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Verslats van d.e openb::,.re bijeenkori.1st van de a..L'aeliin. 
Vlf.a:r:·dL10en van de Internationale verenié$ing 
".oe1lamy 11 , behouden mp DinsJ.a1..,, 27 Januari 1948 te 
20. Gv l•:t"r in Ut; bo'.lleX.LZaal van ca.fé 11�xcelsior 11 aan è.e
Oos�Davenkade te Vl&ardi.�en.-

Aamvezi0 30 1)ersondn, habronc...er uc,en m.:.1it&1:::·en 
in V...ï.1.ifor.m ( zaal:cuim te lüu per::.,or.e.1) 
De bijee.L.LAOutst ..::to.rlct onc.e.c le_ain0 van: 

1
1-.i.A(fril..1!,L :i.rtvJ:', 5e uorerL ·Ge Vlt..1:...rairJ.6t:.;ü, 26 Septer..o...,r 
189d, r!l.ac.'.iü6 Oc..L--�• eri:...,1·, wener.de �E. V1t..arain6en, 
.::i1<.,el.1r.cK.strb..t 70. 
Spreker was: 

ivac,rkerk, wonende te Velsen. 

- 0 - 0 -

De bijeeniron:u::n, ,,era é:,BO_pend doo:c Drop die het 
�.ovrd gaf aan Oderkerk:. 1Jeze nield eer;. rede t,eti teld: 
11 De laatste .-cans 11 Volgens sprer-er hebuen wij onze 
�en.nis e.1 ons stoffelijk bezit te aan.ken aan ons 
voorgeslacht. he·c is echter onjuist dat de erfenis 
uelke \iij nebuen OütVc1ü15en zo oni::,elijk ve:r:·deeld is. 
Thans is het zo, uat ie.ma.na uie in de maatscLa1J.üj 
niets te bete ::enen heeft, riJ1: kan zijn, eenvvudig 
o�dat zijn ouaers rijk ziJn. �it is volkomen fout.
l:,00110.inen heoben uit5ereke�"a dat ons Land in 1950 
weer 5UU OUO werklozen zal tellen. hlJ vroeb zich af 
of wij dan netzeli'de oeela zullen krijgen als voor 
ae oorlog. foen 1:on het 6eoeuren d.at ee.Ll oud.e VéJ.aer 
naar zijn werk 6in� en de zoons die in ne krent 
van nun leven \laren, stempelden. De arbeid mo�vr·é:bel
matig veraeeld worden en wanneer er \,erkk:rac.r1ten te
veel zijn, moeten de _ouderen 6epensionneerd worden. 

Spreker is van menL ... g dat alles 0ena.tionaliseerd moet 
worden. De nationalisatie van de i!ecterlanc.se ..t3ank 



juichte hij toe. 1-J.et <->e.iD.ee�.scha.i;isleven is vo l0erJ.S :tem 

6roeienae en �eaerland staat er sociaal veel beter 

voor dan ae omli60ende la.J.1á.en. :diJ OE;slou t de aanwe

zi0en op te \,eieken zich aan te sluiten bij de Bellamy 

bewe0in6 en ae.arvoor propat,anda te .na,�en. 

1fa de pauze welke daarop volgde v-ierc...en enit;e 

door spreker oeaüt-.,oord. 

De bijeenkoust nelke een oraelijk verloop had, 

was te 22. 00 uur beë11J.digd. -

VJ aardin5en, 29 Januari 1948 

ve hoorö.a5ent van politie 

Ge z i e n: 
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E • 
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30 Januari 1948. 
�l .Ni jzine.Ji. 

Haar aanleiding van UVl terzijde vermeld sch!'ijven, waarbij 'ij 
een verslag yan een op 29 Jenuari 1948 te Uwect gehouden vergadering 
del'' Inte:rn,ationa.lo Vex:eniging ''Bellamyn werd toegezonden, heb ik uo 
eer ü te verzoeken �ij te willen doen inlichten omtrent de personalia 
en de politieke orit:ntering �.q. activite it van de leider van het 
äubbelrriannehkwartot. ''De Troubadours", genaamd Kl .NIJZil\:'GR. 

-:HET HOOliD VliN DE CENTRAU:: 
VEILIGHEIDSDIENST 
!r&10WJ deze: 

Aan de Heer Commissaris 
van .Politie, 
te. 

C HE' DE. 
J.G.Crabbendam. 
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G E H E I M. 
BURE t\U B 

/4 -,t - f'�-

Ik heb de eer,Uedelgestrenge 
bijgaand te doen toekomen het ver
slag van een vergadering van de af
deling Enschede van de Internationa
le Vereniging Bellamy, gehouden te 
Enschede op 29 Januari 1948. 

De Commissaris van Politie, 

AAN: 

4(J" Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst

te 

.... 
1 
.. S"'.'.G. .. r ... . .a .... .v ..... e. .... n: ... h ... .a .... g ... e. 
Javastraat 68. 
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• 

POLITIE-ENSCHEDE.

Inlichtingendienst.

G E H EIM.

Enschede, 30 Januari 1948.

Weëkov --:Î . ."ZJ.Gh u o

No. R. 79.
Par H -�--·-t · 9 " ua u., •- F[ff 1948 

l 1 ':f 
{i II 

V ERS L A G  van een vergadering van de afdeling 
Enschede van de INTERNATIONALE VERENIGING BELLAMY, 
gehouden in de �rote Sociëteit te Enschede op 29 Ja-

,nuari 1948. 

Aanwezig: ± 250 personen(zaalcap. 620 pers.)

Spreker: Horsmeier uit Bloemendaal, landelijk voorzitter van de
Bellamy. 

\ 
Medewerkend: Mannendubbelkwartet "De Troubadours" o. 1. v. Kl. Nij

zingh 

Te ongeveer 20 uur werd de vergadering geopend door Johannes
yan Wijngaarden, geb, te Amsterdam, 30-10-88, meubelmaker, wonen
de te Enschede, Gronausestraat 635, voorzitter van de afdeling 
Enschede van de I.V.B. Hij gaf na een kort inleidend woord aan 
Horsmeier gelegenheid, zijn rede over het atoomgevaar uit te spre
keno 

Horsmeier sprak allereerst over de eenheid in ons volk tijdens
de bezetting en over de splijtzwam, die daarna zijn verderfelijke 
invloed weer had doen gelden. Verder sprak hij ongeveer als volgt: 

"Noch Christendom, noch beschaving, noch democratie zijn 
blijkbaar in staat geweest om de mensheid te binden. Steeds weer 
zijn er enkelen, die de oorlog ontketenen. Dit komt omdat er geen 
onverzettelijke wil tot vrede bij de mensheid is en omdat men niet
als Christus het dienstprincipe huldigt, maar het heersersprinci
pe. 

De atoombommen, die na de bevrijding van ons land werden ge
worpen op .. twee Japanse steden hebben een verschrikkelijke uitwer
king gehad. Deze helse monsters zijn geconstrueerd door knappe 
koppen, doch de eigenlijke producenten zijn de arbeiders. De mens
heid zou ongelooflijk gelukkig kunnen zijn door deze vindingen. 
Zestien geleerden van naam schreven het boek "Eén wereld of geen", 
waarin zij de mensheid tot bezinning roepen. 

Het dienstweigeringsvraagstuk zal in de toekomst geen pro
bleem meer zijn, daar elk rijk slechts een kleine gespecialiseerde
eenheid nodig zal hebben om deze helse wapenen te bedienen. De 
productie ervan kost echter ontzaglijk veel. In Amerika b.v. werd
kortgeleden$ 800.000.000 uitgetrokken voor de bouw van atoomfa
brieken. Als men bij het Philips-concern klaar was geweest met de 
productie van atoombommen, waren deze ongetwijfeld gebruikt in 
het conflict Indonesië - Holland. Een sinister propaganda-apparaat
is in staat , de meest vredelievende mens om te zetten in een roof
zuchtig, moorddadig wezen. 

Vele mensen willen de heersende angstpsychose ontlopen in 
dans, bioscoop etc •• Het is nu echter de tijd om ons ernstig te 
bezinnen over wat gedaan kan worden, zowel nationaal als inter
nationaal. Wij moeten komen tot een nooitgekende wilsuiting van 
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alle volken. Wij moeten positief stelling nemen, b.v. tegen de 
oorlogsindustrie. Voorkomen is beter dan genezen. Verleden jaar 
is daartoe een poging gedaan te Oxford, waar de Liga van het Ro
de Kruis bijeenkwam. De 51 daar vertegenwoordigde landen, waar
onder ook Amerika en Rusland namen tenslotte een resolutie aan, 
waarin gewezen werd op de noodzakelijkheid van het samenbundelen 
van alle krachten, die niet politiek werkzaam zijn. In December 
1947 werd in Nederland gesticht de Nederlandse Vereniging voor 
Internationale Vrede en Veiligheid. 

Om de vrede te waarborgen, moeten wij de oorzaak van de oor
logen wegnemen. Deze oorzaken moeten wij zoeken op sociaal-econo
misch terrein. De waarde van de mens moeten wij niet zoeken in 
ponden, dollars of guldens, maar alleen in de arbeid. 

De gehele mensheid moet samenwerken. Wij zijn allen broeders 
en zusters. Het jaar !000 moet de broederschap der mensheid ver
werkelijkt zi�n in heel de wereld. 

De idee:"Waarom zal ik wat produceren, als ik er toch niets 
aan verdien?" overheerst. Denemarken levert thans boter aan En
geland beneden de kostprijs. Ook de Nederlandse regering gaat 
dit doen. De belastingbetaler moet de subsièie aan de boeren op
brengen. Het resultaat is dat de arbeider weer op straat komt, 
hetgeen wij zien bij de firma Bruinzeel, waar dezer dagen 40 man 
werd ontslagen. In Italië zijn thans al ruim 2,2 millioen werke
lozen. In Nederland 54000. En wat zal er gebeuren als de soldaten 
uit Indonesie terug komen? Wederopbouw? Er zijn immers geen grond
stoffen! Er zijn geen woningen genoeg, doch wel worden er grote 
bankgebouwen opgericht. 

De leiders van het credietwezen in Amerika voorzien de grote _ 
crisis in het zakenleven in Amerika tegen April a.s ••. Daarom wil 
Amerika nu zo graag en zo snel hulp verlenen aan Europa. Het is 
voor Amerika uitstel van kapotgaan. Door de leningen aan Europa 
wordt dit werelddeel op sociaal-economisch terrein gebonden. Wij 
als Bellamy-anen krijgen niet de gelegenheid ons socialisatieplan 
uit te voeren. Aan Engeland werd de voorwaarde gesteld de natio
nalisatie van verschillende bedrijven stop te zetten. Engeland 
zette echter toch door en ging een handelstransactie aan met Rus
land. 

Amerika zal vallen in de kuil, die het zelf graaft. De plu
tocratie daar zal ineen storten. Het kapitaal, de enkelingen , 
gaan strijken met de resultaten van de aabeid van de massa. Ons 
kapitalistische stelsel, het winstbeginsel en de concurrentie 
beletten, dat de voortbrengselen komen in de huizen van iedereen. 

Vroeger vochten onze provinciën onderling. Thans zijn de 
grenzen tussen deze provinciën teruggebracht tot louter admini
stratieve. Zo moet het ook gaan met de grenzen tussen de landen 
en de continenten. Een wereldregering moet vaststellen, hoe in 
de behoefte van ieder deel moet worden voorzien. Alle moderne 
hulpmiddelèB moeten daarbij worden toegepast. Ook de atoomenergie 
moet tot welzijn van de mensheid worden ontwikkeld. Ons devies is: 
alles gesteld in dienst van allen. 

Zeet binnenkort zal het aantal werkelozen vertienvoudigd zijn. 
De belastingen zullen moeten worden verhoogd, om de verzekeringen 
te kunnen doen functiorl'eren. De economische gelijkheid zal de 
drift naar kapitaal, winst, etc. bezweren." 

Spreker besloot zijn rede met een opwekking, de gelederen 
van de Bellamy te versterken,en zich te abonneren op het veer
tiendaags orgaan van de I.V.B •• 

-3-
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Na de pauze werden door de spreker verschillende binnengeko
men vragen beantwoord. 

Vraag 1 luidde: Is communisme hetzelfde als de I.V.B.? Zo ja, 
waarom wordt dan niet samengewerkt? 
Horsmeier zei hierover o.a. het volgende: "Wij wijzen elke partij
politiek af, aangezien dit niet de eenheid bevordert, maar de on
derlinge strijd. In de I.V.B. zijn vogels van diverse pluimage 
veEtegenwoordigd. Ook vele communisten, leden van de A.R., de C.H., 
enz •. Wij nemen een absoluut anti-militairistisch standpunt in. 
Indien in de toekomst weer geweldsacties zullen worden toegepast, 
dan moeten wij niet de schuld werpen op hen, die door hun sterk 
ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel dit nodig achten, maar de 
schuld bij ons zelf zoeken, daar wij in gebreke zijn gebleven, 
een vruchtbare bodem te kweken, waarop een rechtvaardige samen
leving kan gedijen." 

Vraag 2. Waarom staat de katholieke kerk afwijzend t.o.�. 
de I.V.B.? Spreker zei hierover o.a. het volgende: 

"In de R.K. kerk wil men de bakens verzetten, wanneer het 
getij verloopt. Na een I.V.B.-bijeenkomst in een bepaalde plaats 
worden de gelovigen erop gewezen vanaf de kansel, dat zij in onze 
beweging niet thuis horen. Een bekend R.K. schrijver noemde de 
I.V.B. een mantelorganisatie van de C.P.N •• Wij zouden het pri
vaatbezit aantasten. Wij willen dit niet! Wij willen slechts de
productiemiddelen leggen in handen van de gemeenschap. In Frank
rijk sprak een pater het openlijk uit, dat de Bellamy-gedachte
de belichaming is van zijn godsdienst. In Tsjecho-Slowgkije
wordt vanaf de kansel de Bellamy-gedachte bevorderd. Sommige pas
toors zijn daar lid van de comm. partij. De R.K. kerk moet mee
doen om zijn kudde bijeen te houden. Tegen de wil van een volk
kan zelfs deze kerk niet op.11 

Vraag 3. Waarom worden jonge Polen naar Nederland gehaald, 
nu wij reeds werkelozen hebben?Hierover zei spreker o.a. het vol
gende: "Het werkeloosheidsprobleem baart in kringen van de P.v.à. 
A. reeds zorg. Als er niets verandert, zullen er in 1950 in Ne
derland 500.000 werkelozen zijn. In regeringskringen maakt men
nu reeds plannen voor nieuwe werkverschaffing. Voor ons geldt:
Hoe gauwer de chaos, hoe eerder de nieuwe opbouw kan aanvangen."

Vraag 4. Zal het egoisme zijn uitgeschakeld, als de I.V.B. 
haar plannen kan verwezenlijken? In zijn antwoord zei Horsmeier 
o.a.: "Het egoisme wordt ons ingegoten met de paplepel, omdat het
maatschappelijk stelsen daartoe leidt. Dit stelsem moet worden
gewijzigd. Wij moeten een echt communisme hebben in de ware zin
van het woord."

Vraag 5. Is het geeh bezwaar, dat het particulier initiatief 
te.....niet gedaan wordt, indien de productiemiddelen in handen van 
de staat komen? Spreker antwoordde o.a. het volgende: "Wordt het 
particulier initiatief thans dan zo goed beloond? In zekere mate 
wel bij de concerns, de trusts, bij de B.P.M., de A.K.U., de Ko
ninklijke. Het initiatief van de enkeling wordt door deze licha
men gekocht en beheerst." 

De rede van Horsmeier werd voorafgegaan en gevolgd door het 
optreden van het dubbelmannenkwartet 11 De Troubadours 11 • Bij de 
actnvang van de vergadering zongen zij het Bellamy-lied. De overi
ge geboden nummers hadden geen politieke strekking. 

Te ongeveer 23.30 uur werd de vergadering door de voorzitter 
Van Wijngaarden gesloten. Achter in de zaal was een boekenstallet
je met Bellamy-lectuur aan,,rezig. 
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KORT VERSLAG van de op Donderdag, 22 Januari 1948 te 
20 uur in het gebouw De Ruyterstraat 67 alhier, gehouden 
openbare bijeenkomst van de I.V.B. (Internationale Vereni
ging Bellamy) Afd. 's-Gravenhage. 

Aanwezig waren plm. 125 personen (zaal niet half ge-
vuld). 

Als spreker trad op: 
Jacob BOGAARD, geboren te 's-Gravenhage, 17 Augustus 

1901, ambtenaar bij het G.G.B. alhier, wonende te 's-Graven
hage, Harstenhoekweg 17. 

J 

' 

De mede als �preker geannonceerde, B.C.BROKKING, voor-
lt{V zitter van de Afd. Den Haag van de I.V.B. was niet aanwezig. 

In de gebruikelijke Bellamy-stijl betoogde Bogaard 
over de economische wereldtoestand, welke z�ch,volgens hem, 
steeds meer toespitst. Er is maar één oplossing: De Bellamy 
Staat. Met een opwekking tot het uitdragen van de Bellamy
gedachte, besloot Bogaard zijn toespraak. 

Na de pauze werden door Bogaard een aantal gestelde 
vragen beantwoord, waarna de vergadering te 23.15 uur werd 
be�indigd. 

Bij het verlaten van de zaal werd gecollecteerd voor 
de zaalhulir, alsmede voor de in April te houden demonstratie 
bijeenkomst in de 11 Dierentuin 11 alhier, waarvoor plm. f.1000, 
benodigd is. Tijdens de vergadering werd nog gevraagd om 
textielpunten ter bekoming van spandoeken enz. 

verzonden op 26 Januari 1948 
aan: c.v.n. 



• 

Aan�boden aan de heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst. 

- � 1 �i/'1/
Bu�surn, 18 December 1947 

f DE COlvll\ ISSARIS VA1� GEME}fäTE-
� '.- 1 roL�TIE

P O L I T I E • B U S S U M -------·--------·-------------� \�/ BUREAU 8 

J 

Onderwerp: 
( ,Y.]'.Berkel) .f !,-J.t.-·iy 

Mjweaing vergadering van de 
Internationale Vereniging Bellamy, 
Afd. Bussum. 

\\T J .kov.:..rzicht 0 
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In opdracht van de Inspecteur van Politie te Bussum, 
C.P.Boekhott, is door miJ:

H E N D R I K L O O K M A N , 
Agent van Politie te Bussum, tevens onbezoldigd Veldwachter de• 
zer Gemeente, de op 15 December 1947 in de tu1nzaal van Concor
dia te Bussum gehouden openbare vergadering van de Internationa
le Vereniging Bellamy, afdeling Bussum bijgewoond en heb ik de 
eer, u het navolgende te rapporteren. 

_ . .,. .
. -· 
-·

1 
De vergadering werd, te omstreeks 20.15 uur, geopend · 1 W. 7 ..... Jv door de voorzitter van de I. V.B. ard. Bussum, de Heer/'de Leur,

CT van beroep Kapper, wonende te Bussum, Gen. de La Reijlaan 6, die 

\) J 
na een kleine inleiding het woord gat aan de Zweedse ingenieur, � · f G.Knös, bekend om zijn Nederlandse kruistocht tegen het atoom
gevaa.r. 

Na een technische uiteenzetting te hebben gegeven over 
de kracht van de atoombommen deelde spreker mede, dat Amerika 
in het Jaar 1952 voldoende voorraad atoombommen heeft (100 stuks 
om Rusland volkomen te vernietigen. Aan de andere kant is Rus
land koortsachtig bezig, zijn achterstand in deze in te halen, 
teneinde Amerika met atoombommen te kunnen vernietigen. Geleer
den uit alle landen waarschuwen Toor dit gevaar en willen de 
atoomkracht uitsluitend Toor vredesdoeleinde9,aanwenden. Er zijn 

• 
Yolgena spreker slechts twee mogelijkheden, een Wereldregering 
of totale ondergang. Spreker besloot zijn uiteenzetting met de 
opwekking tot de aanwezigen, mede tewerken, opdat een dergelijke 
Wereldreger,ing tót stand kan komen. Dit kan bereikt worden door 
hiervoor propaganda te maken en bij de komende verkiezingen men
sen in de Kamer te brengen, die dit idee voorstaan. 

J .>.Ji I In plaats van de aangekondigde spreker, do Beer B.v.d. ��J, Stijl die verhinderd was, werd vervolgens het woord gevoerd door
J lÁ J GERRIT DE BOER, geboren te Ilpendam, 31 Augustus 1896, van be-

roep onderwijzer, wonende te Huizen N.H., Oud Bussummerweg 3. 
Deze spreker wees op de teg�mstellingen, op economisoh.,gebied, 
in de wereld en stelde hier tegenover, de bekende ideeen van 
Bellamy, welke hij uitvoerig besprfl)c:. 

Na beantwoording van enige vragen, vanuit de aanwezi
gen gesteld, werd de vergadering te omstreeks 23 uur, door de
voorzitter gesloten. 

De bijeenkomst werd door ongeveer 120 personen bezocht 
terwijl de tu1nzaal van Concordia aan ongeveer 200 personen 

plaats kan bieden. 
Waarvan door miJ op afgelegde ambtseed is opgemaakt 

dit rapport, gesloten en getekend de l6e Decembe

�

r 1947. 
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orteur� .DE COMMISSARIS VAN GEMEENTEPOLITIE 

� 
te 

B U S S U M 1,., ( • okman) 
--�.., ___ ...,., _______ _ 
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Intern.Ver. nBellamy". 

Hiermede mogo· ik  U verzoeken .mij wel te willen doen inlichten 
omtrent de personalia. politieke ori!ntering en -aotie van J.van !Jes, 
wonende te Utrecht. 

Genoemde persoon, dio vermoedelijk voorzitter is van de Inter
nationale Vereniging "Bella.my" afdeling Utrecht. opende een vergade
ring van genaamde Vereniging, gehouden te Bilthoven op 21 November 
1947. 

De Heer HoofdCo.mmissaris 
van Politie 

Het Hoo:f'd van de 
CENTRALE VEll,IGHEIDSDIEMST • 

� namens deze: 
� 

•.e Ut re oh t.

9"". 
J: G.Crabbendam. 
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OP�BAR� V�r'l-AD�JRING VAM ,DE DTTERNATIONALE 
11 B$LAMY 11te BILTHOV� 

1 

• 2 0!:C rtNI :

&,;L/8J 
VER5lIHGING 

Aanwezige personen 30, 
Aantal zitplaatsen 60 

·•

' - '
. Op Vrijdag ,.21 :ij"ovember, 1947 werd te Bil.thoven in een der 
len van, Hote_l 11 D� .Leyen 11een· Qpenbare vergadering gehouden door 
de afdeling :ötrecht van de Internationale Vereniging 11Bellamy 
qe eerste,die sede�t het einde van.de oorlog door deze orean·
sati� te Biltnoyen g�t9uden werd. 

Vroeger bezat de vereniging Bellamy te Bilthoven een bloei 
ende afdeling en na d� oorlog werd ztj w�der opgericht,maar 

, · voC!r�opig ingelijfq bij de afdeling Utrecht van genoemde Ver-
eru.gmg. 

I J 

® 

\L ,V, A 

De 'l{ergadering werd geopend_ door de heer J. van Nes, vermoe 
del ijk voorzitter van d� afq.. Utrecht,die er op wees· dat niet 
allen,die voorheen sympathie gevoelden voor de ·Bellamy-gedach 
te,tot de vereniging war�n teruggekee�d.Hij meende dat dit 
aan een zekere moeheid te·wijten was. 

Ondanks déze.onversè4illigheid eçhter,aldus spreker,gaat 
de wereldgeschiedenis verder en zij voert oira naar een toe
komst,die er zeer· somber uitziet. EE;?m grotE? werk�loosheid 
staat ons -te wachten en die zal tot een wereldoorlog of een 
wereldrevolutie lèiden. 

Na deze inleidende woorden gaf hij het woord aan de spr e
k er voor deze vergadering ,genaamd: Dr.IvJarinus Hubertus van der 
Stijl,geb.te 's-frrayenhage,25-8-'97,wonende te 's-Gravenhage. 

Deze had als onirerwerpi'De -economische fouten". 
Deze betoogde, dat de huidige econorais che toestand zo is, 

dat wij van het buitenland,in de eerste plaats van Amerika af 
hanlilelijk zijn,waardoor onze buitenlandse schuld wordt ver
groot, terwijl ook onze nationale schuld reeds respectabele 
afmetingen heeft. Ver volgens besprak hij de nadelen van het 
winstsysteem,waarbij slechts voor de winst geprocuceerd wordt 

De machine heeft een technologische werkloosheid gescha
pen.Het is namelijk zo,dat de afzet van de consumptiegoederen 
afhankelijk is van de behoeften van de mens.wordt een deel 
van die behoefte uitgeschakeld,dan komt er een overschot van 
onverkoopbare eoederen met als gevolg:inkrimping van de pro
ductie.Dit leidt tot inkrimping van het aantal arbeiders,met 
als gevolg vermind�ring van de koopkracht,waardoor men in een 
vicieuse cirkel ronddraait. 

In Amerika�aldus spr.is er op het ogenblik een ontzaglij
ke overproductie.Om een economische crisis te voorkomen geeft 
Amerika leningen aan :SU.ropa. 

Voorts wees spr.op een dreigende oorlog tussen Amerika en 
Rusland, die naar zijn mening zeker komen zou en die een econo 
mische oorlog zou zijn en niet een politieke,gevoerd om de 
supprematie van een bepaalde wereldbeschouwing,zoals men 
steeds ten onrechte beweert. 

Aan het Hoofd van de 
centrale Veiligheid Dienst 
te ' s-GRA V:mNHAG ::il 
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.Je 'diepere oorzaak %.n dit dreig.ende conflict is e__ele
gen in de ornstandigheid,dat Rusland én Amerika beideg_op 
\1/est-1D.1ropa, aangewezen zijn. ' 1

fest-"JUUropa en ook wij ,aldus spr. ,hebben on8 in deze 
groeiende tegenstelling geheel verkeerd geori�nteerd. 

Wij verwachten OIJB heil van Ameri;,ca, terwijl viij van llfile 
rika slechts artikel en kunnen kopen en aan dit land niets 
kunnen leveren,aangezien het zelf alle s he�ft,hetgeen voor 
onze betalingsbalans ui teraar'd buitengewoon ongunstig is. 

Rusland daarentegen heeft behoette aan r,erede producte 
maar kan ons daarentegen aan grondstoffen help en. 

Hierna stond spr.nog enige tijd stil bij de bespreking 
van het Bellamy-stelsel,zoals dit 0-ntwi.kkel'd is in de be
kende boeken 11In het jaar 2G00 11en 11Gelijkheid voor allenu. 

wat Bellamy wil is:de koopkracht losmaken van het pro
ductieproces.Ieder moet naar zijn beste vermogen meewerken 
en zijn aandeel tot de ·:productie bijàragen. � moeten voor 
ieder -gelijke kansen• worden gescbapen ·en d'e rechte man 
moet op-de rechte plaats komen. 

De economie van Bellamy zorgt er v�or,dat het maken van 
win-st overbodig wordt,omdat daaraan,geen behoefte bestaat. 

De zorg voor de toekomst wordt overgenomen door de 
staat.Bellamy st aat op het standpunt dat de mensen niet 
veranderd kunnen worden,rnaar wel het stelsel,waaronder

6�j 
leven.Het ghat er om de fouten te verbeteren,die het h�l-
ge voortbrengingssysteem aank:1.ev'en. � · 

Dat kan al•leen,wanneer wij ons bewust worden van .onze 
maatschappelijke verantwooFdelijkheid en dat kan op zijn 
beurt weer. alleen, wanneer wij vol do ende ,ontwikkeld zijn. 

A1leen reeds hierom is de volksontwikkeling zo buiten
gewoon,belangrijk. 

Na een gehouden pauze werden door ;Spreker nog enkele 
over dit onderwerp gestelde vragen beantwoord. 
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.OR� VZl.SJAG van de openbare vergadering va11 de Afde
ling Den ïaav van de Internationale Vereniging "Bellany", 
gehouden op Donderdag, 20 1·over:J.ber 1947 te 20.00 Ullr in 
het 6ebouw :Je Ru.yterstraat' 6 7 alhier. 

3r waren circa 200 personen �anwezig. Na een kort ope-
nings- en welkom�1oord van de voorzitter, verkreeg: 

l
Johan rlendrik ZEE, geboren te Delft, 11 April 1893,

wonende -,-an Ruysbroec!rntraat 151:3 alhier, het woord, die
ongeveer als volgt sprak:

Ha de eerste wereldoorlog ontstond er een krachtige 
actie voor vrede. ,:et volk - de r.iassa - wilde geen oorlog 
meer. In 1939 stond men, ondanks deze vredesbeweging 1erder 
dan ooit van het ideaal af. J)e kapitalistische mac'1i ne was 
vastgelopen en de enigste oplossing was oorlog. Slechts 
door e�n oorlog.konden de oversc½otten, welke door een ver
keerd economisch stelsel �aren opgehoopt, worden weggewerk� 
.i:ru spreekt rrien van een nieu.we oorlogsdreicing tussen Ameri
ka en Rusland. l)e helft van de inwoners va:i Amerika is over 
tuigd, dat men het zon-der een nieuwe oorlog niet zal kun
nen stellen. :Je toestand i.a Amerika is evenwel verre van 
roos,cleurig.• Jr dreigt een nieuwe crisis. Voor de arbeiders 
is er geen sociale rechtvaardigheid .• �n tracht er nu de 
aandacht van de massa te richten op een komende oorlog. Hu 
zullen de volkeren zelf mo9ten beslissen, of zij een nieu
we oorlog wensen, of een nieuwe toekom�t, met welvaart en 
zonder oorlog. 7e oplossing van het probleem ligt 4iet in 
hoofdzaaK in de politie�, maar in het feilloos lopen van 
de economische machine • ..::r moet een nieuwe wereld worden 
opgebouwd, wáarin het waard is te leven • 

.J;dward BELLAl.IY heeft de door hem uitgedachte economie 
gefundeerd o� drie pijlers. De eerste betreft <lè noodzake
lijkheid het huidige geldsysteem uit te schakelen en daar
voor in de plaats een girosysteem te stellen. �e tweede is 
de nationalisatie van alle productiemiddelen. Slechts wan
neer alle productie-middelen in handen van de ge-'.1eenschap 
zijn, is het mogelijk tot een betere toestand te komen. De 
oorlogsindustriën zullen dan niet meer in handèn zijn van 
hen, die �illiarden willen verdienen. Jr zal den geen con
currentie en geen strijd meer zijn. De derde is economische 
gelij�heid. Elk mens, of hij weinig, of veel caJaciteiten 
heeft, heeft rec�t op een gelijk deel. Slechts op basis van 
deze drie beginselen is door Bellamy een nieuw systeem uit
gedacht. :et st8at los van enige Dolitieke partij. 3r zijn 
weinig mensen, die geheel ze�fstandig durve, kiezen. Len 
:ric.ht zich op het '.capitalistische Amerii;:a, of op flet comrnu
nistische :.usla,1d, doch wij wensen ons niet op enig mier 
land te ori�nteren. �e I.V.3 •. staat vrij en houdt slec�ts 
haar doel in het oog: het berei�en van een betere samenle
ving. De grote massB. ,zal nu moeten inzien, d.at alles .c-ed::rnn 
moet worden om een toekomstige oorlog te voorkomen • .J; lei
dingen van politie�e partijen zijn daartoe niet in staat. 
Indien we een betere maatschappij wen�en, waarin een ieder 
��ijgt, wat hem toe�omt, is het nodig onze houding te wij
zigen en moeten we niet ons eigen belang dienen. In ae oor
log is gebleken, dat alle politieke richtingen sanen kon
de17- gaan en d�t, is oo� _nu. mogelijk. :Jaarorn st�at "Bellamy"
bu.i ten de politie,::. Zi J streeft er naar een nieuwe gemeen-

-schap-
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schap te stichten, waar rechtvaardig�eid en vrede zullen 
heersen. 

·;-a de pauze ver'<reeg de tweede spreker: 

1 
�arinus .ubertus V.AJJ �JER STIJL, geboren te 's-Graven-

ha�e, 25 Augustus 1897, �onende Pippelingstraet 105 alhier, 
het woord. Ve.n der �tijl, die voorzitter is van de �cono-
mische i'.aad van de I. ',�.:s., sprak ongeveer als vol�t: 

De laatste eeuw gaf bij herhaling een af1."isselinc te 
zien van laag- en hoogc onjunctUt1r . .,_,i t was een gevolg v21n 
het liberale economische stelsel, dat ook wel winstsysteem 
genoemd wordt. ·;,'il nen winst maken, dan moet er feite lijk 
een vJortdure�d te�ort zijn. ln het huidige winstsysteem 
is het de bedoeling de geproäuceerde goederen te verkopen. 
3iervoor is koop�rachti6e vraag nodig. In perioden van 
werkloosf-J.eid is deze ko.opkrachtige vraag niet meer ea.1.we
zig. Door ongelijke verdeling van de koópkracht ontstortd 
een onverkoopbaar overschot. Om deze kwaal te bestrijden, 
werd minder geproduceerd en krachtiger geconcurreerd. �fot 
gevolg was weer loonsverlaging en zo ontstond een vicieuze 
cir�el. Jit probleem was internatipnaalr �et stelsel was 
gebouwd op een chronisch tekort en dit is de wezenlijke 
oorzaak van de oorlog. Verbetering van dit systeem is niet
raogelijk. Amerika leent thans geld aan .Europa en verkoopt 
da�rna goederen, welKe met het geleende geld moeten worden 
betaald. In een blaadje werd dezer dagen een bericht ge
plaetst, waaruit blee�, dat in Argentinië voor een wa8rde 
van 1.3 milliard gulden graan werd vernietigd. Amerika 
heeft sc�eepsrui�te beschikbaar, maar het kon niet naar 
.,3uropa v:orden verscheept, omdat een prijsdaling gevreesd 
werd. Dit is een gevolg van het winstsysteem, dat tot een
kranirninnige wereld leidt •. �i rvoor in de plaats moet het
Bellamy systeem komen. �r moet geproduceerd worden naar be-

·hoefte. De grondstoffen zijn in voldoende mate aanwezig en 
de rijkdommen d�r aarde moeten ten goede komen aan alle be
woners. Hier staat tegenover, dat we ook alles moeten deel
nemen aan de productie. lîet is onze taa 1c de grote fouten, 
die gemaakt worden, te verbeteren en dat �an alleen door 
de ètbische economie van Bellemy. 

�adat ènkele vragen warèn beantwoord, werd de vergade
ring te 23.00 uur gesloten. 

Als voorzitter van de Afdeling ·1îèn rlaag tFeedt op: 

f 3enjamin Johannes bROlG(IIlG, geboren te Vianen, 9 .üc-
tober 1916, ambtenaar aan het Departement van Sociale Za
Ken, wonende Echenk�ade 276 alhier. 

