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Dos3ier noe..maals goed doorP.enomen . A) Jes wet er niet in thuis hoorde ergens 
anders ondergebracht. Y.aartjes laten maken van de bel~~rijke namen. 
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~(111y-
J:Ilo: lli·- DlliNSTGEHEIM.-

Onderwerp:"Komin:form propaganda-lectuur".-

Bijlagen : twee.-

A A N : !f!/RA.

V A N : W. -

3 Augustus 1951.-

-~---·-

r:s AIA 1951 ------
AC)/ /IÇ~?-6 -- --

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe
komen, een tweetal exemplaren van het halfmaandelijkse blad 
"POD ZAST.A.VOM ll~TERNACIONALIZIVIA", van 20 Juni 1951,- waarom
trent ik U - met verwijzing naar voorgaande desbetreffende 
meldingen - moge berichten, dat een hoeveelileid van deze bla
den, alsmede van het halfmaandelijkse blad "NOVA BORBA',' be
gin Juli 1951, per onbekende koerier vanuit Brussel werd be
zorgd in het lokaal van de An't'•Jerpse ]'ederatie der C.P.B., 
Boudewijnstraat,No:9, te Antwerpen.-



S.T. 31 Maart 1951. 
No. Gr.V.D. 438/51 Conf. 
Bijlagen: drie. 
Onderwerp: Verspreiding van Communistische 

lectuur. 

CON~~DENTIEE 

Hierbij moge ik U doen toekomen 
een uittreksel uit een rapport, opge
maakt door Z, met twee bijlagen, be
treffende ••verspreiding van Communis
tische lectuur onder de Belgische mij 
werkers 11 , naar de inhoud waarvan ik 
u kortheidshalve moge verwijzen. 

S.T. 

AAN: B.V .D. 

'~~;.. 2 APil 1~51 ~ 
(0/ ~~~J ~j Typ: 10. 

Coll.: ~-

• 
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..... 
UITTREKSEL VEILIGHEirSRAPPORT 

BE'UCHT 

Datum van bericht : 28 Maart 19.51. 
Raouorteur: 
Van wie is het bericht afkomstig : Ambtenaer van de Belgische Veilig

heid van de Staat te ~isden (B) . 
Niet bel{enà . Betrouwbearheid berichtgever : 

#elke acties zijn ondernomen: 
Met welke instanties wordt samengewerkt: Staatsmijnpolitie te Hoensbroek. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Onderwerp : Verspreiding van Communistische 1ectu11r . 

Bijlagen : twee . 

BERICHT : 

Van de ambtenaar van de Belgische Veiligheid van de 
Staat . te Eisden (Belgisch Limburg) ontving ik enkele 
bladen van wel : 
uHmJGARIJE11 - Volksdemocratie- en "BICTI" , welke respec
tievelijk door de rlongaarse en Russische~vertegeawoordi
ging in Belgi~ - Brussel - onder de Hongaarse en Russi
sche emigranten (hoofdzakelijkt mijnwerkers) worden ver
soreid . 

Ingevolge mijn contact geschiedt de verspr eiding 
persoonlijk, zodat buitenstaanders het blad niet di rect 
van de Hongaarse of Russische vertegen- woordiging ont
vangen. 

Van de verspreding van deze bladen onder de mijnwer
kers in Belgi~ is door mij de Staatsmijnpolitie te Hoens
broek in kenni? ~esteld , daar de verspreiding van eenzelf

- de "J.eët~ onder de mijnwerkers in Nederland niet behoeft 
t e wor den ui tgesloten • 

Col l .: 
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'..AT. 31 uaart 19.51. t .. 
1 ~ 

No. Gr.V ,D , 438/,51 Conf'. .. - - · • 
\

'f)U'Pl T,... 

Bijlagen: drie. --
Onderwerp: Verspreiding van Communistische 

lectuur. 

0 

Hierbij moge 1k U doen toekomen 
een uittreksel uit een rapport, opge
maakt door Z, met twee bijlagen, be
treffende ~erspreiding van Communis
tische lectuur onder de Belgische mij 
werkers 11 , naar de inhoud waarvan ik 
U kortheidshalve moge verwijzen. 

s .T. 

Ai\N: B.V ,L, 

Typ: 10. 
Coll.: f, 
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J 
,J UITTREKSEL 

' t : (:, j~.; 1 

VEILIGHEICSRAPPORT 
BERICHT 

Datum vAn b9richt: 28 llaart 1951. 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht af'komst1g: Ambtenaer van de Belgische Veilig

heid van de Staat te Eisden (B). 
Niet bekend • Betrouwbaa~heid berichtgever: 

Welke acties zijn ondernomen: 
Uet welke instanties wordt samengewerkt: Staatsmijnpolitie te Hoensbroek. 

~ - - - ~ - ~ ~ - ~ ~ ~ - - - ~ - - - - ~ - ~ - - - - - - - - ~ - - - - -
Onderwerp: Verspreiding van Communistische lectuur. 
Bijlagen: twee. 

BERICHT: 

I Van de ambtenaar van de Belgische Veiligheid van de 
Staat te Eisden (Belgisch Limburg) ontving ik enkele 
bladen van wel: 
"Hmm.ARIJEif - Volksdemocratie- en ''BICTitt, welke respec
tievelijk door de Hongaarse en Russische~vertegeowoord1-
ging in Belgi~ - Brussel - onder de Hongaarse en Russi
sche emigranten (hoofdzakel1Jkt mijnwerkers) worden ver
spreid. 

Ingevolge mijn contact geschiedt de verspreiding 
persoonli$k, zodat buitenstaanders het blad niet direct 
van de Hongaarse ot Russische vertegen-woordiglog ont
vangen. 

Van de verspretling van deze bladen oorlar de mijnwer
kers in Belgiê is door mij de Staatsmijnpolitie te Hoens
broek. in kennis gesteld, daar de-verspreiding van eenzelf· 
de lectuur onder de mijnwerkers in Nederland niet behoeft 
te worden uitgesloten • 

Coll. : / c.I' -
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11 NOV. b48 

fP Onder verwij zing naar Uw b ·i t>ven 
No . $8209 dd. 26 -7-1948 en drl . ?.fl - JC-
19L~-S , bol~ Pl-':ffende voorgenomen sta'ltlng 
in 3<7le;U~ , cieel i k U lliede , dat bet re
s·.U.taat v 11. 11et in deze ingE>Stf lde · ~n
vullE..nde onderzoek U bij mijn bri -'f 
Li tt C 31 Ge'~eiiiJ/GrVD 7_,21, d,, . 2)- 10- 1.948 
is t.o eg ezon 1 er.. . / 

Cf&~jO/ 

G.ü . 
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rr il ~ · ..,- - l 
A 

Onl . . r,!) : Co r lUl.' st · scr-e PC:_-; ·.e • . L/difó 

• 

i:AN : 

In ::>P'1C lui . .i.n op ·'.j'1 b ·l (,f LJ. ti.. 
Z } ~ Gc.''bi 1/GrVD 506 ld. 2- 7-19h8 'l1 t 
E.lE!ll bijl; ::;e , betre"fe-nde de sL: 1·:Lnt:;en 
·, n H 1 · ··, loe i:r. T.T hi,"'hij ·tu 1 o en 
' rsc' ·~ .':.., IJ[ n 0-.. 1 r·· }:1_ ort, O.._lo...J. I' ]~[; 
dool:' v , ht::'-,, .\:LL-ro"\J rt>'JbE:!".r"•1 op cl8ze 

• 1~ l nlle:.d . 
T~oo•" 8.V.D. r•o~e ··cv .··~ri~z .n 

'l'Wt.r z ·~n h ·ief ?Jo . _:8<09 1e' e · n del . 
2( -7-:/ I • 

In: · t:n in deze nie'..re .._.ej'NC s 
t. ...n -~ ,_ 11·i s ·ro~en ._; '> · c t , za".. 
..:..1 :r l....z 'o .n toe· o l(;U , 

c. s. 

Hoo :' 1 C. V. D. ; ,_..,.. 

e er 
t . • V • 

'. -~le S1.- f , 
!Ioo 'd Sec:., · e G 3 B. 
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Nr. 66. 

Ve ilighe ;Ldsra ppor ·!i • 
bericht. 

