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DE MINISTER VAN BUITENLAl~DSE ZA.KEN, 

Voor de Minister, 
Het Hoofd van het Bureau Vreemdelingenzaken, 

if . tr..J~ 
De Binnenlandse 
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118063/CR/824 27.9.1951. 
Onderwerp; ~~odafabr. Tsj.Slowakije • 

Uit goede bron Me~d vernomen, dat in Tsjecho 
Slowakije 140.000 intellectuelen in de 
fabrieken zijn tewark gesteld. Hiervan zouden 
4 Skoda-fabri3ken "bemand" kunnen worden, 
hetgeen dus wil zeggen dat Skoda in Pilsen 
momenteel 35.000 arbeiders heeft. 

R.A. 

Aan de Heer Regeringscommissaris 
In Algemene Dienst 
Plein 1813 nr. 4 
's-G R A V EN ll a G E. 
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RAPPORT van KB 
voor KA/RA 

Nr. : 3073 

--~ 

'7 ~4/-
Betr.: Skodafabr. Tsj.Slowakije 

1;:' t9 1 

KB, 11 Sept. 1951 

tr!o6J 

Uit goede bron werd vernomen, dat in 
Tsjecho Slowakije 140.000 intellectuelen 
in de fabrieken zijn tewerk gesteld. Hiervan 
zouden 4 Skoda-fabrieken "bemand" kunnen 
worden, hetgeen dus wil zeggen dat Skoda 
in Pilsen momenteel 35000 arbeiders heeft. 7 



NOTA 
. Van: KA-R.A. 

Aan: 11 C D. 

NIET O.K. I 
ACDJ .t,/1!! 

~ 
PAR:~.\ 

. --,5~EP. ~' .. , 

I ÁCD/ %-9.--

Gaarne retour onbekende afzender met verzoek de gebruikeliijke 
weg -via Afè. Hoofd en A C D - te willen bewandelen. 

/ 

12-9-50. 
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U 26078c - C 56 - C1/cs2 31 Augustus 1950. 

Land: ·;·TSJECHOSLOW.AKIJE/NEDERL.AND 

Onderwerp: gevraagde codes door de tsjechische regering 
I 

Referenties : 

'\ 
! 
\ 

~ 4 SEP. ~I I 

• 

• 

Datum van 
waarneming: 

Bron: 

Opmerkingen : 

Verzonden aan : 

25 Juli 1950. 
_ACD/f~-~ 

de Heer A.v.a.LAAN van de Economische Voorlichtingsdienst van 
het Ministerie van Economische Zaken 

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

Iviari.d 6. 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheièsdienst, 
Javastraat 68 
'sGRAVENHAGE. 
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U 26078c - C 56 - C1/cs2, 31 Augustus 1950. 

Betr: gevraagde codes door de tsjechische regering. 

• 
~I 

,. I 

• 
... 

Door de Economische Voorlichtingsdienst van bet Ministerie van Econo
mische Zaken werd een schrijven ontvangen van de tsjechische Kamer van 
Koophandel te PRAAG, waarin zij vragen bizonderheden te mogen ontvangen be
treffende ntelègrafic cod~s and coding itself11 • 

Verder werd er om litteratuur verzocht betreffende dit onderwerp en 
speciaal gévraagd naar het gestelde hierover door Ch.B.BARTO(D~rER), 
Economie en techniek van code en code-conäensors, gepubliceerd in 1933 in 
het Nederlands. 
Het schrijven van de Kamer van Koophandel was getekend door Dr S.HAN~ en 
Dr D.ZAV.ADA. · - ® 

et : "jû;iste adres van de Kamer van Koophandel te PRAAG is: · 
Ceskoslo~ënska Obshodni Komora, U.Obecniho Domu 3, PRAHA 1. tel: 600-41; 
telegr~~aàres: Obkomora PRAHA; 
telex: (f0~1 • . 

Teriäl~der tijd werd door het Hoofdbestuur van de PTT een schrijven 
vangen yaQ: de tsjechische PTT, waarin gevraagd werd om handelscodes. 
Dit schtij~en was gedateerd 8-7-50, B/1-3215-1 24269/50 en getekend door 
Ing.KROWf.l.: m.p. 

Zowel de Heer Ir E.MOULIJN van het Hoofdbestuur van de PTT(afdeling do
cumentatie) als de Heer A.van der LAAN van de Economische Voorlichtings- f 
dienst voelden zich enigszins huiverig omtrent deze onverwachte en 
zeer zonderlinge navragen, waarbij de tsjechische Prr om handelscodes 
vraagt en de Kamer van Koopbandel om telegraphic codes. · 

Door de Heer van der Laan werd een schrijven geconcipieerd, waarin 
aan de tsjechische Y~er van Koophandel werd medegedeeld, welke boeken 
in bibliotheken in NEDERLAND beschikbaar zijn omtrent het gevraagde onder
werp. Zie bijgaande boekenlijst • 

Verder werd medegedeeld, dat het boek van de Heer BARTO niet in voorraad 
was. 

(25 Juli 1950). 
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d 'AG.AP.EYEFF, A • 

.ANRAND, A.M. 

CANDELA, A. 

GALLAND, J .s. 

HARRIS, F.A. 

.. 
: : : 

MILLEI<IN: :0 .D • .. . . . . ... . . . . ... . 
SlviiTH, h.D ~ . . ... . .. . . 

: : · ... · 

Codes and Cipbers, 42 OXFORD 

Book of cryptogramms, 40 .ANRAND NEW YORK 

Mil.Cipher of Commandant Bazeries 38, 
GARDANUS IRESS, NEW YORK 

Ristorical and analytical bibliograpby of tbe 
tbe literature of crs~tology, 45, BOSTON+ 

Solving simple institution cipbers, 43, ~ 
cryptogrannns, ROCHESTER, 12, NEW YORK 

Elementary Cryptograpby and crypt analysis, 
43, NEW YORK 

Cryptography, 44, .A.I.LAN & TINWIN, I.ONDON. 



~4953a - C 56 - C1/CS2 

Betr: Kamers van Koophandel in 
TSJECHOSLOWAKIJE. 

