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MINUTENBLAD
DOSSIER No. . < 5.....1.378..1iuanoi;én

1.

NAAM: ...

Aangelgd door ACD 4b 30-3-51
op verzoek van B III D

c•
Voor zover Tan d* geagendeerde stukkon (in dit, QD geborgen) h&t schutblad
aanw*zig was dit bljgeToegd..
ekt* *70.

C

5067 - '48

4-

O

NOTITIE

>• ' J"

•y

«*V ,'

Aan:
Van: HKB
No.
3871
Be b r.: LANDELIJK ONDERSTEUNINGSCOMITJ2

/ In antwoord op het gestelde in uw notitie dd. 29-121951, No. 124868, deel ik U mede, dat de eerste berichten over het
door U bedoelde fonds luiden, dat dit inderdaad wordt gevormd om
slachtoffers van medewerking aan de Tredesbeweging schadeloos te
kunnen stellen.

o

KB, 15 Januari 1952.

SESCIALE INSTRUCTIES AAN ACE
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A F GE D A A N

•ifd./Seot,
Interne
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zingen ACD
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H.ACD', namens deze

AdHTE!§ENVt>LGMS AAN ;
VERANTW, VOOR ADi/u AFDOENING;

Afd, Sectie

c

Dat

B e h a n d e l i n g

QÜ>

ITOTA
VinT KAHA

Op 7.1.1952 werden aan Clipper, Spil, Sardine en Expresse
brief CAH/52/033, 125306/CBS/1241, CEH/5a/032, CPH/52/036
geschreven, waarin hen de inhoud van 125306 dd. 18.12.
1951 werd medegedeeld.

3.3.195,

H.B

-'

id.; Nederlandse Vredesraad

Bijl.t l
IIÏd/3s
v

' '

.

'

. - . , . , • ..-;•.;;.

Hiermede bied ik U als bijlage een overaic&t aan
betreffende de financiel«^|^ipiatie van de c^atrale instantie (de Nederlandse Vredeiraad) der Qofflffluniïjlsieche vredesbeweging h.1.1..
Nauwlettende observatie dezerzijds van 4e gang van
Kaken bij opgemelde beweging, geven geen aanleiding te
twijfelen aan de juistheid van de genoefflde cijfers, fevens
bevestigen zij de conclusie, dat het blad "Vrede", de
voornaamste brond van inkomsten, momenteel verschijnt in
een oplage van ±20.000 exemplaren.
(III)

18-12-1951
H.B.

\
BX

Sederlaadae Vredesraad
V l R g B Q ü W g L' I J g
;
r

i _
IIId/50

Hiermede neb ik de eer Uwe Excellentie als
bijlage een overaicht te doen toekomen betreffende de
financiële sutuatie van de, centrale instantie (de Hederlaadse Vredesraad) der commtaiistieohe vredesbeweging
Nauwlettende olaéervati© deae/.sijds van de gang
van zaken bij opgemelde toeweging, geil» geen aanleiding
te twijfelen aan de juistheid van de §enoeaide oijfere.
Tevens bevestigen zij de conclusie, dat het blad "Trede",
de voornaamste bron van inkomsten, tornenteel verschijnt
in een oplage van ±_ 20.000 exemplaren.

HEÏ HOOFD YAH DJS DIEHST

Mr.at W.yolderho f-

Aan Zijne Excellentie
de Vioe Jöinister-ï^esident,
Minister aonder Portefeuille,
Ministerie van Binnenlandse Zaken,

te

'a-ö a A V E M fi l G E

*

Sitmttie per l Jaauari 1951
Crediteuren
Brukierij *«a Yrede f. 3.359*94
Brufclarij v.h,propaaateriaal
" 3.147.49
poa»w«rk * 1.800.45

Ui ka» f. 252.93

foto*!

f. 8.507.06

Br beeto&d op deae datnua aea grot* rordering ran b*t blad
"Yrede* 09 d» vt*é*«e0*ité ** ia dea laaie.
In de mUmA Juli 1951 liepen de eoholdeji Uil 4* drukker i J ea
olieh4fabrlek op tot rul» f.ll.OOa-. 3)e iNswaarliJk te

YX>**«»-

. M«d« door
«iob «Ijadödlwx l*

1951 üf t*
4* fla«nei«l«

£a ka»

op

f,
547.34
f. a. 500,*

TMI ?r«d» f. 3.500.43
'
m»teri«al
« • 2.904.85
" 1.787.66
Totaal

l Jaauari
Tertoop bla* «?rede«

f*

f. 6.192.94

en Teraendkos-

* 35.506.51

f«2i.920*54
Propafaada aateriaal *> 6.455.60
- "
* 4.734*13

• 1.673.05
8.313.66

Exploitatie gebouw

» 2*

»
N

379*35

P3.T1XJHJI

Saldo 1-11-1951

1.