De functie van secreta�is bekleedt: 

1 
i1;enno Lambertus·Johannes SlïIT, geboren te Adorp, 9 

April 1995, ambtenaar van de �uchtrechter voor de prijzeh, 
wonende �eloenstraat 122 alhier. 

Verzonden op 25 .cTovember 1947 
aan: het Hoofd van de c.v.n.
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VERSLAG van een openbare vergadering, gehouden op Vrijdagavond, 14 Noveni>er 
1947, in de grote zaal van h6t31 "RRASNAPOLSICY" aan de Warmoesstraat,alhier,
belegd door de Internationale Vereniging BELIAMY. 

Voor deze bijeenkomst was propaganda gemaakt door middel van een annon11e in 
enige dagbladen, raambiljetten en op bespannen voertuigen aangebrachte recla
Jlleborden, waarmede door deze stad werd gereden, alsmede door het verspreiden 
van pamtletten. 

""h , t ; Als sprekers voor bedoelde bijeenkomst stonden op de verspreide pamfletten 
�-· � vermeld : 

�• 1. Ir. GUDDar IQlHs (Wereld-Federatiebond) over "Wereldstaat or ondergang"

•� 0 • 2. 1. Horsmeier Jr. (Int.Ver."Bel.l.am;y") over "Gelddorst en Gekkenhuis" 
� ,t 1 3. M.H. van der Stijl ( Qlafh.Ec.Doc.) over "Wereld-Economie" • 

. De toegangsprijs bedroeg 50 cents per persoon. De zaal� welke een capaciteit
heeft van ongeveer 900 bezoekers, was bij de opening der vergadering door 

• 

ongeveer 300 belangstellenden bevolkt. Van deze bezoekers was het percentage
lD8Dllen ongeveer even groot als dat der vrouwelijke bezoekers. Personen 1n 
uniform werden niet opgemerkte Bij de toegang tot de zaal, 'WBar de kaarten 
werden verkocht, was een kleine ruimte gebezigd voor een lectuurstand, waarop
boeken en brochures, welke voor het publiek te koop waren, lagen uitgespreide 
Een exemplaar van het Zaterdagavondblad dda 15 November 1947 van de Wereld
Eenheid werd het belangstellende publiek gratis aangeboden. 

In de zaal bevonden zich aan de muren enige leuzen, nl.
"Een land:•• wereld" - "Een volk: de mensheid" 

We bouwen blijvend vrede op logica en rede. 

Winstmkerij - leedmatschappij9 

Het podil1111 was voorzien van de leuze: "Alles voor allen" en een opwekking, 
abonn�, werkend lid or belangstellende te worden van de "Bellamy" vereniging •

Op de zitplaatsen bevonden zich geschriften� waarop gedrukt 12 punten uit
Bellamy's Economie. 

De Muziek- en Zangvereniging "Cecilia" luisterde deze bijeenkomst met een 
mandoline-orkest, bestaande uit ongeveer 40 dames en heren, op,door uitvoering
van een klassiek muzieknummer v66r aanvang en een na de pauze. 

De vergadering werd te omstreeks 20.10 uur door een persoon, wiens naam 
onbekend is gebleven, doch door andere sprekers als de voorzitter werd aan
gemerkt, geopend. Hij ging in zijn openingswoord terug tot de tijden, velke
men als normaal noeune en welke volgens spreker lagen voor de oorlog van 
1914-1918. Na die oorlog trad er volgens spreker een schijnwelvaart in en 
hoorde men leuzen als "Nooit meer oorlog"• Mlar in 1940 ontstond een nieuwe 
wereldbrand, die niet gevolgd werd door een schijnwelstand, dooh integendeel 
vele tegenstellingen schiep. In Frankrijk heerst bijvoorbeeld armoede,terwijl 
in Brazilil het voedsel in brand wordt gestoken. De kapitalistische maatschap.
pij zal niet alleen te gronde gaan, doch dreigt ons allen mee te slepen. 

Al is de toestand donker, h1 j is niet hopeloos en er kan redding komen, in
dien wij allen bereid zijn, ons denken anders in te stellen. 
lnplaats van de heer Horsmeier, die verhinderd is, zal de heer Bogaard het 
woord voeren. 
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Ing. Gun.nar :Kntss, het woord nemende, zeide, zich volledig bij de woorden 
van de voorzitter te Jcunnen aansluiten.Zoals hij de toestand heett geschetst, 
is de wereld werkelijk. Er zijn gelulck1g mensen gekomen, die hebben ingezien, 
dat de belangen van de wereld groter zijn, den hun eigen kleine belangen. 
Het gaat niet om de kwestie van bestaan alleen; hetgeen op het spel staat,is 
de vernietiging van de beschaving. Waar ik m1 jn stellingen heb verkondigd, 
zijn de mensen geschrokken en vinden datgene, wat ik vertel, eigenlijk grie
zelig• Maar als wij all.en meewerken, is er een mogelijkheid, uit de situatie, 
waarin wij ons bevinden, te kOI118n• Het gaat bij het atoomgevaar slechts om 
een zuiver tecbnieche ontwikkeling, welke zich onontkooni>aar voltrekt• Er is 
maar een mogelijkheid, dat gevaar at te wenden en dat is organisatie. Dat is 
het systeem van Bel.le.my, alles organiseren• 
In 1945 ontplofte de eerste atoom-proefbom in een woestijn in Tems. Hierbij 
bleken de berekeningen van de geleerden jUist te zijn. De eerstgeproduceerde 
atoombom daarna werd tegen 1apan gebWikt op H1rosb111B, een tweede tegen 
Nagasaki. Daarna heeft men opnieuw proetn.emingen gedaan bij Bikini• Er werden 
vernietigende krachten vrij gemaakt, welke 16 millioen maal groter zijn dan 
de tot dusverre bekende springstoffen als trotyl e.d. Op het ogenblik is men 
zo ver, dat de kracht van de atoombom nog 700 :maal groter is. Dit betekent, 
dat l liter atoom springstof gelijk staat aan de zogenaande blok-bom van 
6000 kilogram. Het gevaarlijke hierbij is, dat de atoom springstof er uit 
ziet ale gewoon metaal. Hoe dat alles komt, is meer een\vetenschappelijke 
kwestie, waar ik bier niet verder op in ga. In ieder geval heeft die spring
stof een zeer onschuldig uiterlijk, wat alles nog veel gevaarlijker naakt. 
Ter gelegenheid van de verjaardag van de Sowjet Unie heeft volgens de krant 
Molotov aangekondigd, dat er geen atoomgeheim. meer was. Zo is het ook. De -
ontwikkeling van de atoomkrachten door de geleerden is overal verder gegaan. 
Als wij Molotov mogen geloven, is Rusland bezig atoonbommen te fabriceren. 
En Amerika is daar bang voor.· In 1952 kunnen de atooni>ommen in Rusland in 
serie worden gemaakt. En nu is Aloorika bevreesd, dat Rusland door middel van 
zijn communistische vrienden over de gehele wereld de atoomspringstotten 
binnen Amerika zal smokkelen. Dat kan heel gemakkelijk_, want die kleine voor
werpen, ter grootte van een metselsteen, vallen niet op. Ze kunnen dan 
eventueel overal in Amerika en Engeland in de llll1:ren van huizen worden inge
metseld. Ze behoeven slechts verbonden te zijn met contactdraden en zodra er 
order uit Rusland komt, de ontsteking op een bepaald uur in te acbak:elen, 
gaan alle steden in Amerika de lucht in. De Amerikanen weten dit en zijn 
bang. All.erlei vragen worden hierover gesteld. Oppeuheimar, een belangrijke 
geleerde bij de atoomsplitsing, heeft geantwoord,dat het enigste tegenmiddel 
zou bestaan in een schroevendraaier, waarmede elke kist geopend kan worden 
om te zien, of er atooni>ommen in verborgen zijn• (Hilariteit). 
Amerika heef't echter ook gezegd: Er zal geen tweede Pearl Harbour komen. Dit 
houdt in, dat Rusland v�cSr 1952 kapot moet. M:lar Amerika kan geen atoombommen 
in Rusland binnen smokkelen. Daarom zijn de .Amerikanen van plan, atoomraketten 
te àebruiken, met atoom als drijfkracht, wat geen Jmmst is, want dat kan. 
Tengevolge van de radio-actieve uitstraling is atoomkracht niet in auto's of 
locomotieven te geberuiken. Het is bekend, dat de radio--actieve uitstraling 
van atoom de dood betekent voor allen� die zich in een straal van l½ k.m. 
van het centrum bevinden. Hoe weten de .Amerikanen nu, dat die raketten hun 
doel zullen bereiken? Dat probleem is al in 1943 opgelost door uitvinding 
van de radarinstallatie met het zogenaamde alziend oog. Hierbij wordt dan een 
televisiezender gebruikt, om de raket draadloos te besturen. De V-wapens van 
Duitsland gingen 100 k.m. (?) hoog - bier was spreker door zijn vreeJ?i accent 
moeilijk te verstaan en lijkt de genoemde afstand dan ook niet in overeenstem -
m1ng met de feiten - de atoomraketten kunnen veel hoger komen. Zij kunnen dus 
gericht worden op Hussische steden. Maar hierbij moet niet worden vergeten,dat 
die projectielen een grote radio-actieve uitwerking hebben. Het ,gevolg hiervan 
1s, dat net gehele westelijke halfrond radio--actief zal word.en en niemand in 
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leven zal blijven. Dat dit onderwerp de volle belangstelling vereist moge 
blijken uit het feit, dat een groot aantal geleerden, o.w. Prof. Vening Meines, 
Bakker e.a. 2 dagen bij elkaar zijn geweest, om de ernstige situatie te 
bespreken. Wat staat ons daartegen te doen? Wij moeten eisen, dat one land 
zich aansluit bij een wereldregering, een super-nationale organisatie, in ruil 
waarvoor wij een gedeelte van onze souvereiniteit moeten prijsgeven. Prof. 
Vening Meines was eveneens van gevoelen, dat wij tot een wereldregering moeten 
Jaomen. De meeste leden van het Engelse Parlement zijn lid ven onze beweging, 
maar om wat te bereiken, moeten zij de steun van het gehele volk hebben. 
Iedereen moet het ideaal van een nieuwe Bellamy-maatschappij verbreiden. Het 
nageslacht moet niet kuDnen zeggen

1
dat een organisatie niet mogelijk bleek. 

Waarom zouden grote mogendheden zich wel kunnen organiseren en de wereld niet? 
Ik wek U op, eens iets te lezen uit de boeken en brochures, getiteld Federale 
Unie en het Federalisme. 
Vergeet U niet, het gaat nog slechts om een paar jaren en dan zal de wereld 
een ramp J119eme.k:en als niJlllll8r tevoren. Het ligt aan ons, dit te voorkomen. 

De voorzitter zegt hierna, dat het niet de gewoonte van de BellalJ\V-beweging is, 
de sprekers te bedanken, \IBllt w1 j hebben allen hetzelfde doel voor ogen.· Uit 
Uw handgeklap Jlllg ik opmaken, dat d1 t een soort uiting van begrip is, mar dat 
is niet voldoende. U moet onze gedachte ook verder verbreiden • 

Bogaard zegt vervolgens, dat het hem is opgevallen, dat het nodig is voor de 
heer KnHs, avond aan avond over het onderwerp atoom te moeten spreken. Een 
feit is, dat die technischt}bntwikkellng er is en dan moeten wij ook de conse ... 
quenties van de technische mogelijkheden met de ondergang begrijpen. En dan 
is het ondanks de tragische zijde van het geb•ruik van atoolllkracht toch onbe
grijpelijk, dat de mensen zich er blijkbaar zo weinig druk over mken. Het 
liedje van :"Ja, het is wel zo, mar ze doen het toch niet", is al 16 jaar 
lang tegen Bellaley' gezonsen. Hebt u wel eens gemerkt, dat het ook anders kan ? 
Hebt U nimmer gelet op van die rustû:ge mensjes, die zich nooit ergens mee 
bemoeien, doch die bij verandering van omstandigheden tot een ander gedachten
leven kwamen? Zij werden dan bijvoorbeeld w.A.-Jllan of illegale strijder en 
dan stonden wij verbaasd, hoe dat mogelijk was. 
Laat ons even terugdenken aan de tijden, die men normaal pleegde te noemen. 
Dat zijn dan de tijden, waarin men als winkelier zijn winstje kan me.ken of 
normaal zijn zaken kan doen, de beurs bezoeken, naar effecten kijken, de werk
nemers zich allerlei kleine gemakjes en pleziertjes kunnen veroorloven, een 
vajoantie in pension, een reisje naar Zwitserland, een nieuw kleedje op de 
vloer• een moote fiets, enfin U weet het wel. Alles natuurlijk naar stand 
gerekend. Want hoewel wij leren, allen kinderen van 41n Vader te zijn en dus 
eigenlijk allen gelijk zijn, is er, zodra men buiten de kerk komt, stand, stand 
en nog eens stand. Dan zijn wij plotseling niet allen gelijk. En waarom ie 
die tijd nu zo omstreeks 1930 veranderd? Men sp:s zegt wel eens, zonder con
currentie kan de wereld niet bestaan. Maar wat is concurrentie anders dan een 
economische oorlog. En heeft een economische oorlog geen slachtoffers? Kijk 
maar naar de gewonden van een economische oorlog: faillieten en werklozen. 
En wie moet daarvan de schuld hebben? Eerst ko� men rustig van alles Hitler 
de schuld geven, nu is het weer de Russische staat. En in de vorige oorlog 
was het Keizer Wilhelm. 
Nol'JIBal in ons landje waren enige duizenden liefdadigheidsverenigingen, normaal 
vindt men allerlei kerkelijke instanties, die op dit terrein een taak vervullen, 
normaal ging men het zelfs vinden, dat de staat het sociale probleem, de 
werkloosheid overnam, zogenaamd tijdelijk, weet U nog wel, die maatschappelijke 
instellingen? Maar het is inmiddels al zo geworden, dat al die tijdelijke 
ambtenaren, voorzover ik dat bij ons In Den Haag kan beoordelen, rustig hun 
pensioen halen. 
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Als men ergens mee zit, is het heel gewoon, dat men er een deskundige 
bij baalt. Vroeger kende men geen economen, tegenwoordig baalt men die er 
steeds meer bij. In 1936 werd zelfs het woord crisis populair door een 
uitspraak van Prof. Tinbergen. Nu is het bij een crisis in het algemeen zo, 
dat men dan denkt aan een diept.epunt. Is men daarover heen, dan gaat het 
weer normaal. Zo voorspelde men dan ook, dat het in 1938 weer nornaal zou 
zijn en dat er weer hoogconjunctuur zou komen. Maar er werd op economisch 
terrein niets opgelost. Integendeel, men leidde Uw aandacht van die econo
mische oorlog af. Want gelukkig kwam daarna het woord aan de politici en 
militairen en doordat men er niet uit wist te komen met de economie, was men 
eigenlijk maar wat blij, dat Hitler het eerst begon. Churchill noemt zich 
bijvoorbeeld met trots conservatief. Wat betekent dat woord conservatisme 
eigenlijk. In werkelijkheid niets anders dan het in blik bewaren van conserven, 
van oude toestanden dus. Dat gaat natuurlijk wel goed, als men nergens last 
van heeft, als men er rustig een zestal auto's op na kan houden, zonder 
steeds naar de Verkeersinspectie te moeten lopen, om asjeblieft een auto1

die 
men bard nodig heeft, toegewezen te krijgen en dan nog niet te slagen, als 
men niets met textielproblemen heeft te maken, met kopjes en schoteltjes,die 
niet te krijgen zijn, enzovoorts, enzovoorts. Maar men kan niet conservatief 
zijn, als men dagelijks practisch met de toestanden te maken heeft. Hitler 
krijgt van alles de schuld, hij heeft al het eten weggehaald, hij heeft al 
onze kopjes en schoteltjes gebroken, nietwaar, maar de bruine bonen, die 
op het ogenblik groeien, kon hij gelukkig niet 3 jaar geleden al weghalen. 
Maar wij krijgen ze evenmin. 
En wat de arbeidskrachten betreft, die zitten in IndonesiU. Ja, zegt men, 
die toestand daar in Indonesil moet opgelost worden, net als de internatio
nale crisis, die moet ook opgelost worden, zegt men. léar wie moet dat dan 
eigenlijk doen! Praat men over UNO en Voedselraad, dan denkt men aan een 
aantal deftige heren, die niet eens op democratische wijze zijn verkozen, 
maar die men er zo zar heeft neergezet. En als die deftige heertjes geen 
steun krijgen, kunnen zij ook niets doen. Vergelijkt U maar eens het pro
bleem van de voedselvoorraden. Als de heren kapitalisten de prijzen niet 
winstgevend vinden, wel, dan sturen zij het voedsel eenvoudig niet en geen 
Voedselraad kan er wat aan veranderen. En heeft men geen houdbaar excuus, 
wel,np dan heeft men weer geen scheepsruimte. Maar waarom legt men dan 
al die schepen" die in de oorlog in gebruik waren, op. Als er in de stad 
wat 4rclwx aan de band is, dan zeggen Burgemeester en Wethouders toch ook
niet, dat zij er niets aan kunnen doen. Neen, dan rusten zij niet eerder, of 
de politie moet de zaak hebben opgeknapt. Zij sturen er dus politie heen, 
zij blijven niet werkeloos toezien. Daarom is het ook nodig, dat er een 
internationaal politieleger komt, dat toezicht op de beslissingen van een. 
wereldregering uitoefent. En voor de heren kapitalisten, die hier aanwezig 
mochten zijn, wil ik er nog aan toe voegen, dat een dergelijk politieleger 
per land maar een klein beetje geld behoeft te kosten, veel minder dan een 
militaire macht. De rest van het geld zou dan eventueel besteed kunnen 
worden aan de opbouw. Ik bedoel niet aan de reclame, die er :met wederopbouw 
wordt gemaakt, maar aan het werkelijk noodzakelijke. Ik woon op Scheveningen. 
Daar kunt U zien, dat wel de h8tels en de cafe's worden opgebouwd_, 

maar 
niet de woningen. Dat komt, omdat die zaken de kosten wel weer opbrengen, 
ma.ar wat zouden de woningen moeten opbrengen? Bij opbouw zonder voldoende 
winst zouden de bouwers niet willen werken. 
Voor legale prijzen is er nergens voorraad, wel, als men 3 maal zoveel wil 
betalen. Bekijkt U maar eens de aardewerkfabriek in Maastricht. De onder
nemers van die fabriek weten bij voorbaat, dat bij de vastgestelde prijzen 
voor noodzakelijke voorwerpen geen winst mogelijk is, dus daarom produceert 
men luxe artikelen, want dan kan het wel. 
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verkoopt de geproduceerde goêderen. En wat gebeurt er nu verder? De mensen 
proberen zich van die goederen te voorzien. Een gevolg van onvoldoende koop
kracht van de mensen kan zijn, dat een deel van de productie niet kan worden 
opgenomen. We moeten onderscheid maken tussen conSUlllptie- en kapitaalgoederen. 
Zouden er precies zoveel consumptiegoederen worden gemaakt als er nodig zijn, 
dan zou de rest voor kapitaalgoederen worden besteed en was er eigenlijk 
nimmer ellende. Maar zo is het niet. Men produceert maar raak. Vroeger waren 
de goederen duurzaam, ieder was zuinig, om:iat er onvoldoende productie was. 
Totdat de machines kwamen. Deze produceerden zoveel, totdat men in 1932 kwam 
op het punt, waarop er voor de gehele wereld geno� was. De menselijke arbeid 
bij het geberuik van machines was maar miniem. Er werd toen zel:fs nog uitge
rekend, wat het voordeligst was, gebruik van machines of arbeiders. Er werd 
geen perfectie in het gebruik van machines en de daarvoor nodige arbeidskracht 
van de mensen bereikt, maar wat men wel bereikte was, dat men de wereld kon 
verzadigen. Maar om:iat er te veel goederen aren gekomen en men daóht aan het 
behoud van de winst, ontstond er concurrentie. Wie er uiteindelijk in slaagde 
zijn goederen kwijt te raken, deed niet terzake. Tenslotte waren er tooh 
producenten, die met goederen bleven zitten. Het gevolg hiervan -.s, dat men 
niet verder uitbouwde, doch :fabrieken ging sluiten en arbeiders ontslaan. 
De dump-methode ontstond. Men wilde tot elke prijs zijn productie kwijt 
en het plan rijpte, een markt te veroveren, waarbij egofsme hoogtij vierde • 
Totdat men aan de tijd kwam, dat het met de gewone methode van concurrentie 
ook niet meer mogelijk was, zijn goederen van de band te doen. Dus dan maar 
de militaire strijd. Uit het voorgaande blijkt, dat de economische oorlog 
dus reeds bestond, voordat de militaire strijd ontbrandde. Duitsland mag dan 
de eerste klap hebben gegeven, de oorzaak van alles lag opgesloten in het 
economisch bestel. 
Nu kan men zich a:f'Vragen, wat moet er veranderd worden, de mens ot het sp:steem. 
Wij zijn van mening, dat de mens niet veranderd kan worden, maar wel het 
systeem. Wij gaan uit van het principe, dat alles voortkomt uit arbeid. 
Van albs wat zich in de aarde, het water, de dam:pkring of waar dan ook bevindt, 
men heeft er arbeid voor nodig, zodra men er wat van gaat gebruiken. Hieruit 
volgt, dat de waarde van dat alles slechts arbeid is. Het is niet zo, dat 
kapitaal en arbeid samen produtie geven. Want kapitaal alleen gee:ft geen 
productie, arbeid daarentegen wel. Productie is dus onafhankelijk van kapitaal, 
doch afhankelijk van arbeid. Hierop volgt de stelling, dat een werkend volk, 
dus de arbeid, alleen welvaart kan brengen. 
In verband hiermede 1a de grondslag van de Bellamy-theorie: 
Wij moeten al beginnen bij het onderwijs, dat voor allen goed moet zijn" 
vervolgens een behoorlijke algemene ontwikkeling en daarnaast goed vakonderwijs. 
Maar het moet niet zo zijn, dat iemand zijn studie vroeg moet beUindigen door 
gebrek aan geld. Want het gevolg hiervan is, dat er veel intellect verloren 
gaat.Wanneer men geld heeft, maakt het niets uit, of men lang studeert en er 
tenslotte soms nog weinig van terecht brengt. Vandaar dat er veel prutsers 
onder de intelleotuUlen schuilen. Voorts moet ieder dat vak kunnen uitoefenen� 
dat hem het beste ligt. 
Een onderneming van tegenwoordig produceert alleen, om:iat er wat aan te ver
dienen is. Ji&lar productie is iets, waar wij allen over behoren te oordelen. 
Daarnaast moet er een apparaat zijn, dat de vraag beantwoordt, wat er nodig is. 
De bedrijven. moeten dus gemeenschapsbedrijven worden, wat niet inhoudt, dat 
de bedrijven onteigend moeten worden. 
Als wij spreken over een normale arbeidsweek van 24 uur tot het 45a levensjaar, 
behoeft dit geen bevreemding te wekken, want een Amerikaan rekende al eens uit, 
dat bij goede toepassing van de machine een arbeider slechts enige uren per 
week behoefde te werken. 
Een dokter, die een operatie verricht, hee:ft instrumenten, licht, handschoenen, 
witte jas en nog zoveel meer nodig, om zijn werk te kunnen verrichten. Die 
spullen heeft hij niet zelf gemaakt, een ander heett dat gedaan. 
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Alle narigheid is terug te voeren tot de staking van de ondernemers, de 
producenten, die reeds vanaf 1945 de opbouw saboteren, omdat zij anders niet 
met winst kunnen werken. Hierbij valt de staking van werknemers van enkele 
weken in het niet. Natuurlijk loopt dat bij elkaar ook wat op, ma.ar de staking 
van de ondernemers geeft de grootste stagnatie in de opbouw en de weg naar 
betere toestanden. Met die luxe artikelen zal het straks ook wel misgaan, 
want er komt al weer veel te veel. Bekijkt U de winkels maar eens. Zo is het 
met de bontmantels ook gegaan. Eerst f.2000 tot fe3000.- en langzamerhand 
terug naar f.500. Als er wat voorraad komt, zakken de prijzen • 

.B.et is in de geschiedenis steeds zo gegaan, dat wanneer men met een nieuw 
idee komt, men alle mogelijke tegenwerking ondervindt. Vergelijkt U in dit 
verband maar eens de denkbeelden van grote mannen als Gallilet, Pasteur e.a. 
en hun geschiedenis. Zij werden aanvankelijk verguisd of aan het kruis 
genageld. 
Onàe gedachtegang is menselijk door te voeren, l'll8t dezelfde middelen en dezelfde 
mensen van thans. Wij w11ien slechte het tegenovergestelde van nu, dus alles 
wel behouden, maar zo verdeeld, dat het van ons allen is, m.a.w. ons aller 
privaatbezit. Velen zullen mij tegenwerpen, dat het te mooi is om waar te 
zijn. Het gaat meestal zo, dat wanneer de waarheid eenvoudig en voor de band 
liggend is, men baar over het hoofd ziet. En of er dan al te veel geproduceerd 
wordt, kan geen kwaaad. Ik weet wel, dat de mens dikwijls beweert: "Als er 
te veel is, krijgen wij armoede." Miar een worm is nog nooit gestorven van 
een te grote vrucht, doch wel van een te kleine. Het proces kan zonder strijd 
verlopen, want er is zoveel rijkdom op de wereld, dat wij het met zijn allen 
niet op kunnen. Onze stelling is eigenlijk in wezen een Godsgedaohte. 
U moet nu niet beginnen, met onze mening te veroordelen, vant als U iets niet 
kent, kan U het niet beoordelen, doch zeker ook niet veroordelen. Wat U hier 
in een uur hoort beweren, kan U niet beoordelen of het juist ia en bovendien 
weet U er dan nog maar weinig van af. Als u een kind naar Franse taalles 
stuurt, dan kan het na zo'n les nog geen Frans spreken. Zo ia het ook met 
de nieuwe economische inrichting gesteld. Neem dus kennis van onze lectuur 
op dat gebied, bestudeer het onderwerp nauwkeurig, bespreek het en kom dan 
tot een oordeel. (Applaus) 

Alvorens wordt gepauzeerd, zegt de voorzitter, dat de wereld verdeeld is, 
doordat de mensen altijd maar kiften over de punten van verschil. Men moet, 
aldus spreker, nu eerst eens gaan zoeken naar de punten van overeenkomst • 

M.H,v,d. StiJ11 spreekt na de pauze over Wereldeconomie. Wanneer, zo begint
spreker, U de vorige sprekers goed heeft beluisterd en U vergelijkt het
resultaat, dat de mensen tot op heden hebben bereikt, dan zien we, dat dit 
maar pover is. U kunt natuurlijk zeggen: er zijn altijd tijden van oorlog, 
armoede, welvaart en crisis geweest, het is een kringloop en het zal altijd 
wel zo blijven en dan hebt U gedeeltelijk gelijk. Maar tegelijkertijd ziet 
U dan1 dat alles in steeds grotere omvang is toegenomen. Neemt U maar eens 
de wijze, waarop in vroegere tijden oorlog tussen kleine groepen werd gevoerd 
tegenover de huidige tijden, waarin 2 wereldgroepen tegenover elkaar staan. 
Vroeger waren de centra van armoede beperkt; hier trof' men op de wereld ar
moede aan, daar heerste welvaart. Doch thans heerst economische nood over de 
gehele wereld, precies als de grote werkloosheid van voor de oorlog. 
Welvaart, armoede en oorlog vinden hun oorzaak in economische toestanden. 
Dus ook oorlog. Zelfs de eerste primitieve oorlogen hadden een economische 
achtergrond. Men roofde goederen en mensen, om het zichzelf gemakkelijker te 
kunnen maken. Als we willen gaan spreken over een systeem, wa.arbi j dit alles 
is uitgeschakeld, moeten we eerst de oorzaken nagaan, die tot alles leiden. 
Goederen worden bijvoorbeeld geproduceerd door een ondernemer. Hij koopt 
fabrieken, machines, grondstoffen en neemt arbeiders in dienst. Hij geert 
dus geld uit. Daarna rekent hij zijn kostprijs uit, legt zijn winst er op en 
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De Hella11t1-theorie berust derhalve op de stelling, dat de mogelijkheid, om 
bepaalde arbeid te kunnen verrichten, weer afhankelijk is van de arbeid 
van anderen, verankerd 1n de begrippen "recht" en "pllcht". Dus de plicht 
om te arbeiden. En kan men dan recht doen gelden naar prestatie ? Neen, dat 
kan niet. Wij wensen een verdeling met gelijkheid voor allen. \lillen wij 
veel hebben, den moeten wij bereid zijn, er voor te werken. Arbeid leidt 
vanzelf tot welvaart. Die welvaart zal ook niet voor alle volkeren gelijk 
zijn, omdat er verschil is in mentaliteit en de eisen, welke niet bij alle 
volkeren gelijk zijn. Wij willen wel gelijkheid !_22! allen> maar niet,!!!! 
al1en. Wij denken hierbij meM" aan gelijke eisen voor groepen van volkeren, 
die ongeveer gelijk zijn atgestenn. De gehele prodntie moet worden berekend 
naar de waarde op grondslag van de arbeid. Die waarde delen wij door het 
aantal inwoners van een bepaald gebied en ieder wordt aan het begin van een 
jaar gecrediteerd voor een gelijk bedrag aan geld. Men kan dan zelf vast
stellen, op welke wijze men dat geld wil gebruiken. Wat in zo'n jaar niet 
is gebruikt, gaat verloren, vent in een volgend jaar wordt opnieuw de kOOP

kracht vastgesteld. 
Met 2000 jaar Christendom achter ons kan U niet zeggen, dat het goed te 
praten is, dat de �&n een heel dikke en de ander een heel dunne boterham 
heeft. En toch is onze economie gesteld naar hetgeen ons 2000 jaar lang 
geleerd is • 
Er moet samenwerking tussen de volkeren en uitwisseling ven goederen tussen 
de landen komen. Er moet een overgangstijd zijn, welke de betere verhoudingen 
in de wereld voo:rafgaat. Momenteel is er reeds enige verandering in de 
gedachten en handelwijzen van de mensen te bespeuren, vandaar een UNO en 
een VCEDSIHRAAD, waar men de noodzakelijkheid van samenwerking begint in te 
zien. 

De voorzitter, hierna het woord nemende, verzoekt de aanwezigen bij het 
verlaten van de zaal een kleine bijdrage te willen geven ter bestrijding 
van de kosten en brengt het publiek onder de aandacht, dat indien er ooit 
gebruik zal worden gemaakt van een atoombom, de atoombom hiervan niet zelt 
de schuld is, doch de mensen, om:lat zij niets hebben gedaan om het gebruik 
te voorkOJ118n. 

Aan het slot worden nog enige vragen, welke in de pauze aohrittelijk zijn 
ingediend, door Ing. Gunnar Ki:l6s beantwoord. 

De eerste vraag luidt: Is het niet verkeerd, mensen door angstaanjaging 
tot bewustzijn te brengen? 

.Antwoord : Als in een huis brand ontstaat, wachten wij ook niet, tot alles 
ie uitgebrand, alvorens maatregelen te nemen. Wij beginnen dan 
eveneens bewoners en omwonenden op het gevaar te wijzen. 

2e vraag : Als U met mij eens is, dat het kapitalisme de sohuld is van een 
toekomstige atoomoorlog, moet het kapitalisme dan niet met alle 
middelen worden bestreden • 

.Antwoord: Er is hier meer sprake van een technische ontwikkeling van 
nieuwe springstoffen, v.e.ardoor de gevaarlijke situatie ontstaat. 
Bij de bestrijding van het gevaar heerst een gebrek aan orde. 

3e vraag Organiseren is goed, maar niet als nullen. Wij moeten ons rijp 
maken, opdat wij ook eens "neen" kunnen zeggen.Eerst moet het 
militairisme kapot, dan wereldregering. 

Antwoord: Dit is geen vraag, DBar een stelling. Inderdaad moet militairisme 
verdwijnen, doch daarvoor in de plaats moet een internationale 
politiemacht verrijzen. 

Om t:t:aM• 22
1
45 uur was de vergadering teneinde. 

VERZC!IDEN AAN: Hfde CeVeD• Haag. 
P.o. Asd. 
Be:Me " 
H.O. " 
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RA P PO R T. 

Naar aanleiding van een geheim schrijven van de Heer Hoofd
commissaris van Politie te Haarlem dd. 1 November 1947 no I.D. 
131/1947 houdende een verzoek om inlichtingen betreffende: 
le J.Horsmeier, landelijk voorzitter der Internationale vereni
ging 11Bellamy'' wonende alhier, Bos en Duinlaan 17; 
2e Theodoor Hendrik de Vries,voorzitter van de afdeling Haarlem 
en Omstreken van de Internationale vereniging 11BeJ.lamy",wonende 
alhier,Bos en Duinplein 4, heb ik, 

Oebele de Vries, adjudant van gemeentepolitie te Bloemendaal 
tevens onbezoldigd rijksveldwachter, een onderzoek ingesteld en 
heb ik de eer U.Edel Gestrenge het volgende te rapporteren: 

le Jan Horsmeier, geboren te Haarlem 13 Januari 
---- ---------------�-
1900, gehuwd, Nederlander, van beroep administratief hoofdambte
naar met de titel van Referendaris bij het Provinciaal Waterlei
dingbedrijf van Noordholland,wonende Bos en Duinlaan 17 te Bloe
mendaal, is alhier in de Bevolkingsregisters ingeschreven op 
13 Juni 1934 komende van Haarlem. 

Hij staat hier gunstig bekend en zijn naam komt in onze 
administratie niet voor�Op politiek gebied is hier ook niets 
ten nadele van hem bekend en zoals mij bij informatie bij de 
P.R.A. te Haarlem bleek

1
komt zijn naam daar ook niet voor. 

Het is een harde werker en een goed organisator.Hij is 
voortgekomen uit de lagere rangen van het Provinciaal personeel 
en heet't door zijn ijve� JfflXffll%k toewijding en bekwaamheid de 
functie bereikt, die hij thans bekleedt.Het is een man die zich 
gaarne op de voorgrond plaatst, ook in het verenigingsleven, 
en dan geen inmenging van wie ook duldt. 

Zijn politieke instelling bewoog zich aanvankelijk in de 
richting van de Christelijk Historische Unie.Later kreeg hij 
interesse voor de Bellamy-beweging, waaraan hij zich met hart 
en ziel ging wijden en waarvoor hij nog steeds propaganda oaakt. 

Hij spreekt veel over sociale gelijkstelling en dergelij
ke en maakt op niet ingewijden wel eens de indruk de communis
tische ideeên te zijn toegedaan. 

Volgens 
de Heer Inspecteur van Politie 

te 

B L O E M E N D A A L. 
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Volgens betrouwbare inlichtingen doet hij niet aan poli
tiek. De Internationale Bellamy vereniging wordt voor zo ver 
mij is kunnen blijken niet als politieke vereniging aangemerkt. 

