch 
pa s poort no. 3272/2609/49, afgegeven te ?raag d. d . 30 Juni 1949 door het 
Hinis t eri e van Bui tenlandse Zaken , .Afde l ing i:-àspoorten . 

Links onderaan op de laatste bla dzi j de s t ond een aanteken ing gesteld 
lui dende : 

)_) )J 
Nl 

108853 

(met handtekening, 

T. Joay. 

Gezien de jeugd~leeftijd van de houder van het paspoort konden geen 
nadere gegevens vastgesteld worden. 
Het paspoort was voorzien van ' een geldig verblijfsvisum voor Hederland. 
De aanda cht blijf t echter op deze paspoorten g evestigd. 



S . 1'. 19 September 1949. 

No. Geh. 'G:-c .v . n. 1168;49. 

Bijl.: 1 . 

Onde:rvJerp: VemieLt1ïing Tsjechische 
paspoorten. 

.Aan: b,V.D. 

Typ:Lva.E 
Coll. :~ 

I-; 3 SEP .. 194~····· 
' 

l 

' f 
I ' 

In aansluitin,g op br:te·f bitt P 7:)-l':le
eim/Gr. V. D. 1168/49, d . d . 14.9.1949, 

met een bijlage , betreff'ende "Tsjec hische 
paspoorten 11

, moge i k U hi erbij doen toe
komen een uittreksel uit een rapport , opge 
maakt door Z, be tre kking hebbende op door 
de Tsjech ~'oman , verschafte inlichtingen 
omtrent uitreiking van nieu~1e paspoorten 
aan niet in 1'sjecho-SloHaki je woonachtige 
Tsjechen • 

. IY 



V.c:ILIQ~.óiDu l' 

Datum va n bericht: 
RD. pporte ur : 

8 Se ptembe r 19L~9 · 

Van wie is l:ericht ai"'komstig: 
.de"l;rouvJbaarheid bericht: 

'.L'oma n (Tsjech • 
t amelijk bGtroU\'Jbaar . 
t wi jf'e lachtig. :fu troLm bao.rbe id be r ichtgever: 

Ondernomen actie's: gene . 

1.1et welke instan·l;ies samengenerl:t: g ene. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

No . G. V. 66A9 Geheim. 

Coll.: _", 

Verband houdende met bet schrijven no. Geh . /Gr. V.D. 1168 49 , 
d . d. 18 Augustus 1949 van S . T. werd mij , ongevraagd , bet volgende 
medegedeeld: 
Tot einde !~oveniber Horden door de Tsjechische legaties nieU\1e pas
poorten uitgereikt aan de niet in Tsjecho-Slowakije woonachtige 
1'sjechen. Deze paspoorten zullen wederom een blauwe omslag heb
ben en aan de voorzijde een vergulde leem1 en vergulde letters 
dragen. 

Door de TSje c hische legatie te den Haag zijn reeds 600 
(zes honderd) nieuwe paspoorten aangevraag d . Men rekent op de lega
tie met de om;risseling van deze paspoorten ongeveer half November 
ld.aar te zijn. 

Deze pa spoorten z ullen een gehe im merkteken krijgen. l:let is 
niet bekend vraar dit teken zal worden ge plaatst . Evenmin of dU; 
teken go geven zal worden in de paspoorten van poli tie k- betrouw
baren of juist andersom . 1fel is bekend dat dit teken dient ter 
onderscheiding van een dezer categorien. Voor Nederland zal dit 
teken bestaan uit een H . 





No . I SEP. 1949 

I ACD/ 1-;,, <'dl 

U. t het Tuj ecboolo•.,aa:cs emi sra::J. tenblas1 Za Svobo9.!:1 
va:1 6 Seot_._m_Qer 1349. 

Te re~enen v~naf 1 December 19~9 zullen nieu e T•jec· ool. 
(reL,) _9as .en •1.i t 6 egevt.:Yl ,rord n. Tot 30 l:rovember moe ten alle 
..2sjec isc: e staw tsb;.1r_:;er,_, - le0a~l vel'blijvet.Je ·_n he~ b·üten
LJ.nd, v orschi j nen bij de verte ~cl roordi.;i 16 e 1 ( _:;Azantsci'la-? en/ of 
consula&t) en verzoe'ce 1 om afc;ifte vm1 een l1ie•:tre :pas. 

Vol..;ens etro l rbare i·1lichti ._;en moet voor elk ::;eval let 
~inicterie van Lin~enlandse ~a~cn in Praa bebli~sen. I1 het 
bui tenl:md kunnen i"l h t v e 'Volg slec 1 tG áe Jerc o·1.en ver
blijven, ier 'er1cz 11!hede1 e1 ver''lijf, ·n het 'oel"'l1G ie va'1. 
bet te_,en orJrli_;e ~_,jec.hY'lo ra. ki~e :'" ver1er )erf' '1en 7 n .,·_e 
duidelijk 0 eblekea iJ , d t zi~ beG ~eheel eeno zijn met het 
8ysteen: .v ·m vol~ sdemocr: tie ( diplo~na ten, hanlelsverte_;en 70Jr U 
gers en sn..::.erè. betrot..nJbare 11 e11 onbetro·:t rba e 11 verte""' nwoor
rli~ers V l .te COIDmt..lni.., ci..,c' e re_,erin6 .) 

:Personen , a n ~~~e ~ e, Lini ,terie van Bi nnenlandse Za1cen .;een 
verbli~f in het b1itb'1.land tlest t , zullen J) 0 Croe:pe'1. 10rlen b 
uen een termijn v .n 3 ma 1'l.e~1.,. ter•:g te keren na r msj echo~lo va
kije . I n._,eval ::leze )ersonc1 on r~lli.; .LJl1 z lllen zi.j qutomatt. eh 
het T...:j . st8 tcb·1r ..;e: schap verliczt.J. , hun bezi tf;inc.;>e 1 'Or 'en ver
kocht en ._,erekend mr len tot v i i&m "en n ~e T j . vol'~o emocratie 

HeG ::: t; ·1dpt..mt t . a . v . Jeze a •1-:;ele.._,eYlheii v '1. e ·egeri .0 en 
van vrije lande 1 i.J tot ·1n toe ~'10.:3, niet be';:e '1. '- · 

J.i_; bevel en ec' ter a" lsn n ._,een _;el"o Jr te _3;eve·1 :Ltn e 
o·'Jr)C'Çl 8n in bet l9.rl J. -,r:. r z·-~ 10:1e11 ~P inf 'r'ilc...,8'1 o·_. J.e 
betro 1\:'_ .. .m i.n ~ '1.'sie5 n:.._,r 'Joli '-;i.e c a .... yl ( l"'"'c t ) . 

c 9 ' 20 . ') • ~ 9 



-. G.M. 14 September 1949. 

