
DOSSIER No. 465

MINUTENBLAD
NAAM: Bond....van..Arbeiders Esperantisten

l

2:

Met CO 32920 naar B III C II 14/4/48 U?

éiJLe*^^/,*****^. £**"?*%

VM^Xi-tv, ' . v - VA .

40216 - '46



INHOUDSOPGAVE
DOSSIER Nr.: OD-4.65.. NAAM-'

. Bond van Arbeiders Esperan-

Volg
Nr.

AFZENDER Agenda Nr.
INGELEGD

Datum Par.

A.L, 17253-'47



GEMEENTE POLITIE BEVERWIJK

TEL. K 2510-3SOO

AAN

de Heer Hoofd B.V.D.

te

's-Gravenhage .

Verzoake bij Uw cmlwoord
aan Ie halen

No. 10 F. DATUM 12 Febr.1951 l BETR L.H. E. Toen

NIET O.K.
ACD/

PAR:
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ACD/

BIJL

In verband met Uw schrijven van 21 October ;
1950, No 09580, betreffende L.H.E. Toen, heb ik de eer U het i
volgende te berichten:

Louis Henri Emile TOEN, geboren te So-haerbeek (België),
30 December 1019, van Belgische nationaliteit, van beroep repa-
rateur, wonende Grote Houtweg No 143» alhier, is op 28 Januari
1928 met zijn ouders in deze gemeente in-geschreven, komende van j
Schaerbeek. Sindsdien is hij,behoudens ẑ -ijn opkomst in Belgische}
militaire dienst van het voorjaar 1939 t>ot 24 Augustus 194
in deze gemeente woonachtig geweest.

Alhoewel het laatste jaar scherpe conx-trole op hem uitgeoefenê
wordt, is nimmer kunnen blijken dat hij zich niet houdt aan de
wettelijke voorschriften voor alhier verblijvende vreemdelingen.
Speciaal ten aanzien van een mogelijk lidmaatschap der C.P.N.
is dezerzijds een uitgebreid onderzoek ingesteld; tot dusver
heeft hij nimmer een der bijeenkomsten van genoemde paztij bij-
gewoond; het is nagenoeg zeker, dat hij geen lid der C.P.N. is.

Zijn interesse voor de Frateco vloeit groottendeels voort uit
zijn vriendschap met Jacob van Wijngaarden, geboren te Velsen,
23 Mei 1903, wonende Kerkstraat No 2, alhier, die lid is en ook
voorzitter is van de Vereniging Bellamy. Daarnaast moet zijn
optreden voor deze verenigingen (laatstelijk trad hij op 4 No-
vember 1950 op voor de Ver. Bellamy en op 15 December 1950 voor
Frateco) beschouwd worden als het benutt^en van een gelegenheid
om zijn hobby, het goochelen, uit te leven; hij heeft het in
die kunst niet zover gebracht dat hij met succes voor een meer
gemengd publiek kan optreden. Van enige vergoeding hiervoor,
alsmede het uitoefenen hiervan als bedrijf is nimmer kunnen
blijken.

Toen is als reparateur werkzaam bij de firma Jan Dekker te
Wormerveer, waar hij een volledige dagtaak heeft. Zijn werk-
vergunning is geldig tot en met 15 Janua*-ri 1952.

Da afdoening van het onderzoek ondervond vertraging door
ziekte van de betrokken ambtenaar.

De Hoofdinspe Politie,

olenaar.
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Bericht op schrijven; Nr.92872

Vertrouwelijk
2.2.51

10.50

Onderwerp; Inlichtingen omtrent J.DIJKHUIZEN

In verband met nevensvermel

/
•

"- 8 FEE 1951-

ACD/
toitfv on w u±dtAl

^«bericht, dat Klaas DIJKHUIS ,tt geb. 17-8'08 te Termunten, grond-

werker, wonende Eikenstraat 45 te IJmuiden-0ost(Gemeente Telsen.)

op l September 1950 tot penningmeester van het district Kenneme'r-

land van de Bond van Arbeiders Esperantisten "Frateco" werd geko-

zen. Hij treedt op politiek gebied, zover bekend,niet op de voor-

grond, omtrent zijn echtgenote Wubbina DIJKHUIS(Uil)/werd reeds

per 23-2.49 gerapporteerd.Abusievelijk werd vermeld tubbina DIJK-
HTJIS-(Mil).

Aangenomen kan worden dat de in opgemeld schrijven bedoel-

de J.DIJKHUIZEN identiek is aan K*Dijkhuis, voornoemd.

, Einde.
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«s-Graveflhage, 3 Ootober 1950
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appel : .3.-&*

A&twoord •

Hiermede moge ik U verzoeken mij te wille» doen inlioh-
ten omtrent de personalia, politieke antecedenten em verder
van belaag zijnde gegevens betreffende J. Dijkhuizen, wonen-
de te iJmuldea, -

«T* Dijkhuizen werd op l september j.l, gekozen tot
ningmeester van het nieuw opgerichte district Kenneaerland
van de Bond van Arbeiders gsperaatiatea "ïrateoo". Hlarln
zijn verenigd de Afdelingen Beverwijk, 01 tgees t, Helloo' "

Ia ffiijn administratie komt voor; Elaaa pi jtehuia . geb,
17-S-19Ö8 te Termunten^ wonende Eikenstraat 45 te TJtauldea
Oost (gea. Velsen), grondwerker; 15 d van het Verbond van £
beiders Isperantisten, afdeling Velaen. Volgaas de Waarheid
kaa aea zloh aan dit adres opgevea voor deelnam» aaa d* KB»-
peranto-&ursus . Waarschijnlijk is laatstgenoeade persoon
identiek aan J. Dijkhuizen.

Aan de Heer
Commissaris van Politie
té
T S L a S M«

HST HOOFD VIS 515 DTSNST.
Hamens deze,

L vca» tctiere
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Nr. 580

DIENSTGEHEIM

OP KAART
ACDOïrfb

DAT: 'K-SI

27 December 1950

, -5=TF~

t'

Onderwerp: Zamenho f f-herdenking van de
Esperanto-Groep "Frateco"te
Beverwijk op 15 December'50

- 8 JAN. 195J

Op Vrijdag 15 December 1950 te 20 uur, heeft de
afdeling Beverwijk van de 3ond van Arbeiders Esperantisten
in het gebied der Nederlandse taal, "Frateco", haar
jaarlijkse Dr. L.L. ZamBBhoff-herdenking gehouden. De
bijeenkomst vond plaats in "Het Centrum" aan de Koning-
straat te Beverwijk.

^ i De openingsrede werd gehouden door de plaatselijk
voorzitter: Johannes Everardus MEIJER, geboren te Amster-
dam 18-10-1905, kantoorbediende Fa. van Leer, wonende te
Beverwijk, Berkenlaan 19.

X ' De herdenkingsrede werd gehouden door Dirk KOEMAN,
geboren te Amsterdam op 17-4-13, gemeenteambtenaar Am-
sterdam, wonende te Beverwijk (Wijk aan Zee) Verlengde
Voorstraat 42, oud-hoofdbestuurslid van de Bond.

Hij behandelde^het grote werk van dr. Zamenhoff voor
het scheppen van één wereldtaal. Hij wees op het nut van
Esperanto en spoorde aan er zoveel mogelijk propaganda
voor te maken. Op 15-12-49 had hijvoor "Frateco" te
Beverwijk eveneens de "Zamenhoff-herdenkingsrede" uit ge-
sproken.

/door
Mededeling werd gedaan dat/de Amsterdamse Esperantis-

tengroep, welke in Esperantokringen welbekend heette te
zijn, een cabaretprogramma zou worden verzorgd.

Een voor deze avond toepasselijk programma werd hier-
j >, na verzorgd door het Amsterdamse Toneelgezelschap
V ' ' "La Verda Kabaredo".

Aan de avond verleende voorts medewerking de Beverwijk
A l se Esperantist-goochelaar: Louis Henri Emile TOEN, geboren

te Schaerbeek (België) op 30-12-19, peeudoniem Mr.Mirano,
wonende te Beverwijk, Groenelaan 32, nationaliteit Belg.

Voor de afdeling werd een kleine verloting gehouden.

Op 16-12-50 verscheen in dagblad "Kennemerland" een
kort verslag van deze bijeenkomst, dat bij deze melding
wordt gevoegd.

Van de in deze melding genoemde personen, werd reeds
een Informatiekaart ingezonden.

Volgens "De Kennemer" van 13-12-50, is door enkele
raadsleden te Beverwijk (CPN - ID) in het verslag van de
commissie van rapporteurs over de Gemeentebegroting 1951»
gezegd, dat het op prijs zou worden gesteld, het stand-
punt van het college te mogen vernemen, met betrekking
tot nde invoering van Esperanto als leervak op de Open-
bare Lagere Scholen." Het college antwoordde: "Het stand-
punt van ons college is reeds bekend." Bedoelde publicatie
is als bijlage bij deze melding gevoegd. lp.
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Esperanrisren herdachten

Dr. Zamenhoff
De Beverwijkse Esperantistenve|.'eni-

ging „Frateco" heeft gisteravond in de
bovenzaal van veilinggebouw „'t Cen-
trum" de geboortedag herdacht 'van
de stichter van deze wereldtaal, dr. L.
L. Zamenhoff. De herdenkingsrede
•Wferd uitgesprqken door het- Oud-
tidofdbejtüurslidi de.• heer D. koeman
uit Wijk aan Zee, die hierin het grote
werk van dr. Zamenhoff belichtte.
;IJet verdere gedeelte vail de avond
weïd verzorgd door het Amsterdamse
Toneelgezelschap „La Verda Kabare-
do" en dé Beverwijkse 'goochelaar mr.
Mirano. De Amsterdamse Esperantis-
tengroep, welke in Esperantistenki-in-
gen welbekend is, hééft op prima
wijze een cabaretprogramma naar' vo-
ren gebracht, dat geheel Was aange-
past aan de. strekkifig van dei avond.
Mr. JVfirano heeft de aanwezigen ver-
gast op sterke staaltjes van zijn goo-
chelkunst, Ter opluistering is een klei-
ne verloting geljouden. Het was. voor
,,Frateco" eett avsond, welke zeer goed
geslaagd is en er toe bijdroeg de on-
derlinge banden te versterk

' ' • • " • ' " " • '-

c



INLICHTINGENDIENST BEVERWIJK
14 Oktober 1950

Nr. 447

DIENSTGEHEIM

NIET O.K.
Onderwerp: Bijeenkomst Esperan ogreep

"Frateco" te Beverwijk op
12 October 1950.

In aanvulling op. hetgeen door ons werd/bericht in
onze meldingen Kr. J93, d.d. 21-9-50, Nr. 399, d.d.
9-9-50 en Nr. 440, d.d._lp-lO-50, betreffende "Frateeo"

- te Beverwijk, "afdeling van""cte'"Büïrd van Arbeiders Esperan-
- +,,• tïi.t.<-föfist®1*- in hö't gebied der Nederlandse taal, kan thans
>t4ijkl>''"* door ons worden medegedeeld dat 0<cleze plaatselijke afdeling

op Dond ;rdag 12 October 1950 te 20 uur in het "Statenhuis"
aan de Velserweg te Beverwijk, een bijeenkomst werd ge-

x- l houden, waarop de Egyptische journalist, Tadros Megalli,
het woord heeft gevoerd.

De a aal was tot de laatste plaats be^et.
Megalli sprak in het Esperanto.
Hij gaf een beschrijving van zijn vaderland en ver-

telde hoe het daar toe ging. Hij beschreef het graf van
Toeth-Ank Amon met zijn vele kostbare schatten, van een
Egyptisch museum en van een restaurant. Hij vertelde hoe
een Egyptische maaltijd wordt samengesteld en liet, door
middel van een gramofoonplaat, Arabische dansmuziek horer.
Verder liet hij op een gramofoonplaat horen hoe een
Mohammedaanse priester, de Muezzin, de gelovigen op de
Moskee tot gebed opriep.

Voor de aanwezigen gaf hij schoolles, waartoe een
schoolbord was neergezet, waarop de heer Megalli Egyptisch
schrift tekende.

In een onderhoud met de pers vertelde Megalli dat hij
reeds geheel Europa was doorgereisd ten einde propaganda
te maken voor het Esperanto. Deze reis wordt gedeeltelijk
georganiseerd voor de kranten, waarvoor hij werkzaam is.
In ruil hiervoor sclirijft hij artikelen voor de Egyptische
pers, terwijl hij tevens een boek schrijft over zijn reis.
In Nederland is zijn tournee georganiseerd door de vier
gezamelijke Esperantoverenigingen, die ons land telt.

Op 1,5-10-50 moest hij spreken te Alkmaar.
Na zijn tournee door Nederland zet hij zijn tocht

voort in België en Zwitserland.

De Esperantocursus van "Frateco" te Beverwijk is
intussen op 6-10-50 begonnen. De lessen worden gegeven
door de voorzitter van de plaatselijke afdeling;

Johannes Ever ar dus MEIJER, geboren te Amsterdam op
18-10-05, kantoorbediende, wonende te Beverwijk, Berken-
laan 19, van wie door ons reeds een inf. r:_atiekaa,rt werd
ingezonden.

I.



Verbinding 6a
ÏJo. 595/1950
DIENSTHEHEIM.

OP KAART
ACD/Jg tb
DAT:ll)l-S|

ö December

12 DEC. «50

ACD
Verbinding 6 he:eft de eer U te beriahterT"cïat~~Öp 2l| Novem-

ber 1950,in het bevolkingsregister van Delft werd ingeschre-
ven,komende van Beverwijk:

Agatha Elisabeth van WlJIfUARDEïT,
geboren te Bever wijk, 18-Oc t ober 19 lij, huishoud s t er, voorheen
wonende Kerkstraat 2 te Beverwijk.

Omtrent haar werd dezerzijds bericht ontvangen van de Ge-
meentepolitie te Beverwijk,waa? bij het volgende werd bericht
" Z i j . belijdt geen godsdienst en is Bellarayaan.Medio Juni
l^j.9 was zij secretaresse van de afdeling Beverwijk van de
Bond van Arbeiders Esperantisten in 'het gebied der Neder-
landse taal,FRATEOO,alhier sterk met links extremisten ge-
penetreerd. Op 16-2-50 gaf z i j op de jaarvergadering van
Frateco te Beverwijk een jaarvers lag, terwijl op de Frateco-
tentoonstelling te Beverwijk,op 16-9-1950 internationale
correspondentie van haar tentoongesteld was.
Zij is links extreem georiënteerd."
Zij is thans als huishoudster in betrekking te Delft op het

adres Corn.Trompstraat 86l
IViOcht zij in de toekomst in verenigingen op de voorgrond

treden of deel uitmaken van verenigingen,dan zal aan Uw dien
dienst bericht worden rresonden.

Verbinding 6«

Aan de Heer Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst

te
'-Gravenhage.



VLAGEN OVER HET ONDERWIJS
^jÊfoe? enkele raadsleden is in het_ ver-
sla| van d'e eommiseie van. Rapporteurs ge-
2JfegB(-dat 'het op prys zo'ü wo/den gesneld, ^
het standpunt van het 'college te mógen4
vernemen met betrekking tot:

1: de bouw van een of meer gymnastiek-
lokalep,

2; de' stichting van een openbare kleu-
terschool. ,

3: d« invoering van Esperanto als leer-
vak op' de openbare lagere scholen.

Het antwoord van het collsjÈ^ luidt:
Reed'Sjfeierder hebben wij ons voorgenomen

•enteraad binnenkort in de ge-
te stellen te beraadslagen over

,'e uitbreiding en indeling van
imte en uitbrei'dteg van het aan-

If^'ai gymnastieMpkalen.
Mjet betrejpsïlf tot het kleuteronderwijs

is- onzerzyds reeds een afzonderlijke voor-
irasl|i in het vooruitzicht gesteld, zodat
dej|||p#ierie thans kan blijven rusten. 'Het
sj^^^nt, ̂ van ons college ten aanzien vatt

. het-'gestelde onder 3 is reeds bekend.

13. Of t 1950



PROPAGANDANUMMER VAN „LABQR1STA ESPERANTISTO" 18DE JAARGANG No. 9 - 1 SEPT. 1<M9

VERSCHIJNT MAANDELIJKS

Prijs van dif numrn«r 2 c*nt

Rtdactla: Roalanbtraat 4, Armtardam W.

Administratie en Secretariaat van d* Bond

van Arbeid«n-El|̂ an«lten: Roalantatr. 4,

A'dam-W. Postgin) Amsterdam 331133.

ORGAAN VAN DE BOND VAN ARBElDERS-ESPERANTISTEN IN HET GEBIED VAN DE NEDERLANDSE TAAL

(

Kooit te oud om te leren
Internationale ontmoetingen mét en zonder

Ontmoetingen van mensen uit ver-
schillende landen komen tegenwoor-
dig veelvuldig voor. Er gaat bijna
geen dag voorbij of de krant bengt uit-
gebreide verslagen of gezellige repor-
tages van gezelschappen buitenlanders
die ons land bezoeken. Dan zijn het
toeristen, die. van de schoonheid onzer
steden en de prachtige natuur van ons
land komen genieten, dan zijn het
weer anderen, die voor een gemeen-
schappelijk, een Europees o! een in-
ternationaal doel een grootse verga-
dering houden. Te veel om op te noe-
men l Denkt maar aan de goochelaars,
die kort geleden in Amsterdam hun
congres hebben gehad, aan de direc-
teuren van dagbladen uit vele landen,
die -onlangs hier hup beraadslagingen
voedden, aan de internationale stu-
dejitïnconferenlies, enz.
Het is verre van ons zulke internatio-
nale ontmoetingen als van weinig of
geen waarde te beschouwen. Zij zul- at la Mutualité" t« Partjt. waar dit jnar

er Us«l WÜe
sen, waar hun geboortewieg ook stond
en welke huidskleur zij ook hebben,
te versterken. En dit kan niet anders
dan toegejuicht worden. Een belang-
rijke oorzaak van de haat, die velen
nog koesteren tegen een of meer an-
dere volkeren, is immers onbekend-
heid met het leven en denken van die
anderen. Elk contact met buitenlan-
ders, hetzij schriftelijk, door middel
van de radio of persoonlijk kan ons
iets leren, kan ons dichter tot elkaar
brengen.
Maar hoeveel mooier en hoeveel doel-
treffender zou dit alles zijn indien zij
die uit vele landen met één doel voor
ogen bij elkaar komen, elkaar ook zou-
den kunnen begrijpen. De wil daartoe
alleen is niet voldoende, men zou ook
het middel daarvoor moeten aangrij-
pen. Thans hoort men van bijna allé
internationale ontmoetingen dezelfde
klacht. Het rechtstreekse contact van
man tot man ontbreekt. Om elkaar te
kunnen begrijpen moet men gebruik
maken van de hulp van tolken of bij
afwezigheid van deze heten probeert
men zich in een soort van koeterwaals
of gebarentaal verstaanbaar te ma-
ken. Zelfs daar, waar men over de
prachtigste installaties beschikt, levert
het taalprobleem nog moeilijkheden
op. Een belangwekkend voorbeeld
hiervan troffen wij onlangs aan in
„Philips Koerier", waarin over de
32ste Internationale Arbeidscoaferen-
tie te Genève onder meer werd ge-
zegd: „Moeilijkheden leverde alleen
het taalverschil op. Wel beschikt de
grote conferentiezaal over een pracht
van een Philips „vertaalinstallatie" en
kon men via een koptelefoon desge-
wenst de gehouden redevoeringen
eveneens in het Engels, Frans en
Spaans beluisteren, maar niettemin
kwam er dikwijls verwarring door het
foutief vertalen van bepaalde begrip-
pen zoals „stukwerkstelsel", „werken
in tijdwerk", woorden die de Fransen
soms, anders interpreteerden dan bijv.

' de Engelsen of Chinezen",

laar dit inar me«r Aan ï6COvE8ptranti*tvn m con&tt*a . * - < - . - ,
welke taal zou die functie van wereld'
taal; moeten gaan vervullen? Engels,
zegt de een, Frans, beweert een an-

is eenvoudig. Als men slechts ogen
heeft om te zien en oren om te horen.
Verleden jaar is in Amsterdam .het
congres gehouden van de Wereldbond
van Arbeiders-Esperantisten, Twaalf-
honderd deelnemers waren hier aan-
' wê!z^rtJeérrgfoie"|ïerérJ, $M:n mensen
met een universitaire opleiding. Allen
gewone mensen, bezield met idealis-
me. Zij kwamen uit vele landen, waar
verschillende talean worden gesproken,
maar op het congres en in de omgang
met hun mede-Esperantisten spraken
zij slechts één taal: Esperanto! Zij ga-
ven hiermede een voorbeeld hoe het
moet en kan. Taalmoeilijkheden waren
er niet. Alles ging even vlot, prettig en
amicaal.
Enige weken geleden was het in Pa-
rijs, waar de arbetders-Esperantisten
hun congres hielden. Het aantal deel-
nemers bleek hier dat van Amsterdam
nog te overtreffen. Meer dan zestien-
honderd leden van de wereldbond
waren naar de Franse hoofdstad ge-
komen. Als je daarbij nog in ogen-
schouw neemt, dat omstreeks dezelfde
tijd de neutrale Esperantisten te Bour-
nemouth congresseerden eveneens met
plus minus zestienhonderd deelne-
mers, dan zul je de juistheid van onze
leuze „Esperanto wint veld' ^erkennen.
{JiLdat congres tfe Parij s" willen wij nog

stilstaan Eén en twintig landen

Let wel, het gold hier een conferentie,
waar zeer veel aan ten koste wordt ge-
legd, waarvoor het beste nog nauwe-
lijks goed genoeg is. Docb ondanks de der, Russisch, eist een derde. Chinees,
schitterende techniek, de prachtige m- zouden wij eraan kunnen toevoegen
stallatie, de deskundigheid van de j Allen, die op déze wi| ze het pleit voe-
mensen, die aan de conferentie deel- ren voor hun gehefdkoosde taal als
namen, was er vérwarrin]
paalde begrippen, ontston* __
stand doordat men elkaar niet kon be-

over be- wereldtaal zullen daarvóór wel sterke
er misver- , argumenten weten aan te veeren. De

grijpen.
En wanneer je daarbij even stilstaat,
bij al die moeilijkheden zowel van de
grote als meer nóg van de kleine man,
dan vraag je je met verwondering af;
maar waarom dan tech? De oplossing
is immers zo eenvoudig. Als alle men-
sen behalve hun nationale taal één
wereldtaal goed zouden leren dan wa-
ren de moeilijkheden opgeheven. Hier-
mee zal een ieder wel instemmen.
Maar dan komt het tweede punt:

grote moeilijkheid is echter, dat men
l het nooit eens zal kunhen worden.

Men beseft h«el goed, dat aanvaar-
ding van een of andere nationale taal

• als wereldtaal de desbetreffende natie
een geweldige voorsprong zou geven
op andere landen, waar andere talen
worden gesproken. Hierbij nog maar
gezwegen van andere moeilijkheden
als de uitspraak van het Engels, de
Franse grammatica, de .Russische let-
tertekens ....
En opnieuw zeggen wij: de oplossing

Even vastleggen

jPechl
Op gevaar af voor een nurks
te worden aangezien, moe-
ten wij toch even Peter
Pechs kennis van Esperanto
signaleren, welke tot uiting
kwam op een Bonte Bal-
avond van de Vara in Juni.
Zijn mopjes tappende, wist
Ome Pech zijn weetgierig
neefje op diens vraag: wat
W Esperanto? mede te delen,
dat dit e^n wereldtaal is.
En waar wordt die dan ge-
«proken, Ome? vraagt neef-
lief weer. Waarop prompt
Het om bulderend gejsch
vragend antwoord: Nergensl
Och, we nemen bet hem niet
kwalijk. Als Pejer Pech is'hij
nu eenmaal niet snugger. En
zoals alle m oppen tappers
overkomt, kwam ook hij dit-
maal met een mopje, dat al
een behoorlijke baard heeft.
Hij had dus pech. Hindert

niet, de mensen lachen toch
wel, Het ïs moeilijk met je
tijd mee te gaap en nog moei-
lijker je krachten in te span.
tien om iets tp bevorderen,
waarvan de arbeiderrewe-
ging ontzaglijk veel nut. zou
kunnen hebben, als er maar
meer aan gewerkt en minder
on) gelachen (werd Om al
onze «ocialistitche doelstel-
lingen werd vroeger meer
d*n genoeg gelachen. Ojize
eigeri mensen wilden we toch
Wijzer hebben; De wereld
waarin Espera» t o wordt ge-
sproken was Weliswaar ver-
leden jaar in grote getale te
Amsterdam r ertegen woor-
digd, maar je mag Peter Pech
ook al weer niét kwalijk ne-
men, dat hij dit niet wist. Ver-

' moëdelijk leest hij óflze ar-
beidenipers, die al evenmin
veel waarde hechtte aan het

feil, dat toen vele honderden
arbeiders uit de meest ver-
scheidene taalgebieden hun
21e internationale congres
hielden waar slechts die ene
taal wetd gesproken, waar-
van men, omdat men deze
niet kent, de euvele moed
heeft te beweren, dat deze
„nergens" gesproken wordt!
Inplaats van «chaamtevol te
erkennen het zelf zo ver nog
niet te hebben gebracht!

Misschien vraagt neetlief
eens: wat zijn struisvogels,
Ome Pech? Mogelijk weel
Ome. Pech dan het antwoord-.
Dat zijn vogels, dié plachten
hun kop in het zand te «te-
ken om niet te zien wat

. rondom hun gebeurt.
Neefje, dat alles wil weten;
weer: En waar zijn die dan
Ome? Waarop Ome Pech
weer — en nou 's niet
lachen — „Overal, mijn jon-
gen/en bij ons in de arbei-
dersbeweging zeker niet het
minst!"

,
Den«fi, Zweden enz me
deze mensen hebben wij gesproken,
wij hebben elkaar verteld van ons le-
ven en zorgen, en wij hebben elkaar
beloofd het contact schriftelijk te zul-
len voortzetten. Er waren gemeen-
schappelijke zittingen waar organisa-
torische punten op vlotte wijze wer-
den afgehandeld, er waren afzonder-
lijke bijeenkomsten voor onderwijzers,
voor grafische werknemers, voor
spoorwegpersoneel, en andere vakge-
noten. -
De Parijse Esperantisten hadden tal
van excursies voor hun buitenlandse
gasten georganiseerd. Aldus hebben
wij in ';orte tijd de Franse hoofdstad
leren kennen. Zij toonden ons niet
alleen de pracht en praat van het
Louvre, het Palais-Royal en vele an-
dere bezienswaardigheden, doch zij
namen ons ook mee naar de armoe-
wijken van de stad. Bovendien hadden
velen van ons gelegenheid eens een
uurtje in het gezin van een Parijse ar-
beider- te vertoeven. Welk een schat
van indrukken hebben wij aldus kun-
nen opdoen! '
1947: Congres van de arbeiders-Espe-
rantisten in Denemarken te Aarhus.
194fi: Te Amsterdam.
1949: Te Parijs.
1950: Turijn, Italië!
Esperanto wordt thans overal in de
wereld geb-uikt. Waarop wacht men
eigenlijk nog? Totdat het op de school
wordt ingevoerd?) Maar moet de jeugd
dan in de toekomst het voorbeeld ge-
ven aan de ouderen of behoort het
precies andersom te zijn? Laten wij er
allen een begin mee maken. Ouderen
en jongeren, leert Esperanto! H. Sch.

Het volgend nummer van LE
komt 15 October a.s. uit. Copy
dient uiterlijk l October a;»« w:;
oris bezit,te zijn. ,



Mijn ervaringen met het Engels
door J. G. Suurhoff

Toen in de jaren na de eerste wereldoorlog
voor vele, vele arbeidersgezinnen wat ruimer
levensmogelijkheden uitstonden, werd voor de
arbeiders het ideaal:\nijn jongen gaat niet
naar d« fabriek, niet naar zee, niet naar de
werkplaats, hij gaat naar kantoor. In arbei-
derskringen sprak men in die dagen niet van
kantoorbediende, maar van kantoorbeer! Het
beroep met het boordje was in hoog aanzien.
Elke jongen, elk meisje uit een arbeiders-
gezin, waar een kop op zat, ging naar een
ULO- of MULO-school, velen zelfs naar de
3-jarige HBS. En wie dat niet betalen kon,
liet zijn zoontje loopjongen worden op een
kantoor en stuurde hem 's avonds naar een
van de vele instituten. Natuurlijk moest de
stakker daar dan „de moderne talen" Ieren,
Later is in het kantoorbedien denberoep hevig
de klad gekomen. Er waren veel te veel kan*
toorbedienden en dat maakte — al wil 'ik
niet in oneerbiedige vergelijkingen vervallen
— ook voor hen, de spoeling erg dun. Zo
don, dat de kantoorbediendenorganisaties ja.
renlaog d* ouders gewaarschuwd hebben, hun
kind geen kantoorbediende te laten worden.
Ik geloof, dat men zich tegenwoordig niet
meer zo erg vergaapt aan de schone schijn
van het witte boordje en d« verzorgde nagels
•n heel goed beseft, dat de overgrote meer-
derheid^ der kantoormensen zijn schrale boter-
ham verdienen moet met vrij' taaie en ook
nog al ongezonde administratieve arbeid, waar
„de moderne talen" niet of maar een enkele
keer aan te pas komen.
Over 'die moderne talen wou ik hei. nu verder
met n hebben. Ook al is het kantoorbedien-
denberoep thans minder in trek, dit heeft de
neiging om (,modern* talen" te .gaan Uren
nauwelijks verminderd. Het staat* zo goed,
bet behoort min of meer tot de goede toon
om „zijn talen te spreken". Je kunt liet zo'n
end schoppen in de wereld, al* je je talen
maar kent.'
Nu wil ik van de talenetudie op zichzelf
geen kwaad woord zeggen. Het heeft Neder-
land in het verleden geen windeieren gelegd,
dat er he«I wat Nederlanders waren, die een
behoorlijke Franse, Duitpê of Engelse zaken*
brief schrijven konden, die buitenlandse kran-
ten en vaktijdschriften lezen konden.
De kennis van één of meer vreemde talen
kan ook onze geestelijke horizont verruimen.
Wie, in de oorspronkelijke taal kennis kan
nemen van wat een ander volk -schrijft en
dtnfct eh^dflet, verrijkt zijn eigt-n jjgestj/eel
n§ecr, dan wanneer, men de jJeestesprpSucfën
v*n andere volkeren in vertaalde vorm onder

"r.-.-Jk iPjS*1* HrJiit Da*lOjtt. «Ptf^Mn»; vu ii4«b~~
studie geen kwaad woord. '; «,
Maar laten we eerlijk zijn. Hoevelen van de
honderdduizenden, die jaarlijks ULO. en
MULO.jcho.en, 3-jarige HBS-en en vooral de
tallote.instituten voor Avondonderwijs bevol-.
ken en daar op „de moderne talen" zitten te

__ . blokken, brengen het ooit tot bet zelfstandig
schrijven van ook maar één zakenbrief in een
vreemde taal? Of zelfs maar tot steno-typiste
in één of meer vreemde talen. Wie de kan-
toprwereld kent, weet, dat slechts een kleine
minderheid het geluk heeft óp een kantoor en
in een baantje terecht te komen, waarin men
ieU met zijn vreemde talen beginnen kan. En
meestal dac nog maar met één' van de ge-
leerde talen.
En wat dan nog? Men heeft er op school of bij
d* avondles wat grammatica.en verder voor-
al veel „handclsuttdrukktngen" ingestampt.
Men heeft uit ten treur'e de ontvangst be-
vestigd en over de kwaliteit gereclameerd en
mouters gezonden en offertes gemaakt en
rettise« overgemaakt. Maar oh wee, als men
eens een Franse of Engelse krant in handen
krijgt en verplicht is, die te lezen. Dan komt
men met zijn cljché-uitdrukkmgen, ontleend
aan d* handelscorrespondentie-1 essen, niet
ver. Ik spreek uit eigen ervaring. En ik ben
ervan overtuigd, dat een zeer hoog percen-
tage van hen, die in hun jonge jaren „vreem-
de talen" gestudeerd hebben, zelfs als zij één
of meer vreemde talen wel eens in hun werk
moeten gebruiken,

stoken in dei* talen worden vertaald. Na-
tuurlijk speelt Engels daarbij de hoofdrol.
Enerzijds omdat in zovele landen de mensen
Engels als moedertaal hebben, aiwUriijds om-
dat ook vele anderen het Engels min of meer
beheersen. De mensen, die naaf zulke inter-
nationale bijeenkomsten .gaan. zien meestal
wel kans om met of zonder hulp, een drage-
lijke redevoering in het En gel k op schrift te
stellen en uit te spreken. Maar voor het eigen-,
lijke werk, dat geschieden moet heeft dat niet
zoveel te betekenen. Het eigenlijke werk ge-
schiedt in commissies en in onderlinge be-
sprekingen. En dan komen de moeilijkheden.
Om te beginnen spreekt —: bet bleek mij bij
herhaling — bijvoorbeeld een Australiër het
Engels heel anders uit dan een Canadees
Oolc, wanneer je een Engelsman woordetijk
leunt volgen, dan heb je dagen nodig voordat
je een Australiër kunt verstaan. Met een
Amerikaan is dat, zij- het in mindere mate

pakken heeft. Al» je in «n debat
op hef beslissende moment, een paar maal
naar een woord staat te zoeken, is het effect
van je speech al voor de helft verloren. Ik
heb hij herhaling gezien — en ik ben er niks
te groots voor om te bekennen, dat het me-
zelf ook overkomt — dat iemand, die toch
behoorlijk Engels sprak en het perfect ver-
stond, op het beslissende moment niet zo
gauw de juiste woorden bij de hand had. ja
aarzelde om het woord te vragen.
Begrijpt goed, dat bet er niet om gaat, in zo'n
internationale discussie op een geschikt mo-
ment ook eens een duit in het zakje te doen.
Dat l «kt vaak nog wel. Maar als men zich
werkelijk wil doen gelden, als men e«n stand-
punt wil doorvechten tot het bittere einde en
ook als naar bevredigende oplossingen en
compromissen gezocht moet worden en het
aankomt op één zin, op één woord soms, dan
moet men heel wat-meer kunnen, dan zo eens
een duit in het zakje gooien.
Zelfs degenen, die het ten slotte lukt dte
hoogte te bereiken, voelen zich toch altijd
geremd in hun optreden, als zij het in een
vreemde taal moeten doen.
En zo hebben du_s degenen, die het Engels als
moedertaal spreken, altijd een voorsprong op
alle anderen, zelfs op hen, die het Engels als
aangeleerde taal zeer behoorlijk spreken. En

ook jiet geval. Voor alle Engels sp«eke»d»^jüt is geen voorsprong, die voortvloeit uit
volken hutten Engeland, is het Engels ook
een levenüe taal, die verandert, die zich ver-
vormt, ja, die een eigen leven gaat leiden.
Vandaar die grote verschillen. 'Ik heb het
•eens mee gemaakt, in een commissie, die een
onderwerp uit de grafische industrie besprak,
dat Engelsen en Amerikanen drie kwartier
aan het bekvechten waren over een bepaald
woord. Tot ten slotte één van de vertalers
— een kei in zijn vak — uit de doeken deed,
dat Engelsen en Amerikaften wel hetzelfde
woord gebruikten, doch dat daar1 in Enge-
land iets anders -mee aangeduid werd dan in
Amerika.
Toch Hggen hier de grootste moeilijkheden
niet.
Voor ieder, die Engels — of een andere taal
— als vreemde taal heeft aangeleerd. Ü de
grot* moeilijkheid, dat men zien in een debat,
vooral als dat wat ingewikkeld of Wat verhit
is, zo moeilijk kan laten gelden. En daar
gaat het toch om bij dit werk. Het ia heel wat
anders, of men een van tevoren geprepa-
reerde redevoering feilloos kan uitspreken,
dan in e**i in gang zijnd debat ingrijpen
moet. Men heeft dan geen tijd, vap tevoren
eens te overwegen, wat en hoe men het zeg-
gen uil. Men kan dan niet mét zorg zijn
woorden kiezen en desnoods nojj eens even
naslaan of navragen, of men wel de juist* uït-

groter bekwaamheid, uit groter kennis van
zaken, uit beter inzicht. En daarom 'm het een
onverdiende, een ongemotiveerde voorsprong.
Wat is hiertegen té doen? Ik zou zeggen: er
moet een internationale taal komen, die teder
volstrekt gelijke kansen biedt
Men begrijpt, waar ik heen wil. Toch — zo
vlot, als ik tot dusver mijn conclusies heb ge-
trokken — kan ïk de« laatste conclusie niet
trekken. Want ik moet bekennen, dat ik zelf
na de opgedane .ervaringen, nog niet de tijd
heb kunnen vinden, Esperanto te leren. Maar
alles, wat ik tot dusver van Esperanto heb
gezien en gehoord, doet mij geloven, dat in
het aanleren van deze internationale taal een
oplossing te vinden zou zijn. Ik zeg dus niet:
leert geen vreemde talen meer. Ik z«g wel, dat
voor zeer velen, die tot dusver iets van één
of meer vreemde talen leerden, de moeite en
het geld, daaraan besteed, weggegooid zijn.
indien men de 'studie niet voortzet totdat
men ook werkelijk boeken en tijdschriften in
die taal lezen kan. Doet men dat, dan is
talenkennis een verrijking van,het leven, een
verruiming van de geest. Maar daarnaast blijft
naar mijn mening het aanleren van een inter-
nationale taal —. het Esperanto — nodig en
buitengewoon nuttig, juist voor de inwoners
van een klein en internationaal georiënteerd
land als Nederland.

