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Int . Vereniging "Bellamy*1 ..«_.. • . - - ' "
c

Op grond van een besluit van de algeroaa* vergadering 195° draagt
het orgaan van "Bellafoy" van 1 «jĵ l aen ande-ren^ai nl.t WELVAABT VOOR

ïn'e'fcn" hoofdartikel ten̂ fêTëldë van"h*1T̂ lEW!i" cmder oornoemae
haam verschijnend orgaan word t" gezegd: "Dis; n&apl$i#$t- geheel in het
kader van\het doel van de IVB. » het door feèilainy && zijïi beide standaard-
werken beschreven welvaartsstelsel tr« prop€tg0reii "au t« verwerkelijken.1*

l)e_J|Hgarlems9 Vredesraad'1 - het overkoepelend lieftaÉ® van in Haarlem
bèstaario^'vredeS'v'ereniglngen en stroming^ op hUDWuaitaire grondslag,
Vegetariërs enz., waarbij thans zijn aangesloten lé. varenigingeti, heeft
d« ^roef genomen om telkenmale een spreker van een der aangesloten ver-

4,enigingen de gelegenheid te geven zich uit te spreken over bepaalde
^raag-s tukken die deze tijd beroeren.
i>e _eer ste die uót^enodlgd werd was de verg._t*Bell'^myt> die ala spreker

t'" af vaard igore~»T "Horsme ifêr Cd e ïaridelijke voorzitter van deze vereniging
tevens voorzitter van het communistische "Haarlemse Vredescomit^")



i*. Het bestuur de* Haarlemse Vredesraad had deze avonds een besloten ka-
rakter gegeven ^ledenvergadering niet spreker). Vö^fjBitteï1 Hoordhoff,
die was ingelicht dat deze avond itt "Pe tf«w*rnei<34 waa aangekondigd
(zie bijl.) ala ouenbaar en de opwekking .bsyatfeg.^ai^eae avond te ba*

zeide zeer duidelijk in zijn opehÏBigawó"dfi dat de mensen die
naar aanleiding van deze aankondiging in BBi Waarnaid" de bijeenkomst
zouden bezoeken, als gast beschouwd zal worden e|* dat zij aan de gele-
•genheid tot het stellen van vragen na de red*' vèö ïSsrsffleiej?» over "Ge-
weld of overleg11, niet deel konden nomen. Voor te'maakte hij attent op
de verwarring in Haarlemse Vredeskringea tengevolge van het feit dat
een communistische organisatie een vrijwel geliji^ide^iüe naam had ge-
kozen. In de algemene ledenvergadering zou ,e*& vtrarstel in behandeling
komen om daarom de naam rtHaar Ie moe Vredesraad1*,^ veranderen.
Hierna kreeg Horsmeier het woord die in ee& awafcrwlchtig en rammelend
betoog verband poogde te leggen tussen de ö^3Plogs,dreiging van heden

/,f/
fee ï'öppsn1 ö%«j* het feit

aieh kennel^ljte niet op
ein had uitgenodigd waa

" *[
iiiet geeigna-

en de redding die zou kunnen komen door e «% aanvaarden van het. Bellamy-
stelsel. Mij wees nadrukkelijk op de op véu£%« toeren W*P?«HÖJ*' iöorloga-
industriën, het perfectioneren vaa wapeïwu
docïi vermeed angstvallig ook maar met e
ïïaarjQffl Weet-Suropa zich bewapende. Hij ,i
zijn geraak in dit milieu an het böstuurj'
zicntbaar weinig met z i j.ö; betoog ingenfitt
üe avond had een rustig v«rloö|S. üeltajnéfl
leerd en indien er niet bekende CPtf.er'è as^tessig waï»*3i in het gezel-
schapje van van pi. m. 40 aanweaigen, wa* ï»éö fci$ 'voorbaat door voor-
zit ter Jtoordhoff de gelegenheid ontnomen d» het woord te voeren. De
4 ingekomen vragen na de pauze bavatfeeW^gfl«Ö n*f$»8 ' en hadden een niets-
zeggend karakter, üorsmeier sprale e# i3ft&, .0ok tófc^sa' teleurstelling over
uit dat de vragen in geen enkel, opz^tf^'|tódiiilöM«i'v bij zijn rede.
'i'evens maakte hi,j een verwijt aAa de »«FÓ^itt*^Rftt h£j3 een dusdanig
korte pauze had doen houden (ó« aanwezigen, hadden nauwelijks gelegen-
heid zich even te vertreden) dat de aa#w«zig»# |**en gelegenheid was ge-
geven zich rustig op hun schriftelijke; vragfi^ti bezinnen.
Hi^ had vele veie vergaderingen medegemaakt ̂ fêch -|i0gx nimmer" éln met
e e n z o korte pauze. " . " > ' "