Datlllll van het bericht: 1.3 October 1948. 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: 
I'e trou.t .Jaarhe id van berichtgever : 
Welke acties zijn ondernomen: 
Met welke instanties wordt samenge
werkt: 

Eelgische Gendarmerie. 
goed. 
Gene . 

Pe lgische Gendarmerie . 

lvtet Verwijzing r.aar ret rapport l~o . 169.3 - 242 d . d. ll~ Juni 194.8 van .t:ip., 
moge ik U berichten: 

Hot ge1mlde betrof 4 Rûssische actief dienende officieren, werkzaam als mijn
werkers in kolenmijnen te Eijsden (B) . Zij zijn kortgeleden teruggeroepen 
en werken nu op de Sovjet Russische Ambassade te Brussel. 

De namen zonden mij nog worden medegedeeld, hoewel er rekening mee moet wor
den gehouden dat zij vals zijn • 

Zij zijn eedurende hun verblijf t e Eijsden nimmer naar Nederland geweest; 
van enig overig contact met Nederland is niet gebleken. 

:Vochten bedoelde námen mij bekend vtorden dan zullen zij ai'zonderlijk 
worden gelll3ld • 

Typ: livdE 
Coll.: 1t 



Voor 

Origineel in 

Volgnr. 

• 

• 

UITTREKSEL 

........ ®. .. 190 ....... Naam 

on 116? Naam Rechts Frans~ Bron 

Ag.nr. 412ó8 Aard van het stuk 

Afz. A Datum 9 - 7- @ 

U ll3?4a - C b6 - KC 1 ' 

Bet r. Russische Spionnage in Bel gie . 

Omtr ent bovenp,enoernd onder11erp ontvine ik van de U bekende hro~ de 
vol~ende geJl'evenr- : 

De Rus3en zouden h111'' spionnaee dien t in :>ndere handen hebben gesteld . Tot nu 
toe waren het voornataalijk Zuidslnven doch deze zijn thnns unnr de 
UB;.hOH Gedirigeerd. :-.oe die.nst in Belgie zou nu toevertrouwd zi.in aan 
Tsjechen en Roemenen. Le chef daElrvan schijnt de nieuwe Tsjechische I..ili 
tair Attache te Brussel te zijn , n . 1. ~lonel Rudolf V,1SIC.C:K • 

Uitgetrokken door Sch Afd. /Sectie ACD 4 C Datum 4- 11- 48 

Op aanwijzing van .. .. .. C )) ......... . .......................................... .... .. 

@ 5030. '48 



c. . rl1 . 

Li-'Gt Z 45 Goheim/GrVD 506 
Bijlagen: 1 

Onderwerp: 
lJtal:incen in lltllgie • 

• 

• 
AAN: 

, 

unct er verwij zing n:1c.r lHl'~ U ".Jj_ j bri cf 
s . rr . Nfl Gehcllrl/GrVJ) SOG du. :!.6-6-l~MB 
toagezonden rapport , b•..!tr.;f:i>..mdo voor{;o
norllen !3'taking in BclgiQ, dol: ik 1.f lünrbij 
to .;Jw1:ten a! se' ,riftXN van en u rapport , 
OlJJCUl<:~.stkt th'o .. : Y, bl"trc-t.kin~ hebbotld a op 
deze aar.,_;elc. ·~.m!t~id . 

Chef Gaarale Staf 
Hoofd Sectia G 3 B; 

Hoofd c. V .1J. / 

G.!.1 • 
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WILtGJIDIDS BtP.PO!a. 
Dl;;!U:Clit. 
~- ... -

Datum VOD b~ bertch'l 22 J'uni 1.946• 
~ur: lb. 
Vo.n e :i::s f):}t ~oht a :t1aa Belgioobo Genàarmeric. 
Be u.vbcnrheia ~an de beriohtaD- goca. 
ver: 
Ibtr<x.~a bericht: &lQOd • 

• 
lko actica t:Un cmdcmoo:.!!l: gaan • 

.st DOlJ:c inatantioo t' Si rconrze~ 
rt..-t= • 

-~-~--~~-~---~-~----·---~~-~~~----~-

• 

:ra~~ ~declJ, ent as otcld.ng in do Jrietaa.J.,. 
nijverbout iD Co)G1e -s;> belden. 22 cTani 1948. le pein
"ai 

De ~" ia met r ~oon:crlgmeZ'à; echte!" 
w&m aeon v~en 1oona • 



1 

Bijlngon: !. 

Onacl"ttc:p: veorgencmon atald.D& 
iD Bll&l!. 

Ju 
1 

Te Uwer :t.Jl1'Gl'matio mel!() ik U llicrlJij ·~en 

k~n ofsa.~:rt van een ·.rappOI·t. apgc;;1aakf: ûoc.r 

~a,n: C'. V.D. _,. 

Y1 botrekking hebbende op oen vooraono:aor stru:inJ; 

in de metaal- en steenkoolindustrie in Belgt8. 

• 
ab.of' G8 mrale stat. 
T.a.v. Hoo.{'J S:lotio G J b. 
Jul.i.Lu12.kazorno • 
'a-GRAVENJTA.G "• 

rJ?:LvàE; ,CC)ll.: 4! 



• 

Ibt\c V~ rot b~icht; 
Reypartcur: 
Von m.a io het bericht o11:ccst-lga 

olke o.cties zi3n onèbl'!'la:letu 
oet tmll:e instanties wordt sO!:JellCC
rorlcts 
Bctrcurroo.a.rhei.lla 

... -.... -

Mij rrordt medegedeeld, dnt tc...,on 1.6 Jun1 thls. een otaldng :ts ui.tgeroeyen in 
àe Uoto.o.l- en stcc:nkoolin:J.ustrl in l30 lgio , td.tOWtële von do C01!Inll!'.is ... .:isoho 
ti3. 
De steking is van po1itic!:a aa.t'è1, cle.e.r ~:z.3 @:'richt ia tegen ao raquit;i tie3oee
U;1l:.hc:a.d door de Regering van baèll."13"un in eevnl VQll staking e . o • 

l ode rn:ll'Û Ilij OOricht, B:J.t cm üe rJijnen te Eijsden, (B) nls ogits.tem-e 
zouilcn optreélcn, El.Ctief élian nèló iWlr.d~he of'fici.eron. 

Beide berichten l:onaen n-... met op hWl ;T.tisthcl.a mn-élcn ~ccntroleerd . 
Q:ltrent bij· ondere teo;:rnoo.t!'cCClen ms niets beJ.'".end. 

:&:. 



No. 38209 . •a-Gravenhage, 26 .TU11 1948. 

Uw No.: Gehetm/GrVD 506. 

d.d . 16-6-1948 • 

• Onderwerp: Voor enomen stakin 

G .E HE I K. 

naar aanleiding van Uw rap:p>rt No. 1693/242 d.d. l<l-
6-l~e, mij toegezonden bij Uw schrijven tfo. Geheim/GrVD 506, 
moge 1k U verzoeken mij mede te delen, ot U nadere gegevens 
bekend zijn omtrent de Russische officieren in actieve dienst, 
die als agitateurs zouden optreden bij de stakingen, uitgaan
de van de communiatiaohe partij, bij de mijnen te lcy'sden (B.). 

Verder zou ik gaarne vernemen ot geconstateerd is, 
dat naar aanleid 1ng van het bovenstaande contact met Nederland 
wordt onderhouden en ot tengevolge hiervan verdachte grens
OYerschrijaingen hebben plaatsgevonden. 

v.c. 



No. 38209. •s-Gravenhage. 28 October 1948. 

Onderwerp: Voorgenomen staking in Belg! e . 

• 

Riemede heb 1k de eer U mijn schrijven llo . 38209 
d .d . 26 Juli 1948 i n herinnering te brengen betreffende het in 
margine genoemde onderwerp4 

Ik moge U verzoeken do at ooning hiervan 'rol te 
\rillen doen bespoed 1gen. 

cJC u.c • 



UITTREKSEL 

Voor .. OD 190 Naam ........ Ru ss i se h.e .. a ctie.s .... in ... Bel.gi.e················· ·· · 

Origineel in OD 11~7 ··············· Naam .B.e.r1cb t en uit .re eb~ s .. F.ran se ... b.r.on .. 

