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VERTROUWELIJK

Verbinding: Ho.12
Doss.215
Onderwerp: Protestbrieven Vredescomité's

Hierbij worden toegezonden een aantal agn. "bezoejs;-
briel^ea van personen, die zich bij de Amerikaanse Am-
bassade vervoegden om proöwtbrieven te overhandigen naar
aanleiding van de conferentie van het Noord Atlantisch
Pact te 's-Gravenhage.

Van de bezoeksters:
N/(f Mevrouw KOÜTSÏDAAL» Sweelinckstraat 54 en

/f Mevrouw M.O.v.d* KOÏÏS» Tolstraat 52, beiden te Vlaar-
en, zijn geen bezoekbriefjes beschikbaar, (einde)
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Naam van de bezoeker:

Woonplaats:

Doel vaa het bezoek:

Datum: ..O---/..•.""...J---—•--•••

Tijd: . f.,<^..<L&

O.A.

J/T: ,.

Handtekening:

Door portier in té vullen:

Bovengenoemde wenst • te spreken de Heer:

25 J 100 3-1949

O.A. 3

NO.:,.

Naam van de bezoeker: ,.. s.*£t.$.

Woonplaats: .<

ï«^A^tA- 'X?

Doel van het bezoek: ...

Datum:

rr^-- l "" +~. •*>- ** * -* -Tijd: /«.,...,..:..r'f.T.".V.-.*'..

Handtekening:

Door portier'in'te vullen:

Bovengenoemde wenst te spreken de Heer:,

100 3-1M9



Naam van de bezoeker: .

Datum: .JB/.*.

Tijd: :>*?,.....--.

O.A. 3

No.:

Doel van het bezoek: .

Handtekening

Door portier in te vullen:

Bovengenoemde wenst te spreken de Heer:

O.A. 3

Naam van de bezoeker:

Woonplaats:
. jf f t

r /

I Datum: Jt~*- J J^° Handtekening:

Door portier iö te vullen:

Bovengenoemde wenst te spreken de Heer:

25 a 100 3-1949 ?5 4 100 3-1949



O.A. J O.A. 3

Naam van de bezoeker:

Woonplaats:

v . ; " ' • ' ' ' : / £••-../......
Doel van het bezoek:

.*l. &L&A*&L*é

/
"&***:A«/

Datum: .3^9.^...J...: . J~o Handtekening:

Door portier in te .vullen:

Bovengenoemde wenst te spreken de Heer:

25 è 100 3-1949

Naam van de bezoeker^-/.'

Woonplaats: i..̂ .̂ ....

T

Dqel van het bezoek:

Datum: •.

Door portier in te vullen:

Bovengenoemde -wenst te spreken de Heer:

25 i 100 5-1949



O.A. 3

No..

Naam van de bezoeker:

to*Jtb*t*44ad^

t.. -j^f^~^nHkaf^ut^sa^&-i!^^M!^^
*J&^ .

/
Doel van het bezoek:

.̂

Datum: ..

Tijd:

. 3...- ....???.. Handtékening:

Door portier ia te vullen:

Bovengenoemde wenst te spreken de Heer:

25 a 100 3-1949

O.A. J

No.

Naam van de bezoeker:
*̂ ,*̂ ^ '

Doel van hei bezoek: " : s

Datum:

y* ^?
Tijd:; .£.&:...-,,..~,.

Handtekening:

'f f / ƒ
^m^-.^.^,J.f...

Door portier in te vullen:

Bovengenoemde wenst te spreken de Heer:

25 a 10Q 3-1949
"



Woonplaats:

Doel van het^iiezOek:

Datum: .«0..-:>.

.Tijd:

No.

Handtekening:

Door portier iii te vullen:

Bovengenoemde wenst te spreken de Heer:

25 a 100 3-1949

O.A. 3

No..

Naam yan dé /bezoeker f

V

Doel yan het bezoek:

Datum; Handtekening:

Door portieren te vullen:

Bovengenoemde weflst te spreken dei Heer:

100 1-1950



O.A. 3

Naam van

No

Datum; . ../:

Door portier in te vullen:

Bovengenoemde wenst te spreken de Heer:

25 i 100 1-1950

O.A. 3

No..

Naam van de bezoeker:

Door portier in te vulleti:

-Bovengenoemde wenst te spreken de Heet:

25 l 100 '1-1950



6.A. 3'

No..

Naam van de bezoeker: ...

Door portier in te vullen

O.A. 3

No,

Naam van de bezoeker: ..

Woonplaats:

Doel'van het bezoek: J....
w /

i . Tijd: '

"^ Handtekening:

Door portier in te vullen:

Bovengenoemde wenst te spreken de Heef:
Bovengenoemde wenst te spreken de Heer:

25 i 100 1-1950
25 it 100 3-1949



O.A. O.A.

Naam van de bezoeker: *?

Woonplaats:

No.

K^3f^ta>-ui^^M:l»H^..'^.

Doel van hetjezoek:

Handtekening:Datum: .w*4r . ~ . . . :. : .-. .<j .<. :. ,-...

Door portier in te vitllen:

Bovengenoemde wenst te spreken 'de Heer:

Naam van de bezoeker:

'Doel vanhet bezoek:

Door portier ia te vullen:

Bovengenoemde wenst te, spreken de Heer:

25 i 100 3-1949 25 ü 100 3-1949



O.A. 3

Naam van de bezoeker: V.....L

D o e l a n het koek:

Datum.:, ...J.7,^,y.:.—.,^.^<.......

Tijd: .„./X>...^...,«fe«rtK

Handtekening:

Door portier in te vullen:

Bovengenoemde wenst te spreken de Heer:

25 i 100 3-1949



jua.v.schr* K.A.R.A. na. 83047
K* A*$i#A* r . ti-^p~ï'-"^7\'~7^ >

no^DU'.Ki l

Ho.* B 83047.
Onder/.s Protestdemonstratie d,d« 24*3*19^0

voor de Amerikaanse Aabaaande te
Den Hang,

IIIï/IIIo /3»

In antwoord op U» deebötreffende nota, d*d* 30*3*
1950» gelift? $, $ hierbij aan te trer.Cen «en serie korte
beschrijvinjsph van do personen, die nis ondertekenaars
van de in tJtf schrijven ^noemde proteetbrieven
tificeerd konden

Jaoobus van den BEIUCS1», ?^b» 23«1«1913 te
woî s^e : . . aldaar» Hoefkncie 1314» Betrokke-

ne vmi beroep boekbinè^r/typograsf, als aodpnifj /erk-
aoasi bij de fr«^« Boek en Jöim'-tdrukkerij ^iouton & Co»
Herders t ras t 5 » *s— flrnvönhaflfe •
Hij is lid van da C«P*N*» diatrictovoorijittor v?*n het
A-rJ-J.y*» district Den Ifeng; en lid v«n hot Hp,«^e
Jeugd Vredes Comitd* Verschillende malen naia hij notie f
deel ann de verepreidin^1 van pamfletten» uitftöfsevan
door het A#H*J#V*» onder hier tor stede ^lo^rde
militairen» Bij de vertoning vnn do film "The Tron Gur-
tain* v^erd hij /ef?ens ordöveretorin?; uit do aan l var-

Haniel iüiAiIEKt jf0b« 29»H»1931 te Vs-^
wonende aldaar» Spionkopatra,nt 102»
Hij io lid van het Haagse Jeugd Vredes Ooiaitd on
deel aan het in 1949 gehouden landelijk conppreö v??n de
Belgische Itoie voor de Verdediging van de Vrede,

Jacobus Johnn MBEEB» gcb» 1*11*1928 te fs
v?onende aldaar» Dsla^ome trant 22*
Betrokkene ia lid van liet A»li.tr«V. en heoft aittinf* in

Jeugü Vrodes Coaité»

inbeth Geertje OOllï, freb. 1S*11»1928 te
venhage» /onende aldaar» Paul Kru£erla?m 208 II,
beroep werkster,
&y is lid van het A*N*J»V» en nam deel s.^n het in 1949
gehouden landelij'c congres van do Bclj^iaohe Unie voor
de Ve:rdedi/?ing van de Vrede* 31 ;i öe vortonin^ van do
film "ïhe ïron Curtaln" werd ai j /effcnB ordeverstoring
uit «Ie 3ai«l ver ijderd*

Ernst R^EHB(X?£1J» ^ob* 10*9*1925 te •
onende aldaar» f?roonte eg 121*

Hij is lid van het A,!T,fT*V* on heeft aittin^ in het
Haagse Jeu^d Vredea Comitfl*

-KJarla-
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Earla Rosa RUIYEBKAMP, geb. 29.12.1929 te Den Haag,
•voriende aldaar, Haviklaan 30*
Zij is lid van het A.F.J.V. en heeft zitting in het Haagse
Jeugd Vredes Comité.

Chieltje TURFBOER, -geb, 15.12.192? te 's-Gravenhage,
tonende aldaar, Sibergstraat 8, van beroep kantoorbediende,
als zodanig verkzaam op het bureau van het dagblad "De
Waarheid" te Scheveningen.
Betrokkene is secretaresse van de C.P.N, afd. Scheveningen,
districts-secretaresse van het A-N -J-v- district Den
Haag en heeft zitting in het Haagse Jeugd Vredes Comité'o
Zij nam deel aan het ./ereldcongres voor de Vrede, het-
welk van 20 tot 24 April 194-9 te Parijs werd gehouden. Bij c
de vertoning van de film "The Iron Gurtain" werd zij wegens
ordeverstoring uit de zaal verwijderd. Voorts nam zij deel
aan een communistische demonstratie, gehouden ter gelegen-
heid van de Griekse fototentoonstelling op 11.1.1949 en aan
de verspreiding van pamfletten onder hier ter stede gele-
gerde militairen»

(III) tfB S*V 27 April 1950*
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Op 4.5.50 is aa* Clipp«r bri«f CAH/50/ 243 (83047) g«gchr«T«» waarim h»m d«
iahoud va* 85017 w»rd n»d*g*d««ld.
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NOTA
Van: ZA-R.A.
Aan: Hoofd B.
ONDERWERP i Protestdemonstratie dd. 24-3-50 voor

Amerikaanse Ambassade te den Haag;»

.4APR.19SQ

U gelieve hierbij aan te treffen de photocopieen van 6 brieven,
die op 24-3-50 aan d e Amerikaanse Ambassadeur werden gezonden om
te protesteren tegen de in ons land te houden besprekingen
tussen de militaire leiders van de landen aangesloten bij het
Atlantic Pact.
Clipper zou gaarne een serie korte beschrijvingen ontvangen
van de jonge lieden, die bij het overhandigen, opstellen en
tekenen van deze brieven een rol speelden.

30-3-50.



ORGANISATIE VAN FROGRESSlEVE STUDERENDE JJHJtfJHÜ.'Ï.S'.1.'Y '

Hilversum, 19 Maart 1950.

Aan Zijne Excellentie de Ambassadeur Tan de

Verenigde Staten van Noord-Amerikain Nederland

's-Gravenhage.

Xroellentie,

Namens de leden van de afdeling Gooi- en Zemland Tan de
Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd,protesteren wij met kien
tegen het houden Tan de besprekingen welke In ons land zullen plaats
Tinden tussen de militaire leiders Tan de landen aangesloten M J het
Atlantisch Faot.

Deze besprekingen vormen een nieuwe stap in de voorberei-
dingen van een oorlog tegen de volkeren Tan de SowJet-Unie en de
Oost-Karopese Volksdemooratien.'fcen dergelijke oorlog tegen deze vol-
keren zou Toor de gehele mensheid en dus ook voor ons studerende
Jeugd,ontelbare offers en naamloze ontberingen en ellende met zich
brengen. •

Wij wijzen er met nadruk op,dat het feit,dat ook namens
de Nederlandse regering aan deze besprekingen wordt deelgenomen en
dat de Nederlandse regering deze besprekingen in ons land laat plaats
Tinden,niet betekent.dat hier uit naam Tan de Nederlandse bevolking
gehandeld wordt.

Ons Tolk en wij studerende jeugd willen geen oorlog en
ook «een besprekingen ter voorbereiding hiervan.*i J willen in vrede
studeren en onze toekomst voorbereiden.

T>e steeds openlijker oorlogsvoorbereiding door de Ameri-
kaanse regering en hun handlangers,zullen voor ons een aansporing
te meer zijn om de strijd tegen deze groep en voor het behoud Tan de
Trede,met nog groter kracht te Toeren.

Namens de afdeling Gooi- en Tiemland Tan de
Organisatie van Progress.Stud.Jeugd,

secretaresse.
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wan. aifne excellentie d. K*<-r Sti*jrin
dep yerenfoj^t staten van amcrrka in nfrd

dtbt2.oi.kep5 op 19 maart bijeen t*. Amsttpdatn in gaboiwv da

lubuJ op «tn cutuctU a-">nd ^Corj^niiMrd door Kunst-

iM )c.dtvi der Öngam »ah'«

«dt 'Deugd dtbbffn ^titt vthoht-

in^ kennis ^tn »m«n ^an h«t -feft ds-t V« n l̂

.kwart- tot ^ Spfi | gendfialö^ uit t a w d e h Sdh 3» sloten bij

Psc-t f in OMb lanol b«6p«k i n j(H 7.u/|«n vof -

dit ais «„ i/endsmt St<sp i" de

. i n ons l a n d e.fc i h < j n \tjofdeir,
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Aan de Ambassadeur van Amerika,
te

£>en Haag, 19 Maart 1950.

Bet Algemeen Hederlaods deugd Verbond, district den Haag',
hedenmiddag in een ledenvergadering bijeen, heeft met
verontrusting keniis genomen, dat binnen korte tijd
12 generaals naar ons land zullen komen.
Wij zien de komst van de generaals niet anders, dan de
oorlogsvoorbereidingen in ons land tebespreken en door
te voeren.
Wij jonge mensen, die de laatste wereldoorlog met zijn ver-

( schrikkingen hebben meegemaakt en er nu nog steeds de
^ gevolgen van ondervinden, protesteren met klem tegen de

komst van bovengenoemde generaals.

Wij eisen, dat de toelating tot ons land verboden zal
«orden voor deze generaals.
*ij willen geen oorlog meerl

Deze brief zal door een delegatie, gekozen op de vergadering,
persoonlijk aan de ambassade «orden overhandigd*

£J £ C/i i-GS*éÏK ifQ/fri
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dezerzijds bericht d.d. 2Q j'ntruIFt
1950, üoss.!68//if̂ 2 wordt het volgende madegedeexo:

Q\g 2̂  i'abruari 195C te 12.30 uur vsrzocut de
Internationale vr&ussdele^atie, die op 27 februari 195C
vanuit Parijs via Hooaendaal in ons iauc \vas gearriveerd,
eer. onderhoud met de Yoor-sifcers van de Jerste en ïweede
.Lauer der dtaten-Gïeusraai.

Deze delegatie bestond uil cie volgende vreemdelingen:
1. Lelio BASSO, geboren te Varazao (It.) 25 December 1903,
van Italiaanse nationaliteit, wonende Corao Venezia 6 te
I.ilaan. I.'ij was in het beait van een dienstpaspoort üo.415,
ge ld i t, tot 11 Juli 195C.

BA3SC is van beroep advocaat en afgevaardigde van de
Socialistische ^artij van Pietro irsiTüO en bestuurder van
deae partij, 'iij is vartegenwoorüiger van de "Partisans de
la Paix".

2. ::.arcel POISS?. geboren te Loriges (Allier) 21 Juli 1912,
van ?ranse nationaliteit, wonende Ruy de l'Université te
Parijs. Hij was in het beait van een ?rans paspoort No.
11294, Geldig tot 23 Februari 1952.

POÏËï heeft jen landbouwbedriji' in de omgeving van
Viohy en hij is lid van het Parlement voor de Parti Socia-
liste Unitaire en lid van het \VereIdvrsdescomitè.

3. Antoine 5CHR03Diia, geboren te Bacierich (Du2.) 25 bep-
tenber 19C1, van Luxemburgse nationaliteit, wono*id.e Rue Dick
34 te ïïsch.

