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Betr.: COMITB VROUWEN YAN RAVEN3BRUOK

2 bijlagen.

Bijgaand wordt toegezonden afschriften van een circulaire

met bijlage door het "Comité Vrouwen van Ravensbrttck" verzonden aan

de adressen van bekende ex-gedetineerden in genoemd kamp.-EINDE-



Comité Vrouwen van 50 Maart 1950.
Ravensbrück,
Secr. D. Zeevat,
Prinsengracht 467.

Aan allen, die in Concentratie-
kampen en gevangenissen hebben
gezeten.

Beste Vriendin,

Reeds eerder heeft U van het Comité Ravensbrttok een mededeling gekregen
omtrent"de verzending van een boodschap aan de Nederlandse regering,
waarin geprotesteerd werd tegen de ondertekening van het Atlantisch
Pact, wat toch in wezenleen oorlogs-pact is.
Wederom heeft het Comité zich gericht nu tot de Amerikaanse Ambassade
en daar geprotesteerd tegen de oorlogsplannen, die ongetwijfeld in
den Haag gesmeed worden. Andere bedoelingen hebben de buitenlandse
generaals niet, dat. weet intussen iedereen.
Wij doen U hierbij ingesloten een afschrift van deze brief toekomen,
en hopen, dat wij daarin ook Uw mening hebben vertolkt.
De brief aan de Nederlandse regering hebben wij indertijd verzonden
met vermelding van de namen en steden, van degenen, die hun naam aan
dit protest wilden verbinden. Dit ia met deze brief niet het geval.
De tijd van voorbereiding was daarvoor te kort, zodat deze brief ver-
zonden is met alleen de ondertekening: Comité Vrouwen van Ravensbrück,
Secr. D. Zeevat, Prinsengracht 467, Amsterdam.

Verder delen wij U mede, dat wij, ter gelegenheid van het Concert,
wat op 17 Maart werd gegeven,in het Amsterdamse Concertgebouw door de
Poolse pianiste, Ie prijs winnares van de Chopin-prijs, Halina Czerny
Stefanska, ter gedachtenis aan dit prachtige piano-concert, (wat zij
gegeven heeft voor de minst-draagkrachtigen) een boek namens de
Ravensbrtlckse vrouwen aangeboden: AMSTERDAM IN DE HONGHRWINTER, een
boek met foto's. In dit boek is een opdracht geschreven in het Pools,
waarin wij de Poolse vrouwen onze groeten overbrengen en in het bij-
zonder de vrouwen uit Ravensbrück, met de belofte, dat wij alles zullen
doen om te voorkomen, dat er weer een nieuw Ravensbrück komt.
D e kosten van dit boek bedragen f 10,-. Wie van mening is, dat zij
voor dit boek ook een kleine bijdrage kan geven, wordt verzoekt dit te
sturen aan Dioky Zeevat, Prinsengracht 467. Door enkelen werd reeds
een bedrag van f 4,50 bijeengebracht.

EN NU VRAGEN WIJ JULLIE SPECIALE AANDACHT.

Velen hebben ons in de laatste tijd gevraagd: Wanneer komen wij eens
allemaal bij elkaar?
Dat allemaal is natuurlijk betrekkelijk. De groep Vughtenaren heeft
z'n speciale kennissen, de Ravensbrückers weer anderen, dan de
"Industriehof", Comthurey, Bergen Belsen, Mauthausen, enz.
Maar, toch zijn er velen, die graag weer de anderen van buiten de
stad, (dat geldt zowel voor Rotterdam, den Haag, Amsterdam, Leiden,
Nijmegen, Arnhem, Amersfoort, Alkmaar, als voor zovelen anderen)
terug zouden willen zien en spreken.
Wij vragen hierbij dus: VOEL JULLIE IETS VOOR HET PLAN OM OP HEMEL-
VAARTSDAG, 18 MEI a.s. BIJEEN TE KOMEN, B.V. IN HET GOOI OF DE OM-
GEVING VAN AMERSFOORT?
Wij willen dan niet in een huis bij elkaar komen, maar op de hei of in
het bos. Wij zoeken daar, al naar de weersomstandigheden, dan een
beschut of open heide-plekje op en ieder kan zich met iedereen onder-
houden .
Brood wordt meegenomen en voor koffie zal gezorgd wordeni
Wij stellen de zaak juist zo, opdat de te makes-Ogosten zich tot een



2.

minimum beperken en het VOOR IEDEREEN MOGELIJK IS te komen.
Reisgeld, wordt omgeslagen per hoofd, d.w.z. dat dus degenen, die
(hopelijk) uit Limburg en Groningen komen evenveel reisgeld betalen
als degene;..., die in Hilversum of Utrecht woont. Dat zal dan schommelen
om de f 2,50 a f 3,-. AMSTERDAMMERS EN ANDEREN WORDEN VERZOCHT ZOVER
MOGELIJK PER FIETS TE KOMEN', OOK OM DE DEELNAME KOSTEN TE DRUKKEN.
Hierbij gaat een smal strookje. Wanneer je dus wilt deelnemen aan deze
bijeenkomst SLUIT DAN HET STROOKJE IN EEN ENVELOPPE, DOE SR EEN 2 CENTS
POSTZEGEL OP, SCHRIJFT JE AJZ3SNDEH3-ADB3S3 OP DE ENVELOPPE EN DOE HEIT
OP DE POST. DAN IS DE ZAAK IN ORDE. Naar het aantal binnengekomen
adhaesiebetuigingen kunnen wij dan onze maatregelen nemen.

/
Het Comité Vrouwen van Ravensbrück.



Amsterdam, 28 Maart 1950.

Aan de Ambassadeur van Amerika,

Excellentie,

Wij vrouwen, die in de jaren 1940-45 de verschrikkingen van de
oorlog hebben ervaren in het concentratiekamp RavensbrUck, in
Vught, in andere kampen en gevangenissen,

V/ij vrouwen, die sprekende over de komende tijd, meenden, dat een
herhaling van deze vreselijke oorlog nooit meer mocht plaatsvinden
en daarvoor al onze krachten wilden inspannen,

Wij vrouwen, die weten, wat oorlog betekent, hoe verwoestend zij
is en hoe, door de ongebreidelde oorlogsophitsing mensen ontaarden
tot wezens, minder dan dieren,

Wij vrouwen, die geleden en gestreden hebben, wij menen verplicht
te zijn onze stem te verheffen tegen het voorbereiden van een nieuwe
oorlog en tegen het feit, dat men ons land wil gaan gebruiken als
uitgangsbasis,

Wij vrouwen, die de hel van oorlog en gevangenschap hebben door-
staan, wij menen onze waarschuwende stem te moeten laten horen en
te richten niet alleen tot de vrouwen en moeders, maar ook tot U,
generaals, die onmiddellijk verantwoordelijk zijt voor de directe
voorbereidingen van een derde wereldoorlog.

Wij zijn er van overtuigd, dat onze zusters uit alle landen, die
deze zelfde verschrikkingen aan de lijve hebben ondervonden, met
ons van mening zijn, dat alles in het werk gesteld dient te worden
een herhaling te voorkomen.

ONS LAND MAG NIST IN DE HEL VAN EEN NIEUWE OORLOG GESLEEPT WORDEN.

Wij zijn er diep van overtuigd, dat ook de vrouwen en moeders in Uw
eigen landen met afschuw vervuld zijn over de voorbereidende stappen,
die U thans wilt ondernemen om een derde wereldoorlog voor te be-
reiden.
Wij voelen ons in de geest verbonden met de millioenen vrouwen en
mannen van de wereld, die tesamen met ons een hecht vredesfront
vormen, om Uw onheilbrengende oorlogsvoorbereidingen te verijdelen.

Uit naam van de 92.000 doden, die in RavensbrUck gebleven zijn,
Uit naam van de honderdduizenden slachtoffers van de tweede wereld-
oorlog ,
Uit naam van het leed en lijden, dat we doormaakten, maar vooral
Uit naam van het leven, dat we vertegenwoordigen,

protesteren wij met klem tegen Uw aanwezigheid hier in het land
met dit vooropgezette doel.

namens het Comité van
vrouwen van RavensbrUck,

(w.g . ) D* Zeevat,
"corr.adres: Prinsengracht 467".

A F S C H R I F T



Comité Vrouwen van 30 Haart 1950.
Raven sbrück,
Secr. D. Zee vat,
Prinsengracht 467

Aan allen, die in Concentratie-
kampen en gevangenissen hebben
gezeten.

Beste Vriendin,

Reeds eerder heeft U van het Comit Ravensbröok een mededeling gekregen
omtrent de verzending van een boodschap aan de Nederlandse regering,
waarin geprotesteerd werd tegen de ondertekening van het Atlantisch
Pact, wet toch in wezen /een oorlogs-pact ia»
Wederom heeft het Comité zich gericht nu tot de Amerikaanse Ambassade
en daar geprotesteerd tegen de oorlogsplannen, die ongetwijfeld in
den Haag gesmeed worden* Andere bedoelingen hebben de buitenlandse
generaals niet» dat weet intussen iedereen,
Wij doen U hierbij ingesloten een afsehrift van deze brief toekomen,
en hopen* dat wij daarin ook ü« mening hebben vertolkt,»
De brief aan de Nederlandse regering hebben wij indertijd verzonden
met vermelding van de namen en steden, van degenen, die hun naam aan
dit protest wilden verbinden. Bit is met deze brief niet het geval.
De tijd van voorbereiding was daarvoor te kor.t» zodat deze brief ver-
zonden is met alleen de ondertekening: Comité Vrouwen van Ravenabrüek,
Seor* D» Zeevat, Prinsengracht 467, Amsterdam*

Verder d«len wij U nwde, dat wij, ter gelegenheid van &*t Concert,
wat op 17 Mftetrt werd gegeven,, in het Amsterdamse Concertgebouw door de
Pool sa pianlate, Ie prijs winnares vaa <U Chopiü-prljs, Halina Czerny
3tefanak»r ter ̂gedaehteni&a»»-d4t prachtige piano- oonoeytr~(we£ »M
gegeven h**f t voor de minst-draagkraohtigen ) een boéJc namena_de
Ravensbrüekse vrouwen aangeboden t AM&'.attï5AM IN DS HONGpRWltJTM, een
boek met foto's. In dit boek is een opdracht geaehreven in het Pools,
waarin wij de Poolse vrouwen onze groeten overbrengen en in het bij-
zoader de vrouwen uit Ravensbrück̂  met de belofte, dat wij alles zullen
doen om te voorkomen, dat er weer een nieuw Rafenabrtlck komt,
D e koifcen van dit boek bedragen f 10,-. wie van mening is, dat zij
voer Alt boek ook een kleine bijdrage kan geven» wordt verzocht dit te
sturen aan Dioky £eevat. Prinsengracht 467. Door enkelen werd reeds
een bedrag van f 4,50 bijeengebracht.

EN HU VRAGBN WU JULLIE SPECIALE AAHDA0HT*

Velen hebben ons in de laatste tijd gevraagd: Wanneer komen wij eens
allemaal bij elkaar?
Dat allemaal is natuurlijk betrekkelijk. De groep Vughtenaren heeft
z'n spetïiale kennissen, de Ravensbrüekers weer anderen, dan de
"Industriehof", Comthurey, Bergen Belsen, Mauthausen, enz.
Maar, toeh zijn er velen, die graag weer de anderen van buiten de
stad, {dat geldt zowel voor Rotterdam, den Haag, Amsterdam, Lelden,
Nijmegen, Arnhem, Amersfoort, Alkmaar, als voor zovelen anderen}
terug zouden willen zien en spreken.
Wij irragen hierbij dus s VOEL JTULLIS IETS VOOR HSÏ PLAH OM OP HSMEL-
VAART3DAG, 18 mi a. s. BIJEEN Tl KOMEN, B.Y. IN HIT GOOI OF DE OM-
GEVING VAÏT AMERSFOORT?
Wij willen dan niet in een huls bij elkaar komen, maar op de hei of in
het bos. Wij zoeken daar, al naar de weersomstandigheden, dan een
bèaohut of open heide-plekje op en ieder kan zich met iedereen onder-
houden*
Brood wordt meegenomen en voor kof f i* zal gezorgd worden*
Wij stellen de zaak juist zo, opdat de te meJcen kosten zich tot een



2.

minimum boperken en het VOOR IEDEREEN MOGELIJK 13 te komen.
Reisgeld wordt omge slagen per hoofd, d.w.z. dat dus degenen, die
(hopelijk) uit Limburg en Groningen komen evenveel reisgeld betalen
als degene. , die in Hilversum of Utrecht woont. Dat zal dan schommelen
om de f 2töO a f 3t-. AMSTERDAMMERS EN ANDEREN WORDEN VERZOCHT ZOVER
MOGELIJK PER FIETS TE KOMEND OOK OM DE DEELNAME KOSTEN TE DRUKKEN,
Hierbij gaat een smal strookje» Wanneer je dus wilt deelnemen aan deze
bijeenkomst SLUIT DAN HET STROOKJE IN EEN ENVELOPPE, DOE ER ESN 2 CENTS
POSTZEGEL OP, SCHRIJFT JE AFZENDBK3-ADRK3 OP DS ENVELOPPE EN DOE HET
OP DE POST. DAN IS DE ZAAK IN ORDE, Naar bet aantal binnengekomen
adhaesiebetuigingen kunnen wij dan onze maatregelen nemen*

*
Het Comité Vrouwen van RavensbrtUtk,



Amsterdam, 28 Maart 1050.

Aan de Ambassadeur van Amerika,
•

Excellentie,

wij vrouwen, die in de jaren 1940-45 de verschrikkingen van de
oorlog hebben ervaren in hefc concentratiekamp Ravensbrtlck, in
Yught, in andere kampen en gevangenissen,

Wij vrouwen, die sprekende over de komende tijd, meenden, dat eea
herhaling van deze vreselijke oorlog nooit meer mocht plaatsvinden
en daarvoor al onze krachten wilden inspannen,

Wij vrouwen, die weten, wat oorlog betekent, hoe verwoestend zij
is en hoe, door de ongebreidelde oorlogsophitsing mensen ontaarden
tot wezens, minder dan dieren,

v/ij vrouwen, die geleden en gestreden hebben, wij menen verplicht
te zijn onze stem te verheffen tegen het voorbereiden van een nieuwe
oorlog en tegen het feit, dat men ons land wil gaan gebruiken als
uitgangsbasis,

Wij vrouwen, die de hel van oorlog en gevangenschap hebben door-
staan, wij menen onze waarschuwende stem te moeten laten horen en
te richten niet alleen tot de vrouwen en moeders, maar ook tot U,
generaals, die onmiddellijk verantwoordelijk zijt voor de directe
voorbereidingen van een derde wereldoorlog,

Wij zijn er van overtuigd, dat onze zusters uit alle landen, die
deze zelfde verschrikkingen aan de lijve hebben ondervonden, met
ons van mening zijn, dat alles in het werk gesteld dient te worden
een herhaling te voorkomen,

ONS LAND MAG NIET IN DE HEL VAN EEN NIEUWS OORLOG GESLEEPT WORDEN,

Wij zijn er diep van overtuigd, dat ook de vrouwen en moedere .In Uw
eigen landen met afschuw vervuld zijn over de voorbereidende stappen,
die U thans wilt ondernemen om een derde wereldoorlog voor fce be-
reiden.
Wij voelen ons in de geest verbonden met de millioenen vrouwen en
mannen van de wereld, die tesamen met ons een hecM? vredesfront
vormen, om Uw onheilbrengende oorlogsvoorbereidingen te verijdelen.

Uit naam van de 92.000 doden, die in Ravensbrüok gebleven zijn,
Uit naam van de honderdduizenden slachtoffers van de tweede wereld-
oorlog,
Uit naam van het leed en lijden, dat we doormaakten, maar vooral
Uit naam van het leven, dat we vertegenwoordigen,

protesteren wij met klem tegen Uw aanwezigheid hier in het land
met dit vooropgezette doel.

namens het Comité van
vrouwen van Ravensbrflek,

(w.g.) D. Zeevat,
eorr.adres: Prinsengracht 467".

A F S C H R I F T
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Betreft: Comité van Vrouwen uit Ravensbrüok"

l bijlage.

Bijgaand wordt toegezonden een aan oud-gevangenen uit

Ravensbrück gezonden circulaire, waarin zij worden uitgenodigd ad-

haeaie te betuigen aan een door bedoeld comité ontworpen bijdrage

tot de politiek gekleurde vredes- en ontwapeningscampagne.

