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MINUTENBLAD
DOSSIER No. ...QD... 882 NAAM: Ü.TÖ3MQNDA

1. Ingazlan in verband met da namen WHITE an TAYLOR genoemd in
CO 69218. Opleggen. C VIII. 26o9.1|.9

Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het schutblad
aanwezig was dit bijgevoegd. mei '70.
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SPECIALE IN>raUCTIES AAN ACD,
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen).
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//

SER 19 Dienstgeheim

OP KAART"?

Hierbij wordt U toegezonden een lijst met namen der deel-
nemers uit het buitenland aan het op 26 Juli tot 2 Augustus in
Haarlem gehouden 7e Internationale Jeugd Esperanto Congres, ge-
organiseerd door "De Tutmondia Junular Qrganizo" (De Algemene

Wgreld Jeugd Organisatie).
Voorzitter dezer organisatie: Cornelis Geurts,hoofd der

enbare lagere school te üldam,wonende: Mathijstinxgracht 1O.
Secretaresse J Helmi Aron Veldhuyzen,leerlinge Gymnasium,

Delft ï Hof van Delftlaan 79.
^J Penningmeester: G. Timmerman, Bergen (H. H.): Oldenburglaan»
-l Commissarissen: P* Slagt,Midden-Beemster en ®i &ool,
West Graftdijk.

Aan de voorzitter werd door de Hongaarse Jeugd Organisatie
propagandamateriaal (zie bijlage) toegezonden met verzoek dit
onder de deelnemers te verspreiden,aan welk verzoek hij geen
gevolg zou hebben gegeven,omdat hij als lid PvdA, daar niets
voor voelde.

De omtrent Geurts en Veldhuyzen ingewonnen inlichtingen
luiden gunstig*

(j 15 September 1951-

Aan het Hoofd van de B.V.D.
Jqvastraat 68.
D e n H a a g *
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JoeQr,„fl&upt«stra§ae
6*- i-Ofifc»*uBö ü«aaö~t**uraBfi, Kohö«8«ikorto 54
S.~ ;*0rcpS*fcör JCurt, (4 J a^raaöfiötr. S*

65.- Kifitfbeok ü.urtïillt, g«*K|**»a»*» 12,
66.- JPeteman» ^riedöl» ï^löojpklro)i»e« 14»
6?.- üöyer Kurt» Parket ra,o»« 99»
68.- ^$oh -f»wïolf, Kfepölleoetr. 14.
69** a^ffiiét Udo, ölümhlweg 29* <16)
70.- ürun* Kolf, aariclBöheBtr.184,

tot •- üo«e Heinyieli, ii®«i««l«lleiMit
105.- öarta Chmtor» f0utonaaBtr. 10,

** flofel Otto, L«im«w«« 15, öreaoa.
- * ' *

fit** Sn&roff ZIfr»ó, aelarioi»tr«20,(l6)
116.- Ileswser ïiotert, B3Löi«h«r«tr. 51» B*

11 S** üjL«rer tjundel, ;>ölïüöBalkorto ti.

236»- ftaj.d«ür«ala, feb«rttt&hfee 10,
242.- ï-ïl*drich Ciau«. üuftclwtrmes* ö,
245** f QUE HöWMMUt, 1^3&enaofew«tr. t

167.- ioireen Poul Be. üo<j<ni Hkol*» KV te» ei.
1fe8.- J«n»ea Birte Loroin» it«f«nB«ado 57»
169.- ^^«fttflR Rajt Bi)ün&^Jv*4 62, Kopejihfig«»« Brh

Uit
166.» é» ^«teaftere ü^ojur» Uoetonetrawt 25,
102.- «* ketelaars Jolutnne, **
184** niloy aich«lf 10 1̂ 10 de Frtoiquönie»,

.- de K«t«la«ï*e, ïVmla, üo« ta&straat 25,
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161.-
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164*-
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Uit
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Uit
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135*-
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POLITIE TE AMSTERDAM
TfBureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

/} '3 Amsterdam, 6 Augustus 1948

'Nr. I.D. 408 2- '46

Uw brief: no. 40145, d. d, 30 Juli 1948

Onderwerp: P «KRIJT

Volgno.

9AU6.1948

Bijlagen:

GEHEIM

\an
/

Kaar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven,kan het
volgende worden medegedeeld:

In het Bevolkingsregister te Amsterdam staat ingeschreven.-

be-
Nederlandse

Pieter KRIJT.geboren te Zaandijk,16 September 1894,van
r oep j kant oorbediende, zonder kerkgenootschap, van lïederl
nationaliteit,gehuwd met:

Adriana HAM,geboren te }s-Gravenzande,l6 December 1893,wo-
nende te Amsterdam,Veeteeltstraat no,156 Hs.(niet 169;,-

Administratief werd bekend,dat in 1945 een klacht tegen
Krijt werd ingediend bij de P.R.A* te Amsterdam.-
BXërïh werd Krijt beschuldigd voor opleiding van Politie-
officier te zijn geweest in Scha$khaar.-
Deze klacht bleek echter niet gegrond en berichtte de Procu-
reur Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam op
22 April 1947 aan de P»R.A»,dat Krijt onvoorwaardelijk bui-
ten vervolging werd gesteld,-

Na de bevrijd ing,toen de Esperantisten Beweging weer begon
te bloeien,verscheen er in het plaatselijk orgaan te Amster-
dam van de Bond van Arbeiders Esperantisten een artikel'Jtarelk
handelde over de gedragingen van Kril^ tijdens de bezettings-
jaren,-Dit artikel werd door meerdere gevolgd*-Naar aanlei-
ding hiervan werd door genoemde Bond besloten,een commissie
in het leven te roepen,die tot taak kreeg,te onderzoeken,in
hoeverre Krijt fout was geweest en of hij gehandhaafd kon
worden als ïid van de Bond,-
Deze Commissie,bestaande uit drie personen,stelde een seri-
eus onderzoek in en kwam tot de conclusie,dat Krijt,wegens
zijn houding in de bezettingstijd,niet kon worden gehand-
haafd.-
Zij concludeerde deze uitspraak uit de feiten,dat Krijt ge-
durende enige jaren regelmatig "Tolk en Vaderland" la'sydat hij
de "goede"Nederlanders zo veel mogelijk negeerde en veel om-
gang had met N.S.B,ers,waaronder zelfs een S.D.-handlanger.-
Tijdens het onderzoek van de commissie nam Krijt een zeer
leugenachtige houding aan.-
Momenteel schijnt hij zich echter te hebben ingedrongen in
de Beweging van Jeugd Esperantisten.-Deze Beweging is niet
aangesloten bij de Bond van Arbeiders Esperantisten.-

jü-7-48



J.
I,D.Amsterdam,nG»4082-'48 -2-

Krijt staat bekend als iemand die politiek vele richtingen
ait kan,dooh is in geen finkei opzicht gebleken,dat hi;] Com-
munistisch georiënteerd zou zijzu-
Het vermoeden bestaat,dat hij momenteel de Partij van de Ar-
beid is toegedaan.-

" ! : : : " ' ' " "• ' ~~~ R* 2 -

Verzonden aan; Hfd. C .V. D. DM HAAG

Gezien:
DE HOOFDCOMMISSARIS VAN POLITIE -

Voor deze:
DE COMMISSARIS VAK POLITIE



Volgno.

