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MINUTENBLAD 
DOSSIER No ...... QP.. .. J1713.. NAAM: .... NEDERLANDERS. .. DIE. P.O.MEN .. "B.J!!. Z.O.E.~.H.., .. ........................ . 

'--. 

@ 5067- '48 

I Aangelegd op 2-2-51 op aanwijzing van CXII door 
ÄCD 4C ' 

"" t i 
2 . Gezien in verbEmd met CO lO)I)I)g . JlOD gelieve de stnJr.Jr'"n nj_ -t- r!i t 

OD over te nemen in het te vormen ~D VPn I~p~Jen . 
~fd CVN/II , 31 MaPrt 1951 . 

J . f-€_n_ ~~Î" ........:...~ . ~- Cvv.z- . ~ . .5~ , , f'- fi_.a~ !1 }rL 
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Ingevolge minute 2 zijn de stukken betreffende .A.v.Impelen gelicht en in 
diens PD gevoegd. 
ACD 4 C t.. 18-5-51 L 7S ~~ 
--t /)--; _"._ ~ -4....t w ... ~u-aLt-. rE kJ 7 '.r' ~ 
1 ~ Î'-f.N'l.;-(A.(..... A--\.~ ~ /VCA _ 

V 
oor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het 

anwezig was dit bijgevoegd. 
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UITTREKSEL I 
Uit: r ~ s-~3~ 

RAP.?ORT VAlT KB Voor: ot> ~ 8 
o.a.v.: C V"J ;r: ~ . 

:\.AN CVV Dat., i..IJ1. .$ 

3839 Par.: \\t . Iro. : 
Betr.: NED I~LANDBE VIOLISTEN NA:\.R POLH:N. 

TYP. D. . . 
Uit goede bron werd vernome n, dat GORZYI'iSKI telefo

nisch inlichtingAn heeft gevraa.gd over violisten, die men hèm 
. h eo.ft ac:Q1bevolen om na.n- Polen te gaan en we l over: 

'f... I / 1/ .B.ALOlliON.:>, Nap de KLEIN en SCIBERS. 

KB, 14 Januari 1952 
·-~~---__, 

V rw··~.· 0-~~~-AC Tl E 
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jÜPKÀARf 
~ ACO/ t- 7 

I OAT;.';J'·1·.rÄ 
:pA~jj_YP u..-=oij'ji• __ ..., 

D. A./1-067/W. 1297. 

Le ressortissant néerlandais : 

~I BOKSTIJN, Fréderick, né à Rotterdam le 20-8-1922, com
mis de transport, dlié à Rotterdam, pp. 492.421 déli
vré à Rotterdam le 8-6-1948, 

u été contr6lé le 27 novembre 1951 vers 
11,15 heures se rendant à Varsovie. 

A déclcré avoir logé, à Bruxelles H6tel 
Adresse décl arée à l~tranger : Polocean Gdynia. 

Le 10 décembre 195&. 
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. t~: !b._-

Les ressortissarits néerlandais : 

X JOl{KER, Willem, Apeldoorn 14-6-190?,, néerlandais, 
directeur, Naarden. 

/ RODING, Jacob, .4.msterdam le 15-2-o2, commerç ant, 
néerlandais, Naarden, 

• ont été contr6lés le 27-XI-51 venant d'Am-
sterdam à 10 heures 15' pa r avion K.L ~iVI ., se rendant 
à Varsovie à ll heures 15' par avion L.O.T • 

JONKER : 417.328 (pp. n°) délivré à Haarlem 
le 15-X-1948, renouvelé par pp. 446.909 délivré à 
Singapour le 30-XI-1949, renouvelé pa r pp. DO 36.291 
délivré à Haarlem le 17-8-1951 avec visa polonais 
115/51 délivré le 27-XI-51, par le vice-~onsul de 
Pologne aux Pays-Bas, Dr. Edward Holender. 

RODING : pp. ~. 23115 délivré à Téhéran le 
13-2-1947 avec visa polonais n° 114/51 délivré à 
Amsterdam le 27-XI-51. 

Le 10 décembre 1951 • 



s .T. N 
Nr .Gr~ .D . l 284/5l . 
Bij"_ genf 10. 
Onderwerp: Terugkeer v~an negen 

• 

AAN: 

Nederlanders uit Polen. ;;Jtt?l uP j 

U I TT REK SE L r • :·- _ '.1 1 f l ..." 
Uit : · O:P ... 5§l........... 13 September 1951 . ~ 
Ag. no.: . 1..1.~ .?.~1... ..... ·· ((" 
Voor : ... 9P.. _177S. . v"' ~ 

t~r 
In vouwe dezes gelieve U aan 

te treffen een ui tt:r·eksel uit een vei
ligheiderapport opgemaakt door z, 
naar de inhoud waarvan kortheidshalve 

·wordt ve:r'l.AJezen • 

S .T. 

Hoofd B.V.D. 

typ~29 

ooll: V/ 

• 



GRENSVEJI.IG_.JJ:J:DSRAPPORT . 

De: u 11 hot ber:lcht 9 Septem.her 1951. Ra' o;"teur 
Ven 1 .:o is het (:Wicht afkomstig 
Bet row:1b !.'lrheid van Let Jericllt 
Betrourib arhoid van do bcriohtgov·er 
Welke a ctiez sijn oncer numen 

: Eigen berioht . 
t 
: 
: Baga e oont rolc I.D.Arost er

dam woxdt inael i oht . Met ·wel lm ino tanties wordt s an:.sngev;erkt : I & A Schiphol ~ 
-------- ---- ---- ---- - --------------------------------------------------------~ Onder il'erp: îG.:::'W:~ ree:~: v~n !!egen 

Nedorl n er s ui·t Polen. 

• 

• 

ooll:\1'; 

T. 

OP 8 Sc~ te be 1951 t e ~rot~ om 1 3 . 0 
ut~ arriveerden met het K.L.M. vl~ëgtu1g u1t Prae~ , op Sc~~p
hol nee n 1n elkanders ~ozel~ohap r ei zende c e~l 1às~s, di~ 
blj. lêens hu.~ rc.:- 1? . "laspo rt n .s -v J.g·t ' .. e e 

J . L .. " ie foi•mul:wr 
H I 

1t 

_iJ~ 
n 

~..:P'< r 
r " 

~ ' . ,. 
Bovenvermelöe perse en, ntet ui t.z."n- el'i.ug ven J HD~L keerden 
torug 1ran eon V<"c -ttle ·.is uit • rschau, a..:~ila r z j on!'l'eveer 
l L1 dz )c: -·' dde~ V -liLC e op u~ v110 J. •'l.!l .. g van net w. V. V. 
SCRJ "=.,;. {. v· o:r ~lov_ , ;~as on ,o-~eor vijf maand.e .. 1 geioaen via 
rloosoncfcci"rûi t".ereisd naar Roe e!dé, a.1vJ r h. ' v or herstel 
van zijn . e .... on h id ( asthr:Ja.} , had verbleven . 
In s 1cm: ;r'k:ing mot 8!.1Jt,_,na· en v ·n I ~ A wer · :J.uu bagage gl .. on-
ig geco1troleerd ~ Alleen bleken zij een pruct~t te hobbe 

ge~:regon , inhou "ende een boer mot i'cto 1 s van t'l.o verw es·ba 
stad Y'arso n en do IJle.nnen v or de pbou v v n c.zc :Jta.d , 
alsmede 7erschillende folders ro agandalect: voor het co~ 
mu.nis 1e . · 

'7.i; · e1• en allen d.oor. c groot a :nt-1 fam:i.licl eden afgahaal 



:s. 
D._l../l-067/W. 833 

Le ressortit;sant néerla.nd .. üs 

K R A. L A U D, Léd. 
Leipzig Ie 5-9-1Sl6, 
dl i é à La L:ay e, 
pp. Néed. 798 .4S6, émis à La Haye, 
l e 25-8-lS49. 

a été contr8lé lG 2&-1-1951 vers i5 heJres, venant de 
Varsovie, L'intéressé a déc1aré ~oursuivre son voyage 
à destinat~pn des Pays-Bas par chemin de fer. 