Volg nr. Ag, nr. j749.9 .. · Aard van het stuk 

············· ................................................... Afz. Datum ... 4/6/48 ...... 

Le nomme KFU\NZOW, stefan , ouvrier mineur , ne a Kasaryk (Bulgarie) 
le 25/7/25 entre en Belgique le 7.1 1 .44 , par convei de persennes 
deplacees , en residence a Glain , rue en Bois, a la Cantine du 
Charbonnage "Esoerance et Bonne Fortuen , ou il est 0_9cupé , 
sert d'intermed1amres entre l 1Ambassade Sovietigue a Bruxelles et 
les "~ersonnes Dèplacees'' arri vC: es dans la r egion liegoise , en vue 
de f aciliter leur repatriement. 

Uitgetrokken door ................................................. .............................. Afd./Sectie ....... Q .. I.J ........ .... Da tum .... ·2/7/4·8 .... . 

A.L. !72'19-'47 
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Q. y. g. 
====::::== Breda, 27 Mei 1948. --

No:gz§/-48-Geheim. 

Onderwerp:"Landing vreemd Vliegtuig". 

Bij lagen : één. 

Naar aanleiding van Uw schrijven,No:31970,d.d. 
31 Maart 1948, betreffende bovenvermeld onderwerp, hetwelk 
door mij aan "Spil" in afschrift werd doorgegeven, heb ik de 
eer U.H.E.G.hierbijgaand te doen toekomen, het gisteren van 
dezen daarop ontvangen antwoord-schrijven,No:B.D.A./l-067/W.66 
d.d.l3 April 1948, naar de inhoud waarvan ik moge verwijzen. 

Aan 
De Heer Hoofd van de Q·Y·~· 
J a v a s t r a a t, 68. 
's-G RAVEN HA GE. ======================= 

w. 



B. 
D.A./l-067/W.66 I3 April I948 

Als gevolg aan Uw nota van 3I.3.48 

Op 25.2.48 ~ond 9 u.20',is op het vliegveld 
te Haren,een militair sowjetvliegtuig geland, 
aan boord van hetwelk zich twee burgers bevonden. 

Daar àe directeur van het vliegveld niet op de 
hoogte gebracht werd van deze landing,heeft hij 

de leden van de bemanning eer~het vertrek gewei
gerd en pas toegestaan na contactneming met de 
bevoegde ministeries. 

Uit nader bekomen inlichtingen bleek alsdan dat 
het Hoofd van de I1iilitai.re Missie in Belgiö de 
vlucht boven Belgisch grondgebied toegestaan had 
aan het sowjetvliegtuig en hiervan het Ministerie 
van Landsverdediging op de hoogte gebracht had. 

Hieruit kunt U besluiten dat het artikel ver ... .., ....... -
nen i.o. "Het Nieuws van de Dag" van 26.2.48 voorvrat 
àe meeste punten betreft,niet met de werkelijkheid 
strookt. 



.. 

• 

• 

31970 

~t.\(1 
Landing vreemd vliegtuig. ~Gt. 

AAN: 

r:raat· mij uit niet nader te controleren br on 
bericht wordt , zou op het vliegveld t6 ~ elsbroek (Bel
eie) op e~n tijdstip, dat er goen en1(el vliertuig ver
wacht werd , een vreemd vliegtuig goland zijn, waaruit 
vier met I!'.itrailettes gewapondo soldaten stapten , die de 
toegeloj,.en enilo~res van het vliegveld daarmede in be
dW~rang hielden . Dnuron stBJ'ten nog twee heren uit, die 
in een gereedstaande au+.o stepten cm snel wegr eden . 
Hier~ at~pten de onbekc!:lè e ::?rolde ten weer in het vlieg
tuig en verdv.enan \';eer even ~:n€1 in de lucht . Dit be
richt zou slechts in een Bel~ische courant ver~eld r.e
weest zijn. Van rec:eringswege zou hierop nimmer commen
taar gepevon zijn . Berichtgever vermoedde~dat het hier 
Rasaeu betrof . 

Ik verzoek U mij te berichten , hetgeen U 
hieromtrent na onderzoek bekend zal worden . 

H::T HOOFD VA~: p:::; CEJ:TfiALE 
VEILIGIIEIDSDIElffiT 
Iramens deze: 

J.G. Crabbendam. 

de Heer B . .. ijlhuizen 
Piet Avontuurstr aat 24 
BREDA . 



• 

• 

c 
Noti tie 

Door een -door tussenpersoon als betrouwbaar aangedu~e-berichtgever 
werd op 10-3-48 medegedeeld,dat 
Op het vliegveld te Melsbroek (Belgie) op een tijdstip dat ~r geen en
kel vliegtuig verwacht werd een vreemd vriegtuig geland ie,waaruit 
vier met mitrailettes gewapende soldaten s tapten,die de toegelopen 
employee van het vliegveld daarmede in b edwang h i elden. 
Daarop etauten nog twee heren uit,die in een gereedstaande auto stapten 
en snel wegreden. Hierop stapten de onbekende soldaten weer in het 
vliegtuig en verdwenen weer even snel in de lucht. 

Dit bericht zou slechts in een Belgische courant vermeld geweest zijn. 
Van regeringswege zou hierop nimmer commentaar gegeven zijn. 
Berichtgever vermoedde dat het hier Ruseen betrof. 

23-3-48 

C3 



COMMANDANT 
DER 

KONINKLIJKE MARECHAUSSEE 
's-GRAVENHAGE, 5 Fe lh'lfan 1948 
Raamweg No. 4 (_

6 
Telefoon No. 183885 

1 ·48 p.l 
~~ Soci;io 2 ~ 

<..s~-: 
(;)~; 

~ Litt G 2 Gehoim/26-1,248 
BIJl,, 

Ond~rwerp · 

BUREAU 8 
J.J. Bourbi jn. ~ LB~'--''{~ 11 ;''-- 13-2 .. ytP 

:2 O!ld<"!': ".V ~.ü~t '"-'"::jn schrijven 
Li-r.t G 2 G-~hu:i . .11 w~~ 248 dct . ~a J anuari 

.AA!h 

19J d , boi;r~kk.int, hebbt:..nd o op :;. Tyms k owsk:!:.. 
,~ , u . ctuel J.k u wede, da·~.~ de geboorted~;tum 
\•an <.i.e i:l <ie b:i. j lage v an voor mtüda brief 
genOt:lllldo J . J . Bot:u:bi j n di ent ta wo:rcl en 
gowijzigü in 27 April 1886. 

De G~ncraal-m~ oor, 
dor .b.oni nh.l ijke mru.--~cbausaee, 
Ue L~itenant-kolonel , 
Cho::' van do Staf, 

\l . Kist • 

Chef van de Generale Staf, 
t.a.v. Hoofd sectie G 3 b; 

Hoofd C.V.D. 
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COMMANDANT 

DER 
KONINKLIJKE MARECHAUSSEE 

's-GRAVENHAGE, 28 
R•emweo No. 4 
T •leloon No. 18388!> 

Bureau 

~·'!i 1;t G 2 Gehcim/26-S 248 
Bijl.: 5 
Onderwerp: 

3. Tyntkowski. 

I 

HiurDi.i rloe ik U ter lNnnisnoni!ll; toekomen afschrift 
van e~n sch=~jvan van d~ i1spoctcur leklasseder !iijks
rcchordlc "',o r.aactricht, J ~ • • ::raaülun , nr. 436 Gel1oiu dd . 
27 Dccc:1bc:>:- 194-7 , ü ~rek,:il:.'ló hcb~endo O.P : . ~nnskm·;oki c.a. 
lJcncvcnt; 4 foto's Y..;.n de in dit schrijven t;onoemde personen . 

He'!; :. "3 mij niet bc!:<Jnd , of het in voorHeld s ch.ri jv.:ln 
gcnoe::d c un:tcnll:!!!ltcr C .D. 1:·n b ~trekl<ing heeft op het 
!lcderlunds.) l::cntèkcn ': . !1. 131, het 1elk is afgegeven aan 
de nccrcta.~":..:; Yan de C:!lnadose a.nbnrmnd.e te 's-Grav~mht;.gc , 

' :E eavor , of ,...,el een buit -n1endn l::cnt ,ken is ( .3elgisch , rood) 
N'ade~e i nlichtingen hieromtJ·ent zijn door mi. j verzocht 
Gn zttllcn U Wl o•Tt·am.,.!""t \'/Orclcn toe:;ezondcn. 