De tekat van de aan de 2e Kamer te zenden brief wordt aangetroffen

op de keerzijde van de circulaire. Het geheel getuigt niet van veel

realiteitszin en zal dan ook zeker weinig ondersteuning vinden. Wel

wordt hierdoor opnieuw aangetoond, dat alle direct of indirect met

de C.P.N, verwante organisaties zijn "ingezet" bij de vredes-campagne

EINDE.
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Comité van vrouwen Amsterdam, 22 Februari 1950.
uit Sayefasbrück,

|Secr; ï). Zeevat , ' ' • .
46?"-- ; . •

' - " Aan alüen,^die in ^Concentratiekampen.,
en 'G-evar^genirS.sen het gezeten in de

' • * ' " . jaren-1940'~" T945* ; .
Beste Vriendinnen,- ' . .-: . : ' ' : : , ' V ' . . , , : . . . . . . : , .
V/ederom .moeten wij ;één Oproep tot j.ullie richten. , . ' . .
Op 1,1 Maart; .zal "ih ons land het Wapenverdrag aan dé orde :|koinen-...
W-a.nneer di,t-',verd-ra,g goedgekeurd en. ondertekend .wordt", betekent,
dit, dat men'vtm;Vóns land e-é'n wapenpakhuis. maakt'. ... . ' , . , . .
D'-e angst voor ë-e n nieuwe öorlo-g^-en het-gevaar , va n een :.oorlog
word'i hierdoor steeds groter. '. ;; " • : , • r . . . . . . . . ..,.;

'ij herinneren ons tóch' nr>g heel goed- .ff e af schuwe Ijjke. jaren. .^Q-J-Sji..
d'e 'ontzê^tehde'bbmb'af de'ménten>'' het-.leed én'.do-ellend-e .van-.ons.
volk, . . • . . • ;.-.. . .-. • ' - • ' ' • ; ' . . . . - : / : \ \  •_ , : - ; . - ;- , > T • • . .
Wanneer we door Rotter dam.,- den Haag en Arnhem gaan geven de k$ile
"vlaktê'n e n ruïnes o n s n-^g huiveringen van qntzett.ing. . . .
Mét de nieuwe uitvindingen; de Atoombom, en. de ^aterstofb..om zullen
de gevolgeij. nog rersGhrikkelijker zijn en. ons. h(?le land zal dan één • '
puinhoop zijn. . . - " • ' . ^ .
Wjj-j 'vrouwen ;uit Ravensbruck en andere kampen en gevangenissen, dié

' zoveel'leed., en fellende gezamenlijk hebben-meegerDnakt, moeten 1\HI onze
stem verheffen tegen dez'e nieuwe oorLogsvoorbereiding. ,. .
Wij spraken toch af in het kamp .R., dat, mochten wij het ;ge luk .hebben
ooit nog eens 'terug te kbrnen uit* de .hel, wij alles zouden doen, opdat
GSÈK; HÏEUWB ^ OÜRIB& UB MÏÏÏSIIBII> MEER MOCHT TREPïï;.K, ... -'

. .Daarom'willen, wij bijgaand schrijven, zenden nac-.r de vertegenwoordigers
van het ETederla'ndse . volk, de leden det ïwe.ede Kamer én vragen jullie
mede je..handt iekening : O:nder>:'dèze: brief te zetten.
W i j 'mogen niet werkeloos toezien* . . . . . . . . . .
Wij mogen pns ,niet Blaten beïnvloeden door oorlogs.propaganda;.
maa'r. eenagez^n^-.tege/n,..^ oorlogsvoorbereiding onze stem verheffen.
Wees, niet ..me.deso.huljdig aan een nieuwe oorl.ogsbrand. • • :- '

Vriendinnen, laten wij iri deze kwestie tan oorlog of Vre;d.e één zijn, ' . ,
'.. " " "•' '' ;

hoe- we verder persoonlijk ook mogen dertken? vGrz.et' je '.tê e& :,:.een
nieawe oorlog. *

Bericht ons per omgaande of je--mét de brief aan de Tweede Kaïner '

accoord gaat j en vul dan even onderstaande strook in e'n. stuur' hem.

op, aan Dicky Zeevat, Prinsengracht ,467" .; ' • L : • ' - . • _
• . - . . . ' ' . V . ., . _ .. v . ..' ' . . ' ' "

.... - ' - • . . . ' met vriendelijke, groet, ,
- ' . .. • .'( ncmens het Comité,

' " ' '
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Aan de -Dames en Heren leden der' Tweede Kamer, ' . . .

Wij vrouwen, die in de j'aren 1940-45 de verschrikkingen van de"- oor-
log hebt>e;n' ervaren in liet Concentratiekamp Ravensbrü'ck, in alle ' ';
andere kampen en gevahgenisseh,
Wij vrouwen, die, spreketlden e'ver de komende tijd, meenden dat ee :

.herhal'eing van deze • vreselijke - oorl og nooit meer gwctit plaatsvin-
den en^daarvoor •&!. onze kr!achten wilden ihspa^hnen,
Wij richten ons tot U, -de vertegenwoordigers VPH ohs volk met het
dringende verzoek Uw stem niet te geven: aan een verdrag, dat slechts
dient om ons land en volk iii staat Van l oorlog te brengen. •
Wij vrouwen, "die weten wat een oorlog bë'tekènt, hoe verwoestend ze /'.

' , ' . ' . . • ' • ' . -i ' • ' - ' ' . . ' . ' .
is en hoe., d:>or -de ongebreideld-ë ^ör.loge^phitsing 'menserr Jhtaarden
tot w.ê en's, minder dan dieren',
Wij vrouwen, die geleden en gestreden' he'bben, wij menen Verplicht .te
zijn oc^e etem'^e verheffen tegen het-voorbereid''en van ean oorlog,
die. voor ons. land de'ergste gevolgen kan hebben,* V , , . - _ . , :

Wij vrouwen, die de 'he l van oorlog en gevangenschap hebben doorstaan,
wij menen onze waarschuwende stem te moeten laten horen en te richten
niet alleen tot ;de vrouwen 'en moeders, ;maa;r tot U, de vertegenwoor-
digers niet alleen- van de vrouwen en moeders, maar ook van de vaders
e n zonen. . - . . , . . ,

. : • • - • - *

. Ons land mag niet in de hel van een oorlog gesleept worden.
Besef Uw verantwoordelijkheid en verwerp het,- Wapenverdrag, dat U... de

1ste Maart aal worden voorgelegd. " ' .•

Uit naam van de 92.000 doden,'Jdie in Ravensbruck gebleven,,.zijn,

xUit naam Van de honderdduizenden slachtoffers'van. i 940-45., . . ; • ••;•>•'-"

Uit naam van het leed en lijden,' da t 'we doormaakten, maar vooral .t.,.,, ..

Uit naam van het leven, dat v;e vertegenwoordigen, '. - .

' • - - • ' • ' ' VOLDOE MÏÏ ONS DRIFÖEPD VLR20EK;

IITVtriiFQRMCJLIER

I k , _ - i - - i ........ o .... •••. . verklaar mij'ace o »r d met de
inhoud ;van,bovenstaande brief aan de Leden van de'Tweede Kamer,

!* ." .

\ - ' . . . ,. Handtekening

"ren", aan P



Comité van vrouwe n , Amsterdam, 22 Februari 1950.
uit Rayefeis.^ruck, - . - - • ' • - . ' - , ' • '
Seor;" IJ. geevat , '

v , • • ' . . A a n allen, d i e in Concentratiekampen •
. . - • ' ' • ' :. • , e n Gevangenissen- h e t 'gezeten ' i n d e

' ' . ' : . . , . . v • ' . " ' . ' • ' " ' , • • • ' • j ar en f 9 40 -r J 945;^ '' . •
-Be.ste Vriendinnen-, • ,: , ". • ':': " • • ' " . , ' • :' "-•••', '"• , - ' -
Wed;ero:m móéten, wij e en.iOproep tot jullie .richten.
Op 1. Maart ;zal in ons land het Wapenverdrag acn de orde komen.,;
Wanneer .dit verdrag goedgekeurd en ondertekend wordt, betekent
dit, dat \rnen van' -ons, land. ,een wapenpakhuis' mtTalct.

,J)e angst voor een jjieuwe' oorlog, en het gevaar.- van een oorlog -
wordt-' hierdoor steeds ̂ groter-.'- ,., ; ' . . . . ' ;-:' -^^ " J . "
Wij herinneren., ons toch, nog. heel goed Se afschuwelijke jaren ^0-45 > .
de ontzettende bombardementen, het leed en de ellende! van ons
volk. . • ; , . •- . " . '

Wanneer 'we. door. Êocterdam, den Raag en Arnhem gaan geven de"ka,le,
vlakten é':n ruïnes "ons ' h.>g huiveringen van ontzetting.
Met de nieuwe uitvindingen; de Atoombom en de Waterstofbom zullen
de gevolgen nog',Terschrikkelijker zijn en ons hele land zal dan een
puinhoop, zijn. . :

Wij, vrouwen, uit Ravensbrück en andere kampen en gevangenissen, 'die ,T

zoveel, leed en ellende gezamenlijk hebben' meegemaakt , moeten NU unze
stem verheffen* tegen deze nieuwe oorlogsvoorbereiding.
V/y. spraken toch af in het kamp R., dat, mochten v/ij het geluk hebben
ooit nog eens terug te. komen uit de hel, wij alles zouden -do.en, opdat
GEEJÏ NIEUWE OORLOG DB MENSHEID MKER MOCHt TRAPPEN.

Daarom willen, wij bygaand schrijven zenden nar. r de vertegenwoordigers
van het Nederlandse volk, de leden de t Tweede '.Kamer en vragen jullie
mede j e , , handtekening onder deze .brief teTzetten. .. . A ' :

.Wij mogen niet werkeloos '



• .
Aan de Dames en Heren leden der Tweede -Kamer, . •- :

Wij- vrouwen, die in de ^aren 1940-45 de verschrikkingen van de oor-
log hebben ervaren in "het. Concentratiekamp Ravensbrück, in alle

j ' • • • •'

andere kampen en gevangenissen., . ' • " " ' . • - .
Wij vrouwen, die, sprekenden-fever de komende tijd, .'meenden dat .ee
herhalèing van de-ze vreselijke oorlog nooit meé.r mocht plaatsvin-
den en daarvoor al onze>• krachten wilden inspannen., -
Wij. richten ons tot U, de vertegenw3ordigers van ons volk met het
dringende verdoek Uw stem niet té*.geven aan een verdrag, dat slechts
dient om ons land en volk\n staat Van oorlog te'brengen.
Wij vrouwen, die weten wat. een oorlog betekent, hoe verwoestend • ze •

is e r f - h o e , doo-r .de ongebreidelde^ oorlogso.phitsing mensen ontaarden
" to;t•. v|e.«ie"ns:,, minder dan dieren, ~ : *

Wij Yrouwe'h, die. geleden en gestreden hebben, wij. mene'n verplicht t~e

zijn o^e stem^^e verheffen tegen . he.t voorbereiden van een oorlog,
die voor ons landvdë,-erg-ste gevolgen kan hebben ,^ : ,
Wij vrouwen, die de hel van oorlog en gevangenschap hebben doorstaan,
wij .menen onze waarschuwende stem te moeten laten horen en te richten
niét alleen tot de vrouwen en .moeders^ maar tot U, de vertegenwoor-
digers niet alléén van de vro-uwen en moeders, maar ook van de-vaders
en zonen. . . . . ' • . , .

Ons land.'mag niét,.in de hel van een oorlog gesleept worden. •, •
Besef Uw verantwoordelijkheid en verwerp het W-apenverdrag, dat U de
Is te .Maapt zal vuurden voorgelegd.
Uit naam van de 92.000 4oden, die in Ravensbrück ..gebleven zijn,
Uit naam van de honderdduizenden slachtoffers van 1940-45,
Uit 'naam va'n- het leed en lyden, dat we doormaakten, maar vooral
Uit naam van het leven, .dat we vertegenwoordigen,

. . ^ VOLDOE AAN-ONS DRIIGEHD VLRZOEKs' . •.

. '. . . • - SLUIT G1EÏÏ WAPMVERDRAG.



MINISTERIE VAN JUSTITIE

Afdeling POLITIE

Bureau: Kabinet VGRAVENHAGE 2 ö J U N ! 1949
No.: V.4/49 Geheim

Bericht op brief van Men wordt verzocht bij aanhaling van deze brief dag-
tekening, afdeling en nummer nauwkeurig te vermelden

betreffende
Nederl.V rouwenbeweging. Volqno.

29 JUNI1949

ACD//J•>so?r. i
Hierbij heb ik de eer UHoogïdelGestrenge

ter kennisneming te doen toekomen afschrift van
een rapport van de Hijksreoherche te Amsterdam,
No. 40/49, dd. 18 Juni 1949, betreffende de Landdag
der Nederlandse Vrouwenbeweging te Beekbergen, naar
de inhoud -waarvan ik moge verwijzen.

HE MDJISTER VUT JUSTITIE,
Namens deze,

Het Hoofd van het Bureau Kabinet
van dê Afdeling Politie,

,J[(Mr. J.P.G. Goossen)

Aan het Ministerie van Algemene Zaken,
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
*

t.a.v. Ref. L. POT.

/JA Algemeen
H. D. 307-25000-'48



AFSCHRIFT.

RIJKSRECHERCHE TE AMSTERDAM.
No. 40/49.

Onderwerp:
Landdag der Ned. Vrouwenbeweging,
op Zondag, 26 Juni 1949, te
Beekbergen*

G E H E I M

R A P P O R T

Betreffende opgemeld onderwerp heb ik, A* van Ettekoven, Inspecteur -Rijksre-
chercheur Ie klasse te Amsterdam, de eer UEdelGrootAchtbare het volgende te berichten:

Van doorgaans -welingelichte en betrouwbare zijde werd door mij ontvangen bij-
gaand gestencild bericht, gericht aan vrouwelijke oud-gedetineerden in de kampen Vught
en Ravensbrueck.

Hoewel dit bericht, dat op de drukkerij van "De Waarheid" werd vervaardigd,
blijkens dé aanhef gericht is aan alle oud-Vughtenaren en oud-Ravensbrueckers, werd
het alleen aan die oud-gedetineerden verzonèta waarvan bekend is, dat zij deel uit ma-
ken van de G.P.N, of althans daarmede sympathiseren.

De beriohtgeef ster, die mij het geschrift ter hand stelde, woonde de bijeen-
komst op l Mei 1949 te Amsterdam bij. Baar waren circa 25 vrouwen bijeen, waaronder
mevrouw W» v. d. MuiJEenberg-Willemse, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
wonende Prinsengracht 1105 te Amsterdam*

Besloten werd in zo groot mogelijk aantal de landdag van de Nederlandse
Vrouwenbeweging te bezoeken, welke op Zondag, 26 Juni 1949, te Beekbergen, gemeente
Apeldoorn, zal worden gehouden. Ifaa. zal dan reeds op Zaterdag daaraan voorafgaande
daar heen gaan en dan bespreken, hoe man kan komen tot een reunie van oud-gedetineer-
den te Berlijn.

*" Beriohtgeef ster hoorde voorts, dat er plannen bestaan om, door tussenkomst
van bevriende en gelijkdenkende^edioi, oud-gedetineerden aan een pensioen van de
stichting 1940-1945 te helpen, opdat déze zich dan geheel aan de partij kannen wijden,

betaald.
, Berichtgeef ster zal genoemde landdag en de daaraan voorafgaande bijeenkomst
bijwonen en bijzonderheden doorgeven.

Aan het adres Prinsengracht 467-1! te Amsterdam zijn -woonachtig:
£j Hendrika Zeevat, geboren te Renkum, 19 April 1890, gescheiden echtgenote van

Harmen H» Meurs7"zonder beroep. Zij is in hét bezit van het Nederlands paspoort 5036,
geldig tot 30 Augustus 195°» en haar zuster *

:• - j Luberta Wilhelmina Zeevat, geboren te Renkum, 20 December 1892, ongehuwd,
van beroep verpleegster. Zij bezit het Ned. paspoort 439998, geldig tot 13 Maart 1950»

t Wie van beiden zich Dioky noemt, is nog niet gebleken*

Amsterdam, 18 Juni 1949*
De Inspecteur -Rijksrechercheur,

(w. g. ) A* van Ettekoven,
Voor eensluidend afschrift,

Bet Hoofd van het Bureau Kabinet
van de Afdeling Politie,

(Mr. J.P.G» Goossen)

Aan de Heers
Procureur-Generaal,
fgd.Directeur van Politie
te A M S T E R D A M .



AFSCHRIFT.

Amsterdam, 6 Mei 1949.

Aan alle oud-Vughtenaren en
oud-fiavensbrueckers.

Beste Vriendinnen,

De laatste tijd is het herhaaldelijk voorgekomen, dat er ons om adressen werd gevraagd,
omdat de ene oud-gevangene een of meerderen van haar lotgenoten een of ander bericht

X'jwilde doen toekomen. B.v. het volgende: Riek van der Pligt kreeg een auto-ongeluk en
yfj ze verzocht Coba Veltman kennissen van Riek op de hoogte te stellen van een en ander,

opdat Riek (die aanvankelijk de kans had niet meer te kunnen lopen, aangezien zij een
fraotuur had aan de ruggewervel) in haar beroerde positie tenminste nog -nat post
mocht ontvangen.
Tussenhaakjes delen wij mede, dat Riek v.d.Pligt intussen veel beter is en nu reeds
enkele -weken thuis ligt in bed. Ze mag slechts enkele uren per dag op, maar het laat
zich toch aanzien, dat ze -neer normaal zal kunnen lopen, later* Nog bedankt zij allen,
die haar tijdens haar ziekte met post en ook wel eens met een bezoekje hebben bedacht.