Le 5 février 1951. 

------·- ... - -

~ · · · jj?.f,t1 , 
..,V~A~ ~_A~« 
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MINISTERIE 

VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

'S-GRAVENHAGE 

·21 NOV. W ·) 

ACD/ yJtf/~) 
V B R Z 0 BK B DIJ BB A NT W 0 0 R 0 IN G, KB N MB R K, 0 N 0 ER \VER P, 0 AT U M EN N U M M E ll R M EL 0 EN 

Bij lage: een +I 
Kenmerk: Directie Algemene Zaken/AZ Datum: 24 November 1950. 

Onderwerp: Artikel Po land To-day. DAT : "i/.~r: Nummer: 115917 

Aan 

. ; . 

~-~ PAR: .1. '! . ' 
t =}"';., Het Ministerie van ;ë":rLiä'iîdse Zaken heeft de eer onder 

j verwijzing naar dezerzijdSt-missive dd. 30 October 1950, No. 
t). )· Qt, Cf \.1.02298, h iernevens ter kennisneming te doen toekomen aan het 

1 Ministerie van Binnenlandse Zaken afschrift van een brief dd • 
10 November jl., No. PCZ-3449/2894, van Harer Majesteits Am
bassadeur te Washington met een bijlage, betreffende een arti
kel in het November-nummer van het in de Verenigde Staten 
schijnende Poolse propagandablad 11 P'oland To-dey ". 

's-Gravenhage, 
het Ministerie va n 
Binnenlandse Zaken, 
t.a.v. de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G R A V E N H A G E. 

~ 7338. '5 0 



vicen te New' YoTk, trof ik een artikel . a.at:': nForeigners on ·, 

Poland" waarin. voor het 
. ' 

meid worden van 4 Nede~landse intellectuelen, die blijkbaar 

Polen onlangs bezoCht hebben 

en Braat. -



Fishermen on the Baltic Sea hauling in the day's catch 

FOREIGNERS ON POLAND 
Recently a gro up of four Dutch intellectuals toured Po

land and at the close of their trip they gave Polish news

papers their impressions of what they saw. 

The Dutch architect, Jacob Bot, noted that "In Poland 

one feels the tremenclous effort to assure an all-out devel

opment of the arts. As an architect I was naturally inter

ested in the reconstruction of Polish cities and from what 

I have seen I have come to have a high regard for Polish 

city planning. Because the country has entered upon the 

road to socialism it can point to great achievements in 

rebuilding and in the fight for peace." 

W. Sandberg, a museum director in Amsterdam, de

clared, in part, that the repair of war damage in Poland is 
progressing much faster than in western Europe. "I have 

visited many countries since the end of the war but I have 
not seen any country as devastated as Poland. The speed 
with which you are carrying on the work of reconstruction 
is truly astounding. I admire the enthusiasm with which 
Poles are rebuilding their cities and industries, and I am 
sorry that the western press writes so little about Poland." 

M. Fluthuis, the composer, said: "I admire the heroic 
reconstruction workof the people of Warsaw. In this con· 
neetion I think that the destruction of Rotterdam was 

'child's play' when compared to the destruction of War· 
saw. It is equally 'child's play' to examine the reconstruc
tion of Rotterdam alongside what has been done in Po
land's capita!. What strikes me especially is that everyone, 
regardless of views and convictions, takes part in rebuild
ing the country. I met prominent Catholics who are active 
in shaping the new Poland and in the work for peace. I 
have also seen in Poland how one can eliminate the ex
ploitation of man by man and how to channel production 
into the service of all. And finally, as a composer, I like the 
wide scope given to contemporary Polish music, the high 
level of musical composition, the excellence of publisbed 
musical- works, and the opportunities provided by the 
government to student musicians." 

The sculptor, P. Braat, observed that he had been in 
Poland in 1948 as a participant in the World Congress of 
Intellectuals for Peace held in the city of Wroclaw. "I can 
therefore easily appreciate," he said, "the enormous prog
ress in reconstruction accomplished by the Polish people 
in the past two years. Their achievements in the fight for 
peace are equally notable. These achievements are greater 
than those of Holland where we could not adequately re· 
spond to the Stockholm Peace Appeal because meetir~_gs 

and peace activities are _forbidden." 
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~~ROCUREUR-GENERAAL 

FGD. DIRECTEUR VAN POLITIE 

TE 'S-HERTOGENBOSCH 

Afd. No. 
Pol. 

Bijl. 

Betreffende : POOlse lectuur. NiEï O.K. 

• 

-· 
Lw 5178 - ~000 - 19i9 

ACO/ 

Ter kennisneming en beschikking 
in handen gesteld van den Heer 
Hoofd van de Binnenlandse Veilig
heidsdienst, Javastraat 68 te 
's-Gravenhage, onder verwijzing naar 
diens schrijven d.d. 27 October 1950 
no.95158 Vertrouwelijk~ 

/ De Procureur-
/ fgd~ Direct 

r . 

r./.,~;~· 

Receveur. a.g. 



. ' -$IJK8Îillcrnmcm~ !fJ.L" .STRICHT 11Jiaastricht , 4 Nove ber 1950 . 

No , l017 

Betreffende: st~ekldng Poolse lectuur. 

•• 

Aan 

r ' 

Meij verwijzing naar mijn rapport No . 977 dd·. l7 . 8 , 50 , heb ik de 
eer UEGA belee:fd te berichten,dat in het Pool~é- blad"Rzeczpos
polita~'van 24 September jl . een arttkel voorkomt,hetwelk vrij 
vertaald als volgt luidt : 

Reslolutie van de Cornm~nistische Partij in Nederland , 

Den B.aag(P.A.P . ) 
De CPN maakt bel{end , dat de jongste troonrede enkel het advies 
bevat van de regering Drees:"Alles voor de ocrlog en niets voor 
het volk". 
De grote massa van het Nederlandse volk wordt echter door de 
<TPN opgeroepen om te ej_sen,d.at Nederland niet zal deelnemen 
aan het Noordatlantisch Pact,dat het zich zal scharen ach·ter 
de Russische vredesoproep voor verlaging van de oorlogsuitgav~n ~ 
yerJ.a,·ing van de belastingen, vau. de prijzen der levensmidde
len en verhoging van èe lonen. 

In de Gazeta Polska van 21 October 1950,komt het volgende ar-
" t.ikel voor: 

\

Van het Interna~~ionale lf/ereldtonet:}l . · 
1-.t . oproep van de Federat.ie van E"K-Poli tieke gevangenen , gericht 
' aan de Bonden , aangesloten bij de F. I . A.P . P . (Federatie ex-Poli-

r.::.... )' tieke Gecu-angenen)in Ita.lie ,Frankrijk ,Belgie ,Nederland en Duits-
"l. land. 
~ De secrem:taris van de J!'. I . A. P . P . (secretariaat gevestigd te 
't ''arschau)maakt bekend , dat de F. I . A. P •• een o'J.)roe-p heeft ger'.cht 
" . aan de aangesloten bonden bi.i de F. I . A. P .P . Italie ,Frankrijk , 

Belgie , Nederland en ryuitsland en tevens aan de groeperingen 
van de ex-pol:ttieke gevangenen en de illegale verzetsbewegin
gen ,met het verzoek om op 15 . 11 . 50deel te nemen aan de inter
nationale actie tegen het plan Schumann eJ•it initiatief is uit
gegaan van de Internationale Vereniging "~ran Mijnwerkers en Me
taalbewerlcers , behorende tot de S . V. Z, Ze (Socialistische Fadera-

L 
tie van Vakverenlngen) , die allen strijden voor het behoud van de 
vrede en tegen de wedergeboorte van het fascisme . 
De F. I . A.P . P . constateert , dat allen zich met alle bestaan~ë mid
delen moeten verdedigen en zich verenigén in de strijd tegen 
het Plan Sehumann. 