Volg no. 

Litt P 73 GehPim/GrVD 1168/49. 

Bi jlage ~ l. I 15 SEP. 1949 
'-- -------1 
1 ~r , ,., , 

Onderwerp : Ts ,iechische paspoort en . : ,< ,-... _: ~c?S r~'- I 
OPKAART , -

Aan : 

ACO / l/ e. ~ · & 'j]vO 

oAï: ~;-r~ , u-,,_)_,....., -\ -G-· E----~---~ -E-\ ..... M~1 
PAR: Ppf_L b _; _ j 

". 
In aansluiting op mijn brief Litt 

P ~3 Geheim/GrVD 1168/49 d . d . 6- 9- ' 49 
met één bij lage , onderwerp als in mar

gine , doe ik U hierbij wederom toeko

men een uittreksel uj_t een rapport , 

opgema akt door z. , betrekking hebbende 

op aantekeningen , voorkomende in 

Tsjechische paspoorten . 

c.s . 

Hoofd B. V. D. 



UITTREKSEL 

No. 52. 
VEILIGHEIDSRAPPORT 

BERICHT 

Datum van bericht: 29 Augus tus 1949. 
Rapport eur : 
Betr ouwbaarheid bericht: Betrouwbaar. 
Betrouwbaarhei d ber icht gever: 
Van wie i s he t bericht af komstig : Eigen waarnemi ng . 
Met welke i ns t anties wordt samengewerkt: Gene. 
Welke acties z ijn onder nomen : Gene. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BERICHT : 

Naarht aainleiding van het schrijven Geh.Gr.V .D ~ No. 1168/h9 van s .T, be-
r1c k U het-navolgende: . 
uop Zondag 28 Augustus 1949 pas seerden omstreeks 9.30 uur v.m. de 
Door laatpost Beek (Ubb.) onderstaande chauffeurs van Tsjechische natio
naliteit. 

-+ ~ 1. KACL, F~ geboren te Praag 23- 6-1923 Tsj~paspoort No. 
..r 2. KUBES , J. !. 11 15- 7-1914 Tsj. paspoort No. 

27657 
2966 
3066 
3075 

• 3· VOMASTEK, F. " 11 11-11-1897 Tsj. paspoort No • .._•;•a 4-• HAASE, E . " " 19-11-1921 Tsj. paspoort No. 
De chauffeurs No. 1 en 2 rederi met vrachtwagen No. A 88180~ 
De 11 No. 3 en 4 " " " " No. A.88075. 
Vorenstaande chauff eurs reden voor de Fa. Tsjecho-Bell van Praag naar 
Rotterdam~ ' 
In èe in hun bezit zijnde Tsjechische paspoorten stond in de linkerhoek 
van de voorlaatste bladzijde: "NP" "NR" met hierachter een ~er. De 
letters waren HOOFDLETTERS en gestempeld met rode inkt (NIET geschreven) 
terwijl de cijfers waren gestempeld met zwarte inkt. 

~ Op Maandag 29 Augustus 1949 pásséérden omstreeks li~.oo uur de D.P. 
1. JIRU Juliusi, geboren te Praag 15-1-1896 Tsj. pasp~rt No. 3365. 

-~ 2. HANZLIK Frantisek, geboren te Praag 13-11-10 Tsj. pasp. No. 2966. 
beiden chauffeur op vrachtwagen No. 88027 voor Tsjecho Bell, op weg van 
Praag naar ROTTERDAM. (vervoerden Textiel en machineonderdelen.) 
Ook in de paspoorten van deze chauffeurs waren op de voorlaatste bladzij
de de letters 11 NP11 "NR" met rode lhnkt GESTEMPELD aangebracht (als boven). 
In het paspoort van chauffeur No. 1 stond achter deze letters het No. 
102163, met zwarte inkt gestempeld. 
mi In het paspoort van chauffeur No. 2 stond achter de letters het No. 
108181 met zwarte inkt gestempeld. 
Tijdens een onderhoud met een der chauffeurs, vertelde hij mij, dat de 
meeste personen in Tsjecho Slowakije lid der. Comrm.lnistische partij al
daar waren, omwille van de verstrekking van levensmiddelen en aangezien 
iemand die NIET lid was, GEEN betrekking kreeg. Aan de Tsjechische chauf
feurs was volgens hem aangewezen voor overnachting in Nederland het HOTEL 
de BEURS, Schiekade te ROTTERDAM~ 
ADVIES. 
Door mij is reeds meerdere malen getracht met Tsj. chauffeurs in contact 
te komen, echter kreeg ik steeds de indruk, dat zij angstig waren iets 
over toestanden in Tsj. Slow. te vertellen. Hierdoor is het zeer moeilijk 
om met succes een onderhoud met hen te hebben. De nummers voorkomende 
in de Ts j. paspoorten van de eerste vier chauffeurs zijn abusi·evelijk 
niet door het personeel der D.P. opgenomen, doch zull'en bij terugkeer 
(of bij event. passering) derD.P.) naar Tsj.Slow. langs de D;P. alsnog 
worden t enoteerd en gemeld. J · 

Coll. 'll . 





,·, ,, 

m.o. 

... ~ 



Aan KARA 

van C 4 

Nr. 69260 
Betreft: Tsjechische paspoorten. 

,_ . 

Enige weken geleden verteldè een vermoedelijk betrouw
bare Tsjech, dat in de paspoorten van Tsjechen, die met toe
stemming van hun overheid Tsjechoslowakije voor korterof lan
gere tijd verlaten, een teken is aangebracht, waaruit blijkt 
of àe houder als politiek '•betrouwbaar" wordt aangemerkt of 
niet. Dit teken zou bestaan uit een op de laatste bladzijde 
van het paspoort geplaatste, met inkt geschreven letter 
(paraaf 1) met daarnaast een stempel. 