Hij was in het beait van een Luxemburgs paspoort Ho.
0076D28, geldig toï 23 Juni 1950.

SCIüiOiiDuK is van beroep mijnwerker en vertegenwoordi-
ger in Luxemburg van het 'Jereldvakverbond. Verder is hij
vice-voorzitter van de Luxemburgse Vakvereniging van mijn-
werirers en Secretaris van het Luxemburgse Vakverbond.

1̂ 4. Aaneta 3bba OLSSH. geboren te Kopenhagen 22 Juli 1905,
van Deense nationaliteit, wonende Stou Kannikestrade 11 te
Kopenhagen, ü j was in het bezit van e an Deens paspoort ;ïo
4885/47, geldig tot 26 Januari 1953. üj is secretaresse
van haar echtgenoot, die professor ie. 2ij is voorzitster
van de Deense Bond van Vrouwen en eveneens van het Deense
Vredescomité.
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[NICj Professor BRGU3R3 (België }f die ouk deel zou uitmaken
irar: dese delegatie, was door ziekte verhinderd,

J Blijkens een berio..t in "De Waarheid" var. 28 Februari
li . 1950 heeft men aan Professor P&LLADIK uit de 3ovjet-!/nie
'** en aan I'AJLIIl _3jJDO uit'AlbaniS geen visum verleend.

In de paspoorten van genoemde vier vreemdelingen kwam
aen doorlaatstempel voor van Koosendaal-otation dtd. 27 Fe-
bruari 19yC. Üie bijgaande lotocopie. De foto is genoi.ien
uit het paspoort van

lluwjMt^

c

c 't,. »

l De delegatie \verd vergezeld door:
' 3art EIBéOlT.y, geboren te Amsterdam 24 April 1914, wo-

nend ö"~tën~TïüTzë~vaii zijn ouders Ebntage Ke-rklaan 9 te Am-
sterdam. RI3iClT.Ï studeert rechten te iasterdai.i en onder-
steunt het vver.. van liet Vredescomité te Amsterdam zeer ac-
tief. In verband met zijn talenkennis was hij door dit
comité uitgenodigd deze delegatie behulpzaam te zijn.

Deze vreemdelingen werden door de respectieve voorzit-
ters der beide kamers niet ontvangen, iij zijn terstond over.
^ebraciit naar het' Bureau van Politie aan het Buitenhof, waar
zij omtrunt het doel van hun komst het volgende verklaarden!

in,Vij willen aan de Voorzitter van het Nederlandse Par-
lement enige voorstelden overhandigen en zo mogelijk monde-
ling toelichten betreffende de vrede en onder meer ter
waarschuwing tegen het gebruik van atoomkracht voor oorlogs-
doeleinden."

SCHROSDiiR deelCe nog made, dat aij voor hetzelfde doel
reeds in België, Frankrijk en Luxemburg waren geweest en
dat aij daar wel toestemming hadden ontvangen om hun voor-
stellen be overhandigen.

Hen had o.m. ook een langdurig gesprek gehad met de
roeder van de Belgische Koning over de doeleinden wslke
het 'Yereldvredeacomitê nastreeft. Ken zou door haar met
zeer veel begrip ontvangen zijn.

Cp last var. de Procureur-Generaal is aan genoemde
vreemdelingen medegedeeld, dat hun bezoek aan Nederland
ongewenst was en dat aij ze spoedig mogelijk Nederland
dienden te verlaten.

Aantezien BASSO, POYEÏ en SCHROa'DËR beweerden nog
bagage te Amsterdam te hebben achtergelaten, zijn zij per
auto naar Amsterdam gebracht. Aanvankelijk hadden zij ge-
weigerd te zeggen op welk adres dit was. Bij aankomst t<3
Amsterdam bleek deze bagage te zijn bij Dr.VAÏI SMDE BOAZ,
zenuwspecialist, Stadionweg 80.

BASSO, POïlST en SCIIROïlD'ER schreven ten huize van
Dr VAK UliDU BOA^ enkele regels in een gastenboek. 41 j zijn
vervolgens met de trein van 18.00 uur uit Amsterdam ver-
trokicen.

l.evrouw OLSBi; heeft de nacht in hfitel SCIIBV3N, Spui-
straat 4a te 's-üravenhage, doorgebracht en is op l l<;aart
1950 per trein vertrokken (Scandinaviö-expres). ïïr ia tot
de grens toezicht op deze vreemdelingen gehouden.

In de paspoorten van SCHROBBER en BASSO kwamen res-
pectievelijk de volgende stempels voor s
I. Italië", Zwitserland, Frankrijk, 'i'sjacho-Slovsakije.
II. Frankrijk, Zwitserland, Tsjecho-Slowaklje, Polen,
Oostenrijk en een nog niet gebruiktvisum voor Denemarken.
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1r. hat paspoort van POÏBÏ kwame.i fiaen stempels voor.
CLSSU verklaarde, dat aij meerdere malen in leningrad

is £.evteeat. Haar paspoort bevatte geen stenpels van uost-
europese landen. Overigens wordt verwezen naar bijgaande
fotocopie.

Omtrent het optreden van deze delegatie is ook bericnt
vdraonden aan de Secretaris-Generaal van Jua titie, de Hijks
Vresmdelincendienst en aan de Procureur-Generaal te 's-Sra-.
venhage, met dien verstande, dat over de neer VA'; BKDïï BOA3
niets is m-jdegedeeld. (einde)

C

o



UITTREKSEL

Uit : OD 488

Voor : OD 1 378

Ag.nr: 80626

Naam: MAANDVERSLAÖEK BUREAU B.

Naam: COMIIE'S VAN ACTIE VOOR DE VBEDE.

Afz. : BVD datum: 3-3-50.

Aard van het stuk: Overzicht no.1 van de Dienst, afgesloten per 23-2-50»
II» AGTIVITglT^VAN Du O.P.N. ("De WAARHEID") , ' , "' ' ' • ' • '

De richtlijnen van de jongste Partijcpnferentie zullen, naar
verwacht wordt, wel zonder ernstige oppositie door het derde na-:'
oorlogse Partij-congres der C.P.N, worden goedgekeurd. De te.Rot-
terdam te nemen beslissingen kunnen aan de benard.e toestand, waarin
de partij verkeert, weinig of niets ten goede veranderen. Het iso-
lement, waarin de communisten'"zich zelf hebben gebracht door hun
blinde volgzaamheid jegens Moskou en Komihform, nam eer toe dan af.

In Frankrijk en Itali'é gelukte het de communist i sChe partijen,
aanvankelijk om na. de bevrijding deel te riemen aan $ë regering. DQ,
communisten in Ued^rland zijn daarin nimmer geslaagd. De Vereniging
van Vrienden jan de Waarheid en nadien de O.P.N, trachtten in 'de',
aanvang nog in het gevlfi^wte komen van de leiders d^r zgm burger-, •
lijke partijen teneinde -zodoende hun entree in'het re-gerlngsapparaat
te maken. Wat elders in West-Europa aanvankelijk nog a>chee"h_ te ge-
lukken, faalde hier van meet af aan. De teleurstellende ervaringen,
welke de communisten in West-Europa met de beoogde samenwerking en
doorbraak opdeden, leidden tenslotte tot een van hogerhand opgelegde
koerswijziging., Deze beslissing werd nóg' vrij abrupt gnomen toen
£hdanov in 1947 in het Kominform drastische, strijd aarikondigde te-
gen de "rechtervleugel-socialisten"v Daarb'ij r-ic-htte de vijandschap-
der communisten zich in het bijzonder tegen de "reforfHstis^he"
leiders. W£^J# '•'

De taak van de C.P.'N.' wercn̂ Ts, gevolg van deze door Moskou, be-
volen wijziging der tactiek mede aanmerkelijk verzwa°3*&. De partij
moest rmaers sindsdien trachten om de niet-catnmunisti&Vne arbeiders"
buiten hun leiders om onder haar gezag te' iscbiliseren voor het voer ,-n,
'.van gezamenlijke strijd. De partij eiste'welhaast vanzelfsprekend. ,
voor zich alleen het recht op daarbij als proletarische voorhoede
te fungeren. Het positieve element -ter verwerkelijking van boven-1 •
-vermeld streven was^het Moskouse vrede.soffensief. Het werd se4ert
het congres van Wrpclaw in 1948 steeds meer nâ .r vorëia geschoven.
Daarbij ging het in hoofdzaak om; " > - • ' .
Ie... de algemene doelstelling: versterking van de Sowjet-macht in ;

- de ruimste zin en het gelijktijdig afbreuk doen -aan de militair-
en economische weerstandskracht van h-?t Westen:;

2e. de bijzondere doelstellingen: het activeren van d& massa onder
. leiding.'van ,de communistische partijen irv het Wekten teneinde '
de voorwaarden te "scheppen voor het'vervullen van de algemeen-
gestelde taak (sub -l)., . ' . ' , " '

;Het is ̂ ë'en toeval-, 'dat de C.P.'H..-, evenals haar zusterpartijen
i in 'West-EurjDpa juist nu;Jkraehtïg wordt aangespoord tot het ont-
plooien-van .verhoogde activiteit. Deze moet. in de' nabij e-toekomst

afwerpen .o-.a. in de vor^-van vcuig begeerde tnaësa,sta:kingen(
:; uit,vo.er' brengen van het 'Marshall-plan en het' realiseren van

'>ihe't Atlantisch;pee t kunnen, de kansen va.n het/wereld-communisme aan- •
>V;ermind̂ reri.\I)e .belangrijkste-taak-tkn de partij, pm dit '

'"* .iöy het t,.ot'Starid .brengen .mn de eenheid van'on-
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derop-van de arbeidersklasse. De vredesbeweging blijft daarvoor hét
middel bij uitnemendheid. - _ . . •

Teneinde de aanhang zo breed mogelijk te maken wordt.de strijd
voor de vrede gekoppeld aan radicale looneisen. Zodoende hoopt .
ook de rtiet-communistisch geo'ri^nteerdp arbeidersklasse voor vde
desbeweging te winnen, in het bijzonder leden en geestverwanten
de P.v.d.A., van .het N.V.V., maar ook bij confessionele bonden en
partijen aangesloten werkers. .' . ;,

De bedrijvigheid van het 'partijkader nam "de laatste weken to-3'r
waaraan de technische voorbereidingen voo.r het Partijcongres te Rot-
terdam mede debet zijn geweest. Overigens werd de activiteit in de ' .

: partij gestimuleerd door het bekende alarm, dat de jongste Partijcon- ,
^ferentie heeft geslagen. De algemene gang van zaken onde-rsc'h-eidde zich
echter in de jongste verslagperiode niet -orincipieel van die der .voor-*,
^afgaande perioden. Nog steeds vielen in de C.P.N*, haar pers en hulp-

i organisaties ernstige tekenen van verval en crisis wa-ar te nemen.
i ïjot laat'Zich begri-jnen, dat ook de C.P,N. cum énnexis elke geiè.gen-
! ' Hejd wilde aanvatten om meer leven in de bróuwerij'te brengen-, :Die -

kans.werd geboden in de aankondiging van de ' Amerikaan s e wapentrans-
pbrtert voor Weöt-ütluropa. Hier/vondpn. de communisten een d e-r, zo aeer • •
begeerde aanknopingspunten'om aan het algemeen vredesoffénsiëf èeh"
.öctueel en speciaal accent te ̂ vèrlenenö Het ging;;hier vofor".de partij
om een actie, welke rijke mogelijkheden inhield' biri" .,- zij, ïïet/.tijde- ,-
lijk - uit de impasse te geraken. Uitg^aande van de hiervoren sufe' 2"
vermeld^ doelstellingejn trad de C.P.N, in het gareel;oiri voor Sfo-'." -
'derland leiding te geven aan een internationale .communistische cara*. '

\e tegen de wapenzendingen en -ontschep'ingen. „De comimjanisten ris-
l keren, dart zij met hun actie in -Nederland'en elders ee'rp-gevoelig fi-
; asco lijden, indien onverhoopt aan hun aansporingen: o,m; het 'laden sub,1?.-
: .lossen te weigeren geen'gevolg zal worden Vg.egeyën..;-"y Deze' bijzondere
i .campagne,, waarbij'.hè t onder de bevolking levende ver langen naar vred :)'
; wordt ge'éxpMteerd, houdt voor de partij uitgezochte mogelijfcheden \\\m allereerst haar leden en meelopers in beweging :te brengen en-zo-

doende nadien, een massaal verzet te, ontketenen̂ '';ïn .Jariuari werd d^r-
; halve door "De Waarheid" en alle andere 'daarvoor:'.in- aanmerking/ko.meri': ̂

publicatie-organen eert hetze op touw gezet.. Ziij;'bleek inmiddels.'ZC'
. intensief en verbet-en, dat zi-j sedert -de bevrijding nauwelijks haar

', weerga, in'Nederland vindt. Zelfs de agita.tie tegen.de' politionele ac-
ties in Indones-i'ë werd er. enigermate doorrin de schaduw gesteld.

" , De door Washington aangekondigde uitvoering van het Militair
-Hulpprogram stuitte sedert Januari 1950 OTX- toenemende ag'itatie vaft . ,

•''Mas'kou. Aard en, omvang, der tot dusverre waargenomen activiteit, in ' •••
Nederland georganiseerd door en namens de C.E.N., heVberf in dit .jn-

; leidende stadium reeds aangetoond hoe grote waarde het wereld-commu-
;••' . ndsme^daaraan hecht, z'ölfs afge/.ien van de verwachte resultaten. In^ ,
'/overzicht ,no. .12̂ 19,49, 'blz. 6 en 7 werd dezerzijds reeds gezinspeeld^
: ów...het mogelijke aandeel, dat het Kpminfprm en het W.V.V, (ig-'̂ asu

;e;i Internationale Beroeps Afdeling van Zeelieden en'Havenarbjgaders) ,.,
hebben als internationale ,centra voor he£ organiseren v/ath.,0'?'.•••••;';•
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een -grootscheepse staking in de Europese en eventueel Amerikaanse hr,~-
vensteden. De nader' ontvang-en 'aanwi gingen versterkten deze vermoedens
al kon nog niet onomstotelijk en met z'ek^rheid worden vastgesteld. -in

• hoeverre genoemde internationale centra yan het wereld-commUnisme. "3n.̂ r~-
aan actief ' deelnemen. ,De Stalinistis.che_ leiders vermeden tot dusverre-
.QT openlijk mede 'voor den dag te ko'men'. Van communistische: 'z i j de .werd ,„
bij voorbeeld -nog in generlei publicatie gezinspeeld op de' taak, welk:-
de vorengenoemde I.B^A.^van Zeelieden en Havenarbeiders hiprbij zou
kunnen of hebben te vervullen. Be C.P'.N. én' de aan haar zo nauw ge- .

.•lieerde" communistische vakbeweging (E.V.C.) hebben zich de laatste
weken beijverd om ook door het onderhouden .van; internationaal contact

"' te .bevorderen, dat de havens .in West-Süropa 'zullen worden "plat 'gel: ?tf!
In toonaangevende G „P. N, -kringen schijnt men niet bij voorbaat' -öv.ei-
tuigd te zijn, dat al- deze moeite zal worden beloond met" een 'klinkend
succes. Uit de publicaties in "De Waarheid" werd .o. .m. duidelijk,, hoe
.groot belang wordt gehecht aan-de wijze waarop, h e. t verzet in- Antrsrp:'* ' .

r , en Rotterdam op elkander kan worden afgestemd.. ' ; . ' . -
De C.P.Nï hee.ft de leiding van >de stakin^gsactie in Rotterdam

blijkbaar toevertrouwd aa,n een RotterSams Haverïvredesco'mitê., reeds
vermeld- in het voorgaande overzicht. In -Antwerpen "werd. een .gelijk-
soortig comité gevormd. In beide steden bestond echter reeds geruiiT\
tijd tevoren een communistisch^comité van bootwerkers. Ook - •

de Belgische zusterpartTSvW^^heden kennelijk dezelfde tactiek on
' als communistische partij op het tweede plan te blijven teneinde do
, ïn<3ruk te vestigen, dat 'hier geen sprake is van -een strikt communis-
tische beweging, doch veeleer, van een reactie /'ontstaan in- brede In.»