IHIiIOHÏimEEDIMST. ' "*"
9

R 0 I ï E R D A M .

Hoi 853.

O- E H E I M . Rotterdam, 6 Augustus 1948*

In antwoord op Dw schrijven Koj 40145,
d«d. 29-7-1948, wordt bericht, dat

van der BorsttMarinus,geb. 19-5-1914 te lotter-
dam, brood bezorger,wonend e Johan Idastraat 32a te
Rotterdam, is gehuwd met de Brons,Plrkje WilhelmlAat

geb» 25-3-1914 te Rotterdam.
Hij -is Secretaris-Penningmeester van de Jeugd-

Esperant is t enyer eniging "Tutmonda Janular Organiaso",
opgericht 16-8-1938*

Deze vereniging is neutraal en alléén personen
beneden de leeftijd van 30 jaar kunnen lid zijn.

Deze leeftijdsgrens gelit niet voor de bestuurs-
en ondersteunende ledene

(Eevens fungeert hij als afdelingsvoorzitter van
$6 s©etie 4 van de "federatie van^Arbeidersesperan-
tisten.

Het hoofdbestuur hiervan zetelt te Amet.erdam.
Deze vereniging beweegt zich niet op politiek

terrein,doch heeft een uitgesproken socialistisch
karakter.

van der Horst,M.,voornoemdtis als broodbezorger
WKTkaaam bij de Coöperatieve Verbruiks-Tereniging
"Tooruitgang",Hieuwe Binnenweg 373 te.Rotterdam ©n
is aangesloten bij het lï.V.TT*

Voorheen was hij lid van de S.D.A.P.|êooh momen-
teel is hij niet bij een politieke partij aangeslotaa

De politiek van de P.v.d.A. kan hem momenteel •
niet bevredigen. v

Hij is geabonneerd op het dagblad «Het Parool".
Zij4 naam,alsmede die van zijn vrouw, komt in

dé administratie van de Politie,nooh in die der
P.R.A« alhier Voor.

•< • ' '

Terz©nden aan: Hoofd Sentrale Veiligheids Dienst
te



UITTREKSEL

Voor PP 882 Naam Tutmmda.. Jmular Qr

Origineel in QD 781 Naam .Sennaciepa...A.socig....TuMurid.!a

Volgnr Ag.nr 41395 Aard van het stuk lotitie...^^..Hpot.d C ,

: Afz. J IV Datum 19-7-48.

Betreft; Esperantisten Congres.

In de maand Augustus worden in Nederland twee Esperantisten congressen
gehouden en wel:

jLsrHet 21e SA.T; congres te Amsterdam van 51 jTuli- B Augustus 1948,

S.A.T. is Sennaoieoa Asocio Tatmonda (Wereldbond van Natielozen.)
De S.A.T. werd opgericht in 1921 als centraal orgaan van alle esperan-
tisten organisaties ter wereld.

Extremistische stromingen zijn in de S.A.T. vrij sterk. De S.A.T.
kent fracties met uitgesproken extremistische inslag, die via de organi-
satie contact onderhouden met buitenlandse geestverwanten. De Idbertair-
esperantisten trachten door gebruik maken van de in de S.A.T. geboden ge-
legenheid te koeien tot een anarchistische internationale.

De communisten benutten de Bond van Arbeiders-Esperantisten
(Ned. Af d. van de S.A'.T.), om berichten aan hun geestverwanten in het bui
tenland door te geven. Ook de links georiënteerde pacifisten trachten via
hun fractie in de S.A.T. hun ideèlen te propageren. De Communistische in-
vloed op de S.A.T. moet vrij belangrijk worden geacht. Van de Nederlandse
afdeling zijn diverse CLP.N.ers lid, terwijl door enigen ook bestuurs-
functies worden bekleed.

II. Het Congres van de Tutmunda Junular Organiso te Schoorl van 4-11 Aug
1948.

De T.J.0.(Wereldvond van Jongeren) heeft voor haar congres te
Schoorl de beschikking gekregen over het voormalig militair barakkenkamp
aldaar *

Het wereldverbond omvat voornamelijk jongeren van 16-25 jarige
leeftijd en haeft tot doel het bevorderen van het internationaal contact
tussen de jongeren over de gehele wereld, ongeacht opvattingen op politiel
of religieus gebied,

Vanenige^extrimisme in de gelederen..jvan_het Verbond is tot heden
niets "̂

l 9-7-48
-*%

B IV

Uitgetrokken door Afd./Sectie Datum

Op aanwijzing van

5030 - '48



B.40145

vi.

30

3 A
d E H E I M

Haar K ij ter kennis werd gebracht is P«Kr131. wonende Veeteelt-
straat 169 te insterdaja. in de functie van voorzitter werksaam bij
de organisatie van het te Schoorl gedurende het tijdvak 4-11 Augustus
a»s» te houden esperantistencongres.

Ik raoge U versoeken JK!̂  te doen inlichten omtrent zi^n politieke
antecedenten en zijn volledige personalia.

Heer Hoofdcommissaris
Van Politie
te

EET HÖOH» VAtf DE CEJE3AIE
VEILIGHEIDSDIBI'ST,

,) nair-ens deze!

J. G. GrabbendajR »



2C Juli

B, 40145?

VI. G E H E I l.<

M#van Oer Horst.

V

Baar Ei3 ter kennis werd gebracht Is I der Horst» wonende$ït.Johan Idastraat 32 te Rotterdam, in de functie van secretaris werk-
zaam bi4 de organisatie van het t© Schoorl gedurende het tijdvak
4-11 Augustxis a«s* te. houden esperantistencongres»

Ik noge ïï verzoeken mi^ te doen inlichten omtrent zijn poli-
tieke antecedenten en aijn volledige personalia*

De Heer Hoofdcommissaris
van Politie
te

HEI HOOSD TAK DE C3EÏIÏHA1S
TEIUDGBEID8DIBÏÏST s
namens deze*

J.G.Crabbendsm.



AMSÏEHDAK
—AIZMAAR

-gOHQQBI.

SOHOOBLr29 JüHI 1948.
.

sro«.57 0*Y*D*Greheim Persoonlijk
OHDBRWEElPï Inliohtingen Ojver

E speranti st enoongres.

Volgno.