J z ti//gg^
We leven weer in September. Velen genoten van hun vacantie aan Het
strand en in de bossen. Nu gaan we de winter tegemoet. Wat kunnen we
doen om nog meer Je genieten van onze. vacanties in de eerstkomende
laren? ~'
Honderden van ons bezochten de Esperanto-congressen in Frankrijk,
Engeland, Denemarken en qndere landen. Het vorige jaar u>a* er een
congrts te Amsterdam van de Wereldbond van Arbeiders-Esperantitten
waar meer dan 1200 mensen uit verschillende landen bijeen kwamen.
Voor velen was het een openbaring om met buitenlanders iri één taal te
kunnen converseren. '
Wij, die Esperanto reeds jaren kennen, willen ieder opwekken onze we-
reldtaal te leren. Esperanto is over de gehele wereld verbreid! Wie deze
taal heelt geleerd kan zich beschouwen als een lid van het Esperanto-volk
der wereld, hetwelk één taal spreekt en elkaar begrijpt alsof het zijn
moedertaal gebruikt.
Daarom, vrienden, leert Esperanto en ge zult-ervaren, dat uw leven rijker
is geworden.
Wormerveer. G. WOUD.

„Cum laude"
Buitenstaanders nemen vaak een scep-
tisch standpont in tegenover de bruik-
baarheid van het Esperanto, De oor-
zaak hiervan is onbekendheid met deze
taal. Het verheugt ons daarom weer
eens een "bijzondere proefneming uit
de laatste tijd in hei licht te kunnen
stellen, waardoor de practische mo-
gelijkheden van het Esperanto duide-
lijk worden,
De Zweedse Esperantoverenigingen
organiseerden onder leiding van het
Instituut voor Arbeidersontwikkeling
en met financiële steun van een vijf-
tigtal bevriende instellingen als vak-
bonden e. d, een internationale cursus
in de Volkshogeschool van Viskadalen,
Deze cursus werd gehouden van 25
Juni tot 10 Juli ).!.
Als men weet, dat reis en verblijf in
Zweden voor de buitenlandse deel-
nemers geheel gratis Waren en als
men dan bovendien het uitgebreide
program beschouwt, hetwelk de deel-
nemers te verwerken kregen, beseft
men welk een prachtig stuk arbeid
onze' Zweedse vrienden met het orga-
niseren van deze cursus hebben ver-
richt. De cursisten bestudeerden Zwe-
dens sociale structuur en politieke ver-
houdingen, zij woonden lezingen bij
over opvoeding en onderwijs, over de
coöperatie, monumentenzorg, kunst,
literatuur en muziek. Ook gingen de
deelnemers op excursie naar fabrieken
en werkplaatsen, bezochten zij bios-
copen en feestavonden. Ongeveer der-
tig buitenlanders uit acht verschillen-
de landen namen aan de cursus deel.
ledere dag hielden Zweedse deskun-
digen inleidingen in- het Esperanto
over een of ander onderwerp. Daarna
volgde dan discussies met vergelijkin-
gen met toestanden in het buitenland.
Het is duidelijk, dat deze cursus bui-
tengewoon leerzaam was. Hoeveel
nieuwe indrukken deden wij op vaa
Zweden, hoeveel oude, valse voorstel-
lingen, moesten wij herzien of geheel
verwerpen. De lezingen gaven ons

bij de•October, Rusthoflaan 53. Meldt
secretaris.

Het cursusgeld is niet overal gelijk. Het wordt ROTTERDAM H..Secr. M.._A, Me^ _,.
vastgesteld mar plaat»li}ke omstandigheden. UfatatoU.28* lü&jfoor een~EsPer*ntoc«r--

]W kunt u zich opgeven bij de secretaresse
en bij C. van Essen, Floretstraat 10 en J. J.
Antis, Borsetaarstraat 50.

JRDAM III. Secr. J. V- Pupaio, Ru-
Isttaitt 54'B, WïsïT *"

Yeten van
g*weest dan _ _ , _ _ 9 —f

den hun tijd en hun geld veel beter kunnen f GORINCHEM. Secr. C. P. Havenstroom, L RJOTTERDAM IV
gebruiken, als zij hadden kunnen volstaan met /W. de Vries Robbéwerf '73. 'UpifevënvoSr ~ ' '
het aanleren van één internationale hulptaai f cursus' aan dH adriSr1^^*^
—i die hij hun werk te gebruiken. ., . Secr j z Hordijk, Bosweg 49. De

- ^^^T"afte mlTchïinfieti over

Mfri d Ylfl. .Alphff.1i
Voor cursuasen aan-

nog ROTTERDAM V.
andei-e kant, die sterker op du .__
treedt, naarmate Nederland steeds meer

ie^sjraa^ 34a. MeldTu
"*^*èeir"TEsperai.tocursus. Kosten f

tueel in termijnen te voldoen.
7.50,

nog meer.
En zo zijn er nog tal van organisaties en in-
stellingen op internationaal gebied, die een
groeiend aantal mensen vragen, die aan be-

ag 21
Volksgebouw, Pnnsegracht 73. Toegan.,
prijs f 0.25. Deelnemers voor cursussen kun-
nen zich opgeven bij de secretaris.

n»*-»

Ĵ .?>Tsuh

lOTTERDAM VI. Secr, L, .-o_ï..j*i_4w*>
ÊsCk«.sttaAt,.431 T&~ Inlichtingen aan dit
en bij S. Stierman, Boergoensevliet

A en J. Suvaal, Tapuitstraat 23 c.
:OTTERDAM VIL S

hunne is kunnen uiten.
Ik heb zelf na de oorlog de gelegenheid ge-
had aan een aantal van zulke bijeenkomsten
deel te nemen. En wat is nu de ervaring daar?
Meestal zijn er twee of dri* officiële talen.
Dat wil zeggen, dat redevoeringen, die in /oóixtdwarMtcfljjJ; 33
«penbare en plenaire zittingen worden afge- f (JtottttiïunJ. AUIVJ

.tingen.
ROTTERDAM L Sj

33ZP
ang cursus

waar men zich voor een cursus
en.

VLAARD1NGEN. Secr..G. v. d. Burg. Wag-
f ner«tra.ajt.. 84. Bezoekt onze openbare v'er-

tërïng met tentoonstelling op 26 Septem-
in Volksgeboüw. Aanvang 20 uur. Toe-

gang vrij. Inlichtingen bij de secretaris.

houdingen in Zweden en iedere deel-
nemer is nu in staat de toestanden in
Zweden met die in zijn eigen land te
vergelijken.
Alle buitenlanders zullen moeten er-
kennen, dat Zweden welvarend en rijk
is en hierin de meeste andere landen
overtreft. In Zweden werkt het gehele
volk harmonieus samen. Dit heeft, zo-
als vanzelf spreekt, een gunstige uit-
werking op de politieke en maatschap-
pelijke verhoudingen. Bovendien u
Zweden van nature rijk aan hout, erts
en steenkool. Het lijkt wel of ment
en natuur aldaar bij intieme afspraak
elkaar al het nodige verschaffen en
alsof dat nog niet voldoende is, bleef
het land a] sinds een eeuw voor een
oorlog bespaard. En uit dit samen-
gaan van gunstige factoren ontstond
de moderne democratische staat, die
wij — dank zij Esperanto — ondanks
een betrekkelijk kort verblijf voldoen-
de konden bestuderen. Met talrijke
ervaringen verrijkt keerden de deel-
nemers naar hun respectieve landen
terug, bewarend de aangenaamste her-
inneringen aiï een- gevoel van* dank
jegens allen, die hen tot deelneming
aan de cursus in staat hadden gesteld,
Hopelijk vindt dit Zweedse voorbeeld
navolging in ons land.
Het nut van de cursus te Viskadalen
moge nog uit het volgende blijken.
Twee Nederlandse studenten, die aan
de cursus hadden deelgenomen, moes-
ten aan hun universiteit een examen
afleggen over sociale politiek in Ne-
derland en het buitenland. Tevoren
hadden zij het in Zweden ontvangen
Esperanto-materiaal nog eens grondig
bestudeerd. En wat bleek nu bij het
examen? Wel, dat deze beide studen-
ten hun collega's ver vooruit waren.
Beiden slaagden ,,cum laude".
Goede wijn behoeft geen krans. Het
Esperanto propageert zichzelf.
Wanneer organiseert Nederland zijn
„Viskadalen"?

Tilburg. WIMDERKS.



Noórd-Holland
tiet cursusgeld a niet overal gelijk. Hel wordt
vastgenteld naar plaatselijke omstandigheden.

; AALSMEER. Secr. H. A. Hoogerrorst, Se-
/ ringemtraat 6. Stelt 1TBëlan(f in Esperanto?

Meldt u dan aan dit adresl
• ALKMAAR. Secr. J. Frielink, Rernbrandt;

straat 17. 'EsperantocWilïsTduurplm. 28' we*
k"ïu; kosten i 10.—, leerboek f 1.25. Aan-

t melden en inlichtingen bij de secretaris en
bij C. Koster, Reekeritraat 15, E. Schinkel,
C. W. Bruinvisstraat 18 en J. Slikker, Paar-
denmarkh 3.

y'l AMSTERDAM L Secr. JW, Dekker. Fieter
B„Bt8traaJUJ2. Zuia. Unze aideling organi-
seert 'eententooMtelting van Esperanto-boe-
ken, -kranten, -poststukken enz., te houden
op Maandagavond 19 en 26 September te
8 uur in gebouw Covert Flinckstraat 64.
Tevens zal er in de tentoonstellingszaal een
openbare les gegeven worden. Toegang'vrij)
AMSTERDAM II. Inlichtingen en opgeven

r t voor cursus bij de secretaris J, Lamfers,
Tninbouw8lraal..l40_h.i Oost. '

^ AMSTERDAM III. Voor inlichtingen omtrent
cursus enz. wende men zich tot de secreta-

/ resse J. Rentinck, Lampongstraat' 23-winkel,
/ Oost. " " ' - '"•

l AMSTERDAM IV. S^cr.jkjJ^Jladnra-
straat 711, Q"st. Esperantocursus voor' spööT-
wegpérsoneell Voor het in Amsterdam Wo-
nende spoorwegpersoneel, alsmede voor hnn
inwonende gezinsleden is er'gelegenheid een'
Esperantocursus te volgen op Woensdag-
avond en Zondagmorgen in een lokaal van
het "entraal Station. De cursus vangt half
October aan én duurt ongeveer een half jaar.
Lesgeld f 7.50 p.p., inclusief leermiddelen.
Men geve zich zo «poedig mogelijk op, liefst
schriftelijk, bij de secretaris.

l AMSTERDAM V. Secr. -W. .Tnlriel. OrlelMn.y

kade 662, W-elt. Wist u, dat ook i West één
grote Tispêrantogroep bestaat, en dat ook

ai deze groep cursussen organiseert, die u tegen
een redelijke prijs kunt volgen? Bezoekt'dan
onze proefles op Donderdag 29 September te

•- '8 uur 's avonds in gebouw „De Zuidpool".
zaal A, Vasco da Gamastraat, of meldt u

. rechtstreeks voor een cursus bij de secre-
taris.

l AMSTERDAM VL Secr. J. B. Heroink-Wii!-
man, Van .Gentstraat ̂ SJL1.,, WesïTToöTTnïïch-

/
tïHgën' omtrent Esperantocursussen wende
men-zich tot de secretaresse of tot L. J.
Spaarenberg, Lanseloetstraat 27* en J. H.
Pastor, Molenwerf 86, Sloterdijk.

| AMSTERDAM Vu. Sect. J. 'Brevaen. Helio-
ƒ troopsiraat 26. Nooro'.-UoK ïn Moord worden
/ iisperantocursussen gehouden. Inlichtingen

bij de secretaris, ,

f uur m gebouw „De Rietwijker", 3e Schinkel
f 6tr4at 9 een Hollandse bonte avond, waarin

een openbare les is verwerkt. Toegang vrij!'?..
* AMSTERDAM IX. Secr. R. H. JCraefft,

Westwouderstraa^ 17, f4oordT^?oor"cujrsusVenv
/in^NtBUWenHam^ëve men tich op bij de

/ secretaris.
* AMSTERDAM X. Secr, J. W, Vogel G, van

yEegincursus Esperanto in het Staarslieden-
/ kwartier, de Spaarndammerbuurt en Jordaan

bij de secretaris.
t AMSTERDAM XL Stcr._ _JU W. Exrnan,

aTTh onze tentoonstelling, die gehouden wordt
van 17 tot ~* September in de horlogewinkel
van Ammerdorfer, Oostenburgergracht, zal u
van het nut van Esperanto overtuigen. Daar
kunnen bewoners van Eilanden en Dapper-
buurt zich tevens voor een cursus opgeven.
Nadere inlichtingen bij de secretarie.

In zeilbootje over de Oceaan
Een paar weken geleden, om precies
te zijn 19 Aug. ).!., brachten de kran-
ten een sensatie: twee Amerikaanse
jonge mannen zijn de Oceaan overge-
stoken, in een zelf gebouwde boot. 43
dagen deden zij daarover. Het waren
Stanley en Colin Smith. In mijn krant
was aan dit feit een behoorlijke plaats
ingeruimd. Waarom ook niet. Hier
bleek weer eens, dat er nog mensen
met durf zijn*
Hun boot was „Nova Espero" ge-
naamd, hetgeen hen die Esperanto
kennen deed vermoeden, dat deze
beide broers onze internationale taal
kenden en daarin evenveel vertrou-
wen hadden als in hun boot. t

Nova Espero - nieuwe hoop! * '
De. krant van mijn buurman echtesagjiL
een beter beeld van de ontvangst die
hun in Engeland te beurt viel, met de
enkele mededeling „Daar wachtte een
enthousiaste menigte de beide Espe-
rantigten op...."
Mij dunkt, dat de beide broers op het
vermelden van hun Esperantist zijn
wel zo veel prijs stelden, dat dit uit-
drukkelijk in de Engelse pers, bij hel
relaas van hun tocht, waarvoor zoveel
Volharüing nodig was, werd vermeld
Die krant van mij heeft blijkbaar niet
begrepen, dat wat deze beide Ameri-
kanen aan volharding wisten op te
brengen, om te bewijzen dat hun eigek-
gemaakte boot het kon bestaan om de
elementen te trotseren en de overwin-
ning te behalen, hen er ook toe heeft
gebracht om Esperanto te leren eo
deze wereldtaal op even moedige
wijze onder de aandacht te brengen.
Want ook als Esperantist trotseren zij,
als wij, de publieke opinie van „dat-is
toch niet te verwezenlijken", hebben
zij de«noed te volharden en noemden
daarom hun boot „Nova Espero".

* Maar dt simpele vermelding bewast
nog meer: n.l, dat men overal "mensen
uuUiKn£t;'uook~ in ^ Amerika," TJÏB Eïp^F"
ranto mennen, al valt het gewoonlijk
niet zó uitdrukkelijk op. H.WA.

HET GROTE AVONTUUR IS
BIJNA TEN EINDE. — Na 43 dagn
over de Atlantitche Oceaan te hebban
gezwalkt zeilen de broers, Stanley jen
Colin Smith, met hun bootje de „NoVa
Espero" de haven "van Darthmouth
binnen f boven}. Daar wachtte een fn-
thoasiatte menigte de beid f Eiperari-
tisten op en onder het gefluit oan
scheepssirenes werden zij op de
schouders van bewonderaars aan land
gedragen. Cliché's „Hel Parool".

AMSTERDAM XII. Secr. B. A. Dreesman.
Kometensiogel 537. Inlichtingen bij desecre-1 d .LVÉ

Sinjer, Kleraüouw U3
-

tariiT

ANDIJK. Secr. K.
West. ~
fecretarisl
ASSENDELFT. Secr. C. van 't Veer. Gtni
~ ' 24. Wenst u een' "kspérantocursus

\k "Secr. A. van

. Dekkerstraat 3. 'Bezoekt onze tentoonstelli&j

i
' in 't Staténhuis, Zeestraat, Op Zaterdag

Zondag l en 2 October. Toegang vrij! yoj
inlichtingen in Beverwijk: Berkentaan 19:'
Wijk aan Zee: Verl Voorstraat 42»; in Veli

• ~f|tjcli|Mii||)llin Ui

^
wenste i

HOORN.
langstellenden mi
KOOG AAN DE ZAAN. Secr. D.

Meldt u aan

Gelderland
Het c-mnsgeld u niet overal gelijk. Het wordt

d X.VËRSUM. Secr. J. J. van Meningen. j« WIJDENES. Secr. S. J, Knip. Juk
IJJk DenkF aan de ts^éranT[>-Winlichtir,Jen in Wijdènes bij de secrefïrTs, bij
ïRersum. Aan de secretaris op-^m*t|Mkdeina.. B 82 en P^^paan. B JTSj in

gevenl jljfó'^le'cirolip'.Hoos, D. noT&lSëKB&k-
""tsmk.>o S.' ~"**"*̂ **r

M. v. d^Slarre, Spitghej. | APELDOORN. Secr. J. v. d. Hoorn-Schip-
jKnrlJnraiaw; Ift nieuwe > horst.^'BloeinheuvellaatS tb. bezoekt «llra

October. Lesgeld^ onze propagandabijeenkomst op Zaterdag
V/./.* 7Ann^;;lr K;: ^a »*.'rB f^lU.—, , leerboek inbegrepen. Aanmelden 17 September, 's avonds 8 nur in „Kuncl en

r P jln.ÏÏ ÉidJorJtall lLÜot Driehuis: Spieghell.an 15: voor Umui-r >-«nof'. Kanaalstraat, waar k-do Van "
_,r_jv^l»inh M»in"»«H»«4^=r- ,dM. p_ Hartoghdwar«'stra»t 9; voor Umuiden \ voorzitter van h<

Oost: Eikenstraat 45. ƒ verder muziek, 'zang en lbn<ïel.

t,ris en bij t. P.
Zaandijk.
LAREN-BLARICUM.
']ooiiter_26, Laren, di<

Secr.

BREEZAND. Secr P
'Schorwej! K>3, die alle

, NIEUWE NIEDORP. Secr. A.,._

/
oomh Dorps&t&at B 14a, die u de nodige in.
lichtingen verschaft.

/, , SCHAGEN. Secr. J. Ji
' l BUSSUM. Secr. A van Dieren, Irisstraat 16. ., ten. Voor Schagen én""

V j Aan dit adres voor' inl!cjffin^ent>eTreTfendeJ' zïch tot de secretaria.
f\s voor beginners. , ,JITGEEST Secr w Oonl|.j

• HAARLEM^ Secr. J._Schoul,en^ fjgr;jiinus- . delwe^JtOS. Voor cursus
ïerantocursus in Haarlem door /Secretaresse.straat_39; Espen ,

dé samenwerkende Esperanto verenigingen,
Volksuniversiteit en Instituut voor Arbei-
ders-Ont'wikkeling. De cursus vantft bedin .
October aan. Aanmelden: Stadsl

?!Satek- Go- l ARNHEM. Sect.P,, jjpssael, Sleedoornliao
lewoners van 31, Bezoekt otwe tentoonstelling op^^Zatër-

Zaand«m-Zuid, bezoekt de openbare Espe- dag 24 September 's middags tussen 15 en
antoles op Maandag 3 October van 8 tot 9 M Our in d« bovenzaal van het gebouw
iur in de zaal Kok, einde Bleekerstraat. 'Volksuniversiteit in de Rijnstraïlf '

Voor de jeugd tot en met 16 ia*r var» 7 tot
8 uur. Hem op Vrijdagavond 7 October in de iJENNEKOM. Secr..r B,.. F. $chuurc^elters.
school Stationsstraat. Vraagt inlichtingen en f "JJSfi"̂ * 1̂. Vo°j een cursus hier opgeven.
overtuigt u op de onder-ons-avohd op Maag- t LOCHEM, Secr D. J. Oudenanip.sen, Berg-
dag 19 September te 8 uur in de Karseboom. / ™l 14- Voor deelnemen aan cursus inliBh-

HALFWEG. Secr _ M _ - p _ .
derweg.JiA3. Voor cursussen opgeven
«cc i èiariT

r/ËESP. Voor Inlichtingen en aanmeldingen
(betreffende in October beginnende cursus:

WESTZAAN. Secr. P, J^. van^Lsejufsn.,
Cerkbuurt 30, bij wie men zich voor een cur-
;üs lïaTT'tfp'gëven.

Seer. W. de Roo, Van der Hein,

aan dit adres.
l j WINTERSWIJK. Secr. E. ten P _.^_^

ykamp, Sta.tion8j_tlftai_^5, verschatru tnlicb-
tingen over Esperanto en cursussen.

r\-,Ana,a • • ,miruii«. OFUA-.AI. L.
L/reniC YbeÊincmsus vangt aar

Het cursusgeld i. niet over.1 gelijk. Het wordt 'Yc.l,ob.e.r . .Ẑ ..dil.??:
f vastgesteld naar plaatMlijke omstandigheden.

WORMER. Secr. Fr.Jiajigs±ej:e1.Zajld«E4J32, l JMMER-COMPASCUUM. Secr.
'Alle inlichtingen over Esperanto en 'Cursus- ijfcan, Odoornerweg 25, Emmen,
:en bij ae secretaris. - 'VicT] voor een cursus kan aanmeld
WO«MERVEER. Seci. H. Woudl7yiiver. J STADSKANAAL. Secr. D, de Raai. Kijl 7.
Riouwstraa,L61. Aan dit aJïWBpSeven voor 2e E-loërmond. Voor de nieuwe ï!speranTó-

inemen aan Esperantocursua. __ cursus hier aanmelden,

zUTraEN- .
e eerste week van

I d"e ™»« ™««
dee'.l5 -emen' S"en. ?.'C.J .I00'1 Octc-bet
"P D1' "l« secretaris en bi( H. W. AJiema, Hel-

werking bij de iropaganda in die plaatsen
waar geen afdeling van de Bond is gevestigd.



Even vastleggen

Stuntelig
ECB Y*tt. kop „Veel ttltn,
TM! nptioniliUIten, maar één
«n hetzelfde doel", las ik in
mijn krant toen de F,I,E.L,
de internationale federatie
van dagbladdirecteuren con-
jgrMMcrde. Ze kwamen van
over de grens uit dertien
landen, maar zelfs in de con-
greszaal vorjndcn deze direc-
teuren nog een wereld it)
V klein, mét grenzen.
De tafeltjes waren*speet^oed-
landeq, de naam van het
land en het vlaggetje lieten
zien waar de Fransen, de
Finnen, de Amerikanen, de
Italianen enz. hun domein in
4e zaal hadden. Een uitge-
breid systeem van koptele-
foons, lazen we, maakte het
de veertig afgevaardigden
mogelijk de toespraken in de
oorspronkelijke taal of in d«
gelijktijdige Franse, Engelse
of Zweedse vertaling te hè-
luisteren.
Jon£e<, Jonge, moeten we dan
zeker uitroepen, wat een
vernuft, wat een talent! Wat
l* al niet beleeft tegenwoor-
dig! Gut, gnt, daar hoor je zo

maar als Italiaan, al* je Frans
kent, wat die Fin mutchien
in 't Engels zegt. Wat zijn
we toch knap)
Maar die brutale kop d*ni
véél talen, één doel?
Zoiets als: Jullie taaUrmoed-
jes met je ene taal Esperan-
to, kijkt eens naar ons hoe
prachtig het gaat met drie
vertalingen. Ja, waarachtig,
voor je stand kan het al niet
met minder. Het is ook wat
armoedig als directeuren te
congresseren in waar één
taal. Net of je geen andere
talen kent.
Wie ze bedotten willen, die
heren, ons niet. Die hele uit-
stalling is klatergoud, waar-
mee ze Kun onmacht, om tl^
kaar in al die talen te vcf^'
staan, bedekken. Dat koafr^;
bare gedoe met koptelefoon*;-
waarmee men de beiiatdde"
ling van tolken camoufleert,
levert evenwel het schoonste
bewijs, hoe men de goege-
meente wat wijs maakt met
de bewering, dat je met En-
gels overal terecht kan Zelf j
.voor dit kleine congres van

toen Keua geen gewone mr*
beiden, heeft men blijkbaar
geen 40 mensen uit 13 lan-
den bijeen weten te brengen»
die allen het Engek machtig
zijn.

Utrecht
Het cursusgeld b niet overal gelijk. Het wordt
vastgesteld naar plaatselijk» omstandigheden.

l AMERSFOORT. SiZl*n .ymi'lunwM wvrnl. .re.... . - . ..y| ̂  .̂.me^

U moet ze zien lopen die >«»«-«t 16. NaTuWlSF^nnTÏÏ.7.1

p„r dozijn heren, van d- ̂ SSST18"™" *"* " "" ""
kaar uitvissend welke taal,

Limburg
Het cursusgeld b niet overal gelijk. Het wordt
vastgesteld naar plaatselijke omstandigheden.

, Suriname-

Nnetdenl

. 3. Voor Deelnemen aan een cursus op-
i aan dit adree,
ILEN. Secr J. Sterken, Vorstenstr. 60.

Kaar «itvmena welKe taai l«VUldl u aan voor onze nieuwe cursus bij
u min ol meer spreken en ' /f™?™*^ S*%JLJ£XÏ»~.efe^«-yj, Th. Patalo^Jan Steen-Jr.a»JJi8; A. W.
dan te denken aan onze /rtr««' 2?^"°* éVtt b '̂°«-»'» aanmelden f/ vr'aTT^M^TCïmaërïs&aat 80 of W^SS
congressen waarin honder- J ae secretaris. ^ secretaris.
den niet weten met welke l/EIST. Sta. J. Kgsler. Bun!. P.atiialaan158, 4 .HEERLERHEIDE. SecriJI.J!rDn.JBiMH(!nw,(!g
nationaliteit zij te doen heb- /Aan dit adres alle uuicntingen over Espe-\f221. Deelnemers voor een cursus bier aan-
ben en elkaar in één voor "ranto en cursus.
allen bekende taal aanspre- ) ZUILEN. Sj
ken, het Esperanto. ' *' _ ' "
Ach, laten we onze ergernis /direct vooi _. _. „. __„_.,__„
varen om die stunteligheden noemd adres. . | TREEBEEK.
met kopteleFoonspelletjes en
nationaliteiten aan bevlagde
tafeltjes van waanwijze heren.
die één doel hebben, maar
daar alleen weet van hebben
bij de gratie van totken en
misschien van de Amater- /sits

.
ecr. J. C. Majoor. Bern, de Waal- .1 MAASTRICHT. Secr,,. C,., QTjmanj
Draaft niet ta^r7ma7r~ineHt' u Y "4^4'. die U êr"' """' een ""ÖiEc
T de wintercjirsus aan boven je- -"krult.

ia-

. .
152. Toneel- en propaganda-avond op Zater-

,dag l October in de grote zaal van het
Jeugdhuis, Maanstraat, Treebeek. AanvangGroningen

Het cursusgeld i, niet overal gelijk. Het wordt , If"""^'1"^ ^ *on" """"L . . ,
vastgesteld n««r plMlMlIjke omstandigheden. >WAUBA™. Secj, ^„..Hartnm.ojJjMi.tac.1

•̂  terlaan 39. Ook in Waubach komt een Esp.
I. Secr. 'F. G. ter Stee1*, Prinsen-

Bezoekt de" propaganda ve'f^ad'e-
dams.? politie-agenten die,' ring in gebouw Tehuis, Lutkenieuwatraa.1, op \Xla*s>rtflAs-An
ook alweer volgens *ïmJB..*a-t«dag 24 September a.s. Muziek, decla- T I«««nuerf3n
krant, zo maar — hoe bestaat jf »»tie. Spreker: C. W. ̂ vani Altena. Aanvang
het — drie vreemde talen uit ' 8 uur- Vri) "*-««f ' - .
hun mouw schuilden. l WINSCHOTEN. Secr. P. H. Strijker, .Dwing.

jantocuFsus. Aanmelden bij de secretaris.

Het cursusgeld is niet overal gelijk. Het wordt
vastgesteld naar plaatselijke omstandigheden.

Lachen wij maar eens harte-
lijk om zulk een onzin. Want f
wie het laatst lacht, lacht het
best.

. ecr. . . r e ,
57. Eaperantpcursüs voor be

'

Dwinge- i A
eginners /pl
uur. In-Fóp"Trïj3ag 7 October, 's avondr 8

lichtingen bij de secretaris. Cursusgeld
f 10.—, met inbegrip van leerboek.

eelhand.
U 'a'ores,

Waarom .geen Engels? <Sc(wilielyke

Het cjfiutfeld is niet overal gelijk. Het wordt
vastgesteld n««r plaatselijke omstandigheden, | GENT. Secr.
TiriptTWABTiiru c r* r- u D-- . Af^^raat 64,"VoorLEEUWARDEN. Secr. q.

ANTWERPEN. Secr. Fr. de Bie. Geelhai
plaats 19. Voor cursus opgeven aan (Ui
ANTWERPEN-DEURNE. Secr.Jos_

Franqueslei 8, Deurne. Lokaal Ue Hei._,.
•ënfaTsëTJaan KI', Op Vrijdag 7 October

om 8 uur begint onze nieuwe Esperanto-
cursus. Op Zaterdag 30 September om 8 uur
maken wij kennis op ons gezellig samenzijn.
Iedereen welkoml

/
Timmeraajns. Vêrtolkstraa'^u,, Ook ui Le«
waraen wordt een tspërantocursus gehou-*

. den. Aanvang begin October. 'Cursusgeld,
Iedereen is het er tegenwoordig wel Gaarne vragen wij .een ogenblik Uw »«' inbegrip van leerboek f 7.50 voor vol-
„_ -l- ' j-, —_ ... IJ.--I" —l- ...jl-U. .._„_ __.« .^.MJia,, P.. w»ssenen, 15,— voor deelnemers benedenover eens, dat een „wereldtaal" vele

moeilijkheden in het internationale
leven uit de weg zou helpen. In ons
tand is men geneigd, daarvoor het En-
gels te kiezen. C)mdsl het al zowat
één wereldtaal-lsTnoort men dan!

aandacht voor onze schriftelijke Es-
peranto-cursus, U staat immers sym-
pathiek tegenover onze mooie taal,
maar tot heden kon u er nog niet toe
besluiten, Esperanto te gaan leren.
Welnu, behalve de mondelinge cur-

an Hoecke, Brapd-
en 6ver"'Eftperanto

v -

jaar. Aanmelden bij mej. T. _
"e.nSjox, Sinjo." jJè_Vlieger-

j het secretariaat.

LffférTwe ons gelukkig prijzen, dat het sussen, die in dit blad worden aange-
in werkelijkheid niet zo is. We hebben
niets tegen de Engelsen en Amerika-
nen, maar voor een overwegende in-
ylped van die zijde, welke door het
uitsluitend gebruik van hun landstaal
mogelijk zou zijn op het economische,
politieke en culturele leven der andere
volken, behoeft men nu niet zo erg
enthousiast te zijn. En daar zou het
heengaan l
Leest u maar eens .wat „De Groene",

kondigd, is er voor hen, die b.v. door
werkzaamheden, avondschool of an-
derszins geen' mondelinge cursus kun-
nen volgen, gelegenheid aan een
schriftelijke cursus deel te nemen. De

H«t cnnnageld is nl«t overal tfelfjk. Het wordt
vastgesteld naar plaatselijke omstandigheden. '

aan dit
Secr. ,JV

_ . Schoten. Voor . ....
omgeving krijgt u hier inlichtingen over Es-
peranto.
OOSTEN0E. Secr. G._Goegebeurh Plajaten-

Jfcttraat-i21--.Qnze Espéranto-winTërcursus'''^
r zoals verjeden jaar beginnen in October. De

juiste datum zal bekend 4emaakt worden in
bel plaatselijk weekblan Voor Allen. Even-
als verleden jaar zal deze cursus ingezet
wórden m°.t een prachtig propagandabal.

Sec

.DEVENTER. Se. ™™_,.,.
d .raat 6. Begin OcfobeiT cursus -yoor begin*p tuni en piaais .zuilen in one gewesïeii]K oiaa
^ieïs';'*'dtiur 26 weken; kosten f 7.95, in ter- eerlang bekend worden gemaakt. Inschrij-

. _ jïn Esperantocursus. De juiste _ _ _
tum en plaats .zullen in one gewestelijk blad

mijnen betaalbaar. Inliichtingeti bij de secre-
taris.

ving van heden af bij de secretaris.

daarvan door u te maken take^ wpr-VEN5CHjPE._Stcc. A. BtH-jak. Renhaan-
deö cföór bekwame correctors nage-" "Sul?2- Eiperantocursus in "Enschede: aan-
zien en toegelicht, ofitSBrDM rfe secretaris en Preangerstr. 35.
De schriftelijke cursus vangt in Octo- \. Secr^ j^g^,Ku«jer.Anthnriiii8-'

, toegi
De schriftelijke cursus vangt in Octo-
ber aan, duur 30 weken, prijs f 13.50,
Het cursusgeld kan desgewenst in ter-

het bekende weekblad, in zijn verslag mijnen worden voldaan.
van hét „Parlement van Straatsburg'
opmerkt. U weet wel, daar waren in
Augustus een goede honderd verte-
genwoordigers van een twaalftal lan-
den bijeen, vormende de Europese
Raad. Daar waren geen kwajongens,
maar staatslieden en ministers. Spaak
was voorzitter en Churchill trok na-
tuurlijk mee aan de touwtjes. Oit het
lezenswaardige verslatf noteren we,
dat de Britten zich daar nogal 'ge-
weerd hebben. Hun goed recht, zult
ge zeggen. Dat zullen de anderen op
hun beurt ook wel doen. Natuurlijk,
dat recht zal hun zeker niet onthou-
den worden, maar de Britten
„hebben het voordeel een der twee
hóotdtalen als hun moedertaal te be-
heersen: de meeste andere gedelegeer-
den moeten zich dus uitdrukken in een
vreemde taal en dat remde hen om in
het snel springende debat in te grij-
pen" ü zo maar^ een.tinnetje, dat,we
uit het oerslag oppikken.
O, zo. Als dit* een journalist consta-
teert in een zo .uiterst belangrijke bij-
eenkomst van, we zeiden het reeds,
heus geen kwajongens, dan is toch
wel duidelijk, hoe de van nature En-
gels sprekenden in het voordeel zijn.
„De twee en meer talen die hier wor-
den gesproken, maken het debat niet
eenvoudiger" is ook een opmerking
welke al verscheidene jaren in derge-
verslagén wordt gehoord. Gezien
wat we hiervoor cursiveerden, zal
Bet wel geen betoog behoeven, waar-
om men er toch nooit toe overgaat het
Engels als internationale voertaal voor
te stellen. Waarin voor ieder een re-
den moge liggen om zijn steun aan het
Esperanto te geven, dat niemands en
dus ieders taal is. Daarin behoeft men
geen overwicht van andere naties te
vrezen en het zou een eind maken aan

. H.W.A.

En dan is er nog de mogelijkheid voor
zelfstudie. U kunt namelijk de gehele
schriftelijke cursus met duidelijke ver-
klaringen ineens toegezonden krijgen
vóór 't zeer lage bedrag van f 4.50,
echter zonder correctie. Dan kunt u
geheel zelfstandig, zonder .hulp, onze
taal leren!
Vraagt u eens nadere inlichtingen bij
de Onderwijsdienst FLE, correspon-
dentie-adres: Roelantstr. 4, Amster-
dam-West
Gevorderden kunnen aan-een schrif-
telijke A- of B-cursus deelnemen. A-
cursus, duur 8 maanden, prijs f 9.—.
B-cursus, duur 12 maanden, prijs
f 12.-̂ . Cursusgelden kunnen in ter-
mijnen worden voldaan. Ook voor
deze cursussen hebben uiterst bekwa-
me correctors reeds hun medewerking
toegezegd. Voor nadere inlichtingen
wende men zich tot Onderwijsdienst
FLE, Roelafttstraat, 4, Amsterdam-WT

Raad van Europa
„Een commissie van het „Royal Insti-
tute of International Affairs" in Lon
den heeft gezocht naar de moeilijkhe
den der Europese samenwerking. Zij
heeft haar bevindingen vastgelegd in
het boekje „Western European Uni-
on." Hierin constateert zij onder meer,
dat taalverschillen en cultuurverschil-
len reusachtige hindernissen vormen
op de weg naar Europese eenheid."
Aldus een bericht in „De Volkskrant"

net cursusgeld la niet overal gelifk. Het wordt
vastgesteld naar plaatselijke omstandigheden.

*r*—~W«^*M~*««-.™ ' .MIDDELBURG. Inlichtingen over Esperanto
«er op fooTTe nieuwe ,/„ dï ,an.taande cursus bij A. Passenier.

SnTocursusl - Achtersingel 57 en N. JJMlÜsJ&SaSt-
ZWOLLE. Secr_A._Ji,d£jS'e8riJkSJSBiaon- * >TireirMregrnBaeldTmënnTreïrïp van leer-. .
st st K S i S o - ^^', l 5.-.
tober. Kosten l JD,—,|in'cL leerboek). In- , TERNEUZEN. Secr ,A^ dji_BoJ!:B* letay.
lichtingen: Heerenweg H Sohultevaerkado 6y Molendr-et, gneEl'Vnnr Esperantocunus aao
Pranbstraat J9, en aanhet secretariaat. Vt divsafes aanmelden.

Voor de a.s. Cursussen
La Komencanto f 1.25
Facile lerni Esperanton . . . . . . . . . . f 1.10
Zakwoordenboekje ( 0.50
Schidlofs zakwoordenboekje f 2.25
Examen doen l 1.00
Gvidilo met suplemento . . . . ( 0.95
Leidraad .Sï. . . . ( 0.45

LIBROSERVO FLE - ROELANTSTRAAT 4 - AMSTERDAM-WEST

Onze Bert is blij, want hij kre«g een
broertje. Wij noemen hem

HENK
J. G. v. Hulst-v, Maasdam
H. v. Hulst
Bert

Haarlem, 18 Augustus 1949
Oranjestraat 16
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Ondergetekende geeft
ranto-cursus/ verzoekt

•Hres

zich hiermede op voor het volgen van een Espe-
om nadere inlichtingen.