Op ons verzoek heeft de Gr.V.D. gedurende enige tijd 
hierop ge let en signaleert thans een in Nederland verblijvende 
Tsjechische familie, welke kortgeleden van vacantie u ~ t 
Tsjechoslowakije naar Nederland is teruggekeerd. In hun pas
poorten bevindt zich op de aangeduide plaats (laatste blz. 
van achteromslag) een paraaf met daarnaast een stempel. Dit 
laatste is in rode inkt gedrukt en bestaat uit een hoofd
letter B geplaatst in een cirkel. 

Kan KARA (en/of KB) informeren wat hieromtrent reeds 
bekend is en wat precies de betekenis van deze rode B kan 
zijn ? 

c 4, 20.9.49 



MINISTERIE VAN 
BIN~TENLJu"WC!E ZAKEN 

•s-Gravenhage, 20.September 1949 

No. 69260 DIENSTGEHEIM. 

Betreft: Verzoek om inlichtingen. 

• 

Mijn aandac ht wordt gevestigd op de Ts jech ROABERT, 
Bedrich, geboren te Frydland op 7 November 1901, van beroe~ 
tekenaar op ~en textielf~briek, wonende te Nijverdal, 
Blokkendijk longenummerd) . 

ROABERT voornoemd is in het bezit van een verblijfs
ver gunning, geldig tot 15 November 1949 en maakte met vrouw 
en dochter kort geleden een vacantiereis naar Tsjechoslowakije 
waarvan de familie op 29 &ugustus terugkeerde. 

Ik moge U verzoeken mij in kennis te doen stellen met 
de omstandigheden waaronder deze vreemdelingen zich hier te 
lande hebben gevestigd, waarbij ik het op prijs zal stellen, 
zo mogelijk, tevens omtrent hun antecedenten en huidige 
politieke overtuiging te worden ingelicht . 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
Namens deze: 

Jb.r . Mr. J .W. Th. Serraris 

Aan de Hoogedelgestrenge Heer 
Mr. J .P . G. Goossen 
Hoofd Rijkevreemdelingendienst 
Raamweg 47 

te ' s-GRAVENHAGE . 



·" 6 September 194.9 . •': . G .M. 

an : 

Lj_tt P 73 Geheim/GrVD 1168/49 . ~) 

\l c; t1~ ·H-E \ M-
Bijla ge: 1. _ . --

Onderwerp : 

I"OP"KAART' 
ACD/ 41? 
DAT: ~J-.fD 
PAR:~ 

Tsjechische paspoorten . ~~ 1 SEP. 1949 , 

a; ITcD1-0 h,- i 
Onder verwijzing naar Uw brief No . 6733 

Geheim d . d . 5- 8 - ' ~-9 , ondervverp als in 
ma rgine , doe ik U hierbij toeko~en een 
1.:d. ttreksel uit een rapport , opgemaakt 
door Z., betrekking hebbende op de aan
w~igheid van een stempel met onbekende 
beteke1ns in de paspoorten van de Tsjech 
B. Roabert en van diens echtgenote M. 
Roabert . 

Dezerzijds is aan de d3.arvoor in aan
merking lwmende Z opgedragen om bij c on
trole van Tsjechische paspoort en na te 
gaan , of op de laats te bladzijde hiervan 
enige aantekening v oorkomt en mij in 
voorkomEnd geval t e beri chten . 

Indien mij h i eromtrent nieuwe mel din
ga1 bereilcen , zal i1c U terzake i n l i c '1ten . 

c. s . 

Ho ofd B. V. D. 



U'~.IRE:KSEL. 

No. 30/4e. 

Datum van bericht: 
Rapporteur: 

gebleken bij controle. . 
betrouvrbaar. 

Van wie is het bericht afkomstig: 
Betrouwbaarheid van het bericht: 
Betro~vbaarl1eid van berichtgever: 
Welke acties zijn ondernomen: gene. 

Met welke instanties wordt samengewerkt: gene. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BERICHT. 

Naar aanleiding van het schrijVen No. Geh./Gr. V.D. 1168/49. d.d.t! l8 
Augustus 1949, betreffende 11Aantekening in Tsjechische y;aspoorten 11

, deel ik 
U mede, dat aan raPPorteur bij gehouden passencontrole op het station te Ze
venaar bleek, dat in het paspoort van t\vee p:>rsonen die de Tsjechische na
tionaliteit bezaten, een aantekening was geplaatst. 

Deze aantekening bevond zich op de plaats, genoemd in het boven aan
gehaalde schrijVen, zijnde de laatste bladzijde (dus de bladzijde voor het 
achteromslag). 

De aantekening welke links onderaan de bladzijde was geplaatst, bestond 
uit een paraaf waarnaast een stempel uitgevoerd in rode drukinkt. Het stempel 
had da hierneven uitgevoerde vor.m: 

voorbeeld: 

De paspoorten waren in het bezit van: 

le. IV R 0 A B E R T, Bedrich, geboren te F'rijdland op 7 .11.1901, van beroep cola-
~ rist (tekenaar textielfabriek), wonende te NijVerdal Blokkendijk (ongenummerd) 

Nationaliteit TSjechisch. 

Typ:Lv~ 
Coll. (k 

Paspoort nummer 2378/3303/47, afgegeven te Praag op 8.3.1947 en geldig tot 
28.2.1950. 
Nederlands Visum afgegeven te 's-Gravenhage, 15.9.1948 verblijfsvergunning 
verleend op 1.10.1947, laatste verlenging geldig tot 15.11.1949. 

R 0 AB ER T. - ovä, Marianne, geboren te Brno op 5.11.1~03, nationaliteit 
/ Tsjechisch, wonende te Nijverdal Blokkendijk (ongemunmerd). 

Paspoortnt:amner 2648/2020/47 afgegeven te Praag op 15.2.1947 en geldig tot 
31.12.1949. 
Nederlands Visum afgegeven te 's-Gravenhage op 15.9.1948. Verblijfsvergun-
ning verleend op 1.10.1947, laatste verlenging geldig tot 15.11.1949. 

