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Bijgaand doe ik U toekomen het mededelingenblad VLUI de Nederlandse ^redesraad no. 7» naar de
inlioud waarvan ik kortheidshalve moge verwijzen.
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Aan_a.lle Vredesoomit é ' s
Beste Vrienden,

Wij ontvingen van de Wereldvredesraad de hieronder volgende
samenvatting van besprekingen, die op de laatste zitting van het bureau
te Kopenhagen zijn gehouden.

Wij meenden, dat dit materiaal 20 belangrijk is voor ons werk, dat we het
U niet mochten onthouden.
We zenden het ü daarom toe, en adviseren U het aan alle comité-leden ter
lezing te geven, en het gezamenlijk te bespreken.
Secretariaat Nederlandse ^redesraad

WERELD VREDESRAAD

Praag, 23 Mei 1951
Beste vrienden,
Zoals het U bekend is, heeft het bureau van de Wereldvredesraad een belangrijke bijeenkomst gehouden in Kopenhagen, van 5 tot 8 Mei j.l. Bij deze
gelegenheid maakte een uitgebreide en uitgewerkte bespreking het mogelijk
om de voorwaarden te overwegen voor ontplooiing van de wereldcampagne, gebaseerd op de Oproep voor een Vredespact tussen de Grote Vijf, open voor
alle landen.
De toeneming der internationale spanning in aanmerking genomen, heeft het
Bureau het noodzakelijk.geacht :
de. om de aandacht te vestigen van alle ernstig vredelievende mensen op
de samenstelling en inhoud van de pas begonnen campagne;
2e. om de organisatiemiddelen te onderzoeken, die in staat zijn deze campagne te ontwikkelen en te verbreden;
Deze zaken in gedachte houdende, hebben we het volgende document opgesteld,
dat de voornaamste punten bevat die uit de samenspreking afgeleid konden
worden, zowel als de daaruit voortvloeiende besluiten ten aanzien van het
organiseren van de campagne.
Voornaamste punten van het debat.
De situatie is ernstig ; de wereldstrijd tegen de oorlog heeft een beslissend stadium bereikt.
De vrede zal gered worden door het onweerstaanbare succes te verzekeren van
de wereldcampagne voor een Vredespact tussen de Grote Vijf, 't welk openstaat voor alle landen. De vorige campagne voor de oproep van Stockholm was
de eerste wereldvolksstemming in de geschiedenis en heeft voorwaarden geschapen, die actie op groter schaal toestaan; ze heeft onze beweging het
bewustzijn van haar kracht en van haar verantwoordelijkheid gegeven.