X'lNog pas geleden kwam een Deense naar Holland en schreef aan Dina Hoos of ze enkele
bekenden bijeen kon roepen, zodat ze de enkele avond, die zij in Amsterdam kon door-
brengen nog enkele vriendinnen kon ontmoeten uit die tijd, die zover achter ons ligt,
maar waaruit 'wij toch zulke hechte vriendschapsbanden hebben overgehouden*

Br bereikten ons verschillende berichten, dat er een Internationale Reunie zal plaats
vinden in Ravensbrueok* Andere berichten melden van een Reunie in Berlijn. Aanvanke-
lijk werd Ifei genoemd, uit Praag ontvingen wij echter bericht over 13 Juni. Informaties
worden inmiddels ingewonnen, wat de juiste datum en plaats is. Velen hebben reeds onder
elkaar het verlangen geuit, élan deze bijeenkomst te kunnen deelnemen.
Willen wij dit echter doen, dan zullen wij tot een organisatievorm moeten komen, die
ons in staat stelt onmiddellijk al onze oude vriendinnen te bereiken, wanneer dit nodig
mocht zijn.

Om nu tot deze organisatie-vorm te komen

ROEPEN WU TT OP TE KOMEN OP ZATERDAGAVOND 34 MEI

bij Dicky Zeevat, Prinsengracht 2|£>7, in Amsterdam*

Komen er vriendinnen van buiten, dan zullen zij onderdak en eten krijgen bij hun oude
bekenden. Het reisgeld zal ook hoofdelijk worden omgeslagen, zodat niet de een grote
uitgaven moet doen en de andere geen cent.
Mocht je uit je dorp of stad alleen komen, maar anderen kunnen zich homogeen verklaren
met het bovenstaande, breng dan deze gegevens mede naar Amsterdam. Kun je NIET in
Amsterdam komen, maar voel je veel voor bovenstaande, geef dan even een berichtje aan
Dioky Xeevat. Deze circulaire wordt toegezonden aan zoveel mogelijk adressen, die
ons bekend zijn. Stel anderen, die geen bericht mochten ontvangen, van bovenstaande op
de hoogte, zodat niet een van Uw bekenden later kan zeggen: DAAR HEB IK NIETS VAN GE-
•WETEN.
Tot a. s. Zaterdag dus in Amsterdam. Namens vele oud-concentratiekampgasten,

w.g. Dioky.

Voor eensluidend afschrift,
Het Hoofd van het Bureau

van de Afdeling Politie,

J (Ur. J.P.G. Goossen)
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Het Nederlands paspoort is eigendom van de Staat der
Nederlanden en-is aan de houder verstrekt om te dienen
als reisdocument voor de daarin aangegeven landen.
leden eigenmachtige aanvulling of verandering is ver-

boden en strafbaar.
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inlevering van het tevoren verstrekte paspoort. In geval
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verwijld aangifte te doen, in Nederland bij de plaatse-
lijke politie, in het buitenland bü de Consul in wiens

ressort hu zich bevindt.
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»i*m l*a?iftkt BI 7W5& voa 4* Amgust 1952» B**,»*,. 268/52*

1.) VOORN gefe. K«ijzer, Lea Maaike
g*fe. -*B 4.4,1904 i n Ajaisterda», , • • . - . • . . . • •
wobafcaft in Amsterdam,
£aB Br» I OO%255, ausg*stellt voa Bürgërmeiater Amsterdam
a* 25*5*1951 • guitig U* «urn

2*) BULDSfi, Heany El «ut j « iïaveca
g eb. a» 30.1.193? in Amsterdam,
wohnhaft ia Am«t«rda»,
P*fl Br. D 557139. auagestellt voa Bürger̂ eister
«a 15*7.1952» guitig M» sim 15.7*199*.

g«b. a» 6.12,1937 ia flnstcrwold»,
woliahaft ia Amsterdam,
PaB Ir. i 356793» aujsgeatellt TO» Bürgermeiattr Amsterdam
am 22.7*1958» guitig fei» znm 22,7*1954.

4.) MJCI2, £ll«k» ^ • M
§«b. aai 1*1,1938 ia Amftter&am,
wohnhaft in Aoaterdam,
Pafl Nr. £ 3^7474, ausgestellt voa Burg sraiei ster AJK sterdam
am 28.7.195^» «ültig Ma a«m 28,7*1954.

5.) MAGKAIf Jacoba Johanna
gcb. «m 5.2.1940 in Schiedam,
wolmhaft ia Amsterdam,
Bad Hr. I> 337459» aueg«8tellt Torn Bürgenueister Aa e t ere am
WB g1.7»195S, guitig &i* *vm S1, 7.195*.

6.) van BOMOr, Huibertina leMrÜca Johanna
geb. o» 31.5.1930 ia Ajmstardam, . '
wolmfeaft ia A»srterd«m,
Pafi Ir* t 337452, ausgesteilt vom Biireermeistar Amsterdam
am 21.7.195S, güiti

7*) HAZEHB̂ a, Hendrika
gab. am 10.8,1958 in Gronlng«a,
wolinhaft ia Amsterdam»
PaB #r. l 336815, ausgestellt vom Bürgenaeister Amsterdam
«m 12*7*1952» guitig bi« am 12.7.1^4.

8.) CUHIEPJÈ, Albertua Bernardu»
geb. am 23,3*1939 ia Amsterdam,
wohnhaft ijst. Amsterdam, ' .
PaB Nr. £ 537456, ausgostellt vom Bürger»*ister
«» 22*7.1952» guitig M « «t» 22*7*1954.

9.) JAKSi.31 SCEOGNHOV ,̂ Lina Larifiaa
g eb* am 20.8.1937 in fiotterdaa, •

Amsterdam,
PaB Kr, £ 537461, ausgeatellt vom Burg ermei at er Aas t er dam
a» 19*7.1958» guitig U» «m 19*7-195**

am 5.11*1933 ia Enaoh«d«,
wolmhaf t ija Ena<»h»de»

:*$P*9* «a»g««t*llt iwa Bürgenwiater iSnachede am
* gtltig M* «m

11 , ) HOyHAJT, Sarpiiiaft G«2i«aa Beia*, g«lu am 25. 4. 1930 d«a Ha*«v
• in d*a Haag, Pafi Hr. » 340341, aUBg*st«llt voa der

d«a Haag «i;è4*7t1t^* ttóMg M* -
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Onderwerp:reUnie RavensbrUck vrouwen.

GEHEIM.

In antwoord op bovenbedoeld schrijven kan het volgende wor-
den medegedeeld:

Te Amsterdam zijn de navolgende personen bekend en als zoda-
nig in het Bevolkingsregister ingeschreven;

Tri jnt j e de BEER,(genoe md «ïineke").
geboren te Barradeel.2 Februari 1910,echtgenote van Antonius
DÜVIVIEE,geboren te Amsterdam,26 Juni 1905,wonende:Johannes
Verhuiststraat 47 boven te Amsterdam.

In de ïolitieadministratie te Amsterdam komt zij niet voor .Van
haar is bekend dat zij in 1947 zitting had in het voorlopig
comité tot voorbereiding reunie voor vrouwen uit concentratie-
kampen, gevangenissen en verzet.Politieke uitingen zijn overi-
gens niet bij haar waargenomen.

Tannet j'e Johanna Adriana de HÓKDT,
geboren te Amsterdam,Y8r Januari 1901, echtgenote van Me i Ie
POSTHÜMA,geboren te Amsterdam,18 Augustus 1898,wonende;Spaarn-
dammërplant s oen,2 9/1 te Amsterdam.
In de Politieadministratie te Amsterdam komt zij niet voor.
Van haar en haar man is bekend dat zij. in 1948 een nieuwjaars-
wens deden plaatsen in "De Waarheid",waarin vrienden en beken-
den een strijdbaar 1949 werd toegewenst.In 1948 werd tevens
propaganda gemaakt voor de C.P.U.tijdens de verkiezingscam-
pagne .

Wemelina Maria NIEHOffff, ge boren te ZuidlDroek,28 Maart 1903,van
b er o ep ; v;e r£s te r, w onend. e;Nic ola as Witsenstraat 8 huis te Amster-
dam, (wordt genoemd "I/fen").

In de Politieadministratie te Amsterdam komt zij niet voor.Van
haar is bekend dat te haren huize in 1948 iedere Dinsdagavond
scholing plaatsjvond voor vrouwen, af d. l van de C,P.N,Zij woont
in bij een communistisch gezin.Overigens werden geen politieke
uitingen waargenomen.

Dirkje Antonia STOLTZ,(genoemd ? ïoos w ) ,
geboren te Amsterdam ;15 Juli 1909,van beroep.-costuumnaaister,
wonende ;Hoofd'weg 120̂ 111 te Amsterdam.

In de Politieadministiratie te Amsterdam komt z}j niet voor»
Van haar is bekend dat zij in 1946 politiek secretaresse was
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van afdeling 19 C.P.N. .In 1948 werd zij gekozen als bestuur s-
lid afdeling Amsterdam van de He d .Vrouwen Beweging, terwijl zij
eveneens in 1948 op een congres van genoemde beweging werd be-
noemd als lid van de ballotagecommissie.

Lga Maaike KEUZEE,
geboren te Amsterdam,? April 1904, echtgenote van g end rik YQQRM,
geboren te Amsterdam, 26 Juli 1895, wonende ; ShackleTSHsTraaT~9" —
Huis te Amsterdam.

In de Politieadministratie te Amsterdam komt z i j niet voor.
Van haar zijn geen politieke uitingen be'kend.Haar man kwam in
1945 voor op de ledenlijst van de C. P. H". O verheid (voedselvoor-
ziening). In 1948 werd door het gezin propaganda gemaakt voor
de O.P.N» , tijdens de verkiezingscampagne.

Sara Jotmnna Adrj.ana ÏBAPMAN,
geboren te AmstercTam, 23 Juni 1907, van beroep ;hoofdklerk Publie-
ke werken, wonende :Leiduinstraat 23/11 te Amsterdam»

In de Pffilitieadministratie te Amsterdam komt zij niet voor. Van
haar is bekend dat zij In 1946 voorkwam op de ledenlijst C. P. N.
Overheid (Raadhuis) , in 1948 werd uitgezonden naar Denemarken,
voor herstel gezondheid op kosten van de Deense illegaliteit,
hoewel daar bewezen werd geacht dat zij geen illegaal verzets-
werk had verricht. Uitzend ing door -Stichting 1940-45 werd af ge-
wezen. Vermoedelijk werd zij uitgezonden door de Bond van ex-
politieke ge vangenen. Tijdens de oorlog maakte zij deel uit van
een communistisch solidariteitsfonds.Zij ontvangt het blad
"N. U." per post en staat bekend als een fel communiste.

Clasina Geertruida Jantina SMEEHK,
geboren te Gramsbë^rgên, 15 November 1919, van beroep: verpleegster
laatst wonende te AmsterdamrBeethovenstraat 122/11, op 31-5-48
afgeschreven naar Batavia.

In de Politieadministratie te Amsterdam komt zij op strafrech-
telijk en op politiek gebied niet voor. Zij werkte van 1940 tot
December 1946 als verpleegster in het Y/ilhelmina-Gasthuis te
AmsterdaauDeed illegaal werk als koerierster enz «en werd op
14 April 1944 gevangen genomen. Op 22 Augustus 1945 was zij weer
terug. Zij stond zeer gunstig bekend, behoord e tot de Gerefor-
meerde kerk en was kerkelijk medelevend. Politieke uitingen zijn
niet waargenomen doch zeer waarschijnlijk sympathiseerde zij
met de A. R. partij.

De in gerelateerd schrijven voorkomende Fred PON GES, is te Amstei
dam in het Bevolkingsregister en ook op ancTëre w i j z e , nie t gevon-
den.
Opgemerkt wordt nog dat W.M.ÏÏIEHOT , inv/onend is bij de in gere-
lateerd schrijven genoemde : Jao oba Cornelia VELTMAN, ge boren ix
24-2-1901.

G. 2,
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-Betreft: Beuni e v an oud- ge int e rnee rde
- illegale werksters •

S e h e. i m

Onder verwijzing naar Jaetgeen dezerzijds hieromtrent
reeds eerder werd medegedeeld, kan thans worden gemeld,,
dat de reunie*.planaen definitief van de kaan zijn. In dit
stadium is het ook niet nodig geacht meerdere gegeven»
te verzamelen over de leden van het ^voorlopige

Al a redenen voor het mislukken van de plannen kunnen wor-
den genoemd het ondervinden van zeer weinig belangstelling
touitea het enge kringetje van prominente N, V, B. -l eden én
de omstandigheid,, dat de bekende Mammie BOISSEVAIH. Hqn-
de^-oeterstraat 8, te Amsterdam, veel van haar belang- ~ '
stelling voor de vriendinnen heeft verloren en bovendien
sedert enige tigd in Amerika vertoeft. - Einde.

M.-2



l,D. Haarlem.

No.t 003211

Uw ref.; (IQ
No. 3708¥
dd.23.9.̂ 8.

~A Hendrika Elisabeth Paulina van der Pligt-van der Wag-t,
geb. 9.5.1900 te vDelft, is volgens bekomen inlichtingen
op 29 en 30 Mei 19̂ 8 niet naar Brussel geweest tot bijwo-
ning van de internationale reünie van de z.g. "Ravenbrück-
vrouwen".

Warl Is zij in de laatste week van September j.l. met
/• Gerardus van Eijken, geb. te Leiden 29.0.1898, waarmede zij

thans samenwoont naar Amsterdam geweest, in een perceel aan
de Jan Fred.Helmeiptraat.

Aldaar hebben zij een feest bijgewoond van een oud kamp-
genote? alwaar ook enige Belgen uit Brussel tegenwoordig
waren.

Deze Belgen waren met een jeep naar Amsterdam gekomen.

Haarlem, 11 November

Aan de:
Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68
*s-G r a v e n h a g e .

1,1 HOV. ma
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aanleiding van een sohr
37084, d.d. 23 September 1948, wo

5NOV.1948

TJT» IU« U B gO U W O J. U ,

No.
met

de in vorenaangehaald schrijven genoemde vrouwen (no.l tot
en met 4) worden bedoeld: C vl x-Ci v;;: ;•; :/.: ; ;̂̂ .:;t:y

.•ify-^ï l-n-; :::'U . ,:;;v '.:<}: T-. t.. .Li l, _ \_,y ;,i:^
fij j 1. Cprnelia Henriette LAGERWEIJ, geboren te Bandoeng, 16

juli lyiy,ongenuwd, geen kerkgenootschap, van beroep dië-
tiste, wonende ten huize harer ouders, Van Blankenburg-
straat 70 te 's-Gravenhage.

Haar vader is oud-Hoofdingenieur van de Staats Spoor-
wegen in Indonesië.

Zij zou zich niet met politiek bemoeien. Wel is zij
anti-communistisch. Zij heeft geen gevolg gegeven aan de
uitnodiging om deel te nemen aa"n~ae op 29 en 30 Mei 1948
te Brussel gehouden internationale reftnie van z.g. Ravens-
brücfc-vr ouwen, omdat ai j er van overtüïgcl was, dat deze
reünie door communisten was georganiseerd*

2. Edith STEINBöMER, geboren te Elberfeld (Dld.), 11 Mei
1911, ohgénuwa, geen Kerkgenootschap, van Nederlandse natio-
naliteit, van beroep verpleegster, wonende Van Aerssen-
straat 45 te •s-Gravenhage.

Niet is gebleken, dat zij aangesloten is bij - of sym-
pathiseert met een politieke partij.

Zij heeft in elk gevaJL geen gevolg, gegeven aan de__uit-
nodiging tot deelneming aan genoemde reünie.

ff-ti.y/( 3* N«eitje EPKER, geboren te 's-Gravenhage, 26 Mei
ongehuwd, Necf .Tïërv ormd, van beroep verloskundige, wonende \t 198 te 's-Gravenhage.

Zij is fel anti-communistisch. Zij heeft ook geen
volg gegeven aan bedoelde uitnodiging, omdat zij er̂ vSn
overtuigd was, dat de reünie door communisten was georgani
seerd.

4. Marianne ANDERSON, geboren te Doetinchem, 26 Qctober
1893, ongehuwd, behorende tot de Waalse Gemeente, van be-
roep onderwijzeres, wonende Copernicusstraat 147 II te
's-Grayenhage.

Zij zou aangesloten zijn bij - of sympathiseren met de
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Zij is lid van de
Sociale Commissie, van de Nederlandse Vereniging van Ex-poli-
tieke gevangenen. ' ~

Zij heeft geen sympathie voor het communisme en ook zij
heeft geen gevolg gegeven aan bedoelde uitnodiging.

Het Ts haar bekend, dat:
jacoba cornelia VEÜDTMAIT, geboren te ?

24 Februari 1901, wonende Nio.Witsenstraat 8 te Amsterdam,
een overtuigd en actief communiste is.

Een zoon, van J.C.VE1TMAN zou i£ Praag een functie be-
Zll zou zelf eens bij die zoon in Praag hebben ge-

logeerd.
in de administratie van de Politie te 's-Gravenhage is,

ook op politiek gebied, niets ten nadele van vorengenoemde
vrouwen bekend, behoudens, dat in 1941 door de destijds be- '
staande Documentatiedienst van de Politie te 's-Gravenhage, !
tegen Neeltje EPKER voornoemd, een proces-verbaal is opge-
maakt terzake het maten van »nti-Duitse propaganda. Zij had, j
aan de ouders van een pas geboren kind het adstes gegeven,

-om;-
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om iat kind de -aaffieH-I-re-ae -JBeatrix Juliana Wllhelmlna';Cte
geven-,- aan welk advies de ouders gevolg gaven.

, . ' ' - . . • •? ' ,••-.": .'-ft® ir i \ -j . i. •• • -
• • * .1 ' *.'- ."" ! ' . ' ' ^ ' ' ' . \ • ^ ' • _ .

