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gr. Ho.100/-47-Geheim.

Onderwerp:"Vlankamp 1947."

Vriezenveen, 4 Juni

i j o erp i j n t

i
i

In aansluiting op het .mondelinge onderhoud dat ik op
Maandag, 2 Juni 1̂ 47, met U HoogtëdelGestrenge mocht hebben, heb
ik, na een hernieuwd onderhoud met de C.v.P, te A,, toestemming l
gekregen om het contact, dat vorig jaar het verslag van het !

Vlamkaiap verzorgde, weer te doen inschrijven voor het Vlamkagüiu.
1947.

J.

UITGEBOËKT!

A a n
,>er HOOFD van de

C. - D.



INL1CHTÏNGENDIEN ST
GRONINGEN.

'GEHEIM.

W ij
Volgn».

22 JAK 1948

VERSLAG VRN EEN OP ZATERDAG 17 JANUARI 1948, IN ïi'iLT CAffl BS BEU
TE GRONINGEN GEHOUDEN OPENBARE VERGADERING, UITGESCHREVEN DOOR
DE VLAM GROEP AFD. GRONINGEN.

^ I
K M I

"""Aanwezig waren ongeveer 65 personen, (Zaalruimte 80 personen)
waarvan ongeveer de helft vrouwen. Bijzondere personen, als mlj.i
tairen in uniform, werden niet waargenomen.

De vergadering werd te plm. 8.15 uur geopend door de voorzit-
ster Mevr. LEENHOUTS, die de verschillende aanwezigen welkom
heette en het woord gaf aan de spreker Ge NABRINK uit Den Haag,
die zou' spreken over Bart de LIGT.

Spreker "behandelde in zijn rede het leven en werken van deze
predikant. Hij "behandelde eclrter in het geheel feeën politiek on-
derwerp, zodat hiervan geen verslag is opgemaakt. - - - - - - -

Het bestuur van de Vlamgroep, af d. Groningen, is thans als
volgt samengesteld:
Janneke VROLIJK, geboren te lerseke 17 Mei 1896, vrouw van

vNi/tAbraham Jannis LEENHOUTS, wonende te Groningen, Groenesteinlaan 8
*' 'Voorzitster;

l geit e. van DIJK , geboren te Kloosterburen 14 September 1906, on-
1 derwijzer, wonende te Groningen, Tellegenstraat no.67, secretaris
| Frouk.1e DIJKSTRA, geboren te Leek 1$ Mei 1923, kantoorbediende,

wonende te Groningen, Rabenhauptstraat no.70/a, penningmeesteress
|Mr. Johan RUGGE , geboren te Groningen l December 1897, leeraar,

wonende te Groningen, Mr.De Ranitzstraat no.6/b, lid;
Edo Hendrik HEEREN , geboren te Groningen l Mei 1911. kantoor-
bediende, wonende te Groningen, Jan Lutmastraat no.l4/b, lid;

s*
(/1 Aaldrik GEERLINGS. geboren te Groningen 22 Februari 1913,

'merman, wonende te Groningen, Annastraat no.4o, lid.
Propagandisten voor het weekblad "De Vlam" zijn momenteel in

Groningen: ^ -
l Perk PLOEGER, geboren te Groningen 17 Augastus 1903, wonende te

Groningen, Gerard-Doustraat no.108;
y i Tri.1nt.1e van WEERT, geboren te Oost stellingwerf 20 Juli 1911,
'"" vrouw van TJalling Tebbo VISSER, wonende te Groningen, Vinken-

straat no.63/aj
JGeefrt de GROOT, geboren te Termunten 9 October 1916, betonarbel-*1

der, wonende te Groningen, Van Julsinghastraat no.56;
i^t/>rJohannea van BUITEN, geboren te Emmen 16 April 1909, wonende te
X^ Groningen, Ollemuldersweg no.104;

jTiemer Jafl EMMELKAMP. geboren te Oldehove 16 Juni 1916, ambtenaal
Sociale Zaken, wonende te Groningen, Mo lukken straat 3/a.
Van deze propagandisten is PLOEGER, bovengenoemd, vertegenwoorctkr'
ger in de stichting De Vonk voor Groningen. - - - - - - - - - - • • )

f .111 ~

Groningen 19 Januari 1948.
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POLITIE D E V E N T E R
No ^ DEVENTER, 13

Bijl.:

Verzoeke bij de beantwoording van , ., ,
. . . . . . , . , , , Aan de Heer Hoofd van de Centrale

dit schrijven no. en datum aan te halen.

Qt Veiligheidsdienst BUREAU B

Javastraat 68

' s G R A V E N H A G E .

L

Ik heb de eer U te berichten,dat alhier op 9 Januari 19*4-8
door een mijner politieambtenaren werd aangehouden een persoon
van Russische nationaliteit.Volgens de in zijn bezit zijnde

l/M v' | bescheiden bleek hij genaamd te zijn: JOHAN PIKET,geboren te
}Berlijn 25 November 1925»wonende te Amsterdam.Sarphatiepark No.
11.

Hij was o.a.in het bezit van een Identiteitsbewijs voor
Vreemdelingen,hetwelk zijn geldigheid, op 6 December 19̂ 7 had
verloren. Jto dit bewijs was door de Politie te Amsterdam ech-
ter geen verblijfsvergunning gesteld.Volgens verklaring van Pi-
ket werd dit door de Politie te Amsterdam niet nodig geoordeeld
Hem was medegedeeld,dat er bij een eventuele controle maar te-
lefonisch moest worden geïnformeerd bij de Vreemdelingendienst
van de Gemeentepolitie te Amsterdam.Verder was hij in het be-
zit van een schriftelijk bewijs van de Gemeente Amsterdam,dat
door hem een aanvrage was ingediend voor het verkrijgen van

11^4 i/,,vv-'"A een nieuw Identiteitsbewijs voor vreemdelingen,alsmede een
7',i)t , ̂ ..^ .,.. bewijs van de Ontvanger der Belastingen te Amsterdam,waaruit

'| ^n (/ .bleek,dat hij geen belastingschuld had.Piket was volgens zijn
( 1//«' , , l zeggen verloofd met een dochter van de Hoofdinspecteur Jgojjt
( Ĵ'f.̂ ./i;̂  'van net Bureau van Politie J.D.Meijerplein te Amsterdam.Hij
A,k w-i ;(t yf( ;< was eveneens in het bezit van een perskaart van het weekblad

. ;^ ui'-U,, "De Vlam".Na verhoor is hij heengezonden.
Ik meen goed te doen U met een en ander in kennis te stel-

lenen t*,doAn.wetenj>dat zijn verklaring bij onderzoek juist
COll.q

./ De Commissaris van Politie,

(J.Bokma

1000 - 79 . Juni 1947 (O)



De Vlam-groep córî resseert
Op een tweedaagse bijeenkomst van

de Vlamgroep te Amsterdam spraken
J e f L a s t en dr. H. B r u'g'm'a n s. D«
groep nam een resolutie aan, YFaarin zij
haar rnsteraming betuigt met öe bewe-
ging van Eluropese federalisten en de
oprichting van een socialistisch werk-
verband bepleit, waarin alle democra-
tisch-socialistische schakeringen in Ne-
derland zijn vertegenwoordigd.



lï&ICHT IHJEïtDÏENS T.

H O -T T.'B R D A II ..

I.D. Fo. 1091.

S S H 3 I M .

l Voigno. " • » .

B

Hotterdam, 3 November 1947. ^

Hierbij wordt toegezonden een afschrift van * De Voak w , >
maandblad van w De Vlamgroep - Hotterdam * ¥©, l, d.d. Octobpr \, onder opgave van de personalia van de daarin vermelde bestuurs-»*

leden dezer groep.

Verzonden aant Hoofd Centrale Veiligneidadeat» Javasfcraat 68 te
's-Gravenhage.



AFSCHRIFT.

P B V O ¥ K

MAANDBLAD VAN » DS VLAMGROEP - ROTTERDAM " OCTOBER .1947 Kb. 1.

T E F G E L E I D E .

Het is gelukt! De vergadering die enige tijd geleden in "Ons Huis" gehouden
werd en waar ï"rits Kief sprak over doel en wezen van "De Vlam" en de noodzaak
van de vorming van een socialistisch front tegen de Nederlandse reactie, heeft
resultaat gehad. De Vlamgroep-Rotterdam is uit haar asse herrezen. Deze her-
rijzing ging gepaard met een regen van «Vonken", van welke er thans bij elke
Vlamvriend'eén komt binnenwaaien. Kort na de vergadering in "Ons Huis" kwamen
een aantal Vlamvrienden opnieuw bijeen in "De Heemraad" en besloten daar het -
werk voor "De Vlam" met nieuwe moed te gaan aanpakken. Zij allen meenden dat
"De Vlam" voor het socialisme in ITederland een zo kostbaar goeci is, dat elke
socialist de plicht -heeft er alle kracht voor in te zetten. Ben nieuw-gekozen
bestuur kreeg de opdracht plannen te ontwerpen voor de organisatie van de gros
sn de samenstelling van een winterprogram ter verdieping van het socialistisch
inzicht. Dit bestuur is met ijver haar werk begonnen en heeft het genoegen
als eerste resultaat daarvan, aan alle Vlamvrienden hierbij het eerste nummer
aan te bieren van het plaatselijk groeps-orgaan "De Vonk». Wij stellen ons
voor, dit blaadje in steeds beter wordende vorm en inhoud, elke maand uit te
geven. Het kan mede een bea\Lngrijke steun worden bij ons pogen om een hechte
band te gaan vorman tussen alle socialisten rond "De Vlam". Wij weten dat wDe
Vlam'1 zichzelf een warme plaats heeft veroverd in vele harten. Deze wetenschap
geeft ons het vertrouwen dat alles wat ondernomen wordt om onze "Vlam" aan te
wakkeren en te versterken, gedragen zal worden door de honderden socialisten
in Rotterdam die met ons van mening z i jn dat de socialistische beweging uit
het slop gehaald moet worden om opnieuw leiding te geven in de strijd voor
het socialisme. Vrienden van "De Vlam", socialisten, wij rekenen op Uw aller
steun !! !

Het bestuur van "De Vlamgroep - Rotterdam",
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-Q-O-

W I J Z E T T E U H S T V L A M P R O G R A M M A I H I I

."•OEMSDAG 22 OGTOBER a.s. des avonds om 8 uur in de grote zaal van " DS HSEM-
-vAAD " nieuwe Binnenweg 276 OPSl'IBARS V3RGADSRIÏÏG voor ALLE socialisten en an-
dere belangstellenden .

Spreker » J B ï L A S T I I
Onderwerp: " H E T P R O B L E E M D U I T S L A N D "
D E C L A M A T I E door M A R I E D E J O N G - L A G E R W « A R D .
Bezoekt deze'belangrijke vergadering! Het Duitse probleem is het probleem
van het socialisme in Butopa. Hierover heeft J E ï1 L A S- T ons uit eigen
ervaring iets te zeggen.
-O-0-0-O-O-O-O O-0-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O'

N I B U W S U I T DB V L A M G R O E P - R O T T E R D A M .

Eind September vond in " De Heemraad tt een vergadering plaats van leden en
oud-leden van "De Vlamgroep" te Rotterdam, Daar de voorzit ter en de penning-
meester, als enig overgeblevenen van het .laatste bestuur van die groep werd
verslag gedaan van hun werkzaamheden en de weinig rooskleurige resultaten
daarvan. Door de administrateur van '*De Vlam", kameraad G. Reiniersz uit Am-
sterdam werd een inleiding gehouden oner de positie van "De Vlam". Enkele
jeugdige Amsterdamse Vlamvrienden, die in Amsterdam een zeer goedfunctione-
rende "Jeugdgroep van DS VLAM " hebben gesticht, hadden uit warme belangstel-
ling voor de pogingen van de Rotterdamse vrienden zich eveneens de moeite van
de verre reis getroost, om deze vergadering bij te wonen. Nadat gebleken was,



dat bij alle bezoekers de ernstige wil aanwezig waa om hun medewerking te ver-
lenen aan het werk voor *D1 VLAM", werd besloten om de organisatie van *De
Vlamgroep - Rotterdam * stevig ter hand te nemen. Daartoe werd in de allereer»-
ste plaats een bestuur gekozen, datals volgt is samengesteld»

Voorzitter - A. van den Berg, Huijgensstraat ISb. R'dam-West, Tel. 3810?.,
Secretaris - J*©kn van Veen, Straatweg 158 ' R «dam-Noord Tel. 493lt. ,;

Penningmeester - Serard Abelman. Katendr. Lagedijk 209. R'dam Zuid. $
[(Marie de Jong-Lagerwaar d, lë Kiefhoekstraat 30 R'dam-Zuid.

Leden (
C (Leen Hunik lependaaJt 96 R» dam Zuid.