- i .

' E S P E R A N T O V E R c N I G i N . G ..;

Rekcid BEVERWIJK oe FLE ^
' '̂  '

In plaatsen waar geen afdeling is gevestigd, sfure men dit formulier naar
het bondssecretariaat van FLE, Roelantstraat 4, Amsterdam-West.
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PRÓPAGANDABLAO VAN DE ARBëlDERS-ESPERANTISTEN

wint veld

REDACTEUR:
H. SCHOONENBERG

ESPERANTO
HET LATIJN

DER DEMOCRATIE

«-1950
AdmintrtriN* «n Secrttjrlitt vin de Bond
«in Arb«ldtr!-E!p«rintlit«n: Roelanlitr. 4,
A'dim-W. Poitglra Amiterdim 331133.

UITGAVE VAN DE BOND VAN ARBEIDERS-ESPERANTISTEN IN HET GEBIED VAN DE NEDERLANDSE TAAL

Geestelijke herbewapening
Er wordt in onze tijd zeer veel ge-
sproken en geschreven over vrede.
Dit is niet verwonderlijk. De tweede
wereldoorlog met al zijn verschrik-
kingen ligt nog vers in het geheu-
gen en de mensheid wil niets liever
dan voor eeuwig bewaard te blijven
voor de ellende van een derde wereld-
catastrophe.
Ook in de arbeidersbeweging is men
er diep van overtuigd, dat een nieuwe
wereldoorlog een onherstelbare scha-
de aan geestelijke waarden en mate-
riële goederen — de basis van de wel-
vaart — zou teweeg brengen. Terecht
stelt de arbeidersbeweging zich dan
ook teweer tegen de machten, die we-
derom bezig zijn een wereldramp te
veroorzaken. De arbeiders-Esperanto-
beweging stelt er, als deel van de ar-
beidersbeweging in het algemeen,
een eer in haar bijdrage aan het of-
fensief tegen de oorlogskrachten te
kunnen leveren. Voor haar is dit trou-
wens niets nieuws. Van haar ontstaan
af heeft zij een der belangrijkste oor-
zaken van de slechte verstandhouding
tussen de volken in het licht gesteld;
namelijk, dat de mensen uit verschil-
lende landen elkaar niet kunnen be-
grijpen. En wat van grote betekenis
is: de arbeiders-Esperantobewegïng
wijst tegelijkertijd de weg, waardoor
dé volken elkaar wél zullen kunnen
verstaan.
Het zou kortzichtig zijn te ontkennen,
dat ook vele andere bewegingen, die
de mensheid willen dienen, met de
beste bedoelingen bezield zijn. Hier-
bij moge worden gedacht aan het stre-
ven naar een Verenigd Europa —
waaronder wij niet alleen West-Euro-
pa verstaan —• een federatieve wereld
— waarbij wij geen werelddeel uit-
gesloten Willen, zien. Onze arbeiders-
Esperantistenbeweging meent echter
deze goedwillende krachten voor ogen
te moeten houden, dat zij bezig zijn
het dak te bouwen van een huis, waar-,
van de fundering nog gelegd moet
worden. Deze fundering is de een-
voudige internationale taal Esperanto.
De arbeider, die Esperanto heeft ge-
leerd, kan zich rechtstreeks in ver-
binding stellen met zijn buitenlandse
kameraden. Hij is onafhankelijk van
hetgeen de machthebbers, die rnet
hun voorlichting helaas vaak zeer
duistere bedoelingen hebben, hem ge-
lieven wijs te maken over gebeurte-
nissen* over het leven van de volken
in andere landen, Hij kan zichzelf een
vrij oordeel vormen, internationale
Esperanto-congressen bezoeken en
daar van gedachten wisselen met bui-
tenlandse vrienden.
Het is begrijpelijk, dat de dictatuur-
staten in dit verkeer tussen hun bur-
gers en die uit het buitenland een ge-
vaar zien. Zij kunnen het niet ver-
dragen, dat op de officiële leugens het
licht der waarheid van de „man of the
street" valt. Voor deze dictatuursta-
ten zijn er dan ook maar twee moge-
lijkheden: of zij vernietigen de Espe-
rantobeweging, zoals in het Duitsland
van Hitler is geschied, of zij mis-
bruiken het Esperanto voor hun eigen
doeleinden, zoals Mussolini het in Ita-
lië heeft gedaan.
Maar even begrijpelijk als de hou-
ding van de dictatuurstaten tegen-
over het Esperanto is, even-onbegrij-
pelijk is het, dat de landen, waar vrij-
heid van meninesuitinB tot het hooc-

ste goed wordt gerekend, niet met
kracht onze eenvoudige internatio-
nale taal propageren, onze beweging
subsidiëren, het Esperanto op school
laten onderwijzen. De oorzaak van dit
alles zal voor een deel gezocht moe-
ten worden bij de leiding der volken,
die nog zweert bij het conservatieve
idee van het Engels, Frans, Duits of
Spaans of welke andere taal dan ook
als internationale taal. Voor een an-
der deel zullen wij de oorzaak moeten
zoeken bij de volken zelf, die wel
bereid zijn hun klaagliederen aan te
heffen als het hun slecht gaat, maar
niet thuis geven als hun verzocht
wordt om zelf ook iets te doen om een
betere wereld te bouwen.
Wie van mening zou zijn, dat de ar-
beiders-Esperantobeweging in de aan-
vaarding van het Esperanto als in-
ternationale taal de oplossing van alle
problemen ziet, vergist zich schrome-
lijk. Wij zijn er ons terdege bewust
van, dat ook indien het Esperanto in
het gehele internationale verkeer tus-
sen de volken zal zijn aanvaard —
hetgeen naar onze overtuiging eens

komen zal! — er nog vele moeilijk-
heden zullen overblijven. Daarnaast
beseffen wij echter ook, dat met de
algemene aanvaarding van het Espe-
ranto een dft sterkste barricaden, die
de toenadering tussen de volken in de
weg staat, omver geworpen zal zijn.
„Geestelijke herbewapening", het is
deze leuze, die kort voor de tweede
wereldoorlog zeer veel weerklank in
ons land heeft gevonden. Nu de gehele
wereld zich inspant om een derde we-
reldoorlog te voorkomen — zij het
dan met middelen die meermalen ge-
lijken op het bestrijden van een
sprinkhanenplaag met sprinkhanen —
willen wij deze leuze „geestelijke her-
bewapening" opnieuw laten horen.
Wie aan deze herbewapening wil
meewerken, zal zich niet achter een
ander kunnen verschuilen en die an-
der voor hem de kastanjes uit het
vuur laten halen. Onze Bond van Ar-
beiders-Esperantisten doet een recht-
streeks beroep op een ieder persoon-
lijk. Wij wekken elke arbeider en
arbeidster op om in de komende win-
ter Esperanto te leren. Wij doen dit

o.a. door middel van dit blad waarin
de belangstellende lezer vele adressen
vindt, waar hij nadere inlichtingen
kan verkrijgen.
Nog onlangs schreef de hoofdredac-
teur van „Het Vrije Volk": „Het pro-
ces der eenwording van Europa is een
proces dat tijd vraagt. Het denkbeeld
van het ene, ondeelbare Europa, moet
bij de publieke opinie nog veeel meer
vaste voet krijgen dan nu het geval
is." Deze eenwording van Europa en
ten slotte van de gehele wereld zal
evenwel slechts schijn zijn, indien er
geen overeenstemming is bereikt over
de aanvaarding van één internatio-
nale taal, van het Esperanto. Sterken
wij achten de kennis van het Espe-
ranto een voorwaarde om tot de ge-
wenste eenwording te geraken.
Internationale verbondenheid is im-
mer een doelstelling van de .arbeiders-
beweging geweest. Deze te verwezen-
lijken is in onze tijd wellicht nood-
zakelijker dan ooit.
Inplaats van ons door de dreigende in-
ternationale toestand uit het veld te
laten slaan, zullen wij ons geestelijk
moeten herbewapenen. Werkt mede
aan het verkrijgen van beter begrip
tussen de volken. Leert de internatio-
nale taal Esperanto! H. Sch.

E s p er a n to ep de sport
Vindt ge het, lezer, op zijn zachtst uit-
gedrukt, niet idioot, dat onze voetbal-
lers en athleten, als ze naar het bui-
tenland gaan, niet eens behoorlijk
kunnen praten met de mensen, waar-
tegen ze spelen?
„Och, ze kennen toch Engels", be-
weert u.
Mag ik het u even voorrekenen?
Van de 100.000 kinderen, die ieder
jaar de lagere school verlaten, gaan
er 5000 naar een H.B.S. of gymna-
sium. 19.000 gaan naar een U.L.O In
ronde getallen blijven er dus 75.000
leerlingen over, die geen algemeen
vormend onderwijs ontvangen, waar-
uit volgt, dat 3 van de 4 kinderen
geen talen en dus ook geen Engels
studeren en uw bewering: „Ze ken-
nen toch Engels", is dus op zijn minst
genomen een beetje overdreven. We
nemen u dat niet kwalijk, maar — al
zouden ze Engels kennen, dan zijn we
er nog niet, want onze jongens voet-"
ballen en sporten niet alleen tegen
Engelsen, Hoe staan ze er voor, als ze
gaan naar Denemarken, Zweden,
Noorwegen, Finland, Frankrijk, Ita-
lië, Spanje of Tsjecho-Slowakije? U
neemt toch niet aan, dat in die landen
ook drie van de vier mensen Engels
spreken? Voor ons land, dat midden
tussen Frankrijk, Duitsland en Enge-
land in ligt en met alle drie drukke
handelsrelaties onderhoudt, is het lo-
gisch, dat we moderne talen onder-
wijzen, maar — dacht u dat andere
landen, verder van Engeland gelegen,
die taal ook leren? Nee, wij zijn op
talengebied een uitzondering, moeten
dat wel zijn.

Maar -dat neemt niet weg, dat onze
sportmensen, meest gewone jongens
uit het volk, als regel niet met de
buitenlanders kunnen spreken. Niet
tot bevordering van de sport, niet tot
bevordering van het internationale
karakter van de sport, want, als er
één zaak internationaal is, dan is het
zeker wel de sport. Eri hoort bij die
sport dan niet een internationale taal?
Een taal, op school geleerd, die be-
trekkelijk eenvoudig is, veel eenvou-
diger dan Engels en waarmee men in
de hele wereld terecht kan? Een taal,
die al meer dan zestig jaar lang haar
bruikbaarheid heeft bewezen!
I/ezer! Wij, Esperantisten, verbazen
Ons vaak over de kortzichtigheid van
grote organisaties, die midden in het
leven staan en zo vaak de eenvoudige
dingen niet zien. En we vragen ons af,
hoe het mogelijk is, dat bijv. de Ne-
derlandse Voetbalbond en het Neder-
lands Olympisch Comité niet vierkant
achter ons staan.
Niet in de eerste plaats om de tegen-
woordige sportslieden Esperanto te la-
ten studeren, maar wel, om te zorgen,
dat Esperanto als verplicht leervak
op de lagere en alle soorten van voort-
gezette scholen wordt ingevoerd om
daardoor over enige jaren zover te
zijn, dat bij internationale sportge-
beurtenissen geen doofstommen meer
spelen, maar mensen, die met elkaar
kunnen spreken zoals u en ik, waar
ter wereld ze ook zijn. Eerst dan is de
sport waarlijk internationaal!
Wie van onze sportvrienden zet daar
de schouders eens onder?
Haarlem. H. H. SUURMANS.

LB.EUWARDKN
Geeft u op voor de halfjaarlijkse Ësperantocunus, dit begin October
aanvangt. Totale kotten met Inbegrip van leerboek f 7.50. Aan-
melding; Van Uonitriat 101b, Slerksmallraat 15. Marnixitraat 102
en Ventolkitraat 10 (leeretariaat).-

HAARLBM
Bezoekt onze terrtoonïlet,ltng, ,9 r-12 September, in gebouw „Theo-
sofla", Naisaulaan 8. Aanmelden • voor onre cursusten aldaar, ali-
mede bij onze secretaris: D. Verboom, Gijsbr. van Aemstelstraat 21,
Haarlem.

U.RO.
Kort geleden is aan de UNO, de
organisatie der verenigde vol-
ken, een verzoekschrift aangebo-
den ten gunste van Esperanto.
Vele vooraanstaande personen en
belangrijke organisaties hadden
dit petitionneraent ondertekend.
Onder meer de minister-pre-
sident van Frankrijk, Neder-
land, Polen, Tsjecho-Slowaküe,
Oostenrijk, West-Duitsland, Oost-
Duitsland en Hongarije. Voorts
mannen van de wetenschap en
schrijvers als de Fransman Elie
Joseph Cartan en de Engelsman
Laurence Housman; kerkeljjke
hoogwaardigheidsbekleders als
Joseph Beran, de aartsbisschop
van Praag; onderwijzersbonden
in Noorwegen, China, Japan en
Polen; de arbeiders-vakcentralen
in Nederland, Finland, Italië,
Zweden, enz., enz.
Uit het verzoekschrift bhjkt, dat
millioenen mensen in de gehele
wereld het Esperanto als inter-
nationale taal wensen.
In de verklaring, die onderte-
kend moest worden, stond o.a.
het volgende te lezen: „Met het
oog op de grote verbreiding van
het Esperanto, de enige interna-
tionale taal die als zodanig be-
hoorlijk is geslaagd, vertrouw ik,
dat de UNO alle mogelijke me-
dewerking ±al willen verlenen
om het gebruik van deze inter-
nationale taal te bevorderen;
bijv. door het onderwijzen van
Esperanto op de school, het ge-
bruiken van Esperanto in het
verkeer, de internationale han-
del en in correspondentie".
Ook hier geldt: l"Iiet praten,
maar doen! Begint bij uzelf.
Vraagt eens inlichtingen over
een Esperanto-cursus bij de
Bond van Arbeiders-Esperantis-
ten FLE, Roelantstraat 4, Am-
sterdam-West of hij een onzer
plaatselijke afdelingen.



Dat s DE DAAD
Onlangs waren jongeren uit de gehele
wereld te Stockholm byeen in hét kamp
van de Internationale Unie van Socialis-
tische Jeugd. Daar werd, als te doen ge-
bruikelijk, een resolutie aangenomen,
•waarin uitdrukking wordt gegeven aan
wensen, welke uiteraard van jonge socia-
listen mogen Worden verwacht. Oorlog
en vrede komen daarin, natuurlijk in deze
tijd, op de voorgrond.
En dus spreekt men zich uit voor vreed-
zame samenwerking tussen alle volkeren,
niet gehinderd door rassenkwestiea, gods-
diensttwisten, politieke verscheidenheid
of klassetegenstellingen. Samenwerking
kan alleen vrucht dragen als er onderling
vertrouwen bestaat. Dit vertrouwen, zegt
men, kan niet ontstaan in een wereld,
waarin sommige volkeren alles doen om
hun grenzen voor anderen ondoord'fing*
baar te maken en zich tot de tanden te
wapenen.
Een algemene ontwapening kan echter
alleen worden bereikt, als alle landen
hun grenzen open stellen voor een inter-
nationaal ontwapeningstoezicht en wan-
neer ook aan de uitioisselinp van gedach-
ten door de pers en door het reisverkeer
niets meer in de weg staat. Zonder vrij-
heid is geen duurzame vrede mogelijk, al-
dus het manifest, dat zich tot de Russen
en speciaal de Russische jeugd als volgt
richt:
Open de grenzen. Laat ons tot de Rus-
sische jeugd spreken, zodat wij de jonge
Russen kunnen laten inzien, dat zij van
ons geen agressie te vrezen hebben.
Welke regels in „Vry Nederland" gecursi-
veerd waren.
Maar wij, die niet minder socialistisch
denken en proberen er naar te handelen,
vragen ons toch in gemoede af, waarom
komt deze socialistische jeugd nu eens
niet tot een daad? Het is zo gemakkelijk
te constateren waf niet deugt, het op
schrift stellen en dan als een oproep tot de
jeugd te richten. Het papier is immers ge-
duldig.
Doch stel eens, dat men nu eens de gren-
zen ging openstellen? Als dan eens een
vreedzame samenwerking mogelijk ware?
Als nu eens niet meer de grenzen voor
anderen ondoordringbaar zullen zijn? Als
aan de uitwisseling van gedachten door
de pers -en bet relsverfceer nu eens niets
meer in de weg zou staan? Ach, en als
dan ook nog etns de Russen Jiun grenzen
gaan openstellen..., ?
Laat ons tot de Russische jeupd sprefcen/
Kom, het waren toch geen kinderen die in
Stockholm bijeen kwamen, geen naïeve-
lingen, het is toch alles grote-mannen-taal
•wat we in het manifest lezen!
Ja en dan was er nog een lust met be-
sluiten, waaronder er een dat spreekt van
contact met alle andere Internationale
jeugdorganisaties, om te komen tot een
gesprekcentrum voor de jonge generatie
van de gehele wereld, waar men „onder
ons" U.
Een prachtig besluit. Doch we vrezen, dat
het alles maar weer woorden zijn, woor-
den, terwijl we zo graag daden zouden
zien. Een werkelijk gesprekcentrum,
waarin de een de ander vanzelfsprekend
(ontleed dit woord eens!) zou verstaan en
dadelijk zelf op kan reageren — dat is een
daad.
Met Russen spreken — welk een arrogan-
tie — als we niet al lang wisten hoe ge-
makkelijk dat in de mond ligt, Hoewel,
van de jeugd, die in Stockholm bijeen
was, mag men toch verwachten, dat die
wel de draagwijdte van haar woorden
kende. Hoevelen daar echter kenden Rus-
eisch? Of wou men dat in een 'andere
taal doen? Er een onder-onsje van ma-
ken van wat men tegenwoordig te ge-
makkelijk intellectuelen noemt, waarvan
een handvol een enkele vreemde taal min
of meer beheerst? En zo niet, wil men
weer de oude weg van tolken en vertalin-
gen gaan, die de jeugd zeker niet siert? En
dat dan uitwisseling van gedachten noe-
men? Ook deze jeugd staart zich blind
op landsgrenzen en kan het zelfs niet eens
zover brenge» in haar manifest, als te-
genwoordig door ouderen steeds meer
wordt erkend, dat een der voornaamste
obstakels' voor vreedzame samenwerking
de taaihindernissen zijn. De landsgrenzen
zijn niet overal meer ondoordringbaar —
maar zijn we die over, wat dan? De eerste
de beste die we tegen komen, kan ons
niet verstaan en zo hele bevolkingsgroe-
pen niet. Dat i» de .wer'kelijkheid! We
geven geen cent voor de weinigen die wel
de taal van een enkel bepaald land ken-
nen en daar terecht kunnen, maar toch
In andere oorden met de mond vol tan-
den staan. Een socialistische jeugd moet
toch weten en er rekening mee houden,
dat de massa der arbeidersjeugd geen

vreemde talen op school leert «n In de
meeste en vooral grote landen, i»yn* nie-
mand een andere dan zijn lafidiWgl kent.
Van een frisse jeugd verwachten we
durf om wat aan te pakken. Geen wooï-
den, maar daden. Van de Internationale
Unie van Socialistische JCugd, die «isen
durft stellen aan de gemeenschap, ver-
wachten wij «en voorbeeld, n.l, een els a«n
zichzelf U stellen: de ei«, dat ieder een-
ander verstaan zalt De el», dit alle aan-
gesloten leden één, voor allen dezelfde,
vreemde taal ifennen behalve hun lands-
taal. Dat deze taal lEsperanto zij, omdat
Esperanto als internationale taal reeds
sinds meer dan 60 jaar in de practijk haar
grote waarde heeft bewegen; in monde-
ling en schriftelijk verkeer, in vel» tien-
tallen congressen met tienduizenden deel-
nemers uit alle landen der wereld en in
conferenties an bijeenkomsten, in ge-
schriften van velerlei aard en periodieken,
welke in alle windstreken verschijnen «n
door ieder ter wereld kan worden gele-
zen. Niet anders dan Esperanto kan de
keuze zijn, omdat deze taal een neutrale
taal is, waarin niemand, als in een natio-
nale taal, overwicht heeft, en voor
mensen van iedere nationaliteit de gemak-
kelijkst te leren taal is. De jeugd van nu
behoeft niet eens meer pionier te zjjn voor
de verbreiding van Esperanto. Want Espe-
ranto hebben honderdduizenden sinds
1887 vrijwillig geleerd, uit idealistische
en practische overwegingen en heden zijn
ze bij tienduizenden te tellen, die Es-
peranto als internationale taal gebruiken,

daarin boeken lezen en in het buitenland
—' het hifidëtt voor'hen filet waar ter
wereld — verschenen periodieken, en nog
weer dit jaar een van de beide inter-
nationale Esperanto-congressen in Parijs
en Turijn hebben bezocht. In Italië w*s
dat, van de Wereldbond van Arbeiders-
Esp, Daar waren 500 mefljen uit 12
tanden, die U jongeren ten «Oorbeeld, eert
hel* week lang ia Vergaderingen en bü-
cenkornstra, excursies en bezoeken, ja in
huiselijk verkeer, in een voor de meesten
(joor de afstand heel vreemd land, niet
Knders dan Esperanto spraken.
De jeugd van heden kan het niet helpen,
dat «U d« pionierstijd der Esperantlsten
niet beleefde, maar laat ze dan nu niet
achterblijven bij de ouderen die geheel .
vrijwillig, to«n zü niet eens meer jong
waren, zich Esperanto hebben eigen ge-
maakt en nu het genot smaken van zich
zonder tolken aan elkaar verstaanbaar
te maken én briefwisseling té onderhou-
den met rheftsen van overal.
Zij hebben niet enkel geconstateerd, dat
er vreedzame samenwerking nodig is, dat
de grenzen niet ondoordringbaar hoeven
te zijn en aan uitwisseling van gedachten
en reisverkeer niets in de weg hoeft te
staan, maar zij hebben begrepen, dat la-
menteren daarover niet helpt, dat er enkel
maar nodig was de Daad; heden te be-
sluiten Esperanto te leren en daarvoor is
in elk land gelegenheid te over, om daar-
mee binnen wel zeer korte tijd, alle obsta-
kels omver te werpen. Hun voorbeeld
strekke de jeugd tot deugd!
Moge de „Dag van de rode jeugd"~ die
deze herfst gehouden wordt en waarvoor
het manifest van de socialistische jeugd
is bestemd, in dit teken staan l

Amsterdam. H. W. ALINGS.
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Drukkerij Dlco, Lutmastraat 167, Amsterdam-Z., Telefoon 28876-26755

Jeugd vooraan!
Het lijkt wel oi de mensheid de- laat-
ste tijd bezig is om in steeds sneller
tempo haar ondergang tegemoet te
gaan. Zij stort Zich van het ene onge-
luk in het andere, zonder te beseffen,
waar zij terecht zal komen. Eti als
wij jongeren dit ontzettende feit vast-
stellen, dan moet het ons wel bang
om het hart worden, want het gaat
immers juist om ons, die nog een
heel leven voor de boeg hebben.
Ik weet, dat vele jongeren zich ver-
bitterd afvragen, of dit de erfenis is,
die de ouderen ons nalaten: een don-
kere, zeer donkere toekomst. Maar
het constateren hiervan brengt ons
geen stap verder. Er is ten slotte een
natuurwet, die zegt, dat ieder wezen
altijd zal trachten het leven te be-
houden, en hoever wij ook van de
natuur mogen afstaan, aan deze wet
zijn ook wij nog onderworpen. En het
is deze wet, die ons zal dwingen, om
strijd te voeren tegen alles, wat ons
leven bedreigt.
De grootste dreiging is het voortdu-
rend oorlogsgevaar, dat ons boven het
hoofd hangt. Vreemd is het echter, als
men constateert, dat eigenhjk geen
enkel volk een oorlog wenst, en dat
het wel een groot misverstand moet
zijn, waardoor de volkeren zich met
haat en vijandschap tegenover elkaar
stellen, zonder te beseffen, dat zij
eigenlijk staan tegenover, mensen1,
wier wens het is in vrede te leven.

Verbroedering der volkeren, het ver-
haal is niet nieuw, maar wat komt er
van terecht? Juist nu, nu jaarlijks
vele Jongeren de grens over trekken,
ieder jaar meer, juist nu kan de jeugd
gewonnen worden voor internationale
verbroedering. Maar verbroedering
komt niet tot stand als Je verkeert met
mensen, die je niet verstaat, of die je
met wat gebarentaal duidelijk moet
maken, wat je wilt. Wat moet er te-
recht komen van een gesprek van
man tot man, waarin je je werkelijk
leunt verdiepen in problemen, die ver-
der gaan dan goedendag en goeden-
avond. Hoe moet je vriendschap slui-
ten met mensen, die van je gescheiden
zijn door een sterke, eeuwenoude hin-
dernis, de taaimuur?
Deze taaimuur moet gesloopt worden,
en de mogelijkheid is er. Bestaat er
niet het Esperanto, de geniale schep-
ping van dr L. L. Zamenhof, de taal,
die ieder mens kan leren! Overal in
de wereld zijn Esperantisten, d;e allen
kunnen getuigen, dat Esperanto een
machtig wapen is in de handen van
hen, die metterdaad voor de vrede
strijden. En in deze strijd, waarin het
gaat om het zijn of niet zijn, mag de
jeugd niet werkeloos toezien, maar
dient zij vooraan te staan.
Sloopt de taaimuren l Dit is de eerste
stap op de weg naar een duurzame
vredel
Amsterdam. ROEL KRAEFFT.

ZUID-HOLLAND
DELFT. Inlichtingen over Esperantocur-
susserï worden gaarne verstrekt door: H.
Kardolus, Voorstraat 96; W. de Kooter,
Bossehastraat 39; H. van Meenen, Asvest
4; T. Öttevanger, HMrenpsd 31; W. de
Roo, v. d. Heimstraat 59.
DORDRECHT. Secr. J. Hoogerwerf, J.
IsraiHsstrsat 109. Inlichtingen bij de se-
cretaresse.
GORINCHEM. Secr. C. P. Havenstroom,
W. de Vries Robbéweg 73. Opgeven voor
cursus aan dit adres.
GOUDA. In October begint onze Espe-
ranto-cursus, Inlichtingen en aanmeldin-
gen bij: F. Boshamer, Walvisstraat 22; N.
Kamermans-Spee, Achter de Vismarkt
«0; T. Ross, Tollenstraat 49; A. de Smit,
Karnêmelksloot 19; A. Winkel, B. Mar-
tensingel 40.
DEN RAAG. Secr. A. M. D. Korff, Vesta-
weg J9. Voor Inlichtingen over cursussen
enz. kunt u hier terecht.
LEIDEN. Inlichtingen over onze cursus-
sen zijn verkrijgbaar bij: J. Tervooren,
Hansenstraat 68; S. Serdjjn, Herensteeg
21; G. de Boer, Evertsenstraat 26; T. Mon-
tanus, Sumatrastraat 21; J. Plorison, Mei-
doornstraat 1.
MAASSLUIS. Sect. J. Visser, Piersonstr.
54. Meldt u aan bij de secretaris.
OOSTVOORNE. Secr. A. A. v. d. Knaap,
Middellandweg 11. Aan dit adres voor in-
lichtingen,
ROTTERDAM I. Secr. B. Wels, Ie Wan-
deloorddwarsstraat 33. Crooswjjk en Kra-
lingen (Rotterdam). Meldt u bij de secre-
taris.
ROTTERDAM n. Secr, Lange Geer 28.
Onze cursussen voor beginners zullen
worden gehouden in het zaaltje Streijen-
sestraat 65 en wel op Maand&g- en Don-
derdagavond om e uur, te beginnen 9 en
12 October.
Op Donderdag S October is er een grote
propagandabueenkomst in de aula van de
HBS, Afrlkaanderplein, 's avonds te 8
uur, waar o.a. zal worden opgevoerd de
komische klucht „Vader kent z'n Frans"
en het zangspel „La mondvojafantoj" (De
wereldreizigers). Voorziet u Ujdig van
een plaatsbewijs!
ROTTERDAM m. Secr. J. V. Dupain,
Ruwaardstraat 54 B, West. Geeft u op
voor een cursus!
ROTTERDAM IV. Secr. C. van Alphen,
Zaagmolenstraat 17*. Voor cursussen
aanmelden bij dit adres.
ROTTERDAM V. Secr. L. Pelgrim, Gro-
ningerstraat 34a. Meldt u aan voor. het
volgen van een Esperantocursus.
ROTTERDAM VI. Secr. L. C. v. d. Hoek,
Moerkerkestraat 131 S. Inlichtingen aan
dit adres.
ROTTERDAM Vil Secr. C. J. van Dijk,
ïnsutindcstraat 105 A. Vraagt inlichtin-
gen.
SCHIEDAM. Secr. H. Letsch, Lekstraat
lOOb. All« gewenste Inlichtingen verkrijg-
baar bij de secretaris, alsmede bij M. de
Vries, Foortugaalschestraat 21b; J. C. van
Batenburg, Ampèrestraat 24a; J. A. M.
Knaapen, St. Liduinastraat 3; H. C.
Meier, Fr. Halsplein 22b.
SLIEDRECHT. Seci. W. 't Jong, Noorder-
str^at 15, waar men zich voor een cursus
kan opgeven.
VLAARDINGKN, Secr. H. Kervers, Chry-
santstraat «. Op 25 Sept. a.s. propagan-
da-avond In het „Volksgebouw", Schie-
damseweg. Aanvang 8 uur. Voor de pauze
spreker G. Kalkman. Na de pauze korta
proefles. In de pauze en na afloop gele-
genheid tot bezichtiging Esperanto-ten-
toonstelling en aanmelden voor de in
October a.s. te beginnen nipuwe cursus.
Vlaardingers, leert Esperanto!

Zeeland
MIDDELBURG. Inlichtingen over Espe-
ranto en de aanstaande cursus bij mevr.
M. P. Weber-Van Wezel, Noordweg 52.
TERNÏUZBN. Inlichtingen en aanmel-
dingen voor de nieuwe cursus bij J.
Bliek-But, Grenerla&n 34 en A. d« Zeeuw,
Van Steenbergenlaan 46.

Vlaanderen
ANTWERPEN. Secr. Fr, de Bie, Geel-
handplaats 19. Voor cursus opgeven aan
dit adres.
ANTWERPBN-DEURNE, Secr. Jos. Bonte,
De Franqueslei 8, Deurne. Neemt deel aan
onze Esperafltö-cursusl
GENT. Secr. J. Teeuw-Van Hoeeke,
Brandstraat 64. Voor inlichtingen over
Esperanto en cursussen aan dit adres,
MERKSEM. Secr. J. v. d. Eerghe, Salvia-
lei 200, Schoten. Voor Merksem, Schoten
en omgeving krijgt u hier Inlichtingen
over Esperanto.
OOSTENDE. Secr. G. Goefebuur, Plan-
tensfraat 23. Inlichtingen aan dit adres.
WILLEBROEK. Secr. C. Daelemans, Ap-
peldoikweg 37. Leert Esperanto! Ook
onze afdeling organiseert een cursus-
Vraagt inlichtingen aan de secretaris.



Boekbespreking
Jac. Teitsma: Van Vreemde Velden.
In het algemeen Weet de Nederlander
slechts weinig van de literatuur van
landen, die een voor ons moeilijke
taal hebben. Het aantal boeken, dat
bijvoorbeeld uit het Japans of Chinees
in het Nederlands is Vertaald, is in ver-
houding tot onze vertalingen uit het
Frans, Duits of Engels maar uiterst
gering. En toch is enige kennis vah
de literatuur van die vreemde lan-
den alleszins gewenst. Immers, ook
daar leven mensen met allerlei zorgen,
moeilijkheden, ook daar geschiedt on-
recht, ook daar gebeuren mooie din-
gen. Alleen de gewoonten van de
mensen in die vreemde landen en de
omstandigheden waaronder zij leven,
verschillen vaak van de onze.
De heer Feitsma heeft zich met zijn
boekjes „Van Vreemde Velden" ten
doel gesteld de lezer een kijkje „in
den vreemde" te geven, waardoor een
tot nu toe vrijwel onbekende litera-
tuur geopenbaard wordt. Een lof-
waardig streven!
In het eerste deeltje „Van Vreemde
Velden" krijgt de' lezer een indruk
van de literatuur van Estland, Let-
land en Lithauen; in het tweede van
Hongarije en Bulgarije. Het is geen
droge opsomming van titels en namen
van schrijvers, die de heer Feitsma
ons in zijn boekjes geeft. Was dit het
geval, dan zouden de werkjes bij de
gemiddelde lezer zeker geen waarde-
ring vinden. Neen, de zaak wordt ons
op een wel zeer aantrekkelijke wijze
voorgezet. Aan elk hoofdstukje gaat
een korte biografie — naar onze
smaak meermalen te korte — van de
schrijver vooraf. Daarop volgt dan
een stuk uit het werk van die schrij*
ver. In de keuze uit deze schrijvers en
hun werk is de samensteller van deze
boekjes onzes inziens zeer gelukkig
geweest. Vele verhalen, die erin voor-
komen zijn werkelijk literaire juweel-
tjes. Wij noemen hier „De slag van
Marathon" van de Hongaarse schrij-
ver Ferenc Herczeg, „Vorst in 't voor-
jaar" van de Let Rudolfs Blaumanis,
„Koit en Hamarik" van de Estlander
Friedrich Robert Fahlmann.
Dank zij dat „Van Vreemde Velden"
geen dorre gegevens, maar levendige
verhalen bevat, zijn deze boekjes be-
halve leerzaam ook buitengewoon
onderhoudend.
Hoe het mogelijk was deze bloem-
lezing van vreemde literatuur samen
te stellen, vertelt de heer Feitsma
ons in zijn inleiding. Het Esperanto

•heeft hier uitstekende diensten be-
wezen. Esperantisten uit Estland, Let-
land, Lithauen, Hongarije en Bulga-
rije hebben de mooiste literaire
vruchten, die zjj uit hun jiationale
talen konden plukken, in het Espe-
ranto vertaald, waarna de heer Feits-
ma ze voor ons in het Nederlands
heeft overgezet.
Wij zouden de samensteller van deze
beide boekjes willen adviseren het
hierbij niet te laten. Er zijn nog vele
„vreemde velden", die dank zij het
Esperanto voor ons zouden kunnen
opengaan. En wanneer er nog eens
een derde deeltje van deze boekjes
mag versehynen, dan vertrouwen wt),
dat de uitgeverij Born N.V. te Assen
er evenveel zorg aan zal besteden als
aan het eerste en tweede. Vooral het
eerste ziet er, op behoorlijk papier
gedrukt, uitstekend uit. Prijs f 2.50
per deel. H. Sch.

Utrecht

Onder leiding vin hun onderwijzers bezocht
deze zorrier «en groep schoolkinderen uit Blr-
mlngham ons land. bexe kinderen hadden een
Ësperantocursus gevolgd «n waren hier de gast
van Nederlandse Esperantisten. Tesamen met
hun Nederlandse vriendjes, die evenals zij Es-
peranto hadden. gelfterd, hebben zij tal van
•ardige excursies gemaakt
Natuurlijk stond er ook een betoek aan Voltn-
dam en Marken op het programma, 'Een oude
Marker loodste h«t gezelschap zijn huisje bin-
nen en vertelde de kinderen op ZIJN Ëngelf

wat er al zo te zien was, De Engelse kinderen
luisterden, maar begrepen er niets van. Een
Nederlandse'.Esperantlst heeft het hun to«n in
het Esperanto uitgelegd. DU ging uitstekend!
Qp de foto: De Engelse Esperantlstjes bij hun
aankomst in Dan Maag.
Tussen haakjes: Het district Den Haag van de
Bond van Arbelders-Esperantlstan FLE verstrekt
gaarne Inlichtingen over Esperanto-cursussen
voor de jeugd en voor volwassenen. Hagenaars,
wendt u eens tot onze dlstrictssecretarli A. M.
D. KorH, Vestavrtg 39.

AMERÜFOORT, Secr.' P. Poott-Procée,
Vermeerstraat 16. Deelnemers voor de
nieuwe EsperWltocursus kunnen zich voor
l October a.s. aanmelden bij de secreta-
resse, alsmede bij A. Noorderwier, Linge-
straat 41; H, Hazeleger, Trompstraat 85;
D. Vink, Leliestraat 73 en A. v. d. Kraats,
Goudsbloemstraat 24.
BAARN. Secr. Joop van Es, Nachtegaal-
laan 36c. Inlichtingen aldaar verkrijgbaar,
MAARSSEN. Secr. J. Baas, Emmaweg 19.
Ook onze afdeling organiseert deze win-
ter een Esperantocursus. Aanmelden bü:
N. J. van Dijk, Bolensteinsestraat 13; J.
Schrage, Schippersgracht IS; A, vart Oos-
trom-Kroone, Gaslaan 7.
UTRECHT, Secr. P. Havers, Bollenhofse-
straat 72. Voor een begincürsus aanmel-
den bij de secretaris.
ZEIST. Secr. J. Koster, Burg. Patijnlaan
150. Aan dit adres alle inlichtingen over
Esperanto en cursus..
ZUILEN. Secr. J. C. Majoor, Bern. de
Waalstraat 13. Draalt niet langer, maar
meldt u direct voor de wintercursus aan
bovengenoemd adres.

Van overal
Brazilië: Op het in Belo Horizonte, de'
hoofdstad van de staat Minas Gerais, ge-
houden 12de Braziliaans Èsperanto-con-
gres heeft de president van genoemde
staat in een toespraak tot het congres van
zyn sympathie en belangstelling voor Es-
peranto blijk gegeven. Regering en ge-
meentebestuur hebben ieder een subsidie
van pl.m. f 6.000.— voor het congres be-
schikbaar gesteld. Door het Instituut voor
Geografie en Statistiek werd een omvang-
rijke brochure over de congresplaats En
Esperanto uitgegeven.