Theodoor Hendrik de Vries, geboren 19 Januari 1901 
-------------------------� 1( �\I 1 

2e. 

te Amsterdam, gehuwd, Hederlander, van beroep procuratiehouder, 
wonende Bos en Duinplein no 4 te Bloemendaal, is alhier in de 
Bevolkingsregisters ingeschreven op 18 Augustus 1933, komende 
van Haarlem. 

Te zijnen nadele, ook op politiek gebied,is hier nimmer· 
iets gebleken, en zijn naam komt in onze administratie en bij 
de P.R.A. te Haarlem niet voor. Zijn huwelijksleven is voor
beeldig. 

Volgens betrouwbare inlichtingen is hij op politiek ge
bied niet te doorgronden.Men weet nooit recht wat men aan hem 
mum heeft. Zijn zoon, die student is, is uit idealistische 
overwegingen dienstweigeraar.Hij interesseert zich veel voor 
de Bellamy-beweging. 

Waarvan door mij op afgelegde ambtseed is opgemaakt, 
getekend en gesloten dit rapport. 

Bloemendaal, 6 November 1947. 

De adjudant van 

GEZIEN, 

De Inspecteur van Politie, r 
• / t'
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ALKMAAR. 12 November 
BERICHT OP SCHR)JV� Vt-l't 

COMMISSARIAAT VAN POLITIE . --· - - .-1 

l· 1 3 NOV. 19·\7 ; \ ALKMAAR 

No. V • D •R. -2 4 

BIJLAGEN: 1

AAN 

\Alvi_Y�o :, 
BURf:_.1\U 8 

IJ-//·'•tj 
Ik heb de eer U ' 

hiernevens te doen toekomen een 

verslag van de alhier op Vrijdag, 

7 November 1947, gehouden open

bare bijeenkomst, georganiseerd 

door de Internationale Vereniging 

Bellamy, Afd. Alkmaar.-

De Co Politie, 

de Heer HOOFD VAN DE CENfRALE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Javastraat No.68 
te 
's-G RAVEN HA GE .-



,, 

,r. D. ALKMAAR 
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� Openbare bijeenkomst, uitge
schreven door de Internationale 
Verenigîng Bellamy, Afd.Alkmaar 
met medewerking van de gemengde 
zangvere�iging D.O.V. te Alk-

V.D.R.-24 BETREFT: 
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ONDERWERP: 

,' 

PLAATS: 

DATOivI: 

maar.-

"Atoomgev:aar" en "Onze strijd 
voor een bè"tere samenleving". -

In de zaal van ile "Harmonie", 
gelegen aan de Nieuwesloot te 
Al,kmaar�-

Vrijdaê,, 7 November 1947, te 
20 uur.-

SPREKERS: 1 Ir.� GUNN"ER KNöS uit Hilversum, 
r t G.DE �OER uit Huizen.-

\•.. 
1 

· • ht " V �·•! , ,-.. p.,. · '71 c o . �- .. ,. ,._, .. .  ,. -- ··� ,_ -

_ •. · , V � ., R S L _ A . G • -

... J ,I , ... = ==-..._======= ·= �=�- \ 

•In d� zaal waren ongeve·eJr 180 personen aan
wezig, waaronder 42 leden van bove.nverJ11.elde zangvereniging. 

r Z:aalcapaci tei t plm.200 personen. Te 20 �05 uur werd de ver-
. �, ga.dering door de voorzitter van de Afd. Alkmaar der r. V.B., 

, 1 •• )�\/ f genaamd H.ZINGER, wonende Riddexstraat No.12 alhier, met een 
r kort welkomstwoord geopend •. Hierna nam ,de Heer Ir.GUNNER KNöS, 

11

� �-- secretaris der Bew�ging voo:r; Federale Wereldregering, wonende 
· ,r ,f Suri�amelaan Na.1,1 ,te Hilversum, het: woord. Hij gaf zijn visie 

., - {_. 

' c  ,•1·. . op· het gevaa� dat de .wereld door het gebr.uik van atoombommen 
21 "'to,, bedreigt, hetg,een uit enkele doqr spreker gemaakte opmerkingen 

,. · moge blijken: · 11.ne in de atoombom werkende krach_ten, voor-
r zover wij ze op het ogenbli� kunnen vrijmaken, zijn 16 

., , millia�d ··keer .tgroter dan de grootste krachten, die wij tot 
r : 1 nu· toe op dat gebied. hebben gekend. Maar als- de atoomtechniek 

é"' nis gèperfectionneerd zullen krachten vmrden vrijgemaakt, die 
.) ) , 18 milliard -keer groter. :üj,n _dan de ,grootste tot nu toe be-

,. < • .kende natu.urkrach ten. Zeventien van de meest vooraanstaande
' ·'.geleerden, die de atoombom hebben ontwikkeld, o.a.ALBEHT

.' ',') EINS·TEIN, hebb.en tezamen _een ,bo.ek geschreven, genaamd: 
"Een wereld ·of geen wereld", waarin zij tot de volgende twee 

• r . L •)1. conclusies zijn ge�oD1en: le. De wereld. irs in de hele historie
nog nooit in zo'n gevaarlijke s.i tuatie geweest als nu; en 

1 1" 2e. De enige mogelij:lmeid om een w.ereldramp te voorkomen is 
- • · i.i het vormen van een -wereldfederatie van alle landen onder het

t bestuur van een wereldregering, die alle macht tot haar be-
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beschikking heeft.------------------------------------------
De uitvinding van de atoombom heeft de situatie geschapen,
dat ... aJ_/e mensen, die in steden wonen overal en voortdurend 
bedreigd worden door een plotselinge vernietiging. Het is 
noodzak�lijk, dat iedere Staat verhinderd wordt een oorlog 
te beginnen door een supernationale organisatie, die de 
enigé is die over ·militaire machtsmiddelen beschikt. En 

. . 

ho�v.er zijn wij nog van dit doel verwijderd. 17 van de 18 

f ._ ( n 1._J .t... ·•1, • \ 
Staten in,Amerika 4ebben reeds besloten om aan een Wereld-

\ . . 

t • 

'J" . ..

... 

Fed��ati,e vBn alle landen onder leiding van een wereldrege-
ring dee�_te ne�en.- In de meeste landen zijn ook organisa-

• ·ties opge�icht voor het verwezenlijken van een Wereld
Federatiet' Voorts zei spreker: "In 1952 heeft Rusland voor
iedere grote stad in Amerika een a�oombom. Amerika zal,
·a1-s het zoo doorgaat, het jaar 1952 niet afwachten maar
voordi.--en een atoom.bomc o-p Moskou laten vallen. De enige mo
gelijkheid om de oorlog te verbannen is een internationale
�ommissier te voxmen; steunende op een internationale
politiemac.ht. De d,rang ·n,aar een Wer�ldre,gering moet ui t4'et
'[olk .·komen." Spreker s'loo.t te 20.·30 u.ur -zijn rede met de
�woorden: "Treedt toe to,t· de Beweging voor Federale Wereld

' _.regering". Het se.cretarüiat is gevestigd te Hilversum, 
Suriname.laan No.11. Hier.na: maakte ·voornoemde ZINGER bekend, 

{ '1, � � f dat de Heer J .BOOGAARD, zoals was aangekondigd, wegens 
.r. �· te was· ve:r:hinderd te kom.en. I:ra. plaats .hi,ervan trad als 
nt , ,r" spreker op de Heer G.DE BOER, wonende Oud Bussumnerweg 109 

1. , , • ,, te Huizen, met als, 0onderwe,rp_: "0Jlze strijd voor een betere 
--·r t "'- r, ·' samenlevingl'. Enkele aanhaling.en van deze spreker:----------

11N1ét de huidige .samenleving is er iets -miet in orde. Als 
men het zo oppervlakkig bekijkt zou men. denken dat het 

l "r, ' v goed gaat in Nederland •. .Kijk clll.aar de mo0ie huizen en de
talloz-e luxe auto '_s;• Is het-iachter ni,et ·zo dat we leven in 
een··, berooid land •. ! '..Men zietrde. zorgen en.1.de moei ten van de 
arbeider. Denk aan de matige lonen enerzijds en de ener.me 
winsten anderZ'ij,ds. Aan het. aani;al werklozen ook in ons 
land_. Amerika -telt,mpmenteeL.2-½- .IQ.illioen werklozen. In het 
buitenland heliE)en we de spaIDling tussen Oost en West. De 
L!U-Xé die U thaná om.·2U heen ziet :is slechts schijn. Er is 
welvaartr-:Heeb:l:;s sprake wàrmeer iedereen een goede welvaart 
ten deel valt. Wij willen een nieuwe basiis vormen, waarin 
het rechtvaardigheidsbeginsel de fundering is".- Na verdere 

-�J

) ·v 

.J. 

u' uiteenzett�ng te hebben ge�even over economische gelijk-
-heid-



heid voor allen, eindigde spreker te 21.05 uur ziJn rede 

en wekte voorts allen op te strijden voor het beginsel van 

Bellamy. Hierna was er pauze en bestond er gelegenheid 

schriftelijke vragen in te dienen. Er werd tevens gecolpor

teerd met boeken en brochures, betrekking hebbende op de 

behandelde onderwerpen. Aan alle aanwezigen werd een strooi

biljet uitgereikt, inhoudende ".Grondslagen van een niemve 

Maatschappij". Na de pauze werden door de spreker enige 

onbelangrijke vragen beantwoord. Hierna zong de gemengde 

zangvereniging D.o.v. enige liederen, o.a. 11Morgenrood" en 

de "Blauwe Vaan". De bijeenkomst, welke een ordelijk en rus

tig verloop had, werd te 20.10 uur door meergenoemde H.ZINGER 

op de gebruikelijke wijze gesloten. Aan weesijden van de 

zaal waren vier groene spandoeken aangebracht, met daarop in 

witte letters uitgedrukt de leuzen: "Van Wanorde tot Orde" 

"Orde Welvaart Vrede" "Levensrecht voor Allen 11 en "Bellamy 

de Oplossing 11 .-----------------------------------------------
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I.v. B.- BERICHTEN
BLAD VOOR VERENIGINGSMEDEDELINGEN. SECRETARIAAT: SCHIEWEG 50d, ROTTERDAM 

IN MEMORIAM. 

DICK SLEBOS 

Op 22 September is onre vrien<f Slebos van ons heengegaan en allen die· 
,hem gekend hebben, zullen diep geschokt zijn door dit plotseling�. ver
scheiden na een kort - maar vooral de laatste dagen smartelJJk -
zieklbed. ' 

De I.V.B. verliest in hem een van haar oude veteranen, want Slebos 
behoorde reeds bij het kle\ne groepje van eerste pioniers voor de Bel
lamy-gedachte. 

Tot het moment dat de I.V.B. door de bezetters verboden werd, maakte 
hij in verschillend'e functies deel uit van het Haagse Bestuui:. Tevens Wll,S 
hij v•ele jaren verbonden aan de Economische Commissie, waar zijn hel
der inzicht menigmaal de juiste richting wist te geven aan de discussies 
en de te stellen richtlijnen. 

In de loop der jaren trad hiJ, vele malen «?P �Is spr1:ker voor vergade
rir.gen in en buite;n Den Haag, m welke functie hJJ ook m de andere afde
lingen bekendheid verwierf. 

Bij de wederoprichting der !.V.B. na de bevrijding, werd hij als Voor
zitter voor de Haagse afdeling herkozen. maar moest deze functie helaas 
spoedig neerleggen wegens zijn zeer drukke particuliere werkzaamheden 
en toen reeds zwakkere gezondheid. 

voor het vele werk in dienst van ons ideaal verricht zullen wij steeds 
een grote erkentelijkheid blijven gevoelen. hij was een groot idealist met 
open oog voor de realiteit, maar tevens een onvermoeibaar strijder voor 
sociale rechtvaardigheid. 

En thans heeft hij op 54-jarige leeftijd, zoals Bella.my dat 1:oe��. de 
drempel overschreden en is de andere kamer bmnen gegaan. WJJ ZJJn er 
echter van overtuigd, dat hij voor onze idealen niet verlçiren is, dOC[!_ zijn 
geest vanuit die andere kamer ons zal steunen en richtmg geven bJJ de 
taak die ons nog wacht. 

Mogen zijn vrouw en zoon uit deze wetenschap kracht putten dit zware 
verlies te dragen. 

Met deze gedachten hebben wij hem, in dankbaarheid voor alles wat hij 
voor de Bellamy-gedachte heeft gedaan, op een stralende herfstdag met 
vele w:ienden naar zijn laatste rustplaats gebracht. 

Vriend Slebos, rnst in vrede! 
24 September 1947. v. d. S. 

Weekend October 1947 

�egunstigd door prachtig herfstweer en 
11111111PJ'ri: buitengewoon goede stemming �ook 

het op 25-26 October 1947 in Hilversum 
gehouden weekend zeer geslaagd. Da be
handelde onderwerpen hadden aller be
langstelling en de gevoerde gedachtenwis
seling gaf• daarvan dan ook blijk. 

Allereerst heeft vr. ZIJLSTRA een in
leiding gehoudoen over "Autoritaire de
mocratie" en daarin zijn gedachten ont
wikkeld over de democratische vorm, 
waarin z.i. eén waarborg kan worden ge
vonden voor een wezenlijke regering voor 
en door het volk. alsmede voor de invoe
ring en handhaving van de economische 
stellingen, die de I.V .B. propageert. Dui
delijk bleek voor wie het nog niet wist 
de afkeer, die men heeft voor alles wat 
zelfs maar in een woord zou kunnen wij
zen op dictatuur maar toch ook hoe men 
ervan overtuigd was. dat vrijheid alleen 
bestaanbaar was in gebondenheid. 

Dit thema zal verder worden uitge
werkt. 

Ir. GUNNAR KNöS, in onre kring geen 
onbekende meer ontwikkelde het kritisch 
stadium, waarin· het nut van atoomener
gie Is gekomen. Hij achtte een zeer spoe
dige bezinning nodig hoe tot ,beheersing 

van de vrijgemaakte krachten te komen 
en gaf als bewijs voor de vei:eiste spoed 
tal van technische bijzonderheden ten 
,beste. Voorts gaf deze inleider aan hoe 
naar zijn mening een wereldbestuur �u 
kunnen worden gevormd. 

Vr. VAN DER STIJL tenslotte heeft 
een populair gehouden maar nochtans op 
hoog peil gesteld betoog gelevwd over 
de wereldeconomie. Daarm»de werd de 
,basis gelegd v001· een verder onderzoek 
en gemeenschappelijke a1•beid op het 
feitelijke ten·eln der I.V.!B. 

Uit -deze onderwerpen is duidelijk de 
samenhang naar voren gekomen, die de
ze onderwerpen tot een geheel maakt. W,e 
reldbestuur is noqig om tot wereldvi·ede· 
te geraken. Wereld-economie is nodig 'om 
een wereldbestuur te kunnen vormen en 
handhaven. Wereld-democratie is nodig 
om een gunstige werking te verkrijgen. 
Het ene zit vast aan het andere. 

Tussen de bedrijven door werd een be
zoek gebracht aan de studio van de 
AVRD, alwaar tevens een koffiemaaltijd 
werd genuttigd. 

Van de d1)e voordrachten en van de 
daarover gevoerde gedachtenwisseling zul
len a.fdrukken · worden toegezonden n� 
alle afdelingsbesturen, met verzoek deze 
bescheiden te maken tot onderwerp van 

studie en bespreking met de leden. Men 
make daarmede ernst. De problemen zijn 
groot en .... acuut. 

Landelijke Raad 
De Landelijke Raad, ,bestaande uit de 

voorzitters der gewesten en de leden van 
het Landelijk Bestuur, is 26 October in 
vergadering bijeengeweest. verschillende 
aangelegenheden van algemene aard wer
den besproken. In ,beginsel werd besloten 
tot het stichten van een centraal admi
nistratiebureau en daarin verschillende 
administratieve werkzaamheden ten ge
rieve van administratie secretariaat, pro
pagandaleiding en wetenschappelijk Bu
reau te centraliseren. Het LB zal dit na
der uitwerken. De verkoop van _boeken en 
brochures bleek niet zo gunstig te ver
lopen a.Js mag worden gevraagd. Ook het 
ledental gaat niet zo snel vooruit als ge
hoopt werd en mogelijk is. De voorzitte)'s 
der gewesten zullen een en ander nader 
bespreken met de afdelingsbestw,en. Tol 
leden van de Propagandaraad werden be
noemd vr. Algra Leeuwro·den en ne Wit 
Bussum. 

Bellamy Cultuur Centrum 
Nu het B.C.C., dat bulten de IVB ge

vormd werd, is gelikwideerd, werd een 
B.C.C. in NB-verband gevormd, als on
derdeel der propaganda. De afdelingen 
zullen daarvan spoedig meer vernemen. 
Het ligt in de bedoeling daal' waar dat 
mogelijk is de prop·aganda kracht bij te 
zetten door het organiseren van filmoch
tenden of avonden, muziekuitvoeringen 
enz ... echter steeds na voorafgaand over
leg en verkregen instemming van het b,n
delijk BCC. Tot leden van de afzonder
lijk voor dit doel gevormde landelijke 
commissi!e zijn benoemd d e  vr. H. De 
Groot Rotterdam. Algra Leeuwarden en 
'Mevr. Heijning-Onland1 Schietbaanlaan 
88a Rottelxiam, secre,aresse. Zij, die 
spoedig meer willen weten, wenden Zich 
tot dat adl:es. 

HIRO 
Aan a.ne afdelingsbes.turen zijn aam.

schrijvlngen verzonden met het verzoek 
met grote spoed een grote actie op touw 
te zetten om-: 
a. vele Bellamyanen en nlet-Bellamyanen

te bewegen persoonlijk zo mogelijk met
hun huisgenoten, lid te worden van de
ze radio-omroepvereniging (contributie
25 cent per jaar),

b. velen te bewegen aan de 'Minister :van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
per briefkaart of brief te verzoeken aan
de Hiro weder zendtijd te geven en al
dus volledig rechtsherstel te verlenen.
Deze grote acties dienen, waar nog niet

gevoerd, met spoed te worden ingesteld. 
:De. Rad!Qraad heeit reeds een advies bij 
de Minister ingediend ten aanzien van de 
verdere regeling van radiouitzendingen 
en dezer dagen zal een audientie worden 
gevoerd ter bepleiting van de 1belangen 
van alle verenigingen, die bij de HIRO zijn 

SEC� PERS 
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aangesloten en dus ook van de IVB. Doet 
heden wat ge heden doen kunt en stel 

niet uit. Bellamy in de aether. Dat kunt 
gij door Uw acties bereiken. 

Bel lamy-Nieuws 
Het aantal 'abonnementen op BN kan 

veel groter worden. De abonnementsprijs 
bedraagt slechts f 2,50 per jaar ·bij voor
uitbetaling. Aan hen, die voor 15 Decem
ber a.s. tien abonnementen aanbrengen 
en het abonnementsgeld hebben afgedra
gen, wordt als blijk van waardering kos
teloos een exemplaar toegezonden van 
,Economische Gelijkheid" nieuwe uitga

ve. Aanmelding en •betaling bij de Cen
trale Administratie Bellamy, postbus 249 
Haarlem, postrekening 136 123. 

,,Economische gelijkheid'' 
Bij de boekhandel is de nieuwe verta

ling van "Economische Gelijkheid" ver
krijgbaar. Prijs f 5,90 per stuk. Ook de 

afdelingsbesturen ,en de Centrale Admi
nistratie beschikken over een aantal 
exemplaren. Dit boek is een openbru·ing 
voor ieder, die het leest en is daardoor 

meer dan enig ander boek hét Sint Ni
colaas of Kerstgeschenk. 

Vergaderingen October 1947 
De vergaderingen, die als inzet van de 

wintercampagne hier en daar reeds zijn 
gehouden, zijn over het algemeen als ge
slaagd aan te merken. 

H,et begon op 1 October in Den Haag, 
waar als vervolg op een op 28 September 
tevoren in BBC-verband gehouden film
ochtend de eerste winter-propaganda
avond was georganiseerd. Er was ,bui
ten verwachting veel publiek, dat met b.e-

' langstelling heeft geluisterd naar de lan
delijk voorzitter, die als spreker optrad. 

Op 7 October sprak de landelijk voor
zitter te Beverwijk waar een kleine lrern 
van toegewijde werkers een 100 tal bezoe
kers had weten bijeen te brengen. Het is 
moeilijk werlren daar in Beverwijk, maar 
de kern houdt vol en zà.l slageia. 

Voor een overv-01le zaal in het Beursge
bouw te Rotterdam sprnken op 15 Octo
ber Ir G. Knös en de landelijk voorzitter 
over de at-Oomenergie, de we1,eldafüraak 
en de mogelijkheden van wéreldopbouw. 

De belangstelling was go� en er werd 
veel lectuur verkocht. 

Rotterdammers benut de nu gegeven 
kansen en staat het bestuur krachtig bij 
in zijn pogen tot meer activiteit te komen. 

Op 20 October spraken voor een even
eens goedgevulde zaal van de Schouw
burg te Leiden, Ir. Knös, w. Bogaard en 
de landelijk voorzitter. De belangstelling 
was ook hier goed en ook hier werd veel 
lectuur verkocht. Goed zo Leiden. Gaat 
door . 

Op dezelfde datum sprak de nieuwste 
spreker, vr. G. de Boer van Huizen, voor 
de afdeling Haru·lem. die op het ogenblik 
een kleine crisis doormaa,kt. De zaal was 
gevuld en de beantwoording der vragen 
hield er de spanning In. We hopen, dat 
l1et helaas enbloc afgetreden bestuur 
spoedig door een nieuw actief bestuur zal 
worden vervangen. Wij voor ons twijfelen 
niet aan het resultaat der daartoe inge� 
stelde pogingen. 

Op 24 Oct-Ober 's middags sprak de 
landelijk voorzitter vo()r de leden der Ar
beidsreserve Amsterdam en des · avonds 
met Ir. K.nös voor de goedgevulde zaal 

van Het Hof van Holland" te Hilversum. 
Ook 'foei· was het tljdens de voordrachten 
en beantwoording der vragen muisstil en 
werd zeer veel lectuur verkocht .. 

Op 27 October· spraken in .,De Hs1·mo
nie" te Leeuwarden Ir Knös en vi·. Boo
gaard. 

Op 29 October werd in "De Harmonie" 
te Leiden door de landelijk voorzitter 
dieper ingegaan op de in grote lijnen ont
wikkelde stof op 20 October. Dit ge
schiedde ditkeer in cursusverband. Her
haling o.a. op 5, 12, 19 November en 3 
December. Goed zo. 

Bovendien zijn nog enkele bijeenkomsten 
gehouden, o.a. te Hoofddorp en Badhoe
vedorp, maar daarover hebben ons tot 
onze spijt geen berichben bereikt, zodat 
wij daarover niets kunnen mededelen. 
Jammer. 

Bijeenkomsten 
November 1947 

AALSMEER, Dinsdag 18 November 19.30 
uur in de Doopsgezinde Kerk. Sprekers 
Ir. Gunnar Knös, J. Boogaard en J. 
Horsmeier Jr. 

ALKMAAR, Vrijdag 7 November 20 uur, 
De Harmonie. Nieuwstraat. Sprekers 
J. Booga;ird "Wederopbouw" -en Ir. G.
Knös "Atoomgevar,en". Medewerking
Gemengde Zangvereniging D.O.V. Toe
gang vrij. 

AMSTERDAM, Vrijdag 7 Novem-, 
ber 20 uur voor de A.M.V.J. Spre
ker J. Horsmeier Jr. 
Vrijdag 14 November 20 uur in 
"Krasnapolsky" War moes.straat. 

1 ;!:;
k

�/ o!de:;�;!.�ös "Wereld-

J. Horsmeier Jr. .,Gelddorst en 
Gekkenhuis" 

M. H. van der Stijl "wereldeco
nomie". 
Toegangsprijs 50 cent. 

Deze avond moet slagen. Werkt 
allen daru·aan mee. 

BILTHOVEN. Vrijdag 21 November 19.30 
uur in een zaal van :het stationsrestau
rant. Spreker M. H. v.!tn der Stijl "De 

Economische fouten". 

's-GRAVENHAGE, Zonda.g 9 November 
9.30 uur in het Capitol-theater vertoning 
van Frank Capra's meesterlijke film 
,,Mr. Smith ga-a.t rui.ar Washington". 
Alle rangen 60 cent, belasting inbegre
pen. Bij deze vertoning zal de landelijk 
voorzitter een korte inleiding houden. 

HAARLEM, Donderdag 20 November 20 u. 
bij Brinkmann Grote. Markt. Spreker de 
landelijk voorzitter "Er op of er onder'JI'' 

HILVERSUM, Woensdag 26 November 
20.15 uur in "Ons Gebouw" aan de Ha
venstraat voor de veremglng voor Gees
telijke Ontwikkeling "Hoger Streven", 
Spreker de landelijke voorzitter. 

., 

4 N-0vember !J.�47 

LEIDEN. In cursusverband zal de lande
lijk voorzitter op de Woensdagen 5 en12 
Nov·ember en 3 December zijn lezingen
reeks voortzetten, terwijl vi·. van der 
Stijl op Woensdag 19 November een le
zing zal houden. Deze lezingen vinden 
plaats in "De Harmonie". Breestraat, 
aanvang 19.30 uur. Toegang vi·ij. Leden 
en belangstellenden wordt verzocht met 
zoveel mogelijk familieleden en kennis
sen deze interessante Jezing,enreeks bij 
te wonen. 
Vr. Boogaard leidt bovendien de econo
mische lessen, die ten huize van voor
zitter Teljeur, Oude Vest 71, worden ge
(houden elke Maandag om de veertien 
dagen. De eerstvolgende Jes is Maandag 
!'{,November. Toegang vi·ij. 

ROTTERDAM, Maandag 10 November 
feestavond van de gemengde zangver
eniging, 20 uur in de cantine Stadstim
merhu"!s aan de Veemarkt. Behalve zang 
muziek en toneel, zal vr. Oderkerk spre� 
k�n met als onderwerp ,,Door ontspan
ning tot Bellamy". 
Toegangsprijs f 1,25. alle rechten inbe
grepen, 

.. 

SCHELLINKHOUT, Zat,erdag 29 Nov� 
ber 19 uur in Café Meester. Spreke1��i,, 
landelijk voorzitter, medewerking van 
tenor met begeleiding en·. opvoering van 
een toneelstukje. Toegang 50 cent. I 

VELSEN, Maandag 17 November 20 uur. 
in het Rex-theater. Spreker G. de Boer. 

Noordhol land 

Ter bespreking van de p1·opaganda-actie 
in het komende winterseizoen waren de 
afdelingsvertegenwoordigers uit Noord
holland op Zaterdag 27 Sept. j.1. bijeen. 
Het merendeel der afdelingen was verbe
genwoordigd. Hoewel nog niet alle afde
lingen een programma hadden samenge
steld. zijn verschillende reeds op de goede 

weg_ Meer openbare bijeenkomsten zullen 
worden belegd. 

Vanzelfsprekend is de openbare bijeen
komst niet het enige propagandamiddel. 
In het propagandaplan van onze Lande
lijke Voórzitter komen meer, punten voor. 

Vooral hulsbijeenkomsten verdienen bij
zondere aandacht. Verder verkoop van 
boeken. brochures en B.N. Indien in ruim" 
mate verkocht, zal dit het bezoek aan � 
openbare bijeenkomst ten goede Ji:ome� 

De organisatie van de openbare •bijeen
komsten . wordt verzorgd door de afde
lingsbesturen, met medewerking van de 
leden. Heeft ieder lid voor zijn ;persoon
lijke propaganda evenwel ree<f.s.een voor
raadje brochures ten verkoop in huis? 
Natuurlijk heeft iedereen een propagan
dakaart voor zijn venster geplaatst. 

Het gewestelijk bestuur richt nog het 
verzoek tot de afdelingen, om indien in 
ten naburige afdeling een propagandabij
eenkomst wordt gehouden, daar m-et enige 
leden aanwezig te zljn. 

Tenslotte verzoeken wij de afdelingen, 
die zulks tot heden niet deden, het gewes
telijk secretariaat te melden hoeveel 
H.I.R.O.-briefkaarten aan de Minister van
0., K. en W. werden gezonden. 

En nu aan de slag! 

Voor het gewestelijk 'bestuur van 
Noordlrollar.nd 

P. VERDONK. 
Secretaris. 

Van der Helststraat 8, Zaandam. 
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De Vt.;rgadering was slechts matig bezocht. Ongevee� 50 _t,z rt j
persohen w2ren ald"l'ii.r ��.nwczig, w::iaro:uder 10 vrowr.r.en. /., . 
Als spreker trad op, J. den BOOG4.AqD, HoofdambtenRar vax: e 
Gemeente-gasfabrieken, wonende te 's-G R. A V � 1\ rt A G B • 
Deze persoon treed al OL.geveer 16 jaar :als spreker en propa
gandist voor boveLvermelde vereniging op. 
De bezoekers w�ren hoofdzakel'.jk belangstellende; slechts enke
le leden van de "E'"ell:.tmy" waren �arwezig. 
De sprker hield een &lgemen rede over de bedoelingen van 
Dellamy en het lDlCKB11mX systeem waarop hun gedachte tot vor
miRg van een betere same:nleving,ook inter:�ationaal, was geba
seerd" l:.lp politiek terreilJ. beweegt deze verenigi11.g, zich vol
gens spreker, ��iet. Hij ht"eft dan ook geer� politieke beschou
wingen aan zijn uiteenzettingen verbonden. 
Het publiek heeft met aandacht zijn rede gevolgd. 
Tijdens de 9auze werd het publiek in de gelegeclleid gesteld,
evntuele vr4gen schriftelijk bij de spreker in te dienen. 
Na de pauze werden de verschillende vragenstellers door de 
spreker beantwoord. De namen van de vragenstellers werden. 
door hem .uiet ge1J..oemd. 
De vergaderi.1.1.g had,éeen zeer rustig verloop. l.ieuwe leden heb
ben zich na afloop van de vergadering, waartoe de gelegenheid 
werd opengesteld, niet aangemeld. 
Als propagandau...�ddel werd ee� gedrukt briefje uitgegeve�,waar
op de 12 pwaten staan vermeld vormende de grondslagen voor het 
tot stand brengen van een nieuwe ma?tschappij. 
Een dergel�k briefje wordt hierbij gevoegd. 
--------------------------------------------------------------

fäj wjn bezoek en uit een PE!lill1f. gesprek dat ik voerde met 
een Bellamyaan, bleek mij dat aan de reeds eerder door mij op
gegeven na.men de volgende dienen te worden toegevoegd. 
Pieter HOEKST'!tA, gehuwd, geboren den llen li..ei 1898 te St .Js.
cobiparochie gemeente het Bildt, melktapper van beroep, wonen
de aldaar, Oude Bildtd�k no. 654. 
Deze persoon trad op als Voorzitter op bovenvermelde vergade
ring. Overigens maakt ruj propaganda voor de uellamy, en stelt 
zich beschi�baar voor het verschaf en van inlichtingen • 
Dirk ELSTlA, gehuwd, geboren den 6en. Nover.1ber 1907 te Berlikum 
gemeente h.1.el'laldumadeel" gardenier, wonende te Berlikum no. 
269 gemeente voornoemd. Is propagandist en stelt zich ter be
schikking voor het verschafÎen van inlichtingen. 
Jacobus Cor•elis Sterkenburg, gehuwd, geboren den 23en Septem
ber 1889 te Leeuwarden, installateur, wonende te �INlCTJM (OUDE 
LEYE) no. 117 gemeente Leeuwarderadeel. 
fo.�akt propaganda en stelt zich eveneens ter beschik-:ing voor 
het verschaffen van inlichtingen. 
·--------------------------------------------------------------

1. 23. BUREAU B
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GRONDSLAGEN 
VOOR EEN NIEUWE MAA.TSCH.t\PPIJ 

TWAALF PUNTEN UIT BELLAMY'S ECONOMIE. 

1. De welvaart der gemeenschap is de welvaart van het individu. Een 
volk is niet welvarend, zolang niet ieder gelijkelijk in de welvaart 
deelt. 

2. De hulpmiddelen tot het scheppen van welvaart behoren in handen 
te zijn van de gemeenschap. 

3. Het voornaamste middel tot welvaart is de arbeid. De gemeenschap 
heeft recht op de arbeidskracht van al hare leden. Het bestuur der 
gemeenschap moet alle arbeidskracht organiseren tot welvaart voor 
allen. 

4. Geen enkel individu heeft uitsluitend rechten. Ieder heeft ook plich
ten tegenover de gemeenschap. Arbeidsplicht rust op ieder; het recht 
op aandeel in de arbeid of in het geproduceerde kan niemand 
worden onthouden. 
De vrouw heeft dezelfde rechten en plichten als de man. De arbeid 
in het gezin strekt tot- nut van de gemeenschap en is dus gelijk
waardig aan iedere andere arbeid. 

5. Het is de plicht van den meest begaafde en den sterkere, betere of
meerdere arbeid te verrichten dan een naar lichaam en geest zwak
kere. Zo hij die plicht verwaarloost, is hij in gebreke. Het aandeel 
in plicht en welvaart is dus voor ieder gelijk. 



6. De moeilijkheid van de arbeid bepaalt niet het loon, doch weer
spiegelt -zich in de arbeidsduur.

7. Het gelijke aandeel in de gemeenschappelijke welvaart is onver
vreemdbaar eigendom van ieder lid der natie gedurende het ge
hele leven.

8. Ieder individu krijgt de volle gelegenheid, zijn gaven te ontplooien,
opdat het gebruik dier gaven de gemeenschap moge ten goede komen. 

9. Daar de machin-e een zeer belangrijk middel is tot productie en dis
tributie van het nodige en nuttige, behoort zij aan de gemeenschap.
Indien de voortschrijdende ontwikkeling der techniek het produ-;
ceren en distribueren vergemakkelijkt, wordt de arbeidstijd v-er
kort. 

10. Ieder Is vrij, zijn aandeel te besteden naar eigen smaak en verkie
zing. De vraag regelt de productie. Het aandeel is van bepaalde 
geldigheidsduur, wordt na het verstrijken daarvan vernieuwd en
is strikt persoonlijk. 

ll. Internationale goederen- en dienstenruil wordt door het landsbe
stuur geregeld. 

12. Elke godsdienstige en ethische richting vindt volkomen vrijheid van 
uiting. 

Inlichtingen verkrijgbaar: 
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�.V. 