Dit bes'tuur werd,opgedragen de plannen te ontwerpen voor de organisatie van
«De VïiAIIGÏïOEP»1 en voor een program voor het winterseizoen.
Inmiddels heeft het bedtuur zijn werkzaamheden aangevangen. Wij meenden dat hel
goed was, alvorens opnieuw in het kleiner verband van een ledenvergadering bij-
een te komen eerst een vergadering te beleggen voor &lïe Botterdamse Vlamvrieö-
den, teneinde hem in kennis te brengen met onze groep. Het bericht van deze
vergadering vindt men elders in de s? e J» Vonk". Wij /roepen alle Vlamlezers op, de-
ze vergadering te. bezoeken en tevens om zich op te geven als lid van "De Vlam>-
"•roep"* De miaiasum-contributie bedraagt 50 cent per maand. Wij weten echter,
oat er onder enz e TTlamvrienden velen a ij n, die g-raag bereid en in staat zi^ö ;.
om meer te geven en ieder is dus vrij om zijn contributie-bedrag hog;er t,e-s tei-
len. Wij weten daarnaast helaas ook dat er Vlamvrienden zijn voor wie zelfs
dit bedrag van 50 cent nog te hoog is. Deze komen natuurlijk bij ons, want elk
socialist moet een plaats bij ons kunnen vinden. Wij praten daar eens met el--
kaar over en het komt in orde* Wij hebben grote plannen, maar daarvoor is gëid
nodig* Haast Jef Last hebben wij Sam de Wolf en verschillende anderen reeds
bereid gevonden om voor onze groep te komen ^wJÜken, terwijl voorts al een Ia-*
done s is ehe,Kunstavond op het programma staat. Wie verzekerd wil zijn van alles
wat wij als Vlamgroep hopen te brengen, meldt zich dus op bijgaand formulier
als lid bij de secretaris of op de vergadering van eg October.

A A H ALL S V B O ï. ö. B R I f f H A B O Ï^M B * 8. T A S « D B V
Om verschillende redenen bedankte gij als abonné. Aa% één van die redenen ge-
legen is in de moeilijkhecüeavoor U om een kwartaal of half -jaar-abonnement ia-
eens te betalen, dan zijn wij graag bereid er voor te zorgen dat ïï "De Ylam"
op weekabonnement thuisbezorgd krijgt. Geef ons daarvan even op onderstaand
formulier bericht.

J.B ÏÏG D a R O l P Y A H "DS V L A M " .
Ook in Rotterdam kan, in navolging van onze Amsterdamse jongeren, een jeu#d-
groep gevormd worden. Wij wekken onze jonge Kameraden op om de vergadering van
22 October in de "HSSMRAAD" te bezoeken en daar met elkaar de mogelijkheden te
bespreken- ,

De ondergetekende!
Üaami . . ..... ........ ....... . ..... . . ........ . ......... ..... ..... ...
Adtfösi . ........ . ....... . .......... ...... ......... ........ ..... ...
getft zich ©p alsï; Lid van "De Vlamgroep" tegen een maandelijkse c©»tributie

van f . .... ......

Weekabonné ) op "De

Opzenden aan het secretariaat* Straatweg 158, of inleveren op de vergadering^
van Sg Ootober.

x Doorhalen wat niet gewenst wordt.



't f

De juiste personalia van de leden van het bestuur zijn:

-tff van den Berg. Anton, geboren 23-3-1903 te Rotterdam, wonende te Hotter-1
dam, Huijgensstraat 13bj

l/, van Veen, Johannes Gerardus, geboren 14-3-1925 te Rotterdam, wonende te'
Rotterdam, Straatweg 158?

jf {\n , Gerard Jbhan Louis, geboren 10-10-1930 te Rotterdam, wonende i
te Rotterdam, Katendrechtse Lagedijk 209;

K V- Lafijenraard, Maria Martina, geboren 5-3-1912 te Zal t bommel, echtgenote l
lij. van _d_e_ Jonfii, Jan, geboren 20-8-1910 te Rotterdam, wonende te Rotterdam, •

Ie Klef "hoeks t raat 30;
Kjv^-Hunik» Leendert, geboren 23-1-1913 te Rotterdam, wonende te Rotterdam, |

lependaal 96.



SE- l2*122/»47-&eheimi.

Onderwerpt "lüeenkomst YiŜ êlêïïêï]

Bijlagen : Ben.

Hiermede heb ik de eer U HoogEdelUestrenge beleefd
te doen toekomen een rapport, afkomstig van mijn medewerker in
het Vlamkaiap. Aangezien in dit rapport sprake is van een plak-
actie in dé Siaffiste toekomst, heb ik het dienstig gevonden dit
rapport afzonderlijk aan U.H.E.G. af te zenden en niet te
wachten tot de andere rapporten over het Vlamkamp gereed zijn.

A a n

Heer HOOfl) van de
0. V. D.

- G R A 7 E I T H A G B



VLAïïKAMP - ALGEMEEN KAMP - 2 - 9 Augustus 1947.

te

( gemeente Ommen).

.derwerp: Bespreking tussen directie
van "De VLAM" en haar ac-
tieve medewerkers.

Op Vrijdag, 8 Augustus 1947, des namiddags omstreeks
3 «15 uur, werd door de Kampleiding van het Vlamkamp te Junne
een bespreking georganiseerd tussen de Directeur en redacteuren
van "De VLAM11 en een aantal actieve medewerkers uit het land*

Aan deze bespreking werd deel genomen door ongeveer
c JH 80 personen, hoewel dit niet allemaal actieve medewerkers

- H- ; \• - waren.
" ' Door de Directeur D«Schilp werd verklaard, dat de

krant "De VIiAM" in de afgelopen tijd meerdere uitwendige ver-
naderingen had ondergaan en hierdoor verbeterd was. Biettegen-
staande dit moest Schilp er tot zijn spijt op wijzen, dat het
aantal abonnementen achteruit gelopen was.

Bij de aanvang der uitgave bedroeg de oplage onge-
veer 8000 en werd na de bevrijding voor de geldsanering zelfs
opgevoeTcT tot PSJndMQ f Doordat na de sanering de financiële
vraagstukken THDOT het lezend publiek groter werden liep voor-
meld getal terug tot pi. m. 10*000, welk getal thans aangehoudr
kan worden. 4*«*8»"*k

Tevens werd door spreker medegedeeld, dat de_finaja-
. . klad z.6®r, precair is__en„jer3&ana,,.5ŝ ~

wörd t mit. ëio ̂ aotop-d. Bil 'lé afronding van het eerste
halfjaar 1947 had "De VLAM" pi .m. 3000 Gld. schuld aan drukke
kosten bij de Arbeidfcers Pers.

Het door de lezers bijeengebrachte Mei-offer bracht
eühter 3800 Gld. op, zodat deze schuld gedekt kon worden. Voor
heeft "De VLAM" nog een belastingschuld van 4700 G-ld., doch hi
over behoefde men zich niet zo bezorgd te maken, daar deze
schuld, zo het zich liet aanzien, wel gedekt zou worden.

Spr. deelde mede, dat de redactie plannen heeft ge-
maakt om het lezerstal op te voeren, door het invoeren van
abonnementen, die per week betaald konden worden en door de
plaatselijke medewerkers zouden worden thuisbezorgd

Op deze bijeenkomst wilde spr. trachten
— ,~̂ ™™ "fce vormen, die deze taak op zich
o6r*™5ezê actie verwachtte men een stijging van het aantal abon-

nementen en daarmede een betere financiële pos±±ie0
Tijdens deze bespreking werd er door de aanwezigen

aanmerking gemaakt op de administratie van het blad, daar het
herhaaldelijk voorkwam, dat aan mensen, die schriftelijk be-
dankt hadden toch ftet blad toegezonden werd. Bij het aanbieden
van de kwitantie werd betaling geweigerd onder verwijzing naar
het schrijven, waarbij de lezer het abonnement had opgezegd.

Toegezegd werd, dat deze fibut miet meer zal worden ge
maakt, doch tevens verzocht spr. door persoonlijk bezoek alsno{
te trachten het geweigerde abonnementsgeld te innen. ^

Eveneens kwam in de bijeenkomst tot uiting, dat de
werkgroepen in den Haag en Rotterdam, onvoldoende contact haddei
met de dagelijkse redactie van De Vlam en dit in de toekomst

- verbeterd



T)e Heer BOUHG-OG-ïffi, wonende Moerweg 24& te Den Haag,
werd er op gewezen, dat hier wel gesproken wordt van werk-
groepen, doch dat deze als los-zand aan elkaar hangen en er
tot nu toe geen' kracht van uit is gegaan. Spr. zou eerst wil-
len zien, dat deze groepen plaatselijk beter georganiseerd
werden.

Schilp zegde toe, dat hier aandacht aan zal worden
besteed.DAan de medewerkers wordt voorgesteld om hen vanwege
de redactie de adressen van de Vlamkampbezoekers en oudlezers
*fran de Vlam te verstrekken, opdat deze als basis kunnen dienen
voor de acties van de werkgroepen. Hierin wordt toegestemd
door de redactie.

Vervolgens werd door de Heer Schilp bekend gemaakt,
dat gisteren bekend was geworden, dat de P,v.d.Arbeid. JüööfiB*-

faterdag^een congres zou houden te Utrecht, waarbij""onlTerwêrp van bespreking zou uitmaken, aangezien
dit door de oppositie in de partij was ongevraagd. Sj2£j

_JLe medewerking van de wĵ grŝ ô JLn de j^Gh^^gor^^^c^.^^

Tïa¥g";""™üp""1ï̂ "ze" pamfletten zal de redactie"ïaa1F''̂ fan3punt

l

S

over de Indonesische kwestie en een antwoord in-
houden aan de partij van de Arbeid.

In verband met de geringheid van het aantal mede-
werkers te Utrecht, wordt na enige bespreking besloten, dat
de werkgroep te Amsterdam, naast de zorg voor Amsterdam ook
het plakken te Utrecht zal verzorgen.
k De plaatselijke werkers van Rotterdam en den Haag
len voor hun eigen gemeente zorgen.

/ Aan Mevr. Grobben, wonende At$0kstraat te Enschede]-
secretaresse van de Hed̂ stë̂ vrouwen Beweging, werd toegezöga,
dat haar de lijst ÉïeT d<T namen van de ongeveer 200 abonnemen
op de Vlam zou worden toegezonden, waarna zij zou trachten
met enige medewerkers de activiteit voor de Vlam op te voerej
ssulks bij gebrek aan een plaatselijke werkgroep.
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Onderwerp ;Q0ngreS U. S. S.E»

Volgno.

Volgens publioetTés in de pera^is te Parijs van 20 tot
en met 23 Juni 1947 een congres genonaen van de United Socialisi
States of Europe.

Ik heb de eer U te verzoeken Uw "bemiddeling te willen
verlenen teneinde nader te worden ingelicht omtrent de landen
en hun vertegenwoordigers op het congres aanwezig; de inhoud
der gehouden redevoeringen; eventueel aangenomen resoluties
enz, terwijl het op prijs zal woraen gesteld te vernemen, of en
zo ja, welke Nederlanders op het congres aanwezig zijn geweest»

VEILI GHEIDSDIEHS ï

Aan:
De Heer Hoofd van de
GEMÏfiALE VEILIGHEIDSDIENST
t e 's-G H A Y E N H A 6 B .

J « G. Crabbendam»

e_



8 Juli

B.1.18062. GEHEIM.

0 7.

B. MR.2

Congres U.5.5.E.
Volgens publicaties in de pers is te Parijs van 20 tot

en met 23 Juni 1947 een congres gehouden yan de United Socialist
States of Europe.

Ik heb de eer ü te verzoeken uw bemiddeling te willen
yerlenen teneinde nader te «orden ingelicht omtrent de landen
en hun vertegenwoordigers op het congres aanwezig; de inhoud
der gehouden redevoeringenj eventueel aangenomen resoluties
enz, terwijl het op prijs zal worden gesteld te vernemen» of en
zo ja, welke Nederlanders op het congres aanwezig zijn geweeste
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DOM,

J.R.) 21 eu 22 Juni 1947 vond te Parijs
<de conferentie plaats voor de verenigde
-socialistische staten van Europa. Dit Was
•de tweede conferentie, welke aan dit onder-
werp gewijd werd. De eerste werd te Lon-
•<len georganiseerd op initiatief van de I.L.P.
De tweede conferentie had tot taak zich
•definitief uit te spreken over de wenselijk-
heid van een gemeenschappelijke actie voor
de verenigde socialistische staten van Europa.
Een uitvoerig rapport was hierover aan de
gedelegeerden ter hand gesteld en de be-
spreking hiervan vergde het grootste deel
"van de congrestijd. Pas Zondag kwamen de
resoluties over Spanje, Griekenland en het S
Duitse vraagstuk in discussie. Vooral het
rapport over Duitsland maakte de tongen
los en veroorzaakte langdurige debatten.
Aan het slot van de conferentie werd een
nieuw uitvoerend comité gekozen, waarin
voor Holland Jef Last, Langkemper en
Schreaifilsr_zittmg^ zülïeïï nemen.

Reeds op de eerste Lcndense bespreking
werd door Jef Last bepleit om niet te spre-
ken over de verenigde socialistische staten,
maar over de verenigde socialistische vola
keren. De bedoeling hiervan was de vrije
socialisten niet van de samenwerking uit
te sluiten. Niettemin werd in de stukken
voor de tweede conferentie telkens weer"
gesproken over staten, zodat Last wederom1

naamsverandering van het comité voorstelde.i
Het nieuwe comité zal hierover moeten be-
slissen. Op de persconferentie van Maandag
23 Juni, de eerste dag na het congres, na
de eerste zitting van het comité, werd mij
op mijn vraag geantwoord, dat de kwestie
van de naamsverandering nog niet bespro-
ken was. Jammer genoeg ontbraken op deze
conferentie ook de definitieve teksten van
de geamendeerde resoluties, zodat we hier-
aan nog geen bespreking kunnen wijden.

Ik wil mij bepalen tot enkele algemene
indrukken.