Bulgarije: „Balkanturist", het officiële
bureau voor Vreemdelingenverkeer, heeft
enige folders met Esperanto-tekst doen
verschijnen.

China: Ondanks tal van moeilijkheden is
men bezig de Esperanto-beweging te re-
organiseren. In Peking is de Chinese Es-
peranto-Bond opgericht, en wordt een
nieuw Esperanto-blad „El popola Cinio"
uitgegeven. (Adr. 26 Kuo Hui Chieh,
Peking, China).

Denemarken: De Skandinavlan Airlines
System, de combinatie van Deense, Noor-
se en Zweedse Luchtvaartmaatschappijen,
heeft voor de tweede maal een fraaie
reclame-folder in Esperanto doen ver-
schijnen. .

Engeland: De reizende propagandist van
de Esperanto-Wereldbond UEA, prof. dr
I. Lapenna, heeft in 17 grote plaatsen
lezingen gehouden, waarvoor overal veel
belangstelling bestond.
De Espéranto-uitgeverij in Rlckmanns-
worth heeft een bundel novellen van de
Duitse schrijver Stefan Zwelg in Espe-
rantp-vertallng gepubliceerd.
Hongarije: „Isbusz", het Hongaarse In-
formatie-Bureau voor Vreemdelingenver-
keer, heeft een ruk geïllustreerde, In
Esperanto gestelde brochure over Hon-
garije verkrijgbaar gesteld.
Italië: In Turijn is het 23ste congres van
de Wereldbond van Arbeiders-Êsperan- -
tisten gehouden. Arbeiders uit verschil-
lende landen hebben hier zonder hulp van
tolken, vijf dagen lang over allerlei vraag-
stukken, hun organisatie betreffend*, ge-
discussieerd, zonder enige moeilijkheden.
(Bestuurders van vakverenigingen en po-
litieke partijen doen dat op hun inter-
nationale bijeenkomsten anders! Haaf
niet beter!)

n
Japan: Op initiatief van dr F. Egami,
hoogleraar aan de Universiteit van
Nagoya en lid van de Wetenschappelijke
Raad, hebben ruim 80 geleerden een ver-
klaring gepubliceerd, waarin zij toezeggen

hun wetenschappelijke werken in Espe-
ranto te publiceren.
Er bestaat onder-de Japanse Esperantisten
grote behoefte aan contact met andere
landen. De Esperanto-bladen bevatten tal
van correspondentie-aanvragen van Ja-
panners,

Nederland: De KRO brengt iedere Zater-
dag 5 minuten nieuws in Esperanto. Ook
de NCRV geeft regelmatig een uitzending
in Esperanto. (En wanneer krijgen we
weer een Esperanto-kwartiertje van de
VARA?}.
Lucien Laurat (Parijs), schrijver van
verscheidene werken op sociaal-econo-
misch gebied, heeft voor de afdelingen
van de Bond van Atbeiders-Esperantisten
lezingen gehouden in Esperanto.
De Verenigingen voor Vreemdelingenver-
keer in Almelo, Enschede en Groningen
hebben folders met Esperanto-tekst uit-
gegeven.

Oostenrijk: Het tijdschrift van de „Na-
tuurvrienden" bevat regelmatig een Espe-
ranto-rubriek.
Prof. Hamscheg is benoemd tot lector in
Esperanto aan de Universiteit te Grasz.
Te Innsbrück namen 30 onderwijzers deel
aan het examen voor het Esperanto-
dlploma.

Verenigde Staten: Het tijdschrift „Ame-
rican feperanto-Magazine" heeft een Es-
peranto-vertaling van de, .^Verklaring van
de Rechten van de mens" gepubliceerd.
Een afdruk hiervan in brochurevorm is
door het UNO-secretaflaat verkrijgbaar
gesteld.

'Zweden: De bekende Esperantlst Tadros
Megalll uit Kairo heeft op zijn propagan-
da-tournee door Zweden meer dan 200
lezingen gehouden over zijn vaderland;
Egypte, het land van pyramides en
pharao's. Sr bestond grote belangstelling
voor deze voordrachten. Men schat het
aantal bezoekers op ongeveer 20.000; ruim
2000 Esperanto-leerboeken en 5000 woor-
denboekjes-met-grammatica werden ver-
kocht. De lezingen werden gehouden in
Esperanto en in het Zweeds vertaald.
Meer dan 800 bladen hebben verslagen,
artikelen of interviews gepubliceerd. Ook
in Denemarken heeft Megalll een serie
lezingen gehouden, terwijl thans Neder-
land aan de beurt i».

IJsland: De Bond van Coöperaties heeft op
zijn kaderschopl Esperanto als leervak in-
gevoerd. Een vijftigtal personeelsleden
gaf zich reeds voor deelneming op...
In Reykjaerk vindt een Esperanto-cursus
plaats voor onderwijzers der openbare
scholen.

Gelderland
APELDOORN, Secr. J. v. d. Hoorn-Schip-
horst, Bloemheuvellaan 46. Volgt onze
Esperanto-cursus. Aanmelden bü de secre-
taresse.
ARNHEM. Secr. W. Saaltink, Buysstraat
30. Wii nodigen u uit tot een bezoek aan
onze tentoonstelling in de Volksuniversi-
teit, Rynstraat, op Zaterdag 16 September
1950, van 3—6 uur. Inlichtingen over onze
begincürsus (in. samenwerking met het
Instituut voor Arbeldersontwtkkeling) bij
P. van Weert, Meyrooslaan 27, A. Henstra,
Taklaan 5, of bij de afdelingssecretaris.
BENNEKOM. Secr. B. P. Schuur, Selters-
kampweg 49i. Voor een cursus hier op-
geven.

LOCHEM. Secr. D. J. Oudenampsen,
Bergweg 14. Voor deelnemen aan cursus
inlichtingen bü de secretaris.
WINTERSWIJK. Secr. E. ten Pas-Ber-
ckenkamp, Stationsstraat 25, verschaft u
inlichtingen over Esperanto en cursussen.
ZUTPHEN. Secr. J. Peters, Marsweg 14!.
Meldt u aan voor een Esperanto-cursusl
Het district Gelderland van de Bond
F.L.E., «eor. A Renderlnk, Gr. v. Frlnste-
rerstraat Z7, Arnhem, verleent medewer-
king HIJ de propaganda in die plaatsen
waar geen afdeling van de Bond l? ge-
vestigd.

Friesland
LEEUWARDEN. Secr. C. C. M. Rijpstra-
Timmermans, Verstqlkstraat 10. Ook in
Leeuwarden wordt een Esperantocursus
gehouden. Aanmelden bij de secretaris.

Groningen
GRONINGEN. Binnenkort begint de
nieuwe wintercursus. Cursusgeld, met in-
begrip van leermiddelen, ƒ 10.-~. Inlich-
tingen en aanmeldingen bij het secreta-
riaat: Prinsenstraat 28a.

"'WINSCHOTEN. Secr. P. H. Strijker,
Dwingeloweg 57. Geeft u op voor on»
Esperantocursus voor beginners!

Drente
EMMER-COMFASCUXJM, Secr. J, Kuiter-
man, Odoornerweg 25, Emmen, bij wie
men zich voor een cursus kan aanmelden.
STADSKANAAL. Secr. D. de Raaf, Kijl 7,
2e Exloërmond. Voor de nieuwe Espe-
ranto-cufsus hier aanmelden.

Overijsel
DEVENTER. Secr. G.' J. v. d. Berg, Enk-
dwarsstraat 1. Inlichtingen bij de secre-
taris.
ENSCHEDE. Secr. J. Schmale, v. Coever-
denstraa't 38. Ësperantocursus in Ensche-
de; aanmelden by de secretaris.
ZWOLLE. Secr. H. Maasdam, Thorbecke-
gracht 1. Inlichtingen aan het secretariaat.

Voor de conversatie-avonden

NI KANTU KAJ DEKLAMU

zangbundel

Prijs fl.-

Libroservo FLE, Roelantrtr, 4, Amsterdam-W.

Bezit U reeds
ZAKWOORDENBOEKJE FLE
samengesteld door H. W. Alings?

Prijs f 0.50

Bestek dit handige boekje bij
Libroservo FLE, Roeltntstr. 4, Amsterdam-W.

te* fMA fcfifc is Uei Uaive wetk!
Begint cte nieuwe cursussen met het uitstekende
leerboek van G. P. de Bruin

La Komencanto
Prijs 11.50 (Z.vende druk)

BOEKENDIENST FLE - ROELANTSTRAAT 4, AMSTERDAM-W.

Evenmin als bulten Esperanto kunnen wij

VERZEKERINGEN
Vr»ft vrljblljv*nd inlichtingen **n

D. G. GOSUNGA, Vroüwjutv-njtrpit 11,
Utrecht. Verzelcorair van all* rlilcü'i. Over-

lijden, brand, ongevallen enx.

SEKCIAJ SEKRETARIOJ
. Cu vi b«zonas bon a n kaj malmult*-

koitan ikrlb- au stoncilmaSInon?
T urn u vin tiarti al
fc-dó W. A. VERHOOG
No*»n.t»nitraat 27, Rotterdam-W.
Li eert* povai hel pi vin,



/

Duivelse almacht
(Utt hot Esperanto)

Evenals de Esperanto- is de gt-
heclonthoudersbeweging over de
gehele wereld verbreid. Maar
niet alle geheelonthouders kun-
nen zich in de wereld verstaan-
baar maken. Als Esperantist zon-
den zij dit wel kannen. Zij zou-
den hun ideaal — een wereld
vrij van alcohol — met nog meer
kracht kunnen propageren. Zy
zouden zich persoonlek en recht-
streeks met hun geestverwanten
in andere landen in verbinding
kunnen stellen. Zij zouden
Maar genoeg. Wie er meer van
weten wil vrage inlichtingen bij
de Bond van Arbeiders-Esperan-
tisten FLE of nog beter melde
zich onmiddellijk aan voor een
cursus.
FLE, Roelantstraat 4, A'dam-W.

Mijn naam is alcohol! Mijn rijk Is de
gehele aarde. Wie ,is mijn gelijke?
Wie is sterker of machtiger dan ik?
Ik ben de koning der koningen, ik ben
de machthebber der machtigen. Mijn
kracht is onuitputtelijk, rmjn gezag is
onbegrensd. Reeds overwon ik gehele

... naties en roeide ze uit. Ik verwoestte
honderdmaal meer dan een oorlog,
hongersnood of branden. Ik heb im-
mers overal legioenen van volgelingen
en aanbidders.
Mijn naam is'alcohol. Wie is' mijn ge-
lijke, wie? Millioenen mensen ver-
woestte ik reeds en deed hen onder-
gaan. Ik bescherm geen enkele maat-
schappelijke laag en niemands gezag,

, noch leeftijd of geslacht. Wie ik grijp,
zal ik vasthouden en in de modder
hslen, of hij rijk is of arm.
Mijn naam is alcohol! Van de jonge-
ling neem, ik de gezondheid, van de
maagd de eer, yan de man de kracht
en van de vrouw de schaamte Ik

-- maak van de mens een dief, een ver-
rader, een meinedige, ja zelfs een
moordenaar. Mijn volgelingen en aan-
bidders kwellen zonder medelijden
hun echtgenoten en kinderen; zij hef-
fen de hand op tegen hun ouders. Er
is geen enkele goddelijke of mense-
lijke wet die zij dagelijks niet vertrap-
pen of verkrachten.
Ik vul niet slechts de gevangenissen,
.maar ook krankzinnigengestichten,
ziekenhuizen en asyls.
Wat zijn alle wreedaards vergeleken
met mij? Ik ben verschrikkelijker en
barbaarser dan Nero, machtiger dan
oorlog en pest. Ik ben als 't ware de
afgod Moloch, die men gaarne eer,
have, vrouw en kinderen offert, even-
als lichaam en geest. In mijn rijk'gaat
de zon nooit onder.
Mijn macht is onbegrensd en mijn re-
gering streng en verschrikkelijk.

• Toen men mij gevonden had, veron-
derstelde men het levenselixer te heb-

\n uitgevonden, doch zie ik blijk
slechts een dodendrank, een groot on-
geluk voor alle volkeren. Ik -beloof
versterking van rde ziel en vreugde,
doch ik veroorzaak verslapping van
het bewustzijn en neerslachtigheid; ik
beloof vreugde en vrolijkheid, maar
inplaats daarvan breng ik ellende,
gruwelen en geweld. Tijdens eeri cho-
lêra-epidemie bracht men mij op de

voorgrond als voorbehoedmiddel,
maar zelfs toen bedroog, ik de hdop en
de cholera slorpte tientallen malen
meer dronkaards op dan nüth'teren,
Ik steek mij in een verrukkelijk kleed,
trek door de wereld onder sprekende
namen en behendig weet ik de sen-
timenten van mijn ondergeschikten
te prikkelen en te bekoren.
Zie slechts de veelkleurige affiches,
op stadsmuren en in de straten,, be-
kijk de advertenties in de dagbladen
en tijdschriften, die mijn foem ver-
kondigen — maar dit alles is enkel
leugen en bedrog. Let op de goud- en
zilverkleurige opschriften op flessen,
zie de kostbare vloeistof in glazen, als
die'schuimt en schittert — maar ook
dit is niet arider,s dan leugen en be-
drog. Ik beloof het lichaam te verwar-
men of af te koelen, zenuwen te prik-
kelen of tot kalmte te brengen, en
rust en vergetelheid: ook dit is slechts
leugen en bedrog. Zie! Daar ligt een
mens in de goot. Zijn familie ver-
wacht hem reeds lang. Aan zijn naas-
ten belooft hij dadelijk na zijn werk
thuis te komen, want een zijner kin-
deren is ziek en worstelt met de dood.
Maar ik houd hem terug en fluister
hem in: Ga niet naar huis, daar wacht
je verdriet; ga met mij mee, om Je te
verzetten, drink een:glaasje en je ver-

driet verdwijnt. Gehoorzaamt hij mij,
dan heb ik hem al in mijn macht.
Toen hij na zijn ontwaken enkele uren
later thuis kwam, vond hij zijn kind
reed* dood.
Ziet gij daar de politie-agent die een
'misdadiger opbrengt? Hij Vermoordde
zijn" vrier$-"'bij een fïës brandewijn,
omdat zij ruzie kregen bij het kaarten.
Dat was ook mijn werk.
Neem eens die waggelende personen
'waat met hun dierlijk uiterlijk, niet
schuimende lippen; en me^ bloeddoor-

lopen ogen— alten-zijn mijn slaven-
dronkaards.
Tot bloedens toe kwel ik hen en
zweep ze ,<3p, -Hun, geprikkelde bloed
jaagt als vuur door hun aderen, maar
zij moeten altijd maar drinken om dit
inwendige vuur, dit helse vuur te
blussen. . , 'x
ïk stop ze in lompen, hun kinderen
doe ik verschrikkelijk lijden door hon-
ger en kou. Ik beloon hen met de eeu-
wige dood, maar zij houden niet op te
drinken.
En wie zou er de moed hebben mrjn
macht te vernietigen?
Wie zou er in staat zijn mijn slaven
vrij te maken? Wetenschap en ont-
wikkeling? Schilder de mensen in
de 'zwartste kleuren de gevaren die
hen allen bedreigen bij voortdurend
drankgebruik.
Bewijs ze met duidelijke cijfers, aan
de hand van ondervinding en statis-
tiek, dat er van iedere 100 zelfmoor-
denaars en iedere 100 krankzinnigen

er 70 dronkaard! waren; dat er van dl
100 misdaden, er 7! gebeuren onder
de invloed van alcohol; dat veel vroe-
ger dan het stoffelijk leven, ik reed»
hét opkomen van plicht, schaamt*
en verantwoordelijkheidsgevoel in da
kiem smoor. Wat het resultaat daarr

van 'is? In het gunstigste geval over-
denken ontrouwe dronkaards de zaak
en gooien het glas voor een Week, één
maand, een jaar en (ook wel eens voor
altijd) van zich af.
Ik leid mijn slaven naar de onder-
gang en verdoemenis.
Ik help ze dé goede voornemens «l
beloften te vergeten. Politiemacht en
staatswetten roept men tegen, mij op,
alsóf ik bang voor zulke paragrafen
ben.
Als iemand mij raakt — zonder uit-
stel staan er duizenden strijders tot
rmjn verdediging op, in de eerste
plaats herbergiers, restaurateurs en
brandewijnstokers, die met hun klaag-
liederen de hele wereld vervullen.
Waarlijk, niemand in de wereld bezit
zoveel opofferingsgezinde en trouw»
vrienden, als ifc •
Daarom is mijn macht ontzaggelijk
•groot, mijn regering onoverwinnelijk.
Ik verwoestte reeds millioenen men-
senkinderen en ik zal er nog meer
doen ondergaan. Ik'ben een almach-
,tige, de kwaadaardigste vijand van
het leven, de vervaarlijkste tiran.
Mijn naam is alcohol!!!

Prol Moso,
(„American -Esperanto Magazine")

Noord-Holland
AALSMEER. Secr. H. A. Hoogervorst,
Seringenstraat 6. Stelt u belang in Espe-
ranto? Meldt u dan aan dit adres!
ALKMAAR. Deelnemers, voor de nieuwe
Esperantocursus kunnen zich voor l Oc-
tpber 1B50 aanmelden by: J. Frielink,
Kembrandtstraat 17; J. Slikker, Paarden-
markt 3; M. A. Sterk, ZegUs 85; W. F.

, Hoogendük, Pinksterbloemstraat 13; E.
Schinkel, C. W. Bruinvisstraat 18.
AMSTERDAM 't Secr. H. Julsing, Van
Ostadestraat 24 huis. Meldt u aan, voor
onze Esperantocursus!
AMSTERDAM II. Inlichtingen en opge-
ven voor cursus bij de secr. A. Kloek,
Veeteeltstraat 40 huis, Oost.
AMSTERDAM UI, Voor inlichtingen om-
trent cursus enz. wende men zich tot de
secretaris J. Rentinck, Lampongstraat 23
winkel, Oost.
AMSTERDAM IV. Secr. H. Hoen, Madu-
rastraat 711, Oost. Esperantocursus voor

..spoorwegpersoneel!
AMSTERDAM V. Secr. J. G. de Goede,
Van Spilbergenstraat 159, West. Bezoekt
onze openbare les, die Dinsdagavond 28
September a.s. wordt gehouden in gebouw
„De Zuidpool", Vasco da Gamastraat.
Aanvang 8 uur. Meldt u voor een cur-
sus by de secretaris.
AMSTERDAM VI. Secr.'J. B. Hemink-
Wigman, Van Gentstraat 31», West. Voor
inlichtingen omtrent Esperantooursussen
wende men zich tot de secretaresse.
AMSTERDAM VU. Secr. J. Breyaen,
Sleutelbloemstraat 53', Noord. Ook in ,
Noord worden Espérantocursussén ge-
houden. Inlichtingen by de secretaris.
AMSTERDAM VIH. Cursussen voor de
Stadion, en Zeilstraatbuurt Aanmelden,
bij mei. W. van Rhirenen, Olymplaweg
54> of C. P. Everts, WestlantJgracht 211 hs.
AMSTERDAM IX. Secr. C, J. Paan*,
Walcherenstraat 44. Voor cursussen in
Nieuwendam geve men ziqh op t>y de

. secretaris.
AMSTERDAM X. Secr. J. A. v. d. Koltf,_.
Oostzaanstraat 91.' Aanmelden voor be-
gincursuj Esperanto in het Staatslieden-
kwartier, de Spaarpdarnmerbuurt en de
Jordaan by de secretaris.

AMSTERDAM XI. Secr. J. W. Exman,
Kraijenhoffstraat 8S, Centrum. W« no-
digen u uit • onze tentoonstelling te be-
zoeken. Deze wordt gehouden van 23 tot
•en met 30 September in de winkel Oos-
fenburgergracht 29. U kunt zich aldaar
aanmelden voor een cursus, die in October
aanvangt. Prijs van de gehele cureus met
inbegrip van leerboek f 3.50.
AMSTERDAM xn. Secr. B. A. Dreesman,
Kometensingel 637. Inlichtingen by de
secretaris. '
ANDIJK. Secr. K. Singer, Kleingouw 113,
West. Belangstellenden wenden zich tot
Ï5e secretaris. '
BEVERWIJK. Bezoekt -onze tentoonstel-
ling op Zaterdag ia. Zondag, 16—17 Sep-

'tèmber a.s., in 't Statenhuis, Zeestraat.
Toegang vrij!' Inlichtingen over het vol-
gen van een cursus te Wijk aan Zee by
p. Koeman, Verl Voorstraat 42; te Be-
verwyk by J. Meijer, Berkenlaan 19; t.e
Velsen-Noord by L. van Ov'ermeeren,
Beeckzanglaan 28.
BREEZAND. Secr. P. J. Pranger-Krispijn,
Scho'rweg 103, die alle gewenste inlich-
tingen verschaft.
BDSSUM. Secr. A. van Dieren, Irisstraat
18. Aan dit adres voor inlichtingen over
cursus' voor beginners.
.HAARLEM. Secr. D. Verboom* Gysbr.
.van Aemstelstfaat 21. Bezoekt onze ten-
toonstelling, 9—12 September; in gebouw
„Theosofie", Nassaulaan 8. Aanmelden
voor onze curussen aldaar, alsmede bU
anze secretaris.
BEILOO, Secr. H. Heines, Holleweg 68. '

' Leert Esperanto ook in Heiloo!.
HILVERSUM. Secr. J. J. van Meningen,
Rigelstraat 116. Denkt aan de Esperanto-
cursus In Hilversum. Aan de secretaris
opgeven!
KOOG AAN DE ZAAN. Secr. D. Schoen,
Rozenstraat 13. Meldt u, aan voor een Es-
perantocursus in Koog-Zaandijk.
LAREN-BLARICUM. Secr. J. N. Reket,
Klooster 26, Laren, die u graag noteert
VQOr de nieuwe cursus.
NIEUWE NEEDORP. Secr. A. de Jong-
Peetoom, Dorpsstraat B 14a, die u de
nodige Inlichtingen verschaft.

SCHAGEN. Secr. J. Jonker, B 48, St.
Maarten. Voor Schagen en omstreken
wende men zich tot de secretaris.
UITGEEST. Secr. W. Ooms-Jongsma,
Middelweg 106. Voor cursus opgeven bö
de secretaresse.
WESTZAAN,- Secr. P. J. van Leeuwen,
Kerkbuurt 30, by wie men zich voor eeü
cwfsus kan opgeven.
WORMEK. Secr. Fr. Langeberg, Zandweg
82. Alle inlichtingen over Esperanto en
cursussen bü de secretaris. (

WORMERVEER. Secr. H. Woudt-VUver,
Riouwstraat 6. Aan dit adres opgeven
voor deelnemen aan Esperantocursus.
WIJDENES. Secr. S. J. Knip, Dyk C B.
Voor inlichtingen wende men zich tot dit
adres. '
IJMUIDEN. Secr. M. v. d. Starre, Spie*
ghellaan 15, Drièhuis, post IJmuiden. In-
lichtingen te IJmuiden: Tasmanstraat 9;
IJmuiden-Oost: Eikenstraat 45; Driehuls!
Spieghellaan 15; Santpoort: Hagëlinger-
weg 61.
ZAANDAM. Secr. P. van Meerendonk,
Govert Flinckstraat 41. Aaö dit adre»
kunt u alle gewenste inlichtingen ver-
krygen,

Limburg
GELEEN. Secr. A.. Mulder-Gordt, Surt-
namestraat 3. Voor deelnemen aan een
cursus opgeven aan dit adres.

HEERLEN. Secr. J. Sterken, Vorsten-
straat 60. Meldt u aan voor onze nieuwe
cursus.
HEERLERHEIDE. Secr. J. Bron, Heeren-
weg 227. Deelnemers voor een cursus hier
aanmelden. ' ,
MAASTRICHT. Secr. C. Ortnians, Glad-
weg 6, die u graag voor een begincursus
inschrijft. •
TREEBEEK, Secr. H. Bosch, Treebeek-
stfaat 152. Alle gewenste inlichtingen over
cursussen enz. aan dit adres.'
WAUBACH. Secr. H. Hartman,Maastricfl-
terlaan 39. Ook in Waubach komt een Es-
perantocursus. Aanmelden by de secre-
taris.

Ondergetekende verzoekt om nadere inlichtingen óver Espéranto-
cursussén.

Naam

Adres
Plaats voor afdelingsstempel

Ondertekening:

In plaatsen waar geen afdeling is gevestigd, sture men dit formulier naar
het bondssecretariaat van FLE, Roelantstraat nr. 4, Amsterdam-West.

feetallng kin In
tarmijnpn
geschieden

cutsusse*
Ook ESPERANTO kunt u in een winter leren.

Kun! u geen MONDELINGE cursus volgen, vraagt dan
inlichtingen omtrent onze schriftelijke lessen,

BEGINCURSUS. Duur: 30 weken. Prijs (13,50.

A-CURSUS. Duur 8 maafjden.
Prijs: Voor leden l 9,—;'Voor niel-leden 112,50.
B-CURSUS. Duur: 1 of 2 jaar. Naar keuze.
Prijs: Voor leden 112,-; Voor nieMedeo f 15,-.

Voor verdere .Inlichtingen wend* men zich tot '

INStRUA SERVO. - ROELANTSTRAAT 4 - AMSTERDAM-(W.)
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DIENSTQEHEIM

Onderwerp: Verslag tentoonstelling "Frateco"
- afdeling Beverwijk van de Bond
van Arbeider s-Esperant i st en im het
gebied der Nederlandse taal F. L. E
gehouden te- Beverwijk op 16 en 17
September 1950 in het Statenhuis.

,
X \

!/

Op Zaterdag 16 en Zondag 17 September 1950 werd in
het Statenhuis aan de Zeestraat te Beverwijk, de jaar-
lijkse tentoonstelling gehouden van de afdeling Bever-
wijk van de Bond van Arbeiders-Esperantisten in het ge-
bied der Nederlandse taal F.L.E.-Amikaro, "FRATECO" ge-
naamd .

Zoals reeds meermalen gemeld is deze plaatselijke
afdeling door links-ext remi sten gepenetreerd.

Naar de voorzitter van de afdeling ons mededeelde, is
de afdeling Beverwijk intussen zelfs een afdeling geworden
van de "Hoogoven-Staten", het centraal orgaan van de vele
personeelsverenigingen van de K.N.H.S. te Velsen.

Hij deelde voorts mede dat men vorig jaar de Burgemees-
ter van Beverwijk had uitgenodigd om de opening te verrich-
ten, maar dat deze bericht van verhindering had gezonden,
wat hij, aldus deze voorzitter, kon doen omdat men de fout
gemaakt had hem persoonlijk uit te nodigen. Voor dit jaar
had men daarom het Gemeentebestuur voor opening van de ;
tentoonstelling uitgenodigd en had dit bestuur, aldus j
de voorzitter, moeilijk kunnen zeggen dat het gehele Ge-
meentebestuur verhinderd was.

Hij verklaarde ons voorts dat, ondanks dat de afdeling
nu een onderafdeling van "Hoogoven-Staten" was, de afdeling
het reoht had behouden:

a. leden te he'nben en te werven die niet behoorden
tot het personeel van de Hoogovens;

b. zich in een nationale Bond te organiseren;
c. zich in Districtsverband te verenigen met andere

Esperantisten-organisaties, niet zijnde personeels-
verenigingen van de Hoogovens.

De afdeling was georganiseerd in de Bond voor Arbeiders
Esper anti sten. Secretariaat: Roelantstraat 4, Amsterdam.
Penningmeester: J. Pouli.

De afdeling heeft zich voorts op 1-9-50 aangesloten
bij het District Kennemerland, een nieuw gevormd District,
daar het bestaande District Noordholland organisatorisch
te uitgebreid was.

Over de vorming van bedoeld District zonden wij U een
afzonderlijke melding onder Nr. 399» d. d. 9-9-50.

De tentoonsteling was onderverdeeld in de volgende
groepen:

1. De stichter van het Esperanto, dr. Zamenhof
(Door hem en over Tiem geschreven werken in Esperanto

2. Hoe leer ik Esperanto?
3. Esperanto bij tourisme.
4. Buitenlandse correspondentie (grootste stand).
5. Esperanto Wereldpers.
6. Propaganda.



2.
Tenslotte was er een afdeling waar men zich kon

aanmelden als lid van "Frateco", waarvoor aanmeldings-
formulieren werden verstrekt van de "F.L.E. - Am^ikaro".

Aan deze afdeling kon men zich ook opgeven voor een
cursus "bij Frateco, voor Esperanto-onderwijs.

Bedoelde cursus kost f 7*50, met irifeegrip van studie-
materiaal en omvat 26 lessen. De cursus wordt gegeven
elke Vrijdagavond in het komende winterseizoen.Elke les 2 u.

Aanmelden kan men zich ook "bij de Fratecoleden:
1. J. Meijer, Berkenlaan 19, Beverwijk,
2. D. Koeman, Verlengde Voor straat 42, Wijk aan Zee.
J. L. van Overmeeren, Beeckzanglaan 28, Velsen-Noord.
Dit zijn tevens de instructeurs van de cursus.
Naar de voorzitter, J. Meijer, ons mededeelde heeft

de afdeling Beverwijk momenteel J50 leden.

Op Zaterdag 16 September te 15 uur werd de tentoon-
stelling geopend. Voor deze opening waren alle culturele
instellingen van Beverwijk uitgenodigd.

Vooraf was in de plaatselijke pers door ingezonden
r berichten en advertenties behoorlijk reclame gemaakt,
v De officiële opening geschiedde door Wethouder W.

Alberda (p,v.d.A.) te Beverwijk, namens het Gemeentebestuur
Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van de

plaatselijke afdelingen der J.G.O.B,, Humanistisch Verbond,
Nieuwe Koers, alsmede het Districtsbestuur van de Bond,
en bestuurders van zusterorganisaties uit Haarlem, Heiloo
en IJmuiden. Verder nog vertegenwoordigers van de "Hoogoven
Staten" en de Commissie ABC,

De voorzitter van Frateco, J, Meijer, sprak een woord ,
vooraf. Hij' betreurde het dat het onderwijzend personeel
van de Beverwijkse scholen niet was opgekomen, temeer daar
er de laatste tijd door pers en radio in gunstige zin over
het Esperantisme is gesproken. In het Esperanto wendde
de heer Meijer zich daarop tot de aanwezige Esperantisten.

*_ ) DB. Voorzanger sprak namens de "Hoogoven Staten",
Hij wees op de idealen van Frateco, die betere verhoudinger
in de wereld hoopt te bereiken door middel van Esperanto.

Wethouder Alberda zei dat hij namens het Gemeentebe-
/ .stuur met zeer veel genoegen aanwezig was om de fraaie
v tentoonstelling te openen. Als men, aldus spreker, de

situatie in de wereld beziet, heerst er nog een grote
chaos. Het Esperanto zou kunnen bijdragen hierin verbete-
ring te brengen. Het streven van "Frateco" is daarom
temeer te waarderen, daar zij het publiek in contact
brengt met Esperanto. Hij wenste de vereniging geluk en
verklaarde daarna de tentoonstelling voor geopend.

Nadat de genodigden langs de stands waren geleid,
werd de tentoonstelling geopend voor het publiek.

Nadien kwamen verschillende onderwijzers en hoofden
van scholen de tentoonste.IB.ng bezoeken.

De tentoonstelling werd gedurende beide dagen door
ongeveer 600 personen bezocht, exclusief de jeugd.

De toegang tot de tentoonstelling was gratis.
In de propaganda-afdeling bevond zich lectuur van:
l. Arbeiders-bond voor Esperantisten, wo. het Septembe

nummer van "Esperanto wint veld". Hiervan wordt een ex.
bijgevoegd, waarin opgenomen de inlichtingenadressen uit
het gehele land.



2. Nederlandse vereniging voor toepassing voor
Esperanto in de wetenschap A«N. S. ii., Eekhoornlaan
10 te Bennekom.

3. Bureau: Esperanto M j het Onderwijs, C. Kruseman-
straat 4J5 III, Amsterdam Zuid.

4. N.C.K.E. Centraal Comité van de Esperanto-beweging
in Nederland. Secr.: Elegaststraat 19, Amsterdam W,
Op de achterzijde van een klein boekje van dit Comité
stonden de samenwerkende Esperanto-organisaties ver-
meld met hun adressen in Nederland. Een exemplaar
van- bedoeld boekje wordt bijgevoegd.

In de afdeling "Toerisme" lagen verschillende folders
uit landen die behoten tot de satellietstaten van Rusland

De afdeling " Correspondentie met het buitenland" heeft
onze bijzondere aandacht gehad. Wij zagen hier o. a.
brieven van Fr at e co -Ie den uit Beverwijk, hen toegezonden
uit verschillende Russische satellietstaten, w. o. uit
Tsjecho Slowakije, Hongarije, Joego Slavie en Bulgarije.

Van de communist Bram Nonhebel te Beverwijk, nader te
noemen, was er correspondentie met satellietstaten uit
ook van het lid Jac. van Wijngaarden, nader te noemen.

Op verschillende poststukken uit deze landen kwam in
de linkerbovenhoek van de enveloppen een plakzegel voor,
bestaande uit een rood vlak met in de bovenhoeken het Sovjet-
embleemihamer en sikkel. In het midden van het rode vlak
kwam een witte cirkel voor waarin de groene Esperantoster
stond afgedrukt .

De voorzitter van Frateco bevestigde ons dat al de ten-
toongestelde correspondentie eigendom was van leden van de
afdeling "Prateco" Beverwijk.

Van de hierna volgende leden was correspondentie aanwezig

1. Johannes Everardus Meijer, geboren Amsterdam 18-10-05
kantoorbediende Fa. van Leer, wonende Beverwijk,

, Berkenlaan 19.
Volgens eigen verklaring d. d. 17-9-50 lid der Int.
Ver. Bellamy. Voorzitter "Frateco". Voorzitter per
1-9-50 District Kennemerland van Frateco. Lid Int,

v Asocia Bellamy. Informatiekaart ingezonden.
Xl 2. Agatha Elisabeth van Wijngaarden, geboren Beverwijk

18-10-1914, huishoudster, wonende Beverwijk, Dekker-
straat 10. I. K. ingezonden.
Links extreem georiënteerd. Lid I .V. B. Secretaresse

. Frateco.
"A — l 3- Ludovicus van Overmeeren, geboren te Amsterdam op

24-9-1906, van beroep magazijnmeester, wonende te
Velsen-Noord, Beeckzanglaan 28,
Penningmeester Frateco. Op 1-9-50 benoemd tot redac-
teur orgaan District Kennemerland Frateco.
Informatiekaart wordt bijgevoegd.

\r kunt U verwijderen de Informatiekaart van
j Emamiel van Overmeeren, geboren Stoppeldijk 10-6-1915
' wonende Kagerweg 4 te Beverwijk, die vernietigd kan

worden*
4. Leendert Otte, geboren Leiden 29-6-16, machinist,

wonende te Beverwijk, Alkmaarseweg 248.
Lid EVC. Voorzitter NVSH B'wijk, Lid Prateco.Zou
verder lid CPN zijn. Informatiekaart ingezonden,



5» Dirk Koster, geboren Midwoud 19-6-15, kantoorbediende
Blankenvoort, Leraar Stenografie, wonende te Beverwijk
Alkmaarseweg 188.

, Informatiekaart bijgevoegd. Lid Frateco.
^• 6. Karel Wilgenhof, geboren Velsen 27-12-1?, van beroep

, electro-technisch techniker, wonende te Beverwijk,
Wilhelminastraat 28.
Lid Frateco. In 1949 penningmeester, en instructeur.
Correspondentieadres van de Ned.Ver.voor toepassing

^ j Esperanto in de wetenschap, de ANSE. I.K.ingezonden.
^ ?• Willem Johannes Kamlag, geboren Amsterdam 11-11-99,

electricien, wonende te Beverwijk, Cornelis Matersweg
13. I.K. ingezonden.
Lid Frateco. Tot Juni 1949 secretaris. Links extreem

,, j georiënteerd. Abonne dagblad "De Waarheid".
^ l 8. Abraham Christèffel Nonhebel, geboren Beverwijk 15-7-

30, timmerman, wonende te Beverwijk, Jan Vermeijen-
straat la. I.K. ingezonden.
Komt uit communistisch gezin. Lid ANJV. Zou in 1947
uitgetreden zijn. Lid EVC, afd. Bouwnijverheid.
Lid JGOB. Dienstweigeraar. Lid Frateco. Abonne "Wij

t bouwen" en "De Vredesactie".
' 9. Louis Henri Emile Toen, geboren Schaerbeek (België)

op 30-12-19, radiotechnicus, wonende Groenelaan 32.
I,K. ingezonden.
In 1949 abonne "De Waarheid". Lid NVSH. Op 20-6-50
was hij een der twee Nederlandse leden -van de Inter-
nationale Esperantisten Bond van Goochelaars.
Lid Frateco. Van hem was een goochelaarsboek in -^spe-

-A * ranto op de tentoonstelling.
'"' 10. Jacob van Wijngaarden, geboren Velsen 23-5-1903,

Hoogovenarbeider en kleinhandelaar, wonende te Bever-
wijk, Kerkstraat 2. I.K. ingezonden.
Had in 1946 op ^ijn perceel verkiezingsbiljet CPN.
Vanaf 1946 internationaal secretaris van de I.A.B.
Abonne dagblad "De Waarheid". Lid NVSH. Redacteur
I.A,B.-orgaan "Ekonomia Egaleco". Lid Frateco.
22-6-50 Benoemd tot voorzitter I VB, afd. Bever?/ijk,
Plaatste op 6-7-50 een ingezonden artikel in dagblad

. "Kennemerland" over de leer van Bellamy.
' 11. Cornelia Maria van Leeuwen-van Vliet, geboren te

Ouderkerk a.«t. IJssel op 3-11-12, zonder beroep,
wonende te Beverwijk, Berkenlaan 34.
I.K. ingezonden. Man lid EVC. Zij is lid Frateco.
In 1948 deelgenomen aan het Wereldcongres van de Bond
van Arbeiders-Esperantisten te Amsterdam, mede met
L. Otte, onder 4 genoemd.