Aan de -'hv.lrvooY>' in numn .rkine; lc011ende onderdelen 
der Koninklijke m.arcchaunaeu an.n de .t~edorlunds-Bcl,:;isehe 
grGns io U::sch:r·li't v·m bijlago dezes met do fo:tot s v.:.n de 
betrekken ~croonen too~azonden . 

De Gotl1.1f',;.t:.l-H~j oo1· , 
C or.ITllltJ df .. llt d ~.-'1.' Konj.n1:li jkc na.1·ach ... u.ss ee , 

o/1 ne Lui teum1t- kolonm , 
Ch o;~.' vun .,cJ k .;i.uf , 

\1 . K:i.s·:; . 

typ:HL 
coll: 11 

AAJ.J : 

de Chef van de Gen crale Staf, 
t.a .v. Hoofd Sectie G 3 b; 

c.V .D. 

/084. '47 



~,.,il{(J,r:.:îU ~'ti • 
Ci~GOft{.NIO :O. I. o.a. 

Il~ nab de eer u ~ • .A . ,P. ael~e~~. ta bcl'~cu· .. é.t'i_,.cll"L van ~1t,i&chc njde 
miJll aà:nêlach1i \JO:L'dt g~V613Vl, u. op de .ûc'ronder vol cnuc i'só:tcn .. Zij 11o:rcw1~ 

I/, v~ èr V ... d.l Vel:'èWq~ itLte:r:na:ff5.onalo ÓOtl'ta.Ct )\U;tton 'lit.J zijn V n COIIEilltniSti.SCtlC acti~ • 

V ~ le,lo . ~O.ï'Sh"' J·~::.uisTh:.•r, 141ijnur.l·kel', geboren '1lO D<t.lCOVY-.SU'ü'HE in .fOL:.::J: 
rl.. 

11
t (t:-. -van B.'51lsc n~ttonal'iteit, çtb. [.;1-l;.-):)00, t.onenlle te· Jl:;f.o.,J:;~-:3-1\ieuse 

I~ 1't V. r. ~ 

1 
rum Iiuu·~-Vü1~vë .196, '1a"(fr:ind~ in eoncuo:hláo.-r; met Bolillr..:~:tJH J'Ganntl J'ucob!l 

~ 1~WI~ go\Jo~i:n 'te: ~cfuad@"'J.Il. ~7-4-12!6, ~Ci t>o)'l. Col'o exploiteert .op he".: t~,dres 
V~ r,ü;.fSJO:. • , )} 

0 
Gm. .• !J, nragutil;~. t\1<m, gt;b . ~.o~:~ S'C. b~JE:t-.A~H 1\lt>.I..J BRt..ll~ Jt;BÇOSittNIB 
2-::t;L•1f)06l-)?on&nae tl- !4JIK, ru.a 'Uu J:-arl~Iîl~nt ;o, ehun<l mèt ilv~Sii4~ 
~~s~pbi1, g~b. i~aas~richt, ~-j-1)16. 
:zcclur~hdc de oo:dog \IP.s G!'. crJr~nQm üi.; uu .~.~l. fabriekcru ·~u !lçrsto.l • 
.uij Ia.·~.jf:~ Nor. ~ijn ,onü~ te Lui~ !.lOerder bezoel. ~,~u een atr.;o 
C.D. 1:.:>1, q...t't VGr.JoeilQl:ijiç .eei'l VA13 ~~r is. 
l•10'CO 1 a v'ltlr à.c vic;r ; .. :noet:iC I;;Ql'bOT"~'n &&. n hif:rbi. • ).)e CoJillJ m~t 
der <.!e Divisito Koninl.lij.r~ PrcCtlat.tssuè is 'ter za t<.'e bGricht . 

\, 

liJ Inspecteur le k'l. 
cc t • J • • .~:.rs.staus • 

~er kcblii:;nemi.nó om te h-~houdoh Licl,ec C:. tocgozönêlc. ç..an de Heer. JJivisi~
t:ollJ!..!b.nlWti.'li der Koxlitd~liJK:c; Harcc1U>U.'3SU~. uC :fiQ,uHtrich-.;. 



C. V. D. .LEGO 
Breda , 11 

No:221j- 47- Geheim. 

\ 

Volgr.o. . -~ 
__ ,..,____._uw ' ~ 

Onderwerp:"SOVJETTORGANISATIE". ,. 7 ; AUG 947 \ 
~..-...--......- -- ~ ... -

Bij l agen één. \~ ~ 

.& a n 

Hiernevensgaand heb ik de eer U .H • .,rl; . G. te doen 
toekomen , een op 7 Augustus j.l .van de Heer D. te Brussel ont
vangen schrijven, betreffende bovenvermeld onderwerp,B./a. , 
d . d.l5-7- 1947, hetwel k bedoeld is als antwoor d op een van onze 
diens t uitgaande nota van 10. 6 . 1947. 

Voor zover ik in mijn administratie heb kunnen nagaan , 
heeft dit ant woor d geen betrekking op een door mij van U ont
vangen schrij ven, hetwelk door mij te Brussel ter behandeling 
werd doorgegeven , in verband waarmede ik vermoed , dat bedoelde 
nota van 10. 6 . 47 , afkomstig is van de Heer Speyer t e Brussel . 

Indien echter mocht blijken, dat mij vanwege Uw dienst 
wel een dergelijk schrijven ter doorgeving aan Brussel werd 
toegezonden, dan moge ik U verzoeken , mij dit , onder vermel
ding von nUIIl1Ler en datum van de betrokken brief , wel te willen 
doen kennen . 

De Heer Hoofd van de C. V.D. 
J a v a s t r a a t , 6d . 
's-G RaVEN HA GE. 

w. 
=:==========:========== 
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SOV JETORGJJUSL.TIE • 

Gvlij!:luide)ld.o borichton kwo.non ons toe uit de moest vor
sohillondo richtbgen, Do voornr:wr.urt:o scho.kels der orgo.niso.tio zijn 
steeds ~ozolfdo•, o.lloen do bijzonuorhodon vcrschillen • 

D~ kiitisoho beoordelinG vo.n do tekst wijst op gelijke vorm 
en zelfs op gelijke ui tdruld::int;en 0 • 

JPo.o.ruit mo.e; c.fgoleid wordon do.t dozo berichten uit ocnzolfdo 
bron veorlemona Hot o~Uorzook nopons de inhoud heeft uitgowozen do.t 
de moosto personen, die orin voorkomen, zich tijdens do oorlog vor{irc·• 
pan o.o.n Z>rc.rtho.ndel en oconomisoho so.monworking met do vijo.nd. 

lu1dere wo.rcm workdudie; in <lo Woorsto.nd on moesten het mot hot 
loven bekopen. Tot op hodon word niet hot mins~vorbnnd gevonden tus
son dozo vorschiilondo personen. 

Hot feit do.t do genno.rode J:<'R..'..NKSON .Mo.rcol in eon Duits conoon
tro.tioko.mp is overloclon

1 
schilkolt hem dus mat &akerheid uit en brent;;t or 

too do onbetrouwbo.o.rhoid on zole0r è.o e;oporimaordhoid van do inlichtineen 
o.o.n to nemen. 

Vio.t neer is, {tO ,persoon è.io dozo inlichtingen c.e.n de mnn 
brengt heeft tijè.ons de bozottL~i behoord tot een inlichtingadienst 
vo.n do Weerstond on schijnt er bol~gon in to schoppon zijn verboelding 
vrije teue;cl te coven. 

Nochto.ns maken wij U, ovt hot nodige voorbehoud_,da porsono.lia 
over van de in u~ nota. vermoldo pvrsonon : 
P E T R 0 v~ schijnt een russisoh o.~ont te zijn, dio tijdens do oorlee 

in Bolgie wor"kze.o.m wo.s., 
Rij blijÈt mot do Bovrijdin~ to zijn verdwenen. 