Opvallend op dit congres was vooral de
grote verdraagzaamheid, de bereidheid om
met alle socialistische stromingen en scha-
keringen samen te werken. Alleen de comr
munisten ontbraken, het waren niet bepaald
de vrienden van het stalinisme, die hier bij-
een waren. Het vrije socialistische element
was vrij sterk vertegenwoordigd, hoewel geen
van allen een mandaat van zijn organisatie
had meegekregen. Desondanks kreeg onze
kameraad Prudhommeau de gelegenheid een
amendement op' de algemene verklaring te
verdedigen, die ondertekend was door alle
aanwezige geestverwanten. Dit amendement
werd geheel volgens de verwachting ver-
worpen, maar opvallend in de discussie was
toch, dat ten volle rekening gehouden werd
met de libertaire tendenzen. De houding
van de Franse socialisten op dit congres

jegens ons was zeer kameraadschappelijk en!
verdraagzaam, en op zichzelf is dit een be-
langrijke vooruitgang, gezien de starre, fa-
natieke bestrijding, die we overal elders on-
dervinden.

Op de conferentie waren ook de Euro-
pesche federalisten vertegenwoordigd, hun
voornaamste woordvoerder was Alexander
Mare, een radicale katholiek.

Vóór de Europese socialisten tot het in-
zicht kwamen, dat het nodig kon zijn een
politiek bloc te vormen tussen de groot-
machten Amerika en Rusland, werkten de
federalisten in alle landen ter wereld.

De federalisten zijn diegenen, die de ab-
solute souvereiniteit aan alle nationale of
federale staten ontnomen willen zien en
daarvoor in de plaats willen stellen een bo-
vennationaal bestuurslichaam, dat zijn wet-
gevende, uitvoerende en rechterlijke macht
ontleent aan een gemeenschappelijke grond-
wet. Het geheel moet worden gecontroleerd
door een boven-nationaal parlement. De
gehele organisatievorm zal er op gericht zijn
de leden-staten, lagere groeperingen en indi-
viduele personen een zo groot mogelijke
zelfstandigheid te waarborgen.

Er zijn wereldfederalisten en Europese
federalisten. Deze laatstgenoemden wijzen
de wereldfederatie niet af, maar menen dat
het eerst nodige is de stichting van een
Europese federatie.

Het federalisme wil dus een soort super-
staat, opgebouwd uit de afzonderlijke staten.
Op grond hiervan hebben wij natuurlijk
gegronde, principiële bezwaren tegen deze
vorm van federalisme. Aan de andere kant
ontmoeten we bij de federalisten zoveel ver-
wante gedachten, dat de vraag rijst of het
wel juist is contact met hen geheel af te
wijzen.

In elk geval was het belangrijk genoeg,
dat zij op het Parij se congres waren en dat
zij tot samenwerking bereid bleken.

Voor ons kan eventuele deelname aan
verdere bespreking en actie pas overwogen
worden, wanneer duidelijk gezegd wordt,
dat het gaat om de verenigde volkeren
van Europa, als deel van de verenigde
volkeren der wereld.

Deze gedachte werd ook in het deor ons
tezamen ingediende amendement vastgelegd.

Het is niet waarschijnlijk, dat de deur
voor ons wijd genoeg zal worden openge-
laten.

Van onze kant alleen zal het niet kunnen!
komen. Wanneer wij als personen en als be-
weging bereid zijn het isolement der steil-
heid in de leer te doorbreken, ' bereid zijn
tot incidenteel samengaan met andere so-
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ONZE ZOMERKAMPEN
VAN „BE VLAM".

- - ^ i
-stomp in tiet kamp vertnedefi kan, worden, des

te geven van de geneugten, die aan ïte talrijke
deelnemers (sters) van (mze Vfamkampen gjebo-
den kannen worden. Voor een goed humeur jen
mooi weer kan zij njet zorgen. De "stemming
moeten wij zelf kweken, en het weer zullen ^ (

we maar afwachten, in dev goede hoofc», dat-de*
weergoden ons, evenals in vroegere kampen, ge-
nadig gullen zijn. '
Op de officiële inscttnjvings-sluatingsdatum
hadden zich meer d&n 10QO deelnemers gemeld.^.
Hef zaet er dos naar ui£, dat wij tenminste

'op het s^lfde ^aanteö deelnemers als m 1946
mogen rekenen/ Voorwaar, een prachtig bewijs,
lïoezeef de Vlamkamipen een factor aljn gewor-
den in de vacaintieplïtnrieii. ,,
Ondanks het feit, dat tenminste 5 geestverwante
organisaties meenden op eigen, gelegenheid te
moeten gaan zomerkampen, en dat de gelegen-
heid, van kamphuizen en jeugdhërbergen ge|-
bruik te maHen, in, vergelijjang met 194*6 zeer
is verbeterd, Jip,ndhaaft het Vlamkamp zijn

outatie'en blijft aantrekkelijk voor de oawe
trouwen, terwijl wij er in slagen, steeds

-iieuwe mannen» vrouwen, en jongeren in qns
zpmerwerk te Betrekken \t de aaaweai&head vaW buitenlandse deelne-

mers, vooc veten een aansporing tó, om m. Het
Vlamkamp met met-Nederlandse -socialisten of
belangstellenden kehms te makett, is vanzelf-
sprekend. • ,
bit Jaar bieden wij gastvrijheid aan een tiental*
Engelse,' 10 Tsjechische, een groot aantal Vlaam-
se-, 17 Duitse en enige Scandinavische vrienden.
Ben mooie bevestogang van de internatkaiahsti-
sché gezindheid van onze Vlam!
E|at,wij, dit jaat weer,mochten rekenen op kun-
stenaars van gto^e,reputatie, betekent .geenszins,
-dat-van de ai'tisten, oiiSef onze ^ampeewierö met
ooit all? medewerking wo^dt'gevraagd vooï"dej
bonte aivonden •> - l v -
HeÉ^uitemaeHjlt doel va.n^É^ff'Kampen ïs. vpiv
dieping van het socialistische inricht dooi? voort-
zetting va,a het in de oorlog begonnen gesprek
tussen socialisten. < ,' «
Het hieronder volgende .programma voor de
kanapweken drukt de Vaste "TWÜ uit tot het ai»- '
meren- va-n het „gesprek". jSjXfiaJisten. van ver-
schilJeiide schafcenngeri Jiebben hun plaats ge- "
vodden MI de sprekerstfj. HET VLAMKASw

ï « IS „DE GESPROKEN VLAM"!-
' Jor ontepanning '̂spori, spei ert wandeling «

ruimschoots gelegenheid "&&r stot vaïi rekènong
iS 't óók vacantiei
Een aantl'eBkelijk^ kajaggjids Js voor de deel-
ïiemers ben- beschdkkmg,,Daarin is, behalve het
pixigranMtia, ook de lijst opgenomen van" voor-
werpen en-lngi-ediënten, dde de as kampeerders .
zelf mede móeten nemen, fer deelnemende famj-
lie 3igp een exemplaar van de gids, «iet een
alleraardigste' tekening van Sacha, ter verzea-
ding gereed. Deze gids zal -een blijvende herm-
iieriyB zijn aan ons kamp an Omraen. Zij, dïe
zich MtiBen opgegeven, ontvangen m. de iQop

vva»jïeze week het programma per post thuis,
JTenslotte goed nieuws vo0r de laatkomers:
De Kampcomimssae slaagde,er teor^elfder ure ia,_
npg'emge grote tenten te huren, waaaxloor het
deelnemers-aantal verhoogd kan 'worden. In alle
drie kaïnpen is- nog plaats. En de kok wil met
volle keipls werken' Omgaande aanmelding is
gewenst TDe toeloop voor .het Algemene Kanip
(2—9 Aug') as enorm Wie in een wat „rustiger"
omgeving van het Vlamkamp wil genieten doet
goed zich'op te geven voor het B-kamp (26 Juli
tot 2 Aug). Het programma veor dit Ttamp is '
minstens, eveji aanfiekfeelijk')
Tenslotte ,0e opwekking aac allen; die nog
niet het gehele katnpgeld 'betaalden, dit Hefst;
voor _ de ' aanvang vaii het Kamp te doen.
(VOaaxkampbuieau, Singel 135, Amsterdam gii-o '
122632). Na 19 Juli storte, men niets méér per
giro, maar vereende «ie» het verschuldigde per
postwisèel En j/por'valle zekerheid: neem uwgirp-
of postwiSselstfookfje- als bewijs van betehig«mede ^
naai^aet kampi Hoe meer adnutustratiiBre ix«Bp-

eens di-efet vast te lopen ,in het mulïe- zand,
kom, stroop even mee de 'inouwen op en heïp
eea handje! In deze sfeea- zal.het dan goed kam-
peren zijn. Na één of meerdere weken in het
Vlamkamp gaan we dan gesterkt en versterkt
naar huis, om mede ons deel bij té diagen aan
de kornet van, het Socialisme! Tot ziens dan, in
Jnrme! ,.

*• De Vlannkampeómmissie: -
TOM 'ROT, voorzitter en kampleider^
jfljajMSAlSf VAN DER JKLEÏ^ secretaris

HOIiiANDER, penningmeester.

PBOGBAMMA VLAMKAAIP 1947
JUNNE BIJ OMMEN.

Jongerenkamp 19 Juli—26 Juli (tot 30 jaart
19 Juli: aawpieMen na 14 uw.

,20 uör. Toni'Rot; „Teirrein verkeönen'
20 Juli. 's morgens gelegenheid tot kerkgang ol

wandeling lapgs de Vecht.
14 uur; JFef Last: „Socialisme haer en TVU".
20 uur: Optreden van „de Schavuiten" met
hun radioprograpima.

21 Juli: 9 uur. Mr. f , H. ,v. Wijk; Gewetensbe-
\zwai-en ten dienstweigering" '
14 uur: Wandeling, sport of,spel
30 uur. Vlamkértïp-vaaifi.

22 Juli: Naar denmarkt in Ommen.
14 uw Ds ftits Knit»*r: „Be mens en de,
macht'i ^
20- iiui-:x,Mu0ieka.Vond; Jaap Stotijn, 'liobo;
Harry Biesen, piano. ' v

23 Juli r 9 uur: Henrl T. Praa ;̂: „De mens en
de wereld".
14 uur: Dr. E. W'Hekes (Antwerpen): „De
socialistische Vlaamse jeugd en de Ötetse ge-
dachte^
20 uur: Ds. J. J. Buskes Jr.; „De nieuwe

i mens."
*?4 Jlik^ 9 uut': Ge Naftrlnk: ,43e mens en de

DOSC. l*.'/
e*T.:_
DATUM:

PAU.:

14 u»r; Dr. P. J. Meertens: Verslag Van het
J[eugdcóngre6 te Münehen.
20 uur: Inteteattonale Bonte Avond, te ver-
zorgen door de dteëlnetneis.

28 Juli: 's-Middags: „Jeugdproblemen ïri'ÉÜÖ-
Ejuropa" dcx>r een TsjechT „Jeugdproblemen
in N.W.-Euïöpa", doof een Zweed,
20 -uur:' Nel Oosthout in shaws meester-
w^rk ,3eanne d'Afc", me:t kampvutii- tot
besluit. ^

26 ,̂ Juli J 's. Morgens inpalcken en af mars na het
ontbijt.

Kaderkamp 26 Juli—2^Augiustus (met beperkte
' toelating van kinderenK

26 Juli: Aanmelden n^ 11 uur.
20 uur: Opening doo/r Torn Bot. ,

21? Juli: Gelegenheid, tot Kerkgang, of' wandeling.
14 uur: Jef llatói'',(SoclaIiistdseiï6^3eiiasssanx:eM'



' 20 uur: Ach. Reinten i Antwerpen) voorz. van
het Vlaamse Vakverbond: „Dé strijd van de '
Belgische vakfyêjvegmg". '

'28 Juli: 9 uur' Dr. J. M, ZoiwenB'erg: „Rusland, .
een geyaar?"

- 14- uur: Jaco;. de Kadt: „IJusland, een- ge-,
vaar!" _ , .
20 uur: Geleg«Hheid tgt jnapisaten,

29 Julf : Naar de markt" te Duimen.
14 uur: Flip V3» Praag: j.Dé her-opvoecfmg
van jeugddge ppliitóefce'<l'el!lnc|uentefc''
«Q uur: Muziekavond: .Jaap Stotyn,- hobo; >

^ Harry Biesen, piano. . _, .
30 Juli: 9 uur: San» de WoMr: „Marx en Freud".

14 uur: C. J. Bjprklujad (Stockholm): „Scan-
dlnavien,, politisgh und kuïturell".
20 uur. Ir. P. Schut: „Het ontwaken van het
Verre Oosten''.

3-1 Juli: 9 uur: George 'Plume (Schotland):
„Bntazn to-day".
14 uur; Prof. dr. y. de ' Boer:' „Sociale en
politieke problemen 'rondom de atoomsplif>
smg".

' 20 uur: Internationale boflte avond, /
1 Aug.: 14 uur:, J., f t . Bteijeri „Amerika en de '

grondslagen der democratie". •
' •- 20 uur: Nef Qosthout? ,',De Krijtkong" /van

-N Klabund met kaïnpvmu? tot beslulC •-
2 Aug,: Na hei ontbijt inpakken en afretoen.

Familickamp 2 Augustus— 9 Augustus-
2 Aug : Aanmelden Sa 14 uur.

120 uur: Feestelijke opejung door l*om Bot,
3 Aug.: Gelegenheid tpt kerkgang of wandeling.