In hun gezelschap was een dochter van 15 à 14 jaar oud, verdere gegevens 
onbekend. 
Zij verklaarde met vacantie in Tsjecho-S1~vakije te zijn geweest, en begaven 
zich thans naar hun woning te Nijverdal. 



c 

31 Augustus 1949. s.:.~· -~~ 
:. :··; b C..JI"Il I 

11'-...,1 .J .J 

' U 18543 b - C 56 - KC 1 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron vernam ik als volgt: 

1. De 'fsjecbische vrouwelijke J.ünister van Levensrniddelen-
voorziening, de sociaal-democrate JANKOVCOVA, heeft 
ernstige meningsverschillen met de overige :.abinets-
leden, daar zij uitsluitend belangstelling blijkt te hebben 
voor een behoorlijke voeding van het volk en niet ge
interesseerd is in ~èe1~ communistische doelstellingen. 

2. In PRAAG is men van Hlening, dat deze vrouw, zuiver op 
grond van gevoelsargumenten, toegankelijk zou zijn voor 
samenwerldng met anti-communistische sociaal-democraten 
uit ''esterse landen en eventueel tot rredewarking bereid 
~n behoeve van een heratel van de tweede Republiek. 

AB. 

Aan bet lvîïnisterie van Binnenlandse Zaken 
ja vast raat 68 
'sGRAVENHAGE. 
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Nummer 68846 8 Sap tember 1949 

[ 

Hierbij doen wij U een f otooo}Jie van 
"Ideolq_gische Richtlinien des Tschechisohen 
Journalisten"• afkomstig van een gevluchte 
Tsjechi sch~ journalist. die zich op 16 
Augustus j ol e op he t Bundespresseministerium 
te Wenen meldde# tockom~n. 

Bijlage : 1 

Aan de Heer Regeringscommissaris 
in Al gemene Dienst 
Plein 1813. no 4 
's- G R A V E N II A G E 

--~--~----------



lo.. 

'i 

~: 44~.- GEHEIM. 

OnderwerE_:"Richtlijnen ~de Tsjechische
!!! Slovaakse Journalisten".-

Bij lagen één. 

27 Augustus 1949. 

31 · US. 1949 

I A~CI -~ó'ó' y , . 

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe
komen, een gestencild exemplaar "Ideologische Richfl.inien 
des Tschechischen Journalisten",-afkomstig van een ge
vlucht Tsjechische journalist, die zich op 16 Augustus 
op het Bundespresseministeriem te Wenen meldde. 

Volgens zijn, daar afgelegde verklaring, wordt 
in Tsjecho-Slovakije op het volgen dezer richtlijnen door 
de journalisten, zeer strenge controle uitgeoefend. 

Naar op genoemd ministerie vernomen werd, zou 
de inhoud dezer richtlijnen nagenoeg geheel eensluidend 
zijn met die, welke in de Nazi-tijd door Goebbels aan de 
pers werden verstrekt".-

w.-



1 • ) 

2 .) 

3 . ) 

I FOTO I 
No. çf/rJ. 

I deolo gi s che Ri ch t l inien de s ts chech i s c hen 
,J ou rnal i f)ten. 

Der t s chechische un d sl owakis che Journali s t dient dem 
Volk e . Er i s t Sprecher de r fo r t s chrittlichen Gedank en, 
t reiben de r Fakto r des nffentlichen Le ben s un d Organ i sator 
aller sch aff enden Kr i ft e de s Volkes. Er ist sorgfiltiger 
Wicht e r all er Rech t e , wel che das a r beitende Volk auf 
s einem Weg zum Sozi ali smus errungen h a t . Er mu s s s ich an 
der Spitz e de s Kampfes ~ir den So z ialismus befinden. Er 
muss der Volksdemokrat i e den Weg zurn Sozi a li-s rnus weisen . 

) 

Irn Geis te der Havlicek-Tradition ist der Journalist Lehrer 
un d Er zi eher j edes e in zeln en Mitgli ed s der n a tion al en Ge
sarntheit un d e r i s t ve r pfli ch t et , das Gefühl der persön
lichen Verantwortun g dern Volke ge ge n 'iber hervorzuheben. 
Er h a t di e a bs olut e Fre ih eit rnii seiner ei genen nositiven 
Ansicht und Hilfe zur nr oduktiven Initiative auf de rn polit i
schen, - wirt s chaf tlic hen und kulturell en Gebi e te beizu
tragen. 
Die Freihe it der journa listisohen Titi gk eit i s t iurch di e 
pe rsönliche Ve r antwortun g 1e s Journalisten ~e gn n~ b e r dern 
arbeiten den Volk un d de rn Sts.a te ; sowi e durch s e ine Treu e 
und Ergebenh eit zur Volksdemokra tie und zurn Soziali smus 
gege ben. Mittels des Sozi alisrnu s verwirklicht s ich di e 
tat s ichliche Freiheit, welch e dern Journalisten die voll
kornrn ene Entwicklun g all er s e in e r s chaffenden Fihigke iten 
gew'ihrleist e t und i hn vor der geisti gen Ausb eutun g schïi t zt. 
Die Freihe it der journ alisti s ohen Titi gk eit bedeutet, ~ber 
das au genblickliche Ges cheh en die Wahrheit zu schreiben 
un d wahrheitsgernis s de r menschlichen Gesellsohaft die f or t 
schrittliche Entwicklung zu e rkl1ren. Di e Frei he it der 

journali s tisohen Ti ti gkeit be inhalte t s elbstve r s t i ndli ch 
das Recht auf ein e , au s de r pos itiven Einstellung de s 
Journ alist en zur Ge sellsohaft und den Int eress en des 
arbeitend en Volkes en t snrech ende Kritik , Die freie Ein
holun g von · Information e~ i s t die Grundlage de r journalistl 
soh en Titi gk eit; di e In f o rmationen rn~ssen wahr s e in und 
den Ta tsnch cn ents pr e chen. Be i Ve röffentliQhung van 
Inforrna ti onen muss de r Journ alist vom Verantwortungsge fqh~ 
gegenlib er dern Volke und de rn St aa t e geleitet s ein. 

