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Ik heb de aar d« aandacht van Uwe Excellentie t« verzoeken
voor het navolgende.
Bij jaijn schrijven van 21 Maart j.l. So. 134076 deed ik
verslag van de communistische activiteiten bij gelegenheid van
do herdenking van de ïebruari-stafcing te Amsterdam.
Bij mijn brief van J deser Ho» 134576 maakte ik reeds
melding van de activiteit van de Nederland** Vradearaad om op
10 Mei a»s. op de Oosterbegraafplaats te Amsterdam een urn te
doen bijzetten van een tijdens de Duitse bezetting in een
Duit» concentratiekamp omgekomen joodse gevangene.
Voorts kan nog gewezen worden op de, zij het voorshands
door onvoldoende voorbereiding» nog gebrekkige organisatie*
evenzeer via de TredesraÊd, tot herdenking van verjaardagen of
sterfdagen van kunstenaars van wereldnaam, zoals GOGOL,
Leonardo DA VIHCÏ en te «ijner tijd nog andere door Moskou
nader aan te geven namen*
Het is duidelijk, dat de Sowjet propaganda a i oh van de
gedenkdagen van deze meesters van wereldnaam heeft meester
gemaakt -het Belgische btad "Libre Belgique Sprak in dit
verband van tfOogol, Victor Hugo et Leouard de Yinci, annexis
par la propagande soviitiaue1*- omdat juist de herdenking van
dergelijke universele figuren de gelegenheid biedt om grote
groepen anders georiënteerd en, zonder dat zij dit willen, in
het communistisch* vaarwater t* laten
De plannen voor de bijzetting van de urn op 10 Mei a. s.
wijzen typisch in dezelfde richting. Een communiatiach succes
bij deze gelegenheid zou een niet denkbeeldige aanleiding kunnen vormen, het volgend jaar naar de officiële herdenking van
5 Mei te grijpen.
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D* gevolgd* tactiek is steeds dezelfde als bij vol* soort*
gelijke gelegenheden tegenwoordig toepassing pleegt te vinden,
Het comiié balast mat d* organisatie van d* herdenking wordt
een 20 neutraal mogelijk aanzien gegeven» terwijl er intussen
met behulp van een of meer personen voor gezorgd wordt» dat de
controle in communistische handen blijft*
In dit geval van de urabi jssetting schijnt de persoon
van Jhr. SaMberg daarvoor te zijn uitgekozen. Hem staat als
dekmantel zijn directeurschap van het Stedelijk Museum te Amsterdam ten dienste» welke poditi* naar buiten vanzelf sprekend
een goede indruk geeft, terwijl het alleen aan ingewijden bekend is, dat hij telkens naar voren komt waar communistische
activiteiten aanraking hebben met de kringen van intellectuelen
en kunstenaar*.
De zorgvuldige wijze waarop men aan de neutrale dekmantel
aandacht ba s t eed. t komt in dit geval wel heel duidelijk tot
uiting in hét feit, dat de als politiek link» bekend staande
schrijver S. Qoudsmit voor de 10 Mei-urnorganiaatie «Is "te rood"
werd geoordeeld on in het comité te worden opgenomen.
In aansluiting aan de in mij» brief van 8 April jl. Ne*
150709 ontwikkelde euggeajtie* voor de daarin bedoelde tegenactie wil het mij voorkorten» dat de vorenbedoelde plannen
voor de löde Mei een illustratief voorbeeld vormen voor de
behoefte aan een daarop snel reagerende voorlichting' van het
grote publiek» in het bijzonder het Aaatérdamse» omtrent de ware
aard en de achtergrond van hetgeen óp die dag te gebeuren
Staat. Gelet op de korte tijd, welke nog slechts ter beschikking
staat zal ra. i. voor desa s voorlichting een andere weg dienen te
worden gekozen dan in mijn aangehaald* brief voor een stelselmatige en op lange termijn te voeren tegen-actie werd voorgesteld
en zonder beawaar de rechtstreekse inschakeling van de R. V, D.
kunnen worden gezocht om door het verstrekken van de nodige
background-inforfflatle de redacties van d* Nederlandse persorganen in de gelegenheid te stellen hun lezerskringen van de nodige
voorlichting te dienen.
B* nog beschikbare tijd zal tevens nog voldoende gelegenheid bieden voor de verantwoordelijke autoriteiten in Amsterdam
om zich te beraden over de geëigende wijze waarop tijdig zou
kunnen worden voorkomen, dat d* gesignaleerde opzet van de organisatie zich tot een succes van communistische propaganda zou
kunnen ontwikkelen.
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