8 JUU194%

v

v

Ter voldoening aan het gestelde in Uw schrijven d»d«.
24 Juni 1948,ïTo.3®S14»@-ölieim,0néÉérWerp als in margine,vo©r-
aieiï van het onderschrift van de Distriotsöommandant der
Rijkspolitie te iikMar/d̂ d* 25 Jiioi 1948, ffö. 197
haim Persoonlij k, keb ik de eer Uhoogedelgestrenge als volgt
in te liokten: -- — - - --- --- -

Van 4 tot en met 11 Augustus 194 8, zal in het voor*»
malige militaire barakkenkamp een esperantistenoongres te
Sonoor! worden gehouden »Bi t oongres gaat uit van de Wereld
verbond voor jongeren. De bedoeling van dit congres is, ver-
schillende personen uit diverse landen bijeen te krijgen om
elkander verstaanbaar te maken door het spreken van eperan-
to

Yan wel ingelichte pijde werd mij mede gedeeld,dat
van een politieke bijeenkomst g;ean sprake zal zijn.-

In hoeverre "Wereldverbond voor jongerenMaangesloteB
is bij de een of andere politieke organisatie,is mij niet
bekend»—-——— •-•-—
| De namen der organisatoren aijii,Pé.ErjLjtfTee;tfteltetxamt
Ho*169 te Amsterdam,voor3itter.M»vander Horatr»eoretaria
wonende Jokan Idastraat Mo»32 te Eotterdais.,H»J»Sohut.hoofd
der openbare lagere sohool te Donkerbroek(FriQsland),W*Bantt
hoofd der openbare lagere school te Groet,gemeente Sonoor!
en me j «E-Kool, wonende West Graft*Lj£u ;

desa orgÉmisSctoreni kan ik o-yer̂ een̂ inli chtingen
verstrekken , nameïi jk W»Ban t , wonende 'té' öro et * •

WIKLEM BANT, geboren 5 December 1905 te Eafadi j k, Neder-
lander, gehuwd en drie kineren, woont te Grroet,Aototerweg 86
gemeente Sohoorl, staat hier gonatig bekend»

Voor zover ik. heb kunnen nagaan is hij nimmer met
Justitie of politie in aanraking geweest JLanvamkeliJk was ik
de mening toegedaan, üat hij zioh politiek, uiterst links
voelde aangetrokken welke mendng ik thans wens prijs te
gev.en.uj werkt spontaan mede aan de Oranjefee sten, en maakt

voor de partij van de Arbeid » -
De namen der deelnemers aijn door mij op lijsten ver-

zameld die Merbij worden gevoegd*
Ie Opperwachtmeester

AAN
de heer Hoofd C*V»D«,

te

d/t Ghefs
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Rijkspolitie District Alkmaar
G©mmuii dant.

Heiloo, "&-; J-uli 1948. ^±1 :,:v (-
De Officier van Rijkspolitie \3te

. J.P, V.d. Steur . H U , ' , . , ^ O O f t
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.gPOLITIE GEWAST AMSTERDAM
iX. ̂TRIOT ALKMAAR
GKQBP SCHOORL

gokoorl,28 Juni 1948

No. 37-C •flMMreheim Per soonli j k

ONDERWERPtEsperantistenoongres
van 4 tot en met 11 Augustus
1948 te sdioorl*Lij0t met de
namen enz.der deelnemers»

NAMEI EN VOORLETTERS WOONPLAATS ADRES OPMERKINGEN

r

*BANKERSEN
^JONKER,

: JOKKER,
.t BROEKHUIS,

EÖOL,F*N.
STOFFELS

^BOKHOVE
' lAKS ,
BAKMOVE,
BAKKOVE,
KROEZE,
SCHOUWINK
VAN OMMEN,

- TWTTWp.Tiiyüirraytï1

NEL
KOOS
ANNIE
JANNY

HENNIE
HENNIE
JAN
JOPIE
HENK
BERTHA
BETSIE
ANNIE
AWTJTTï!

WEST GRAFTDIJK
WEST GRAFTDIJK
WEST GRAFTDIJK
WEST GRAFTDIJK
WEST GRAFTDIJK
HENGELO
HENGELO
HENGELO
HENGELO
HENGELO
HENGELO
HENGELO

AT.1TMAA1Ï 1

?

?
?

?

?
9

?
?

?
?
?
7
?

•.vrniiTTiyteino .
, s.

'EDEL, GHE
4 BANT , KLAAS
:BANT, RIE

'BREED, RIE
TEUNISSE Alie

?TEUNISSE ADRI
,'BULHZERSER S«R«

,G!
,0.

DIRK
ff^MTfj
D.
JFOLKERT
JELLE
KLAAS
HARRY
JACOB
TAMMO
ALBERT
Jantine
G.
KEES
HENK

.
DBN HOüT

VAN DEN HOUT
:MODDER,
-LENGBAOS,
VELDHUIZEN,
PRINS,
SLAG-TER,
-RESPBNS,
.VELTING,
VAN LAAN,
HEELEm
DORENBOS,
DALMOLEN ,
DALMOLEN,
KRIJT,

• GROOT,

DE BRUIN,
DE ROOS,
SLIEPEN, PETER
VAN KEMPEN, THo
•OOSTERBAAN, I.
VANDER WILLIGEN, J»
„GUTKER, J.
VOLGER, P-
"LEEUW»NKAMP. K.
WILDEBOER, M.
BREED, TH.

LIMMEN
ALKMAAR
GROET, gem. Schoor l
idem
GROET, gem. Schoorl
HENGELO
HE1GELO
BEEMSTER
BEEUWARDEN
ROTTERDAM
ROTTERDAïfl
BERGEN.N.H.
SCHAGERBRUG
DELFT,
KOMMERZIJL
KOMMERZIJL
KOMMERSIJL
OLDENHOVE
GRIJPSKBRK
VISVLIET
OLDEKERK
GRIJPSKBRK
GRIJPSKERK
AMSTERDAM
GROET, geauschoorl

SASSEHHEIM
WARMOND
M»GLADBACH-GERH*
HEEMSTEDE
GROET, gem. SCHaORL
GROET, gem.SCHOORL
GROET, gem» SCHOORL
GROET, gem» SCHOORL
GROET, gem. SCHOORL
CAMPBRDUIN gem.Sohoorl
CAMPERDUIN gem.SCHOORL

82

Ie Landdwars3tr«36
ACHTERWEG A !£-V
ACHTERWEG >'\!'

7
7
?
?
?
?
7
?
?

