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l/1 no 115'50 CPN ~ 
------------------------------------7~~11 __ _ 

Hie rbij doe ik U een tweetal exemplaren 
toekomen van plakzegels, welke dezer dagen 
werden uitgegeven aan partijleden der CPN te 
Utrecht. De bedoeling is, dat deze zegeltjes, 
na nadere instructie, worden geplakt op de 
openbare eebouwen in de gemeente Utrecht. 
Indien over deze actie meer be~d wordt, zal 
hierover nader worden gerapporteerd. 

REDT GRIEKSE 
VRIJHEIDSSTRIJDERS • 
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REDT GRIEKSE 



No. 44?5 - 48. ~ 

UW No. 4483? d.d. 26.8.1948 en 
d . d. 13.10.1949. , r:'"\ 

Onde~Yerp : oproep aan kunstenaars . 71JJ1 
DIENSTGEHEIM. 2 Februari 1~ 

In antwoord op Uw vorengenoemde brieven kan het vol
gende worden medegedeeld : 

Bij een te Ansterdam ingesteld onderzoek is niet kunnen 
blijken, dat de door U genoemde personen de door hen opge
stelde verklaring, waeriri zij als "werkers op het gebied 
der cultuur" protesteren tegen de "terechtstelling van 
honderden Griekse mannen en vrouwen , die tijdens de oorlog 
met ons en onze bondgenoten hebben gestreden tegen Hitler 
en zijn trawan ten" , gezonden zouden hebben aan niet-links 
geori~nteerde personen op het terrein van wetenschap, on
derwijs en kunst.· 

Later werd door een aantal vooraanstaande personen van de
zelfde groepering een Protest Comité tegen Griekse misda
den op <2;ericht; de Nederlandse Vrouwen Beweging volgde met 
een z.g . protest- kaarten- actie en uiteindelijk werd het 
gebouw van het Griekse consulaat te Amsterdam tijdens en
kele nachten in Januari 1949 door O.P.s . J.-leden met het 
woord " Moorden{~ars " en enige hakenkruizen beschilderd. 
Volgens de verklaring van één der op heterdaad aangehouden 
verdachten was dit bedoeld als " protest tegen de veroor
deling van Griekse jongens en meisjes ". 

Uiteindelijk is deze actie geheel en al dood gelopen; in 
de tweede helft van 1949 werd hieromtrent in het geheel 
niets meer vernomen. 

Van enig verband van de actie, ondernomen door de door U 
genoemde kunstenaars en intellectuelen, met de oproep aan 
diezelfde personen in het dagblad " De WEwrhe id " d . d. 5. 6 . 
1948, tot stand gekomen onder auspici~n van het Cultureel 
Bureau van de c.P.N., is dezerzijds niets kunnen blijken. 

H- 3 . 
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Uit : PRlSSEDH.l-IST. Nachrichtcn . dd , 23 iJOVOP.lbOr 1949. 

BW. UI (PD) 

- 1 Trof . Dr . Petros Kokkalis l!inister ft!r Sozialftlrsorge , Gesund
heitswesen und für Volkshi 1 dun'' der Provisorischen .eP'ierunp des 
Demo~r~tiscben Griechenlands ~olgte einer Einladunr des deutschen 
Hilfskomitees fUr das De?"lokratische Grisehenland und weilt seit 
eini~en T~~en in der DeutschP.n DeMokratischen Republik. Er gab 
eine rressekonferen-z '!.m 2!7 .11.49. 



Verbinding ~o. 54. 
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/geen 

R A P P 0 R T • Jr"-.J D'ó>jZ&r 

In verband met de inhoud van het schrijven van 
het Linisterie van ~lgemene Zaken te ' s-Gravenhage, d.d. 
6 October 1948, Ho . 46 309, betreffende het verzoek om inlich
tinsen omtrent eventuele steunverlening aan delinks- extreme 
verzetsbeweging in Griekenland , c . q. aan de noodlijdende 
kinderen van Griekenland, kan, na een uitgebreid onderzoek 
worden gerapporteerd, dat in kringen van de C .P .N. afd. Gro
ningen geen actie is gevoerd. Wel bestaat de mogelijkhEBd , 
dat sommige leden van de c.P.N. afd. Groningen i ndividmeel 
iets ten gunste van deze groepen hebben gedaan. 

In kringen van de Nederlandse Vrouwen Beweging 
afdeling Groningen is een zeer kleine actie geweest , bestaan
de in het zenden van de tijdens het landelijk zomerfeest 
van de N.V.B. te Soesterberg verkrijgbaar gestelqp kaarten. 
Dit is evenwel geen daverend succes geworden, do6dat slechts 
een ~vilftiental leden een dergelijke kaart hebben verzonden. 
Nadien is te Groningen in de gelederen van de r . v.B. nog
maals een poging gedaan, uitgaande van de voorzitster van de 
afdeling Mevr . Engels- van der GI\AG, om gelden voor dit doel 
bijeen te krijgen doch deze actie is finaal doodgebloed en 
er zijn/gelden overgemaakt. 

Het is tot op heden niet mogen gelukken te ont
dekken of ook in kringen van het A.N.J.V. afd . Groningen po
gingen zijn gedaan en of d~ze succes hebben gesorteerd. - - -

24 Maart 1949. 
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Griekse zeelieden. 

~~et volgende telegram is door heè hoofdbestuur der EVC op 1 . 2 . 49 
äen aan de vice- consul van Griekenland: 

"Theochrides,Vice- consul Griekenland,Pc:t.rklaan 30 Rotterdam. 
Onder referte van ons eahr ijven van 10 November protesteren vnJ 
krachtig uit naam van onze leden tegen proces ,dat 2 Februari Athene 
gevoerd ~al ".orden tegen Griekse vakverenigingsleiders . 
~isen vrijspraak van deze zeelieden , vèrieiigers van de vakveremigings
vrijneid en verzoeken U, dit protest ter kennis van Uw Regering te bren 
gen ." 

Voor de E .V .C., 
B. Blokzij l. 

Aan h~;:;t '.,.V. V . hebben wi j verzocht eveneens een protest te doen 
klinken bij de Griekse Regering en bij de algemeen secretaris van de 
U .N . 0 . 

De heer Theocharides heeft ons medegedeeld,dat hi j ons telegra~ t er k 
kennis van de bevoegde au tori tei ten in Athene hee:rt gRÎl!Èx gebracl1t • 

Uitgetrokken door .... ........ I . V. .•............ ·····················-···· Md./Sectie .. IVB .................. Datum ............. 24 ... 3. .• .4.3··· 

Op aanwijzing van ....... ................. B .. .V ............................................... .. 

® 5030- . of8 
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No. 477 - 49. ?.8 Januari 1949. 
, .J 

~etreft: beschilderen gevel 
Griekse Consulaat. 

Bijlage 2 foto's . 

G EH E I M. 
3 1 JAN. \·."~9 

-J Y 'i bJ 

Te Uuer orie!ntatie wordt het volgende medegedeeld 

In de nacht van 10 op ll Januari 1949 en in de nacht van 
13 op 14 Januari 1949 werden op de voorgevel van perceel 
Sarph~tiestraat 64 te Amsterdrun, waarin gevestigd is het 
Vice- Consulaat van Griekenland, met verf de woorden 
11 moordenaArs 11 en enige hakenkruizen aangebracht . De 
daders bleven onbekeBd. 
In overleg met bureau I.D . te Amsterdam werd~ door een 
aantal agenten van politie (in burger) van het bureau 
Linnaeusstraat te Amsterdam in de omgeving van bovenbe
doeld perceel gepost, daar het vermoeden bestond, dat 
het feit zich zou herhalen . De aangebrachte letters en 
tekens waren door de Gemeente- Reinieing onmiddellijk ver
vri ,iderd . 