\n d e r bevolking. . , ; • ' - . . - , '
Amsterdam bleef eerst achter met de vorming, "van een' eigen Haveii'-

vredescomitéo De oprichting vond ^as begin Jebruari 1950 plaats. Mede-'
gedeeld werdi, dat het krachtig initiatief van' de. Rotterdamse havena,r-

' beiders otn de. actie tegen het lossen van oorlogstuig, te, organiseren .
'"tot gevolg had gehad, dat ook in Nederlands -andere .belangrijke haven
.een soortgelijk Vredescomité werd gevormd. Dit • comité ! heette', 'te „zi.jn
«ateengesteld "uit havenarbeiders van verschillende " richt ingen^. , Het

C^ steunde "op de vurige vredeswil van de hav,enarbetde,rs en het gehele
werkende volk". Een gepubliceerde oproep, 'werd ohde.rtekerid ~mët de namen
yan D.Kleinsma. M.. van Jjarle, J.Kleyn en G, Tammin^a (Waarheid. 7-2-1950).
-Bedoeld comité' hield op 17-2-195D in de. Diamant beu r s te Amsterdam e on
openbare verga.dering onder de leuze . "Voor^vrede en welvaart t tegen

De Partij h,eeft er de laatste/wekén eveneens zórg
• vo-or gedragen de vrouwen van-ha:ve,narbeiders in t'e schakelen r Zowel het
Voorlopig comité vrouwen van havenarbeiders te Amsterdam als' het Vre-
descomité havenarbeidersvrouwen te Rotterdam bleken .terzake aan het
werk te zijn -gegaan. De rechtstreekse invloed van de partij op de ha-
venarbeiders ,was tot; nog toe in .Amsterdam, groter dan in Rotterdam,
het overwicht van het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties
(O.V.B. ) aanmerkelijk is. De E.V.C, en de daarbij aangesloten A.B.T.

, zullen vanwege hun verknochtheid aan de C/P.N, êe desbetreffende
partij-facties veeleer spontaan ondersteunen. 'vYan 'het 0.v.B. ds zulks,

Uitgetr. door: Op aanwijzing van:

Datum:
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althans in het huidige stadium, niet te verwachten. De houding van
dit Verbond is voorshands passief, zo al niet principieel afwljsend
tegenover de communistische actie. De O.V.B.-bestuurder A.v.d.Berg
heeft kennelijk een slag om de arm gehouden en zal, waarschijnlijk do •
houding van het O.V.B, in positieve zin beïnvloeden als hi'j de even-
tuele reactie in het buitenland pp de Amerikaanse waperizendingen
heeft waargenomen. In het verbondsorgaan "Nieuwe Strijd" (6-2-1950) -
gaf hij zijn persoonlijke mening, dat in de huidige onis-tandigheden de
Rotterdamse havenarbeiders zich zelf tot slachtoffers zo-uden maken 'van
de stakingsparolen van het Rotterdamse, HaVenvredescomité* "zonder re-'
delijke kans om de oorlog te keren". Deze verklaring liet echter nog
ruimte te over om van tactiek te kunnen veranderen'. De Q.P.N., -die bij
deze stand van za,ken nog geen kans zag om het O,V.B', in haar kielzog
.te krijgen, veroordeelde diens houding als "trdekistisch". In' deze
gehele af f air e neemt het O.V.B, een\po,sitie op de .wip in-. Zijn beslis-
sing in de ene of andere richting kan van grote'betekenis zijn.

De CpP.N. heeft de eigen dagblad-rotatiepers..-Van. "De Waarheid"
op 21 Januari j.l, officieel in gebruik gesteld. Daarvoor werd de drv
gekozen, waarop Leni'n 26 jaar geleden ontsliep, -Door massale colportr-
ge met de .eerste (gratis) nummers/ gedrukt op de, nieuwe pers, werd. a' "ï
:dit voor d.e partij, gewichtige.'gebeuren extra relict1 ̂ gegevem H<Qt lag'
oorspronkelijk in.de bedoeling te Amsterdam ,e-en ,fe:estelijke receptie
van het Partijbestuur te arrangeren. Deze ontvangst, werd everi^ei te
elfder ure door De Groot, en zijn naaste medewerkers afgelast-, omdat do
partij zich beneden de gestelde verwachtingen had Ingespannen,,;,Ook ,:
soortgelijke C.P.N.-festiviteiten elders in het land ,moesten,op ïast
van de partijleiding zo mogelijk nog worden geannuleerd-. Dit was zvk-.u*
een markante vorm van critiék en zelfcritiek. Vele ijveraars .voor het -
Waarheid-belang zullen deze zelfkastijding met gemengde1 ge vo e; Ie ris 'heb-
ben ondergaan. De partij trad hier weer eens, op als de. gestrenge op*-
voedster va.n alle proletari'ërs, die zich;onder haar hoede hebben go-
'steld. yomvattériaey ,

De eerste 16. paginarè*̂ icra.ra't van eigen -oers bevatte o.m. geluk-
wensen uit de partij en van zusterpartijen in het buitenland, Aan
Lenins theorie'én en zijn levenspraktijk werd'egn .Uitvoerige beschrij-
ving gewijd. Voorts -werd een nieuwe -rubriek "Partijleyen" geopend,
v/a^raan me.t medewerking van lezers veel zorg, wordt feest eed-. Gememoreerd
werd, dat onbaatzuchtige part-1 jgenoten en lezers...in drie oblïgatiele-
ningén met 61.000 ins-chrijvingen f„ 1.300.000.-- hadden bijeengeJbracht,
(dus per inschrijving ruim f. 21.-). , - • _• ' . •

In overzicht no. 12̂ -1949,: blz. 19 :werd gewezen op het wederom
oprichten van het instituut van zgn. arbeiders-correspondenten (ar-
cors) vóór het partijdagblad, -"De 'Waarheid" (21.1..19'5.0 j «n' he,t jongïst.o
Uanu ar i-nummer, van "Polltlek^en ̂Cultuur" gingen nader '-op., dit onderworp
in. P.Clerkx schetste' het resultaat van eigen bericht^eveng;. '"een •<

• le^ndige krant, rijk aan gezonde'1 volkshumor, eert bon't'e, af-wisséling
van.verhalen, berichten, beschrijvingen en 'verhandelingen, caricatu- , -
r.en. en foto's". Hond erddu i-zend en (!)' lezers beschikken, '^volgens deze
' r in P. en G. ov.er' zo omvattende ..talenten ••'en krachtfen, 'da't,.



UITTREKSEL

Uit : Naam:

Voor : Naam:

Ar„ . datum:
Ag.nr: Afz- •

wanneer deze zouden worden georganiseerrij dagelijks de beste krant kon
Aardworden gemaakt. "De Waarheid" noemde op haar beurt de arcors "de oren

en de ogen van de krant", de voornaamste bron van het communistische
dagblad over het leven van de arbeidersklasse, want de arbeiderscor-
respondent "liegt niet en vervalst niet, houdt de-lezers op de hoogte
van de werkelijkheid van de klassestri jd!'. De -vraag rijst of de be-
roepscorrespondenten van "De Waarheid" zich aan de reputatie van die
naam minder laten gelegen liggen, Sen partijfunctionaris, die in een
vergadering de klacht van verschillende huisvrouwen-lezeressen over
het ontbreken van plaatselijk nieuws in "De Waarheid" (een algemeen
voorkomende klacht) trachtte te weerleggen, merkte o.m, op, dat het
vermelden van "de strijd van onze mannen in de fabrieken voor het
verbeteren van hun positie" eerst met recht plaatselijk nieuws was*

Dezerzijds kon worden geconstateerd, dat recente arcor-bericht-
geving in "De Waarheid" grieven ten opzichte van behaalde bedrijven
bevatte.

"Met volle zeilen" (Januari-no. 1950 van het propagandablad der
P.v.d o A.) bevatte het commentaar, dat de arcors in Duitsland in de

l twintiger 'j Ar en de kern vormden van bedrijf sspionnage ten gunste van
de Sowjet--Unie.

De .abonnéwerving en colportage voor "De Waarheid" leidden nog
niet tot stijging van de totale oplage. In sommige grotere steden
bleek het aantal bedankjes de nieuwe aanwinsten nog altijd Öe over-
treffen. Aan "De Waarheid" met zijn circa 100.000 abonné^-s blijft bij' ,
deze sta,nd van zaken voorshands oen moeizaam lot beschoren.

De communisten hebben te Amsterdam een particulier bezoek van
Montgomery op 13 Januari 1950 aldaar aangegrepen om tegen de maar-
schalk te doen demonstreren onder het motto: "Laat Montgomery weten,
dat hij niet welkom is". In Am s te r d ara- ""e s t staken onbekenden aan de .
voorstond van het bezoek (12-1-1950) de brand in,een pop, die de ge-
allieerde legerannvoerder moest voorstellen. Elders werd een soortge-
lijk conterfeitsel aan de bovenleiding van hot tramnet opgehangen.
Bij de verwijdering heeft de politie jongelui, die een dreigende hou-
ding aannamen,uiteengejr.agd. Overigens werd door middel van pamfletten,
gekalkte leuzen e.d, geageerd, Spandoeken werden ontplooid en spreek-
koren werden door "communistische vrouwen" aangeheven. Enkele arres-
tanten werden opgebracht, waarbij omstanders onder het geroep van
"fascisten" een dreigende houding aannamen. Terzake openlijke geweld-
pleging werden ook daar enige aanhoudingen verricht. Op de dag van het
bezoek werd luidruchtig gecolporteerd met "Vrede", uitgave van de
Vredesraad van het bekende Organisatiecomite^Stötijn. De CUP,N. -ge-
tuigde openlijk van haar instemmende belangstelling door een gekleurd
relaas in "De Waarheid" af te drukken. Het A.N.J.vI protesteerde bij

..• Amsterdams burgemeester tegen ^ontgomery's aanwezigheid.
U . . " . '

De G.P.N, sloeg de propagande-plank mis met de verspreiding (in
40061 - '49 ,
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de nacht .van 24 op 25 Januari j.l.)--.yan een ondef .haar naam gedrukt
pamflet "Ws.t gebeurt er in .Indonesit??-". Öaarin werd de R.I.S. o.a.
aangeduid met, de "Verenigde Marionetten Staten" (zie ook hoofdstuk I

/van dit overzicht),, Volgens het schotschrift waren grote gebieden op
Java en Strmatra in handen van ."de vrijheidsstrijders, die door de

l Communis t i-sche partij van Indonesi'é worden aangevoerd"..In de steden
staakten en demonstreerden'de arbeiders "tegen de bezettingsmacht en
de landverraders". Maar 'aldus een ander^ passa,ge: _"In de bergen leeft
en strijdt 'de .echte Republiek- Indonesia verder» Aan haar zijde staat
de grote massa va,n de Indonesische arbeiders, en boegen. Aan haar zij-
de staat het wereldfront van de democratie en het socialisme, dat
met de SO-wjet-Unie aan het hoof'd, achthonderd milTloen mensen' oravat".

Luttele ureri na de verspreiding van hot pamflet moest ook het
partij secretariaat aan de Roemer Visscherstraat te .Amsterdam plotse-
ling ervaren, dat d? Sowjet-Unie de R.I.S. als souvereine staat er-
kend had. Iri het C.P.N„-pamflet werd beweerd, dat de inzet van'Neder-
landse troepen wom de mariqrietten-stnat van Hatta aan het Indonesische
volk op te dringen", -een nog groter en gevaarlijker koloniaal-avontuur

•- was dan de mislukte militaire acties voordien, .
De erkenning van het Soekarno-Hatta-regirne door Moskou plaatste

de partijleiding in Nederland voor een onaangename situatie. Niettemin
Xj zwaaide het dagblad der C.P.N, een dag later dan de'Sow.jet-Unie uit-
.bundige lof toe vanwege haar "standvastig gevoerd^ buitenlandse poli-

Etiefc" ("Waarheid" 26-1-1950).

40060 - ' 4 9
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FGD. DIRECTEUR VAN POLITIE

te Amsterdam .

No. P

Bijl.

Ro./LM.

AMSTERDAM, 20 Februari l»'50.

VERTROUTdELI JK.

FE&1950

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 28 Januari j.l. no.
78259 betreffende communistische actie in verband met bezoek
van Veldmaarschalk Montgomery, heb ik de eer U mede te delen,
dat een tweetal verspreiders der bedoelde pamfletten in de
nacht van 12 op 13- Januari 1950 door de politie alhier werden
aangehouden,geverbaliseerd terzake overtreding van art«69
der Â P.V. t.w.:

Wouter üACK, geboren te Haarlemmermeer, 23 October 1901,
timmerman, wonende te Amsterdam Bénkoelenstraat 5 huis;
Willibrordus Nicolaas PHILIPOOM, geboren te Amsterdam 29
Juni 1931» rijwielhersteller, wonende' van Beuningenstraat
66 I.
Van de sub I genoemde is bekend, dat in"de Waarheid"van

8 November 19^6 een advertentie was geplaatst, luidende:
"Wij feliciteren de Sowjet-Unie en kam.Stalin met de herden
king van de revolutie, Fam.Sack, Benkoelenstfaat 5 hs.
A'dam."
De sub II vermelde werd op 25 Januari 1950 aan het poli-

tiebureau Spaarndammerstraat te Amsterdam geleid terzake ver-
spreiding van C.P.N.-pamfletten.

Ma verhoor werd hij heengezonden.

De Proc.ureur-Generaal,
fgd.Directeur van Politie,

(van Dullemen)

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken
(t.a.v.de heer Jhr.Mr.W,J.Th.SERRARIS,)
Javastraat 68
te 'ŝ GRAVENHAGB.
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Terugzending «tukken

Onder verwijzing aaar Uw schrijven No. 24547 dd, 9.3,
1950 en in aansluitlag op mijn beriéht no. 79789, dd* 16*3.
195©,, moge ik U hierbij, onder dankzegging voor de verleen*
de inzage, de bescheiden betreffende de Indonesie-quaestie
wederom doen toekomen.

EET HCOFD TAH DU BÏSN3Ï

A.gDrdo. i Ileioi». Uppl'.fl van de Afdeling
V- •'hief en Postzaken

y.u Kabinet -van den Minister-President
Plein/ 1813 no. 4

van
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IITd/h 5 n.a.v. schr. van Min-Pres. 79789 z. Co.

D I Ü K S T G E H E I M

Terugzending stukken
UITGÈfiOEK

Naar aanleiding van Uw schrijven no. 24547, dd. 9.£,1950,
moge ik Ü hierbij de stukken, betrekking hebbende op de Vre-
desbeweging, onder dankzegging voor de verleende inzage we*
der om doen toekomen.

Betreffende de moties en requesten tegen uitzending
naar Indonesië" van zich te Schoonhoven bevindende militairen,
welke stukken mij bij uw schrijven no. 24511, dd. 20,11.1949
werden toegezonden, moge ik U mededelen, dat deze nog in be-
handeling zijn. Ik zou het derhalve zeer op prijs stellen,
indien ü bedoelde bescheiden nog enige tijd ter mijner be-
schikking zoudt kunnen laten. Na afdoening zullen zij onmid»
dellijk aan U worden teruggezonden*

Het Hoofd van de Dienst
• -'">•" namens deze:

/ji
91 G.

Aan de Beer Hoofd van de Afdeling
Archief en Postzaken
v/h Kabinet van den Minister-president
Plein 1813, no. 4,
te



KABINET VAN DEN

MINISTER-PRESIDENT

1SD/BM.
NP. 24547

9 Februari 1950.
Plein 1813, No. 4

A&n de Heer J.G.Crabbendam,
Bin

In opdracht van Mr. Pock en mede naar aan-
leiding van een telefoongesprek met Uw plaatsver-
vanger, de Heer L, L. van L&ere, zend ik U hierbij
drie brieven op het gebied van de Vredesbeweging.
Gaarne zal ik deze en eventueel volgende stukken
van U terug ontvangen.

