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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport aan te

bieden betreffende een bezoek van twee Japanners aan Nederland.

\T HOOFD VAN DE DIENST

Aan Zijne Excellentie
de Minister-President
Plein 1813, no. 4,
te:
«s-G R A V E N H A G E

D. 52-10.000 /& | | 444 - '55 (A 4279)

Mr.J.S. Sinninghe Damsté

G E H E I M



G E H E I M

BEZOEK VAN TWEE JAPANNERS AAN NEDERLAND.

Begin oktober 1958 bracht een Japanse delegatie een driedaags

bezoek aan Nederland. Zij bestond uit ; Kazua TAKAMUZA geb.28-2-1932

te Hokkaido (jeugdleider tevens vertegenwoordiger van de Japanse so-

cialistische partij) en Shunichi NISHIZOWA geb. 17-8-1928 te Tokio,

lid van de Democratische Jeugd Liga van Japan (aangesloten bij de com-

munistische Wereld Federatie van Democratische Jeugd).

Da beide Japanners hebben in de afgelopen maanden reeds verschil-

lende andere Europese landen bezocht.

Niet bekend is, of deze trip op eigen initiatief wordt gemaakt

of dat hier sprake is van een door een - mogelijk vredes- of jeugd-

organisatie geënscenneerde reis in het kader van de door de communis-

ten gevoerde anti-atoombom-actie.

Zoals bekend werd tijdens het *fde internationale congres tegen

A- en H-bommen (augustus 1950 te Tokio) besloten, dat de vredesbewe-

gingen in alle landen van 15 oktober tot 15 november een actie zouden

voeren teneinde de openbare mening te doordringen van de gevaren die

de mensheid bedreigen.

Reeds in de zomer van dit jaar werden geruchten vernomen dat een

delegatie uit Japan in oktober op kosten van het ANJV in Nederland zou

verblijven. Bevestiging hiervan kon echter niet verkregen worden.

Het communistische orgaan "Jeugd" van november 1958 verklaarde, dat het

Japanse bezoek er op gericht was meer bekendheid te geven aan de strijd

voor het stopzetten van de proeven met kernwapens, zoals deze in Japan

wordt gevoerd. Tevens willen de Jap'anners wijzen op de grote gevaren

die door de radio actieve straling worden veroorzaakt.

Tijdens hun verblijf in Denemarken hebben de Japanners de Amster-

damse arts dr. Kurt MAY (10-3-1920) (waarschijnlijk schriftelijk of tele-

grafisch) om een onderhoud verzocht.

MAT toonde zich hierover nogal enthousiast en nodigde de beide jeugdlei-

ders voor een bezoek uit»

MAT was de initiatiefnemer van een in 1955 en 1956 onder Neder-

landse artsen gevoerde handtekeningen-campagne tegen de proefnemingen

met kernwapens, welke leidde tot een petitie aan de Nederlandse regering.
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De derde internationale conferentie tegen A- en H-bommen in 1957 in

Tokio gehouden werd door deze arts namens de communistisch georiën-

teerde Nederlandse Vredesraad bijgewoond, hoewel hij daarin geen

zitting heeft.

Teneinde zijn buitenlandse gasten een inzicht te geven in de

Nederlandse aangelegenheden arrangeerde MAY een contact-avond, waar-

voor hij vertegenwoordigers van verschillende jeugdorganisaties in

Nederland uitnodigde.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van het Algemeen Nederlands Jeugd

Verbond (ANJV) , de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (OPSJ) ,

en de Democratische Studenten Organisatie "Pericles" (dit zijn commu-

nistische mantelorganisaties) ; de Democratische Vereniging "Nieuwe

Koers", de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) en het Gereformeerd Jongeren

Verbond. De Pacifistische Socialistische Partij (PSP) was vertegenwoor-

digd door de landelijke propagandaleider Jan BRANDSEN jr. (29-7-1931)

en Arend Arie REDEKER (17-10-1929), lid van de Amsterdamse Gemeenteraad

voor de PSP.

De bijeenkomst was gewijd aan het vraagstuk betreffende de stop-

zetting van de kernproeven.

In de discussie, die volgde op de inleiding van TAKAMUZA, die een anti-

Westers standpunt in nam, kwam het tot een botsing tussen de vertegen-

woordiger van de "Nieuwe Koers" die het Westen verdedigde en BRANDSEN

van de PSP, die hem grofheid verweet.

Na dit incident was een duidelijke scheiding der geesten waar te ne-

men, waarbij het ANJV zich natuurlijk aan de kant schaarde van de Ja-

panners.

Door het ANJV zowel als door de PSP schijnen na de bijeenkomst

aan de Japanners toezeggingen te zijn gedaan voor een nauwere samen-

werking tussen de Nederlandse en Japanse jeugdorganisaties.

Uit de kring van de NVR werd vernomen, dat men daar een dergelijk

streven met sympathie zou begroeten.

Na afloop van de bespreking waren de Japanners nog de gasten van

het ANJV-districtsb«stuur tijdens een vergadering te Amsterdam.
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