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Rapporti SgKPCTUUR VAK DM COMMUMISTISGHB PAtigIJ VAK

IX D!ï NEDERLANDSE SSCTtl VAK DJ

Deze seotie werd In het najaar van 1949 opgericht.
Als voorzitter treedt op:

nTOrviG, Fr.Dr. Benrio Julees, geb. 23.6.1901 te Arasterdam, wonende aldaar»
lid van d© 2e Kamer der Staten Oeneraal, voor &9
C.l».N.. ' • ' . •

Ais secretaresse fungeert: .
JSETKOVEK, Mr. flarft Franolsoa Susanna Ellsebeth» geb, 21.l&,19Q!Lte

Medan, wonende te Amsterdam, lid van de
Vrouwen Beweging, communiste»

De Nederlandse Seotie heeft tot nu toe slechts activiteit betoond
door protesten togen arrestatie van G-erhayd "Sïaleif§f|.n 1949 en de ver-
oordeling VPH ^i^f advocaten, die optraden In het proces tegen de 1*1»
dera dejr Amerikaanse coirmiunistlsche partij.



Advocaten veroordeeld zonder
gehoora te zijn

Scherp protest bij Hooggerechtshof te New York
De Nederlandse sectie van de Internatio-
nale Vereniging van democratis/he juris-
ten deelt mede, dat het

„met Wem heeft geprotesteerd^ h\}̂  het
^Hooggerechtshof te New York tegen

vonnis, waarbij de vyf advocaten, die de
elf leiders der Communistische Party
der Verenigde Staten verdedigden, zeil
tot zware vr^heidsstralfen veroordeeld

werden, zonder In hun eigen verdediging
gehoord te

peze vereniging wtyst er nadrukkelijk
•op, dat dit een ongehoorde aanval la op
de vrijheid van gedachten en van me-
ningsuiting en een Inbreuk op het meest
heilige der mensenrechten, het recht op
een vrije verdediging. Zij eist een nor-
male behandeling van deze v^f advocaten,
die slechts hun plicht als verdedigers
voor het gerecht deden. Zij beschouwt
de onafhankelijkheid van de advocaat
als het grondbeginsel van ledere rechts-
staat en zij wijst erop, dat de handhaving
van de gerechtigheid en de democratische
rechtsbeginselen speciaal tot de werk-
zaamheden van de Internationale Vere-
niging van democratische juristen be-
hoort.
Dit protest-schrijven was getekend door
4» advocaten dr B. J, Stokvis, lid van de
Tweede Kamer der dtaten-dTeneraal, als

en mei mr C. ff. S. E. Ent-
als secretaresse aer Nederlandse

ereniging.
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_-.^_-^,^^w_y^an_I)emoor^at_isohe Jurist_en -^ Holla.n.'d - Namens de
( ?dorlandsë"^e'Ctio "de7TêTi"""bü]munfstrFoh' g s ori'öntc er de "int ernatio~

nalo juristenorganiöatiü word door de bekende Cu ; ]? c .N«-Grs MroDr =
B^JoStokvis en MraCaTLnt.ïioveri bij do Engelse ambaBat-;de telegrafisch
geprotesteerd teg'en de 'arrestatie van Gerhard Eisler (de
ingevolge Britse rechterlijke uitspraak vrijgelaten
nistK Bedoelde vereniging liet voor dit papieren protest nimmer
van 7.ich horen»
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Duitse commu-



Volgno.
NOTITIE van C 5.

1SOCI1948-

ACD/llftf

Mr. Goossen vraagt mij inlichtingen over de politieke achtergrond
van het Juristencongres, dat in September a.s. zal worden gehouden
in Praag. Het Kamerlid STOKVIS had aan de Secretaris-Generaal van
Justitie een bezoek gebracht om een visum te verkrijgen voor Ts jeeho-
Slowakije, teneinde dit congres te bezoeken.
Van goed ingelichte zijde vernam ik, dat de organisatoren te Praag
niets anders beogen dan politieke propaganda. Heb dit aan Goossen
bericht.
Voorts vernam ik, dat dit congres een tegenactie moet zijn van een-
zelfde congres, dat deze maand in Scheveningen wordt gehouden.

25-8-1948.

G 5.'
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Voor O.D.... 13.30. Naam ..Int.».....lT.e.r.. v..an....I).em.a.c.ratis.ah.e.....J.ur.ist.en..

Origineel in '. ;. Naam .'

Volgnr. Ag.nr. 6318S Aard van het stuk Q.pgave,....:v.an re.izan.....v.an..bekende..
«ommunisten

Afz .'. K&RA v Datum 31,5.1949

Dr. B.J. Stokvis nam deel aan het van 6.- 9 September
1948 gehouden 3e congres van de Internationale vergadering
van Dem. Juristen .te Praag.

Uitgetrokken door KEIIc Afd./Sectie B/111. Datum 19.9.194.9.

Op aanwijzing van „B IIId
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