Verzonden op 2 November 1948 : ;I. o; ; v ,
aan: ^'Ministerie van Algemene aaken.



COMMISSARIAAT VAK POLITIE

B U 3 S U M.
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ONDERWERP:
Inlichtingen nopens Anna Vijevano,
huisvrouw van A. Verduin, wonende te
Bussum, Irisstraat No.34»-

E A P P O R T.

Naar aanleiding van het schrijven van de
Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage dd. 23 Septem-
ber 1948, No. 37084, houdende het verzoek om inlichtingen
betreffende bovengenoemde, rapporteert ondergetekende,
Willem Gerrit Reinierus KOPPE, rechercheur van politie te
Bussum, het navolgende :

Blijkens gegevens uit het Bevolkingsregister van
Bussum is betrokkene volledig genaamd '•

DE HEER COMMISSARIS
VAN GEMEENTEPOLITIE
te
B U S S U M . -

AOTA VIJEVANO, geboren te Amsterdam, 11 November
"Î U07~̂ chtgë"note van _Abr^am_yjBRnJIH , wonende te
Bussum, Irisstraat No.34.-

De echtgenoot van betrokkene, Abraham VERDUIK, is
in 1943 gedeporteerd naar Duitsland en zeer waarschijnlijk
in een der kampen aldaar omgekomen, ofschoon het overlij-
den van hem tot op heden nog niet officieel is vastgesteld,

Volgens bekomen inlichtingen moet betrokkene eigena-
resse zijn van een conf ectiezaak of hoedenmagezijn te
Amsterdam, in verband waarmede zij zeer veel in .amsterdam
vertoef t. -

Van enige politieke activiteit van betrokkene is
tot op heden in Bussum niets gebleken en dezerzijds is
dan ook tot nu toe nog niet nagegaan kunnen worden wat haar
politieke oriëntatie is.- Bij het onderzoek zijn evenwel
geen feiten naar voren gekomen, welke in communistische
richting zouden wijzen.-

Het kan wel als vaststaand worden aangenomen, dat
betrokkene de op 29 en 30 Mei 1948 te Brussel gehouden
reünie van de z.g. "Ravensbrück- vrouwen" heeft bijgewoond,
daar is gebleken, dat zij omstreeks die tijd een bezoek
aan België heeft gebracht. -
Als aanwijzing hiervan kan ook dienen, dat zij op 16 April
1948 -fle^aan haar op 16 April 1946 uitgereikte paspooxt

— Ko.--

Aangeboden aan de Heer Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst te 's Gravenhage.

Bussum, 25 October 1948.
IE coiLïissAïqs V4W GEMESHÏËPOLITIS,

(J.F. Berkel).



blad Ho.2.

Ho.507187 heeft laten verlengen.-
In crimineel opzicht is ook niets ten nadele

van betrokkene, die sinds 20 Augustus 1945 in Bussum woonach-
tig is, bekend.-
Ook komt haar naam niet voor in de adminiistratie van de Poli-
tieke -Recherche Afdeling van Hilversum, onder welke afdeling
Bussum ressorteert.-

Overigens staat betrokkene, die van Joodsen bloede
is, in haar naaste omgeving gunstig aangeschreven.-

Waarvan door mij is opgemaakt dit rapport, gesloten
en getekend te Bussum, 21 October 1948.-

De rechercheur veldpolitie,

\
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Rotterdam, 20 October

7 de

In antwoord op Uw schrijven iTo. 37084, d.d. 23 -9-1948,
betreffende inlichtingen en personalia van enige personen
aan wie een uitnodiging werd toegezonden voor deelneming
aan de op 29- en 30 Mei 1948 te Brussel gehouden interna-
tionale reünie van z.g» Ravenbrück-vrouwen, wordt het vol-
gende medegedeeld;

'Bruggeman, Slizabeth Maria, geboren 19-12-1896 te Vlaardin-
gen, weduwe van van Boehove, Bastiaan Jan ("Tante Zus") ,
wonende te Rot terdam, Dav idsstraat 52a, staat ingeschreven
als behorend tot de Gereformeerde kerk, doch is geen mede-
levend lid. Ook politiek toont zij geen act ivi tei t . Zij is
geabonneerd op het dagbifcd "Het Vrije Volk1». In verband met
haar minder goede gezondheid is zij niet meer tot werken
in staat. 2ij^ is lid van de Nederlandse Vereniging van Bx-Po-
litieke^ j£e_y_angenen.

rftuartero, Bertha, geboren 10-5-1921 te Rot terdam (Ted Quar-
te ro) , wonende te Leiden, Bilderdijkstraat 4, studeert thans
rechten aan de aldaar gevestigde universiteit . Zij heeft
geen interesse* voor godsdienst. Politiek is zij liberaal
georiënteerd. Bij de laaÉst gehouden stemming stemde zi j op
de lijst van Feuillerao de Bruijn i.v.m. de Indonesische
kwestie.

Thb'enes, Bets ie , geboren 2-3-1906 te Sotterdam(Bep Tho^ies),
wonende Juliana van Stolberglaan 4b te Rot te rdam, is onder-
wijzeres aan het openbaar lager onderwijs der gemeente Rot-
terdam. Voor godsdienst heeft zij geen interesse. Politiek
is zij..links georiënteerd, doch toont geen activiteit. Haar
wankele gezondheid zal hier vermoedelijk mede oorzaak zi jn.
Zij is geabonneerd op het dagblad "De Waarheid", leest "De
nvrïlÜÊJ^J;-Mder" en "De Gröene_JUns terdammer". Zij bezocht
o. a./o p~Z o n dagjj -, 10 OcföTïïer J.l. g"êh"ouden~"oönf erentie van de
Organisatie van_J^ogressieve '3tuderend^Jeïïgd~te 'AmslierdamT

Verzonden aan: Hoofd Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gra-
venhage*.



-öetreft: Weduwe l/esterweel^Basdrleez,
&drea;thana ï«'arnsveld,Leesten G 06,
voorheen Habbernalaan 96 J3ilthoven„ ,

•\i D

Antwoord op verzoek .N o 37084 ,
d..d. 23 September 1948.

Volgno.

X130GI1948

•De Bilt^g October 1948,

te Bilthoven,is
De volledige naam en personalia van V/11 "Westerweel.

o-*- 4 BORA B03DRIESZ . geboren té Amsterdam 18 Maart
G-erard Westerweel ,geboren te Zutphen 25 Januar i

l908,we-
duwe van Johan
1869, Westerweel is overleden te Vught op 11 Augustus 1944,
De weduwe ¥esterweel,behoort niet tot enige Godsdiens t ige gezindte
en bezit de-Neder landse na t ional i te i t . Zij, ves t igde z ich in deze
gemeente o-o 2 November 1932, komende uit Amsterdam en was alhier

de Hobbemalaan
School". Op 10

J M O 96, een de r -gebouwen ,behorende bi j
afge-

woonacht ig oan
de "Kees .Boeke School", Op 10 September 1948, werd zij slhier
schreven naar Y/arnsveld Leesten G 96.

Wij len Westerweel voornoemd , was in het - b e z i t van H o o f d a k t e
L. O, en was "Medewerker" , (Onderwi jze r ) van d-e "Werkplaats Kinderge-
meenschap*1 ,de bekende Kees Boeke School slhier. Bij a fwez ighe id var
"Boeke trad West-erweel op a ls"Hoofd van de "Werkplaats" . ¥esterweel,
was, zoals alle"medewerkers ! l van de "Werkplaats" ' , ant i -militair ist .
en moet zelfs dienstweigeraar geweest z i j n . Ei j was ee r t i jds onder-
wi j ze r in Neder lands Indië en werd daar omstreeks 1930-,wegens ille-
gale act ie ontslagen. Westerweel was revolutionns ir en, evenals
Kees Boeke des t i jds zeer gekant tegen Stsats-bemoeiaiissen. Enige,,
jaren gehuwd z i jnde , weigerde V/est erweel, evenals z i jne echtgenote
boven genoemd aan hunne belastingplicht te voltioen en lieten z ich
na Gerechtel i jke beslaglegging, totaal' uitverkopen. 'Dit uitsluitend
op grond van princ ipi'éïe overwegingen. ' j

Boven genoemde weduwe Westerweel, is in het bezit van de akte
L.O.. en was alhier als "Medewerkster" (onderwi jzeres ) -aan bovenge-
noemde. "Werkplaats" verbonden. Hoewel zij niet zo fel was als haar
echtgenoot , was zij het toch in alle opzichten in principe met z i jn
idee eens,

1?esterweel was , evenals z i jne echtgenote in bezet t ingst i jd fel
anti-Duits gezind. Z L j hebben beiden, h o o f d z a k e l i j k met betrekking-
tot het verlenen van hulp en steun aan joodse landgenoten, zeer veel
en goed illegaal werk verricht. In verband hiermede z i j n zij ten-
slotte beiden door de beze t tende macht gearresteerd geworden en in
een der kempen opgesloten. Westerweel is in gevangenschap om het
leven gekomen en wel in het kamp te Vught. De weduwe Westerweel,
die eveneens in het katnp Vught was opgesloten,werd b i j de e.vacua.ti»
van dat kamp, begin September 1944 , overgebracht naar Ravensbruck,
Uit dit kamp werd zij met vele andere vrouwen, omstreeks Maart' 1945
door wij len Bernadotte bevri jd en ten slotte via Zweden,na de capi'
tulatie van het Duitse leger naar ITederland gerepatrieerd. -

In 1946/47 werd in Palestina een bos aangeplant,als symbool-
van herinneringen aan de hulp en steun welke in hoofdzaak de xaeder-
landse Joden gedurende de donkere jaren der bezetting van de .weder'
landers mochten deelechtig worden.
Elk der bomen,waaruit bedoeld bos bes taa t , i s aangeplant doqr of n a >
mens een bepaald Joods persoon^ter herinnering aan de hulp,welke
deze gedurende de 'Duitse bezetting,van een met name genoemde ,aeder<
lander mocht ondervinden.



Dit bos draagt de naam van "ttesterweel Woud" ,zu lks ter nagedach-
tenis aan boven genoemde J..G,. westerweel ,die als slachtoffer der
Duitse bezetting in gevangenschap z i j n leven h'eeft gelaten in de
str i jd voor de rechten van z i j n Joodse medemensen.
De weduwe \7esterweel, heef t omstreeks juli 1947,tezamen met zeke're
Frans t>err itsen, rle inhul.iug ing spl echt igheden van genoemd ""Jeeter-
weel ï/oudrt in Palestina bi jgewoond.Deze Gerr i tsen,die genaamd

Q-k.. / l r-")üet z i j n j Frans Jan Gerr i tsen,geboren te Apeldoorn 4 Öctober
1915, van beroen ' rec lame- tekenaar , is thans :| Medewerk er11 van de
Kees Boeke schooien geeft les in het tekenen en het t immeren.
Hoewel hij te üeist op 30 Mei 1940 werd afgeschreven naar Haarlem
Thomsonlaan ivo 38, schijnt hij thans, hoewel niet ingeschreven,
toch te Zeist woonachtig te z i j n en wel aan het adres van z i jn
schoonvader,genaamd Adolf Kouf fe ld Koppelweg iM'o 48.

"Oe weduwe "-ïesterweel Is in het bezit van een neder land s Pas-
poort , afgegeven d .d . 19 Juni 1947 te Oe Bi l t ,onder üo A 41625.
üf zij aan de, te "Brussel op -29 en 30 Mei 1948 gehouden internati-
onale reünie heeft deelgenomen,is d e z e r z i j d s niet gebleken,doch
wordt niet waa r sch i j n l i j k geacht.

Van enige pol i t ieke ac t iv i te i t van deze v r o u w , d i e zowel li-
chamel i jk sis moreel de gevolgen van de doorstane elenie nog niet
geheel te boven schi jnt te z i j n , i s a lh ie r ,gedurende de jaren na
de bevri jding n ie t s gebleken.

Zoals g.ezegd werd de lïeduwé We sterwee l op 10 September 1946
afgeschreven naar Y/arnsveld Leesten G 36. Op 30 Januari 1948 w e r d j

-/ xï ^n ^eze gemeente ingeschreven; Jacob G-r i j pms, geboren te Renswoude
v' * 18 Juni 1914,van beroep leeraar Ü.B..3. die thans "Lledewerker" is

van meergenoemde Kees Eoeke School en op 9 September 1948,alhier
werd overgeschreven nasr perceel Eobberaalaan Uo 9 6 , z i j n d e het
pand, hetwelk door de weduYi/e V/esterweel werd verlaten. Deze Grijpia.
is ajit i-militaJJZ-kst en communist isch geor ienteerd^

üen fo to -cop ie van een der kaarten,uitgeschreven ten name
van een willekeurig persoon en betrekking hebbende op boven be-
doeld '",,'esterweel Y 7 o u d w , g a a t als bij lage hiernevens.

De Bilt,12 Öctober 1948.
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"GEHEIM"

o-
De juiste naam van Suzy Timmermans is:

SIDONIE JOSEPHE PAS%ELEÜRS,geboren 10-7-1903 te
Westcapelle (België). Zij is van Belgische origine en is
gehuwd met de Nederlander JOHANNES WQLTERÏÏS HÏÏEERTÏÏS GER-
HARDÏÏS TIMMERMANS,geboren 25-12-1902 te Zutphen,van beroep
wijnhandelaar,beiden wonende Beekstraat 1a te Velp,gemeen-
te Rhedén»

Mevrouw S.J.Timmermans-Pasteleurs en haar echtgenoot
genieten alhier,ook op politiek gebied,een goede reputatie.
Gedurende de bezettingstijd hebben zij belangrijk illegaal
werk verricht. Beiden hebben zich op het gebied van hulp-
verlening aan ontvluchte Franse krijgsgevangenen zeer ver-
dienstelijk gemaakt*

Op 5-5-1942 werd S.J.Timmermans-Paeteleurs door'de
/•

S.D. gearresteerd en naar de gevangenis te Scheveningen
overgebracht. Later werd zij op transport gesteld naar
Vught,van, waar zij tenslotte in het kamp "Ravensbruck" te-
recht kwam» Na haar bevrijding uit laatstgenoemd kamp,ver-
bleef zij door bemiddeling van het Rode Kruis enige tijd
in Denemarken, .

Tijdens een kortgeleden door Deense lotta's aan Neder*
land gebracht bezoek,trad zij als gids op*

Zoweï Pasteleure als diens echtgenoot belijden de
R,K» Godsdienst» Het is vrij zeker dat zij,bij de gehouden
verkiezingen,katholiek hebben gestemd,doch voor zover be-
kend, zijn zij niet aangesloten bij de R»Ze Volkspartij»
Beideji zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Ex—Poli—
_t i eke J3jvangenen .uit d e,_, b e z e 11 ing s t i j d»

Befcand is,dat zij heeft deelgenomen aan die op 29-en
30 MeiM948 te Brussel gehouden internationale reünie van
z.g. "Ravensbruck-vrouwenw. Beiden reizen veel in België
en Frankrijk. Zulks is toe- te schrijven aan het feit,dat
al haar familie daar woonachtig is en dat haar ma
handelaar van beroep,daar veel zakenrelaties heeft»



Voorts is bekend, dat zij tengevolge van het lidmaat*-
schap van de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Oe-*
vangenen uit de bezettingetijd enig contact onderhoudt met

CQRNELIA YE.LTMAN, geboren 24-2-1 902, wonend e Nic.
Witsenstraat 8 te Amsterdam.

Politieke activiteit in enige richting ia nimmer ge- j
bleken. Haar echtgenoot bekleedt een functie in het R,K, -]
kerkelijk leven. . • \n de politie-administratie dezer gemeente is betref- j

fende Pasteleurs en haar echtgenoot niets ten nadele be~ :
i

kend .

1948,.



HDTISTERIE T AU ALOEMBNE ZAKEH

Ho* r B 37084
i

Onderw<»j C.ö»J» Smeenk.

Ille IIIc 2

«s-0ravenhage, 21 Ootober 1948.

n.a.v. schr., van Arnhem no 37084
en schr.'Van Leiden no 46606a B H i i M •

Met verwijalng naar mijn sohrijven no 37084 M* 23*9.1948
heb Ik de eer U ie berichten, dat aan de li^st van perconan aan
wie een uitnodiging werd geaondea voor het bijwonen van een In»
temattonale reunie van ss. g* Ĥavenisbrtlekvrouwen111 te Brussel
nog toegevoegd dient te morden* Olarl» Q««l» SMBBHK, Beethoven*
straat 122*ÏI te Jtosterdaïa (Z»)«

Inmiddels werd bekend, dat ssij verpleegster Ie geweest in
het Wilhelmlnè-SaethuiB te t&rent. Aldaar werd alj in de beaetting
gearresteerd wegens illegale activiteit» o«a* wapenvervoer^en
naar Haveïisbrück overgebracht*

Het Hoofd van de Dienst
j, voor deaei

J.ö. Orabbendam.

Aan de Heer
HoofdcoHmissaria van Politie
te
AMSfMDAM.

o



N.a.v, schr. Hoofdcom. jArnhem van l Juni 1948
1CD 37084

B 37084
III, 31, 3x.