OUD 19
OUD 18
OUD 14
OUD 18

jaar
daar
jaar
jaar

OUD 13
OUD 12
OUD 14
OUD 14
OUD 42
OUD 12
OUD 12
OUD 11
OUD 15

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

OUD 16
OUD 13
OUD 16
OUD 13

RIJPERWEG 8 OUD «S
POSSTRAAT 34 OUD 29

KANAALDIJK 71
P,No*100
HOFv.DELFTIAAN 79 —

jaar
jaar
jaar
jaar

JAAR
JAAR

OUD 12
OUD 12
OUD 14
OUD 12
OUD 12
OUD 12
OUD 25
OUD 23

JAAR
JAAR
JAAR
JAAR
JAAR
JAAR
JAAR
JAAR

? Ar l^i OUD 15 JAAR

RIJKSSTR.WEG 35 OUD 13 JAAR
BIJLBVELJLLAAN E «23 OUD 13 JAAR
KILüSSTRo29(22) OUD 13 JAAR
DRIE " "



LIJST No.2

JJAMEN en VOORLETTERS

^ARTSEN,
/VEGTER,
* COHEN,
» IVANG,
\KRUIJER, »
->DELAGNEAU

^DELAGNEAU
'KINE,
'KLIJN.
xVAN MOURIK»
<^DE SMIT,^v -»
^VERMEULEN,] •
^DE SMIT, ^->
^vWALXtBNBURG ,

TELDER,
j T"DTHÜFr c JLttJJX»,

k VANDER POL, *
'VAN LEüVERDEN,
•^TAASSEN»
-HÏÏ BOOM,
'HARDEVELD
f SCHAAP,

DE BRUIN,
/SMIT,

^.UITTENBOGAARD
/BUNSCHOTEN ,
-BEINEMA,

kPIETERsJ A^
^GANEHSGGERAET \* NIEUWE, \, i

-BEINEMA

'TE RIDDER, /
{ PIBTERS) ,^.y *p_.____{^-'' ,
••MULDER,^KUIPER,
-?WESTEBDORP,
. SCHIPPERSf *
/VAN HOUTEN,
<VAN HINTUM,
/-HASSELMBI JER ,
'MEERMAN
(^BRUGMAN, >
AKKERMAN,

/ iiirT^ <y gjyf tflT .Tlff /A Tf ">

^VAN ROOIJEN,
-VAHDER BERG,
"PRINS,
^PHINS,
*STRINGER,
' HEINTZBERGEN,
•^TiKRNAR T S. ,.,...,
v 'P^ifTgRN,
^M*JUT1JSO

TH.
P.
H.
S.
S.
M.

R.
A.
R.
M.
A»
P.
A.

KO.
M.

BEB"
G.
B.

HANNÏ
WTT.T.Y

BEP
A.
H.

JACOB
BBRTUS

W.
N*A.

A.
J.
H.
H.
A.
Jo
R.
R.
K.
J.

J. S*
H.
U*
H*
R,
L.
A.
W.
J.
P.
R.
R.
L.
N.
A*
Ho
C.
G.
C*
JA

GÖSTA

WOONPLAATS

GROE T , gem . SCHOORL
GROET , gem . Sohoorl
VENLO
GROET , gem. Soiioorl
HEER EUGOWAARD
Les POURNEAUÏ pa^

IDEM
GOUDA
GOUDA.
GOUDA
GOUDA
GOUDA
GOUDA
HILVERSUM
HILVERSUM
HILVERSUM
HILVERSUM
HILVERSUM
HILVERSUM
HAARLEM
HILVERSUM
HILVERSUM
HILVERSUM
HAARLEM
HAARLEM
HILVERSUM
PURMBREND
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAART1""-^
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM 0

HAARLEM ',
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEMs
r< A T TJÏ WP (\r\1Wft Il lHiVt 1, ' IL>'T

SOEDlk ?

ADRES OPMERKINGEN

L< 1?1

87 a —
MECKELENBüRGSTR.l OUD 17 JAAR

- 93 OUD 13 JAAR
MIDDENWEG B «429

CHAILLEIJX YONNE
PRANCE.
IDEM

— OUB-14 JAAR
— OUD 14 JMR
— OUD 15 JAAR
— OUD 12 JAAR
— OUD 17 JAAR
KARNEMBLKSLOOT 19 —

KOEKKOEKSTR.22
"AVOND30F' GOUW 1
SCHOTERWEG 136 I.

GROTE KEETEN,B»34 OUD 20 JMB
OUD 24 JAAÏ



LIJST N0.3

SKÉEN EN VOORLETTERS
_r — — —-. — ___

f PIET JOU, A.
fBOSMAN, J.R*
MILLECAM, A*
WIT, B.
DOST, G.
STUTVOET - K»
SAGEL, H.
EISENGA Co

DE JONG, Dan S»S»
HELPANTIUS L.

rKBAMER, TH»
IKLEINKOUT, H* J»
RIETDIJK, E*

^KHAPE, N.
-DELFOHGE, A.
'AUPERS, H.
BULDER, D*

',DE RIDDER, G»
4DE RIDDER J.
tKANTER, TAMMO
'PERRIS, LESLIE
PERRIS, B.R.
nftNTifYR T?'frf*fVp4Qpm4SV/£i> Jt- UJJwJT

BANGSA VARGA J.
12 personen
KfUüMBRÈN ANTON
TINTE HEDIJ
PARKER GESOIJ
SIJMES G»
ISIJMES F »
WATKINS, G.
BIZET ROGER
WHITE PHIJLLIN Mo
GROES MARIJ G.
GtlLTING WOLO

-AITKBN, ROIJ
-TEARE S.

TESRE S«
LIJMO S*R»
DALTON, R»G.
'TLPPING, E.
sLAMB W.

De namen en adressen

1KRIJT. P.1 n-rhl^ J ^r •!• J: *•• •

STANDER HORST» M»
j SCHUT, H. J*
'BANT, W.

WOONPLAATS ADRES

LEEUWARDEN
BUSSUM
UTRECHT
WEST GRAFTDIJK
VEENDAM
VEENDAM
VEENDAM
VEENDAM BOCHT OOSTERDIEP

No»56 A.
yHffiPiiUM TJERKJWJiRD
TJBRKWERD
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
LEEUWARDEN LOMBOKSTR.2
BRADFORD BOLTON HALL ROAD
BRADFORD BOLTON HALL ROAD

HONGARIJE.
MAVAG GJÖT ZÖIASTR»
HENGELO H*Bokve Sloetwo323
el MUNCHEN
el PINNEBERG
el BURNLEIJ
MINCHINHaMPTON QUAüTS

IDEM IDEM
IDEM IDEM

WIERREo AU BOIS FRANKRIJK
ILFORD ENGELAND

IDEM IDEM x
LAUFGRABEN 18 Ks 3 II (24a)

HAMBURG

OPMBRKlwGEN

OUD 23 JAAR

OUD 14 JAAR
OUD 14 JAAR

OUD U JAAR
OUD 11 JAAR
OUD 11 JAAR
OUD 11 JAAR
OUD 14 JAAR
OUD 13 JAAR
OUD 13 JMR
OUD 15 JAAR
OUD if JA&R
OUD 25 JAAR
OUD 17 JAAR
OTTTl ?A .TAAT?\J\JvJj <••% U-ACib£li

OUD 10 JAAR
OUD 17 JAAR
OUD 23 JAAR

OUD 20 JAAR

BRAADFORD TAMoStr»LITTELE Horton
B^iEWOOD HIGHER Rd.268

IDEM IDEM
LIVERPOOL
LIVERPOOL
LIVERPOOL
LIVERPOOL
LIVERPOOL
LONDON

van de ORGANISATOREN VOLGEN HIERONDER*

AMSTERDAM VEETEELTSTR.169
ROTTERDAM JOHAN IDASTR£32
DONKERBROEK FRIESLAND
GROET, genuSohoorl

WEST GRAFTDIJK

De Opperwacktiï^Qater
Groepaoozdmaridant

OUD 15 JAAR
OUD 13' JAAR
OUD 14- JAAR
OUD 15 JAAR
OUD 15 JAAR

VOORZITTER
SECR./PEM.
h.openb.los»
h.Openb.loS»
adm0



QROBP, IFSVIQH _

v 2". J'.