14 uor: Jet Last: „Socialisme hier en nu!"
20 uur: Vlamkamp<-vajia. v

4 Aug.: 9 uur: Mew. 5. r. d. Sluis: „De vrouw
in het maa&chaBpehjk leven".
14 Uur: Dr. LodA Cra.ybéckx (burgemeester
v?a Antwerpen) : „De Lüxemburgs-'Belgisch-
Nedei'landse Unie". - *

,"- 20 uur: Opti'edjin van „de Scbavuiteij-", '
È Aug.. Markt in Ömtnejp \. ,

14 uur Mevr,. Dr.< B. Mispelblom Beijer— v. d, -
Berg v. Ex „De toekomst oer stad, de stad
der toekomst". ,

20 uur: Muziekavond Biet Jaap Stötljn, hobo
«n H. Biesen, pi&no.-

6 Aug1 9 uur: ÓHet lleUef-work der Quakers in
Duitsland". , " • t' ' *

'14 uur: Gedrfe/'Pl»Bie (Schotland): ,„Bri-
-tish Socialism"; voor de, -kinderen poppen-
kast van Alex Wins. ' !
20 uur^ Bonte aT«jnd, m.m.v. Alex- Wins
(politieke poppenkast).

1 Aug. 9 uur: Frits &ief : Fascisme anno 1947.
'S Middags: wandelen, sswemnjen, sport --
20 por' Jacq Angels: „De bedrSJfsraden''.

8 Ajig.: 9' uur: Ge Na brink: „Optimisme aJs
le^enfikunpt". - * /
14 uur: t̂eneéérveei-d voor .een buitenlandse
spreker. >
20 uur: QpenluehtVöorstellirig van Nel Oost-
hout op kasteel Eerde tmet ^Thomas More"

. van Henr. Boland, Hotet. Kampvuur tot
-besluit

9 Aug : Na het ontbij't Inpakken en afreizen, i
De buitenlandse Rameradeii 'worden vers-l
spretö in Centen onderg-ebracbt. Hun in-
leidingQn worden vertaald. Zoek nu reeds]
uw rode vlag op en rekent " ook met uw
bonnen _op_ At* vacantfetijd.

In het algemene kamp_t2:-^9 Aug.) is eep groot
aantal kinderen aanwezig. We dpeïi een drin-
gend beroep op enthousiaste Vlamkampers om
Bfeh gedurende dez'e/ wee£ met, UDHZB Jonge i
Garde ta^Sf'SSar'J Öezig te houden. l
Vooral voor de jongens kunnen we nog- Kiige |

.aspirant-paedagog^rt gebruiken. Hoe meer vrij-
willigers er zijn, hoe lichter het „werk" wordt
(ploegdienst).l'échrijf, evem omgaand een brief-
kaartje onder mbtto '„Jeugdleiding" .-éan Vlam-
kampburean, Singel 135, Amsterdam-C! ,

HEBMAtf v. d. KSLEI. l
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Onderwerp: Inlichtingen omtrent A.P.Moot,,
--i. J •.• - - «Adtié^Europa» en

"Vlambeweging".

RAPPORT.

Naar aanleiding van in deze gemeente behandelde paspoort-

aanvrage van :

Arendina Petronella MOOT, geboren 16 Ma&rt 1928 te Velsen, wo-

nende Oosterduiuweg 50 te Ijmbiden,gemeente Velsen, wordt het volgende

. / ter kennis gebracht:

"Moot, waaromtrent reeds in schrijven G 6/47 der Politie Vel-

"Actie Europa" sen wercj gemei^f ±s f volgens eigen verklaring lid van een vereniging o

// / r-
•bz,fi^~*~ Stichting , welke zich tot doel stelt Europa onder Federalistisch te

verenigen. Van deze organisatie, welke, blijkens beicomen inlichtingen

zoowel in het binnen, als in het bui cenl&'nd' éfiige 'duizenden leden telt,

is Dr Brugmans of Bruggemans, naar wordt medegedeeld wonende te Amster-

dam, voorzitter, terwijl als medebestuurslid de naam van een Fransman

werd genoemd, die ongeveer luidt zooals Piëie. De vereniging zou ge-

/ naamd zijn "Actie Europa".

> * '-
Om tot het slagen van dit federalistisch begrip te geraken

/ houdt men congressen en maakt men propaganda. Onlangs heeft, volgens

/ verklaring van Moot, een dergelijk congres te Amsterdam plaats gehad,

/ terwijl in de komende maanden nog congressen zullen worden gehouden in

Zwitserland en Engeland.

r-- Onder de leden zou m en, naar wordt gemeld, 6oimnun«iten, Katho.

lieken en andere politieke stromingen aantreffen.

O.a. heeft het de volledige interesse van de zg. Vlambewe-

ging, welke naar hierboven genoemde congressen een journaliste zendt,

teneinde haar lezers op de hoogte te houden van de vorderingen , die ge-

noemde vereniging in het buitenland maakt. Volgens eigen verklaring zou

Moot,voornoemd, als journaliste van bedoeld blad "De Vlam» aldaar fungerj
L\J



-g-

- Vervolgens ai j vermeld, dat ongeveer l$OQ_le- "Vlambeweging".7 , ",;'•

den voortnet in de a.B. Zomer te ^hd-uden "Vlamkamp1* uit "binnen- en bui- ""* " ; ""'"

tenland,hebben ingeschreven. De "kcr^taan, welke de deelnemers voor deel-
I • \ "'\

name aan genoemd kamp moeten betalen bedraagt f fcO,^

Voorts zou he\l abo'nne's" van het week-

blad "De Viam^ in djen lande .ongeveer ^ëQQCLiecU&gen, waarvan ongeveer

'V d "'m-.50 te1 Veïsen woonachtig. Aldus "Mooi, voornoemd.

Aan Moot, voornoemd, is op o -Juüi 1947

een buitenlands paspoort uitgereikt onder nr,

vermoedelijk het eerst naar Zwitserland zaï vertrekken.

, waarmede zij

, .
Velsen, 13-ttei 1947

Aan de "Heer Commissaris van1 "Politie

. _ , _ . . , .,_ te .. V E L.. SE ̂ .. iy.
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Voigno.

2 -8.MEI1947 "

ao....In antwoord op het schrijven, d. d, 20 lfei
947t wordt het navolgende medegedeeld:

J. aiiianerveeïi , moet vermoe lelijk zijn; leenderfc
geboren te TSotterdaa, <J6 A^ril 1916, van beroep onderwijzer,
wonende te 3neek, Ko e-" rnan^f tracht no»19.
3otrolci':ene treedt O" f&olitiete gebied niet o-n de yao^grond. is
lid .van de ^rtij van de Arbeid^ . . . . , , , _ , . ^-.„^

Tanda Röhmj kunnen dezeraijdB geen inlio&tiö|f®a worden
zij is" alhier niet woonachtig.
van 10.11 e Tielin^a i-a een voücsaaak, welke" tta^r tot

dnsverre gebleken ±&, niet de 9T>eciale aandacht meer feeiaoeft.
Het is gebleken niet een plaats te zi^ö w :r de recht8H«3ctreRii0-
tiache georiënteerd en beraaldeli jk bijeetóoraen.
ffen ledenlijst betreffende de "yia^roes^.sneek, aal 20 mogelijk
binnenkort Borden toepesonden. "™— ~-~ -**— -™~-
Destijds -."erd tesmn Dou\«e van der Heide alhier het s»a@.«8-ver~
baal no.173/46, d. d. 17 O et ober 1946 o-* gemaakt, terssp&e het
herbergen van een deserteur. Dit -^rooes-Vörbaal v;erd da Heer
Officier van Justitie te Leeuwarden toegesonden. 3)e afloop wan
dege zaak is alhier niet beleend geworden.

; tenslotte zij vermeld, dat "de directie van ïï,J. T?ouda's
Tleelfabriek niet georiënteerd is o^ de C*,P.1T.

3en ra^-oort omtrent de politieke-antecedenten van de leden
van genoemde -directie en van het -rerBoneel kunt U ter zijner tijd
tegemoet aien.

23 1947.

Teraondea aan:
D/, 'rcer Hoofd van het Bureau Inlichtingen te Leeuwarden.
!\r Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst te 'e G-ravenhage, juvastraat C;
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Opgemeld Bureau verzoekt te worden ingelicnt over*
'l. «J. öMjflueiRVjjijjaJ en Wctndct BgfüM, die beiden werden genoemd in

Geheim Raoport, Uo. 8/45 d. d, lö Ootober 1^45 Uwer
als medewerkers üan een, "bx jeeukoms"c van de Tlctmgroep te Sneek.

rt. Yoorts zou gaatne worden- vernomen of zicJa sedert net opmaken van
net rapport Ho. 1/45, d. d. 8 October 1»45 Uwer administratie, aog
bi jzonderneden nebben voorgedaan in de kapsalon van Hille
ga, Wijde Uoordernorne !<; te Saeek.

3, Het zou dezerzijds zeer on prijs worden gesteld, indiea een ledea
lijst van de Ylamgroep te Sneek kon worden verstrekt.

Het Bureau zou voortfc nog gaarne vernemea, of tegen Douwe YM DER
HEIDE, wonende te Sneefc, Jou^terkade 6a, proo es-verbaal werd op-
gemaakt terzake net ne;rbergen van de deserteur Willem SCHIPPERS;
beiden v/orden genoemd in net proces— verbaal H"o.lö8/4ö, d. d. 17-
Ootober If46 uwer administratie,

Tenslotte zou nog gaarne worden vernomen, of de directie
van de ÏT.J. Wouda's Meelfabriek te Sneek geaont moet wordea met de
O.P.U. te aympatniserea. In dat geval worden gaarne personalia enz*
ingewacnt. Het rauport ÏÏo.4b/1947, d. d. ü7 April 1947 Uwer admini-
stratie neeft nierop betrekking,

, <sO Mei 1947.

AN: de Heer Commandant van net
gemeentelijk -Dolitiekorpy

( te Sneek»
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BBS l'WRS VEEKLARING.

Gevolg gevend aan de opdracht welke aan het Bestuur in de vergadering
van leden van de Stichtingsraad van 15 December 1946-werd verstrekt,
tot het zich op de hoogte stellen van de stand van zaken, een onder-
zoek in te stellen naar de zakelijke en redactionele mogelijkheden
tot voortzetting van de uitgave van het weekblad"De Vlam" en maat-r
regelen te treffen voor het doen blijven fuhctionneren van de Stich-
ting, heeft het Bestuur in de vergadering van leden, welke gehouden
werd op Zondag 9 TVbrrnri' 101 T-J—ccltvoerig gerapporteerd.
Zoals reeds eerder we*rd bekend gegeven, werden de heren Jef Last,'
P.J. Meertens en H. Wielek aangezocht en bereid gevonden voorlopig
de redactie van het weekblad te verzorgen. De vergadering van de
Stichtingsraad van 9 Februari heeft het totdien gevoerde bestuursbe-
leid met algemene stemmen gesanctionneerd. Kaar aanleiding van het
voorstel van het Bestuur om een conventie bijeen te roepen, bestaande
uit alle medewerkers van het weekblad, werd met algemene stemmen
het bestuur opgedragen :
A. Op een termijn van tenminste drie en ten hoogste acht maanden een

conventie bijeen te roepen, welke zich zal uitspreken over de grond
slagen en de organisatie van de Stichting "De Vonk", en over de
samenstelling van de organen van die Stichting»

Deel van deze conventie zullen uitmaken :
1. de leden van de.Stichtingsraad,
2. de functionarissen van het nieuwe Bestuur,
3. de functionarissen van het oude Bestuur,
4» de leden van de dagelijkse redactie,
5. de leden van de Redactie-raad,
6. de oud-redacteuren,
7. de medewerkers in redactionele en andere zin,
8. alle andere personen, waarvan het Bestuur de

aanwezigheid gewenst acht j

B. Gehoord de uitspraak van de conventie, de nodige voorstellen bij
de Stichtingsraad in te dienen.

De Stichtingsraad nam verder het besluit, dat, wanneer de door het Be-
stuur gedane voorstellen zouden worden aanvaard, dit zou. inhouden
het zich demissionnair verklaren van de leden van de Stichtingsraad»
Verder werd het Bestuur gemachtigd, om tot benoeming over te gaan ener
definitieve dagelijkse redactie, bestaande uit hoogstens 5 personen
en over te gaan tot aanwijzing van de leden van de algemene redactie-
raad.
Gebruikmakende van deze volmacht, heeft het Bestuur benoemd tot leden
van de algemene Redactie-raad de navolgende personen :

Mevr. H. Roland Holst - Van der Schalk, Ds. J.J. Buskes Jr., H, Boven-
kerk, Jacques Engels, K.F. Kief, Jef Last, P.J. Meertens, J. Ooster-
huis, Jacques Rees, Torn Rot, H. Wielek, Mr., H. van Wijk.

Het bestuur heeft verder, nog enige andere personen, verzocht, om in
deze Redactie-raad zitting te willen nemen, doch de beslissing van de-
ze heren nog niet ontvangen. Het Bestuur verwacht binnen korte ter-
mijn aanvullende benoemingen te mogen verrichten.
De dagelijkse redactie zal worden verzorgd door de heren Jef. Last,
P.J. Meertens en H. Wielek,
Het Bestuur maakt verder van deze gelegenheid gebruik, met een enkel
woord te verwijzen naar een eerder verstrekte verklaring betreffende
het opnemen van afscheideartikelen van enkele leden der vorige redac-
tie. Door de voorlopige redactie werd een drietal artikelen bedoeld
als afscheidsartikelen ontvangen, waarvan de inhoud en de aard van de
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in deze artikelen behandelde problemen voor de

DOSS.