Es ist Pflicht j edes Journ ali s t en für den Fri eden, f Ur di r 
Grundsitz e der De mok r r:J.t ie 

1 
f :ir Abschaffun g de s Faschisrnuc 

in je ~liche r Farm - s owe i~ dies a r in der CSR ader auss e r 
halb d es St aate s in Er s cheinun g tritt- und auch gegen d j 
auslindischen Einwirkun gen, welche die fortwchritiliche 
Entwicklun g der Mens chheit gef i hrden, zu kämpfen. Der 
Journali s t s oll d i e Su bs t anz der den Fri eden, die Siche r 
he it und die ruhige En t wicklun g de r Völke r bedrobenden I r 
tri ge n enthijll e n~ 



- 2 -

4.) Der Journalist soll f~r die gegenseitige Ann~he~ung 
und Freundschaft der Völker arbeiten. Dies betrifft 
vor allem die slawischen Völker, welche ja unsere Ver
bUndate sind. Es ist notwendig, dem tschechischen und 
slowakischen Volke das Leben und èie Ausbautitigkeit 
der Völker der Volksdemokratien nqher zu bringen und 
die Leser und Hörer mit dem Kampfe der gesamten 
arbeitenden Menschheit fiir Freiheit und den Fort
schritt auf der ganzen Welt bekannt zu machen. 

5. ) 

6.) 

Der Journalist hat eine leitende Position in der 
Gesellschaft. Er sol~ daher den Mitbürgern als Beispiel 
dienen. Sein Privatinteresse darf nie das Interesse 
der Gesamth P. it vorziehen. Er soll stets seiner 
journalistisohen Ehre bedacht sein. 

Der Journalist ist .verpflichtet sukzessive ·nicht nur 
seine Fachkenntnisse, ~ondern auch ~ein ideologisches 
Niveau zu fördern, was ihm der Verband der tscliechischen 
Journalisten ermöglichen wird, 



U 12559 a - C 56 - KC 1 

Betr. : Staatsgreep in ·TSJOOHOSLOVAKIJE. 

Bijgaand moge ik U een rapport doen toekomen 
omtrent bovengenoemd onderwerp, hetwelk mij door be
vriende zijde werd toegestuurd. 

~ 

A. 

Aan : de Centrale Veiligheidsdienst, 
t.a.v. De Weledelgestr. Heer P. Gerbrands, 
Javastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 





















MI NI STERIE VAN 
ALGEM11NE ZAKEN. ----------------
~o. /tfl 32684. 
~ijU; l o 

•s-Gravenhage, 26 April 1948. 
aat 68. 

GEHEIM. ---------

Hie rbi j moge ik UHoogEdelGestrenge doen toekomen een 
rapport betreffende de machtsovername door de cocrmunisten in 
Tsjecho-Slowakije, welk rapport afkomstig is .van een Nederlands 
zakenman, die Tsjecho-Slowakije kent en er onlangs geweest is. . ' 

AA.N : 
de .Regeringscommissaris in 
Algemene . Dienst, 
Plein 1813 No.4, 
' a- GR A V E N H A G E • 
---~------------------

Mr. L. Einthoven. 



Politie Haarlem. 
BUREAU 8 
2 0 ~-pp 1941 

HAA..lU..EM, 31 Maart 1948. 
----~---: 

------
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te: teken()ll 'en comlmmist te worc.len,waar;n ' . e men dan een kans 
he ft~ alS bedri3fsleid r : of zo 1n zijn r!rma te b~ijvan. Als . 

.. oorbé la diene·,da een ·grote armnam r,die et veel maeb:Illes : 
erkte en eel Ç.ond tott.en ook n bankctted1,et had m eten 

opneme .. z~jn bedrijt ga-ande ~e )muden. Het bedrijf werd ove:r• 
g n n· .door eo~ :V rwalterjdJ.e. het op een zodaD.ige lage waard . 

· ._ . . schatte,da:t .de vro gere eigenaar debet .kwam te s:taan,z1Jn bank• 
. schuld~n mo~·st "oldoen ·en· pp de keien werd gezet. Niet alleen 
' ei~enaars ot diî"eot&Ul'en ·die slechtli aangeschrève~ ·staan ·bij hun 
· b~diende .of· a,~beiàer iO.f meii'l.e.n,die 9tlgelukkigerw13ze in lton' 

bedrijf eomit61 s van a.cti . hebben of ·CO!DiiltUlistiscbe ele ntell! 
oDrUst willen tiehten,worden otslagen,maar ook mensentdie u t• 

·stekend .· et ~un pel'"son el kunnen àm.gaa.n,knap hun bedrij:t' :hebben · 
, · gel· id en wa~r; het persö.neel om zijn bl1~ven ,b ett verzocht. · · 

· , H1er wo.rdt : . r '~e~ een exempel·gestatueerd en ee!l andere man; 
·: ' ··die sst!h1en niet .. deugt,maar com_munist is, ordt erin gezet. · 

Dit geldt nä.tw.ll"lijk alleen voor zaken,die minder dan ;o man 
()lleel hebben; \Vall.t wie· r. ;'O :of' meer heeft wordt eoypso ..... ,"~"" 

naliseerd,nat~urli zonder vergoeding. . f .• ·· 
. . .. l\mbtenar&ri,niét commun1sten1wol'den ontslagan~tuJ!lS z!J niet 

. tekea a, wat .nu vaak gebeurt,het llekenen,. nameliJk.- . 
. · :· ·.. . Men cmt d.e overtoqigd eOJ:nim.m1s·tèt1 1n TsJeeho-Slorm.ldJe . op 

. ": hoogs~~!}s 3~,m~hten er verltiez~en komon,zullen het binnen- · 
. · . kort ~ z1jil,. · . . · 

.:: zn een ho.tel b.v·. was d eigenaar weg,de directeur nog aan-
zig,maar. d · kelner 1n d hal de facto -de che~,1n de bar een · 

musikant enz. ·. enz • . · . , · : .. 
· . ensen die .een goede .en grote woning hebben, worden zonder 
· . meer op stras. t go zot ~n mag per hoofd maar 6n kamer heb ben en 

·· . ' · -· als de k&ukèn~·.een. zekere I!WiLt va)} vièrkante meter te boven gaat, . 
·. 1orot zij· als .woonvert:r~k aangw.1omen. Het spreekt vanzelf ,dat . 

