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T@r voldoening aan het telefonisch verzoek:

•85/«L 1952̂

O

van Uw heer
Van DOETBBEHjd«$.,24 Maart 1952 met betrekking tot boven-
genoemdestïchting,moge worden verwezen naar dezerzijds
schrijven nr,4.£47-C-f5/l,d.d„ll December 1951,waarbij U,
als antwoord op Uw schrijven nr„117*698,d»d,5 November 1951,
een circulaire met de doelstellingen van de stichting
werd toegezonden»
Opgemerkt moge worden, dat de daarin genoemde F*C*HUI<LSMAlïf
blijkens inlichtingen uit het Bevolkingsregister te
Amsterdam aldaar niet woonachtig is en hier niet kon
worden geïdentificeerd,
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Kr .4347*0»* 51.
Betr^eo-Kazistiaohe activiteit

Bijlagen: Ben exemplaar Wiklng-Baf,
ï T R E K S E Ly # exemplaren van een raf^.^^.^

* schrijven van de stichtjJBrTjTPïT^rT
N ederlaad-Dul tsland * "'J' j "

Dat.: 3 f , l, f t

Par, "

om te behouden wordt U hierbi fr-tue^gftCjMen een exemplaar

volgens verklaring van Jaoob ZgI3Lygeboren te öneek,
25 Januari 1916tmag dit &iad niet in Nederland worden
lngevoerdfdooh i»ordt het»samen net de zendingen Matlon
Europa,naar Nederland gesmokkeld*
De bekende Paul van TIlïïES te Eindhoven zorgt öan»via
de verschillende werKgroepleiders van de werkgemeen-
sohap suropa,voor verdere distributie»
Dsaen op hun beurt geven het ean verschillende vertrouwde
werkera.Op die manier kwam het in handen ven een hier
bekend oontact.

Yerder gelieve U»eveneens om te behouden,aen te treffen
een exemplaar in duplo van een rondschrijven van de
stichting N e<3 e r land-Duitsland.
Dit matariaal dient om onder vrienden en kennissen van
de werkers van de Arbeitagemeinschaft Deutschland-Hieder-
ISnde te vrorden verspreid.
uit de inhoud ka» blijken,dat de door gilvio S.van BOOT
geëntameerde astle voor fie kerstpakketten voor W0 swoav
triebenem" inderdaad een neer of minder goed gefundeerde
aehtergrond heeft en het daarvoor gestorte geld niet geheel
in zijn eigen zak verdwijnt^zoals hier eerst gevreesd werd»

Op 8 Decamber 3.951 had het hierboven bedoelde oontact een
kort gesprek met een zekere HüiaiSR«verrac>«i eli jk wonende t«
Delf t. (?J.« hiervoor ook ons acarijven nx»1463-o-*51»GffiSIM,
d»d.lO Deoamber 1951.)
Hierbij kwaa ook 3»S»van BDOY ter aprake.HüIZJE was van
m«ningtdat Ten ROOY gezien moest worden als een grote op-
schepper en een la f bek,Hij had een grote mondfmaar durfde
niets.zijn houding als oud-politiek delinquent verdiende
.minachting.niTIZEH noemde Van ROüY een twijfelfiguux»die zich
geen socialist mocht noeracn.omdat hij een aanhanger waa
van het humanisme.]3i dit betekent voor een nationaal-socialist
een grote zonde.

Gebleken is,dat S.E.van BüOY op 9 December 1951 nog in het-
zelfde ziehenhuis verplaogö wordt»Eij ligt in observatie
Toor t.b.c*
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Geachte Lezer(es),

Wij allen hebbon zorgen,maar de zorgen'van de een zijn
ontegenzeggelijk groter dan die van de ander, *
En zoals de mensen iets mot elkaar te maken hebben -of
zij willen of niet- zo'is er' ook verband tussen de pro-
blemen, waarmee wij alle'.etv of in groepen, worstelen,

In het land naast het onze, het land van onze gewezen
vijanden, leven 14.000,000- mensen in grote nood; een'
aantal, groter dan het aantal inwoners van Nederland,
Beroofd van allea wat zij bezaten, dikwijls vernederd
op eon wijze, die met alle menselijke waardigheid in
strijd-is/ werden zij verjaagd van de grond die zij be-
woonden.
Dit leger van ontheemden uit Oost- en West-Pruisen,
Silezie, Sudetenland en andere delen vam Europa, dreigt
af te zakten tot een grauw proletariaat. Een blik in de
oude bunkers en primitieve kampon, waarin zeor velen wo-
nen, zou ü veel te denken geven.
Alle berichten over eon toenemende welvaart in Duitsland
ten spijt -voor het .grootste deo'l een schijnwelvaart-
wordt thans, ruim zes jaren na de oorlog, nog veel ellen-
de geleden,

Mogon wij ons hier vanaf maken met de woorden:"Ben ik
mijns bfoedeïs hoeder?11 Kunnen wij ons 'hiets-doen" recht-
vaardigen door te wijzen op het leed dat velen van ons
van. de Duitsers hebben ondervonden?
Wij hebben brieven gelezen/ foto's gezien/ zelf met ont-
heemden gesproken en wij zagen in, dat maar eon ding be«
langrijk is: Helpeen.,
Was dit niet ook do ervaring van do bakende Joodse jour-
nalist Victör G-ollanz, schrijver van het-boek: "In Darkest
G-ormany" on van onze eigen landgenoot: H.J, Tempolman,
die het moedige boek "Het Duitse Vraagstuk" het licht
dood zien?

Wij prijzen ons gelukkig, dat er in onze dagbladen on
periodieken reeds herhaaldelijk gewezen werd op do
schrijnende toestanden waaronder talloze ontheemden leven»
Met vreugde constateerdeji wij, dat er mensen waren in wie
do stem der naastenliefde, sterker was dan de rancune»
Met hun steun begonnen wij op bescheiden schaal voedsel-
pakketten to zonden naar die gezinnon voor wie de nood
het hoogst gestegen was, tij lotten daarbij niet op

.-ïr.Fit.i.fr.n,, of -poli t i oké gezindheid.



Wij willen beproeven onze steun aan verpauperden kraoht- •
dadlger ter hand te neraen en isij wenden ons daartoe tot U.
V' i -j willen U' niet door jammerklachten overreden, doch wij
doen in de eerste plaats eeii^beroep op Uw nuchter inzicht
dat het hier om een zaak gaf_ï?> die' ons als mens en Europeaan
raakt» • . f*.
Een kleine gift, hetzij' in geld,, hetzij in natura (levens-
middelen, oude kleding,, sehafeisaij.} is ons al zeer "welkom
en indi'an U zelf niets kunt emi ss, ê n., dan zjjn er wellicht nog
onder Uw vrienden en 'kennissen,, die voor dit doel iets over
hebben. ,̂ fc„ , , '. . , . . ......
,0ns poStrekéniËgnumraer is $•#& 4-5; 8 Ö t .n, v. "Stichting
Nederland-Duitsland''1, te

Inmiddels verblijven T» i j. , „mê fc :,.1ĵ o:ndeli jke groet, ,

• - • • . ";te ^: ' • ,
he|;Besfru\ir?4eJ?5;:S%|.chtirig "Nederland-Duitsland1'" ' ' ' '

Ï.C. Hulleraan' voorz
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