' 

In de nacht van 17 op 18 Januari 1949 werden aan-
gehouden : 

~ ~~Evert.~nno van GELDER, 6eboren te Amsterdam, 24 Juni 1931, 
sclio11er, wonende Hunzestrast 45- III te Amsterdam ; . 

lAÛ/vw .",clara de JONG, geboren te Parijs , 23 lviaart 1928, scholier, 
wonende 'ragenaarstraat 23- III te Amsterdam en -

~(<"J.P.dolf Michel Gosewin .K:<UG.J:SR, geboren te Chexbres ( Zw:tt 
ser1and} 20 September 1923, van beroep fotograaf , wonende 
Alexonderstraat 2 huis te Amsterdam. 

. I 
~# 

/

Van Gelder was bezig met het beschilderen van de gevel 
Van: het meergenoemde perceel , terv1ijl. Clara de ;:rong op de 
uitkijk stond. Kruger was in het bezit van een 1ëtötoestel 
en had (vermoedelijk) van de gevel een foto gemaakt • 

~vert Ennov van Gelder is een ~oon van Jan Gerrit Enno 
van Gelder , geboren te Gouda , 22.5 . 1893~ Adri anaJHëfi
riätte scheffer , geboren te Amsterdam, 23 . 5.1891 (nadere 
bijzonderheden bij U wel bekend) . I:Iij verklaarde ~ 194-7-
lid te zijn geweest van het A.N.J .V. en nu lid te zijn 
van-de Q .P . S . J~ Betrokkene isç-evenals Clara de ~ong , ~ear-

~li~ven~de Kunstpijverh~igsq~ool aan de Gabri~l Metsu-
-- s"traa't"te .AlllSterdam. Hij erkende in de nachten van 10/1.!.;;.. 

13/14 en van 17 op 18 Januari 1949 bezig of behulpzaHm te _ 
ziJn geweest met het beschilderen van de gevel van het 
Gr1ekse Consul aat te Amsterdam en daarop de woorden 
"J.i~oordenaars" en enige hakenkruizen te heboen geplaatst. 
Hij had dit gedaan uit protest tegen de veroordeling van 
een aantal Griekse jongens en meisjes , die , blijkens een 
bericht in "De naarheid" , \'Sens hun anti- nationaal- socia
listische houding tijdens de Duitse bezetting , ter dood 
waren veroordeeld : 
De actie was van hem uitgegaan en was niet uitgegaan van 
de O. P .S . J . of enige andere beweging. 
Clara de Jong verklaarde in gelijke zin; zij was eveneens 
tot 1947 ~geweest van het A.N.J .V. en ~u li5 van de 
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- 2-

O.P,S . J eD bovendien l i d ven de C.P .}L Haar moeder, die 
van joodse bloede was, ·werd t~jdens de Duitse bezetting 
naar Polen gedeporteerd , alwaar zij is omgekomen. Vanaf 
1944 tot voor kort , was zij in huis bij de ouders van 
Evert Enne van Gelder . ----- ---- --- ------
t ••. • G. Kruger , vorengenoemd, verklaarde "toevallig" het 
UrTeRse Consulaat te zijn gepasseerd, te~vijl er juist 
door de hem bekende Van Gelder het woord "Moordens" op 
werd of was geschilderd . Hij had hiervan een foto geno-

\

men, die hij aan 11 De Waarheid 11 dacht te kunnen ver
kopen . Hij verkl aarde lid te zijn van de c . P .N. en veel
al voor het dagblad " De Ti .id._!!... werkzaam te zijil , doch 
ook ''lel voor " De Waarlis id ~ • 
{ Zie overisens ons 1\Jo . 31?8/48 ) • 

Inbeslaggenomen en gedeponeerd werden : 1 bus met zwarte 
verf , 1 b~ast en 1 fi l mplaatje, terwij l proces- verbaal 
werd opgemaakt terzake vermoedelijke vernd.e ling van een 
gevel, c.q. medeplichtigheid da~raan . Het proces- verbaal 
werd gezonden aan de Officier van Justitie te Amsterdam; 
de verdachten werden, na te zijn gehoord , op vrije voe
ten gesteld. 

Op 19 Januari 1949 werd deze aanhouding in het dagblad 
" De ''aarhei d " gememoreerd , onder het hoofd " Herleeft 
Schalkhaar ? " 

De hierbijgaande foto ' s werden resp . in de ochtend van 
14 en 18 Januari 1949 door personeel van het Hoofdbureau 
van Politie te Amsterdam opgenomen. 

H. 2 
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IIIf/IIIi 3 

Griekse fototentoonstelling. 

7 Februari 9. 
xxxx xxxx 

in 54469 

GEHEIH 

In aanvulling op mijn schrijven 11o. 53470 dd. 
3-2-1949, betreffende communistische agitatie biJ en 
op de Griekse fototentoonstelling te 's-Gravenhage, moge ik 
Uwer Excellentie nog berichten, dat te Amsterdam, in de 
nacht van 10 op 11 en ven 13 op 14 Januari j.l., op de 
gevel van het gebom~' van hQt Griekse Vice-Cons•'laat- aan 
de Sarphatistraat 64 alaá.n:r, door aanvankelijk Onbe-
kend ~ebleven personen met Z\~~te verf bet woord 
"l~OORDENAARS" werd aangebracht, alSl!leèle een drietal 
sweetiea's in dezelfde kleur. · 
Deze tekens 'erden zo spoedig r.o.e;elijk verwijderd. 

' 
In de nacht van ~7 op 18 Januari d.a.v. ~erd biJ 

bedoeld perceel een drietal ?Grsonen aangehouden. 
Een van hen -as voorzien van schildersnatertaal, waar
mede hij een gedeelte van aeq nieuw opschrift op de 
gevel had aangebracht. De twéae stond op de uitkijk, 
tervdjl de derde" die in het bezit ~;as ve.n een 'foto
toestel, vermoedeiijk een foto van de beschilderde 
gevel had gemaakt. 

Bij het verhoor erkenden êc '~ders .e~e oc~ul
dig te zijn aan de eerste "beschildering" van het 
Vice-Consulaat. Zij verklaarden dit te hebben gedaan 
uit vero~twaardiging ~ver de veroordeling van een aan
tal Griekse jongens ep. meisjes, die, volgens het com
munistische dagbied "De \iaarheid", wegens hun anti
nationaal-socialî~tieche hQuding ti~dens de ~itse 
bezetting, ter dood ~aren. veroordeeld. De foto's van· de 
gevel met opschrift waren bestemd voor "De Waarheid". 

Tegen de schuldigen werd proces-verbaal opgemaakt, 
hetwelk in handen werd gesteld van de Officier van 
Justitie te Amsterdam. 

In het dagblad "De Uaar4eid" van 19-l-194S werd 
deze aanhouding gepubliceerd onder het opschri~t: 
"Herleeft SchalkbearV". 

Het Hoofd van de i CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

r • 
l!r. L. Einthoven 

Aan Zijne Excellentie de Minister van Binnenlandse Zaken 
t.a.,v. de HoogEdGestr .. Heer Mr. F.R. l~i:jnlieff, , 
Chet afd. Qperibere Orde en Veiligheid, 
lrinisterie van Binnenlandse Zaken 
's-GIMVENRi~GE. 
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Griekse fototentoonstelling. 

