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"Brochure Vaderlana.s 
Verbond 11• 

• 

�mt��nt het ontstaam,eventueel verspreiden,van 

de brochure "Vaderlands V€rbond" is bij de Hooiden -

ct.er I"D. •s te taaastricht,Heerlen,Roermond,Breda, Utrec_ 

Amsterdam,Rotterél.am en Den Haa.g geinformeerd. 

G�en der autoriteiten hadden ooit gehoord van een 

partij, verenigicg of ins·telling genaamd ''Vaderlands 

Verbond"waarvan de brochure zou kunnen uitgaan. 

Bij hun dienst Tias nimmer iets gerapporteerd,om

trent het verspreiden van een dergelijke brochure in 

hun gemeente. 

Mochten er eventueel bijzonderheden in dit verband 

bekend worden, dan zal o.i t aan het Hoofd van de C. V.D. 
worden medegedeeld • 

Bij informatie bij de Heer R. (verbinding yan de 

c.V.D.)bleek,a.at ook in de mijnstreek de brochure "Va

derlands Verbond" onbeltend is.

's-Gravehhage,den l November I947. 

6.



COMMISSARIAAT VAN 
POLITIE TE HEERLEN 
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.LITT.:G• No.:263;47. 
Aan l��ï)f�·l'§ J 

• 

het Hoofd van de Centrale Veiligheid sdienst 
Javastraat 68 

1 s-G r a v e n h a g e.

Hierbij heb ik do eer U te doen toekomen enige 
foto-eopieën van een tweetal brochures betreffende 11Beginselverkla-

l ring Vaderlands Verbond" en betreffende het aan Ir.F.C.:M.Wijffels
op zijn verzoek verleende eervol ontslag a.ls Inspecteur-Generaal der 
Mijnen. 

Beide brochures staan nauw met elkander in verband. 
Ik adviseer U, indien U althans nadere inlichtingen ter zake wenst, 
U in verbinding te stellen met de Inspecteur der Rijksrecherche M. 
Erasmus. 

s/s. I .D.Heerlen • 
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Beginselverklaring. 
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On:; uitgangspunt: 

de meer dan ergerlijke wljze, waarop vaak het algemeen wel7,ijn 
aan eigenbelang, groepsbelang en partijbelang, aan persoonlijke 
ee!",mcht wordt ondergeschikt. gemaakt, niet alleen door parti- · 
culleren, maar zelfs door velen, die met gezag zijn bekleed; 
de steeds verder gaande ontaarding van de politieke partijen, 
welke met hun veelbelovende programma's er blijkbaar hoofd
zakelijk op uit zijn om aanhang te verwerven en te behouden 
� 5ll_ardoor .luist de belangstelling, waardering en medewerking 
"� besten van ons volk verliezen; 
het achterwege blijven van een juiste rechtsbedeling en rechts
zekerheid.; de overmatige druk op de vele sectoren van het 
maatschappelijk leven, welke het particulier initiatief en de 
persoonlijke verantwoordelijkheid uitschakelt; het kunstmatig 
in het leven houden van onnodige overheidsinstanties: het ge
ringe besef van verantwoordelijkheid bij vele gezagsdragers; 
het onvermoeid doorwerken van liberalisme, kapitalisme. com 
munisme en andere destructieve krachten, die met grot<' kennil; 
van zaken en inzet van alle middelen en krachten on. staats 
bestel e,n onze maatschappelijke orde verwoesten ten gllnste van 
één bepaalde klasse of stand; het groeiend VEtt·.ret. bij zeer velen 
tegen deze onhoudbare toestand e;i de wil naar vernieuwing, 
naar herstel van openbare zeden, naar recht en welstand voor 
allen, naar evenwicht tussen vrijheid en gebondenheid, kortom 
naar een eerlijke en onkreukbare behartiging van het algemeen 
welzijn; 
de behoefte aan coördinatie van deze constructieve kmchten, 
die te-veel verdeeld en versrupperd zijn, aan doelmatige wcrk
�ing, aan onderlinge steun, aan de vorming van een ge 
�chappelljk front dat opgewassen is tegen de georgani
seerde en massale aanval van de tegenstanders. 

Onze doelstelling is: 

een samenbundeling van alle constructieve krachten, om de be
staande misstanden te be�trljden en te ijveren voor het alge
meen welzijn en de opbouw van een goed geordende samenle
ving. verschillen in politieke zienswijze of confessionele over
tuiging :1och standsverschillen geen beletsel te doen zljn voor 
deze samenwerking, mit..� allen bc.:zield zijn door de wil om, 
aanslu tend bi.i onze eeuwenoude vnacrlandse en christelijke 



tradities, ons staat.sbestel en onze maatschappelljke orde gezond 
te maken; 
een algemene verheffing van het zedelijk peil: met name betere 
gezinszeden, onderling respect van de standen en klassen, een 
christelijke bedrijfs- en beroepsethiek; 
een algemeen verbreid verantwoordelljkheidsgevoel voor het ge
µieenschappelijk welzijn en bij alle gezagsdragers een diep beset 
van....liilil.m dienende functie; 
hetW,trijden van het pauperisme, door ook de minst bedeelde 
klasse in staat te stellen, particulier bezit te verwerven. 

Hoe wij dit denken te bereiken: 
door een grote, landelijke organisatie, gewestelijk en plaatselijk 
ingedeeld, welke verschillende standen, politieke partijen en 
confessies federatief omvatten, maar in haar doelstelling zelr 
niet een bepaalde politieke richting is toegedaan; 
door een persoonlijke prestatie van ieder lid, waarvoor hij des� 
noods apart zal werden opgeleid, en daarenboven een financiële 
bijdrage; 
dO\. r e m vanuit een steeds groeiende kern met r.. r tllo, film, 
toneel. lezingen. brochures, de massa te beïnvloeden; 
door voor dit alles zo mogelijk van bestaande organen gebruik 
te maken, maar voor zover deze met haar doel overeenkomen 
of instem.men; 
door voornl opbouwend werk te leveren, alle schakeringen van 
vijfde colonne te bestrijden en de misstanden, waarvan zij pro
nte�:, uit de weg te ruimen; door zich tot taak te stellen, alle
werwi,jke misbruiken en misstanden openlijk aan de kaak te 
stellen en te lijf te gaan mt>t behulp van onomstotelijk feiten
materiaal, waarbij heel de organisatie als één man Zich achter 
e!k protest zal stellen. 



"Met ingang van 1 necen\ber a.s. is op eijn ver.zoek aan 
ir. F. C .M. Wijff els eervol ontslag ve 1leend als Inspec.-
tellr-generaal der Mijnen. 11 

Zeld� heeft een nieuwtje,in de Mijnstreek en ook in ingewijde kri'r;gen
elèers in de lande,zulk een sensatie verwekt, als di t vierregelige officiele
bericht in de dagbladen van Dinsdag 21 October 1.1. Zelfs de eenvoudigste
"Kompel", tot wie af en toe wel eens een vleugje van de hoge "Mijnpolitiek"
doordringt,rook,dat er aan dit schi:önbaar hhel onschuldige krantenberichtje
een "luhhtje" was. Niets immers had erop gewezen, dat de nog eerst een jaar

• in functie zijnde Inspecteur-generaal van plan was deze mooie taak op te ge
ven en zich met een "odium cum digni tate" ter\28 te trekken, al wist men ook
in brede kring, dat hem deze positie doorbepaalde lieden zeer innig werd
benijd.

Wat was er eigenlijk gebeurd. Hoe kwam de heer Wijffels ertoe om zo
plotseling eervol ontslag aan te vragen.

De verwachting, op deze en nog andere vragen een antwoord te vinden,
dde elkeen, avond aan avond, bij thuiskomst van de Schicht naar de "gezet"
grijpen. Temmer omdat verwacht kon worden, dat de duizend-en-een geruchten
welke de ronde doen, toch ook wel tot de redacbiebureaux van de pers in de
Mijnstreek zouden doorgdrongen zijn o Maar de bladen van de Mijnstreek zwe
gen tot heden ale vermoord. Waarom.

Waarom onthullen deze katholieke bladen niet de heimelijke machinaties
van de toch overbekende, men zou kunnen �eggen "traditL"nele" vrijmetselaars
heerschappij in onze Limburg•se mijnen, welke thans weer een succes van
belang in de wacht heeft kunnen slepen. Waarom niet een energiek protest
doen horen tegen de gang van zaklm in de hogere regionen van het bestuur
der �jnen, waar katholieke figuren z�veel mogelijk worden geweerd of ge-

. elimineerd en alleen maar genade kunnen vinden, wannner tij zo weini� rug
�gegraat hebben, dat zij zich voor het vrijzinnige karretje laten spannen. 

Waarom niet de moed gevat om de vinger waarschuwend o� te heffen 
tegen een katholiek minister en hem gezegd: Wat gij doet of onder Uwe ver
antwoordelijkheid doen laat, heer minister van Economische Zaken en Ener
gie, is niet ? wat men van een katholiek bewindsman t/')<'h eir enJ ijk me:ant te 
mogen en moeten verwachten. Hetgeen, met name, in dê :fil.jnstreek cebeurt . wek 
de indruk Excellentie, dat de behartip.-m.ng van zekere private asriratie� 
praevaleert op de verwezenlijming van sociale idea�en en dat met gebruikT

mald.ne vaninvloeden, welke wij, katholieken, als aan ons Yijandig moeten 
bestempelen. 

Ziet, dit zou door onze katholieke pers 
gebracht moeten worden en zeker �ou zij een 
laten horen t nu met een arglisiig berichtje 

van de Mijn streek naar voJr 
vlammend protest },ebben moeten 
in de rerE een slo+- unt 
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g& eau maeat13rlijk �vsp •1ld,�&.r ontria opolo 
Is z ij gen .eot'ls het 1�ovolg van hst int1m1d et"en.de tele:f'oontj e11dnt 

de h(loriirenE ... teur van ��n •l,it.1bu:rgs d0..,.olad- no8 niet zol.1ng ,:elf'aan met 
"den aa�g• h&d? Toon hot Dapt.rtament von liloonom1 soha Z�koll zioh IJl.eldde, 
wo:.-<': ham. eezagd; do :iinister enst ïJ Perso nlijk: te ripr1Jk-'9n" Zijn& Rxcel
lentie · e toen vrij kort al}\ar ciuic elijk en zeis "1J w artilrel oTer O • • •• 

is mij niet "Velgov�llig. Als ü Toorte;uat z.o te schrijven0 zult 1J de ;u
vol-O'Oll in U'w pa:piertoewiJ ing onjervinden." tö.alke vl'i·--ndglijke wenk oon 
dui<'elijkheir\ ni3t� te ,,enaen ova.r1:.iat 1> ,.la :uen oodenkt, dat d.e papiar--
1...i ij z1ng n�lo een p�tir do �en tevoren van. Ond-.'lrl,ije naf:lr liioonomirche 
za··en *'-s verhuiisi!o 

Dr:3sr hl!lt oni'er dozo om!.!lt.1ndighe<len uit·i,B.!!lotón 1�0 dot de P'il.L"D ei!,��,,
i:i.a-er bi:,·e •ing ::iendaoht e..è\D .'o onf�r�erp(llija:e kw<'atie zal 0'31'taden en zij 
�venmin �enfl!>sn za.l zijn8 �en ui i;eenze,,tinR Vflll hetw•e!i zich acht er fü> 
coulieaen van nat tsiijntonr.el �fep��lt op �c nem�n0 1.ien wij onr verplicht0
ons t11et deze oni\erhondse ot·ie.f tot de OI,enbr1arhoid to ,..iaht-9n� 

Voor een r.:o•.�d b"grip van ,·oken> ,•11.1.en "iJ ons u.llet e 1rst badg hou ... 
den m.et het Sta•.t ... toezi�ht op oe •fijren0 De �t ,3v�r heP.ft in n-oE: r jt;i
ren 6e Inspectia-ga;11n·�al der .Jijne:n in •estE1ld 011 ervoor te wE>ken0 d1t
de è!!' werk•(over �lle i,o,?r !hri ""en omtr"tnt Toiliq;h:,i<\,· ,�� o!ldl:\.,ió. en &1'· 
baid zou nakomen"' Men zou b�-ç populair zo .�unnan ui tt'lt'Ukl<.en0 ua·� � e In-� 
spectaur-gonsracl der .liijnen öe �n:·b�i e:r te •,3:1 -:ie 'lfiJ.lë:"1<- U! en �1 '.3.11ting 
van de ztj�e van de k�pital.ischtische Me�k��ver beschermt0 D, i���alling 

ven deze Inspectie is wal het basta-bewijs vAn de nooäznkolljkh0i� v�n dit 
st·,a.ts·;oezlchto hlaar eve•,. f.uidolijk is hst- d�� d"' p;rotttndeel li"�r"l8 
ot 1rU1oonnieke mijndix-·lctio· l!l,J"r ,�1ntg w.� 1:r.,1aring voor e::e A. • ��.einstel
li:ng lcu.nnen heb bent, t3t konc.'\9n zij ven "hun l:lto,tdpunt 'be"i en b "ter 11oen

0 

dan ervoo-r te zorgen, dat �acstvAt'W".nt n in voldoeni:e mate in J1t St� tg,... 
toezicht zoud�u zijn vertegenwoor11igd'I !fot st, wta;to,.nicht oo re !:Iijnan is 
don ook st, �da �en �urcht van t�t vri;zin�iv. �..mbt�n ren6o� g�, �st 0 De K�
tholle, I.ir:i.bur.!f"'r h.rnft zich bij vooTtrlurin<5 ··� c.n ,rur11an �r:r")r13n9 dat 
èie hogere functies in dit St:. 1�stoedcht8 zo,11� trou ''lllS ook in .. •n·1 "'re
t'11c'!ren v1.n <'ienst bij de ,..iijnenD �t<>i;;ds door n t.::?t Limburraa 7r1Jz1nni,"e� 
aik:vijle maconnieke elementen 1,erden vorvu do l)(' la çi•e posit1es0 ci e 
kleine ambtenaar9"' en belm.btenpoatanv j�� dis �·ren goed voor J9gddignfn 
uit de strollk en lr:athol19ko Jen minzame cono >s31e,l •elks t)Ventueel hot 
bodj s moest laveren.0 <'l ... t ook katholiokon • r,n oe '!ijnen <1en 1c ne hc,b1'611Q 

