


V e r t r o u w e l i j k

{/ J^IBetreft: Friese Federalistische Jongeren O

^Wffil *
| Antwoord op: /^*7
' Schrijven no. 130684, d.d. 15-2-1952.

f ƒ

ik deAls antwoord op Uw bovenaangehaald schrijvel
eer U het volgende te berichten:

De Friese Federalistische Jongerenorganisatie ( Fryske
Federaelistiske Jongerein ), die in begin Januari 1952 werd
opgericht met ongeveer 15 leden, heeft thans een ledental van
ongeveer 100. Zij heeft deselfde doelstellkagen als de Frijske
Foriening foar in Federael Europa, n.l. het vormen van een
federaal Europa, waarin ook de rechten van de kleine volken,
die geen aparte staat vormen, gewaarborgd worden. Evenals in
de gehele Friese Beweging, zijn -ook de doelstellingen van de
F. F. J. zeer vaag. Het ligt in tl e bedoeling., dat de F. F. J.
nauw zal samenwerken met de F/F.B-. ïot nu toe is de organisa-
tie nog niet erg actief geweest. ,

Het voorlopig bestuur bestaat uit:
ds. Kul p er , wo ne nTre~~T"é Bolsward,( verdere persopdnalia on-

bekend ), voorzitter;
G-erben de Boer, geboren te Hoogezand, 14-10-1926, wonende

Franekerstraat 23 te Leeuwarden, secretaris-penningmeester.
G. de Boer is kantoorbediende bij de Al. g Friese Levensverze-
kerings Mi j. te Leeirwarden. Hij is zeer bijziende. Op 24-3-52
werd tegen hem pro c e s r v e rb aaJLj?;agemaakt w ege n ŝ  hè t versprei-
den van pamfletten, waarin. helT openïïaay geaalŝ wer̂ "'FeTeST'g3

l ' • | |l - J , _^ ĵ Laartflî "'»""'™11™*?''"»*»*»»"'"'*'̂ ^^ - ' - geboren te Puerto Plata { Mexico j ,
25-9-1929, sinds 22-1-1952 wonende Bagi jnestraat 58 te Leeu-
warden. Zij is kantoorbediende bij het Buro foar Kulturele
baeken te Leeuwarden belijdt de Ned. Hervormde godsdienst;

Klaas Dijkstra, geboren te Opsterland, 10-6-1924, ?/onende
"ie ̂ Groningen. Hij is een zoon van de wethouder van Onderwijs
der gemeente Leeuwarden, J. Dijkstra, die een vooraanstaand
man in de P. v. d, A. is. K. Dijkstra was o. a. een van de ver-
spreiders van de pamfletten, die op 16 November 1951 "te Leeu-
warden werden verspreid. Zijn vader woont te Leeuwarden, Me-
naldumerstraat J> .

G-osse Sense Groustra, geboren te * s-Gravenhage, 7-6-17*
wonende Lijsterstraat 9 "te Leeuwarden. Hij is journalist van
beroep en schrijft voor verschillende bladen, doch in hoofd-
zaak voor het Fries Dagblad. Hij belijdt de Gereformeerde
godsdienst. Vroeger was hij kantoorbediende bij het Buro foar
Kulturele Saeken. Op 24-3-1952 werd tegen hem proces-verbaal

, . - , . .. ,-- B̂fi-..v,ai*i*,a*CM»-iT*̂ it.'."JW.-'S»S».!-'1.-- •-•'"opgemaakt ̂wegens het ver spreiden..,, vajo, ,j3,§.mf let ;t ejn.,. . waâ .j.n.̂ het. f
'''' is secretaris van het Frysk_

E5mi t «T "Ljouwer t
Van de te Leeuwarden wonende bestuursleden en van K.

Dijkstra is bekend, dat zij fanatiek Fries-gezinden zijn.

Leeuwarden, 3-4-1952.
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VI AV 3

Friese Federalistische
Jongeren Organisatie.

UITGEBOËKÏJ

Ontv,

Rappsl
Antwoord

eea bericht, vooFkóm«Me im het dagblad »fyou»"
ran 11 Januari 1952, is een aantal jongeren te Leeuwarden
overgegaa» tot oprichting van de w£eie«* Federalistische
Jongerenorganisatie".

Be oprichtingsvergadering werd geleid door jar P.H.
uit JBöi«wmi?% Br.ireTé een Toefi@̂ % bestuur geko «en .

I3t «oge ïï veréoeke» mij la Kennis te willen doen stel-
len met dé aard, het doel en de eventuele activiteit Ta» 40
genoeade organisatie . Gaarne zal Ik daarbij vernemen of zij
samenwerkt of contact onderhoud met de "Friese Federalisten
Beweging*. Tevens Kal ik het Of prijs stellen de namen en /
eaige bijzonderheden te »ogen ontvangen van de personen, die /
tot het voorlopig bestuur van deze nieuwe organisatie behoren^

TAH DB DIBHSf ,
Ramens

Aan de heer CoBuaiasarie
van, (Jemeentepolitie
te
Ik B g ïï l A H B E S«

J. G. Crnbbandam



V__e_r_t_r_o_u_w_e_l__i_ó_k: - o d

Betreft: Friese Federalistische Beweging en Friese Federalis-
tische Jongeren Organisatie.