Van deze gelegenheid moge ik gebruik maken,
U te verzoeken de U destijds toegezonden moties
en requesten betreffende de Indonesie-quaestie
aan het Kabinet van de Minister-President terug
te zenden*

KABIKE! VAïi DE
Hoofd Afd. Archief en Postzaken,

k (D.Drukker)

37270 - '46



VAN VRouxsii VAII
deer.l R.Koedijk.Kattenburgerachteratraat 71,
A H Ü ï B H D A M.G.-

FOTO

Arasterdam, 8 februari 1950.-

Aan de M i n i e t e r r ., a d,
te
u ü w H A A a.-

Ingesloten Eenden ^ij U een M O T I S, die werd

aangenomen op een Openbare Vergadering te Amsterdam, op 8 februari j. l,

Inmiddels verblijven wi

Hoogachtend,

namena het Comité «

C



M O T ! »

De Ojeóbiire Vergadering van vrouwen van de ïi landen te jLO».terdan4

bijeen ólp ^oeflBdag 8 Februari in gebouw *t

begroet de actie van de havenarbeiders otn dé we

te lossen, '

is van oordeel, dat ons land en volk geen behoefte -b

Amerikaanse wapens, die moeten dienen om een d«r$e

doen losbarsten, maar dat ona volk behoefte heeft aan

van woningen op grote schaal, aan beter onderwijs voor
• * ' • ' - . - • '

aan betere verBorging van de ouden van dagen, aan

lagere prijzen voor het werkende volk en boven allen
" - . -<-

verklaart», all« krachten te zullen inspannen om de

havenarbeiders «n hst Haderlandse volk tot; een
• , :H.v -r." ' • • „ • • . • ; - . -

roej^t al^ T^B*to op, om naast hun mannen de1 stel j d' i

duur zaae vrede ae«t alle middelen te ondersteunen t'-

besluit^ deze. motie te zand«n aan de vredeacomitets ,<

datma »B Bait«i4ï^ae:'havenar>eider8, aan de regering.*

ataten-Owaeraai, aiemede aan de pers.

..'- .-•'•^ ",'•" •• •' •* *sv:^i^>:'-VV£^^-'̂ ^:•"" j-.-*;J"-' ^••'''^^. '^^-'f^^^L,:---<c^^^':-^- ^.T^VÜ
"' "• ,*:•<*•'*•'?''» '•"" -•.li-.'V;:̂ ^*,*-^":* :̂̂ "''. V^Vv" V ' " ' - :-'*ï;-'-.'$-'-'.':--'*ft

•; .̂ ^-r.*.-.̂ è^^^J ;̂:;-S^J"^v>;5*
^̂ |̂ l̂4!̂ ^̂ î̂ ^̂ î••r;-vigt^." ::••|8;^.^^:^^^•^•:!:v^•&l*5^*^*^*>*»:•:if̂  '̂



AMSTERDAMS
TBBDBS COMITÉ,
H.Keiaersgr. 61

7 Februari 1950.

Aan de Minister President,

r

Excellentie,
123 afgevaardigden van 93 Amsterdamse bedrijf s- en buurt-
Comite's in vergadering byeen op

3 Februari in Kraenapol-sky
protesteren met klem tegen het voornemen om binnenkort de
wet voor het instellen van de z.g. burgerlijke etaat van
beleg in te voeren.
Beschouwen dit wetsontwerp als een ernstige inbreuk op de
democratische rechten van de Nederlandse bevolking, omdat
de vrijheid van vergadering, drukpers en zelfs van het
briefgeheim hierdoor worden opgeheven!
WJjzen er op, dat juist in deze Februari-maand de Amsterdamse
bevolking zich bewust is, dat tegen elke inbreuk van de
democratische rechten van de bevolking op eensgezinde en
strijdvaardige wijze is opgetreden, in 't byzonder gedachtig
aan de grote Febrnari-staklng in 1941.
Besluiten dit protest, aan de Regering en de Pers bekend te
naken.

Met verschuldigde eerbied,
het Amstexakma Vredes Comité,



> ?;<//. ' '•

De conferentie van de organisatie VERENIGD VERZET
1940-1945, met afgevaardigden uit geheel Nederland
bijeen te Amsterdam op 7 Januari 1950, protesteert
net klem tegen de komst van een permanente delegatie
van buitenlandse militaire specialisten in vredestijd
in Nederland.

*r Zij ziet in de komst van deze Amerikaanse militairen
een verschijnsel van het prijsgeven van onze nationale
zelfstandigheid, een uitleveren van onze zonen in het
leger aan vreemde opperbevelhebbers en een daad, die
de duur bevochten vrede in gevaar brengt.

De conferentie, geheel bestaande uit oud-verzetsmensen»
acht het haar plicht het Nederlandse volk te waarschuwen
voor de ernstige gevolgen, die dit als onschuldig voor-
gestelde feit voor onze onafhankelijkheid zal hebben.

Zij besluit deze motie ter kennis te brengen van de
regering en van de pers.

c
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Aan de Baad van Ministers.

Den Haag, 7 *ebruari 1950

Ezellenties ,

Het Haags Vredes comité, bijeen in vergadering op
Vrijdag 3 februari 1950, protesteert heftig tegen net tekenen

*- van het Amerikaans Verdrag tot llilitÉire Bijstand, welk verdrag
' het Haags Vredes comité ziet als een oorlogsverdrag.

Zij verzoekt ü dit verdrag wederom op te e eggen
als zijnde schadelijk voor de belangen van het Nederlandse
Volk.

het Haags Vredes comije,

,J''/'''^"
(A. J. Uorljn, secr.)



U I T T R E K S E L
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V * 'fS In'overzicht no. 1.1-1949 werd beknopt gewag gemaakt van het
Nationale Vredescongres, dat het Organisatie Comité van het Wereld*

'vredescongres op 10 en 11 December .1.1. te Amsterdam had belegd als.V;,,/
i onderdeel van' deze internationale communistische campagne. De RussiscbV
l delegatie, die het congres zou bijwonen, kwatti tengevolge van vertraging
i eerst na de sluiting ervan op Schiphol aan. De Sorjet-Russlsché afge-
vaardigden hebben nochtans elders het 'woord gevoerd in plaatselijke - .
•vvrèdesbijeenkomstert, o.a. te Rotterdam, Den Haag, Enschede en Utrecht'
en op de reeds vermelde afscheidgmeeiing op het Beursplein te Amsterdam.
Evenals het Nationale Vredescongres werden deze bijeenkomsten, kenne-- ....
'lijk achter de schermen gestuwd door de communisten. Sommige buiteji-
landse gasten beperkten zich daarbij, gelet op het bepaalde-'in de-'S '; < .
Vreemdelingencirculaire JP,, geenszins tot toespraken .van niet-propa-: •
gandistisch politiek of sociaal gehalte. ' •

i •' Zo bleek tijdens .het voornoemde Nationale Vredescongres, té Amster-
dam dat'de vertaling van een toespraak ener buitenlandse gaste fi.eV
de Tsjechische Fucikova) meer omvattend,was dan de vreemdelinge zelf
hö,d gejiouden. Aangezien deze volledige tekst niet door haar zelf doch

' -door een ander (in het Nederlands) werd voorgelezen, heeft men waar-r-
: schijnlijk gemeend'zich op die wijze aan het bepaalde op grond van de^
* genoemde Vreemdelingencirculaire I1, te kunnen onttrekken.

'De Sovjet-Russische professor Paladin uit Kiev merkte overigens
ter openbare vredesmeeting te Rotterdam (12-12-1949) o.m. op,'dat de.
krachten die de nieuwe oorlog willen, n.l. de Engels-Amerikaanse im-
perialisten, samenspannen en de aanval op de vrijheid en vrede van
de volkeren voorbereiden. 7.

O
• Uit een .oogpunt van organisatie kan het eerder vermelde Nationaal

Vredescongres te Amsterdam niet voorbeeldig worden genoemd. De reso-
lutie van het Wereldvredescomité gaf geen aanleiding tot enige ge-
dachtenwisseling. Ook de afgeraffelde en meermalen onderbroken rede"
van Haakon STOTIJN in een stampvolle zaal, waar alle aanwezigen J
uur moesten staan, werd niet door discussie gevolgd. Van de zijde van
het bestuur werd geen leiding aan de besprekingen gegeven. Bovendien
bleek overleg in de delegaties te hebben ontbroken. Talrijke sprekers
zeiden vrijwel hetzelfde. Het was.een praatcongres, waarbij danig op
,het sentiment van de aanwezigen werd gewerkt» Wat anders te zeggen van
de jongste discussiant, die, drie jaar oud, op de arm van zijn moeder
voor de microfoon om de terugkomst van "pappie" vroeg? Of van de acht
scholieren tussen 10 en 15 jaar, die ieder voor zich "luide protesten"
lieten horen tegen het gebruik van verouderde aardrijkskunde- en ge-
.schiedenisboeken; die "met klem" betoogden, dat zij zich zouden ver-
zetten tegen demilitaire propaganda op de scholen; die een "dringend
beroep" deden om te'komen tot onderwijsvernieuwing en die zich t.a.v.
d;.e- politiek op school, "door niets zouden laten weerhouden" waarbij
zij,rtalle krachten" zouden "inzetten voor het vredeswerk. Nadien moest

de .samenstelling van een Vredesraad worden bekend gemaakt,
j enige,,-negere organisatorische resultaat, '



x MXH1S3ÜBIE VAH
BISKEHLANDSE ZAKEN

1 s-«4raveahage, 23 Januari 1950
Jairaatraat 58

»o«, 78259
Bijl.t één VEE^HOÜWSLIJK

Betr.» oommanistisofae aetie
i.v,m. bestoek van Veld-
maarschalk MONT&OMERT

Wellicht t«n overvloede doe ik tJEOA hierbij
toekomen fotocopie van eeö exemplaar van de pamfletten,
welke werden verspreid la verband met het bezoek van
Veldmaarschalk MONTGOHERT aan Amaterdam, naar de ia-
hoad waarvan ik kortheidshalve moge verwijzen.

HEI HOOPB VAH BE lïIBIÏSf
Namena

De Bdelgrootachtbare Heer
Mr A. A. L. f. van Dol lemen,
Procareur-öeneraal, fgd
directeur van folitle,
te

-

t taf We W.J.ïh* Serraris
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MISISÏEHIE ?AH

BÏHHSHLA.NDSE ZAKSH
«a-örave
Javaatraat

/9
;e» 28 Januari 1950

78259BIJL t . tai
Betr.t ooomttoistische actie

l.v»m. beaoek «aa Teld-
maarschalk HOHTGOMEHY

,—•̂ *i**-'*i'"B'
c.,t,*~ >'"v

**? V' :. '' ' i ,

Wellicht tco overvlaede doe ik DESA hierbij
toekonen fotocopic vaa een exemplaar vaa de pamfletten,
welke werden verspreid ia verband met het bezoek van
Veldmaarschalk tófTöOJERY aan Amsterdam, naar de
hoad waarvan ik kortheidshalve noge

O
HET HOOFD VAH DK

Kantene deae,

Jhr Mr W.J.Th. Serraris
Bdelgrootachtbare Heer

Jir A.A.i.?.van Dulleaen,
Procurear-öen«raal, fgd
dlreoteur van Politie,



11 Januari 1950.
r
itum bericht:

Rapporteur: -
Van wie is het bericht afkomstig: Bigenjpersoneel.
Betrouwbaarheid bericht: " '
Betrouwbaarheid berichtgever:
Ondernomen acties:

Betrouwbaar.
Betrouwbaar.
Z. te Schiphol en
P.I.D* Amsterdam
ingelicht.

No. G. V. 10/50 Geheim.
V E I L I G H E I D S R A P P O R T .

BERICHT:

C
Onderwerp: Poging publiek op te zetten tegen

komst Veldmaarschalk Montgomery naar
Amsterdam.

Door het communistisch georiënteerde Amsterdams
Vredescomité werden hedenmorgen in de straten
van Amsterdam-Oost pamfletten verspreid, die
het publiek opzetten tot het verzenden van
telegrammen en het zenden van delegaties naar
de verblijfplaatsen van Montgomery, teneinde
hem duidelijk te maken dat hij in Nederland :
niet gewenst is.

Een exemplaar van dit pamflet gaat .hierbij.

Coll

C
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Amsterdamse Vrouwen, Mannen
en Jonge mensen

Vrijdag de dertiende Januari zal de Britse veldmaarschalk Montgomery,
de opperbevelhebber onder Amerikaans toezicht van de Westenropese
legers, onze stad bezoeken.

Volgens sommige kranten komt deze soldaat niet als soldaat, maar met
het oog op de organisatie van jeugdvacantiekampen.
De ware bedoeling van zijn komst is duidelijk genoeg. Enkele dagen ge-
leden nog, hield Montgomery's chef. de Amerikaanse president Truman,
een rede vol oorlogsdreiging. En daarom: Montgomery komt ALTIJD all
soldaat. Elk van zijn daden is er op berekend Nederland nauwei te
betrekken in het Noord-Atlantisch oorlogspact, de grote militaire samen-
zwering tegen de Sowjet-Unie.
Elk van zijn daden is er op berekend de plannen uit te voeren, die Ne-
derland tot slagveld en onze jongens tot kanonnenvtees willen maken.

Montgomery komt niet voor vacantiebesteding.
Montgomery is de opperbevelhebber van de „legers" van de West-
Europese Unie, die zich tot taak heeft gesteld de organisatie van de
aanval op Oost Europa.
Montgomery i» de man die kort geleden heeft gezegd:

„Als iemand een aanvalsdaad pleegt tegea de volken van West-Europa,
van welke kant die ook komt, dan krlffen we een pracht van een fuif
en daa tullen we een hoop menwa doodmaken."
Hoe het met die aan valsdaad xit. zei hij elders: „Volgen» mijn opvattingen
zijn de landen van het Westen op voet van oorlog met het communisme.
Het is mogelijk rt«t ctte worsteling ons in een MteM|ke oorlog stort."

Dit u met de taal van Iemand, die vacantiekampen organiseert.
Dit is de taal van norlogshitsers!
En als Montgomery naar Nederrand komt, is dat om te bespreken, hoe
de onwil bij het Nederlandse volk om zijn jongens voor deze slachtpar-
tijen af t»» staan, teniet kan worden gedaan.

( Vaders, moeders, verloofden:
Het is Montgomery om je jongen te doen!

Jonge Amsterdammers: Montgomery komt om jullie rijp te maken voor
kanonnenvlees in een schandelijke oorlog tegen de vredelievende vol-
keren van Oost-Europa, een oorlog, die niets anders zal brengen dan
dood en verwoesting.

Amsterdammers: Laat Montgomery weten, dat hij niet welkom n in onze
stad'

Zendt telegrammen en delegaties vanuit Uw bedrijven, buurten of ver-
enigingen naar burgemeester d'Ailly om hem mee te delen, hoe U over
het bezoek van de vreemde militair denkt

- Zendt delegaties en boodschappen naar de nader in de kranten bekend
te maken verblijfplaatsen van Montgomery, met de mededeling, dat wij
aan zijn plannen niet meedoen en dat hij goed doet zo snel mogelijk te
verdwijnenl

Amsterdams Vreëescomité.
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" 03STREKSEI.

bericht: 11 Januari 1950.
«ttr;
I* tet b«3*icht afkomstig!

Schiphol «t
P*I*D. Aaatentoa
ingelicht*

Ho. O.V. 10/50

. OaSflartwrpi Poging putollsk op te
V«iflaft»i«schölk

DCKOP Itót oaoEKttilstlSfifc göoarl®j3fee©rd« JaBt
' werdaa tMÖdflwsrgen la öe «tmtMt

01*

t*l«gp«tejea «n hat
««-

**
Mét

Ken «xant&aar» van alt paaflet gaat hierbij,
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Een katholiek tot katholieken;

VERBOD ATOOMBOM
CHRISTENPLICHT!