DATUM:

PAB.:

dactie aanleiding waren, indien tot opname zou worden overgegaan,
dit te doen plaats vinden op afzonderlijke inlegvellen. De schrij-
vers van deze artikelen meenden hunnerzijds evenwel alleen op pu-
blicatie prijs te stellen, indien de opname zou geschieden onder
de gewone inhoud van het weekblad, " .
Daar het Bestuur van mening was, dat de inhoud en strekking van de
artikelen vraagstukken behandelde waarover zij een vrije discussie
gaarne zou uitlokken, doch de overtuiging koesterde, dat hiervoor
het blad zelf niet het gewenste instrument vormde, heeft het Be-
stuur deze artikelen teruggezonden aan de schrijvers, met vermelding
van de redenen, welke het Bestuur tot dit besluit hebben geleid.'
Het Bestuur heeft mede in dit. verband de 'Stichtingsraad voorgesteld,
het bijeenroepen van een conventie te doen plaats vinden, welke der-
halve over alle vraagstukken, de organisatie en de organen van de
Stichting betreffende, uitspraak zal kunnen doen.
Ten slotte maakt het Bestuur U hierbij nog bekend, dat in de ver-
gadering van de Stichtingsraad van 9 Februari j.l. de heer D. -'
Schilp op verzoek van het Bestuur tot vicevoorzitter van het Be-
stuur van de Stichting is benoemd.

Het Bestuur :
Ir. B. HIJMAJTS, voorzitter
D. SCHILP, vice-voorzitter
J. SOHUUE, lid
Drs. P, GALJART, Directeur.

Disb. 2.
Cbll. dE.



Dr. G. MANNOURi
TACHTIG JAAFT

Het doel van deze schrijverij wordt in de titel
• reeds dadelijk verklapt. Want als men in een
krantenartikel den volke kond doet, dat iemand
de tachtigjarige leeftijd heeft bereikt, geschiedt
dit gewoonlijk niet om daarmee te kennen te
geven, dat de jarige in die 80 jaren niets tot
stand heeft gebracht, maar wordt integendeel
de aandacht op het feit gevestigd, om hem in
verband met deze acht kruisjes, het lijdend
voorwerp van een bescheiden — of soms onbe-
scheiden —- huldiging te maken.
Zo ook hier met Mannoury, Professor -Doctor
Gerrit Mannoury, zoals hij eigenlijk met naam
en toenaam dient te worden aangeduid.
De proffen van de Amsterdamse Universiteit,
zijn vroegere collega's en oud-leerlingen zullen
de geleerde (hij is 't, maar hij gelooft er zelf
geen snars van) Zaterdagochtend 17 Mei (dus
op z'n verjaardag) in het Mathematisch Insti-
tuut aan de Roeterstraat te Amsterdam hul-
digen. Zij zullen vertellen wat hij voor de
wetenschappen, voor de mathematische en
andere betekent; Mannoury zal er bij zitten met
een half-voldane (dat is dus tevens half-onvol-
dane en half-gelovige i.c. half-ongelovige) glim-
lach en zal ongeveer antwoorden: „Ik vind het
allemaal wel , aardig wat jullie zeggen, maar
jullie overdrijven toch een beetje. Maar als
jullie 't nou zo prettig vinden, om dat alles te
vertellen, dan wil ik jullie plezier, niet beder-
ven."
En als alle aanwezigen zich dan om hem heen-
dringen om hem de hand te drukken, dan zal

; 't hem toch een beetje warm om 't hart worden
'— da's maar gekheid, een mens is maar een
mens en Mannoury zeker niet minder dan ieder
ander — en hij zal tot z'n vrouw, zeggen:
„Moeder, wat zijn 't toch allemaal 'n lieve
mensen."
Maar van het hooggeleerde gezelschap „drukken
we ons 'n beetje", om 't op z'n Amsterdams
te zeggen.
Wanneer socialisten Mannoury huldigen, dan is
het omdat hij steeds en onder alle omstandig-
heden een militant strijder was en het tot op
de huidige dag is gebleven ,
Onder alle omstandigheden. Niet slechts in de
vrije tijd, die zijn drukke beroepsbezigheden
hem lieten. Mannoury is mathematicus, maar
als hij de mathematica niet dienstbaar had

enige dwang, die hij ooit heeft uitgeoefend.
Over — ik hoop — pas vele, vele jaren zal
Mannoury zijn ogen voor goed sluiten. Het lijkt!
mij een voor niemand te versmaden lot om in
het *oek der geschiedenis alleen vermeld te
staan met de woorden: Hij was een braaf mens!

,Er zal op de bladzijde „Gerrit Mannoury" on-:
getwijfeld wel wat meer geschreven worden,:
maar dat dit met gulden letters boyenaan zal
staan, is voor allen die hem kennen buiten
twijfel. j
Maar aan de laatste bladzijde is Mannoury j
nog niet toe. Moge die van 17 Mei 1947 er een
vol blijde herinneringen zijn.
Amsterdam, 6 Mei 1947, ALEX WINS.

kunnen maken aan de strijd voor meer men-
sengeluk, hij zou haar weggewoipen hebben als
een versleten handschoen. Misschien komt nog
wel eens de gelegenheid om over het strijders-
leven van Mannoury uitvoeriger, dan op deze
plaats mogelijk is, te schrijven. Maar overzien
wij dit leven in vogelvlucht, dan zien wij dat
vele van Mannoury's daden protestdaden zijn,
protestdaden tegen wat hij voelde als beknot-
ting van het vrije woord, het vrije denken en
de vrije meningsuiting. Oneerbiedig gezegd:
hij was en is steeds de waakhond, die aanslaat
als er op het erf der vrije gedachte een onge-
rechtigheid geschiedt of dreigt te geschieden.
Vele jaren van zijn leven is Mannoury partij-
man geweest, maar een partijdig man was hij
nooit.
Het was steeds moeilijk om op Mannoury een
etiketje te plakken, hoewel men hem niet min-
der dan anderen -in de socialistische en commu-
nistische beweging van labeltjes heeft voorzien.
Zo heeft men Mannoury — vooral na '29 —

—vaak Trotzkist genoemd.
Hij aelf heeft dat nooit gedaan en Trotzky
was het met deze kwalificatie allerminst eens.
Trouwens, toen Mannoury omstreeks '29 aan
Trotzky zijn brochure „Heden is het keerpunt"
zond, schreef Trotzky, dat hij het met Man-
noury in alle opzichten oneens was, dat Man-
noury van alles kon zijn, maar — volgens hem
(Trotzky) — geen verdediger van de Trotskis-
tische politiek en taktiek.
Het is de innigste overtuiging van de schrijver
van dit artikel, dat Trotzky ongelijk heeft ge-
had. Het is niet nodig er op dit ogenblik meer
van te zeggen. Maar waarom heette men Man-
noury Trotzkist?
Mannoury heeft sommige, lang niet alle denk-
beelden van Trotzky, maar vooral het — zijns
inziens — goede recht van Trotzky en anderen
om die denkbeelden in de Communistische In-
ternationale dier dagen te verkondigen, met
vuur verdedigd. Toch heeft hij tegen het epi-
theton „Trotzkist" altijd geprotesteerd, zoals-
hij bezwaar had tegen ieder etiketje, dat men
probeerde op hem té plakken. Alleen de be-
titeling socialist en communist heeft hij aanr
vaard. Van een Trotskistische partij is Man-
noury dan ook nooit lid geweest. En gelukkig
voor hem. Want stellig zou hij — indien hij
ooit lid geworden ware — er spoedig weer uit-
gesmeten zijn als indisciplinair strijder voor de
vrije meningsuiting en het vrije woord.
Toch is Mannoury helemaal niet alleen maar
de brave man, die geen vlieg kwaad zal doen en
ook niet de professor, die toevallig in "de revo-
lutionnaire hoek gewaaid is. Hij heeft in dui-
zendvoudige discussies zijn geestverwanten —
ook en vooral hen, die het niet met hem eens
waren — gedwongen om over de vraagstukken
zelf na te denken. Maar dat is dan ook de



M A N N O U R Y
een vriend van Vonk en Vlam

D e naam Mannoury hoorde ik voor de eerstej
maal als kind. Mijn vader, een gelovig

man, lid van de Gereformeerde Kerk, sprak;
over het gezin Mannoury als een voorbeeld van
verwording, omdat de kinderen van „de rode
'geleerde van de Koninginneweg" hun oudersj
aanspraken met jij en jou! f
Als jong socialist, aan het einde van de twin-
tiger jaren, volgde ik de moedige actie van
Mannoury ten bate van Trotzky, een actie die;
leiden moest tot zijn royement uit de C.P.H.
En voor de eerste maal mochten wij elkaar ont-;
moeten, nu 15 jaar terug, in een internationale
actie tegen de rassenhaat, waarvan een treurig;
proces tegen een tiental negers in het N.-'
Amerikaanse Scottsborough een treffend voor-!
beeld was. Nog zie ik Mannoury, vergezeld van
een eenvoudige negermoeder, Ada Wright, vech-|
tend voor het leven van haar kinderen, aanj
het hoofd van één tienduizendkoppige demon-'
stratie opmarcheren in Amsterdam. En ,in[
meerdere bestuursfuncties mocht ik met onze!
jubilaris samenwerken. Ik denk slechts aan onsj
werk in het „Zevenprovinciën-comité" en nieti
te vergeten in de hulpcomité's, die voor de'
politieke vluchtelingen in het leven werden ge-
roepen vóór en na 1933 — het jaar dat ons dui-
zenden slachtoffers van de Hitlferterreur bracht, j
In 1941 behoorde Mannoury tot de kleine groep \, die medewerkten aan de politieke!

richtlijnen voor onze illegale Vonk. Met dank-
baarheid en waardering herdenken wij het be-
langrijke werk, dat toen mede door hem ver-
richt is. Ook na de oorlog mochten wij weer op
Mannoury rekenen. Zijn acte de présence in
het Vlamkamp 1945 zal elke deelnemer nog vers
in het geheugen liggen. " l
In ons blad verdiepen wij ons in zijn beschou-i
wingen over de massa-educatieve zijde van het:
doodstrafprobleem.
Ai deze feiten verheugen ons. Wij verheugen ons'
in de eerste plaats om de socialistische beweging,
die zulk een veelzijdig en geleerd man tot del
haren mag rekenen, verheugen ons verder om!
mevrouw Mannoury en het gezin. Want met een
man en vader als Mannoury moet het goed
wonen zijn — en zeker niet in de laatste plaats
verheugen wij ons om en met de jubilaris zelf,
die zich verzekerd mag weten van de hoge ach-!
ting in wetenschappelijke kringen en van dej
toegenegenheid in de socialistische beweging in1
en buiten ons land. j

„— 't Is goed in 't eigen hart te kijken
des avonds voor het slapen gaan "

schrijft Alice Nahon, En onze Kameraad Man-j
noury is thans in de avond van zijn leven ge-j
komen. De leeftijd van de zeer sterken is met
zijn 80 jaren bereikt. En daarom ben ik dank-j
baar namens de Stichtingsraad van „De Vonk";
namens het Bestuur en de Redactie van „Dfil
Vlam" kameraad Mannoury de verzekering tej
mogen geven, dat .het goed was hem te kennen1
en met hem te mogen werken aan de menselijke
geest, die, alle mathematica ten spijt, aan wis-4
selende uitkomst onderhevig is. '
Dat hem op zijn tachtigste verjaardag veel lief-
de en kameraadschap ten deel valle.

TOM ROTJ
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GEWKT AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE*
/ '' P.e .B.*L.T„

"District Utrecht
Afdeeling:

Groep •

COMMANDANT

"No. 83 -Geh.Persoonlijk*
Bijlagen: l.

Onderwerp: CUFSUB OVCr

10 Mei .194

Ter voldoening aan Uw schrijven,d.<
d* 23~4-«47,no. B*X.14091 Geheim,heb ik
de eer UHoogBdelöestrenge hierbij te doen
toekomen een rapport van de Groepscomman-
dant Doorn,no.469,"betreffende "cursus
over -^ndonesilS11 ,naar de inhoud waarvan
ik kortheidshalve "beleefd moge verwijzen.

De Officier van Rijkspolitie
Ie klasse,

Districtscommandant,

Typ.G.
P.Laverman.

BUREAU B

r.-mrr:

AAN de Heer Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst te

'S-GRAVENHAOÏÏ.

f'ATRUUAMEl
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DISTRICT
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O L I T 'I B.
AMSTERDAM.
UIBBOHI.

AMERSFOORT.
DOORN'. GEHEIM.

Onderwerp:Cursus over Indonesië.

Ter voldoening aan het gestelde op
kantbrief No.24-Geh»pers .d.d.£9 April 1947,11613 ik de eer
OTelEdele beleefd net volgende te berichten-."De hier bedoelde
Dokter Gr ambergen,i s zonder twijfel identiek aan den persoon
^^"Tr^Tü^rrrGramberg-zendingsarts,wonende te Rotter dam,Mathe-
nesserlaan Ho.422.Dokter Gramberg voornoemd heeft tweemaal een
radiorede gehouden voor de Nederlandse Eadioomroep.(Onderwerp;
De Indonesische kwestie gezien van de Dessa uit.)

Instituut Roos te Maar stoer gen staat onder leiding van de Heer
Nioo laas Roos, Hoof d Openbare Lagere School te Maar sb er gen, ge-
boren 4 Juni 1898 te Berkhout,wonende te Maarsbergen,gemeente
Maarn,perceel B.10.Genoemde Roos heeft van dokter Gramberg het
recht ontvangen om het gesprokene in de radiorede als aanvullin,
te gebruiken van een door hem uitgegeven cursus over Indonesië'.