23 September 8.
rxxx
xxxs

'Hierbij heb ik de eer TT, me&e te Ufter in-
forraatie, te berichten, dat op £9 en 30 Mei 1948
te Brussel een internationale reunie ia gehouden
van 2.g, ̂ Ravensbrüo.k-vrouwen", Hoewel door de
organiserende Belgiaohe commissie aanvankelijk
slechts twee Nederlandse vrouwen waren uitgenodigd,
heeft deze commissie op aandringen van Nederlandse
zi;Jde, goedgevonden een 30-tal Nederlander s. te
ontvangen, mits deze onder^de Belgen bekendheid
hadden en zioh in Ravensbrück voor dé Belgen heb-
ben geïnteresseerd.

In verband hiermede is door Jaooba Cornelia
VET "KM:, geboren £4-2-1901, wonende NI0. Fitsen-
straat 8 te Amsterdam 'een uitnodiging gebonden aan:
l,
2.
3.
4.
5.

Fo«n
Trijn
Ore ÜPHAUS.
Meta SCHAL1CBR
Picky ZSBVAT

6, Tlneke
9. 7O POSTHDKA
10, Lien
11. To STOLZ1
13. lea TOORN

6. Breoht v.d, ï"rüIJ2SKBSRa IS. Saar
7. Fred POKGSR allen te Amsterdam,

v Of deze al dan niet aan de reunie hebben
deelgenomen is,h'ier niet bekend

ilK moge r verzoeken, mij zo mogelijk, wel
te willen 'doen inlichten omtrent de politieke
-oriëntatie on activiteit van de zeven laatstge-
noemde vrouwen, waarbij ik-gaarne in kennis aal
worden" gesteld met haar volledige namenx en-
personalia.

HST ITOOFD VAN DE
CÏÏK1BALS V&I1J@Ĥ

deze:

AAN:
L.L, van Laere.

de Heer Hoofdcommissaris
van Politie
te
AMSTERPAK.
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8

Hierbij heb ik de eer U, raede te Uwer in-
foriaatie, te' berichten, dat op S9 ©n 30 Kei 1948
te Brussel een internationale reunie is gehouden
van z.g* "RavensbrSok-vrouwen". Hoewel door Se
organiserende, Belgigohe coismissie aanvankelijk
slechts twee ; leder land se vrouwen waren uitgenodigd,
heeft desse octÉmiasie op aandringen van Nederlandse
zijde, goedgevonden een 30-tal Nederlanders t©
ontvangen, ml%s deae onder de Belgen bekendheid
hadden en ziok in üavensbrück voor de Belgen heb-
:;ben

In veVtiand hiermede is door Jacoba Cornelia
^yüij geboren Ë4-8-1901, wonende llic, .witsen-

straat fl te Amsterdam een uitnodiging gezonden
aan:

; Wil ïïSSfpwinSl, té Bilthoven* •

of êeïés al dan niet aan de reunie heeft
deelgeRomen Is/ hier niet bekend geworden,

, 'Ik mogo ü verzoeken, ird',1 zo mogelijk, wel
te willen doen inlichten omtrent de politieke
oriëntatie en activiteit van deze vrouw, -waarbij "
ik gaarne in kennis zal Borden gesteld met haar
volledige neata en personalia'.

HET DS

„o// Namens'
w"

AAN:
de Heer Korpschef
van Gemeentepolitie
te
DE BILT.

L.L. van laere
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xxxx-

jf UffGEJOKTj

Annle

ïïlerbij heb Ik de eer IJ, mede te uwer In-
formatie, te berichten, dat op £9 en 30 ?!ei 1948
te Brussel een Internationale reunie is gehouden
•van1 K, g. "Kavensbruck-vrouwen*1, Hoewel door de
organiserende Belgische commissie aanvankelijk
slechts- twee tlederlsndse vrouwen waren uitgenodigd»
heeft deze eoraraissie' op aandringen van Nederlandse
zijde, goedgevonden een 30-tal Nederlanders te
ontvangen, mits deze ondar de Belgen bekendheid
hadden en zich In fiavonsbrüo'k voor de Belgen heb-
ben geïnteresseerd.

.In verband hiermede is door Jaooba Cornelia
VSLTMAK, geboren 24-2-1̂ 01,, wonende Üic. Witsen-
straat 8 te .'rnsterdam een uitnodiging gesouden
aan:

' Annie V3RDUIK te Bus e-urn.

: Of dese al dan niet aon de reunie heeft deel
genomen l s hier niet bekend geworden,.

Ik moge t! verzoeken mij, 20 mogelijk, wel
te willen doen inlichten omtrent de politieke
oriëntatie en activiteit van deze vrouw, waarbij
ik gaarne In kennis zal worden gesteld wet haar
volledige naam en personalia.

WST! HOOF1"1 VAM TTB

féJ N

>
Namens d'eze

H.l. van Laere»

de Heer Commissaris
van Politie -

BÜSStTM,

0.

l
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Hierbij heb ik de eer U, Mede te' uwer In-
'forraatle, t O berichten', dat op S9 en 30 Mei 1948
te Brussel een internationale reunie 1̂  gehouden
van z.g. "RavensbrSok-vrouwen"* Hoewel door de
organiserende Belgische coiaraissle aanvankelijk
slechts twee Nederlandse vrouwen -waren uitgenodigd,
heeft de^e commissie op aandringen van Nederlandse
zijde, goedgevonden een 50-tel. Nederlanders te
ontvangen, mits deze onder^de Belgen bekendheid
hadden en zich in Kavensbruok voor de Belgen heb-
ben geïnteresseerd.

In verband hiermede is door Jaooba Gornella
7g].T?rAK, geboren'S4-£-1901, wonende Tlic. fitsen-
straat 8 te Amsterdam een uitnodiging gezonden
aan:

Lilly LAOEïiWIJ, •
ÏSdith STfelRBÖKSB ' .
f? el la 3PKER
Bans MDSRSKF

allen te «s-Gravenhage.

Of deze al dan niet aan de reunie hebben
deel <"• en omen is niet 'bekend geworden.

J v moge TT verzoeken mij, 20 raogelijlr, v;el ,
te willen^ doen inlichten omtrent de politieke
oriëntatie/ en activiteit van de visr eerstgenoemde
vrouwen, waarbij ik gaarne in kennis z-al worden
gesteld met haar volledige naam en personalia.

FpïT HOOFD VAN D2
.ALË vTüILIGgTS
Kamens deze;

I.L. van Laere,
.AAK: . - •

de Heer Hoof dooien! s sar i s
van Politie
te
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n
m, si, |x.

H.Ï.-P. van'der'riïGT- S-O S-I..»»
van der W'iGT.

Hierbij heb ik de eer TT, mede te TTwer in-
formatie, te berienten, dat op 29 en 30 Hei 1943
te Brussel een internationale reunie is gehouden .
van z/.g. "Kavensbruc k-vrouwen" » Hoewel door de •
organiserende Belgische commissie 'aanvankelijk
slechts twee Nederlandse vrouwen waren uitgenodigd,
heeft deze ooi-missie op aandringen van ïïederlandae
zi^de, goedgevonden een 30-tal Nederlanders te
ontvangen, mits deze ónder 'de Belgen bekendheid
hadden en zich in Raveusbrüek voor de Belgen heb-
ben geïnteresseerd. ,

In verband .hiermede is door Jacdba Cornelia
VfiLT^AÜ. geboren 24-É-19Ö1, wonende ïïic. Witsen-
atraat 8 te Ajttsternam' een uitnodiging gezonden
aan:

Heodrika ISlisabeth Faulina van der PLIQT-
van der !'rlGT, geboren 9-5-1900 te Delft,
wonende te Haarlera 'Kr ela gestrest 30 zvs.

Of dez'e.al dan niet aan de retinie heeft
• deelgenomen is niet bekend geworden.

• *

HST HOOFD VAJT 0S
A'LE VElLJOHEI
Namens deze:

L*L. van Laere,

de Heer
van Politie
te
HAAfiLBtf,

u>rT
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M.S. FCBBE-

FIerbij heb ik de eer U, .raede te TJwer in-
formatie, te berichten, dat op 29 en 30 ?*ëi 1948
t® Brussel een Internationale reunie is gehouden
van z»ff. "Bavensbruck-vrouwen"» Iloev?©! door de
orsaniseröndf Belgische commissie aanvankelijk
slechts twee Nederlandse vrouwen waren uitgenodigd,
heeft deze -commissie op aandringen van Nederlandse
aijde, goedgevonden een 30-tal Nederlanders te
ontvangen, mits deze onder de Belgen bekendheid
hadden en zioh in fiavensbruck voor d© Belgen ha«b-
ben geinteresseerd.

In verband hiermede ,is dooi- Jaeoba Cornelia
VSLTMAK, geboren 84-2-1901, wonende Nlo, Witéén-
straat 8 té Amsterdam een uitnodiging gezonden
aan:

Maria Slisabeth NOBB1-ODINOT, geftoren
4-5*-190S te Wijk bij Duurstede, wonende
te Hilversum ï'ercuriusstraat 31.

• • . Of deze al dan niet aan de reunie heeft
deelgenomen is hier niet bekend gewonden*

^ir'

HF-T HOO?P VAN DE
Aliï VSILIOHli
Namens deze:

L. I . van La er e (

de Heer CoTHtaissaria
van Politie
t©
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G E 'H t I M.

Hierbij heb ik de eer U, mede te Uwer,In-
formatie, te berichten, dat op 2$ en .30 Wei 1948
te Brussel een intern-atlonaIe reunie is gehouden
van z..g. "Ravensbruck-vrouwen". Hoewel door de
organiserende Belgische commissie aanvankelijk
slechts twee Nederlandse vrouwen waren uitgenodigd,
heeft; deze. ooinmissl» op aandringen van Nederlandse
stl.ldé, goedgevonden een 3C-tal Eed er l andere te
ontvangen, mits dese onder de,Belgen bekendheid
hadden en zich in-Bavensbrück voor de Belgen heb-
ben geïnteresseerd.

In verband 'hiermede is door 7alooba Cornelia
YSIT!')Â , geboren S4-S-1901, wonende Rio» Wltsen-
atraat 8 té Amateröaia een uitnodiging gezonden
aan:

Clarle SMSEI7K Qn
Co VI31BBIBF te leiden.

Of deze al dan niet aan de reunie hebben
deelgenomen is hier niet bekend geworden.

/
Ik "moge T7 verzoeken mij, ao mogelijk, wel

te willen doen inlichten omtrent de politieke
oriëntatie en activiteit van deze vrouwen, waarbij
ik gaarne in kennis zal worden gesteld met haar
volledige namen en personalia.

HET HOOFD JM DE ' .
RA13 VSILÏGTOD3DIEN3T

.<-,J Farcen s deae:

L «J . ..,van Laere,

de ïïser Gommlgearls
van Pol51ie
te
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heb ik de eer TT, mede te uwer lö-
formatie, t.a berichten, dat op 29 en 30 Kei 1948
te Brussel een internationale reunie ia gehouden
van z,g. "Raven«brück-vrouwen*» Hoewel door de
organiserende Belgische corasissle aanhankelijk "
aleohts t-wêe Nederlandse trouwen waren uitgenodigd,
heeft, érexë ooramlssie op aandringen van Nederlandse
'zijde, goedgevonden een 3C-tal Nederlanders te
ontvangen, mits deze onderde Belgen bekendheid
hadden -en .zich in 'Ravenabrück voor d,e Belgen heb-
ben geïnteresseerd.

.̂

Tn'verband hiermede is door -tTaeoba Cornelia
TSLTT^ATï, geboren, 24-2-1901, wonende Mc. Witsen-
straat 8 te Amsterdara een tiitnoö, iging gezonden
aan: Sufcy Tü^HR^mKS te V el p. Of d «K e al dan niet
aan de retmle heeft deelgenomen is niet bekend
geworden» '

Ik moge ïï verzoeken raij, 20 mogelijk, wel
te vdllen doen inlichten omtrent de politieke ,
oriëntatie en activiteit van voornoemde vrouw,
waarbi,1 ik gaarne in kennis zal worden genteld ,
met haar volledige nöam .en personalia.

HUT HOOFT) YAIT DB
ALS vT5lLÏGHS
Namens deze;

L.L. van

de Heer Forpachef
van "eraeentépolitie
te
HFEDEK,
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Fi erbij heb ik de eer U, mede te ïïwer In-
formatie, te berichten, dat op 29 «n 30 Mei 1948
te Brussel een internationale reunie is gehouden
van z.g. "Kavensbrück-vrowsn". Hoewel door de
organiserende Belgische ooraraissie aanvankelijk
slechts twee Nederlandse vrouwen waren' uitgenodigd,
heeft deze cojasdasie op aandringen van Nederlandse
zijde, goedgevonden een .50-tal Nederlanders te
ontvangen, mits deze onder de Belgen bekendheid
hadden ©n fcich in Ravensbrïick voor de Belgen heb-
ben geïnteresseerd.

In verband hiermede is door Jacobs Cornelia
TBLTM&U, geboren 84-2-1901» woneade 'Nic. Witsen-
straet 8 te Amsteydam een uitnodiging gezonden
aan: • . . . • ' ^

Mla BLOK? te Rotterdam
Tante Sus te Kotteröajn
Ted 3.UABTSRO te 'Hottördam '
Bep 35IOSNBS te Rotterdam - Hlllegeraberg.

Of deze al dah niet aan de reunie hebben
deelgenomen is hier niet bekend gewor'êten,

Ik moge Ü verzoeken mij, voor wat betreft
de drie Isatstgenoeiaden, zo mogelijk, wel te
willen doen inllohten omtrent 5e politieke oriën-
tatie en activiteit van deze vrouwen, waarbij ik
gaarne in het bezit zal 'word en gesteld van" haar,
volledige namen en personalia.

HOOPD VAN m
TEILTOiTEIOSDïJSKST.;

tlareena deze:

L.L. van Laere,

de TT eer Hoofdcommissaris
van Politie
te.
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B* • van

, • Hierbij heb ik de eer TT, mede te "Uwer in-
formatie, te 'berichten, dat op 89 en 30 ï!ei 1948
te Brussel een internationale reunie is gehouden
van z.'g, "Rsvettsbrüok-vrouwen", Hoewel door de
organiserende Belgische coinmissie aanvankelijk
slechts twee Nederlandse vrouwen waren uitgenodigd,
heeft deze eoramissie op aandringen van Nederlandse
zijde, goedgevonden een 30-tal Nederlander» te
ontvangen, mits deze onder^de Belgen bekendheid
hadden en aich in i-iavensbruck voor de Belgen heb-
ben geïnteresseerd.

In vsrband hiermede is door ifaooba Gornella
VEXTMBt gebaren 84-2-1901, wonende Kio. Witaen- .
straat 8 te .Amsterdam een uitnodiging gezonden
aan:

Biarbara van B'EBK-TŜ TSJTDJiAL, 'geboren
7-9-1394 te Utrecht, wonende aldaar

' Gypreastraat 3. ,

Of -deze al dan niet de uitnodiging heeft
aanvaard, is niet bekend geworden.

HST HOOF? VAN'DS
C Kim AIS

'c Namens deze t

l.L. van I-aere.

de TT e er
van Politie
te



No. CV/G ARNHEM, 1 juni 19,

G E H E I M /

Aan de Centrale Veiligheidsdienst
Java straat 68
' s-Gravenhage.

Betreft: Reunie oud-geinterneerde illegale werksters.
/-Uw schritven dd. 2 Maart 19148 No. 2950?. ,

Hierbij doe ik U toekomen een afschrift van een uitnodi-

ging tot bijwoning van een reunie der Belgische Ravensbruckvrouwen.

Helaas kwam dit afschrift eerst na 50 Mei 19!$ in mijn be-

zit. Getracht zal worden alsnog een verslag van de daarin bedoelde

bijeenkomst te krijgen.
Betreffende de in het afschrift genoemde personen werd mij

het volgende medegedeeld:

*& J. G. Velt man,-—. $̂ To Stolk --

^iNoen Beuzemaker_ x$ Meta Schalker_

xfMia Bloem^. flf Dicky zeevat Wl JÜA

v* Bep Thoenes- Hf Lea Voorn —
Aï ' v
X|R3.ek v.d. pligt- -* Saar Trapman —
*.? Wil Westerweel— x^Brecht v.d. Muyzenherg—-

XK Gré Uphaus^ erf^ Rie Nobbe—

zijn allen communiste.
•Af Trijn Hulleman is communiste en zou als verpleegster tij-
,v| dens de burgeroorlog in Spanje geweest zijn, terwijl Els schellevis

wordt genoemd als Trotzkiste.
De overige dames zijn politiek of goed of onbekend*

.

De Hoofdcommissaris van politie,

(C. Borstl



• J«0 . Veltman
Nle. Wltsenstraat 8
A m s t e r d a m .