POLITIE-HAARLEM

HAARLEM, 25 September

Hiermede doe ik U toekomen rapport No.: 00330«E. van
de I.D.-Haarlem,betrekking hebbende op een bijeenkomst ter op-
richting van een "Haarlemse Vredesraad" op 23 September

De Hoofd-Commissaris van Politie,

J. Fontijns.

Aan!
Het Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
*s*-G r a v e n h ar & e.

Volgno.

1-OCT.1948



I. D,-"Haarlem
No.: 00330.E

Bijeenkomst ter oprichting van een "Haarlemse Vredesraad" gehouden
op Donderdag, 23 September 19*+8 in het Wijkgebouw der ̂ ed. ̂ rv.
Gemeente, Molenaarstraat te Haarlem,

Uitnodigingen voor deae avond waren verzonden door het inltiatief-
comité gevormd door:
Dr. W.J. Jong - leraar "Kennemer Lyceum"

Redacteur "Vredesactie" orgaan"A.N.V.A,"
F.S. Noordhof f «* voorzitter van de "V.I.R.O, "

lid gemeenteraad Haarlem (P.v.d.A.)
J.G.B. Bontje - (vertegenwoordigde de "Wereld Federalisten")
Mevr«Polak«Bredenhorst, Laan van Boreel 12 te Bloemendaal.
De uitnodigingen werden versonden aan pacifistische verenigingen
en bevMende. organisaties welke alle op deze avond vertegenwoordigd
waren en nog nader zullen worden genoemd.

Het eerste deel der avond (openbaar) werd gevuld door een rede,
uitgesproken door Jhr. Beelaerts van Blokland, die de geschiedenis
en ontstaan van het "Rode Kruis" belichtte tot aan het heden*

Het tweede deel der avond droeg een meer besloten karakteren had
ten doel tot oprichting te komen van een "Haarlemse Vredesraad"
bedoeld om te dienen als een bundeling van krachten op het gebied
van de vredesgedachte. Door samenbundeling kan in groter verband
worden opgetreden en wordt tevens de mogelijkheid geschapen de
aangesloten organisatie voor te lichten en event. financieel te
steunen» Vast omlijnde plannen bestaan te deze nog niet. Wel ligt
het in de bedoeling om z*g» "Ituiehsamenkomsten" te organiseren
ter bespreking van' kernvraagstukken op vredesgebied en daartoe
dan uit te nodigen leraren en onderwijzers e.d. Ook bestaat het
plan als de "Haarlemse Vredesraad" eenmaal bestaat en function-
neert om ook andere verenigingen op sociaal en cultureel gebied
uit te nodigen tot samenwerking.
Aanwezig waren vertegenwoordigers vgn de navolgende verenigingen:
"De Broederschapsfederatie"
"International Friendship League"
"Neutrale Esperantlsten Bond"
"Humanitas"
"Int. Bellamy Verg."
"Int, Vrouwen Bond"
"Alg. Ned. Vredesactie" A.N.V.A.
"V.I.R.O."
"De Europese Federalisten"
"De Verg. van Vrouwen met Academische Opleiding" V.V.A,0.
"De Verg. Vrouwen Belangen"
"De Soefi-beweging" Haarlem
"De Soefl-beweging" Bloemendaal
"Haarl. Jeugdparlement" 5
"Kerk en Vrede" (in oprichting^ L.
"Verg. van Staatsburgeressen"
"Wereldfedera listen"
"de Studenten wereldfederalisten"
"de Ned. Vegetariersbond"
"de Orde van Goede Tempelieren"
"Spiritlsten verg» "Harmonia"

Theosofische Verg»



I«D«-Haarlem
No.: 00330.E

"Theosofische Verg. I.O.G.T."