L 1~ M B E R T : JJC>ERHOLT Abro.hrun Mendol, r;oboron te So.o.rbrUckon do 
30. II. 1897, ol io.s Ll.NDAU Mar cel, alias IJlMEERT Ernst, · 
tho.ns vcrblijvende to Rottordo.m. Hij werd te l~twerpon 

voroordoold ondor do iè.onti ~oi.t vanlAMBERT Ernst, zoon von Do.vid on VC'.n 

Mina, geboren te Riga. (Litho.uun) do 15-5-1902, om deel te hebben go
mo.o.kt van do sc.boto.gogroop SCHMP (Nodorlo.ndor ). 
Madame P H 1. R? Fl.RE~ Sofi, geboren to Sophio., de 23.9.1910, gosahoidon 

vo.:1 LEVY Simo.nto, dochtor van Giclar en EZDRA Mo.thildo, v011 
Bulgc.o.rso na.tionnlitoit, wonende to Brussel, o.venuo ·do Bro
qucvillo 158., 

K J~ L 0 U G I N ~. : K.l:..WUGINE Micho.ol, Pnvlovitoh, Eersta Socroto.ris 
bij de Sovjote.mbusso.de te Brussol+1 wonende 51, o.vonue Lancaster to 
Brussel. 
R 0 U SjS ~L: ROUSBELLE Josoph, Englebort, &eboren te Verviers do 

I2 ,8.1906, oohtc.,onoot REL:J."Y Henriotte, handelsagent, WOilon·· 

è.c te Po.rijs; 8 rue des Patures. De o.o.nklo.cht van 
samenwert:ing .:tot do vijo.nd wor.:! tegen hem niet wo:rhoudon.· 
G I L 0 .~ K A ~ NAGY Ilono.~ o.lio.s TOLONK11 o.lio.s Il.ONKll, ~eboren to Bu .. . 

dnpost do 5-lû-1912~ ongehuwd, vo.n Honge.nrse nationo.lito ... :: 
do.nsoros vo.n do nBa.l To.bo.rin11 36 rue Victor Mo.ssé to 
Po.~ijs9 hooft oon onwettig kind vo.n ROUSSELLE. 

K E T D L L ~ ~ KETELLE Jot'.n, Frodorio, A.ohillo, e;oboren te Elsene, t:o 
31-7oi913, th~~s wonondv te Pnrijs. 

Var<lo.ch-'j vo.n sa.menworking mot do vijo.nd. . ... ; .... 



... .... .. 

• 

. ... ; .. ~. 
D J A N K E L L E V I T CH 's DJJJCELI Goorgos, geboren to Tiflis do 

3.1.1917, industriool, ochtgonoot WITTER, tho.ns wonende 
to Mo.drid. 

Vordo.oht vo.n ec onomi se ho sc.menwerking., 
S B E R E N E F F on PO P 0 F F ~ onbekend. 
F RANK s, 0 N, Mo.roel, . ingeni eur dor Spoorwegen, gewoond hebbond 

o.vonuo Houbo. do Stroopor 57, te Brussel, overleden. 
B RE G..J!l Jacques Fernand , geboren te Sint- Josse-ten- Noode 

de 22- 4- 1926 ,wonend 120 rue Braemt te Sint- Josse
ten- Noode,lid van het Gehei m Leger en de Nationale 
Weerstandsbeweging. 

T H I J S M A N : THEISMli.N Cho.rlos, l~rsène, geboren te Wo.ltzing de 9-'7-
1911, echtgenoot BEYJIERT l~dèle, Belg, wonende te Ao.rlon, 
rue du Muséo 32,. 

Vroeger lid vo.n de Doutschor Spro.chvoroin te l~rlen. 
Q T R A S S E R en F E D 0 R 0 U ; onbekend. 

De personen >'Tier no.man i n deze nota niet werden vermeld mo.kon 
hot voorwerp uit v~n vorder onderzoek. Nuttige inlichtingen zullen 
U desgevo.llend overgemnokt wordon. 

De 12::::7-47. 
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Ik heb de eer U aijn oordeel mede te delen omtrent
de innerlijke waarde der mij door U toegezonden dokuaea
ten inzake SoTjetspionnage, Internationale Brigades,o.z. 
N.A. 1 enz ••• 

OTer het algemeen geldt het hier inlichtingen waarToor 
tot op heden geen beTestiging kon Terkregen worden. Daar
bij hebben de meeste Tan deze inlichtingen dusdanig de ron
de gemaakt .an de est-Ruropeae Inlichtingendiensten dat 
met gerust geweten mag aangenomen dat alle Terder onderzoek 
nutteloos is. 

Wat van de Internationale Sovjetspionntgezaak BRESSLER 
dient onthouden te worden is het volgende: 
1. Vermelde inlichtingen werden zoo wat in al onze Wésterse 
landen aan den man gebracht door ~apito1n Yr•dQ78

• Welnu 
het minst wat over deze inlichtingabron mag gezegd worden i 
dat ze onbetrouwbaar is. Gezegde persoon zou tijdens de oo 
log enige diensten bewezen hebben als inlichtingaagent der 
Geallieerden. Hij geeft echter zijn verbeelding vrije teug 
en weet ook wel uit geperimeerde inliohtingen aunt te slaaa 
2. De als leden opgegeven personen zijn meestal elementen 
die tijdens de oorlog met de vijand geheuld hebben of aan 
deviezensmokkel deden. 
Ken zou haast de titel der orsanisatie mogen vervangen door 
"Internation•le Deviezensmokkel gedurende de bezetting•. 
3. Tot bevestiging van het wantrouwen waar.mode deze in 
ties dienen behandeld te worden, weze gezegd dat PRONXSOW 
Kareel, Spoorwegingenteur, die ale werkzaam lid der organi
satie voorkomt, al ia 1943 in het ooncentratiekamp Buchen. 
walde was overleden. 

Wat de organisatie van en de ronsolins voor de Inter
nationale B.rigades betreft zijn het weer internationaal d 
gegeven berichten waarToor geen bewijs voorhanden is. 
Het meest gestoffeerde relaas over dergelijke bedrijvighed 
is te vinden in het op 5-2-1947 versbhenea nummer XV7 van 
het tijdschrift ~REs PUBLICA,revue internatioaale des 1d~ee 
et des faits• (Uitgave RES PUBLIC41 52 1 rue Turbigo,Parijs 3 
Als ik nu bevestig dat dit relaas een echter letterlijke 
weergave is van een ons/maanden toegekomen verslag, dat 
wijst naar de bron ~reddy", dan moogt U tevens gerust zijn 
dat we desbetreffend nooit bijkomende inlichtingen hebben 
verkrege».. 
De feiten die zich in Belgil zouden hebben voorgedaan in 
verband met de Internationale Brigades, wachten nog steeds 
op vaste grondvesten. 

De o.z.N.A., Obdor Zastitu Naroda (Dienst voor de ver
dediging der Natie) of geheime politieke politie van Maar
schalk TITO, oefent een be6ekte bedrijvigheid uit in BelgiS 
Haar naam werd onlangs veranderd in UPRAVA DRZAYNE BEZB~ 
NOSTI of · u.D.B. (Bestuur van de Staatsveiligheid). 

Ket zekerheid leiders en leden met naam noemen is ge
waagd. Wat echter mag gezegd is dat de leidtag ervan uit~ 
gaat van het Joego-Slavisch Gezantschap. 

Van · sawruk Stephan, KSSIKOV Vladimir 1 SOKOLOP? Boris 
en ISSAXOPP is geweten dat zij 111 zijn van •e Unie der 
Sovjetpatriotten. 



CO PIP! 

ll ' Deze organisatie ontTangt zeker ordewoorden vanwege de 
~ssische diplomatieke overheden hier te lande. 
-- De inlichtingen nopens het "Yront Espasnol Républicain• 

zijn de samenTatting van de nota's die U tot dusTer door 
mijne diensten werden toegezonden. 

Tot op heden bekwam i~ geen nadere gegevens omtrent be• 
j trokken personen, verbindinsl1jnen, wapen-depots, contact• 
( adressen, enz. 

De •Académie Polonaise de Belgique• is zonder twijfel 
( eenverkeerde benaming Toor de •conse11 National des Polona1s 

en Belsique•, organisatie die inderdaad de in Belsil verbli 
Tende Polen groepeert, die de warchau-regering erkennen. -

Deze organis•tie telt afdelingen in alle nijTerheiès• 
oentra van het lana, belegt talrijke Tergaderingen en Ter
spreidt haar propaganda door een eigen persorgaan. 