>,.Mr. H,*A é WIISOET. „
^iMr. C. «T. VffiSSSS.
K'Mr. A. J6 G. imK
X'Mr. B. EB&KS.

„-•iMr . T. 0*BB.IEH. *
Mrs. i1. J', MAÏ. -i

» 4-, J. C» BRAKE
a. mr. v -
ï. BEÏ03STT.' i

Mias E.

BOYS 17 SBAEtS.

B.OY B&YPOEQ), •
MUB3PHY. -

BOEL.
BB.ISTOW.

GHAJQOLiEY,
> JOHH DS HASÏSR.
/ EIMOHL EELIS »
s HOUAIB (MEEN.
^ALtöT LIBBY.
xJ»THUft JlOdffi.

SMIIH. •
WIHSTOH.

B 3AIB13SRS
til "«HU».

J3STER ÖSABBGOK.
SEBÏTGE.

GOKSR.

GROUP.

'Miss Rixham.

UMS1 17

ROBSOH.
/morma ROB3ON.

GEPUT.

/ Mr»

17

MIXES.
MASÏERS

M-IISS. \.

/'

KIELIGK.
BARL. *
B HARïlISOH» ,

CR01K. -
SüfliOHS» .

IPSWICH GEtCfOg (TOTDER

WOOB/
HA2EIÏ, '

HÜHT *
VüBISH GROUP.

Miss Rees
Miss IURY GRIWITHS
Miss HïYELIS K&RT.
Miss MOR\®ST HUGHES.
Miss BNIB HDGHES.

TJllljBR 17 YEARS.

BiSA MCRGAN.
JOAN GETHIU.
VAEEKIE THOMAS.
pa trio ia roacht,
VIOHff MÖRGAH.
BERTL HABKÏÏR.
BERYL CRIÏFITHS.
SHIEIEf 1AVIB.

'AlBXAHliER,
PötELL.

MARGAKST JBHKIHB,
MAUH32E1T MATTHKÏS*
MSNA \.

Mr. J, G. ,
Mr. G.' TEAKS.
Mrs» J. G., TEABE.
Miss W. MS£B.
Mis s. M. RIOBY.

UKD1R 17 YÏÏABS.

L01TAIB
HONGER DAXTOK.
BDGAR TIPPIÏTG,

GHOUP.

Mr. I». G.' SYJsSS,
Mr. G. WASEIItS. •
Krs. ]j. ¥.. SYMSS.

ÏÏH^ER 17 YBAHS.

Aira SYKES»

IlffQRL GROUP..

Miss 1IHIIB.
Miss GROBH.

_IBBVriCH GROUP*

Mr l HATCHÏR.
Mxsft HATGHBR.
Miss





Bf38C14

è.

VI. RD.'
G. E H B I I"

24 Juni

n.a.v. tel.ond erhoud
r et G. 3." B. ot) 2™-6-48.

Esperantistancongres.

Uit betrouwbare bron ontving ik het bericht,

dat van 3 t/ra 10 Atagusttig 1948 te Schoor l een in-

ternationaal congres zal worden gehouden, uitgaan-

de van de "Tutmunda Junular Organiso" {Wereldver-

bond voor Jongeren)»,

Het congres zou worden gehouden in een thans
ï ' -̂

niet in gebruik zijnd militmir barakkeaakar&p te

Schoorl. Als een der organisiitorön wordt i i j ge-

reld een zekere Bantj'IIoofd der Openbare Lagere

Schoo,! te Groet.

Ik roge U verzoeken r."i3 SQ uitvoerig t;ogeli;5k

over dit congres te willen doen inlichten, -waarbij

ik het op prijs zal stellen - zo mogelijk - de na-

men en adressen der deelnemers en organisatoren te

vernemen, alsrede htui politieke oriëntatie.

HET HOOFD VAÏ; DE CK1ÜTRALE
VEILIGHEIDSDIENST,
namens deze»

De Meer Districtsconrandant
der Rijkspolitie Alkr.:;aar
te
-'H.-Jl'I ..L>0 .CL̂

J,G.Grabbendm



S Volgno.

GEMEENTE-POLIT IE - LE|?DAM

NO. L/ttC'- /o\ L E E R D A M , 21 «anuarl I9i|.8.
j?"* V*J Nieuwstraat 31

/'V' ' Tel.155-47 ^

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN: DUl\

12-12-19l|.7, Nr.25096

ONDERWERP:

v^enendaal-Bouwes

Naar aanléöing van uw schrijven
Nr.25096, d. d. 12 December l^lrf, betref f en-

,/yÉ de Veenendaal-Bouwes, deel ik U mede, dat
Jenneke Christina VSENËKDAAL, dochter van
Cornelis Josinus Veenendaal en*Slisabeth

XlBoüwêSi geboren te Graf t, 22 Mei 1920, is
gehuwd met Floris Meijdara, geboren te Leer
dam, 29 December 1919, van beroep teke-
naar, wonende te Leerdam, Lingedljk 28.

Zij is de N.H.godsdienst toe ge-
daan* Floris Meijdam was destijds bestuurs
lid van de Afdeling "Leerdam" van de Jga-
pjerajQjbojaoniia-Voor zover bekend, doet zij
noch haar man aan politiek.

De Inspecteur van Politie,

*~?+

^
iHD).

AAN:
de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst

te
's-Gravanhage (Javastraat 68).



12 December 7.

5̂096 <

III a.

X3C30QC

ÏZ.3. G S HE I n.a.v. schr. van Dstr.Alkmaar
a:d. Alkmaar der Rp. no 25096

Teenendaal-Bouwes t

Hiermede heb ik de eer U te berichten» dat mij werd medegedeeld,
dat te Leerdam, ten huize van haar dochter, sinds enige tijd verblijft:
gÜsabeth BOOTES. geb« 16 Hovember 1897 te Edam, wonende te Linaien.
Kapelweg no.l, wier eohtgenoot Cornelis Joainus yEER^lJpAALi ondermjseü
te Leerdam ernstig aiek lig$.

Aangezien Slisabeth Veenendaal-Bouwes» behalve voorzitster van de
Esperanto WereldJeugd Organisatie tevens, volgens verkregen inlichtin-
gen, een fanatiek coisniuniste is, moge ik U verzoeken mij wel in kennis
te willen doen stellen met de personalia en de politieke oriëntering
van haar dochter» Van laatstganoeiade is mij niet bekend, of zij gehuwd
is, dan wel nog de naam Veenendaal draagt.

de Heer Korpschef
e olitie,
e ju l E E D A M.