•]V"U öe vrede op de wereld in gevaar is, moeten w« als Katholieken ons met alle kracht inzetten
-1-' voor het behoud er van. Juist als Kat h o l i e k en: want is het Christendom niet* heel
speciaal een godsdienst van de vrede ? „Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil," klonk
het bij Christus geboorte. „Zalig z^n de vreedzamen, want ze zullen kinderen Gods genoemd
worden", zei Christus zelf, en togen Petrus, de eerste Paus, richtte hy het nog steeds actuele
woord: „Wie het zwaard trekt zal door het zwaard omkomen". En Plus 7ÜÏ heeft, als opvolger
van Petrus, op Kerstmis 1944 de oorlog scherp veroordeeld: „Als ooit een generatie uit het
diepst van z|jn geweten de plicht heeft om de kreet: „Oorlog aan de oorlog I" te laten horen,
dan is het zeker wei de tegenwoordige". Hé1, is een zeer zware plicht voor ona, Katholieken, om
deze woorden van Christus en van de Paus, waar te maker, en ten uitvoer te brengen. Het is
een gewetenskwestie van de eerste orde. We zijn er niet van af met te zeggen dat er toch weer
oorlog komt, ja juist dan plegen we verraad aan het Christendom en aan ons geweten.

Honderdduizenden Katholieken in alle landen
ter wereld werken actief voor de vrede. Ze
hebben de kans aangegrepen om nut nu overal
een geweldige actie gevoerd wordt voor het
verbod van de atoombom, -hun stem als Chris-
tenen te laten horen. Want het komt er op
aan, dit gruwelijke duivelse wapen voorgoed
uit de arsenalen van i e d e r land ter wereld te
bannen, om zo een begin te maken met de to-
tale opheffing van die araenalen, en zo de
eerste stap te zetten op de weg naar een wer-
kelijke vrede, de vrede in Christus' zin. Daar-
om is hét onze vurige plicht om achter elk
bom te verbieden, de uitvoering van dit ver-
initiaüeftt:staan dat ten doel heeft de atoom-
hod te cfl^W&leren en de schender van het ver-
bod: degeiië'̂ fiè als eerste de atoombom werpt,
wie dat ook isr aU oorlogsmisdadiger te be-
handelen.
Daarom dwingt ons geweten ons, achter het

gezamenlijke Braziliaanse schrijvers, waar-
onder veel Katholieken uiteraard, deden het-
zelfde. De bisschop van Triest, de hoogeenv.
heer Santüt, deed insgelijks; ook Carloa Pel-
licer, een Mexicaans Katholiek dichter, teken-
de. Het Katholiek Heilig Kruis-Verbond in
Hongarije nam een artikel in zijn nieuwe
statuut op over medewerking aan de zaak van
de vrede en de eerw. heer Chrzaszcs, professor
aan de St. Jan Kanty-school te Warschau zei:
„Wij priesters, die catechismus -onderwijs
geven, scharen ons zonder uitzondering: in de
rijen van de verdedigers van de vrede en teke-
nen de Stockholm-oproep met vreugde."
Een Katholiek Cubaans theoloog, dr Domingo
Villamil, tekende voor de vrede; in Finland
zijn geestelijken ook actief bezig met het pro
pageren van het" atoombom-verbod.

zjjn slechte enkele grepen uit de machtige

dei*, bisschoppen en geeleerden, middenstan-
dringend willen verzoeken, zich In deze zin
dera en kloosterlingen, vanaf deze plaats
alt te spreken. Laat de wereld toch onze stem
horen! Het zal alttfd en In alle opzichten de
Christenen en het Christendom ten goede
komen. Laten we God bidden en ons tot het
uiterste inspannen dat dit alles gelukken zal
en dat zo de vrede behouden blijft.

IN DE HELE WEKELI»
„Als aanhangers en leerlingen van Christus,
de Vredesvorst", zo zeiden de gezamenlijke
Hongaarse bisschoppen, „veroordelen we in
het bgzonder de moordwapens dief als ze ge-
bruikt zouden worden, niet alleen een aanval-
ler, maar ook weerloze volksmassa's zouden
doden." En de Zeereerw. Heer G abel, hoofd-
redacteur van het Franse Katholieke blad
„La Croix" zei: ,,Het gebruik van de atoom-
bom is tegen de natuurlijke en Christelijke
moraal. „Met de daad hebben duizenden Franse

voor niets*&eideii de Franse bisschoppen en
kardinalen pen half Jaar g-eleden: "„Een Chris-
ten kan" en mag niet ongeïnteresseerd zijn voor
de pogingen, die gedaan worden om dé vrede
tussen de naties te bewaren."
Laten we de handen ineenslaan en uit alle
macht werken voor de vrede en God bidden,
dat ons werk zal
niet meer aanr of
worden.

. Dan twijfelen we er
moeite zal beloond

H. NIJMAN
Marathon weg 33 H
Amsterdani-Z.

*) Zie „Vrede", No. 1, pag. 3.

D* redactie plaatst m«t rrerigde dit a-rti-
kel ?*• de heer Njjman. Ze ondersteunt
9QD oproep aan de Katholieke Nederlan-
ders tot bet nemen van initiatieven in de
g-eest van Stockholm^ en ze vraagt ons*
Katholieke lei»ra, hnn geduchte» hierover
*an hen» »t_ aan ons te whrüven.

,-. , ^. j.- .t. s
'f^'^f ƒ ;

" :*''

TEKENT! TEKENT!



deze woorden van Christus en van de Paos, waar te maken en ten uitvoer te brengen. Het is
«n gewetenskwestie van de eerste orde. We xftn er niet van af met te zeggen dat er toch weer
oorlog komt, ja juist dan plegen we verraad aan het Christendom en aan ons geweten.

Honderdduizenden Katholieken in alle landen
ter wereld werken actief voor de vrede. Ze
hebben de kans aangegrepen om nu, nu overal
een geweldige actie gevoerd wordt voor het
verbod van de atoombom, hun stem als Chrts-
tenen te laten horen. Want het komt er op
aan, dit gruwelijke duivelse wapen voorgoed
uit de arsenalen van i e d e r land ter wereld te
bannen, om zo een begin te maken met de to-
tale opheffing van die arsenalen, en zo de
eerste stap te zetten op de weg naar een wer-
kelijke vrede, de vrede in Christus' zin. Daar-
om is hét onze vurige plicht om achter elk
bom te verbieden, de uitvoering van dit ver-
znitiatief tejïtaan dat ten doel heeft de atoo»-
bod te cntitfoleren en de schender van het ver-
bod: degene 'Üié als eerste de atoombom werpt-,
wie' dat ook is, ak oorlogsmisdadiger te be-
handelen.
Daarom dwingt ons geweten ons, achter het
b*ttUtief van .Stockholm te staan aia_fccbter_J

gezamenlijke Braziliaanse aehrjjvers, waar-
onder veel Katholieken uiteraard, deden het-
zelfde. De bisschop van Triest, de hoogeerw.
heer Santin, deed insgel^ks; ook Carloe Pel-
licer, een Mexicaans Katholiek dichter, teken-
de. Het Katholiek Heilig Kruis-Verbond tn
Hongarije nam een artikel in zijn nieuwe
statuut op over medewerking aan de zaak van
de vrede en de eerw. heer Chrzaszcs, professor
aan de St. Jan Kanty-school te Warschau zet:
,.Wr| priesters, die catechismus-onderwijs
geven, scharen ona zonder uitzondering tn de
rtjen van de verdedigers van de vrede en teke-
nen de Stockholm-oproep met vreugde."
Een- Katholiek Cubaans theoloog, dr Domingo
VUlamll, tekende voor de vrede; in Finland
zjjn geestelijken ook actief beèig met het pro
pageren van het atoombom-verbod.

it 250 slechts enkele grepen uit de machtige

ders, bisschoppen en geeleerden, middenstan-
drlngend willen verzoeken, zich in deze zin
dêrs en kloosterlingen, vanaf deze plaats
uit te spreken. Laat de wereld toch onze stem
huren! Het zal altyd en in alle opzichten de
Christenen en het Christendom ten goede
komen. Laten we God bidden en ons tot het
uiterste inspannen dat dit alles gelukken xal
en dat zo de vrede behouden blijft,

IN DE HELE WEHELI»
„Als aanhangers en leerlingen van Christus,
de Vredesvorst", zo zeiden de gezamenlijke
Hongaarse bisschoppen, „veroordelen we in
bet bijzonder de moordwapens die, ais ze ge-
bruikt zouden worden, niet alleen een aanval-
ler, maar ook weerloze volksmassa's zouden
doden." En de Zeereerw. Heer O a bel, hoofd-
redacteur van het Franse Katholieke blad
„La Croix" zei: „Het gebruik van de atoom-
bom is tegen de natuurlijke en. Christelijke
moraal. ,,Met de daad hebben duizenden Franse
katholieken hem gevolgd. Onder hen was
b i s s c h o p C,h e v r o t, k a n u n n i k H o 1-
l a n d e van de Franse missie en 42 andere
vooraanstaande Franse katholieken, waaronder
13 geesteUjken. *) Vele, vele Katholieke arbei-
ders en boeren van' Frankrijk hebben net zo
gedaan; gezamenlijke Initiatieven zoals van de
Zeereerw. Heer L e y r i c h te Tulle met het
zangkoor van de kerk te Tulle waren niet
zeldzaam. Al deze mensen, van Bisschop Che-"
vrot tot de boeren van Tulle schaarden zich
achter de oproep .van Stnnkhnlm.

ER zitten Katholieken in de Franse vredes-
raden; hele dorpen tekenden de oproep éót

verbod van de atoombom, burgemeester en
pastoor incluis. Honderden gemeenteraden met
vele Katholieke MRP-ers volgden dit voor-
beeld, zoals bijv. te Versailles. In de Vendéa,
die van oudsher bekend staat als door-en-door
Katholiek, stonden voor- en tegenstanders van
subsidielies aan Katholieke scholen — een
kwestie, die soms scherpe tegenstellingen til*'
aen Katholieken en niet-Katholieken opwekt
in het na-oorlogse Frankrqk — geheel achter
de Stockholm-oproep; en wat daar kan, moet
hier ook kunnen. De JOG (de Franse Kajot,
Kath. arbeidersjeugdbeweging) neemt dikwijls
met veel ijver deel aan de actie tegen de
atoombom. Te Bures tekenden o.a. de pastoor
en de moeder-overste van een kïooster.
En wat in Frankrijk en Hongarije gebeurt,
zien we overal. Ook in Brazilië stemmen vele
gemeenteraden voor het verbod van de atoom-
bom — en Brazïlip Is fjen Katholiek land. De

voor nietgljpeidett de Franse bisschoppen en
kardinalen. j*en half jaar geleden: "„Een Chris-
ten kan en mag niet ongeïnteresseerd zijn voor
de pogingen, die gedaan worden om de vrede
tussen de naties te bewaren."
Laten we de handen ineenslaan en uit alle
macht werken voor de vrede en God bidden,

• VREDE
UITGAVE VAN BK MBDKBLANDSE
VREBESBAAD. SEC B. H. STOTÏJW
Nwe K«txers£riteht 611, Amsterdam-C.
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dat ons werk zal
niet meer aan, of
worden.

Dan twijfelen we er
moeite zal beloond

H. NIJMAN
Marathonweg 33 H
Amsterdam-Z.

*} Zie „Vrede", No. 7, pag- 3.

De redactie plaatst met vredgrd« dit arti-
kel v*m d« heer Nü«u». Ze ondersteunt
>jjn aprmp aan de Katholieke Nederlui-
ders tot het neme* TMI iaitiatievca ia d«
fotat v»n Stockbolnij en K« vr»»grt onz«
katholifke leun, hun gedachten hieravor
aan hem of_ aan ons te schreven. TEKENT! TEKENT!

„Stockholm" in Nederland

DE EERSTE OOGST
T N de enkele weken dat de actie voor de oproep van Stockholm in
J_ Nederland wordt gevoerd, zijn o.nt. de volgende handtekeningen

van vooraanstaande Nederlanders bij de Nederlandse Vredesraad
binnen gekomen *

PROF. D& J . PJRJES'SBR tekende als één d»r
eersten de oproep van Stockholm.

HaakjMB^t*t«n, Amsterdam; Mr P.
genf'Kle.miEyinan, beeldend kunstenares, eer-
gen; Bie Kwïynuui, beeldend kunstenares, Ber-
gen; 3. H. jKagrceveen, architect B.N.A., Ber-
gen; Dr A. C. Regensburg, zenuwarts, Rotter-
.dam; Mr G. OaËam, Rotterdam; Grethe la
Co}!** Kunstnij vere, Amsterdam; P. Slort,
arts^Tuindorp Oostzaan; Dr S. W. J. Ignooy,
psycholoog, Amsterdam; F. HoUaard, Kunst-

£ sditld0r, Soestdifk; J. E. de^Vries, oud-Sta-
ttonschef, Soest; Mej+ G. E, JlgUes, voorgang-
ster Ned. Protestanten -Bond, Soest; H. 3.
Strgband, arts, Soest; Dr C^^f. Vos, leraar
Gymnasium, Amsterdam; B. possen, lid van
het College van Overleg der Civitas Acade-
mica, Amsterdam; Prof, Jp»~#r Preaser, Am-
sterdaïn; Gerrit Achterberg, dichter, Neede;
Anna^Blantan, schrijfster, Rotterdam; Kees
van Bruggen, schrijver, Amsterdam; C. J.
Kelk, schrijver, Amsterdam; Dr Maria Koose-
hpeifi, blologe, Leiden; Dr C. AT Lenshoek,
"neurochirurg, Amsterdam; Siejrfjaed"' ^van
Pfturg, schrijver, Amsterdam; CïiarJey'-TooFop,
kunstsehilüères, Bergen; HiJjJ»--Kop, beeld-
lióuwtf^ Amsterdam; Jag^JVWgera, kunst-
schilder, Amsterdam; NtcjtJ^ettuyt, componist,
Amsterdam; Jan Haj&rifians, beeldhouwer,

Amsterdam;
schrijfster, HaarlemT
kunstschilder, Amsterdam;
smlt, schrgver, Amsterdam;
beeldhouwer, Amsterdam; _
Sychtelen, uitgever, Amsterdam.; Mr H. P.
W£eMrt&g, Amsterdam; Klaas van-deiuGeest,
schrijver, Giethoorn; Gerrit Konweiiaar, dich-
ter, Amsterdam; Mr MLJUfWïT diehter, Den
Haag; TheDg^öe^^rïfts»"Schrijver, Amsterdam;
Mr Theo van Baalte, advocaat, Bloemendaal;
A. P. Prins, schrijver, Amsterdam; A. Scbal-
Ier, beeldhouwer, Amsterdam; L. P. J. Braat,
beeldhouwer, Amsterdam; H. Nyman, Student, ;

Amsterdam; Hettar^Beck, toneelspeelster, Am-
sterdam; Keesjtarflflers, dirigent, Hilversum;
Mr Dr I. E. PSas-= f̂|llekes MacDonald, Am-
sterdam ; Mary^JSnirflHuyzen, toneelapeelster,
Amsterdam; J. flöegTStspel^ leraar M.O., lid
van deTweede Kamer, Rotterdam; Th. E,
vaa^Etëémst, arts, Amsterdam; Jac^J-Bfit, ar-
chitect, Amsterdam; Mr CJanrEïnthoven, Am-
sterdam; Dr W. H. van Dobben, bioloog, Wa-
geningen; A, F. Willet) rands, biochemisch
drsf Amsterdam; B;, J. Sieger, beeldhouwer,
Amsterdam; Marie C. van Zeggelen, schrijf*
ster, Amsterdam; Kees van 'ifét Kraan, hoboiat
Concertgebouworkest, Amsterdam; Gerrit
van B êjL, wielrenner, Zaandam; Mevr. C. E.
van Süchtelen—v. d. Wert% Amsterdam; Htt-
bert van Lith, beeldhouwer, Amsterdam;
Chris Beekman, kunstschilder, Amsterdam^
Ber^Etfilslng, tekenaar, Landsmeer; 5« ŝ
Baa^ensr schilderes, Amsterdam; Hans Sibbe-
lée, fotograaf, Amsterdam; KvaE^gmf, f°to~
grafe, Amsterdam; P. Konijn-Kunstschilder,
Amsterdam; Wim .Brajftp^ntwerper. Amster-
dam; Anneke v. d. Feër^ kunstsehilderes, Am-
sterdam; Piet Klaasséi leraar LV.K.N.O., Am-
sterdam; Piet van Leeuwen, binnenhuisarchi-
tect, Rotterdam; F. O. Namünga, schilderes

(Vervolg süe pag. S, iste kolomj
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IEDEREEN moet tekenen. Er zyn mensen,
die u een eerste keer de deur wijzen. Maar

Ttoni-teriig by hen, desnoods twee keer. Rust
niet, voordat uw gehele rayon heeft getekend.