Ze heeft de weg gewezen naar een algemener, en dieper bewust3ijn van de problemen van vrede en oorlog, naar een grotere mogelijkheid om dit bewustzijn
in actie te laten overgaan.
De nieuwe campagne mag noch wat inhoud, noch wat vorm betreft, louter een
herhaling zijn - zij het dan ook met een andere tekst - van de vorige campagne voorr.de Oproep van Stockholm.
De campagne voor een vredespact moet, zowel in haar uiterlijke vorm als
in haar diepe realiteit, een campagne zijn met het doel om het vredesbewustsijn van alle mensen te vergroten. Elke'man, iedere vrouw moet op die
manier begrijpen, dat de zaak van de vrede in hun handen ligt en dat zij
de noodzakelijke voorwaarden kunnen scheppen voor de overwinning.
De Oproep, uitgevaardigd 46or de Wereldvredesraad in zijn zitting te Berlijn doet een middel aan de hand om de huidige internationale spanningen
te verminderen en op te lossen. Maar er kunnen geen uitwegen gevondenworden zonder gedachtewisseling. Het is noodzakelijk de persoonlijke beslisaing te verkrijgen van elkeen, die de oproep tekent om het individuele
f" geweten te bereiken van iedereen, om te verklaren en te overtuigen, zowel
als een bewuste en weloverwogen vredesactie in het leven te roepen.
Door over hun eigen ervaringen na te denken moeten al degenen, _die de Oproep tekenen een duidelijker inzicht krijgen en in staat gesteïd worden
om voor zich zelf te ontdekken, wie de oorlog en wie de vrede wensen.
De Oproep voor een Vredespact moet een menselijke inhoud hebben. Het ia
niet enkel zaak een diplomatieke conferentie te houden, maar om de overwinning te behalen over de oorlog, over alle bommen, alle wapenen, om naar
een algehele ontwapening te gaan. In deze campagne moeten wij vechten voor
het geweten van rechtschapen mensen. Degenen, die zijn misleid en bedrogen
moeten wij onttrekken, stap voor stap, aan de invloed van diegenen, die
bezig zijn te pogen de menselijke geest rijpt-1 e maken voor het aanvaarden
van een oorlog.
Na een zeer uitvoerige bespreking van deze punten heeft het Bureau van de
Wereld Vredesraad de resolutie aangenomen die aale aanspraken op monopolisering van de idee van een vredespact buitensluit, en de bedoeling heeft
C alle bewegingen, en alle organisaties, die deze idee voorstaan, uit te
nodigen om actief deel te nemen aan een campagne, die de weg volgt van
hun eigen belangen, en van
het algemene belang der mensheid.
'--»
Deze resolutie vraagt van iedereen, in overeenstemming met net inzicht en
de opvatting, die hij zich heeft gevormd van het belang van zijn land en
dat van de gehele mensheid, dat hij een daad verricht om een einde te maken aan de internationale spanningen, en om de vrede te redden. Maar wil
deze daad effect sorteren, dan moet die door honderden millioenen mensen
in alle landen overwogen worden. Dit maakt een internationale campagne
noodzakelijk, waarvan het doel en de resultaten verre de vroeger Campagne
voor de Oproep van Stockholm zullen moetBn overtreffen.
Daarom moeten alle doelstellingen van de beweging afgesteld worden op dit
voornaamste doel en is het belangrijkste besluit, dat genomen is in de
zitting van het Bureau, vastgesteld in de volgende resolutie :
" De strijd tegen de oorlog heeft een beslissend stadium bereikt.
De volken kunnen/propaganda waarnemen, die erop gericht is iedere
ernstige vorm van overleg te verhinderen en oplossingen dpor middel
van geweld de overhand te bieden; zij zien de bewapenings-en oorlogsbegrotingen voortdurend toenemen, die een ondragelijke last
vormen en een oorlog onvermijdelijk dreigen te maken.

M

De wereldcampagne voor het sluiten van een vredespaot tussen de
Grote Vijf, dat open staat voor alle landen, kan de balans ten gunste doen overslaan.
"Een bijeenifcomsl^ran de Grote Vijf teneinde bindende vredesovereenkomsten aan te gaan zou de koude oorlog doen eindigen en de weg openen voor algehele ontwapening.
"Ieder volk kan zijn nationale veiligheid doeltreffend verzekering
door actieve steunde verlenen aan de afsluiting van aulk een Pact.
"Daarom dringt het Bureau van de Wereldvredesraad, in Kopenhagen van
5 tot 7 Mei bijeen, er bij alle vredelievende organisaties en bewegingen, bij alle maatschappelijke, culturele en godsdienstige groeperingen opaan, op welke wijze dan ook bij te dragen in de internationale actie voor het sluiten van een Vredespact.
"Het Bureau vraagt met de meeste klem, dat mannen en vrouwen van goede wille ten getale van honderden millioenen, persoonlijk door
middel van hun handtekening, de oproep van de Wereldvredesraad zulle:
onderschrijven, tan einde op die manier de vredeswil van de volken
onweerstaanbaar te maken."
Kopenhagen, 6 Mei 1951