(\'

HET HOOÏD VM DE CENTOALÏI
V1IL2GHEIDSDIEKST
Namens deze:

J.G «Crabbendam.



GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITE

District MMaar

Afdeeling Alkmaar

Groep

COMMANDANT

No. 84 C.Y.D.G-eh.Pers.

Bijlagen:

Onderwerp:
Inlichtingen Kool en Bouwe s.

....Alkmaar.

BUREAU B
J/- //-

u

O

Ter "voldoening aan het gestelde in Uw schrijven dd.10 October
1947 nr.g-^1899 geheim, betreffende H. Kool, voorzien van het onder-
schrift v a n c C e " Heer Districtscommandant der Rijkspolitie te Alk-
maar dd.14 October 1947 nr.190 C. V. D. Geheim Persoonlijk, heb ik de
eer UHoogEdelGe strenge het navolgende te berichten.

De door U genoemde N. Kool moet zijn,AALïJE KOOL,geboren te Graft
16 September 18 9 5, ongehuwd, inwonende bij haar moeder te Wefct Graft-
dijk nr.112 gemeente Graf t.

Genoemde Aalt j e Kool neemt thuis de huishouding waar en is te-
v ens agente van een Verzekeringsmaatschappij gevestigd te Gouda.
Haar overige tijd besteedt zij aan de
t en" van welke vereniging zij enningmeester
•nssiiia.» .j. - i j j_ i - I .J.T :*H»»««»a»»«ife ,Femoeit zich niet met politiek en voor zover bekend heeft genoemde
vereniging met politiek niets ui t staande. Aalt j e Kool, die op geen
enkele wijze op de voorgrond treedt, staat in de gemeente Graft gun-
stig bekend. ^^3^^^^^^m^m^'^^^m^^& is Elisabeth
Bouwes, echtgenote v an Cornelis Joslnus VESTEND AAI , onderwijzer, wo-
nende te Limmem,Kapelweg nr.l.

Deze ELISABETH BOUWES is geboren te Edam op 16 November 1897. Zij
is bestuurslid van de Yereniging"Tutmonda Junular Organi zo (Esperan-
to Wereldjeugd Organisatie) .Yolgens bekomen inlichtingen geeft zij
op eigen verantwoording 'het EsperantobladnLa Juna Yivo" uit. Met
die uitgifte is zij begonnen in Juni 1934. In Maart 1941 werden al
haar bescheiden op gemelde Organisatie betrekking hebbende door de
Duitse bezetter in beslaggenomen .Na de bev rijding van ons land
kreeg zij die weder terug van de gemeente Limmen. Zij voert veel
correspondentie met personen en verenigingen in alle landen der we-
reld. Zelf ontvangt zij zeer veel brieven uit het bui ten-land. De
drukwerken die zij verzen dozijn gesteld in de Esperantotaal. Zij
heeft een zodanig drukke administratie dat zij meermalen door een
secretaris moet worden bijgestaan. v
Yolgens bekomen inlichtingen van de Heer B rgenieester van Limmen is
zij een fan a t ie . k Q P M ^ a A g .Dat zi j als ~ * m ' ' : ' ! " '
treedt, i s '"gëüJTëken. Genoemde Elisabeth Bouwes vertoeft
thans sedert enkele weken te Leerdam bij een dochter van haar.De
echtgenoot van meergenoemde Bouwes ligt te Leerdam ernstig ziek.
Doel en actie dier Organisatie schijnt gericht op nauwere betrek-
kingen met de jeugd v an verschillende landen door middel van
Esperanto. Omtrent de samenstelling van het bestuur der genoemde
Organisatie kon ik thans geen inlichtingen verkrijgen.

AAN
den Heer Hoofd van de C.V.D.

te

's GraTV^enhage
d.t. Chefs

De Adjudant
wnd. Af de l ing s commandant

P.van Breukelen

(•ATRIA-AMERSFOORT.



GEZIEN
Commandant K^iwpoxifi

District Aikmaar
Alkmaar, l ^ i\lüV. 194?
De Pistriets-Commandant

ar



mij ¥F»1 tt willen



APSCILgffT.

Allied. Censorship (Hetherlands) VUicT

Aard v. h. stuk Soort correspondentie (V/O/T) CüHSUTLi- No. 39318
RAPrOiffi Dd„ 25-5- '47

_bri.ef ...... tprese_laten post 7 ____ ____ __ _________________
i ,. GEADi&öSilEHDE : , Datum (Cp. datum v. post stempel)

N. Kool l, S-Ho / !"', ' 17-3- 'Ar? •, •••-^-— --"-»-*
T.J.O.-Centroi^x F.Dyba " ' - '° j Vói
West-Graf dijk^ Aegidienstr.3 Taal Esperanto i

;ij.xÈioiioüau.L, Vhri f-p T>Ontiorten • l ' ""'''1947Duitscmand (tö vonöe ̂ p^o^ben. ,;
{ C q_ „ pi aat s v.terpost- ^* l\/

"bezorging ) ^

Kadere .behandeling van liet stuk: Instanties, aan " we lic e dit rapport vrcrdt
. . gezonden:

vrijgegeven, 1.̂  llyBiii MvBi LIOICW

Kantoor /Groep Af d, /Taf el Censor Controle Datum, wa££&£^ocerLSU'reQr&i .
Asd 4 3938-4010 40 C 3 Csi-3- '47^1 / / /

t o l i t i e k
TIî  V^ DE IN KBnüiiLjiÏjTi Ĝ 'V̂ ü

"TUTMOND/i JTO7UIÂ -.Cl{QxiKIZOi' T>A.Y.

. « De brief bevat als bijlage het numrier van Oet.1.946 von "La Juna
iSio", orgaan van de "Tutnonda Jvinular-Organizo" - f»fói'>eldverbon(I

van Jongeren) - afgekort T.J.O. -, opgerioiit in Aug.1958 te Groet in
Nederland, in welk nuncier doel en streven dier organisatie worden
uiteengezet.

Het doel wordt aldus omschreven:
de .rijpere jeugd het bewustzijn bij te brengen der v/ere Idverbrosdering,

i we ik doel wordt nagestreefd door/
j l de propaganda van het Esperanto onder de rijpere jeugd der geheel©
f wereld;

S het arrangeeren var. internationale ontmoetingen;
3 het lezen van oen gemeenschappelijk blad;
4 briefwisseling in het Esperanto;
5 alle geëigende middelen ter verbroedering der nenscheri van de
verschillende naties, godsdiensten, rassen en politieke overtuigingen,
Toorts zal er naar gestreefd v/orden, dat het Esperanto als leervak

op de scholen zal worden ingevoerd,
Hoofdzakelijk tracht de T.J.C, de jongeren te bereiken, tusschen

den 16 en 25 jarigen leeftijd.
--3=!SSSt In het begeleidend schrijven wordt de verwaciiting uitgesproken,

dat geadresseerde propaganda zal maken voor de T.J.O. onder de Duits ch e
rijpere jeugd.