In d8 Gazeta Polska van 23 en 24 October l950 , komt het volgen
de artikel voor! 

Voor het Tweede Bonds Vredescongres . Nederland . 
Tn Amsterdam ~egon de algemene conferentie van de Nederl andse 
strijders voo:r· de vrede , waaraan ongeveer zeven duizend gedele
geerden deelnamen, die alle rangen en standen van _. ederland ver
tegenwoordigöen. Onder de deelnemers bevon~en zich afgevaardig-

den 
den Heer Procureur- Generaal , 
fgd .·. irecteur van Politie 

Procureur-Generaal 

Fgd . Directet..r . van Politie te 

' s - Ei !.. r t o g e n b o s c h • I ngekor;er 1 !.,QJJ!..ov 0 

!fJ r: tft~ .: .. x,J 



• 

• 

den van verschj_llencle politieke partijen , vakv reni~ingen , vrouw~n

en jeurdorganisaties . :t!:r namen ook afgevaardigden van <1J:'oot -
.: ri ttanniê , België en andere landen deel , ..... a Nederlandse Au·to-
ri telten gaven geeJ' toeàterr1m:i.ng tot deelrta.me van a:rgevaardlgdeb 
van de Sovvjet - Unie en van de landen der Volksdemocratie:mën , het .... 
welk een dlepe verontwaa rdiging verwekte bi.i alle aanwe'zige d(~el
nemers . 
~e voorzittEr van het Nederlandse Co7l'.i të voor de Vre«e, Baklrer , 
verzocht de aanwezigen om nog intensiever de strijd voor de vrtièe 
te voeren en b sprak verder de grote bel~ngri.j kheid van het naderen 
de· J.'weede Wereldvredescongres . 
Verder me_ o~.-rde hij , àat men hier in Nederland r.eds 428. 000 
handtekeningen verzameld heeft , ondank:s de belemmering var.. 
kringen . 
In èe G-azeta :Polska van 24 Oç-1~ober 19!"0 komt het vol~Sende artikel 
voor : 

" ederland , 
Ven het internationale toneel . 
Nederlend reorganiseert . 
ve!'Wi.joer ... ng van drie leden der Nederlandse Hogering uen Haag • 

~e Nederlflndse minister van oorlog en ~árine , Schok~ing , de Ptants
secretari~ ven het Ministerie van Oorlo{'S, Fokkem.a Anctreae , en è.e 
staatssecretaris van het l.~ln ste.rie van Ym:rJ.ne , T'ïce- admiraal 
'·IIoorrran hebben h1 n ontslag aangeboden# 

_ Bet dagblad J)e Telegraaf bericht , dat deze ontslagaanvrage-n het 
gevo1,. zi,in van de O"'ltevred~mheid in regerj ngsk:dng .n over het te 
lan,..zame tempo der herbewa.:peninr~ van liederlaniÏ . , 
erdor deelt men mede , dat oneni~hedén zijn ontstaan tussen verte

genwoo:rt .. i.~ers van Washington en de -to~):;e~enwonrdigers van liet Ne
der~an~se leger , welke onenigheden zien einde SaptenbeT tot een 
conf'lict verscherpten , daar de .Anlerikanen van Uederland vorderen 

ve1.'1llindering van credlrJ ten voor leger eb vloot_.- Deze vorderingen 
stieten ~n de tegenstand van het.Nederl andse legercommando , tóen 
4 e e tober van dit jaat· in llen Haag de o:pperbevelheb: <.::r Velclmaar
scl'Lalk Montgol!mlery aanwezig was . 01 t conflict is beeindigd met 
de verklaring van de Staatssecretaris l'J.Ioorm.a.n , n . l . dat l3'ederland 
niet 1Tan :plan is zi,in vJ,oot in te krimpen. Hisrmeàe vvas Washington 
het niet eens en de onrortuin lijke vert,~~en mordigers der Neder.! 
landse Re~ring werden van het toneel ver~ijcterd1 • 

De Inspecteur A. 
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J~ROCUREUR - GENERAAL 

FGD. DIRECTEUR VAN POLITIE 

TE 'S-HERTOGENBOSCH 

Bijl. 

Betreffende : :::'0 0 ls e 

in ho.nue.~.1 ~est 'ld v _l c n ~iec.;r 

Hoo.:..'d V':'11 de ·'3Üntt.Ü 'C1SL V-:-il igheids 

dien~~t~ J·..;!.v .c::traJt 6~ te 'S··Graven:-

h se ~ onder v?.r'Ti.j::..incs ..J.ét'r di~ns 

SC.tll'ijven d . d . 27 October .., . l. no . 

9515u 1fert1·om ·el ijk . 

/. :Je ~~r~our•>" rr-u-ener~:L l~ 
f'~d . ...;i .·ar V<.-.tl lolitit. , 

cÎ Ff7 4 -7 
~ . . t' . R_Pceveur . _,_ . 

Lw 51 78 • -!000 • 19-!9 



IJKSRECPERC ffi!: 'ILAAS'l:RIGWf1 ~aastrioht , 31 October 1950. 

No . l012 

Betreffende!Strekking Poolse lectuür. 2 t 1 'I 50 

Aun 

f, t~ . <it a, . '};J 
Met verwijzing naar mi,in rapr-·ort Nc/.9·77 dd . l7 . PI. 5ó" met on ... 

derwerp alsboven , heb ik de eer UEGA beleefd te berichten , dat 
in het h . t.l . onder de Polen vérspreide blad "Rzecz~ospolita" 
van 1 October jl . een artikel 7oor komt,hetgeen vrij vertaald 
als volgt luidt: 

"Een brief van de Nederlandse a~b~iders aan het 
Centraal comi t~ van de Póolse a:r.:_be5 dershonden.~ 

De dèlegatie van de Nederlandse arbeiders , die op uitnodiging 
van het Poolse Centraal Comité van de arbeiders haar vacantie 
in :Polen heeft doorgebracht ,.heeft vanuit Nederland een dank-

. betuiging gezonden aan genoemd Pools comité , 'Naarvan de :!n.• 
houd als v·olgt 1 uid t : 
Dank zij de grote solidariteit en gastvri iheid hebben d·e le ... 
den van onze delegatie hun vacantie , welke in de kapitalis
tische landen ·niet in hun ·bereik li~, bij TT door~ebrach.t . 
In U\v land , waar de arbeiáer vele jaren onder de allerslecht
ste omstandigehden hee:ft moeten werkén,zagen wij een vrije 
~rbeidersklasse , die aan haar toekomst bnuwt zonder uitbui-
ting van een m~ns door een mens . . · 
Zi ,1 bou\vt aan een vrije toekomst zonder tirannie . 'V'oorts was 
·de deleg~tie zeer ènthousiast over de bliksemsnelle opbouw 
van het zo ·verschrikkelijk geteisterde warschau . Grote indi .. uk 
heeft Uw .volk op ons gemaakt door de strijd die het voert 
voor he behoud van de vrede . In de fabrieken en ondernemingen 
nie wij bezochten zagen wij hoe de arbeiders met grote lier
de en toegewijdheid hun werk verrichtten.Dit is alleen moge
lijk in een land waar de arbeiders geen vrees behoeven te he 
ben voor het verlies van hun werk en waaT het kapitalisme 
geen invloed meer heeft . Verder zagen wij hoe de vrouwen es
lijk berechtigd vvaren met de ~nen;niet alleen in arbeide
gelegenheden doch ookin politiek en sociaal opzicht . " 

In het eveneens h.t.l . verspreide blad~Gazeta ~olska" van 11 
dezer komt een mrtikel voor , hetwelk vriJ vertaald als volgt 
luid~ : 