T7EBGEET niet namens de kinderen te
» laten tekenen. Ken moeder met drie kin-

deren heeft vier levens te verdedigen I

HOUDT goed by In «w straat, wïe u wel
en wie u niet bezocht hebt. Want bij de

iaatsten zult n terug moeten komen.

/CONCENTREERT niet te veel de actie op
-̂* één avond. Dat moest b$j öe vredes ver-

kiezingen, by de handtekeningenactie is het
ongewenst. U bent dan geneigd te gehaast
te werken.

T AAT de vrouwelijke vredesvrïenden zo-
•*-* veel mogelijk werk overdag doen!

PLAATST zeer veel lijsten. U zet ze de*-
noods de ene avond ufrt en haalt ze de

andere op. Spaart geen moeite om handteke-
ningen te krijgen!

VOOR n op stap gaat, stelt u op de hoogte
van de laatste -successen -van de actie.

Leest en herleest de vredeskrantnn!

f\ initiatief komt het aan. Maakt eigen
^ lasten met eigen tekst. Slechts een ver-

eiste: dat de punten uit de oproep van Stock-
holm erin verwerkt z$n.

TTERZAMELT handtekeningen; Inj familie-
V feestjes, op vergaderingen, by wed&trydcn,

op markten, hnïs aan huis, ep bedrijven, in
organisaties. O v e r a l !

TT bent nog niet klaar in uw bnurt. Heeft
*-' de dominee al getekend. Waarom niet,

als Rtfn hele gemeente het wel heeft gedaan?
Heeft het gemeenteraadslid uit uw straat al
getekend? Met T Mfuir xijn kiezers wel . . .
17 moet nog- naar hem toe!

U N de bestemming van de hand t-eke-
•M Biagenf Bepaalt die mét uw onderteke-

naars. Haar zorgt, dat de Vredesraad de juiste
cgfers te weten komt.

J-jOET alles om de beweging" tegen de
•L' atoombom tot ontwikkeling te brengen.

Waat nw leren en dat van hen, die u dierbaar
«yn haagt er vanaf!

De eerste oogst
(Vervolg vati pa ff. 1) \; C. JJBayjt. kanstschiï - ' tm-

etertttm; <j„ C. vf dTX4uui, tekenare>, «w*..-*>•
dam; M. Jgjiiese, kunstschilder, Amsrterdaïi;
L. Boas, onderw^zer, Amsterdam; fi[. Lata*-
ter—Van Hall, schilderes, Sloterdtjk; Jeaniie
van Hall, schilderes, Sloterdrjk; Cor S wart,
Voordrachtskunstenaar, Haarlem; Jf. Chaptm,
schilder, Amsterdam; i. J. Voskuyl, schilder,

. ...terinan, tekenares, Amsterdam; J. Kaas,
/ beeldhouwer, Amsterdam; Mteh. F. Frafika,

hoofdredacteur ,,De Wereldburger"; MeVrbuw
"̂ Mena£é* CliaUa, zangeres, Amsterdam; Jan

Peters, kunstschilder, Amsterdam; Maja Mo-
/ rqfïr danseres, Amsterdam; Dr BligfliwrtrSe-

bUag, musicoloog, Amsterdam; Lin^JaWati,
danseres, Amsterdam; Joh. Wamars, ]id Con-
certgebouworkest, Amsterdam; Louis van
Gasteren, toneelspeler, Amsterdam; A. van
Pelt, dichter, Amsterdam \s TEngeknan,
hunstscflilder. Amsftp rrlam I>r

Vfttorio E manuele Orlando, Senator (On-
afhankelijke), oud minister-president,
professor in het Staatsrecht; FKMMBCU
Sftveri» Kitti, Senator {Onafhankelijk),
oud miaister-president; Gtovanni Ponio,
"Senator (Liberaal), oud plaatsvervangend
minister-presitien^. advocaat; l!mb*rto
Terracini, Senator (Communist), oud-
voorzitter van de Grondwetgevende Ver-
gadering, advocaat; Ginseppe Pftrature,
Senator (Liberaal), oud-m Luister, oud-
voorzitter van het Instituut voor ' In-
dustriële Wederopbouw, voorzitter van
de Senaatscommissie voor Financiën;
Ffetro TonuLrï Dell* Toretta, Senator
< Onafhankelijk Monarch ïstl; Artnto i*-
briola. Senator (Onafhankelijke), groot-
meester van de Vrijmetselaara-loee vol-
gena oud-Schotse Ritus; Qilnto Tosatt,
Senator < Christen-Demo c raat); Franeeg-
ce Zanvdi, Senator; Giuseppft FMCW, Se-
nator (Liberaal), advocaat; Hano Pa-
termo, Senator (.•Communist), oud-plaats-
vervangend minister van def«iuie; Aid»
Nfctoli, lid van dfe Tweede Kamer (Com-
munist);. Aibcrto Ciuea, lid van de
Tweede Kamer (Socialist); See*»nnlo B*-
imella, lid van de Tweede Kamer (tid
van de Socialistische Arbeiders Partij van
Italië) -, ArnaJdó Axxi, generaal, lid van
de Tweede Kamer (Onafhankelijke);
Kmilio S«teni, Senator (Communist),, al-
gemeen secretaris van het Italiaanse "Vre-
ttescomité; Marie Berlinener, Senator
(Socialist), advocaat, voorzitter van de
commissie voor het vraagstuk der oor-
logsmisdadigers der Internationale demo-
cratische Ju risten-organisatie; H aria
Maddalene Ro»Hl, lid van de Tweede Ka-
mer (Communist). voorzitster van de Ita-
liaanse Vrouwenbond; Verent» Gracia., lid.
van de Tweede Kamer (Socialist), secre-
taris van de Nationale Coöperatieve Baad;
ïtenato Bitotsi, Senator (Communist), se-
cretaris van de algemene Italiaanse Ar-
beid sfederatie; Frederteo KMÈf, plaats-
vervangend secretaris van de A.I.A.F.;
Marl» «raten!, leider van de Katholieke
Vooruitstrevende beweging",. plaatsver-
vangend directeur van het Italiaanse Ttru-
ristlsche Bureau; £ene XonareUf, voor-
zitter van het Rode Kruis afd. Ferrara;
BvaalbiBo Santon), advocaat, leider van
de bond van Oorlogsinvaliden, Napel»;
AadMtt . Gagg«re, Monnik van de Orde
der Phillplnera; Etnanneïe Sbaffl, Pre-
sident van de Methodisten-gemeente;
"~C"~1irr- D*ï E«K*f Lioofd van de tta-

én£e; Davfe I*t-
Itaiïamase Joodse
plaatsvervangend. .

Eert roep i

WEG MET DE ATOOMBOM
Successen in Italië

f\P 27 Mei vond in Rome een vergadering plaats waaraan vertegenwoor-
digers van alle politieke Partijen, parlementsleden, wetenschapsmensen,

kunstenaars, journalisten en geestelijken deelnamen.
Tot'liet ere-comtté van deze „Vergadering tegen het Atoomgevaar" behoor-
den de volgende persoonlijkheden: t
D e N l c o I a, voormalig president van de Italiaanse Republiek; B o n o m l,
voorzitter van de Eerste Kamer; G r o n o h i , voorzitter van de Tweede
Kamer; Or lando en Nitti, oud-Minister-Piesidenten; M o Ie, vice-voor-
zitter van de Eerste Kamer; de senatoren D e l l a T o r r e t t a , Bei-ga-
min i , P a r a t o r e, Forz ïo , Terrae i« i en S ere n i; de vice-voor-
zitter van de Tweede Kamer T a n g e t t i ; A ra b r o s'i n i, lid van de Tweede
Kamer, voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken.

A AN het slot van de vergaderteff hw ood-Mtnlater-Prealdea,̂ , O r l a n d o
een door hem opgestelde oproep voor wajwin gefetet wórd^faBt:

„alle landen het absolute verbod van alle soorten atoomwapens afkondigen
en de bestaande wapens vernietigen, alsmede geltfktljdic door een overeen-
komst tussen de' grote mogendheden middelen ter controle instellen orn de
objectieve uitvoering van dit verbod door en over allen te verzekeren. Hier-
uit xal een unanieme veroordeling van die regering moeten volgen die ata
eerste de atoombom tegen welt land dan ook zal gebruiken en die daarmee
bovenstaand verbod geweld aandoet, ffien dergelijke regering zon de verant-
woordelQkheïd dragen voor een mi ruiling tegen de mensheid."

Deze oproep'die door alle aanwezigen eenstemmig werd aangenomen draagt
de handtekeningen van nevenstaande parlementsleden en fnibtteke pep-
sopnnjkheden.

het onvoorwaardelijk verbod van het
atoomwapen, het wapen tot intimidatie en massa-

ultroeing der mensheid.

WIJ eisen de Instelling van een afdoende interna-
tionale controle op de uitvoering van dit besluit

W/IJ zijn van oordeel, dat de regering, die als eerste
het atoomwapen tégen enig land gebruikt, een

misdaad tegen de mensheid begaat en als oorlogcft
misdadiger moet worden behandeld.

t>e bMÏrïmwwWr» Van fc*n«' Bologna,
Florence; Venetië di de i*ta*avervangen-
de burgemeester vpn Ferraim,' Hls verte-
ÊenVoordigeFB van bua resp. gemeente
raden.
Professor Gmrtave Oiioaettf, voorztttéi'
van de Nationale Raad voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek (Christen-Democraat);
Professor AEbeito Ctnaletti Gaudevti,
Senator (Christen-Demoeraat), president
van het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek; Giuseppe De Franeeflco Menotti,
rector vaa de Universiteit van Milaan;
Professor Kttore Keaiotti, rector van de
Universiteit van Ptaa; ai»vaftDL De Maria,
rector van de Milaanse Eocconi-Unïversi-
teit; Froiess^T ïUiTwrto Longhi (Kunst-
geschiedenis), Universiteit van Florence;
Ranuccto Blancbï BuidineUÏ, Professor
in de Kunstgeschiedenis en Archeologie
aan de Universiteit van Cafcliari;- GioHo
Cesare Argran, Professor in de Kunstge-
schiedenis aan de Universiteit van Home;
Aldo Carpi, Professor in de Kunstge-
schiedenis, directeur van het Brera-Mu-
seum Milaan; Giuseppe Samrma, direc-
teur yan het Architecttosisch Instituut

*'l' STOtUNS
GEVAARLIJK PRECEDENT

(Naar aanleiding van de boycot door
V.AJZ.A. en N.C.R.V. van de heer
Nooïcon Stoten als hoboist en lid vyi
verschillende mwsiekensembles, om
zyn activiteit als secretaris van de
Nederlandse Vrede&raad, ontvingen
wij onderstaand artikeltje van éétt

collega's.)

teit van Tur«n; Professor Fran«*
nïcelli, directeur van het Geschied kun dia
Inetituut der Verzetsbeweging, Turljnl
Paolo Fortnn»ti, Senator - (Communist)
proïfiseor in de Statistiek aan de Unïver
siteit van Bologna; Ambrogio Donini
professor In de Godsdienst geschied
aan de Universiteit in Horrie; Baf
PettaxKoni, professor in de Godsdienst
geschiedenis in Home; Ednirdo Valterra
Prcjfessor in het Romeinse Recht aan 4
Universiteit van Boiogna; Vidar Cesatin
SioTu, professor in he_t ïheoretlsc!
Recht aan de Universiteit van- Rome
Vealo ChrlRafnlli, professor in het Staats
recht, Triest; <üno Ferretti, professor ii
de pa&dagogiflt aan de Universiteit t
Palermo; Stefano PatraUv, professor i;
de' Natuurkunde aan de Universiteit vai
Bologna; Michele Gfoa, Senator (Bocia
list), professor in de scheikunde aan d
Universiteit van Turijn; Pietro BotaLonsj
cheC van net Milaanae "Kankerinstïtuut
Gmeeppe Colosle, professor in de Histb
logie aan de "Universiteit van Florence
EIIEQ Beeri, professor aan het Phyaïolo
gisch Instituut van de Universiteit
Napels; Armando Baslneo, professo
de Pathologische Anatomie aan de Unig
versiteit van Bologna; Ugo Cerl«tti, pi
fessor in de JNeuropsychopatbologie aai
de Universiteit van Rome; Tmberto Cob
lev»tti, professor in de oog-heel kunde aai
de Universiteit van Padua; G-nido V«r[
•aroiuuri, professor in deAlgemene Pathi*
ïogie aan de UniTersiteit van Rome; Gtfc-
v>niii Favillï, professor in de Algemen:
Pathologie aan de Universiteit van Bc
togna; Attilio Asear«lH, professor in d :
Medische Criminologie aan de
teit van Home; Professor Lolgi
specialist in Radium-Tberapie
Loigi Somma, directeur van het Kathc •
liekf; Dagblad Liberia; F«rn*n4« Scbia •
vetiti, lid van de Tweede Kamer) (Soeis •
list), journalist, directeur van het dag-
blad ,,Progresse Ditellia" Bologn -
UUBO Smitltr lid van de Tweede
(Onafhankelijke), journaliat, di
van de dagbladen ,FFaeae" en ,
Sera"; Maria LUIMI AstftllL jow
directrice van het maandblad „
Rome; Roi>a.ii« Blllenehi, schrijver, di
teur van het dagblad „Nuovo Carri
Florence; Slbella- AIenwaot schrijfs
Rome; Pïetro Jacher, schrijver; L
Foataaellir journalist, Rome; Gngliomp
r«troni, aebröver, Rome; tii«vauni SW-
puieh, schrijver. Triest; ftinseppe Ha4-
BOOBdl, schrijver, Bologna; Carlo Carr»,
schilder, Milaan; Macfttmo Campisll,
schilder, Milaanf La*c* C*rli, ton«el-
speclster; lUrio fiidolfi, architect: Peppo
Barcizxa, dirigent van het Italiaanse Ra-
dio-orkest ; Altredo Martini, wiel erkam-
pioen; Het nationale voetbalelftal van
ItaJW,

TTET is een tragische omstandigheid
•*• ir. een land te leven, waarin men
geboycot wordt als kunstenaar, in-
dien men de moed heeft sach operilijlv
uit te spreken voor de vrede. Voor

zolang Stotgn hierin meeBpeelde.
Deze maatreg'ei werd gemotiveerd
met de mededeling, dat Stoten ,rals
secretaris van de Nederlandse Vre-
desraad het geluk en de welvaart van
ons volk in gevaar zou brengen". Op
l Mei volgde een ongeveer gelijklui-
dend schreven van de N.C.R-Y.
Ieder öimJg: mens ziet ontniddeDifk
het belatiheiyke in vaa de bewering,
•te zoa men door X^Q weric voor de
vrede bet geluk en de welvaart vmn
oiu volk in gevaar brengen. Doch
laten HHty deze onzSnnigfceld voor wat

Door dece maatregel bmners worflt
het üT t̂oek^nst aan ^msicl Ttnnv *
gel̂ k gemaakt, lich ope«mk voor en
vrede uit te spreken op straffe van
ontslag of boycot. Dit leidt tot huF-
chelary, oncollegiale da4en, brood-
roof, enz.