De uiterst linkse Tleugel T&n s ezegde organisatie is 
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Door mijn bron B~lA wordt mij bevestigd 
dat het oentruc van de Sovjet Russische activiteit 
zich thano in B~usnel en in Lille bevindt en geconcen-

• treerd te bij de Russische Amboesaèie . lladere bijzonder
beden hierover hoop ik U binnenkort te 1tW1nen mededeelen. 

(il~ \-peye-r) _

7
--7' 

... 
Aan den Weledelbestrangen Heer 

r.:r . L. t:inthoven , 
'S-GR.r1VENHAGE 



KABINET VAN DEN 
MINISTER-PRESIDENT ... 

Antwoord te richten aan den 
Rlljgeedngscc~rn issaris in AI
Qemeencn lJ1cnst. 

Plein 1813 nr. 4, Den Haag 

U 4854a - C 56 F/He. 

/ 

's-Gravenhage, 
Plcln 1813, No. 4 

20 MJ'i 1947. 
'2 3 ME ~~ 

Hiernevens moge ik U een uit 

Brussel ontvangen rapport dd. 14 April , 

betreffende de G.P.U. te Luik, toezenden , 

lt evaluatie B/ 3 , bron Lou. 

De Regeringscommissaris 
inA~~st, 

. .; Li - ---, . .~-
~~.:._. : --~--- - - =J ~C-:Lt.;:k. 
~-------- · ----- . 

c ... vm· __ _ t _ ..Y--'· Y, I 

HoogtdelGestr .Heer Mr.L .Einthoven, 
~rale Veiligheids Dienst, 
,\as traa t 68 , 
·- e: r a v e n h a g e • 



B/226 
Vpleu.r: ~ 
Sujet : BI OE 

A L'ini tiative d'un dé1égué de l'aobaeaadcur de useic en 
Bolgique et s uite à unc r éunion qu1 o'oot tenue à Liége , Rue 
Ln%uel l e , no . 4 . siègeo des u. ~ . s . A.B. s. y et de la ~ibrairie 
houiTollo , il a'est c:r6e à Liége uno seotion de la GU!ii u. 

hEO t~EMb~T: Lee membras sont rcorutés pormi des étron ers 
mombres d 1 organisation oom uni te . Il a 'agit de Ic1loneis óe Yougo-

~ olavee ou de ~ohèquea . Lns mebrca doivent n6oosnnirement connoitr 
l a langue ollemonae. 

• 

t.:ISSION. Rechercheur 
1.) Les renseignemento de 1•u • .•• .., . qlli vi ~ Belgi ue 

eouc le couvert d'idcntités tr ngèree , polon i ea ou 
autras . 

2. ) Les Hussea bl ancs ,ui v1vont e Bel ique et qui uont 
seco~us soit par 1 . ) armée du salut 

2. ) óvêchó 
:5 . ) rabbin 

Dèe retraite oonnue , étoblir les moyena d'existence ot 
erganieer l'cnlèvemant ultér1eur • 

un tra~tement ~ixe de 
4. 000 f~a . par mois. I l s %ecevront l ee indoronitás ct dea primes . 
lors de transmission de ~éeultats de .recherones. Lellla fraia do 
dépl~coment oe ont payéa . 

ger qui noue communi_ue see renseignc
confidcncos •un membre zecruteur . J~ brigade 