*
*

547.54

f.46.513.25
van A* nationale Tredeeoonferentie ( 8 «B 9
ber 1951) *tt üet «.g,n. wiat«rw«rk «oa door adhaerentea per X Deeeaber
1951 mm bedra« vaa rul» f.5.000.- «ija bi^eengebraoht. Hi«rraa U 2/3
bestemd voor de Nederlaadee 7redesraad.

n.a.v.rapp.R'dam 124262 z.CO
Aan: E.ÉB

o

UircËBOEKn
A.C.D.

IId/3s

In het 13 November 1951-nummer van M0on
delingenblad van de C.P,N. te Rotterdam) wordt gewag gemaakt
van een opgericht liandelijk Ondersteuningscomité. Boel:whet
helpen van kameraden indien deze in de strijd voor de vrede
schade ondervinden". In korte tijd aou een fonds gevormd
moeten worden van f.500.000.-. *
Saaienstelling j P.BAREKDRECH!Hi!,|fcLOK2IJL, C. Zft'ART, Th.U. de VBIES
LIPS-ODINOT,0TOTIJH-LIKI5EMAjlfltf MOi: en W.HARTOG.

Be vraag rijst of hier mogelijk sprake is van een
poging om gelden bijeen te brengen mede t.b,v. eventuele
stakingen, b»v. bij wapenlossingen.
Ik «ou het op prijs stellen nader over genoemd comit
te worden

H.B.

v
N E. D Jü.H 3j' A w D S Ji
.. •••
l^j

V R E" D li b .rt A A D a '
F1 IjMWü IcijüL OVÏKÏ IGJiT ' (l J Au, tot

l WOV-,

Inkomsten en uitgaven

Jnkomsten,
Saldo per l Jan,

f, •

Verkoop -Weekblad

" ,

202*95
55*506,51

Verkoop brochures
M Verkoop

586,95

propagandamateriaal
.aal

inkomsten v.h.Vredeafèndss
^ngeho ud en l o o nb el. en
800. verzekering

85515'68

•. f,

a.
b^
. '
c,d.

579.55
x
•
te.

. — i^'ii

46,515,25

VKdÜb " f * 26. 9.20. 54

Bosten Propagandamateriaal b

•" 6 ,455'. 60-'

;"
^aie en v j/ blijf kosten
d) "
d
^xploibatiQ" van ^het gebouw
u
ür^.durkoatsn
n
n.
' '
Di/drswin
i
Stil do 1 NOV-.
"Salarissen. .

•

v

"
» —.

opiDarkingtsn

1.675» 85

Druk en verzendkosten

v

'

'

c

d.754.15
2,744.65
1.716,77
521.05
873.19
.,,^7,54

T

f ,46.515.25

......

Dit heeft betrekking op ttpeldjf;;?. zegels,, vlaggetjes; kaarten^
tekeningen, foldei-a ön'3s enzi •
.
^ieronder rekenen wij affiches.; manif-jstcin» folders, plakstrokanj
hëtndteküningenlijaten en int-akenlijsten,
flïerönder begrepen salaris voor ledsnvua redactie VH-a£)B on tachnische madöwörkersc
^ön belangrijk doel van de 'reiskosten zijn ook voor het weekblad
gemaakt.