7 Februari 9. 

in co 54459 
GI:HEI:t:: 

In aanvulling op mijn schrijven l1To. 53470 dd~. 
3-2-1949, betreffende communistische agitatie bÎj ~ 
op de Griekse fototentoonstellinB te •s-Gravénhage, moge 
ik Uwer Excellentie nog berichten, dat te Amsterdam, in 
do nacht van 10 op ll en van 13 op 14 Januari j.l., op 
de gevel van het gebouw van het Griekse Vice-Consulaat 
aan de Sarphatistraat 64 aldaar, door aanvankelijk onbe- · 
kend gebleven personen met zwarte verf het woord "l:[OORDEN.AARS" 
werd aangebracht, alsmede een drietal swastica•s in de-
zel~de kleur . · 
Deze tekens werden zo spoedig mogelijk verwijderd • . 

In de nacht van 1~ op 18 Januari d.a.v. werd bij 
bedoeld perceel een drietal personen aangehouden. Een 
van hen was voorzien van schildersmateriaal, \marmede 
hij een gedaeite van een nieuw opschrift op de gevel 
had aangebracht. De tv1dde stond op de uitkijk, terwijl 
de derde, die in het bezit v~s van een fototoestel, ver-· 
moedelijk een foto ~en de beschilderde gevel had gemaah~. 

Bij het verhoor erkenden ae daders mede schuldig 
te zijn aan oe eerste "beschildering" van het Vice
Consulaat. ~i~ v r~aarden dit te hebben gedaan uit 
,verontwaardiging over de veroordeling van een aantal 
Griekse jongens en meisjes, die, volgens het oommunis
ti,sche dagblad "De Waarheid" , wegens hun anti-nationaal
socialistische houding tijdens de Duitse bezetting, 
'ter dood waren veroordeeld. De toto's van rle gevel met 
opschrift waren bestemd voor "De Waarheid". 

Tegen de schuldigen werd proces-verbaal opge.maakt, · 
hetwelk in handen werd gssteld van de orrioier van Jus-· 
titie te Amsterdam. 

In het dagblad "De Waarheid" van 19-1-1949 werd 
deze aanhouding gepubliceerd ~nder het opschrift: 
"Herleeft Schalkhaar?". 

l!et, Hoo:rd van de 
\ CEUTIM: "VEILIG:FiEIDSDIENST 

Xr. L. Einthoven 

Aan Zijne Excellentie 
de Minister van Buitenlandse Zaken 
t.a . v. de HoogEdGestr. Heer Hoofd Directie Politieke Zaken 
te . r 
1 s-CmA VElmil GE. 
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5 Februari 9 . 

n. a . v. 53470 v . Den Haag 
GEHE'It: 

Griekse fototentoonstellinB. 

• 

Alhoewel ZUlks Uw Excellentie inmiddels reeds b~kend 
zal zijn geworden (o. m. door de pers), moge ik U, naar 
aanleiding vaL een desbetreftend verzoek van de Griekse 
Gezant te 'n-Gra:venhage, ter konnis brengen dat op ~7oens
dag 12 ~enuari ~ol. op een tentoonstolling betreffende het 
tcgem·mortUge Griekenland, welke hier ter stede op het 
Binnenhof ~erd georganiseerd, door onbekend gebleven. be
zoekers enige geëxposeerde foto's met inkt werden be
ameurd. 

Reeds op 11-1-1949 hadden ~iah, bij de opening 
van de tentoonstelling, op het Binnenhof een dertigtal 
communisten verzameld, welke po~ingen anwendden om de 
orde te verstoren door het verspreiden van pactletten 
en het roepen ~en: "!eg met de rascistisahe tentoon-
stelling" . 

Door de ter plaatse aanwezige po~itie-ambteneren 
werden deze personen ver~ijderd. 

net Hoofd van ae 
CElr.rR.ALE VEILIGITEIDSDIE:TST 

~r . L. Einthoven • 

Aan Zijne Exoel1ontie ~ 
de trinister ve.n Binnenlandse ZB.ken · 
t.a . v . de 'HoogEdGestr . Heer t .. r . F.R . l~jnlieff' 
Chef afd . Openbare Orde en Veiligheid, 
l'linisterie van Binnenlandse Zaken 
' s-GRAVE!.ffiJ,GE, 
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3 Februari 9. 

n.a.v. 53470~v. Den Haag. 
G EH E I l~ 

IIIf/IIIi S 

Griekse fototentoonstelling L 

Alhoewel zulks Uw Excellentie inmiddels reeds be
kend zal zijn g-eword en (o.m. door de pers} , moge ik U, 
naar aanleiding van een desbetreffend verzoek van de 
Griekse Gezant te ' s-Gra.:v enhage, ter lcenni s bren gen, dat 
op Woensdag 12 J"a.n.uari j .1. op een tentoonstelling be
treffende het tegenuoordige Griekenland, welke hier ter 
stede · op het Binnenhof werd georganiseerd, door onbekend 
gebleven bezoekera enige geëxposeerde foto's met inkt 
\7erden besmeurd. 

Reeds op 11-1-1949 hadden zich, bij de opening van 
de tentoonstelling, op het Binnenhof een dertigtal conrnu
nisten verzaneld, welke pogingen aanwondden oo de orde 
te verstoren door het verspreiden van panflatten en het 
roepen van: ""Jeg met de fa~cistische tentoonstelling". 

Dcor de ter plaatse aanwezige politie-ambtenaren 
werden deze personen verwijderd. 

net Hoofd van de 
~CENTRALE VEIUG111IDSDIENST 

.7 
1\"r. L. "11'inthov en 

Aan Zijne Excellentie 
de Uinister van Buitenlandse Zaken, 
t.a.v. de HoogEdGestr. Heer 
Hoofd Directie Politieke Zaken 
te 
's-GRAVElmAGE. 
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onaer erp: riP.ÄSe ~ntotentoonstelling 

uat~ ontvangst uericht:---

betrou;bnarh id oericht ever: --
{aardering oericlt:---
evens 1clricht ;ezonden aan:--
ede•rer:eende i:tst!lnties: --

vnc..ernom:ln act ie:---
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~~ti~ 
l.1l a·msl.J.'fUng Op dezP.rzi j ds Rchri jve i'l Vf'll 12 Januari 

1949, Doss . 6j74'é, 1ordt 11et vol,.ende nedegedeeld: 
OP 12 Janu~ri 194S weraen on de ton~ooustel1in· van 

:rrie ~se .foto's in ce :.ob: Lal (Gr~fe1ij'ce Zalen) te 's-Gra

venhage, enige tentoone,estelde foto's door onbekend g ble 
ven dader(s) met inkt besneurd . 

In verband hiermPde , ordt dez rzijds 1ierbi~ het ver
zoek van de GrieKse Gezant ov rçebracht om hPt bovenst?ande 
ter zeennis te bren~en van de inistAries van Binnenlandse-

~ ..dUi l:ienlanäse Zalcen . (Ei"l< ) 
~ 
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naer dr~ : rie:ue ototentoonstellin· 

:J't ._..I on" v nt.;st ber' ie 1t : --
~etrou baarleid beric tuever :--
Naarderi~ Jericlt: ---

T2 JAN. I\ 49 

\ .. J 3~ 6 3 
eveuw oericnt vezenoen aan : - -
!Sdi:i\/9r cende instar .. t i es: --
~~odrnomen actie :---

• 

-----

) 

ie-bij wordt he~ vol lnde meae ·edeeld : 

UP .Jinsdag , lJ.. Januari 1949, uerc_ in de \.Trafel i j'ce 
walen op het DiP~Pnhoi de tPntoonstelling van Lrie:se 
~oto 1 s ~eopend • 

.. e circa ... v . 'V t.l.tr hadden zich on ,PVePr 3u communis 
ten (mannen en VI u.l nm) op .P.t innen 10f verzameld, die 
aan de ezoekers der tentoonstelling po lfletten t':;.-acbt
ten te overhandigen en dour het schree .. l'. en van ~~'7er:~ met 

de ..:ascisti~che foto1ento~nstelling 11 de orde trachtten 
v ':1 versta::.· n . 