Ver�sla" van dé o.9enbare bije0nkomst van de afàeling 
Vla�irdiJ.16E:n van de Internationale Verenigi.i.1b 11 .öellamy" 
gehouden op Vrijdag, 31 vctober 1947, .J..n de bOVe.üzaal 
van "Excelsior" aan du vostüavei1kade te VlaarainDen. -
Aan1ezig 27 personen (zaalru.�nte 50 pb�-sonen) waaronder 
verschil} eIJ.Gt, vrom.en. 
De bijeenkomst stond oncter leidi.r10 van 

1 L..ó.1.Jl,.J.h.:i.1\.'.J.1 t.1v11Afü.,.1.Jö VA!\ .V.Alli, öeboJ.·en te Vlaardingen, l 
Decemoer 1919, glazenwasser, wonend"' te Vlaardin0 E-n, 
1ücha:r-a nolst:r·aat 65, secretaris van de pla&tscliJKe 
afaelin6 dE-r Internationale. Yerenigin5 11 Bellamy 11• 

Spreker has 
il Lr. !l.i. ��- V.aN J.J'"'.o:. i:)J..LuL. ::..ieze sprak over ht.t 011de1.·werp 
11 "Waarom arpioed6 door overvloed".-

-o-o-

De bijeenkomst ��ra 0eopend dour Van uam. ueze heette 
de aanwezigen ueln:om en vtorzoc�-t hen in de pauze de 
presentieliJs 1, te ten::enen. Vour-cs vesti0d.e hij de aan
dacht op d� lectu�rtarei welke achtE-r in de zaal was 
o P6estcld • .tiit:rna "e1·ct het woord t,evoera door Van dc,:r
btijl.-

Deze haalde e6n courantenbericnt aan, ,,a:c.rin stond, 
dat in Art..entinië een hoeveelheid graan ter waa.L·de van 
500.0vv Ovu gu.lóen Has Vvrbrand, ,,ee:ens geb1·ek aan af
zetmo6eli;_in::heaen. Vol0ens de inlichti.u5en 1.t:lki:: spreker 
haa or.tvangen, zou de oorzaal<: li§.t,en bij ae 11.e1:,erin[, v2n 
Argentinië die een ·te noge prijs voor het 6l'aan wila<:; 
hebben. Cdschoon in buropa hon0e:r: wordt ;eltaen, .. as 
geen cter land1c;n in di� werelddeel in staat om n�t graan 
te kopen, ornaat zij gebrek hebuen aan dollars. Aan de 
hand van verschillena� voorbeelaen t�achtte spreker de 
aam1ezi0en duideliJk te maKen, dat de kapi talistL-.c .. �e 
maatschap. ij wa·1ri11 wij thans loven, de oorzaak is dat de 
ee.ri armoede lijat en de ander overvloea heeft. In 1888

heft .rlellamy een tweetal boe.r�en uitge0even, waarin hij 
voorspelde hoe de �ereld er in het jaar 2vUO uit zal zien.



... . .. 

.Jan zullen allen t:Venvet:>l verdienen, of zij in0enieur 
zijn o.r: grond, erKer • .!Je te enwo--rai0e machtheo..iers 
niets wE-ten van net sy stE-1:;m dat flellru,iy in de door hem 
é,Cscln:even boeken aar10ee:ft als het mic.a.el 0..1 ct 
der &.arde,, t,eliJk "te veraelen. Toch 6sat rne.1.1 nu 
de r ic t111t, van ee,n saillenleving zoals .oellamy voorscnrij 
Als voo.r: v_sc:lü noeL1d"' SiJrel..:<::r a.c :i.ntc::.1.natio�.ale voeQsel
orgdnisa vie er. de lwodwet Uu.d'"'ràoin.:,Vvurzieni i::,• b;:'reker 
beëindiude zijn toespraaic fil0·c C!C 3cl.IfüC ,.Lt:,€11 OJ tt- roer,en 
zich aan te slu.1. ten DiJ d(:; lnte1·na1,io1J.ale V <=ren.:.t,ing 
11.bellar,iy1

1 en �,1ch iL ·ce zetten vo0-r het �,e1·k van uie 
be\ e0ir g. 

I"l a.e Ja:i-ze .elke aaiü'v,> V:)1 ,a"', , é..;:; e.1. ...,uï 0'-cnt"c.:..ct
to v hot stellen vati vra ,1.::n. 1•..t.<.,...:·va!l ,.,û. d Jv.1. t;)ük.elen 

0eo1·v.il� < ..,n1, f .ct ••• a Qc p�uze \,8.1.1..er.. O.L! V.1.'é.., e •• stell • 
c...oor spreh.er oeant,1oc;.nl. 

LA oi l U.lnAvu,:;, C ,elke, �t.:rl 0.L'u.61 i J-� V<:,_'lüü J Ilè. a' i,c..S 
te 22,Jü �x ���.t�i�d.-

Vlaerui.�en, , .ovo�b�r 1947 
.J(. .. :100:.u� �ent V8!1. poll tie 

:! . . l/;, �./ ;,l,/_ (. 8 Z i C ll �? . 
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Op Maandag, 20 October 1947, te 19,30 uur, belegde 
de Intern.Ver.Bellamy,aideling Leiden, in de stadsge-

' 
hoorzaal alhier, een openbare vergadering alwaBr als 
sprekers optraden Ir.G.KNOS, secretaris van de sectie 
Nederland van de beweging voor een federale Wereldre-

1 gering, vermoedelijk wonende te Hilversum, J.BOOG.A.AHD, 
awonende te 's-GrBvenhage en J. HOitSJ.\.'IEIER, wonende te 

Bloemendaal. 
Ir.EJ.�OS, die waarschijnlijk de Zweedse nationaliteit 

bezit, behandelde uitvoerig de gevaren welke ons be
dreigen bij het gebruik van de atoomwapenen. Volgens 
sprëker zijn er thans reeds atoombommen vervaardigd, 
welker uitwerking 700 mBal groter is als die geworpen 
werd op Hirosjima. Verder wees spreker op de gespannen 
verhouding tussen Amerika en Rusland. Amerika heeft 
reeds startbanen aangelegd op Alaska,van waaruit raket-

ten kunnen worden afgeschoten op Rusland,gedreven door 
atoomknwht. Teneinde de algehele vernietiging van de 
mensheid te voorkomen, deed spreker het middel aan de 
hand om een Federale Wereldmacht op te richten,welke 
de beschikking moet hebben over een super-internationa-

le politiemacht. Wanneer dit tot stand komt,aldus 
spreker, kan er controle worden uitgeoefend op het ver
vaHrdigen van atoomwapenen. StEiande in één der donker
ste en gevaarlijkste situaties der wereldgeschiedenis 
aldus spreker,moeten wij vastberaden streven naar de 
verwezenlijking VEln dit ideaEtl. 

Met grote aandacht werd het betoog van Ir.:KNOS, dat 
vrij was van politieke tendenzen, door de aanwezigen 
aangehoord • 

Vervolgens werd nog het woord gevoerd door BOOG.A.AHD
en HORS:MEIER voornoemd, die op de gebruikelijke,bekende 
wijze, de beginselen, welke aan de Bellamy gedachte ten 

grondslag liggen, bespraken. 
Voor deze vergadering, welke een rustig verloop had, 

bestond tamelijk veel belangstelling. Aanwezig waren 
ongeveer 275 personen van uiteenlopende politieke rich
ting. De zaal bood ruimte aan 400 personen. Er was te
voren veel prop8ganda gemaakt door middeili van de pers 
en huis aan huis verspreiding van geschriïten, inhouden-

de de opwekking deze vergadering te bezoeken. 

AAN het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst. 
Javastraat 68 te 
•s-G �AVE N HA GE.

10.000 • 3 · •• , 
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AFDEELING Hoofddorp. Hoofddorp , 20 October 194'7 

GROEP Hoofddorp. 

No. 1147 

Bijlagen: gene. 

Onderwerp: 
bijeen.komst Bellam:y. 

• 

.. 

Naar aanleiding van een op Donderdag 16 October 
1947, door de Internationale Vereniging" BELLAMY,,door 
de Afdeling Hoofddorp gegevmi filmvooastelling getiteld 

"De Voerman,, naar de bekende roman van Selma Lager
IHfgehouden in de Bioscoopzaal behorende tot het Oa:fè 

1 Royal, Kruisweg 1049 te Hoofddorp, met een daarbij ge
J{�JI� sproken inleidend woord door Jan Bogaard, ambtenaar bij 

� de gasfabrieken te 's Gravenhage, wonende te Scheveningen 
heb ik de eer U Jsdele het volgende te berichten: 

"De bijeenkomst werd te omstreeks 20.15 uur geopend door 

J �,'I f 
I 

de voorzitter van bovengenoemde Afdeling, de Heer Simon
�� Ooenraad Bos,diatributieambtenaar, wonendè aan de Raad-

AAN 

huislaan no.29 te Hoofddorp, die de aanwezigen,plm 40 a 
50 personen van harte welkom hee tte.-----------------

Vervolges werd, door hem, de spker aan het publiek 
voorgetteld en gaf hij aan deze het woord.------------

De Heer Boogaard, voornoemd, begon met te verklaren dat 
de Amerikaan Edward Bellamy de grootste econoom ter 
wereld was geweest, doch voor zijn theorieën was bespot 
en verguisd. De door hem geschreven boeken hadden in 
Amerika een zeer groote oplage gehad, doch de daarin
verkondigde theorieën werden door de kapitalistische 
wereld als onuitvoerbaar beschouwd.---------------------

Tot het jaar 1932 werd weinig meer over de theorie 
van Bellamy gesproken, doch in dat jaar door de toen 
heersende crisis werden opnieuw zijn denkbeelden be
sproken en door vele mensen thans als uitvoerbaar be
schouwd. Nadat door de Heer Bogaard,met verschillende 
voorbeelden was aangetoond ,dat volgens hem de thans 
heersende maatschappelijke toestand niet deugde en deae 
alleen door de theorieën van Bellamy zouden kunnen 
worden verbeterd, werd overgegaan tot vertoning van boven
vermelde filmvoorstelling.--------------------------------

Debat werd niet gehouden,terwijl ook geen gelegenheid 
werd gegeven tot het stellen van vragen.---------------

Bovenvermelde film, van algemene bekendheid,had geen 
politieke strekking. De bije�nkomst ging na afloop van 
de �ilmvoorstelling zeer ordelijk en rustig uiteen" 

De· Opperwachtmeester. 
w.n.Groeps- Commandant.

den Heer Afdelings- Commandant der 
�ijkspolitie te Hoofddorp. y_l .In / H.v. Du.inen.

'�.· 

� 6603 • '44 • K 983 



_,._.____ 

: 

District ..... ..A.ms.te.rda.m, .. 

Afdeeling 

.. Ams..t�+.'.G,.?,11t ........... , .23 .o.r,.r.�.�� ............ I94 71 
J-;-40CT�1;; ·, 

Groep ..... 

COMMANDANT 

- ........ � :4t,. 

\ , ' /JAI., / 1 
v',C/o/u. 

No.203 Geheim. -Persoonlijk. 
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Á'/- "1>·1 
Onderwerp: 1'oezending rapporten omtrent 

gehouden bijeenkomsten E.v.c., 
C • l' • N. en Be lla my. 

AAN 

Ingesloten doe ik U toekomen een vijf
tal rapporten betreffende: 
1. een op 9 October 1947 te Aalsmeer gehouden film-avond,

uitgaande van de E.v.a., met als bijlage een exemplaar
van de "open 'tzJrief aan de Regering" ;

2. een op 10 October 1947 te Zwanenburg, gemeente Haarlem
mermeer, gehouden zelfde filmTavond, eveneens uitgaande
van de E. V .c. ;

3. een op 13 October 1947 te 's-Graveland gehouden zelfde
film-avond, ook: uitgaande van de E.V.c.;

4. een op 16 October 1947 te Hoofddorp gehouden bi3eenkomst
vanwege de Internationale Vereniging 11Bellamy 11, Afdeling
Hoofddorp;

5. een op 18 October 1947 te Weesp gehouden propaganda-film
avond, uitgaande van de C.l'.N.

Ongeregeldheden hebben zich bij geen dezer bijeenk:om
ste n voorgedaan. 

De Dir.Off. der Rijkspolitie 
3e klasse, 

Districtscommandant, 
H.A. van STEE NIS-. 

v� 

de Heer Hoofd van de Centrale 
Veiligheidsdienst te 

1 s - G RA V E N HA GE. 

PATRIA•AP,U!.fUIFOOrtr 



lö Februari 

B. 285p2. '� j .,., (/.. r) .) ,.,tf{,/!'I:''•, 

IV. TZ .3. t/4: . . ji..,

... ,,-· YL.:' J. . 
Oderkerk. 

Hierdoor heb ik de eer U te berichten, dat een zekere te Velsen 
woonachtige ODERKERK nls spreker optrad op een d.d. 27 Januari 1948 te
Vlaardingen gehouaen openbare vergadering der Internationale Vereniging 
"Bellamy". 

·\ Naar aanleiding hiervan zal ik het op prijs stellen te worden in-
gelicht omtrent diens-politieke oriEntering, c.q. aètiviteit. Teveas 

'

� 

zal �k gaarne zijn volledige personalia vernemen. 
. 

. HET HOOFD VAN DE CENTR.JJE 
� • A VEILIGHEIDSDIENST 
J · ' Namens deze :v\� 

'1 !eer Commissaris
o. tie,

l 1

J' .G.Crabbendam. 



oiGa.{G�

I.D.
DEN HAAG. ; � oêr. :0�1 
:Öoss.33A/l0. 

• 

.. 

G E H E :t M. ;�?� 
Kort verslag van de op l October 1947 door de Inter

nationale Vereniging Bellamy (I.V.B.) gehouden openbare 
vergadering in het gebouw De Ruyterstraat 67 alhier • .)pCJ ,U

Te 20.00 uur werd door een der Haagse bestuursleden 
(personalia onbekend) een korte inleiding gehouden. 

Aan�ezig ongeveer 300 bezoekers (mannen en vrouwen 
van mi�delbare leeftijd). 

Vervolgens werd het woord gevoerd door de landelijk 
voorzitter van de I.V. B. , HORSMEIER. 

In een kernachtig betoog, een predikant..Y!!!_ardig, ga� - - - -
hij een uiteenzetting van de door Bellamy, in enkele boe-
ken neergelegde beginselen, die bij toepassing tot een 
menswaardige samenleving zouden moeten leiden. 

Na er op te hebben gewezen, dat de aanhangers van de 
Bellamy-gedachte dikwijls, maar z.i. ten onrechte, voor 
communisten worden uitgemaakt, riep hij aan het eind van 
zijn rede de aanwezigen op de Bellamy-gedachte uit te dra
gen, waarna te 22.00 uur werd gepauseerd. 

Tijdens de pauze konden de aanwezig�n schriftelijk 
vragen stellen, die na de pauze werden beantwoord.' 

Gedurende de vergadering werden door de sprekers geen 
politieke onderwerpen a�ngeroerd • 

verzonden op 6 October 1947 , _____ ��
l

;-;f.:_��- �-

L:. -- --

1 
,aan: het Hoofd van de c.v.n. 

. L .. : __ -- -- . _t!'_-_ �:.:;. __ 

Weekov:.�(���?,h \
0
6 CC: 1947

Par"H datu ..... 
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AFSCHRIFT ·._/5
ALLIED CENSORSHIP ( NBTHERLANDS) 

� 
OPGELEGD VERTROU\1ELIJK 

Aard v.h.stuk 
brief 

Soort correspondentie 
toegelaten post 

(V/0/T) 
v. 

CENSUUHRAPPOhT Nr.39J89 
Dd. 27.3. '47. 

AFZ..,,NDBR: Datum (Op.datum v.Poststempel) 
Internacia Asocio 
Bellamy 
Torenstraat 26 

GEADH.ESSEERDE: 
s-ro
Karl Ridder 
Warendorferstr.133 
Munster (Westf) 
Brit.zone 

Taal: 

16. 3. 1 4 7. 

Esperanto. Bevensrijk. 

Dui tschland,___ ...... Vorige rapporten: 

"' 
Nadere Instanties, aan vleJek- -dit 

rapport wordt gezonden: 

,p _ u, .,�;J 
MP MvBi Mv Bui DRG 

GB ( Jx) GU ( 2x) 
----- . .-----

Kantoor/Groep 
Asd 

Afd./Tafel Censor T Datum,waarop gecensureerd: C�trole 
4 393.8-4010 25.J.'4'/. 4003 

0 NDER\1 l!;RP: 
POLITIEK 

•PROPAGANDA DOOR DB IN NEDERLAND GEThSTIGDE "INTBRNACIA ASOCIO BELLAMY"
IN DUITSCHLAND.

v.r.;RTALING: 

blz.l. 
Waarde vriend, 

Wij kunn�n U mededeelen, dat wij bijna dagelijks verzoe
ken om inlichtingen uit Uw land ontvangen. Wij hebben zoo
juist vriend Kurt Gotze in Budelsdorf-Rendsburg voorgesteld 
om vertegenwoordiger van ons in Uw land te worden. 
Een oogenblik later deelde vriend Gotz� ons echter per brief 
mede, eenigszins wei�elend te staan tegenover onze beweging, 
omdat ons aantal leden nog zoo gering is. Hij heeft evenwel 
ongelijkT De Bellamy-beweging is reeds een voldoende sterke 
beweging, maar onze "I.A.B.", die is opgericht om meer sys
tematisch actie te kunnen voeren op internationaal terrein, 
is inderdaad een organisatie van recenten datum. Zij werd 
opgericht op 25 Juli i946. Doch ondanks haar kort bestaan is 
zij volkomen gerechtigd den naam "internationale" te dragen, 
want zij telt reeds haar leden in 15 landen! En wij garandeeren 
absoluut, dat de "I.A.B.1

1 sterk zal groeien, zelfs na korten 
tijd rachtig zal \'\!Orden en de meest verspreide beweging! 
Die garantie spruit niet eenvoudigweg voort uit propaganda, 
integendeel, de huidige omstandigheden zullen het menschdom 
moodgedwongen tot ons ideaal voeren.EDW.Bellamy kondigde als 
profeet reeds den tegenwoordigen chaos aan.De zwaarste taak 
van de huidige regeeringen bestaat hieruit, dat zij alle tijd 
en energie noodig hebben om den binnenlandschen toestand een 
niet nog grooteren chaos te doen worden. 
De tijd om iets nieuws op te bouwen, ontbreekt geheel en al. 
steeds ophieuw doen zich conflicten voor. Enkele worden op
gelost, andere blijven. Het is voldoende om een oppervlakkigen 
blik te werpen op de .:verschillende landen. Zelfs zij, die 
niet door den oorlog geleden hebben,verkeeren momenteel in 
moeilijkheden. Niemand, wie ook, zelfs de meest bevoegde mensch 
niet, zal er in slagen dat probleem op te lossen. Zoolang men 
niet den moed heeft het huidige productie-systeem op te geven, 

- d.w.z.-



d.w.z. het uitbuitingssysteem en het te vervangen door het
systeem van productie-naar-behoefte, zal men er nimmer in
slagen de huidige maatschappij ook maar een kle�n beetje te
verbeteren. Velen zeggen: 11 0, dat kan ik niet gelooven", doch
wij antwoorden slechts: "Voor 9 jaren geloofden de menschen ook·
niet in een oorlog en •••• 11• Overigens kunnen gelooven ons
weinig helpen, wij hebben concrete feiten noodig en vermoedel ijk
bent U het met ons eens, dat de concrete feiten ons op het
oogenblik volkomen in het gelijk stellen.

Indien vriend Gotze toch de vertegenwoordiging voor 
I.A.B. op zich wenscht te nemen, dan zullen wij trachten hem
voldoende propaganda-materiaal te verschaffen, opdat hij dat 
oordeelkundig zal kunnen verspreiden.Als hij eventueel niet
mede wenscht te werken, zoudt U dan de vertegenwoordiging
willen aanvaarden?

w.g. Jac.v.Wijngaarden.
Censornoot: 

Onder'teekenaar is secretaris van de I.A.B. Bij den 
brief is een lidmaatschapskaart voor geadresseerde inge:il.oten •• 

Typ. : TV. 
Coll.: Dr/TZ.)'· 



A F S C H R I .!" T. 

:---.t:LLThD CbN'bORUIIP (NET.lliRLl\}1)..:, ) • 

Aard v.d.Stuk: 
brief 

AfzendeD: 

Soort corresponcentie: 
toegelaten post. 

(V/G/T) 
v. 

Geadresseerde: 

CENSUUR
H.APPORT. 

Nr.39155 
Dd.18.3.4?. 

Internacia Asocio Bellamy 
Jac.v.Hijngaarden, 
Torenstraat 26, / 

Al Sro 
Kurt Goetze, 

9 
•
3 

•
4

'7 .,. 7 OCT.1941 f

Beverv.d jk. 
"' 1',mehl ens tr • 6 , 

Buedelsdorf-Rendsburg, 
Sleeswijk-Holstein 24b, 
Duitschland. 

Taal 

Esperanto. 

Nadere behandeling van het stuk: 

terug afzender. 

Instanties,aan welke dit rapport 
w·ordt gezonden: 
ls.lP-I.IvBi-LvBui-DHG. 

Kantoor/Groep Afd./Tafel Censor Controle Datum, waarop gecensureerd: 

Asd. 4005IV. 3908/4010 
•'-------------------- ------------

15.3.4?. 

• 

ONDErt1!JERP: 

Politiek. 

NEDERL.Al\Jl)SCHE PROP1lGA!l.1DA VOOR DE "BLLLAMY 11-BE.'WEGING OJ:IJ"DER DUI'11SCHERB, 
DOOL l,JDDEL VAN hSPER.ANTO. 

Vertaling: 

tt\;aarde vriend, 
Meer en meer Esperantisten uit Uw land wenden zich tot ons, met het 
verzoek om inlichtingen over onzen bond. Helaas kunnen wij hun ons 
pDopagande.-materiaal nog niet toezenden. Een tusschenper·soon voor 
onze zaak is in Uw land dringend noodig. Daar-U reeds in het bezit 
bent van het boekwerk "Rigardante l\1alantauen 11 (Het jaar 2000 van 
Bellamy -censor} en daar U waarschijnlijk de eenige vriend bent, die 
het meest van onze beweging afweet, verzoeken wij U vriendelijk de 
vertegenwoordiging van onzen bond in Uw land op U te willen nemen. 
Wij zullen ervoor zorgen, dat U zoo spoedig mogelijk het benoodigde 
materiaal zult ontvangen en zullen U daarna een opgave doen van de 
vrienden, die inlichtingen vragen. �-lij zullen hun verzoeken U de 
contributie, de betalingen voor boeken enz. toe te zenden. Uw on
kosten zult U van de te ontvangen gelden af kunnen houden en nader
hand zullen v,ij de zaken kunnen regelen. 
Wij voorzien,dat er spoedig vele leden in Uw land zullen zijn, zelfs 
groepen. Na korten tijd zullen wij zeker de propaganda op meer syste
matischer wijze kunnen voeren, met behulp van de plaatselijke verte
genwoordigers. 
In de hoop, dat U bereid zult zijn ons te helpen bij het overwinnen 
van de momenteele moeilijkheden, waarvoor wij U bij voorbaat ten zeer
ste danken, verblijven vdj met de vriendschappelijkste groeten, 

w.g.Internacia Asocio
11Bellamy11 , Jac. v .1.ri jngaarden, secr. 11 

z.o.z..



P.S. 0') het oogenblik hebben wij reeds leden in 15 landen. 11 

Censors Noot: 
Internacia Asocio "Bellamy 11 - Internationale
Be 11 amy-bond

-
...... 

Den laatsten tijd wordt hoe.langer hoe meer propaganda 
ge maakt voor de nBellamy 11 gedachû; in correspondentie bestemd 
voor Duitschland, îiaarbij meestal het �speranto als voertaal 
wordt gebezigd. De 11Bellamy 11 beweging als zoodanig staat evenwel los 
van de eigenlijke Lsperantobeweging. 

Typ. :TZ. 
Coll.: 

• 

' 

•



iUJ::Sl:4 :'rLlG.J 1.J::ST GR03IWGBN. 
�,r6��stst8llint.;wer:f. 

(;OJ,1!Jlcil1Uéi.Ilt • 
Oosterwolde, 15 beptember 1')47 • .t2 ,,

rro. 47. Ge.neim. 

l.JJ,J°:ae Heer .i)istrict.3coL11ilci.Iluant uer 
RiJK�politie t.e Heerenveen. 

ON.u:J :r.!ERP:OpenDare biJeenkomst van a.e 
Intern. '/er.Bellamy te Appelscha op 14 
..:,e}?te1i1ber 194'/. 

Bij lagen:üdvertentie uit de Hieuwe 0oststellinó"1,J 
van 12 "ept. l'j4'7. ----- ----
.oel.lé:UlJ.Y - 11emva van j !)ece;J.lbc1· l':;!46,. o. 4P.atvm: 
I am1"let 6etitelu 11 ..JellaL.lY ort::n3t \lelvao.rr".'"IT"'----1--..L._..!... _ ___.'---..! 
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r�1. heb ue aer U Hel �del Gestrenge het voigende te rap
porteren: 

Op .:..ondag 14 septe"nber lyl-'/, is uoor ae rnte:i.·nationale 
verenii5i� ,.,el.Lamy een lanaa.è:lg 6eJ.1ouuen in llet openlucnt.-c.11e
atèr te .ip.l!elscna,Jemeente ooststellin,g1,,1erx·. 

Deze lanudae, was aangelconuigd in het te vo:;;tt!rwolcte en o · 
Jevi11t, versc11ijnencie wee.Kblad 11De 1�iem1e vod t.ste.l.lit1e_;\1c1·v0r • 
van 12 ...,e�temoer l':;14'/, terHij 1 .JI'OJ!U.SlillCla werd 6emaaKt uoor 
verspreio.in� in ae clemeente en waarsc.i.liJnlij.t<: oo!C uaurbui ten 
van 11.i3ellarny-;·ieuws 11 van j December lC,46 en een i>amI'let,geti
tela "JJellamy brengt \/elvaart. 11 

De n·etre::i:':t'eno.e advertentie ,alsmede een exemplaat. van ee

noerqd olaa en pa;n:t'let �aan a.ls bij l�en hierbij. 
.2e ornstreeKs lj.OO uur werd ae bijeeruwmst door ue voor

zitter van het �ewest Frieslana,ue heer :::i1Joelstra,:;eoyenu� 
,ifaûat hij een Korte toet...:iraa.l.{ .nau gehouaen,ga1' hiJ het 

woord aan <ie sp1·e.Ker rr.Gunnar Knös ,die SJ?rak over net onder
werp "het atoonv;evaarrr. 

�preKer schetste in zijn reue llet ontzettende 6evaar,o.at 
ae mensheia beareiclt sinu:::; men de atoomeneré6ie in aienst van 
o.e bewapenini:; hee:ft gesteld. volöens hem is er een wedstrijd 
<.:.>aande tussen AmeriJ:Ca en Husland,waarbij eerstgenoemu land 
een voorsflrOn,i heeft van b á '1 j aar.J. ornenteel nee:t't 1:wn ree as 
een atoombom ui tdeVO.IJ.ûen,welK::3 exylosive i<:racnt '/üü maal zo 
ster.l{ is als de bom op hiroshillla en :-rat;él.sa.1d d'ebruiKt.JJe oom
Lien Kw1m,m wora.en ai'Lóescnoten ll!R in de vorm vw1 bestuui·bare 
raLCe t.ten, toegerust 1.i1et rauar en televü:,i en zullen 11t:1t on-
1:'eiloare zer.:erlleia het a.oel tre:fx'e!;l. In .Hineri.Ka zijn overal de 
startplaatsen voor deze raJ.cetten 6ereea.uo,:;: is men met ae 
atoo1.1wetenscnap zover G"üvoraerd,ctat het rnogelijk is ue atoom
reactie r s in net. oinnenste o.er aar<1e in wer.tdll& te stellen, 
waardoor ci.e aarubol dezel:t'de tem:i;,e1"atuur aw1neE:frat .:.ls ue zon. 

om deze verschriiü<:elijKe beareiginÄ te ontgaan en ue cr1-
13L:; te ooven te .lwmen \laarin cte mensheid is geraakt, zal het . 
noai0 zijn aat er als voorlopi6e re�clin� een inturnationale 
cohtrole op dtJ atoomeneré$ie \1orut ingestelu.Later rn.oet er ko
men een .t'ederat::i.eve \Jerele1re5ering. Volgens syre.,cer hee:t't î.lij 
.9ersoonlijl{ �et de l-"aus over <1eze uingen despro1Cen en llet re
sultaat van uit oneierhouo. is, dat de ;3ellaruybewei:;inb binnen
.l{Ort versterking 1(.rijgt van cie-�{ooms-KatholieKen • ..:.:en lio Vèill 

net ��else LaL,erlmis 11ee:c'c. svre,eer vert.elo.,dat ;neer dan 2uv .

zngelse Parlementsleuen o.e �edacnte van een f'euera t.ieve we
re.larederin6 voorstaan en a.itzelx'ue Kan gezega woraen van 
1,tinster�s 17 a.eelstaten van ,AilleriKa. 

_{ierna kreeg a.Ls syre"<er !let wooru J .Bogaard,met als on
. derwerp 11 ;ereluaf'oraai<:11• 



•• 

De.ze ;.;;.l!re .. -:er be:i,>a.110.e zien rn. i.niet bij het aanwe .. �ond.ig 
a..a onc...erwerp,uocn ZJ.Jn reae was er· mee1" een van _pro1,1�anu1s
t1 .... e st.re,u<ing.HiJ sy:cak o.rn • .tlet vol�enae: 

11:.et is mot;;,elijk,uat tel'lê�Volge van internationaal ovor
le,i het c.toon1c;evaru ... voorlol,)ig aa,n de 1<:.ant l:$ezet worut ,maar 
ai t za..1. ze .. -.er niet ZOl).dCr meer 6eb8U1"en.11en be.hoe:i.·t in e1.ezen 
zeer ze..<:er niet Oi,)timistiscn te zijn,wetui�e de VOï'J.bo ool'
loci, toen er �e zo::,;a ,1ero.;: 11Dat nooit ,veer. 11 Is dan UB iaens zo 
slecht \ 0pr�1wr geloo.,.'t uit niet., want noewel or ontzö.t,liJ ... c 
veel weS.lë>telijKe :,;,trou,iri_,_,-.;n ZJ.Jn, ton-3n aeze allen 11w1 mens
.Lieveno..1eiu •• iCt verKdcrue lit;:;·1., ecnter lll ae illa&t::;clla.J,)pijvorm, 
zoals deze t.nans oestaat • .Je ·,;er�lu is Bén groot c;e.-...(enhuis. 

j)e iu.eale sauemieridn� en sarnEonlevi� is op ueze �arc1ool 
niet te vip.uen,maar m;;n vinu1:, ueze in net boe1e van ..>ei.lamy. 

De :$ell..ar.:1ü,ten willBn geen poli tie�;:e partij zijn,maar 
stê:i.an een "'eneel.. nieU\J8 viereld.oru.e voor.De publie.i.<e opinie 
moet 1liervoor ge\JO.i.men worden en a.aartoe moet ehu aan
ilangè:r van c1e leer van :Jel...lamy uoor woo:cu en uaau rneuewer
.r.een�' 

l1;aac:1.·t <113Z(:l sprE:iker zijn rede beëiIJ.uigd nau wera een Korte 
pauze g.a1wuuen. 

::-a á.e .iJë:tUZe .Kl'ee<.;> net woora. ue lancteliJ� .. voorzitter 
.J .Horsmeier Jr. over üet onderwerµ 11 JerelaoJ_Jbouw". 

3pre1<er oegon met te constateren,aat vJij in een DevJOé,'en 
tijd leven.In o.eze orandin6 moet el.K.e .aellaiuist. een 1 etra, 
een rotsmens zijn.De onctergang,a.ie schijnoaar onarwenabaar 
Komt, is niet alleen het i1JerK vun de pro:r'essoren en in6eni
eurs ,doch ook van de 6ewone.arbeiuer,ctaar allen op ue ver
i-.eerc1e \Je6 ziJn. 

To c.1.1 zijn er 5enoe5 rno8elij �<l1eaen • .De wereld kan, aan.,.c zij 
ue vina:i,%en der tee.uniek, wel het honaeruvouaige 1Jroauceren 
van voorneen en de productie is nog zeer veel op te voeren. 

Doch om een oetere toesta.na. te scne.i.Jven,zullen we ai'stana. 
.u1oeten aoen van onze souvereiniteit en zullen de grenzen 
moeten worden opengesteld..· 

'/olë!:ens spreKer is er maar één volk,oI· het nu blank, 
bruin of' zwart is.De leuze 1"Jrijheid,öelijlcheid en broeaer
schap 11 ,is t.e vroeg aa.tl[;eneven,want sinusaien is de \1ereld. 
ever(soed een e;rote ,�riemelende mierenhoop gebleven, elk volk 
o�gesloten binnen zijn ei�en enge grenzen.

�n in l94ü za6en wiJ opnieuvJ gebeuren \Jat bellamy .nao voor 
speld: dat de prac.ati[:,e wer.K.tuigen van de vrecte in uienst ge
steld werden van àe vernietiging. 

11et roer moet om.Tegenover het aan de universiteiten ge
d.oceeró.e Ror.neinse recht ,inoeî. het J:Jellarn;y-recht \lorden ge
steld.Daarvoor moeten alle .Kracnt.en worden in.!:Ses.i!annen. · het 6oeae moet triumpheren over net lcwaad.,Het. lich·t over 
net auister,nat reent over het onrecnt. 

In Cl.e instellin� van de �rereldvoeaselraaa zü:t syre.Ker 
een zeer snelle vervJerKelijKing van de .dellainy6.::iu.acnte ,n.l. 
het in::;te.Lüm van een werela-economie. 

J:jellamy hGe:t·t oewe:4en geen Kwezel te zijn,rnaar een re
alist van het zuiverste water.Zijn gedachten ziJn �root en 
zuiver en velen zeggen:•1Ja,zo moet net zijn,maar het ligt 
nog zo ver ai'. 11 

Dit mag echter geen beletsel zijn,ora. deze gedacnte te� 
propageren. In het 111/er·beter de wereld en begin bij u zelf'11, 

ziet spreker geen heil, zolailt!; <ie inaatscha-JJ.i,iijvorm niet é/;ron-
dig ten Joeae Vt!randeru is. . . 

Die betere maatscnapyijvorm za:1.- J�ohlen.l)e af'&:,elopen oor-
1O6 .hee!'t Jeleerd,dat de te6cnwoo:ca.:i.e;e ,nens tot �eweldige 
prestaties OJ? organisatori8cn geoiea in staat is. 

Deze or5anisatie i.'loet ecnter in ctien�t van ue vrede en 
a.e welvaart tSestelci worden. 



;1/111,, •• Blh"' J.Jelllliilibt. 1.ioe"' zie�i. .l-'1:::1·\.,uonliJ..c i11ze v"t,en zon
a.er vrees ;v(..1't.1·0Lfüen tegenover wa11t.1·omJE!n stellen 1::n aäa1•biJ 
aan ieue:c ü.<:: oroeue1·nanu :r·eii;:�nu. 1 

1.et c:ü:•beider�za.ngkoor 11El.'¼nûracut 1 laéü-:t. ,aacr.:t. 1 van A.PiJel
scna lui�terde deze 6clegenheict Oj,) ,.•Jt eni\.e.Le zw1t:,mnHmers. 