Werkend volgens de richtlijnen van de Resolutie en volgens de ervaringen, reeds opgedaan in een groot aantal landen, heeft het Bureau verscheidene methoden vooruhet organiseren van de campagne vastgelegd, De
voornaamste daarvan volgen hier ten algemene nutte :
1. Het stimuleren van de campagne voor een vredespact onder alle vormen.
Dit brengt belangrijke verbreding van het veld van werkzaamheid en
van de gehele samenstelling van onze beweging met zich mee.
2. Het vermeerderen van de contacten met organisaties, hetzij voorna, t tetr:e«
vende of niet; hen vragen of zij willen deelnemen aan onze campagne
of dat zij, op hun eigen manier werkend, volgens hun eigen richtlijnen
een campagne willen beginnen, voor een vredespact tussen de Grote
Vijf.
Daarom zijn wij van plan vakverenigingen van verschillende richtingen te
benaderen, en verder coöperatieve organisaties, culturele en godsdienstige bewegingen en verschillende andere groeperingen, zoals de Beweging
voor Wereldregering, de Quakers, het Rode Kruis, enz.
3. Te bewerkstelligen, dat het grootst mogelijke aantal politieke en
/heden culturele persoonlijk/ van hun instemming blijk geeft met het sluiten van een Vredespact en een bijeenkomst van de Grote Mogendheden
tot dat doel.
Er- is, geen sprake van dat er uitdrukkelijke op zal worden aangedrongen, dat
slechts de tekst van de Wereld Vredesraad goedgekeurd of afgewezen moet
worden. Door individuele gesprekken of algemene samenkomsten door onofficiële of openbare verzoeken zullen wij er tenslotte in slagen deze persoonlijkheden zich te doen uitspreken over de gedachte van een Vredespact tussen de Grote Vijf en over een bijeenkomst tot dat doel.
4.

Ons propaganda-werk op de verschillende werkterreinen zó in te richten
dat we komen tot een duidelijker uiteenzetting van de doeleinden van
de campagne.

Vanuit dit geziehtpunt bevat de tekst, welke is aangenomen na de besprekingen van het Bureau, de basis voor zulke uiteenzettingen; ze kan inspiratie geven voor ons propaganda materiaal.
5.

Meer hulp te verlenen aan de nationale bewegingen, die met de grootste
moeilijkheden te kampen hebben, hetgeen voornamelijk het geval is met
onze vrienden in de Verenigde Staten van Amerika, Groot-Brittannië,
Denemarken, Zweden, Noorwegen en India.
Deze hulp kan geboden worden door veelvuldig contact, door het zenden
van delegaties naar deze landen, door nauwe relaties te vestigen tussen de ene groep en de andere, tussen de ene mens en da andere.

6.

Er aan te denken dat een buitengewoon belangrijk element in deze campagne is te vinden in de besprekingen in kleine vergaderingen, in de
wijken van een stad, in particuliere woningen, in winkel en magazijnen
in dorpen en boerderijen, in scholen en kant-oten. Het is van belang
overal dit soort bijeenkomsten te stimuleren, de deelnemers op te
roepen hun zienswijze tot uitdrukking te brengen, nieuwe vredespropagandisten onder hen te doen opstaan en nieuwe inzamelaars van handtekeningen. Het probleem is niet overal het zelfde. Het is duidelijk^ dat
het voor de landen, waar de beweging zwak is, moeilijk is duizenden
van zulke bijeenkomsten te organiseren maar in ieder geval zulle wegen
en middelen onderzocht worden om een aanvang te maken tot het organiseren van zulke bijeenkomsten van verenigingen, die buiten de beweging
staan.
-

Wij moeten de denkbeelden om de Oproep overal bekend te maken in praktijk
brengen dooi? gebruik te maken van alle gunstige gelegenheden en alle gebeurtenissen in het nationale lelzen.
w.g. Jean Laffitte
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Hierbij doe ik U toekomen een afschrift van een Bulletin. Mededelingenblad
van de Nederlandse Vredesraad No. 1 van 15
Februari 1951» gezonden aan A.J» Molenaar,
geboren 7 .3.1930.
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AFSCHRIFT.
BULLETIN.

l Mededelingenblad van de Nederlandse Vredesraad. No. 1. 15 Februari 1951.
BIT HET EERSTE BULLETIN

B E G I N T !!