>/• '

CXI;

Stand van zaken per l Januari 1951»

v\

"

"~
oroditeuren
Drukkerij van ViteOi
11
v,h. prop» materiaal
Oliohü's en ponswerk

kas f, 252,95

f. 5.559,94
5»l47«49
" 1.800,45
f. 8.307.86

Daarnaast ba etend ar oen grota vordoring van VRElte; op da vele vre des-r
.comité's in het land. Aangezien ons blad nog in de kinderschoenen stond
en nog niet voldoende organisatorisch verankerd was, blaef deze vordering stijgen.
.
'
.

v

;

^ianiJIS£:>55^^LAe:r. 'JLJÏi3ii-J:55i•
In da maand Juni liepen onze schulden bi j--da drukkerijen en clichéfabriek
op tot over do f,11,000.—„
Onze vordering-op de vriidascomitó^s was ook tot een zeer hoog bedrag gostogün* üeztf vordering was echter niat reëel* aangaa ien-ia, do voorafgaande
perioda vele-TTodüscxjaita'1 B w ar on vernieuwd en ar i» do' moeste 'plaateen oen
- w is sol ing van agentan van het wookblad had plaats govonfisn. Op «ie duur bogon
doae grote vordering remmend to werken op do activiteit van volt; plaato<»- •
lijko oomit/'s.
Daarom word op l Juli do vordoring op do vrcdescomittf' s afgoschr.cvon*
zion pne blad inmiddels oon govoatigd wtokblad was geii»orden> bestond de
mogelijkheid een financiële an organisatorische sanering door te voeren.
Sindsdien gaat hat in stijgende lijn met de financiën.
De belangstelling voor het vredesfonda .nam toe en dtf afraljsning van Vrede
werd verhoogd tot 85 a 90$,, uit maakte het mogelijk om TB!» schulden af te
lossen.
'>
.
Stand van zaken 0£_1 ^ovjimbar 1951»
kas

f,54?.54

Op l ^ovemb*3r was ar een vordering
op dd vredaeoomita'1 s van rond
f,2,500.—.

crediteuren

•

Drukkerij van VfihiUti
" v,h. prop.materjaal
Cliché en ponswerk

,
f, 5*500.4j
" 2,904,85
" 1^787.66
f, 8,192.94

Ihans zijn alle voorwaarden aanwezig om het volgende jaa"r «en groot dool vaïx
onzu schulden in tü kunnon lopon an do propaganda-actie vo-er do vrodeebewi>ging aanmorkclijk to vorgrotsn»
•
Juist hierbij is da volle medewerking van allo voorstanders van do vrodo
noodzakelijk,
orstorkt hat vrodosfonds. Verhoog de oplage van VREDE on vsrtttor'do afrokcning nóg moor I
^eat ons nog te vormcldon, dat.dank zij do activiteit van vrodoevriünden uit
allo dolon van ons land or tot op l December j«! 6 voor do eonfaruntiQ un hot
winturwcrk reods meer dan f,5.000,— is ingezameld^ waarvan zoals beleend £^5
Ren do^odovlRniee ^rtffiosrfi&rj uerdi afgscseiiïid»
6 ön nadere verantwoording hiervan zal spoedig in VR^DE worden gepubliceerd,
Namens het werkoomite' v , d , ^ed* Vred«?pyaad

(penningmeester),

Verbinding no. 49 Vertrouwelijk;
H/hw, no.
ONDERWERP :
Inzameling "Vredesactie"

«^/^j-a
l

12 HOV
A/*«\

^fts**^**-" « ^^«-—-^-7 V^Bto——
*
'
Hierbij heb ik de eer ÜEdeTGestrenge het volgende te
berichten^
Van betrouwbare zijde werd mij medegedeeld, dat de
nationale inzameling ten baie voor de Vredesactie in deze
gemeente de somma van fi80«— heeft opgebracht*
6 November 1951*
t
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bij Definitieve opberging in te vullen).

(AFGEDAAN

6 -r" /
Afd./Sect.: /Ojf£, (k

J
W'r/
Dat.; £&%, f
Par.:

Interne aanwijzingen ACD.

ACD.

Dat.:

skeningen (Nummeren s.v.p.!):

JF't'A

10192-51

Par.:

-4

VEBIBOÜWELIJK
Verbinding: No.12
Do s s. 168/5—

24 October 1951.

Onderwerp: Haags Vredeseomité.
Datum ontvangst bericht: 20 October 1951
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
•Medewerkende instanties:
Ondernomen actie: •

Bijlage: één fotocopie.
Hierbij gaat een fotocopie van door de Nederlandse
Vredearaad te Amsterdam uitgegeven intekenlijsten.
Op de originele lijsten zijn de nationale vlaggen
van de "Grote Vijf" in de betreffende kleuren afgebeeld.
/
Met deze lijsten zal in de week van 19 tot 26 Octo/ ber 1951 (nationale inzamelingsweek voor de Vrede) door
/? het Haaga Vredeaoomité geld worden ingezameld, (eindeV-

STEUNT DE VREDESBEWEGING!