Antwoord op: Schrijven no^350889, d.d. 1-8-56.

Als antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven heb ifc de
eer U te berichten, dat de Friese Federalistische Beweging en
de Friese Federalistische Jongeren Organisatie nog wel bestaan,
doen de laatste tijd geen activiteit vertonen.

f eeuwarden, 11-10-56. ACD/

l
DAT. t S OCT. 1956

Co J,
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^«sw 0ntv'beW! r
B X 550889 ,Antwoord : ............... $Qz3i..:.. _____ I...L

Friese Federalist ische Vereniging
Friese Federalistische Jongerea Organisatie

VI/4
Ter coffipleterimg Tam êe in mi^n administratie voor-

komende gegevens moge ik U veraoekea mij te willen be-
richten of de Friese Federalistische Vereniging en d«
friese Federalist i sche Jongeren Organisatie, waaroiatreöt
ÏÏ rapporteerde in l?w oageaanBerde brieven dd*
en 5-̂ *1952 tkans aog bestaan.

Aan de Heer Coatmiasaris namens de*es
van Geaeentepolitie

- i> i s tr w A B S i; n
( ' ' Mr ». Kiveron
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Jon ttie van
iraiïsten

Van onze correspondent
. Een groot aantal jongeren is- te Leeu-
warden overgegaan tot oprichting, van
de Friese federalistische jpngerenorga-
'nisatie. ?M*ni Wil '«e belangen; <fo&, de
Friese jongeren op federalistisch gebied
beijrordtrtjn volgens dezelfde principes
Sis; die,; ïvèlfcé ^vpor tde friese beweging
en de Frieïe vereniging voor een. fede-
raal Europa gelden.

Ds P: :H. Kitldper te Bolsward, die de
opriehtiiigsyergiaderinjg leidde, sprak de
hoop-rult} dat .dé aieuwe origandsaitie de
motorische kracht zal zijn v«n alle ini:
ti^tiéVep '• op féderalisÉiseB ge4ft*d in
Friesland en -dat !d«'igfedachïe valtt:* het
federalisme ï^ ;dè75êi ^jaii^sÉat^nteu^We Ie-i
Wng aaa de jeugd., stè«J&; fifeèr "zal wor-

Drs A. WadHian te Sjtteek sp;cak oven
Brétagne én de- Bretoinse ttewé$aig. Er
werd efn .voorlopig bèsbuwr
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/e t ref t : Friese Federalistische '/creniging ACD/

Antwoord op:
Schrijven no. L>94$0, c.d. 15-9-1949.

Als antwoord op Uw boven,;:aiigehaald schrijven, heb ik
de eer U het volgene e te belichten:

De Friese Federalistische 7ereni ing beoogt de stich-
ting van~êén lest Europese Unie. De voorzitter van de
F.F .V. zal als afgevaardigde tegenwoordig zijn op een
federalistisch congresiv^a^roJJis^emeenschappen die niet
in staatsverband levenQeMeïanöy welk congres eind ; ep-
t amber zal worden gehoucTëm

De F.F .V, is opgericht om te voorkomen, dat de /est-
Europese ïed ralistische Unie één grote staat zal worden,
waarin Nederland en andere kleine landen ;;eheel af&anke-
lijk souden sijn van Engeland, Frankrijk en Duitsland.

te F.2P.V. staat op het standpunt, dat de 'est-Euro-
,..jese Federalistische Unie gevormd aal moeten worden door
de regeringen van de .est-Europese landen, omdat dit uit
militair-organisatorische redenen noodzakelijk is. toch
op cultureel gebied wil zij de staten en volkeren zoveel
mogelijk vrijlaten. In Iloord-brabant en Limburg bestaat
een. soortgelijke federalistische vereniging als in Fries-
land.

De F.jJV/. is tegen separatisme, doch wil de Friese
cultuur "beschermen tegen binnen- en buitenlandse invloe-
den.

Eet bjejstuur der vereniging wordt gevormd door:
Piet_er 7/i.TFeng_q, geboren'Te~lTeeuwarderadeel, 12 Februari
1̂ 12, wonende iTöordersingel 48 te Leeuwarden;
Eelt Ie F^lkertsma, geboren te Ferwerderadecl, 1'j> October
IH^3 i . > 011 e nel. e V i n c en t van 'J-oghstraat 49 te Leeuwarden, en
Johannes Jacobus van :/eringh, geboren te Acht kar spelen,
'dj April 1911, wonende Mozartstraat 127 $'e Leeuwarden.