Het Werkcomité van de Neder'. landse Yredesraad acht het
noodzakelijk, dat er een heehi ter contact tussen de Vredesraad
• en de plaatselijke comité's
komt.
Het zal in de eerste plaats
onze handtekeningenactie tegen de herbewapening van
Duitsland ten goede komen.
Het kennisnemen van werkwijf
zen, die door comité's worden
toegepast en tot snelle en
( grote resultaten leidden, kan
een ander comité, dat nog
niet precies weet hoe de act±>e te beginnen, van groot
nut zijn.
Een andere reden is, dat het
juist nu nodig is dat de
plaatselijke vredescomité's
regelmatig besprekingen houden om na te gaan hoe de actèe verloopt en op welke wijze het tempo verhoogd kan worden.
Daar het niet mogelijk is om
bij alle plaatselijke besprekingen iemand van het landelijk werkcomité aanwezig te doen
zijn, moest gezocht worden
in een andere richting om
het noodzakelijk geachte contact tot stand te brengen.
Wij menen het gevonden te hebben met de geregelde uitgave
van een bulletin, waarvan het
eerste exemplaar dan voor U
ligt.
U zult er in vinden richtlijnen
en ervaringen van anderen,

Sinds de oproep van het werkcomité
om direct een begin te maken met
het verzamelen van handtekeningen
tegen de Duitse herbewapening is er
het een en ander gebeurd.
In Deventer, Amsterdam-Noord (Buiksloot) en in mindere mate in Rotterdam
zijn reeds een flink aantal handtekeningen binnen. Ook Den Haag
en Leiden meldden reeds de eerste
resultaten. Hier werd direct na de
ontvangst van de handtekeningenlijsten begonnen en met succes.
In andere plaatsen, o.a. Zaandam en
Gouda, vormden een aantal ingezetenen een comité en gaan met eigen
lijsten aan de slag. In deze omstandigheden bepalen onze vrienden
zich tot het met alle kracht ondersteunen en medewerken aan het ophalen der handtekeningen.
Er gebeurt dus wat, maar in verhoudding tot de gevaren van deze tijd:
te weinig.
Wij herhalen met klem onze oproep, j
begint,
Roept de comité's bij elkaar en
stel een plan op. Systematisch werken voorkomt langs elkaar heen
sjouwen en bevordert directe resultaten.
Overweegt waar begonnen kan worden
en maakt gebruik van de ervaringen
die in de Stockholmcampagne zijn
opgedaan.
Ondersteunt en stimuleert plaatselijke initiatieven. Belamgrijke
groepen van onsnvolk zijn verontwaardigd over de plannen voor een
bewapend Duitsland en voelen zich
geroepen hier tegen te protesteren.

(vervolg zie blz.2)

(vervolg zie blz.2)
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vervolg blz. 1.
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BU HET EERSTE BULLETIN

die Uw comité van groot nut zullen
zijn bij het omvangrijke werk dat
ons te wachten staat»
U zult er eveneens in vinden het
antwoord op vele vragen, die om
.hun belangrijkheid niet per brief
maar in dit bulletin worden behandeld.
U kunt anderen weer een grote
dienst bewijzen door belangrijke
ervaringen aan ons op te zenden,
die dan in dit •nraêhfg bulletin hun
weg naar de andere vredesvrienden
zullen vinden.
Zo zal dit mededelingenblad de
grondslag worden van regelmatige
besprekingen van de plaatselijke
comité's, en naar wij stellig verwachten een belangrijke steun in
ons werk.

In dit eerste nummer mag een dankwoord niet ontbreken aan die comité 's, die ZÉ snel reageerden op
onze telegrafische oproep om de
laatste gegevens aan ons op te
sturen. De comité's van Groningen,
Alkmaar en Brabant bewezen ons een
grote dienst hiermede.
ANTWOORD OP EEN YRAAG

