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l DUPLICAAT
Betreft Uw brief: 123744 dd.10 Bec.1951 1 —.
Bijlage: 1,

'Uil :J?M? l 13 Beeenber 1951.
Ag.no.:

O

O

Onder dankzegging voor de in Uw bovensange naald schrijven
verstrekte gegevens over de WERELD KSiKRALISTB» BBWEGI8G
UBKERLAND, moge, in verband met de twee -laatste alinea's vaa

brief, te Uwen gerieve het volgende dienen;

Als bijlage gaat hierbij een met twee krantenberichten be-
plakt vel kwarto; naar de inhoud van deze PAROOL-artifcelen
moge kortheidshalve worden verwezen. Na gemaakt gebruik
zal de bijlage gaarne worden terugontvangen.

Overigens moge dienen, dat dezerzijds inzage werd verkregen
van een kennisgeving, gedagtekend te Oslo op 3 Bovesb^r 1951,
getekend door "president" g. gI3tSBg_LABggH on briefpapier
van de W_pStL|) .„HOfB̂ Elf FOJR /̂ .pg&M* TO'vlaffillgllT l Mouvement Uni»
versel poür une ConfMération Mondiale), gevestigd te Amster-
dam, Keizersgracht 369, dat Mr. Maelaan W. Mc.Lean is be-
noemd tot secretaris-generaal van de World Koveaent enz.
Het telefoonnummer van deze organisatie te dezer stede ia:
39543.

De beweging verkrijgt haar inkomsten door giften en contribu-
ties uit de gehele wereld, van particulieren en ± 25 aange-
sloten organisaties, financiële overzichten zijn ten Amstar-
dafflse kantore beschikbaar. De beweging beoogt vla de natio-
nale parlementen te verken voor bevordering van "the Unit*d
lations Organlsation".

De genoemde Maolean ¥. Hc.Lean is identiek aan:
Baelean Warren fitf, LBAJ, ge'boren te Pittaburg, 11 Soveaiber
Ï906, wonende "te JBwt«rda» aan het adres P. G. Hoof t straat
19-ï (p/a Keizer). Hij geniet een salaris bij de beweging
van ƒ 570.- per aaand.

Blijkens de administratie van de Treendftlingendlenst, alhier,
arriveerde Mc. L1AH te dezer st«è* <*p f Oetober 1951» iwldd»
zich 19 Oktober d.a,v., en verkreeg zowel een werk» als **n
verblijfsvergunning, geldig tot l Öetober 1952. Hil was in
het bezit van een geldig, door het De part Bent of 3tat« afge-
geven, Aaerikaana paspoort, geldig tot 28 Augustus

Tff̂ TffTniTŴ TmffiTXTï'̂ Tfr̂ T'̂ —̂ ^
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Ho. * a 1111201
Bijl.J 1
Betr.s Hovement for World Federal
77 n„

fer voldoeniog aan het verzoek, vervat ia Uw
schrijven no. 0 34367a - C 56 - 01/PS 5, d,d. 5 Juni
1951 doe ik U hierbij het gevraagde overzicht toe-
komen.

R.A.
n

Asm de Regeringscoffimissaria
in Algemene Dienst,
Plein 1813 no. 4
te
VB - g B A 7 E H H A 6 B.



Movement for World ?ederal Sovernment.
DIBH5TSEHEIK

Secretariaat.

Organisatie.

Eenaoheto.

Be World Movemeat is eea internationale beweging., .dis
streeft naar eea wereldfederatie, waarin e «n
aale rechtsorde zal bestaan* Si j wil koaen tot
ƒ ing van de nationale legers en tot vorming van een/fe
raal (internationaal) leger» dat als politiemacht
doet*

Voor aover bekend is net algemeen secretariaat van deze;
organisatie gevestigd te fteneve, 10 Eue Bloay* f

7an de World Morement aouden op dit ogenolik min» t ene
24 nationale t ederalisten-orga&lsatiee deel uitmaken, al-
thans op het onlangs te Rome genouden 4e congres vaa de
wereldbeweging waren 24 delegaties dezer organisaties aan-