• 

Onder dankzegging voor de gegevens, 
vervat in de bijlage van Uw schrijven, 

LQR;i195, d.d. 3-6-1950, moge ik u mede-
.-?'áelen, dat ik het tenzeerste op prijs 

zou stellen, inaien mogelijk, enige na
dere gegevens van U te ontvangen omtrent 
de bron, waaruit deze gegevens werden 
verkregen • 

A • 

.han het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Ja vast raat 68 
1 sGRAVENH.AGE. 
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.. : Ten ver-'~olge op: li.CD 84592 · wordt thans 

- medegedeeld, . dat geruchten aanhouden. ,: · · 
· . . Te Praag zij~ gearriveerd twee Rna-

generaals, w~o. Gener~a.l . \TOROSHILO'.i. · 

•' 
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• ., . 



NOTA 
Van: KA-R.A. 

Op 4-5-50 werd aan Clipper brief No. CAH/50/250(8459~) 
geschreven, waarin hem de gegevens vervat ~n nota no. 
ö4?'::J~ da. 3-?-?0 van HC aan KA-R.A. en de daarbij be
horende vervolgnota werden aoorgegeven. 

4-5-50 b. 
-r/- . 



t. 

l' ' • -~-~~ . ' J' ~ ~.1 
~/ l' -~. . -

. Ten · vervolge op AOD 84592 dd. 3/5-50 ·wordt· 
. · thane tti t Tsj.ec.hoslavm.k!je ver.11omea, dat op 5 Mei 1950 . 
. (zulks ~ stri;j"cl met de op 3/5-50 doorgegeven .berichte } 
(le. RllBsisobe l!aarsohal,k VOROSHILOV per vliegtuig u 
Pra g ie aa~~ekomen. Op 3Ï5-50 was slechte een gedeelte 
va VOR.OSHI.uvW' a·. g zalschap _aa1:1gekome ~• Op 5/ 5-50 ( dt.l.S 
bij. V.' s annk?mst). ·.ras het. g~:~hele · vltegve~d RUZ~ af'g~-
~et. ., . 

· · ' . Vol-gens· geruct~ten. zoti V •. de t>ev.rljdingepara-· 
de 111 :Praag af_·emer::., térwijl vermoed iord,·t- dat ·de komst 
van V:. i ?.raag Vêrband hol.ld ... me·t ilitbreidi .. g van Rus- · 

· sif.?che invloed 9P het ~sjec loslowdaks ataai;sbestel. 
Bove.!lSta!:Uld·. ber-icht schijnt weer afkomstig 

te zij vs.a een Tsjechische vlieg·tuigbemn img. . . . .. 
' 9/5-50 
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R k P P 0 R T - C. 

Betr . : Politi eke verandering 
in Ts·jech.oslowakije 

Van betrouwbare zij de "rerd~ medege
deeld, dat van een uit Tsjechoslov~kije op 1 Me i j.l. ± 
6 Llllr aangekomen v liegtt:ti8bemanning werd vernomen, daj; 
in Ts4echoslowakije vee l genwhten de ronde doen omtrent 
politieke veranderingen , 1ie op 4 Mei a . s . zullen plaats 
vinden. Veel "Tordt gesproken over 11.i tbreid ing van Ru.s
s iche invloed op het staatsbestel, ter.rtjl anderen snre
ken over hiertegen gerichte verzetsacties. 

'Jaarom men deze moeili ikheden op 
4 Iviei a . s . verwacht is niet bekend . 

HO , 3/5-50 2 J{ '~ ' t f [IJ J .... ' /.. $_)!< w t ~/...:__e. w t ~ ~,/. .. /.4 ~'--

;; ;1......_.; ~.,/ ~~ ·'-""'~ '1 ?;,.-,c.."' ~, t x.. ty ...._ 
, { 





26 September 1949. 

U 18866 o - C 56 - C1/CS2 

Betr: Tsjechoslowaakse organisatie van 

Volono. 

4 ·0CI 1949 

'(ofrl 

bet Ministerie van Buitenlandse Handel. 

•• Bijgaand moge ik U een rapport betref'fencle 
bovengenoemde instantie doen toekanen, bett ;elk mij bereikte uit waarschijnlijk be-

Û\ rouwbare bron. 

A. 

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
• sGRA VBNH.AGaS • 
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Q. "8 H E I M. 
Verbinding: No.l2 

Doss.l3/602 
29 Juni 1949 . 

Onderwerp: Economische toestand in Tsjecho-Slowakije 

Datum ontvangst bericht:-- --
Betl·ouwbaarhe id berichtgever: nog niet te beoordelen 
7aardering bericht: niet vast te stellen 

Tevens bericht gezonden aan: - -

Medewerkende instanties:--
Ondernomen actie:---

L~::o. --~ 
\ ! 9 JUN\ 1949 \ 
-;-~-/ _,\ : .·., :_ :_,; 6 s-I I 0 

Hierbij wordt toegezonden een ove1·zicht betreffende 

,Jf·e economis che toestand in Ts jecho-Slowakije . (einde ) 



A f s c h r i f t. 

G .r on d s t o f f e n. De grondstoffenpositie is zeer slecht. 
Ofs choon de ~nvoer uit de Westerse l anden v66r de oorlog geregeld 
plaats had , ls_deze thans niet mogeli jk op grotere s chaal wegens 
gebrek aan d evlezen . De Nationale Bank beschikt immers noch over lB 
noch over ~. Hetzel fde geldt voor de invoeren op grond van Handels~ 
~vereenkomsten, omdat de uitvoer naar het Westen van geen betekenis 
lS wegens de grote verplichtingen tegenover de USSR , zodat de Nat io
nale Bank ook uit dien hoofde over onvoldoende deviezen bes chikt voor 
den aankoop van grondstoffen. De ·ge plande productie wordt zogenaamd 
bereikt, maar zij is absoluut onvoldoende. Grondstoffen , die op d-e 
internationale markten slechts verkrijgbaar zijn tegen betaling in 
dolla~rs of ponden , kan Tsjechoslowakije ook niet van de sateliet
staten krijgen , omdat deze de uitvoer van zekere waardevolle grond
stoffen verbieden. Tot nog toe werd het grondstoffenvraagstuk in dier 
voege opgelost , dat de grondstoffen van nieuw genationaliseerde kleine 
bedrijven werden overgebracht naar de reeds vro eger genati onaliseerd~ 
grote bedrijven. Al dus werden deze althans gedeeltelijk in bedrijf 
gehouden. Thans openbaren zich echter de kwade gevolgen daarvan~ zon
der dat er iets tegen te doen valt. Over het algemeen kan men hieraan 
toevoegen, dat door het stroef functiolLneren van het ambtelijk appa
raat, zelfs de invoer van grondstoffen onmogelijk wordt gemaakt in 
gevallen, dat deze wel gerealiseerd zou kunnen worden tegen voor de 
CSR acceptabele voorwaarden. 