De bij een.,wms\; werd door OnJeveer 6oo yer1:,onen uGzocn-t 
en \'Jerd te plm.17 .oo uur doo1· a.e voo1·zi -c.t.cr ges.Loten. 

ongeregeldheden vonden niet. _p:1.,mts. 

De Üj)l.Jt.r·wacutmeestclr, 
GroeJ,Jsco1 JJ,1a.11uc1.nt, 

i1.v.o..1,e1.y. 

J:·-- - -
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De heersen�e geest in de I.B.V. 

ll Mei j.l. nam de alg.vergadering der I.V.B. de voLgende 
motie aan: "De algemene vergadering a.er Internationale Vereniging 
Bellamy op 10 en 11 Mei 1947 te Amsterdam nijeen, gehoora. de uit
eenze,;ting van het Landelijk Bestuur over de verhouding tot de 
Nederlanuse BeLLamy Partij. 

besluit de beslissing genomen in de algemene Vergadering 
van 2� December 1945, ongewijzigd te nananaven en gaat over tot 
ae orae van ae dag". 

Bellamy-Nieuws van 20 Mei l(j4'7 tekent hieroiJ aan: 

.. "Deze motie hou.dt in: ,dat op generlei wij ze door de I. V.B. 
met ae N.B.P., zijnde een politieke partij zal worden samenga -
werkt". 

Aangezien wij niet het recht hebben het Landelijk Bestuur 
aer I.V.B. te beschuldigen van kwade trouw tijdens zijn bespre -
kingen met de .N.B.P. moeten wij aannemen a.at het een smadelijke 
nederlaag leed tegenover dat aeel zijner leden, dat bereia is met 
ieder �amen te werken, behalve met Bellamyanen van ruimer begrip, 
die tengevoLge da.arvan niet meer in het enge I.V.B.-hokje passen. 

Het was onmachtig, de zelf opgeroepen geesten ook weer te 

bezweren en deed daar, heel poli 1ïiek, ook zelfs ge(hr1foei te voor. 
Aldus strafte het kwaad zich zelf. 

Ieder die op de hoogte is van de ontzaglijke moeite, welke 
van N.B.P.-zijde is geaaan teneinde de steeds wijder wordende 
kloof tussen geestverwanten te overbruggen en onbewezen beweringe 
aan de hand van te bewijzen feiten te ontzenuwen zal dit starre 
en weinig Bellamyaanse besluit diep betreuren. Met de roerendste 
betogen van goede wil, met de meest pathetische rede�oeringen ver 
gezeld van theatrale gebaren is de slechte indruk niet weg te ne
men, welke dit dolzinni�besluit op hem zal maken, aan wie ttij 
willen suggereren, dat Bellamy en naastenliefde identiek zijn. 

,Een zeer redelijk voorstel van de afd.Franeker, dat een 
comnissie beoogde, welke zou onderzoeken waarom er tot heden 
niets bereikt is op het gebied van samenwerking tussen N.B.P. en 
I.V.B. kwam zelfs niet aan bod, hoewel cte N.B.P. bereid was - en
nog altijd is - aan een zodanige commissie inzage te verlenen van
alle bescheiden, welke op de verhouding N.B.P.-I.V.B. betrekking
hebben.

Wie recht staat, vreest een dergelijk onderzoek niet. 

- 2 -
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De onderhandelingen tussen de beide hoofdbesturen welke 
na de gecombineerde vergadering van 26 Maart in "De Kroon" te 
Den Haag, geenszins beëindigd waren, werden door deze domme motie 
ruw afgebroken. 

Tot op heden ontving het H.B. der N.B.P. nog generlei me
dedeling over één en ander van het L.B. der r.v.B. Wij putten onze 
wetenschap uit Bellamy-Nieuws van 20 Mei 1947. 

Zolang een geest, als boven gesignaleerd, in de I.V.B. 
heerst en zolang een H.B., dat statutair pretendeert het Neder
landse volk te zullen opvoeden tot gemeenschapszin, nog niet in 

• staat is een kleine doch luidruchtige groep van eigen leden op te
voeden tot verdraagzaamheid en ruim begrip, zolang lijkt het ons
gewenst, deze L.V.B. en haar hoofdbestuur de fatale weg alleen te

laten gaan. Deze weg, welke naar verdeeld.heid, tegenwerking en vij
andschap voert, is de onze niet. Waar natuurlijke eenheid behoort
te heersen zullen wij streven naar samenwerking op de ruimst moge

2 

lijke basis, opdat niemand buitengesloten warde.
Zo goed als de I.V.B. onder de druk der omstandigheden

haar louter academisch standpunt moest laten varen, zogoed als zij
nu weer, alwaar noodgedwongen haar houding tegenover het experiment
totaal aan het wijzigen is, evenzeer zal ·zij ook op het laatst
overgebleven verschilpunt met de N.B.P. namelijk de "poihitiek"
(heerlijk spook), het beginsel der N.B.P. moeten overnemen, ten
minste, wanneer er ooit sprake zal kunnen zijn van verwerkelijking
van het ideaal van een daad, die meer dan praten is.

Alleen over het moment waarop ook langs politieke weg
naar het doel gestreefd moet worden, verschilden op de gecombineer
de H.B.-vergadering van 26 Maart in Den Haag de beide besturen van
mening. Rustig wachten wij deze ontwikkeling der I.V.B. af, een
ontwikkeling, welke tevens een verruiming, een groei zal betekenen.

Wij verzoeken onze leden, als geestverwanten te blijven
omgaan met hun I.V.B.-broeders. Mochten zij op een vijandige hou
ding stuiten dan achten wij de meest juiste houding, de verblinde
Bellamyaa.nsebroeder te verwijzen naar de boeken van Bellamy.

Wij menen het onze gedaan te hebben om verdere scheurin
gen te voorkomen. Meer tijd, meer energie besteden aan de kwestie
I.V.B. houdt ons slechts af van positief werken in de richting van
ons doel.

Een schip op het strand,is een baken in zee. Laat ons het 
gebeurde in de I.V.B. een waarschuwing zijn niet in dezelfde fou

ten te vervallen. 
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n1c .... t , u • ·1.z. se " d t cl c _ t:c�.lï 
·echt I.l en pliuht . !hl ·i o 1od r .Jou r::e c .01!: • mm dei 
productie. 1n d •ze tochn.Pl tJ, 1 t'i 
... o ni t .,_.;., to , oo.t ,,. i� do 11 fclo en de u rdc:x.tng voor 
all ars arb _id c.ou. wor en bjJ

,u
cbra ht, ... o al.o cl l �,,. cli t in 

zfjn 1:,uc�êl.o hoct. "G-o]JJb.il"'id" l1c rt u DGCtoond:- zou u ..J. icd !'s 
bcboof'tc tun n 01· en voldo.nn,. 

· \10.Jc d rbJJ o'-' o.., do • o ê.oorz:iuk van a.e l t�tc
ucroldo _1oe, n.l. de vc ·or �cvocrào econocic o

.. ) <,ok thruio :-;icn t7� é' grote hcï1upc •. i�,, oo i
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Ll.; �o uitvoori v c'o o' achto vun Hellc.my" v o r. cl e ... 
gcmo nsc�pseig,.;"1 oo i:::ou . ""n. D� coudcn niet cl en luxo 
voor. 011,cn f,oc ltt uordon, O!"dc.t hi :i:o. n :r.. 1� te vorui no, 
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coticf zou dan .mx on uit1..�cucm··c1d, ·c n luxe di. 'O!l en ge n 
over�o iec iDbcno 
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1ljJ wekte vervolgens een icdiJr der aonwczigcn op om de 
Bellamy-gcdachte te verbreiden en verkluardo p dat aan hun de 
taak en de plicht was opgelegd om als Bellamyaan to arbeiden 
en te werken aan hun ideaal. 

Alle arbeid is gelijk, want alle arbeid, die wij doen is 
no�dig. 

.1.1a. de pauze werden vragen, cloor vorbehil" ende aanwezigen 
in de po.uze ge:::;teld, door de E:preker beantwoord, waarbij hij 
adviseerde, dat ,tij, om tot de .Lella.my staat te geraken, wjj.11 
lo.ngza.mcrb.o.nd, via de èeotuande wetten 01 regelingen on onn a<m 
passen aan de huidige omstondighodcn� moesten grum naar de 
nieuwe lli�atschapp�. Opbouwen naast het bestaande, dan po.G het 
oude afbreken. ·· 

Door één der aanwezigen wan de �ehrirtel�ke vraag ge�tcld, 
of het op de wog_ van de Ver.Bcllaray lag" or1 aan te zetten tot 
dier.Ltwe;igering, waarop de spreker untv,oordclo: 

"�î1j kun .. cn onmogelijk de consequenties opvangen ., .. ic ver
bonden ZÏJ!l aan dhmntweigering. Een ieder moet dit voor zich 
zelf wutcn • .l:len ieder moet zelf' de verantwoordclijltl.cid dragon. 
voor wat hij doet. •'1.J kunnen en mogen hierin geen raud goven. 
Ook zoggen wjj niet nc. .... r welke kerk ie.mand moet gaan. Do.t is oo 
een zaak die ieder zelf a.ongaat." 

Te omstreeks 23 uur sloot vorengenoemde voorzitter de ver
gadering • 

Bx waren ongeveer 200 personen o:p de vergadering aanwezig. 
B�zondcrheden deden zich niet voor • 

' ' 
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P O L I T I E 

V L A A R D I N G E N 
------------

No. 30/47 

Verslag van de openbare bijeenkomst van de afdeling 
Vlaardingen van de Inte;rhationale Vereniging 11Bellamy" 
gehouden op Dinsdag, 6 Mei 1947 te 20.00 uur in het Volks
s:ebouw aan de Schiedamschewe · te Vlaardi en.-
Aanwezig ongeveer 40 personen waaronder geen militairen 
in uniform. 
Medewerkenden: 
Een onbekende dame, bestuurslid van het district Rotterdam 
van de Internationale Vereniging 11Bellamy11; 

• 
J. BOOGAART, ambtenaar van de gemeentelijke gasbedrijven .
te .s-Gravenhage.-

-o-o-

ne bijeenkomst werd geopend door bedoelde dame die 
als voorzj_tster outrad. Volgens haar<vas deze avond belegd 
om hen die zich daarvoor interesseren nader met de ver
eniging in kennis te brengen. Zij wekte de aanwezigen op 
om lid te worden Yan de Humanitaire Idealistische Radio 
Omroep en de komende landdag op de _yJ.asakkers te bezoeken, 

/ waar Jan MusJ.het woord zal Yoeren. Voorts deelde zij mede
dat op 4 Juni a.s. te Rotterdam een openbare yergadering 
Yan de Interhationale Vereniging "Bellamy" zal worden 
geho den. Daarop werd het woord geYoerd door Boogaart 
over het onderwerp "Hoe komen vre uit de chaos" 
Spreker stelde zich op het standpunt, dat de aarde genoeg 
kan voortb,rengen om alle mensen een behoorlijk beBtaan 
te verschaffen�·als voorbeeld schetste hij de jaren 1929 
tot 1CJ39 toen er een overvloed bestond en men desondanks 
dit toch een slecLte tijd noemde. Het v.ras echter in het 
�eheel Reen slectte tijd, mits men to�n hetgeen er was 
maar gelijkelijk ve·deEld hrd. Dit ceschiedde echter niet 
o�dat .�n bang vas, dat de �rijzen er onder zouden lijden

en er · .. 'erden in Australië 30, ·o OC'O scha-oen leven8 ver
brand om de prijzen van het vlees en de wol op ?eil te
kunnen ho· .den ..... r würen veel '..rerklozen en een overschot 



aan materiaal en toch vervine; men de krotten van toen niet 
vooT frü=;se r:oni.nt ,en o:ndat de r;ensen van het r·eld bang Y1aré'!1 
dat ö.it niet zou renderen. Thans zijP wij 1.:eer op Heg om naar 
de toesta�d van 1929 te kouen. In Amerika lopen thans weer 
veel '.:erklozen rond en �en durft het leger niet te demobili
seren, or..dat er den nor; .neer werklozen zullen kor'en. Dit 
alles kol it o dat '.lij in een ka:pi talistische maatschap:.:iij leven 
Alle politieke u�rti = en schelden thans o� het hardst op de 
kau:i_ talü:ten, élocL in.feite hangen zij allen het kapitalisme 
aan. Vervol�·ens .�af s3.,reker een overzpcht zoals Bellamy meenT 
de dat deze k1,,1estie kan worden op:::.,elost. In de Bellamystaat 
zal �0301°,:C:. ,.:orè.en. dat ieder êen behoo:clijlc bestaan heeft 
onr-;eacLt of hij heel knap is of slec:"lts een [ ewoon arbeider 
is. Het �eld zal uitde wereld.eaan en m�n zal een crediet 
b · j de Stact hebben het,.,1eU: v�rc;eleken kan vrnrden bij eet_., 
'12iankreken::.ng. In de pauze welke aaarop volgde nas er gelegen-

- . . 

heid tot het stollen van vracen en het lco:,en van lectuur. Na 
de nauze Herden een tweetal v-cacenstelJ ers door Boogaart be
antwoord • .De bijee!}.korst welke een ordelijk: verloop had 
\1erd te 22.30 uur door de voorzitster gesloten.-

Ge z i e n: 

Vlaardingen, 9 Lei 1947 
ne hoofdagent van politie 
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Jac, van ,ijneaarden, lid van de Intern, Ver.Bellamy, 

• wonende 'rorenstraat 26 te Bevervii ,ik, tracht 

r et )Ui tschàànd. 

ue Internaiionale Bell8.J'ty partij zou reeds in 15 

leden tellen, 

Volgno. 

9 MEI 1947 \ 
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Op 7 Mei 1947,heeft de at'd.Leiden van de 1Inter
national.e Vereniging BELLAMY, in de "Ha.rmonie t • alhier, 
een openbare vergadering gehoude.n,alwaar als spreker 
optrad J.HORS�iEIER Jr. uit Bloemendaal. 

In een gloedvol betoog schetste spreker de wan
toestanden,welke er tengevolge van het kapitalisti
sche stelsel zijn ontstaan. 

Aan de ene zijde valt er grote weelde waar te 
nemen, terwijl er anderzijds bij een groot gedeelte 
der mensheid bittere'armoede heerst. 

Is het geen treurig verschijnsel
1

vroeg spreker, 
� dat in Amerika het graan in locomotieven wordt ver

stookt1terwijl er in Brits Indië duizenden de honger
dood s-cerven?. 

Dit zijn de vruchten van het kapitalistische stel
sel,aldus spreker, dat er op gebaseerd is uitslui
tend winst te maken. 

Wij zitten midden in de chaos en wij komen daar 
niet uit, tenzij er radicaal met dit stelsel wordt 
gebroken. 

1 Er wordt beweer& zegt spreker, dat wij tengevol-
ge van de oorlog in het moeras zitten, doch hoe was 
het dan vóór de oorlog gesteld in het rijke Neder
land?. Toen hadden wij een leger van 400.000 werk
lo�en, hetgeen voor die mensen ook armoede betekende. 

Tegenover dit alles stelde spreker de Bellamy
gedachte, welvaart voor ieder, productie naar behoef-
te. 

Meer en meer wint de Bellamy gedachte veld,aldus 
spreker en komen zal het. De meeste best'ijding van 
onze idealen ondervinden wij van R.K.zijde. Men verw 
wijt ons,zei spreker, dat wij het privaat bezit wil
len aantasten,hetgeen fel door hem werd bestreden. 

� 

Er wordt van Overheidswege op ons gelet,zei spre
ker, want enige dagen geleden werd hem tijdens een 

penbare vergadering medegedeeld, dat de Vreemdelin
en-politie in de zaal aanwezig was. Met een opwek

king, de Bellamy gedachte overal te propageren,be
sloot spreker zijn rede. 

Van de gelegenheid om schriftelijk vragen te 
stellen,werd door enige personen gebruik gemaakt. 

Eén dezer vroeg de mening van spreker ten op
zichte van het Indische vraagstuk. 

Bij de beantwoording dezer vraag gaf 

het Hoofd van de Centrale 
Javastraat 68 te 

Veiligheidsdienst. 
spreker 

als 

•s-G RAVEN HA GE.



ziJn mening te kennen,dat de troepen uit Indië be
hoorden terug getrokken te worden, teneinde deze in 
het productie-proces hier te lande in te schakelen. 

Het mag dan waar zijn,zei spreker,dat het meren
deel onzer jongens niet naar Indië is gegaan met 
vechtlust-ige bedtielingen, deze stemming is wel aan 
te kweken,vooral met jenever en sigaretten. 

Er zijn mensen1 zei spreker,die zeggen,dat wij 
toch zoveel goeds tot stand hebben gebracht in In
dië en dan antwoord ik hen : 11 Ja, wij hebben b.v. 
prachtige auto-wegen aangelegd, maar deze waren be
stemd om zo spoedig mogelijk de kinine en de rijst 
naar de havens te vervoeren en als er dan ruimte 
overbleef mochten de Javaneh ook gebruik van deze 
wegen maken." 

Ook in Indië is er tot dusver uitsluitend een 
kapitalistische politiek gevoerd en de meest elemen
taire belangen van de Inlandse bevolking zijn ver
waarloosd1zoals b.v. het onderwijs en de volksgezond
heid. 

vóór de oorlog waren in ons land vele artsen over
compleet, doch zij gingen niet naar Indië om daar 
het leed van de bevolking te verzachten. Wij behoe
ven ons dus niet op de borst te slaan aldus sprekEA 
dat wij zoveel voor Indië hebben gedaan. Steeds waT 
het eigenbelang,dat bij elke handeling voorzat. 

De bijeenkomst, welke door ongeveer 50 personen 
werd bezocht, had een rustig verloop. 
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GEMEl»N9.'.E PO�ITIE 

APF.LDOORU 

onaervrerp: ; 
Cultuuravond 11Bellamy'; .. ; 

R A P F O R Te 

Na daart<,e bolteruen opö1-aoht heb :Ut, 
· Ut.X'Clluo Paulus illbl.')!'tua van eer "'l'l71LTPL1� • briga.oier ven po

litie-recheroheur te Ar,eldoQ:!:'nt tevens onbozoldi�a rijltsveld• 
waohtDr, m,i op 1,.-,ndordsg, 25 April 1947, om 19 •• x-, uur beceven 
oonr Rotel La. Bordelaise" oan de fbofdotrant to Apeldoorn� o.l• 
wvo.r oen apooielc Eella.my Çul\-;um.'Clvond werd grûioucJen, togen 
entree van ... 1, --i. In de ze.al bevonden zioh circa 200 -pürso113n 
van veroohillendc richtingen,., Alo apr·eker tmd n16aor op J. 

l 
HOESM!il!'f.R Jr., le.ndolijk voor.-zittor der I .v •'5 • :Na een korte in-

tf\r tJ -�leid�ne van det1 pl.«1atselijken voorz:lttor GRO�mrom, vorlr.ieg 
spreker lw·t wooro. H!J.j begon met het vooi. .. lezen van een gaa1ott 
wn don Oosterling LAtlCY. Spreker doorliep vervolgsns in 1"..orto 
treklren de tato11r.oordige tijäaom3-oondigl,eàen en conoluaeerdo 
aat het weer zou uit1.oopen op oorlog en revolutie" tenzij i�1i::Jer 
da ad de nattstenliefde zou TTordan toegepast en men niet alloen 
OP �ondag in de l,ork k:m.m. doch o.lle dQgen in èe wee�t ee l"B.ns" 
ten.liefde txio�fendo. f!tj wees er op, dat \Vij a.llon broeders en 
zq.sters WE.u:•en, zormel blo.nk alo bruirt of zwu.rt. Allen l!IOeten 
éen r:1jn. Spx•eker vi·oen zioh cti' hoe we de.t zouden 'bereikon,zoo• 
le.l'.lg bet vervl�ekte geld t:•ogoevt mat l;ac.:r cooourrent:fe, n:lnst• 
aysteem en 6go1a:w, waaruit weor voortvloe�t, v,erkolooahcid" 
ver.�inàeroe koopkrL\cht on fimncicele steun van é!e l'cgeoring. 
ln Amari!aa zijn 'b.'1oe en 0011 balf millioon v1e1•kl-:,ozen wegens 
ovo:c>t)I'Oductie on zoo gaat het verder in alle landen. ·e berei
kon oot niet àoo:tt liet dx'nten vnn em1 cebrol��H'l ge,,eortjo of wi'..
ta l;'.njer. :l� moet.en da oc:rl.öb o:f' revolu.t:J.e, \1ellr.e onstnat aoor

de dict.3tuur van gold en gou.à. vo�!'.'ltOB-.en. �preker 1rcngt in J!e:i.•, 

0 

� inm1�iOB den t:f.jcl van voor den oorlog mot l'nar ovor�lr.>ad van 
� producten en l'lge prijzen, do uro-,te r?crkloooheid r-n ::,eririgo 

;:;:_- koopkracht. D Bellatnr teei't dat 60 jaar g0leOorl voo1"opeld en 
,� zien atu:ikoaen. �pi:I.i::er -..'l'aeg·t wat or :ia terecht gGloomen van de 

beloi'to der .degeoring over do :radio in bezettingstijd! at :la 
er overget-levon van c:Se ecnsgczilx11:P1d vt.t.t1 to;)n. Do spl:i,jtzwam 
is äireot rn do bevri3d:tne r \'leer ingeb:r-aoht. liet moet weer an 
ders wordena \70 troatcn ull�ndor weder de �and reiken. Hiervoor 
geeft Belln•1y 1e oploaeing. ·aer ia eeri achreeuwand geb1•ak ae.n 
bij voorbeeld onderwi3ekrao!1tan omdat zo al!e jonge mannen mor 
Irid:ië zende'1. Ook moot or kooon er�n be·tere verdeeling van de 
prodoot:le; aan do eene zij overvloed on n:.,n de anderen l<ant hon 
gc:i."s·no:,d,., -1r moet zijn �?rij heid vo.n onderoijo" het mil1t.ar1ame 
ooet worden e!'geccha.fi;. E�Hl gelu1<kig tee1ten j,s dat ëe val van 
het kapitalisme :la begonnen.r,pr�ker ze.t, dat we lndië grooteu
dools niet :neer hebbenswat cûosohien vml t;oèd 1s. De opat.andig
heid breekt 'baan ?Jaa\" allo zijdon� ..,;lj 3'truln op de drompe1 van 
een nieuwe tijd en etea.n voor. de ke,J.Ze het bestaande handmven 
of o�verne1•pon. Tot slot \'Jelf:to 1ij op o□ de gosohriften en bro
obm'ee van de Bcllecy w koopcn en te lezen en ztch te abonnee• 
ren op het door hen uitgegeven bl.11d. o.lsroode toe te traden �ls 
lid" 

Vervolgens wercl een :tilm gedraaid m-::>t tit.el: "ons dorp" 11 

oon Amorikasnsch produot mot slecht 'locabaar Nederlandsch onder 
ocl!t-ift" Een film voor Neé3erlandsohe be(!irippeo �n Wêinig in
houd. 
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Volgno. 

Onderwerp: Cultuuravond "Bellamy". 
2 MEI 1947 t 

ACD/ I y J'9Y. J 
Ik heb de eer U te doen toekomen een rapport, 

betrekking heboende op een vergadering van de vereeniging 
11Bellamy 11 gehouden op 25 April 1947 in "La Bordelaise", 
alhier. 

F. 

r De commissaris van politie, 

BUREAU 

.DEN HEER Hoofd van den 
�entralen Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 

N1;;;·.mcr: 1 
__ .-.,.....,......_......,�Jong) 

D"u,m: 1 ·- �- 3 lit, iQIJF 
te 

's-G.HAVENHAG�. 

Model G 14 



om 2='>.30 uur eindigàe doze bijeerutoCJst" 
irr'du.o mar we.o.::heid opgcm:aakt en gctoel�erx3. 

AAU den 11eer CoIDmisne.ria van Politie 

te 

IA PFJLt-OOaM 

ApGlt'born, 25 April 194?. 
� !'.'ar.morteur,,,oot'"'.!)Er'd, 



ALKMAAR, 25 April 
BERICHT OP 

1947 

COMMISSARIAAT VAN POLITIE - ALKMAAR B I IC..:-.�• 1 G' 
• \,,) i \ ·- ,, \...,1 

No. c.I.R.-13

BIJLAGEN: 1 

• 

-AAN

· �--....... 

_______ _ ) 
,I.I'- �1-.:t..__j

? 8 APR 194? ......... ,., .. ,· : 

(. .: • ! • 

Ik heb de eer U hierbij te 

doen toekomen een verslag van de alhier op 21 April 

1947 gehouden openbare vergadering, georganiseerd 

door de Internationale Vereeniging "Bellamy".-

Politie, 

den Heer HOOFD VAN DEN CENTRALEN VEILIGHEIDSDIENST
Javastraat No.68
te
'e-G RAV E N  H A  GE .-
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C. I .R. - l�.

ONDERWERP: 

-PLAATS:

'DATUM: 

Openbare vergadering uitgeschr9-
ven door de Internationale 
Vereeniging "Bellamy 11, Afdeeling 
Allanaar.-

De bovenzaal van het "Wapen van 
Heemskerk 11 te Alkmaar.-

Maandag, 21 April 1947, te 19.30 
uur.-

SPREKER: 
\ 1 

De Heer J .HORSMEIER Jr. ,Landei:ijk 
}:,JY voorzitter der I.V.B. 

V E R S L A G 
-====--============ 

In de zaal waren ongeveer 60 personen aanwezig. 

Te ongeveer 20 uur werd de vergadering door den voorzitter 

.,,------van de afdeeling Alkmaar der I.V.B., genaamd H.ZINGER, 

wonende Ridderstraat No.12 alhier, met een kort welkomst
woord geopend. Hierna nam J .HORSivIEIER Jr. het woord. Hij 
begon zijn betoog met het declameeren van een gedicht, ge
titeld "Rede en Geweld" van dbn Oosterschen dichter LAO TSi 
Een der verzen luidde:-------------------------------------

Geweld is 1 t werktuig van het kwaad 

Het stapelt buskruit ih de spleten 
En sissend gloeiend smeult de haat 
Tot 't bolwerk is uiteengereten.-

Dit gedicht was als het waren een aanklacht tegen den oor-

log�--------------------------------------------------------

· HORSMEIER vervolgde zijn rede en zeide hierbij o.m.:--------

� � "Wij worden nu al weer oorlogsbereid gemaakt. Men zegt dat 
we naar een derden wereldoorlog toe gaan. zoo is de vrede 

van nu. Wij zïjn bevrijd van de nazi's, desondanks kennen 
we geen vrijheid in ons democratische Westen. irre gaan naar 
e·en hooger welvaart'speil zegt men, doch in werkelijkheid 
regent het nu al weer in Den Haag faillisementsaanvragen.we 
gaan terug naar den tijd van �e werkeloosheid, de tijd dat 
50 % van onze bevolking geen belasting kon betalen. We heb
ben 'diverse bewegingen gehad· in de loop der jaren, die geen 
kans zagen om ons volg een beter 1·evenspeil te verstrekken. 

We �agen de Oxford-beweging, die streefde naar morele en 
geestelijke herbewapening. Zij beleden echter des Zondags 

dat, wat zij zes da de week niet in de praktijk t 



geweertje op hun revers; wactrlijk niet het slechtste deel 

van ons volk; zij werden uitgelachen net als wij nu. Het 

heeft allws niets gegeven. Moeders baarden kinderen om op 

het slachtveld dood te bloeden. De oorlog kan niet uitge
bannen worden, zoolang de productiemiddelen in handen zijn 

van de kapitalisten. ;,ij eischen dan ook onteigening van het 
grondbezit; onteigening van de productiemiddelen. Vrijheid 
van het particuliere initiatief leidt tot dictatuur, de 
dictatuur van het geld over de bezitloozen. Geen coöperatie 
geen vakvereeniging, geen politieke partij heeft kans ge
zien dit kwaad als een rotte plek in onze samenleving ia.te 

snijden. De oorlog van 1940 kwam. 71eg was het werk van 

"Kerk en Vrede", weg was het werk van de andere vredes-be
wegingen. Re kregen de bezetting, de tijd waarin we illegaal 
werkten, broederlijk samen met communisten, socialisten, 

kathol�eke� en protestanten, De eenheid was geboren. Na de 

bevrijding scheen_het even of we iets geleerd hadden.Spoedig 

�ingen we wee!' de kant op v�m de hokjesgeest, de tijd van de 
Roomsch Katholieke geitenfokvereenigingen en een gespleten 

vakgeweging. Tijdens de oorlog baden we voor de overwinning 

_v2_n de Jtuss_en, en we dachten: 11wat hebben ze ons over Rusland 
voorgelogen". Er bestaan in Rusland toch geen 'kindertjes 
in blik� zooals Ds.KROPMAN het destijds voorstelde. De 

Russische dynamiek moet ons ook nu bezielen. V'e moeten lën 
splijtzwa� teweegbrengen. We dienen naar elkaar toe te 
groeien. Door deze tijd worden we naar elkaar toegeslagen, 
zoo niet naar elka�r_ toegeb_OJD.bardeerd_. Met respect kunnen 
we de redevoeringen van een WALLACE volgen. Het rijke 

Amerika telt nu al weer 2½ millioen werkloozen. Tarwe is in 

Amerika in overvloed te krijgen, desondanks is er hongers

nood in China en Voor-Indië. De vliegende forten gaan dage-
< • 

lijks naar Spanje, naar Franco aan wiens handen het bloed 

der martelaren kleeft, om wijn te halen. Engeland met zijn 
socialistische Labour-party zendt regelmatig oorlogstuig 

naar Spanje, in ruil voor "Sinaasappeltjes" • zoo gaat 
het ook in Indië; tilank en bruin vermoorden elkaar terwille 

van hPt geld. Waar moet het naar toe. Zijn we dan gek ge
worden. De arbeiders zijn het echter beu. De overwinning 

de arbeidersklasse staat voor de deur, Er is in de 

wereld een nieu.,1e ontwikkeling gaande. rle gaan naar een 
nj.euwe "Era" van het jaar 2000. Vernieu ·,,eing komt er maar 

het heeft zijn tijd r ""-'Ha- J.I.et kani talisme 
I 



doch het zal zich niet zonder strijd gewonnen geven. Ook in 

N�derland zal er wellicht bloed vloeien, we gaan op den duur 

een revolutie tegemoet. Dat komt, omdat we het eenvoudig ver

tikken voor en met elkaar te weTken, dat komt omdat de intel-
' ' 

lectueelen vertikken.iets van hun ecoJ18mische vrijheid op te 

offeren. De geleerden hebben voorspeld da� we over_enkele jaren 

in Nederland weer 500.000 werkloozen zullen hebben. De midden

stand zal z�j� ppgeslokt door de groote concerns. Jij moeten 

voorkomen.dat we het hoofd kwijtraken en aan armoede en revo

lutie ten onder gaan. ile zullen moeten ingrijpen wanne er het 

tijd is. ,îe eischen daarom nu o.m. een rijkslandbouwbedrijf 

met leiders, gekozen in volle vrijheid van onder op. Vlij eisch 

nu reeds een rijksveeteelt- en zuivelbedrijf, eenrijkstransport 

bedrijf, enz. ,'/e wenschen gelijkheid voor allen. Sen verzekerd 

bestaan van de wieg tot het graf. BELLA1'v1Y voorspelde reeds een 

wereldregeering. Het begin is er, we kennen nu reeds een 

voedselraad. Wij zullen de BELLAMY-gedachte bij de jeugd 

propageeren. De jeugd dient onderwijs te genieten tot het 2le 

levensjaar, daarna zullen zij drie jaar in arbeidsdienst moeten 

doorbrengen en komen zij daarna tot hun 45e levensjaar in het 

arbeidsleger. Er blijft een arbeidsreserve bestaan tot het 

55e jaar. Daarna een rustige levensavond. Als wij dit propa

geeren, dan lacht men ons uit, dat komt omdat men verkeerd 

wordt voorgelicht. Leest het boek "het jaar 2000". Dan kan een 

J.JITTA niet meer in "Vrij Nederland" schrijven dat BELLAMY

het bonnenstelsel voorstaat; dan kan prof.DONKERSLOOT niet.meer

in artikelen suggereeren, dat BELLAMY de ruilhandel voorstelt,

enz. enz. Dit is alles niet waar. Wij hebben in deze tijd

concrete feiten noodig. Wij leven op een vulkaan. 'Naar is de

naastenliefde, het eerste en groote gebod van Christus. Hoe is

het "godsmogelijk" dat communisten en socialisten,kia·tholieken

en protestanten elkaar in de haren vliegen. Dat blank en bruin

elkaar gaan afmaken en dat men dan nog kan zingen: 11 Ik zal U

o God mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied". Het

gaat om groote dingen. Het gaat niet om het jaar 2000,

gaat reeds nu om 1947. Komt, streven wij met BELLAMY voor een

betere maatschappij. Naar economische gelijkheid voor allen".

Hierna was er pauze en be tand er gelegenheid schriftelijk

vragen in te dienen. Er werd tevens gecolporteerd met het

"Bellamy-nieuws". Na de pauze werd door HORSMEIER een aantal

vragen beantwoorè. Een er voornaamste vragen luidde: "Is '

BELLAMY-s elsel n·



"Wij zijn linkser dan links, gezien onze voorstellen van 

radicale wijzigingen van het productiestelsel. �ij zijn geen 

politieke partij, doch w:i.j zijn niet bang voor het communisme. 

Communisme,,Christendom, democratie, vrijheid, Bellamy, zij 

zijn synoniemen van elkaar}�------------------------------------

r➔ Te 22 .4-5 uur werd de vergadering door m:l ·ergenoemdèn ZINGBR 

gesloten, waarbij hij nog-mededeelde, dat op 15 Juni 1947 nabij 

' Amersfoort een landdag van de I.V.B. zou worden gehouden.------

De vergadering had een rustig verloop.--------------------------



INLICHTINGENDIENST. 

No. P/91a-47. Enschede, 1 .April 1 
Vötgno. 

Onderwerp: Bestuursleden Afd. E s:�:::,L�iá� 1 �J_D=I 

r:;;;� 1 

,. 
AAN 

GEHEIM. 
(;._ :;:,:. ---•··. i _ __(.���--::� �

J ' '-.Li , t> 

Ik heb de eer UEdelGestrenge te berichten, dat onderstaande 
personen, blijkens bekomen inlichtingen, leden zijn van het be
stuur van de Afdeling Enschede der Intern. Vereniging "Bellamy". 