·~or ae Politie werden geno mde personen van he t 
,3innenhof ver~v i j derd , waar· bij ;ebruik ·werd enaakt van 

le ,c~wam ist ok • 

.Je bekende Chie 1 t je _t.JRJ!'BOER ( 15 - 12- 27) we:.. d gear 
resteerd en overgebracht nsar-het Lureau van Politie aan 
Llet uitenhof . egen hanr is proces - verbaal opgemaat:t 

terzaKe van arti~el 2Bu A.P . r. (zie~ op vordering van de 
poLitie niet verwijderen ~it een vol~soploop) . 

,en exenplaar van enoPrde na~fletten , waarvan er 
in de afgelopen nacht versc~eidene in de verschillende 
stads\:i jken clandestien werden aan~epla d , gaat hierbij. 
(.tSinC.e, 

A? 
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Weg met de 
fascistische fototentoonstelling 

-- Deze foto's uit Griekenland zijn NIET 
op de fascistische tentoonstelling in 
sle rolzaai op het Binnenhof te zien. 
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UOTITJE \CD II V- oer. t94a ----
11 Are \ .. '-\\c{b'-\ 

"letr. : ·:ca .• Ver. "TOO"-"' Ex- Po1icieko 1"!-evq"neenen. 

Bijgaand doe il: "J tool'omen een 
scln~:t;jven van het Comité Fra:acais do T)ëfenso dos 
: :lbert;(h_: rJ.1J. Pouple Grec d , rl , 16 eetober 1947. 
)it schr:l.iven werd verzonden e.~n cle "1oc1.erl andse 

Voro:"lir;ing voor =::x- ?o1:toko C:-evq_ncon, cHo '1et 
achrijven ec'ttcr noo:tt 11ecft bohancleld, d'ln.r hot 
niet J.s doorr;ereven • 
... :rot wordt thans te onzer besch:iJddnr; gesteld doc)r · 
bron , 

1 eetober 1948. 
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COMITÉ FRANCAIS DE DÉFENSE DES LIBERTÉS DU PEUPLE GREC 

Pltl!SJD.:ST : 

Doeteur ~lrord dr l'lau"'l"" 
<Ltgue dl'8 Dtolts de l'Homme) 

\'ICI:-l'JtltSI DEI'iTl; : 
~nr. Uon J ouhaux 

IC.O.T.). 
J.éon RoutiJfen 
tPo.ru Soelo.llato s F.I.O.). 
:\lartm1 l'atlnllud 
<Pnrtl Communllltc FrnntuiA). 

,_,F.Citi:TAIRES : 
M~1. J·:muc KAJm 

·(l,fguo do• Drolt• do I'Jlommr 
UnstCin ~foumoUHR(•nn 
(C.O.T.). 

21 I, rue Lafayette et 27 rue Jean-Dolent - PARfS 

Paris, le 16 Octobre 1947 

Cher ami, 

Voici de langs mois que la question grecque 
préoccupe, à juste titre, l•opinion internationale. 
L•Assemblée générale de l•O . N. U. et son Conseil de 
Sécurité l•ont, à maintes reprises, portée à'l•ordre 
du jour de léurs s'éances sans trouver1 aucune solu-
tion capable d•apaiser l•inquiétude générale et de 

rendre au peuple grec les libertés qu•il a conquises dans sa 
résistance héroïque à l•occupant. 

Au contraire, le problème grec prend, de jour en jour, une 
acuité plus redcutable . La Grèce continue de subir la contrainte 
d'.une minorité qui , installée au pouvoir sous le couvert d•un 
plébisci te artificieux, accable de persécutions le peuple rédui t à 
la misère, alors que s•étale impunément le faste des profiteurs. 
Comme l•avaient prévu et prédit les observateurs impartiaux (parmi 
lesquels le Président SOPHOULIS avant qu•il ne soit Président du 
Conseil et de notables ~arlementaires britanniques), la terreur a 
provoqué la guerre civile, et la guerre civile, à son tour , a suscité 
des complications internationales. 

C•est pourquoi l•indifférence est impossible devant les 
évènements qui se passent en Grèce , et devant le risqua auquel eer
tainas grandes puissances , dont la politique égoïste ne tient 
compte ni de la dignité , ni de la volonté, ni des malheurs du peuple 
grec, exposent la paix générale, Une fois de plus il apparait que 
tout foyer de terrorisme et d •arbitraire met en danger la paix du 
du monde . 

En vue d e pare r à ce danger, et pour obtenir que le noble et 
vaillant peupl e grec a it le d r o i t de disposer librement de lui-même , 
l e Comité f r ançais pour la défense des libertés du peuple grec , qui 
groupe les représentants de la Ligue des Droits de l •Homme, d e l a 
Confédération Générale du Travail , du Parti Socialiste S . F . I . O. 
et du Parti Communiste Français, prend l •initiative d•une Conférence 
internatio-nale qui se tiendrai t à PARIS le 21 Décembre 1947 afin de 
coordonner, pour la rendre plus efficace, l •action collectiva de 
l•opinion démocratique touchant les affaires de Grèce . 

Attachant le plus grand prix à votre participation à cette 
Conférence , le Comité français serait heureux d•en recevoir l•assu
rance, et il vous prie de croire à ses sentiments de fraternité 
démocratique . 

L•un des Secr~taires 



,. 
r 

5 Ootober a. 
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Bierbij ve:roorloof ik ij UWe Excellentie oen overzicht 
aan te bicden van de links-extreno agitatie hier te)ande net 
botr ltl,ing tot de .atrijd in Griekonl nd . 

Ann Zijne Excellentie 
de U.nicter vo.n Bui t~nndoe zaken 
t.a.v . r . l.J.G. naren Gevcra, 
Directie Politieke Zaken 
to 
'n- GRJ\ V lNHAr.J~ • 

/ 
Het Hoof/ de Dienat 

r . L. Eimthoven .. 
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GEHEill 

Hierbij veroorloof ik mij Uve Bxcellentie een ov rzicht 
aan te bieden van de linies-extreme ar,i tatie hier to lande met 
betrekking tot de strijd in Griekenland. 

Aan Zijne EXcellentie 
de Minister-President 
te 
's-GRAVENllAGE. 

Het Hoofd van de Dienat 

Mr. L. Einthoven. 



K.kaart van ~. vsn Heijn 
geb. 2P-5-R~, 6el. en vcrn. 
On 6-1L 5t1, ovorl<.:den. JV 

• 
Oproep van kunstenaars en geleerden 

Regeringsprotest tegen Griekse 

misdaden geëist 
De afschuwelijke misdaden, die de Griekse regering, onder opper
toezicht van Amerika. da.g op dag begaat tegenover honderden 
Griekse vrouwen en mannen, die tijdens de oorlog dapper tegen de 
Duitse overweldigers hebben ge.~treden, verwekken hoe langer hoe 
meer de afschuw van leder humaan en oprecht mens. Thans heeft 
een groep vooraanstaande Nedertanders een <:2!!!!!!. gevonnd, Q!_e 
alle burgers van Nederland opwekt lulde en krachtig hun ste~ van 
-.rotest te laten horen. - . 