Op dit oongree, vaar Ieder land was rertegenwoordigd in
de persoon van £« T «d» geul en t wonende te HilTereu», oud-
consul der Hecierlanden te D^edda, eoa, volgens de se, fce-
sloten xijn de hoofdzetel ran de World Moreaent ran Italit
(Home) definitief te verleggen naar Sederland, vaar d* be-
weging thans voorlopig te Aaaterda* gevestigd sou zî n,

Officiële» ook finanoiöle eteua soa aan net eongres
verleend xijm door de Eegering vaa de Italiaanse Republiek,
i. c. door is Kinister-fresident , de dasperi en door de Mi-
nister van Buitenlands» Zaken, §raaf Sforea.

len veertigtal oongreasisten werd ten Tatioane in audiën-
tie door de Faas ontvangen en toegesproken.

In Hederlamd *î n bij de World Move&ent o, a. aangeolotem
de "Wereld f ederaliatan Beweging Ieder land" (w.?.B.I.)t
"Oniveraale Ligo* en de Nederlandse Afdeling van de Inter-
nationale VereniJiwg Bellamy.

Ir is geenĴ M̂ iding de World Moveaent van extreais-
tisc&e gezinA||Krte verdenken. Beseraijds staan geen uit-
voerige gögeVOTBT'ter beschikking, omdat aard en weeën van
des* organisatie, gelet op hetvorenveraelde, bijKoudere
belangstelling niet noodzakelijk maken.



ZEER VEEL SPOED!

ÏJOTA: 4.6.1951.
Yan: KA-BA
Aan: hoofd B
Onderwerp: Movement for World Fe de r al Government.

De B. I. D. zou gaarne met zeer veel spoed iets willen
weten omtrent bovengenoemd Movement, welke destijds
onder leiding van L o r d B p v d __Qrr stond en thans onder
leiding v a n e e n IS oor, ̂ "

De beweging is zelf waarschijnlijk/communiatisch
georiënteerd, maar zou een niet onaanzienlijke
aanhang in communistische kringen hebben.
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Land:

Onderwerp :

a - O 56 - C1/PS 5, 5 Juni 1951

Nederland.

Movement for World Federal Government.

Referenties :

Datum van
waarneming :

Bron :

Opmerkingen:

Verzonden aan ;

23 Mei 1951

Betrouwbaar.

de zijde van de Minister van Buitenlandse Zaken
mij bijgaand schrijven.Zoals reeds mondeling

gevraagd, zou ik het op prijs stellen - kan het
sgoedi^ - een kort resumé betreffende genoemde

on§anrs"a t ie 'van U te ontvangen.

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst,

Javastraat 68t

's-Gravenhaee.
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MOVEMENT FOR WORLD FEDERAL GOVERNMENT.

f

Van de zijde van de KLM-Directie bereikte mij de mede-
dat deze een aanvrage had ontvangen van de zijde van

* de "Movement for World Federal Government", welke destijds
* onder leiding van Lord Boyd Orr stond en thans onder leiding
J van de Noor Larssen, om een gedeelte van het gebouw van de
KLM te mogen huren, aangezien deze beweging haar zetel uit
Parijs naar Nederland zou willen verplaatsen.

Dezerzijds werd als voorlopige informatie vertrouwelijk
aan de KLM medegedeeld, dat de bedoelde beweging, hoewel
zelf waarschijnlijk niet communistisch georiënteerd, toch
niet onaanzienlijke aanhang in communistische kringen heeft,
hetgeen het waarschijnlijk minder gewenst doet zijn, dat de-
ze bewegingrhaar zetel in Nederland vestigt.

Aangezlqn dezerzijds niet over omvangrijke Informaties,
nopens de Movement for World Federal Government wordt be-
schikt, zou i,k het op prijs stellen van U zo mogelijk, kan
het zi.ln spoe^e. enige nadere bijzonderheden omtrent deze
organisatie te mogen vernemen.

23 Mei 1951