19 Mei 19i|8

C

Beste vriendin,

Onze Belgische mede-kampgenot en van Ravenbbrück beleggen op 29 en 30
Mei, dus reeds de volgende week Zaterdag en Zondag een Reunie, waarvoor
zij verschillende vriendinnen uit andere landen hebben uitgenodigd.
Ook uit Nederland zijn 2 uitgenodigd, doch wij hebben ons tot Brussel
gericht met het verzoek meerdere Hollanders te willen ontvangen»
Wij nemen aan, dat jullie (evenals wij) graag onze Belgische vriendin-
nen weer terug willen zien.
Daarom hebben wij - ons dus tot onze Belgische vriendinnen gericht en
kregen wij bericht, dat zij gaarne bereid zijn ons te ontvangen en voor
logies te zorgen.
Zij hebben gelegenheid JO vriendinnen te verzorgen.
Wij hebben onmiddellijk ons in verbinding gesteld met een Autodienst
en hebben een bus vastgelegd voor 30 personen op 29 Mei om 7 uur 's
morgens naar Brussel en Zondagsavonds 30 Mei uit Brussel naar huis, De-
finitief uur hiervoor is nog niet geregeld, dat kan nog nader overlegd
worden.
De kosten hieraan verbonden bedragen f. 15*- Per persoon.
Wij hebben daarvoor onmiddellijk een reserve moeten storten van f. 100.
Onze vraag is nu deze;

Wilt U gebruik mfeken van deze gelegenheid om naar Brussel te gaan? Zo
ja, vul dan onderstaande strook in en stuur ons onmiddellijk een garan-
tlebedrag van f. 7*50, zodat de gestorte waarborgsom terugbetaald kan
worden aan de geldschieter.

De Reunie heeft natuurlijk een ideële strekking en het is niet de be-
doeling, dat elkeen van deze gelegenheid gebruik maakt om gemakkelijk
in Brussel te komen. De Belgen stellen de voorwaarde, dat zij graag de
Hollanders willen ontvangen, maar liefst diegenen, die onder de Belgen
bekendheid hebben en ook in Ravensbrück zich voor de Belgen geïnteres-
seerd hebben. ,
Daarom sturen wij een aantal vriendinnen, o .a.Xjsuzy TImmertnans, Velp,
Nans Andersgn., Den Haagj-XNoen BeuzemakeiLf|fe'red PonderJfcfaineke^ Duvivierr

HÜÏleman.ii^p_Fo3thuma. allen te A ' dam .ffel l ly Lage rwj_
SteinbÖmertj^ls Schellevls^Nelia EgkgTj allen te Den Haag.yp.a Bloem,
t ant e Jjus J^g e d §u.art^ro, allen te RotterdamJxBep ihognes. Hilligersberg,
jHgk- v.d. PÏÏ"gFi Haarlem^ Barbara ''

Bu s sum
Tineke ..... Duylvie, r , XQreT TJ-pEaus >

Voorn f —Sa ar_ _ _
Amsterdam ènViRle Nobbe Hilversum deze circ

van ..Beek. Ut'r e c h t W l l We st e rwe e l .
'OJ, ar ie Sme enk XtQgW Vi jlb r i e f , Leiden»

St o Ilytia" Sohalker , :

allen te
je een be-. ,J , ^_ .... toe. Mocht „

kende hebben J ""3Tê !b~sol uut me ë wil, dan kan zij zich melden. Wij kunnen
dan alleen gaan, wanneer wij ^Q gegadigden hebben, dus moeten wij zor-
gen, dat dit aantal ercis, maar aan de andere kant moeten wij ook trach-
ten "de delegatie zo te doen samenstellen, dat het beantwoord aan de ver-
langens der Belgen.

Wij kunnen op een gemeenschappelijke reispas gaan, dus behoeft niet ie-
dereen een pas klaar te laten maken. WEL MOETEN WIJ HET INVULPORMÜLIER '
(volledig ingevuld) plus de garant ie som per omgaande ontvangen»
Degenen, die verweg wonen, kunnen Vrijdagavond naar Amsterdam komen,
dan zullen wij in Amsterdam voor logies zorgen. Dat geldt echter nieg •
voor; HAARLEM, DEN HAAG, ROTTERDAM, Lelden, dus alle plaatsen, die aan
de route liggen. Wij zullen nog nader bekend maken, waar de bewoners
van deze plaatsen worden opgepikt.

met beste groet, tot Zaterdag
29 Mei, Coba.



De oud-Bavensbrüoker
oud-Vugtenaar("met voornamen)

gaat mee naar Brussel voor de Reunie op 29 en 30 Mei a.s.

Zij stuurt per het garantiebedrag van f. 7*50

en zal op 29 Mei het resterende bedrag van f. 7 «5° betalen,

Zij zorgt voor brood (zoveel mogelijk) en zal vanaf

de reis meemaken.

gebo o rt e dat urn:

nauwkeurig adres:

nationaliteit:

woonplaats:

Handtekening,

(opsturen aan J.C. Veltman, N. Witsenstraat 8, Amsterdam-C.) .

C



Op '18.6.1948 gesproken met de recto. Oddekink

uit Arnhem. Bij vroeg of bij ons interesse be-

stond voor het besprokene op een bijeenkomst in

België van de "vrouwen uit Ravensbruck" (in Ne-

derland de Ned. Vrouwen Beweging). Hij zal op

mijn verzoek een der bezoeksters een rapport

'hiervan laten opmaken.

Dezelfde beweging zal einde Augustus een inter-

nationaal congres houden in Denemarken. Ind,ien

de C.V.D. hierop prijs stelde en de kosten wild

dragen, zou deze vrouw daarheen willen ga:,n en

daarover rapporteren. De kosten worden begropt

op maximaal Fl. lO>0.-.. Heb hem gezegd, dat wij

bereid zijn deze kosten te dragen (extra). Hij

zal bedoelde vrouw daarover nader spreken.

B III 18.6.48

L *, • \ Will M,, W^J /^ ,

^^•'^J^^'l^ Pinu^W
/4^ ^//-



JLITIE TE AMSTERDAM
jreau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Nr. LD. 799?- 26

Uw brief: B-20109

Amsterdam, 12 Februari 194-8 .

1 & f EB.Onderwerp: BeunJe van oud-ge interneerde vrouwen

Bijlagen: «^

GEHEIM. W

In. antwoord op Uw brieven betreffende de te houden reunie
van oud-geïnterneerde vrouwen, waarover reeds meerdere malen
informaties werden gezonden, kan thans worden medegedeeld,
dat de verwezenlijking van de plannen, welke nimmer veel geest-
drift vermochten te wekken, voor betrekkelijk onbepaalde tijd
zijn opgeschort. In geem geval zal in het jaar 1948 nog een der-
gelijke bijeenkomst worden gehouden, waarbij vooral het feit, dat
vele organisaties van vrouwen ingeschakeld zullen zijn bij de
festiviteiten ter gelegenheid van het kroningsjubileum, de door-
slag heeft gegeven.
In kringen van het opgerichte werkcomité hoopt men weliswaar in
het voorjaar van 1949 uitvoering te kunnen geven aan meerbedoelde
plannen, maar gezien het weinige enthousiasme, zal er in feite
niet veel van terecht komen. Mm echter met de verdere ontwikke-
ling op de hoogte te blijven wordt dezerzijds het bestaande con-
tact behouden en zullen bijzonderheden worden bekendgemaakt.

onderzoek naar personalia van iniatiefneemsters en medewerk-
sters wordt uiteraard opgeschort tot zulks eventueel nodig zou
blt;ikei1' xfcy

Verz, aan fifd. C. V.Dfte ' s-Hage. I.-2

Aan

1000-10-47
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7995»~26-47
16 Qctober 1947
Hsunie oud-*illegale
werksters*

v« schr. van Arnhem no 25953

/
let verwijzing naar^w terssijde varmeid schrijven, heb

ik de e^r TJ hierbij afschrift aan te bieden van een rondschrijven,
afkomstig van het eomit4 van oud-ge ïnt e rneerüe vrouwen udt het
kamp

1Het aan de voet daarvan rermelciae, voorlopige comité l»
kennelijk identiek aan het in IS? 'aangehaald schrijven genoemde
werkcomit^ van zeven personen.

Ik moge ïï ̂verzoeken mij omtrent de genoemde leden vaa
het voorlopig comi&j met uitzondering van Br» v*d. Muyaenberg^
wel 30 volledig mogelijk te willen doen inlichten» onder vermei-*.
ding vam.izun personalia en politieke oriSBtering*

Het Hoofd van de
GEITRALE TEILKJHEIDSDIENST

namens deze*

J* 5» Orabbendam.

« Heer
dcowfflissaris van "Politie

TERDAM.



Aan de Centrale Veiligheidsdienst QI i n r A i i n>
,_. DUrvC/AU D

Java straat 68

' s-G-ravenhage •

Onder verwijzing naar mijn/ schrijven ,
dd. é Augustus 19i]_7 No. C.V./G. 328-19^7, be-
treffende Ravensl>rüclcvrouwen, doe ik U hier-
bij toekomen aen fotocop'ie van een rondschrij-
ven afkomstig van het .comité van oud-geinter-
ne erde vrouwen uit het kamp Raverebrück, waar-
van - zoals U reeds werd gemeld - het merendeel
der leden uiterst links georiënteerd is.

irDe Hoofdcommissaris van Politie,

( G J orstlAp) .



Xnitiatief-Comite' voor de organisatie
van een Reunie voor Vrouwen uit
Conoentratleloampen, gevangenissen en
het Verzet.

23 November 1947.

/Yi Aan het ComitS van voorberèiling
^ en de aanwezigen op de bespreking

wan 12 Ootober !47.

Beate Vriendinnen,
Op de bespreking in het "Nieuwe Huis" op 12 Ootobor, bezocht door:

de dames ï/aatenbroek, Elly Lentink, Dodie.Barmee, Mien Sneevliet, Tineka
Kana Cohen de Lor a, Meta SofiöIKer7~LoeaJe v«d. Montel, Annie
. Lievendag, Mammie Jöiaaasain, Gootje Sohinkel, Mevr. Nagtegaal,

Br«v.d. M^zenberg, Rie Npjbbe en Coba Ve,ltman, ' .
werd^gosproken over het voorstel tot üétbrganiaeren van een grote Reünie.

ïfa. gedoohtenwiaaeling over een en ander, vraarbl.1 vooral aandaoht werd ge-
veatigd op de overblijfaelen van da overheersing van de moffen, gedwen.de
de Jaron 40-46, in het byzonder de hier en daar weer tevoorschijn feredende
overblijfaolen in antiaemietiame, vandaliame, e.d., kwamen wij tot overeen-
atemming, dat ome kraoht moet liggen in de strijd voor de wede»
Overeengekomen werd, dat in oIk geval geen nieuwe beweging zou ontttaan,
dua geen aparte organisatie. Alleen een groot Jaarlijks weerkerend appel
aan de Nederlandse Vrouwen,

De te houdon Reünie (of andere benaming) cal plaats vinden op de dag,
dat Hanny Sohaft werd gefusilleerd in Haarlem, waar alle vrouwen, die aan
de vorzetaatrijd hobbon doelgonomon en zij, dio alaohtoffera geworden zijn
van het foaoisme aanwezig moeton zijn, teneinde

een beroep te doen op allo vrouwen in Nederland om het gemeen»
schappelijk godragen leed om te setton in een activiteit, ieder •
in eigon omgeving en op eigen, in de samenleving gevonden plant*.

Oe Reünie zal dermate moeten worden voorbereid, door bekendmaking in pera
en radio, dat allevrouwen in Nederland «eten, dat op die datum in Haarle»r

vrouwen bijeen zijn en WAAR CM, Goed voorbereid zal aan deze dag «éÊerooor
tienduizenden vrouwen worden deelgenomen. Dit moet bereikt worden*

Bealoten werd een rapportje van het besprokene te senden aan de aanwezigen,
de nietMiaxnrettigen,' d'ooh wel-genodigdon en ban de t
B.S., B.O.I.W», N.V.B.P.Ö., Pederatio van O.I.Tf».,

Inmiddels ia do toestemming gevraagd aan de Vader van Hanny Sohaft om de
dag, waarop «ijn doohter gefusilleerd im, te benutten om het hierboven om -
aohwevene tot uitvoering te brengen. Hij hooft inmiddels ijeantwoord, dat
hij hiertegen geen bozwaar had.

Namen» on adressen van hot voorlopig Comitó van voorbereiding i ,- ,
Mammie Boiasevain, Hondooootorstraat 8, Amsterdam, tol. 27342. / ^
Codio Barmeo, Apollolaan 83a, Amaterdam, tel..9O937 'r
Tineko Duvivier1, Joh. Vorhulntstraat 47 bovon^ Atnatordam. .,..-. £,
E. Lievondag, Z t ^motollaan 93, Amsterdam, tol. 92901. .
C.IV. Ndgtegaal, Hobbemakade 116", Amsterdam. \. Muyzenberg, Prinsengraoht 1105"1, tol, 47817 J

Annie Verduyn, Irisetraat 43, Bussum.
Mot beste groeten,

Namen» de voorberaidstors:
j.v,'' -":•
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Beunie oud-illegale werksters»

n.a.v, een rapport ID Amsterdam,
no 22309.

O

Ten vervolge op mijn schrijven van 28 Augustus 1947» no
B 20109 gahelm, heb ik de eer U te "berichten, dat op 12 Octofeer
1947 «en bijeenkomst heeft plaats gevonden van enige leden van
het comité van oud-geïnterneerde Vrouwes in kamp Eavensbrück en
vertegenwoordigsters van de "Vereniging voor Sac-politleke gevan-
genen uit de bezettingstijd* en van de *Sond van oud-illegale werkers*
Uit. deze vergadering is e*a f̂lrfee;oi|it.4x;vâ ,-8»veii personen -jgpnr̂ ïiwlK '
dat belast werd met de gehele voorbereiding van de op 16 April 1948
te houden raünie van oud-illegale werksters en ex-politieke vrouwe-
lijke gevangenen. j ' . '• '

Be genoemde datum is gekozen, daar dit de sterfdag is van
de illegale werkster Hannie Schaft, terwijl Amsterdam als cön̂ es-
stad ward aangewezen, mede omdat nen EO tevreden was over de *rode
gemeenteraad", die in alIs meewerkt". Tevens »ou hét plan bestaan
oa aan deae reünie een "Algemene Treuwendag" te verbindeno

Volgans een ontvangen nededelin^ «ott "Mammie BoiBsevaiü*
(sie fflijn in hoofd-e aan̂ etbaalde brief) enî e aaien over de koaende
reünie voor de A.T.R«0«-aicrofoon spreken»

Eventuele nadere te mijner kennis komende mededelingen
aullen U ten spoedigste worden toegeaonden.

O

Set Hoofd va» d»
CENTRAL 7EILIGHEIDSBIEKST

naaens deaei

J.G. Orabbendam,

Aan d* Seer 0*Sesink
Oommiesaris van Bijkspolitie
Tredehofstraat 18



INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM

No. LD. 7995 a ̂ 26- 47

Uw brief: B. 201 09

Onderwerp: Reunie oud-illegale werksters

Bijlagen:

GEHEIM.

Amsterdam, 16 October 1947

Volgno.

l O OCT. 194)' l

In aansluiting op het bericht onder nr. I. D. 7995» d. d. 23 Sep-
tember 1947 en in antwoord op het bovenvermeld schrijven d. d.
28 Augustus 19^-7, kan thans worden medegedeeld, dat op 12 October
j.l, een bijeenkomst heeft plaats gevonden tussen de reeds bekend*
initiatiefneemsters en vertegenwoordigsters van de "Vereniging
voor é3t-politieke gevangenen uit de Bezettingstijd" en van de
"Boad vam oud-illegale werkers". Het resultaat van deze bespre-
kingen is geweest, dat uit de vergadering een werk-eomit'e van
zeven personem is gevormd, dat belast werd net de gehele voor-
bereiding van de op 18 April 1948 (sterfdag van Hannie Schaft)
te houden reuraie van oud-illegale werksters en oud-politieke
vrouwelijke gevangenen. Amsterdam werd aangewezen als de con-
gresstad, mede omdat men zeer tevreden is over den "rode gemeente-
raad, die in. alles meewerkt".
Reeds bestaan er plannen om aan deze reunie een "Algemene Vrou-
wendag" te verbindenu

Dezerzijds zijn maatregelen getroffeo. om zo volledig mogelijk op
de hoogte te blijven. Van ti$d tot tijd zullen eventueel belang-
rijke zaken worden medegedeeld.

Aan

Verz. aam af d. G. V. D., f s-Hage. I.-2

.300-4-47
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INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM

No. I.D. 7995 - 26 - 1947
Uw brief: B. 20109 *• <*• 28-&-«4?

j 6 SEP. m;

Amsterdam, Septemcrer

Onderwerp:

Bijlagen:

GEHEIM.

oud-illesale werksters BUREAU

In verband met het verzoek o» een spoedig antwoord op boven-
vermeld schrijven, wordt medegedeeld, dat de betreffende samen-
komst van oud—gelotenaeerde vrouwen en illegale werksters
zeker ̂ ^^^^^Aj^S^S^J^^L «a1 worden gehouden. Het
geheel verkee rt nog in een stadium van eerste voorbereiding;
men is pas doende adhaesiebe tui gingen te verzamelen, waarna
de grote lijnen kunnen worden uitgestippeld.

Dezerzijds zal getracht worden zo nauwkeurig mogelijk op de
hoogte te komen van een en ander, waarna uiteraard een meer
gedetailleerd rapport kan wordem verwacht, waarin ook over
de belangrijkste figuren mededelingen zullen worden gedaan.

Het is wel van belang reeds nu te melden, dat "Mammie Baisse*
vain" binnenkort enige malen via de A.T. B. 0.-microfoon zal
spreken over de komemde reünie,

8-

Verz. aan Hfd, C. V. D., * s-Hage. M. -2.