Het is daarom, dat tegen de maat-
regelen van de beide omroepvereni-
gingen in het bijzonder door piusici
scherp stelling moet worden geno-
men. Niet alleen, omdat deze maat-
regelen in flagrante tegenspraak z§n
met onze democratische rechten, —
dat is lijkt mij, voor een ieder duide-
lijk, doch ook omdat zij een gevaar
inhouden voor de eenheid en de col-
legialiteit onder de musici, Ben aan-
tal collega's van Stotjjn hebben daar-
om besloten de musici op te wekken
tegen de maatregelen van. de omroep-
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TT bent nog niet klaar in uw buurt. Heelt
^ de dominee al getekend. Waarom niet,

als zfln b*le gemeente het wel heeft gedaan?
Heeft het gemeenteraadslid uit uw straat al
getekend? Niet? Maar zfln kiezers wel...
U moet nog naar hem toe!

T^IV de bestemming van de handteke-
-M ningen? Bepaalt cEie mét uw onderteke-

naars. Maar zórgt, dat de Vredesraad de juiste
cijfers te weten komt,

T\OET alles om de beweging tegen de
*-* atoombom tot ontwikkeling te brengen.

Want uw leven en dat van hen, die u dierbaar
zÖn hangt er vanaf!

De eerste oogst
f Vervolg van pag. l) &

•_ Amsterdam; O» JUBajUH-t. kunstschiï -
1 sterdam; -G. C. «£ dTTjuux, fekenarel' -fV* . ,

dam; M. ^gnjeae, kunstschilder, A-.nsterdaia;
L. Boas, onderwijzer, Amsterdam; Ef. LataÜH
ter—Van Hall, schilderes, Sloterdgk; Jeanne
Tan HaH» schilderes, Sloterdgk; Cor Swart,
voordrachtskunstenaar, Haarlem; i. Ch#pon,
schilder, Amsterdam; J. J. Voslroyl̂  schilder,
Amsterdam; £lga Eymer, schilderes,. Amster>
dam; Ir S^rKutffersTAmersfoort; Jos. Win-
tershovefitTdanseres, Amsterdam; Fiep Klgos-
térman, tekenares, Amsterdam; J. Kaas,
beeldhouwer, Amsterflam; Mich. F. Frank»,
hoofdredacteur ,,De Wereldburger"; Mevrouw
C. Menagée ChaUa, zangeres, Amsterdam; Jan
Peters, kunstschilder, Amsterdam; Maja Mo-
rq££~ danseres, Amsterdam; Dr JRb££bsknl~Tte-
blbrg, musicoloog, Amsterdam; Un^toMati,
danseres, Amsterdam; Joh. Warnars, lid Con-
certgebouworkest, Amsterdam; .Louis van
Gasteren, toneelspeler, Amsterdam; A. van
Pelt, dichter, Amsterdam; Hans Engelman,
kunstschilder, Amsterdam; Dr Jjt̂ -E^el»,
leraar M.O.f Groningen; Ger Gerrfto, kunst-
schilder, graficus, Amsterdam; Cliartes ïtoe-
lofsz, kunstschilder, Blaricum; Joh, Haanstra,
kunstschilder, Amsterdam; A. A. BlfFningr,
hoofd SchippersschooÜ, Amsterdam.,
J*c< HtkftJta. tandarts, Leeuwarden; B.
RtyHfltra"onderwiizer-' JLeeuwarden; JT. Tiche-
laar, bokskampioen, Leeuwarden; A, Adema,
Berlikum, winnaar Elfstedentocht 1940, 1941

.̂  en 1947; Dr, J. Siebinga, arta, Drachten;
/ Ds. L. J. C, Vi9beet7T -̂H predikant, Soest-
s- diünen; Ds. ET^roeneveld, N.-H. Predikant,
x- Soestdtlk; P. ScKgïêaa, veearts," Drachtster

f Opeinde; J, Pojgeleïn, predikant „Jeruel",
Houttigehage; ClJlst, inspecteur Markt-,
Straat- en Rivier handel, Leeuwarden; E.

2e voorzitter Aïg. Bond v. d. Markt-,
Straat- en Rivierfiandel, Leeuwarden; Cora
Wggtland, schrijfster, Heelsum; Ds. Bïoem-
hoff, predikant, Heüoo; M. Rtok, dichter,
Blaricum.

Italië) ; Arnaldé A»*i, generaal, lid van
de Tweede Kamer (Onafhankelijke);
EmJilo Sereni, Senator (CommuEiat). al-
gemeen secretaris van het Italiaanse Vre-
descomité; Marie Beriingner, Senator
(Socialist), advocaat, voorzitter van de
commissie voor het vraagstuk der oor-
logsmisdadigers oer Internationale demo-
cratische Juristen-organisatie; Maria
Mnddalene Roftsi. lid van de Tweede Ka-
mer (CDflimunisti. voorzitster van de Ita-
liaanse Vrouwenbond^ Vereaia Gntcia, lid
>an de Tweede Kamer (Socialist), secre-
taris van de Nationale Coöperatieve .Raad;
JEtettato Bitossl, Senator (Communist), se-
cretaris van de algemene Italiaanse Ar-
beids federatie; Frederico .KasBf, plaats-
vervangend secretaris van de A.I.A.F.;
Marie Homtesi, leider van de Katholieke
Vooruitstrevende beweging, plaatsver-
vangend directeur van het Italiaanse Tbu-
ristische Bureau; Zeno TonarelH, voor-
zitter van het Rode Kruis afd. Ferrara;
KoBKlbino Santoro, advocaat, leider van
de bond van Oorlogsinvaliden, Napels;
AadEea Gaggero, Monnik van de Orde
der Phiüpiners; Emann«le Sbatti, Pre-
sident van de Methodisten-gemeente;
G«en«te*Del Pe«««, hoofd van de Ita-

! '

Deze oproep'die door alle aanwezigen eeastemmig werd aangenomen draagt
de handtekeningen van nevenstaande parlemenUleden en jhibüehe oer-
soonUJldieden, ,

eisen het onvoorwaardelijk verbod van het
atoomwapen, het wapen tot intimidatie en massa-

ui troein g der mensheid.

eisen de instelling van een afdoende interna-
tionale controle op de uitvoering van dit besluit

van oordeel, dat de regering, die als eerste
het atoomwapen tegen enig land gebruikt, een

misdaad tegen de mensheid begaat en als oorlogst
misdadiger moet worden behandeld.

logna; Attilio Astttrelll, professor in de
Medische Criminologie aan de Universi-
teit van fiorae; Professor Liigi Capp&Ili,
specialist in Radium-Therapie te Rome.
Lojffj Somma,, directeur van het Katho-
lieke Dagblad Llberta; Penwitlo Schi»-
vatö, Hd van d€ Tweede Kamer) (Socia^
list), journalist, directeur van het dag-
blad „Progressie LMtellia" EoSogna; Tor
HUSQ Smith, lid van de Tweede Kamer
(Onafhankelijke), journalist, directeur
van de dagbladen „Paese'1 en „Paese
Sera"; Maria LIÜM Aetalli, journalist^
directrice van het maandblad ,,"01iase",
Home; Xtomane Billencki, schrijver, direc-
teur van het dagblad „Kuovo Corriere"
Florence; Sibelia Al«r*mo, eeïiröfster.
Home; Fiebo J&eher, schrijver; liti^i
Fontanelli, journalist, Home; Gngliomo
Petranï, ach r ij ver, Rome; Giovamü 8tn-
parteh, schrijver, Triest; Ginseppe Bai-
mondl, schrtjver. Bologna; Cirlo C*TT+,
schilder, Milaan; Masafnwt Campigti,
schUder, Milaan- I^ara Carll, toneel-
speelster; Maria Bidolfl, architect; Feppo
BaniKza, dirigent van het Italiaanse Ra-
dio-orkest; Alfeedo Marttol, wieleTTtam-
pioen; Het nationale voetbal elftal van
Italië.

deze maatregel immers
. _ .- . T «vangen-

de burgemeester v^n Fe*r»r», «la verte-
gen-w oord igera van' hun resp. gemeente^
raden.
Pr»fessor Gastere Colaiietti, voorzitter
van de Nationale Raad voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek (Christèn^Democraat);
Pr»fess«r A Iborto Can»h>tti Gaudenti,
Senator (Christen-Democraat), president
van het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek:; Giuseppe He Francesc» Menotti,
rector van de Universiteit van Milaan;
Professor Kttore AeMottï, rector van de
Universiteit van Plsa; GievaiwiL De Maiia,
rector van öe Milaanse B o cc o n i-Universi-
teit; Professor Koberto £on?hi (Kunst-
geschiedenis) . Universiteit van Florence;
Banuccio Btttuchi Bundinelli, Professor
in de Kunatgeschiedenia en Archeologie
aan de Universiteit van Cafeliari;' Glulio
Ces*re Arg*n, Professor in de Kunatge-
schiedenis aan de Universiteit van Home;
Aldo Cmrpi, Professor in de Kunstge-
schiedenis, directeur van het Brera-Mu-
seum Milaan; G-inseppe Sa m u na, direc-
teur van het Archit&cttoniscti Instituut
van öe Universiteit van Venetië; Carlo
Barilstt, directeur van het Füoïogueh In-
stituut Florence; Lnlgi Bnsso, professor
in de Literatuurgescliiedenis aan de Uni-
versiteit van Florence; Hatalïno S*l»*r-
g-na, professor in de Literatuurgeschie-
denis aan de Universiteit van Bome:
Giacinto Cardoaa, professor in d« Lite-
ratuur geschiedenis Rome; Proiessnr Ca-
tarina Sanioro, directrice van het his-
torisch archief der Trivulziana-hihïio-
theek. MUaan; JT«rbeta Bobbiu, profes-
sor in de geschiedenis uur de Uoiverai-

West-DuftBland

De .volgende per-

GEVAARLIJK PRECEDENT

SfEER DAN 2000 jonge Neder-
-̂  fan&eTS hebben gehoor gegeven aan de
in het vorige nummer van „Vrede" ge-
plaatste Oproep van het Co-mité voor de
Jeugd-Vredcstrek en door het kopen van
de gelofte-kaart hun stem aan de Oproep
van Stockholm gegeven. Op 23 Juli zal
Amsterdam de Vredesstad stfn. Alle inlich-
tingen te verkvtjgen b^j het G&mïté, f er
adres Nieuwe Keizersgracht 61 I, Amster-
dairi-C*, telefoon 58151.

In het hader van .de Jeugd-Vredestrek
wordt of &5 Juni in „Krasnapolski"'" in
Amsterdam een speciale fïiniochtend ge-
houden. Entree: 50 cf. Aanvang:. 9 uur.
Vertoond wordt de beroemde Amerikaanse
anti-lynchfilm .„furie", regie: Fritz
Lang; 4n de hoofdrol: Spencer Tracy.

Kaarten aan bovenstaand adres verkrijg-
baar.

(Nattr aanleiding van de boycot doof
V.A.R.A. en X.C.R.V. wm de heer
Hookon Stoten als haboist en lid vyi
verschillende munieJcensembieSj otn
sijn activiteit als secretaris van de
Nederlandse Vredesraad, ontvingen
wij onderstaand artikeltje van één
zijner collega's.)

TTET is een tragische omstandigheid
-̂ -*- in een land te leven, waarin men
geboycot wordt als kunstenaar, in-
dien men de moed heeft zich openlgli.
uit Le spreken voor de vrede. Voor
zover ik de geschiedenis ken, heeft
zich dat in ons land tot voor kort nog
niet voorgedaan. Sinds l Maart van
dit jaar hebben we hiervan de „prt-
meurr?. Op deze datum kregen de en-
sembles,, waarvan- Haakon Stotijn
deel uitmaakte- van; de VARA een
schrijven, waarin werd medegedeeld,
dat deze ensembles niet meer voor de
VAfCA-mlqroföprr mochten. optredenf

zolang Stotijn hierin meespeelde.
Deze maatregel werd, gemotiveerd
met de mededeling, dat Stotqn „als
secretaris van de Nederlandse Vre-
desraad het ge-luk en de welvaart van
ons volk in gevaar zou brengen". Op
l Mei volgde een ongeveer gelijklui-
dend schreven van de N.C.R.Y.
Ieder zinnig mens net
het belachelijke in van de bewering,
als zou men door zfyn werit vowr d«
vrede het geluk en de welvaart va»
ons volk in gevaar breagen. Doch
laten wij deze onyjnnjgfaeid voor wat
zq Is en laten wij zien welke conse-
quenties de maatregel voor de Neder-
landse musici met zicJi meebrengt. Nn
het zover Is gekomen, dat men een
kunstenaar van de microfoon gaat

, weren o{t grond van het feit, dat hQ
actief deelneemt aan de stngd voor de
vrede, is hierdoor een precedent ge-
escliapezi, dat voor de musici van een
onovenieabare draagwijdte kan zQn.

- _ - — - - -
vrede uit te spreken op straffe van
ontslag of boycot. DH Mdt tot huf-
chelarft oncoliegiale daden, bro.rf-
roof , enz.

Het Is daarom, dat tegen de maat-
regelen van de beide omroepvereni-
gingen in het bijzonder door piuaici
scherp stelling moet " worden geni>-
men. Niet alleen, omdat deze maat-
regelen in flagrante tegenspraak aqjn
met onze democratische rechten, —
dat is ïgkt mij, voor een ieder duide-
lijk, doch. ook omdat zrf een gevaar
inhouden voor de eenheid en de ^cc I-
legialiteit onder de musici. Een aaa-
tal collega's van Stotijn hebben daar-
om besloten de musici op te wekken
tegen de maatregelen van de omroep-
verenigingen stelling te nemen in htf
belang van de persoonlijke vrijheid
van de musici zelve en in het belarig
van de eenheid onder deze uitvoeren-
de kunstenaars. j

KEBS VAN DER KRAAN, J
Hoboiat Ckmcertgebouworkeat.
Legmeerstraat 68 huis,
Amsterdam-W.
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DIT FOEMULIEE DIENT, DOOR ZOVEEL MOGELIJK VKEDESVEDENBEN GETEKEND,
ALS DRUKWERT-v IN EEN GROTE ENVELOPPE TE WORDEN GEZONDEN AAN:

„NEDERLANDSE VBEDESRAAD"
NWE KEIZERSGRACHT 61 1, AMSTERDAM-C.

ONTOERGETEKHOTpfëN' verklaren hiermee de in dit Bummer. afgedrukte eisen van het Permanente Wereld-
vredescomfté te Stockholm ten volle te ondertekenen.
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WANNEER IK HIER HET WOORD
tot U richt, dan doe ik dat niet,

omdat ik het zo prettig vindt om in 't
openbaar te spreken, maar omdat,het
nodig is, omdat mijn geweten mij er
toe dwingt, omdat ik het dreigende
oorlogsgevaar zie en omdat ik wens
dat U en ik en on?e kinderen in Vrede
zullen leven en opgroeien.

Mij in het openbaar te laten horen,
is voor m5 geen nieuwigheid. Dit doe
ik al sinds mtjn achttiende of negen-
tiende, jaar als hoboist. Hiermee heb
ik mijn naam gevestigd. Men zegt
zelfs, dat ik niet slecht speel. Ik speel
inderdaad ook heel graag hobo. Dat
is mijn roeping.

Er zijn 'mDlioenen mensen, die even-
als ik, een roeping hebben.

De een kan muren en kunstige gewelr
Ven metselen, zoals geen ander dat
kan. Een ander is een specialist aan
een draaibank. Daar is een chirurg,
die mensenlevens redt. Hier een ge-
leerde, Of een kunstenaar, of een
geestelijke. 2g allen wensen hun roe-
ping te kunnen volgen. Ik bflv. zou
graag tot het einde van mijn leven
muziek willen blijven maken. Maar
daar is rust en. vrede voor nodig. Die
rust is er nog maar nauwelijks en de
vrede, die we allen zo nodig hebben,
hangt aan een zijden draadje.