Op deze avond traden tot de "Haarl. Vredesraad" toe:
"V.I.R.O."
"Europese Federalisten"
"Wereld federalisten»
"Alg. Hed* Vredesactie" A.N.V.A.
"Int. Friendship Leaque" I.F*L.
"Int. Bellamy Verg."
"Ned. Vegetariërsbond"
"Jjfoefi-beweging" Haarlem
"^oefi-beweging" Bloenendaal
"Neutr. Esperantisten Bond"

De overige verenigingen en bonden wilden zich eerst in bestuurs-
vergadering beraden en zouden daarna hun beslissing nemen.

De reglementen zoals deze waren vastgesteld door het voorl* comi-
té werden met een aantal wijzigingen en aanvullingen, aanvaard»
Je contributie werd vastgesteld op f» 10.- per Jaar*

Er werd een voorlopig bestuur gekozen, hetwelk zal fungeren tot
Januari 19̂ 9, waarna men wederom bijeen zal komen tot vorming
van een definitief bestuur.
In het voorlopig bestuur hebben zitting :
F*S» Noordhoff - voorzitter,
J.G.B. Bontje - secretaris,
Mevr.Polak*-Bredenhorst-penningmeesteresse,4
Dr, W.J. Jong f. - bestuursleden
IBusing (I.F.L.) T- zonder functie.

Öet secretariaat is gevestigd ten huize van J,G.B» Bontje- Flora-
plein 2̂ ,

Op 2k October a.s. zal door de "Haarlemse Vredesraad" een herden-
kingsavond worden georganiseerd ter herdenking van de oprichting
der «United Nations".

HAARLEM, 253eptember



Personalia van personen, die het voorlopig bestuur vormen van de "Haarlen
se Vredesraad 'V behorende bij rapport I.D,;No.: 00330J3*

Voorzitter » Franciseus Slebren Noordhoff, Ts-Gravenhage, 7-6-*82, Ned,,
geen godsdienst, sedert 27-8-* 30 wonende Orionweg 68, op 25-11-* 15 te
Utrecht gehuwd met Mar gare tha Johanna Kelner, Norg (Dr) 7-8- T 86, ïledt,^
Het echtpaar Noordhof f -Kelner heeft de navolgende kinderen:
Cornelis Siebren Gerard, Sloten 10-1 1-M6. op 17-7-rl+5 afgevoerd naar
Rotterdam; ̂ artha Johanna, Sloten 17-2- M 8, geh.m. F. J. de Jong; Johan
Frans Henri, Sloten 26-6-M9, geh.m. G. T. Hoekstra.

Secret ar is - Gerrit Johannes Bernardus, Alkemade 2̂ -2-1900, kantoorbe-
diende, Nederlander, sedert 10-11-^5 Floraplein 24-, gehuwd op 13-7-11
te Haariem met Martina Jacoba de Koter, Haarlem, 23-8~I95> Ned.^
Het echtpaar Bontje » de Koter heeft de navolgende kinderen: Gerrit
Johannes Bernardus, ^aarlem, 28-3- '2̂ ; Ellsabeth Johanna, Bloemendaal
2-1.2- '26.