Aan

*•

1000-4-47
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Comité van oud-geïnterneerde
Trouwen in kamp Bavensbrück

In verband met het voornemen van het tersijde genoemd
comité om H.M. de Koningin te verzoeken het e re-voorait s t ers chap
van dit comité te aanvaarden, heb ik de eer 0 hierbij afschrift
aan te bieden van een schrijven met bijlag», verbonden door
ffaooba Gornelia Teltaant geb* te Amsterdam 24 Februari 1901, aldaar
wonende WicV WitaenfcadT 8 h»*

Tolgens een ontvangen mededeling aouden de in het af-
schrift genoemde personen (met uitzondering van Suze Timmermans)
bf communistisch of uiterst links georiënteerd zijn*

y
t

.d u&enber geb» te Arnhem 17_
Juni 1 897 t wonende te AasterSaa» ie een vooraanstaand lid yan d»
C.P.F* en lid van de 2e Kiamer voor die partij.

Maria Bliaabelfo Hobbt-ddjaèt » geb. Wijk bij Duursted»
4 Mei 1 908, wonende te Hilversum, -«as in 1946 oaadidate voor de
Irov* Staten voor de 0*JP*ff*« «ij sprak op vereohillende vergade-
ringen '«an de C.P.N, over "de hel van Ravensbrück".

Omtrent de overige, in het schrijven genoemde personen
L worden nog nadere inlichtingen Ingewonnen, welke 0, na binnenkomst,

worden toegeapnden»
s

Het Hoofd van de
OSU2RAL1 tEILIGHEIBSDIEÜSf

namens deaes

J* §« Crabbendam*

Aan de Hner 0. Sesink
Commiesaria van Rijkspolitie
Yredehofstraat 18
te
3 o e s t d ij k.



28 Augustue 7.

XX Ia Ilic.3

Ccmitó van oud-ge Interne arde
vrouwen van kamp RavenBbrtiök.

Bierbij heb ik de eer ïï afschrift aan te bieden Tam een
schrijven van «T.C. Veltman, Hic. Witaenstraet 8 ha* te Amsterdam
met bijlage» naar de inhoud waarvan Ik raoge verwijde»» Ik moaw ïï
veraoeken mij uitvoerig op de hoogte te willen doen houden «et de
voorbereidingen van de in Óetober of november 194? te Amsterdam te
houden reunie.

fan aanzien van ISsramie Boiasevain, Br echt yan der Muya«n-
berg. Wil West rïeel, Suae Himmenaans, Coba Vel t man én Jo Bekman,
in de brief fenofi»dt moge ik ïï reraoekea mij de personalia en even-
tuele gegevens aangaande hun politieke aotivitelt ̂  doen toekomen*

Met "Hie Hobbe1* wordt waarsahijmlijk bedeeld t Mevrouw
M*B„ Hobbe-Odinot, wonende te Hilveraumj sij ataat bekend als een
vporaanstaand lid van de GUF*if« " ;!

Een spoedig antwoord aal ik aeer op prijs stellen*

let Hoofd van de
AIiE VÜILIÖHE
namens de»et

Aan de leer Hoofdcommissaris van Politie
t»
A m a t e r d a m*



Bijl.: 2
Augustus 19ltf •

GEHEIM
Aan ae centrale Veiilghe i dsdlens t
javastraat 68

GEHEIM

3/olgno.

L> AU8 üj >/

Hierbij doe ik U toekomen een foto-
oopie van een oproep voor het comité van
oud-geïnterneerde vrouwen van het kamp Ra-
vensbru|tk •

•Alle leden van dit comité, uitge-
zonderd Suse TIMMERMANS, die niet ^inka ge-
oriënteerd ia, zijn of communiste of ui-
terst links, terwijl alle a in het werk ge-
steld wordt om een O.P.N» overhand te hou-
den.

Betreffende de gehouden vergadering
op 26 Juli j «l» zijn nog geen gegevens in
mijn bezit, doch deze zijn wil toegezegd*

Blijkens bijgaande fotocopie van üe
ontwerp- circulaire is men o .a. voornemens
H.M* de Koningin het ere- voor ai tater schap
aan te "

Hoofdcommissaris van Politie,



Hic. ntaenatraat 8 ha,
A M S T S r t D A M - C . 14 Juli

Beate Vriendinnen,

Ingesloten do e Ik tr «en ontverpje toekoa»n voor de te benden jtoaaj
vaarover U reeda eerder berieht «och* ontvangen.
laaraeaijalijlr beeft reeda in het eerste berieht geata*n eventueel
in Bll^erautt deze za&k te orgaaiaeren, do oh, daar la H* aan reeda
4 waken een kamp vordt gehouden van ex-politieke gevangenen, look oma
bij aa de t Inzien de keiae aiet zo goed.
Dearo* hebben vl| dua verder aan ^aat+rfl** ««dmaht. aaa«e«iett dit
tooh het middelpunt van het lauU II*' (d.v*at. t igmurlijkj*
tij vilden nu, om het ontwerp t9 bespreken bijeen komen op

8~huïi7 ~ ' """
Deze be»i>rëYïn^'Trre'on«êTeer ^ aur in beslag «al neaea, kun ina «m
ongereer l uur geëindigd zijn»
Het ligt dan in de bedoeling op dexe oeapreklag %« koven tot een
definitieve vaetl*e£.lng ran het uitvoerende Corelft. U k-u»t reeda au

% in ced&eltten n«&«aj>, vis rolgena U vel geaaalkt ion »ijn «a ook ia-
éerdaad tijd heeft,
Xntolddela zijn veer opnienv enkele ontwer>~oï>:ro«p-fiT «ulieren verto&Aeji
aan een 10- tal oud«conGentretiek6a^ faatea. Daar«it kan Aan ook otoatotefJ.
aog e*n fceuc feAaun «orde o* *'
Voor deze bespreklnc x-orrion duo opgeroepen:~
lammie Boiaaevtxin, Brecli* T. d.
aan s, ?ic JJobbe.v^Cobe Ve
Bruuael vocnt .

f -esterwBel, Suze Tiaxaer»
zij kan, Jo Keknan, ïïe ia

"

i*>cht U TerMnóerü xijn, doet X) on B dan een genoegen oa ttuurt U oma
een bericht, va^rln U t«ra»iü, mot xt welke pu&te& Ttt het on t werp j e
U kot eena bont &n mat -a-RlKe niet, zodat voüh reW&nlng «et ür •eaiag
kan vorden gebouian. OcK ni«uto punten voor toevoe&iag itjn natuurlijk
Taa harte welko».

Ma* r. In de eerst- plaats,' doet U Ü* beet on da bosprejcing bij te
Met vriendelijke groet,



Ontwtrp voor e«n te houden Reunie in Amsterdam in.
1947*

Dé Reunie t* houden op grondslag van 4e oproep, dia U re* ds
tijd geladen l* toegezonden.

D* uitvoering arvan:

Het vorttan van een Comité ven voorbereiding, bestaande uit minstens
7 vrouwen, aanrevuld mot 4, die niet in concentratiekamp of gevangenis
nebben gezeten. """""

Coalte van voorbereiding &«1 «o «t sa beginnen net verbindingen te
leggen taaien t Initiatief n*»» r» au verschillende
xfant&x invloedrijke pereonen, alt Burgeaaester van Amsterdam,
Boaeum, Hilvarsum, Laren, (TOOT zover zij gezuiverd zijn), ena.,
p&atoora, dominee 's, Ccnadetarla dar Koningin ia N.E*, if>d^n van
huaaniatiaehe organiaatiee, bestauraleden van Yrowwembewegingen, enz*
xodat een Covlte van aanbeveling kan «orden samengesteld uit menaen
•at klinkende muaen* Moftelljkneld, dat H.M. de Koningin eere-voorr.it-
ater wordt onder het oog slen.

Prograjaaa: (ongeveer)
aaakonst iialf 10 in «Laeterdaa (b. v. Kr«a),

11 uur oatvenget ten Stadkuise.

4 uur defile der organisaties

5 wur culturele avond.

Qaartuaaen «l oor tijden voor beaprekinf, om tot resultaat te Iconen en
atetairtn*

deze zaak bekend t a mïcen:
Oproep door middel vaa paarburean in alle kranten.

Oproep over de Eaiio

peraoonferentle wst alleen de bladen, die dOEE geweest zijn.
«

Vereenden van f el da r aan alle adraaaan, dia trij kunnen krijgen door
middel van da Bond van ex-politleke gevangenen* Bovendien aan die
adreesen een paar exemplaren eenden oa door te geven.
Aan dese folder aoet een strook gehecht zijn, die ingevuld kan «orden
opgezonden aan net initiatief -comité.
Verder een propaganda-folder, verlaun* «at foto» a, van Aast er da n*
vtrder aanbevelingen van Burgemeester, Voörzltter,V7V, AHT:B, KNAC, ena*
speciaal berloht van «en h*el bekende uit de kazzpen.

Aanknoping zoeken «at Winkelleraverenigingen, dodat ook van d© vljae
van de llidclenatand aandaoht aan deze zaak wordt gevljét.

Dit ia een ontwerp, waarop nog alle aanmerkingen kunnen -worde c gewaakt
en eventuele aanvullingen gegwen*
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G a H E I M,

Verslag van net Vrouwen-Congres 1946, gehouden op
Zaterdag 2 November 1946 en Zondag 3 November. 1946 te
Amsterdam^ uitgaande van het "Initiatiefcomit'e van. Vrouwen
uit Rav-erïsbruck en de Contaotcoümissie van"Alg*Vrouwen-
bonden",»/ :

Het congres ving wan..'met een zitting in het Indisch-
Institüut,- te Amsterdam, op"2 November 1946 te 14 uur, Of-
schoon het geheele congres alleen toegankelijk was voor
aangesloten leden van Vrouwenorganisatie1s werd op den toe-
gang ^een enkele controle gehouden»

In de hal van voornoemd Instituut werd eiken deel-
nemer aan het congres een proefnummer van "De VLAM" uitge-
reikt torwijl tevens gecolporteerd werd me'G "Bellamy
Nieuws"» Ook was een speciaal voor dit Congres uitgegeven
blad verkrijgbaar tegen den prijs van 10 cenis.

De eerste bijeenkomst werd bezocht door ongeveer 600
personen, uitsluitend vrouwen. Ofschoon het meerendeel der
bezoeksters uit Amsterdam afkomstig was, bestond het overige
-de.el uit bezoekster en delegatie1 s uit alle doelen van
Nederland, In de zaal waren ge.en versieringen aangebracht,
behalve eenige bloemruikers wolk© op de tafel op het podium.
stond-sn*

Te ongeveer 14,40 W3rd de bijeenkomst geopend door
MrfF.S03NITA-HEILlGÏÏRS, met een kort woord van welkom. Ver-
volgens verzocht zij een minuut stilte in acht to nemen ter
herdenking van al de in den oorlog gevallen vrienden, aan
welk verzd'ek door de vergadering staande werd voldaan» Voorts
vorzooirb zij een 15 tal dames, wior namen zij snel opnoemde,
als congres-commissie op hot podium plaats te nemen,! Daarna ...
heette zij ook de buitanlandsche gasten welkom én verzocht
ook deze op het podium plaats te nemen, waarna zij nog mede-
deelde dat het Congres beleed was om te komen tot oprichting
van een "ITedarlandsohe Vrouwenbeweging", waarvan hot dooj. is
landelijk en internationaal contact to vergemakkelijken.

Hierop gaf alj het woord aan de spreekster mevrouw'
ALMA-HÖYNSN»

Deze spreekster begon niet haar blijdschap uit te sproken
over het f ©i-t dat zoovele vrouwen, ondanks do algeme ene ge-
zins-on poltioko vermoeidheid, toch gohoor had ge/javon aan
den oproep om oen büwegiiig op te richten. Spreekster ver-
volgde: "Wolk r-ocnt hebben d-e vrouwen oen dergelijke beweging
op te richten. Het is niet het doel om "do" maar om "een"
Nedorlandsche vrouwenbeweging op to richten. Na don oorlog
1914-1918 werd gowöldig voel goschreven ovor de geweldige
vernietigingen., doch nu na. den oorlog, waar zooveol moor
cllondo on vernietiging viol te betreuren, (spreekster noemt
vele vergelijkende cijfers) hoort men hoegenaamd niets. le.dero
oorlog brengt grooter vernietiging en grooter. ellende en het
is do taak van al'do vrouwen om te strijden voor het behoud
van don vrede, zoolang een nieuwe oorlog nog iiiot uitgebroken
is.



- 2 - *
Ovor hot algemeen, acht men hot vanzelfsprekend- dat do vol- -
gonde oorlogkomt, ondanks dat or oen groot, verlangen naar
do vrodo is i Ondanks dat niemand oorlog wil, komt de oorlog
tooh, omdat de vredeskrac'ht'en to zwak zijn» Zoolang de'
oorlog niet •uitgebroken- irs, ,.i& 'zo to voorkomen» De Hederlaiu.--
scho Vrouwenbeweging mo'e't ho'.t .IPemininistisch standpunt los-
laten en meer algemeen wofdon.,', terwijl tevens meer eenheid
van optreden moet plaats vinden. Veel is in Nederland reeds
T̂Jëröilc'tyiii'-'vorgölî 'kihg' met" andere landen» Zi'j 'besprak ver-
volgens do voornaams-te bestainde vrouwenbewegingen, onder
meer de "Unie van Vrouwulijko Vrijwilligers" en betoogde
verder dat niet alleen' Parlementaire, maai' ook Sconomische
democratie noodig is* "VTij moeten, aldus spreekster, nog (

'meer vooruit en het in den oorlog gegroeide verantwoordelijk-
heidsbesef moet benut worden* 33e bestaande vrouwen'bewo&lngon
behooren opgeheven te worden en opgolast ï:a de uil
op te richten beweging* De vrouwenbewegingen hebbon haar doo',.
bereikt als ze opgeheven worden, omdat ai;j niet meer noodig
zijn» Wij willen ook -gepn splitsing tusschon intellectueelen
pn arbeidersvrouwen, daar wij. allen elkaar noodig hebbon.
De vrouwen, hebben getoond belangstelling te hebben voor de
groote problemen getuige hun. optreden tijdens den oorlog.-
Ook onze kinderen hebben.: hè v recht te leven en gelukkig te
zijn, doch de nieuwe oorlogsverwachtiiig geeft vrees voor het
bestaan en juist dat mn e t worden w egge node n. Het nive.aü'der
vrouwen moet opgevoerd worden, ook op staatkundig gebied»
Da voorlichtingscofiiiis&ie en de economische en sociale
commissie kan hier aeer goed werk doen* We,moeten weer een
gezond volk worden»- waarvoor de gezondheidszorg opgevoerd
moet worden, onder .neer beperking van den arbeidsdag der
verpleegsters Het komt nu ook voor dat het gezin verwaarloosd
woffdt, doordat da vrouw uit werken moet gaan. Dit moet voor-
komen worden, Ooi: lïioot de vrouw meer actief 'worden ten op-
zichte van de loon sn prijspolitiek. Ook-zijn nog lang niot
alle werkende \rrouwen aangesloten bij een vakorganisatie. In
Spanje heeft men veel op dit gebied kunnen doen door de
•achterlijke toestanden aldaar en ook in frankrijk, waar al
de maatregelen zoo slecht getroffen waren» In Rusland, waar
zooveel verwoest, ia worden rdo vrouwen veel moor ingeschakeld.
Ook moet er voel iteer • samengewerkt worden met de vrouwelijke
loden van Kamer er. Gemeenteraad-.. Het aantal van die leden
moet uitgebreid worden* katün we ons niot door de .partij-
beginselen van do oprich4:.3rs op eon dwaalspoor laten brengon,
dooh bedenken dat •rJ.l.o hulp: noodig is. Brnst en durf is
noodig.

• Gfrooto belangstelling -hebben we ook voor Indonesië en
het is gebleken dat de Amsterdamsohe vrouwen daar ook veel
voor voelen, gezien hun optreden in-- de laatste maanden, Wij
moeten zorgen dat de jeugd geboren wordt en bespaard blijft
in een betere wereld, bereikt door onzen strijd, indachtig
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aan het feit, dat wij niot hebben kunnen voorkomen dat reed?:
duizenden van onze jongens in don oorlog gingen".