· :deze ' woningen gegeven • "Orde aan eommttn1.s·ten. · 
~~ ve~v.acht belast!Qge~ ovor luxe bezittingen,Da~elijk 

pol~t rmeubels.~ehilde n ~~es wat naar. iets betere uitziet, 
tw en goed er moet "'7'a.a boven naar bened n genivelleerd wo~ n, 
.zonder ·dat <!e arme bevolking r op vooruit kan gaan. . " 
, . _ Zoals ro ds vermeld,was d communistische invl~èl in ·Tslecbo 

SlóWakij de geh le tijd al groot en d communisten hebb.en sleu
telposities .:bezet. Er orden dan ook op de· Duitse methodes gell3• 

··· kende maatregelen ingevoerd. Zo oest de direet ur van en ve . 
zekeringsmaatechappiJ l vb&r deze revolutie met zijn personeel 
srurien sneeuw .ruimen en dergeliJke • . l>aar.na moest hiJ óp een mooie 
Zonda. . aard~ wegvoeren van een bouwterrein, terwijl de volgende 
ploeg deze aard~!~ · ~er t rug moe t brengen,. Dit gebeurt natuur• 
:J,ijlt uit lU:itend,om de inlrel11gent1e te laten zien wat het ·leven 
van·een arbeide~ .is. ·Deze rkles worden z9 itstekend uitge
voerd,dat er J.O herèn ~uren daarmee bezig zi3n~te~jl hètzelf
de karweitje door · 2 bouwvakarbeiders in 2 uur gedaan zou kunnen 

'· O~Cll,dus al.leon e.n uitsluitend pesteri~. In de verzekering' -
maatscllapp1~.V90rnoew.<} . zi~n.l2 A 1' 3ongem.ei_len,die de directeur 
nog nooit heéfi. ~pgemerkta comit6•s van actie,e.n z13 besli sen 
·nu de goe(l«J of kwade gang van ;mken. De directeu:r bekleedt nog 
steeds zijn,functi ,maar 41~n alaris w,rd verminderd,hij heeft ' 
een .ander ûireoteur naast zieh,bet. enigste wat hij op de ~nder 

.. voorhêert,is ~ijn priv •kantoor et· .e~n priv~ w.c. · 
.Zoals bekend is' de vroeger Minister van Buitenlandse Zaken, 

Jan . sary~tûOod g vonden. T rwijl de officiele berichtgeving i , 
dat hi ~ ll~oord beeft gepl gd,ae esters pers als red hier

, voor opg ef't,dat hij deze gang van $\ken niet kon :Q.itho'l;ld n
1
d 

communistis~he :pers be . rt,dat hij elancholiek werd,ontdat h13 
·opgestookt rd :cn zin vroegere·vrienden hem zouden verla~ n, 
kan niemtwd 90% van· het T jechische . volk uit het hoof'èl pratei;t, -
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b.Wldeltilgen. tegenOver. .. ·eall . p:a~·tij ~ d+e ze~f d~ ·~ictatuur nas tree:rt··~ 
er.bieÇJ:en,.,-...rat: · v;~rgàde.ringeut kranten. propaganda, op~luitirlg der .. :. · 

l~dèn:,_ :nag~a,p ~ he~ . :~;r-leden ·~,va"n;::n~,gençeg. de ge:Itele bevol}ttilg en .. ·: ... 
· "lest, not. l~ast'' · .~udhaVi.tig_ .. éner' betrouwbare : en . ~l~al niet ... · .. : 
doOl"Z~:~te; ."p9lit;le o • EJ.ke rege:rl.pg·,.~ie · slap. is· en' el~e . s~~:ta~~ _ . :: 
d(:lraoc . .rati~clle,. .. pa;rtl.j ,.. d;te:: slechts er. ,_ op uJ. t ·is om baar \-stemm~naan

, ~al .te :_v~rbogen1 · zo~tlér:,..t;e :.kuni;len ·giu:anderen_, ' da'~ de -n-~~uw aang· · 
.... men ~e~en w:e~keJ.ijka '. s.ocia~iste:n._ en .·'·geen .. verkapte. ~ommu,.P.!sten 

zi j f! 1.,. +~. volgens .... v:oor~o~~e.:~eg~lieden .h~t w,erkelJ.Jke .::g. eya,ar ·voor 
: een c.tsmocratisehè.·.s.taat.- ·: · ... · · .. · ,. , ' · .·. , · .. , . 
. ~ .. · · ·;· D : .. 'l:sjéchen hopen .tiP. :ee~·: spoedigé ~ bevr~jd.i!Îg ,· dtis·> o:P ,e.en oor
. :log; · en; ~ewer.e:n una~iem, da-t l,ie ·· ~óéstand . nu,. ~i~ttegonstae..nde de · 
· . ,; onm~s~lljk~ ~rré~r. .. · de~ .. _D~i:tp:er.s, 't5!àh. sl~c~ter> is._' ~.~s ~n : .4~ P~~-· 

t~~ctoraa~~- ... iJd. ·. . ': . ::·. -~ ... : .· .. · . . · . :. . . . · . . _.. , ·. . 
,· }!oor.· ~oyer .bek end·, _. ~o_rden · .do:~ ~alle mogelijke.vret"~de:.; mogend:-

heden_.: J?Oging:en ond_e~no~~nJ . :.C?m,.:: ttijheid{Slieve~Qe:·-~s·Jec~ ·te.: ~~lpe;t 
., he.t .. ;tand te . v:er~a:t·en~ and_~~:e p~oj:>eJ?~n.}iet ",zalf:,, J®:?-1" . de· .. 209e'OOp; ·· · 

.. d~e .de gr~ns . . zouden·.·he'bben -~vers .: Itreu~n~ · Zijn1 yqlge.ns ·. bekomen · J.n~ 
· . ·. t _or..ma.tie .niet ~~r ~~ ~n?-ge honq~rd$!1; ·want . e1e gr~n,_~~Il-' worden . . 