Onder ae Int·;,eeteul"-i:-:ansraal !!s-çars11hoot Vü:O. der Graoh-ç 1-1ohaen voor 
het esrat c:i'ln ande,•e g.::ast te zullen doorbr "lran.e Toon , gze afscheid nam 
�etten de liberale kops�ukken 1lleo erep� o� àen re�r1se Tan �an katholiek 
tunotionaris to voorkomen $tl "an dst oe benoerdn.., v•n de h,3er Ploem door 
t b nr t111 ,,,,;i. 1 eiuis 
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·!0t t>rtl.�t'.Zt .}�C'.!.n l'1l"tG)f,, .�tJ;t .1{}'1',a -:1 l ,,/1,,.J.r: oonnt?'.llli lr-1 hf!t gcN�t4 1'?.l.et
r.�1.- f.i�:î i\\tn "i{(ln {lt. ��1.Jsi.mû.�)-.!. r-1.a,.1�,t ;,1 1.n "o 'i n:...�1"1�:" n .·.:.�. l?;l�J.1 

·,. lfo
� �..1.J4.,$C';t·$}ll1Á�liit! ._.,,,:! f;T î.!�û.!" ;• <t• �1n UO • l1.èCl"lÛ.6t t1(llJ.-., fl. ��1.t. ,rog�m, �0-
1'.,.''ta t !I'."'11.;.l rt�t U�.>i'�\ "t \. ÏLC:it "'.i,J .�,.::0.i'li \ 1';.c't �fu_"'G,"l.:t,;.Hll",5 dt°! tl��,,.� � 

-..JC.,.i!,t:.r.·tt�Qt� 1� z;lJ.n °;0� .. !J �.,-c . .i 1 • fi;f': r• .ii.HO tl �ê r{ r:nnnfèv.Wt·-3:�ü• <\è Îl�U� � 
tt.;.au.vt>;.l" a-G ?=t-> i �'1-l tnspa<:t!Ln� .. � ,i:�· ,, - a-.:c.n 1 :n l\),:_.our..,�cr? e.ri. �riM'·i .. � .� 
�ar. d-'> n��!t l1tv; '.9:· l tQ��.11i•...?"rt. (:(2,0 1 .. �;;'..,[;l �· , �e{}(�.�.j,(t;l�lt��): ;.i!t l�il� .t.f.-
1,,'�,. ��1�on. .. lD t.1.n�ifr.strie to cn'l�t?V.indt\.ti. 1!'.!ll a slt.,-n rta. ft.')te-!';.t�g t\� lUtH. "he
:Collii:.� c� i:t '.:>I',K!.'i.J.rll�î!rc b-�M):r(; ' Ut v:oo.�· 'e 'ifM� 'f1')lJ·1.j;l. �lt!(.1 Jij•.�

�Hlm 't'\'.,$6 ;:".)1->it.�e lti ti'.'3 uc�Dtlû w�t""�·Rn. l'k\�i .'M':. aeht�.r'l:-nn �'l:S�d JJl ü�t �c..w 
�-ë�;J�;;�n, >t.;-. rü.� t.t�� kl.�.:.::.1i;.;:..i;. ·t1l.!.jk or�B t'lf;r:a :POWSûonl1it11�,;...d ��,r 
a.� Ltti!�ill·,�n r,J.�nan. te �rB.1 ont! . }ttm �ui la;nnt.:a Vv:Jr �..it*"'-tist1.?.rlijJ .. �n
.:�>n&P.:.lt' oottJ11, !" l,ef$:'.! es_ 3<;n. k.1·a� .. til.Q \'i>.h <:c-iiJ,i 1·.i.ti jt .:.;U. :r�'::;,:r.lè� � tt.èir. . ,"!:il'
gu.t10;1ti� �'it n, ·.r.t /�1.t,. :J.!'Z e,;n "'i/ t1b �r4�tG!rzs, �l _thavw. nat� !'!7,:t� -v, .. it 

7\jOO -��O.t.10tlti<-!l ,tr..- • tU::y'St·� Jl.�• \:t �(t!a , ..L �Ul' Il;> �t J.i. ,çd__j ••'l. 1':':ll O..l!� 
W bot v �1� �:zl() ,rivu• u1t :azett±..11S �.nt ui ,a •• � , t · 't n.
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'n 1{i.,re fu·ri, sna on ijtfela l::an i'!iurt nu niat n-eoi.;,J üijlc P t(Jll).de dalen 
noe!.'lel'\, (1, l!'atc 'd. 7t z� beid eenma"'l 1tla k"tholi�1'-o ulnist,ra in h�·t bevrljdtnga
kn.binc1: Gflrhrnndy. r1e h�er Vlijt'ê"els, 1r thodek 1�to11�ctuaa1. ".ior r:ijr e.andsel in 
a, n sga.litoit nr..ar voer ;:;o.coman, kon 1,0 11 of' !'.".per &.l l oen o:.:bJlfChl'GVen blsd 
b<Jac o�,t· ro •.:\.,r. De �o<-tr lfuvs1a21,s di;;.&r �nt .-;e 1, 1 'l.i zo hi"r e':I � ,e.r reada ver<ich 1 'lon 
:r f<J,-" !l.811 <i':3 rubli..,i,:e W8f: -i;.,ti1rur.erd. 1n 'Rl)nrle.'1 hr,rlJÎt!ert man <'°lCh UO! nl<J 3,nr oy� 
vt\n h tt bij .... llllt,,or \f'M d, Rotterd'\;.rJJI-....., aa�i ""'3t d& wlj1\s� tit,-,,1 van dir..,ct"u.r. � �!" � 

h ,, t ?IJEm heil.. zt� op i"Or-9:• t>la di 1 ,oteur ;rr.,..n do Csr.ti;,,1 - Bo< �rml,-,1.'1.UbE.uû: t·i :siuc'!hoveli • 
h• , �lko i"ï.tnctiei 11t · .,adu:-,3111 Jo oorlog :1ict van zokelijlt., .. ".J.v.h on·t�Jloot bleek, goz!.en 
o.a. z'jt 'Vlot1;e ond·rH:nóvli11en mot da .1.s.B. oc .,;11�::t"i& van cl., oordbrab·•.nl:1.1e
Oht'!Bi:.,,ltj�<'e BO<J,., 'Lor:c', rlio ••. 1 .1,;.,vc,11 en nf'gol6i." orv 'lisat!es, lG ·,�1:.r Otto TJmue.va. 
31j �e b ..--:-1 jdin� r.r-t1t ,erda hl� eer, �u di o 'bevr'l ai ?l'JVerrat:sinr"r., door ni 'stor 
Ta.r ''lnano:t:,:u te ior ,m. In da mlnistnr•,,.._(I k rt1i1.1t13 hl i ,io dogan 11.<,1; �., rJ.r · .5t, r 'Vts:' 
aoi,::.:1.1,� 1 oJY, h·. i.jt'fr.i1s, /'i�z iro'.'>?'Uit,tr,.vanr" rle.nuend.:, k vttt1..Litti"ol:' , ringon t 

-;rier znii\."" 1��tigd" à· hti{U' Pu::sn 1 � Ion t dJ�, nii_;t �an11te>'l<'H·. fl:IJ, 
dr. "il'fF"'\.t":1, ., ..... 1.., l-\et kP.ol .:it o. dl:lgvn , tii- i" W?..,,cte to6en '• oxtra •0�1ing 
vo�r da 1ini.Erlars, l'lft1�"1or, o, to,31 =::,:;.; (301' ,. 1o·tr J:'' d f. wo'lst leven. 

Allss y;ai; d, · .1 •... è.Gtià of rnn:n,t nld ..-rd 1 ,o · • ··'lr,nc Ple :n.lnis;;or vi..:-1 fL'lS!J-
cl"ên .;er'l�'use d., !l.t d. t·+ .• 'Y1tr1Jnot1;ttli8 'IJ h�è.dj''eorg&.llbcq;io, pror.1ere.n1�.
r;,l°tnG b'"'1.<'l"it Ol'I te !:,G··\.·a,n "1:'i 'lVS �P ... S ).. 'oi"t.: t�e ,_ gn{l.l'D VCJ ... :i -ve.i, bot!,.1jf!IOl'(;S.Tlf .... 
ae.t1 , h!j :<·11 • t St'ltu.it t i:; �,. 1'�:ton " 11:' •H?t niet b)� .. ',1�lijk, dct 
d•·.'\1)''!' ;.1s rlo"r dtHI" l-,,...u 1n. 1 1 r> t�n1..1t<ii1 • � .' t,,!; �. v-e::1. ,,,h ·e;d� Lu\rulc t :ii:t he� 
orcr.n. t do u-, -,,;-s.- • tl eet t '1'i:;oait 1 i 5o ·oor�it ... 1I' Y l a � • r. ,. , te'7t..:il.lJ Ins1.eo,;eu·· 
;ronorLal 11tt1 da tij!•" • "0 ré'el m• al i,jlr -'::t. oe ,, .d;r•·,nderi ? 

T)" � tan, w:ilk0 m,m k •;.i �91.1.tt,01 le:i, lut->-, zoen .v; ,ot'I" cc,i�ltu:ii-3 t<>e, d� cl".t jet 
"' o.,, J� 'ioen {•"113est is; i�" ln.stJlli"lg"'"'l, or- d•) t:i· ···,1-t;_, 1aa·s t.ot St�1l'tato.;1zioht, 
··o 1(lir.t,; m,,i.;:<>J.tjk tiucc s t, lut.ir bo,lc,'" lnd. 1 de Rt1nwezi.g:.neid vui .,�.n hn.nr.d Yt·"1
t .•·:w-iTeJ·1d.ng til 1 , T'Clduo'; 'e · i,�rlr,. .8.l'lh·ii" .c..n .h.;t tl'Jo ,..100111- "{ rb k--.ie 5::.art in c!a
boa:;a::n van het ::;t f'.tat;o�i>. � oh·;; - ·. · t i!l er i mors nir:1t -.oJ ter cl" T'".2t; ,,i\•:i de hnnr 'f l.jf.fels

" "'°'('0! !!plroP:.·d h: U" •.if!J1 • - -1Q OCcl ·�t�· 11.1�,11 lUfH; J.:i 1� 7 !1<3 :re • �8 nt!'l5 - f8l'!.Oll �,.k'. c.o 
$P.'l:io1,4;15,., v�nu1t rlot, "''.ig, , i r<l':: �1--t. l'.!!oeilijk 1 dia S!..W�!ea,e zo_,.,,�: l!!Ot'Çoli�L to 
v rn• om ,r o.t t � ll''. l.m:1'\. { :sl.Jr n. "'� ·�o" r eè:s z,3or , 1 -· '\f' ft.mbtn,'l•�a ·• "'r-la risr,tJn r"o�ht 1· 
n�at .o,•t>-.n ver io i11lk� 
eazian hur.d;eRt v ,, d'e.r:;'; :'r l'-•nd.m, ..c,�!ita d1 o•r à 
zui ,rerini; ontatB!lû v ,ontu .>.s, �·e ., 1�cr,,a; �o7olg orvan ir irr >Ot r. � . 

. · bt-ek:' wn b 3�ri1roa t;:"'?' o ts ""?1d, o t1 t d:1 n!-l':: 10 • .l.:
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,H, 0,1 o· volr ,.:�:i::. ,I_;,'J sal&riasot1 -te 61:Hul w�Á-6ah ...:en d ... :r b&attm ).i'3p over ne.er een 
�tlr'L-o..ilia.re uiyu &,. .kr1::1a� ci11dl' e.:1,� dr .1..'3mat..l ho�<>-, .sulari a. .ioor J,ensi ou'3l'l.llt, eu te 
hoc.;a loeftJd r,yo er ve.1.·ach,.üdt11i vacatw·os, w�l.A.e n:i.�i, v. o.rJ�u t.tul.,;ev ,.llci • ...,l. t .L!l aen 
trd, in wel6.� wei.. on6óschooJ.i.l� kraohteu, wet unvol.1.odie,.) u.:i:tr1.w1.ing e-n onvolledig 
toe.c..icht etetodB mau.1. 1.•rO<lt.lotie bahaola lllO"t \'fO�Uvn • .ue myfü>.1,:_:evalLen z�.1 rnet van 
tie 1.Acht. on n.i.Jutuc:r 1.s het 1..a111..al eo t,!'vu1.. t,ewe"st als t.ru.':.lrn, oi,,.aut..is �1 oe ecltone 
v�.rh .. :irlyk.li!t, van het vade.rl8!ldbe my1i.biildr,;·f voor a6 re.clio •hl .w de pars • .itwüstei· 
.ic.l.rS,ll(J.1113 'Mib he" O\J.:1.., <.4e Uc.3 V•il'O..'>tt:1:ri.;..;; \•a,1 �_: pe1taiOöil:lt' 'l.8

1
'!;e.ULidJ.UJ) al ll�t hy 

d.oh n:\etterain <.taal'yool.' lo1' en <11J.D6. toez·· aai.m, tpeü .;12.e vezoowrinl$ ar e1ndolyk.
tooh �fJ..T,. H" 118.l.O. net de voor2.i tt�1· vt.n ûe i..1._ •• k::,aJlyk clat de?.e hellt eeu á<;.elui t
ve..'1 lis ,· • .l.•,-rl• vcorlet:ae, beh&lz-9,1�0 ee1, voo.1stt1l tot vs.chr,i!a..•e, u-r 1:>ttlal"is_sen, 
ze�ouue: • .,1ut l'µiu ,,}':fiels my woEH,�11 oea}ml'.J•1, dit. had li., ...1c.:jtufl voo1·ko1uerJ." 
otona hj' lr..1u,ers d&,t.1.l'1u:H:: ru at voor ba'-. ,uo,:,i ly <L 1:,a:rlt·,n,, u-, �v ... .:.t.1 ue e;ei t t�:vai.3.n 
kipar,?u, eyn l.Lb61'ale .iyel._, 11wte.1 nae..t' o.e O.;;,'f:ltJ te �1 ... ,., ).i 1,.i�, vuu.1. b.o'I. pe.::aoneel 
tier m..,11dll oe "bae"" reJ.e · t,..., ,i.....t u.,c>n olJvan sptil �1i ? ü, tï.dvi.;d rWJ. Z;fu lyfuuvise u·s 
viudt h,; .:a ;;U.li.tai.1.·-, :Ul·-' ;e,, dat dd -,. L, ,{ • .ti."1Ls ov., .. u,i lü"'3.l 'to �j._$'3i, heeft., 
al stl,li. a.t.!4 va,: u-J" tn,i..t•.lu ... Vtill de .• l. ,. Jit u1 1:.w 2 oo,s, ,.u"t.ur\,lld(el,yk. v1uit. 