4r! Dit comité, dat tiestaat uit prof. 
-t dr. J .. M. Romein, prof. dr. J. H . 

van protest te laten weerklinken 
en hun Instemming met de ver

arlng te betuigen. 
-
.:f Pos~ PJ2/.· dr. F. M. Wer~. 

Ada Pnirs. ifr. J. ~T1 IJen
· t riëtte Rolaii'a Holst-vat der 

1 Schalk, l;l..._§tQtijn, Victo . 'I:.WI. 
..._.. Vriealancl, L. P. J. Braat, 11j" • .;-cl~'"&a 

I Vri~, 1n:r. ar. B. J. Stok - r. 
I G. · H. Slotemaker de Brt re, d.ç. 

"K. 'H: ?Croon, jhr. dr. N. v Such
te1en en jhr. W. J. H. B Bcmà
o~r..g, heeft een W r7r1aring uitge-
geve-n. L-
'aet wijst er op, d'äf hondetclcn 
Griekse vrouwen en mannen, die 
tegen Hitier hebben gevochten, 
zijn terechtgesteld, terwijl duizen
den dit zelfde lot wacht. En dit 
alles, omdat zij zlcli verzetten 
tegen een regiem, dat door neu
trale waarnemers als corrupt en 

I 
onbekwaam wordt gebrandmerkt. 

"Wij verwachten van onze 
regering, dat zij het voor-

I 
beeld van de Deense, Franse 
en Russische zal volgen en 
een openlUk en ernstig pro· 
test zal doen horen namens 
het Nederland8e volk," aldul 
de verklaring. 

In naam der menselijkheid, recht
vaardigheld en waardigheld wor
den alle burgers van Nederland 
opgeroepen krachtig hun stem 

Ne.ert, HUdg .Kr.oP, M-~· 
lc.ssen, c .. r. ·,Xelk, .PauJ.. Bwm

oerg;:::Dirk Nljland, ".F-ifie.. Baan
ders, EH~ Zernt1te, 4&u · 
Llch1vold, Sa-m · G.oudsmit., Ri'és 
van ~Bruggen) Gerard va.n Ecke
ren, E. ~~&rnl-k, BePt- Vce.ten, 
4'1\eo van Reijn, M.~u, w. 
F. Gouwe, Jaap Sto!ijn, A. Ro
land Holst, Dr A. Romeln'-Ver-

1schoor, -G:-van Nes-tHlkens, Ntco 
Rost, B. ·stroman, Mr c. Ent
hoven, Charles Evck, ,<;;joerd l.e1-
ker, lr S. J . . Rutgers, J'aenue 
Rlreuma Oost!ng, Wlllem Perlft!t_ 
Florrle ,RaElP!go, Dt W. PH:"IPoo, 
R. .Mar!lman, Jeenne van. Sc.halk
wm!ng, Jan- :Bffieeloeff~ H. M. 
van Randwijl~ Jelle 'Proe!stn, W. 
H. Gispen, Margot Vos, Pro!. C. 
van- Eestererr. l'!lml:: Schuttem a, 
Rudolf Eschu, Tltus ~ser, Niile 
van der Schaaf, A. H. Wee;erif. 
GerrlbAchterberg- en Prof. Dr W. 
G. Helllnga. 

<> NK 
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's-Gravenha~e , 13 Ootober 1949 

.a YI'IJ el. D I E N S T G F. F E I M 

~1101 · -
Hiermede moge ik U mijn schrijven no. 44837 dd. 26 Augustus 

1P49 in herinnering brengen. 

Een spoedige beantwoording zal door mij zeer op prijs ge
steld worden. 

• eer Hoofdcommissaris 
te 
Al'STERDAl.' . 

van Politie 

d Het roofd van de Dienst 
nanens deze: 

~ 
J.G.Crabbendam. 



• 
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1.r E H E I 1 • 

-------------------
H. STOTIJ)'.f, die bedoelde verklaring T.'ledeondertekende 

is,voL:ens onderzoek, niet identiek met STO~IJN die in i94? 
bekend werd als abonné van • De V:..ije Katheder ",daar op het 
adres Geversstraat 54 te Oegstgeest woont, C.P • .T. STOTIJii. 

Ten behoeve van het onderzoek wordt hieraan gehecht 
een arschrirt van de handtekening en het Paraar van laatst ge
noemde Stotijn,benevens zi.jn handsc.hru:t . 

----------
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XXX 
XXX 
na. v. .. ar·~~ i "'l in c. G 
_eid- • van >. 6 . ~m in ëlta 

.. aa ~1 ~id-~Ttr. vG.n <!'5.6.48 . 

\a.n de Heer 

GEHEIM 

Naar U bekend zal Z1Jn, heeft een aantal vooraane~aande 
sterk linke- georil!nteerde peroonen1_ w. o . prof . dr. J . Yü . ROl,\ IN; 
prof . dr . H. J . POS, pro; . dr •• F . ,/~H.Tltr>Iw, dr . Ada Plt.It1S, dr . 
S . KAiiF, nenril!tte liO.l.IA ID liO ,s J.'- v n der ~CHALK, H. STOTIJ!T, 
Vi-ctor van VRIE5J.ll\HD, L.P. ,r. BhAAT~ T' • de VRIES, mr. dr. :B . J . 
STOKVIS, mr . G. H. SL~TE A R de DR r·E, ds . K. H. KROON, jhr. dr. 
N. van o.JUCilTELEN en jhr. .iiJ . y • !3. 8Af}llDf .. G medio Juni 1948 een 
verklaring opees.reld, wa""ri.n zij, als u 10rlcrs op het gebied der 
cultuur" protesteren ter:en de "terechtstelling van honderden 
11 Griekae oannen en vrouwen, die tijdens de oorlog met ons en onze· 
"bondgenoten heb en gestreèen te~n Hitler en zijn trowantenn . 

Deze verklaring zou zijn verzonden a~ collega- aerkers op 
hot terrein van wetenschap, ondeJ;.Jijs en Kunst , met v rzoek die 
mede te ondertekenen. 

Ik ~o~e U verzoeken, mij zo moeelijk ~el nader ontrcnt deze 
actie te 1illon doen inlichten, waarbij in hot byzonder van 
bolan~ ~aren te achten, de vraBen naar het initiatief hiertoe , 
het verband, binnen hetuelk tot de uitvoeri~e werd overgegaan en 
de eventuele (!I'Oepering, 1aai'binnen do ".eadresseerden zouden zijn 
aan te tref·11en. · · 

Dezerzijds heeft het de aand~cht getrokken, dat de in 
"De Uaarhaió11 va.n 5 . 6 . 1948 c;epublicee-rö.e oproep aan lmnstenao.rs 
on intellectuelen tot verenl~in~ in en om de c.P.N. , tot stand 
kwam onder auspici@n van hot CUltureel Bureau van de c.P.N. en 
door enkele der voornoemde intlllectuelon werd mede- ondertekend . · 
Of en in hoeverre enig verband zou bestaan met de eersignnoende 
actie is niet bekend . 

Ook van heteeen U ootrent het effect der veTklaring en 
van de daarae~ verbonden oproep bekend zou mop,en zijn of uorden 
zal ik ~arne kennis nemen. 