- st~eng bewaakt. ... · · . :' . ., . · · .. 
· =· - '·.·· .... . Zêlçmg·. het ne>g. · tij~ · is . kUnnen jo.nge pu;I:ten~~riders .-~cihijn1?û-
- w~l:ijken · aangaan om ' Tsj~chi~ch~ : vrouwen er. uit . te-. halen,. 177at blij 

baar. ook. reeds .geprobeerd w~r<i;· enz. .. .. ·: .. · . 
· ... ~· .. 1f'anslotte zij:- nog ve1"m:ela,- ~at- b.v. fu Yoégo.o.Sla-vié ·de.commu-. 
nis, ten, no ~ t . m~er · gan .10 % .der · bevolking . uitmaakten; ma·a.r .töcll. he- . 
den· ten dage de geh~~e st~~t con;trq+·er.en. , . . , ., .. · 

• • .. ~- • • • • ·, , •• ~ ·.: 4 • •' ~' •• ':__. ·".~. ••• ' " ~ • ?·,_. ·· .. ~·- ·.::._· ... . · ... ; ~·: 
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QUELQUEà . .ASPR.CIS_D'UN.coiiP _t)'ETAT 

LES C'AUSES~~D''UN SUCCÈS 
(De notre envoyé spédal en Tchécoslovaquie.) 

Les douze ministres tchèques qui démis
sionnèrent du Cabinet Ie 20 février ont, nous 
l'avons vu, tout simplement fait Ie vide de
vant eux. Ils ont ouvert la porte aux com
munistes. 

Sans doute, si cette occasior.. leur avait 
manqué, les communistes en eussent-ils saisi 
une autre, ou l'auraient-ils provoquée. Mais 
de même qu'avorta en novembre dernier 
leur tentative de foi:cer la majorité du Con
seil des commissaires slovaques à Bratislava,' 
de même Ie coup d'Etat de Prague eût pu 
tourner court. Et alors, en gardant Ie minis
tère de la Justice, 1,!;. socialiste Drtina eû~ été 
en mesure de freiné\1- dans une certaine roe
sure l'action à l'Intérieur, de son collègue 
communiste Nosek. Dans la plus favorable des 
~ventualités, on aurait pu arriver aux élec
tions sans révolution, moyennant peut-être 
quelques nouvelles concessions à l'ext~ême
gauche qui auraient apaisé provisoirement la 
méfiance russe. On aurait pu gagner du temps 
et peut-être survivre. · 

Cela, M. Masaryk, qui ne démissionna pas, 
l'avait compris, semble-t-il. Il avait vu à tout 
Ie moins ce que Ie plan des socialistes natio
naux et de leurs amis avait de hasardeux. 
M. Bénès qui;lui aussi, chercha à décourager 

. cette entreprise, avait saisi tout Ie péril d'une 
manceuvre qui ne jouait que dans Ie cas ou 
les communistes n'utilisaient pas la force. Et 
ils étaient d1autant plus portés à l'utiliser 
qu'ils l'avaient, cette force, puisqu'ils prési
daient Ie gouvernement et tenaient l'Intérieur, 
l'Information, les Finances et même pratique
ment la Défense natiohale. 

L'ailtre erreur d'appréciation capitale fut · 
de faire confiance aux sociaux-démocrates. 
Toute la politique parlementaire et extra-par
lementaire des communistes, depuis les élec
tiohs de 1946 qui ne leur avaient pas donné 
la majorité absolue, avait consisté à attirer 
à eux les socialistes pour farmer de con-
cert cette majorité. Certes, au fameux . ,con- ~ 

grès social-dérnocrate dè Brno, le tf)lsilmniste c 
Fierlinger (le Nenni de la Bohème, que l'on 
cite comme Ie succes~eur possible de M. 
Bénès) avait été battu à la présidence du 
parti au profit de M. Lausman, con.sic;Jéré , 
comme plus modéré et ·· plus~ o< o6c1.den:: 
tal». En fait, - et bien .des g~ris. le'. redou- · 
taiént - M. L~usman se révéla ~urtd'ut ·~o\n'~- 
me plus instabie et ·plus ' oppbtttffiist'~l quÊ!" 
son prédécesseur. ll devaif montrerLson·Jvrai-' 
visage lors ê!es·' ~vénements l:ie • févriêrJ d •• ·'·· 

peuple · Iui~rriême. On sait que · la seule 
réaction digne de ce nom, lors du coup 
d'Etat; fut Ie fait des étudiants de Prague. 
« Que vouliez-vous que nous fissions contre 
des gens armés ? ~ me répondait un intellec~ 
tuel que j'interrogeais sur cette absence de 
réaction, étonnante chez un peuple brave. 

r: faut voir là, sans doute, un des traits 

du caractère slave, un certain fatalisme ; quel~ 
que passiyité, sinon de la docilité ; · une légère 
tendance au découragement ; eertaillement Ie 
respect du fait accompli. I! y a là un peu de 
l'état d'esprit qui détermina Ie geste trop 
célèbre de M. Hacha. Hitler, lui aussi, n'avait 
pas eu bésoin de la violence pour dominer 
les plaines de Bohême. L'ärmée tchécoslóva~ 
que, tant vantée par M. Bénès dan... son jour~ 
na!, n'était pas plus intervenue que n'inter
vinrent· cette fois cette armée réorganisée 
et (i'au~es organisà'tions qui eussent pu lui 
prêter main forte. 

Occupée dès 1939, après la vialation par les 
· Allemands de l'accord de Munich, la Tché~ 
coslovaquie a vu sans doute ses farces de 
résistance amoindries par la présence de 
l'étranger et Ie cortège de misères morales 
qu'elle entraîne. Enfin, la sous-alimentation 
n'a pas dû être pour peu de chose dans ce 
manque de réaction. On ne peut impunément 
se priver de matières grasses, de produits 
laitiers, de fruits et de légumes. Un peuple 
mal nourri devient un peuple indifférent 
et apathique dans la mesure de ses privations, 
même s'il a Ie caractère Ie plus fier. 