Het blijkt dat het antwoord op de
vraag "waarheen met de handtekeningen?" ("Yrede" no.38)niet door
ieder begrepen is.
Sommige .vrienden zijn van mening
dat het antwoord "deponeer ze ergens" de betekenis van de actie
verkleint. Wij geloven dat dit een
onjuiste mening is.
Bij de Stockholm-actie is wel gebleken welk een indruk juist het
vervolg blz. 1
aantal handtekeningen maakt.
BEGINT ! !
Er is geen krant geweest die toenNogmaals vrienden, ondersteunt
tertijd aan de juistheid van het
deze plannen.
aantal twijfelde.
En anders: begint zelf. Roep menDe wetenschap, dat plaatselijk het
sen bij elkaar en bespreek de noodzaak '.aantal handtekeningen gecontroleerd
kon worden, maakte twijfel tot een
riskante bezigheid.
Begin in buurten en bedrijven.
De "50Q.OOO handtekeningen in ons
land en-^e 500.000.000 in de hele
Wacht niet langer. Van ons, eer*
wereld
zijrrftvan de grootste betekelijke en vredelievende
nis
geweest
en hebben de atoombomhangt het af of een
men
tot
nu
toe
in de opslagplaatC' 1940-1945 voorkomen wordt.
gehouden.
Yoor ons aller drang om te leven
Bij de handtekeningenactie tegen
zullen de plannen tot herbewapening
de herbewapening van Duitslandmwilvan Duitsland moeten wijken.
len wij*bpnieuw ons volk de gelegenheid geven zich uit te spreken tegen een handeling, die de vrede en
Meldt ons resultaten!
onze veiligheid in groot gevaar
Publiceren van aantallen handbrengt.
tekeningen stuwt anderen tot
Ook nu zal het weer izan het aantal
activiteit.
afhangen of de Duitse hèrbewapening
doodgaat of niet

Mej. T. Molenaar,
Hazelaarstraat 68,
Arnhem-Z
Hederlandse Vredes Raad
Secr.Nw.Keizersgr.61 '
Tel.58151 A'dam (C).
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Betr»'» HIBÜWB ABÖHlStë'S OP*»!^ PARTISANS DE LA PAIX".
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Hierbij doe ik ÏÏ een lijst met nieuwe abonné«s
op "JJes Partisans de la Paix" toekomen.

C

l Dijlage;
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V
Lezers

van les Partisans de la Paix

y * C.F. Brandes
Arastel 101 AmsterdamC
^* R van Amelrooy
Zwanenburgwal 1^2. c Arasterdam (C) bedankt
^^_^ E.V.C
Vondalstraat 54 Amsterdam
__— Boekhandel Erasmos Garnman
Spui 2 Amsterdam
_^— Dr Engels
Peizerweg 65
Groningen
_—-—• Voorwaarts
Roemer Visserstraat 4 Amsterdam
* ' Frank
Stadhoudersweg 32 d Rotterdam
1 Dr ^lanting
(
„
Dr J.Zonnenberg
/) .JMJl«M Mevr Andreas
B.W.Lindeman
J.A.Alma
J.Ch de Groot

nft)U^ ""'
O

(Groningen)
Carel Reinier s zkade 171 den Haag
PI Parklaan 26 Amsterdam
Amsterdamsestraatwég 319 Utrecht
Mariahoek 2 Utrecht
Otterlostraat 7 den Haag

Leelc

Proefadressen ontvangen van de Heer Boas

L

-•£' Drs H. van Gogh Joh Vermeerstraat 83 I Amsterdam
V Mevr E. Hoogkamer Maykels Churchill-laan 14? I Amsterdam Zuid
^ Mevr R. van Oven Stadionkade 23 Amsterdam Z
_--- Sociëteit N.I.A. Sarphatistraat 3 Amsterdam C
~-— Studente sociëteit SALVE Weteringschans 84 a Amsterdam W
.— A.V.S.V.club Herengracht 5^5 Amsterdam C
p( I^Vander Waals Laboratorium'N.Achtergracht 129 „r
Ir, S.J.Rutgers van Marnixlaan 33 Amersfoort
Ds K.H. Kroon Stadionweg 1^3 II Amsterdam Z
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'S*G-raveniiage, 7 December 1950
Java straat 68
No.:

96250

Bijlage: een
Onderw.: Organisatie der comra.
pers in ÏTederlend. „
V E R T R O U V7 S_ L. I,T K

Te Uwer informatie doe ik U hierbij een kort overzicht toekomen va# de organisatie der communistische
pers in Nederland.
HET I;TOOFD VAU DB DI3TST
n^feens deze:

J.G, Crabbendam

Aan:
alle Politieverbindingen

B1.1 de belangenbehartiging van dé communistische pers in
ïJederland' aijn. de onderstaande stichtingen, uitgeverijen en
iamkkerijen ingeschakeld;
. '
Stichting tot; Bevordering van de pers van de Hederlahdse Arbeidersklasse ('Stichting Bepenak) t Feizersgracht 334, Amsterdam
(Gebouw ÏJelix Feritis)'.
'
• Deze Stichtinê werd opgericht op 30 October 1933 te Amsterdam.
Het doel van deze stichting ligt in- haar mam, besloten. Zij
' , tracht dit do«l te .bereiken door het' ter beóchikking stellen, van
r
gelden en goederen' en van morele steun en adviezen aan die dag-, •
^
week- en_ maandbladen en aan die periodieke geschriften, die volgens het oordeel'. van het stichtingsbestuur daarvoor in aanmerking.
'komen.
,
,
' - ' , • ' .
De oprichters van deze stichting waren
l'Tk A, Si de Le'eüw, Aïist.erdam (overleden);
T-.Ai, Struik, Amsterdam, (overleden) ;
•
P^ Clerx (28*6,189,1 G-eertruidenberg) , Amsterdami

r

.

De 'Stichting Bepenak gaf tot het in gebruik nenen van de
eigen Drukkerij (21.1.1950) het dagblad De TVa8rheid uit; Deze
taak werd toen overgenomen door dé op IC. 11.1949 daartoe opgelichte C. V, TJit.weverij Persorganen.
•
', v
De eigen drukkerij» weïd ondergebracht in 'de C. V. Drukkerij
Di.1!oaan & GO (zie verder), Voordien werd (do laatste jar'en) de
krant op de peraen van het Algemeen Handelsblad gedrukt. Do Stichting Bepen^k'-'heeft zich hierdoor dus officieel uit het actieve •
Werk teruggetrokken en fungeert thans conform haar doelstelling
als de geldschtetster en adviaeuae% Zij is o, a. eigenaresse van
het gebouwencomplex Keizersgracht 324/prinsengracht 471-473 en vaa
&e inventaris en apparatuur»

s t uur _Sti c h t i n
Het bestuur van de stichting b.estaat momenteel uit de volgen*de personen:
.
Gehannes Frans REUT SR (19.2.19,12 Amsterdam), Amsterdam (voorzitter) }
Petrus GIEHX (28*.6,1891 Geertruidönberg) j Amsterdam (secretaris),
Jaoobus Cornelis 7TCSDOM ( 21. IS. 1910 Amsterdam) ,Amsterdam
(penningmeester),
Gerben WAGMAAR (27.9,1912 Amsterdam) , Amsterdatö( commissaris) , '
BRAFDEMBURG ( £2.8.1899 Amsterdam) , Amsterdam (commissaris),
s ^ohannes VAN DER DRIFT (13.2.1905 Amsterdam), Amsterdam
(gevolmachtigde met de titel v® directeur),
Elise EïïVEïT (l 5. 7. 19 lö Amsterdam, A -sterdam (profcuratièhouder) ,
"/illem HT1LST, (9.12.1916 Krommenie), Assendelft., (gevolmachtigde
met d© titel van directeur),
- T".F. PUISTER -

Frederik PUISTER, (29,6.1917 Amsterdam)t Amsterdam,
(gevolmachtigde met de titel van directeur),
7an VAr SEGÖ3LEN, (16. IX, 1921 Schoten) , Amsterdam, (gevolmachtigde
met de titel van direoteur) .
Louis ' Henri KOÏTTG,.- (18*9,1899 Amsterdam) ,. Amsterdam, (gevolmachtigde met de titel van dir.ecteur),

('

C

Persorganen werd op 10.11,1949 te Amsterdam- opgericht . De
vennootschap werd aangegaan voor de tijd van 10 jaar en .heeft tot
doel het uitgeven van dagbladen, nieuwsbladen, tijdschriften,
periodieke- en niet periodieke bladen. Vanaf de oprichting zijn
als beherende vennoten in functie:
Louis Henri KONING (18.9.1899 Amsterdam.) Amsterdam;
Jan VAN SEGGEI1N (16. 11 .-1921 Schoten), Zaandam;'
2iVAvDRÜJ^RIJJ3IJM^^
Deze in 1921 opgerichte firma werd in 1937 als commanditaire
vennootschap voortgezet. Op de persen van deze firma werd enige' .
tijd het vs&oroorlügse communistische dagblad Dé Tribune gedrukt.
De beherende vennoten zijn thans:
•ricolaas ,Tohannes VAN DER DRIFT (13.12.1905 Amsterdam), Amsterdam;
Cornelis FUYPER , (Si. 7. 1900 Wormerveer) , Amsterdam.