Nederland . Voor het ~{ereldvredescongres ,. 
--~~--~~~------~------------~--;-----

"Den Haag. In verband met de organisatie van het Tweede'Vle
reldcongres van strijders VpoJ de vrede is een hernieuwde 
actie ingezet tot het .verzele~ van handtekeningen voor de 
vrede en ·tegen het grbuik van de atoombom. Onder deze z . g ~ 
Qpro91> van Stockholm he·bben tot 2 October 19ti0 vierhonderd
duizend Nederlanders hun handtekening geplaatst . " 

De Inspecteur A 
den Heer Procureur-Generaa~ , 
fgd . Dir.ecteur van Politie 
· te \ 

s - H e r t o g e n b o s c h . 
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Dia uczczenia 33 rocznicg Rernolucji Pazdziernikornej 

zlo_tgch p ·onad plan Miliardg 
mygospodaruje 

\V dniu swieta Cbin l.udowych 

Depesze gratulacyjne 

/ 

z Polski 
7. oka-z.~\ Svrle;:ta Narodovtego 

Chin Ludowych , Prezydent R.P. -
Bolestaw Bierut, Premier Józef Cy 
rankiewicz i Kierownik MSZ -
dr Stanislaw Skrzeszewski wy·slali 
clepesze gratulacy jne naste:pujqce. 
tresci: 

i 

Pan M:ao Tse-tung 
[PrzewodniCZl!CY eentrainego Rzl!
du Ludowego Chui.skiej Republiki 
Ludowej - P e k i n 

f Panie Przewodniczqcy! 
' W dniu §wiE;lta NaPodowego Chiii
!ki.ej Re-puobliki Lu.dowej przesylam 
najserdeczniejsze pozdrowienia dla 
narodu chinskiego i dla Pana oso
biscie. 

Trwajqca kilkadziesi<tt lat uporczy 
wa, bohaterska, nie cofajqca s:e 
przed najwjekszymi ofiarami walka 
najlepszych synów i córek !udu c:·ün 
skiego przeciwko imperializmowi i 
jego marionetkom byla i jest przed 
miotem szczególnego podziwu i go
r~ce.j sympatii narodu polskiego. 
Z takl! sam~ sympa.til! naród polski 
sledzi wszystkie sukcesy narodu 
chinskiego w odbudowie i przebudd 
wie kraju po wyzwoleniu spod jarz 
ma imperialistycznego wyzysku. 
\'lspaniale zwvcie:stwo narodu chin
skiego dodaje otuchy wszystkim na 
rodom walczljcym o swe wyzwolenie . 
Zwyciestwo to jest olbrzymim wkla 
äem w walke o pokój, prowadzonq 
przez swiatowy obóz poste:pu i de
mokracji pod przewodnictwem Wiel 
kiego Zwiqzku Radziecldego. 

Dzis, kiedy behaterski naród chin 
ski zajql nalezne mu miejsce w wiel
kiej rodzinie wolnych narodów swia 

polski smiat pracy 
Dalsze zohomhtzania produkcyjne 

. ll_'l'asy v;acuj~c': calej P~IS:ki wspa.nialymi osil!gniE;leiami produkcyjny. 
m~ uczcz~ 33 r~czmcll I'I'JelkJeJ SocJa lts;?'cznej Rewolucji Pazdziernik ·ej 
~a;.; li 8w1a~m1 y Kongres. ~okoJU. 'L. ":ozny~h dzielnic kraju nadc.hol.•a 

~\s.eym. "'Cltl-gu ~l..~c\.om.osct o zobOWll!-Zaniach podejmowanych prz:cz 
logt fabryk, robotntkow rolnych i mlodziez kto'rzy .., . l' · 1 . • • pragn11 p.rzyspte ,, 
reta :za

1
cJÇ P anu _6-letm~go i_ w ten sp osób zwiçkszyé sw§j wklad w dzie!o 

u r" a ema pokaJu na swtecte. 

I~p.onujl!-C'l manifestacj~ na apel za 
Depesza Stalina logt huty "Pokój" odpowiedzieli robot 

i 1\C WI\P (b) nicy Pansbwowej Fa-bryki Nr 1 w To 
PEKIN (PAP) . Jak donosi agencj·a maszo:wie Mazowieckim, deklarujQC 

Nowych Chm, przewodniczqcy Cen z~bowt·~~anie produkcyjne ponad plan 
trainego _Rzqdu Ludowego Cnul.sk~ej w~el~mlhonowej wartosci. Po przemó. 
Republlki Ludowej lV~ao Tse-tung wtemu ~rzodowni.ków pracy i przed
otrzym~l: od prz·ewod.niczqcego Rady staw>clelt poszczególnych dzialów u
MLmstrow ZSRR Generallssimusa c·hwa~ono z_ entu.zjazmem przyj~t~ re 
?taüna nas-t(!pujqcq depesz~ z o.kazji zoJ.uCJEi\, ktora glosi : 
swr~ta narodowego Chin: Zohowi,l!zu,iemy st~ daé w roku 

"Z. okazji I rocznicy utwo.rzenia bi~z . pon~dplanow~ produkcj~ ogól. 
Chüi.skiej Republiki Lud-owej pro- neJ wartoscl 81 miJn. zl. 
SZ(!_ przyjqé, Panie Przewod.mcz<tcy, z b · 
moJe braterskie pozdrowienia. ,0 OWll!•Zujemy_ si~ wygospodaro-

Zycz(! wielki-emu narodowi ~hifi- wac poprzez racJonahzacj~ pal'lku ma 
skiemu. I Panu osobiscie dalszych szyno:wego i metod pracy, ws-pólza
sukcesow w budowie niezaleznych wod~ 1c_two, . poglE;lbienie szkoleni-a ro
Chin 1udowo-demokra.tycznych". botmkow me wykonujl!cych nor-m - 0 

W depeszy Komit-etu Cen1ralnego ~~:aw\l jaokosci ~ olmizenie proc. odp~d 
Komumstycznej Partii Zwiq,zku Ra- -kow oraz akcJ~ oszcz!)dno3ciowij _ 
dzreck1ego do KC KP Chi-n czytamy: kwct~ 199 mln. û. ponad przewid?.ia 

"Z okazji I roczmcy ChrnskieJ Re nr. wskazn.i~ SQcjalistycznej almmula.. 
pubülu Ludowej Komitet Centralny CJ l, · 
Komunistyczrrej Partli Zwi<tzku Ra Przez s.Jtrócenie cykllu 1·0' ka 
d · 1 : . d . · . . . soweg<> z_1ec <.ego gOil!CO p·oz raw1a brat- _zobowll!ZUJemy Sl\l - wyzwo•l é do kon 
niq Komur:1stycznq Pa-rti(! Chin - ca rb. dl~ _innych celów gospodarki 
oromatora 1 orgamz-a.tora walki naro na.rodoweJ s:·o:l'ki obrot(}we na k,- t" 
do wo - wyzwolenczej oraz wielkich . 1,2 mi!iarda zl. 10 ~ 
his!lorycznych zwyci(!stw narodu 
chinskiego. ZOBOWI~ZANIA ROBOTNIKóW 

PEKIN (PAP). Jak donosi agencja SL;}SKICH 
Nowych Chin, Mao Tse-tung otrzy Na Górnym slooJku w daL · 
m l ct t 1 . · _ .. . ' s·zy.m ç ! ~-

a epesze gra u acyJne od prezy gu zo-bowi~zania rocznicowe pod . 
denta Gottwoalda. o·rezvd·enta Pie~- · b t . d . . e;mu 
ka, prezyde.nta Indii Shri Rajend;a /, Jl! ro• 0 mcy , prze 51 Ei\b10rs.tw . budowla 
Prasada, prezydenta Burmy Sao . nych, za.kladow przeomyslu sv~lars•kic 
Shwe Thaiko, oraz przewodniczqcce- go: c~mentoweg~, ele~trotecohmcz.ne•go. 