Opgemerkt zij nog dat zich onder de correspondentie
van Jac. van Wijngaarden, voornoemd, brieven bevonden uit
Bulgarije on van 1950> voorzien van postzegels met de beelte-
nis van Lenin.

v De aanwezige reclameteksten op de tentoonstelling
hadden alle betrekking op het Esperanto, zonder enige
politieke inslag.

De tentoonstelling had een rustig verloop.

I.D.
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Betr»; J* Dijkhuizen*
VII AV 3

Hiermede moge ik 17 versoekea mij te willen doen
tea ontrent de personalia, politieke antecedeatea ea
vaa belaag sljade gegevens betreffende J. Dijkhuizen, woaea-
de te TJtouiden. *

«T. Dijkhuizen werd op l september j.l. gekozen tot pea-
aiagoeester vaa het nieuw opgerichte district Kennemerlaoa
vaa de Boad van Arbeiders Isperanttstea "irrateoo". Hierin
zijn vereaigd de afdeliagea Beverwijk» ültgeeat» Heiloo ea
TJïauidea.

Ta mi ja administratie komt voor; Klaas .^njffftü^jj» «®b*
17-8-1908 te Termuatea, wonende Eikenstraat 145 ¥* TliKöidea*"
Oost {gesu Velsea), groMiwrker; lid van het ?erboad vaa Ar-
beiders Esperanttstea, afdeling Velsen. Volgeas de Waarheid
kan men zich aaa dit adres opgevea voor deelname aaa de T5s~
peranto-oursus. Waaraohi jall ,jk is laatstgenoemde persooa
identiek aaa J» Dijkhaistea.

HRT HOOPD VAN DK
ffft^ftjf^gt cld^9 *

Aaa de Heer
GoMttlssaris vaa Politie
te
T l I, 3 l SM
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Ir. 399

DIMSTGEHEIM

Onderwerp: Oprichting District Kennemerland
Esperantisten-organisaties, op
initiatief van de afdeling Bever-
wijk van de Bond van Arbeiders
Esperantisten "Frateco". öb*

In onze melding Nr. 275, d.d. 16 Juni 1950, deelden
wij mede dat de afdeling Beverwijk van de Bond van
Arbeiders Esperantisten in het gebied der Nederlandse taal,

x l "Frateco" genaamd, ijverige pogingen irftwerk stelde om te
komen tot oprichting van een District Kennemerland.

Op 14-6-50 werd te Beverwijk een contactvergadering
gehouden van de afdelingen Beverwijk, Heiloo, IJmuiden,
üitgeest en Haarlem. Verwacht werd dat de oprichting reeds
in Juli 1950 zou kunnen plaatsvinden. Échter werd het l
September 1950 alvorens de oprichting tot stand kwam*
De «fdeling Haarlem nam hieraan niet deel.

Hoewel op de vergadering van 14-6-50 werd medegedeeld
dat op 15 Juni 1950 een conversatie-avond zou worden gehou-
den met buitenlandse gasten, moest deze 14 dagen worden
uitgesteld en vond plaats op Donderdag 29 Juni 1950.
Wij hebben U hierover inlichtingen verstrekt in onze
melding over "Frateco", Nr. 302, d.d. 6 Juli 1950.

Op Vrijdagavond, l September 1950, werd te Üitgeest,
georganiseerd door "Frateco" te Beverwijk, «en gecombineerde
bestuursvergadering gehouden van de ±n Kennemerland
gevestigde Esperantoverenigingen. Door "Frateco" te Bever-
wijk waren reeds geruime tijd besprekingen gevoerd over
het oprichten van een overkoepelende vereniging voor Ken-
nemerland, welke besprekingen er toe leidden dat oprichting
van een District mogelijk bleek voor MIDDM-Kennemerland,
daar de afdeling Haarlem zich afzijdig hield.

De vergadering vond plaats in het clubgebouw van de
Üitgeesterafdeling.

Op de vergadering werd definitief een District opge-
richt, dat, ondanks de beperking, toch de naam kreeg van
"Kennemerland". Officieel werd als naam aangenomen

i "Kennemer Regiono" (district). Hierin zijn thans verenigg
de afdelingen Beverwijk, Üitgeest, Heiloo en IJmuiden.

Tot bestuursleden van deze overkoepelende organisatie
werden gekozen:
•^ i Voorzitter: Joharm.es Everardus Meijer, geboren Amster-

dam 18-10-1905, kantoorbediende Metaal-
bedrijf van Leer, wonende Beverwijk,
Berkenlaan 19. Voorzitter afd.Beverwijk.
Informatiekaart ingezonden.

Secretaresse: Mevrouw C. de Graaf-Bosma van de afdeling
Heiloo.

Penningmeester: de heer J. Dijkhuiuen van de afdeling
IJmuiden.

Lid: Mevrouw J.A. Vermeulen, van de afdeling
Üitgeest.

"Kennemer Regiono" omvat thans ongeveer 80 leden.
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Er werd besloten eens per twee maanden een eigen

orgaan uit te geven. Hierin zal voor de leden het nieuws
van de aangesloten afdelingen worden vermeld.

Als redacteur werd benoemd de heer:
>-' Bnanuel van Overmeeren, geboren te Stoppeldijk 10-6-15»
landarbeider, wonende te Beverwijk, Kagerweg 4. Van hem
werd een Informatiekaart ingezonden. Hij is penningmees-
ter van de afdeling Beverwijk.

In de oprichtingsvergadering kwam voorts ter tafel
dat de propaganda gezamelijk moet worden gevoerd, terwijl
besloten werd contactvergaderingen te organiseren voor
alle leden van het District.

Twee data werden reeds positief vastgesteld:
1. 8 November 1950 te Heiloo: Vergadering Districts-

bestuur.
2. 14 December 1950 te Beverwijk: G-ezamelijke jaar-

lijkse Dr. Zamenhof herdenking.

De afdeling Beverwijk "Frateco" organiseert op
Zaterdag 16 en Zondag 17 September 1950 haar jaarlijkse -
Tentoonstelling in het "Statenhuis" aan de Zeestraat te
Beverwijk.

I*D.



Ohl ÜlïlSf BEU VAM
BIHSESLAWBSE ZAKEN

Ho. <2.89580
Bijl.t gene

Betr** L.H.B. TOSS

f 8 FEBC0/189580
's-Gravenhage, 7 Februari 1951

Javaatraat 68

Onder verwijzing naar ml$n brieven onder Ie. 89580
ree peet Jevelljk d.4* 21 Oetober «B 27 Seeeaber 195©» betwf*
fende L,H.E. TOE!, »oge ik ü veraoaken »1J te wille» doen be~
rtah*«iï» w«13t» de reattltatèn z$$n v*& &** door ïï ingeetelde
onderzoek.

HET HOO?D TAS BB DIEHST
laaens deee,

Mr , Serraria

Aan de Heer Hoofdinspecteur vafc Politie

-A ntv/oord



MIXISXEfiXE ?AI
BIÏSEHLAITDSE ZAK.EH »s-öravenfeage, 27 December 1950

«Ta-ras t raat 68
Ho» t 89580

ƒ Bijl.t gen«

!

"i" : i-,'> "• i l

Hiermede heb ik de eer U mijn scio?i;Jven Vo* 89530 d+d«
21 ©ctob*r 1950 betreffende Louis Senri Baile ÏOES in feerin-
nerlng te brengen.

Ik moge f verzoeken de afdoening Mervan wel te willen
bespoedigen,

TAK DE DIEHST
]lamen@ deze*

«nir Sr W»J,fïu Serrarie.

Aan. de leer Hoofdinspecteur van Politie
Ontv, bew:..,

7 r - ^

Ü1, Rappel :.-J.JE*A*0A
Antwoord -.
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INLICHTINGENDIENST BEVERWIJK

Nr. 302

DIENST GEHEIM

Onderwerp: Activiteit afdeling Beverwijk
Bond van Esperatisten voor
arbeiders in gebied Ned. Taal
"FRATECO".

In aansluiting op onze meldingen over de afdeling
Beverwijk van de Bond voor Arbeiders Esperantisten in het
gebied der Nederlandse Taal, "Frateco", Nr. 61, d.d. 20-2-50,
Nr. 250, d.d. 8-6-50 en Nr. 275, <*.d. 16-6-50, kunnen wij
thans nog weer het volgende mededelen:

^ ... Er is in, de Esper ant i sten-wereld nog al het een en ander
-v» -̂ / ' te doen geweest over de kwestie Lammens, de man van de Spoor-
S>̂  / , weg Esperantisten Vereniging, die aan het Esperanto-congres

te Salzburg had deelgenomen en een bezoek aan Wenen had ge-
bracht. Bij terugkomst verklaarde hij dat hij in Wenen door
Russische agenten was gegrepen en zodanig mishandeld, dat
zijn zenuwgestel geschokt was en verpleging in het ziekenhuis
Sint Joseph te Vlissingen noodzakelijk was. Op 2 Juni 1950
werd zijn verklaring in de niet esn/reme pers gepubliceerd.
Later bleek dat Lammens een aanval van schizophrenie had
gekregen en zijn verhaal met verwarde geest heeft verteld.
De Nederlandse pers heeft' nadien medegedeeld dat Lammer s zijn
verhaal had gefantaseerd. Over de laatste berichten plaatste
De Waarheid van 16-6-50 een groot artikel op de voorpagina,
waarbij zij "Het Vrije Volk" verweet dat zij eerst op 15 Juni
1950 op pagina 7 bedoelde rectificatie had gepWblieeerd.

Op 17-6-50 plaatste K.K. uit Groningen in "Dé Waarherd"
een artikeltje over het geval Uammens. Hij schreef ook aan de
excursie te hebben deelgenomen en met 130 man naar Werden am
See, 50 km diep in de Russische zon'ë, bij de Hongaarse grens
te zijn geweest, zonder door enige Rus te zijn aangehouden.
Hij schreef verder: "Je loopt van de ene in de andere zone
zonder dat je er erg in hebt, en niemand valt je lastig.
Met het geval-Lammens is mij duidelijk geworden, welke onzin-
nige kletspraat men de lezers voorzet. Als je zoiets mssasaafcfc
zelf van zo nabij hebt meegemaakt, krijg je die "voorlichters"
door."

"De Waarheid" heeft deze E sper ant i sten-kwestie gretig
svoor haar "voorlichting" uitgebuit.

Intussen ging de plaatselijke afdeling voort met haar
activiteit op internationaal gebied.
/ Op 20-6-50 publiceerde zij het volgende bericht in de ;

/plaatselijke pers:
"Dat Esperanto de kinderschoenen 'is ontwassen, geen utopi

meer is, de tijd van "ideaal" reeds ver achter zich heeft
gelaten, en meer en meer een noodzaak is geworden, blijkt ten
volle uit het steeds Brergnr grpter wordende aantal geheel in
Esperanto geredigeerde bladen. Medici, zowel als postzegel-
verzamelaars hebben hun afzonderlijke organen. De nieuwste
aanwinst is "La Miro", het orgaan van de "Magia Internacia
Rondo" (intern. Bond van Goochelaars). Hoewel deze bond nog,
maar kort bestaat, telt zij reeds haar leden in bijna alle
landen.



2.
Als bijzonderheid kunnen wij vermelden, dat één

van de twee Nederlandse leden is onze plaatsgenoot, de heer
L.H. Toen, die optreedt als mr,. Mirano,"

V
'

Toen,

C

/l

Bedoeld persoon is genaamd: Louis Henri
geboren te Schaerbeek (België) op '-12-19, van beroep
radiotechnicus, wonende te Beverwijk, Groenelaan 32.

Toen is Belg van nationaliteit en belijdt geen godsdienst
Op 28-1-28 werd hij van Schaerbeek ingeschreven te

Beverwijk, Op 13-12-45 trad bijtte Beverwijk in- het huwelijk
met Gerarda-Maria Bakker, geboren te Wormerveer op 26-5-23,
R.K. Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren: Louise
Emilie Toen, geboren Beverwijk 19-5-46 en Leonard Raymond
Toen, geboren Beverwijk 10-7-48. Informatiekaart ingezonden.

Toen is links e_xtreem georiënteerd. In 1949 was hij
ajbonne op_ het dagblad "De Waarheid". Hij is hypnotiseur en
beoefent de occulte wetenschappen. Zijn hoofdberoep is
geluidsinstallateur en als amateur doet hij aan goochelen.

Een tweede bericht publiceerde "Frateco" op 24-6-50
in het dagblad "Kennemerland" te Beverwijk.

i- Daarin werd medegedeeld:
"Het bureau "Esperanto bij" het Onderwijs" stelt onder-

wijzers en onderwijzeressen in de gelegenheid in de Volks-
.hogeschool "Overeinge" te Eavelte (D) gratis een cursus
in Esperanto te volgen. Ook het verblijf met volledig pensior
is gratis. De cursus vindt plaats van 17-29 Juli en staat
onder leiding van de bekende Ës-perantist/ Andreo Cseh. Er
zullen lezingen worden gehouden over verschillende onder-
werpen, o.a. door de heer jg. v.d. Kleij. leraar bij het N.O.,
dr_, W.J-_MflfiflipM f-p Venlo %n' door de heer J. Linthorst
Voor" d'ëelname kan men zich opgeven bij de heer' P. W. Baas.
C. Krusemanstraat 43, Amsterdam."

C

Op Donderdag 29-6-50 hield "Frateco" te Beverwijk
een conversatieavond in "Het Statenhuis" aan de Velserweg
te Beverwijk. Drie onbekende buitenlandse gasten hebben
hier in het Esperanto met de leden van Frateco geconverseerd
Onder de buitenlandse gasten waren twee Noren en één Zweed.

I.D.



BEVERWIJK

Nr, 275

DIMST GEHEIM

Onderwerp: Poging tot oprichting van een
Kennemer Kring van ,de Arbei-
ders Esperantistengroep "Frateco"
té Beverwi jsk„.

16 Juni 1950

(C

Op initiatief van de afdeling Beverwijk van de Bond
woor Arbeiders Esperantisten in het gebied der Nederlandse
taal, "Frateco", werd op 1̂ -6-50 in het Staténhuis aan de •••
Velserweg te Beverwijk, een vergadering gehouden'mét de •
afdelingen Heiloo, Uitgeest, IJmuiden en Haarlemè

Ook enige afgevaardigden van het DistrictsbéstLUur
woonden de vergadering bij.

De bijeenkomst werd geleid door de voorzitter van de
afdeling Beverwijk, Johannes Everardus Meijer, geboren té
Amsterdam 18-10-1905, kantoorbediende van Leer, wonende *tfe

••̂. '" - " , .

Beverwijk, Berkenlaan 19. . , ,, :, t-*
Hij zei dat het doel van de bijeenkomst was te komen

tot oprichting van een IQDMiiMBR KftlWG. Hierdoó# z0ü•ttö&nv"
in hest vervolg nauw samen kunnen werken1 bij hrét ll©"Sdëïi "svan
excursies en tentoonstellingenj het maken ;van"prepagaK:d'S|a
enz, "•' : ' " ' : "'-: 'W.?-*t

Besloten werd het gesprokene ter kennis te brengen van
de leden van de verschillende afdelingen'en daarna offi-Aï*
cieel tot oprichting van een Kennemer Kring ov'er* te gaian.
:Dit zalj aldus de mededeling, waar schijnlijk'"r ei:è ds iïr ïPaii
a.s. kannen gebeuren. ' ;- II

Voorzitter Meijer deelde bij de sluiting van de verga-
dering mede, dat op Donderdagavond, 15 Mei 195°» in'het-.'a-
Staten huis te Beverwijk een conversatie-avond-zou werden
gehouden, .waarbij twee Franse gasten aanwezig zouden 'z i Jan.

Over,.deze.avond konden geen nadere inlichtingen wor&en
verkregen, !' "; ' : ; '•'•'>' •••••"•

Over de vopr-laatste bijeenkomst van Frateco zonden
wij een jnelding toe, onder Nr. 250, d'.d. 8"6-50»;

I.D.



INLICHTINGENDIENST BEVERWIJK . Q Juni

Kr.. 250

Onderwerp: Bijeenkomst "FBATECO"-' Esperantisten-

*!/_-'

"i «JUNI 1950
groep te Beverwijk, op 2 Juni 1950 — i /.'"[);

Op Vrijdag 2 Juni 1950 kwam "Frateco", de afdeling

Beverwijk van de Bond voor Arbeiders-Esperantisten in het

gebied der Nederlandse taal, in een. bijeenkomst bijeen,

tot afsluiting van de gehouden wintercursus.

De bijeenkomst werd geleid door de voorzitter van voor

noemde afdeling: Johannes Everardus MEIJER, geboren te

1 Amsterdam op 18 October 1905, van beroep kantoorbediende
"i ' •

Fa. Van ieer, wonende te Beverwijk, Berkenlaan 19.

De avond had het karakter van een gezellig samenzijn.

Onder de aanwezigen bevonden aich drie "afgestudeerde"

cursisten, die door de voorzitter werden toegesproken,

Een van de drie nieiawe leden heeft de leraren in het

Esperanto bedankt voor het genoten onderwijs.

Medewerking aan de avond verleende de telepaath MIRAUO

Aangekondigd werd dat in September opnieuw een tentoon

stelling van de orgi-jïsatie sal worden gehouden, terwijl

daarna met een nieuwe Esperantocursus zal worden begonnen.

I. B.

N.B. Van Meijer voornoemd werd
reeds een Informatiekaart
ingezonden.

C
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Onderwerp gur s us 21 s pe rant o

Antwoord op verzoek ««B»̂ —« /- -
Min.V.B.Zaken dd.~22.ll.49 en 8»5.50 nr.75046

Bi.1 la(,e l*

PARi X/T
5 JWK 1950

ACD/
25-5.50

dat In verband met nevensvermeld verzoek

''afd.Velsen

wordt bericht/op de volgende adressen woonachtig zijn:

Dirk Hartoghdwarsstraat 9 (thans vernoemd ïasmanstraat)

Albert Gerrit EEÏÏTER, geboren 10.12.87 te ürk, van beroep

schilder, gehuwd met Trijntje vyennis, geb.l6»7«87 te Westzaan,
.u e n van zijn kinderen Hendrik, geboren 20-5.14 te Velsen, en

woonachtig op hetzelfde adres is lid van de Vereniging van
Arbeiders-Esperantisten, afdeling Velsen.

Geen der gezinsleden treedt op politiek gebied op de
voorgrond.Volgens informaties p.v.d.A» georiënteerd.

2»Erkenstraat 45 bestaat in de gemeente Velsen niet.Hier wordt

bedoeld:

Eikenstraat 4.5.

Klaas, DIJKHUIS, geboren 17«8«08 te Termunten, grondwerker,

gehuwd met Wubbina UIL? geboren 4«5»10 te Termunten. Beiden

zijn lid van de Vereniging van Arbeiders-ïlsperantisteu,afd.
Velsen. Dijkhuis treedt op politiek gebied, zover bekend, niet

op de voor grond «Zijn echtgenote was_ in̂  1948 lid van de HVB»

Hagel ing er we g 61
Egbert KNOL, geboren 9.2*89 te Smallingerland, ijsbereider,

gehuwd met Arnoldina Riethpf, geboren 10-11.86 te Rotterdam,

^en van zijn kinderen Hans Adrianus KNOL.» geb. 15.10*25 te
Rotterdam, van beroep ijsbereider, woonachtig op hetzelfde
adres is lid van Vereniging van Arbeiders-Usperantistenj

Hoewel geen der gezinsleden op politiek gebied op de

voorgrond treedt, wordt alhier aangenomen dat (gelet op de

omgang met communisten) het gezin enigermate communistisch is

georiënteerd. In 1948 werd voorts vastgesteld dat &èf, S.Knol,
geabonneerd was op het dagblad "De Waarheid11.

In verband met vorenstaand onderzoek kon tevens wor-

den vastgesteld:
a. Voorzitter van de Vereniging van Arbeiders-^sperantisten/is1

vi Abraham van der 3TARRB, geboren 21.6.90 te Rotterdam, kan-

^ toorbediende, wonende Spieghellaan 15 te Velsen.
Volgens inlichtingen is bedoeld persoon lid van de partij

vari de arbeid, /en propagandist voor de Bellamy-gedachte.

b.



Vertrouwelijk b ld 2» 2*

b« leden van de Vereniging van Arbeiders-Esperantisten,af d. Velse

volgens gegevens 1949:

./ '"tl. Geert j e KFFQIjgeb.12* 7. 31 te Yelsen, zonder beroep, dochter

-stl van grans JOOL, geb. 26. 4. 87,0psterland, los arbeider, bei-

^ den woonachtig Burgemeester Enschedelaan 16 te Velsen.

G»Knol treedt, zover bekend op politiek gebied, niet

op de voorgrond. Haar vader F. Knol is propagandist voor de

O» P» UT» «Hij is een broer van jS.Knol vermeld op bladzijde 1.

2 «Hans Adrianus EUOL, geb. 15- 10» 23 te Rotterdam. (Zie mutatie

op bladzijde 1. onder 3- )

/t 3'Pirk QASTRIGÜM,geb.l9.2«95 "te Gastricum,van beroep bakken-

' schipper, wonende Velsen P*C-Hooftlaan 6- Betrokkene was

vóór 1940 lid van de Landelijke Bond van werkverschaff ings-

arbeiders "Eendracht maakt macht" (mantel-organisatie CPN)»

Hij treedt thans niet meer op voorgrond, is echter wel com

munistisch georiënteerd.

yf4»Alida Maria Gastricum-Iubbers, geb. 26.7.97 te Beverwijk,

echtgen* v. D. Gastricum, voornoemd, wonende p«C«Hooftlaan 6

te Velsen. Zij treedt op politiek gebied niet op de voor-

/r grond. De bij haar inwonende dochter en schoonzoon staan

s als coïamunisten bekend.

5. Klaas DIJKHUIS)geb.l7»8'08 te Termunten- (Zie mutatie op

bladzijde l onder 2. )

6»Wubbina DIJKHUIS-. (Uil) ,geb. 4. 3.10 te Termunten. (Zie raat a t i

bladzijde l onder 2.)

7. Hendrik KBÏÏgER, geb-20-3'14 te Velsen. (Zie mutatie op
% — "
bladzijde l onder 1.)

Jaoob MULPJSR, geb. 13. 9. 90 te Termunten, van beroep timmer-

man, wonende Lindenstraat 28 "te Velsen. Betrokkene is com-

munistisch georiënteerd. Gegevens eerder per informatie-

kaart gemeld.

* l g. Maria Oatharina van der STARRE, geb. 27» 6. 27 te Velsen, van

beroep kantoorbediende, dochter van Abraham van der Starre

(Voorzitter, zie mut. bladzijde 1. ) wonende Spiegellaan 15

te Velsen. Zij treedt, zover bekend, op pflitiek gebied

niet op de voorgrond.

tlO'Abel VOS, geboren 24-6.03 te Termunten, van beroep grond-

werker, wonende Hadleydwarsstraat 6 (thans vernoemd Boer-

have straat 6) te Velsen. Betrokkene is (gegevens 1949)

van de ^» y.g. ) ]_1

X



Vertrouwelijk bldz* 3.

70 S- (Uil) ,geb.2. 8-04 te Jffleuwolda.,' echtgenote van
Abel Vos, voornoemd, wonende Boerhavestraat 6 te Velsen.

Betrokkene treedt op politiek gebied?, zover bekend, niet op
de voorgrond.

12yJjBllegien Vos, geboren 28«8-26 te Termunten, van beroep kan-
toorbediende, zoon van Abel gQS, voornoemd, wonende Boerha—
vestraat 6 te Velsen. Betrokkene treedt, zover bekend, op
politiek gebied niet op de voorgrond.

ylMaroelis Jacobus VOOGD, geb» 18* ?• 09 te Harlingen, van beroep
*~ boekhouder, wonende Velserduinweg 221 te Velsen. Betrokkene

treedt op politiek gebied, zover bekend niet op de voorgrond

• ' 14yTBngelbertus Qornelis WALS, geb. 2Q-5«13 "te Velsen, van be-
"T) j roep terrein-opzichter Hoogovens, wonende Allexander Bell-

straat 60 te Velsen. Betrokkene treedt, zover bekend, op po~-
A litiek gebied niet op de voorgrond.

15 • f Aart van WOENSEL, geboren 8-H'OO te Zwartewaal, van beroep
•""~~"* timmerman, wonende Tuinderstraat 15 te Velsen. Betrokkene is
^ communistisch georiënteerd.(Gegevens per informatiekaart

reeds eerder vermeld.)

I6.llaanke Gornelia van WOEMSBL-CStolp), geb. 31.12.03 te Velsen
echtgen.v.A»v.Woensel,voornoemd, wonende Tuinderstraat 15 te
Velsen. Treedt, zover bekend,op politiek gebied niet op de
voorgrond.

JL7« JQornelis Abram SCHONENBERG-, geb.16.6.11 te Katwijk, van be-
/^Voep hoofd-agent van gemeente-politie, wonende Jac.Oatslaan
t" lV**/L9« te Velsen. Betrokkene treedt op politiek gebied niet op

op de voorgrond. Hij is in Christelijk verband georganiseerd
Heeft inmiddels als lid bedankt.

Deze personen worden allen vermeld in het zg»
jarlib/ópL949 van S-A»T- (Sennacieca Asocio Tutmonda).Dit boek-
werkjeworaT*hier bijgevoegd. Hierin staan onder ffBeverwi jkrt de
volgende te Velsen woonachtige personen vermeld:
f G.QTTE, Watervlietstraat 37» Volgens bevolkings-gegevens is

OTTE, geb.14*8'17 te Leiden per 13.12-43 naar Hoorn
vertrokken.Thans is op dit adres nog woonachtig:
Hermanus Johannes QTTjj, geb. 8-9»93 te Bennebroek, van be-
roep fabrieksarbeider,Het is nog niet bekend of deze even-
eens lid van bedoelde vereniging is» Op politiek gebied
treedt hij niet op de voorgrond.

Lena OOSTVEEN, geb. 12.8-21 te Velsen, van beroep'kantoorbe-
diende, wonende Duinvlietstraat 120 te Velsen. Zij treedt op

politiek
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politiek gebied niet op de voorgrond.

Voor zover de politieke oriëntering van bovenbedoelde
personen alhier niet bekend is, zal deze worden nagetrokken en
indien nodig afzonderlijk worden medegedeeld.

EINDE»
<*.
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Nr. 163

DIENSTGEHEIM

Onderwerp: P.J. Eijken te Beverwijk. ' f.^61 A" LCÏÏi#3033
ƒ* i

In onze melding Nr. 96, d.-d. 20 Maart 1950, hebben ""
wij nadere mededelingen gedaan over de AKGOB en het
Zangkoor DOV,'welke beide organisaties alhier door
esrtreme figuren gepenetreerd zijn.

Aan beide organisaties wordt ook actief meegewerkt
f*f\r Paulus Jacobus Eijken, geboren te Amsterdam op

22-9-1902, kantoorbediende H.O., wonende te Beverwijk,
/ Stumphiusstraat 24.

Op 5-3-50 werd een nieuwe Informatiekaart van hem
f ingezonden,

x In voornoemd schrijven werd hij genoemd onder Nr. 7*

Over zijn activiteit in het ip, kwartaal 1950 kunnen
wij nog het volgende melden: **

1. Blijkens publicatie dagblad "Kennemerland" d.d.
20 Maart 1950 is hij voorzitter van de KernRAAD der
K.N.ĝ S, zijnde het overkoepelend orgaan der Beambtën-

0. i< • ê~n"~Srbe i derskern van dit bedrijf. Van de Be ambtenkern
is hij eveneens voorzitter. Van de Arbeidërskern is
thans P.M. Mulder voorzitter, waarover wij schreven
in onze melding Nr. 149, d.d. 6 April 1950.

2» Als voorzitter van de Beyerwijkse afdeling van de
Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers
"Mercurius" heeft hij voor de leden hiervan op 21 Maart
1950 een lezing laten houden door de bekende extreme
figuur Willem van Iependaal over het onderwerp "Taal,
volkstaal en Volkshumor". De bijeenkomst vond plaats

f in de bovenzaal van gebouw "Het Centrum" aan de Koning-
v straat te Beverwijk, welke zaal een capaciteit heeft

van omstreeks 150 personen. "Het.gehoor was niet groot",
aldus het persverslag van 22 Maart 1950.

3* De Geheelonthouderszangvereniging D.O.V, te
Beverwijk gaf op 23 Maart 1950 een gemengde zanguitvoe-
ring te Wijk aan Zee. Naast het vocale gedeelte was er
in het programma ook declamatie en enkele pianosoli
van Bach en Chopin.

"De Waarheid" van 30-3-50 publiceerde nog een be-
richt over het Jubileum van de ANGOB-afdeling Zaandam I,
die op 1-4-50 45 jaar bestond.

I.D.
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Nr. 10$

DIMSTGEHEH

Onderwerp: Polemiek over de weigering van
een vergunning tot opvoering van
"Allerzielen""door de extreme
Toneelver."Nieuw Leven" Beverwijk.

Onder verwijzing naar hetgeenJhlerover reeds door ons •
werd medegedeeld in onze melding Nr. 96, d.d. 20 Maart 1950,
kunnen wij thans nader enkele mededelingen doen die verband
houden met het weigeren van een vergunning aan de extreme
Drankbestrijdingstoneelverefciging "Nieuw Leven" door de
Burgemeester van Beverwijk.

Deze weigering heeft in de pers nog al wat stof doen
opwaaien en inUaet plaatselijk dagblad "Kennemerland" geleid
tot een polemiek, î aarüaj vooral extreme figuren op de voor-
•grond zijn getreden.

\r bestuur, leden en activiteit van "Nieuw Leven"

verwijzen wij nogmaals na. r onze meldingen Nr. 139, d. d.
13-8-49, Nr. 248, d.d. 2-11-49 en Nr. 96, d.d. 20-3-50.

Voor de verder in deze melding genoemde Gemeenschap
Beverwijk van het Humanistisch Verbond, verwijzen wij naar
onze meldingen Nr. 209, d.d. 5-3-50 en Nr. 155, d.d. 7-4-50.

"De Waarheid" van 23 Maart 1950 opende de perscritiek.
Onder .de kop "Beverwijkse burgemeester verbiedt "Allerzielen"
schreef het blad:

"De burgemeester van Beverwijk heeft de opvoering van
het toneelstuk "Allerzielen" van Herman Heijermans verboden.
Dit stuk is in studie genomen door een amateur-toneelgezel-
schap ter plaatse.

De burgemeester meent, dat de strekking van dit spel
beledigend geacht moet worden voor een deel van de burgerij.
Dergelijke berichten waren enige tientallen jaren geleden
schering en. inslag en wij verkeerden in de naieve mening,
dat een dergelijk, van bekrompen inzicht getuigend verbod,
niet meer mogelijk was.

(Vet gedrukt) Dat zulk een verbod een belediging is aan
de nagedachtenis van Nederlands beste toneelschrijver,
deert de Beverwijkse burgemeester blijkbaar minder."

-Op 24 Maart 1950 verscheen in het Beverwijks dagblad
"Kennemerland" het eerste ingezonden artikel tegen het
besluit van de Burgemeester. Het stuk was ondertekend door
B.A. Rochar, Walravenstraat 21, Velsen-Noord.

Zijn artikel wordt bijgevoegd als'bijlage 1.
Inftfrmatiekaart werd reeds van hem ingezonden.
Bedoelde schrijver is:

•l Bastiaan Augusteyn ROSGHAR, geboren te Amsterdam 16-3-09,
timmerman, wonende te Velsen-Noord, Walravenstraat 21.

Roschar is lid van de C.P.N. Hij belijdt, geen godsdienst.
In 1929 was hij dienstweigeraar. Hiervoor ondergaan l jaar
gevangenisstraf in de Bijzondere Strafgevangenis in Scheve- j
ningen. In die dagen was hij aanhanger van Domela Nieuwenhuis!
en de Ned. Bond van Vrije Socialisten, de anti-militairisti-
sche organisatie N.B.V.S.
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2.
Hij is lid geweest van de J. G.O.B., een anti-militai-

ristische organisatie, behorencie tot de Vlarngroepen.
Hij is verder lid van de B. V. S. H. af d. Beverwijk.

In 1948 was hij hiervan voorzitter en leidde o. a. de ÏÏ.S.V.H.
vergadering te Beverwijk op 25-11-48.

In 1946 was hij secretaris van de E. V. G. Bouwvakken,
afdeling Beverwijk.

Voorts is hij vanaf 1948 bestuurslid der C. P. K'. -af deling
Velsen-Koord en secretaris van de Vrijdenkersvereniging
"De Dageraad" afdeling Vel s en -K oor d.

Op 24 Maart 1950 verscheen in "Kenneinerland" het tweede
ingezonden artikel tégen het' "besluit van de Burgemeester van
Beverwijk. Dit artikel was onaertekend door S. Bonke,
Hoogdorperweg 2 E te Heemskerk.

Bedoelde Bonke komt in onze carthotheek als volgt voor:
Sieger BONKE, geboren te Zwolle 16-4-96, van beroep

timmerman K. H. H. S., wonende te Heemskerk, Hoogdorperweg 2 E.
Hij woont vanaf 17 Juni 1947 te Heemskerk. Daarvoor woonde
hij te Plaarlem aan de Van Kingsb er straat.

Hij belijdt geen godsdienst. Voor de oorlog was hij lid
van de S. D. A. P. en het H. V. V., thans van de P. v. d. A. en het
K. V. V.

Bij het N. V. V. is hij georganiseerd in de Algemene
Nederlandse Metaalbewerkers Bond, afdeling Beverwijk.

Op de vergadering van deze organisatie d. d. 6-5-49
werd hij gekozen tot bestuurslid, welke functie hij heden
nog bekleed.

Zijn artikel wordt als bijlage l bijgevoegd.

Het 3e ingezonden artikel tegen de genomen beslissing
verscheen op 25 Maart 1950 ih "Kennemerland". Dit was onder-
tekend door M. Schmohl-Heijnes, Vondellaan 89, Beverwijk.

Bedoeld artikel wordt als bijlage 2 bijgevoegd.
Van de schrijfster werd reeds een Informatiekaar t inge-

zonden.
Zij is genaamd:
Maria Elisabeth Schmohl-Heijnes, geboren te Amsterdam

12-9-09, zonder beroep, wonende te Beverwijk, Vondellaan 89.
Zij is lid van de P. v. d. A., afdeling Beverxvijk. In 1949

was zij commissaris in het Bestuur van deze afdeling, doch
trad als zodanig af op de vergadering vari 13-1-50.

Zij is verder voorzitster van d'e Vrouwenafdeling van de
P. v. d. A., afdeling Beverwijk.

Haar man is lid van het Humanistisch Verbond, 'Gemeenschap
Beverwijk en zat op 26-9-49 in het Comité van Aanbeveling
voor deze Gemeenschap.

Zelf bezocht zij op 19-9-49 te Beverwijk de oprichtings-
vergadering van het G. P. H. Vredescornité Beverwijk.

Door de Vrouwengroep p.v.d.A. werd zij op de Partij-
afdelingsvergadering van 15 Maart 1950 Je Beverwijk als
9e bestuurder voor de afdeling aangewezen, zodat zij opnieuw'
in het bestuur kwam.

Haar man is eveneens lid van de P.v.d.A. en bekleedt
de bestuursfunctie van penningmeester, afdeling Beverwijk,
in de federatie. Finantieel Federatieverslag gaf hij op de
vergadering van 5-4-50.

Zij belijdt zelf geen godsdienst. Haar man staat bij het
Bevolkingsbureau ingeschreven als Neü. Hervormd.
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Als 4e ingezonden artikel werd ,op. 23 Maart 1950 in

"Kenneiaerland" een verdediging geplaatst van het door de
Burgemeester' van Beverwijk genomen besluit. Dit artikel was
ondertekend door E. Brakenhoff, Alkmaar s eweg 214, Beverwijk.,

Bedoeld artikel wordt als bijlage 3 bijgevoegd.
Het personalia van de schrijver is als volgt:
Franciscus BRAKJpSOFF, geboren Velsen 24-11-98, van. beroep

electricien Papierfabriek van Gelder & Zn. Velsen-Moord,
wonende te Beverwijk, Alkmaarseweg 214.,

Hij is Nederlander en R.K. van godsdienst.
<

Het 5e ingezonden artikel, wederom gericht tegen het
genomen besluit van de Burgemeester van Beverwijk, met welk
artikel de..redactie tevens de discussie over de zaak "Aller-
zielen" beëindigde, verscheen, in "Kenneiaerland" van 29 Maart'5C

Dit artikel, dat als bijlage 4 wordt bijgevoegd, was on-
dertekend door J.W. v.d. Meij, Galgenweg l, Beverwijk.

Een Informatiekaart werd reeds van hem ingezonden.
Bedoelde schrijver is genaamd: Jacobus Wilhelmus van der

Meij, geboren te Haarlem op 20 Mei 1900, bloemist, wonende
te Beverwijk, Galgenweg 1.

Hij beweegt zich veel "in communistische organisaties en
is vermoedelijk zelf ook lid van deze partij. Reeds.in 1946

. voerde hij verkie,zingspropaganda voor de C.P.il.
f Hij is verder lid van de plaatselijke communistische

Culturele vereniging, de A.B.C., Hij is een goed amateur
toneelspeler en treedt regelmatig op met een vertolking van
Herman Heijermans stuk "Feest". Hij droeg dit o.a. voor
op de l\f. V. B.-bij eenkomst te Beverwijk van 28-11-49. Veder
nam hij met dit stuk deel aan het A.B.C.-Festival op 26-3-50
te Amsterdam. Hi± behaalde daar de eerste prijs met lof
voor de beste "malijke prestatie".