C
v

C

Zoals uit advertenties in De Baarheid blijkt, tracht deze
Drukkerij ook orders te verkrijgen in handelsdrukwerk.*
i
Vermoedelijk drukt-'sij ook het blad "Vrede" en per 1.13.1950
f het blad "E. V. 0. -Gids" .

l

ÜITGAVE1T

-

-

Onderstaande uitgaven worden geredigeerd door 'de G, V. Uitgeverij Persorganen en gedrukt door de C. V. Drukkerij Dijkman
.ft Co: ,
De Waarheid,'
Uilenspiegel en
' • .
ARCOR (contactorgaan voor Wearheidwerfcers) ,
De Stichting Uitgeverij & 'Boekhandel Pegasus, Leidsestraat 35
te Amsterdam is eveneens een C. P, H. -uitgeverij . In ITovember 1945
werd zij opgericht met de doelstelling: "Het verschaffen van wetenschappelijke, culturele en ms at schappelijke voorlichting aan de
Nederlandse -arbeidersbeweging in de'ruimst-e zin des wooréts. In
het bijzonder zal de stichting de arbeid voortzetten van de door
de besettingseutor'iteiten geliquideerde Uitgeverij en Boekhandel
Pegasus". '
' Deze, in 1934 opgerichte zaak, was aanvankelijk eigendom van
Fr. A. S. de Leeuw'! overleden) .
- Het be.stuur -
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VERTROUWELIJK

Het bestuur van de stichting wordt giïids de 'oprichting in 1945
gevormd door:
Fr. Ina ïïliza ^-RlFS TELLEKSS-ïiACDCKAID (21.3.1886 Haarlem), Amsterdam; voorzitster;
Ir. Sebald Justinne RUTGERSj (25.1.1870 Leiden}, Amsterdam,
'
•
secretaris;
Ghristiaan Sïü-T, (11.9.1907 Amsterdam) Amsterdam, penningmeester;
Drs.. SiegfTied BARUCK, {17.2,1905 Got tingen) , Amsterdam, commissaris;
Gerben WAGEFAAR, (27,9.1912 Amsterdam),- Amsterdam, commissaris.
Directeur is Gerrit VA r ""RAAG, (22.9.1895 Amsterdam), Den
Haag; Gerard VA F T3FJEF , (29.7.1919 Den Haag) j Amsterdam is procuratiehouder en is belast met de dagelijkse leiding,
\p het adres I eidsestraat 25 exploiteert de stichting tevens
een boekhandel, waar o. m. communistische lectuur te "koop is.
Ook worden er Russische kranten en periodieken verkocht.
De uitgeverij Fegasus geeft de C. P. F. -periodieken- rwartaal
en Politiek, en Cultuur uit. Deze bladen worden gedrukt T i j "cTe""
C.V7"Heïirjnfl5n"&"Sö7"^landstr3at 169/173 Amsterdam,

1 -Deze commanditaire 'vennootschap is ontstaan uit een op
1.1,1921 ongerichte drukkerij, die op 21.4.1939 werd omgezet in
een commanditaire vennootschap. Op 20.10,1944 kocht de toenmaals
illegale CiP.lT. de drukkerij en eerst na de bevrijding werd het
bedrijf onder de naam G. V, Heiermann Sc -Co, door de Stichting
Bepenak gefinancierd, in gebruik genomen. Op 10.2.1947 werd Fioo^laas Johannes VAN DER DRIFT, voornoemd, als beherend Vennoot opgevolgd door Cornelis BLOM (14,5,1906 Amsterdam) ,- Amsterdam.