Zgromadzenia Pln. Korei _ Kim Pcwazne zOibOWl·l!'Zama pod·J~ly rów
hut. 

go wspólzawodnicbwa wsz)llstkich ro
botników z.atrudmionych przy budo
wie Nowej Huty. Sendor wraz ze swo 
i·l! grup~ zobowi11zal siE;l ukonczyé 
przedterminowo zbrojenie budyn.ku 
sZKO!nego w jedne · z ielnic miasta. 

INNE ZOBOWI;}ZANIA 

45-osobowy zespól mlodziei:ow;, 
ZMP w Paiistw. PrzedsiE;lbiorstwie 
Budowlanym KAM w Warszawie Z L 

bowiqzal: si(! osi.qgaé przy pracy d t 
dn. 31 pazdziernika rb. 250 proc. no1 
my, co pozwoli zacszcz(!dzié przy bl 
dowie szkol:y na Mariensztacie 9.72l 
roboczo - go-dzi.n, przedstawiajqcyc1 
wartosé 591.948 zl. 

Dalsze ulgi podatkowe 
dia chlopów 

przystçpujé\cych 
do spóldzielni 
produkcyjnych 

Na posiedzeniu w dniu 27 wrze
snia Prezydium R-zqdU powzi~lo 
uchwal(!, majilC'! dui;e zri·aczenie Cila 
rozwoju wszystkich trzech typóv, 
rolniczych spól:dzielni produ.kcyj
nych. 

Niezalei:nie od jui: istniejqcej ulgc 
wej stawki pod~t.ko-wej, wynoSZ<tCeJ 
:!;5 proc. przychod-owosci ala rolni 
czych zespolów sp,~idziekzych (lli 
typ) i rolniczych spóldzielni wy
twórczych (Il typ) c.raz 30 proc. ob 
nizki nmmalnego wymiaru od grun 
tów wlqczonych do Zrzeszen Upra
wy Zi.emi(l typ), uchwala Prezy 
dium Rz<tdU przewiàuje znaczne osc 
biste ulgi. podatkowe dla chto.pów, 
którzy zglosili lub zgtoszq swoje 
przystqpieni·e do spóldzielni .produk 
cyjnych po zbiorach 1950 roku. 

Chlopi, którzy po zebr-aniu indy
widualpych zb1orów przystqpili do 
spótdzi-el.ni pr · nych II i lil 

Swi~to Narodowe 
Chinskiej Republiki Ludowej 

l'I.Jao Tse- tung, wódz zwyci~skiej re wolucji chil1skiej, przywóilca 
475-mlliono·wego bohaterskiego narodu · 

JVielka historyczna data 
u KORONOWANIEM historycme 

go zwyci~stwa rewolucji chin-
skiej bylo opowstanie Chinskiej 

nikowej, umiej~tnie wykorzystane 
przez Komunistycznq Parti~ Chin, 

narody calego swiata,_ jak 
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sous I' accupation ennemie en 1 ~41 
' Lwierdzone zoslaly n owe 

ce ny sucharków: 176 ·rr. 
l~ilo zamiast 164; 188 za 

1i1iast 176 fr; 202 fr. znmiast 

185 fr . Rogaliki koszlowaé 

b~d~ 14 fr. zamiast 13 fr. 

Ul eg!y równi ez podwyzce 

ceny arlykulów leczni

czyc h: produkly lc, mi~dzy 

klórymi znajduja si~ aspi

r yna podrozaly o 15-20 pro 

cent. 
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Cena w Belgil .... 2 fr. h. PRIX • potdfWI Kenti Otwflewe {wl Pran.cjh ~arlt DO !971 .~! 

Iw ••IJJI: •ruxellel 00 WA.DECKA, 1671_.,. 

.. ' ( ' 

.-. 12· pà%è;l%ierriika ~ ~ 
. ~ ..... ~ 

prucowïinv · przez Trz-eci incfdent sprowokowany przè-z U.S.A. 

SAMOLOTY AMERYKANSKIE1

D :.,t~!I plan likwidacji 

za al a k o wal y ~~~~;~~,~~~~~,;:_ 
Rady Bezpieczefistwa 

na komisji., ~politycznej ONZ 

lolnl·sko radzl·eckl·e ni s lrów, zal;vicrdzoneg? J'O Z)' J' \Ya}a dn. 9 hm. przez Rad ? _P:ms~wa , rL1.1 ~ 11 1p1 A t:hesonn, maj ~cv na 
1~. 10, h?_d:le Dn1_C1~t Wo)~- •J1C u oh_ejscie Karly :Naro-
Ll P o s k~ e."o. Dz1 c_n WoJ':- ów Z Jetlnoczonych i u
J<a Polsk• ego h ? dz• e nwn 1- JIH>'L' ' . ·· · 1 · 1 · · 

w . l;omisji pl::tn Arhesonn. 
Plan .len j cs lj:t s krawy m po 
gwalccn i c m sn m cj is loly 
ONZ -- pogwalce n ie m za
s:Hly jednontys lnosci pi~ciu 
wie lkil'h mol'a r s lw. Bcz lrj 
j ednom~·s lnosei, w içkszo.Sé 
(pod pr csj ~ jedncgn mo
ca rs l W :l) lll O Z C Tl:ll'Zllcié 
~nY(!. wo' ç p:n1slwmn od ni c 
go polilyrzni e ·j gosp od:Hc·zo 
z:tleznym. Doprowadzi lo 
niennil;nicnie d o z<lysbvali 
fikowania ONZ jako. mi ~dzy 
narodowej inslylucji, ldór cj 
ee!cm hylo uni k n i?ei e lwn
fl ik lów m i~dzyn a rotlowych 
przez pokojowe rozslrzy gn 
nie sporów. 

(o IOU h~n . . od qranicq koreari!6hiei) 

Enerqiczny prolest rzqdu ZSRR 
\\'czoraj w godzinach po

rannych agencja T nss opnhli
kowa.fa protest rzqdu radz :cc 
'ki cgo wysloso w nny do rzqdu 
USA w sp rawie pog,, a+cen:a 
\erytorium Zwi~zku lla tl z:cc· 
ki ego przez lolni c i\\O amc
ryk atiskie. 

Samoloh- am,'·n·kat'Hk it• tn
a!ak owa-ly' w okoiicy Suchaja 
Rcczka potozone o 100 klm. 
od gra ni c ,· 1·a dzi cc ko - korc
atiskiej loÎnisko r ndz:cck ic. 

\\';ccmin,S\CI' S\)l'fiW zagra
nicznyc·h ZSHI\ , (;romyko, z{o 
zy< no\ç proles\acyjn~ na r ç
cc amhasadora ::mrryka1isk ic 
go w l\los kw ic. \V noc·ic lcj 
rz~d 'adz iccl;i rlom aga sir u· 
k:tran ia \Yinnn·h i zaslo .-o \va
n:a •\\sze lki c'h s :odl;ów, by. 
podobnc prO\\ okac-j ~ n ie· mi'a 
~~- w prz~ sûo~ci nt. cjsca. :\o
\a n tdziccka podkrcsla ze 
konsekwcncje za tcgn ro dza
ju in cy den\ y s pa dn~ na USA, 

POWIEKSZENIE 
anterykrrniskich sil okupacyjnych 

NienJczech Zach9dnich 

.gdy:i Stan~- Zje<lnoczonc /lo
nosq za nie cafkowi l ~ Ol po 
wiedz ial nosé. 