Daar de beslissing terzake in ftanden van ondeskundigen is 
gele gd , worden aldus mogelijke en voor de CSR nodige invoeren ge
weigerd . 

Voor zover zulks de deviezen voorraad toelaat geschiedt de 
aankoop van grondstoffen in het buitenland door gemonopoliseerde 
maatschappijen. Daarbij worden niet de normaal gebruikelijkQmethoden 
gevolgd, waarbij acht word t geslagen om tegen prijzen in te kopen, 
die de concurrentie van het afgewerkte product in het buitenland 
mogelijk maken . Aldus wordt de afzetmogelijkheid van Tsjechoslo
waakse exportartikelen steeds geringer . De tegenwoordige stand in 
de diverse sectoren is als volgt: 

K o v o / metaalindustrie/: De buitenlandse bestellingen dekken de 
gehele productie van dit jaar. Hierover is echter slechts ca 1/4 
der benodigde grondstoffen beschikbaar. Het meest ontbreken gekleur
de metalen. Dit gebrek tracht men b.v. op die manier te ondervangen, 
dat door een fabriek nieuwe shl1 apnelhulzen in het naar Rusland te 
leveren product werden verwerkt. 

T e x t i e 1 : Grondstoffen voorradig voor ongeveer· 1/2 jaar. Bijzon
der slecht~ is de wolposit ie. Rusland levert katoen, maar in minder 
goede kwaliteiten, zodat uit deze grondstoffen geen voor hetVesten 
ges chikt~ fabrikaten kunnen worden gemaakt. De voorraden van goede wol 
worden uitgeput voor leveringen naar Rusland . Onder het devies van 
een zogenaamde ,,actie R., werden deze leveringen overwegend uit voor
raad, dus als promptleveringen uitgevoerd. 

p a p i e r : Deze sector bevindt zich in deplo~abele toe~tand. In 
het buitenland worden de invoerrechten voor paplar en paplarproduc
ten steeds meer en meer verhoogd. 'Jaar de CSR het hout tegen endrage
lijk ho.cre prijzen moet inkopen, v':ordt het vinden van afzetgebieden in 
het bui~enland steeds moeilijker, de passiviteit van deze sector 
steeds groter . De import van "':oor ~e f;t'abricatie.van ~igarettenpa-:
pier benodigde linnen vodden lS bultengewoon gerlng. t_~;xp ort van slga
rettenpapier heeft tegenwoo~dig uitsluitend plaats na~~ Rusl~nd, .ter
wijl vrr-eger naar ~uid Amerlka wc:;::,d ge~xporteerd en dlt een bedul~en
de bron van dollardeviezen was . ~en volkomen gebrek aan verfstoffen 

-belet-
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bele~ ~e fabricatie van gekleurd papier, dat door vre ei!lde afzetgebie
~en JUlst het meest wordt gevraagd. In het le kwartaal 1949 werden 
l~ het geheel geen verfstoffen geïmporteerd, zodat haast uitsluitend 
kleurloos papier voor binnenlands verbruik werd gefabriceerd. 

C h e m i s c h e i n d u s t r i e: Tengevolgà van de volkomen 
dislocatie van de "Chemapol 11 geen informatie beschikbaar. 

H u i d e n e n r u b b e r : Grotere aanvoeren van rubber uit Hol
land hadden het vorige jaar plaats op grond van de toenmalige handels
~vereenk~mst. Ove:r de invoer van huiden ontbreken gegevens. Volgens 
lnformatles moeten de door Rusland geleverde huiden in staat van ont
binding hebben verkeerd. Of de onderhandelingen met Ar gentinH! resul
t aat hebben opgeleverd is niet bekend. 

0 1 e a s p o 1 /zuivelind ./ Aan deze sector v'lordt door de Nationale 
Bank bijzondere aandacht geschonken en worden degiezen naar mogelijk
heid to egewe zen. Volgens informaties van communistische zijde verkre
gen,levert Rusland vetten voor de margarine en zeepindustrie bevredi
gend. Deze leveringen zijn echter niet toereikend voor het binnenlands 

. verbruik. Grotere hoeveelheden zal thans Noorwegen leveren op grond 
van de met de CSR gesloten handelsovereenkomst. De import van boter 
uit Rusland dekt bij de tegenwoordige rantso enering de behoefte van 
3/4 jaar. De CSR zou zeer gaarne vet en reuzel uit het Westen impor
teren, maar daarvoor zijn geen dollars beschikbaar. 

K o o s p o 1 / vleessector/. Het vleesverbruik wordt in hoofdzaak 
door import uit Rusland gedekt. Hongarije en Rumeni~ leveren eveneens, 
echter binnen de quota van Rusland. De voorraden zijn ontoereikend. 
Ofschoon de invoer juist in deze maanden zou moeten plaats hebben, 
is deze uit het \'lesten niet mogelijk wegens gebrek aan d eviezen. 

K o h i n o o r /galanteriewaren/- Deze gemonopoliseerde maatschappij 
heeft voor dit jaar een productie "gepland" om enkele tientallen % 
hoger dan het vorige j aar, maar beschikt slechts over 50% van het 
grondstoffenverbruik van het vorige jaar. 