Het orgaan van de T.d.O. heet "La Juna Yivou - '"Eet, _ jonge Leven".
/i/ Een tweede brief van gelijksoortigeh inhoud is door afzender
' -Vf^-gericht aan/lievr.^riedel Bues, .Friedr Ebertstr,9, Hannover-^icklingen,

BUREAU B .;;

Coll.: dH.' \ „ ~i ']







f\i konas en tuta Europa la variecon,

\^_^/ belecon de la pejzagoj de Hungar-

lando kaj niaj eksterlandaj gastoj kun-

portis ec trans la maron la bonan famon

pri la natur-trezoroj, rica kulturo de nia

lando. La romantika beleco de niaj montoj,

la Danubo kurbiganta sub niaj novkonstruitaj

pontoj, la »Hungara Maro«: — la lago

Balaton —, la fama hungara ebenajo, niaj

kulturigitaj urboj kaj belsituitaj refresigejoj

prezentas nenombreblajn eblecojn de la ripozo

kaj amuzo.

Hungarlando progresanta al Ia socialismo

edukas novan junularon, la cirkau-krono de

niaj montoj sirmas novan vivon, la akvo de

niaj riveroj, lagoj, la sunbrilo de niaj kampoj

maturigas novan frukton. La garantiajon

de nia estonto : "niaj n infanojn, junularon

servas, edukas, instruas kaj amuzas citi

natura beleco de nia lando, la rica kulturo

de niaj urboj.



Oni tute malzorgis Ia edukon de la hun-

gara junularo dum la pasinta regsistemo. La

scienco, arto, ec kelkaj sportoj, kiel la laün-

teniso, skermado kaj skiado, estis la ekskluziva

privilegio de la kapitalistaj kaj grandbien-

posedantaj junuloj, dum la sortparto de la

laborantaj gejunuloj estis nur la sencela,

ekspluatata laboro kaj mizero. Antaü la

infanoj de laborist- kaj malricvilaganaj ge-

patroj estis fermitaj la pordegoj de la superaj

lernejoj, car ili ne povis pagi la kostojn de la

instruado. Kontraüe la hungara popolres-

publiko apogas en cio plej amplekse ia junu-

laron kaj donas ciujare grandegajn sumojn

por la edukado de la junularo. La hungaraj

gejunuloj estas jam post plenigo de siaj

dudekaj jaroj plenaguloj kaj havas balotraj-

ton sen konsidero de nacieco kaj sekso, an-

kaü agerne partoprenante en la publika vivo.

En Hungario la infanoj komencas generale en

sia sesa jaro la lernejajn studojn. Dum iliaj

La monumento de Sandor Petöfi, la junulara gvidanto kaj poeto de la
184$ jara re.volu.ao ; malantaüe la Liberec-monumento sur la Gerhard-
monto (Gellért-hegy)



okjaraj studtempoj gis la

14-a jarago ili povas envicigi

en la pionir-movadon, kies

celo estas eduki el la mal-

grandaj pioniroj korpe kaj

anime sanajn plenagulojn.

La gvidantoj, la pedagogoj

de la movado konsciigas ce

la infanoj la signifon de Ia

bona lernado kaj ili klopodas

instigi ankaü la pli malfor-

tajn lernantojn al diligen-

teco. La pioniroj havas oka-

zon progresigi siajn spe-

cialajn talentojn. En ciuj

lernejoj funkcias fakrondoj.

Tiujn natursciencajn, biolo-

giajn, formad-artajn, danc-,

muzik-, sak-kaj aviadil-mode-

listajn fakrondojn direktas

la plej eminentaj pedagogoj

La êatata sporto de la junularo .
la aviadil-modelado



Pionir-fervojisto dum deioro

de la lando. Pri la altnivela kaj al la ago

de la infanoj konforma amuzado zorgas Ia

budapestaj Pionir-Teatro kaj Pionir-Film-

teatro, la Stata Marionet-teatro kaj la regulaj

provincaj arangoj.

La plej pentrindajn punktojn de la

montarregiono de Buda interligas la Pionir-

fervojo kurbiganta sur 12 kilometra vojparto.

La trafikon de Ia trajnoj plenumas entute

infanoj, la sola plenagulo sur tiu fervojlinio

estas la lokomotiv-estro. Esti pionir-fervojisto

signifas distingon kaj la malgrandaj okupitoj

de la fervojo — plenumantan konsiderantan

trafikon — ricevas seriozan fakedukon.

Ce la stacio Csillebérc de la Pionir-

fervojo situas la plej êatata refresigejo de

Ia pioniroj : la Pionir-Urbo, kie de la publik-

administrado gis la administro de la posto

kaj telefoncentrejo cion plenumas infanoj.

La moderne ekipita urbo, havanta ankaü

sportejon kaj nagbasenon, gastigis la lastan



Desegna leciono

Praktika instruado en la siudlaborejo



someron grandnombrajn pro-

vincajn kaj eksterlandajn

infanojn.

La stato de la industriaj

lernantoj simile multege san-

gigis depost la hontindaj

situacioj dum la fasista re-

gimo. Tiutempe estis nur

en la cefurbo por montrado

kelkaj lernant-hejmoj. La

plej granda parto de la in-

dustriaj lernantoj vivacis

inter mizeraj cirkonstancoj,

ili ne ricevis salajron dum

siaj lernantjaroj. Depost

1945 Ia vivnivelo de la

industriaj lernantoj altigis

persalte. Hodiaü oni edu-

kas en Budapest kaj en la

provinco en laüfakajn hej-

mojn Ia fakiaboristojn de la

La faklaboristo de la estonteco



Generala lernejo ce la
Kiïidn György-strato

estonto, kie ili ricevas krom Ia logejo senpagajn

nutradon kaj vestojn kaj en siaj laborejoj regulan

salajron. Krom la deviga teoria instruado la stato

muite zorgas pri la praktika lernado. Tiun celon

servas la specialaj 'studlaborejoj, kie nur lernantoj

laboras sub direkto de la plej eminentaj faklabo-

ristoj. La stato certigas por la industriaj ler-

nantoj ankaü kvarsemajnan pagatan libertempon.

G/anda procento de la lernantoj de la mez- kaj

ceflernejoj, kiel ankaü de la universitataj studentoj

estas laborist- kaj vilagan-devena. Tiuj mez- kaj

ceflernejaj lernantoj, kiuj logas maiproksime de la

sidejo de la lernejoj, ricevas logon en studenthejmoj,

kie oni ankaü prizorgas ilian nutradon. Ilian edukon



kaj lernadon direktas bonegaj pedagogoj. La lernantoj,

kiuj atingas bonajn ekzamenrezultojn, ricevas subven-

ciojn, kaj al la pli malfacile lernantoj la Ligo de la

Laboranta Junularo konkorde kun la koncerna instru-

istaro heipas tiamaniere, ke gi envicigas apud ili po

umi bonan lernanton, kiuj regule okupigas kun siaj

kamaradoj. Samcele funkcias ankaü lernantaj rondoj.