De drukkerij vervaardigt veelal het drukwerk voor de nevenen mantelorganigaties. Door haar worden o. a. gedrukt:
NU ( Vereniging'.Nederland -U* S. S, R. ) j
JSÜGD (A, F. J. V.) t

VF;EDE en OPBOUW (H^V.B', )•;
WERKEND ÏJEDEBLAIID (E.V.C.);

A.B.C, (Arbeiders Bond voor Cultuur) en de reeds genoende partijorganen
,
'
WARTAAL 'en
POLITIEK W CULTUUR.

Resumerende kan besloten worden met de opmerking, dat alle
vorengenoemde stichtingen en commanditaire vennootschappen in
feite organen zijn van de C.P.F, en dat dé''in dit stuk genoemde
personen vooraanstaande pertijgenoten zijn,
Afgesloten per 30 Fovsmber 1950.

YSBTHOUWBLIJi:
Verbinding: ffo.12
Doss.l68/52L
^ «^ '
Cjiderwerp: Vredes verkieaingsactie
Datum ontvangst bericht: 20 September 1950
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aanj—~
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:—-

C

26 September 1950.

ACPI

Yan een goed geïnformeerd persoon werd het volgende
vernomen:
Hu het weekblad van de CiP.U. "Voorwaarts" voorlopig
heeft opgehouden te bestaan, wordt de partijleden, die voorheen met bedoeld weekblad colporteerden, een aantal weekbladen van de Nederlandse Vredesraad "Vrede" verstrekt met
de opdracht de voormalige "Voorwaarts"- abonné's te bewegen
op het weekblad "Vrede" te abonneren, (einde)

GEH
Verbinding :
Ons kenmerk j
Onderwerp
i

67
1864/50 I.D.
De "Vredeskrant"

Datum van ontvangstbericht « 10 Augustus 1950
"'aard er ing bericht
j zeer goed
Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan \e Heer Procureur-Gene
raal te 's-Bosch
Ondernomen actie
t geen
Medewerkende instantie
*Naar mededelingen van Max van den
Berg ie de Vredeskrant nu een weekblad geworden,
dat moet worcen opgevoerd tot 1.000.000 abonné's,
Het blad koet 5 et. joer week.
De vredescomité's krijgen de bladen nu voor
5| et.Men poogt de krant als bijverdienste te
doen verkopen en de inkoop zal voortaan 3 cent
bedragen.
De bedoeling ie, dat voor half Ootober 1
raillioen handtekeningen worden verzameld.
Adrie Verri^t, die vrijgesteld van de B.V.C,
is, is thans van .het E.V.C.-werk vrijgesteld
tot half Ootober, Hij zal Limburg bewerken voor
het vredeswerk. Voor Noord-Brabant zal hij ook
iwerken in samenwerking met de Boer.

" e i d d e ftv

Nederlandse Vrede si au
Sccr.: Iiaaicon "v^ti-'n
ïïwe Kei7-r3£racht 61'
A m s t e r d a m - C

.
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inc/\, .3 Augustus 1950

AAN ALL2 TRSDEPCOMIïS'S
Waarde Vrienden,

Hierbij nodipen vrij U uit oen vertegenwoordiger van lïvf
comité te zenden naar de landelijke bijeenkomst van d«
Nederlandse Vredesraad met vertegenwoordigers -van de
plaatselijke Vredepcomité's, die op Zondag 20 Augustus
van 11 uur tot +, 16,20 uur te Amsterdam gehouden zal
wotden in de ïoyer van 3ell3vue. ingang Leidsekad**
De agenda van cle bijeenkomst luidt als volgt:
1,,'De campagne voor de Oproep van Stockholm.
2. Het tweede Wereldvredescongres van 16-21 October
te Warschau,
Door de uitwisseling van ervaringen en het naar voren
breng&a van nieuwe gezichtspunten in de bespreking van
deze tweo ondLrwerpea sullen wij de vredesactie een stap v'
voorait móeten brengen.
Het secretariaat- van ds Nederlandse Vredesraad zal het
op prijs stellen liefst v6ór 13 Augustus a.s. bericht te
ontvaugen wie voor Uw comité aanwezig eal zijn.
Met vriendschappelijke groeten,
DE NEDERLANDSE VRSDESRAAD
V
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