Hierna worden onkale fiiedodoolingon gedaan betreffende
hot logies dor deelneemsters, waarna go durende 5 minuten
v/Gr d gepauzeerd. -

Vervolgo-ns word hat woord go.goyon aan MMlgpHBIlIgSB ;MON[E]J3J
al d" afgevaardigde van do IiTtbrliationale Vrb awonïad'or atïo,

Spreekster betuigde haar; .genoegen over het' foit do groov^/j
te mogon vertolken van oen 'Dokocratischc Federaties van meer
dan 80,000.000 vrouwen uit vele landen* Zij betoogde o.m,:
11 ïJr is veel contact tussciion de volken dio denzelfden lijder.-,-
weg hebben gevolgd door hc't fascisme» Wo zijn allen ontsnapt
aan groot gevaar, ̂namelijk slaaf te worden in eigen land»
Dat ik hier kon komen en dat deze vergadering plaats kan vimV.v.
is te danken aan de Demooratio van de geheele wereld» Dank
daarvoor aan de Geallieerden en do Partisanen", Vervolgens
schilderde zij aan de hand van Vele cijfers de ellende in
Frankrijk, ontstaan door den oorlog en toekende het beestach4-,;;.;
optraden dor Du.itscho/rsu« •Vergevingsgezindheid, aei spreekster
is ons vreemd, want wij hebben de haat in ons hart* De moorde-*
naars en hun helpere moeten gestraft -worden en niet losgelaten»
alvorens zij verbeterd zijn» Ook do kinderen ondervinden de
ellende-, zie de groote Sterfte'i -De internationale reactie
steekt den kop op om de misdadigers ongestraft los te laten,-,
De Duitsche handlangers blijTefL zitten,
In 1942 vond in .Fr arkrij.k een.congres plaats, bestaande uit
delegatie's van 42 landan» waardoor de idee van de Internatio-
nal o Vrouwen Federatie ontstond» Alles voor Hooit meer QOrlo^,-
Strijden voor 3onheid on voor -Democratie en vochten voor dui:.v-
zacaen vredo, aangooien ;.dj overtuigd: zijn dat de oorlog te
voorkomen isape d:ubböle arbeidsdag voor Vrouwen moet weg.
Wij volgen met sym.pat.hie de houding van dat deel van het
Nederlandüche volk.-, dat de Indonesische kwestie zonder wapen-
geweld wil oplossers Franco Spanje is eon beleeding voor onze
dooden» Ook G-riekerJ-and heeft het recht zichzelf te besturen,
De vrouwen moeten vertegenwoordigd worden in de UFO* De
atoombom moet buiten do wet gegeeld worden» ÏÏr rnoet ontwapend
worden. Werkt allen voor go luie en vredo (I4

Hierna word het woord gevoerd door Mevrouw EljSMAff namons
do Belgische Federatie (ïüekmaa is Sfederlandscho). * 'T.

Zij bepleitte de Int er n;ati anale eonheidl'In de kampen
werd ook alleen gevraagd ."Ben j,e, mensch4'1. We streven allen naar
verbetering", aldus spreekster*^

Voorts sprak 'JANQ.A wisiIDOVA, namens de Federatie
.Tsjecho Sla-̂ akijo Tïe "'v'ör'gad'or'ditigTtqo'. 0ij begon met hot excuus
voor het gebruik v-n de Duitscho taal»

Spreekater aoi, dat men werkte in een staat, die op demo—
oratischen grondslag 'gebaseerd* langzamerhand gesocialiseerd
wordt. Zij besprak hot 2— j ar on plan in O^echo-Slov/aki-je en
bracht de gi-aoten ovor.
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(De 'ïiaara van doze spreekster is evenals die vv.n

raadaae Montre, op hot gehoor opgenomen, zood.it onjuistheid
mogelijk is*
Do ïsjochischo spreekster kwam tijdens do vergadering binne:.
met 5 roodo anjors in haar hand),

Vervolgons v/ord hot v/oord gevoerd door Mevrouw AMEKGO'T
uit Deventer»

Zij sprak namons do Federatie van VrouvY.;nvcrGonigingeii i/.
Deventer, waarvan ai j aocrórt-irxissG is». lïij pleitte voor eon
fedoratieven vorm voor do 'roeds^bostaande' verociiigingen, wa;:,i">
door botor rokc'ning ^ohpuLdon aoutjcuniion vïardjn met poraoonli.̂ 'i
on gfdopa opvatting 'oii, ':daar dlko-'richting .ovor ̂ hot algecioon
oon atulcjo waarhoid bovat. ''̂ LLlos in één ia prachtiach onmo;;,c'-'
lijk, Boaioling is noodig: om. to vochten voor don vrodo11. Zij
nooado do aangesloten vereeni^ingon. uit Dovontor, \vaaroiider
don Katholieken Vrouv/onbcnd, den Ohristali^lcon Vrouv/enbond,
den ^LLgeEioenon Kodorl.'indschoh Vrouwenbond, do ITnio van :. r
Vrouvvolijkö Vrijï7illi-gora enzé Yordor besprak 25ij het zo er
doeltreffende optreden on werken in, dezon vorm in Deventer.

Mojj «Zimnior api'ak vervolgens nauens de Internationale
Bellat̂ r Vcreenigingi

Spreekster betoogde, dat van e en eerlijke verdeeling vr\
do aardsche opbroiigsi'oii niet voel torccht komt, aangezien
allos staat in liet toeken ven don handel„ ;'[0e techniek werkt
voor. den oorlog; en niet voor de v/elvaart, aldus- spreekster»
Sonoraijcls uitsch:xkeling van arbeidskrachten, anderzijds over-*
productie tongovolgó vf.ü' d<^ vefroindcrdo koopkraöht» Hot algu»-
moen belang telt nlot, gezien ook het feit, dat ondanks do
50bieden van r̂ooto.u: honger :in .Argentinië het graan wordt v-.1.':--
nietigd"* Zij schilderde de oconomisohe verhouding- van
voor 1940» wa?,rna hv.ar rode, in verband mot den beochikbciron
tijd werd afgelrokeii en de vergadering werd verdaagd»

PO respoctievo spreeksters ontvingen voel applaus en-in-
steaDiing* De Vór^acVjring ging om 17»3ö rustig uiteen. Op
straat waren nog e enige spandoeken on borden opgesteld niet
toepasselijke, onaehuidigey leuzen» '

Te 20 uu:" werd in dezelfde zaal, voor hetzelfde publiek
oen oultureelon avond gehouden, ingeleid door mevrouw SIPE31ÏS-
van, 4IE)3it. Do nvoni v/er d besteeds aan muziek on dergelijke en
duurde tot ongeveer 23 uur»

Öp 3 Fovi3inber 1946 to ongeveer 9 uur'werd hot congros voor i
gezet in de g^-oote scal van ."Bollovuo" te jfuuaterdam*

Ook in' dé2c aaal ,7aron,\'̂ epn versieringen aanwezig, behou-
doiia do bloemen op het tooneöl* De bijeenkomst werd to ongo-
voer 9j45 u» geopond door aevro'uw BOI7ÏÏME38TM, met een woord
van welkom» 2:;.j doolde modo, dat een telegram was ontvangen
uit "v/oonoh;, ia<rb do boste v/enschon en groeten en stelde voor
dit te boantwGordorA»

Vervolgens werden de doelstellingen en de beginselen der
op te richten veroeniging bo.öprokon, "Jen uitgebreide en uit-
voorigo disouööie ontspon zich dienaangaande en velo' vragen
wordon gesteld. Mevrouw G-ROBÏT uit Amsterdam was' bijvoorbeeld
van raooiiingj dat bij de Regeering moest worden aangedrongen



de golden van do bewapening te besteden voor economische
belangen en wekto op tot do "Kuiten Troef" actio en voor
do duurto-actie» 2ij betreurde 3?raiïoo-3panjo en wenschte
radio zendtijd voor do vrouwen- •'•'-. • x

Door enkelen word bepleit een verbetering van de hulp-
verlecning en hot ve-rzekoron van do bestaansmogelijkheden
voor do vrouwen. De algemöane gezondheidszorg zou vorbetoriivj, LH
ijêeven̂  Toenadering tusschen intellcctueelen en arbeidersvrou-
wen wjrd eveneens bepleit, -Mevrouw 1)2 Gitl-J?, verzocht oen
..•uitspraak, der vergader ing.o-voa?.. "";7at is Democratie" en wensch^o
een te voeren eigen ''politiê .- Zij betoogde, dat nen zich nie^
noest laten afschrikken 'als "'deze. nu - toevallig met een partij-
programma overeen zou kotion» Het -probleem van do Vaoantio ei.
de'scholing van evontueole funotionnariuöeri .vord besproken,
.to.rwijl aangedrongen werd op ondersteuning'van Staatswege ir
bepaalde gevallen, waarin nu do. liefdadigheid te hulp komt»,

Mej.Anke WBIDSDLl betoogde, dat men goonPolitieke -Oomcn.^;-
sie kon laten werken zonder aan politiek te doen. Zij bepleit t ,
uitsluiting van alle politiek,

Mevrouw THBijBOOïJ-van WSÖ'I sprekende namens het Vrouwenv
Buroĉ .u van de communistische partij, hield vervolgens een
lofrede op do vrouwen van Huvensbrück, welke rede eohter spoe-
dig door s teamen uit de zaal werd onderbroken*

Onder moor sprak nog Mevrouw van de ïïlJTQILCïirGrj, die. het
betreurde, dat blijkbaar, voor .'de Christelijke vrouwen hier go c.-.
plaats was, getuige'mode ' het* vergaderen, op Zondagmorgen» Me-
vrouw 33» van don BfflJrZ.3F131}±lG-il(7IIiJjE];̂ I!lT zei naar aanleiding var,
deze woorden»'U'/ij moéton iiiov speken 'naar hetgeen ons" scheidt,
maar naar hotgeon ons bindt* "TJJTĜ  Ŵ 'JÜTIDOV̂  verklaarde, da-r,
in hqar land op 2omag .-.r'beidsbrigades werken en dat., zoo er
oen Grod -bestaat Hij zal begrijpen dat dit daar noodig ia»

Mevrouw .JÜEil'- KJiYMSl/r beantwoordde hierna -de vele vragen.-
2-.ij was van niee.ning 'dat do politiek niet uitgesloten kon worO.o".
Het zonder moor 'tioen" neggen ,op vraagstukken^ die een'diepe
studie vereiöcho r̂.ie. verkeerd» Zij wees op het resultaat; van
de vrouweiiactic in Juaatordain, namelijk den wapenstilstand in
Indonesië» loon on prijspolitiek noest de aandacht hebben on

' den zwarten handel diende te v/orden bestreden. Moer radio-
zendtijd ±3 1100lig voor do vrouwen» Het fascisme in Spanje
ooest bestreden worden» 3ij boval de actio van de voreeniging
Tri j-Span j o aan ori wonüchto du toezending van pakketten voor
de kinderen nldaar,, „Hulp moest geboden worden, aan wie dit
nooüg heeft; zelfs al is zulks een rtegeeringszaak» 'Jat onder
Democratie versta:1.», noest- v^ordon, kon een studieobject worden
voor een Cojaaisalo, ;'Jj,j mDëtön-Jaei spreekster, geen partij-
politiek, doch. v̂ ouv/eïipolit'̂ Qlc on'vooral samenwerken raqt de
buitenland acht v.: ouwen* ' '
De pogir.gon om oen dergelijke bdwoging als deze to ypraon
zonder eon partijpolitiek: ̂ o volgen is nog nieuw, doch i;et
moet geprobeerd worden» ,.'J-gemoene politiek is noodig in dezen»

De mannc-n hobbon de wereld kapot gemaakt, is gezegd, maar
4ojQ, moot ook gozogd worden dat de vrouwen het toegelaten hebben,
Do atem van de v*ou\'/on,üioet in, de Begeering gehoord worden.



Sr is gczogd, dat juist ondor de democraten het fascisme
schuilt, dit is niet geheol ;}uist» doch wel gaat veel
schuil onder hot mom: van democratie*

Óók de Christelijke vrouwen gorden verwacht an gewaar-
deerd» Ondanks versohil in overtuiging moot e. u wo • samenwerken
voor gezamenlijke -doeleinden» " .. , ,

Geen jiaat moet gepradik^ wör'den maar liotdo.. Doch we
moeten begrijpen dat bij velen', de oorlogswond^n nog te rauw
zijn, om mild te kannen .denken. 'Wij moeten verdraagzaam zijn»
In Nederland ,2ijn gr.opte,jaog.elijkhe.den yqor do Vrouwen Bewegii.v.v.V

Vervolgens werd door de .leidster .der vorgadoring , mevrc ay/
Bouwmeester, aan de vergadering do vraivg- ges'told of de Vereer..v-
ging in principe opgericht moeat v/ordeii,. hetwolk met oen bij .v.',
algemeen geroep van :lja" wordt beantwoord.» 'De' af deeling 3nsci.:Vi,.
wonsoht nog voorbehoud. Vorder wordt medegedeeld', dat het
Oomitévan de Vrouwen van jiavenabruok, niet de oer alleen ver-
langt van het totstandkomen van doze vereeniging*

Do vergadering word te 1̂ ,35 &• verdaagd,

Te 13 uur op denaölfden dag werd het congres voorgeset.
aanvankelijk onder leiddjig v;m Mevrouv; 3ouwmeester en later er.-
der leiding van Hevrouw G-jDLOK-'WkLjjDVIS uit • Sroningon,

Uitvoerig werden in deze vergadering de artikelen van hot.
ontwerp statuten besproken» Vooral artikel 3 en 4» handelende
respectievelijk over de door de vei*eeniging toe te passen
'middelen, ter bereiking van haar doel en over de aanneming van
leden, ontlokten hel'tigo diseüssiö1 s.. Veelal v/as hot aoo dat
pro on contra ovengroote bijval hadden van dikwijls dezelfde
deelneemster^ «

De statuten werden vervolgans Bij stemming door handop-
i steking .aangenomen, onder voorbehoud dat deze zullen worden
uitgewerkt in den gee3ö van de - vergadering door een daartoe
te benoemen commiöDie yn.n deskundigen— In deze commissie
werden benoemd Mr-GLAïlA BITïHOVSlT, 1CI.P3TPJL B.lSLDERINff, movrouw(

IG-ïïItS en ne vrouw

Vervolgens werd een commiasie benoemd tot uitwerking van
het werkprogramma c Hierin namen zitting Mevrouw iiltï.1.4.
me j «PLAS IER, mevrouw PRAOfOMO-GRi^r en mevrouw MI1TOLI»

3èn raad vnix adTioa werd ingesteld, waarin voorloopig
zitting hamen mevrou.,v 30ISS3VAIH on mevrouw van de Ï.IÜTSDNB3RG—
WILL3MSE, Deze oonmiasie zal nog uitgebreid worden.

Op verzoek van de Pranacrtie vortegenv;oordigstor wordt "be-
sloten om toe ts. treden tot do Internationale Democratische
Vrouwen-organisatie, waarbij de Franache vertegenwoordigster
nog mededeelde d'it deze organisatie reeds contact hooft gezocht
Dot aen Vrouwenbond voor Vrede en Vrijhoid»

Mevrouw Boiaoevain, die voor de vertaling van het door de
Franoaise gesprokene zorgde, zegde haar dank en noemde deze
dag 'een van historische betoekenia*,.

Hierna vond de bestuursverkiezing plaats» Zonder hoofde-
lijke stemming werden op voorstel van de congresleiding gekozen.»
T.SQüHTTA ÏÏÏÏlLIGrJirtS Anisterdam, H.PLASIBR Amsterdam, 1T.S»,
BOUWM1SÏ5STBE, Amatordam, , PRATOMO-G-RAI, Amsterdam, SIIKBBS-ran

L Aastordan, ITOBRE-ODIUOT, Hilversum, G
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kroning on, Iï*BOOG^ÏRÏ ;„sao|idGlft. BOS, 'Enschede, SEËGEïlS te
Eevontef (inplaata van NlJBmülS) SÖH3LL3VÏ3 '« s-afavönhage ,
;j,M^ HBYNBtf te .Jjasterdan Ë)L BOüD3;/IJiT OJ'jU ^sterdamte .Jjasterdan, $Ë)L BOüD3;/IJiT

De plaats van Rotterdam. zou vóorloopig blijv-eii, wegens
een: versóhil ovor do candidate, nog opqn torwijl vo~or 'Kenno'.i-:.?"
land ook nog eon. bostviursl^d,^!' wordon /^ekoBeii,

In afwacnting van' ë8n'%a^clere rogoling word beslaten,
'aode tregöns :de .onbökeniieia-'A^ii de bestuursleden, oa voor dei'":1 -
eerste naai net bestuur do "voorzitster to Ititen kiezien^ In do
to'efcocist zal aulks door' -do -vergadering goscliiedon*

Mevrouw Ï5IHOLI bepleitte vervolgens eon . Herdenking vtur.1 Ci.m
wapónstilstandsdag op 11 Hovüiaber en stelde-, voor on als vro'^.vop.
geaamenlijk oen dor gedenkplaatsen van gevallen strijders t;
bezoeken :en bloemen- te loggen, waarna" cl e put al/i e* s naar de ?:.r-
der o plaatsen gezonden . zullen-" wo.r- den*

oQ 17 uur de zaal ontruimd noest zijn werd ti
17 uur door nevT-oiiw^GSLÖK do vergadering gosloten act een vc-..-.v.
van ..opwekking tot sarapnwe.rfcj.ng en ,eensgezindheid ,:en een aanbó--
veling van de collQote^welk©1 bil-;'^^1 uitgang gehquden

Be -vergadering^^in.'i1; •vö^valg.éns' rustig uiteon» " ;
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H. '- ÏB» g E H B I H.

Congres Initiatief Comité Vrouwen uit Ravensbrilck.
Hoewel waarschijnlijk ten overvloede, moge ik Uw aandacht ves-

tigen op die op»oep. voorkomende op pag.3 van "De Waarheid" d»d* 26
Oct0ber*46 en waarin het Initiatief Comité Vrouwen uit Ravensbriiok,
alle vrouwen oproept om deel te nemen aan een congres, dat op 2 en
3 november a,s, t® Amsterdam aal worden gehouden.

Ik moge U, verzoeken mij - aoo mogelijk - eeŝ verslag van ge-
noamd congres te willen doen toekomen.

HBÏ HOOFD VAS PEÏÏ
TBlLIQHBIDSDIHHSÏ
Namens de^en,
De Lui t«Kolonel,

Aan den Heer Höofdoomralaaaris
vf- Politie, J»G»Cra'b'ben&ara.
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