Bibliotekcambro en metilernant-tiejmo

Ankaü sur la tereno de .la artoj malfermigis

potencaj eblecoj antaü nia Junularo. Artaj fakmez-

lernejoj, ceflernejoj staras je dispono de la talentaj

gejunuloj. Inter la avangardaj artistoj de niaj plej

grandaj teatroj, de nia filmfabrikado ni trovas grand-

nombre popoldevenajn junulojn. Multaj belartaj

ekspozicioj, la plej elstaraj okazintajoj de nia muzika

n m



vivo estas kunligataj grandnombre kun nomoj

de junaj geartistoj. Granda nombro de niaj

verkistoj, poetoj apartenas al la j una gene-

racio, jaili prezentas plej fidele tiun grandan

sangon, kio okazis en Ia vivo de nia lando.

Tuta vico de plej belaj artaj kreajoj, altnivelaj

teatro-prezentadoj kaj koncertoj pruvas, ke

niaj gejunuloj eluzas la eblecojn donintajn

de nia popola demokratio sur ciu tereno de

Ia artoj, ke ili prenas parton en la serioza

laboro, lernado kaj Ia atingitaj rezultoj

pruvas, ke ili povas uzi sian talenton vere

en intereso de siaj patrujo kaj popoio.

Nia popola demokratio muite insistas

paralele kun la instruado la sirmon de

Studrondo
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la sano de Ia junularo. En Ia jaro 1950 oni regulis per

ordono la higienon de la infanvartejoj kaj lernejoj.

La ordono certigas senpagan higienan flegadon por

£iu infano vizitanta infanvartejon, por la lernantoj

de popol-, generalaj, mezaj, metiaj kaj komercaj

lernejoj. La prizorgon. plenumas lernejkuracistoj,

infanfakkuracistoj kaj speciale por tiu celo enoficigitaj

kuracistoj. Oni esploras la infanojn antaü akcepto

kaj oni faras almenaü unufoje j are generalan medici-

nan revizion pri i!i. En la infanvartejoj semajne

respektive ciutage oni kontrolas Ia sanstaton de la

infanoj. La gejunuloj, kiuj apartenas al la dangerigata

aggrupo, ricevas devigan senpagan protektan vakci-

nadon (difterito, BCG, variolo). En 1950 3 milionoj

infanoj ricevis protektan vakcinadon kontrau skarla-

tino. La evoluo de Ia infanoj, krom medicine kontrolita

nutrado, estas certigata per sufica kvanto de »D«-

vitamino. Per la reto de ambulatorioj oni ebligis la

detalan medicinan esploron de ciuj metiaj kaj komer-

caj lernantoj antaü elekto de profesio. Sur bazo de Ia

medicina esploro oni direktas la junulojn al profesioj

plej konformaj al iliaj talento, inklino kaj korpa

strukturo. — En aügusto 1950 aperis la registara

ordono pri la kontraümalsana asekurado de la lernanta

junularo. La nova ordono estas la unua unueca,

ampleksa reguligo de la kontraümalsana asekuro

de la gelernantaro. — La plej grandan rezulton mon-

tranta sektoro de Ia sandefendo de nia gejunularo

estas: la refresigado. En la jaro 1950 la Landa

Konsilantaro de la Sindikatoj somerumigis 15,000

infanojn (5—14 jarajn) en la plej belaj pejzagoj de la

* lando, ce la bordoj de la lagoj Balaton kaj Velence,



. ^

f 'f j/*^^'3t»?
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kiel ankaü en Paradfiirdö, Miskolctapolca,

Sikonda-fürdö kaj en aliaj famaj montaraj

kaj apudakvaj refresigejoj. Dum la someru-

mado kuracistoj kontrolis la sanstaton de la

infanoj kaj kvalifikitaj pedagogoj atentis pri

ili. La lernantaro pasigis sian ferion en bonege

ekipitaj refresigtendaroj, arangitaj en la plej

pentrindaj kaj plej sanaj refresigregionoj de

la lando.

Satata tempopasigilo de la hungaraj

gejunuloj estas la sporto. Jam Ia infanoj

posedas siajn memstarajn sportrondojn kaj

sportejojn. En Budapest sur la pionir-

sportejoj de Margitsziget (Margaretinsulo) kaj

de Csillebérc multmiloj infanoj akiras Ia

praktikon de la plej diversaj sportbrancoj.

Pordega gardisto en la somera tendaro



Aria salto en la Sportnagejo de la
Margaret-insulo

•'•^ttsf-'^" *"*af ^^
tji?ïi* * * * ̂»^f»*t~

Grandnombra publiko vizitas la solenajn pre-

zentadojn kaj konkursojn. En la M. H. K.

(»preta al laboro kaj batalo«) movado, kies

eelo estas la popularigo de la sporto, la plej

granda plimulto de la gejunularo partoprenas.

La uzinaj, lerneja] kaj vilagaj sportorganizoj

rieevas senpagan ekipajaron. Nia registaro

krom laüvica pretigo de sportejoj apogas

per sennombraj decidoj la sportmovadon de

la gejunuloj, ekzemple oni certigas sur la

laïintenisejoj de la uzinoj por nia junularo

ciu postagmeze de la 15-a gis la 16.30 horo la

necesan ekzercad-tempon. En multaj sport-

brancoj, kiel en nagado, atletiko, futbalo,

la junularo estas en la unua vico. En la

vintro 1950/51 estis jam certigata ankaü

la ebleco de skiado por Ciu hungara junulo :

la ski-asocio konstruigis ski-staciojn en la

diversaj montarregionoj de la lando, kie oni

disponigis al la junularo plenan ski-ekipajon

kaj ili ricevis konforman instruadon.



Ski-salto en la montaro de Buda

Pilk-ekzercadoj sur la Pionir-sportejo
de la Margaret-insulo



Gaja junularo sur la Gerhard-monto
(Gellért-hegy)

La hodiaüa hungara junuiaro havas liberan,belan

vivon ! La stato — kiel bonaj gepairoj — kun gar-

dema prizorgado heipas, apogas ilin. Antaü niaj gejunu-

loj malfermigis senlimaj eblecoj kaj la hungara junuiaro

jam vidas klare la grandajn taskojn, kiuj estas antaü gi.

Gaje, kun konscia decidpreteco, kun forta volo gi

lernas, konstruas, produktas kaj kreas, por batal-

akiri la felican, pacan estonton de la tuta hungara

popoio!

Festmarsado de la pioniroj



Por plia informo bonvoïu turni
al la vojag-

kaj trafikoficejoj au
al la eldoninto de tiu ei kajero

IBUSZ
HUÜSTGARA

INFORMA KONTORO
POR FREMDULTRAFIKO

Budapest
V., Deak Fereno-utca 2

au

HUNGARA NACIA
LANDA OFICEJO

POR TURISMO
Budapest

VH., Dob-utca 76-81

Reaponda eldonant-o: BELA LUKACS

Presejo:
ATHBNABUM BUDAPBST, HUNGAEIO




