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VERTROUWELIJK

Naar aanleiding van Uw telefoongesprek met
Mr Binthoven doe ik U hierbij de stukken toekomen
welke tijdens de bespreking met de Kamer-Commissie
d.d. 5 November 1954- in behandeling zijn geweest.

Mej. C.N.J.J.M. Roelands

Aan de Weledelgestrenge Heer
r~- Mr W. Koop s

Griffier der Tweede Kamer
1s-GRAVENHAGE
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Steeds fón zuk in *en brief behandelen

Aan: de Heer Mr. W.Koops,
Commies-Griffier van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
(Kamercommissie voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst).

Uw brief rat:

Onderwerp:

Afd. Kabinet Nr 17672

'S-GRAVENHAGE, 16 November 1954

VERTROUWELIJK.

C

Met verzoek om uitreiking aan de leden van de Commissie

voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst, moge ik U hierbij doen

toekomen een zestal exemplaren van enige - door de B.V.D.gemaak-

te - kanttekeningen naar aanleiding van de - eveneens hierbij

gevoegde - petitionementen, gericht aan de leden van de Staten-

G-eneraal.

DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

U / / •
-' \^> i !

Bijlage(n): div.
Men gelieve bij het antwoord nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening en het nummer van dit schrijven te vermelden

9706 - 'S3 (7498)



VERTROUWELIJK

1. Petitionnement gedagtekend Amsterdam, 21 September 1954-.
De initiatiefnemers hebben het in dit geval blijkbaar

in de qualiteit gezocht en niet» zoals gebruikelijk bij de
communisten, in een groot aantal handtekeningen. Het kan
dan ook als een succes voor de communisten worden beschouwd,
dat slechts 15% van de ondertekenaars als sympathiserend

communis- me^ ̂ et communisme kon worden aangemerkt. Ook de aan het' "" ~~erpori genoemde verpleegster P. Dreckmeier/~~Het onderwerp
nteerd is Overi6ens niet nieuw. De (communistische) Nederlandse

Vrouwen Beweging organiseerde begin Augustus een landelijke
handtekeningenactie rondom een verzoek aan de Regering om
bij de U. N. O. aan te dringen op stopzetting van de proef-
nemingen met de waterstofbom en op een verbod tot gebruik
van alle massa-vernietigingswapens.

2. Petitionnement gedagtekend Rotterdam, 22 September
Dit petitionnement is kennelijk een initiatief van

de organisatie "Dat Nooit Weer". Tal van ondertekenaars
zijn bekend als adhaerent van deze communistische mantel-
organisatie, aangesloten bij de in Mei 1951 opgerichte
"Mouvement International pour la Solution Pacifique du
Problême Allemand", welke beweging onder controle staat
van de communistische Wereldvredesraad.

Voorzover identificatie van de ondertekenaars mogelijk
bleek -voor een betrouwbare identificatie zijn meer ge-
gevens nodig dan de inhoud van de lijst biedt- is 60%
communist of communistisch georiënteerd.

3« Petitionnement gedagtekend Arnhem, 21 September 1954-.
Zeer waarschijnlijk is dit petitionnement een uit-

vloeisel van een op 11 April 195̂  te Arnhem gehouden
openbare vergadering, belegd door de (communistische)
vredesbeweging, welke geheel gewijd was aan een uiteen-
zetting over een op te richten organisatie, "Open Demo-
cratisch Oog (O. D. O.), om de misleiding van de publieke
opinie door de pers, buiten alle partijpolitiek, met
publicaties etc. te bestrijden.

Het merendeel van de ondertekenaars was op deze
bijeenkomst aanwezig. Van ongeveer 80% van de ondertekenaars
is bekend, dat zij communist of communistisch georiënteerd
zijn. De initiatiefnemers van O. D, O. zijn fel gekant
tegen de Duitse herbewapening. Hoewel zelf geen communist
komen zij door hun activiteiten incidenteel in contact
met communisten en communistisch getinte organisaties.

Opmerking;
Een coördinatie in de drie acties is niet aangetoond

kunnen worden. Het is echter zeer de vraag of de vrijwel
samenvallende data der petities een toevalligheid is.
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