P. ',,"ijben,.a en E. iolkerÈsma zijn Gereformeerd en
lid van de A.IL.' partij. P. .«iji..enga was voor deze partij
candidaat voor de gemeenteraad van Leeuwarden. Hij. is
chef-redateur van het anti-revolutionnaire Fries Dagblad,
terwijl E. Folkartoua als redacteur aan f. i t dagblad ver-
bonden is.

J.J. van ,,eriiigh is 1-Ied. Herv. ( rechtzinnig) en lid
van de Christelijk Historische P^e** .̂ Hij is directeur
van het Bureau voor Culturele Zaken in Friesland.

Het anti-revolu'cionnaire Ie Kamerlid- tl. Algra is
uitgenodigd om bestuurslid van de F.F.V. te worden, doch
hij^heeft^dit nog in beraad gehouden.

De F^IUY,. telt ruim SO leden. 'J-etracht zal worden
andere verenigingen die werkzaam zijn op het gebied van
de Friese cultuur collectief lid te doen worden.

«Leeuwarden, 24-9-1949
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ÏOTISTEBIE Tl» ^̂ f̂vs-Gravenhage, 15 September 194-9
ZAKEH -̂ **f̂

Ho* t B ƒ.69490 \
Bi 31» t Gene PIEKSKIEHBIM

VI. • HD.2 x
Betr.t Rfiese Federalistische .

Vereniging

Naar mij is gebleken, is korte tiid geleden te Leeuwarden
opgericht de Br ie se Federalistische Vereniging.

Zij zou zich o. a. stellen op de grondslagen v«n de eigen
nationaliteit van het Eriese volk.

Het voorlopig comité sou bestaan uit B*B.Polkagtflm&«
J .J .van Wering h en

Bc moge ü verzoeken mij omtrent de genoemde vereniging
nader te villen doen inlichten, waarbij ik tevens gaarne in
kennis KB! «orden gesteld met de personalia» politieke
oriëntering en verder van belang zijnde gegevens betreffende
de hiervoren genoemde personen»

HOOKD 7AH DE DIEHST,
deze,

J .G .Crabbendam»

Aan de Beer
Cotamissaris van Politie
te
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$ing.*De voprs
comité de heef Bi
ëeh; Vergader ing,
dat SS Fr&se '

Friese Federalistische
yer\enigiiig' .opgericht

•feeéfBho&;langef
ander!" zaken
tfek,

"Uitvoerig;
het vasi

teravond opge-
Vetfeni-

i'opetiltigswoofd,
hét stadium
ïp is. Hij
maken -met

met de poli-

zich 'ten' d _
federalisme _
democratische

iderlng' stil bil
•oridslage.n der

__ül 2 stelt zij
van* de eigen na-

en zijn.
20 Stelt

Voeren voor het
'ezonde basis 'voo'r een

__lfetso^de, metmame dctor
in groot-Eri^siNederlaiïdS feu üiternatio-
naali verbaijd er; toe mede te wêrk«n,
dat Friesland, zijn bijdrage geeft aan < de
federale opbouw van West-Eufopa. '
Europa. ,' ' .,



f"*n*r lf^B-'i

Federalistische >^
Verenigiilrg opgericht
Lêeuwardenif dezer dagen- opge-

richt de Friese Bedêralistische Vereni-
ging; De voorzürarfc van het voorlopige
comité, de heeiflPl'vtojbënga.'zeide in zijn
openingswoogC cfet «Je, vertegenwóordi-

:et éérste onlangs
iralistische congres

'heden- de logische
' van 'dé niStori-
de : Friese bewe-'

de laatste jaren dui-
fe ief-Micht kwam.
ie'strüa,-is-4U over het stadium

la^strijd heen, Hij .heeft
w ger Koe rfeer te maken met an-

dere zaken, en met name met de politiek.
Verscheidene Friezen zijn van oordeel,
dat het thans-na het congres viïn Parijs
en vóQr.dat van Merano het meest wijze
.ogenblik' i? om 'een Friese federalistische
organissrtie' te stichten. :

Uitvoerig stond'de vergadering stil bij
het vaststellen yair- de: grondslagen der
vereniging. Volgens a'rtikel 2 stelt zij zich
op de grondslagen van •de eigen nationali-
teit van het Friesej.vQlk en zijn solidari-
teit met andere volken. Zij stelt zich ten
doel, aftie te voeren vdor het federalisme
als gezonde Basis voor een democratische
rechtsorde, met name^dopr in groot-Fries-
Nederlands .een internationaal verband er
toe mede te werken, dat Friesland zijn
bijdrage geeft aan de federale opbouw
van West-Europa, onder beding, -dat daar
bij het ïeeht van'burgers,. volken en min
derhejién wör.dt erkend en beschermd
5esl°̂ n werd; een voorlopig comité, be
staande -uit ,de heren E. B. Foikertsma
3k J. van„Werii;gh enT K.', _\!yiibenga. t
onstltuereïï," e'n "Tn het najaar aan d
y.tb_reiding van deze vereniging te gaèn

' A