De bedoeling van dezen cursus is om Ouders en vrienden van in
Ind onesië verblijvende militairen een juist beeld te geven
van. het land en zijn bevolking al daar .Me er genoemde Roos hee-ft
daarvoor in verschillende week- en dagbladen o.a.Trouw,Volks-
krant, parool,Nederlandse Kei a vereniging advertenties geplaatst.^

Naar aanleiding van .deze door hem geplaatste advertenties
werd hem door de redactie van "De Vlam"verzocht ook dergelijke
advertenties te mogen plaatsen,welk verzoek door hem werd toe-

Jgestaan,Bovengenoemde Roos is geen enkele .politieke richting
•f toegedaan,is goed Nederlander en zeer Oranje gezind.EL j belijd/'

de Vrijzinnig protestantse Godsdienst en is als zoodanig Voor-
zitter wen een Afdeling.

Tot slot meen ik nog te moeten vermelden dat de zoon van ge-
noemde Heer Roos een zeer goed ondergronds werker is geweest,
en dadelijk na de bevrijding als vrijwillig militair naar Indo-
nesië is vertrokken*

Omtrent Dokter Gramberg is hier in deri omtrek niets bekend,
doch is vermoedelijk een gerepatrieerd zendingsarts. —

De opperwachtmeester
Groepscommandant,

'
.b.J.'i'er Haar.

Aan de# Heer Afdelingscommandant
der Rijkspolitie te

A,.M E'R'S p 0̂ 0 R T.
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Quraus over Indoaeait»

In het «eekblad "De Vlam" van 19 April j. 1. (uitgave

Stichting "De Vonk") is een advertentie opganojaen, luidende:

"Cursus over laad en volken, boek «a grote Kaart en lezing.

"Arts Dr «Grambergen. Totale kosten f.10. Inat.Roost Maarsbergen

MGlro Ko.36973 of postwiBsel* Haast U l w

Haar aanleiding hiervan moge ik U verzoeken mij zoo

mogelijk wel te willen inlichten nopens de personalia van Dr.

Grambergen en over doel en strekking van den cursus.

HET HOOFD VAN DM CMTBAXJXf
7BIUGHBIB8DJE&ST
Namens dezen:

J. G. Crabbendam.

AAK: Den Heer Districtscommandant
der Rijkspolitie
te
g f R S q H Y,

Coll,:



INDONESIË. '
Cursus over land en volken,
boek en grote kaart en lezing.
Arts dr. Grambergen, Totale
kosten / 10. Inst. Boos, Maars-
bergen. Giro No, 36973 oi post-
Wlaael. Haast UI



OOSS. Kr:

CRT.:

PATUM:

/«R.:

^

Vrienden vergaderen
_^#trx&mrt*<i!lli*tea*r-+r~,-- •'• ,-...-^3. f, ^g.re.t.^^ -j, -> .

Deze mededelingen kosten per plaatsing ƒ2,50
bij vooruitbetaling te voldoen. De tekst moet
steeds vóór Dinsdag in ons bezit zijn.
Hilversum: Discussiegroep „Het Vrlle tyffffd",
bijeenkomst Dinsdagavönan^21"5ipriir' aanvang
8 uur, Edison plein 16. Onderwerp: Het probleem
Rusland. • ' • " • " ~
Rotterdam: Ned. .Vfremming .voor N^t^ujgft-
neeswijze.. Dinsdag" 2'2 ' A'pril Ópen"bare 'bijeen-
KoffiStiïTïiet gebouw v. d. voorm. Duitse kerk,
ZWartepaardenstraat 97. Spreker: P. C. C.
Walters over „Ziel
Toegangsprijs ƒ0.40
Den Haag: Zondag
bond. Spreker: Di
Leven", Toegangspr
's morgens 10.30 ui
Rotterdam: Frits Kieï deelt ons mede, dat de
aangekondigde spreekbeurt, die hij op l Mei
in „Ons Huis" zou houden, niet doorgaat, daar
achteraf blijkt, dat deze bijeenkomst niet onder
auspiciën van De Vlam plaats heeft.

..*-'•'

.(.-"v1"1
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vrienaen vergaderen
Deze mededelingen kosten per plaatsing ƒ2,50
bij vooruitbetaling te voldoen De tekst moet
steeds vóór Dinsdag in ons bezit zijn.

Amsterdam. Int. Orde van Goede Tempelieren
vergadert op Maandag 17 Maart a.s. in gebouw
„De Leeuw", Valkenburgerstraat, waar jnexr»-E'
v d Sluis zal spreken over: „Het wezen der
DWfflCTSïTe". Aanvang 8 uur. Toegang vrij.

^Amsterdam. Vrijdag 21 Maart. Vrije Socialisten
Vereniging. i N - y . Meteren juit Hilversum en

f J. Bijlsma uitTSSFEeraam™ spreken over: ..Heeft
""prWKKOeve' "Sssociatie nog zin in deze maat-,

schappij, en is zij nog nuttig in de strijd voor
het socialisme?" In gebouw „De Leeuw". Aan-
vang 8 uur. Toegang vrij. f

j
Amsterdam. Zondagmorgen 16 Maart. Instituut^
voor Arbeidersontwikkeling. Filmvoorstelling in
Kriterion. Vertoond wordt: „Grazige Weiden"
(Green Pastures). Inleider: J. Kooijman. Aan-
vang 10.30 uur. Kaarten verkrijgbaar: Moluk-
kenstraat 139-hs., Henr. Bonnerplein 7-hs„
Schoovenstraat 23-hs. en Wibautstraat 66-JII.

Amsterdam. Zondagochtend 16 Maart. Instituut
voor Arbeidersontwikfceling. Kunstochtend met
een programma verzorgt door Jan Musch. Toe-
gangsprijs ƒ 1.— Aanvang 10 uur. Kaarten ver-
krijgbaar bij: M-Beiilsmit, 2.de Kostverloeen.-
kade 113-1; Th. v. d. Veld, K.ijfcd»instraat 74-1;
J. van "WaMëm '̂TJavisstraat 50-1; Brunst,/
LuceMëstraai; 70-1.

Groningen. Zaterdag 22 Maart, 8 uur Vlam-
groep met de radicaal-pacifisten bijeenkomst, l
met als'spreker Torn Bot o>ver „Burgerlijk en
militair heidendom" in gebouw Lutkenieuw-
straat. Entree vrij. Allen zijn welkom!

Rotterdam. Zondag 16 Maart. Vrijdenkers-Ver.
„De Dageraad". Opvoering van: Muizen en
Mannen van John Steinbeck. Ten tonele ge-
bracht door Max Croiset. In het gebouw „Har-

'monie", Gaesbeekstraat, Botterdam-Z. Aanvang
10 uur v.m. precies. Toegangsprijs voor leden
(ook B.M.O.) ƒ 0,75, voor niet-leden ƒ 1,25. Kaar-
ten verkrijgbaar bij:JL LadageJPimpernel,stxaat
7; H. v, d. Heijden, "Ögiergingel 1T; A. v. d.
Donï; Heer'AmofiSfiiat 71; mmoblliastraat 43;
H. v. Vliet, JPersoonstraat 7; G. Abelman, Kat.
Lagendijk 209 en bij de bezorgers van „de Vrij-
denker".

M
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Politie Velsen

No:

Geheiff

Volgno.

ACD///W
Onderwerp: Antecedenten omtrent Ardy Moot (juiste personalia Arendina Petronella'Moot,

geboren 16 Haart 1928 te Velsen, thans zonder be-
roep, wonende OosterduLnweg 50 te Velsen.)

6.0.8. Centrale Veiligheidsdienst
Ho. B x 10748

B
«urnm-•; :

IJL.

Omtrent bovenstaand persoon wordt medegedeeld, dat zij uit

een gezin stamt, waarvan deji vader een «u-socieJü. persoon IE, die zich

o.a, bezig houdt met zwarte handel.Van eenige politieke interesse van

de ouders van bedoeld meisje is niets kunnen blijken.
£f

A.Moot voornoemd, is een vurig voorstander van "de *Vlambewe-

ging. Zij neemt deel aan de verzorging van het z.g,'spaarfonds ten

behoeve van de te houden Vlamkaupen. Ovei-igena is zij links georiën-

teerd. Niet is vastgesteld kunnen worden, tot welke Partij zij be-

hoort, uit den omgang welke zij met andere personen voert zou kunnen

worden aangenomen, dat zij zich voor den Partij van den Arbeid interes.

Beert.

Velsen, 5 liaart 1947

l:



1£ Februari '7,

BX.10743

H.

"Ylam-beweging"

Hierdoor hoto ik de eer U te verzoeken iai j-indien
mogelijk-te willen doen inlichten omtrent Arüy .Kopt, wonende Coster-
duinvjec 50 te IJmuiden. die propagandist van' d e "^Vlam-bevr1 eg ing" zou

HST HOOFD TAK CEr'TRALSN

Namens dezen:

J.G.Crabbendam.

Aan den Heer Commissaris
van Politie

te
V E ' L 3 S N.



DOSS. Ni.:

OUT.;

Weekend 18/19 Jan.: Viamgroep Rotterdam in
samenwerking met Vlamlezers Oen Haag en
Umuiden in Jeugdherberg te Bakkum.
Inleider: M, v. Praag' over: Jeugd en Liefde.
Aanvang Zaterdagmiddag 4 uur. Dekens mee-

i nemen en brood. Kosten ong. /1.25. Aanmel-
dingen bij Ardy Moot, Oosterduinweg 50, Umui-
den. . ————'-——— —»«--—....„,.._,



POLITIE LEIDEN

N». 276. I.D»
BIJLAGEN) geheim.

€ . Maart ...7*LEIDEN. ff__._mmr\>. 194...7 »

V<mr&i f •;.«•!

AAN

Haar aanleiding van Uw schrijven,d.d» 21 Februari
1947, Ho.B.X. 10960 geheim, wordt het navolgende gerap-
porteerd»

-̂ De in Uw schrijven genoemde 4.V&N HBT GROEHEWODD. Is
genaamd ANDRE VAN HBT GROENB10ÜD.geboren te Amsterdam,
10 Augustus 1924, wonende te Leiden, Roodborststraat
Ho. 6.

Hij werd d.d. 5--LO-1945 te Lelden ingeschreven,ko-
mende van Baarn en studeert te Leiden Rechten.

Omtrent de actie,welke door hem wordt gevoerd inza-
ke correspondentie met Duitschers,kan nog het navolgen-
de worden gerapporteerd:

Het initiatief daartoe is uitgegaan van een zekeren
-"" LIMBURG .wonende te 's-Gravenhage (vermoedelijk ROB LIM-

BURG, wonende te 's-Gravenhage, Celebesstraat 6-577 óie
daarvan heeft doen blijken in een artikel in de "Vlam".

Met de strekking van dit artikel was GROEHEtfOUD
het eens, hetgeen hij LIMBURG voornoemd, schriftelijk
deed blijken.

Daarna is er wederom een artikel in de "Vlam" ver-
schenen en hierin stond vermeld, dat aanvragen ter ver-
krijging van correspondentie-adressen van partijgenooten
in Duitschlandjbij hem CGROEaĉ uüit) konden worden inge-
diend.

Zulks is echter geschied zonder voorkennis of mede-
weten van QROENEiroUD. Aangezien hij echter volkomen ac-
eoord gaat met het streven van LIMBURG voornoemd, wil
hij trachten hieraan uitvoering te geven en heef t hij
zich in verbinding gesteld met den heer HtëKbKRTsS, wonen-
de te Bilthoven.

„— Deze HEHBERT3 is van Duitsche nationaliteit en als
leeraar verbonden aan de bekende school van Kees BOEKE.

QROENEffOUD en HBHBERTS willen nu trachten adressen
van Duitsche socialisten te verkrijgen,waarmede Heder-
landsche socialisten,welke daartoe genegen zijn,kunnen
correspondeeren»

Het ligt niet in het voornemen van GROËNEffOUD om
pogingen aan te wenden Duitsche kinderen of ouderen naar
Nederland te laten komen. Dit schijnt wel de bedoeling
te zijn van LIMBURG, doch GRpENffOÜD.die de uitvoering
der plannen is overgelaten, heeft daar bezwaren tegen.

Tot dusver zijn er nog geen contacten met Duit-
sche rs tot stand gekomen. QROEHEWOUD is van meening,
dat HSRBERTS, die sinds 1933 in Nederland zou zijn en
anti-nazi is, bij uitstek geschikt is,om deze contacten

Het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst.
J&vastraat 68 te
*s-G R A V E N H A G E .



van Duitsehe zijde tot stand te brengen. Tevens is
hij van meening, dat het correspondeer en van Neder-
landsche socialisten met Duitsche partijgenooten,
zeer nuttig kan zijn,omdat de Duitschera jarenlang
geleefd hebben onder dictatuur. . ,

Door deze correspondentie kunnen zij,volgens
GBpEKS8fOÜD. een inzicht krijgen van1 onze democrati-
sche instellingen op politiek gebied.

Bij de Politie te Leiden is niets ten nadeele
van GflOENMOUD voornoemd,bekend.