L i g n a / in- en uitvoer van hout/. De eigen houtproductie is ab
soluut onvoldoende voor het verbruik, maar toch wordt naar het buiten
land ge~xporteerd vooral naar Holland. Ook Belgi~ zou volgenà "· de met 
dat land gesloten handelsovereenkomst het vorig jaar eengrote hoeveel 
heid hout afnemen. Het nam echter in het geheel niets af wegens de 
te hoge prijzen. Ondesku..l'J.dige ambtenaren hebben in Finland hout inge
kocht voor de CSR tegen hogere prij~en, dat de CSR hout naar het Wes
ten verkoopt. Thans èist Rusland dezelfde prijzen voor zijn leverin
gen aan de CSR en de regering werd gedwongen daarop in te gaan. 

p r o d u c t i e • In alle sectoren staan aan het hoofd ondeskundige 
polimic~,waardoor een behoorlijke productie onmogelijk wordt gemaakt. 
Er werden opzettelijk lage productiecijfers vastgesteld, veel lager 
/tientallen %/ dan de normale vooroorlogse, alleen om het ugeplande" 
productiecijfer te bereiken, zo mogelijk te overschrijden ter wille 
vande propaganda. Vele deskundigen in leidende positie, niet-commu
nisten, zijn in de Februariputch lid van de comL~unistische partij 
geworden, alleen om ~ich in hun betrekking te handhaven. Voor onge
veer twee maanden heeft er een nieuwe zuivering plaats gehad, waar
bij deze personen nit hun betrekkingen werden ontslagen, indien zij 
zich politisch niet hadden ge~xponeerd en niet genegen waren vervol
gens intensief deel te nemen aan het politieke leven. Aldus werd het 
restant vandeskundige leiders uit de bedrijven verwijderd. Grote te
kortkomingen vallen te constateren in de chemische indt:tSt:;'ie. Uit 
alle sectoren regent h et klachten over de slechte kwalltelt van half-

-fabrikaten-
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fabrikaten, ?ie deze indu~trie levert. Deze kunnen in het geheel niet 
word~n gebrulkt,_vooral n1et voor exportartikelen. In hoge mate 
wordt d~ product1e belemmerd door de vorming van zogenaamde 11 briga
den". J:Il erdoor w~rdt behoorlijk werken feitelijk onmogelijk gemaakt • 
. Aangez1en oo~ _1e1dende perso:r:en verplicht zijn aan deze brigaden me de 
te werken, ll~dt de ondernem1ng in alle opzichten. Den laatsten tijd 
wordt voor leldende personen in industrie, handel en openbaar leien 
een zogenaamd "scholing" of 11hetscholing 11 verplichtend gesteld. Deze 
duurt gemiddeld 14 dagen en bestaat uit voordrachten over en de stu
die van de voorgeschreven marxistisch-leninistische litteratuur. Ge
heel onbegrijpelijk, maar het productieproces niet minder storend is 
de omschakeling van voor een bepaald artikel gespecialiseerde fabrie
ken op de productie van eengeheel ander artikel, dat voor uitvoer in 
het geheel niet in aanmerking komt. Dit gebeurt den laatsten tijd in 
het bijzonder in de textielindustrie. Duitse arbeiders, die in enkele 
fabrieken werden aangehouden, omdat hun vakkennis voor het bedrijf 
nodig was, worden daar ontslagen en in landbouw- en bosbeàrijven te
werk gesteld, zonder acht te slaan op de verliezen, die de fabrieken 
hierdoor lijden. 

E x p o r t : De door "Obzamini 11 periodiek uitgegeven statistische 
berichten omtrent den export, berusten, voor wat Rusland betreft, 
niet op waarheid. Deze export is veel hoger. Rusland misbruikt zijn 
positie in CSR o.a. als volgt: Indien CSR bezig is met een valuta
sterk land over een belangrijke levering te onderhandelen, koopt het 
in CSR hetzelfde artikel tegen een lagere prijs op en exporteert het 
evenyueel zelf. :6eer veel heeft de export verder te lijden door dè 
omslachtige werkwijze en slechte gei!nformeerdheid van de gemonopoli
seerde exportmaatschappijen. Kort geleden werd zulk een nieuwe maat
schappij ":Merkuria" opgericht voor de behandeling van compensatie
transacties. Deze keurt zij eerst zelfs. goed en stuurt ze ook nog ter 
goedkeuring uit een politiek-economisch oogpunt aan het Ministerie van 
buitenlandse handel. Defacto is deze maatschappij een afilatie van 
11 0bzamini 11 • Ofschoon deze maatschappij een zeer belangrijke :taak heeft 
te vervullen, is zij in het geheel niet gei!nformeerd over bestaande 
mogelijkheden, voorwaarden en voorschriften, waaronder deze transac
ties plaats kuru1en hebben. De directeur dezer maatschappij kan de 
zaak organisatorisch blijkbaar niet beheersen, omdat alle verdere 
leidende personen door de communistische partij werden aangesteld. 
Na de putch kon CSR nog een tijdlang exporteren, omdat er toen nog 
voorraden van grondstoffen aanv:.'eZig waren en op korteren termijn, 
dandoor andere landen bedongen, geleverd kon worden. Het gebrek aan 
grondstoffen en de noodgedwongen lange leveringstermijnen maakt het 
exporteren thans zo goed als onmogelijk, waarbij nog de belangrijke 
factor komt, dat de Tsjechoslowaakse producten wat kwaliteit en soli
diteit betreft, niet meer de goede naam als vroeger bezitten . 

Door voortdurende reorganisaties remt 11 0bzamini" zelfs de 
exporthandel. Door deze reorganisaties hebben de diverse functio
narissen zelfs geen gelegenheid de nieuwe agenda behoorlijk over te 
nemen, laat staan hru1 functie behoorlijk te vervullen. Hiervan een 
voorbeeld: Tegen het einde van het vorige jaar werd door het Mini
steirie van buitenlandse handel opdracht gegeven om vóór het nieuwe 
jaar zonder enige achterstan-d. te kunnen beginnen. Om aan deze op
dracht te voldoen, werden alle verzoeken en voorstellen afgewezen, 
maar tegelijk werd belanghebbenden medegedeeld, dat Zij hun verzoeken 
en voorstellen na het nieuwe jaar in engewijzigden vorm opnieuw moch-
ten voortbrengen. 
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Volgno. 
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NOTITH KB 198 

BEsr:m::D VOOR HOOFD C. 

De Tsjechische industrien (speciaal de Skoda fabrieken en Zbrojovka) 
hebben een geheim bevel gekr ugen voor de geheime vervaardiging van 
militair materi aal. 

Hetzelfda geldt voor de textielindustrie, die ook slechts voor 
oor1ogBdoeleinden zal worden gebruikt • 

De voedseltoestand in Tsjecho-Slowakije wordt steeds slechter. 
Er is sen groot tekort aan textiel en levensmiddelen, daar van Tsjecho
Slowakije uit de Rtlssische militaire eenheden in Duitsland 11 orden 
gefourageerd. 