Poclobnie, jak w pop1·zctl· 
ni m wyp:idku prowokacj i a 
m :Tyka liskit•i, · ambnsa dor n
m erykat'lski w ;\[o'k" :c od
lliÓ\YÎ~ przyj\'Sia nolv, mr.ly 
wnj~c to t~ m, ze s1ty amery
kat'ls'k ie ope1uj~re na Dale-
kim \Yscho dzie pod lc''aJ·r 
ox~ o • 

Sfery amcryka1isk ie w To· 
kio znrhowuj:J milczenie, a w 
Wa,szyngtonie oswiadczaj~ . ze 
·nic otrzymano jeszczc i.Hdncj 
noty radz icck:ej . Arne r y kanie 
przyznajq siç do swych }ot
rostw èopicro •" lecly, gd'y nie 
starczy im wykrçlów do wy
picrania si~ ich. 

f e st::tl'j'a Scislcrro z\\·' a zl · . '''' 1 ~1liC amery ;ans Uej 
• • o · '··' li-t~/;sz o.sci ONZ · 1·1 · ··1 

n:.trOdU j)O\s]·ie•<o Z j'eoro "':~ir .'. z I ' \\1( O -' ' " . ,., 1\"lnla R:1d B · · · }:lmi zbrojnymi ldórc zn- ' • Y ez pt eczen-
l;ezpie~·z~ p<;lwj~wl!, i Lwór- sl\\~a ._ Ohecnos? <_le lega la 
cz~. pt:ac~ nad rozkwilem Zw1~~ku ~:t<!z;.~cl:t ~ go. ": 
); r a.JU , · lnt<low~ Polski soc- R:1dz1c B ezp1e. zensl'~·' 1 

jalislycznej. · pr:nvo YCl~, klórc _m oze on 
.,· . . . . za.slosow:lC kr~pll.J C, oczy-

D •. Ien _Wo.Jskt Polsk 1cgo Wlsl :t, Amcrykanów. 
usl:tnOI\ 1011): w roeznil:{! hil Fosler Dtlll cs (lo on k il
w;: po,d Le_n11~0 _ us~~i~ci h r :~ 1<:1 tlni pr:-ctl agr_esj~ syn_g
te~_sl~'? !)10.11 1 l \\ ICC_Z)'Slej Jn :l nO\YSklcll '\\OjSk ndWIC
)HZJ'J~Zl1l m 1 ~d7.y \Vo.Jsluen rlzil w S c ulu m::trionelk~ a
~~lsk_l_m ,a. l~o ~1 a l:r~kll- :1r .mcryknnsl;~ .- Synrr 111 :~ 
~1 1 ~ Iadp ~~k~. O!.WJ~ poko 1 '"1èc i w yi.lài o-S a n1c roz
JU 1 SOC.Jal l7.111U. 1 ' porZl'!,<U<•n:t: ) , prze<lslnwil 

rá\·o \ 'e ln is nie.Jt O:w 0 . 
E.C.E., w Radzie Ministrów 

------------~~------------------------------, 

W odpowiedzi na ilruuie ullimalurn Muc Arlhura 
do nurodu koreanskieuo 

oddzialy Indo We · wzmogly 
, 

opor 
na wszq•thich odcinhach 

Ma~ _Arlhur ogtosii prz~z 
~ozg.fosn1e radio" c z Tok io i 
Seulu oraz w setlach tysiery 

ehon (centraltH odcinek) 
na lrafib na zitci ekty opór i 
zosta+a w slrz\ man~. 

Trumunowski nlmnllar nud Koreq .le dyn ic ·n~ \\SCho<lz ic , 

paldu nllanlycl; icgo w Zgro 
marlze niu Europejskim. 
Pmwd~ jcsl, ze Zwi~zek Rn 
clziecki lam nie bi e rze udzia 
lu • i dialego Ameryk~nie 
przeslrzegaj~ lego yr:nnt: 
Vl radzie B ezp; erzcn s lwa 1 

'"' ONZ ohccnosé Zwiazku 
R:ttlzieeki cgo ich kr~ l)uj c. 
Pl an A<"h eso n:l zm ic rzn wi~c 
<lo l':tikowitcgn przcksz!::tl
rcn ia ONZ ·w inslrumenl 
po!ilyki :nn e ryk!tnslii c j . w 
in s lhtmcnt wnjny. 

Ach eson proponuj e : 1) 
z\yoJrtn i ogólnego zebra n in 
ONZ w razie nagl r j pol rze 
hy w przcci~gu 24 godzin, 
2) ~ lworzeni e e kipy ohser
w:llor"ów 'oNZ~ klórej z:td:l 
l1 i cm je st in l'or mowac ONZ 
w \Yypadkn nnglcj konierz
nosri, 3) ulworzenic wojsk 
ONZ. golowycii in,Jerwcnio 
waé na jcj wczwnn ie. 

Szcf delegncji radzieckiej 
Wyszyl':tsk i zaproponowal 
p rzcdysk ulownn ie kazdego 
7. ly.ch punl;lów O<lclzie lnie. 
relem wyjasnienia zbyt o
góln i kowyc h · sf'ormulowan, 
oraz sprccyzownn ia w jn
kich ' okoli(:znos c inch mà ja 
llyé one slosowane. · -

l ~ nrtp !l.!tlttiHI. 

_, 

F aszystowski 
zainach 
na Jacques Duclos 

wvwolul 
falct profestów 

w culei Frmncii 
Zamach w Auch na Sekre 

tarza K P F, p. Jacpues Du
clos ,wywolfll w ca}ej Franc 
ji potizn~ fa!~ prolesló':"· 
Bis k up Auch oswtadczyl,_ ze 
,,pol?pia !en zamach,_ ktory 
zuslal dokonan y z oktcn se
n1inariun1 rlu cb ow nego w 
Aurh, i ze zyczy, ·aby winni 
zoslali szybko r ozpozna ni i 
za n n1sztowa n i" . 

P . Lcsco ra l, cl epulowany 
(] e parlamcnlu Lot-e l G a ron 
n e, oswiadczy!: "Ul.wle,Varn , 
n:t<l faklem, . ze s~ ludzie, 
ldórzy posluguj~ si~ grana 
lnmi jako melodl!, w dys-
lmsji".. . .• 

N wieliJ fahryka ·h w ca 
lcj Francji robolnicy przer 
wali prae~ i przesla :i depe
sze solidarnosci do p. Du
clos . 

W Tuluzie 5000 osób ma 
nifcsto·wa!o· •w ponied:>:ia
lek wieczór p r zeciw zbrod 
niczcmu zama chowi faszys 
tO\YSkiemu. 

Pi~ci u rannych w wyni
ku ~vybuchu granatu rzuco 
n_ego na p. D u clos znajduje 
s 1 ~ w szpilalu w Auch . Je
den z nich znajduje si~ w 
closé ci~zkim stanie i istnie 
je obawa, ze konieczna be
dzie amputacja stopy. 

Wysok i komi sarz ameryka t't 
ski w :1\icnJczech Zac hod nich 
- gene r a} ~!a c Cloy, oswiad 
czyt dnia 9 bm .. ze S tan~· Zjc 
dnoczonc pl'Zysl:j w najbliz· 
szcj przy~ztosci zna czne od
ózialy wojskowe dia powiçk
szenJa si{ ok upacyjnyrh, Zró
cJ}a clobrze po i nformowane 
~lw i crdzaj~. ze c hodz Johy 0 
30.000 wojska. 

W prze.w i<l yw nniu rych}e
go ich przyj azdti Mac Cloy 
zarzf)dz :~ c\\·akuarjç 3ü gma
chów koszarowych po Wchr
machctc zaj çty c lt dotychcz as 
przcz 25 ty siçey dipi sów. Di· 
pi .'ów tych Amcrykanie po
stanowili «wtq czyé do gospo
darki n :emiccki cj>, c1yli roz 
prowadzié do rMnyr·h gat~zi 
pl'Zemystu ni emicckirgo. 