Duitsers zijn ook mensen
In bét vorige Duitslandnummer plaatsten wij een
oproep voor persoonlijk contact met Duitsland.
Hierop kwamen tal van reacties binnen. Door
kortsluiting werd een berichtje hierover inder-
tijd niet in de Vlam opgenomen. We bieden
hiervoor alsnog onze verontschuldigingen aan.
Wellicht hebben meerderen, die om correspon-
dentieadressen vroegen, nog niets gehoord. Het
vereiste evenwel énige tijd oni voor zovelea
contactadressen te vinden. Hieraan wordt uog
steeds gewerkt; men nebbe dus nog enig <je-
duld. Voor • eventuele verdere aanvragen en in-
lichtingen wende men zich tot A. van het

traat 6, LeldérT""""*"
^nog niet'mogefijk kin-

deren of ouderen uit Duitsland over de grens
te krijgen. Zelfs het zenden van levensmidde-
lenpaketten naar Duitsland is nog niet toege-
staan. Wél naar Oostenrijk. Inlichtingen hier-
over verstrekt het Oostenrijkse Comité, van Im-
hof f straat 45, Den Haag.
Het is nog weinig,, maar het is een begin. .We
moeten d'e mogelijkheden aangrijpen, • die ét
reeds zijn — maar we moeten actief blijven en
de publieke opinie mobiliseren, opdat de aan-
drang spoedig zo groot wordt, dat de deuren,
die de grens nog steeds afsluiten, bezwijken.

ROB IJMBURG.

?•>
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CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST

GEHEIM.
No. B.X. 10965

'S-GRAVENHAGE, 21 Februari
Javastraat 68

l M 539
l 12778

194

Tel.:

lagen:

Dict,: **•

Uw schrijven No-

Typ, ..: Disb.

dd.

Onderwerp: A*van het Groenewoud,
Hiermede moge ik ü verzoeken een onderssoek te willen doen in-

stellen naar A. van het j&roenewQud, Roodborstatraat 6 te Leiden.
Volgen» een bericht in Mde Ylamw ran 25 Januari 1947 kan men

frij hem aanvragen indienen ter verkrijging van correspondentie-adres-
sen van partijgenooten in Duitschland.

Het schijnt niet alleen de bedoeling te zijn met personen in
Duitschland te correspondeeren, doch ook om te trachten toesteraming
te verkrijgen om kinderen en ouderen naar Nederland te laten komen.

Ook omtrent de actie, die door v.h. Groenewoud op dit gebied
wordt gevoerd, zal ik gaarne nader worden ingelicht.

ah
Den Heer Commissaris van Politie

te
\8 - M6

HET HOOFD VAH DEK CENTRALES
VEILIGttBIDSBIENSf
Namens dezen s

3.G. Crabbendam.
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-INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM

No. I.D. 657-16/47.

Uw brief: EX. 10742 dd.12.2.
Onderwerp: "Vlam-beweging"
Bijlagen:

Geheim.

BUREAU B
Nummor:

*ruari 1947.

Volgno.

De "Kampcommissie 1947", organisatrice van het dit jaar te
houden Vlamkamp, zou, volgens ter ore gekomen gegevens, be-
staan uit:
1. Torn HOT;
2. van PRAAG;
3. den HULLAfrTDER;
4. van der KLEI.

Thomas Sijbrand ROT, geboren te Amsterdam, 25 December
1909, journalist, _ wonend e Marnixstraat 198, alhier, is
een bekend anti-militairist, die zich voornamelijk in
vrij-socialistische kringen thuis voelt.
Na.de bevrijding was hij aanvankelijk de uitgever van het
weekblad "De Vlam" en maakte hij tevens deel van de redac-
tie uit. Toen dit blad overging in handen van de Stich-
ting De Vonk, werd hij voorzitter van dien Stichtingsraad.
In October 1945 sloot hij zich aan bij het voorlopig comité
tot vorming van een landelijk comité van actie tegen de
doodstraf, terwijl hij enige maanden later zitting nam in
het comité tot Voorlichting van Gewetensbezwaarden inza-
ke den krijgsdienst. In Mei 1946 voegde hij zich bij hen,
die het aanbevelingscomité vormden van de Werkgroep voor
Radikaal Pacifisme. Ook occupeerde hij zich omstreeks
dien tijd met werkzaamheden voor het internationaal geor- j
ganiseerde anti-militairisme, getuige een oproep in De ;
Vlam van 13 Juli 1946, waarbij via de WAR RÉSISTERS INTSR-^
NATIONAL medewerking in Engeland werd gevraagd tot het J
verrichten van werkzaamheden aldaar voor die beweging en 1
waarbij belangstellenden werden verzocht zich tot ROT te l
wenden. ::|
Zoals U bekend is was hij kampleider van het van 3 tot 10 ^
Augustus 1946 te Junne gehouden Vlamkamp. ;
Aanvankelijk zou bij hem ook het redactie-adres zijn van
het orgaan "Vredesactie*1, maandblad van de Algemene Ne- ,
derlandse Vredes Actie (A.N.V.A.); dit werd evenwel later'
gewijzigd in het adres Van Slingelandtstraat 60,a costi. ,
Ten slotte werd hij ultimo 1946 benoemd tot comitélid,
belast met de coördinatie van het Vlamgroepenwerk.
Van hem werd U een portret "en face" toegezonden bij
GR.232/46 ID. dd. 14 Maart 1946.

Over Marcus van PRAAG, geboren te Amsterdam, 19 Maart
1901, onderwijzer, wonende alhier, Krugerstraat 5-III,
werden ü uitvoerige gegevens verstrekt bij rapport 979/46
ID. dd. 13 Januari 1947, in antwoord op Uw brief 2641/
111/46 dd. 24 Augustus 1946.

1000-10-46
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Pa toV
Over dezen d en HOLIAMDER zijn vooralsnog geen nadere ge-
gevens bekend. Deze naam blijft de aandacht houden.

ft* Hermanus van der KLEI, geboren te Amsterdam, 16 Maart
191^» cö~r respondent ener verzekeringsmaatschappij, wonen-

fti/.de alhier, Nicolaas Witsenkade 20-1, was in 194-5 secre-
taria van de Afdeling Amsterdam van de Internationaal
Socialistische Beweging (I>S.B,)' Later werd hij in die
functie benoemd in de Socialistische Werkgemeenschap,
de voortzetting van de I.S.B.
Hij is o.a. lid van de Vrijdenkersvereniging "De Dageraad".

VBHZQHDM AAN: Hfd. C.V.D., Haag. P.2.



DOSS. Nf.:

PAR.:

~Öe Zondagmorgen gereserveerd jWSf een lezing
vah Dolf Hendriks over „de consequenties van
net verzet", waarin <Je doelmatigheid van bur-
gerlijk verlet, niet -gericht op wapengeweld, ge-

> constateerd werd boven militair verzet. Ook hier
na een interessante uitwisseling van meningen.
Torn Rot deed mededelingen over het nieuwe
Vlam-kamp en kondigde een Kamp Spaarfonds
aan, waarvoor zich' direct enige werkers opga-
ven, terwijl tevens een „Commissie voor een
Zangbundel" haar werkzaamheden begon.
Zowel voor het Spaarfonds als voor de samen-
stelling van de liederenbundel wordt de mede-
werking gevraagd van alle lezers en kampeerders.
Berichten hierover naw de Kampcommlssle '47,
Nic. Witsenstraat 5, Amsterdam.
Binnen enkele weken «uilen wij in staat zijn de
eerste berichten over ons nieuwe kamp te publi-
ceren. Een kamp- en aangweekend is in voorbe-
reiding.'
Vast staat, dat het enthousiasme voor de zomer-
plannen groot is! Hoc kan hfet ook anders na
zo'n succesvolle zomer in 1946. Dit jaar rekenen
we op 2000 deelnemers, waaronder vele deelne-
mers uit het buitenland.
Het Oudejaarsweekend werd besloten met een
gemeenschappelijke wandeling in de mooie om-
geving. Het geheel was een goede afsluiting van
het oude jaar. het gaf nieuwe moed voor 1947,
het bracht ons nader tot elkaar, het versterkte
de kameraadschap en het heeft de liefde tot
en' de kennis van het socialisme verrijkt.
We zien elkaar spoedig weer op het volgend
weekend! T- B.



12 Februari 7.
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. "Vlam-beweging". . • '

Hierbij heb ik de eer ü te berichten,dst in het week-
blad wDe Vlam" van 11 Januari 1947 den leden van de Tlambeweging wordt
verzocht hun bijdragen voor het Spearfond^ te willen zenden san de ,
Kampcoiaraissiet1947, gevestigd te Amsterdam» Me.Wltsenstraat 5.

Naer Aanleiding hiervan moge ik TJ verzoeken mij-in-
dien xaogeli.jk-te willen doen siededeelen^elke personen zitting hebben
in dese "KarapeoiEEiissie 1947",terwijl ik tevens gaarne in kennis zal
•worden gesteld met hun politieke oriëntatie.

HST HOOFD VAN DEN CENTRALEN
VKaiGHBIDSDÏENST
Namens dezen:

* « rr -, _ , t- J.G.CPabbendam.Aan den Heer Hoofd-Comniiasaris
van Politie

te
A M 3 T I H D A M .
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TITOïïNDIENST.

T S R D A M .

I.D. Ho, 1129/1946.

ö B H B I K .
SI Pebruai

Voigno.

2 4 FE8.

In antwoord op Uw schrijven van 29 November 1946 Ho.
j B. 5587, betreffende de oprichting ' ^ van een Vlamgroep te

Rotterdam, wordt TJ het volgende bericht.

Deze groep bestaat inderdaad te Rotterdam* Zij staat
bekend als " Werkgroep van Be Vlam w. Dit is gean organiea-
tie t • —— — .

*—-~~~ De abonné's van het blad * De Vlam B zijn door Cobi v.
d.Born aangezocht op bepaalde tijden samen te komen. Tot op
heden worden deze bijeenkomsten, waarop zoowel aetueele als
andere onderwerpen worden besproken, b.v* boekbesprekingen, de
Indonesische kwestie»enz. bezocht door ongeveer 180 deelnemers*

Daar de deelnemers behooren tot de "'Partij van de Arbeidf
de C.P.N", en andere extremistische richtingen» vinden op die
bijeenkomsten dikwijls heftige-diseusaies plaats.

De bedoeling is om deze uiteenloopende politieke stroo-
mingen zoo te leiden» dat door allen beoog-de doelstellingen
gezamelijk zullen kunnen worden bereikt*

Als tegemoetkoming- in de onkosten wordt door de deel-
nemers per maand 50 cent betaald» welk bedrag niet als contri-
butie is aan te merken.

i ' . 1 Het bestuur van de Werkgroep Rotterdam bestaat u i t»
Voorzit terg-w-l Pleune , Jacobus , geboren 12-6-1906 te Rotterdam, grondwerker,

wonende te Rotterdam, Waspikstraat Nb.47, bestuurder Bouwvak
(S.V.C.) Rotterdam. Ging niet aeooord met het dictatoriale
optreden van het bestuur der B,V.C. aangaande de fusie met het
N.T.V. en is abonné op de " Tribune "j
van den Born , Jacoba Jehanna » geboren 28-4-1920 te Rotterdam,
kantoorbediende, wonende te Rotterdam, Weverahoekstraat No.59a»

Zij zond een uitnoodiging aan " Vlamlezers * te Rotterdsi
met opwekking op 6 November 1946 een vergadering bij te wonen,
teneinde een commissie te vormen, om kunstochtenden en - avon-
den te organiseeren;
de Weger , Sijsbertus Johannes , geboren 24-8-1892 te Rotter-

rdam, bee~edigd weger en meter, wonende te Rotterdam, Wieldrecht-
straat ïïo, 18a. Hij is secretaris van de afdeeling Rotterdam

/ van de Oude S.D.A.P.J
I»id Comité »,Trrtyan der Donk , Francisous Christianus ,geboren 20-4-1906 te

/% L / Amsterdam, koopman in metalen letters» wonende te Rotterdam,
_~Gerard Scholtenstraat Uo.l25b. Is anarchist;verloor aijn He-

derlandsche nationaliteit, doordat hij aan regeeringszijde
deelnam aan den Spaanschen burgeroorlog; is als dienstweigeraar
gedetineerd geweest en heeft gedurende den oorlog een tijdlang

55WÏ als eoinilllunist gezeten in het concentratiekamp *OranienburgM|
idem "\-jJh Groene , Adrianus , geboren 1-7-1907 te Amsterdam, stoker gem.

(W**̂  gasbedrijf, wonende te Rotterdam, Orooswijk ¥o.26b;8OQ;.demoer.;
idem / i siabbekoorn , Klaas Hendrik , geboren 1-5-1911 te Rotterdam,

C
Se (jre-1 areaal
Fenningmeest

Lid WerkcofffïS

V*w*-^metselaar, wonende te Rotterdam, Walcherschestraat Ho.24a. Is
ZW.H



lldi van het bestuur van de bedrijfsgroep Bouwvak der E»V.C* te
Rotterdam en bede der S.V.C.

Verzonden aani Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, Javastraat 68
te *s-Gravenhage»
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Betreft ACD 10538

Notitie voor OP 273

r.

ACD B 3254 en antwoord ACD 10538 van ID Den Haag (lijst van abonne'e op

De Vlam) is uit OD 273 gelicht en gevoegd in OD 8.

De "betreffende oartotheekkaarten zijn niet dien overeenkomstig gewijzigd.

Inplaats van OD 273 leze men dus OD 8

ACD 4b, 13-6-51.



Inlichtingen afkomstig van Dr. H,BRlia«ïAïlS.