De heJ...tllt:)i.Y �.., sab ota.:s� bi?-;. az,J.01 t co .... ,01,;. �1<.e:;:s:1 ,.;i:_. � .i. ht,iÎI t.:>n 1 ij_. v u.tï tJ.et. 
... �tstouzicn" ?iau .z:i.oh he f\. dooi hd'l voo_r..;;eo.10-Lar. re. r..:,-eld 'V&.! .5 n.aw1g'"14, .>J
s0iimli0J'1 op6.olo t,d to·t. 7<. 5ult.et., doo.1. .UJJl hi.ca� :,i;?wejJ�rv • .l)è r,.,yu,0l1.v� 1'\'tti.c'b.a 
ty zo' .1 8.wüt1a1.1t.al' ia 1,, ·• .,,l.'.• ·ay.�. ulS eon t!.er;;;,"'dlyls: cdllbteuaa:r vau nat •• ;t�at&lOe>!. 1c h'i. 
op een ,ey,, der .'1-1;1 :a.·yi,,.:>•11.,0 "'�'.;l.v:..l!6', 1el,i;e �0l-1 �O$"t�e:..st,.1.il hui aan ;rervtor1derlg •..• 

t t '  t '  ' .  d ' t  .... Qat eO l �l1Q:l.I>:1C 0.U',Wd -.;Ulls:< ('0.l U� 0 ,1,,�,l}..l..;, ln CH'\u n&élt:, .LE;, ll;'1:. 8 .'i:lt,68'P,• � 
Je 100-21s't. i11a.u1· Ji"v .1 l,J o,lS .11:0 en, J 'J zon het d _.t,b ,l:3 "tt.L.-1r1c; ,(U..1Jier1 v�:rdi�i • .1�l ••••••• 

::.il' $"3bûu.l'\J em �c, u· iJln ... 1 ... on1e l' l.1.i • .,:e tU r;. :en. v,lw .,_:, ,n,-rdEm drit.T direut,,1-..u:en 
bJ de .'ttaats...,_v.:s""'l :o ,a 1 � ,.iti" <.1r:L� ,aa 01J h�·t ,_vo"11t 'l.J1>er b,mo.Jr..l.tl_, r ��ds 
v àll u 1ed: . .fl.i � v ::-r ;e" ... '11 e 1: ·f·t1 1.<, - t. h� 1:1.ru, njt ei,t 1,::: lfv.,• l,i t Jt.e&.1.· zal Ulo� 1_<;>;1
aft.l'ddert ""'�e,rn h�1. w. n�ru·j., �" v 1 àJt v1:.st,->�st.ti-lo.e l�K�r-t.,rdaJie1�1:Î. l..aw1c.mde <ie
."1r .e.tll.1i.J va,, .J z;.. �u .Jll.olb la het 1Ait�_:;;H:loi..,an, u&t dit aen bl ,nd..ix van den 
ht-4',;:, �o. "· n 4 .uJ mo, "" iutb, ... ui,.,': ,:i..i .1a.s.ru.).::i.� vv;l ne;,,e .,,�tioe,li.in.:;e.i &�.,a6 
�. ra c;.:. at1"'t, .l.-t.L• 1:ll'm vo..:l:).u,u ... ·,,... ..>.it.. ,(l <.<e u6.._,;t'll5,u.an ·t.o,J, .,�ra oy 1 etj1tüi1,6 
oeuadr:-1."'1, :jat. ..td ClL'1o di..l'.iC't.:J,.a ..:11 ir.. vo; lf7di .., vVl!$l'le.,;, 111ut a" 011daJ.·i:w.iu.u�;s1'•1.aa 
der . .m ..,17.ii.vt;,.n ,, 11.:.:.•,n • u.it ..111tu·let:, ;, . .,;:;L t eon ter tes·vuHi. l. i eet, K�tmi.1:16evi,1;.) 

aaa ..ic (nu.:tJ.>t.e.1Ji•1t;�1.·ll.e..d, ,,...L&� op �.L:x ee .. , lat.1x "__;.a;r.vli!s. ,v:;,_ru vers�i:d.td, 1 <!at 
ovörloc; .Ji.st ��lH, .u�er .,,v._.:l.r � '"'' 
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v 01 tbr vr • . I • zelf me!! si Vtln de �.o benoemingen EH.'rst ach teT-
�

.,.., 

l Jl '" .. :t.. �t tck r.,.. j;:•n s�hi or? 
r Z1J'1 t:eti u:rl ij�-; Vt .,.schill<,nae \.' r0nderstellingen, n.aar in inga

''i J ' ,:1 ir .. ·n concr.in t.:r,qe-,·o� '"'l&n iich cp fJ�n gissint-:, �n wel dt1zf, àat do 
bej 8:;trlQ r�ez in l-·w:- ".'Le u.itveT1 oren we1·à 0"1 de di:rect<-ur",zetsl voor een 
·� 1üe:r. 11ta"rri t'l ,.>tnlen, ial;f<' v,e:. d� iJet:r, !ren �.ilf 'Ui$$çh1.en nj13t OPlB l3e
g:r3nen i\M�ft, �t in ztjn pl'-Jë:lt1;; ee,• ; n6e od-:J.inj �tratieve di:rectew ':)A-
î' '), 111 - \ at t. t.. h (,i �nl ,;1" v,JJr �r:i h2n<l "'el::;é en had. ..: d&n was al 1 o H !101'

maDl ;e:1e 0 et. hf.lnb o;.,t d-a rJ ?.mts voor et3n snder 1Ia1·m gehoudefl wordon. 
"Di.e i"!"drti·· wer n1g ,i:r.�tevigd t, ;or B,m infor 1<1tif, afko· stjg vsi.n eau loo
li,,nl9 ,·iijnai t.d,enaar. ir.P.."',7, jde tn r..BI s -�l van de· v:r.j jz'nnig9 clan. 

f de�g·r.u d€ tr:e.ir.·rell vm1 a.,.i:,:�rioLt ,Har "erlen door tezell:r::: kou.t 
1i, r: Drt.en, c;f àut 'h · j �� c� i,: ee , "' oe·1•• r.l' "'" 0 ·\:n �l u,_ h; f+ lc1te-n !{Sa., 
re h '!1 ee ter sta 't 1.et in � .. "'uren en kleurei.� f.:: r...:a, VP-rhû.alr ci2.t 'lirijtne:r 
huys-r:ans in de r1i11is;te:r1:6a,; cJe ·H'; .... t0 er. ,r! g�:- o t.:e i�' ··er a t" 
1;re, C!, on, nt rii� .• e ee 'Uti, ct::."' o J aaca�. 27 'cto' ·1· 1.1" r.5 .i�a:i:· vH�Td 
SL .. : ·i·r�ct-:u:r V:.ln e "Lé,.13• C•,; .,. (. n •,C �te O!J 1.c V,Jll er. • • et, n,oU ir ,ie 1:i-
1:t -�e1·vo_ e�",Ht� .,11n of ''r f.l'·!" 0011 i.nµc"�U ,,.,n \ a.. on hai usar ,iulst 
e\�n c·, i.siE: :,1rtAn t,a tn2:eil.:in en ::..1 ···,mm dit Hen·. ':11. tl:, vereit:it,e takt 
h· ,.: t • tJ •1o !J01.lici '"ont. 8'1JJ } ·:--:; •·erftsnd r "Ll:'DC'ht, 16.H, Of':,'," m:.11t1..ceax, 
dat h...:"._. J.. YJ.dDhol;.:1-:is eeu ht::' .rnl t··:·de :re non� t r, +-; � irnn f'l" t kabir1e·· ni.E.'t 
, .. uu edo1.-'3n �!-: <1at. ,11· .. ,;,qi'ti�. ·i. .,_;c;.,l•l.:1ng <?i:;t�, <iat tJi.Jne Y.<'E'l1i::ujie 
"'···:r ,,1 ..1r .c,� ,Bar ·�·h u��:-�t.·:.len. totd.:.::t d;t '"�)i'"et ,ij de D.!'=. ver1·ie
/i11:€ zi"11 n.:,t1: ... �1' j,e ,:, lj �.ul n�,e:r7en. ·1,,,c::·· 1.rnl.ke lP\}u.1a t�n ijnr;; 
,re •llon t e · nr:H t /, .:.,. •'1.o"' • • 

Lot is met 1..,c�1 � 1··n d-e g()voel'i.lns, lG v :,',l '-'E:1 u,·r�eli,ji,e gunt 
VDl'J ZD;rn kE:n";; ·1Er,. :ij ·j1Je�. be ... hH1· !Jiel "ir� ..i 1-·erst� •üa� s bob-
ben over ó' -0 1 1.tit']!'i} .'. i jd<-; vat'l liet gev.ü. �·u, n iï"iner �luvsr1:ms i"::is-
te1 v:::..'l 1-,a.r·1··1 ,� . 1..i.cr�ts hi� ::it: ";:c:•t,�>i"1"k 1

' ,.,,. lrnà af alt nj";\is-
ter en •e.cd '1irec ::!L':?° è-07,c,y 11,H.-t. Blij',ct) u:r ie:i.u dtt oirJ a-r 1-1eaoht, wan't 
V8l1 c.dt1�k L.1 tc�'1.s .... 1s ···�inlg er1,):;1en, Het .ou è.u;.1 in de lijn t3e,·r a) r1.: 
cié:l:je ,.n,..,ner. 1; El"l. dat d3 •in.L.t,ei- v1:.n conorlische ,,ak.·n 1H1 nergie zich 
th�ns tot '1 i��r·tuur ,e:r , i u�1',f'1üijeer, \-um l..nen 1H?iloe.,en. r'1:,t i ... n ,.,el s..3n 
OJ'1 li:,gf'rt, (qt -:r::.j ë.1.t l'iis jn.1.Ht vinden. ellich: f,tairt v'v.>:r onn het 
1im ·t.tlrsch"p nog t :.ieex p· aan�ien, dat het steeds in "'n.· Cv 1r .i .. , • L-.1e.-: l 
, ;:, .. 1:;J i oh 10 het:ft �n 1 nT'i,On ,':i.,j he� on!'l n:�, v"l. r.ot""llcn ,w,tctean v. n de 

volstri:>k'co i:1tr·erttAit <.:l::1 het h ogstwt::iardig döeort.Jll ,·,aa:r'1f·de <l1:; ,.,r')te 4>i
ó1nor-L or.d<Jr 0:1:'.f va��rlanà.se �,.,,_:-r.i.ci a11 ·:H�D1·n �i en het Btseds 0,1-;aveno 
"oar on ... benauw1; iets er:1 .st.:. ers. i5 th>n!>-r,n hiar- a.n oi::lt ·bij z·:i.1ka , a
rticrn:ïg" -;::nr1;;-elo.:_:.011hr:den n12 '.> '!:".1ir1(',!:n .. ,1 ,)g�t • ::,mctüm�·n:issen tn 
� t iin�e ,n, d� 
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'1'r:i.jzi,Ul1,ë,t G,l ,$<L .io"' 1.e slc,..,nn:cn Gtt"CO..ê {1 •ViR.,."1r itl fUEL pap hobhallo ,,ij Î10!lden � � 
d:aarM.j voor 0H • an al·v.,dn , tfo" dULs'l I .. �·:i.;tj, ;

t,
,20 7-ij 8.-1. niet een i�Vlr>li� .. re.! 

:a<l�de t:s �.eu t.r;, "or 1-1, , • • toe,, tü . ..: .,fl oo• ,..,1 �Ln. ,i:.Eo' :t'L ��� a.eCQptaron, d.l.e tmn 
l" -oduT\4• • • ·, . t · 1 . ,. d" • ,. • • .. ..L 

.)y �d ..... k " , l'l a .., .� =•--t, n1.û" :L.."'.. r,l:} • :cl�:l!:!.... s� •. ' ,,o.:. ,.11.,.e.l1.,. '; .1,.IJ'.1 1 . �i,.,.;,n.i. oen CO?loass.\a 
niet zo,1èier t,ë· J.,pr�c, 1,io O$öd.s ... t .•• l.ai'·-9 ai.';:",Vtta tl°r,,.., ... us· .5,.z • .cei:,,�t'ld, ,re.neer 
i-:e�. t1��1 ��-, 't. il.! n.,t. Ct>ü�;: v,u .,'"':� • iou z ... ,�, !'v"'..<l ne .�jne�q.:i da: J.aa:l:.a"#� ·tiijo nC',g u-�e.i; 
i�"I- .. t a't'· o�ld. .:t, 

loi;' ue·�€'nt.· is <.l.·.,rl!:, Il � s weL;'-?'' • rc;jckte eni pc t.ijd or, .z:i.J.n D..•!•art..;.,::!lll1 t a.f·:,-0:ci• 
,;e\"168 • x� tr.",Ui... 1..Ld"i.i;E> t ,_l ;ti11u 0.·1t,ro11t 2.i,;·n ,f;ó:,,çruTt10idstoe�tan<1 in do r;ex>s h�b ier.• 
de<l lo. da � ,t10-,._,2�1'.!.1 Ji.. .i�-.,. ',,, i�e · tuo...; ,a •J .J, d11i.1• ï!,'._j ontbrl;\• ih '3lk 0 !)}. zo 1;,)·Jeel 
en al 01, zijtl di::ri.1rc,�.a.a,tit.s dr..t de .ió)F":i1.de za.K.eli ,"":>:n- :·:&.ft .1à\. miJr·rez�n �·�ti·o.tt., over
i:çeJtt.ten ,:,-�.ra,� - &an ,10t. Loofd van de ,u·<le.d.11,- tj'1 ,•ic.�,') tl/·. J81' t"ioilie1·heak. ûet .awl. 
"'GZG �cl, de i1"!0I ,i!hieroeo; hee:i'I:. de ::.ope?ttl·� :.::,.:tl:?'\ wel , a /. fJ , .... 1 E.Jdaat1.. . ti:nt, ,iti.� ge-
schiedde7 ! . . s, 

