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Happort over de igaand A p r i l 1949, betreffende de alge
mene politieke toestand in de gemeenten Utrecht, Jutphaas
en Maartensdijk: (ïuindorp).

Ook deze raaand_ duurden de aanvallen pp het
z i j n n. T. Ie e h 'uiting vah het aa'toëngaan-'
onder Amer iicaanse leiding staande oorlogsdrijvers.
Voor een welkome afleiding zorgde hè, t raadslid Uitzon
door in de ^a$td B.'^e.n W. een • areve&tïjE vragen voor te leggen
inzake de jjiiiitaijtfg/ lezingen op dTe/ middel bar e scholen en de
maatregelen flö^ kelaoemd c ollé-g/ genomen naar a&nleiding van
de actie, wetLkeid» - órganioat'^eJ^ran-. Progressieve Studerende
Jeugd tegen 4e ^"mllitaifiarlsche propaganda" had ingezet.
(zie "De v|a4rhpi<i va^^Tipr il ) .
De WethcAi4»r van Orider#iós -(P.v.d.^. ) antwoordde o. a.
dat gelukrv.1^ h^t fêldenkendeï' deel vah ons volk dit "paard
van T r o j e " (doelende op de Ö . P . 3 . J . ) wel in het vizier had,
doch dat men waaXa^aa jaoest blijven. Hij deelde verder mede,
dat van geen enkel .ouderpaar enig'llezwaar tegen bedoelde
lezingen was. ingekomen»
Haar buitë'n, uit tyad de partlij op „door middel van een
goed bezochte -f ilftt^rtoninj^óp Ijè April (rapport C/1 -409 '49
van 19-4-49)-* tennTtjl 3?,a''éommie,ei-sta|si»ijken huia aan huis
een pamflet werd ^ajy^pl e id/v8'<5r "^6-vfede, en duartegen het
AtlantischtfwcrtrWèrd geageerd. (A/1 -'^389 '49 val 12-4-49).
53NHBIDS VAK

orsanii.ati« besprak in min of meer besloten kring de
resultaten van de reeds elders plaats gehad hebbende stakingen-e ad-e- «frgfrjA^kheaen- 'van-T-e ven<btre^e~^tx^e-tcotnaJH.ge- gtaklngea *"•••
het naar voren brengen van "successen" geeft echter sterk
de indruk van "elkaar moed inspreken".
Voorts worden nog voortdurend acties overwogen tegen d«
directie van "li/ericspoor" te Zuilen, in verband »et de aldaar
plaats gehad hebbende tariei'swijzigingen.
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Deze organisatie heeft niet enige spanning de interpellatie'
van Ultzen (zie hierboven onder C . P . N . ) tegemoet gezien»
.
Let feit, dat men hierop later niet meer is terug gskotaén,
bewijst wel, dat men ook in deze kringen Ult&ön's optreden
als een debacle heeft gekenschetst. Ue leden' van de O.P.S.J.'
en het A. N. J. V , , die op de publieke tribune Ultzen met uitroepen souden steunen, hadden vrijwel allen verstek laten
gas n.
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ifïg •<&» *• Q.^v^rzoek van de International Union oï
--«e«,G veï.ga4&xing t« beleggen -met &ia o n d e r w e r p :
d ven h«t ^^s^sise volk tegen het regie» --tfrauco"
RA '-«getoete 'a&fi l&e langste Hing geen resultaat . il^t«j? ft "VpQtfge nomen s.udeliten'bijeenk.omst met
"®$,1'ffldèltir*geleiïdie in het buitenland /;e nomen
om 4e finfijitl.^1^ positie van dé studenten te verlichj
«éér iJiaü
n. de oilitaixe lezin'^ea op de middelbare
b.tA'r

- fc^r

9 vatx 16-4^4-9),

- %>?

Plra» 75 J^ffi^léxareo. in en buiten Utrecht was een
ï roet aaffgèiW^Hte , te ondertekenen, adhaesie-betui ,.3in&
«tuurd iosato ijet Wereldcongres voor de Trede te p a r i j s .
in "4 g$v«34*a weud adhaeeie ondervonden (rapport
'49 vkö 14^4-49).
faf "feeaochte vergadering ( r a p p o r t

**&L T0f>e"ftbare*' bijeenkomst welke matig werd
'apport, G/1'4**'454f 49 van 30-4-49).
t ,gde oj» 9 en 1Q April eea congres, hetwelk
iög t^.V. het he-dendfeiB^ge politieke communisme
heeft
tgesprokea.^jjie* bleerf, flart men over het algemeen h-;
eens w
met dft^^o'r^itier, .Dn.jJ,ï.v.Praag, die betoogde,
dat de
lid molst >1kun£^3n blijven van het Verbond,
r are humanist het '•afbreken van de mogelijktöt/fi/eefelijk öontfefft mat), Diegenen, die andere opvati -S}owaki^e* echt er'

aangetoond hebben,

w^lkev%)e,n aanvaardbaar leken, zijn
~_. " lijnde^ gewenst, dat thans
bti ^«Ide1 ïitid'io^ gévelar^aan 'üét verbond. H i j stelde
èOhter niet principieel; ieder jaar zal het congres zich
bevind van aaken kunnen uitspreken. Zijn betoog
tóW fcevdV:*. dftjijp*?, Jp|y^I|u|jaenbers-//illemse niet

Io het
ïicbt

Nieuwsblad." van 6 April

was het volgende

, icht itifi J ,ü . Y

L^feravono, werd d» fti^ï.l7t^cht van de Joageren organisatie
en üemoeriatié ©pgeïicht. Het dagelijks bestuur dezer
is -jajBSAgeet^ld uit: mr.J.Caro, vooraitter; me j.
Fred.ftfindrlfcs^T.SS, secretaresse; mej.T.Boschpepnioameesteresse*

wefcd, o.a. te ijveren voor de vorming van eea
t te
****:
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:A'damse Jeugdparlene

Naar aanleiding van Uw nevenvermeld
schrijven, deel ik U mede, dat e r, voor zover "bekend, te Utrecht nog geen voorbereidingen bestaan t . a . v . de oprichting van een
Jeugdparlement.
Zodra hiervan mocht blijken, zal onverwijld worden gerapporteerd.

De wnd. Houfd-Commissaris van Politie,

C
de Heer Hoofd vatfde
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
's-G R A. V B TI H A G E
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* Amsterdamse
ssij&a w«r$ mi^n aandacht ««-«p
dat aen v&srneswma ie, maast het bestaande Jeugdparle
ook in andere gemeenten tot dé Toraing van e«n
' orefT te pi£a&«
Ik soge 0 verzoeken ai i wel te willen do«*i b*rioh]&«n in
öventuel« v«orb«r«idijigiwi hi»rtoo is goik v*»rts ««aame «al wor<l»ïi ing«li«ht «Kfppt d«
politiek»
io o.q, aativiteit v*in <ie daarbij b*trokk«i p«r»
«cal, stja, divoree pöliiiai:* rleixting«n
a