VECHT VOOR UW LEVEN l

een grote campagne voor een Vredeepact
van de Grote Vijf als eerste stap naar
Internationale ontwapening.
Steunt deze campagne, geeft Uw bijdrage
voor de Vrede.
Tekent op deze lijst voor méér dan U
kont missen!

Atoombommen, rencenbommenwerpers,
straaljagers, gifwapens
Een nieuwe oorlog zon onoveraenbare
ellende brengen, ook voor U!
Zulk een oorlog kan echter voorkomen
worden, als wij bet allen willen.
Daarom voert de Wereld-Vredesbeweging

o• •

N9

oa i caora

7340

MOCXNDMXDUf

DOOR EEN VREDESPACT NAAR INTERNATIONALE ONTWAPENING
Bedrag

Naam

:>.

JLf,

ir
>t r
tr

Naam

Bedrag

RAPPORT VAN KB
AM HB. B III
No.:
2706
Betr.: VREDESBEWEGING.

f2 a JUNI'1951'

ACD/

C

C

Uit betrouwbare bron werd het volgende vernomen:
Voor de vredesbeweging werd in Amsterdam door
de telegramactie op 8 Juni j.l. bijeengebracht f.7000.— en
door middel van geldzak;)es f.2000.—
Amsterdam heeft zijn taak in de handtekeningenactie, n.l. 75000, geheel volbracht. In Rotterdam werden bijeengebracht 19000 handtekeningen (taak: 26000) en in 's Gravenhage 1900ohandtekeningen (taak:23000).
De handtekeningenactie voor de Vrede is in geheel Nederland, met uitzondering van Amsterdam, zeer tegengevallen. In totaal werden 155.000 handtekeningen verzameld, waarvan bijna de helft inl Amsterdam.
In Bellevue in Amsterdam zal binnenkort een Vredesforum worden gehouden. De bedoeling is hiervan, dat aan een
forum samengesteld uit mensen van allerlei politieke richtingen
vragen__gj3§teld worden over de Vrede door inside zaal aanwezigen.
De W.F.B.N. (Wereld Federalisten Beweging ïïederland) te 's Gravenhage zal men trachten te betrekken in de
actie voor de Vrede (Mevr.BRUSSE)
In de tweede week van Juli zal t e JLmsirerdam een
vredesweek worden gehouden.tö„/VJ

KB, 20 Juni 1951

P5

Ns

VREDESTELEGRAAF

12095
s

«Steimt de campagne voor
een vredesverdrag tuóóen

HatlwMU geldinzameling
D. NwforhndM Vr*rf«r«d. Mfignloteft W -é* 'tOOMf» W<
xoortMtwiclup »»n d* Nob*fpr0lw(nni«r prof F. J«Jto( ipM'l» a _
fnteritatfoMto ltanrfl«Jr*nlngancainp«gil« -voor;*Mt •• véévt trdrmg IIIMWI d. r«f jro..
Hef li duM«/gV d^,rf«» »Ml«eu»p*B»* «norm »MJ |*U kett.
M»r U» (fff, Unmm m«* <<(• «n onf.llwr» < "
"

ió
de
vrede

*«• rf. V™rf«. ui <
<l> <fo,

é^A OftovarwinnWylre mac^if xaf Mmmbr*fl0«Ji'

de (grote «=13$ ƒ

waard!
TELEGRAM

TEL 58151 NEDERLANDSE VREDESRAAD N KEIZERSGRACHT 61 AhgpERDAM GIRO 108700

NOTA

Beier een kwartje voor de vrede, dan een cent voor de oorlog!

o

o

Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen).

Q/N A F G E D A A N

Dat:

Afd./Sect.:

. //

Interne aanwijzingen A C D.

v,...
A C D.