})Ei oonoemi.1, "w•n de .1d-;J.' ,,l.;ffo.i..1 t•lt-1r.'3 ·;.�·u:c-·tJ�: maJ.·.det·Ui;inen he0i't. itlè.er
tijd Cl,, Verzoe, V<A;l de ht,01· ijf:ff;).S tlea?.Jt,r; .�.!-' <,1.l ·'.l.lt·\.J ,1 •.• ·o.,c;r, plMI.T.3 ,.C 'l•?1 clon VOO.( 
de duu1' . .,..., .. n oeû ,ju.'l:r .:; 1 1..·,:, ,tlw ,H, ;,..li.i , dut. 1i:!..i t,,'.!.t:;, .._.; <J�h. r.;en·h'3J;&Üàe i,,,mijn 
n..oost ,.� ':;:.er,,1ail u•,-na,,, of 1,.i.� ,1et. ,}Ol'l ,ia ·t w·,:.,l' ,. ·'·.J, · .,�. j,J.,\ ,•Jtm'.n ta v�:::-lez;�c,11. 
Gazi-:'!��. de mç,eilij\tlil po.-dtit.� Vh?1 tl"z:; 1�J�,� r ... nc1..it, .. 8.tj 1, 1:.,jl.,. o_;� ài 'i:. ,,el ee.1 labiele 
bi,!lvoir.i,..1,�av )I."', eu 1at. !�ou.c.. ,1. ,,; .-.x.;:. cv,, of 1,101· ·"';:� L>: , • de ·,,:n-ste i i, va·� 
z"i.jr. fuuotie :.,ai-i r e.x·�ar, .; d�!'.i. i ,., ,r"a.,t l:.� z neme,1 ,·_.t�<::. n•n· :üo 1 or.oem.in.�l'VO:i.-m,
ü Vl(LB daaraan OOY. "'f.H• l.:,1e; 3re hezoltl:i.i i...:i;.; v,:irbo!1d'end1't:t µ3, �u.,ti;r "e· 1.-. .,el-1t5 e va1, 
r,orsoo,.dj inzi;)ht, 0•1 '38"' huit.f' 13ta&.nder h'.11·1 nie., :•;'"l./Jl.' <';)C;''!.'Û�le, 1 , >f' de ir. verca.nd 
t"e ... 1s e.b:1or.,ir 1�·- tljrl!l'J ::.'.:. ·è Bde; 'c'.ti; :(• � .11.;.it ruiw.e: oftiu.kle 1,ez:ildi..;hir• volt1<.,..:md$ 
;rus. T.ri el� gevol, de •,aar Ji.,.:..1'$13 pe.�aoon_li,jk sóhi J � ;_..., e.t\ b�rnoe,.1i1i ori a.i•i:,.•ida�vi.-
traot geAn /l:O\"a!:lr' ··�zi..r.r� te J,3·-,..,. '1. 1n de� .·ro!:lh,:i:atelli1 .;. ,:10t fl':to0'.3!1'.L.:i.ji'è'·1iedel'\ ie 

1:.-a.k<>,1 te ,1�bbrnJ achre.:ll !'l)i e.a.,� de tl.i.i::H."'r, d,,.t :·d;;, alvoren9 1.6t.. contrac• te ·e.c
ler!f<'en, 3.r ant" ... .Üt:1 \i'el'aoneri.1. '. i· ,i; ·uüb:Ctt<: t wc. '• · J�!\ ,,.v .. va·.-z. •o ,t di-, -,1r,goonli j 
Y,.r,t. àf: r,Jnir:tc-- 1�0 r.awu• ... i,-,;u. le" .. t\9 1 fü1!...-k,,1. i..),-.. !'..:; 1lti.rd3,,3r was ztok. ee,.., z:...;oc�> 
z'.)u J!l"3":. tlen' .. , d!l.,1 oli.,.!'t. ds Jr;,,·,:3s;�it: ._:a.e., ra. t...:::. .. ot.l'l.at de ! sinl:1� �1· ral L. de ele •e 
,-,eid ia, v. z�.J ho1�s ... o t.uni'.-�'7t"'.at.l.J. te ·�•Oi:'d ..e st w: • ,is ..,oclt1.c�.t, 't-e ee1·,1La �t>&de 
va. 1 s-r-9ren ,�·i;f:f"�lr 1.'lied\"e t1,�"1 d-"1 1., ... ,_ .. �'�r ;,o::.'d, t:.1.1.:r l-.e."oin 00 la oauer, o�E."'V&t 
als een ••• u . .  verzoek a.n o�tt �.i.�,:, 03!' k5n1i1. 1 ;sVil�,, cl·d. hij he't·· contra.ut:. nie, "'.1en::::te ·· 
ts .;erleîk�en. 1•rc:11r,t, ,,,�rd hGm ê1ot.. ":.:.�v:i:aa ·de 0 ollt..:ila. eervo vor:!.tio1.d •. N!et, b.�$
U1in:i.3t.rloie 003c'h.ikld." .. •. • • • uee1:, da.t. zal , ian de n:lni·rt,.r,r , .ooit knnr..en vemi�t�n. 1 
Iet; is dn t:;OCl."'t ria- � ,- 1.l clia d' • 01n•\1"l o � &l.i"\: 



• 

• 

,l Jrl .Lt 
e ::r 'J. îo:, •11'\t. hCa:(l op zij11 

�t, .tr-"en .. :-aol ,k;.• t-tl,lr,:>n. 
, •, , .i 001 ;.rol b�zv;w.-eu t�gc.n do ht}er 

·rel .. 'ijó.!'CT6D ;-i(U1J;;� .... ..i. , C !l �er" r,linitl�l' f,uye.aumu à!. OE:!08 de oaorib.'!. Ul. t. 
ioohi:., d�t lt�t v"oi:-z...t�rt;<"ll.!l, VIJ.;, it. �.J •.•• ·�a <1.;, fw"01-i .. · van .rtnapeotövr� 

,Ot'fi. .... ,1bl' ;.Jijnw1 1i-t. ,.,,;.;. o) . .s.attr v..,1. "'.oie,ll«c\l' .roUG\ •• 1 ,jn. (1,ll d.a"t rr.•A. �"l!t 

.-ui;:).L 3 vic, ti,.-.·t. �Jn .. ·'LtiN!.,.\·, !QJ. ,!J.'1.1f. Vertu.rt. ook n i.., c;•.-,t de. 1ill.ili.n.vr 
ijKbar:r .1.-.:t 1, 1.:n,,;1:ë.ui.n. ,ü>Jt. ,,-1n1{ l.1� �"'1 kon? 

'UlÜ.':ll'.JU iltJ..J • ..i.a.'l 1.t..1..:.i;;i .. ()V(.;i� d ... 01.a'.ilU.u,t..i.e Y�l p,•si '..ie$ V1Ü./..t.c •• }.:ie.E>l' 
it. k.'>.ll 1;.noh 110";i.j, ijlt .i" t. '\<.>t,ic-.f var• .,�t. dtlf)hl" t(..,rtJsrt 2.3.jn. o.J cl,;, lh.Jk:sbe
rotir� VOOJ." hvï, o.-..or.c "J l ü' ,')�I.J v,;1.a. n � 1, üu.pt.t.'t''WJUC;rt ViiH 'fOt1oll.11�ol'1u ?'Me!i, 
.ido: irig VI 1' �Jawo�t1 s <.)(,, . ..,l::U:\\e_lnt; I ;.J.3v;:i.;Q1 �et,oer" i()o ·,:o onde:r ar>c,i
i.�l ,-17" e�d.& 10> :>nc!t:l"tl J, t ·,(;ei. de vart.eg,en"0�1·,.it ,.1.· V1.:tu ua h..,d.-,,:l!:1Idc,; 
r1;g-•1.t·in•': bi,i de .....,Uto?·� '.;vf�L O.rg.:ll!..ls:1.�iou i.,,t,1 Loudr.::Jl 1.LJeee,ata1.1.n V<. or 
1,47 i.1. • .:'.t. j 10,- 'tin gt:...' Aa: 1J. vcor t9Ao fl.. ,d • .3,)a,-. "!>it ho�ir, .f; c.tèl+, dc:e 
•,r.,rt.cgoH·1.oorliJ<-:t: 11i:t�i.. l«lè bovo. d..,n s.ü�L.. vt1.n hooidbe1.rlj:.ünp-.,.ui·.;u.;.· 
,>ij d€' S i.o.�t.flcija"n. "'"' � v..-,: v�é.,"Ol'.J ,,oor 1.:..:,dr-hcof cthecriJ �· �illgu.c.;L..:ur ia: Ing· • 
..f'auler., ceu de;.· vr.l�OJJ,, V..tn u!:: vrij::.inliic;e cl1.ti.,. Ja �to.1· ,. ,.!.l.l tt1en opm,1.rk..;,1, 
bij d� n,.)er ;.:: .. :uJ.u,·, i htit ��.G .._,x.oëp1�io'lc,..,L t-6v/:Ü ,. :tij 1'l1-JC.1." g.cl.lt� '\rt:.r'1ie.r1Bt,.m 
tijdens de, b-?-,r iju..lng ·vcr.s•,1,�,.J:è an id J'l."!:lg'e� v-0.n dv liiJ.i l>•.,il',;i • ill�1,<1r.,.t'C:o. 

,!<:raMt,ig, ,,:l.j ,:i U.:..;1 l:\'l!l c�i� vo::-'1i<;;;f1 �wn g'C'a!O t1i'bt.�...k Jmia, � ... ar vGr-
00;10 1,�u oui. "r,ocb do op1It0rk:int_::1 da\ l..'Ü vn:1 .1.mdere:, !!�rou.ütin ,,; . .o:\<Jl';\l." w ho6·e 
i;�;un..i1:.if'lng,m, .iv,;;it10,,nt-1 grote VGJ.'<.>ienst0.11 ,1<:'lJC.;'11 "./f'.l'ga• !'<1 in öd str:.�-t om 
d� b6vriJding. 'vt:?1\ln oo� 't'\l van pcrs,mu:.., 1J1ó1;, -10 htiu.L' ,au.L1.::n, oo\ ·el �e,,aeen 
11

s,1i. ,Biugli h1.;;b\:ier. �«..,.!• .... t .41 het &'.:..al'.' Vt<..'1 (jl;) l...o'uuiü� t:.gl'('.fü)V ;r (1':; LCdJt;1,if,,;, 
eo.Hi<';.t' ev(ifü,al Je vo...>r1fo.d, >:;; rd.'lowo van zi,,..:..;;.l voo1· <11, h�.-,;1· ,,.tulen. r:"lct. '.""}1·
g,:,-ieu ia de l'!J.r,._9n(.'.,io w ... n .'l; bt'ól' )�ul-:.;!l, 'io•','1 ,d.J i 1 1 )4-1- hf.' ,, -, �,.,�·uhj.1.. v..,no , 
!!iJn .llraJll.l àftl, ctè v.,1it.e.crë; <lo�tl u1',lev,,,r1: .. 1, :-•o�. v.t'J.l ya�-.ë�t. ck turbi,1..::.1 et! .do 
g,:;.n<.>rn'-O,l'::l V":Jl rt<i v-;::.ieh a,1.. .:1r•10 eei L.rhltii3 Xî• 1.,0 1, i:.vr iur�H ta•,r•,cnt.. 'tij..'1.. � 

1ft;l, t,j'iiVc.1-.P,,ulvl'l it-'Ulk:t i.1t.U1"l:,t-:t} \;cl du:.i.o.e:ilj;s.,, ïlac. CW'\,.Ü.t,1.,.J.> ; . .:n,mu�::in 
voc;r het Je,arter.:cn i, E,"CQ· or.c1v ... x-komer.lij�c:: î:Ût1d1,;J·p.·,tl vort1.:.:,. �o ,l�tn 00k, 
Y..Oll li.,6.:l tU>.r:!.I' l•U ,Ot..>fJ,1:0 'J�/?l' -V.u.lon :Î.U 'Oh, l,w

.._,
\. .. ü,,Oo.n -C ,z,.; u.it_.u..d� Ot. .. dlU.e

re.nd' Vi:\<le.rlwi.i o,: it�;:-;f·:J r. ::::1 d....:::. ,l tij<l Hof; !Û-" uG !;,,.;,,,oao:!.e cw,.a.Lh 1:.i evucr -
senri.!:'ton t:..j h" tlf.tJ1<\, uie n1� ... ., r.,.u·:i._ .... ,.uie-.;;v1,;i1� .ta.t .aen llW'!IJ� ;?.,�J!\ hov.l',�
sa.l.a1:i:-i uo�· naa ut>v.,oua.! t-.r l.ati.o.n t� tt.,UC!w'l"�n't 

·.�&1. 1;>:,: v,.ruer ,106· mooi· t..;, uü de h;;isr •;:ij':t'f:,;2.8 i'lOOh-(. :.ijn v .r·,:i;.ard
- de barf:la C,;u��, .ohi01:b"ek: : ,11.0etr-, 1raa-;. en !Jo� �·"' • r,1._-r hc.,w,. !liO(f":!:,, .•
zull�.11 ontt:t.�i.;1<-,.Ld Y.Gl nie ... ;;iti.lg,n.v'Wn hebt-vü �.n \ cl 1,0.:;1· :'Oda&n h"bt.c,n '111n
nofrv�·r dti r!'f v.w de t.oo,!f.!te w,(.t�:L1:l«u.' i.tl �to Y..i;jr:.,t:.·r;ek u:r;,;:,_.1



• 

• 

�. 

lan�� 'l,.> ... noo,1vj;;>s t� uissel.ei� 1uet elit.atu ter :.tl.tNisaelii.,.� van b1..ó:t t:,"8Jllt\wttd 
11.1.0,...,..itf.1 i1ili0ntiu"3s, - �n �,at e1 b.r be:.::,-rot..:.r.cisucHJat.i:.13;. in <le J a.uer 01' dou.?· a.e ·· ..
8.!,,ot::31/.i.<-l ·.-aoht:.;�1&clw..i'3 al niat eenLydi� 'ê.ltl 40t,de:i.· .1106ely..;1t . .1.d Va>.'.l v-aJ.,v-6.,,!· .l.ll 6apro
ch"oa"rd, h"toft. dl:l ",l1u stor d�r. tocl'J we.0-1 ni.,..n .... r •• �t gew.:m&t'3 1.1.1e.t.a1r.t �el c;el�vei-<l 
oio o� _;l.'O .u de.1u• .. rui hlti8.t.t<:16elfü1 t,e ll-Oi11e1 •• J.J,J .too.rûpulati.$ met dit ·e,9rvoJ. outsl6.ö 11
bdwyr:,t ha-t. Oi, zich J:eaui:1. (Nerl.;;ens 11; Let ;ii�.1. t.r t,.er.;,ru,aat de lllf:.l'l) die staat te 
trapp�l ,;);1 O;Jl in ûd plEo.a'ts vnn de 1wer , Jffeis t� .reJeti.,O.ü heer {ie liaart. raaoa 
vóll'!1'% dat û� hl-�l .y1lels ·?iat dat h.., ufü-vol ,.mi.s.J..a,; hat.f aar�vLCt\,�d et1 vuor dat 
dit iu dtt t.taat.ocoi.U ont stonu, a.an zyri vri..sndeu aan bo1·rel b.tlnàooo o; f.,Yll bevorci..,,r.w5 
tot ln1:1p.actetl'.r-i�11a:r1..i:.. l •.••••• 

