BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST
'S-GRAVENHAGE,
lavastraat 68
No.

139092

Bijl.:

Betr.:

O .F.II. -ffiantelorgamisa t les

e r t r o u we l i j k

Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende ter kennis te brengen.
Blijkens de pers neef t de burgemeester van Amsterdam thans toestemming gegeven de dezerzijds meermalen
gereleveerde "Au-schwitz-herdenklng" (bijzetting van een
urn op de nieuwe 000terbegraafplaats te Amsterdam) te
doen plaats vinden op 15 Juni 1952. Het«comitó Bijzetting urn Auschwita* besprak op 10 Mei j.l. het verloop
van de plechtigheid (stille tocht in de middaguren vanaf het J.D. Keyerplein via de Hollands© Schouwburg naar
de 'begraafplaats) *
3)e veranderde saiaenstelling van het comité moge o.m.
blijken uit het feit, dat het nieuwe secretariaatsadres thans is gevestigd ten huize van a, öOÖDSMIÏt
letterkundige, wonende te Amsterdam., die oorspronkelijk naar de mening van d» leiding van de Vredesbeweging te sterk openlijk ala extreem-links georiënteerd
bekend stond om in het comité* zitting te nemen* Des tl j ds
werd het secretariaat waargenomen door B. KÜOJKEH, diasantair te Amsterdam. Welke beweegredenen tot deze comité wisseling hebben geleid is nog niet bekend.
Op 15 Juni a.s. derhalve op precies dezelfde datum als
de "urn-bijzetting" zal, eveneens te Amsterdam, een «arbeider svredesGonferentiert worden gehouden. De voorbereidingen hiervoor liggen in handen van de B.V.ö.-er S.
SCHOEN. In dit verband dient te worden opgemerkt, dat de
communisten - gelijk reeds gemeld werd in mijn schrijven
dd. 3.4.1952, nr. 154376 - waarschijnlijk zullen trachten argeloze deelnemers aan de herdenking te bewegen
deze vredesconferentie bij te wonen. la dit verband moge tevens verwezen worden naar mijn brief van 15.4. 1952.
nr. 155745.

Se communistische ïweede Kamer-fractie heeft - op
verzoek van de Nederlandse Vredesraad en volgens het
voorbeeld der Oost- Europese Volkademocratieen - een
wetsontwerp ingediend "ter bescherming van de vrede"
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fir Dr B» STOKVIS is «r de ontwerper van.
is dit stuk vooral bedoeld om voor het oog van Neerlanda
volk de "vredelievendheid1' der communisten te accentueren»
Afgezien van de inhoud - «en onuitputtelijke bron voor
chioaneuse activiteiten» die echter de eoaaaunistisohe
binnenlandse propaganda, zorgvuldig ongemoeid laat garandeert net ontwerp door de aanbieding allè*é*n en ongeacht de uitslag der behandeling de communisten een
propagandistisch suooea in de kring van eigen aanhang
en £ellow-travellers*
Blijkbaar neeft men net feit» dat door deae publicatie
de (goede) relaties tussen de Nederlandse Vredesraad
en de G.P.N* openlijk aau de dag treden» niet bezwaarlijk gevonden.
Het bericht» dat in Frankrijk en België soortgelijke
wetsontwerpen aanhangig zijn gemaakt duidt op onderling overleg, c.q., net voldoen aan een gelijkluidend»
opdracht.

Be als "nationale vredssconfarentie" aangekondigde
bijeenkomst, welke op 10 en 11 Mei te Amsterdam plaats
vond, bleek een initiatief te zijn van de Amsterdamse
vredesraad. Op een daaraan voorafgaande openbare vergadering werd o. au propaganda gemaakt tegen de bacterie*
logisoha oorlog door de Belgische advooate Jx M. i.
BOSSEN*» i die haar ervaringen als lid van een delegatie
van de "Internationale Vereniging van Democratische Juristen11» welke Korea en Qhina had bezocht, vertelde.
Liidden in haar rede werd haar het spreken echter door
de politie verboden* (Over haar terugreis naar België
berichtte "De Waarheid*1»
"Bij de grena werd ei j opgehouden en streng ge"fouilleerd.Zelfs weid de zoom van haar
. » •.
''Ook de heer Moerens werd op deze wijüe behandeld*
"Bij de Belgische consul in het grensplaatsje werd
"een klaoht ingediend1*).
De eigenlijke conferentie bracht weinig nieuws » ij o al s deaeraijds reeds werd gereleveerd stond de herbewapening
van West*»Duitsland in het brandpunt van de belanga telling,
Voorts werd bepaald, dat het werk voor de hand tekingen~
campagnes, de colportage en de onderlinge samenwerking
der bestaande comité 's verbeterd diende te worden.

Blijkens een bericht in de pers werd onlangs te
Brussel officieel een Internationale Federatie van
Journalisten uit de vrije landen opgericht, waaraan
vertegenwoordigers van 17 landen deelnemen. De oude
Internationale Vereniging van Journalisten waarin de
communisten reeds lang veel macht bezaten, is thans
geheel aan hen overgelaten.
De Federatie van Nederlandse Journalisten was
reeds in 1949 uitgetreden.
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