Dat.:

Par.:

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.I):

«Ui

/;. é. i/

33610 -'60

> '"" -lp '-H

//v'

VEBTHOüWBLIJg
Verbinding: No.12

12 Juni 1951.

Onderwerp: Actie "lationaie Geldinzameling voor de Vrede" in de afd,
MBomen-en Bloemenkwartier11 van het Haags Vredeseomité.
Datum ontvangst bericht: 8 Juni 1951
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht geaonden aan:—Medewerkende instanties:—AA»U
Ondernomen actie:—••

ACDf

'T

/
j

C

'

Op Vrijdag 8 Juni 1951 te 20.00 uur werd door de
lid. "Bomen- en Bloemenkwartier" van het Haags Vredescomité vanuit perceel Zlimopstraat 52 te ' s-G-ravenhage
een actie met intekenlijsten ondernomen in verband met
de Mationale Geldinzameling voor de Vrede.
Hoofdbewoner van voornoemd perceel is:
Hendrik Renae HASJSDIKEg, geboren te Amsterdam 7
Maart 1915.
Aantal medewerkers: 3*
Op uitdrukkelijk verzoek van Mevrouw DE LEEÜWTS
(Louise Adrienne VAN HïTBL, geboren te 's-Gravenhage 15
Maart 1908) werd uitsluitend bij abonné's op hè c week-*
^blad "Vrede" geld ingezameld, (einde)

"L.: f i

.B

UITTREKSEL

16 April 1951.

RAPPORT VAN KB
Voor HB
NO. 2424/11
Betr.:

i^M^*-'*"1 ***T*"""*

o.a.v.:
Dat, 'V//7S7
Par.:

J
" '"""

APK. 1951

C.P.N.-ORG-AKI3ATIBS.

Door een vooraanstaand

ACP707
w-:- r
partijfunctionaris werd ont-

kend, dat er ten behoeve der stakingen geld uit de 5.U. werd ontvangen.
Hij gaf toe, dat de Vredesbeweging incidenteel
geld uit Frankrijk krijgt, maar zeide, dat deze govallen, ook wat
Russisch geld betreft, uitzonderingen moeten blijven.
Het getuigt van veel meer Icracht, wanneer de diverse
organisaties zich zelf kunnen bedruipen, ook al zou er met buitenlands geld gemakkelijker en in zekere zin ook mooier gewerkt kunnen
worden.
f'

Hij vond het niet zo erg, dat Tllly VISSSR, die in

de A.B.C, f 4500,- had voorgeschoten voor de aankoop van gramofoon-

>Ü

platen in Berlijn, haar geld niet had teruggekregen, terwijl
bovendien de inkoop een fiasco was geworden.

Verzonden aan: HBVD, HB en B III.

.,A*;^aiiL.M^.
:.'J:.^V- .
*
&
.
.
, 'tH&f<

-<

:'.•''•

/fe '" ,'

6 Haart

S.ï.

Ho. Qr.V.D• 318/51 Conf.
Bijl.: een.
Oaderwerpï H. POR*

CONFIDENTIEEL

"MM*'

foli/Jy

ï« ÏJwar irfoua»tla moge Ik U
hierbij doen tos konen een uittreksel uit
een rapport, opgemaakt door Z, betrekking beobead op Heitfte P O R, naar
de inhoud waarvan ik U kortheidshalve
moge varwij a e n.
OP KAART

• MftfeSi^f

ACD/
^1^.

B.V.D,

Ooli. s

ACD/

PAR:
S.T.

UITTREKSEL.

VEILIGHEIDSRAPPQRT

<4

•

CONFIDENTIEEL

BERICHT»

•r '

r.

Datum van bericht
Rapporteur
Van wie is het bericht afkomstig
Betrouwbaarheid van berichtgever
Betrouwbaarheid van het bericht
Welke actie''s zijn ondernomen
Met welke instantie samengewerkt

;
ï
j
t
j
:
ï

2 Maart 1951.
—
Contact.
Betrouwbaar.
Ongecontroleerd.
Gene,
I.D.. der gemeente-politie Veendam terzake ingelicht»

8™ •*•" — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — .— — — — — — •• — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — .

Onderwerp : H*POR.