Op alle scholen, ook op de volksscholen wordt nu les gegeven in 
ideologie. Op de militaire acad~mie, waar tot nu toe slechts leerlingen 
met eeá middelbare schoolopleiding werden toegelaten, kunnen nu ook 
arbeiders komen, ongeacht hun opleiding , mits zij een cursus in 
ideologie hebL~n gevolgd. 

Het Tsjechische parlement heeft het voorstel betreffende de ~et op de 
bescherming der Volksdemocratische republiek en de wet op het 
Staatsgerecht aangenomen. Het Staatsgerecht zal misdaden behandelen 
tegen de belangen van de volksdem. rep., is bevoegd jn het gehele 
gebied van de staat en t.a.v. zowel van burgers ~n militairen. 
De beslissing ligt bij de communistische arbeiders, die als juryleden 
fungeren • 

....r is een bevel gericht tot de ministeries van Buitenlandse zaken en 
Buitenlandse handel om er voor zorg te dragen dat binnen de t. ijd van 
een jaar alle niet comr.un istische ambtenaren door connnwlist1sche norden 
ve rvc.ngen. 

KB, 16-ll-48 

I 

I 
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NOTITI~ voor C V 
van C VIII 

Betr: T~jechische Twaejarenplan. 

Ik moge U varzoekGn bij Uw relatie ûe willen informeren na 
hetgem ham bekend is nopens het volgende: 
"In kringen ''2!1 Tsjevhische refugas gaat het gerucht dat het twee 
jaren plan in Tsj echoslowakye V')Or de industrie gevaar loopt ·ta 
mislukken in vel .. band met h t gebrek aan Ponden, Dollars en t;rond-
stoffen. 
Binmn kort zouden de laatista reserves van da.ze valut;as zijn opge
bruikt : daarom zou éla Nationsla Ba..--:1k te Tsj acho~lowo.kye in het buit 
land zwa1 .. te dollars kopen tegon hoge koersen, terwijl bov mdien po
gingengedaan zoudan wo1 .. den in de u .So A. doll:?.r-leningen te verkrij 
gen ter financiering van de import van assentlala grondstoffan en 
machin s~ · 
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U 16710 c - C 56. KE 2 

'V~Igne. 

---------
GE HEIMI· 

1- '- 'IJ' 
ACD j f.Jó~1 

27 Mei 1949 

Mij werd bericht uit kringen van 
Tsjechische refugés dat het Tsjechische 
tweejarenplan voor de industrie gevaar 
loopt te mislukken in verband met het 
gebrek aan grondstoffen tengevolge van 
het tekort aan Ponden en Dollars. 

Binnenkort zouden de laatste reser
ves van deze valutas zijn opgebruikt: 
daarom zou de Nationale Bank te Tsjecho
Slowakije in het buitenland zwarte dollars 
kopen tegen hoge koersen, terwijl boven
dien pogingen gedaan zouden worden in de 
U.S.A. dollar-leningen te krijgen ter fi
nanciering van de import van essentiële 
grondstoffen en machines. 

Ik zal het op hoge prijs stellen 
indien U bij Uw contacten nadere infor
maties over deze kwestie zoudt kunnen 
krijgen. 

A • 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 6'8, 
's-~ r ave n ha g e. 



NOTITIE VAN B.II, 
bestemd voor HOOFD c. 
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Bijlage ontvangen van 

J.A.Vorstman. 

5-11-48. 

B.II. 



. '3èr;Lqhten . uit rr.sjecho - Slovalüje. 

l)e re~ölte in Tsjec~ovakije op 20 ]1eb:J,: .l948 :Î..s van'\H-t. .dusland v)c 
váorberE>id, doch ui _· . or d.e ·Tsjech STRlUfSKY (vroege:-:> genaRmd qalz
m?Illl, Sudetenduitser) . Deze is secretaris van de .Tsj.bl. Comm. Partij 
Te.vens is ·-hij lid van de Cominform en_ afgevaard~gde in de National:.:.. 
·)ammlung . 8trahsky tr:eedt weinig in het openbare leven, maar wordt 
beschouwd als de ma:.."l àchter de schermen, die de touwtjes in handen 
.heeft .• Hij heeft gedure;nde de revolte samengewerkt met de Rus BEB.IA, 
van het Polit-Bureau , die· tijdens deze revçlte in Tsj . :U .. was . 

In de Comm. Partij is hèi- leiderschap van de h conomiséhe A.fdelinr; in 
handen v~ Ing . F".cil~JKA, Sudetenduitser en voorheen genaarnd Freund, : 
afkomstig uit Reigenberg . 1!1rejka neeftin Oct ~ /l~ ov. 1947 een bru\.dlLLL 
ge _schreven, welke brochure in lilTaart 1948 te PraÇJ.g is versetlenen en '. 

·. vv·áar:Ui de lijn voor het toekomstig economisch·· leven voor .. Tsj. Sl. wor'il 
u i tgestippeld. In de _praétijk houdt men zich aan de in deze brochure 
gegeven richtlijnen. . 

--De gehele industrie vàn -Tsj ·.sl. wordt genationalisèerd. Privé export 
is verboden_- êli is er niet meer, of is men bezig_ deze te liquideren of 
te nationalis~ren. · · . ·· _ . 
Re .eds genationaliseerd zijn de volgende indust-rien: . 
,I\lzerwaren, machines enz. De vertegenwoordiging van deze industrie is 
in ha.n.den gelegd voor î-led.erland van Josef Kokes, directeur van de Fa . 
Pragömet., J. W. Brouwerp],.ein .Amsterdam. 
Pa.pierindustrie, - de vertegenwoordiging voor Nederland is in handen 
gelegd van :t;3IJL_, (Tsj.Sl_.Pa:per Compagny), Bij lwas voorheen _,werkzaam _ 
bij fa,. P:foost en . daarvoor bij de fa. Gepassy, · van Gebr . •s·van Reekum· 