I! ne fattt pas confondre cependan' apathie 
et acceptation. Pas mal de .Tchèques, qti.i 
n'étaient pas forcément des hommes de gau~ 
che, ont accepté Ie coup d'Etat, sinon ses 
conséquences, parce qu'ils ont vu, à tort ou 
à raison, un moindre mal dans la prise du 
pouvoir par les communistes : moindre mal 
par rapport au danger allemand. L~ propa
gande communiste a eu la tache assez' 

,facile sur Ie plan. des affaires . m«?ndiales . . 
Le, sentiment at}tiallemanJ des Tchèques est , 

· extraordinairement. fort. C'est de UAllemagne . 
1 et dE!'J EAutriche- qu'ils . ont eu .à . se plajndre -: 
jusqu'ici, pas de.. la Russie. Prenons la: ..carte 
de l'Europe centrale : la Bohême est · entière

l m;~:CenglQ.~e dans Ie c~rps germanique._ 

1 i'Qui] relèveJl'Allemagne nuit_à la .,Tchécoslo
v,aquie~•LlAmérique relève l'Allemagne .. Dpnc 

~ l'Amél(iquee est l'ennemie de la- TchécC!slo~ 
j ~>muie._ Tel .est à, .peu près Ie .s.yllogism:e,~sim.,.. 
, pliste'· mais • convaincant, convaincant parce, 

que:;simpliste, -qu'à pu utiliser la propagande 
soviétophile. Ainsi les auteurs du plan Mar~ 
shall, en intégrant officiellement 1' Allemagne 
dans l'aide à l'Europe, ont peut-être commis 
une erreur tactique, s'ils tenaien, à ména
ger. la susceptibilité des Tchèques. 

« Le peuple tchèque souffrira plus que la 
perte de la liberté civique avant qu'il haïsse 
la Russili plus qu'il ne eraint l'Allemagne :o, · 
écrivait .récemment le député travailliste 
Crossmann. Rien de plus vrai. Jusqu'au coup 
d'Etat de février, tous les anticommunistes 
tchécoslovaques étaient loin d'être antirusses. 
L'anticommunisme pouvait alors n'être à la 
rigueur qu'une doctrine de politique înté
rieure. Et si tout Ie monde était antiallemand, 

\Le rnatin du 22; Ie comit~ central r sociaJ- · 
liste, présidé par lui, décidait, sur la propo
sition du ministre démissionnaire Majer, de 
boycotter les comités d'action qui venaient de 
se farmer. Or, dans la soirée, M. Lausman 
avait une entrevue avec . M. Zorine, Ie vice
mu;istr~ soviétique des affaires étrangères 
dont nous avons déjà signalé Ie role téné
breux. Le lendemain même, M. Lausman 
avait retourné sa veste, la discussion était 
reprise, et M. M:ajer était mis en minorité. 
Il n'en fallut pas plus pour que de nombreux 
sociaux-démocrates influents se précipitas
sent dans les comités d'action, les uns pour ' 
se couvrir et se protéger, dans la grande 
peur qui envahissait déjà Prague, les autres 
parce que leur cceur était plus à gauche 
que leur raison. 

Les démissionnaires s'étaient peut-être fait 
illusion sur les facultés de résistance · du 

, une grande partie de la population était aussi 
pro-russe, une majorité probablement après 
la libération. Malgré qu'en eût le regretté 
génl§ral américain Patton, c'est l'armée rouge 



qui rendit la Tchécoslovaquie à l'indépen
dance, et elle était apparue alors comme une 
libératrice assez désintéressée. Les Tchèques 
n'avaient pas envers l'URSS les ressentiments 
que pouvaient éprouver les Hongrois com
me anciens ennemis, les Rournains pour 
avoir perdu la Bessarabie, les Polonais pour 
avoir été attaqués dans Ie dos. C'est .pour
quoi i! ne fut guère contesté que l'amitié 
avec l'URSS devînt dorénavant la base de 
la politique étrangère de 1a Tchécosl<:>vaquie. 
M. Bénès avait d'ailleurs signé Ie 12 dé
cembre 1943 déjà à Londres, un traité d'aide 
mutuelle et d'amitié avec l'URSS. Le miroir 
de la fraternité slave ne fut qu'à peine terni 
par la cession à l'Union soviétique de la Rus
sie subcarpathique. Les habitants- de cette 
province excentrique, notoirement arriérés, se 
rapprochent ~thniquement des Ukrainiens et 
_semblent cristallisés pour l'éternité dans leur 
civilisation moyenageuse. 

La Tchécoslovaquie a besoin de I'<!ppui 
d'un voisin fort, de !'avis même de bien des 
Tchèques. S\ une garantie internationale effi
cace lui manque, - et elle lui a manqué 
en 1939 -'-- i! lui faut sè contenter de celle 
d'un seul Etat. M. Bénès, qui avait dit .. na
guère;;, ~ Rlutêt !'Anschluss. que les 'Habs

-boutg »,;a cherché cette garantie· duc coté . de 
l;URSS.J ltes- faits. lui ont donné .. tort; et; ont 
donnl\1 vaison •au patriote Palacky, q~ disait, 
lui,~ com(rm.•; ~e rappelait . récewmerit · M .• Ber
trand .de Jouvenel dans la Revue de .·Paris: 
« Si l'Autriche n'existait pas, i! faudrait !'in
venter! » 

! .. J • t ":' . 
Jusqu'au moment ou tous ·les Tchèques 

.. comprendront qu'ils ont fait · avec lá1 · Russie 
. un marché. de .dupes, i! y en aura <,iorm pour 
penser,,;_;que le . «coup de ·Prague.» ' pouvait 

'·-contribuer à parer au danger . alle~ai).d . . Ce 
drame fait apparaître quelle est la respon
sabilité des grands Etats quand ils eilcouragent 
à l'étranger une politique qu'ils . sont inca-

. pables de soutenir jusqu'au bout. Ceux qui, 
à Prague, pensaient s'appuyer sur les Etats
Unis, et qui désormais sont considérés offi
ciellement · comme des traîtres, . n'ont plus 
d'autre recours aujourd'hui que de franchir 
nuitamment la frontière pour gagner l'Amé
rique, qui n'avait p_as la force de sa poli
tique, ou n'a pas jugé opportun de l'utiliser. 

----=--....... R..·F. Lombard. , .. 
~--

' 

• 
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-Tsjecho-Slovaakse 
.Komm.unistische Partij, 
de sterkste van het land 

De secrestaris-gen~raal d~r Tsje
. chö -· Si!OváJakse Kommunbtisc.he 

Partij . beeft bekend gemaakt d.a.t 
tiet lidm.aatscha'P der pal'Üj ge
gro~id is · t()t ·1:281.138 Boocn, dit 
is m'ool" 'dan al de a'ndere rpa:l'tijen 
te z.amen. 

-· - ---·-- --..z 
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