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Algemeen Hederlands Yerbond»
Naar aanleiding Tran een telefonisch verzoelc van
Mr.J.J.Yriesendorp lie"b ik de eer IMe Excellentie hierbij een
rapport aan te bieden betreffende het Algemeen Nederlands
Verbond, naar de inhoud waarvan ik mij veroorloof U te verwijzen,

Het Hoofd van de
iUjS 1/ïiïLIGHEIDSDIHSlST,
namens deze:
Z.S.de Êüni ster-President
(t. a. v* Mr*JoJ«Vriesendorp)
Plein 1813 no, 4
te

XxA.

J . G-. Crabbendaiu»
43228 - '46

Ooll, :/v

ALGEMEEN NEDEHLANDS VERBOND

Het Algemeen Nederlands verbond werd opgericht op l Mei 18980
Het Hoofdkantoor is gevestigd te 's-G-ravenhage, Suriname straat No028<
Het A.NoV."beoogt "blijkens de statuten versterking:
ac
van de volkskracht bij de volksgroepen, die tot de Nederlandse
of Dietse stam behoren:
b.
van het bewustzijn van haar verwantschapo
Brevoorzitter is:-

-P. J. de KANJER, Directeur Bank van Nederlandse
G-eraeenten, wonende te ' s-G-ravenhage, Kapel plein Ia 0

Dagelijks Bestuur:-

algoVoorzitter, wonende te
1 s - Gr ave nhage * Jac, Mos s e Is t raat 7 o
K.E. OUDENDIJK, algoonder-voorzitter, G-en.Majo
b„d, wonencfe te 's-G-ravennage, Van Imhoff straat 19o
G-sn.Maj «Oudendijk is ook voorzitter van de
Kon. Ne d «Ver «"Ons leger" en was verbonden aan
Vrij Nederland, waarvoor hij veel geld Heeft
ingezameld o
Ook is hij voorzitter van de "Unie van Nationale Verenigingen", gevestigd te 's-G-ravenhagi
Sur i name s t raat 28, v/elke Unie omstreeks 1938
werd opgericht en gunstig bekend staat» Het
doel der Unie is:0vérkoepeli.ng der bestaande
nationale verenigingen en gemeenschappelijke
samenwerking o.p hetzelfde terrein p (de nationale zaak) o
G-en. Maj. Oudendij k heeft tijdens de bezetting
illegaal gewericto Hij is een beproefd vaderlander, die zijn leven veil heeft voor Ko —
ningin en Vader land 0 Hij verkeert in net algemeen in gezelschap van diegenen, die de opbouw van het land voorstaan» Hij behoort tot
de Partij van de Vrijheid»
Ph o O . A • J o Qaa-h j er, wonende te 's -Gr ave nhage,
Mauve s t raat 2 \ " Alg o Se c r e t ar is0
PoReysenbachj wonende te 's- G-r ave nhage «Laan
van Meerdervoort 218,Algopenningmeestero

Voor groep Nederland:

Mr.p.Wovan KBTWIGH VEfiSCHüüB, Burgemeester
van Haren G-r) o Hij behoort" Tot de Partij
van de Vrij hè i d 0
E.E 0 OüDEl\iJjIJK ( 2ie Bag. Bestuur)
*rof
wonende te Rotterdam,
2.
Bergsingel 124o Hij is lid van het üagelijks
bestuur van de afdeling Rotterdam van het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid 0

Voor groep Ned 0 Antillen;Q 0 HOi.SgEIN« Lochem (
Voor groep Ned.Indiö:

+ pr.iy. BI. G,SGHyMAMy t wonende te 's -Gr ave nhage 7nran^r^ïïnsTraaï^l60 Hij was in de jaren
tussen Iy20 en 1930 Voorzitter van de Volksraad van Indië» Hij stond toen politiek zeer
gunstig bekend a
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Ph.O.A.J.ClUANJER (Zie dagelijks "bestuur)
Voor groep 3uriname;Mr 0 Dr 0 P.H.W«_G,>yan de a HELM, Burgemeester, wonende""ïa Éynacke r, Emmalaan 10 Is ongeveer
25 jaar Burgemeester van Pynacker» Hij is
Öhristelijk-Historisch en anti-Lingadjattii'
Voor groep Vlaanderen:
—-—•—• Mevrouw B,BAX.1BO!I!HA te Amsterdam»
te Beekbergen,,
Raadgevende leden:

Prof „Dr .A. O. BOUMA.N te Leiden voor Zuid-Afrika 0
S.G»L.PoBaron~van~£ 1 BIDAGH te Schoorl voor NoordF.van ÏE3KI, te 's-Gravenhage, voor de KonóVer
Oost en "fest o

Bestuur van groep
Ne de r land j ———-—

voorzitter (Zie Dag „ bes t uur ) „s
nd0 S e c r e t ar i s0
j Penningmeester, (Zie Dag. Be s t uur )<,
Mr.F.W.van"^g'l\WIGH TOSGHüüH^ (zie groep 5fed.)
M. J;axtimuïïnr; wone nde"~l'e"£ar e n (N.H„) Behoort tot
e e n~goe d~ge s i t ue e r de , "betrouwbare en vooraan staande familie»
:
Dr»j,&AJEMIAAN, dierenarts, wonende te Amsterdam. Verhuls t straat 11 5 „
B.KQLgg, wonende te Rotterdam,
Jhr,B.Q.STORM VAM ts GRA VENZAHDE te Leeuwarden,,
te Beek,»
G.

Ned.Antillen:Ned.Indiö
Suriname.
Afdeling boekver
spreiding:—•

Seoetaris te Willemstad»
Mr., G . OL.
Javaweg 112, Batavia 0»Secre
t aria o
J. van PEJOÏEN, te Paramaribo, Secretaris
Bestuurder is PHED0OüDSGHANS DEM'JZ, Suriname straat 28 te 's-Gravenhage, Verzendt Nederland
se boeken naar alle oorden waar Nederlanders
of stamverwanten daaraan behoefte hebben0'

Nimmer is gebleken dat de vereniging op politiek terrein actief is/T Bovengenoemde personen zijn alle vooraanstaande en gezagstrouwe figuren. De naam van Gen.Maj«Oudendijk neemt alle twijfel
dienaangaande weg»
Men kan echter aannemen, dat zich onder de bestuursleden personen bevinden, die zich niet kunnen verenigen met het beleid der
Hegering t.a.v.de Indonesische kwestie*
Enige tijd geleden heeft het A.N.Vo een propaganda-samenkomst
gehouden in het Gemeente^cmseum te 's-Gravenhage,.waar de Voorzitter zich aeer afkeurend uitliet over het feit, dat op de Indische
scholen het onderwijs in de Nederlandse taal was afgeschafta Be
aanwezigen gaven blijk van instemming met de spreker*,1
Voorts werd op deze bijeenkomst het doel van het A.N.Ï'o uiteengezet, waarbij de nadruk gelegd werd op het4,n stand houden van
de Nederlandse taal overal, waar ter wereld Nederlanders wonend
Het publiek bestond hoofdzakelijk uit mensen van gevorderde
leeftijd uit zeer goede kringen»
Er werd geen actie gevoerd om leden te werveno1
Men had wel de indruk, dat de aanwezigen anti-Lingadjatti
waren. Men beschouwt de organisatie als uiterst rechts0
De avond werd opgeluisterd door het cabaret van Ghiel de Boer0
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Verder werd nog vernomen, dat OORMBLIS WILHELMUS YAHHASSELT,
ge "boren te Rotterdam, 12 Maart 1908, van "beroep" organisator van
tentoonstellingen, wonende te 's-G-ravenhage, Abrikozenstraat 221
is aangezocht om een tentoonstelling van het A.NoV. te organiseren*
In 1946 werd door de gemeente--politie te 's-G-ravenhage tegen van
Hasselt proces-verbaal opgemaakt wegens belediging o"
Overigens is op crimineel en politiek gebied niets van nern
bekend,
Gesloten te 's-G-ravenhage, 11 Juli 1947o
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