"De Waarheid" van 27-3-50 schreef over hem:
"De eerste (eerste) prijs ging naar de heer van der Meij,

die in Heijerman's schets "Feest" aan het ".jong e jannen" ge-
slagen was, d.w.z. dat hij niet minder dan gegen rollen alleen
voor zijn rekening nam (en voor een amateur bewonderingswaar-
dig, sober en goed!)."

Van 18-26 Maart 1950 maakte hij ook deel uit van de jury
bij de Toneelwedstrijd op het A.B.C.-Festival te Amsterdam.
Wij verwijzen hiervoor naar onze melding Hr. 93, d.d. 18-3-50.

Op 4 April 1950 verschenen in het dagblad "Kennemerland"
een drietal protesten tegen het speelverbod van "Allerzielen".

Deze worden als bijlage 5 bijgevoegd.

Het eerste protest was van het bestuur van de Gemeenschap
Beverwijk van het Humanistisch Verbond.

Van dit bestuur werden reeds inforraatiekaarten ingezonden.

. Het tweede protest was van het C.P.K.-raadslid J.Zuidersma
te Beverwijk.

Jan Zuidersma, geboren te Sleen 25-12-93» timmerman,
wonende te Beverwijk, Alkmaarseweg 285,.is reeds 26 jaar lid
C.P.N-. Hij is politiek-secretaris van de afdeling Beverwijk
en Propagaiadaleider in het Districtsbestuur District Kennemer-
land vanaf 1946. Van hem werden reeds talrijke meldingen en
een informatiekaart ingezonden.
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Het derde protest was van de Communistische fractie

van de Gemeenteraad Beverwijk, "bestaande uit de heren
J.' Zuidersma, W. Swar'ts en A. Kuiper, allen te Beverwijk.

Van deze 3 raadsleden werden reeds eerder informatie-
kaarten ingezonden.

Het protest is een voorstel aan de1 raad, waarin o.m.
het volgende wordt voorgesteld:

"Het wantrouwen in zijn (de burgemeester) beleid tot
uiting te willen brengen, door het salaris van deze burge-
meester met één gulden per jaar te verminderen."

Over deze protesten schreef het dagblad "De Waarheid"
van 6 April 1950 het volgende: - *

"Het verbod van "Allerzielen
Protesten bij burgemeester van Beverwijk

Het Humanistisch Verbond, afd. Beverwijk heeft een
schrijven gericht aan de burgemeester van Beverwijk naar
aanleiding van diens verbod tot opvotring van "Allerzielen"
van Heijermans. Het Verbond protesteert tegen de handelwijze
van de burgemeester en kenmerkt zijn beleid als een ernstige
beperking van vrije meningsuiting. Verzocht wordt &et verbod
te herroepen. Het protest, dat het Humanistisch Verbond
tegen het verregaand" benepen standpunt van de Beverwijkse
burgemeester heeft laten horen is terecht.en verdient onder-
steund te worden en zeker niet in de laatste plaats door de
P.v.d.A.-raadsleden.

Bekend is, dat het Humanistisch Verbond fungeert als
een mantelo.rganisatie van de P.v.d.A. 'Overigens werd uit
de kringen' van de humanisten geen enk'el woord van' afkeuring
uitgesproken toen de P.v.d.A.-burgemeester van Doetinchem
in 194-8 een' voorstelling van Heijermans "Allerzielen" verbood*

De cofflmunistèBche raadsfractie te Beverwijk heeft zich
inmiddels tot de burgemeester gewend met de vraag, welke
motieven hem hebben geleid tot het verbieden van de opvoering,
In een motie brengt zij tevens haar afkeuring over het
verwerpelijke optreden van de burgemeester "tot uiting."

I.D.



at orrèe lezers te vertellen hebben

Hei verbod van „Allerzielen" fe Beverwijk' *
(Buiten Ver'antwóordelijèheid van de

" 'Redactie). , y
De 'burgemeester van'Itexerwijk heeft

één van de vermaardste stukken van
Nederlands grootte toneelschrijver
Herman Heijerman'S" onwaardig "geacht,
om te worden gespeeld: de opvoering
van „Allerzielen" is verboden.

Ons land maakt zich steeds meer be-
spottelijk: -het Vf^ert .schilderijen van
Van Dongen, het procedeert over een
wereldberoemd boek van de Engelsman
Lawrence, en het beledigt dé nagedach-
tenis van een groot Nederlander.
De burgemeester heeft „aard en strek-

king, beledigend geacht .voor, een Jeer
groot deel Vaa de vtós^olkiipig •,; van ^Be-
verwijk en voor -het keijk'genootsenap;'
waartoe zij behoren". ÏJeverwijk be-
staat namelijk voor 60 ' pet uit katho,-
lieken.- , "j, ;; ''; v ' . - '•. • • •

Nu kan een burgemeester een toneel-
stuk alleen verbieden, indfien het in,
strijd is met de goede zeden'of gevaar;
oplevert voor de openbare orde.

Liep in- Beverwijk de orde gevaar?
Zo ja, welke katholieken (die zich'be-
ledigd zouden' achten!) hebben dan ge-
dreigd, de orde te verstoren? En zo zij
er zijn geweest, welke" burgemeester
wijkt dan voor zulk' een dreigement?

De bevolking Van Beverwijk heeft er
recht óp,' té 'weteni' om 'welke werke-
lijke redenen Heijermans' beroemd
stuk is verboden. We kunnen er 'slechts
één vermoeden: de leiding der katho-
lieke meerderheidvan Beverwijk maakt
van haar macht gebruik, om aan de
minderheid vrijheid van eigen gestelijk
leven te ontnemen, .In strijd met de
geest en bedoeling van onze democratie,
welke aan een minderheid (ook al
heeft dje.niet de,macht) dezelfdejcech-,
ten waarborgt op 'vrijheid van feéwetpp'
en van geest als aan een meerderheid.
In Amsterdam zijn- 45 % der inwoners
onkerkelijk, in de Zaanstreek ï,èlfs 51
«/». Heeft men ooit gehoord, dat daar
een katholiek toneelstuk is verboden?
Of in het protestantse Friesland? Nim-
mer. Indien katholieken wel alle vrij-
heid voor zich zelf opeisen, waar-zij in
de minderheid zijn, en die vrijheid,aan
andersdenkenden weigeren, indien zij
in de meerderheid rijn, dan misbruiken
zij de democratie; om haar uit te hollen
en haar te vernietigen. Zo zijn die be-
doeling in Beverwijk niet hebben —

VRIJDAG 24 JÏAART 1950

wij hopen van harte, dat onze roomse
medeburgers zulk een dictatuur niet
.willen! — iian kunnen zij slechts één
'flitig doen: met ons eisen, dat Heijer-
nmns toneelstuk zal worden gespeeld.
Niemand, behoeft er heen.te gaan,, even-
min als protestanten en onkerkelijken
een katholiek toneelwerk behoevèff 1*
bezoeken.

Tachtig Jaar hebben onze voorouders
gestreden tegen de rooms-spaanse in-
.quisitie. Eeuwen hebben de grootst»
geesten gevochten voor vrijheid ven
geweten en van het woord. Is dat allei
vergeefs geweest? .. .'

.,. Medeburgers, of gij katholiek, .projes-
tant of onkerkelijk zijt, protesteert
tegen een politiek, welke onverdraag-
zaamheid aankweekt, welke ons -zou
willen verdelen in vijandige kampen, ,
en de gemeenschap zou verscheuren,
indien zij zou worden voortgezet. 6e-
lijke, rechten voor allen, hoe ook hun
'léveris- en wereldbeschouwing is! : De
democratie zelve staat hierbij op het
spel.
Velsen-Noord, Maart 1950

Walravenstraat 21. B. A. ROCHAR

„AHerxieïen" 11
De Geh. Onth. Toneelvereniging

„Nieuw Leven" had het plan opgevat,
het zo bekende toneelwerk ,;,Allerziè-
len" van Herman Heyermans in studie
té hemen. Prompt daarop kwam vaa
Katholieke zijde commentaar, -dat, ge-
zien de goede verstandhouding en bur-
gerzin der verschillende volksgrbepen
3n Beverwijk „Nieuw Leven" adviseerde
'af te zien van „Allerzielen" en'hét stuk
niet \te spelen. De nadruk werd er 'te-
kens opgelegd, dat de overheid van
^Beverwijk het in haar macht had, <1»
opvoering te verbieden, omdat het stuk
;de, Katholieken in hun gevoelens' zon
; kwetsen.

Wat ik vreesde, is al gebeurd. Zater-
dagavond werd in Dagblad „Kennemer-
land" 't bericht geplaatst, dat de burge-
meester de opvoering heeft verboden.
Jaren geleden heb ik, deel uitmakende
van. epn toneelvereniging te Velsen,
„AÖersdelen" helpen opvoeren. Dat }*
in honderden Fratsen gebeurd. WJ*
Heyermans en zjjn werk kent en ge-
kend heeft, moet kunnen voelen, dat
hij nimmer met zijn werk de bedoeling
heeft gehad te kwetsen.

De jaren 1940-19*5 zfln te vers ta
onze hoofden gegrift, vandaar dat wQ
die dictatuur, .van .welke, kant ook,
verafschuwen. En die kant gaan wij
zeker op, wanneer een bepaalde volks-
groep pressie gaat uitoefenen op dat-
gene, wat een toneelvereniging - als
„Nieuw Leven" mag en niet mag sp«-
j*»..:. " " ... • .

Ik geef- .regisseur, en bestuur ywa
„Nieuw Leven" dan pok in overweging,
(.Allerzielen" -toch te spelen, al is het
dan ook in besloten kring.
Heemskerk, Maart 1950. S, BÖNKE.
o Hoogdorpeïweg 2 E. /JZ-K .- -.



Wat onze lezers te vertellen hebben
Allerzielen ( I I I )

(Buiten verantwoordelijkheid der Red.)
Juist in deze passieweken, waarin de

m?ns zo dicht nadert tot het lijden van
Christus en door dit lijden tot mede-
lijden komt met de ganse mensheid,
heeft het bericht omtrent het verbod
van opvoering van „Allerzielen" mij
diep getroffen.

„God is zó groot, dat H« niet ge-
hoord kan worden", zegt de jonge
vrouw Rita in „Allerzielen". En pas-
toor Nansen zegt, nadat Rita's kind in
zijn pastorie geboren is, tegen pastoor
Bronk: „Dat lijden zo dichtbij van de-
ze vrouw heeft me rijper gestemd voor
een taak van liefde voor een mens-
heid die in marteling geboren wordt".

Dit is de kern van „Allerzielen", dat
Heijermans, onze grote schrijver en de
grondlegger van ons volkstoneel, heeft
geschreven. Geen'spotten met wat hei-
lig is, integendeel, dat heilige zuiveren
vaij alle vuil, waar het door onwe-
tendheid en wanbegrip zo vaak be-
smet wordt. Kan dit de mens kwetsen,
die waarliik de diepe zin en betekenis
van geloof en leven tracht te door-
gronden, om als mens tegenover z'n
medemensen te kunnen staan?

Het probleem dat Heijermans hier
gesteld heeft, is verouderd, zoals er
•zovele sociale problemen ongelost en
daardoor Verdwenen zijn. Maar nooit
zal de gedachte verouderen, die de die-
pe zin en strekking van dit stuk wa-
ren: de striid tegen alles wat onze
menseliikheid en daardoor onze ziel
kan besmetten. Een oplossing geeft het
stiik niet. De beide pastoors en Rita :|
zullen eens tot een comtjromïs moeten
tornen. Dit comnromis. dat' onvermij-
delijk is en dat luist te deze tiid voor
ons allemaal zo bitter noodzakelijk fs.
zal nooit door enig verbod bevorderd
worden Integendeel, het kan alleen
maar tot verwildering leiden, wat ons
aller zielen toch zeker schaden zal.

„Allerzielen", ik heb 1e nog eens ge-
lezen en opnieuw «o diep aangevoeld
het vechten van He mens Heijermans
voor de zuiverheid van onze zielen.
Dat het nu in deze tijd nog tot een
verbod moest komen, stemt tot wee-
moed. Ongevoerd zoals de bedoelms
was in kleine besloten kring, zou het
pen waardig sluitstuk eeweest ziin van
de herdenking van deze kunstenaar,
die nooit geschroomd heeft de vinger
op de wonde plekken te leggen. Ik
^ph het boekske eerbiedig terzijde ge-
legd.

De leden van de Toneelvereniging
..Nieuw Leven", die na een eerste mon-
delinge toestemming aan het -Instude-
ren van dit stuk zijn begonnen, zullen
wel veel tijd, moeite en geld geofferd
hebben: de teleurstelling zal wel groot
zijn. Maar zij moeten wel bedenken dat

•dit verbod werkt als een boemerang.
Het treft niet hen, die Heijermans'
werk nieuw leven «n bezieling hebben
willen geven, maar keert als een aan-
klacht terug tot hen, die dit verboi
veroorzaakt hebben.

M. SCHMOHL—HEIJNBS.
Beverwijk, Maart 1850.
Vondellaan 89.



Wat onze lezers te vertellen hebben
(Bulten verantwoordelijkheid der Red.)

„Allerzielen" (4)
Inderdaad is „Allerzielen" beledigend

en kwetsend voor katixolieken, omdat
dit stuk gebaseerd is op een grote en
grove leugen omtrent de leer der Ka-
tholieke Kerk. Immers er worden pas'
toor Bronk woorden in de mond ge-
legd en door de Bisschop bekrachtigd,
welke de Kerk niet leert, en dus leu-
gens zijn. Bovendien is rlit stuk zozeer
afgestemd op de domme sensatiezucht
van de massa dat dit mij van Heijer-
mans ontzettend tegenvalt. Maar ja,
wat was in de dagen toen dit stuk
werd geschreven meer in trek dan zo'n
sensatiestuk en hoe kon men beter de
domme massa, beïnvloeden dan door
het brengen van zulk prulwerk?

Want met Allerzielen geeft Heijer-
mans blijk dat hij niet eens op de hoog-
te is van de stof die hij behandelt.
Alles is even onwaarachtig en vol
humbug. Men denke slechts aan de
pastoor die niets anders heeft dan een
slaapkamer, een studeer-woonkamer
met een keuken en een alkoof voor de
huishoudster, die niets anders bezit dan
een paar boeken en een globe, welke
door de koster bij zijn vertrek in een
zak worden gedeponeerd en naar de
vrachtrijder gebracht. Of aan het meisje
van 19 jaar wier vader zelfmoord heeft
gepleegd, welks moeder natuurlijk dood
is. haar broer in de egvangenis ver*
blijft, het zusje van zeventien op de
slechte weg is, haar aanstaande man op
zee en wiens ouders natuurlijk ook
dood zijn enz. enz.

De hele parochie in opstand omdat
haar pastoor een menslievende daad
aan een medemens bewijst Hu lijdi
armoede, omdat hu de parochianen
steeds voorhoudt de helpende hand te
bieden aan de armen en behoeftigen
Neen, zegt de koster, dan de vorige
pastoor die bad er slag van om de men-

sen naar de mond te praten en daarom
kreeg hij van de boeren en andere pa-
rochianen dan ook volop vlees en an-
dere gaven. Maar bij pastoor Nansen
•met zijn moderne ideeën (welke al 1900
jaar oud zijn) is armoe troef. De pas-
toor mag nog blij zijn als de koster
hem de helft van de opgegraven dood-
kisten brengt, om er de kachel mee
op te stoken!

Ja, ja, geachte boeren, burgers en
buitenlui, nou ziet u eens wat esn pas
toor te verduren heeft die de leer
van Christus te de practjjk wil bren-
gen. Op zijn nummer gezet door zijn
collega, pastoor Bronk, ontzet uit zyn
ambt door de Bisschop. nagesehreeuv/d
en uitgejouwd en met stenen gegooid
door zijn parochianen. De koster die
het kistje met het lijkje steelt en in
ongewijde aarde begraaft en meer der-
gelijke onzin, te veel om op te noe-
men.

Inderdaad, laat Heijermans de jonge
vrouw Rita zeggen: „God is zo groot
dat hij niet gehoord kan worden", maar
hij was dichter by de waarheid ge-
weest als hij gesehrevec had: „God is
zó sroot dat men Hem overal hoort en
ziet".

Zo zou ik kunnen doorgaan en bladzij
na bladzij onder de loupe kunnen ne-
men. Maar genoeg hierover. Voelt u nu,
geachte vereerders van Heijermans, hoe
wij katholieken ons beledigd voelen
door het schrijven van dergelijke on-
zin? Ik geloof stellig, dal als Heijermans
nu nog leefde, hij zich schcamen zou.
„A'lerzielen" ooit geschreven te heb-
ben. Het tegenwoordige publiek vraagt
om stukken met meer inhoud. ..Nieuw
Leven" als' neutrale vereniging mag
blij ztin dat de burgemeester hen heef*
afgeraden dit stuk te spelen, niet al-
leen wat inhoud betreft maar in het
beland vrr> ^aar ('nniteurs.
Beverwijk. Maart 1930.
Alkmaarseweg 214.

E. BRAKENHOFF
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Wat onze lezers te vertellen hebben
(Buiten verantwoordelijkheid dei Red.)

„Allerzielen" (5)
Nog slechts enkele weken geleden

hebben wij in „Kennemerland" een
voorbericht kunnen lezen over de op-
voering van „Ghetto". „Allerzielen" is
evenmin anti-Rooms, als Ghetto anti-
Joods is. Men kan een toneelstuk ver-
dacht maken door berichten te schrij-
ven als kort geleden in de „Nieuwe
Haarlemse Courant" is gebeurd. In
welk opzicht zou een opvoering van
„Allerzielen" een belediging kunnen
zijn of inhouden voor dé katholieken?

i Ik geloof niet, dat één vereniging in
i Beverwijk een toneelstuk zou willen
spelen, dat men werkelijk met „anti"

; zou kunnen betitelen. Of het zou een
•anti-oorlogsstuk moeten zijn!

Het toneelstuk „Allerzielen" is zó
diep menselijk van inhoud, dat menig-
een een leerzame les hieruit zou kun-
nen meedragen. Wanneer wij genoemd

i stuk vergelijken met de film „Jeugd"
en het gelijknamige toneelstuk, dan
komt de strekking veel overeen; nog
nooit heeft iemand echter aanstoot, ge-

| nomen aan de vertoning van „Jeugd",
Waarom dan wel aan „Allerzielen"?

Als „Nieuw Leven" dit stuk speelt
voor haar donateurs in besloten kring,
geloof ik zeker dat deze hun vereni-
ging dankbaar zullen zijn, wanneer
„N. L." het in goede vorm ten tonele
zal brengen. Waarom de bedreiging:
„De Katholieken zullen het er zeker
niet bij laten" in de „Nieuwe Haarl.
Courant"? Ware Heyermans nog in le-
ven, zijn commentaar in deze, zou zon-
der twijfel zijn geweest: „Ach, Heer,
vergeef het hun, ze weten niet wat ze
cloen. Indien ik heb gefaald, mogen wij
geen kwaad met kwaad vergelden!" Of
de schrijver van het artikel in de N.
Haarl, Conrant met de inhoud van
..Allerzielen" volkomen op de hoogte is,
doet nu weinig ter zake, maar verschil-
lende katholieken in onze gemeente
kwalificeerden het bericht als vies en
ophitsend. Wanneer men begint iets of
iemand zwart te maken, zoals blijkbaar
de bedoeling van genoemd bericht, dan
kan men situaties verwachten als kort
na de bevrijding met „De Ramblers".

Het is vanzelf sprekend dat onze
burgemeester het recht heeft, en moet
hebben, om in onze plaats te weigeren
wat niet gewenst is. Overtuigd zijnde,
dat hier de titel van het stuk de klip
is geweest, waarop het schip strandde,
vertrouwen wü dat burgemeester en
wethouders na rijp beraad zullen be-
sluiten de opvoering van „Allerzielen"
voor Beverwijk in besloten kring vrij
te geven.

Als „Nieuw Leven" het stuk b.v. had
gespeeld onder de titel „Een pastoor
met-een hart van goud", had niemand
aan de deugdelijkheid van bet stuk
van Heyermans getwijfeld, want eerst
na het zwartmakende geschrijf in de
N. Haarl. Courant is de eerst gegeven

vergunning ingetrokken. Nog nooit l*
onder leiding van ondergetekende een
stuk ten tonele gebracht, of in de tekst
was elk woord geschrapt, dat maar
enigszins aanstoot zou kunnen geven
voor welke richting ook. Met hart en
ziel zou ik mij echter durven geven
voor een uitbeelding van de rol vam
de Pastoor.

J. W. v. d. MEY.
Beve rwi jk , Maart 1950.
Galgenweg 1.

(Wij beëindigen thans de discussU
over de zaak-AÜerzielen. — Red.)
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Protesten tegen ipeel-
verbod „Allerzielen"

Het bestuur van de gemeenschap Be-
verwijk van het Humanistisch Verbcmd,
heeft het volgende schrijven gericht
aan de burgemeester:

„De gemeenschap Beverwijk van het
Humanistisch Verbond, gelet op het
verbod van opvoering van het toneel-
stuk „Allerzielen" door U als burge-
meester van Bevrwjjk, voelt zich ge-
drongen uit te spreken, dat het hier
gaat om een toneelstuk van één onzer
grote toneelschrijvers, wiens werken
van belangrijke betekenis zijn voor de
cultuur van het Nederlandse volk.

Wij voelen ons dus gedrongen een
ernstig protest te laten horen, nu door
dit verbod een deel van de Bever-
wijkse bevolking niet in de gelegen-
heid wordt gesteld deze cultuurwaar-
den te genieten, hetgeen naar onze me-
ning een verarming betekent van het
algemene culturele peil, en een ern-
stige beperking is van de vrijheid van
meningsuiting.

Wij willen dan ook met klem ver-
zoeken, dit verbod te herroepen, en in
de toekomst meer blijk te geven van
een groter cultureel verantwoorde-
lijkheidsgevoel".

De heer J. Zuidersma, lid van de ge-
meenteraad voor de CPN heeft zich
over dezelfde materie met het onder-
staande tot de burgemeester gewend:
Ondergetekende, lid van de raad Uwer

gemeente is hierbij zo vrij Uw Edel-
achtbare te verzoeken hem te willen
mededelen, welke motieven hebben ge-
leid tot het verbieden van de opvoe-
ring van het toneelstuk „Allerzielen"
van Heijermans, door de toneelvereni-
ging „Nieuw Leven" alhier.

De communistische fractie van de
gemeenteraad, bestaande uit de heren
J. Zuidersma, W. Swa'rts en A. Kui-
per, heeft een voorstel aan de raad
doen toekomen, dat eveneens betrek-
king heeft op het verbieden van de op-
voering van „Allerzielen".

Hierin wordt o.m. voorgesteld:
„Het wantrouwen in ifln (de burge-

meester) beleid tot uiting te willen
breng-en, door het salaris van deze
burgemeester met één gulden per Jaar
te verminderen".
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Hr. 96.

Onderwerp: Activiteiten Drankbestrijdings-
organisaties te Beverwijk, n.l.
1. A.N.G.O.B.
2. Drankweercomite Beverwijk.
3« Nieuw Leven.
4. D.O.V.
5« Geheelonthouders Kinderclub

"Kindergeluk".

ia Over de Drankbestrij drugsorganisaties te Beverwijk,
die alhier behoorlijk gepenetreerd zijn door extreme
elementen, zonden wij U reeds de volgende meldingen toe:

A.N.G.O.B.:
•Kr. 139, d.d. l>8-49-
Nr. 160, d.d. 29-8-49.
Nr. 176, d.d. 24-10̂ 49
Nr. 248, d.d. 2-11-49.

DRANKWEERCOMITE:
Nr. 139 en 248 - bovengenoemd»

NIEUW LEVEN:
Nr. 139 en 248 - hierbovengenoemd.

D.O.V.:
Nr. 139, 160, 176 en 248 ** bovengenoemd - en
Nr* 153, d.d. 18-8-49.

J.G.O.B.: ' . . ,. -
Kr» 139, 160, 176 en 248 - bovengenoemd.

KINDERGELUK - GEHEEXOKTHOUDERS KINDERGLUB:
Nr. 248, d.d. 2-11-49.

Thans kunnen over de in de kop genoemde organisaties
wederom een aantal bijzonderheden worden gemeld:

A.N.G.O.B.:

in 1949 door het dagblad "De Waarheid" nog geen
berichten over de ANGOB werden gepubliceerd, is men daar
in 1950 wel mee begonnen.

In haar nummer van 25-1-50 besprak zij onder het hoofd
11 Geheel-onthouder" een publicatie uit de "Gekeel-onthouder"
van 21-1-50, het blad van de Alg. Ned. Geheelonthoudersbond
die als volgt sloot:

"Want toevallig is ons bekend dat de Vredesgedachte
in deze bend zeer sterk leeft."

In haar nummer van 18-1-50 schreef "De Waarheid" over
een ANGOB--avond te Zaandam, georganiseerd door de AÏÏGOB-
afdelingen Zaandam l en Zaandam 2. De avond was, aldus het
blad, belegd voor lezers van de "Gehfeel-onthouder".
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De afdeling Beverwijk van de ANGOB belegde op Zaterdag
4 Februari 1950 te 20 uur, een openbare Propagandavergadering
in gebouw "Nieuw Leven" aan de Baanstraat te Beverwijk.
d̂ŷ  De vergadering stond onder leiding van de voorzitster,

1. -'M̂ fcaaia Ri jkenrWernik, geboren te Haarlem 8-9-02, wonende te
\ Stumphiusstraat 24)

Haar dochter: ïine Paul«r̂ Rijken, geboren Beverwijk 9-6-35
zonder beroep, wonende te Beverwijk, Stumphiusstraat 24,
verleende medewerking door klassieke pianomuziek.

Mevrouw R. Willemse^Martinus uit Santpoort droeg gedichte
voor, welke zij steeds voorzag van een inleiding en verklarir

xt De algemeen voorzitter van de ANGOB, de heer J. Redeker,
uit Assen, sprak over het onderwerp "Verbondenheid met alles
wat leeft".

Hij sprfck over de toename van alcoholmisbruik en de strij
die hiertegen moest worden gevoerd.

"Wie naar een betere maatschappij wil? zo besloot hij,
"zal moeten beginnen met de alcohol uit zijn eigen leven te
weren."

Aanvankelijk was aangekondigd dat de heer Redeker zou
spreken over het onderwerp: "Wat zegt U hiervan?".

In onze melding Nr. 248, d.d. 2-11-49, meldden wij reeds
dat de heer W*K, Rijsdorp, algemeen secretaris van het Hoofd-

6. /f bestuur der ANGOB is en de heer A. Visser, lid van dit Hoofd-
bestuur.

Op Zaterdag 18 Maart 1950 hield de AHGOB, af d. Beverwijk
opnieuw een bijeenkomst in gebouw "Nieuw Leven" te Beverwijk.

7« X» De heer Paulus Jaoobus Rijken, geboren te Amsterdam op
' 22-9-1902, kantoorbediende Hoogovens, wonende te Beverwijk,

Stumphiusstraat 24, hield een lezing over Sterrenkunde.

Informatiekaart en van P.J. Rijken en A. Ri jken-Wernik,
beide bovengenoemd, werden reeds ingezonden.

DRANKWEERCOMÜTE BEVERWIJK i

Ons is thal bekend dat voorzitter van dit Comité is:
8. ^* Jaoobus Petrus Schelvis, geboren Beverwijk 11-8-1887,

aannemer, wonende te Beverwijk, Strick van Linschetenstraat 6
Schelvis was voorheen bestuurslid, thans lid C.P.N.,

afd.B'wijk. Hij was tot oprichting ABC, voorzitter RWN, afd.
B'wijk. In 1948 heeft hij gelden beschikbaar gesteld voor
het C.P.N. Verkiezingsfonds. Hij zond, volgens "De Waarheid"
van 20-7-49, een gelukwens aan Paul de Groot bij diens 50e
verjaardag. Op 22-10-49 was hij, namens het-Drankweercomite
B'wijk tegenwoordig op de Jubileumvergadering der ANGOB te
B'wijk. In 1949 was hij voorts adverteerder in "De Waarheid"
en in 1950 in het programmablad ABC, afd.B'wijk.
Een informatiekaart werd van hem ingezonden.

Comité is:
9. ^« v\/ieter Elbertus Wardenaar, geboren te Spanbroek op 14-10-

* chauffeur, wonende te Beverwijk, Alkmaarseweg 215.
Informatiekaart werd reeds ingezonden.
Voorts zit in dit comité:

1. Anna Ri jken-Wernik, Stumphiusstraat 24, Beverwijk.
Personalia onder Nr. l hierboven vermeld. Informatiekaart

ingezonden.
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^ Alsmede:

10. Î Slisabeth Wardenaar-VoBner^ geboren te Oosthuizen op 16-8-09,
\NK3onder "beroep, wonende te Beverwijk, Alkmaarseweg 215.
•̂"Informatiekaart wordt bijgevoegd.

Op 10-11-49 heeft dit comité, bij monde vaó de dames
Rijken-Wernik, Wardenaar-Voïmef en de heer J.P. Schelvis,
allen voornoemd, wegens het jaren lang verdienstelijk maken
op het terrein van de drankbestrijdirig, een geschenk aange-

11. -̂ 1 boden aan Gerrit Sluis, geboren te Haarlem 20-3-83, timmerman,
-^wonende te Beverwijk, Kees Delfsweg 56-

12. -HÏKï* Sluis is de vader van André Sluis, geb. Beverwijk 2-2-24,
Vakarbeider Papierfabriek, thans wonende te Velsen, Westerwijk-

straat 14,'van wie een Informatiekaart werd ingezonden.
Andre Sluis'is secretaris van "De Nieuwe Koers11 D.S. J.V. en
bestuurslid van de afdeling B'wijk van het Humanistisch Verbon

In het dagblad "Kennemerland" wan 12-10-49 verscheen over
de aanbieding van dit geschenk een verslag, dat als bijlage
bij deze melding wordt gevoegd, onder Nr. I.

Op 21-12-49 heeft het Drankweer comité Beverwijk^ in ge-
bouw "Hieuw Leven" te Beverwijk, voor de eerste maal een
Kerstbijeenkomst gehouden.

Deze bijeenkomst stond onder leiding van de voorzitter
'8. J.P. Schelvis te 'Beverwijk, onder Nr. 8 genoemd.

Hij wees er op dat het gebruik Van alcoholhoudende dranken
ook in Be'verwijk grote aftaetingen heeft aangenomen en ver-
klaarde: M0p deze manier is het onmogelijk de nieuwe maatschap
pij te vestigen."

Medewerking aan de avond verleenden verder:
a. .De, Geheelonthouders-zangvereniging D.0.7., onder l'eiding

13. **** van mevrouw Hippe-Fenverlp uit Amsterdam.
14. ̂  b. Gertruda Kee-Lausberg, geboren te Emmerik (Dld.) 31-3-87,

zonder beroep, wonende te Beverwijk, Scheijbeeklaan 24,pian,©.
15. Jf1 c. R. Willemsen/uit Santpoort, echtgenoot van, mevrouw R, Wil-

..yf lemse*-Martinus, onder Nr. 3 genoemd, spreker.
l \e zei: "Met Uw lidmaatschap en contributie zijn wij

blij, maar het is niet genoeg. Er wordt te weinig aan de actie
ve strijd deelgenomen.".

Op 30-12-49 werd door het Beverwijks Drank*eereomité
huis aan huis een kaart verspreid mét de wensen "Gelukkig
Nieuwjaar" en "In 1950 geheelonthouding voor alles!"

Op de kaarten stond het adres varThét secretariaat afge-
drukt, n'.l.: Alkmaarseweg 215.

9» Personalia van de secretaris is onder Nr. 9 vermeld.

Op 23-2-50 verscheen in de plaatselijke pers het volgende
bericht: _^

"De Nationale Commissie tegen alcoholisme en het Beverwijk*
Drankweercomité hebben brieven aan de' gemeenteraad gericht
inzake verlaging van het maximum der vergunningen en verloven
A ingevolge de Drankwet. In verband met het feit, dat hê
wettelijk maximum, dat thans 67 zou bedragen door de Kroon
reeds werd verlaagd tot 40 voor' de verkoop van sterke drank
in het klein en tot 25 voor verloven A. is het college van
B. & W. van mening dat geen termen aanwezig zijn een verdere
verlaging van het maximum te bevorderen. Voorgesteld wordt
derhalve deze stukken voor kennisgeving aan te nemen."



GEHEELONTHOÜDERS-TONEELVBEENIGING "NIETJW LEVEN"

Door deze vereniging werd op 16-2-5Q aan/de Politie te
Beverwijk haar bestuur als volgt, opgegeven:

8, Voorzitter: J,P, Schelvis te Beverwijk, onder 8 genoemd.
16. ï̂ Secretaris: Karel Jurriëns, geboren te Beverwijk 13-10-12,

van beroep Magazijnbediende Plaatwellerij,
. wonende te Beverwijk, Grote Eoutweg 140,

17. ?** Penningmeester: Gerrit Jan Jansen,• geboren te Uitgeest
2-3-1904, kantoorbediende, wonende* Beverwijk,
Aeaeialaan 38»

Informatiekaarten van deze personen werden reeds inge-
zonden bij onze melding Nr, 248, d.d. 2-11-49. -

In dezelfde melding werden een aantal extreme lede-n van
deze vereniging genoemd, alsmede de doelstelling der vereni-
ging. Verder werd daarin reeds gemeld dat deze vereniging op
18 en 19 Oetober 1949 een opvoering gaf van het toneelstuk
"Adieu en au revoir" van Chr. van Bommel-Kouw en Henk Bakker.

18. Thans is ook de naam van de regisseur van deze toneel-
s- j vereniging bekend. Hij is genaamd: Eermanus Cornelis van
v *̂ Dokkum, geboren te Haarlem op 19-9-18, musicus, wonende te

IJmuiden, Kalverstraat 73»
De voorzitter van de vereniging deelde mede dat deze

regisseur zich specialiseert op stukken geschikt voor het
Arbeiderstoneel, op welk toneelgebied hij rijke ervaring zou
bezetten. Zijn keuze van stukken ligt, aldus genoemde voor-
zitter,, niet altijd op het terrein zoals de vereniging die
zelf verkiest. Voor oas publiek is wat anders nodig, zo
verklaarde hij.'

Op 17 Januari 1950 voerde deze toneelvereniging op de
klucht van Emile Zola "De erfgenamen van Rambourdin."

Op 18 Januari 1950 vond een heropvoering plaats.
Regisseur was werderom H,C, van Dokkum, onder 18 genoemd.
De opvoeringen vonden plaats in het Kennemertheateo? te

Beverwijk.

Voor opvoering in Maart werd op 3-3-50 in de pers aange-
( kondigd dat het toneelstuk "Allerzielen" van Herman Eeijer-

mans in studie was genomen, wederom onder regie van E.C. van
Dokkum. Opvoering van dit stuk zou het besluit zijn van
het seizoen 1949-1950.

D© Katholieke pers kwam tegen opvoering van dit stuk in
de oppositie. Op 5-3-50 schreef de "Nieuwe Haarlemse Courant"
(R.K.) zelfs het volgende:

"Wijnmoeten deze opvoering als een ernstige belediging
van de katholieken aanmerken." "Een gevaar voor de openbare
orde ligt tevens in een dergelijke opvoering opgesloten. De
katholieken zullen het er zeker niet bij laten." "Nieuw Leven'
realisere zich, alvorens verder te studeren, dat het tot een
opvoering wel eens niet zou kunnen komen en zo wel: dan begaal
men een ernstige belediging van de grootste Beverwijkse
bevolkingsgroep.?

Op 18-3-50 verscheen het volgende bericht in de plaatse-
lijke pers:

"Door de Burgemeester van Beverwijk is aan de Toneelver.
"Nieuw Leven" geen vergunning verleend voor de opvoering van
het toneelspel "Allerzielen" van Eerman Heijermans. Als moti-
vering werd opgegeven dat het stuk wat aard en strekking be-
treft, beledigend moet worden geacht voor een groot gedeelte
der bevolking en het kerkgenootschap waartoe het behoort. r̂



5.
Bij dit "besluit zijn tevens in aanmerking genomen

de omstandigheden en de plaatselijke verhoudingen."

Haar ons nadien van zijde van het "bestuur van "Nieuw
Leven" werd medegedeeld, zal door de vereniging thans een
ander stuk worden ingestudeerd, dat zal worden opgevoerd op
10 en 11 Mei 1950.

h - -D . O . V .
V Door Onthouding Verenigd

Op 8-2-50 gaf het zangkoor D.O.V. te Beverwijk een uit-
voering.

13. Het koor stond o.l.v. de dirigente: mevrouw Hippe-Tendelc
uit Amsterdam, wier naam voordien steeds werd "beschreven als
"Hippe -Venver lo B .

Verder werkten mee:
14. Mevrouw G. Kee-Lausberg te Beverwijk, piano, onder Fr.

14 genoemd, en '
19." <S\s Woerdeman, geboren Wijk aan Zee en Duin op

( 11-7-27, E.O. -arbeider, wonende te Beverwijk, Aeacialaan 32.
In 1943 lid geworden van de Eittler jugend 'en 23-10-44

toegetreden tot de Ned. Landstorm. Is gewapend geweest onder
Duits commando, was gelegerd te Oosterbeek en Veenendaal.
Trad niet op bij gevechtshandelingen. Zijn taak was bij een
eventuele doorbraak der geallieerden deze mede tegen te
houden. 'Na de Duitse capitulatie werd hij gearresteerd.
Op 11-3-4? werd hij vanwege het Bijzonder Gerechtshof te
Amsterdam uit zijn internering ontslagen. Hij is uitgesloten
kiezer tot 11 "Maart 1957.