· (\T~rmoed wordt, dat spoedig hier iemand zal komen uit Tsj .Sl., die . . 
naast Bij l zal komen te staan) 
(Deze vertegenwoordiging voor de Tsj . Sl. p,a:P.ier-indll-stri--e wilde men 
in handeh leggen v.an iemand, die TsJ . Sl. thans is ontvlucht .á•.n aan 
wie deze gegevens zijn ontleend. Hem werd de alleen-vertegenwoordi
gïng aangeboden v-oor Nederland en de 1--lederl.Gewesten, échter onder · 
voorwaarde, dat hij zich ber.eid verklaa.rde, alle politieke gegevens 
omtrent nederland aan dé regering · te Tsj . Sl. door te geven. Deze wei
gerde, wàarna hem zi,jn pä.spoort met daarin de visa voor .Nederland, 
werd afgenomen. Hij. kon geen visurp_ voor Nederland meer krijgen. Wel 
_kon ·hij nofi· eert emigratievisum krijp;en, te,z;en bete.ling, _vöór' hem en .. 
-zijn gezin, van 50.000 Kr . ' -

. Voorts is . genationaliseerd de C4emische industrie. Verte~enwoordiging 
· voor ~edérlanq riog onbe.kend. · · : 1 

Aan het Hoofd van de s:Pio.hage a:L cie.J:ing staat de ?olitiegéneraal VOJTA 
(naam kon njet met volÇl.oende zekerheid worden opgegeven). Medewerker 
vç:m .. -hem is Dr WEHLE, m.et wiè berichtgever bovenbedoeld onderhoud had 
w1;3.arin hem dit aanbod werd g~daan . 

. ' . . 11 

Dé te·ider van de Visa-afdeling is Dr . BROZ ,, die g-eregeld samenwerkt 
met. de spionage afd. Tevens is op de Visa-afd. een Rus werkzaam, 
(naam, rang en werkzaamheden, konden niet worden opgegeven) , die 
alle visa moet fiatteren. 

IJolgens berichtgever, dient me:n er rekening mee te moeten houden, dat 
alle vertegenwoordigers van Tsj.Sl. in het buitenland voor hun uit
zending grondig getest zijn en als bericht~even voor hun ~egering op 
treden. 

Amsterdam l Nov . 1948. 
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NOTITIE A.CD II 

/ I Betr ._ PLOJHAR 

Plojhar, CSR 
,., 

Bijgn.e.nd doe ik ~T toeh:omen f'oto van 
PLOtiY"'\.R u:. t Ts ;jc cho- Slovv'3.kije . Hij werd '1.ls loüho
liek geestelijke door de Gestapo c;on.rres t eerd en 
verbleef' in '3uchenvi8.lcle en Dachau . F:i_j zit in het 
Ts jechischo Pa:ole,.,J.ent als 'mthol iek s.f';3evaarc1ic,de 
en is r11inister V'l.n Gezondheid. 

PloJJi,ar spr,,_k n.a.v. de opname vs.n 
de Duitse en Oostenrijkse "ïer . v . =:x- ::;Jolitieke Gev. 
in de FD.PP : 11 Onze striJd gaç .. t verdeP tot da-:tr, 
waar de volkeren hun lot zelf in de hand nemen, 
tot vm.;..r het volk spreken en regeren zal, tot waar 
het volk besluj.ten zal ne121en 11 

4 October 1948, 



• NOTITill !~CD II 

~ . l 
Volgno. I 
--~--~~, 

---- -- 5 OCT. 194g I 

I ACD/ t/6 V/ t 

Bijg"V'.nd doe :'Lk U toelro··nen foto 
van Dr . JaroslavJ DOIAHSKY uit T$jecho-SlDVJ8.l.:i. ,ie. 
Hij was voor de oorlog cor;r. un:'i.stisch afgeva9.r dic;de 
in het Tsj echische Parlement en werd als zod'lnig 
door de Duitsers gearresteerd en naar s~cîsenhau
sen oversebracht. 
Fij behoorde tot het internationale kampcornJ.të en 
is thans 111.i.nister van Pimrci~n in Tsjecho-Slonaki.je. 

4 October 1948. _ 
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' I 
Volgno . . .. . 

~"..+ ........... . . 

.
1--5 OCT. 19-'î9 

t ACD/L/t t () q I 
a NOTITJE ACD II 

Neumann, CSR 

Betr. Dr • N81Th'iA l'ï •T 

Bijgaand doe ik U toekomen ~oto van 
/!" Dr. l 'üllA.NN uit Tsjecho-Slewakije. Hij ii'J-as voor de be

zetting Tsjech:'Lsch afgeva".rdigde van de Jationalo Ver
,Z8.él.er:7.ng en bursemeester V<J.n de stad Ceslee Bud.ejowice. 

:n 1939 vTer~l hij door c'le Ges t <J.p o ge 
arresteerd en overgebracht n .r '8uchenwe.ld , W"~"'r hij in 
=~e :î 1945 werd bevr:i.jd. 

HSL zijn terugkeer vrerd h-r j ' 1c:;emeen 
SecretaiHs van de Tsje chische Ver . voor ::3x - Po1iticlce Cev . 
en in 1947 vice -president van de FJAPP • 
Eij is rtlnister voor het postnozen :in Tsje cho- Slm7akije . 

4 October 1948. 
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HOI' IT IE '\CD r'I 

Zapotocki, CSR 

Betr. 17 !\POT OCKI Ant on5.n. 

Bijg'land doe :i.k U toekomen foto van 
0'- ZAPOTOCKI A.nt onin. Zapotocl::i , d:te ail.s rtd.jmrerker h1 

het Tsech:lsche kolenc;eb-'!.ecl Kladno vverkte, werd in ver
bnncl net zijn lidmaatschap van de Tjechische comnunis
t:lsche partij direct na de ':>ezett:i.ng door de Duitsers 
e;earresteorêl. en in 1939 nJ.n.r Sachsenhausen overc;ebracht. 

Hij was lid van het internationaal co
mité van gevane;enen in Sachsenhausen, alvvaar hij door 
de Rode J_,e:_;ers werd bevrijd. Fa zijn terugkeer in Tjecho
Slovrak:l.je vJerd h:t,i tot I:in:i.ster-President e;ekozen. 

4 October 194-8. 



NOTITIE KB 109 

BESI'.f!UD VOOR C. 