Het Ho~fd van de 
6EUTHALE VEIL!" llEIDSDIENS ~ 

ca.namens deze; 

J . G. Crabbendrun. 
oofdcommisearis van ~olitie ~-, 

/ /') 1 
I ' :# I , 

/ 

". 
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n.a.v.6.rtikü in "De laE..irheid 
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GEHEIM 

Mede te U\ver informatie nor,e ik U beri-chten, . dat' medio 
Juni j.l. d3or een aantal voörannstaünde sterk links p,eori@n
teerde " ûl7kers op het gebied van etenscbap, Onderwijs en Kunst" 
enn v rlüaring is ·opgesteld, waPrin fleprotostee~d JQrdt tegen de 
nt roehtstelling van honderden Griekse mannen en vrouwen, die 
"tijdens de oorloe met ons en onse bondecnoten hebben ~estraden 
"ter:en Hitler en zijn trawanten". 

Deze verklarin~ is nodeondertekend door zekere H. 6TOTIJN. 

Ik mofle U ver~oeken m~j te lillen doen berichten of deze 
persoon .ellicht identiek in ~et u~O-!JN, wonende te Oe"st~eest, 
Geverstraat 56, die mîj in 1947 becond 1crd als abonné van "De 
Vrije Katheder". In bevestigend ~aval zal ik tevens ~aarne in 
kennis worden gesteld net zijn personalia en zijn politieke ~c-. 
tiviteit. 

Bet Hoofd van de 
CEliTRA.I!IE VNiliiGlffiiDSDIElmP 

fl. namens deze: 

J.G. Crabbendam. 

L~ de Heer Districtscommandant 
der Rijkspolitie 
te 
•s-GRhVEUUAr,E. 
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Nederlandse 
verheffen 

intellectuelen 
hun stem 

Tegen moorden op Griekse vrijheidsstrzjders 

NAAR wij vernemen hebben een 
aantal vooraanstaande wer· 

kers op het gebied van Weten-
schap, Onderwijs en Kun.st .üJ1. 
hun collega.'$ een verklaring ~ 
gëStUura met het verzoek deze te 
ondertekenen. In deze verklaring 
wordt een protest geuit tegen de 
tereebtstelling van vrijheidsstrij· 
ders in Griekenland. Tot de initia
tiefnemers behoren: prof. dr. J. M. 
Romein., prof. dr. H. J. Pos, prot. 

~ 
dr. W. F. Werthelm, ~1 Ada Prjns. 
dr. S. Kalf. dr. Hennette Roland 

(M4\"'"•J..t-.-...f>""t::. Holst -van äer Schalk HL sç;~~· . 1 Victor van Vrlesland, . . 
~\ ~~ . ( gr~· Th. de Vries, mr. dr. . . 

'I< o JS, lW G H Slotemaker d e 
~ Bruine dr. K. H. KrOO!l, jhr. dr. 

..,. N. v. Suo'htêlen. jhî'. W: J . H. lt. 
S!JldJbëîi. 

rupt en onbekwaam wordt ge
brandmerkt. 
Reeds klinken In vele landen stem
men, trillend van verontwaardi
ging. Want het gaat hier om men· 
sen, die metterdaad bewezen heb
ben hun leven te willen geven voor 
de vrijheid! voor menselijkheid en 
rechtvaard gheid, voor de onaf
hankelijkheid van hun land, voor 
een integere en vrij gekozen rege. 
ring. 
Voor ditzelfde Ideaal, voor dezelf. 
de gedachte offerden In de bezet
tingstijd onze beste zonen en doch· 
ters hun leven en hun vrijheid. 
Wij verwachten van onze regering 
niet, dat zij het voorbeeld van de 
Deense, Franse en Russische zal 
volgen en een openlijk en ernstig 
protest zal laten horen namens het 
Nederlandse volk. Daarom be. 

De rondgestuurde verklaring luidt schouwen wij het, werkers op het 
als volgt: gebled der cultuur, als onze onaf

wijsbare plicht. lulde ons protest 
te laten horen en het Nederlandse 
volk op te wekken, zijn stem met 
do onze te verenigen tot één mach
tige kreet van verzet tegen de mis· 
daden van de Griekse regering. 
Hier mag geen verschil In gods· 

Een kreet van afschuw 
gaat door tie wereld 
Honderden Griekse mannen en dienst of politiek de verhindering 
vrouwen, die tijdens de oorlog met zijn om eendrachtig aan de Griek
ons en onze bondgenoten gestreden se regering de els te stellen· van 
hebben te~.!n Hitier en zijn tra- rechtvaardlqheid, menselijkheid en 
wanten, ZIJn terechtgesteld. Dul· waardigheid. 
zenden mannen en vrouwen wacht Ondergetekenden wekken alle 
eenzelfde lot, Dit alles, wijl zij zich I burgers van Nederland op luide en 
verzetten tegen een regiem, dat krachtig h~n stem van protest te 
door neutrale waarnemers als oor. laten horen. . 
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J\an: F.!l. 
Van: n !TI 

In •'De - arheid" vc.n 2G Juni 1948 \ crd hat vol~" .nde artil ... el 
,..erublic rd: 

r . tL~CTt'3J 

"Te n oorden op Griekse vrtjh idsstr~1d rs. 

"ra r ::Tij vernc n hebb n t l v ,öra staande v; r}·ors 
"op het ebi ed. van torrecb , Onder 1i. • o n Kun at aun hun 
"oolle:gc ' s oen verkl~ :tine toegestu.Ird t het v r zock do-e 
"te o dort 1~ en . In de.e v rklaring orät een p!•otcst euit 
"te en de tarccht tol in~ v n vrijhei ~stri 'ders in n.ie en
"1 d. Tot de lnitiat efne ero bc or n: ro1' . dr . J •• · . ho · n, 
"rrot'. r .. rr .~. os., ,...r<lf.dr •• F. 'o1•th m, er . Ada .ins, 
ör. S • ..,.nl:f'., dr. cnrie te .. ol nd ol t-ven der f- h U:, 

":!. act i~n, Viator van Vriosl nd, L ... J. r tt r-h . d Vries .. 
"T1r.d1·. t:\.1 . StokVis, mr. G.P'. lot - r de ruino , dr . -... 't:l' e 
nF'.xoon, i,. r.dr. r .v. ucht len, *hr. Sandbere. 
n e rondgestuurde verklarin" lbidt ls volgt: 

"Een kroot van si'sohmJ e,a t door de tlor.eld. 
,. onderden Griek'"' a an en en vronen, io ti;dens de - orlo" 
" et ons en onze bondr: noten éstreden hob1 en teren ~itler 
"on zijn tra~nten, zijn t roohtr. stold. Duizonden .an n en 
"vrout~en 10cht oenzelfde 1 t. Dit alles, \ijl ~ij zi eh vcz·
"3etten tcge:n eon repiem., dat door outr Jo ·waernem;rp ale 
ncorrupt ~n onbelrwa~m' ordt r-ebr nw orkt . 
"Reeds klin on 1 ve1e lanien ste en, trillend van voront-
H ;aqrd1 ing. ·ant h.et ,.. t bi er om e sen, Ue ettc:r·daad be
" ~zen hebben hun leven te IillGn "'even v or do vri;h~id,v '.or 
"mensel1 'k eid en reo.htvuerdig~o1d, voor do o efhan· li ~kl1eid, 
''van un 1 nd, voor en i.nte, re en vrij azen re"cr·ne .. 
"V or dit~clt'de idoa ~ v or dezelf e e acute of orden in 
"de bozott~-stijd onzo beste ?Onon n loc tera hun lov n en 
n un vriiheid. 
" ij vcr·:-:achton v :n onze re~erin, ni t, dat zij h t voorbeeld 
"van do De nae, Fra_ e en ftussia 1 e znl vol,...en en e ~n :-en
"11 k en ernstig rotcot zal laten horen .ens hot rederlan 
,.volk. Da ron beschow ·en -:ij hot, erk rs op het gebied dor 
«cultu1,1r, ls onze onaf\ ijsbare plic t, uldc ons .. .ote.ot te 
"laten horen on •.ct ~ ederlanc1sc vol':: op te ·elcl·en, zijn eten 
" et de O!iZ& te ver ni on tot één c t e kr et van verz t 
"te~en e · sdaden van de Grie1·so r cring., Ri r '3.g geen 
"verschil in godsdienst of ol\ttek o verh"nde ins zijn om 
"e ndraohtig aan do Griekse regerine de eis te stollen van 
" oohtvaard1 Jtoid., onsolijk oid on wnardigheid. 
"Onclereetekenden riekken alle bur..,.ers van I ederland op, luide 
"en kraobtig hun otern -van protost t:e loten horen. n 

eenace -



-2-

:t ogenoog allel:" n C':1 hierin g noer'lde personen zijn als 
oo unist, o,q1 canmunistioch ot uiterat 11ru~a georiönt erd 
in de administratie be~endo 