""coht dit a.lü,1:1 tr0i.llllië0 td!. d.JZ';;I 0·:>1Jl,,-.... u.ü.:..s-.,n oQ, t'b. nc.,,; t,d..)i.. '$>:lno:;,.., ze��u, 
dan �,.dlen vj !l'.ûJ "e.1 Laatste 110c; öe fru. t u"?thull.vu,ó.at. d� d.:1u.1 oioh, a.o�t. 
1�iets ,:tt:Ml.' oi' 1J.i_.,�:3 lllir,üel' &tt..1.;t vast,ue.1·ua-. ii, Ge zo, .. �.l' vai1 01t j1:,ul' l'Qe(la 00.. 
vonnis OV.;sl <te h•,e, yl"fels ,as gi:H,1,1.·.:1.lt.óu, ,;l_s Vt::lrL..idt \US ,ei;u ;.1e t-.7:...;bs,c$l"Otit.g 
voor he":.. die�tï.j!l.:u l'j4-G v rui l1�t .vo}ftXl�tre11K'ln·· e..-, ..:�OL.o.i::Lw:l0 : 1).-.�.,1 J,·ft�. 'li jyn·, e, .. m, 

(.r.iderafi�lL-t, :lil .... t.t�-..atc,3zioht >.l.t• l'..lt.1 •J.JH"3.1• ilaal' 1 .. ·.:.tl·,._, vtïtiv.1 �o�,e lu; 
o:nderuael 2.ll, ua, Y\·0.1. h-=>t di�ru;rt,J1:uu. ljii7 · �,0.,1 salall.� hoi,::ir p�uiH l'1'dl .;,p a�:.11Lus
oontract \/&,'> ... ü ,.5· JW'Q.....tûl'l f. 22. J52 • - e"lI bûu1·a... ,ov o....·1111.,e doo.. •.1e .ui. .. r1·,;0i..;:J,.u-,, ... rua't\tÜ 
ten b<i1dr8.�"e vw. 1'.lv.uoo .... ,.b<3,u:,V6!'l.8 eni_::,,� \.l..;,J.t•'.lt>\.IU1 ll;.tla1:1nl:l t.a, vor,_;c,en.L • ..,a,. ,.'ût,I' 

!:<.lldu1·er�, �-;::,;JJ. � .-, d� .:,e.; ... ·ct.i..r:.;.. l':,•�j ,;). ,'ihtr.: <J w0.8.t ..u-c..,;.;,rt.:o, ... ,;1)4 1.: ·')�;v.- ··;/ "(Id 

al:t e<e1t i1et. Vóv.1. .1.,,..:, • • �::itg;s �teJ.d) La :i �·"' a , . .>.,·.,,.;:;,,. ..i... ov 'ï.' l.t,v o .JÓJ.'8. ·en. J.J. C. 01� inu.; 
haó ,ne-n l. .• J·..uL.� _,.1., .'<:>19Gb uus hy voc1·tJ h·:. '1et, .r,-1t. u,� h�or . ;tl.101!1 ai_:;t:,.,lo't,,!n 
arb-,it1eoo· t.i:act ,;;;)e, ... a.ll.ae1·d ••• , .... 

11et 1.a, a\l.l·, ... t ut1�, ,<1J. u tL" 31/�, aal ::r uc•C•r d.; v1·.,-i-.im,ic:-,-.. u.�wtn,·., ,._ i� hei.. 
.liy:i./':lZZl?l eer. .t,le.:, l,:; J.t...,e.;iro.,(! e,, stilat.t,� .e:.."\',.;Loöh ... ., -t. .. b.n.1.t.., uui, se.k.a::i.· ui� .. Or

net s.l6e11r.-$ef �,e.La.1,. .,t'J.s.·1.�ht. .is -è!U ws.�rte--011 o�u..1.iae ... l) i>. a.tar1u. 6-:).:•lo..,;:etzl moet. wo1.·v.e.r.1. t') 
])e 'tru!l, .1:1 o o:.: t. ,_;;3s1,.1.1.d waru1:Ju, of Lv ::1, ,,c.,.,.u.u1 ,,J.,:.'11.a ho;:," ve:ra,rt.,.,co:.--dol., :..ti1:1.i.J ,.t::t 
sp,:;l ges .. :itüó wo1·-, l en :.iio "e .!U.&J: a.lJ , ·.i.�ll!'SCil" nl,f<.'.,_.,:n_.,1 .i..1 u·-' .i. as t..:J ;.o-,kva;3t. ,\,;..:, 
Jir;;;ot.ea .. : va;, <.Je ..,.,.!',.e,.i,tfu,yc.lm .:?.i•,l!i c·iJ-..r.Ji.1�:-1,,.;,n.�J ,, • h ... :..1. .:.lt.:"''te,\:,:_f:;�'Cia Y.:>rno.h. •. i.n,.,e,,-. 
oy ct8 -'\Y'n.'!:lt ,, el 1.1" <.ü.;:i 1iost t.h•.u �::; beheert? 

N.1.� .. ,ar.d. .znl !hst"J:Üll.e>r,,à.., t ,rn h•er J.. fl1w.n� ,3�, • .;:unaJ.,_ rw.v :uJ, ,c,as.i. n:; i.s ;.o 
�eer aÜ,8.l'ikS:1ly;,. • Au �,., •1 B.ilJteMu.·á •• ; �,1,l re.aJg,H .).r..ue a:111J 1,,,.a1•,m h<}bo011 6"'no.;t;;:iaafu 
t>-3"1,,ov,}J, ti&t z,i u"' lli<tv1.l.1.;fJ van o� h'9a..: .. i,yk,.,;ani.:: i., <lle, h-Jlio-:,n crJS..:JJ1t.. en tla ... e in 
de hand hel:,ó:!)H i:,u.,.,,.._;,.:t o:;1 ar h·.u1 GJ..,�ü 1üaun<.:in !.la:r> t...:> u.i.t.11d1l. .oei, "t.oóooo"ld.r da..:e 
:.iae.rtl..:se L oclrt,d.,'l, aaei ,'ia,;oon1,idJs.O �01�SJ., u:(j ,J,•.nl al t") c;·i: .. \.J i..w lo,=,," h,.::ei t .lil ,1dt 
k,.;i;u1·.;Dc1 �.Jrt,,9zen ;;>H d,v.u·ov3-rha"'n il1 hoc .L:l. !t,.U·u::H:Ül lanu,jt.u.fn, ,:.iJ.·�ï . .i..1..11:it..n'6i si.tt�,, 
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dia m..l.JHdo �.mauif;t-J ..c: c;A i.r.1 st!Ult. z.3J.fs·tl:ûl<1.i..g _ os..i.-tio t.3 k..:.az01 • 
i .. "'>-Je J1;..l. <, ·.r.ra-aga1-t.uk.kd.U, weLv.., .u" nut 'f..J.J�c,,�..z.c.t-. ;;1.1.,11 cl� r,1·dr; i.i.ju 't 
J�.?'""' '.i'Oan ;;..!U'dan tl.Jt.. il.iet vs...n t.oeDa&8.tm; Ofl ,J•" hGei· h�- ll..ti.n!). 
• _; ........ zijn ,hui,û?;� ilOau.l.ng ttlB tlllllie.wi., ?..ij_t'l ,tund..ptm\. t.:1l rijn 
be"u.aa.:i.u�<M n.u:t reed,j àtm, in ,,::il.><t, r "clftL"v,"7 zi.c.n Zi_iü <l.l.;.--3cw
l.'f:l.14:;1 _;;ua.ct,ij# \i>O.Oa zal bt.'W0t;0t'l? Hfi:. zi,Jn l'-..<Jh>i�rhruHi, de :lell' \'t:M- · 
iner� vnu t11Jt. l<i,.1kEko:t.enb;.u-oau, at..Ji.-t. r,.,,,., ondó1· zi,ju i;o�d.:c(.TI.U'� 
l.Jl uen ftllE:.g 600 .!tol.oop1•ij IJ Vt\St., Waarvoor Mt'-> itl l,iruln.u:·t; .o..it.t kw. 
;,re.r""41• l�et. .bJ.ij,d, d8 l.,.1ai_;s'<.e ,>l"l.JO VM da gehe..l� ereld "tt:) zi.ja. 
1,ati.l'O'n !'10.::T, ittd1;;, Mijtrntre�� z,J \,13zuini:�1. ,, Oi..'<1"'1. 0? ,Oll.Î.Al!bout-. l:ll'i 

.t1-0ciuL VOOi'�i<.m.i.t)gen. ila&..rcm muet �OW(;>l wordèlt uagai�terft;, fiat de 
v&U.\.t;i1uid va.,-'l dG mijnai.·ooid 2.ou �vordsSrcr, o .Da�om ro.:.'lE owr !l,e
o�rudaatie, v·ell.\:e h16l;', werk vc,{} do I!Ö.j.rH'>-�k.;x v�r.l..iciht.e11 :?.Ot.l1 t1ürt 
oeaa g@fiui�t..n-d ,,ordeo. Het. zou io r,n.rt.i.cul�.!UO mijn11.,i,i;et1aa.'i:"a 1aaar 
t.evti-eL gt,J..d .k.un.t�é\n kös-ten. Neen,de -.un ;t�n op de l!.:oler • .ajn bes� 
voor clt: Stt)enk.o ... órl.h�delov--:.r;;ni!;.\.n�, ,lu- Sch::1,,pVl'\ru.·vm1,t1H,!lCr11lPPijc:n. 
do �!poer.� Of.!:IU !';tl dt, f' �bri,;:;Kea� die ho::iuG .r.i1:1t voor ' 1:s..e:z·"'.:J.;;i la.nl:jfte 
9rijs zu.l..1.'1:! :,'l;;J'kllln, Da Kc>mvol ool he"j; uyit 1rel 3tbij�,�. 

!,11.tE,,;11 d•.'J w�rlt�!-re ,mr.. de M'iJw�.1 dit. goed but;,'l.'ijp.:ir-• 1 .... 1.<:.�. dt1 4. 
()nuCl'..i "in0 �.r�<ioo ui-.:.�r.at-..l op hun .noetio :d;irt, opdAt ;�e .niet, 04;cih,::;; 
,:o.i' .... o;, v ..... i:r'4u 1, o oor tle '.:0.tuli g.tJV.i.J.1t;· V&.tl $(::tl .-,t, 1i.>�é?, op :..,:.:-r. tû.hr
.Lna t. :te �mt1.at, zorh1.".; .do �·1,ill..t:1.! r,in 140 an l41 -,au . h(rt , ijn t,�t,!ut 
YK•or zou dei. ,,1orrt�;c voo1.�1 ..J:.., ;,, .. ,u .. u:::. 

llbt h�i.. t h;iE.r � ... r.i. d� b".1.t\.n. e-.1 V"':I 5.<3 g� . .r;u.i.t7� \.l.l Kül.1\ïJSJ. • 

. ,. 

• 1 ) . .
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ONDER '(f""'RP: 

"Expertise van brochure 
Vaderlands Verbond en 
gestencild stuk van tien. 
bladzij den. 11 

.... ---�----

Op :> December I94 7 is de brochure11Beginselver
kle.ring Vaderlands Verbond" en het gestencilde stuk van 
tien bladzijden,door bemiddeling van de Heer H.J.Regen
boog,Comrnissaris der Rijkspoli·tie le Klasse bi de Ri��rs 
identi:i..îc&tiedienE.t tl cm1eg 47 te ' -Gravenhage,door de 
Heer Dr. iroentjec, f.lt;e. Jieen de""lmndiö onderzoc.nt. 

Bij dit onderzoek is gebleken; 
le. dat het papier waarop de inhoud van de brochure "Va 
derlands Verbond" is gedrukt,niet van het zelfde papier 
soort (samenstelling) is,als het papier van het gesten
cilde stuk van tien bladzijden; 
2e. dat het geschrift van de brochure is gedrukt (druk 
letter) en het geschrift van het gestencilde stuk,oor
spro.nkelijk is getypt (typletter); 
3. dat n�t geschrift van beide stukken,geografiscb
bezien,niet van de zelfde steller is;
4. dat tengevolge van de circulatie van beide stukken,
geen dactyloscopisch onderzoek kan worden ingesteld.

Gezien de langdurige arbeid die wordt vereist en 
de vrij hoge kosten die een gedetailleerd onderzoek naa 
de papiersoort en lettertypen van de geschriften met 
zich meebrengen,zoals het vaststellen van: 

paFiersoor!;(de samenstellL�g,het al of niet hout
vrij zijn,de vezel,de vezelsterkte en rekbaarheid,be
paalde hardheid,de as resten bij verbranding en bepaald 
papierdikte� 

lettertupen;(de klassen van druk- en lettertypen, 
met alle daarbij eventueel voorkomende afwijkingen},is 
een getetailleerd onderzoek achterwege gebleven. 

De expertise 01 het gebied van fouten in stukken, 
ligt niet op.het terrein van de Rijksidentificatiediens 

Mochten echter stukken inbeslag worden genomen of 
anderszins,die in een bepaalde richting wijzen,dan zal 
door de Rijksidentificatiedienst hunne volle aandacht 
hieraan worden besteed. 

De Heer Regenboog is in deze van mening,dat de ver 
eiste arbeid en de vrij hoge kosten die een gedetail
leerd onderzoek met zich mede brengen,niet zullen opwe
gen tegen het te behalen resultaat. 

Gesloten te 's-Gravenhage, 8 December I947. 
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Telefonische/mondelinge mededeling 

Voor: 

• ' 

Ter behan�eling aan: 1 SPOED.

, I 

- ... ........................................................................................................................ ................................................... ...... ............... .................................................. ...................... .. 