Johannes van Wijngaarden, geb. te Amsterdam, 30.10.1888, 
meubelmaker, won. te Enschede, Gronausestraat 635, voorzitter 
der afdeling. Vroeger was hij te Amsterdam secretaris van de 
land. fed. van Bouwvakarbeiders; hij is in Rusland geweest voor 
de Neutrale Raad R. V.I.; zijn schuilnaam was vroeger "Klammen
berger"; hij leefde destijds in concubinaat met Agnes Klammen
berger (nadere gegevens onbekend); hij is thans met een ander 
gehuwd; in 1928 was hij bestuurslid van de federatie Noord-Holla 
Utrecht van de C.P.H. � 

y Geert Harmen Meerman, geb. te Hellendoorn, 15.5.1882, onder
wijzer, won. te Enschede, Laaressingel 50, 2e voorzitter. 
t-1.1i Harm Schuring, geb. te Zwolle, 12-12-94, magazijnknecht, 
�on. te Enschede, Nachtegaalstraat 32, secretaris. 

Johannes van Hes, geb. te Gaas�erland, 12-10-1893, meubel
maker, won. te Enschede, Deurningerstraat 251, penningmeester. 

Arnoldus Fraterman, geb. te Losser, 11-4-1902, distributie
ambtenaar, won. te Ensche de,P�olmansweg 87, prpagandaleider. 

Henry Frederik Last, geb. te Lonneker, 15-10-1918, onder -
wijzer, won. te Enschede, v:eortsweg 46, adres voor het verkrijgen 
van inlichtingen en brochures omtrent de I.V.B. 

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68, 

•�- GRAV E N HA G E.
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Verslag van de openbare propaganda-vergadering der Inne.nnationale 
Vereeniging Bellaruy, afdeeling Velsen, gehouden op Vrijdag 28 "'.aart 
1947 te 19.30 uur in de bovenzaal van het "Rex Theater" te IJ!llui
den-Oost, gemeente Velsen. 

Aanwezig ongeveer 50 personen, waaronder 6 vrouwen. 

Sprekers�/ J .Boogaard uit Rotterdam; v 
r. /" Jacobus Antonius Hagedoornà. geboren 17 Januari 1900 te

Haarlem, handlanger, v,onen e Leeuweriklaan 4 IJm-Oost; 
�/ Dirk Schoon, geboren 27 0ctober 1902 te Kwadijk, chauf

feur, wonende 'l'uindersstraat 65 IJm-Oost, gemeente Velsen. 

0nderwerp-t- "Hoe komen wij uit de chaos?". 

De vergadering werd door D.bchoon geopend die het 
woord gaf aan J.Boogaard. 

Spreker toonde aan dat de gehile wereld in chaoti
sche toestand verkeerde en dat alleen het Bellamy-s�steem 
hierin verandering kan brengen. Doel van deze vergadering 
was dan ook om dit aan het publiek kenbaar te maken. 

Tijdens de pauze werd, nadat eerst door J.A.Hageè:. 
doorn een speech was gehouden ten behoeve van het �speran
to, door het publiek schriftelijk vragen gesteld welke 
door J.Boogaard werden beantwoord. 

Hierna werd om ongeveer 23.00 uur de vergadering 
door D.Bchoon gesloten. 

Aan den Heer Commissaris van Politie 
der gemeente Velsen te IJmuiden-Oost. 

Velsen, 2 April 1947. 

l'.'._,,-. · __ <..,LJ f3. ---t Vel no. -,; ..._ ____ ·-------- g 
------

C,.om. 1 fi"- -V- ,>' f /ÄCDV, 0 -

Û'2/ 



P O L I T I E 
te 

's-GR.A 7E:îl-IAGB. 

1 ;) 

�-
BUKEAU B 

IlJLICHTJ:,TGJNDL:NS�. 
Doss. 33.A/8. 

.f.0R'l' V�RSLAG van de op \ioensdag 2F" · .aart 1°4 7 te ·20 
uur g·ehou'den openbare bijeenkomst van de Internationale 
Vereeniging 11 Bellamy 11

, afd. Den Haat;, in he-':; gebou· De 
Ruyterstraat 67 te 's-Gr8ven�age. 

Aenvezig waren plm. }00 personen.· 
De bijeenkomst, ',"elke · ·erd ge honden ter nagedachte

nis van den reboortedag van ';,;dward 13.foLÄh Y, v·erd geopend 
met een overzic'lt van het leven en t'er::en van Bellamy, 
waarna het oord werd gereven aari den eersten spreker ven 

, dezen avond: 
�LI''' _./" Jacob :BOGAARJ, �eb oren te 's-Gravenhage, 17 Au,�ustus 

1901, ambtenaar 'Si j de gemeentelijke gas·fabr iek, ,,•onende 
te 's-Gravenhage, îarstenhoel�Y1eg 17, die een ¼::orte toe
spraak hield onder den titel: 11 Bellamy brengt ···elvaart". 
In deze toespraak werd gezegd, hoe het zou zijn in den 
Bellamy-staat en werden de bekende Bellamy-ideeën naar vo-

,,,.,;,,, ren gebracht • 
• r ;, Als tweede spreker trad op de pres id ent van de I.V. B. 

,v\ / _.,......Jan 1I0RSMEIER Jr., wo!'J.ende te ;El oemendaal, die eveneens de 
\ ,; �· Bellamy-tf1eorieën propageerde. Iîij herinnerde aan de jaren 

n� den len. wereldoorlog, waqrin zoo veel beloofd en zoo 
�einig gege�e� .as. �rinnert J zi�h nog, zoo riep spreker 
uit, den tijd van het gebroken geweertje en van den vrou
v:en vredesgang? 

�iemand pilde ooit meer oorlog en toch, na de crisis
jaren van 1929-1939, erden �e weer in een �ereldoorlog ge
dreven, hetgeen vol�ens spreker alleen te ••ijten wes aen 
het streven van de �apitalisten, om, koste �at kost, winst 
te maken. 

Spreker heri.nnerde aan het ;:oninklijk woord, ons ge
bracht door den Cranjezender tijdens de bezetting, v�arin 
werd gezegd, dat men tot de ontde'.:kin� ,ïas eek omen ( wel · at 
laat, volgens sp:;:e'cer), dat het in .Iederland voor den oor
log niet goed ging, doch dat dit na de bevrijding anders 
zou worden. Bn thans, bijna 2 jaar na de bevrijding, zoo 
vervolgde spreker, zitten we zoo diep in de put; dat �ij 
angst hebben voor de toekomst. 

Het speet spreker 1 dat hij het moest zijn, om te zeg
gen, dat ook de kerken in gebreke '"aren gPbleven. Wat icomt 
in de practijk van het da�elijksch leven terecht van het 
machtige. "�{inderen van éen Vader, rijlct elkaar de hand?" 

Spreker besloot zijn toespraak met een 0�1ekkinc, om 
lid te �or�en van de I.V.B. 

De bijeenkomst, welke een ordelijk verloop had,, erd 
te 23 uur 5esloten. 

(aarte� voor deze bijeenkomst waren verkrijgbaar aan 
de volgende adressen: 
1. Lambertus Pieter Yde BERGSLiA, geboren te Dordrecht,
22 0ciober 1902, coiffeur, Abeelstraat 35;
2. Jacobus Casparus :30.;:;;:HOUT, gebo1·en te 's-Gravenhage,
4 November 1905, groenten- en fruithandelaar, ;, i tte àe
···1 thstraat 31;
3. Jacob BOGAARD, geboren te 's-Gravenhage, 17 Augustus
1901, ambtenaar gemeent:o. _ �sfabriek, .�arstenhoekv•eg l 7;

-2- � -
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4. Benjamin Cornelis BHOKI(Ilfü, geooren te Yianen, g Octo-
ber 1:916, ambt·,�maar DepartEjment Soc ial'e Za 'een, Se henkkade
276; . 

. 
. . ·

5. îlohannes HOOGBNRAAlD, te boren te 's-Gravenhage ,1 15 l�o�eR
vember 1895, chauffeur bij de ?.î.�., Potchefstraat 31;
6. Hendrik Johannes L:;;;lJIBUS, geboren te 's-C·ravenhage, 29
Juli I9oö, rijv ielhandelaar, Zuiderparklaan 99;
7. Adrianus Cornelis VAN :-WITBN, geboren te 's-Gravenhage,
1·0 -April 1907, br·oodba<'.cer, Goeverneurlaan 642;
B. · Johan Hendrik: ZE'E, geboren te Delft, 11 April 1893,
conducteur H. ' ... ' .L., Van }:uysbroekstraat 158, allen te 's-Gra
venhage.

Verzonden op 29 .�art 1947. 
aan: het rloofd van de� Centralen Veiligheidsdienst, alhier. 

den Heer Procureur-Generaal, alhier.· 



P O D I T I E 
te 

's -GRA VE.IJIIAGE. 

INI.ICHTINGENDIENST. 
Doss. 33A/7. 

�. ,.--..�. ':J f-L. '·•. , 
. . . 

l Volgno.

� 2 8 MAART : 

1 ACD//2�Y.. 
Betreft: �Jaar aanleiding van het schrijven van den Centra
rn. H. VAN DER STIJL. len Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage, d.d. 28 Febru

ari 1947, No.B.11131, met het verzoek om inlichtingen 
betreffende J.H,van der Stijl te 's-Gravenhage, wordt 
dezerzijds het volgende medegedeeld: 

• 

• 

_ Zeer waarschijnlijk 1ordt bedoeld:
/ _i,i):; 111J..� �iarinus Hubertus VA1� D.3R STIJL,
:,idM-\ r. . 

geboren te 's-Gravenhage, 25 Augustus 1897, hoofd-ad-
ministrateur, ·· onende te 's-Gravenhage, Pippeling
straat 105. Deze treedt op als spreker voor de Inter-
nationale Vereenigin; Bellamy, 

U j kan politiek: betrouwbaar V'orden geacht. In 
de administratie van de P.R.A, alhier, is niets ten 
nadeele bekend van Van der Stijl voornoemd. 

Uit de administratie van de Politie alhier blijkt, 
dat tegen hem in 1928 proces-verbaal werd opgemaakt 
terzake van verduistering. 

Hij zou niets moeten hebben van partij-politiek 
en zou dan ook niet bij eenige politieke partij zijn 
aangesloten. 

Hij wordt beoordeeld als een Bellamy-idealist • 

Verzonden op 24 ,Taart 1947. 
aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier. 
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Typ. B. .f/- 3-� 1 
Hier ij heb ikdeeer UHoogEdel-

gestrenge te doen toekomen een versla� van 

de openbare bijeenkomst van de Afd�eling 
Vlaardingen van de Internationale Vereeni
ging 11 Bellarny" gehouden op Vrijdag, 21 

Eaart 1947 in het VolksgeboLlW aan den 
Schieè ar,sclie�.•1e,rr alhier, benevens een ver
slag van de openbare bijeenv.omst van de 
afdeelin� Vl3nrdingcn van de Vereeni�ing 
van ex poli tj ekc. gevan'-"enen, gehnnden op 
Zaterda0, 22 :aart 1947 in het theater 
"Luxor" aan de /esthavenkade alhier.-
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Verslag van de openbare bijeenkomst van de afdeeling 
Vl.'3ardingen van de Internationale Vereeniging 11Bel1 amy" 
gehouden op Vrijd�P, 211aart 1947 te 20.00 uur in het 
Volks<rebomv aan den Schiedamsche"•'eg te Vl8.ardingen.-

Aanwezig, onp;eveer 40 personen waqrondtr eenige voor8.an
staande co"l.'1 unisten. 
Medewer' enden 

T>::b�• • MACHIEL DROP, geboren te Vlnardingen, 26 September 1898, 
machj_nebankwerker, wonende te VL=>ardingen, Sweelinck
str�at 70, voorzitter van de afdeeling Vlqardin�en van de 

. Internationale Vereeniging II Bellamy11 ; 

0�40� J. BOOGAAtlT, ambtenaar van de gemeentelijke gasbedrijven 
cJ:o"-&" te ,s-Gravenhage; ,. 

HENK D� REUS, met zijn Hawa�i ensemble.-
-o-o-

Bogaert, ter�tond h�t woord nemende, schetste de 
crisis zo,als wij dtze voor 
de vol�ens snreker toen wel 
men wel wat het kapitalisme 

19.AO gekend heb 1•en • .t,1en mop"Je,, 
op het kapitalisme, mal"!r ·1ist 
was?. Hij gaf zelf het ant-

woord op die vraar- doo· .. te zecrp-en dat Bellamy wist wat he 
kapitalisme was en gedachti • aan het woord tit den Bijbel 
11 Gij zult geen brandende' 1cP'Hs ond r een 1.corenm23t zet
ten" heeft hij toe,.,b.ij ll"eendc een oulossing revonden te 
hebhen voor het vr a�stuk hoe ieder mensche op de aarde 
aan een behoorlij� bestaan �eholpen kon worden, dit 
kenba ar gemaakt. lV,en heeft hem uitgelachen en gezee-d dat 
hij niet wijs ,•;as, doc11. hetzelfde hebben Pasteur, Galli
lei en Edison ondervonden. 0.,.., Internationaal gebied zou 
er vol q;ens spreker reeds iets van de Bellal"ly gedachte 
tot uiting zijn �ekomen. Als voorbee1d'.noemde hij de 
U .:N.o. en de Intérn8tfuonale voedselr2ad. Volpens surC::ker 
moeten w:i. j, wanntier de grr-oten dezer 1vereld er ,::-e1::.n idee 
in hebben ons uit deze ellcndEo te helnen, het lot zelf 
in h:,nden nemen. Hij noemde eerutge vocrbee J.den om aan te 
toonen hoe scheef het in deze kapital•stische mratschap
pi j wel is. Volgens he!l1 zo1J_df.,n de steenf"briqken vol met 
steen zitten doch deze niet willen afl veren, terwijl 
.men deze zoo h!C>.rd noodj g ht: ft voor de v1edero "lbouw. 



Men heeft hie.r zo hard menschen noodi z voor dG wed rop
bot1w en in Indonesië loopen 200 000 van de besten onzer 
met een r:;ev:eer on den nek. De boeren wil 1 en geen st1j_l,:er.bi"'t 
verbomven, omdat zij voort1i t zien, dat het, een de bieten 
opbrengen, beneden den kostprijs ligt m y'""evolg d!'it wij 
geen st1iker �rijgen, paarvan de E.v.c. dan de scht1ld krijgt 
(hilariteit) .fanncer !l'en een koopman· ze.c:st wat de Bellamy 
ireda ch· e beo0gt, dcm :mtv1oord hij dat er concurrbntie moet 
zi�n, doch hij verFe t dat het juist de concurrentie is 
die zijn ondergang betee'rencfi. Spre1 er beeindigdc zi�n toe
sprélRk met de aanwezi.o-en op te , 1rken lid te worden van de 
Internationale Vereeniging 11Bellamy". • 

In de pat1ze welke da,"roP vol.o·de was er pelegenheid. tot 
het stelJen van vrar-en en het koC'pen van lectuur aan een 
tafel ac�terin de zaal. Na de pat1ze•beentwoordde Boogaart 
de vragenstellers. Op een vraag of de Bellamygedachte kan 

...___ ___ --:--�-samengaan met het ComPmnisme, ant�,oordde spre'rer bevestige_g 
doch maP�te de opmerk ng dat het samengaan met het politiek 
Commt1nisme niet mogelijk is, daar dit laatste tot de klasse 
strijd aanzet. Nadat de vragenstellers door spreker beant
woord waren, werd door voornoemd ensemble eenire neutrale 
muziek ten gehoore Febracht. De bijeenkomst wer� gesloten 
door Drop, die den spreker en het ensemble dankte voor hun 
medewerking.-

De bijeen!comst vrnlke een ordelijk verloop had, wa� 
23.00 t1t1r dien dag beeindigd.-

Ge z i e n: 
I'0LI IE, 

Vl�ardingen, 24 Maart 1947 
De hoofdagent van politie, 

-
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, den Heer Hoofd van den Cent;.iilen Veilig
heidsdienst, Javastraat 68, 's-Gravenhage. 

Onderwerp : I-Ied. Bellamy-partij. 

Bijlagen 

Antwoordop: Uw schrijven dd. 19/2 1 47 Ho. B.X. 10963. 

In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven 
heb ik de eer U te berichten, dat omtrent de fusie 
van de Internationale Vereeniging I3e.Llamy en de :;.re
derlandsche Bellamy-.t'a.rti j nog niets met zekerheid 
is mede te deelen. 
Volgens bekomen inlichtingen verwacht het Bestuur 
van de Nederlandsche Bella�y-Partij, dat de leden 
van de Internation;.;,le Vere -miging Bellamy accoord 
zullen gaan met de oprichting van een nieu-rn Veree
niginp;, waarin beide organis1;J.ties worden opgenomen. 

01)'J.trent Iücolaas Gerê1rd Pierson, iseboren te 
's-Gravenhage, 10 Februari 1889, oud-bankier, wonen 
de te Nijmegen, Dennenstraat No. 10, die de beginse 
len van de Bellamy-Partij geheel voorstaat, is bij 
mijne administratie noch op crimineel, noch op po

litiek gebied iets nadeeligs bekend. 

Typ. : V. 
Coll.: 

Par. : 

Y DPm COMiJISSARIS VP:N POLITIE,
.., 

Volgno. �

2 4 MAA"!. ,{[_j (.l, ,a. Veltm.,.) 

ACD//2.r 
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G E HEI M. 
Volgno. 1 

No. R/37. 

AAN: 

Enschede, 21 Maart 19\2 4 MAl!l '(j' i \ 

\ ACDV tr.r" - .\ 
Ik heb de eer UEdelG estrenge bijgaand te doen toekomen het 

verslag van een alhier op Donderdag 20 Maart j.l. door de Bellamy 
belegde openbare vergadering in het C.J.M.V.-gebouw aan de H.B. 
Blijdensteinlaan. 

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 
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No. R/37. 
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Verslag openbare vergadering, belegd door de afdeling Enschede 
der Internationale Vereniging Bellamy (I.V.B.), gehouden op 
Donderdag 20 Maart 1947 in het C.J.M.V.-gebouw aan de H.B.Blij
densteinlaan te Enschede. 

Aanwezig: ± 80 personen. 

Sprekers: Geert Harmen Meerman, geb. te Hellendoorn, 15-5-1882, 
onderwijzer, won. te Enschede, Laareschstraat 50, 
voorz. der vergadering en 2e voorz. van de afdeling 
Enschede der I.V.B.; 
J. Horstmeier Jr, won. te Bloemendél,al, landelijk
zitter der I.V.B.

Aangekondigd onderwerp: "Bellamy of kapitalisme". 

Te ongeveer 20 uur werd de vergadering geopend door de 2e 
voorzitter der I.V.B., afd. Enschede, die een korte inleiding 
hield, waarna hij het woord gaf een den spreker van de avond, 
den Heer J. Horstmeier uit Bloemend�al. 

Spreker begon zijn redevoering met de declamatie van de 
31e spreuk van den Oosterling Lautzi (?), waarna hij te kennen 
gaf, dat deze zeer oude spreuk ook op het jaar 1947 van toepas
sing was, omdat volgens spreker thans de atmosfeer vervuld was 
van haat en opstandige gevoelens, waarbij hij de nadruk legde 
op de spanning tussen Oost en West en tussen werkgevers en werk 
nemers. 

Volgens spreker was een en ander het gevolg van het kapi
talistische stelsel, dat er op gericht is, zoveel mogelijk geld 
te verdienen om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. 

Hierna wijdde spreker een korte beschouwing aan de toe
stand van voor de oorlog, waarbij hij er op wees, dat Nederland 
in 1939 volgens de statistieken een welvarend land was. Maar in 
ditzelfde jaar was 55% van de Nederlandse bevolking niet aange
slagen in de belasting, omdat zij minder dan f 800.- per jaar 
verdiende, terwijl 70% minder dan f 1400.- verdiende. 

In dat jaar had men volle winkels, lage prijzen voor alle 
artikelen, doch desondanks kon de grote massa niets kopen. 

Vervolgens gaf spreker een kort overzicht van d e  achter on 
liggende oorlogsjaren, waarbij hij de nadruk legde op de toen 
heersende eenheid tussen socialisten, communisten katholieken 
en protstanten, die zich allen eensgezind inzetten voor een 
nieuwe en rechtvaardige maatschappij. De bevrijding kwam en iiP 
de hoop, dat na de oorlog deze samenwerking zou blijven voort
bestaan werd al spoedig de bodem ingeslagen, daar men al spoe
dig van R.K.-zijde propaganda maakte voor "Eigen organisaties, 
ook nu". 

Thans, bijna 2 jaar na de bevrijding, is, volgens spreker, 
de verdeeldheid weer even groot als voor de oorlog. 
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Sprekende over de overeenkomst van Lingadjati, bracht hij 
hulde aan de voormalige Ministerpresident Schermerhorn voor het 
werk in dezen verricht. Persoonlijk was spreker de mening toege
daan: "Indi� los van Nederland" en was er tegen gekc.nt, dät de 
bloei der jeugd naar Indonesi� werd gestuurd. 

Spreker was van mening, dat in deze tijd de geleide economie 
onmisbaar was. Tijdens de verkiezingsstrijd had hijv.àn de Partij 
van de Vrijheid een pamflet gezien, met de leuze:"Geleide econo
mie is bureaucratie, sabotage, werkloosheid en crisis". 

In verband hiermede wees spreker op de toestand van voor de 
oorlog, toen men geen geleide economie kende en Nederl�nd een 
grote depressie op economisch gebied doormaakte. In die tijd be
stonden er niet minder dan 8861 liefdadigheidsinstellingen en 
ook thans verrezen deze weer als paddestoelen uit de grond. 

Vervolgens gaf spreker een pessimistische beschouwing over 
de vooruitzichten van Nederland en wel vooral op het gebied van 
de land- en tuinbouw en de textielindustrie. 

Ook president Truman zou zich pessimistisch hebben uitgela
ten en te kennen hebben gegeven, dat door het geweldig uitgebrei
de productie-app�raat in Amerika aldaar een overproductie van 
artikelen enz. zou ontstaan, hetgeen voor Europa nadelige gevol
gen zou hebben. 

Het is daarom noodzakelijk, dat het kapitalistische stelsel, 
aldus spreker, gebroken wordt en vervangen door een stelsel, waar 
in wij als kinderen van één vader gelijk worden bediend. 

Over Rusland sprekende, zei hij, dat het geen zin heeft om · 
Rusland te verafschuwen, want Rusland is er, Rusland ontwikkelt 
zich en wij moeten met Rusländ mee. Wij moeten niet wantrouwend 
zmjn. Hierop zei spreker, dat er misschien mensen in de zaal zou
den zijn, die dachten:"Daar heb je .weer zo 1 n communist, die bezig 
is met cellenbouw", doch dat is niet zo, want ook spreker kon 
zich niet verenigmni met de dictatoriale regeringsvorm in Rusland 

Naar de mening van spreker moesten in 1947 de bakens verzet 
worden. De particularistische methode moest omgeschakeld worden 
in een methode voor het gehele volk. Bellamy zei, dat wij moesten 
staan als een rots in de branding, di:l.t wij naar een welvaartspeil 
moesten, dat hoog en laag dien��. 

Het Be leerjaar behandelende, zei spreker, dat dit niet door 
kon gaan, omd�t er geen geld was. Er was te veel nodig voor schul
den en oorlogsvoorbereiding. Bellemy zou onderwijs willen tot de 
21-jarige leeftijd. Voorts achtte de Bellamy een arbeidsdienst 
wenselijk, waärbij door toepclssing van de psychotechniek iedere 
man of vrouw uiteindelijk die plaats zou krijgen in het arbeids
proces, die voor hem of haar het meest geschikt was. 

Voorts critiseerde spreker de R.K.kerk. 
4

ij zou diverse brie
ven van katholieken hebben ontvangen, waarin hem gevraagd werd of 
het w&ar was, dat aan hen de sacrementen zouden worden geweigerd, 
indien zij lid werden van de I. V.B. In dit verband wees spreker 
op de houding van de Franse Katholieke geestelijken, die voor de 
I.V.B. lezingen hielden en merkte op, dat ook de Nederlandse gees
telijkheid te zijner tijd partij zou moeten kiezen. Hij juichte 
het daarom toe, dat er reeds predikanten waren toegetreden tot 
de Partij van de Arbeid en da&rmede hadden getoond, dat zij mid
den tussen het volk staan. 

Met de opwekking aan de aanwezigen, om de gedachten van de 
Bellamy te helpen uitdragen besloot hij zijn rede. 
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Hierna werd een korte pauze gehouden, gedurende welke men 
gelegenheid had om schrift(lijk:e vragen in te dlbenen, van welke 
gelegenheid door enigen gebruik werd gemaakt. 

O.m. werden de volgende vragen gesteld: Hoe is de verhouding 
van het dictatoriale communisme t.o.v. de Bellamy en hoe staat de 
Bellemy t.o.v. het com•Tunisme ? 

Waarom naar een betere maatschappij door evolutie en niet 
door revolutie? 

Bij de beantwoording van eerstgenoemde vraag drukte spreker 
zich zeer vaag uit, ofschoon hij wel nc.ar voren bracht, détt Bella 
my geen dictatoriaul gezag wenste, doch deze beantwoording deed 
de indruk wekken, dat hij de communisten niet van de Bellamy wens 
te te verwijderen. 

Op de 2e vraag antwoordde spreker, dat de Bellemy niet revo
lutionnair zou zijn. 

Te omstreeks 23 uur werd de vergadering, die een rustig ver
loop had, door G.H.Moerman gesloten. 

Gedurende de pauze werd gecolporteerd met propagandistische 
lectuur. 

Blijkens bekomen inlichtingen bedraagt het aantal leden van 
de afdeling Enschede der I.V.B. ± 80. De financiêle toestand van 
de plaatselijke afdeling zou zeer slecht zijn. 

Enschede, 21 Maart 1947. 
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\ · Q. y. g.
Vriezenveen, 5 Maart 1947. !}71- /i,(J IJ

Br.No.5..2/-.17,-Geheim. 

_; Onderwerp: "Verslag Bellamyvergaderint,." 
. ,., · Bijlagen : vier .

• 

A a n  

nierbij he-b ik de eer U Hoog,h;dellrestrellbe te doen 
toekomen een versla.6 van ue op lj .!februari 1�47 'ce almelo 
genouden vergadering der DeÁla.royvereeni0i�, Afdee�iDë Almelo. 

üet ter gelegen.heid van deze vergadering ui�6edeelde 
propagandamateriaal gaat hierbij. 

�-.vmmor: 

... �----·-·--• 
Bu� - / l : ,--

,t. 
1 \ 1 • ., . ', .._., t.. I 

l
.J

I B MÁA!IT

den Heer Hoofd van den 
s-D_irl_u_m_: __ ! _ -,Y.--�--------. _j

• Q_. y. Q.

's-GRAVtJ.1.JHAGB. 
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Br. No.54/47 

Onderwerp: Openbare ver6adering der 
Internationale Vereeniging 
Bellamy, afd. Almelo. 

R a p p o r t 

Almelo, 13 Februari 1947 

OVERZICHT-

Op Donderdag 13 Februari 1947 des avonds 
te plm. 8.00 uur is tOOr de Internationale Vereeni5ing Bellamy, afd. 
Almelo een openbare vergadering gehouden in de koffiekamer van 
de "Sociëteit", ,:;elegen aan de Grootestraat te Almelo. Als spreker 
fungeerde de heer J. Boogaard, propagandist der I.V.B. ambtenaar der 
Gemeentelijke Gasfabriek te Den Haag. Na ruwe telling bleken ruim 
50 personen als bezoeker op deze vergadering aanwezig te zijn. 

Door den voorzitter de heer Johan Gast (ver
moedelijk) geboren 7-9-1906 te A-Almelo, van beroep landbouwer werd na 
de opening het woord verleend aan den heer J. Boogaard. Spr. ging eerst 
de geschiedenis na der e�rste oermenschen bij wie het eerst de ruil
handel is ontstaan, daar het geld toen nog geen bestaansrecht had • 
�eze primitieve ruilhandel der oermenschen was reeds een kern van de 
Bellamy-gedachte en is dus reeds in de historie ontdekt. Na uitvoerig 
deze ruilhandel der oermenschen uiteengezet te hebben, vervolgde spr., 
dat thans de menschen bewust of onbewust in de harmonie van deze oer
menschen willen-leven, doch weten tevens dat dit in deze bezeten we
reld niet mogelijk is. Edward Bellamy heeft in 1887 hierop reeds 
gewezen in zijn bekende werken "In het jaari 2000" en "Gelijkheid voor 
allen". Dit was geen voorspelling doch een deskundi6e berekening. Zijn 
beschouwin6en, die toendertijd soms met gelach werden ontvangen, vin
den bij vele �roote economen van thans reeds erkenning, het6een spr. 
trachtte aan te toonen door een opsomming van uitspraken van geleerden. 
Meer en meer doen zich thans de teekenen voor, die de samenleving als 
door Bellamy beschreven nadderbij doen komen. Hoe zou men het in 1887 
voor mo6elijk genouden hebben, aldusspr. dat de kinaeren van het Ko
ninklijke Huis een gewone volksschool met andere kinderen bezochten. 
Hierin zag spr. reeds een toenadering tot de Bellamy-gedachte, zooals 
deze door Edward Bellamy is segeven. Bellamy is door het uitgeven 
van zijn beschouwingen uit;emaakt voor dwaas, daar deze geen bestaans
recht zouden hebben. Vroe6 of laat zal zijn m3.at cha1pelijk systeem 
in toel)assing; �ebracht worden, temeer daar ook de hedendaagsche samen
leving niet vo�doet. In wetenschappelijke kringen komt men reeds tot 
de conclusie, dat zooals het thans gaat, moeilijk langer kan gaan. 

Ieder voor zich zal moeten breken met de 
hedendaagsche roofdieren-galerij om een bew�onbare werèld te maken 
met een coöperatieve gemeenschaps-verzorging. Er moet een economisch 
stelsel komen zooals het ons door Edward Bellamy is gedicteerd, om 
uit de hedendaagsche wereld van "elkaar vernieti6en" te komen. Dit is 
mogelijk door het achterlaten gedetailleerd plan van Edward Bellamy 
voor een nieuwe samenleving, toe te passen. Hoewel dit eerst als een 
pie is ontvangen, blijkt naderhand dat het zich meer en meer een be
staansrecht verwerft. Het is aan ons om het te verwezelijken. Wan
neer het gelukt dit internationaal in te voeren, brengt dit groote 
veranderingen in de huidige samenleving. Dat de huidige samenleving 
ons vele malen voor onaangename verrassin6en plaatst, �etuige de laat
ste oorlog. 

,ellam,y 
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Bellamy gaf ons de rièhtlijnen om daarin verandering 
te brengen. Uitvoerig besprak spr. de grondslagen van de toekomstige 
Bellamy Staat, zooals deze in de brochure "Het Bellamy-Stelsel" 
zijn aange6even. In deze Staat is werkeloosheid uitgesloten doch 
ingesteld op "Gelijkheid voor allen". Dit is geen utopie meer, zooals 
velen het in den beginnen zagen, doch uitvoerbaar in een gemeenschap 
waar geloovigen en ongeloovigen samen gaan. De Bellamy-economie moet 
en zal er door komen, vervolgde spr. terwijl is waar te nemen dat veel 
hiervan in vervulling is gegaan sinds 1887. Dit is teekenend voor de 
waarde van het systeem. 

Na het lezen van de werken van Edward Bellamy warm 
aanbevolen te hebben, besloot spr. zijn ent�ousiaste redevoering met 
de aanwezigen opte wekken zich ale. lid der :t.V.B. te doen inschrijven. 

Na nor; de binnengekomen vragen beantwoord te hebben, 
werd door den voorzitter de vergadering gesloten • 



Prijs 20 cent. 

INTERNATIONALE VEREENIGING BELLAMY 
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HET 

BELLAMY 

STELSEL 

HET PRACTISCHE WELVAART-MIDDEL 
VOOR DE KOMENDE WERELDORDE 

Uittreksels uit de heide werken 
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INLEIDING 

De oorspronkelijke titel van het meesterwerk van Edward Bellamy 
luidt: .,Een Terugblik", en is deze titel ook juister, daar de held van 
het verhaal, Julius West, van uit de Toekomst, het Jaar 2000, naar hèf 
Verleden, onze eigen tijd, terugblikt. Beschreven w0rdt de inrichting 
der menselijke samenleving in het jaar 2000, die toen reeds enige genera
ties gevestigd was, en dus in onze tijd haar besl&g moest hebben ie
kregen. 

Alle tekenen wijzen er inderdaad op, dat in onze dagen grote en in
grijpende veranderingen in de inrichting der samenleving te wachten 
zijn. Het reeds lang verbroken maatschappelijk evenwicht laat geen 
terugk�er naar het verleden meer toe. Daarvoor is het Evolutie-proces 
te ver geschreden. Maar de meerderheid der mensheid houdt nog weinig 
rekening met de natuurlijke maar onverbiddelijke gang van dit Evolutie
proces. Angstig zoekt men daarom naar een nieuw evenwicht, een nieuwe 
maatschappellike grondslag, weinig beseffend dat slechts één grondslag 
de ware kan zijn. De natuurlijke! Die van Bellamy! Economische gelijk
heid voor allen! Elke andere grondslag is slechts kunstmatig en kan geen 
stand houden! 

He.t hopeloos aan flarden gescheurde maatschappelijk verband laat In 
het geheel geen lapwerk meer toe. Een gehe.el nieuw maatschappelijk 
omhulsel, een geheel nieuw economisch stelsel is nodig, om alle mensen 
weder in het regelmatige arbeidsproces op te nemen. Een doelmatige en 
onpartijdige economische administratie van alle welvaartmiddelen in ons 
land, mensen zowel als dingen, is hiervoor onmisbaar. De leden van 
maatschappelijke standen en beroepen, die niet meer in het komende 
economische verband der maatschappij passen, zijn onmogelijk te redden, 
evenmin als standen en beroepen. Hun uur als zodanig heeft geslagen. Al 
hun wanhopige pogingen om het getij te keren, zullen vergeefs zijn. Zij 
verlengen dan slechts onnodig hun eigen economische doodsstrijd, en 
vertragen de invoering ener betere maatschappelijke orde, voor hen zelf, 
hun kinderen en hun medemensen. 

De onweerstaanbaar komende nieuwe economische orde, die· van 
.Bellamy, is in de eerste plaats een "menswaardige" orde. Allen, wat ook
hun huidige maatschappelijke positie is, kunnen verzekerd zijn er een 
hun karakter, capaciteiten en energie waardige plaats in te zullen vin
den. Werk zal er zijn voor allen. En een menswaardig bestaan voor de 
jongeren, zowel als voor de ouderen, zonder onderscheid. Vinden wij, 

N.B. De tussen haakjes geplaatste cijfers verwijzen naar de werken van Edw. 
Bellnmy: 1. .,In het jnnr 2000"; 2. ,.Gelijkheid voor allen". (2.12) betekent 
dim, dnt U het uittreksel kunt vinden in "Gelijkheid voor allen", Hoofd
stuk 12. 
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dat wij dank zij onze machines en uitvinding� korter kunnen werken,
en toch gereed komen, dan wordt het geda�n. Ni�mand ter wereld �al ons 
kunnen beletten, ons eige� maa�chappehJk huis, onze s�menlevmg, . zo 
genoegelijk en aangenaam m te richten, als onze omstandigheden en m-
spanning toelaten. 