Onder zijn regie werden enkele schetsen en voordrachten,
gewijd aan het lichtere genre, en door hem zelf vervaardigd,
gespeeld.

Op 10-2-50 werd het volgende in de plaatselijke pers
bekend gemaakt:

13. "Mevr. Hippe-Tendelo te Amsterdam, die na het heengaan
van de heer B. Nuijen, tijdelijk de leiding van het Geheel-
onthouders-zangkoor D.O.V. op zich had genomen, is thans

\f als dirigente benoemd."

Uitvoerige mededelingen over dit koor gaven wij reeds
in onze melding Nr. 176, d. d. 24-10-49.

ft GEHEELONTHOUDERS KINDERCLÜB "KINDERGELDE"

\n onze melding Nr. 248, d. d. 2-11-49 maakten wij voor
het eerst melding van deze club. Omstreeks 100 kinderen be-
horen tot deze club,

Op 11-1-5Q gaf zij haar eerste uitvoering. Opgevoerd
werd een operette en een Kinderzangspel. De uitvoering vond
plaats in het K. S. A. -Gebouw aan de Peperstraat te Beverwijk.

., Het programma werd uitgevoerd onder leiding van:
20. rfX*! a. llisabeth Jacoba Berghuis-de Greef, geboren te Velsen

10-6-1901,; zonder beroep, wonende te Beverwijk, Assumburg-
straat 56, echtgenote van Albertus Berghuis, geboren te
Wijk aan Zee en Duin 29-8-1900, winkelier, dienstweigeraar,
waarvoor 10 maanden gevangenisstraf werd ondergaan.

17. b. Gerrit Jan Jansen te Beverwijk, onder Nr. 17 genoemd.
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6.
Van de personen genoemd onder de nrs. 18 - 19 en 20

worden Informatiekaarten "bijgevoegd.

Op Woensdag 3 Mei 1950 geeft genoemde club haar tweede,
tevens laatste uitvoering in dit seizoen. In het K.S.A.-

te Beverwijk zal zij dan 2 zangspelen opvoeren, w. o.
een vannde bekende èrankbestri jder P. Servatius".

J.GJ.O.B.
Over het Ie kwartaal 1950 valt er geen activiteit van de

J. G. O. B., afdeling Beverwijk te melden. Zoals reeds in een
vorige melding werd medegedeeld is alhier vastgesteld dat
de leden van deze organisatie, voor zover zij dienstplichtig
zijn, als dienstweigeraars zijn te beschouwen.

Wel werd in het dagblad "Zennemerland" van 5-1-50 het
feit herdacht dat het 25 jaar geleden was dat in begin
Januari 1925 de Marechausseekazerne te Beverwijk het centraal
punt was van een uitgebreid onderzoek naar een anti-militai-
ristisehe actie die in de jaren 1923 en 1924 heeft plaats
gehad. In de beschouwing werd voorts gezegd: "Er vonden 15
arrestaties plaats. Over de lichtvaardige wijze van arres-
tatie en de in de Marechausseekazerne ondervonden behandeling,
werden door het kamerlid A.B. Kleerekpper de minister vragen
gesteld."

MEDEDELING

In onze meldingen Nr. 139, &•&• fÖ-8-49 en Hfr. 160, d. d.
29-8-49, komen 3 namen voor van personen die als medewerkers,
genoemd worden bij de J.G.O.B.-Familiedag, die op Zondag
23 Augft«*tt»-̂ 4fr-»e-VelDen w«gd gehesiAetu >

Bedoelde namen zijn:
Mevrouw T. Kerkhof f -Pet , declamatrice;
Mevrouw G. ieroon-Kumeke, declamatrice;
De heer C. de Jong, voorzitter van het werkcomité.
Bij controle in het Bevolkingsregister alhier is gebleken

dat geen van deze 3 personen in Beverwijk woonachtig is.

I.D.



Prachtig gebaar van
drankbestrijdersorganisaties

Donderdagmiddag / hebben de be-
stuursleden van het Beverwyks Drank-
weer Comité bij monde van de dames
Riiken^Wernik en Warüenaar-Former

1BraeTiee7.frP.JSeheivB"oe heer JjuiW
die zich jaren lang verdienstelijk neen
gemaakt op het terrein van de drank-
bestrijding en die nu door een slopen-
de ziekte als invalide aan bed en stoel
gebonden is, een rolstoel aangeboden
uit blijk van waardering voor het vele
werk, dat hij o.m.»voor deze vereni-
ging heeft verricht. l

De heer Sluis heeft zich zo onge-
veer zijn gehele leven in dienst ge-
steld ten behoeve van hen, die hulp
en steun nodig hadden. Ook op het
geestelijk, maatschappelijk en politiek
terrein heeft hij veel en nuttig werk
verricht Het was daarom begrijpelijk,
dat voor een man als deze, die zoveel
van de buitenlucht houdt, niet mee
valt nu aangewezen te zijn op een le-
ven binnenshuis. Het Drankweer Co-
mité ig er nu, dank zij grote mede-
werking ook van buiten de stad, in ge-
slaagd, de heer Sluis een stoel aan te
bieden, waarmee hij zich in de ko-
mende zomermaanden naar buiten kan
begeven. Eenzelfde, geschenk, zij het
te iets bescheidener vorm voor het
•verblijf in de huiskamer, alsmede een
wollen deken, ontving de heer Sluis
voorts uit handen van de bestuurs-
leden.

De heer Sluis, diep ontroerd, dankte
namens zijn vrouw en kinderen voor
de prachtige geschenken.

r /



BEVERWIJK

20 Februari/1950

DIENSTGEHE3M

Betreft: Jaarvergadering Esperantoclub
"Frateco" te Beverwijk op 16
Februari 1950.

,f;n£-.j\0

Op 16 Februari 1950 te 20 uur heeft "Frateco", de afde-
ling Beverwijk van de Soc. Bond voor Arbeidersesf>erantistën
in het gebied der Ued. taal, in het Statenhuis, aan de
Velserweg te Beverwijk, haar jaarvergadering gehouden.

Over de politieke oriëntering van de afdeling Beverwijk
deden wij U reeds een drietal mellingen toekomen, onder de
nummers 204-49, d.d. 3-10-49; 245-49, d.d. 31-10-49 en 3-50,
d.d. 2-1-50.

Op 15-2-50 was het bestuur van de plaatselijke afdeling
als volgt samengesteld:
V J Voorzitter: Johannes Everardus MEIJER, geboren te Am-

sterdam 18-10-1905, kantoorbediende Fa. Van
Leer, wonende te Beverwijk, Berkenlaan 19«
Informatie werd reeds ingezonden.

l Secretaresse: Agatha Elisabeth van Wijngaarden, geboren
Beverwijk 18-10-14, huishoudster, wonende
Beverwijk, Bekkerstraat 3»

^ «a^—4-Penningmeester: Emanuel van Overmeeren, geboren Stoppel-
j^Y dijk 10-6-15, landarbeider, wonende te

* Beverwijk, Kagerweg 4.
Van de secretaresse werd eveneens een Informatiekaart

ingezonden; van de penningmeester wordt er een bij deze
melding gevoesd. ••"— •"""" -••'̂ M**̂ to

De vergadering werd geopend door de voorzitter, J.E.
Meijer. Deze gaf een overzicht van het verrichte werk in
1949. Hieruit bleek dat de afdeling een grote activiteit
aan de dag had gelegd.

Dit kwam ook naar voren uit het jaarverslag van de se-
cretaresse, mej. A.E. van Wijngaarden. De club organiseerde
diverse lezingen en bijeenkomsten en een Zamenhofherdenking.

•( lezingen werden gehouden, waarbij buitenlandse Esperantisten
het woord hadden gevoerd.

De in 1949 georganiseerde tentoonstelling in het Staten-
huis aan de Zeestraat in Beverwijk was door 478 bezoekers
bezocht.

Momenteel worden er 2 cursussen gegeven, een voor ge-
vorderden en een voor beginners. Het ledental-....bedraagt 27—j

Op 22 Maart 1950 zal te Haarlem een bekend Frans Espe-
rantist een causerie houden.

Ook "Frateco" uit Beverwijk zal hierbij vertegenwoordigd
zijn.

De penningmeester, E. van Overmeeren, meldde een batig
saldo.

Het verdere gedeelte vannde vergadering was gewijd
aan het bespreken van de te voeren propaganda.

I.D.



INLICHT JNGEEJDIENST BEVERWIJK

Nr. 5.

Dl MST GEHEIM

Onderwerp: Herdenking Dr. Zamenhof door
Esperantogroep "Frateco" te
Beverwijk op 15 December '49

2 Januari 1950

6 JAN. 1950

ACDj # -

Op Donderdag 15 December 1949 te 20 uur hield de
* >Beverwijkse Esperantogroep "Frateco" van de Bond voor

Arbeidersesperantisten in EetïTederlandse Taalgebied,
in "Het Statenhuis" aan de Velserweg te Beverwijk een
MDr. Zamenhof-herdenking". Deze herdenkingsavond wordt
jaarlijks door "Frateco" te Beverwijk gehouden. Aanvankelijk
zou de avond in het Kennemertheater aan de Zeestraat te
Beverwijk worden gegegear, doch op 10 December 1949 werd in
de pers bekend gemaakt dat de herdenking in "Het Statenhuis"
zou plaatsvinden»

Een aantal gasten uit Velsen en Ditgeest woonde de avond
bij. Dit waren leden van de afdelingen te IJmuiden en Uitgeef

In het openingswoord en in de nadien gehouden lezing
l werd gesproken over het werk van Dr. Zamenhof, de eerste
esperantist. De gesprekken werden in Esperanto gevoerd.

X l Door de heer Dirk Koeman, geboren te Amsterdam op 17-43:3
wonende te Wijk aan Zee, Verlengde Voorstraat 42, werd een -
lezing gegeven over het leven en werken van Dr. Zamenhof.

^~ ( Medewerking werd voorts verleend door "Mirano en partner1
twee plaatsgenoten met telepathie en goochelen, beiden lid.

Opgemerkt zij dat volgens publicatie in het weekblad
"De Kennemer" d.d. 10-12-49, werd medegedeeld dat de heer
D. Koeman, hoofdbestuurder is van de Landelijke organisatie.

Het programma bestond verder uit de vertoning van een
film over Denemarken. Deze film heeft een tekst in Esperanto-
Onder de vertoning moesten echter toelichtingen in het Neder-
lands» een duidelijker beeld geven*

Vrijwel de gehele avond was het Esperanto de voertaal.
Politieke inslag was op de avond niet merkbaar.
Over de politieke beïnvloeding in de "Frateco-groep"

te Beverwijk, werden reeds eerder afzonderlijke meldingen
ingezonden.

P.S. Een informatiekaart van
D. Koeman werd reeds ingezonden.



Bij de bestudering van het OD 465 (Bond van Arbeiders
Esperantisten) bleek, dat hier niet gesproken kan worden van
een communistische mantelorganisatie. Weliswaar is in sommige
afdelingen de invloed van communistisch georiënteerde leden vrij
groot, doch het merendeel (plm. 50$ van de leden van de Bond
is georiënteerd op de Partij van de Arbeid) wenst de politiek

\t tot een Bondsaangelegenheid te maken. Ook het Hoofdbe-
stuur is deze mening toegedaan.

Het Esperanto kan, bij de huidige stand van zaken, moei-
lijk gequalificeerd worden als vruchtdragend politiek object
voor de leiding van de C.P.N.. '

Te oordelen naar de politieke activiteit van de leden van
de Bond, voor zover die uit het OD 465 over de jaren 1946-1950
blijkt, is agitatie van de C.P.N, in de rijen van de Bond vrijwel
nihil.

B Ille
3 Februari 1950.
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301

Oaderwerp: T®ezemdi»g Esperaat®-«rgaas.

l

Hierlsij dse» Wij tf taeksmea hetv«rgaaM "Ësperaat* wint
veld% d,d. l September 19-4-9* «rgaan va» de B®ad van Ar-
"beiders-Esperamtisteii ira. het gebied van de Nederlandse Taal

Dit «rgaan werd mitgereikt «p de teatooastelling vaa
deee lend, afdeling Beverwijk, gemaamd "Fratect", «p l e» 2
Oct«ber 1949 te Beverwijk.

lm dit «rgaaa k«mem alle secretariaten v«©r va» deze
l»»d i» het gehele laad,

Over de imhaud vam dit «rgaa» schreven wij reeds ia
•mze meldiag va» 3 Oct©"ber 19̂ -9» Nr, 204, terzake de
activiteit vam "Fratee»" te Beverwijk.

•*

I.D,

l ƒ /3 jD
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MINISTEFH VAN »s -Gravenhage, 8 Mei 1950
BINNENLANDSE ZAKEN

.i
*»>. : B 73046

YEFTFOUWgLIJK
Betr.: peppel

VI AV3

Hiermede moge ik U mijn schrijven no. 73046 d.d, 22 November
1949 in herinnering brengen, waarin ik U verzocht mij enkele ge-
gevens te willen doen verstrekken betreffende enkele personen,
aan wier adres men zich kon opgeven voor deelname aan een in Oo-
tober 1949 begonnen cursus Esperanto, uitgaande van de Arbeiders
laperantigtengroep "Frateoo" te Beverwijk.

Met spoedige beantwoording zult ü mij zeer verplichten.

HST HOOFD VAN DE DIENST.
J Namens deze,

Aan de Heer * - vcrn
Commissaris van Politie
te VSL9EN.



«IKI3TERIE VAK
BIKKENLANDSE ZAKEN.

»o. B. 730*6
BETR,: Cursus Esperanto.

VI. EK, J

's-Gravenhage, 22 November

YSRT.HOÜWSLIJK.

Hiermede moge Ik U verzoeken m i j In kennis te willen doen
stellen met de personalia, politieke antecedenten en verder van
belang zijnde gegevens betreffende de personen, woonachtig op
de volgende adressen:

Dirk Hartoghdwarsstraat 9t, ïmui^en Oost,
Erkenstraat ^5. ïrauiden Oost' en
Hagellngerweg 61t Santpoort

allen gemeente Velsen.
Volgens een advertentie In "De Waarheid" van 17-9-19^9 feon

men zich aan bovengenoemde adj^eseen opgevfen voor deelname aan
een In October 19^9 beginnende cursus Esperanto, uitgaande van
de Arbeiders Egperantistengroep "Frateco" te Beverwijk.

Aan de Heer
Commissaris van Politie
te VEL3EK,

HET HOOFD VAK DE DIEKST,
S Kamens deze,

J.G.Crabbendam.
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L'r. 243

Cnder erp: Vergader-in, • .Arbeiders-
i sp er ant i st er.gr oep
"gr at e co " te Beveraijk

31 GctoLej

OP KAART
ACD/-T

PAR:

1Q4Q
KOV. !9

J'"~"'"~gr';
—JKJL

-j
'

de
"Prateco" te Beverwijk,

een lezirv -rerd gel OP de n
s "in de

ngekorfigd

Op Donderdag 27 Octoher 194Q te 2© nrr vrerd de
Ar!) e i der s h sp er ai_t i st engr o ep
een vergadering georganiseerd,
door de heer D. van Htiijn uit Half v/eg. De Ie?, ing
pers op 18 Octooer 3-949 a;; ngekorfigd al" e^r "bespreking
over de reis van Van ldk$ij.n naar hef Corgres vo ar Jengóiae
Esperantisten te ...ntneren.

In het dagblad "henreaerlard" var 20 G e t o v e r 1949,
verscheen hierover het -volgende v- ;-rr,lrg:

ESPEBANTIST SPRAK VOOR
ESEERANT1STEN

Gisteravond heeft de heer 'D. v. Rhtjn
uil? Halfweg voor de Espéranto-groep
,;Frateco" een causerie gehouden over
zijn reizen door Dutisland. Als verte-
genwoordiger van de Ned. Esperanto-
jeugdbewegirig maakte de heer Van
Rhijn verschillende naoorlogse congres-
sen mee, die georganiseerd werden door
de Duitse esperantisten. Het eerste con-
gres na de oorlog vond te Münt&en
plaats, waar de meer dan 2000 deelne-
mers met enthousiasme door het ge-
meentebestuur werden ontvangen. Over*
al hingen spandoeken en affiches met
de, bekende groene ster.

Na uitgeweid te hebben ̂ over hét con--
gres zelf, waar vertegenwoordigers van
de neutrale wereldbond en de arbei-
deawereldbond van Esperantisten hun
standpunt toelichtten, gaf spreker nog
zijn indrukken weer over een excursie
naar de bekende wintersportplaats Gar-
.merT-Partenkircheiji. , ,

Het tweede congres ria de oorlog
vond plaats te Göttingen, een plaats die
in 't geheel niet geladen .heeft van- dj?
oorlog. Ook hier; Veêy vele interessan-
te indrukken en aanknoping Vjan^pude
vriendschapsbanden met de Duitse Es-
perantisten. De Keer Van Rhijn verge-
leek, de, toestarid in Duitsland met die
van vorige jaren ^n constateerde daar-
bij een flinke vooruitgang. Jammer
was dat de Esperantisten uit de Oos-
telijke zone deze congressen niet
mochten bzoeken. De heer Van Rhijn
schonk aan de bibliotheek 't boek „Ni
devas diri tion" (Wij moeten het zeg-
gen) , geschreven dóór de bekende
Duitse Esperantist Hermann Wagtier.
Deze verrijking Vaja de bibliotheek
werd-fdanHbaar aanyaard.. >._

r/{Onder leidin v n Jo" ai^es Lv-r 'ch- 'S heijcr, ge.. oi en te
Aust ..rdaM op 18-10-191 ,̂ h ,n t . i " " diende, tronende te 2e ver -
rd_:k, hern-eal , , n 19, vc, r s ihc i v,.n Frat^ec, van v ie een
Info/1 ;.tiok;i.-..rt '-erd ingei'onaen, is op Vrijdag 21 GctoVer
1940 V0! r "Frat^-co11 een crrtis in lisperanto^L'bgonnen voor
1; e gin "er s. Leze lessen, \:-.. rvo--r ongovc .r }0 deeln^aers
z i jn in.-'eschre-ven, ' "oraor; gegev^ -n in het Stat en! r is a; ..n de
Velaerv.-:-./: te L/ever ;ijh. Cp Donderdag 20 Ocgoger 1Q4Q tegon
da ' r een cnrsns vo;;r gevorderden, een 2.g. "vervelgcrrsijs",



Ir. 245

Onderwerp: Vergadering Arbeiders-
Esperantistengroep
"Fr at e co" te Bever\fiQk

31 Octobe c-

OP KAART

PAR: M-,.

9
ïfQV, !949

•\p Donderdag 27 October 1949 te 26 uur werd doe r de
Arbeiders Esperantistengroep "Frateco" te Beverwijk,
een vergadering georganiseerd, watir een lezing 7ferd gebonden
door de heer D. van BMjn uit Halfweg, De lezing vras in de
pers op 18 Getover 1949 aangekondigd als een bespreking
over de reis van Van Bï.$r).n naar het Congres VOT Jeugdige
E sp er anti sten te iftmclxen.

In het dagblad "Kennenerland" van 29 October 1949,
•verscheen hierover het volgende verslag:

na da <ioMog-ivcmd;t«
plaats; 'röufr <te mest dafl «000

er-
ylOnder leiding van J charme s Everadus Ueijer, geboren te

Aristerdara op "18-10-1905, kantoorbediende, wonende te Bev
wijk, Ber]:enla.;,n 19, voorzitter van Frateco, van v;ie een
Info.r,;r;.tiekaö,rt werd ingebonden, is op Vrijdag 21 October
1949 voor "Frateco" een cnriis in Esperanto_ begonnen voor
beginners. De?. e lessen, T>?ac.rvoor ongeveer JO deelnemers
zijn ingeschreven, worden gegeven in het Statenhuis aan de
Velservreg te Be v er: r i j K. Op Donderdag 20 October 1949 "begon
da?,;r een cursus voor gevorderden, een g. "vervolgcursus"



2.

In "De Waarheid" van 17 September 1949, editie 2,
verscheen een advertentie van "Frateco", waarin werd aan-
gekondigd dat in "begin Octoter 1949 een aanvang zou worden
gemaakt met een cursus Esperanto.

Aanmelding kon geschieden aan onderstaande adressen:
< 1. Dirk Hart o ghdwar s straat 9»
* 2. Erkenstraat 45, IJMuiden*Óost.
* 3» Hageliagerweg ol, Santpoort.

I.D.
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Onderwerp: Socialistische Arbeiders-
Esperaat ©greep "Frateco"
te Beverwijk.

3 Octöbenl 1949,

l OOGT. 1949

Op 15 October 1922 werd te Beverwijk opgericht de Esperante
Klube "Frateco".

• Volgens de Verenigingsgids Beverwijk van September 1948
is haar doelstelling:

"De verbreiding van de internationale taal "Esperanto"
onder de arbeiders in het gebied der Nederlandse taal.

De Bond is een culturele socialistische organisatie
op democratische grondslag."

In deze groep bevinden zich te Beverwijk zowel Comaunisr
t en alj|n irB ellam̂ -gfl.gfl-. Twee internationale bestuursleden van'**'"*
e '̂s peran t © ver enig ing 1-̂ A.B. van de Internationale Vereni-

ging Bellamy (I.V.B.) z°fjn""eveneens lid van "Frateco".
Na de Tweede Wereldoorlog organiseerde deze groepering

een Esperamtotentoonstelling te Beverwijk op 14 en 15 Sep-
tember 1946, onder het motto: Denkt Internationaal! Spreekt
Internationaal!

Een tweede tentoonstelling organiseerde men op l en 2
October 1949. Beide tentoonstellingen werden gehouden in
"H'et Stamenhuis" aan de Zeestraat te Beverwijk.

Ia Juai 1949 vond een bestuurswijziging plaats.
Met Pasen 1948 werd do©r het lid A, van der Starre

een begroetingstoespraak gehouden op het Bondscongres te
Amersfoort.

In Juni 1949 behaalden enkele leden het Esperantodiploma
A, waarvoor zij hadden deelgenomen aan het Esperante-examen
te Amsterdam. Dit werd op 18 Juni 1949 in de pers bekend
gemaakt en daarbij vermeld: "Hiermede is de Esperantogroep
"Frateco" weer met bekwame esperantisten versterkt."

Ia. Augustus 1949 werd door 2 leden deelgenomen aan ket
Congres te Parijs van de Wereldbond van Arbeiders-esperantis-
ten.

Op ü September 1949 werd door beide leden hierover een
lezing gegeven vosr "Frateco" te Beverwijk. Een der leden,
Ai van der Starre voornoemd, zei daarbij o.a*:

"Ondanks dat er wel eens meningsverschillen waren, heers-
te er op het congres een sfeer van verdraagzaamheid. Er was
geen sprake vaa nationaliteitsverschillen, want men wist
somtijds niet ©f daar een Fransman of een Duitser sprak.
Hier kwamen niet bijeen Polen en Zweden, Duitsers en Fransen,
maar mensen en.....vrienden. Het aantal deelnemers bedroeg
ongeveer 1450 uit 21 verschillende landen."

Bekend is dat bij de meeste leden van "Frateco" een
sterke links georiënteerde interaationaliteits gedachte
leeft»

De "Internacia Asocio Bellamy" (I.A.B.) is de vereniging
in de Internationale Vereniging Bellamy (I.V.B.)» die ziek
ten d©el stelt de internationale contacten en propaganda
vosr de Bellamybeweging te verzorgen, door gebruik van
Esperanto.

Voor de opening van de 2e Tentoonstelling op l Oetober
1949 waren o.a. uitgenodigd: Mr. H.J.J. Scholtens, burgemees-
ter van Beverwijk, de hoofden vaa de scholen, alsmede vele
plaatselijke verenigingen. Dit werd op 20 September 1949
in de pers bekendgemaakt.
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Qas is bekend dat @.a. de volgende personen lid zijm

vaa "Fratec©" te Beverwijk;

t l* U9haw3.es Everardus Meijer, gebaren te Assterdaja ®p
19 Octaber 1905, kantoorbediende Fa. Vaa Leer, wenende te
Beverwijk, Berkenlaaa 29 «

zj t. tfir " Frat ec© " *
Vanaf 25 Juli 1946 is hij lid van de I.A.B. der I „V. B.

Hij werkt mauw samen eet Jac. van Wijngaarden te Beverwijk,
nader te

2. Agattea Elisabetla van Wijngaarden, geboren te Beverwijk
:»P 18 Octaber 1914, huishoudster, wonende te Beverwijk» Dek-
kerstraat 3*

Zij is een dochter vaa Jehannes van Wijngaarden, gebaren
13 September 1879 te Velsen em Maartj e Zwart, geboren te
Heemskerk ©p 19 Februari 1880. Zij is een zuster van nader
te neeiaen Jac. van Wijngaarden te Beverwijk. Zij is links- ̂
extreem georiënteerd, en een aanhangster van de Bellamyrideeën,

Secretaresse "Fratec©" vanaf Juni 1949.

( 3« Willest J ©hannes Kamlag, geb©ren te Amsterdam, ©p 11
November 1899, electricien H.O., wenende te Beverwijk,
Cornelis Matersweg 13-

Voor Juni. 1949 secretaris "Fratecö". Wegens sttLdLÈeredemesi
bedankt. Hij is extreem links georiënteerd, deck aiet

^/1
J &***f- A

;i.-\n bij een politieke partij.

Hij is zeer bevriend saet Amthenie de Bie, geboren te
op 14 Mei 1890, statiensaabteaaar, wenende te

Beverwijk, Striok van Linschsteastraat 31* Deze had in 1948
op _ejg4f zija perceel een verkiezingsbiljet van de C.P.N, ea
is; secretaris van het"Arbeiderst©aeelfonds" te Beverwijk.

4. Karel.Wilgenhef, gebaren te Velsen ep 27 December
1917, electre-techniker, wonende te Beverwijk, Wilhelmina-
straat 28. J

Penningmeester en iwt-.r-notfmr "Frateca".
Over zijn politieke aeudiag is dezerzijds miets bekend.

5. Jan van Achteren, geboren te Winschoten ©p l Januari
1899, arbeider, wenende te Beverwijk, Hofdijkstraat 51.

QMMiujftiIrfi-t. Had in 1946 een C.P.N.-verkiezingsbiljet «p
zijn waaiag» Tijdens de Duitse bezetting in dienst bij de O.T
Zijn dessier «p 10-9-47 d©or Officier Fiscaal te Haarlem ge-
sep®neerd. Dienstweigeraar. Abwuae ©p dagblad "De Waarheid".
In 1936 reeds lid P.A.S., links extree» Plaatselijk Arbeiders
Secretariaat. Behaalde ia Juaiül949 te Amsterdaia het diploma
Esperaate-A*

/ i 6. Jac®b van Wijngaarden, geboren te Velsen ®p 23 Mei
^" 1903| winkelier, wenende te Beyerwijk, Kerkstraat 2.

geeriejit.e&r-dA. Had ia 1946 een C.P.Ne
in 1936 linkskiezgs'^ Ĵĵ "l ^

extreem geerieateerd. Abemne dagblad "De Waarheid". lid Ned.
Ver. Sexuele Herverming. Redacteur van het internationaal
Bellaiayergaam in'Esperamt® "Ekemoaia Egalec»". Vanaf 25 Juli
1946 1-B-tenaa.tisaaal secretaris vaa de X.A.B, der. I.V.B«_
Bij bevrijdingsfeest 1945 had hij ia zijn wimkeletalage eea
gr©ot portret van Stalia tussea Ckurchill ea Raoseveltafbeel
dingen.
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i 7« Cathariaa van Wijngaar den-Kar tiaan, geboren te Wijk
* aan Zee en Duin (Beverwijk) op 23 April 1914, houder lees-
bibliotheek, gehuwd met Jac. van Wijngaarden voornoemd,
wonende te Beverwijk, Kerkstraat 2.

Lid I.A.B. der I.V.B. I'^.^jgjct.reeH^ g eer i en t eerd .

8. Dirk Keemn, geberen te Amsterdam op 17 April 1913,
Gemeenteambtenaar Amsterdaa, vanaf 17-2-49 wonende te Wijk
aan Zee (Beverwijk), Verlengde Veorstraat 42.

IH Augustus 1949 deelgenomen aan het C©ngres te Parijs
van de Wereldbond van Arbeiders Esp er anti sten» Hierover een
lezing gehouden vo©r"Fratece" te Beverwijk ©p l Sept. 1949.

Over zijn paj^ttggcjMudj^^
V©lgens Mededeling van aeTrurgemeëster van Texel-, d. d.

19 September 1949, Nr. 54, hè ef t hij. gesolliciteerd naar de
betrekking van vader en zijn vrouw maar die van moeder van
het Tehuis "Irene" vam de Smc,iale Dienst te Texel. In dit
tehuis verblijven persenen die wegens geestelijke afwijkingen
aiet terecht kuianea ia de Maatschappij .

9» Theodorus Duijn, geboren te Beverwijk op 16 Augustus
1901, arbeider, w@meade te "Beverwijk, Munnikenweide 31.

Vrij zeker lid
Vamaf 25 Juli 1946 lid van de I.A.B. der I.V.B.

| 10. Fennechinus Huttinga, geboren te Belliiigwelde op
5 Koveaber 1901, fabrieksarbeider, wenende te Beverwijk,
Graafwijkstraat 19*

Bekaalde, als lid van "Fratece" in Juni 1949 te Amsterdam
het Esperautodiploma A.

Lid E.V.C. Aboane' dagblad "Be Waarheid".

i 11. A. VOH. der Starre, wonende te DriehuiSjSpieghellaau. 15
Qi?.' -̂̂  I.V.B. en I.A.B. Slads 1948 internationaal penning-

meester vaa de I.A.B. Heeft met Pasen 1948 te Amersfoort |
het congres van de Bond van Arbeiders Esperautist en in het
gebied der Ned. taal (Frateco) begroet, namens I.V.B. em i
I.A.B. Ojiderhsaidt jaauw contact siet Jac. van Wil MI'SMW<**dSftM*W*Jfc«*Wg*W&i™̂ ^
voornoemd. Lid "Frateco", ara. Beverwijk. In Augustus 1949
deelgenomen aan congres te Parijs vam de Wereldbond van
Arbeiders Esperantisten. Hierover een. lezing gehouden voor
"Frateco" te Beverwijk op l September 1949. Geboren R'dant 21-6-
90. Bijaa alle hiervoor genoemde personen hebben het bordje
"Esperaat© Parolatft" op hua woaing.

Van de hiervoor genoemde perseaea, waarvan nog geen
laformatiekaart werd ingezonden, w©rdt een volledige infor-
Hatiekaart bij deze taeldimg gevoegd.

Bij de opening van de tentoonstelling op Zaterdag l Oeto-
ber 1949 bestond een tamelijke belangstelling.

^ Behalve bestuur en leden, bevonden zich onder de aanwezi-
gen:

l Willem Alberda, geboren te Doniawerstal op 1̂ -11-1908,
'constructieschilder, wonende te Beverwijk,Greivtzberglaan 129.
Lid van de P.v.d.A. Voerde verkiezingspropaganda P.v.d.A.
In 1946 gekozen tot Raadslid van die Partij. Idem 1949.
Op 6 Sept.1949 gekozen tot wethouder van Financien, Gemeente-
bedrijven en Personeelszaken der Gemeente Beverwijk. Op 20~5-
49 gekozen tot 2e voorzitter van de Beambtekern Hoogovens.
Alberda vertegenwoordigde de raadsfractie van de P.v.d.A.
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kantoorbediende Hoogovens, lid P.v.d.A., wonende te Beverwijk,
Stumphiusstraat 24.

Hij is lid van het te Beverwijk Communistisch gepenetreerde
zangkoor D.O.V, (Door Onthouding Verenigd), waarover nader
rapport volgt. Lid A.N.G.O,B. Voerde in 1948 verkiezingspro-
paganda P.v.d.A. en werd pp 20-5-49 gekozen tot voorzitter
van de Beambtenkern der Hoogovens te Velsen. Hij vertegen-
woordigde de Beverwijkse Bestuurdersbond.,.Hi3 -is-hier secre-
taris van. Deze bond werd opgericht 6 Maart 1917. Deze bond
stelt zich o.a. ten doel: "Een volkerensamenleving, waarin,
met behoud van de eigen cultuur, de volken in vrijheid samen-
werken, op de grondslag van een gerechtvaardigde verdeling
der welvaartsbronnen, een rationele internationale arbeids-
verdeling en de gezamelijk aanvaarde verantwoordelijkheid voor
het handhaven van de vrede en de beveiliging der volken tegen
agressie,"

{ J>» Jacob Honig, geboren te Beverwijk op 15-6-98, Nederlander,
geen geloof, plaatwerker, wonende te Beverwijk, Acacialaan 6.

Lid P,v.d.A,, N.V.V. en Beverwijkse Bestuurdersbond.
In zijn laatste kwaliteit was hij teger>:."o< ré. i g. Penning-

meester Alg.Ned.Metaalbew.Bond, afd,Beverwijk.
4. Anna Wernik, geboren te Haarlem óp 8-9-02, Nederlander,
geen gelocf, gehuwd met P.J, Rijken voornoemd, wonende te
Beverwijk, Stumphiusstraat 24.

Lid P.v.d.A. 'en A.N.G.O.B. Namens de A.N.G.O.B. was zij
tegenwoordig,

i 5, Gerhardus Petrus Zwaneveld, geboren te Amsterdam op J>O"l-l!
'* Ned. R.B.., analist Hoogovens, wonende te Beverwijk, Laan van
Kanaan 50»

Geen politieke oriëntering bekend.
Hij was aanwezig'als'vertegenwoordiger van de Culturele

vereniging "De Hoogoven-Staten" (In het gebouw van deze ver-
eniging werd de tentoonstelling gehouden).

6. Dirk Dangermond, geboren te Enkhuizen op 13-7-95, van
beropp hoofdonderwijzer, wonende te Beverwijk, Vondellaan 47.

<' Hij was aanwezig in zijn kwaliteit als hoofd van een
v Openbare school te Beverwijk.

Politiek is hij geen sterk figuur.
Tijdens de Duitse bezetting was hij pro Duits en sympathi-

seerde hij met de N.S.B. Hij was lid van de F.V.D., van het
"Opvoedersgilde" en van "Winterhulp Nederland". Als hoofd der
school is hij van medio Mei 1945 tot December 1946 geschorst
geweest. Wegens zijn houding tijdens de Duitse bezetting is
hij door de Minister van Onderrfijs Kunsten en Wetenschappen
gestraft met een "berisping" met inhouding van 2 maanden
salaris. Zijn politiek dossier werd door de Officier Fiscaal

' t e Haarlem op 28-10-47 geseponeerd.
U ^j Tegen zijn zoon, A.E, Dangermond, geb. 27-8-26 Grootebroek

ff.-fU '-*i j_s een Dis-onderzoek ingesteld, Nr. 7.64, ü.d.23-9-47, waarover
U bericht werd ingezonden d. d.9-10-47,"" onder Nr. 3427 (31)-

Jac, van Wijngaarden, voornoemd fungeerde op de tentoon-
Jstelling als propagandist, terwijl J.B.Meijer, de voorzitter,
|de bezoekers mede rondleidde.

In zijn openingsrede zei de voorzitter dat hij het niet
zou hebben over het bestaansrecht van Esperanto, daar dit
even vast staat als dat van de radio, telefoon en telegraaf.
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Er wordt echter nog altijd' hier en daar smalend over

onze taal gesproken, aldus spreker, .maar met zekerheid kan
worden vastgesteld, dat deze geen ideaal, maar een absolute
noodzaak is geworden.
l Ons dpel, zo vervolgde hij, is de jongeren meer in ons
Iwerk te betrekken e:p. pnze.hpop, ...... i-B- er. op gevestigd, dat
ÜEsperantp "binnen afzienbare ..tijd op de scholen verplicht
wordt gesteld. Dat de heer Dangermond hier . aanwezig is, is
een bewijs, dat men ook in onderwi jskringen hiervoor voelt,

Vervolgens wendde de voorzitter zich in het .Esperanto
tot hen, die deze taal machtig zijn, was.rna de heer A. va^
der St.arre, voornoemd, de beste wensen voor het slagen van. .
de tentoonstelling uitsprak.

Een persverslag over deze tentoonstelling, gepubliceerd
in het dagblad "Kennemerland" van 3 October 1949* wordt als
bijlage,, bij deze melding gevoegd.

Onder het aanwezige tentoonstellingsmateriaal bevonden
zich diverse stukken van het Congres der SOKOL te Praag van^ '
,948. Hel gekleurde kaarten toonde de jeugd in strijd- en
ort houdingen. Op een vraag aan onze gids wat de SOKOL

jigenlijk was, , antwoordde deze: "Dat is precies zo'n orga-
lisatie als de Padvinders in HecLerland.,"

Verder was het nodige typografische materiaal aanwezig
van de "Internacia Asocio Bellamy", de internationale
Bellamyorganisatie van, E sper anti sten in de I, V.B, Organen
van het orgaan van deze beweging "Ekonomia Egaleco" tooidej^
de wanden.

In het middenbvan de tentoonstellingszaal lag op een .....
grote, tafel een hoeveelheid correspondentie uitgespreid,
•waaronder zich vele brieven bevonden, afkomstig uit Rusland
ten zijn satelliet-staten.

Uit het aanwezige propagandamateriaal bleek verder dat
de volgende personen eveneens lid zijn van "Frateco", afd.
Beverwijk;

1. Leendert O^tte, geboren te Leiden op 29,̂ 6 -16,, machinist,
wonende te Beverwijk, Alkmaarseweg 248.

Ccjgmnĵ J. Bezocht in 1948 te Amsterdam het Wereldcongres
van jfroeiaers-esperantisten.