Daarom is het nodig dat ik mijzelf in
het openbaar laat horen, niet alleen
als hoboist, maar juist ook als pleiter
voor de vrede, al is gebleken dat dit
niet ieder welgevallig is. De VARA
en de NCRV weigeren mij als musi-
cus hun microfoon en men heeft mg
een etiket op de horst geplakt.

Maar, aj zouden Ijonderd ^mroepver-
^enigingên mg hun? mlcro&óa verbie-
den, ik zal niet nalaten mijn mond
open te doen in het belang van de
Vrede.

TN DE PERS HEBBEN ZE MIJ
-*• een politieke dilettant genoemd.
Ik kan U zeggen, dat ik liever een
eerlijke politieke dilettant ben dan
een oneerlijke vak-politikus. Want'
door het bedrijf van die oneerlijke
Heden wordt de vrede bedreigd.

Door hun spreekbuizen, de radio, film
-n de pers, horen, zien en lezen wij
over de dagelijkse koude oorlog. Ze
proberen ons een volgende oorlog als
onvermijdelijk voor te stellen. Men
heeft over de gehele wereld verspreid
liggen de oorlogsbases, opgericht
rondom landen, die in de UNO voor
de vermindering van bewapening,
voor verbod van de atoombom plus
Internationale controle erop en voor
een vredesverdrag tussen de grote
mogendheden gepleit hebben.

In plaats van in te gaan op deze vre-
desmogelijkheden, hebben een aantal
staten het Atlantisch pact gesloten.
Pas geleden heb ik gelezen dat een
van die vaklui heeft gezegd, dat
West-Duitsland een uitvalspoort naar
het Oosten moet vormen. Baby-
atoombommen worden te koop aan-
geboden; we zijn nog niet vergeten
dat men de mensen lange tijd tegen
elkaar opgehitst heeft, onder dekking
van het atoomgeheim. Kortom, de
eerste atoombommen op Hirosjima en
Nagasaki z#n het valse aanvalssig-
naal geweest van de koude oorlog die
op het ogenblik gevoerd wordt eii
waardoor men de mensen rijp tracht
te maken voo reen volgende oorlog.
En wat dat voor een oorlog zou zijn,
dat kunnen wq ons slechts bij benade-
voorstellen.

W/"AT WE ZEKER WETEN is dat
** men zal trachten met atoombom-

men te gaan gooien. We weten ook
zeker, dat wanneer er één begint, de
aangevallene zal terug gooien, want
het atoomgeheim bestaat allang niet
meer.
Of er daarna nog een aardbol zal z$fn,
dat weet ik niet. Maar zo'n oorlog is
zeker heteinde van al het menselijk
denken en scheppen,
Mensen van de hele wereld, wjj kun-
nen deze ellende voorkomen!

HAAKON £rr'f>r*TIJN.
*) Het bovenstaande h het befffn van
de red*, die door Haakon Stotün op
6 Juni in de A po 11 «hal werd uitgesproken.

Bezwaren 11| Rotwoorden
J]EN hartstochtelijke oproep is op 19 Maart 1950 dooi het pennaneBteWerèldvTedescomité in Stockholm uitgegeven. Ia allelandee

sluiten zich millioenen mensen aaneen dooi het plaatsen van MID handtekening onder deze oproep. - -.
WIE KAN ZIJN HANDTEKENING WEIGEREN? '* -• l 9aal
BESTAAT DAARVOOR EEN STEEKHOUDEND ARGCMENT? I •J l

ÏN werkelijkheid is deze oproep uitgegaan van beroemde mterriatio-
*• nale persoonlijkheden met zeer verschillende politieke opvattingen.
De eerste ondertekenaar is de grote geleerde Frédéric JoHot Öorïe.
Met hem hebben meer dan 100 persoonlijkheden, o.w. Mevr. Cotton,
Generaal Cardenas, de vroegere openbare aanklager der V.S., 'John
Rogge (intiem medewerker van Rodaevelt), de Sowjet-schrijver Hj»
Ehrenbnrg, de vakbondsleider Lombardo Toledano, Abbé Boulier, de
socialist Pietro NeBnl, de deken van Cauterbuiy getekend.
Deze figuren vormen het Permanente Wereldvredescomlté, .voort-
gekomen uit het Eerste Wereldvredescongres dat in April 1949 in
Parijs en Vraag is gehouden met gedelegeerden uit 72 landen die
600 millioen mensen vertegenwoordigden.

' at«tf*t>om werd 5 Augustus 1945 op Hirosjima gegooid, juist
A^vanwege de dichtheid van de burgerbevolking.
2e veroorzaakte 80000 doden. En heeft President Truman niet m
Focateïïo (Mei 1950) verklaard: „Ik zou het weer laten doen, als
het zou. moeten"'....?'

WANNEER honderden millioenen mensen zich van te voren uit-
spreken voor- de veroordeling van die regering die als eerste

de bom zou gebruiken tegen ongeacht welk land, dan betekent dat
voor die regering en voor allen dien aan de misdaad deel zouden
hebben, de zekerheid van een bestraffing waaraan zfl niet kunnen
ontsnappen.
Peze onduBbélzlnnige waarschuwing der volken is het krachtigste
argument om de misdadigers of hen die de neiging zouden hebben
dit te worden, in hun scbulp te doen kruipen.

TTET verbod vmn het atoomwapen bereiken, dat betekent: de
•*"*• ernstigste dreiging afwentelen, een einde maken aan de „koude
oorlog", een gunstige atmosfeer voor onderhandelingen scheppen en
een ernstige stap doen op de weg naar ontwapening.
Tegen de atoombom die het grootste aantal mannen en vrouwen
bedreigt, is het mogelijk de grootst mogelQke hoeveelheid mensen te
verenigen en dus is deze actie het meest doeltreffend, x
Het atoomwapen, in staat hele steden weg te vagen, is niet gemaakt
met het oog op verdeding van een front, want het ZOU zonder onder-
scheid de aanwezige troepen treffen. Het ia een aanvalswapen om
bij verrassing de bevolking van een ander land uit te roeien.

is zonder meer duidelijk, dat men eerst het atoomwapen moet
verbieden, en vervolgens de naleving van deze maatregel con-

troleren. Men kan immers niet een wet toepassen voordat ze is
uitgevaardigd, noch de -uitvoering van eea beslissing voor ze ia
genomen.

is niet waar <Jat er altijd oorlogen zullen zijn. Oorlogen worden
door mensen gemaakt. Ze kunnen niet uitbreken, wanneer de

mensen zich er vastbesloten tegen verzetten. ledere handtekening
onder de oproep -is er dan ook een getuigenis van dat men zich
verzet. Als door deze eenvoudige daad honderden millioenen mannen
en vrouwen, mensen van alle mogeUjke overtuiging, uit alle landen,
.«en met hun vaste wil aaneensluiten, dan zal dit enorm verbond,
nog nooit tot stand gebracht, maar nu mogelijk geworden, de oorlog
uitbannen.

"WAANNEER U werkelijk tegen alle oorlogen bent, moet U tegen
" " deze .oorlog zijn waarvan we het karakter en de voorbereidingen
Beginnen waar te nemen", heeft zeer terecht abbé Boulier tot de,
pacifisten en dienstweigeraars gezegd.
Maar het ig niet voldoende de oorlog in zijn hart te
we moetep handelen om liedere a&ïijVaHer te beletten haai te a" ' "" I

I~)E ervaring heeft uitgewezen, dat niemand veilig is in de moderne
*-* oorlogen.
De inwoners van Narvik, Tobroek, Rotterdam, Coventry, Warschau,
Oradour, Lidioe, Hirosjima, Putten wisten zij tevoren, dat de
verschrikkingen van de oorlog hen zouden treffen?
En bovendien, toegegeven dat een mens hoop heeft te kunnen ont-
snappen, kan hij er mee accoord gaan, dat millioenen onschuldigen
naast hem worden geslachtofferd?

T~\ verzamelde handtekeningen uit alle delen vari de aardbol, zullen
" de onweerstaanbare vredeswil der volkeren tot uitdrukking bren-
gen.' De vertegenwoordigers zullen er rekening mee moeten houden.
De parlementen zullen zich er mee bezig moeten houden. De regerin-
gen zullen er hun aandacht aan moeten besteden.
De oorlogsstokers zullen voor déze veroordeling door millioenen men-
sen terugdeinzen, bedreigd als ieder van hen wordt dóór een mee-
dogenloze bestraffing, zo zjj het zouden wagen een aanslag op leven
en goed te doen.

DE oproep van Stockholm bepaalt zich tot beginselen wier aan-
vaarding overeen komt met het belang" van de Vrede, dus met

het belang van alle volken, van alle naties.
Ze dwingt niet tot een keuze voor enigerlei stelseKof enigerlei
regering.
Als deze of gene regering de oproep aanvaardt, dan ia dat omdat
haar wil overeenkomstig het vredesverlangen van alle volken is.
Oppositie van een regering tegen deze oproep daarentegen kan slechts
haar wil tot het gebruiken van het atoomwapen voor een aanval
Verraden.

£)E oproep van Stockholm kan en moet een onoverwinnelijke muur vormen tegenover de tenuitvoerlegging van het monsterachtige
plan diergenen die oorlog willen.

Maar daartoe dient dan ook zo vlug mogelijk de practische ondersteuning der volken uit alle landen te worden georganiseerd.
De tijd dringt. Een koortsachtige haast kenmerkt iedere dag opnieuw de misdadige oorlogsvoorbereidingen.
De persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder afzonderlijk is in het geding. Uw handtekening, gevoegd brj die der anderen, kan em
moet de Vrede redden!

Prof. M. Lyasenko (USSR); Prof.
Desar Uites, voorzitter v. h. Brazi-
liaanse Instituut voor Atoomenergie;
Prof. Hadamarl (Frankrijk); Pa-
triarch Justinian (Roemenië); Dr.
Banier, Bisschop van Birmingham
(Engeland); de Metropoliet van de
Libanon; de Aartsbisschop van York
(Engeland); Bisschop Guilberg (Zwe-
den) ; Pierre Benoit, schrijver
(Frankrijk); Arnold Zwelg, schrijver
(Duitsland); Rene Lyr, musicoloog
(België; Chostakovltch, componist
(USSR); Valno Altonen, beeldhouwer
(Finland); VIttorio Cul, componist
(Italië); Maurlce Chevaller (Frank-
ryk); Dr. Iterio lOchaiidla, oud-preai-
dent van Colombië; José GiraJ, oud-
ministerpresident van Spanje; M.
Gambardeila, voorzitter van de
Franse Voetbalbond; Georges
Speicher, oud-wereldkampioen wiel-
rennen; AI Cabrol, Frans bokskam-
pioen ; M. Kirscheii, correspondent
van Associated Press in Praag; Prof,
E, F run k | in Frazler, Harvard-UrJ-
versiteit (USA); Prof. Alexeïs
NeBmelauov, rector van de Moskouse
Lomonossov-Universiteit; Baron van
den Branden de Beetb, advocaat-
generaal van de Hoge Raad te
Brussel; Sir Lancelot, negerzanger
(USA); Archfmandrlet van de
Orthodoxe Kerk te Den Haag.

HENBT W ALLACE:
(Oud-vice-President der Verenigde Staten van Amerika, voorzitter van
de Amerikaanse Progressieve Partij).
„De volden van West-Europa zullen zich niet eeuwig door de V.S.
naar voren laten schuiven met als voornaamste doet ate offer te
fungeren en de eerste sJnchtofers van atoom- of waterstofbommen
te worden,
Terwöl het Amerikaanse volk, evenmin als enig ander volk, tegen die

beschut zon
Geen enkele verstandige Amerikaan kan er op rekenen, dat de oorlog
aan hem zonder meer voorlig zat gaan, en de bevolking van de V.S.
zal verantwoordefflk xgB~*oor alle catastrophale gevolgen van de
^politiek van liaar regering, als ze niet de verwezeul^hing; van de plan-
hen der oorlogsstokers weet te beletten."

Martin Andcrsen Nextt
de grote Deense schryver {o.a.
van „Ditte", ,-,Pel3e de veroveraar"
én Morten houdt koers") aond ons
het volgende briefje als antwoord
op de uitnodiging van de Neder-
landse Vredesraad om naar N«H
dertand te komen:

„Keer' geachte ifHend Stoten,
tk dank U meer voor de lufnodf-
ging tot de massale vredesmeeting
Un Amsterdam, op 6 Juni, Maar
\elwt& kan ik niet komen, ik ben
Momenteel lichaamlek niet in
ttaat om de reis te ondernemen en
fit bovendien midden i» ef*'nieu-
we roman, die zeer langzaam
vordert.
tic wens U echter groot succes met
ie vergadering.
Ons Vredesparool is de verst-
ttrekkende oplossing die ooit aan
ie mensheid voor s^n problemen
yegeven is, en daarbtf de gemak-
kefykst te vervullen.
Ifei haar verbreiding wordt de
grondslag Moor een nieuwe wereld
gevestigd, omdat se strydbaar is.

Uw toegenegen
w.g.
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Aard van het stuk: diverse mededelingen.

Op Vrijdag 19 Augustus 1949» is er een bespreking geweest tussen
tussen Mevr. Coohius, Bossong (beiden van de partij Vrede en Welvaart) Bakker,
lijstaanvoerder van de partij Vrede en Welvaart, de Boer en een zekere Mareus
Bakker, landelijk voorzitter van het ANJV. Marcus Bakker komt uit Zaandam en is
partijlid.

3akker uit Eindhoven vroeg, hoe het landelijk met de Comité's voor Vrede
en Welvaart erbij stond. Marcus Bakker antwoordde daarop, dat de conferentie in
Parijs uitgegaan «as als een nachtkaars en dat het nu de bedoeling ia om streeks-
gewijze leven in te blazen in de Vrede en Welvaartpartij. Eet was echter nog ner-
gens bijzonder levendig*

Bossong vroeg hoe hij (Marcus Bakker) zich voorstelde zijn propgramma uit
te voeren. Bakker zei daarop, dat studieclubs of discussieclubB opgericht of in
stand gehouden moesten worden en zo de meer intellectuelen bereikt konden worden.
Daarna, en dat was de hoofdzaak, moesten die intellectuelen de Fhilipsmassa be-
werken. Biet zou van het allergrootste belang zijn - alsdus Marcus Bakker - indien
bereikt kon worden, dat bij Philips een kwartier gestaakt zou worden, indien de
ophitsing tegen Rusland zoals thans blijft doorgaan. Het zou een machtige demon-
stratie van kracht zijn en de reactie de ogen openen. Deze (reactie) zou zich
bewust worden, dat de massa niet voor een oorlog met Rusland voelt en het zou voor
dat land een belangrijke steun zijn. , •

De opzet is npg steeds, dat de CPN officieel buiten de Vrede en Welvaart
comité's blijft.

-In verband met bovenstaande werd besloten de destijds opgerichte discussie-
groep weer leven in te blazen. Marcus Bakker stelde voor, dat op 2 October (let
op de datum) te starten en wel met een bekend spreker» Hij raadde aan ofwel Dr. van
Emden Beas of Dr. Rebling, musicus. Beiden waren geweest op het congres in Parijs
en zouden een goede uiteenzetting kunnen geven over Vrede en Welvaart. Besloten
werd Dr. Rebling, wonende Prinsegracht 390, mi t te nodigen. Dr Rebling heeft in-
tussen dé uitnodiging aanvaard.

Bossong is op 23 Aug. 1949 naar Breda geweest om daar het contact op te ne-
men met Vrede en Welvaart in die plaats. Hij is geweest bij Boerdonk, Korte Brug-
straat 9* Deze zal contact opnemen met Tilburg en Rebling is verzocht op l October
49 in Breda KB te spreken voor Breda en Tilburg gecombineerd. Bij Boerdonk waren
bij de bespreking met Bossong aanwezig één CPN-er, één partij loze en *én partij van
de Arbeid aanhanger .

De groep Breda voelde niets voor aansluiting met Parijs. Zij wilde geheel
Nedexictnds zelfstandig blijven.

Uitgetr. door: Gr Op aanwijzing van: B III d

Datum: 29-9-50
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