Penningmeesteres se - Gerarda Bredenhorst, Amsterdam iS-M—'OI, Nederlandse
op 6-1 ï-'î f te Amsterdam gehuwd met Salomon Polak, Amsterdam 8-1* '99»
Ned$ wonende Laan v» Boreel 12 te Bloemendaal»
Het echtpaar Polak*»Bredenhorst heeft de navolgende kinderen:
Eduard Gerard Booy, Amsterdam l9-3-l:26} Ada Gerarda, Amsterdam W>~*28.

be s tuur s leden _zonder functie -Jfifillem Johannes Jong, Lelden, 5-8- * 05$
leer aar , Ned 7, wonende "Örchïdeënlaan 23 te Heemstede, gehuwd met Susanna
Maria Huisman, Leiderdorp 8-lf-*o5,Hedo, op m-S-̂ ? te TS-Gravenhage<»
Het echtpaar Jong - Hulsman heeft 3 kinderen,

Busing (I.F.L. ). personalia niet bekend» ' l

HAARLEM, 25 September



I,D.-Haarlem
No.i 0033'Q»S

Bijeenkomst ter oprichting van een "Haarlemse Vredesraad" gehouden
op Donderdag, 23 September 19̂ 8 In het Wij} gebouw der Hèd, "erv.
Gemeente, Molenaarstraat te Haarlem.

Uitnodigingen voor deae avond waren verzonden door het initlatief-
comité gevormd door:
Dr. W.J. Jong - leraar "Kennemer Lyceum"

Redacteur "Vredesactie" orgaen"A.N.V.A*M
F*S. Noordhoff* voorzitter van de "V.I.R.O. *

.lid gemeenteraad Haarlem (P»v.d.A.)
Ĵ iG.B. Bontje - (vertegenwoordigde de "Wereld Federalisten")
Mevr,Polak»Bredenhorst, laan" van Boreel 12 te Bloemendaal»
De uitnodigingen werden versonden aan pacifistische verenigingen
en bevitende organisaties welke alle op deze avond vertegenwoordigd
waren en nog nader zullen worden genoemd*

Het eerste deel der avond (openbaar) werd gevuld door een rede,
uitgesproken door «Thr. Beelaerts van Blokland j die de geschiedenis
en ontstaan van het "Rode Kruis" belichtte tot aan het heden,

*

Het tweede deel der avond droeg een meer besloten karaktergn had
ten doel tot oprichting te komen van een "Haarlease Vredesraad"
bedoeld ora te dienen als een bundeling van krachten op het gebied
van de vredesgedaehte* Boor samenbundeling kan In groter verband
worden opgetreden en wordt tevens de mogelijkheid geschapen de
aangesloten organisatie voor te lichten en event, financieel te
steunen* Tast omlijnde plannen bestaan te deze nog niet. -Wel ligt
het in de bedoeling om z,g» "lunchsaaenkoasten" te organiseren
ter bespreking van kernvraagstukken op vredesgebied en daartoe
dan uit te nodigen leraren en onderwijzers e.d. Ook bestaat htt
plan als de "Haarlemse Vredesraad" eenmaal bestaat en function-
neert om ook andere verenigingen op sociaal en cultureel gebied
uit te nodigen tot samenwerking*
Aanwezig waren vertegenwoordigers v§n de navolgende verenigingen?
"De Broederschapsfederatie"
"International Prlendship League"
"Neutrale Bsperantisten 3ondtf
"Humanitasrl
"Int, Bellamy Verg»M
"Int, Vrouwen Bond"
"Algt Ned. Vredesactie» A.N.V.A.
«V.I.R.O."
"De Europese Federalisten"
"De Verg, van Vrouwen met Academische Opleiding" V.V.A.O.
"De Verg. Vrouwen Belangen"
"De Soefl-beweging" Haarlem
"De Soefl-beweging" Bloemendaal
"Haarl* Jeugdparlementw
"Kerk en Vrede11 (In oprichting)
"Verg* van Staatsburgeressen"
"Wereldf ederai is t-»n"
"de Studenten wereldfederalisten"
«de;ïed« Vegetariersbond" \e Orde van Goede Tempelieren11

"Spiritisten verg* "Hanaonla"
Theosofische Verg.



Ho.» 00330.E

"•Theosofische Terg. I.O.O.T."