"d f •· d · d ·· Laten wij derhalve allen zonder onde:�chei , o WJJ ree s m noo ZJJn 
of nog niet, of wij jong zijn of o�d, nJk of arm,. medewerken om het 
,beeld" der nieuwe wereld, der meuwe sam�nlevmg, _ het . stelsel van 

Bellamy, onder de mensen te b�engen. Laat iedereen zich _i_n gedachten 
voorstellen, hoe zijn tegenwoor�g vak of beroep, ?f moge}JJ� een reeds
lang gekoesterde levenswens, die van een wer�k7mg meer m overeen
stemming met zijn eigen aanleg, te ".ervullen is !� groter verbaf;d, dat 
der gemeenschap, dat der gehele Natie. En laat hij dan zien, of ZJJ� ge�
zond verstand een logischer, doelmatiger, maar :".'ooral "menswaardiger 
stelsel kan opbouwen dan dat van Bellamy! O_f hij een menswaardiger en
opwekkender maatschappelijk beginsel kan uitdenken, dan het B-ellamy
beginsel van gelijke levenskansen voor allen! . 

Gelijke levenskansen ook voor U, lezer! Wie w:eet w1:1� de toekomst
nog in haar schoot verborgen houdt, wanneer U die eerlJJ�e levenskans 
gegeven wordt en de omstandigh_eden zullen medehelpen m �rede U te 
verhinderen Uw eigen levensroepmg naar hartelust te volgen. .. 

wanorde groeit van zelf. Maar Orde moet geschapen worden. ZJJ wacht 
op schepJ:>ers. Een ervan kunt gij zijn zo g� wilt. Orde m?et o� een vast 
en betrouwbaar plan berust(l!n. Het _Plan is daar!. Tenmmste m hoofd�
trekken die natuurlijk voor aanvullmg vatbaar ZJJn. Het Bellamy-Plan.
Het wa�ht op uitvoering. Alleen kunt gij het niet tot stand brengen. Noch 
met weinigen. Een geheel Volk is er voor nodig:_ Het Ne��rland�e Volk. 
Het land is er rijp voor! De tijd is er rijp voor! GJJ, -�ezer, ZJJt er _rJJp voor, 
na grondige overdenking van het vorenstaande! ZJJn. _al uw v!ienden er 
ook rijp voor? Weet gij het niet? Er is een gemakkelJJke mamer om dat 
te ontdekken! Laat hen deze brochure lezen en vraag hen dan! Het ant
woord zal .U verrassen! 

Persoonlijke vrijheid. .. . 
Een recht dat aan ied-er mens toekomt, is het recht op de vl']Jheid. 

Dat is, te leven in persoonlijke onafhankelijkheid van zijn med�_mense?,, 
met geen andere verplichtingen dan de gewone _ maatschappel�ke, die 
voor allen gelijk zijn. Voor ons gevoel is aanrandmg der vr}Jhe1d groter 
zonde dan aanranding van het leven. 

Bij economische ongelijkheid der mensen toch, is de vrijheid, eve1?-zeer 
-als het leven, blootgest-eld aan gevaren, die voortvloeien uit_ economische 

oorzaken, de noodzakelijke gevolgen van ongelijke verdel_i_ng der w_el
vaart. Er kan geen sprake zijn van vrijheid, zolang de ongeh��e verde�:ng 
van de rijkdom en de monopolisatie der productie oorzaak z1:1n, dat biJna 
allen voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de wil van enke
len. (2.12).

Economische onafhankelijkheid.
Wie is economisch onafhankelijk? Wie kan in zijn eigen onderhoud 

voorzien? Dat bestaat niet in een beschaafde samenleving. Naarmate de 
mensen en werkzaamh-eden beschaafder worden, en beroepsindeling
plaats vindt, wordt een ingewikkelde afhankelijkheid de alge'!lene reg�l. 
Iedereen, hoe onafhankelijk zijn beroep ook schijnen moge, 1s toch hd
van een uitgebreide economische gemeenscp.ap, zo groot als het Volk, zo 
groot als de mensheid. De noodzakelijkhéid van onderlinge afhanke
lijkheid behoorde mede te brengen de waarborg en verplichting van on
derling hulpbetoon. Dat dit niet het geval was in Uw tijd, was juist de 
grote wreedheid en tegenstrijdigheid van Uw stelsel. (1.12).

Maatschappelijke wanorde.
De verliezen, die voortvloeiden uit het overlaten der industrie aan 

onverantwoordelijke personen, zonder gemeenschappelijk verband of 
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overeenstemming, waren hoofdzakelijk vi-erledig. Ten eerste het verlies 
door verkeerde ondernemingen. Ten twede, het verlies door onderlinge 
strijd van hen die de nijverheid dreven. Ten derde, het verlies door de 
periodieke verstoppingen en crises, ten gevolge waarvan de arb-eid soms 
moest stilstaan. Ten vierde, de voortdurende verkwisting door dood kapi
taal en ong-ebruikte arbeid. Elk dezer vier grote lekken, al waren al de 
andere gestopt, zou voldoende zijn om een volk in plaats van rijk, arm 
te maken. 

Verslindender stelsel van menselijk arbeidsvermogen had me� niet 
kunnen bedenken. Maar men moet zich herinneren, dat het stelsel nooit 
bedacht is geworden, maar eenvoudig een everblijfsel is uit onbeschaafde 
tijden, toen het ontbreken van maatschappelijke organisatie elke soort 
van samenwerking onmogelijk maakte. (1.22). 
. al Uw ellende kwam voort uit Uw ongeschiktheid tot samenwerking, 
die een gevolg is van het individualisme. waarop Uw gehele maatschap
pelijk stelsel berustte. Uit Uw onbekwaamheid om in te zien, dat gij 
tienmaal meer voordeel zoudt plukken van het elkaar helpen dan van 
elkaar bestrijden. (1.11). 

Welke bezuinigingen Uw tijdgenooten ook hadden mogen invoeren in 
het verbruik van goederen, en hoe wonderbaarlijk ook de vooruitgang 
der techniek zou geworden zijn, zij zouden zich nooit uit hun poel van 
ellende hebben kunnen opheffen, zolang zij bij dat stelsel bleven vol
harden. (1.22}.

In Uw dagen bestond er geen algem-een beheer van kapitaal of van 
arbeid, en van beide bleef een belangrijke hoeveelheid zonder nut. De

ledigheid van het dode kapitaal, als gevolg van de vrees der bezitters, 
betekende natuurlijk werkloosheid voor de arb-eiders in overeenkomstige 
mate. Geeft ons arbeid! was de kreet der werklozen in bijna elk jaarge
tijde. In stille tijden groeide dit leger aan tot een schare, zo groot en tot 
zulke uitersten gedreven, dat de regeering er door in gevaar kwam? (1.22).

Waarom was het zo moeilijk de vrede te bewaren? Door de ongelijkheid, 
die overal bestond! De strijd om het bestaan bij gebrek aan het nodige, 
blies onophoudelijk het vuur der hel aan, gevoed door afgunst, nijd, vree,!,, 
haat en andere slechte hartstochten. (2.1).

Samenwerking. 
Gij hebt de grote besparing van arbeid bewonderd, verkregen door 

de volmaakte samenwerking tussen elk rad en elke hand. Zonder twijfel 
hebt gij bedacht, hoeveel minder dezelfde personen zouden vermogen als 
zij verspreid waren geweest en ieder man op zich zelf had g-estaan. 
Zoudt gij het overdreven achten, te zeggen, dat de uiterste inspanning der 
mensen ieder voor zich werkend, hoe vriendschappelijk ook hun ver
houding zou zijn, niet alleen procentsgewij;i;e maar enige malen zou toe
nemen, als hun krachten tot één doel verenigd werden ? 

Samenwerking bevat het "g-eheim" van 'doelmatig streven. Niet vóórdat 
het "denkbeeld" van_ eigen bezit op te stapelen, plaats maakt voor het 
"denkbeeld" om de algemene voorraad te vergroten, kan samenwerking 
worden verkregen en het vergaren van rijkdom inderdaad b-eginnen. 
(1.22). 

Maatschappelijke organisatie. 
De voornaamste factor in het kweken van welvaart is de maatschap

p�lijke organisatie, het raderwerk van de in elkaar grijpende factoren : 
produceren en ruilen, waardoor de beschaafde mensheid de producten 
van elkaars werk tot voltooiïng brengt. Zo worden het productiestelsel 
en het ruilverkeer van ieder land onderdelen van een organisatie, welke in
de behoeften der wereld voorziet. 

Deze maatschappelijke organisatie, dit raderwerk van onderlinge sa
menwerking, dat de opbrengst van ieders arbeid ontelbare malen ver
groot, kan klaarblijkelijk aan niemand in hét bijzonder toebehoren, maar 
aan allen gezamenlijk. Alleen de �emeenschap mag de erfenis van vernuft 
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en ontdekkingen aanvaarden, die door haar organisatie mogelijk werd. 
Zij is ook de enige, di,e er voor zorgen kan, dat van die erfenis het 
grootst mogelijk nut wordt getrokken. De maatschappelijke organisatie 
met alles wat zij mogelijk maakt, is het ondeelbaar eigendom van allen'. 
(2.13). 

Het onpersoonlijk "geld".
De mechanische en industriële krachten, door het geldwinststelsel be

perkt, behoefden slechts vrij gemaakt te worden om de economische 
toestand der mensheid als met toverslag te verbeteren. Welke stoffelijke 
offers wij ook verplicht werden aan het geldwinststelsel te brengen, zij 
wegen niet op tegen de zedelijke offers van geleden onrecht, vergoten 
tranen, onbereikte idealen en in de kiem verstikte mogelijkhden, gedu
rende de lange jaren, dat het geldwinst-stelsel door traditie, sleur en be
krompen inzicht werd gehandhaafd. (2.22). 

De liefde tot het "geld", dat toen alle goede dingen betekende, was de 
drijfveer van alle wandaden, de vloeiende bron van vergif, die door het 
gehele stelsel van wetten, rechtbanken en politie nauwelijks belet kon 
worden Uw gehele beschaving te overstromen. Toen wij de natie de enige 
voogdes van al de schatten der natie maakten, en allen een ruim bestaan 
verzekerden, door aan de ene zijde het gebrek uit te roeien en aan de 
!lndere zijde de ophoping van rijkdom te voorkomen, hebben wij die bron 
dichtgeworpen. (1.18). 

Het gemeenschappelijk "kapitaal".
Onze theorie over het "kapitaal" is uiterst eenvoudig. Zij is gegrond 

op de wet, dat het zelfbehoud zich mag doen gelden in aller naam tegen 
ieder die het in gevaar brengt. Zij berust op een beginsel, dat een kind 
even goed kan begrijpen als een wijsgeer, en dat geen wijsg�er ooit heeft 
trachten te loochenen. Namelijk het recht van allen op het leven en bijge
volg op een maatschappij, die zo ingericht is, dat dit recht beschermd 
wordt. (2.11). 

Het persoonlijk "verbruiksaandeel". 
Toen ontelbare van elkaar onafhankelijke personen de benodigdheden 

VO?r het leven en het levensgemak voortbrachten, was er een eindeloze 
nul tussen de mensen nodig, om van elkaar te krijgen wat men nodig 
had. Deze ruil was de handel en "geld" was het onmisbaar hulpmiddel. 
Maar zodr� de natie de enige producente van alle goederen werd, was 
er ge1:n ruil tussen personen meer nodig om de levensbenodigdheden te 
verkrIJgen. Alles werd verkrijgbaar van een centrale bron en nergens 
anders k_on men ie�s ontvangen. Een stelsel van onmiddel!ijké distributie 
of besch1kbaarstelhng door nationale magazijnen kwam in de plaats van 
de handel en hiervoor was geen geld nodig. (1.9). 

Hoe is die distributie ingericht? 
OJ? de eenvou_digste manier. Ieder staatsburger wordt bij het begin van 

�et J�ar gecred1te�rd in de grootboeken der natie met zijn aandeel in de 
JaarlIJkse productie van het volk. Een credietkaart wordt hem ter hand 
gesteld, waarop h� in de openbare magazijnen, die men vindt in elke 
gemeente, kan krIJgen alles wat hij verlangt en wanneer hij het ver
langt. Deze regeling treedt in de plaats van alle koophandel tussen pro
ducenten en consumenten. (1.9). 

Krachtens welk recht krijgt ieder zijn deel? Wat is de grondslag van 
de toewijzing? 

Zijl:. recht is zijl: me1:�zijn. De grondslag van zijn aanspraak is het feit, 
dat h11 een mens 1s. W1J hebben niet alleen geen geld om lonen mede te 
beta.len, maar wij hebben niets dat overeenkomt met Uw begrip van 
loon. Iem�nds rec�t om aan d� gemeenschappelijke tafel te zitten, berust 
op het_ feit, dat hIJ een mens 1s en doet wat hij kan, en niet op de hoe
veelhe�d kracht"en_ gez��dheid, die hij toevallig bezit. 

Al� 1';mand z11n JaarlIJks aandeel niet opmaakt, zal het dan niet aan
groeien. Dat wordt ook tot een zekere hoogte toegestaan, wanneer een 
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buitengewone uitgave in het vooruitzicht is. Maar tenzij kennis van het 
tegendeel is gegeven, wordt aangenomen, dat de ingezetene, die van zijn 
jaarlijks crediet niet ten volle gebruik maakt, er geen behoefte aan 
heeft, en het ongebruikte overschot ervan wordt gedaan bij het algemene 
overschot der natie. (1.9). 

Zulk een stelsel kweekt wel geen spaarzaamheid bij de burgerij. 
Daar dient het ook niet voor. De natie is rijk en verlangt niet, dat 

iemand zich het gebruik van iets goeds ontzeggen zal. In Uw dagen wa
ren de mensen verplicht geld en goed te sparen voor het geval van toe
komstig gebrek en voor hun kinderen. Deze noodzakelijkheid maakte dat 
karigheid een deugd werd. Maar nu zou zij zulk een prijzenswaardig doel 
niet heböen, en haar nut verloren hebbende, houdt zij op als een deugd 
beschouwd te worden. Niemand is nu langer bezorgd voor de dag van 
morgen, noch voor zichzelf, noch voor zijn kinderen. Want de gemeen
schap, de Natie, waarborgt het onderhoud, de opvoeding en het comfor
tabel bestaan van eiken burger van de wieg tot het graf. (1.9). 

Wij hebben de overtuiging, dat, nu iedereen een vaste economische 
positie verzekerd wordt, allen daardoor meester zijn over hun persoon, 
en zij hun handelingen dus volkomen kunnen bepalen naar eigen inzich
ten, geweten of aanleg. (2.36). 

Het persoonlijk "erfrecht".
Is het erfrecht nu afgeschaft? 
Integendeel, daar is niets tegen gedaan. Het feit, dat de natie de enige 

kapitalist en landeigenaar is, beperkt het bezit van het individu tot zijn 
jaarlijks crediet en de persoonlijke of huishoudelijke voorwerpen, die hij 
zich daarmede heeft aangeschaft. Zijn crediet houdt op als hij sterft, 
zoals vroeger een lijfrente. Zijn andere bezittingen laat hij na, zoals hij 
verkiest. Het verbieden van erfenissen van persoonlijk bezit, teneinde 
grote ophopingen te voorkomen, zou een overbodige voorzorgsmaatregel 
zijn. Ieder, persoonlijk, ziet toe, dat hij zich geen overlast op de hals 
haalt. De natie draagt zorg voor onbeheerde boedels en dingen van 
waarde keren naar de magazijnen terug. (1.11). 

De persoonlUke "vrUheid". 
Er bestaat bij ons veel minder inbreuk op de persoonlijke vrijh1eid dan 

bij U, in Uw tijd. Wij hebben, wel is waar, bij de Wet geregeld, dat ieder 
de natie zal dienen voor een bepaalde tijd van zijn leven, in plaats van 
de mensen de keus te laten zoals bij U, tussen werken, stelen en honger 
lijden. Met uitzondering van deze grondwettelijke bepaling die in wer
kelijkheid niet anders is dan een vertolking der natuurw'et, waardoor 
deze voor ieder gelijkelijk drukkend wordt gemaakt, berust ons stelsel 
nergens op wetgeving, maar is geheel vrijwililg, het redelijke uitvloeisel 
der menselijke natuur onder redelijke omstandigheden. (1.11). 

Onze wet is eenvoudig, dat als iemand weigert bij te dragen tot de 
instandhouding der gemeenschap, hij ook niet deelt in haar voordelen. 
Dit zou onrechtvaardig tegenover de anderen zijn. Maar om hem te 
dwingen te werken, dat zou ons volk afschuwelijk v�nden. (2.5). 

De persoonlijke "smaak".
Nog een ander bezwaar was gegrond op het vermoeden, dat het nieuwe 

stelsel op de een of andere wijze zou bewerken, dat de intieme betrek
kingen tussen de mensen niet door 'persoonlijke smaak of geestverwant
schap, maar door de Wet zouden geregeld worden. Een massa woord
voerders wonden zich geweldig op bij de gedachte aan zulk een onuit
staanbare dwang. Maar zij vochten tegen een denkbeeldige vijand. In de 
oude maatschappij behoefden de mensen immers ook niet met elkaar om 
te gaan, alleen omdat zij hetzelfde inkomen hadden en er was geen reden 
dat daarin in de nieuwe samenleving verandering zou komen. (2.36). 

' 

Het nieuwe stelsel regelt alleen de economische organisatie en bemoeit 
zich verder niet met de maatschappelijke verhoudingen der mensen on
derling. (2.35). 
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Als er geen gelegenheid is voor particulier initiatief, hoe kan er dan 
waarborg bestaan, dat de aanvragen van minderheden, afwijkend van de 
algemene behoeften, worden voldaan? Een regeringsbesluit kan hun im
mers te allen tijde de middelen ontnemen om hun persoonlijke smaak 
te bevredigen, enkel omdat de meerderheid bun smaak niet deelt? 

Dat zou zeker tirannie zijn, en U kunt er op aan, dat dit bij ons niet 
plaats vindt, aan wie vrijheid even dierbaar is als gelijkheid of broeder
schap. (1.17). 

Hoewel wij gelijkheid wensen, willen wij eenvormigheid vermijden en 
daarom zoveel mogelijk tegemoet komen aan verschil in smaak en aan
leg. (2.4). 

Zelfs niet voor het beste doel zouden de mensen thans aan hun rege
ring zulk een macht verlenen, als in Uw tijd gebruikt werd voor de ver
derfelijkste doeleinden. (1.6).

De persoonlijke "beroepskeuze". 
Welke Administratie kan zo goed zijn, dat zij wijselijk uitmaakt welke soort van bezigheid door elk individu van een groot volk zal :.Vorden gedaan? 
Het Bestuur heeft met deze zaak niets te maken. Iedereen doet het voor zichz�lf in verba_nd met zijn natuurlijke aanleg, terwijl vanzelfsprekend d«: u!terste moe�te wordt besteed om te ontdekken, wat die aanleg werkelJJk 1s. Het begmsel waarop ons stelsel berust is dat iemands natuurlijke gaven, lichamelijk of geestelijk, bepalen wat hij kan verrichten tot het grootste nut der gemeenschap en tot de hoogste voldoening van hemzelf. Terwijl de __ verplichting om iets te doen, niet ontweken kan wor�en, verl�ten WlJ ons op de _vrijwillige keuzf!, die enkel aan enige nod1� bepal_mgen onderworpen 1s, om uit te maken, welke soort van arbeid door ieder zal worden gedaan. (1.7). 

Het na.tuurlijk "gezinsverband". 
Als de regeling onz�r welvaart meebracht, dat zij man en vrouw, ouders en __ kmderen, _zou scheiden, dan zou het hele stelsel niet lang gehandhaafdbli_J_ven. _Het 1s �en _der rechten van ieder burger, om een betrekking te kr)Jge':1 m het d1stnct, waar hij woont, anders zouden banden van liefde en vnendschap ruw verbroken worden. Het land is verdeeld in industriële districten, waarin bijna elk vak of bedrijf vertegenwoordigd is e�e kunst beoefend wordt. Meestal kan men dus het gekozen beroep mtoefenen, zonder genoodzaakt te zijn van vrienden of bloedverwantente scheiden. (2.5). 

DE RECHTERLIJKE MACHT. 
' 

Het recht. 
Schol�n voor rechtsgeleerden hebben wij niet. Het "recht" als een afzonderl)Jke wetenschap heeft afgedaan. De ingewikkelde kunstmatigheidder oude orde v�n zaken maakte, dat een geheel stelsel van haarklovendegeleerdh�ld nodig was 01;1 de wet te verklaren. In de nieuwe staat zijn enkel emge der eenvoudigste rechtsbegrippen in gebruik. Alles wat de verhoudmg van mensen tot elkaar betreft, is onvergelijkelijk eenvoudiger nu dan vroeger. Onze rec�ters zijn eenvoudig mannen van rijpere leeftijd, ernstige, algemeen ontwikkelde, scherpzinnige lieden. (1.19).

De Hoge Raad. 
. ?e Preside�t. b�noemt _elk jaar de nodige rechters uit hen, die de 

�t
f en vee�tigJa�_1ge leeftijd bereikt hebben en dus van andere dienst 1:1 beven Z1Jn_. _ ZIJ worden benoemd voor vijf jaar, zonder weder verk!esbaar te ZiJn. De leden var: he_t hoogste gerechtshof, de Hoge Raad, die de W�chter der Staatsregehng 1s, worden gekozen uit de andere rechters. Als m �e Ra�d een vacature komt, benoemen de leden der lagerecollege�, di� m ?.at Jaar aftreden, als hun laatste ambtelijke daad, van hun collega s, die bl)Jven, degene die zij het meest geschikt yinden. (1.19).
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DF, VOLKSVERTEGENWOORDIGING. 

De macht. 
Het axioma of de grondstelling der volksregering moet zijn, dat 

"Macht" nooit onherroepelijk voor één uur mag worden toegekend, maar
steeds weer hernomen kan worden door degenen, die de macht verleend 
hebben. De stem van een afgevaardigde kan alleen beslissen in een of 
andere belangrijke zaak, zolang zijn machtgevers (kiesgerechtigden) zijn 
macht niet vernietigen. Niet alleen wordt hierdoor een verantwoordelijke 
wetgeving in de hand gewerkt, maar de oorspronkelijke ontwerpen gaan 
in de regel meer van het volk uit dan van de vertegenwoordigers. Het 
Volk regeert dus niet in naam, maar in werkelijkheid. Wij hebben dus 
in waarheid een democratische regeringsvorm. Ons persoonlijk belang is 
nu het belang der gemeenschap. (2.31).

De bevoegdheid. 
Het is zeldzaam, dat het Congres, (de Volksvertegenwoordiging), zelfs 

wanneer.Jiet tezamen komt, enige belangrijke nieuwe wetten te behan
delen heeft, en dan heeft het slechts bevoegdheid deze aan het volgende 
Congres op te dragen, opdat niet iets te overijld gedaan wordt. Wij heb
ben eigenlijk nergens wetten voor te maken. De grondbeginselen, waarop 
onze samenleving is gevestigd, regelen voor altijd wrijvingen en misver
standen, die in Uw dagen wetgeving vereisten. (1.19). 

Het zinnebeeld. 
Vroeger was de maatschappij een omgekeerde piramide. Al de lasten 

der menselijke natuur dreigden deze voortdurend ondersteboven te 
gooien. Zij kon enkel overeind gehouden worden door een ingewikkeld 
stel�l van voortdurend vernieuwde stutten en richtsnoeren in de vorm 
van wetten. Nu de samenleving rust op haar natuurlijke basis of grond
slag (economische gelijkheid), heeft zij evenmin kunstmatige ondersteu
ning nodig als de eeuwigdurende bergen. (1.19). 

DE REGERING. 

De t-aa.k. 
Bijna de enige functie der Regerings-Admini,stratie is nu die van het 

verstandig beheren en besturen der welvaartmiddelen van het land. De 
meeste doeleinden, waarvoor regeeringen vroeger bestonden, zijn verval
len. Wij hebben geen leger of vloot, en geen militaire organisatie. Wij 
hebben geen diplomatieke of financiële departementen, geen belasting 
administratie. De enige eigenlijke go1:1vernementsfunctie, die nóg over
blijft, is het recht- en politiestelstel (1.18). 
Het tweeledig werktuig. 

Het Algemeen Bestuur of de Administratie is In waarheid, wat het 
vroeger in Amerika slechts in naam was: knecht en gereedschap. Een 
instrument, waardoor het Volk uiting geeft aan zijn wil. Het Bestuur zelf 
heeft geen wil. De wil van het Volk wordt op twee wijzen kenbaar ge
maakt, die zeer verschillend zijn. Ten eerste gezamenlijk, door de meer
derheid (het Congres), met het oog op het algemeen belang. Ten tweede 
persoonlijk, met het doel om eigen belangen te behartigen. Het Algemeen 
Bestuur is even goed afhankelijk van de wensen der gemeenschap, als 
van die van ieder indivdiu in het bijzonder. Het is de machtige ver
tegenwoordiger van allen, ieders agent, ieders boodschappenjongen, ieders 
factotum. Niets is te hoog, niets is te laag, alles doet het voor ons. (2.8) . 

Het zinnebeeld. 
De windmolen is het zinnebeeld van het ideaal van een goed regerings

beleid. De molen is het raderwerk der Administratie. De wind, waardoor 
het gedreven wordt, de wil van het Volk. Het roer, dat de molen altijd 
naar de wind richt, hoe deze ook keert, stelt voor, hoe de Administratie 
te allen tijde verantwoording schuldig is aan elke wilsuiting van het 
Volk, hoe gering ook. (2.1). 
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DE PRESl,DENT. 

Hoofd der Regerings-Administratie en Hoofd van het Arbeidsleger: 

De verkiezing. 
Uit de vorige hoofden der tien grote Afdelingen van het Arbeidsleger 

.(vertegenwoordigend de tien _Hoofdtakken van nijverhei_d), die gelijkertij� 
voor verkiezing in aanmerking komen, wordt de President gekozen, bJJ 
stemming door alle mannen der Natie, die niet aan het Arbeidsleger ver
bonden zijn. (1.17). 

De diensttijd. 
De President is gewoonlijk niet veel beneden de vijftig jaar als hij 

wordt gekozen en blijft vijf jaar in fuctie, als een eervolle uitzondering 
op de regel van ontslag met _het vijf en veertigste. Aan het einde van 
zijn diensttijd wordt een nationaal Congres bijeen geroepen om zijn ver
slag te horen en het goed of af te keuren. Als het rapport wordt goedge
keurd, wordt hij gewoonlijk door het Congres voor vijf jaar in de Inter
nationale Raad benoemd. Het Congres ontvangt ook de rapporten van de 
hoofden der tien Afdelingen en een afkeuring maakt iemand onverkies
baar tot• President. (U 7). 

De loopbaan. 
Het Hoofd van het arbeids-leger moet alle graden en rangen erin door

lopen hebben, van gewoon werkman af. Laat ons zien, hoe hij stijgt. Het 
is eenvoudig door de uitmuntendheid van zijn gedragsstaat als werker, 
dat iemand m,or de graden der gewone werkers opklimt tot bedrijfsleider. 
Verder worät hij bevorderd tot de rang van opzichter, door aanstelling 
van hogerhand, door een uiterst beperkte keuze uit de candidaten van de 

· beste lijsten. In het geval van de leiding van een gilde of bedrijfsorga-
nisatie echter, wordt hij niet benoemd maar gekozen door de ereleden 
van het betrokken gilde, dat wil zeggen, door hen, die hun tijd in het ·
arbeids-leger hebben uitgediend en hun ontslag gekregen hebben. De
hoofden. der tien grote Afdelingen of Hoofdtakken van nijverheid van
het arbeids-leger worden weder gekozen uit de leiders der gilden, die
tot elke Afdeling behoren, ook bij stemming der ereleden. (1.17).

De kiesgerechtigden. 
De methode om bestuurders te laten kiezen door de afgetreden leden

der gilden, is niets meer dan de toepassing op een nationale schaal van
het bestuursplan in sommige Amerikaansche universiteiten reeds gevolgd.
Geen enkele vroegere vorm van samenleving kon een kiezerscorps heb
ben gekweekt, zo bij uitnemendheid voor hun taak geschikt, zowel wat
betreft volstrekte onpartijdigheid, kennis van de bijzondere eigenschappen
en het verleden van candidaten, bezorgdheid voor goede resultaten en vol
komen afwezigheid van zelfzucht. Het vleien der grote menigte of kui
perij wordt verder belet door de voorwaarden van bevordering. (1.17).

DE VRIJE BEROEPEN.
Natuurlijk zijn er verschillende letterkundige, artistieke en weten

schappelijke instellingen, waarvan de beroemdste personen lid zijn en die zeer in aanzien zijn. De hoogste van alle huldebewijzen vanwege het 
Volk, hoger dan het presidentschap, dat alleen gezond verstand en plichts
betrachting vereist, is het rode ilnt, door de stem des Volks verleend aan grote schrijvers, kunstenaars, ingenieurs, geneesheren en uitvinders. (1.15). 

De îèden der vrije beroepen hebben geen rang in het arbeids-leger.De leden der technische beroepen, zoals ingenieurs en architecten, hebben een rang in de oonstructie-gilden. Maar de leden der vrije beroepende doktoren en onderwijzers, de beoefenaars der schone kunsten en letteren, die vrijstellingen van industriële dienst krijgen, behoren niet toth_et arbeids-leger. Op grond hiervan hebben zij wel het recht op den President te stemmen, maar zijn niet verkiesbaar tot zijn ambt. Daar een
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der voornaamste plichten hiervan is hE;?t bestuur over en de discipline 
in het arbeids-Jeger, is het noodzakelijk dat de President alle rangen 
erin doorlopen heeft, om zijn werk te verstaan. 

Dat spreekt vanzelf, maar als de dokters en onderwijzers niet genoeg 
van industrie afweten om President te worden, dan kan de President 
evenmin genoeg van geneeskunde en onderwijs afweten om deze depar
tementen te besturen ? 

Dat doet hij ook niet. Behalve in een algemene zin, dat hij verant
woordelijk is voor de naleving der wetten door alle groepen der bevol
king, heeft de President niets te doen met de faculteiten van geneeskunde 
en onderwijs. Deze worden beheerd door eigen bestuursorganen, waarin 
de President ambtshalve voorzitter is en doorslaggevende stem heeft. 
Deze bestuursorganen zijn natuurlijk verantwoordelijk aan het Congres. 
Zij worden gekozen door de ereleden der gilden van geneeskunde en on
derwijs, de afgetreden dokters en onderwijzers van het land. (1.17). 

HET ARBEIDS-LEGER. 

ALGEMEEN. 
De diensttijd. 

De diensttijd in het arbeids-leger duurt vier en twintig jaar. Deze be
gint als de opvoeding afgelopen is, op een en twintigjarige leeftijd, en 
eindigt bij vijf en veertig. Na vijf en veertig, vrijgesteld van arbeid. bl�ift 
de burger nog beschikbaar voor bijzondere oproepingen in gevallen van 
plotselinge en grote toeneming van vraag naar werkkrachten, totdat hij 
de leeftijd van vijf en vijftig bereikt. Maar zulke oproepingen worden 
zelden, inderdaad bijna nooit gedaan. 

De vijftiende October is wat wij noemen inlijvingsdag, omdat dan zij, 
die een en twintig jaar geworden zijn, ingelijfd worden bij het arbeids
leger. Tegelijk worden zij, die na vier en twintig jaren dienst, de ouder
dom van vijf en veertig hebben bereikt, op eervolle wijze ontslagen. Het 
is de grote dag van het jaar bij ons, van welke wij alle andere gebeurte
nissen rekenen. Onze Olympiade, behalve dat hij jaarlijks is. (1.6). 

De industriële zinnebeelden. 

Elke tak van nijverheid heeft zijn îiguuraik teken. Dit teken, in de 
vorm van een insigne, zo klein dat gij het nauwelijks zoudt zien als gij 
niet wist, waar het gedragen werd, is het enige wat de mensen van het 
arbeids-leger onderling onderscheidt, behalve in die gevallen, waar het 
algemeen belang een afzonderlijke uniform nodig maakt. Dit insigne is 
van dezelfde vorm voor alle rangen der nijverheid, maar terwijl het insig
ne van de laagste of eerste rang van ijzer is, is dat van de tweede van zil
ver, en dat van de derde verguld. (1.12). 

HET INSPECTORAAT. 
De rechterhand van den President als vertegenwoordiger der volks

belangen is het Inspectoraat, een hoogst belangrijk orgaan van het stel
sel. Bij dit orgaan komen alle klachten en mededeilngen over gebreken 
in de goederen ,brutaalheid of ongeschiktheid van beambten, of tekort
komingen in enige tak van openbare dienst. Het Inspectoraat wacht even
wel niet op aanmerkingen. Niet alleen is het er steeds op uit, om elk 
gerucht van fouten in de dienst op te vangen en te onderzoeken, maar het 
is zijn taak oin door stelselmatig en voortdurend toezicht op elke tak van 
het arbeids-leger, op te sporen wat er verkeerds geschiedt, voordat 
iemand anders het ontdekt. (1.17). 

DE TmN GROTE AFDELINGEN. 

De centrale inrichting. 
Het gehele gebied der nationale productieve en constructieve nijverheid 

is verdeeld over tien grote Afdelingen, die elk een Hoofdtak van nijver-
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heid of groep van verwante Bedrijven vertegenwoordigen. Elk afzonder
lijk Bedrijf wordt op zijn beurt weder door een afzonderlijk Bureau 
vertegenwoordigd, dat een volledig overzicht heeft over de inrichtingen 
en personeel onder zijn controle, de tegenwoordige productie en de mid
delen tot verhoging ervan. De begrotingen van de Distributie-Afdeling 
gaan na goedkeuring door de Administratie, als bestellingen naar de tien 
grote Afdelingen, die hen verdelen over de ondergeschikte Bureaux, welke 
.de afzonderlijke Bedrijven vertegenwoordigen, en deze zetten de mensen 
aan het werk. (1.17). 

De productie. 
De Administratie mag de productie van enig artikel niet staken, zolang 

er vraag naar is. Stel dat de vraag zo sterk daalt, dat de fabrikatie ervan 
uiterst kostbaar wordt. Dan wordt natuurlijk de prijs· evenredig ver
hoogd, maar zolang de consument betalen wil, gaat de productie voort. 
(1.17). 