In de Tsjechische stad P~ovnik wordt momenteel door de Russen een 
uraniwnmijn geexploiteerd. Er werken nuast enige Tsjechische ingenieurs 
ca. 12000 dwangarbeiders onder direct Russisch toezicht . De arbeiders 
bestaan uit politieke delinquenten en moffen-krijgsgevar.genen . Onderdelen 
van het USSR en Tsjechische leger houden de vind~laatsen streng geisolaard 
van de buitenwereld. 
Het erts ondergaat ter plaatse enige behandeling- veel delfstoffen worden 
per spoor naar Rusland vervoerd. Men werkt er onder hoogspanning. 

Dit bericht is reeds ter kennis gebracht van de B.I.D. 

KB, 30-9-48 . 



KIN IS!' WE VAN AIGIWENE ZAKEN 
J'avastre.a t 68. 

No. 40199. 

GE II E I M • 

• 

's-Gravenhage, 30 J'uli 1948. 

~~ 

Uit ott1eie1e bron ontving ik het bericht, dat door 
chauffeurs, die op weg naar Tsjeeho- Slowak1je de doorlaat
posten aan de Ned . grens passeerden, gemeld werd, dat tijdens 
de aportfeesten in Praag getracht zou worden de huidige re
gtn:"ing omver te werpen, in verband waarmede de communistische 
partij de organisatie der teesten ter hand genomen zou heb
ben. 

Dit bericht is inmiddels door de feiten &chterhaa1d• 
doch het leek mij niet ondienstig, Uw aandacht te vestigen 
op deze chauffeuro, d 1e kannolijk Z€1 er goed ingelicht waren . 

EET HOOFD VIJ:l DE DIENS'f, 
Namens deze, 

Aan de Boogedelgestr . Heer P. J'. M. Driebeek 
· Regeringscommissaris in Algemene Dienst 

.- Plein lBl3 No . 4 
'S•G R A V E N H .A G E. 

E. ven der Noordaa . 



G.Ivl. ~-· 1- J~li 1949, 
Volgno. 

Litt C 48 Geheim/GrVD 577 
Bijlagen: 1 

-. 8 JUU 194a· 

Onderwerp: Voorgenomen poging ACD/;ïGJ/9f 
tot omwenteling in Tsjecho-Slowakije. 

Te Uwer informatie doe ik U hierbij 
toekomen afschrift van een rapport, 
opgemaakt door Z, betrekkinG hebbende op 
een voorgenomen poging tot onverwerping 
van de regering in Tsjecho-Slowakije, 
tijdens te houden sportfeesten in dit land. 

Dezerzijds wordt Hoofd Sectie G 3 
van de Generale Staf terzake ingelicht. 

G. U. 

Hoofd C.V . D. 
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' G f~ E E T M • .......... -.:&. .... 

No . ; • 
. . De.ti1xr1·V~.!l bericht: ~26 Juni 1948. 

Rc."1pporteur: Cn 7 
Van ·.vi, is het 'b,.richt a:fkomstig: OhaUffeurs die D. P. pe.sseerden. 
:Betrouwbaarheid van d ~ bèrichtgevér: j3etrouwbaa.r. "' 
Betrouwb::J.r.rhr..id V<l."l het bericht: Hiet te controleren. 
Welke actie •o zijn ondernomen: Telef't:ll..."lisch gemeld. 
:~et "Nellèe insJeantie ' s wordt so.:1engewr:;.rkt: Ge6'!l . . ·. 

:i:l;: heb de el'!r U het. navolgendè te rapporteren: 
In ~!sjecho-f.Uowakije zullen a . s . Zondag grote s)or.tfeesten pl~ .. ts 'Vinden. 

,A _ anva.n.'l{~lijk \' ~r.de:n deze sportfeesten georgh.niseerd door niet-corarmnistisohe 
• ·:erenig:mgen. · . · 

Tijdens deze feesten zal getracht worden de tegenwoordibè regering in 
Tsj .~Slow . omver te werpen. r 

Waarschijnlijk in verbn.nd met 1 et vorenstaa."l.de ·is l•or·tg .. leden de org.Jni· 
se. ti~ der sportfeesten door de cor:mnulisten ter haha genor.1en, net het t,evolg 
da/li vele der reeda i:ngesohreven · vel'"l9nigineen zich voor d.e~lnene lH:bben t 
rug~..:;etrok1.en . 

Teneinde de s,yort_eeaten t >1· ' organg te doen vL'rldfl'.n zijn in de lrmden 
-::elke onder commu.nistinche invloed sth~.n~ de [.Üd&."l..' befJtaande verenigingen 
a; :1eeze .d zich . er~ eet· te houdP..Jl 'l.fl.l'l het sJortfeest deel te n en. De . sport
..re 'sten zullen doorg:.lY.lfl vinden, zij het do.n ook met OO.l'lffi'lJ.ni"3t:i.sc~ g~orien-
te-rde vere~i~ingen . r 

In Pra~ w~ar de s]ortfe~aten ~allen tia~ts 1r.inden, zijn de vert 
digers VM exv· di tie-bedrijven ui -c b.et bui te1ilru1d an.nc-ezegd, or 1 hu .. , km.n .rs 
gedurende de a gortfeesten te verlaten en ergens a."lders E'len ond ~rd& t . zo 
ken d?...ar alle beschil'ba.re l''t1imtel'l noetf)n wordtm eebru.ikt voor het 
vr.n d dr.eln.emel'"s. · 

•• Cn7 

I VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 
FOR TRUe COPY 

.. ~-~···--
1 De Adj. 0 0. !-_ __;, ___ _ 



NüriTIE KB 
TSJECHO-SLOWAKIJE 

ZJ-1 -- ~ 

Mening over de nieuwe situatie van Prof. 
Dr. J .L. HROMADKA. 

Prof.Dr. J.L.H:OOMADKA, deken van de Jan Rus-faculteit van de Uni versiteit 
te Praag, die van 1939-194? een hoogleraarschap (als gast) in de theologie 
waarnam aan het Seminarie te Princeton (USA), was kort geleden voor een 
conferentié in Zwitserland als gedelegeerde van zijn land bij de conferentie 
der verenigde N~~ies voor vrijheid van de pers. Op zijn terugreis bezocht 
hij Geneve en ~ deze gelegenheid heeft een medewerker van de Oecumenische 
Persdienst hem een vijftal vragen voorgelegd, die wij met de antwoorden van 
Prof.HOOMADKA gaarne doorgeven. 