In "De ·aorheid" van 27 Augustus 1948 erd geschreven: 

n.t~ceds \'olde en ..250 voorna.nstsande 1teèlerlonders van uitoen.
"'lopesde lovens- en ~.ereldbenobou~ ing nors het verzoek. De 
ttnomen van o n beperlït ant ~ latsn v. e hieronder volgen"'., 

Ondor do pub1ioeerdo namen van uit luitend Kunstenaars en 
intelloctuelan, aa~vcn vele in do adminlotr ie als extraen
links llGOriëntoertt voorko~en, ia ook ver .eld 'T~tus LW.t5SER. 

Alhoe\rel oaetdero nersoonsaan uidin on dres ontbreken, 
noot, ez1en ook de Peinig voorkomende no ~ nngeno en worden, 
dat hior.oede bedoeld t.ordt: 'Tituo LEI m J bestuurslid van de 
Vakgroer B6cldhouwórs, t..onende te Oo!"en~ 'Ii oe Sparren. 

De hiorbedoa1de protestactie et ls nt rnntionaal-connu
nisti eh besterneld vorden . Z!j viel nar.en ct eon protestkaarton
actie v n de ederlandse V.rom en Be e s, r· cht aan de 
GriC''"ae flCZ nt in I"'ed rland. Voor ~ov r on orden nagegaan, 
~ord door and~rc politiara nartijen doraan nLet doelr.enomen. 

De 
over de 
d arbij 
aan e:on 

nduid i g ( c) achtor de no on ven ae in l1et ra port 
• • B.Y. genoe de personen, bete ont ook, vol ~na do 

6evo gde verklaring: ''dat betro' ~ ... ene hoert deelgenomen 
of meer co.~unistinche actie 

~ J!I, Z9.8.1960 

/!fy ~ 



UITTREKSEL -
Voor .... .B IIIe Naam 

Origineel in OD 218 ............................ . Naam ..J.aandberichten .Bel~U! ...................................... . 

Volg nr. . Ag, nr ... }926.6..... .. .. Aard van het stuk ma~dber •. no .... 5 .... o:v:e.r. ... JUe.i ... 1.948 
I, 

···-· .......... .... . ....... .... .. .... ..... ....... ........ ..... Afz. . -~~ ~.~ .. ~-hu~~-~!: Datum ... ~ !..~ .. ?..~ .. ~ 9 4.~ 

Com:L tó Belge d ' Aide à la Grèce Uómocratique 

Le Comit~ Belge d ' Aide à la Grèce Dtmocratique a publié un 
manifeste dans lequ.el il de'lande au GouvcrnoJ"'ent belge d ' user 
de son influence sur l ' O. N.u . p01.1r obtenir: 

1. la cessation de toute intervention militaire en Grèce; 
2 . l ' ormanisation d ' ~lections Jibr~s conforMément aux d~cisions 

d~ Yalta et ~otsdam; 
3. le s~cours à la population ur~tLe ct plus particulièrem~nt 

aux en~ants de ~e pa~s . 

Par aill·llre l ' association a organis une s·an e d ' in~oruation 
1~ 31 1ai en lasalle re l ' ElJsée à BruÈelles . Y _rir~nt la 
parole: ,rnest D ..... _u-:t:r""':it , déput... ib.:ral, Ju.:..~s AVA~X, secrü:,taire : 
ré~±onale Bruxelloise de la F . ~ . T . 3 . , Joseph .O~T, pr~sident 
de la sectien de l ' U . L . B. du (;o;ü tt d I Aide à la Grèce u:~ocratio 
lc batonniPr l:iO:D~u,,, MI!le B1Uvt•.t.T et :.'!=!rnand .u.J~...ArTY. Ces dif'férerit 
orat~urs s~ bornèrent à faire a1;pel à ..~..a sol).dari té de 1 1 auc i to 
en faveur de la Grèle D~rnocratique . nne coll~cte fut effectuée 
à l ' is .... ue de la Conf~r~mce; celle- ci aurai t rapporté la somr.1e 
de 7 ..-000 frs . 

Uit\!etrokken door ....... .B. .... II.I.c...... ........................................... Afd./Sectie ............................... Datum .... 2 1 .•. 8 .•. 19.48 

A.L. 17249-'47 
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.Rood Amsterdam ez:t;t: 
~~ 

gij~elaars Redt de Griekse 
Vnj'heid voor Ratio Koster I 

(Van ooza verslaggever.) houden. Frect Schoonenberg zet 
het zo: ,,Hij ls het levende ge

Duizenden Amsterdammers waren weten van het Nederlandse volk. 
.Donderdagavond In de Diamant- Wanneer hij veroordeeld blijft, 
beurs bijeengekomen om te ge- dan zijn wij, die de vrede willen, 
tulgen van hun afschuw van fde allemaal veroordeeld." 
musamoord op de Griekse gi e· Onder daverend applaus werd 
laars. De voorzitter van de C m- een protestmotie aangenomen, 
munlstlsche Partij Neder! nd, die aan de regerl.ng zal wo.rden 
Gerben Wagenaar, als open are ppgezonden. Geëtst wordt: Vrij
aanklager van het Neder! llse Jletd voor Ratio Koster. Boven
verzet. stelde de Griekse fase sten dfeA verlangt de motte, dat de 
en hun Amerikaanse opdr cht- Ne(lerland!te regering stappen zal 
gevers in staat van beschul~ing. oaeiernemen In Atbene om aan bet 

bl~db onder de Griekse verDe roep van de Griekse ~tela- zetsl den een etnde te maken. 
ren, dte In de donkere oorlo . aren He ootse lied van de solidart-
als partlsanen tegef'l de D se en te van de arbeidersbeweging, 
Italiaanse indringers .s <len: Internationale, klonk utt volle 
.,Redt ons van de vuurpet ons", r:,-t. Met tnstemmtng werden 
Is door Rood Amsterdam eant- ten slotte de woorden van Henk 
woord. Ongetwijfeld zal dei,l Gortzak aangeboord, dle een 
meeting zijn weerklank In het hartstoçhtelijk beroep deed op de 
gehele land vinden. 1'cgelijkertijd werkende bevolking. met grote 
werd getulgenls afgelegd, dnt niet werfkracht de verkleztngscam
zal worden gedoogd, dat de jeug- pagne van de Communistische 
dtge Ratio Koster door bcvooroor- Partij te ondersteunen en bijdra
deelde rechters binnen de grauwe / gen te leveren voor de verkle-, 
rn1.1ren van zijn kerker wordt ge- zlngsbus. 