doit se composer d ' uno bonne diBaine d ' hommea . Ceux-ci devront 
ee réunir au moins une foia par mois , ua Laruelle no . 4. 

~~~~~~I~O~N. .ous leo c bres qui oont recrutás par i 

lee átrangers qui ont été meobrea du .~ . ou deo •• devrcnt 

oonnoitre le manielment doo armee de défcnse . 
oetta fin , un petit dópot ee~n oonotitué . Il l'eut/ 

I': ptob· leucnt ' oe jout' . 
'©J -t G ~~ H;ORth--::U { AS, uujet tchèque, né u 

OerJ ok ~.;;:- le 15 neptembra 19( 5, ven u en elgique comt:1e i inoru: 
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le 30 raai 1989 en ~éoidence à Li6bc , .Rue des Airs 22. 
~e 19 marc 1947, trois o~ qu tre moabres attrnient adh6ré 

llo ne sant toutefois paa 1dentifi6o, io 4o1vent, avcc une 
quosi-ocrtit~de , ê~ro choioie do s la 11 to ci-jointe. 

Lours armen se trouvoroient dans une cbambre äe l immeuble 
~e ~is oouo le n. 22 de lu uo d s iro à Liége , rez-·e-olmuaséo 
pre ière porto à gauche . 

'PEOU - :ti ~G 

D'a~tres ~eneeignamento noue ont comomni quái u ce eujet. 
Chaque étrangor qui déaire a-afiilie~ à l'orguniaation do1t apporte 
des pre~ves fo~ ellea de con ootivitá oom uniote, doit ovoir appar
tenu aux P. 1• ou aux ] .I. Il doit remettro Rue ~ruelle no . 4, 
12 photographies genre carte ostcle. lusiours de ces pnotos 
aont tranemiaes u ruxcllea, ambassade uuse. n a mêma dit 
è R TA quo deux d'entr'elles étoiont tr nsmiaee o ~oscou. 

J:.N A a:tfi.r e u ceux qu.'il oontacte ' oe sujet, qu'il 
s'egit d'~e belle aituation, c ia nécessit nt un sang-froid tres 
rund. Il a déc_a.ré qn'il y au.ro1t do nornbreuces arr stations 

à faue. 
On aignale égalcmcnt qua m 0 o I oonnait arf ite ent 

la longu.e ongleise; eon adh6oion ao~t acquisc. 
Cn oignale égulem nt qu à l houre actu.ello , :.:H:.::B;.:..;..::.:..::.::...: 

@ .ACZit~. I sont mis . J\OZI l oerait tl.Labo!lti d 'accord 
• \. ...n rti.o do la l'igc:de. eis nc oerait".oi pao aur les ireoti:ves 

~) ·,®1 ... l ~:a ~ '~' qui est e~ contact de s rvioe aveo nm~UI . .> ~AUX du. 
J 2a ureau F.ran9aia? iJelon des rouaeignementa trèa contidcntiale, 

non control6e, la Direction de 1 - Q&el~e- ~uo ~1ruelle 4, 
s'oppoaeroit ' l'entrée do CZI r . st-ee pour le motif oiYdoss 
indiqué? 

Une réunion doiit se tenir, p1•dablenent la e maine prochain• 
ue Laruellc , ráunion à luquelle doit aastster l'ambosaadeur 1ui

même . 
Autre rcnseigncment égaleoent impirtant: la fille de 

.AC Illi:>KY a ~pouaé un :file SI OBA, habitunt Ru.e des it·s, 22, 
r , ce ~I OnA est fils d'un incivi ~o, maio s'efforce d'entroi 

en contact aveo ose question; ~ot-oe pour R B TTü? 
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' 

• 

• 

- 3 -

REN 

ous l'occQpation alleaanOe, ~ tTA amch~ de nombreQX 
pri~onniore rQsoes qui ont étó rapatriée pnr ne ligne à laquoile 
il oollaboroit. Cette attitude lui u v~lu plusicure lattreo de 
félio1tations de la part du oonsulüt ruooe e elgi ue . 
Il ae ble bien que l'intéreesé a oes Jetites entr~es à Eruxelles 

ia l'ambaoaade . 
11 y a également liou de savoir que Géj~ , ouo l'ooc~pation alleman-
de , n~ docioile de , ~U2A, se réunieaaient dee étr ngers communistee 

et qu 11 y avait lu des armee • 
Il eet etl relatione au.ivieo avoc un eertuin \Y ilW • I, a.:ep.rj 

û le liate jointe. Co TY 0 li ótait P •• u la ~itadelle à la 
libération. un cantacta étroits avec lee ougoeleveo qui tous 
étaient .P. • , e-est ..:Y ,. I, qui aw: ordre du Co -andant .A. 
de la Oit dolle a évacué les rmcs loraqua lc Gouve~noment belge 
a donné ordre aux groupe enta de •Óaiot nee de recettrc les r~es 01 

brlg deo de gendarmerie ct aux u ritéa. On n jamaio su ou il le1 
a déposées ni qui il trav illó. 

Trèc ecuvent 

Un a11tro individu est éga .emo.nt tros aot;if- tr'o bavard cependnt
Il a' agit de OZYt. l I Jlliien. Son épouoe a ;t'é~ et est trè~robable· 
cent cncore la mai~resse do p PLT~E de 1 OPBR . et eignalé oomme 
sg nt du 2o Bureau. Fran9aia. 1- ACZY iHhi vit 1.rt.e aisémcnt, rnais il 
aemblc bion quo aon épousc aait entretemlc par ~~n , Il n' a 
pao ~té possible d' établir lee relations. On aait •.;ou.tetoie que, 
avant e;uerre, Hetdite étai t co~nLJuniato. ujol.lrcl 1 

h\li, il semble 
bien avoir oeesé toute activité ouverte, tout du moine . Autre 
rensoignoment important~ TY 0 Si l a ~pouo6 ou vit maritalement 
aveo unQhollandaise. Tous deux exploitent Wl oafé à J ~PP , adressc 
indiquóe u la liete jointe. Bafé frê~uentá uniquament par dos 

- - ------
étrall(lera . J 

~.vl o-v/~}'-

-..... -.... 
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offioie.ra de 

-~ i 

I 

IJ;urope oooic!entele soue ce foucuca identitée polonaises, 
!'ougoalaves et eutrca. 

Les renoeignomente qu'ils ohcroilent à obteuir 
earaient en O:l•clra priuoipal des renaeit;nemeuta d 'ordre économique 
..;ditiqlte et rnili'tLtil:e. 

~erait wn d0 oos agent~: 
SA~o.nUi: t,':! ,PaAN', de nat1onali té poloniuse, né à 
18.9.1911, ráaident u :L.itlsge, J.O Rue de Gueldl'e. 
Il r en aurait pluaioure ~ o HAllG 



JJo. BJ Iu 1 
Valeur: ~t) 

Ru.esie le 

à Liége, flue 

[fl 

2W/HU = 
\

Volgno. ~ 
7 MEI 194? l 

I~ \ ACD/;v;zr :.., 

199. 
do~:.:.cilié 

U. P, d. de Lite• 

Touo deux indioateu~s de le gudpéou. lore des arresta
tions f~tiÊes par elle, lora de la ruoherohe des rossörtieaanta ru.eaes 
o_pposóu à leur retour on U.H •• ;.::; • 

. Trés aoti:f', trèa danc;ereux. Intelligent et t:rès 
~ diffioilee u su_~eiller • 

• 



~UJ T: 13 ,. ! ... lH:' 

~r/; )rJ ''j 

'Volgno. 1 Valeur IJ/? \~") ......... 
I-.o. .a; ).ft \...., ~ MEI 1947 -~ 
AG, SOVItTII..jUE ·~·_A.CDI /'I}(!· 

.vanu w1r ap_ o1•t précéäcnt je signe:, 1 activit6 
~ u.n c::ortain SAi.R!J..::. En carge de oetto 1nforma:tion 0.1 eignele 

un individu, dont l'identité suit, et qui, auivan~ autoriaat1on 
du connul polonuis en Balgi~ue (oo~muniste) et probablement 
aveo 1 uvio conforme de l'Ambaoooae 1U~GG los fonctions d'institu
teur polonnis dana 1 1 ugglcmérotion lidgeuise. 

11AU nOYA.u") 

lc 11 .. 7.1913 
co de l·a Rópublique fru .Qaiee, Ho . :;, 

Cet individu, qui pooeède un oodèle c., seoble avoir 
une activit6 très gronde. 

A oon eomicilo 11 re9oi t le journel ''C~Ov I.UDU" 
journel polonnia d'extrè e souche et du P~t . (Parti Oomouniste 
Polonaio) , •' cctte rdeidenoe, h bitent les ápoux JOZ!t, -NIEZ!. 
0 A, loaquels oont oonnua som o polonaia potriotea (ZFP) 

ll y a lieu de noter que l ins ti tuteur en ~lueotion ne donne 
tt't quo quolquee heuroa do cours pur oemaino. !1 déo1ure /être 
payé par le oonault,it. Il eet impo:J!~t de savoir qu.e se l"endent 
:fráquol!lCcnt à aon domioile OllU!Ji!IK :Polonoia Z.P.i:'. et P.P. H. de 
de Liége K'OWAlSF..I de la Hue

1
de la udeleine- ógnlel!lent Z.P. P. 

~~ tlV • 
va fréquemmont en Allemugne. lOBROl~CP polonu1o P.P. Ii. de la 
Hue Besse Sauvenière . 

Il y a aemblo-t-il, doo ooutocts ~olitique • 



KABINET VAN DEN 
MINISTER-PRESIDENT 

Antwoord te richten aan den 
Regceringscommissaris in A l
gemeenen Dienst. 
Plein 1 8 ·j 3 nr. 4, Den Ha ... g 

U 4163a - C 56 F/He. 

11 0 ' 

's-Gravcnhage, 1 April 1947. 
Plein 1813, No. 4 

.. 
Volgno. 

~ ~?R. 't.ft· 
ACDf ;~/o/1 ~ 

V ..."RTriÓ'U ~~~LIJK 

Hiernevens overhandig ik U 

doorslag van een rapport B/162, bron 

Lou, ontvangen uit Brussel • 

• De Regeeringscommissäris 
in Algemeenen Dienst, 

Den Eoog~delGestr .Heer Kol . rur.l.Einthoven, 
Centrale Veiligheicts Dienst , 
Jävasträat 68, 
' s - G r a v e n h a g e • 

@ 4022 1 - '"16 



B .·~G.fQUE 

