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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een doordruk
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RAPPORI OVER HET OPTRSDEH VAK DE CPÏt ORDEDIENST TIJDKM3
HU 9e WAARHEID-ZQHJaiFEEST (28 Augustus 1955>

Zoals gebruikelijk bij elke CPU-iaanifostatie van enig*
betekenis was tijden* het op 28 Augustus 1955 te Amsterdam
gehouden 9e ¥aarheid-2oamrfeest de CPB-ordedienst In actie.
Dexe ordedienst vormt geen permanente organisatie, maar
wordt n&ar behoefte samengesteld uit CPN-leden, die dan als
ordewacht vorden aangewezen.
Uit betrouwbare, doch niet nader te verifiëren bron,
werd omtrent het optreden van de ordedienst tijdens het
jongste Zomerfeest net volgende vernomenAls ordevachten traden op leden van de verschillende
CPN-Onderdistricten te tasterdaa.
Bet feestterrein was in vakken verdeeld» xodat alle
ordewachten afkomstig uit een bepaald onderdistrict het
toezicht in een hun aangewezen vele kon vorden opgedragen*
Naast de gewone ordedienst, die noraaal suppoostenwerk verrichtte, was nog een uit ledera van het Amsterdamse
Qnderdistriet Overheid samengestelde speciale ordedienst
in actie. Oase kreeg oorspronkelijk als taak opgedragen
de controle op de gewast* ordedienst en de besakermlnc van
buitenlandse gasten doch later werd dece opdracht uitgebreid
met het patrouilleren in groepjes van 2 aan langs de toegangswegen naar het feestterrein, de sorg voor de af Kettingen, van net terrein en de bescherming van de eleetrleiteitstoevoer en de telefoonverbindingen.
De bijzondere ordewachten werd het consigne gegeven
bij het constateren van onregelmatigheden niet zelf op te
treden, doch onmiddellijk de leiding te waarschuwen. De op
het terrein aanwezige politie moesten al j nauwlettend in
het oog houden en bij eventueel optreden xoveel mogelijk
hinderen*
Bij de enige dagen voor het ^oserfeest aan de speciale
ordedienst gegeven instructie werd er door een der secretarissen van het Amsterdamse Districtsbestuur op gewesen,
dat de politie niet alleen het spreken door buitenlanders
had verboden, maar zelfs niet had toegestaan dat vreemdelingen het terrein souden betreden.
Mogelijk in verband met het tijdens het vorige WaarheidZomerfeest (29 Augustus 1951*) voorgevallen incident net de
politie naar aanleiding van een begroetingsrede door een
West-Duitse coBsaunist deelde bedoelde functionaris voorts
aede, dat het hoofdpodium op het terrein omgeven zou worden
door «en gordel van ordewachten, die als er toch een buitenlands* gast tot het spreekgestoelte ax>u worden toegelaten»
elk politie-optreden moesten verhinderen door b.v. rond de
politieambtenaren te gaas staan, hen in de weg te lopen,
eventueel te doen struikelen of aan de jas te trekken.
Naar verluidt zou toen tijdens het feest enig» Inspecteurs van politie sieh aehter het sprekerapodiua begaven
de gehele ordedienst daarheen zijn gedirigeerd.
Zoals bekend ia hat Jongste Waarh«id~Zo»erfeest rustig
verlo&ea en hebben aich eenerlei Incidenten voorgedaan.
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