Ze swcj stt·ony genera~ 
JTanrly , komcnd :t nt amcry
knli sk ich s i? zbro ·n \·ch " . Eu
I Op ie , OSWindcz.\l <Ïn ia !) bm. 
na konfcrcncji 'o ficcrow am~ 
t·yk al~sk i r h . i:c "'·' so kosé przy 
dz .ûow zotnierz\· amen kali
sk ich zoslanie obnii:ona: ai.c-

grlzic lt)ln :c lwo amet·y ka l\skic 
dzieti i noc b<înliHll'dujc \\'on 
san \\'ZJliecajf)r morze poza
rów ,,. promien iu 1l klm. doo
ko:n l c~o m:asla (wic!r 111iast 
s"toi w ptomieniach), Vf-ta dy 

ulolek - swoje tlruf(e Hlli
malnm do na1 o <l n koreaJi· 
skiego. ?.qda on. podoi)Jlie jak 
poprze<lnio, kapitula<'ji. Ko
,.caticzycy i 1_1-:n rnem o rl po
wicdzieli wzmozon~•u opo
r . 1n i za r ic-F~ mi walkam i na 
wszystkich odcinkach f ron\u. 
Wofs'ka angie lskic i a uslralij· 
skie (które wraz z 1- · z~ rly 
wizj:~ kawa !e l:ii. przrk_ro<·zy~y 
38 r(>\\ no 'e zn1k, p1 z~· JÇie zo- ..... 
slatv na drodzc ":iod:jccj od I IO:IT·Ïftîi[•; l·l tf11'r 
};: a e'so n g rl o s I o I 1 ~ y P .' on~ ,---------------------

Deklaracja 
Komitelu Cenl~alnego KPF 

14-god%inny strajk 

generalny w Turynie 

g1·a ng silnym. ?gn1C 1n, h_r~n J 
~[JiomalycznCJ 1 mozdzJcz~· · 
Ko munikat Kwatery (;.ft'lwnej 
przyz~a~, ~:i. slr~ty s_q jui: hfll'
dzo CIÇZkiC l ZC « JCS{ WI C!U 
7.ah : h i ran·n e h» . _1\orcs

stwJcrdzn, 

Rozwsc~ecz_:nv 

BYK 

Knmil e t Cen lnllny KPF 
w sperjnlnic \\·ydanym os
wi:tdczeniu .. p i? l n u je melo 
dy h illci'Owskic slosow:me 
p[·zeriw prawdziwym obroi1 
com inlcresów Frnnc" i 

lnmy na zakonczenie dekla 
racji-- jest przel;onany, ze 
wszyscy repub likan ie zama 
nifeslu j ~ swe oburzenie 
przeciw zbrodniarzom fa-



VAN 

MINISTERIE 

BUITENLANDSE 

'S-GRAVENHAGE 

-, 
Z A K E1...:N:;..;.,._---. 1 

,~;.,1 NOV 1950·· , l _, 
V E R Z 0 E K E BIJ B E A N T W 0 0 R D I N C , K E N M E R K, 0 N D E RW E R P, 0 A T U M E N 

Kenmerk: Directie Algemene Zake~1 Datum: 30 October 1950. 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

.... 

Nummer: 102298 • 

I -· 
! ') -

'1 
IIet J.Iinisterie van Buitenlandse Zaken heeft de eer , 

onder verwijzing \ naar dezeriijdse brieven d . d . 6 en 16 Octo-
1 I 

ber 1950 , Nos . 9S788 en 101769 hierbij te doen toekomen 

aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst afschrift van een 

schrijven net bijlage , van Harer Iiajesteits Gezant te ~/ar s

za•·Ja d . d . 30 Septembe r 1950 , No. 3309/729 betreffende ver

klaringen op 27 September 1950 voor de Poolse p_§_ts van 

J hr . Sandberg , Bot , Flathuis en Br aat , naar do inhoud uaar-

van moge '~Orden verHczen . 

'-r 

Aan de Binnenland se Veiligheidsdienst . 

~ 7822. '50 







MINISTERIE Vi\N 
BDiiNENLiUIDSE ZAKEN' 

95l58 . 
gene 

ts-Gravo1ihagc, 27 October 1950 

Onder ven ijzing nu.ar Uw scrr ijven d . d . 16. 10. 50-; 
No s 429 Kab . heb ll~ de eer U te berichten, dat ik het ·zeer 
op prijs zot<..stellon, indien deze berichtgeving geconti
n·eerd kon worden. 

I~ HOOFD V ~ Dh DIENST 
I~ a.m.ons da zo, 

!J J-1r Tl,:~::- .· . J . Th. Serrari s . 

~ --Ontv. 'tew: ................... ···7 ............. ... ... 
Rappel : .... ........ / ......... ....... ..... · 

AntwoorvL··· .. .... -............................. . 
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Kenmerk: Directie .Algemene Zaken/AZ Datum: 16 October 1950. 

Onderwerp: Jhr .Sandberg en 3 anderen in Polen. Nummer: 101769 

Bijlagen: 

• 

,_ ___ .". 
NIET O.K. VERTROUWELIJK 

ACD/ 
DAT: 
PAR: 

Ik heb de eer Uw aandacht te vestigen op de verklaringen 
welke op 27 September 1950 te Warszawa voor het Poolse pers
bureau PAP zouden zijn afgelegd door: 

X t Jhr.Sandberg, directeur van het Stedelijk Museum, .Amsterdam, 
i J.Bot, architect, Nieuweweg 4o, Amsterdam, 
~ ' M.Flothuis, componist, Stadhouderskade 141, .Amsterdam en K L.P.J.Braat, beeldhouwer, .Amstel 250, .Amsterdam. 

Van deze verklaringen werd de tekst volgens inliggende 
copie opgenomen in het wekelijks "Informatie Bulletin" No·;. 
105 d.d. 5 October 1950, uitgegeven door het Poolse Gezant
schap hier ter stede. 

Eveneens verschenen deze verklaringen in een in de Engelse 
taal gestelde publicatie van genoemd Gezantschap. 
Copie van bijlage dezes is tevens aangeboden aan de Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en aan de Burgemeeste 
van Amsterdam • 

1 

DE HIT; NIS TER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
Voor de Ministe 

De Chef der Dire t e, 

.Aan de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst. 

~ 7557- '50 
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'AFSCHRIFT. 

Nederlandse intellectuelen spreken over hun verblijf in 
Polen en de strijd om de vrede. 

Op 27 September heeft een groep van 4 Nederlandse intel
lectuelen na een 10-daags verblijf in Polen Warszawa verlaten 
en de terugreis naar Nederland aanvaard. Voor hun vertrek 
drukten de Nederlandse gasten in een gesprek met een vertegen
woordiger van het Poolse Persbureau PAP hun bewondering uit 
voor de vreedzame opbouw van het Nieuwe Polen. 

Jhr. W.S.H.B. Sandberg, directeur van het Stedelijk Mu
seum te Amsterdam, verklaarde o.a. dat het herstel van de 
oorlogsverwoestingen in Polen veel sneller gaat dan in West
Europa. "Ik heb na de oorlog vele landen bezocht - zei de 
heer Bandberg - maar ik heb geen land gezien, dat zozeer van 
de oorlog heeft geleden als Polen. De snelheid waarmee bij 
U de schade wordt hersteld, is verbazingwekkend. Ik bewonder 
het enthousiasme, waarmee het Poolse volk zijn steden en zijn 
industrie herstelt. Ik betreur het, dat de Westerse pers zo 
weinig over Polen schrijft. In Polen heb ik grote, scheppende 
vredesarbeid gezien - alle krachten des lands zijn gericht 
op de wederopbouw. Ook Nederland is aan zijn herstel begonnen, 
doch helaas wordt het grootste deel van 's lands krachten ge
bruikt voor oorlogsvoorbereiding. Het Nederlandse volk wil 
geen oorlog en is bezield door een onwrikbare vredeswil"• 

Jacob Bot, architect, verklaardé, dat de kennismaking met 
Poolse kunstenaars bij hem een gevoel van diepe vriendschap en 
van gemeenschappelijkstreven heeft achtergelaten. 