Van betrouwbare zijde vernam ik dat er op l Maart
1951 ia de Kerkstras* te Veendam door :
Heinje P O R ,
:-•
•—
geboren te Veendam,25 Mei 191&, - echtgenote van Jurjen
BLOEM, geboren te Winschoten, 8 Mei 1916 ~ , wonende te
Veendam, Uoorderkwartler no»ll, met een lijst werd gecollecteerd, - hoofdzakelijk bij de beter gesitueerden -,
waarbij gelden werden ingezameld voor " het behoud van

.' '• ;'•

t:

Op de lijst waren bedragen ingetekend van fl. 25»—i
fl» 10.— en fl, 1.—. De bedragen van fl» 25*— en fl.
i l 10^— waren afgetekend met N.N. en het bedrag van fl, l* —
\S * was getekend door B.RODWEEMA,chocolade /bonbons ,ï3s, siga"rén*ëii:*fÖtohandel,wonende Kerkstraat no. 53 te Veendam.-—
Daar zowel POR als BLOEM aotleve werkers zijn voor
de C.P.N.,is het vrijwel zeker dat deze geldinzameling
is ui-teegaan van de C.P.N.

'
Te Uwer informatie moge nog dienen dat voor het

houden van deze collecte geen toestemming was verleend
en dat BLOEM bij de laatste gemeenteraads-verkiezingen
candidaat was voor de C*P.N.
•

Typ : 3.
Coll: G

/J,
De maatregelen tot *e herfoewapenfog van OuitBland, 4ie het
-eorlogagevaar -voor erna -land ZIBOF tutbQ -breogen, matsen bet no«d•akelQk, dat on» wik zlcfi hiertegen duidelijk uitspreekt.

VAN DWITSLAND.
Naam:

.c

Beroep:

'\N TEGEN IEDERE TOR

B*»«iti*i*S7ïteHft.iwa!pg

• r

Nederlandse Vredesraad, N. Keizersgracht 61, Amsterdam, tel. 58151
Giro 108700.
Voorzitter: J. Horsméier,
Secretarissen: H. Stottjn,
Vicè-voorzittersii'pr.'Q. H. tlenshaek,
•
J. Bas,
L Bqas,
:
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M. Bakker.
Panninirmfiest*r: Ti, iSevereir
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Amsterdam

datum postmerk

V/aarde Vriend( in)
Bijgaand doen wij U toekomen aan steun! ijst, welke w i j inverband
met het stichten van een groot propaganda fonds uitzettenDe takst van deze lijst spreekt voor zich zelfi.
W i l l e n wij een grote camp. gne voeren teg.en de herbewapening van
Duitsland, dan sullen wij ook geld moeten h e b b e n voor de uitgave
van propaganda matariaal op alle m o g e l i j k e gebieden.
Wij z i j n er van overtuigd, dat ook U alles in het w e r k zal stellen,
om onze actie tot een succes te maken.
Vale k l e i n t j e s maken con . grote!
Werkt mot onze eteunlijsten!
Allen oen tugen de oorlog!
Met v r i e n d e l i j k e groöton
Mödurlandsö Vred^sraad
A -.-s te r dam
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Comité van Aanbeveling t
Mevr. G. Alink de Leeuw,
Enschede; J.Bas, Huizen;
L. Boas, Amsterdam;
Mevr. A. C. Bos,;Breda;
J. Brasser, Krommenie;
Jhr Dr R. Feith, Den
Haag; Klaas v. d. Geest,
Giethoorn; A. Homma,
Zaandam; J. Horsmeier,
Bloemendaal; J. Klaassen, Amsterdam; Mevrouw H. Kroezen-Otter,
Utrecht; R. Leeuwerink,
Amsterdam;
Dr
C.
Lenshoek, Amsterdam;
Huub van Lith, Amster.
dam; A. J. van Oostveen, Amsterdam; Dr A.
f' Regensburg, Rotter.
iu..a; Mej. Dr M. Rooseboom, Leiden; T. Se.
verein, Bussum; Haakon Stotjjn, Amsterdam;
Jhr G. v. Suchtêlen,
Amsterdam; Mevr. Margo t Vos, Lochem; Dr J.
Kalf, Den Haag.

