
BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

No- 133588

'S-GRAVENHAGE,
Javastraat 68

Bijl,;

Betr.:

MRT. i9S2 19

C.P.N.-iüaritelorgariisaties,

52

Y. e r t r o u w e l ij k

Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende
te berichten.

In het algemeen kan worden geconstateerd, dat de
propaganda-activiteit van de mantelorganisaties der G.P.H.
(met inbegrip van de zgn. vredesbeweging) zich meer en meer
richt tegen de herbewapening van Duitsland. (Jeen enkel com-
mentaar werd tot nu toe gegeven, op het jongste Russische
voorstel voor een verenigd en bejmgend Duitsland.
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De voorbereidingen, voor de viering van de Inter-
nationale Vrouwendag (8 Maart) : war en, zoals te doen ge-
bruikelijk in handen gelegd van een comité, bestaande uit
"meer dan vijftig vrouwen uit alle geledingen van ons volk".
Uiteraard werd geen gewag gemaakt van het feit, dat vrij-
wel alle leden van dit comité politiek uiterst-links -
in vele gevallen communistisch - georiënteerd zijn. De
secretaresse is een vooraanstaand lid van de E.Y.C..

De omvang van de viering op 9.3.1952 is terug te
brengen tot plaatselijke demonstraties van geringe im-
portantie tegen de "oorlogspolitiek der regering".
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Aan Zijne Excellentie
de Yice Minister President
Minister zonder Portefeuille
Ministerie van Binnenlandse 2aken
te 's-GBAYEMHAGE

in afschrift;

Aan Zijne Excellentie
de Minister-president
Plein 1813 no. 4
te '8-GBAVENHAGE.
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De nationale conferentie ter verdediging van de
reenten van de jeugd is uitgesteld tot 2 en 3 Augustus a.s.
Buitenlandse studenten (deelnemers aan het te Yr ooms hoop te
houden I.U.S.-kaap), die begin Augustus logeren bij te Amster<
dam wonende collega's, zullen worden uitgenodigd d» vergade-
ring '013 te wonen»
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Be Nederlandse Vredesraad richtte zich tot d«
fractie-voorzitters van de Tweede Kamer xaet het verzoek een
wet tot stand te brengen "ter bescherming van de vrede, waar-
bij de strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt vastgesteld
met betrekking tot propaganda voor een nieuwe oorlog, in wel-
ke vorm die propaganda ook plaats vindt". Publicatie van de-
ze aangelegenheid in "Vrede" werd gevolgd door een dringend
beroep op de lezers "om krachtig en spoedig te willen bevor-
deren, dat voorstellen van dese of overeenkomstige aard bij
d» fweede Kamer der staten-Generaal worden ingediend en be-
handeld».
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fijdens de internaibnale economischo conferentie
(Moskou 2-10 April a.s,) zullen zakelijke transacties kun-
nen worden afgesloten» Volgens "Vrede" zal dit de belangstel-
ling in Hederland voor deze gebeurtenis nog doen toenemen.

Het ligt voor de hand te veronderstellen,dat Rus-
land c.s. in eerste instantie meer belangstelling zuilen heb-
ben voor de' propagandistische waarde;:dan voor de financiële
kant der zaak.
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Drs H.j«Jordan (vide maandoveraicht no. 1/1952
blz. 10) stelde er volgens persberichten prijs op te verkla-
ren, dat hij niets uitstaande heeft met het communisme.
Slechts de belangen van het kind en de mensheid in haar ge-
heel zouden voor hem doorslaggevend zijn.
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Het jaarlijksa congres van de vereniging "ifederland
U.S.S.s." wordt op 29 en 30 Maart 19§2 te Amsterdam-gehouden.
In 19 i? J vond or, zulks in afwijking van het bepaalde in de
statuten, geen congres plaats.
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