Op deze avond traden tot de "Haarl• Yredesraad" toet
"V.I.B.O."
"Europese Federalisten"
"fereld federalisten"
«Alg. Red* Vredesactie" A.N.V.A.
«Int, Priendsaip Î aque» Ï,F*L.
«Int, Bellany Verg."
ttüed. Vegetariersbond"

"soefi*bewegingw Bloemendaal
«Heutr. Ksperantlsten Bondw

>
De overige verenigingen en bonden wilden zich eerst in bestuurs-
vergadering beraden en zouden daarna hun beslissing nemen.

De reglementen zoals deze waren vastgesteld door het voorl* comi«
té werden net een aantal wijzigingen en aanvullingen, aanvaard»
(e contributie werd vastgesteld op f* 10.» per jaar*

Ir werd een voorlopig bestuur gekozen, hetwelk zal fungeren tot
Januari 19̂ 9, waarna men wederom bijeen zal komen tot vorming
van een definitief bestuur«
ïn het voorlopig bestuur hebben zitting s
F*S. Koordhoff - voorzitter,
J.G.B. Bontje - secretaris,
levr.Polak-Bredanhorst-penningmeesteresse,
Dr, W.J. Jong C - bestuursleden
Busing (I,F*L.) v - zonder functie4

iet secretariaat is gevestigd ten huise van JéG»B» Bontje- Flora-
plein 21*.

Op 21* October a.s, ia! door de "Haarlemse Vredesraad" een herden-
kingsavond worden georganiseerd ter herdenking van de oprichting
der «ünited Nations%

HAARLEM, 25S*pte»ber



Personalia van personen, die het voorlopig bestuur vormen van de "Haarlea
s0 VredesraadM, behorende bij rapport I.D»;No.r 00330. E*

Voorzitter - Franclscus Slebren Woordhoff, *s-Gravenhage, 7-6- «82, Red»,
geen godsdienst, sedert 2 7-8- «30 /wonende Orionweg 68, op 25-11-* 15 te
utrecht , gehuwd met Margaretha Johanna Kelner, Korg (Dr) 7-o-*86, Hed,̂
Het echtpaar Koordhof f «Kelner heeft de navolgende kinderen s
Cornelis Slebren öerard, Sloten 10-11-* 16. op 17-7-*̂ 5 afcevoerd naar
Botterdan} %rtha Johanna. Sloten 1 7-2-* 18, geh.m. F. J» de Jongj Johan
Frans Henrl, Sloten 26-6-' 19» geh,m. G. T. Hoekstra.

Secretaria - Oer rit Johannea Bernardüg-|̂ Aike»ade 25-2-1900, kantoorbe-
diende, Sederlander, sedert 10-11-^5 Floraplein 2*f, gehuwd op 13-7- 'M
te Haarlee net Hartina Jacoba de Koter, Haarlem, 23-3* '95* Hed.*
Set echtpaar Bontje -. de Koter heeft de navolgende kinderent Qerrit
Johannes Bernardus, %arlea. 2 8-3 -'2̂ $ Elisabeth Johanna, Bloeraendaal
2-12- 'aé.

Pennin̂ aeea ter es se - öerard a Bredenhorst, Ansterdaffi iS-̂ -'OI, Veder landse
op 6-11-'2M- te Amsterdam gehuwd met Salomon Polak, Amsterdam 8-1* '99f
Red9 wonende Laan v* ioreel 12 te Bloeaendaal»
Kèt echtpaar Polak*Bredenhorst heeft de navolgende kinderen t
Eduard öerard Booy, Amsterdam 1$»3-*2éj Ad a Qerarda, Amsterdam W 6-*28*

bestuursleden zonder functie -Jfêlllem Johannes Jong, Lelden, 5-8- f 05,
leeeraar, led«, wonende Orchideênlaan 23 te Items tede, gehuwd met Suaanna
Maria Hulsman, leiderdorp 3-V-ro5,Hed», op 1̂ -8» '35 te rs-0ravenhage»
Iet echtpaar Jong - Hulsman heeft 3 kinderen.

Bus ing (I.F.L. ) personalia niet bekend*

EAARI*EM, 25 September