Val: B/3 
llO. B/162 

I 

5/3/1947 

puia t1U jolll'nal ~'Ll\. 

à aee ~c ivi tJs oonun,linls"tes •••• 

es± toutefoiG cbnsidér~ co=~~ ha n~ v laur" . 

est arni intime de K..O ! ~n.O.\:' • 'il'nle·ttin o:n r · aidence à ...---·---

K u 

es tr. r: . ' . 
de irt c. 

HTd'.i:t-nt 1.qus deu.x des ag(lnts _u;, eervice 



KABINET VAN DEN 
MINISTER-PRESIDENT 

A 
R ~ ,_ 

's-Gravenhage, 25 Februari 1947. 
Plein 1813, No. 4 

gcm 
Plein 1 b 1 ~ nr. Haag 

• 

U 3582a - C 56. 

/}1.{ n 

'/.~ 

Op 14 Februari berichtte Brussel mij het vol-

gende : 

" Sovjet- Russische agenten, die in het Belgische 
11 leger werkzaam zijn, hebben de volgende vragenlijst ge
" kregen, met betrekking tot officieren van het Belgische 
" leger : 
" 1 . Het salaris van den betrokken officier. 
" 2. zijn sociaal milieu, familie-situaties enz . 
" 3. Zijn studie, lager, middelbaar, hooger onderwijs . 
" 4. De positie van zijn familie, in het bijzonder socia-
" le antecedenten, vermogen en pensioenen,( 
11 5. Het leger- onderdeel waartoe betrokkene behoort. 
" 6 . Bijzonderheden over de wijze waarop de officier han-
" delt en leeft tijdens den dienst. 
" 7. Zoodanig in zijn vrijen tijd. 
" 8. Of de officier belangstelling heeft voor muziek, 
11 theater en welk genre. Of hij van lezingen houdt . 
11 9. Uitvoerige inlichtingen omtrent het privé- leven van 
" den officier en in het bijzonder, of deze meer uit-
'' geeft - of geneigd is meer uit te geven- dan hij 
11 verdient, " 

De rtegeeringscommissaris 

in A~~ 

Den Hoog~delGestr .Heer Kol.Mr.L.Einthoven, 
Centrale Veiligheids Dienst , 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n h a g e • 

,'· r-------
Mr .C.L.'' . Fock . 

® 4003. '16 



25- ? - 47 

H ort v:m de 'f,sunion s):-ecüll de., c L'" co• ur.irtcs 
o l'O'l"'~t sous lc. rcsië~nce de olotov 

Zie 294 



9 "' 
Plein 

ich+f'n n~n den 
~ 111 Al-

1Si...J n •• ~. Den Haag 

's-Gmvenhage, 25 F'ebruarj 1947. 
Plein 1813, No. 4 

u 35o3a - c 56 F/He. 

Hiernevens moge ik U rapport 

B/107 aanbieden, ontvangen van Brussel. 

Mr .C.L •. ~.Fock. 

De' HoogEdelGestr .Heer 1\.0l.l.tr .L. Ginthoven, 
Centrale Veiligheicts Dienst, 
Javastraat 68, 
' s - G ra v e n h a g e • 

® 40221- '46 



• 

B/107. Brussel, 14.2.1947. 

Hieronder doe ik U een aantal namen 
toekomen van contact-punten voor de Sowjet
Ru~sische penetraties in Be:gië : 

CHAUBANNE ALI, 12 Rue Péluse Cafetier 
Parti Populaire Algérien 

CALIC LAVA, Yougoslavie, Liège, 
membre du comité direction mouvement 
Yougoslavie libre. 

ACCEffiiAN DAVID 
époux Perline Amiozak 
né à Kirkineff (Roumanie-Bessarabe) 
le 16.2.1908 
Liège Avenue Constantin de Gerlache 56. 

DINO PAVICH à Liège. 

PARTI PAYS~N CROATE, Leader en Belgi4ue: 

(Dr.H.Speyer) 



KAB~T i ViAN DEN 
MlNIStery-PRES~NT 

Antwoord t.o. rich+en aan den 
Re.-:1ec ~.. ~ , ,;:; ':ll :s in Al-
9"0 •c::n.... r .... .. : '. 
Plein I:;;~ ~~.. 4, D~n I laag 

's-Gravenhage, 25 Februari 
Plein 1813, No • .f 

U 3589a - C 5? ~/He . 

I Volgno 

• Ik moge U hiernevens rapport 

B/133 aanbieden, ontvangen uit Brussel. 

De Regeeringscommissaris 
inA~nst, 

----- l IJir. C.L. v~ • FQCK. 

e en Eoog ... delGestr.heer Kol.l'oJ.r • .i...Einthoven, 
Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n h a g e • 

® 40221- '46 



B/1331 

• • 

• 

Brussel, 15.2.1947. 

Ik heb de eer U hieronder een aantal 
namen te doen toekomen van propagandisten en 
contact-punten voor de Sowjet-Russische Propaganda 
in België . 

(Dr.H.Speyer) 

COLONEL ROG~R, nom de guerre ~.I.DIEU00NNE 
CHAINEUX, Verviers Rotativisté Courrier du 
Soir, propagande. 

HOh~OUrlG ALB~rtT, joignant la poste, Astanet No. 
68 (Calinier Propagande 

QU~VILIN, femme du docteur, Rue Sv.Remaele no.l 
Verviers 

MELLES BELLAIRES, Suzanne et Eugénie, 
Villa ,astin, Jehaucher, Propagande. 

WILLY BEERENS, Géomtètre, Aachenerstrasse, 
EUPEN. 



B/133 rJ 

n 

Brussel, 15/2/1947 

Ik heb de eer U hieronder een 
aantal namen te doen toekomen van propgandisten 
en contact-punten voor de Sovjet-Russische Propaganda 
in Belgi~ 

OOLONEL ROGER, nom de guer l:'e J'. I. DIETJDONJill. 
CHAINEUX, Verviers Rotativiste Oourrier du 
Soir, propagand9. 

HOMBO~G ALBERT, joignant la poste, Aatunet No. 
68 (üalini8r Propaganda 

QUEVILIN, fs!llllle d11 àocteur, Rue Sv. Remaele no.l 
Verviers 

Melles. Bellaires, S~anne et Eugénia 
Vill& Rastin, Jehaucher, Propaganda 

WILLY BEERENS, Géomtètre, Acheneratrasae, 
EUPEN. 

Aan den Weledelgestrengen Heer 
Mr. L. Einthoven, 
SCHEVENINGEN 



B/130 0 . 

• 

• 

15/2/1947 

ZEER G.!!iHEIM 

Ik heb de eer U hierbij een bericht 
te doen toekomen, afkomstig van mijn bron 
LOU, Bva1uatie B/3 over de Sovjet Spionnage 
Organisatie in Be1giê. !>,'.3'1-· 

(Dr • 

Aan den Ne1ede1gestrengen Heer 
Mr. L. Einthoven, 
SCHEVENINGEN 



•• 

B/ f 15/2/1947 

I 

ESPIONNAGE JOVIETIQY! 

BOL.OLOF A1iATOLE, ~pou:x OKONOWA 
ná à MOsecu l e 6 novembra 1892, dom: Ruo st. 
Christophe no. ;. 

Président pour Liége de l'Union 
des Petriotea f-oviétiques. 

Ing~nieur à Linalux aasooiation 
d'éleotricité d1stribuant le courant pour la 
région indust~ielle de Liége, Grand Duohé de Luxem
bourg aV''<}O p:.Lrtie de la Franc~. 

SOKOLOP est ingénjeur ayant dans 
attributions l'instbllation et l€ fonotionnement 
le s appareils de dis~bution.r" se blano depuiales · Avan~g~erre ~e 

host1lit6s i devenu rouge. ~ 

L' union :les Patriotea Soviétiques, Service 'ie 
renseigne~ents, dont SOKOLOF est Président est 
en relatione étroit~avec les A. B. G. 

; .. cu ssBL, l!laoe Rector Denis 
Grive;ua, trèa actif, pro~9gande. 

-----
uU .O~T chef gard~ aux ~hemins ~e 

fex, ÄVenuc Reine Astricf, est tres aotl.f et tres 
incelJ.igent . 



.B/107 

• 

B~usae1 14/2/1947 

Hieronder doe ik U een aantal 
namen toekomen van contaot-punten voor de 
Sovjet-nuaaiacne penetraties 1~ Belgiê 

' CH~UI:\AN!I ..... ·~..:.I, 12 F.11e Psluae Cafetie%' 
, J.:'urti l.>opulaire Algárien 

- C LIO LAVA, Yougos1avie, Liáge 
membra da uomité direction mouvement 
Yougosla~ libre. 

- AOOEHMI\ tl Do\VID 
3poux Perlino Amiozak 
né à aHKINEF JJ (llOUIMIUE-B:b:SSARABE)-:·.:• 
.le 16/2/ 1908 
Li oáge Avenlle Conatantin de Gtszlache 56. 

- mlliL PAVICH à Liáge 

- .PAliT :i l?Aï SAN CROATE, Leao er en Be1gique: 

( Jlr. ~~Pb 7 

~Aan den Weledelgestrengen Heer 
Mr . L. ~inthoven , 
SCHEVEN ING Eh 
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Brussel, 14/2/1947 

Z.BE.d GEHEIM 
2 7 FEB.~rJ' ., 

I ACD /1~ ~ _{ 

Sovjet-Ruaaischa agenten, die in het 
Belgische leger wsrkzaam zijn, hebQqn de 
volgende vragenlijHt gekregen, mot betrakking 
tot officieren van het Belgiache leger: 
1.) 
2.) 

;.) 
4. ) 

5.) 

6.) 

7.) 
9.) 

9.) 

het salaris van den betrokken officier 
zi3n sociaal cilieu, fömilie s1~t1ea 
enz. 
ziJn studie, lager, middelbaar, hooger 
onderwijs 
de positie van zijn familie, in het 
bijzonder sooiale ant.Jcedenton, verraogen 
en pensioone>1 
het leger-onûerdtiel wanï"toe betrokkene 
behoort 
'oijzond2rhedan over de wij•;e waarop de 
officier handelt en leeft tijdene aen 
dienst 
~oodanig in zijn vrijen tijd 
ot de officier belangstelling heett voor 
muziek, theater, en welk g~nre . Ot hij 
van lozingen houdt 
uitvoerige inlichtingen omtrent het 
privé-leven van den officie~ en in het 
bijzonder, of deze meer uitgeeft of g&-· 
ne1g~meer uit te geven dan hij verdient. 

( Dr . ~ 
Aan den Kolonel Mr. L. Einthoven, 
Scheveningen 
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