27 Me i 1948 
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BULLETlN 4e jaargang no 16 van 1? April 1948 - PERSBUREPlJ DER NID. HERVOI&IDE 
KERK No.l4; 

1. Wat kan de Kerk doen om een goed begr~p te vormen in een tijd, waarin de 
verdeling tussen oosten en Westen verder doorgaat. Wat kan zij doen in Tsjecho
Slowakije en elders? 

"Lange jaren heb ik de hoop gehad, dat mijn land een blijvend ontmoetinsspunt 
zou kunnen zijn voor de volken in Oost en west met betrekking tot de essen
tiele problemen van onze dagen. Thans is Tsjecho-Slowakije opgenomen in het 
blok van het oosten. Niettemin is deze zending daarmede niet beeeindigd. De 
Christenen van mijn land beschouwen het als hun voornaamste verantwoordelijke 
taak hun pogingen voort te zetten onder alle volken van alle landen het gesprek 
met elkander niet af ·te breken. Dit is, met het oo~ op de mij gestelde vraag, 
ook juist de opdracht der Kerk, waar zij ook is: om dwars door alle scheidingen 
tussen Oost en West heen, het de volken mogelijk te maken, dat zij het beste, 
dat zij aan nationaal artgoed bezitten, elkander kunnen aanbieden~ 

2. Wat beschouwt U als het voornaamste misverstand bij het Westen omtrent de 
jongste ontwikkelingen in Tsjecho-8lowakije? 

Als zodanig meen ik, dat de gebeurtenissen van 20-2? Februari jl. veel te 
eenzijdig worden beoordeeld en uitgelegd. Het was een werkelijke revolutie, 
die diep heeft ingegrepen in de sociale en economische structuur van het land. 
Wij kunnen dit aanduiden als de totale ineenstorting van de Tsjecho-Slowaakse 
bourgeoisie. 
Indien men in de Februari-gebeurtenissen slechts een heel gewone politieke 
crisis ziet of een uitbreiding van het bolsjewisme, dan ziet men toch de bete
kenis van deze interne omwenteling over het hoofd, dan verliest men zich 
hoofdzakelijk in zijn verontwaardiging en heeft men geen oog voor de achter
grond van deze gebeurtenis. Want het nationale leven van Tsjecho-Slowakije ver
kreeg een nieuw historisch begin. Het land verkreeg een socialistische basis. 
Wij mogen verschillen in methoden met de overwinnars, maar men moet niet voor
bijzien het feit, dat hele groepen der bevolking geen constructieve plannen 
hadden of politieke bekwaamheid en een werkelijk inzicht in hetgeen in land 
en historie geboden was. Zonder de achtergrona van de internationale spanningen 
en de macht van de SOvjets, zou de ontwikkeling van Tsjecho-Slowakije een 
wellicht meer normaal democratisch verloop hebben gehad. Maar dat neemt niet 
weg, dat de overwinning van het Tsjecho-Slowaakse communisme niet mag worden 
uitgelegd als een ingreep van de Sovjet-Unie. Het was tot op zekere hoogte 
een demonstratie van de slapheid, die de groepen, die met het Westen contact 
hielden, kenmerkte. 

3. Is het Westen, naar Uw mening, al te spoedig genéigd Tsjecho-Slowakije af 
te schrijven'{ 

Ongetwijfeld. De gemiddelde West-Europese mens beschouwt Tsjecho-Slowakije als 
een gesovjettieseerd, als een door Rusland gecontroleerd land en ziet niet de 
wezenlijke scheppende elementen van zijn nieuwe leven. Het Westen dient niet 
te vergeten, dat de Februari-gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije ernstige en 
waarschuwende vragen hebben gericht tot de Westerse wereld, of deze wel een 
werkelijke morele en politieke macht bezit om de huidige problemen van mense
lijk leven het hoofd te bieden. Schrijft men Tsjecho-Slowakije af, dan gaat 
dit in tegengestelde richting. Niemand onzer mag te zelfvoldaan of te zelf
verzkkerd zijn. Wij moeten naar elkaar luisteren. 
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4. Hoe is de huidige situatie ten opzichte van de vrijheid van godsdienst 
en met betrekking tot andere persoonlijke, fundamentele vrijheden? 

De vrijheid van kerk en godsdienst ~ door het nieuwe regiem plechtig 
geproclameerd. De Kerk valt onder geen enkele beperking ten aanzien van haar 
bestaan en haar werkzaamheid. Maa:r,menselijk gesproken, hangt de toekomst 
der Kerk af van de moed en de geestelijke spankracht der belijdende Uhristenen. 
De communisten hebben een afgebakende levensbeshouwing: zij geloven met grote 
zekerheid in hun zaak, zij zijn gediciplineerd, vindingrijk, ijverig. De tijd, 
dat godsdienst een soort van ornament was of een zoete limonade, is voorbij. 
Slechts de in de tijd gesproken boodschap, die geen compromis kent,~bracht 
daar, waar de gevaren het grootst zijn, zal zegevieren. Onze persoohlijke 
vrijheden zullen tot vrij grote hoogte afhangen van ons besluit, geen enkele 
wereldse macht toe te staan tussen beide te komen, in hetgeen wij diep in 
ons hart beschouwen als heilige, onschendbare goddelijke waarheid. 
Alles is wezenlijk "existentieel" geworden. Bijvoörbeeld, de Christenen, die 
genoopt worden tot de strijd op de grens van dood en leven. De communisten 
wr:ten echter, wat zij willen. Weten wij wat wij willen en wat w15 geloven'? 

5. Welke is de bedoeling van Uw dienst in het Comite van Actie? 

Ik werd ~s lid van het Centrale Comite van Actie gekozen zonder mijn voor
kennis. Mijn lidmaatschap daarvan is voor mijn eigen verantwoordelijkheid. 
Mijn houding ten opzichte van de sociale en economische frontverandering van 
mijn land, is kritisch constructief. Zónder een positieve bijdrage te leveren 
tot de progressieve beweging der historie, zouden wij wel eens aan de kant 
kunnen worden gezet. 
Aan de andere kant kunnen wij, menselijk, gesproken, wellicht sterk genoeg 
zijn om de brandende stroom der historische verandering te leiden en te vormen 
tot hetgeen wij zien als waar, edel, recht en rechtvaardig. Met betrekking 
hiertoe liggen er kansen om het volk te helpen, dat onrechtvaardig en wille
keurig is beoordeeld • 
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