•
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De vrede is geen geschenk!
In het afgelopen jaar. heeft de Nederlandse Vredesraad een grote campagne gevoerd voor het handhaven van
de wereldvrede. Manifesten, brochures, handtekeningenlijsten, affiches en plakzegels verlieten in massa-oplage
de pers.
Het weekblad VREDE brengt elke week tienduizenden Nederlanders van alle gezindten op de hoogte van de
wereldvredesbeweging.
Het zal duidelijk zfln, dat juist in deze critieke tfld. onze inspanningen verdubbeld moeten worden. Dat wil
zeggen méér materiaal en een grotere oplage van het weekblad VREDE!
'Maar hiervoor is geld nodig, meer nog dan in het verleden!
Kr is reeds meerdere malen op gewezen, dat de Nederlandse Vredesraad geen lidmaatschap en contributie
kent. zy is aangewezen op vrUwillixe bijdragen!
Wij roepen U daarom op mede te werken aan net vormen van een fonds ter versterking van de vredesactiel
Toont door. uw gift), dat U beseft voor alles mee te willen werken aan de handhaving van de vrede!

Allen één tegen de oorlog I • Steunt ons grote vredesfonds!
Naam

L.
i-

Bedrag

Naam

Bedrag
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Hierbij ontvangt U een fotooople
van een steun!ijst van het "Vredesfonds"
met een begeleidend schrijven van de Ned,
Vredesraad»
Einde.
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Comité van Aanbeveling^
Mevr. G. Alink de Leeuw,
Enschede; J.Bas, Hulzen;
L, Boas, Amsterdam;
Mevr. A. C. Bos, Breda;
J. Brasser, Krommenie;
Jhr Dr R. Feltn, Den
Haag; Klaas v. d. Geest,
Giethoorn; A. Homma,
Zaandam; J. Horsmeier,
Bloemendaal; J. Klaaseen, Amsterdam; Mevrouw H. Kroezen-Otter,
Utrecht; R. Leeuwerink,
Amsterdam;
Dr
C.
Lenshoek, Amsterdam;
Huub van Lith, Amster.
dam; A. J. van Oostveen, Amsterdam; Dr A.
C. Regensburg, Rotter,
dam; Mej. Dr M. Rooseboom, Leiden; T. Se.
veretn, Bussum; Haakon Stoten, Amsterdam;
Jhr G. v. Suchtelen,
Amsterdam; Mevr. Margot Vo% Lochem; Dr J.
Kalf, Den Haag.

De vrede is geen geschenk!
nren van
In bet afgelopen Jaar heeft de Nederlandse Vredesraad een grote campagne gevoerd voor het
oplage
de wereldvrede. Manifesten, brochures, handtekenlngeniysten, affiches en pUkzegels vertteten m
de pers.
Het weekblad VREDE brengt elke week tiendmienden Nederlanders van alle gezindten op de hoogte van ds
wereldvredesbeweging.
Het cal doideWk iQn, dat Jmst In deze critteke ttfd onze inspanningen verdubbeld moeten worden. Dat wil
zeggen méér materiaal en een grotere oplage van het weekblad VREDE!
•Maar hiervoor is geld nodig, meer nog dan in het verleden!
Er Is reeds meerdere malen op geweien, dat de Nederlandse Vredesraad geen lidmaatschap en contributie
kent. ZQ Is aangewezen op vrVwIlllge bedragen!
WQ roepen U daarom op mede te werken aan het vormen van een fonds ter versterking van de vredesacttel
Toont door Uw gift, dat U beseft vóór alles mee te willen werken aan de handhaving van de vrede!

Allen één tegen de oorlog! • Stennt ons grote vredesfonds!
Naam

Bedrag

Naam

Bedrag

N.Keizersgracht 61 Jtasterdan
tel.58151 giro Iofl7oo

Jbn sterdam

dat UB poetnerk

Waard* Vriend(in)

Bijgaand doen wij U toekomen een eteunlijst,welke wij inverba nd •
•et bet stichten van een groot propaganda fonds uitzetten.
De teket van deze lijst spreekt voor zich zelfl.
' Willen wij een grote campagne voeren tegen dtf'herbewapening van
Duitsland*dan zullen wij ook geld aoeten hebben voor de uitgave
van propaganda materiaal op alle mogelijke gebieden*
Wij zijn er van overtuigd,dat ook U allee in het werk zal stollen,
om onze aotie tot een euccea te maken*
Vele kleintjes naken oon.grotöl
Werkt met onze ateunlijetenl
Allen eVn togen de oorlogi
Met vriendelijke groeton
Nederlandse Vrodoaraad
Areterdaa