Opgenomen door: '. Handtekening: 
( 5 

Datum: Tiid: 
%t, ·11 f>J�:�vd.L 



�emeentepolitie ? ,;,,., :J 

Sittard �
No. 2227 Doss. l. 751. 2. 
(Men gcllève bij bcnntwootdlng datum en 
nummer te wlllen eanhalen,) 

Bijlage(n): 

/
> Vol�no. , 

ç 71 NOV. 1947 ! 
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; A •Î$�U.
SITTARD. 26 November Î947 
Telefoon 2400, 2141 

BUREAU��· 
J �/}.-'Al/ 

Hierbij heb ik de eer Uhoogedelgeatrenge 

te doen toekomen een anoniem schrijven, hetwelk 

hier 1n de Mijnstreek aan diverse personen van

uit Maastricht werd toegezonden.-

DE 

_; M • 

Coll: 

• 

AAN DE tiüi 
Centrale Veiligheidsdienst 

Ja.ra.at 68 

's-G r a v e n  h a  g e.-



11 Met ingang van 1 December a.s. is op ziJn verzoe·k 
�'aan ir.F.c:M1Wijffels eer�ol ontslag verleend als 

Inspecteur-generaal der Mijnen. 0 

Zeld·en he-eft een nieuwtje, in de Tuhjnstreek en ook in ingewijde 
k?ii�-�n elders in de lande,zulk een s�nsatie verwekt,als dit vierrege
lige officiele bericht in de dàgbladen van Dinsdag 21 October l.l�Zelfs 
de eenvöá�d:gste "Kompel

1

11 , tot wie af en toe wel eens een vleugje van de 
hoge "Mijnpolïtiek11 doordringt ,rook,dat er aan dit !?!chijnbaa:r. heel on
schuldige krantenberichtje een "luehtje" was. Niets immers had erop ge
wez-en,. dat de nog eerst een jaar in functie zijnde Inspecteur-g�neraal 
van plan was deze mooie taak op te geven en zich met e,eh '' odium cum 
dignitate 11 terug te trekken,al wist men ook in brede kring,dat hem deze 

' 

. 

positie door bepaalde lieden zeer innig werd benijd . 
Wat was er eigenlijk gebeurd? Hoe kwam de heer Wij.ffels ertoe om 

zo plotseling eervol ontslag aan' te vragen? 
De verwachting, o.p deze en nog andere vragen een antwoord te vinden, 

·d�ed elke�n, avond aan avond, bij thuiskomst van de Schicht naàr de "ge·
zet11 gri�pen.Temeer omdat verwacht kon worden,da� de duizend-en-een ge
ruchten welke de ronde doen,toch oo.k wel to t de redactiebureaux van de 
pers in de Mijnstreek zouden doorgedrongen zijn.Maar de blade.n van de 
Mijnstreek zwegen tot heden als vermoord . W�arom? 

Waarom onthullen onze katholieke bladen niet de heimelijke machi
naties van de toch overbekende,men zou kunnen zeggen " traditionele" 
vrijmetselaarsheersGha.ppij in onze Limburgse mijnen, welke thans weer 
een succes _van belang in de wacht heeft kunnen slepe.n? Waarom niet een 
enèrgiek protest doen horen tegen de gang van zaken in de hogere regi.:.. 
onen van het bestuur der Mijnen,waar katholieke figuren zoveel mogelijk 
worden geweerd of geëlimineerd en alleen maar genade kunnen vinden,wa:n-

�1eer zij zo weinig ruggegraat hebben, dat zij zich voor het vrijzinni�e 
karretje laten spannen. 

Waarom niet de moed gevat om de vinger waarschuw�nd op te heffen 
tegen een katholiek minister en hem gezegd: Wat gij doet of onder Uwe 
verantwoordelijkheid doen laat,heer minis ter van Economische Zaken en 
Enèrgie,is niet,wat men .van een katholiek bewindsman toch eigenlijk 
meent te mogen en moeten verwachten.Hetgcen,met na.me,in de Mijnstreek 
gebeurt,wekt de indruk Excellenti.e,dat de behàrtiging van zekere private 
aspiraties praevaleert op de verwezehlijking van sociale idealen en dat

met gebruikmaking van invloeden,welke wij,katholiek�n,als aan �ns vij

andig moeten bestempelen. 
Ziet,dit zou door onze katholieke pers van de Mijnstreek naar voor 

gebracht moeten worden en zeker zou zij een vlammend protest hebben moe
ten laten horen, nu met een arglistig bericht je in de pers een slotpunt 
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gezet werd achter een meesterlijk gcspeeldrmnar onfris spel. 
Is dit zwijgen soms het gevolg van het intimiderende telefoontje,dat 

de hoofdredacteur van een -Limburgs dagblad - nog niet zo lang gele�en 
met "den Haag" had? Toen �et Departemcmt van Economische Zaken zich 
meldde, werd hem gezegd: de minister wenst U persoonlijk te sprekert.Zij� 
ne Excellentie was toert vrij kort maar duidelijk en zei: 11 Uw artikel 
over··�· is mij niet welgevallig.Als U voortgaat zo to schrijven,zult 
U de gevolgen in Uw papiertoewijzing ondorvindcn. 11 Welke vriendelijke 
wenk aan duidelijkheid niets te wcm,sen overL1.at, als men bedenkt , dat de 
papierto0wijzing n.l. een po.ar dagen toveren van Onderwijs naar Econo
mische Zaken was verhuisd. 

Daar het· onder deze omstandigheden ui tgcsloten is, dat de pers eigencr 
beweging aandacht aan de onderwerpelijke kwestie zal bGsteden en zij 
evenmin genegen zal zijn,een uiteohzetting van hetgeen zich achter de 
coulissen van, het Mijntonoel afspeelt op te nemcn,zicn wc ons verplicht, 

• ons met deze onderhandse brief tot de oponbaarhc.üd te richten.

Voor oe.q. goed begrip van zakcn,willcn wij ons allereerst bezig hou
don mot het Staatstoezicht op de Mijnon�Do wetgever hoeft in vroeger ja
rem dü Inspectic-gcncr2al der Mij non ingoste;ld om ervoor te waken, dat de 
w erkgever alle voorschriften omtrent veiligheid ,gozondheid cm arbeid z·ou 
nakomen.Mem zou het populair zo kunnen ui tdrukken,_dat élo Inspoctcur-go
neraal dor Mijnen do arbeider togon de willokeur on uitbui�ing van do 
z:i)do van de kapitalistische werkgcvo,r b(;)schormt .De instelling van deze 
Inspectie is wel h0t beste bcwij s van de noodzakolij lüieid van dit .staats
toezicht .Maar even duidelijk is hct, dat de grotondools liberale of ma
çonnieke mijndirecties manr weinig Wtiardcring voor dczo staatsinstelling 

-

kunnen hebben. Wat konden zij vr� hun standpunt bezien beter doen, dan er-
• voor to zorg cm, dat gocrntvcrwantcn in voldoondo mato in dit staatstoezicht

zouden zijn vertegenwoordigd? Hot Staatstoezicht op do Mijnen is dan ook
steeds oen burcht van het vrijzinnig ambtcnarondom geweest.Do katholieke
Limburger heeft zich bij voortduring eraan kunnen ergeren,dat de hogere

, functies in dit Staatstoczîcht,zoals trouwens ook in andere takken ve.n 
diwnst bij de Mijnen,stecds door niet Limburgse vrijzinnige,dikwijls 

. . 

maçonnick0 elementen werden vervuld.De lagoro positios,de kleine ambte-
n�ars- en bcambtenposten,ja,dio waren goed voor gegadigd0n uit de streek 
en k�tholiek.Een minzame concessie,wclke evcntuoel het bewijs moest.lo
v0ren, dat ook katholiekEJn aan de Mijnen e_en kans hebben •. 

Onder de Inspecteur-generaal Waterschoot van dor Grqcht scheen voor 
hot eerst eön andere geest to zullen doorbroken.Toen deze afscheid nam, 
zetten de liberale kopstukken allGs erop,om een reprise van eon katho
liek functionaris te voorkomen en men wist de benoeming van de heer 
Plocm door te drijvon, wµarmedc men echter tijdens de bezetting weinig 
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eer behaalde.Hij werd woggczuiverd.Dc opvolgor,ir. Nicolaas,was weder
om con nie.t-logeman.Dat moest do vrij zinnige, anti-katholioko club toen 
slikkcn,zoals ze destijds wel moor moest slikken.Du bevrijding schoen 
de weg naar nieuwe mo.golijkhoden te banen.Er wooi oen frisse wind.Hot 1
einde van do oorlog look con tij dperk van yorniouwing on van social� 
vooruitgang in to luiden.De nogatiove sociale verzorging van du werkers 
in do Mijnbedrijven door middel van do Staatscontrole,ging omgezet wor
den in een positieve activiteit.Bij Kon.Besluit van 20 Juni 1945,slechts 
cnk0lu weken na de bevrijding van geheel ons vadorland,wor<l een wette
lijke regeling van qe bedrijfsorganisatie in hot mijnbedrijf vastgb
st�ld.Eon Mijnindustrieraad,kortwog de M.I.R. gchoton,aansch�uwde het 
levenslicht on kroeg eon drieledig� taak n.l. het bevorderen van het 
welzijn der Nederlandse volkshuishouding,voorzover dit door winning en 
v0rdcling van stuenkolen en da2.rui t in mijnondc.rncmingan vervaardigde 

� producten k:m geschicd�n; het bovordoron vnn oon economisch en sociaal
zo goGd mogGlijk ver'.llltwoord beheer der mijnondorncmingcn on het bc
vordGren v3n de socinlc zekerheid dor bodrijfsgenotûn door leiding te 
gevon in du social8 en economische aangelegenheden van de personen,or� 
ganG:n on ondornGmingcm,welkc tot het mijnbedrijf behoren en in zoverre 
zij daartoe behoren. 

Ir.Nicolaas toegevend aan zijn zwcrvcrsn0igingvn vordwc�n uit Lim
burg. 

Minister van Schaick,ministor van Economische Z�kon,b0noemdo daarop 
ir.F.C.M.Wijffels tot Inspccteur-gonorae.l van de Mijnen en deze d�arna 
tot voorzitter van de M.I.R.,0en combinat�o,wclko gezien do gelijkge
richte taken,zoer practisch genoemd kan worden. 

Hot behoeft geen botoog, dat deze dubb0l0 b�nocming in het gohoel niet 

�aar de zin van de vrijzinnige machten in de Mijnbestur8n was. Immers, 
de Be:drijfsorganisatie had or naar do .zin dor liberale .heren nooit mo
gen komen, tcrwij 1 hot Hoofd van hot Mijmvczen vnn het Departement, d(:) 

hc8r Schiurbeek en zijn voorgangcr,do zeer machtige raadsndviseur de 
hoor Couvéc, de post van Inspccteur-gcnor:ml c..an hun loge broeder en 
vri0nd,dc he&r do H�art hadden to�gcdacht.Dozo laatsto,goponsioneerd uit 
Indiè t0rug,schccn de tGrugslag te ondorvindûn van de slechte notering 
der Indische fondsen en in broederlijke bezorgdheid voor ' s mans welzijn, 
wildo men hem deze positie in do schoot wvrpon.Ban e� achterban werd in 
hot gewour geroepen, om alsnog deze klaç.rblijkolijk .onmisb:J.re persoon
lijkheid vooT de Limburgse mijnen t0 "rcdden 11 .Eon koud kunstje voor 
grootmces-turlijke -conspirators, .slochts con kwostio vrui combinaties en 
relatiQs, reeds half gewonnen door hut foit,dat men op de ministerzetel 
tho.ns 3.amvozig weet Zi'jno Excellentie dr .w .Huysm'Jns. Mot deze figuur 
moeten we ons dan ook in het verdere· verloop onzGr ui tt,enzctting wat 
uitvocrigor bezig houdon. 
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De hcrun Huysm;;.ns en Wijffcls kr:m mon nu nie:t prociC:s gelijkgestem
de zi0lcn noomen,al zetöldcn zu buide eGnmaal als k�tholicke ministers 
in het bevrijdingskabinet G�rbr�ndy.Dc heer Wijffcls,k�tholiok intel
lectueel,door zijn �an�ool in de illegaliteit naar voor gekomon,kon 
nog min of meer als ·eon onbeschreven blad beschouwd worden.De heer 
Huysm'.lns daarentegen, had zo hier en d::1:1r rocds verscheiden jaren .-,.an de 
publieke weg· getimm<=frd.In H0crlon herinnert men zich nog als emp,loyé 
ve:.n het bijkantoor van de Rotterdamse B2nk mot do wijdsc titel van di
recteur.Daarna heeft men hem zien opereren �ls diroctuu� vD.n de Ccntra
lu Boorcnleenbenk te Eindhovcn,in welke functie hij gLdur�ndG de oor
log niet van zakelijke fl�ir ontbloot blcok,gozien o.�. zijn v1otto 
ondorh?.ndolingcn m0t de N .s .B. COIIlII,liss>'..ris v2.n de Noordbr2.bantse Chris-
telijku Bo0rcnbond,dions ncvGn en �fgclGidc org�nis�ties,dü heer Otto 
Dcmnve.Bij de bevrijding presteerde hij een v�n dio bevrijdingsvcrras
singun,door ministor vP.n fine.ncinn to worden.In de ·ministerr��d kruis
te hij do degen mot do minis'ter V::ill socialo z1:kon, ir .Wij ffcls, viicns 
vooruitstr0vendc pl3nnen de knpit�listischo kringBn,wior z��kgclRstigde 
de heer Huysm.3.,ns leek te zijn,nict �f!,nstondcn�Hij,dr.Huysm,ns,wns in 
het kabinet oök dogcne,dic zich verzette tegen de extrR voeding voor do 
mijnw�rkers,ofschoon mon toen van 800 calorieën por d�g moest lcvon. 