\ 
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Voor 0~ 11 .. :5"S.............. ............... ..... .. Naam CQJ.;Jlf.J?r.ï:;:- :' .... Cv.l.: ..... .;-:_:~~::: ..... G.3IEI~7!..ti.~ ..... .. 

Origineel in 

Volg nr. 

Naam 

Ag, nr ..................... . 

Afz .. 

;ans nos d7ux . ra ppor·ts m~nsmlls précédents, nous 
avons ~arle ~e la creat1on en BclPlaue de deux 0o~ites 
d ' P. idP ~ la ~rèce Démocrntiq,11e, l' un clarde:::;t.in, 1 'autre 
offic ieJ . 

Le nrohlère Ae l'aide à apnort3~ ~ la "rèce e 
reten u une fois de nlus l' atton-1· · "n des tal in iens et se•r. '"'le 
s'ac~eminer pro~ress vo/ent v~r~ me aide effective aui 
pourr~=li t etre réalisée à bref è ~, i sous la for-r1e d ' une 
intervention effective dnns 1~ CO! lit ~rec • 

• ous s .. lic ... le rrtois rrécédent oue z-e~n 
T) mr; DT "'Vait été char ·Á ~e se rendre en :.rance n.)ur se 
wettre ev rarport av8c le roupe français si~il "rA. 

D ,r:r'" -":)"' , à so ! etour en l~"'i ue , a è É:c~ ré ,.,ue 
''to"1 E>t".it bier or!'?ani"é en 11'rarco nonr ai'er les caJ"lara 
des ,. rees. I es éi"'·Jires -u colJ ectear I'on.ds y sont .noro
brenses et des volovtairef' sopt pret ... 8. 1 tr tir pour le front 
~ree ''Y"; T,s '1 ' attendent nlns que 1.., .-i'!lal cle -·"Ik-oe , 

~ chef deR r~belles ~rees. ~P atterdPPt, 1cs ~o ~7~ sant emplovés 
nar le~ ~ec+i~ns du - . ~ . français. Tls 3ont nRuas ~ar les 
fonns récoltés au CO'lrl'l r'es CJ1 lP<' les'' .• 

~ .. u 1 r:mt à u 0 ranël n c hé re r uxer11.>ourr., nr.:cnr ·--nn 
signn 1 a nq~" r1es rroupes 1r éilRiP.nt é.crq)t 'lOnt en formation. 

"'ar aiJ lenre j 1 a ~-t~ il.éc · r1é c10 !'airö èes soPèa -
~"OS a\JX fi11s (~8 connattra Je ro bre (18 BTrJb1·es du r .c. dé-
si renx ne .... artir en "rèce "U '"10"lent o"'nCJrt,m. 

"':n o'ltrA, le no · é ) -rpm, •• ,, çois, "i été char-
~~ ~"' ..,r·ntenir Je co-tact av~c le ~o it~ e !Sf~e. 

'1-nslons "'"'Jvre fl'l~'~ le ~o"'l · ;, 'lclpe or,.."lnise 
fles col'P" es en f"~veur oe - rtLsans i-1ecs , nf-1r+'')_S SOllS 

le norr:: récl du r.vmit~ , l"iais ·é~· lament nar 1'' 1ter éàiaire 
d'autres or ~nis-es, ~~ls quc I otre .olldarité• . 

Il co pte au surplus orP-aniser la réception 
d'enfants ~rees . 

Uitgetrokken door .................... 3.1... ................................. ..................... Afd./Sectie 
n 22 - 6- 48 . ........ Datum ............................. . 

A.L. 17249-'47 
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Voor ....... ................. ...... ..... ............. .. ................. Naam ................................................................................................................................. . 

Origineel in ......................................................... Naam 
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··········-························-·········· ...................... Afz .. . Datum ................................. . 

- 3 -

d'une conférenc e organisée en la salle de l ' Union Coloniale , 
a développé le suj et : 11Valeurs de l a Liber té" devant un 
auditoire de 500 personnes . • 

Il brossa un tableau des différents stades de 
la lutte des neu_ples pour leur liberté ; la hévollltion 
française de 1789 , le Révolution de la Comr1me en 1848 et 
enfin la hévolut i on hUsse ~e 1917 . Cette derni~re apporta 
la salution socialiste au problème de la liberté , basée sur 
la sécurité fournie au peuple par la socialisation de la 
productj.on . 'routefois , pour aue le problème de la liberté 
soit entièrement résolu aux yeux ~e l ' orateur , il reste b 
acauérir la ''conscience socialiste" qui est une auestion de 
forMatjon et d ' enseignement oonr les('luels il faut du teY"ps • 

Uitgetrokken door ............................. ~1. .............................................. A fd. /Sec tie ............ !.L.... ... . .... D atum ........ 22 . ..,..5.,.,48 .. .. 

A.L. 17249-'47 
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HófP aan oëffi'o~ratiSclJ . Griekenlann 
Op 10 en 11 April is te Parij11 een intemcttio
nale conferentie gehouden van vertegenwoo'l'
digers van vele m·gamisaties, waa1·a.a.n oolc de 
E. V.C. helJft deelgenomen. Ongevee1· 80 dele
gätaës uit 22 landen waren aanwezig, te weten 
uit Ame1'ika (V.S.), Canada, Engei.and, China, 
Frank1·ijk, Denema1·l~en, Spanje, LuxembuTg, 
.België, Nede1·land,~ Polen, Roemenië, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije, JoegosLaviiJ, Albanië, Grie
kenland, Zwitserlancl, Iran, Egypte, Viet Nam, 
Bolivia. 
Uit het deskundige rapport over de Engelse 
en Amerikaanse interventie in G1-iekenland, 
waarin de politieke achtergtonelen werden 
blootgelegd en uit de discussies e11 overige in
leidingen kwam wel zeer duidelijk de vaste 
wil naar voren de Griekse vrijheidsstrijders 
krachtig te steunen. Het leger van generaal 
MaTkos is in korte tijd gegroeid van 12.000 
30.000 man, ondanks de onvennUdelijke ver
liezen. ET wordt vaak onder zeer moeilijke 
ornstandigheden wat kleding, schoeisel, pro
viandering enz. betreft, strijd geleverd. De 
nood van de butgerbevolking, die gebukt gaat 
onder een afschuwelijke te?'TeUT van het re
gie7n Tsalda.Tis, is hoog gestegen. Duizenden 
zijn afgeslacht, tienduizenden in de gevange
nis gewo-rpen of gedeporteerd, honderddttizen
den uit hun woonsteden veTjaagd. 
Zeventig p7ocent van de kinderen lijdt aan 
t.b.c., 400.000 wezen telt GriekenJand, die voor 
een groot deel bedelend langs de wegen gaan. 
De moTele en n-Utteriële hulp, die in vele 
landen Teeds met succes georganiseeTd WOTdt. 
zal na de uitvoeTige voorlichting op deze con
feTentie ongetwijfeld veTbeterd en opgevoerd 
worden. De activiteit der bestaande comité's 
zat een grote1·e werkingssfeer weten te vinden, 
nieuwe c01lÜté's zullen gesticht worden. 
De ~onferentie besloot eenstemmig te PaTüs 
J!en internationaal verbindingscomité te ves
tigen, dat een coördinerende taak te verV'UUen 
heeft en door voorlichting en het geven van 
richtlijnen het soZidariteitswerk in de onder
scheidene landen zaL onderste une?l zonder de 
zelfstandigheid en veTantwoordelijkheid der 
Mtionale hulpcomité's aan ~ tasten. 
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