Uit de redactie "van "DE VLAM" zijn getreden:

RCMIOT en STOEK

Thans zitten in de redactie:

Dr. P. J. Mï EISTENS
J. LAST
SWEKSILBER //. W t Ft

BUREAU B

H u n j rnor :

D*;um : J-JL-W

Doel der redactieverandering waarschi jnli j'k: Breederp basis(naar rechts)

ACD 28-1-1947,



B. 8979.
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CoIolSoTjokroiiadikoesoemo

Met verwijzing naar mijn brief van 20 September 1946 no.
2510 heb ik de eeï» UHoogEdelgestrenge te berichten» dat ïjokro-
hadiaoeko ten rechte genaand is Tjokrohadikoesoerao, van wien
het volgende bekend ia geworden»

CHAJAf lyiAg .MQHMflffiD TJOKR01ÏADIKOE30EMO.geb. te Magetang
(N.I») l Juli 19l̂ »""''iaeSïflcn"""studënl;f wonendet Vondelstraat 74
huis te Amsterdam, ie in 1939 in Hederland gekomen in verband
met zijn studie* Hij vestigde zich toen te Leiden»alwaar hij
candidaatsexaraön heeft gedaan. In 1941 vestigde hij zich te Am-
sterdam 2e Constantijn Huygensstraat 61 na vooraf eenigen tijd
opmeen ander adres gewoond te hebben.In 1946 verhuisde hij naar
het adres Vondelstraat 74 huis te Amsterdam» vanwaar hij in het
laatst van 1946 vertrok en zich vestigde in het gebouw A.T.Y.Ao
Marnixstraat, aldaar«

In 1942 is hij te Amsterdam aan de Universiteit ingeschre-
ven als student in de medicijnen, die studeeren zou op de zgn.
schuldbekentenissen.

Aangezien hij, door het uitbreken van den oorlog in 1940,
het contact net zijn bloedverwanten verloor en daardoor tevens
zonder middelen van bestaan kwam, maakte hij gebruik van de mo-
gelijkheid te studeeren op schuldbekentenis, zijnde een uitstel
van betaling van collegegelden totdat de verbinding met Indie
hersteld zou zijn.

Voor zoover bekend genoot hij verder ondersteuning voor
zijn levensonderhoud ingevolge de bestaande regelingen.
Aanvankelijk gedroeg hij zich te Amsterdan als een zeer be-

. scheiden en beschaafd persoon. Hij leefde zeer sober, mede door
zijn slechte financieele positie* Hij bewoonde kamers van on-
geveer f.30.- per maand en kookte z.ijn eigen eten» daar hij niet
de middelen bezat om buitenshuis te eten.

Hij had zeer weinig omgang met derden, uitgezonden! een
Indisch en een Ohineesch student. Hij deed gedurende den oorlog
en de eerste maanden na dezen niet aan politiek, Toor zoover be-
kend heeft hijf gedurende de bezetting de bekende studenten-
verklaring geteekend, zulks met de„motiveering, dat hij financi-
eel afhankelijk was en dus moeilijk anders kon, Wel schijnt hij
tijdens den oorlog eens een lezing gehouden te hebben,welke niet
in goede aarde viel en waarvoor hij een week door de Duitschers
is vastgehouden.

Later begon hij zich meer voor de politiek te interessee-
ren, doch de indruk bestaat» dat dit meer de politiek ten opzicfc

-te-
Aan den Heer Gecommitteerde
voor Indische Zaken, s,
Ministerie van Overzeesche (Jebiesdeelen

te
«s-GRAVEHHAGE.



te van Indie betrof dan de BederlandBcne binnenlandscae poli-
tiek. Hij begon meer gebruik te maken van zijn titel «laden» en
werkte voor de meest.rftftie&le linksche partijenf waarvoor hij
ook lezingen Hield, Üj huldigde de lemae «Indie IOB Tan He*
derland"* Hij las de "fribune* en "ïndonesia",

ianĝ ameriaaiid. liet M^ zich kennen al a een brutaal
persoon» die op verschillende* some Onredelijke rechten stond»
Hij kneeg veel.meer besoek ran vrienderi» meest op politiek ge*
bied» welke vrienden dikwijls gedurende den nacht bij hem ble-
ven»

In het kaartsysteem van de PoE.A. en in de adsdnisl
tie van het Hoofdbureau van Politie te Amsterdam komt hij niel
voor»

HET HOOFD TAS UEN CEFTRALB1T
IVXLtOHBIDSDX&iaff

namens dezen»

J•ö»3rabbendam«



'INLICHTINGENDIENST
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No. LD. 157-1S/4-7.

Uw brief:
Onderwerp:

Bijlagen:

Geheim.

Amsterdam, 21 J anuari

B

D*t.urn:

Het zal ook U opgevallen zijn, dat hst nurnrier dd. 4 Janu-
ari jl. van ;'De Vlam" niet is verschenen- het blad van
11 Januari jl. legde daarvan de oorsaak bloot. 3ie pagina
2 onder Mededelingen van. het bestuur, Hieruit blijkt te-;
vens, dat er- in de redactie, zowel van het blad als van
de stichting een radicale v/i.jziging is gekomen.

ïïaar van ingeschoten zijde ter ore tavam, is er, hoev/el de
juiste oorzaken .nog niet geheel bekend zijn, een strubbe-j
l ing ontstaan onder de leiding gevende figuren.

-Oe redactie en a.dninistratis VCAÏI het blad waren onder ge- :
bracht in perceel ïïicolaas v/itsenstraat 5» alhier, waar-
van T-Tendrika Alidja de }:ujQ?:jf echtgenote van A..;ü.Fransman, -
geboren te jJoriTrech^^ 27""'TÜJ)i 1901, schoonheidsspecialist--
te, de huur ster is, Pu. ook zij uit de redactie is gewipt,
heeft zij de nieuw benoemde functioiinarissen medegedeeld, -
dat zij net ingang van l Februari 194-7 dit perceel moeten ;
verlaten. i

AAIT: Hfd. Haag. .' • C. t l

1000-10-46



INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM

No. LD. 1317-46.

Uw brief: 2510/XIV A/46 M,K.
Onderwerp: Tjokrohadikoesoemo

Bijlagen:

Geheim.

Amsterdam, 23 December l

BUREAU D

Nummer :

Datum:
i-imiiit_i-ir-nr-inii,;_LiiLiiL-|ia {_

In antwoord op bovenbedoeld schrijven kan het na-
volgende worden medegedeeld:

.agetan (ïï.I.) 1-7-1908,medisch student,wonende;Vondel-
straat 74 huis^ te Amsterdam»

jfcrjSis in 1939 in lederland gekomen in verband met
zijn st&die.Hij vestigde zich toen te Leiden alwaar hij
candidaatsexamén heeft gedaan»In 1941 vestigde hij zich
te Amsterdam op het adres 2e Constantijn Huygensstraat 61
na echter vooraf eenigen tijd op een ander adres gewoond
te hebben.In 1946 verhuisde hij naar het adres Vondelstraat
74 huis te Amsterdam,vanwaar hij in Ret laatst van 1946
vertrok en zich vestigde in het gebouw A.T.V.A. Marnixg-
straat te Amsterdam*

In 1942 is hij te Amsterdam ,aan de universiteit in-
geschreven als medisch student,w«35te. studeeren zou05b op
de z*g.sclmldbekentenissen»Als zoodanig volgt hij de col-
leges in het Wilhelmina Gas thuis,Binnen Gasthuis,Valerius-
liniek,Mauritskade 57 en Polderweg 20 te Amsterdam..

Aangezien hij,door het uitbreken van den oorlog in
1940 het verband rnet zijn bloedverwanten verloor en daardoor
tevens zonder middelen van bestaan kwam,maakte hij gebruik
van de mogelijkheid te studeeren op schuldbekentenis,zijn-
de een uitstel van betaling van collegegelden totdat het
verband met Indie hersteld is,mits aangetoond kan worden
dat redelijkerwijs de verwachting kan bestaan,dat deze
gelden dan inderdaad betaald zullen worden.

Voor zoover bekend genoot hij verder ondersteuning
rvoor zijn levensonderhoud ingevolge de bestaande regelingen
aangaande oorlogsslachtoffers.zooals deze zijn vastgesteld
in samenwerking met het Ministerie van Overzeesche G-ebled
Eigenaardig is wel,dat o£> het bureau D,,B»G,0 te Amsterdam,
welk districtsbureau deze zaken voor Amsterdam behandel^,
zijn naam niet bekend is,De mogelijkheid "bestaat echter
dat hij de gelden ontvangt via de desbetreffende onderafdee—
ling van bovenbedoeld Departement.Mogelijk is ook,doch zeer
onwaarschijnlijk,dat relaties van hè intekeningen hebben
bij een Bederlandsche bank,waaruit hij gelden kan opne-
men«Dit is echter w-e3&aae% niet na te gaan.gondor don—por-*
â-oon hlaiin aolf .to m

1000-10-46

Aanvan̂ jf3,i|k1'gedroeg hij zich in Amsterdam als een
zeer bescheiden en beschaafd persoon. Hij leefde zeer
mede door zijn slechte financieele positie. Hij bewoonde
kamers van ongeveer f »3o,- per maand en kookte zijn eigen
eten, daar hij niet de middelen bezat om buitenshuis te eten#
Hij had zeer weinig omgang met derden, uitgezonderd een
Indi0sch en een Chineesch student .Hij deed gedurende den
oorlèg en de eerste maanden n^dezen niet aan politiek.Voor
zoover bekend heeft hij, gedurende de bezetting de bekend»
s t ud entenverklaring geteekend, zulks met de motiveering,<éHH?

*



**•*«£ •*»»«»

hij financieel afhankelijk was en dus moeilijk anders kon.
Wel schijnt hij tijdens den oorlog eens een lezing gehouden
te hebben, welke niet in goede aarde viel en waarvoor hij
een week door de Duitschers is vastgehouden*
Later begon hij zich meer voor de politiek te interesseren,
doch de indruk bestaat dat dit meer de politiek ten opzich-
te van Indië betreft dan de Nederlandsche binnenland sche
politiek.Hij begon meer gebruik te maken van zijn titel
"Raden" en werkte voor de meest radicale linksche partijen,
waarvoor hij ook lezingen hield „Hij huldigde de leuze nln~
dié geheel los van Holland". Hij las de "Tribune" en "Indo-
nesia"*

Langzamerhand liet hij zich kennen als een brutaal per-
soon die op verschillende, SOES onredelijke rechten stond.
Hij kreeg veel meer bezoek van vrienden, meest op politiek
gebied, welke vrienden dikwijls gedurende de^nacht bij hem
bleven»0ok kreeg hij omgang met een Nederlandsen meiéje»uit
kunstenaarskringen,welk meisje ook dikwijls op de onmoge-
lijkste tijden bij hem in huis was„Hij bleef echter wel
volharden bij zijn sober leven, hetgeen den indruk wekt dat
hij geen andere inkomsten heeft daniPreeds aangegeven onder-
steuning»

In het Kaartsysteem van de P. R, A. en in de Administra-
tie aan het Hoofdbureau van Politie te Amsterdam komt hij
niet voor.

Verzonden aan:Hfd.C,V.D. s-Hage 0-2,
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Geheim.

Typ: v.d.B/M.A,

Arnhem, 15 December
Verzonden:

zwl

Onder
d. d. 12 Dece;
het

verwijz
oekome»f van

ep te

De voorzitter is Alexander Reuder ink , geboren te Arnhem, 13 .
September 1892, machinist bij de Hederlandsche Spoorwegen,
wonende te Arnhem, Groen van Reinst er er straat 2?.
Secretaris is Theodoor van der 'Horst , geboren te Arnhem, 12
Augustus 1894, marktmeester, wonende te Arnhem, de Wetstraat 9.
Verder Hendrikus Gerardus Dr ese » geboren te Rotterdam, 21
Augustus 1908, inspecteur eener levensverzekeringsmaatschap-
pij, wonende te Arnhem, Eusebiusbuitensingel 2a en Anne Hen-
stra, geboren te Arnhem, 22 Maart 1909» adjunct -commies bij
de gemeente-gasfabriek, wonende te Arnhem, Taklaan 5 1 •=*«» wieni

f unc t i e v ui1 A a e liiik ombekend is.

di Ho

(G.Borctlog-).

dligheidsdi enst
's Gravenhage j

den He§?̂  Burgemeester der gemeente Arnhem;
den/iïeer Procureur-Generaal te Arnhem.
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B. 5587 G i K K I U.

K. JüJ.

Oprichting Tlarügroep.

Volgens ©en nededöeling, voorkoraende -In ftde 71 ow " van SS
november Irj<i6, Is te Rot t er dan oen voorloopig v/erkconito van 7
personen benound. wet liet doel on tot oprichting te konen van een

Inlichtingen aijn te verkrijgen bij Cobi y.d̂ Bern, './evors
hoekstraat 59 Rottordar:i(l-. . ),

Ik imge 7J veraoekei) een onderzoek terzake te willen doen
instellen en nij met het resultaat in kennis te stellen, waarbij
ik tevens gaarne de personalia on politieke orienteering van de
hierbij betrokken personen aal ontvangen.

Het Hoofd van den

'J-i: don .heer rioofdConr,'lssaris voor dcscn
van Politie de Lui tenant -Kolonel
te

* • ra l) b en dan.
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N». 206. G.V.
BIJLAGEN) Geheim.
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Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 25 Sep-
tember 1946, ïïo. 2510/XIV A/46 M.N. geheim, wordt
het navolgende gerapporteerd*

MAS KOESSARDJONO, geboren te Randjoedongkal,
10 September 1906, wonende te Leiden, De Laat de
Kanterstraat No.13, werd in 1929 te Leiden inge-
schreven en in 1932 werd hij wederom afgeschreven
naar Nedl.Indie.

Op 4 Januari 1938, werd hij wederom te Leiden
ingeschreven, komende uit Nedl.Indië. Hij studeerde
aan de Rijks-Universiteit te Leiden en is Doctoran-
dus in de Volkenkunde. Hij is ongehuwd.

Jlangenomen moet worden, dat hij behoort tot
de links-extremistische groepen.

S'

AAN het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst.
Javastraat 66 te

's-G R A V E N H A G B .