Alles w::.t de M.I .R. doed of voorstoldo WGrd door dr .Huysm�s D.ls mi
nist,cr v�n financien gerefuscurd,w�t de p�tor intelloctuolis VP..n de 
bedrijfsorganisatie, prof. Ver::iart, ortoc br8.cht op te merken: "Die Huys
m':lls h00ft geen snars verstand ·vf:.!l bedrijfsorganis:.tie,hij kmi het 
Stntuut nog niet eens lozen." Is het niet ?cgrijpelijk,d�t dr.Huy�mf'.rls 
door deze houding zelf a?.nleiding g�f tot do vo0kvorbr0ide indruk,dat 
het erom to doen w2s,dé �ctivitoit v::m do voor�ittor v:ui de M.I.R.,tèr 

• v0ns Inspectour-gener:1<11 v2.n de Mijnen zov8ol mog0lijk tl; doen str :.n-

d0n?
Do fei ton ,welko men krui v ".ststoll1.m, lr.tcn geen rmd0re conclusi� toe, 

d!=!.Jl do.t het erom t.a doen gew0ost is ,deze inst;,.;llingcn,op de ee·rsto 
pl;,,.'1.ts het Ste�tstoezicht,zo weinig mogelijk suCCt;S tv 11;\.ton boeken.Ge
zien do :-;'?:.llwezigh�id v<:.n oen h�..,.rd· vrm togunwcrking" als product dor 
wcrkz'-:"\mhuid vJ?.n hot trio Plocm-Verbe;ok-do H·"'.qrt in du boezem ven het 
St':."'.tsto-czicht - wat is er immers nie:t nchter de rug V,"'.n do hoer Wijf
fels gcconspiroerd in urcmlr.>.ng·o tclofoongesprvkkcn mut de H1.�gsc regis
seurs - gezien ook dG so.botf!go v.0nui t den Ho..'"'..g,w·"'.s hot niet moeilijk, 
die successen zoveel mogelijk te voorkomen of te minimnliseron.De toch 
reeds zoer kleine o..mbten 1:c:.rs.s3.lR.rissen mochten niet word on verhoogd. 
J?eriodieke verhogingen bleven in dt, pon.Aml:fton::.ron,diL zulks gezien hun 
st:-:t v"..11 dienst vordiendon,mochton niot ·wordl,n g,angostel.d in do door 
do zuivGring ontstnne v3c�turos.Het logische gevolg 0rv�n w�s drm ook, 
d .3,t een groot gobrek a'lll bekw:une mn.nnen ontstond, omd"tt zij niet zo gek 
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wr-'.ren om voor gcringu s '?.larissen te g''.2.n. wc:rken.Een der bE:sten liep over n��r e�n particuliere mijn un kruog d��r een driom��l hoger salaris .Door pensionering en te hoge leeftijd zijn er v.erschoiden vacatures ,welke niet worden a2.ngcvuld.Dit in een tijd,in welke .met ongeschoolde kr.�chten,met onvolledige uitru�ting on onvolledig toezicijt steeds moor productie gch��ld mo8t worden.De mijnongev�llon zijn nietV3.n de lucht en nimmer is het ::..Rntal zo groot geweest '"'.ls thnns ,1ondenks al de schone verheerlijking v2.n hot v2.dcrl2..ndso mijnbedrijf voor de r'?..dio en in de pers.Minister Huysm'"l.ns wc.s het 0ok,dic de ver" betering vrm de pensioenen t0g0nhield ,Bl liet hij zich niettemin d�crvoor lof en dnnk toczwaaicn,tocn die verbetering or eindelijk toch kwnm.Hij n�.m het de voorzitter V'"'..n do M.I.R. kwnlijk d�t. dczo hem een

• 

besluit vo.n de M.I.R. voorlogde,bohclzondo oen voorstel tot verhoging der salRrissen, zeggende: "Dat h::i.d Wij ffals mij moet on bosp..,.rcn, dit h�dhij moct;;:n voorkomen." Stond hij immers da:,.rmoG niet voor het moeilijkp�rkot,da kool en de geit te moeten sp�rcn,zijn liberale spelgcnotenn11�r de ogen to zien en toch voor het persono..._1 der Mijnen d0 "beau rOle" te kunnen blijven sp0lem? Op ::i.dvies V'1n zijn lijfadviseurs vindthij de utilitnire uitwag,dqt de M.I.R. niets over de lo11on te zeggenheeft,n.l stelt ·1.rtikel 74 vm het St�tuut vA.n de M.I.R. dit in lid 2, ook uitdrukkelijk v�st.
Do heim0lijke sabotf\ge bew:;ndel t ook nog midore w,,gen.Ambton�rcn vunhet St:J.1.tstoezicht zien zich het door hen voorg�schoton r<.;isgold v::n 5 maMdcn, bij sonuuigon opgelopen tot 700 gulden, door den H-::::g geweigerd.De m.c::nselijke ree.cti0 bij zo'n a.mbton -,.ar is bcgrij pclijk.Als oen dergelijk e..mbten�ar van het staatstoezicht op een mijn o�n ingrijpende wijziging,welke geld kost,eist,is het d2.n verwonQorlijk,d�t "en mijn-• dire·ctcur,wotcnde hoe do stemming in don H".".g is ,,durft to ze;ggen: Je 

moest m:''.r liever bij ons komen, je zou hot .dubbele SP.l2ris kunnen ver-dienen ••.••
Er geb,:mrden echter nog moor zonderlinge dingon. Onl 0.ngs werden dri·e

directuurcm bij de St1=tatsmijncn bcnocmd ·.Eon dezer .driG wr:.s op hot momont zijner benoeming roods rm dusd ?.nig vorguvordc-rdu le(;ftij d, d;:it hijn�n het 0indo v� dit j��r z:l moct0n aftreden wegens het ovcrschrij-
� ' 

den v-::.n do v�stge:ste:ldo le:oftij dsgrens .Kcnnunde do po.r-'1...::-.theid VM devrijzinnige club is het uitgosloten,d�t dit eon blunder v�n don H�ug zou zijn.Trouwens,de uitbundighcid,w�armode v�n deze benoemingen gewnggem:�kt werd,sluit oen vergissing uit.In do d�gbl�den toch werd�bij horh.qling b0n2,drukt, d::1.t de drie directcmrt:n in volledig overleg met doOndernemingsr�ad der Mijnen gekozen w�ren.Dit overleg hcvft ochtor oe
st�o.n in een kennisgevihg qi:m do Ondornomingsr�.:'\d, wclku op zulk oen l��t ogonblik werd verstrekt,d�t overleg niet eens meer mogelijk w�s.
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De voorzitter v .'.J.n de M. I .R. zGlf mo0st vr:>n d0ze benoemingen eerst 
'1.chter':..f horen.W�t stak er dan 2chter? 

Er zijn natuurlijk verschillende voronderstollingen,m��r in inge
wijde kringen concentrcor.dè men zich op één gissing en wel.deze, dut
de be.jr,.;;rde neer in kwestie uitvorkoron werd om do dircctcurszetDl 
voo:ç een mdGr W'1rm te houdun, iots w::.t de betrokkene zelf misschien 
niet eens begrepen heoft ,Wc.s in zijn pl�'l.ts eèn jonge '?.dministrr-i.ticve 
diroctour benoemd - Wé:.t toch eigenlijk voor dv h"'.nd gelegen h;,,d - don 
W"'..re ?.lles norm.1.':..l geweest .Th"ns moet do pl0.···.ts voor een ruidor wc.rm 
gehouden worden.Die indruk word nog verstevigd door con informatie, 
nfkomstig van 00n loslippig mijnnmbton':".r,ingewijdo in het spel vnn 
do vrijzinnige cl,rm.Of deze nu do trcinrois V!.?Jl M •.-:stricht n"'.c,r fü.er
len door gezellige kout wilde korten,of dat hij zich in 00n onbew�akt 
ogenblik heeft l�ten g�nn,vPn hom echter st�mt hut in geuren on kleu
ren ged:me verh'20.l 1 dnt minister Huysm8..ns in de ministcrr::?.·".d de wGns 
te kennen gaf om �ls minister �f t� t�cdcn,omdGt hij de heer Mous; 
die: op MTmd '1g 27 Octobor 1.1. 65 j '1'.:lr werd 1 :..ls directeur vn"r1 do 
St��tsmijnen wenste op tü volgen.Hut zou in do ministerr�3d geweest 
zijn of er een bom ingesl�gen had:Men hnd d��r juist oen crisis weten 
te omzeilen on nu kw:1.m dit weer.Met do vereiste. to..kt hoeft men do 
sollici t8.nt ,.,:m hot verstmd gcbr!lcht, aldus onze nmbtéri �"'.r, dat het 

. ' 

lmdsbel'lllg een hernieuwde reconstructie v:i.n dit k:->.binet niet zou ge-
do.gcn en d::i.t di tzGlfde l:>.ndsbelr-mg eiste, d 'lt Zijne Excellcn tic zijn 
plnnne;n m".:.r zou uitstellon,totdat dit knbinet bij de ,'l.s. verkiezin-· 
gen zijn n.1.tuurlijke dood z"'.l sterven. Voor welke �rgumontcm Zijne 
Excell0ntiu moest zwichten. 

He� is met z�cr gemengde gcvoclens,dqt men v�n dergelijke g�Jlg v�n 
• z'lken kennis neemt.Wij willon hot hier niot in do crnrsto plints heb

ben over do politieke zijde V"U'l hot ,gov">.l.Toen minist0r Huysmr,,ns mi
nistur v'l.n finr.mciën wns, richtte hij de "Horstelb'1,nk11 op, trnd af ::>.ls
minister en werd directeur dezer bqnk.Blijkb'l�r word dit oirbA�r ge
o.cht 1 wmt van cri tick ie toenmrvüs weinig vernomen.m"t zou dus in de
lijn dezer appreciatie kunnGn liggen d�t de m�nistor vnn Economische
Z�ken en Energie zich �hans tot dir0ctGur van do St��tsmijnen k"ll la
ten benoemen.Het z�l wol ��n ons liggen,dnt wo dit niGt juist vinden.
Wellicht st��t voor ons het ministorschap nog tü zcor in hot �o.nzien 9

dat het steeds in ons constitutionvel büstLl gch�d hc0ft en kunnen we .
., 

hot ons niet voorstullen ontd�sn van do volstrvkte integriteit en het
hoogstw·".".'..rdig dec.orum W'>...P.rmede de grote figuren onder onze v:tderland
so politici en deslmndigon hit steeds cJJgavQn .M::i.ar ons benauwt iets
ernstigers.Wij denken hieraan,dat' bij zulke gewichtige A.mgelegenhe
den als benoemingen V[->Jl hoogste functionurissen in hot Mijnwezen, ·de
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vrijzinnige en maçonnieke elementen steeds dG vinger in do pap hebben. 
Wij houden daarbij voor ogen de ervn.ring,dat deze m�chton,zo zij ?.l 
niet een k".tholiek gogadigdo weten te weren r d:m toch slüchts oen ka
tholieke figuur acceptoron,dic hun nls zodanig niet in d� wog stRot, 
terwijl het duidelijk is,dat zulk con "concessie" niet zonder tegen
prestatie geschiedt.Deze argw�cn wordt o.i. gcgrond,w::mnccr men hem 
ziot in het k�der van hetgeen zich rond de Mijnen in de l�atsto tijd 
nog meer hoeft afgespeeld. 

Zo�ls bekend is dr.Huysmn.ns wegens ziekte enig� tijd op z1Jn Depar
tement 2.fwezig geweest. De -monigvuldigc bulletins omtrent .zijn gezond
heidstoest".nd in do pûrs hebben den lande genocgz".am d:.e.rv2.n op de 
hoogte g�houdcn.Hij ontbr'1.k in elk g�v�l zo geheel en al op zijn de
p8.rtoment, da.t de lopondc V'..kcn voor wat hot mijnwezen betreft, overge
laten werden n�n het hoofd van de �fdcling Mijnwezen,de heer Schier-

� 
be�k.Hot moot gezogd,de hoer Schierbcck h��ft de lopondo z�kcn wél
aan k'1nt gcda.::m,W·mt we..t geschiedde? 

D� benoeming V?.n de hoer Wijffels tot Inspcct0ur-gcner��1 der Mij
nen h�vft indertijd op verzoek vrui de hc�r Wijffcls slechts op �rbeids
contrnct pl8.:1ts govondon voor du duur V'"'.n con j�nr en met de bepaling, 
dat hij telkens vèór een bcp" . ....,lde termijn moest te kennen geven, of hij 
het contr�ct weer voor von j��r wenste te vcrlengon.G�zi�n de moeilij
ke positie van deze hoge functionnris,lijkt ons dit w0l een labiele 
benocmingsvorm en het komt ons voor,dat de �eer Wijff�ls voor de ver
steviging van zijn functie bctur cr�'ln gcd��n hod,vrcdc te nemen met 
do normale benoemingsvorm,a.l wo.s d ".".rn.f'..11 ook een l 'lgere bezoldiging 
verbonden.Dit is echter een kwestie V.Q.11 persoonlijk inzicht en een 
buitonst�ander kan niet erover oordolen,of de in vorb:md m0t do ubnor-

• male tijdsomstrindighcdcn zeker niot ruime officiclo bczoldïging vol
do�ndu was.In elk goval,de heer Wijffols persoonlijk schijnt in een
benoeming op �rbcidscontract goun gcv��r gozion te hebben.In de veron
dorstolling met fntsoonlijkc lieden te m�kcn to hubbcn,schreef hij �an
de ministor,dRt hij,�lvorons hot contr�ct te verlvngun,or enkele ver
anderingen in a�..ngubr�cht wou hebben en verzocht dit persoonlijk met
de minister to bospreken. Hela.�s,d�t kon niet.Do ministor was ziek.
Go�n nood,zou men denk0n,d�n blijft de kwestie me�r rusten totdat de
minister we·1 in de g�legenhcid is, om zijn hoogste nmbtcn".o.r te woord
t& st".cm.Mis ged�cht .De eerste zinsnede VAfl 's harem Wij ffels miss,ive
aon de minist8r wcrd,pour besoin de lq c�use,opgev�t als een ••• ,ver
zoek om ontsl�g,Gen konnisgeving,à�t hij het contrnct niet wenste te
verl..::ngc:n .Prompt word hGm het 11 gevrr'.:.gdc" ontsl �g e.ervol verleend .Nü:t
bij ministeriele b�schikking •.. neen,dnt z�l men de minist�r nooit
kunnün v�rwij ten .Het is du socrc.:t�ris-gonor".�.l, die dit eervol ontslag



- 8 -

met ZJ..Jn h�dtekcning versierde.En zo las dan de heer Wijffels op Dins
dag 21 October 1.1. tot zijn grote verb�zing in de kr':llt,do.t hem op 
zijn vorzoek eervol ontslag verleend wes als Inspecteur-gtnernul der 
Mijnen. 

N�tuurlijk,natuurl1jk 9 er zullen nu ook wel bezw�ren tcg�n de heer 
Wijffols worden :.'lng<::vÓerd.Zo heeft ministor HuysmMs o.l eens de enor
mitoit verkocht,dnt het voorzitterschap v?.n de M.I.R. en de functie 
vun Inspccteur-generanl der Mijnen niet met elka�r ver�nigb�ar zouden 
zijn.En dat met, �en o.rtikel 3 vnn hüt Mijns-trn.tuut.Zei prof .Vore.art ook 
niet,dat de minister blijkbaar het stutuüt niet ochs lezen kon? 

Anderen zullen wellicht over de cumulatie van posities v21len.Menr 
dut krui toch moeilijk het motief van het depertement zijn.Op do Rijks
begroting voor het dicnstj 2.ar 1948 van hot Dep1.rtement van Economische 
Z�kon,Afdeling VI Mijnwezen,Onder�fdoling 1 Algemcun Behcer 9 zien we 

� onder artikel 87,code.10,onderdoel 31,voor de vortegonwoordiger vnn de 
Nederlandse reg0ring bij de European Co<ü Orgunise.tion t8 Londen toe
gest-:ru1 voor 1947 fl.21.810,- en gerP�.'.lmd voor 1948 fl. 21825,-. Dit 
b�dr".g wordt deze vortogenwoordiger ui tbeta'l.ld boven zijn s2.lo.ris van 
hoofdbedrijfsingonieur bij de Stnntsmijncn.Deze vertegenwpordigor
hoofdbedrijÎsingonieur is: Ing. P�ulon,cGn der vri�ndjes van de vrij
zinnigé club.Jo. m1:,nr,z·1.l men opmerken,bij de hoer P1:.ulon is het een 
exceptioneel geval.Hij h�eft grote ve�dicnsten tijdens de bevrijding 
verg'18rd en is dr�ger van de Militc.ire Willemsorde.Pr11chtig,wij will.en 
a�n die verdiensten geen afbreuk doen,mnar ver�orlovon ons toch de op
merking,dat tal van a.ndçre pcrsonen,zondtr zo hoge begunstigingen, 
eveneens grote verdiunston hebben verg�ard in dü strijd om de bevrij
ding.Evenals ook tal van personon,mot de huor Paulen,ook wel eens een 

• "missing" hebben gemaakt in het ke.der V8.Il de houding tegunover de be
zetting,zonder evenwel de voordelige afloop vrm z�kcn voor de hoer
P�ulen.Niet vergeten is de slapheid van de hver P�ulonJ�oon hij in
1944 het dynamiet van de Mijn Emm� �n.n de Duitsers deüed uitleveren,
mot wel}( dynamiet de t�bines en gener�tors vrui do vorscnillende cen
trales tot springen gebracht zijn.

