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AGITATIE ROND BEZOEK PRESIDENT DUITS5 BOHDSREPUBLIEK
1)

In afwachting van het bezoek, dat de president van de Duitse

Bondsrepubliek van 2k tot 26 november 1969 aan Nederland zal brengen,
is de groep Nederlanders, die in juli van dit jaar het initiatief
nam tot de actie "Scheibenwischerpost" (verspreiding van kritisch
gestelde politieke pamfletten oncler Duitse toeristen in Nederland),
in de loop van de maand September begonnen met een actie tot het
inzamelen van handtekeningen onder een open brief gericht aan
Dr. Heinemann. Men stelt zich voor deze brief tijdens het aanstaande
bezoek door een zogenaamd "brede" delegatie van Nederlanders aan
de President te laten aanbieden.
Aan de actie tot inzaraeling van handtekeningen is een financiele actie gekoppeld, uit de opbrengst waarvan men beoogt de tekst
van de open brief door middel van, zo mogelijk een gehele pagina
beslaande, advertenties in de pers te publiceren.
Een fotocopie van een pamflet, voorzien van de tekst van de
open brief en de namen van 55 eerste adhesiebetuiKers en met ruimte
voor het plaatsen van namen, adressen, handtekeningen en fiuanciele
bijdragen, is bij dit rapport gevoegd.
Bij een eind oktober gehouderi persconferentie traden als
voornaamste initiatiefneraers van deze open-brief-actie naar voren
Ir. Gosse Lems uit Wageningen en de heer Ko Dankaart uit Amstelveen.
In juli. werden zij in persberichten eveneens als eerste initiatiefnemers van de actie "Scheibenwischerpost" genoemd. Het correspondent.!-:
adres van de nieuwe actie is, evenals in juli het geval v/as, -gevestigd ten huize van Ir. Lems..
Ko Dankaart is bekend als dissident-communist en v/as de belangrijkste medewerker van wijlen Daan Goulooze in het zogenaamde
Goulooae-apparaatj dat voor en tijdens de bezetting voor de Russische
inlichtingendier.st v/erkte.
Van Ir. Gosse Lems is op politiek gebied niets ten nadele
bekend.
2)

In kringen van CPN-leden in Amsterdam v/erd in oktober gespro-

ken over de wenselijkheid, dat de CPN ter gelsgenheid van het beaoek
van de Duitse Bondspresident een eigen handtekeningenactie zou organiseren. Van een begin van uitvoering is niet gebleken.
12-11-1969.
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