"In Polen - spra..lc de he er Bot - kan men een geweldige in
spanning zien om een schitterende ontwikkeling van de kunst mo
gelijk te maken. Als architect interesseerde ik mij vooral 
voor de herbouw van de Poolse steden. Ik heb grote waardering 
voor de Poolse urbanistische plannen. Het Poolse volk kan zich 
beroemen op zulke grote resultaten bij de wederopbouw en in de 
strijd om de vrede, omdat het de weg naar een opbouw van het 

~ socialisme is ingeslagen. 

Ten aanzien van de Amerikaanse agressie op Korea gaf de 
heer Bot als zijn mening te kennen, dat het de Verenigde Staten 
niet zal gelukken om een wereldoorlog uit te lokken; ondanks de 
onmenselijke bombardementen op de Koreaanse burgerbevolking zu~
len de Verenigde Staten niet in staat zijn de volkeren van Azie 
aan zich te onderwerpen. 

De componist M. Flothuis verklaarde o.a.: "Ik bewonder het 
heroisme, dat de ' bevolking van Warszawa aan den dag legt bij de 
wederopbouw. Onwillekeurig vergelijk ik dit met Rotterdam, waar
van de verwoesting slechts kinderspel is vergeleken met ifarszawa, 
en evenzo is de wederopbouw van Rotterdam kinderspel in vergelij
king met de opbouw van Warszawa .. In Polen tref·~ het me in de eerste 
plaats, dat hier het hele volk aandeel neemt in de opbouw van 
het land, zonder onderscheid der overtuiging. Ik heb vooraanstaande 
Katholieken ontmoet, die een levendig aandeel nemen in de bouw 
van het Nieuwe Polen en van de vrede. 

Als componist bewonder ik de rijke scheppingsmogelijkheden 
van de hedendaagse Poolse muziek, het hoge peil der werken en de 
goede muziekuitgaven." 

De heer 
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De heer P.L. Braat, beeldhouwer, zei o.a.: "Ik was reeds 
in Polen om aan het Congres van Inte llectuelen ter Verdediging 
van de Vrede te Wroclaw deel te nemen en ik ben vol bewonde
ring voor de geweldige vorderingen, die het herstel heeft ge
maakt in deze twee jaren, die ons scheiden van het Congres van 
Nroclaw. De resultaten welke het Poolse volk heeft bereikt in de 
strijd om de vrede zijn groter dan die van Nederland, waar wij 
niet in voldoende mate konden antwoorden op de oproep van Stock
holm, aangezien vele vergaderingen en acties voor de vrede bij 
ons verboden zijn geworden1

' . 

Zijn oordeel over de Amerikaanse agressie op Korea drukte 
de heer Braat op de volgende wijze uit: "De Verenigde Staten 
hebben door hU11 agressie op Korea alle Aziatische volkeren 
tegen zich in _het harnas gejaagd. Zelfs enkele conservatieve 
Nederlanders beschouwen de Amerikaanse agressie op Korea als 
een domme actie, welke verderfelijk is voor de USA zelf. Ied~re 

.. Amerikaanse bom, die op Korea valt, strekt de volken van Azie 
tot een leer - hetgeen van grote invloed is op de situatie van 
Indo-China, Indonesië, India enz. Korea is blijkbaar een wan
hoopsdaad van P~erikaanse agressie. De wereldopinie wil geen 
forlog, en zal de aanvallers dwingen om zich terug te trekken." 
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Betreffende: Ioolse lectuur in de 
r. ijnstreek. 

~er beschik __ i,-.....: door,··ezonden aan 

het Loof'd V3.ll de · . i-,menlanc~se Veilig

he iclsdi9nst, J. vr_strac- t 68 , t;e 's-Gra
ven.hue-e . 

In VGl'bo..nd met de beantwoording 

V02'1 de door de inspecte1.:tr-rijLs:t:echeT

;;heur Er8.smus a.::::-.11. het slot V3.Il d i ens 

ra~ .!!ort :_;estelde vr'1: . .::; , worclt gaarne 
ber:Lcht i~1'-'ew::cht . 

eneraètl, 
u;_ van Politie , 

~' . B ~ ~ . : . J.eceveur . a . ,; . 

Lw 5178 • -1000 -· 1949 
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Let verwijzin
0 

llcU::t.r mijn r-... •"_,ort G.LL.l7-t1-Jli l'To .J77,heb i.c Je 
eèr U..:.G-t. te berichten, uat in het .1 oulse blau ".d.zeczpOSIJOli ta" 
een <:·,rti .. 81. voor.w.at,hetwel1. vrij vert. 1:1 ""·ls vol,_/c ·luio.t: 
"Nederlandse intellectuelen in .eolen. · 
.~eeds eniue û.c ._,en verblij ft een t:>roe) ., ederlarw.s.a intèllectu
elen als 

0
d;;;t te ,,~.trschP.U .lJeze 0 aS ten zijn:d:. arcHitect J . • .r:)U'f, 

Je a.rtist -be8ldhouwer P . ..13.::-L-..A'r, de .uirecteur vc..n net ûtedelijk: 
1"useu.n te ."msteruu.m , \/ .:t.,:tf1JJ ..óhG,alsmecte de coillponist-publicist 
r.I. Pl.JC/.r.HûiJ • 
Deze casttn bezocht en in "'arschb.U het nationa.l museum, werk
plaatsen,alsmede stu.J.ie-inrichtin6 en van het conservatorium. 
Ver:c..er onderhielden zij zich met onze plastische .r.unstena_ars, 
onze coniJ:.·Onisten en architecten. Vanuit .• arschau be 0 aven de 
0

asten zich naar Posnan en Bieskupin,-alwa. r zij J.{en..lis maakten 
-met onze op 0 ravint;en( een paalu.orp van v66r enh.ele duizenden 
jaren) .JJa rna bezochten zij Krakau . ~1a..nneer het cezelscnap op 
25 •. 5 te )aJ.'schau zal zijn teruó~:>e..reerd ,z.al aldaar een saw.en
komst plaats vinden tussen de ~eaerlandse intellectuelen en de 
leden van het l:'ools Comité voor de Vred.e . " 

In de Gazeta Pol ska van 30 September 195 komt het volbende 
artikel voor: 
"Uit5ewe en olen uit Belc;;ie te Warschau . 

p 28 üe~tember 1950 kwam een ~roeJ van twac lf uit 0 ewezen Polen 
uit Bel~Sie te /arschau aan . p het 9erron v'erden zij hartelijk 
be 0 roet door Je _ools~ bevolking .Namens d.e uit~ewez~nen be-

/ danll:te de Heer Lukasz BUJ.~CKI,lid van 4aa8.. iaradowa in Belt:>ie . 
BUJ ... CIG, d.ie 6 edurende 24 jaren in de Belbisene ,nijnen wer zaö.ill 
is beweest , was lid van ae .wel6 ische ille0 a.Li tei t • .det samenöe
s4roomde publiek heeft een hoera uit 6 ebracht op de werkende 
H:l a.s""e van bel6ie, die soliuair met d.e internationale 'werkende 
klasse ,vqor Cle vrede strijdt . 11 

Ik ill.0 0 e UJ.i:G_,_ beleefd verzoeKen mlJ wel te willen ... doen weten of 
me t deze berichtgevint, moet worden door0 eöc.e.n . Ik' meende des
tij ds te hebben be6repen,dat zich dit slechts over een paar 
illa:...nden Z01ill uit strekken . 

De Inspecteur 

.u1 . ~ras mus 

den He0r :rocureur- Generaal , 
f' 0 d • .Jirecteur·van olitie 

\ 
te 

~---

s-H e r t o 9 e n b o s c h . 0!...'1 f., .t ~.; ~. f' 

~() 50 
' . 

. i/'/.0.' '<2 1 _·:.:· 7-·· ..1'-~ 
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