Commissaris van de Plaatselijke Raad E. V. C., eerder voor-
zitter. In 1947 voorzitter van de Plaatselijke Bedrijfsgroep
der E.V.C.,afd.Metaal.. Lid B.V.C. Vermoedelijk lid C.P.N.
Lid I.V.S.E. Vanaf 1948 kan men zich voor deze' organisatie
bij hem opgeven als lid.

2. Cornelia Maria van Vliet, geboren te Ouderkerk aan de
IJssel op 3-11-12. led., N. H,, zonder beroep, gehuwd met
Dirk van Leeuwen, (geb. 4-6 -1907), wonende te Beverwijk, Berker
laan 34,Deelgenomen aan genoemd Congres in 1948 te Amsterdam,

Haar man is lid van, de E .V. C., afd» Metaal.
-•-~™*a»l̂ W««W«te»*«».,,.:<̂ ^̂

l 3* Abraham Christoffel Uonhebel,, geboren te Beverwijk op
15-7-1930, timmerman, wonende te Beverwijk, Jan Vermei jen-
straat la.

Zijn ouders zijn actief lid vaaJLî aî l* Zijn aoeder was
<«« '

4
geweest van de ̂ JL^L» en in 1948 lid van d e ^ v .C. ,afd.
Bouwnijverheid. Thans lid A.B.W.B. Lid J. G. O.B. Abonne op
"Wij Bouwen" en "De Vredesactie", Anti-militairist. Dienst-
weigeraar.



6'**J4. Alida Maria Pellen, geboren te Amsterdam op 17-6-14,
jl|zonder beroep, gehuwd met Eilbrand Srhotanus (geb.12-2-20),
"* wonende te Beverwijk, Groenelaan 69.

Politieke orientexring is niet bekend.

Van zijd'e van een der organisatoren werden ons nog de
volgende gegevens verstrekt:

1. "Frateco" te Beverwijk is
van- Arbeiders-Bspcrantisterf
Nederlandse taal."

^yaïi'de"Bond
)i;6d van de

2.

7

Deze Bond is aangesloten bij de Tfóreldbond van Arbeiders-j
Bsperantisten. !
De Wereldbond hield haar jaarlijks congres in 1948 te
Amsterdam (Nederland)
1947 te Aarhus in Denemarken.
1949 te Parijs in Frankrijk.
1950 is het congres te Turijn in Italië.

4, üfiGT^iteSJinfi^L af d ..-Beverwijk: Dekker straat. 3 (A, van
Wijngaardeny.

-Inlichtingen Beverwijk: Berkenlaan 19 '(J.S.Meijer),
Inlichtingen Wijk aan Zee: Verlengde Voorstraat 42 I

(D.Koeman).
Inlichtingen Velsen Koord: Beeckzanglaen 28.

5« "Frateco" betekent "Broederschap". ^^
ê. De Wereldorganisatie wordt aangeduid met de let l er s -JSSf» \. Het orgaan van de Ked, Bond heet "Laborista EsperanfoT '''

Op l Sept,1949 is een propagandanummer uitgegeven,
onder de titel "Esperanto Wint Veld",
In dit extra numner aijn alle secretariaten van deze
bond uit het gehele land opgenomen. Dit nummer werd op ;
de tentofenstelling n.it ge geven. Een exemplaar is in ons
bezit,

8. "Frateco" begint te Beverwijk weer met een nieuwe cursus
voor Esperanto. Men kon zich hiervoor op de tentoonstel-
ling opgeven.

9» Momenteel bestaat de afdeling Beverwijk uit 301eden,
10. De tentoonstelling te Beverwijk werd totaal döl^r^SlTca

400 bezoekers bezocht.
11. In IJmuiden begint een aparte cursiis vanwege de groep.

Secretariaat: M.v.d.Starre, Spsbeghellaan 15 Driehuis.
Inlichtingen: D.ïïartoghdwarsstraat 9 IJmuiden.

Eikenstraat 45 IJmuiden-Oost.
12. Tijdens het Wereldcongres te Amsterdam in 1948 hebben

verschillende buitenlandse personen de "Frateco-groep"
te Beverwijk bezocht, welke groep toen haar 25-jarig
bestaan herdacht van 1947« Op een speciale presentie-
lijst hebben deze personen hun handtekening geplaetst.
Deze lijst was op de tentoonstelling aam/verig,
Door de Burgemeester van Beverwijk is de tentoonstelling!

niet bezocht.

I,D,
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Esperantisten hielden tentoonstelling
Gedurende het weekend is door. de

Bood van Arbeiders, Esperantisten
„Frateco" in hét Statenhuis aan de
Zeestraat een tentoonstelling gehou-
den met het doel deze Wereld-hulp-
taal nog meer dan tot heden reeds het
geval is, bij het publiek bekend te
maken.

Ia het smaakvol versierde zaaltje
ww een schat van propaganda-mate-
riaal aanwezig, zoals boeken, brochu-
re*, tijdschriften, nieuwsbladen, de
presentielijsten, getekend door afge-
vaardigden uit verschillende landen,
die Beverwijk hebben bezocht bij het
S5-jarig bestaan der afdeling ia 1947.
Massa's brieven uit bijna de gehele
•wereld, benevens een globe, als bewijs
dat met met Esperanto overal te-
recht kan. Aan de wand prijkte een
groot portret van Dr. Zamenhoff, de
lamensteller der taal.

Xr bestond voor de opening een
flinke belangstelling. Onder de aan-
wezigen bevonden zich wethouder W.
Alberda, die de raadsfractie van de
P.v.dA. vertegenwoordigde, de heren
J. Honig en P. J. Rijken, voor de Be-
verwijkse Bestuurdersbond, mevr. Rij-
ken—Wernik, namens de A.N.G.O.B.
de heer G. Zwaneveld voor Hoogoven-
staten en het schoolhoofd, de heer
D. Dangermond.

Openingsrede
In zijn openingsrede zeide de voor-

zitter, de heer R. Meyer, dat hij het
riet zou hebben over het bestaans-
recht van Esperanto, daar dit even
vast staat als dat van de radio, tele-
foon en telegraaf. Er wordt echter nog
altijd hier en daar smalend over onze
taal gesproken, maar met zekerheid
kan worden vastgesteld, dat deze geen

ideaal, maar absolute noodzaak is
geworden. •

Ons doel, aldus spreker, is de jon-
geren meer in ons werk te betrekken
en onze hoop is ero"p gevestigd, dat
Esperanto binnen afzienbare tijd op
de scholen verplicht wordt gesteld.
Dat de heer Dangermond hier aan-
wezig is, is het bewijs, dat men ook
in cmderwijskringen hiervoor voelt.

Vervolgens wendde de heer Meyer
zich in het Esperanto tot hen, die déze
taal machtig zijn, waarna de heer v. d.
Starre uit IJmuiden de beste wensen
voor het slagen der tentoonstelling
uitsprak.
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*" 29 October 1949»
Ho» l B 71133*
Qnderwerpi:Federatié van Arbei-

ders»!spërantisten» , ,
n. t,. v, sclir.van Amsterdam 71133 Go 51806,

IIId/TV.2,

Hiermede moge ik Ü berichten, dat mij van betrouwbare
zijde werd medegedeeld, dat op het adres Roelantutraat 4
as te Amsterdam is gevestigd de Federatie van Arbeiders-
EBperantisten.

Volgene deze mededeling is tot op heden niet gebleken,
dat genoemde Federatie zloh op politiek 'terrein beweegt «

Be leden van het hoofdbestuur behoren politiek voor
het meïjsadeel tot de PoV.d.A», terwijl ongeveer 50?i van de
leden eveneens tot genoemde partij behoort» De overige
zijn communisten, anarchisten

De leiding In de Federatie is volkomen in handen van
personen, behorende tot de P. v. d. A» en ai j stelt sioh op
het s t and punt, dat de Federatie zich vooral niet met poll*
tiek moet bemoeien*

Boor middel van een Centraal Comité wordt oontaet
derhouden met het buitenland* De secretaris van dit comité
behoort politiek eveneens tot de P*v*d.A».

Hoewel tot op heden niet bekend is geworden, dat dit
in meerdere plaatsen het geval is, moet het niet uitgeslo-
ten worden geacht, dat één. of meerdere bestuursleden van
een plaatselijke afdeling politiek tot een extreem-linkse
partlg of groep behoren,

Het maandverslag, mij gezonden bij Uw brief van, 17
December 1948 Lltt.P.no. 3329/5-11 had mede betrekking op
deze aangelegenheid» ,

HSÏ I001D VAN 33E DIBHS5»
Hamens deae,

<Fo@*Crabbendam«

De Heer Commissaris van politie

te
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T Uw schrijven wo. 51806, d.d. 25-1-49 en
rappelsohrijven aio. 51806, d.d. 27-9-49.

Onderwerp: Federatie van Arbeiders-
esp e rant i sten.

DIE N S T Q E H E I M .

5 Ootober 1949,

n. U"

-s

In antwoord op bovenaangehaalde brieven wordt het vol-
gende medegedeeld.

ue Federatie van Arbeiders-esperantisten is nog steeds
gevestigd op het adres Roelantstraat 4-hs te Amsterdam.
Ue leiding van deze Bond berust thans bij de volgende
personen:

/ ( voorz. Andries j'raneisous van ü A R 3S N. geboren 16 Juni
1894 te uen nelder, zeilmaker, Nederlander, kerk-
genootschap D.U-., gehuwd met JS.H. J.Meijer, wonen-
de Pluvierstraat 1-hs te Amsterdam.
Politiek is hij georiënteerd op de P.v.d.A.

/l seor. Hendrik V E L D H O V E . geboren 12 Maart 1910
te Amsterdam, tekenaar machinefabriek, Nederlan-
der, kerkgenootschap E.v.L., gehuwd met Chr. M.
Sinnema, wonende Vegastraat 38-hs te Amsterdam.
Hij is politiek links georiënteerd, doch niet
aangesloten bij een bepaalde partij.Is niet in
een partij onder te brengen en z.g. links neutraal.

/ | penningm. J.G R O E -N E S G H E Y. wonende Tulpstraat
35 te Koog a/d Zaan.
Politiek georiënteerd op de P.v.d.A.

Volgens bekomen inlichtingen beweegt de Federatie van
Arbeiders-esperantisten zich niet op politiek terrein.
Ongeveer 50$ van de leden, die in deze Bond zijn geor-
ganiseerd, zijn lid van de P.v.d.A. De andere 50^ zijn
politiek gesproken vogels van diverse pluimage, d.w.z.
communisten, anarchisten, spartaoisten, enz.
De 50$ leden van de P.v.d.A. houden de Bond bij elkaar.
De verdeeldheid onder de overige leden is van dien aard,
dat de Bond, zonder de leden van de P.v.d.A. uit elkaar
zou vallen.

In "De Waarheid" van Donderdag 21 April 1949 komt een
artikel voor, dat de politieke verhoudingen in de Bond
tamelijk karakteriseert.
Dit artikel luidt als volgt:

" Arbeiders-esperantisten oongresseerden in Utrecht ".

" Beide Paasdagen congresseerde de bond van arbeiders-
" esperantisten in de Handelsbeurs te Utrecht. Aan het
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"congres namen 240 afgevaardigden en enige buitenlandse
"gasten deel.
"De bondsvoorzitter, de heer A. van Haren uit Amsterdam,
"stelde vast, dat het Esperanto in Nederland terrein wint,
"hetgeen blijkt uit het feit, dat Esperanto thans op de
"lagere scholen mag worden onderwezen en dat ook op enige
"kweekscholen voor onderwijzers les in deze taal wordt
"gegeven.

"Tijdens de discussies stelde de afdeling Laren-Hilversum
"voor om Drees, dienere -voorzitter van de üond is, niet
"meer in ere-commitl' s te benoemen en namens het congres
"een protestmotie tegen de koloniale oorlog aan de rege-
"ring te zenden.
"Het hoofdbestuur deelde mede, dat het beter leek de voor-
" stellen niet te behandelen, daar de bond zich vooral niet
"met politiek moest gaan bemoeien!
"Een zelfde weg ging Maandagmorgen een voorstel van een
"Utrechtse gedelegeerde om een adhaesie-betuiging naar
"het vred es-congres te Parijs te zenden.

Uit vorenstaande blijkt duidelijk, dat de leiding in de
Bond nog steeds in handen van P. v «d. A». mensen is.

Voorts zij nog vermeld, dat de Bond wel contacten onder-
houdt met het buitenland en wel door middel van een Inter-
nationaal Comité.
Secretaris van dit üomité is de voormalige secretaris van
de Federatie van Arbeiders-esparantisten:

3<|yillem Frederik K R U I T , geboren 4 Juli 1912 te Amster-
dam, kantoorbediende, wonende Vier Heemskinderenstraat 53-
II te Amsterdam.
Deze is politiek op de P. v. d. A. georiënteerd.

De huidige voorzitter en secretaris, resp. Van Haren en
Veldhove . komen in de politie -administratie te Amsterdam,
noch crimineel, noch politiek, voor.

De penningmeester Groenesohey komt in het Bevolkingsregis-
ter te Amsterdam niet voor, zodat diens personalia .alhier
niet bekend zijn.

De antecedenten van W.F.Kruit werden reeds aan Uw Dienst
doorgegeven bij schrijven ü.R. No. 435-46, d. d. 7-6-46 van
de I. D. Amaterdam in antwoord op Uw schrijven Bureau B.
1380/Xmr/46, d. d. 1-5-46.

D-8.



N O T A

voor* H.B.
van : B.IV,

Naar aanleiding van dit "spontaan" rapport van I.D.Beverwijk

moge ik U berichten, dat genoemde I.D. dit jaar in haar gemeen-

te zeer actief was.

Spontaan rapport werd ingezonden over de Internationale

Vereniging "Bellamy", gevolgd door 2 nadere rapporten, die

allen getuigden van een diepgaand onderzoek en waardevolle ge-

gevens over de I.V.B. bevatten.

Eveneens werd zeer uitvoerig gerapporteerd over de afdeling

Beverwijk der Nederlandse Vereniging voor Sezmele Hervorming.

Naar mijn mening bestaat hier wel enige grond het personeel

van de I.D .Beverwijk im aajaiaerking te doen komen voor een te-

vredenheidsbettiiging .

24-10-U9. B.IV.
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On-derwerp: Onderwijsdienst T.L.E.

G E H E I M.

l Februari 1949.

Volgno.

7 PER 1949

In antwoord op Ito bovengenoemd schrijven kan het
volgende worden bericht :

Bij onderzoek is gebleken, dat de postbus 6019 te
Amsterdam (,W) van 9 Augustus 1948 - l October 1948
in gebruik is geweest bij JNSTRUA SERVO (Onderwijs-
dienst) van dé Asioio .de Laboristaj Esperantistoj
( Vereniging van Arbeiders Ssperantisten ) *, zo-
dat het juiste adres was: Onderwijsdienst A.L.E.,
postbus 6019, Amsterdam (W).
Déze onderwijsdienst was in hanüen van :

Willem van MSRKESTEIJN. geboren te Amsterdam, 23
Maart 1905, van' beroep los werkman, Nederlandse
nationaliteit, geen kerkgenootschap, vroeger wonende
Agatha Dekenstraat 19-1 te Amsterdam. Sinds 17 Januari
j.;L. is betrokkene woonachtig op het adres Hasebroek-
straat 55-1 te Amsterdam.
Van Merkesteijn is los werkman bij een honden- én
kattenbroodfabriekj hij is lezer van het dagblad
n De Waarheid tt en in* ieder -gevel communistisch ge-
zind. Betrokkene is echter politiek niet actief.
De lessen in Esperanto werden in zijn woning gegeven
en .werden sleehts door een beperkt aantal leerlingen
bezocht. Het juiste aantal is niet kunnen blijken;
evenmin is tot dusverre kunnen blijken of er op de
cursussen ook politieke onderwerpen werden behandeld.
In Esperanto-kringen is men van mening, dat voren-
genoemde vereniging communistisch georiënteerd is.

In de administratie aan het Hoofdbureau van Politie
te Amsterdam'kon niets ten nadele van Van Merkesteyn.
vorengenoemd, blijken. , ~"



'l/f 't S J V - ;
Rp. no.#Z&, Geheim. -""

ONDERWERP; Inlichtingen.̂  i 12 JAN. I9s9
- ~~~~

Aantal bijlagen: één.

Hiermede moge ik U het navolgende
richten. , '

Eén dezer dagen kwam het met rood
potlood omlijnde gedeelte van bijlage dezes,
in mijn handen.

Het is bestemd voor -en afkomstig
v.| van- H.F.KONING, geb.27-11-17, won. te Eefdi

E.631', gemeente Gorssel, die sqs de op de ach-j
terzijde van bijlage dezes gestelde Nieuw-
jaar s advertentie in "De GIDSfl, zijnde het '

,- "officieel orgaan va'n de Vereniging van win-
"keiiers en Neringdoenden in de Gemeente
"Gorssel", van 31 December 1948, deed opnemei

Hoewel mij het geheel van weinig be-
lang toeschijnt, zo vermeen ik daarvan u de
kennisneming toch niet te moeten onthouden.
11 TT. -i n H o "

e ' A.doorn, 11 Jarnrari 1949,
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Sekei® SU..TPHSN. '

S«fer«o 't 'Dleaarstraat 6.

Ni. lijyltaa. vlo P*r' Seéi

J« «arden la I Ia de aart©,

Hell»nra0tpl»in 9.

s la propondj por la

ITunp-érttt *L.M.fi."»a. Sa 3- "

la Ba heren.

en H«erl®n.

Kre*t©aati«nti.

La Sstrar».

B@NI> VAK
"" ^

Afdeling Zutfen.

Seer«tarlaat : Diez«rstraat 6. ,

Wi j n©<3igen u uit «en^ c anvö r a g, t Ie-avond bi,5 t«

ep Dinsdag de lïe Maart •- "

b i j Altena Hellenraatpl®in 9. Aanvamg «m 8 uur.

Behandeld zullen warden s de vooratollen v@@r fa*t

in Heerlen* • " - . . "

&eli<ave mede te brengen "L.5," «m "Puncla»e.r3|to

Het Beatuur.

Bi j 4eae vertaling van de-" &ep*r*nt®--t«M»-t aAJ 9pgep»rlctt.
dat met "L,S." ,werdt^•bedeeld het Ssparaïitotijdachrift v©or
arbeidera MLabori8ta üsperftBtiate" en mat Bl«*4aaeate Kve«-
t©«atie" een boekwerk, hatwalk een bleemleaing van artlke*;
len, gediehten enz. inheudt van de amteur Sagaeohef, de *a-
aensteller >an de f c u l p t a a l Sapèrantë. . . - - • .



f.1,25Ntffluwjaaradvertantl©

De C. P. N , , < (DS BARHEID) afd.

wenst leden en sympathlaarenden een strijdbaar nieuwjaar.

Voor eensluidend afschrift,

de Laak.
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Ï'INIBTERIE VAN -*-^^y^\ ƒ 's-Gravenhage, 37 September

BIKNEMAND3I ZAKEN ' ~ '

No, s B 51806 ITIf/h ?, Ha pp el.
D I ?, T! S T 1 S H E I l!

Ond,: Federatie van ̂ ^rbeiders- ~~"
esperantistcn.

Hiermede moge ik U mi3n schrijven no. 51806 dd. 25 Januari
1949 in herinnering brengen.

Met een spoedige beantwoording zult U mij zeer verplichten*

Het Hoofd van dt Dienst
namens deze.:

3 *G.Grabbendam*
De Heer Hoof doommis aar i s van Politie
te
AMSTERDAM



HÏNISTERIB AL03WBBE 3AKSW

No.j 51806
B

Oud.! Federatie van Arbeiders-
esperantisten.

IlIf/IIIi

*s«Grsvenhagöf S5 Januari 1949.

n. a. v, 51806 v Kerkerade

Ï& heb de oer U het volgend© te berichten,

tijd blljlct van de aijde der C.P.&. belang-
stelling te besteen voor 'het Esperanto» rcogslijk els middel ter
verkrijging van een beter begrip tussen d® coEssunlstan der
verschillende landen.

werd van betrouwbare zi jde gemeld. dat in
Limburg ©@n Esp^rento-ouraus werd georganiseerd» waaraan vrij-
wel uitsluitend wordt aeölgenonen door C«p.N» en ïï.V.C.-leden»

De cursus
'rantlsten,

uit ^an de Federatie van Arbeider sespe»
Ro.olandetrsat 4 hè ts

Over d© bewoner van dit huis werd XJwerzl jds eerder barioht
onder Ho. 435 a, do, 10-12-1947.

Voor sover dezersi.lds bekend is, stond deze organisatie
vó&r de luatste oorlog over het algemeen de ideeën van de
S*tM,P, voor.

In verband met het bovenstaande eohter moge ik tJ verzoo»
ken» jai;J uitvoerig te willen doen inlichten omtrent d« per-
sonen, dit thans de leiding van de Federatie vorsen alsnede
oiatrent de politieke activiteit, welke evontueel van de or~
ganlsatle uitgaat.

Tevens saai ik gaarne van XI vërneiaea, of de Federatie
wellicht contacten net het buitenland onderhoudt.

Het Hoofd van de Dienst
namens deze:

l

Aan de Heer
HoofdooEisissaria van Politie
te

J«G. Crabbendam

' *• f O ,J_ - \ ~< '



C O M M I S S A R I A A T
V A N P O L I T I E

KERKRADE

Litt ....... .?«. .......

NO ....... 3.3.29 ..... ....... 5rll ..... Geheim.

KERKRADE,
Telefoon 2345

2328

Verzo«ke bij beantwoording datum «n
nummer van dit «chrljven aan t. halan.

Onderwerp:
—..... Bijlage(n)

Politlekfflaandverslag»

De politieke activiteit was gedurende de
verslagperiode zeer gering*

X /^ Het is gebleken, dat ten huize van de beken-
r*i/de en actieve communist Christiaan V o s , geboren te

f Eramen, 15.12.1911, gehuwd bankwerker werkzaam op
de Staatsmijn Wilhelmina (werknummer 4852), wonende
te Kerkrade aan de Drievogelstraat no.l(boven),
onder leiding van deze, een esperanto-cursus wordt
gegeven, en wel ledere Woensdagavond* Aan deze cur-
sus wordt deelgenomen door leden van de C.P.N, cq,
E.V.C. De juiste gegevens van de deelnemers, zullen
U tzt worden toegezonden.

Deze cursus gaat uit van de organisatie
ArbeidersesperantoJL eevestied te Amsterdam(West),

Rulandstraat no.4.
Deze cursussen moeten als zeer gevaarlijk wor-

den gezien en hebben kennelijk tot doel, om op een-
voudige wijze de moeilijkheden van de taalverschil-
len van de Communistische geestverwanten htl en el-
ders op te lossen opdat deze heren zich bij eventu-
ele gebeurlijkheden en voorbereidingen daartoe, el-
kander goed kunnen verstaan.

Door de echtgenote van Vos is verteld, dat
door de leden van de club alhier, althans enkelen
hiervan, in het esperanto correspondentie gevoerd
wordt met geestverwanten in andere landen.

Deze aangelegenheid heeft mijn volle aandacht.

De Commissaris

.Geeraedts*

Aan de He/r ..e.n!.l.,PrQCur.eur.r̂ f3neraal.Jtgd.Dir. v «Politie te Den Bosch,
2. Hoof d van de C.Qlflp_. te 's-Gravenhage,
3.Officier v.JusTitie te Maastricht,

te 4. Burgemees ter van Kerkrade (2 x).



AXQSMEKE ZAKEN
, n October 1948.

Eo.l B 46710

Onderwerpt Onderwijsdienst T«L*8»

VI. üD.3
a s HEU

Hiermede heb Ik de eer ü te berichten, dat
in "Werkend Nederland" van 2? September 1$48
de volgende mededeling voorkomt f

H Cursus Esperanto,
De "Asleio de Laboristaj Esperanti«tojM

verzoekt ons mede te delen» dat zij, die aan
bovengenoemde cursus wensen deel te nemen»
zich kunnen opgeven bij» Afd* Onderwijsdienst
F.L.E., Postbus 6019, Amsterdam-t. "

Ik moge 0 verzoeken mij omtrent genoemde
Onderwijsdienst T.L.E. wel nader te willen doen
inlichten, waarbij Ik gaarne de namen, perso-
nalia en politiek» oriëntering zal vernemen van
de personen die daaraan zijn verbonden*

Indien het mogelijk zou zijn het aantal
leerlingen te vermelden» feenevens of op de cur-
sussen wellicht politieke onderwerpen worden
behandeld, zullen deze gegevens «eer op prijs
worden gesteld*

Het Hoofd van de Dienst,
j voor dease»

J.G.örabbendam»

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Folitle
te
A m a t a r d a m .



Notitie.

;30 SEP. 1948

ACD/

in "Werkend^ Nederland" van 25 September

werd de volgende mededeling opgenomen:

" CURSUS ESPERANTO

De "Asocio de Laboristaj Esperantistoj"

verzoekt ons mede te del en, dat zij, die

aan TDovengenoemde cursus wensen deel

te nemen,zich kunnen opgeven bij:

Af d. Onderwijsdienst T".L.E.,

Postbus 6019-Amsterdam-W. "

29-9-48

B V.

c



UITTREKSEL

Voor CD 4.65 Naam B.CW4...T.m...Arbe.Mera...Bg.pirMtiaten.

Origineel in PU 882 Naam .Tütomda...Jiiular....Pr.g.an,izof.

Volgnr Ag.nr, C.Q.. 4.35M Aard van het stuk M*»ro.Qrd....SC.h.r»....».r..«.I.«D..,....4.08.2-f..4&....op

on.s,schr.«...4.0.145........d....d..«SO-.7-4 f̂z. I*.D,«.....AMSIERP.AM Datum ....6. Aug.48.«

Naar aanleiding «an uw bovenaangehaald schrijven, kan het volgende worden
medegedeeld.

In het Bevolkingsregister te Amsterdam staat ingeschreven:

KRIJT, Pieter, geboren te Zaandijk, 16September 1894, van beroep:kantoorbediend«,
ronder kerkgenootschap, van Nederlandse nationaliteit , gehuwd met:

HAM, Adrlana, geboren te 's-Gravenzande, 16 December 1893, wonende te
Amsterdam, Veeteeltgtraat 156 huis. (niet 169)

Administratief werd bekend, dat in 1945 een klacht tegen Krijt werd ingediend
bij de P.R.A. te Amsterdara.-
ïïierin werd Krijt beschuldigd voor opleiding van Politie-officier te zijn geweest
in Schalkhaar»
Deze klacht bleek echter niet gegrond ex berichtte de Procureur Fiscaal bij het
Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam op 22 April 1947 aan de P.R.A., dat
Krijt onvoorwaardelijk buiten vervolging word gesteld»-

Na de bevrijding, toen de Esperantisten Beweging wjer begon te bloeien, verscheen er
in:*tplaatselijk orgaan te Amsterdam ven de Bond va» Arbeiders EsperantisteB
een artikel,'t welk handelde over de gedragingen van Krijt tijdens de bezettings-
jaren.- Dit artikel werd door/genoemde Bond besloten, een commissie in het
leven'te roepen, die tot taak kreeg, te onderzoeken, in hoeverre Krijt fout was
geweest en of hij gehandhaafd kon worden als lid van de Bond.
Deze Commissie, bestaande uit drie personen, stelde een serieus onderzoek in
en kwam tot de conclusie, dat Krijt, wegens zijn houding in de bezettingstijd,
niet kon worden gehandhaafd.
Zij concludeerde deze uitspraak uit de feiten, dat Krijt gedurende enige jaren
regelmatig "Volk en Vaderland"las, dat hij de "goede" Nederlanders zoveel
mogelijk negeerde en veel omgang had met N.S.B.ers, waaronder zelfs een S.D./
handlanger.- Tijdens het onderzoek van de commissie nam Krijt een zeer leugen-
achtige houding aan*-
Komenteel schijnt hij zich echter te hebben ingedrongen in de Beweging van
Jeugd Esperantisten.- Deze Beweging is niet aangesloten bij de Bond van Arbeiders
Esperantisten•-
Krijt staat bekend als iemand die politiek vele richtingen uit kanf doch is in

/meerdere gevolgd.- Naar aanleiding hiervan werd door

Uitgetrokken door J-H- Afd./Sectie ACD..4.b. Datum 16-2-49.,.

Op aanwijzing van •

(^ 5 0 3 0 - ' 4 8



UITTREKSEL

Voor OD....465 Naam B..ond...T.m..lrbe.tdö..r.s,...l̂ pe.r.aatis.1;en.

Origineel in OD....882 Naam .TMtmHB,dft...Jmular....Qrganizo.

Volgnr Ag.nr. CO 43324 Aard van het stuk M1W.OOrd...S.Qhr..*....nr.I..D.....4QM-.'.48....op

.Ctas....Schr»40.145>.d.»d»...3.0.-.7-4&fz I.E..Amsterdam Datum .6Aug.«4.8.*

vervolg:

Krijt staat bekend als iemand die politiek vele richtingen uit kan,
doch is in geen enkel opzicht gebleken, dat hij Communistisch
georiënteerd »ou zijn«-
Bet vermoeden bestaat, dat hij momenteel de Partij van de Arbeid is
toegedaan*

Uitgetrokken door <J.H. Afd./Sectie ACD ...4b Datum 1.6 .Pebr. .4.?,..

Op aanwijzing van

5030 - ' 48



UITTREKSEL

Voor QD. 4.6.5 Naam Bond v.an....Ar.Mid.exa....B.s.p,e.r.anils.t.e.n...

Origineel in QD.....78.1 Naam S.e.nn.a.o.ie.aa....Aa.Q.c.io. ï.u.tmand.a

Volghr. Ag.nr 4.139.5 Aard van het stuk .

Afz l Datum Ji-Z-'.i8

De Communisten "benutten de Bond van Arbeiders-rEsperantisten

(Ned. Af d. van de S.AeT»), om lerichtön aan hun geestesverwanten

in het buitenland door te geven.

Ook de links georiënteerde pacifisten, trechter, vi". /'.rm fractie

in de S*A»T, hun idealen te propageren.

De communistische invloed op de SoA.T. moet v±ij "belangrijk

worden geaisht. Yen de Nederlandse afdeling zijn diverse C.P.ÏÏ.ers

lid, terwijl door enigen ook."bestuursfuncties worden b e&leedc

Uitgetrokken door .?• Afci./Sectie .ACD.....4.P Datum 12-.3.-.V49..

Op aanwijzing van .P »?•

5030 - ' -J8



POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Nr. LD.

Uw brief: B .X . 21902 fdd .

Amsterdam, 10 Decemb e

Onderwerp: Federatie van arbeiders-esperantisten.
BUREAU B

/S-/2--V?

Bijlagen:

GEHEIM.

iv- * '

V

^Amsterdam

K. v.

\

In antwoord op bovenaangehaald schrijven wordt het vol-
gende medegedeeld.
Het perceel Roelantstraat 4 hs. te Amsterdam wordt be-
woond door:
Jan KRUIT, geboren J50 April 1876 te Amsterdam, diamant-
bewerker en zijn echtgenote Jacobina Simonetta SERKMAN,
geboren 6 Juli 1877 te Amsterdam.
Kruit is reeds jarenlang werkloos. Hij verhuurt een ge-
deelte ( achterkamer en kelder) van zijn woning aan de
Federatie van arbeideers-esperantisten. Deze vereniging
heeft haar kantoor gevestigd in bedoelde achterkamer en
gebruikt de kelder als archief of opslagplaats.
Het echtpaar Kruit vertoeft weinig op genoemde woning,
doch is meestal bij een gehuwde dochter, die te Hilver-
sum woonachtig is.
Hij is politiek de "Partij van de Arbeid" toegedaan en
maakte bij de laatstgehouden verkiezingen, voor de ra-
men van zijn woning, reclame voor Koos Vorrink.
Overigens gaat geen politieke activiteit van hem uit.
In de administratie van de P.R.A. en de Politie te Am-
sterdam komt hij niet voor.

De personalia van de ondertekenaar van bedoeld artikel
zijn:
Teunis Cornelis KLIJN. geboren 4 Maart 1892 te Katten-
dï"jk"e, grondwerker, wonende Wagenaarstraat 121-III te
Amsterdam.
Klijn is ex-commissaris van de Afdeling/Interaationale
Anti Militaristische Vereniging.
In 1928 was hij propagandist voor de "Anarcho Syndica-
listische Bsperantobeweging".
Hij komt voor op de ledenlijst van de Nederlandse Bond
van Vrije Socialisten.

Aan

Verzonden aan: Hfd. C.V.D. Den Haag. D-2,

1000-10-47



^ '̂ 11/- . l • * /.* J*
9 October 7*

Federatie van arbeiders-esperantisten.

In het weekblad «Socialisme van onder op" d «d. l September 1947,
komt een artikel voor van de volgende inhoud:

Vrienden.
Op ons congres is Esperanto aanvaard voor de Internationale

verbindingen*
Maar daar zijn wij niet mee klaar.
Nu ia het nodig, dat de samenstellende tlelen van onze orga-

nisatie zich ook op het aanleren van de hulptaai Esperanto

Wajat oen moet er van overtuigd zijn, dat bij internationale
verbroedering pen een direct contact niet kan missen.

Daarom raden wij ieder aan zich op te geven bij de Fed. van
arbeidera-eaperantlsten.

R oelant straat 4, Amsterdam (W.).
Die zorgt dan voor de verdeling over de afdelingen in het

gehele land.
Mooht er geen af d. zijn in de directe aagelting, dan wordt

de mogelijkheid geboden een schriftelijke cursus te volgen.

f.C. Klijn
Wagenaars t raat 121 III A «dam (0.)

Kaar aanleiding hiervan moge ik ü verzoeken mij - indien moge-
lijk uitvoerig - te willen doen Inlichten omtrent de bewoners van het
adres Roelant straat 4 te Uwent, waarbij ik het op prijs zal stellen
in kennis te worden gesteld met hun mogelijke politieke activiteit*

Tevens zal ik gaarne worden Ingelicht oaatrent de ondertekenaar
van bedoeld artikel, T.C. Klijn, wonende Wagenaars traat 121 III te
üwent.

HOOFD YAN DS
GHEÏBSD

{̂ Namens deze:

L. L .van Laere.

Aan de Heer Hoofdcosaaissarls
van Politie,
te • .
A M S T g B D A M.
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Vrienden.
Op ons congres is Esperanto aanvaard voor

de internationale verbindingen.
Maar daar zijn wij niet mee klaar.
Nu is het nodig, dat de samenstellende-

delen van onze organisatie zich obk op het
aanleren van de hulptaal Esperanto toeleggen.

Want men moet er van overtuigd zijn,.
dat bij internationale verbroedering men een
direct contact niet kan missen*,

Daarom raden wij ieder aan zich op te- j
geven bij de Fed. van arbeiders-esperantisten.

Roelantstraat 4. An^gtprjL?1" (W.) /vi

Die "zorgt dan voor de verdeling over de-
afdelingen in het gehele land.

Mocht er geen afd. zijn in de directe om-
geving, dan wordt de mogelijkheid geboden
een schriftelijke curcus te volgen.

T, C. Klijtt
Wagenaarstraat 121In A'dam (O.>

\t\

Dit ddres van de Ped.
van Arbeiders-Bsperan-
tisten was op 30-9-1947
M3 AOD niet bekend.
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CENSORSHIP
VERTROUWELIJK

Aard v. h. stuk

brief

Soort correspondentie (V/O/T)

toegelaten pos; V

Lp/Exp
Agt-nr. C E N S U U R -

R A P P O R T
Nr'
Dd.

4.4.'47

A F Z E N D E R :

Asocio de laboristaj
Esperantistoj Fle
Roelantstr 4

Amsterdam
A D R E S :
(Cq. plaats v. terpostbezorging)

G E A D R E S S E E R D E :

Al K-Do
Herman Wagner
lm Himmelsberg 10
bei Prasident Heuffer
Stuttgart Duitschland

Datum (Cp.datum v.poststempel)

29.3='47

Taal

Esperanto
Vorige rapporten:

Nadere behandeling van het stuk:

Aangehouden / Voor), aangehouden / Vrijgegeven
Terug afzender / Bijgevoegd / Gefotografeerd

vrijgegeven

Instanties, aajf welke dit rapport wordt gezonden:

MvBi MteBui DRG

O

Kantoor/Groep

Asd

Afd./tafel

Rl }j

Censor Controle

40Q3
Datum, waarop gecensureerd:

2.4,?47

Medewerking aan:

AM

O N D E R W E R P :

l •i
POLITIEK

NEDERLANDSCHE ARBEIDERS-ESPERANT2STEN BOM) NOODIGT DUITSCHEBS
UIT VOOR DE BIJWONING VAN ZIJN A.S. GTOWGRES IN HEERIEN.

VertalingJ
Waarde Kameraad,

Hiermede berichten wij U, dat het 28ste congres van
den Neder land se hen Arbeid er-s-Esperanti sten Bond in het
Nederlandsche taalgebied,F.L.E., dit jaar zal plaats vinden
op 6 en 7 April in Heerlen.

In de verwachting, dat het veel moge bijdragen tot de
verspreiding van ons gemeenschappelijk ideaal,

met kameraadschappelijke groeten,
.«Ned.Arb.Esp.Bond F.L.E.
'K^Vjr^ (w.g).S,v.Haren, """

v -̂ ) 2e 5ecr„

Secretariaat»
Vier Heemskinderenstr 53 II
Amsterdam-W

Ingesloten een gedrukte uitnoodiging,welke ook aan
andere Duitschers is toegezonden.

Volgno.

2 2

N.B. Bovenstaande mededeeling werd verkregen uit particuliere correspondentie en de vertrouwelijke aaWTBSaTvaffTnenPSeeaslnacht
te worden genomen.
In verband hiermede moet deze mededeeling slechts ter kennis worden gebracht van die officieele instanties, voor welke zij van
belang kan worden geacht.