.. 

Het geval-Pe.ulen ill".8kt intussen wol duidGlijk,dr, .. t cu.mul.1.ti13b0zwn.rcn 
-

voor hot Departement geen onoverkomenlijko hindcrp,'.'°".l vormon.Komqrrn. 
oolr, zou men d.�qr nu ineens over VP'..llen in ons tegonwoordig zo ui tbun
dig cumulerend VRderlPnd on hoeft men d�n �ltijd nog niot de bekende 
cumulo.tiovoorschriftcn bij do hcnd, die nauwkeurig �r.mgcvcn, wnt men 
n�ast zijn hoofds...,_lnris nog ��n nevensnlnrisscn mag touch0ron? 

w�t er verder nog meer tegen de heor_Wijffcls mocht zijn vorg�nrd 
- de heren Couvée,Schierbcek 9 Smocts,E�as en hoe ZG verdor heten mogen,
zullen ongetwijfeld wel niet stilguzc�cn hebben en wol moor gcda?.n hob
bEm dan o.chter d8 rug vim de hoogste .'"'.mbtonaar in de Mijnstreek uren-
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lang tolE:,foontj es te wissolon rn<.:t olkP.:ir te:r ui twisscling ve.n buit gc-
m".".kte nieuwste inlichtingen - Gn w·:t or bij be:grotinesdc.:b�tton in de 
K�ner of door de ambtelijke n�chtsm�chinc ".l niet eenzijdig en zonder 
mor,elijkhcid vnn verweer is Beproduceerd,hucft de ninistor dn.n toch 
IJ:->.".r ninn:Ii;;r het gewenst€. r.l".tCri".".l geleverd on Op grond dnf':rv::m r.lP.O.t
rug&len te nGnen.De: manipul::tie raot dit "eervol ontsl:g" bewijst het 
op zich reeds.Overigens is het wel typorond,dat de m0n,die st".�t te 
tr:ppclen om in de pl�:ts v�n de heer Wijffels te: tr0dcn,de heer de 
H'1".rt,rt.:E:ds voÓr do.t de heer Wijffols wist dnt hij eervol ontslag had 
nnngcvr �ngd en voor d::1t dit in 16 St '.".tscourt".llt stond, ".".n zijn vrien
den 0en borrel �anbood op zijn bcvord0ring tot InspE:ctour-gener�o.l •••• 

Mocht dit �lles so.l!lCTige ten ÜûZO Oost-Indisch dove:n nog niet genoeg 
zeggvn,d:m willen wij hun ten ln".tstc nog oen feit onthullen,dat de 
deur dicht doet.Niets me(.;r of nie:ts nind0r stri.".t v:st,dun d:::!.t in de 

� zomer v:n dit j".nr reeds een vonnis over de heer Wijffcls W".S gestre
ken.Zulks vcrr�ndt ons weer de Rijksb�grotinc voor het dienstj�nr 1948 
v'"'n het Dcpnrtencnt v�.n Econonischo Z".k�n,AfdolinG VI Mijnwezon,Onder
afdcling 111 Stnutstoezicht op de Mijncn.D��r lezen w0 on�er code 10, 
onderdeel 211, do.t voor,. het dicnstj '"'J'.r 194.7 '"'.".n s ..,_).;>_ris hoger porsoneel 
op �rboidscontract w1.s uitgetrokken fl.22.352.- oen bcdr�g gcvornd 
door de Inspcctour-gcncr��l tun bcdr�gc v�n fl. 10.000.-,bcnevcns eni
ge duizendon guldens qnn vergoedingen voor n..ndcron, terwijl op de be
groting 1948 slechts str>.1.t ui tg\;trokki..;n fl. 7. 900. - z.ijndo :>.llecn het 
voorh�en vRstgestolde s�l1.ris zondur de overige bcdr�acn.In den Hri.ag 
ho.d men in Juni 194 7 reeds dus bij voorb-'.:i.t het r.i.ct de heer Wij ffels 
ufGGsloton o.rbeidscontr�ct ge".nnul�erd •••••••• 

H�t is, dunkt ons,wel duidolijk,dnt o� door de vrijzinnige o�chten 
� in hot Mijnwez�n ucn plan is uitgebroed en stil��n verwezenlijkt wordt, 

d::i.t zek0r niet op het ,lgcmccn belP.ng gericht is en W".'l.rtcgcn onmiddel

lijk qlnrn gesl�gcn mott worden.De vr�ae n o  e t  gestold wordcn,of de 
n::m,oncer wiens hoge ve��ntwoordclijkhcid dit spel gespoeld wordt en 
die we n'l.�r �lle w�arschijnlijkhcid in üe n�2ste toekonst �ls direc
tour vn.n d6 Stantsmijnen zullen zi�n optreden,onder de hier .blootge
lêg<le vE:rhoudingen bij ;e Mijnen W8l op die post thuis behoort? 

Niemand z�l betwijf&len,d�t d� h00r Huysn-ms een kundig mrtn is,m".�r 
hij is te zl-er a.fho.nkclijk y:,,.n zijn "..mbtennrcm; zijn r:".dgcvende o.mbte
n �rvn hebben genoegz��o getoond,d�t zij de P.r:l.bitics V':.n de hoor Huys
m"'ns tijdig hebbvn erkend en <loze in d� h�nd hcbbGn gewerkt om er hun 
ei6cn pl"..nncn mee te di0nvn.Mo0t tegenover deze mqchtigo liber':.le,dcols 
n�çconnicke congsi,die I!l':.�r nl te crote invlo0d heeft in het Linburgsc 
Mijnwezen en da�.roverhe..,n in he. t Li,·.1bur:;se lr>.nd, juist ni&t icm"'.nd st'1.rui, 
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c1ic mijnduskundigc is en in sto.o.t ztJlrstr.ndig positie te kiezen in 
de vele vr ...... n.gstukkon, welkG in het Mijnwezen D.f:..n üo ord0 zijn1 Deze 
voorwo.�rden zijn niet vnn toepassing op de hGcr Huysmr->.ns.Wijzcn zijn 
huidige houding nls ministur,zijn st�ndp\.mt en zijn beslissingen 
niet reeds ��.n,in welke richting zich zijn diroctor�le practijk eens 
z.·ü bewegen? Met zijn rechterh.0.nd, do heer Wernmcrs van het Rijkskolen
bure�u,stel t men onder zijn goodkeuring in don Hn.�g een kolcnprijs
v�st,w:arvoor men in Limburg �ict k�n werken.Het blijkt de la�gste
prijs van do gcholc wurl;ld tG zijn. D".-�rom moot in do Mijnstreek zo
bezuinigd wordon op woningbouw en soci�lo voorzi0ningén.D��rom moot
zoveel worden nagel -:.ten, dn.t de veilighoid vrm de mijnr:i.rbeid zou be
vordercn .D��rom mag over mochtinis�tio,wolkG hot w0rk van de mijnwcx-

• ker verlichten zou, niet ocns gufluistord word .... n. H<.Jt zou de pnrti
culiorc mijneigenanrs m··.�.r teveel geld kunnen kosten.Neen., cle winsten 

• 

op de kolen zijn bestemd voor de Stccnkolcnh�ndelsvcreniging, de 
S cheepv.1.'.J.rt.!h:.C:tsch2.ppij en, a.o Spoorw0gun en do f.�brickon, dio heus niet 
voor 's werelds lr .. ':lgste prijs zullGn work0n.De: Kor;rpe:l zr.l hGt spit 

· wel o.fbijten.
L·--.tun de w.crk0:rs vA-n du .M:ijn1Jn cli t goud bogrijp0n.L-:i.ton de Orldcr

nemingsrnden di tm�P.l op hun hocc1o zijn, opd-:.t z� nü:t opnieuw worden
verr".st door de kennisgeving v2.n oen bcnooming op hot r:i.llorl�..r'.tste
moment, zocht de nrtikelen 140 cm 141 v�.:.n het Mijnstqtuut weer �ouden

( , 

worden voorbij[;ega:m.Het ga.2.t hi0r o o k on de bolr.ngon V"l.n de ge-
rineste Kompel.

S.H •



Ir. F. C. M. WIJFFELS, 
Lid van de Tweede Kamer. 

F
RANCISCUS Cornelis Marie Wijffels 
kwam 1 April 1925 in dienst bij de 

Staatsmijnen. Op 3 Mei 1943 werd Ir. 
Wijffels door de Duitsche politie gearres
teerd, waarna hij op 19 Juli weer in vrij
heid werd gem,ld. Op 1 Juli t943 is hij 
jn opdracht van den Rijkscommissaris 
(mtslagen; 18 September 1944 kon hij zijn 
functie weer hervatten. Na de bevrijding 
werd hij op 23 Februari 1945 benoemd 
tot Minister van Sociale Zaken. 

De heer Wijffols is op het oogenblik 
Inspecteur-Generaal bij hetStaarstoezichr 
op de Mijnen. Daarnaast hij her 
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G 'E HE I M. 

Vaderlands Verbond. 

Onder veri.vijzing naar de mondelinge inlichtin-· 
gen, wel·k--e 1.1oor U reeds worden -verstrekt betre:ff ende bovenver
meld ondei :rp., zij het mij vergund U:wellicht ten overvloede, 
te herinnexen aan Uw toezegging, dat t.·z. t. nadere gegevens om
·trent deze vereniging zouden worden toegezonden. Hierbij stel
ik vooral belang in de personalia en politieke gezindheden der
bestuursleden.

r�� Heer Inspect�ur v.Politie
J "h.Merkus, 
W ramstraat·27, 
SITTARD. 

ImT HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIENST 

namens deze: 
1,: 

(Staatamijn;.;n) J.G.Crabbendam.. 
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Beginselverklaring. 



Ons uitgangspunt: de meer dan ergerlijke wijze, waarop vaak het algemeen welzijn aan eigenbelang, groepsbelang en partijbelang, aan persoonlijke eerzucht wordt ondergeschikt gemaak,t, niet alleen door particulieren, maar zel:fs door velen, die met gezag zijn bekleed; dè steeds verder gaande ontaarding van de politieke partijen, welke met hun veelbelovende programma's er blijkbaa;r hoofdzakelijk op uit zijn om aahhang te vel'werven en te behouden en daardoor juist de belangstelling, waardering en medewerking van de besten van ons volk verliezen; • het achterwege blijven van een juiste rechtsbedeling en rechtszekerhe.i.d; de overmatige druk op de, vele sectoren van het maatschappelijk levtn, welke het particulier initiatief en de persoonlijke verantwoordelijkheid uitschakelt; het kunstmatig in het leven houden van onnodige overheidsilwtantles: he,t ge-r\nge besef van verantwoordelijkheid bij vele gezagsdragers; � /het onvermoeid doorwerken van liberalisme, kapitalisme, com= munisme en andere destructieve krachten, die .met grote kennis van zalten en inzet van alle middelen en, krachten ons staats-bestel en onze maatschappelijke orde verwoesten ten gunste van één· bepaalde klasse of stand; het groeiend verzet bij zeer velen tegen deze onhoudbare toestand en de wil naar vernieuwing, naar herstel van openbare zeden, naar recht en welstand voor allen, naar ev;enwicht tussen vrijheid en gebondenheid, kortom naar een eerlijke en onkreukbare behartiging van het algemeen welzijn; de behoefte aan coördinatie van deze constructiéve krachten, 1 die teveel verdeeld en versnipperd zijn, aan doelmatige werkverdeling, aan onderlinge steun, aan .ae vorming van een gemeenschappelijk front dat opgewassen is teg,en de georgani-seerde en massale aanval van de tegenstanders. . · •
Onze doelstelling is: een samenbundeling van alle constructieve kracbtei;i, om de bestaande misstanden te be�trijden en te ijveren voor het algemeen welzijn en de opbouw van een goed geordende samenleving, verschillen in politieke zienswijze of confessionele overtuiging noch standsverschillen geen beletsel te doen zijn voor deze samenwerking, mits allen bezield zijn door de wil om; aansluitend bij onze eeuwenoude v,aderlandse eyt christelijke 

. ..
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tradities, ons staatsbestel en onze maatschappelijke orde gezond te maken; een algemene verheffing van het zedelijk peil: met name betere gezinszeden, ,onderling respect van de standen en klassen, een christelijke oeèfrijfä- en beroepsethiek; een algemeen verbreid verantwoordelijkheidsgevoel voor het gemeenschap_pelijk welzijn en bij alle gezagsciTagers een diep bese:t van hun dienende functie; het bestrijden van het pauperisme, door ook dè minst bedeelde klasse in staat te stellen, particulier bezit te verwerven. 
Hoe wij dit denken te bereiken: door een grote, landelijke organisatie, gewestelijk en plaatselijk ingedeeld, welke verschillende standen, politieke partijel'.l; en f confesi;ies federatief omvatten, maar in haar do�lstelling zei.r niet een bepaalde politieke richting is tol:lgedaan; door een persoonlijke prestaitie van ieder lid, waarvoor hij desnoods apart zal worden opgelei'd, en daarenboven een financiële bijdrage; door een vanuit een steeds groeiende kerh met pers, radio, film, toneel, lezingen, brochures, de massa te beïnvloeden; . door voor dit alles zo mogelijk van, bestaande organen gebruik te maken, maar voor zover deze met haar doel overeenkomen of instemmen; door vooral opbouwend werk te leveren, alle schakeringen van ViJfde colonne te bestrijden en de misstanden, waarvan zij profiteren uit de weg te ruimen; door zich tot taak te stellen,•alle werkeltjke misbruiken en misstanden openlijk aan de kaak te stellen en te lijf te gaan met behulp van onomstotelijk feiten-. mate1iaal, waarbij heel de organisatie als één man zich achter • elk protest zal stellen.
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