Alle begrotingen hebben onmiddellijk betrekking op de werkelijke 
dingen : het graan, het ijzer, het hout, de wol, de arbeid, waarvan in Uw
dagen geld en crediet misleidende symbolen waren. Uit de jaarlijkse 
productie wordt genomen de vereiste hoeveelheid voor het onderhoud 
van het Volk, en de nodige arbeid om het verbruik aan te vullen wordt 
beschikbaar gesteld. Wat aan goederen en werkkrachten overblijft, kan 
veilig besteed worden aan verbeteringen. Als de oogsten slecht zijn, wordt 
de winst kleiner dan gewoonlijk, dat is alles. Behalve door zulke voor
bijgaande gevolgen van natuurlijke oorzaken, is er geen fluctuatie in 
zaken. De stoffelijke welvaaz:1; van het Volk vliedt onverstoorbaar voort, 
van geslacht tot geslacht, als een steeds breder en dieper wordende 
rivier. (1.22). 

De distributie. 
Een grotere bezuiniging dan alle samen, wordt verkregen door de in

richting van ons distribut.ie-stelsel. Het werk, dat vroeger verricht werd 
door de kooplieden, handelaars, winkeliers met de verschillende bijvak
ken van makelaars, kleinhandelaars, agenten, reizigers en tussenperso
nen van allerlei soort, en met een uitgebreid verlies van arbeidsvermo
gen in overbodig vervoer en onophoudelijk gesol met de artikelen\ wordt 
nu gedaan door één tiende der mensen en zonder het onnodig draaien van 
een enkel rad. Onze statistici berekenen, dat een tiende gedeelte der wer
kers, die in Uw tijd op deze wijze bezig gehouden werden en onttrokken 
a�n productieve arbeid, thans voldoende is voor al de eisen der verdeling. 
Nu weet gij, waar wij onze grotere welvaart vandaan hebben. (1.22). 

Het ruilverkeer. 
Een Volk voelt er in deze tijd niets meer voor om waren in te voeren 

als deze in eigen land geproduceerd kunnen worden. Dall'l"door wordt de 
buitenlandse handel steeds meer beperkt en de lijst der voortbrengselen, 
die men niet in eigen land kan produceren, steeds kleiner, naarmate de 
vooruitgang toeneemt en de mensen meer geheimen aan de natuur weten 
te ontfutselen. Het is niet alleen om economische redenen of uit achting 
voor zich zelf, dat verschillende Volken liever alles zelf voortbrengen 
wat zij kunnen, dan van buitenlandse productie afhankelijk te moeten 
zijn. Het is evenzeer om de opvoedende en opwekkende kracht, die er 
van een veelzijdig industrieel stelsel uitgaat. 

• 

Ons regeringsbeleid brengt mede, voor zover het van toepassing is op 
de industrie, niet alleen het nationale economische stelsel te volmaken 
maar ook de verschillende takken van nijverheid in het land zo te ver
delen, dat ieder belangrijk district binnen zijn grenzen weder een eigen 
industriële wereld in het klein vormt. (1.13). 

Internationale samenwerking. 
Natuurlijk zien wij allen uit naar de eventuele vereniging der wereld tot 

één Natie. Dat zou, zonder twijfel, de laatste vorm van samenleving zijn, 
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en zekere economische voordelen hebben over het tegenwoordige federale 
stelsel van zelfstandige naties. Intussen werkt ons stelsel bijna zo vol
komen, dat wij aan ons nageslacht rustig de voltooiïng van het plan 
kunnen overlaten. (1.13). 

De leiding. 
De hoofden der tien grote Afdelingen of groepen van verwante Be

drijven van het Arbeids-leger hebben elk een twaalf- of twintigtal leiders 
van afzonderlijke Bedrijven ·onder zich. Deze tien hoofden worden ge
kozen uit de leiders der gilden, die tot elke Afdeling behoren bij stem-
ming der ereleden ervan. (1.17). 

DE GILDEN OF BEDRIJFS-ORGANISATIES. 

De leiding. 
De leiders der gilden, onder wier onmiddellijk toezicht alle werkzaam

heden der betrokken gilden worden verricht, zijn de hoofden der Na
tionale Bureaux, die hun Bedrijven in een der tien grote Afdelingen ver
tegenwoordigen en zijn tegenover de Administratie verantwoordelijk voor 
de arbeid onder hun beheer. De leider van een gilde benoemt tot de 
rangen_ onder hem. Doch hij zelf wordt niet benoemd, maar gekozen uit 
de opzichters, door stemming van de ereleden van het gilde. (1.17). 

De jonge werkers. 
Alle jonge werkers bekleden gedurende de eerste drie jaren van hun 

dienst de rang van gewone werklieden. Niet dan na afloop van dit tijd
vak, gedurende hetwelk hij beschikbaar is voor elke bezigheid op aan
wijzing van zijn meerderen, wordt iemand toegelaten tot· de keus van 
een eigen beroep. Deze drie jaren van strenge tucht gelden voor ieder, 
en onze jonge lieden zijn zeer blijde om deze school te verlaten en over 
te gaan tot de betrekkelijke vrijheid van de bedrijfsarbeid. Indien iemand 
zo dom ware geen keus te willen doen, zou hij eenvoudig een gewoon 
werkman blijven. Maar gij begrijpt wel, dat zulke gevallen niet dikwijls 
vooJJkomen. De natuurlijke geschiktheid ontwikkelt zich echter bij som
migen later dan anderen. Terwijl de keus van een beroep op het vier en 
twintigste jaar gedaan kan worden, blijft de gelegenheid ervoor open
staan tot het dertigste. (1.7). 

Eerst heeft men dus de rang van gewone werklieden, mannen van alles, 
waartoe alle jonge werkers gedurende de eerste drie jaar behoren. Deze 
rang is een soort van school, en een zeer strenge, waar de jongelieden 
leren gehoorzaamheid, onderwerping aan hogeren en plichtsbesef. Terwijl 
de uiteenlopende soorten van arbeid, die door deze klasse wordt ver
richt, de stelselmatige indeling der leden belet, die later wordt toege
past, worden toch gedragslijsten van ieder bijgehouden. De goeden ont
vangen passende onderscheidingen, terwijl de nalatigen gestraft worden. 
Het is evenwel onze gewoonte niet om door jeugdige zorgeloosheid of 
overmoed, indien niet van ernstige aard, de verdere loopbaan te laten 
bederven, en allen, die zonder ernstige moeilijkheden deze algemene 
klasse hebben doorlopen, zijn gelijk in hun keus voor de levenstaak, die 
z�i wensen. Na die keus gedaan te hebben, beginnen zij hun werkkring 
als leerlingen. (1.12). 

De leerlingen. 
De duur van het leerlingschap verschilt natuurlijk in verschillende be

roepen. Na afloop daarvan wordt de leerling volle werkman en lid van 
zijn bedrijf of gilde. Nu worden niet alleen de gedragslijsten der leer
lingen stipt bijgehouden en hun bijzondere ijver en bekwaamheid be
loond door gepaste onderscheidingen, maar op het resultaat dezer lijsten 
berust ook de plaats, die de leerling inneemt als volle werkman. (1.12). 

De rangen in het arbeidsleger. 
De inwendige organisaties der verschillende technische en landbouw

kundige takken van nijverheid verschillen natuurlijk naar gelang haar 
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bijzondere voorwaarden en toestanden dit vereisen. Zij komen hierin 
overeen dat al de werkers verdeeld zijn in werkers eerste, twede en 
derde klasse, naar mate van bekwaamheid. Deze klassen zijn nog dikwijls 
in onderklassen verdeeld. Overeenkomstig zijn positie als leerling wordt 
den jongeman een plaats aangewezen in ·een der drie �lassen. Natuurl_ijk 
stappen alleen jongelieden van buitengewone kundigheden de beide 
eerste klassen over. De meesten komen in een der twee. Naarmate zij 
meer ondervinding krijgen, klimmen zij op bij de regelmatige verho
gingen. 

Deze verhogingen vinden in elke tak van nijverheid plaats met tussen
pozen, die overeenkomen met de duur van het leerlingschap_ bij die tak, 
zodat verdienste nooit lang behoeft te wachten om te St1Jgen, of het 
rusten op de lauweren van vroegere inspanning iemand kan beletten 
spoedig in een lagere klasse terug te vallen. Een der voornaamste voor
delen van een verhoging is het recht om te kunnen kiezen, welke der 
verscheidene takken of methode.: in zijn bedrijf door den werker zal 
worden beoefend als zijn specialiteit. 

De laagste rang der leiders van het arbeidsleger, die van voorman, 
wordt bekleed door hen, die gedurende twee jaren hun plaats hebben 
gehouden in de eerste afdeling der eerste klasse. Als deze keus te ruim 
is komt alleen de eerste groep dier afdeling in aanmerking. Niemand 
k�mt op deze wijze tot het bevelen over anderen vóór zijn dertigste jaar. 
Nadat iemand leider wordt, hangt zijn rang niet meer af van de voor
treffelijkheid van zijn eigen arbeid, maar van die van zijn mensen. (1.12). 

De weg van bevordering voor de meest verdienstelijken van het 
arbeidsleger loopt dus door drie klassen naar de leidersrang en vandaar 
naar de hogere rangen. 

Doelmatigheid van het rangenstelsel. 
Natuurlijk zou zulk een rangenstelsel als beschreven, onpractisch ge

weest zijn in de kleine nijverheidsbedrijven van Uw tijd. In sommige 
ervan werkten nauwelijks genoeg mensen om voor elke klasse een enkel 
persoon op te leveren. Gij moet echter niet vergeten, dat onder de na
tionale organisatie van de arbeid, alle bedrijven uitgevoerd worden door 
grote scharen mensen. Vele Uwer boerderijen of winkels zijn nu mEIJ; el
kaar verenigd. Het is dan ook alleen dank zij de uitgebreide schaal, 
waarop elk bedrijf is georganiseerd met ennee ingeschakelde inrichtingen 
in elk gedeelte van het land, dat wij in staat zijn door ruil en over.
plaatsingen iedereen vrijwel het werk te kunnen geven, dat hij het beste 
kan doen. (1.12). 

Bijzondere voorrechten. 
Afgescheiden van de krachtige prikkel, gelegen in de omstandigheid, 

dat de hoogste plaatsen in de samenleving slechts open staan voor de 
hoogste klasse mensen, en dat de industriële rang de enige gelegenheid 
biedt voor maatschappelijke onderscheiding voor de grote meerderheid 
die geen ambities heeft op de gebieden der letterkunde, kunsten en we
tenschappen, zijn er verschillende andere prikkels, van mindere, maar 
wel.licht even doeltreffende aard. Dit zijn de speciale voorrechten, en 
vrijstellingen van discipline, die de betere klas werkers genieten. Deze 
privileges of voorrechten hebben, terwijl zij beogen zoo onschadelijk mo
gelijk voor de minder gelukkigen te zijn, Het resultaat om iedereen de 
begeerlijkheid van een hogere rang voor ogen te houden. (1.12). 

Prijzen voor bijzondere diensten. 
Het is zelfs niet nodig, dat iemand tot een hogere rang bevorderd 

wordt, om althans enige bevrediging van zijn eerzucht te ondervinden. 
Terwijl voor bevordering een algemene uitmuntendheid als werker on
misbaar is, worden eervolle vermeldingen en verschillende soorten van 
prijzen toegekend voor verdiensten, die niet voldoende zijn om bevorde
ring mede te brengen. Ook voor bijzondere daden en op zich zelf staande 
verrichtingen in de verschillende takken van nijverheid. Er zijn vele 
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kleinere onderscheidingen, niet alleen in de klassen, maar ook in de on
derklassen, die elk op zich zelf aansporend werkt op de inspanning van 
een groep. De bedoeling is, dat het geen enkele vorm van verdienste, 
welke ook, geheel aan erkenning zal ontbreken. (1.12). 

De hogere drijfveren. 
U moet niet denken, omdat wij in ons stelsel vrij spel laten aan onder

linge wedijver als een prikkel tot inspanning, dat wij dit als een ge
schikte beweegreden beschouwen voor edeler en hoger staande karak
ters. Dezulken zoeken hun drijfveren van binnen, niet van buiten, en 
bepalen de maat van hun plicht naar hun eigen begaafdheden, en niet 
naar die van anderen. Zolang hun verrichtingen in overeenstemming 
zijn met hun eigen krachten, zouden zij het een ongerijmdheid vinden, 
als men hen prees of laakte, als de resultaten toevallig groot of klein 
bleken te zijn. Aan zulke karakters komt wedijver onzinnig voor, en 
zelfs verwerpelijk uit een zedelijk oogpunt, omdat daardoor nijd in palats 
van bewondering kan komen, en eigenwaan in plaats van verdriet over 
de misslagen van anderen. 

Maar alle mensen, zelfs aan het einde der twintigste eeuw, zijn niet 
van dit hoog gehalte, en de prikkels tot inspanning moeten derhalve van 
een aard zijn, die rekening houdt met en zich aanpast aan hun naturen. 

Voor hen is een voortdurende aansporing door middel van de 
scherpste wedijver nog onmisbaar. Zij, die deze kunstmatige aansporing 
nodig hebben, voelen het zelf het beste, door de voldoening, die zij er 
uit putten. Zij, die er boven verheven zijn, hebben er geen behoefte 
aan. (1.12). 

DE \TltOUWEN. 
Zij leven onder geheel andere regels en maken eerder een bevriende 

macht uit dan een onderdeel van het mannenleger. Zij hebben een vrou
welijk Hoofd en leven onder uitsluitend vrouwelijk bestuur. Dit Hoofd, 
zowel als de hogere functionarissen, worden gekozen door de vrouwen, 
die haar tijd hebben uitgediend, overeenkomstig de manier, waarop de 
hoofden van het mannelijk leger en de President worden benoemd. Het 
Hoofd van het vrouwelijk arbeidsleger heeft zitting in het Kabinet van 
den President en het recht van veto over maatregelen, betreffende de 
vrouwenarbeid, met beroep op het Congres. 

In geen geval mag een vrouw een beroep uitoefenen, dat niet volko
men strookt, zoowel in aard als in zwaarte van het werk, met haar ge
slacht. Bovendien zijn de werkuren voor vrouwen belangrijk korter dan 
voor mannen. Haar worden veelvuldiger vacanties gegund en op de meest 
zorgvuldige wijze is gezorgd voor rusttijden wanneer nodig. 

Sprekende over de rechterlijke macht, moest ik U gezegd hebben, dat 
wij ook vrouwelijke rechters hebben, die door het Hoofd der vrouwen 
worden aangesteld. Gevallen, waarin beide partijen vrouwen zijn, worden 
door een vrouw besist, en als het een man en een vrouw samen betreft, 
moeten twee rechters van de beide geslachten overeenstemmen in hun 
uitspraak. Het gebrek ener dergelijke erkenning van de verschillende 
persoonlijkheid der geslachten, was een der talloze fouten van het oude 
maatschappelijk stelsel. 

Juist door het onderscheid der seksen vrij spel te laten, in plaats van 
dat onderscheid te willen uitwissen, wat blijkbaar het doel was van 
enige hervormers van Uw tijd, wordt het genoegen, dat iedere sekse in 
zich zelf en de aantrekkelijkheid welke de ene voor de andere heeft, 
gelijkelijk verhoogd. In Uw tijd bestond er gee_n werkkring voor vrou.: wen behalve in een onnatuurlijke concurrentie met de mannen. WiJ 
hebben haar een wereld apart gegeven, m�! haar prikkels, _haar e_�rzucht 
en haar loopbanen, en ik verzeker U dat ZIJ er zee� gelukkig m Z1Jn: Het 
schijnt ons toe dat bij U de vrouwen meer dan enige andere bevolkings
groep, de ergste slachtoffers Uwer beschaving waren. (1.25). 
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DE BEDIENDEN. 
Dat zijn jonge mensen der eerste jaren uit het arbeidsleger, de jongste 

werkers dus die beschikbaar zijn voor alle soort van arbeid, die geen 
bijzondere b�kwaamheid vereist. De omstandigheid dat zij huishoudelijke 
arbeid verrichten, is voor onze zienswijze onverschillig. U moet nooit 
vergeten, dat er geen onderscheid wordt gemaakt in de waardigh_eid v_an 
enige bezigheid, die de Natie voorschrijft. Niemand beschouwt zich hier 
of wordt door anderen beschouwd als de knecht van hem, die hij be
dient. Hij is de knecht der gemeenschap, der Natie. (1.14). 

DE VRIJE BEROEPSKEUZE. 
De vraag of iemand hoofd- dan wel handwerker zal z_ijn, laten wij 

geheel aan hemzelf over. Aan het eind van het tijdvak van drie jaar als 
gewoon arbeider, dat iedereen moet medemaken, kan hij kiezen, in over
eenstemming met zijn natuurlijke smaak, of hij zich geschikt wil maken 
voor een kunst of wetenschap, of dat hij zich in de landbouw of tech
nische vakken wil bekwamen. Als hij denkt, dat hij beter werk zal 
kunnen verrichten met zijn hersens dan met zijn spieren, dan vindt hij 
alle gelegenheid om de deugdelijkheid van zijn veronderstelde roeping te 
onderzoeken, deze te volgen, en er zo mogelijk, zijn werkkring van te 
maken. De scholen voor technologie, geneeskunde, kunst, muziek of toneel 
en van hogere vrije wetenschap, staan altijd open voor liefhebbers, zonder 
enige beperking. 

Natuurlijk vergissen zich velen te goeder trouw in hun roeping, en als 
zij inzien, dat zij aan de eisen der scholen niet kunnen voldoen, gaan zij 
heen en keren terug naar de een of andere tak van nijverheid. Niemand 
ziet er hen op aan, want men is -er juist op gesteld, dat sluimerende 
krachten worden ontwikkeld, die men alleen in de practijk kan onder
zoeken. (1. 7).

DE ARBEIDSVOORWAARDEN. 
Het is ook de taak van het Bestuur om steeds de voorwaarden van alle 

beroepen gelijk te maken, zodat alles even begeerlijk wordt voor de per
sonen, die er aanleg voor hebben. Dit wordt gedaan door de werkuren in 
de verschillende beroepen te laten afhangen van de moeilijkheid ervan. 
De lichtere beroepen, die onder aangename omstandigheden worden uit
geoefend, hebben op deze manier de meeste uren, terwijl een onaangename 
taak als b.v. die van mijnwerker, zeer weinig uren heeft. Het beginsel is 
over het algemeen, dat het werk van geen enkel mens zwaarder behoort 
te zijn dan het werk van een ander. De werkers zijn zelf de rechters. 
Deze regel kent geen grenzen. (1.7). 

DE ONAANTREKKELIJKE BEROEPEN. 
Het is ook een voortdurende studie van het Bestuur om de minder aan

gename beroepen aantrekkelijker te maken door grotere voordelen, zoals 
b.v. door meer vrije tijd te geven. Mocht er een beroep zijn, dat niemand
wil vervullen, en waarvan de uitoefening toch noodzakelijk is, dan 
wordt het om beurten vervuld. 

Neem b.v. het schoonmaken en herstellen der riolen. Als dat werk nog 
zo vuil was als in Uw dagen, dan zou het om beurten verricht moeten 
worden. Maar onze riolen zijn zo schoon als onze straten. Zij bevatten 
alleen water, dat chemisch gezuiverd wordt en geheel reukeloos is 
gemaakt. 

Dit is slechts een voorbeeld uit duizenden van alles wat er gedaan is 
om vuil of gevaarlijk werk te vermijden. De wereld zou niet aan die 
verandering gedacht hebben, zoland zij een klasse slaven bezat, aan wie 
zij deze onaangename plichten kon opdragen. Het gevolg der maat
schappelijke gelijkheid was, dat het ieders belang werd, zoveel mogelijk 
die onaangename plichten af te schaffen, daar zij om beurten vervuld 
moesten worden. Op deze wijzen zijn de chemische, geneeskundige en 
technische wetenschappen tot heil der menschheid geworden. (2.5), 
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HET OPVOEDINGSSTELSEL. 

Heel in het kort zijn er drie voorname grondslagen van ons opvoedings
stelsel. Ten eerste: het recht van ieder mens op de beste opvoeding, die 
de natie hem geven kan, in zijn eigen belang, om zijn leven te kunnen 
genieten. Ten tweede: het recht van zijn medeburgers om hem te doen 
onderwijzen als noodzakelijk voor het genot van zijn gezelschap. En ten 
derde: het recht van de ongeborenen op een verstandig en zedelijk ont
wikkeld ouderenpaar. (1.21). 

Hoger onderwijs is nu even goedkoop als lager, omdat alle leraren, 
evenals alle andere werkers, hetzelfde ontvangen. Wij hebben eenvoudig 
aan de leergang voor de gewone scholen, een half dozijn hogere klassen 
toegevoegd. Dit strekt de opvoeding uit tot het een en twintigste jaar, en 
geeft aan de jeugd de kans tot algemene ontwikkeling, in stede van haar 
op veertien of vijftienjarige leeftijd met een onvoldoende geestelijke uit
rusting op de wereld los te laten. (1.21). 
DE LETTERKUNDIGEN. 

Van letterkunde gesproken, hoe worden de boeken tegenwoordig uit
gegeven? Doet de natie dat ook? Maar hoe gebeurt dat? Geeft de regering 
zonder meer alles uit wat zij krijgt of oefent zij een soort van censuur uit, 
door alleen datgene te laten drukken wat zij goed vindt? 

Noch het een, noch het ander. De drukkerij-afdeling oefent geen con
trole uit. Zij is verpiicht alles te publiceeren, wat haar wordt aangeboden, 
maar alleen als de schrijver zelf de kosten voor de eerste druk betaalt. 
De kosten van het uitgeven van een gewoon boek kunnen gespaard 
worden op één jaars persoonlijk verbruiksaandeel, door zuinigheid en 
enige opoffering. Het boek, als het verschijnt, wordt te koop aangeboden 
door de natie. 

De schrijver krijgt een zeker aandeel in de opbrengst ervan. De prijs 
van ieder boek bestaat uit kosten van uitgave en een schrijversaandeel. 
De schrijver stelt dit cijfer zo hoog als hij wil. Natuurlijk als hij het 
onredelijke verlangt, is het zijn eigen nadeel, want dan zal men het boek 
niet kopen. Het bedrag van waf hem uit de opbrengst toekomt, verhoogt 
zijn crediet en hij wordt vrijgesteld van andere diensten, zolang dit crediet 
strekt om hem te onderhouden naar de maatstaf van het jaarlijks in-
komen van een ingezetene. 

Als zijn boek een vrij gunstig onthaal vindt, krijgt hij op deze wijze 
een vrijstelling van verscheidene maanden, een jaar, twee of drie jaar, en 
als hij binnen die tijd nog een gezocht boek uitgeeft, wordt de vrijstelling 
van dienst weer verlengd, zover als de opbrengst ervan toelaat. Een 
schrijver van naam slaagt er in van zijn pen te leven gedurende de 
gehele diensttijd, en de graad van zijn bekwaamheid, door de publieke 
opinie bepaald, is dus de maatstaf van de gelegenheid, die hem geschon
ken wordt om zijn krachten aan de letterkunde te wijden. (1.15). 

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 
In de waardering van verdienste op de andere gebieden van oorspronke

lijk talent, zoals muziek, kunst, uitvindingen, ontwerpen, enz. w?rdt een 
dergelijk beginsel gevolgd, ofschoon de bijzonderheden _ verschillen. In 
kunst, b.v. zoals ook in letterkunde, is het Volk de emge rechter. Het 
,,stemt" over toelating van beelden en schilderijen voor de _?penbare ge
bouwen en zijn gunstige uitspraak stelt den kunstenaar vrJJ van andere 
arbeid, om zich te kunnen wijden aan zijn roeping. Als zijn werk af_�on
derlijk verkocht wordt, heeft hij hetzelfde voordeel ervan als de schijver 
van zijn boeken! 

In al deze richtingen is de strekking van het stelsel hetzelfde: alle 
beginners in de gelegenheid te stellen, en zodra eni�- buite_ngewoon talent 
ontdekt is, het te verlossen van alle banden en het ZJJn_ vrJJe loop te laten. 
Vrijstelling van andere dienst is in zulke gevallen met bedoeld als een 
geschenk of beloning, maar als het middel om meer en beter werk te 
verkrijgen. (1.15). 
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VRIJE TIJD. 

Ho-e verlangend iemand ook moge zijn naar vrije tijd voor studie of 
overpeinzing, hij kan zich slechts op twee manieren vrij maken. Hij moet 
of door letterkundige, artistieke of wetenschappelijke arbeid de natie 
schadeloos stellen voor het verlies van zijn diensten, of hij moet een 
voldoend aantal mensen krijgen, bereid tot zulk een schadeloosstelling bij 
te dragen. Geen gezond mens kan zijn aandeel in de arbeid afschuiven en 
op kosten van anderen leven, onverschillig of hij zich met de mooie naam 
van geleerde si-ert of toegeeft eenvoudig lui te zijn. 

Maar toch is ons stelsel elastisch genoeg, om vrij spel te laten aan 
elke aandrift der menselijke natuur, die niet bedoelt anderen te overheer
sen of te leven van de vruchten van anderer arbeid. Behalve de vrijstel
ling door schadeoosstelling, bestaat er ook de vrijstelling door eigen 
opoffering. Iedereen kan op zijn drie en dertigste jaar, als zijn diensttijd 
half verstreken is, eervol ontslag krijgen uit het Arbeidsleger, op voor
waarde dat hij zich voor de rest van zijn leven tevreden stelt met de 
helft van het verbruiksaandeel, dat de andere ingezetenen ontvangen. 
Het is heel goed mogelijk om van dit bedrag re leven, ofschoon men 
afstand moet doen van weelde en mogelijk ook misschien van enige 
gemakken. (1.15). 

HET LEVENSDOEL. 
De arbeid, die wij moeten verrichten als ons aandeel om allen een 

goed stoffelijk bestaan te verz-ekeren, wordt geenszins beschouwd als 
de belangrijkste, de voornaamste of waardigste inspanning onzer ver
mogens. Wij beschouwen hem alleen als een noodzakelijke plicht, die 
vervuld moet worden, alvorens wij ons geheel kunnen wijden aan d-e 
hogere uitoefening onzer vermogens, de geestelijke en verstandelijke ge
nietingen en werkzaamheden, di-e alleen "leven" mogen heten. Al het mo
gelijke wordt inderdaad gedaan, door een billijke verdeling van lasten, 
en door alle soorten van bijzondere aantrekkelijkheden en prikk'els, om 
aan onz-e arbeid het vervelende te ontnemen en betrekkelijk is de arbeid 
dan ook gewoonlijk niet vervelend, hij is dikwijls zelfs opwekkend. Maar 
niet onze arbeid, doch de hogere en ruimere werkzaamheden des gees
tes, waaraan wij vrij zijn ons te wijden, zodra onze andere noodzakelijke 
levenstaak is verricht, worden beschouwd als het "hoofddoel van het 
bestaan". 

Maar welke ook het onderscheid is tussen onze persoonlijke voorkeur 
in 't gebruik, dat wij van onze vrije tijd zullen maken, wij komen allen 
hi-erin overeen, dat wij het oogenblik van ons ontslag uit het arbeids
leger tegemoet zien als het ogenblik, waarop wij eerst in het volle bezit 
van ons geboorterecht zullen komen. Het tijdstip, waarop wij pas waar
lijk meerderjarig zullen worden en ontheven van tucht en toezicht, met 
het loon voor ons gehele verder leven in eigen b-eheer. 

Een en twintig jaar oud, worden wij mannen. Met vijf en veertig jaar, 
hernieuwen wij de jeugd. Middelbare leeftijd, en wat gij ouderdom pleegt 
te noemen, wordt nu, eerder dan de jeugd, gehouden voor d'e benij
denswaardige tijd des levens. Dank zij de betere voorwaarden van be
staan en vooral de vrijheid van zorgen voor iedereen, nadert d-e ouder
dom eerst vele jaren later en met een veel vriendelijker gelaat dan 
vroeger. (1.18). 

Leest en bestudeert dan de alom bekende w-erken van Edw. Bellamy : 
"In het Jaar 2000", en "Gelijkheid voor Allen". Verkrijgbaar bij ons, onze 
in elke plaats van betekenis gevestigde plaatselijke afdelingen en alle 
boekhandelaren en leesbiblioth-eken. 
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De Heer DE VRIES, zaken
�an, wonende te Bloemen
daal.-

R A P P O R T .-
=====--========= 

In de zaal waren ongeveer 80 personen 
aanwezig, waarvan een vrij groot aantal personen van bui
ten de gemeente Alkmaar afkomstig was. Te ongeveer 20.
uur werd de vergadering door den voorzitter van de afdee-

KNV-ling Alkmaar der I.V.B., HILBERTUS ZINGLR, geboren te 
Munster (Dld.), 9 September 1903, kapper, wonend_e te Alk
maar, Ridderstraat No. 12, met een kort wel�komstwoord ge-

� NV� opend. Hierna nam de VRIES uit Bloemendaal het woord. Hij 
zeide o.m. de democratie te willen bespreken, gezien van
uit de Bellamysamenleving. Hij zeide o.a.: 11\'larmeerje t_egen
woordig met de menschen in het Westen spreekt over de demo

.oratie in het Oosten, dan zeggen zij: "Daar bestaat geen 
democratie, want er heerscht onderdrukking en vervolging". 
Vergeet echter niet dat deze menschen uit het Oosten fel 
meegevochten hebben voor de overwinning van de democratie. 
Wanneer je menschen uit het Oosten spreekt, dan zeggen zij: 
"Daar in het Westen bestaat geen democratie, daar bestaat 
alleen kapitalisme". vrat is democratie en wat is de waar
heid? De democratie in Amerika en Engeland is politiek ge
oriënteerd. In Oost-Europa bestaat economische democratie. 
Wanneer wij Bellamyanen de democratie willen verwezelijken 
gaat het er niet om een politieke partij de wind in de 
zeilen te geven. Het gaat erom een betere en een nieuwe 
maatschappij te krijgen. Hoe kunnen wij tot de gewenschte 
democratie komen, zonder de geweldadige revolutie, zonder 
de dictatuur van het proletariaat van het Oosten, of de 

kapitalistische democratie van het Westen. Wij deelen de 
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de zienswijze van den Amerikaansche journalist fil>WARD 
1LAMY. Wat wil BELLAMY? In de eerste plaats economische ge
lijkheid voor allen. Wij moeten gezamenlijk produceeren, 
niet ten behoeve van de winst, maar ten behoeve van den 
consument. President Roosevelt was ook een bewonderaar van 
hetsysteem v�n Bellamy! Om tot een betere maatschappij te 

•komen, moeten wij beginnen de jeugd anders op te voeden.
In een Bellamy-staat bestaat een leerplicht tot het 21 ste
jaar. De jeugd wordt na het 14e jaar regelmatig psycholo
gisch getest, om den juisten man op de juiste plaats te
brengen. Om de gemeenschapszin aan te kweeken gaan zij
van hun 21 ste tot hun 23 ste levensjaar in den "arbeids
dienst 11 , zooals Bellamy het in zijn boeken beschrijft.
Daarna gaat men het. 11 arbeidsleger 11 (de maatschappij�.
Als men in de maatschappij komt, begint men allen van de
ondexste trede van de maatschappelijke ladder. Dit bevor

dert een betere kijk op de geestesgesteldheid van het in
dividu. zoo krijgt ieder de gelegenheid om op te klimmen!,
dan pas kan men spreken van ware democratie. Het besturen
van den staat i� een Bellamy-samenleving is niets anderp
dan het besturen van de economie. Het geheele inkomen ✓ar}.

het volk wordt gelijk onder ieder lid van de natie ver
deeld. Door een bureau voor de statistiek is het gemakke
lijk te berekenen, hoeveel de productie van het volk be-

.. _draagt en wa� ieder hoofdelijk ter beschikking krijgt. Het 
bedrag aan geld wordt ieder jaar voor een ieder af�r
lijk op zijn giro-rekening overgemaakt. Hij kan niet�nger 
dan een jaar over dit bed.i.-ag beschikken. In een Bellamy 
samenleving·wordt alles op rekening overgeschreven, om te 
voorkomen dat men elkaar besteelt, en bedriegt, zooals in 
de huidige samenleving, waarbij 90% van de gevelde vonnis
sen uit vermogensdelicten bestaan.------------------------
Groote welvaart in.het land beteekent groote welvaart voor 
het individu. De grondstoffen, die wij zelf niet bezitten 
en van het buitenland betrokken moe·ten worde.u, worden door 
middel van een soort clearing�systeem betaald. Bellamy 
stelde zich een geleide economie voor, waarbij het onbe
staanbaar is dat, zooals nu in Amerika gebeurt, bijvoor
beeld bij J.1;diso.n-fabrieke11, men patent bezi1, op het ver

vaardigen van "eeuwigdurende" gloeilampen, doch deze lampen 
niet in den handel worden gebracni., omdat uiteindelijk de 
productie e.u aus de winst za:l,. ophouden. Om ovei·pL·oductie 
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Vraag: 

� Antw.: 

Vraag: 

Antw.: 

in een Bellamy-staat te voorkomen, stoppen wij den arbeid 
op 45 jarigen leeftijd.-----------------------------------

De handel zal gecentraliseerd worden. Er zullen groote 

warenhuizen komen, met deskundig personeel, terwijl er een 

centralen bezorgingsdienst wordt opgebouwd. Het publiek 

in .b,et. algemeen noemt ons nu nog wel een utopisten, eens 

zal er echter een tijd komen, dat men ons dankbaar zal 

zijn voor ons idee. Er zijn .in de I.V.B. "vogels van aller 

lei pluimage'1., .va.n uiterst limes tot uiterst rechts. Wij 
doen echter niet aan politiek, want het heeft geen zin el

:kander blijvend te bestrijden. In een Bellamy-samenleving 

is het probleem van de werkloozen geen probleem meer. Zij 

zullen worden ondergebracht in niet rendeerende bedrijven, 

d�e genationaliseerd zullen worden en waarbij dan de pro

ductie ui tslui te.nd aan die groep werkloozen ten goede 

komt. Vfij, hebben de regeering .verschillende wetsvoorstel

len gedaan, doch tot op heden hebben wij nimmer iets ge

hoord. De regeering zal voor groote problemen komen te 

�taan. In 1948 zullen er in ons land weer 500.000 werkloo

zen zijn. Dit zijn officieele cijfers. Wanneer wij aan een 

Bellamy-staat toe zijn weet ik niet, wel ben ik er van 
overtuigd dat hij komt.-----------------------------------

Hierna was er pauze en werd er gelegenheid geboden om 

schriftelijk vragen te stellen. Er werden een tiental vra

gen ingediend. Enkele der voornaamste vragen luidden:----

Hoe denkt U de Bellamy-staat nationaal te verwezelijlcen?--

Internationaal acht ik een Bellam.y samenleving te verweze

lijken, nationaal echter niet. De nationale gedachte 

heerscht meer bij de Nederlandsche Bellamy Partij, dit is 

de gr0ep Bellamyanen, die zich van ons afgescheiden heeft, 

voornamelijk echter omdat zij de Bellamy-gedachte langs 

politieke weg denken te verwezelijken. Wij deelen dit 

standpunt echter niet. Wij denken internationaal en be

dienen ons daarbij van �e esperanto-taal. In het voorjaa;

van 1947 houden wij te Gent (B.) een congres.-------------

Is er in een Bellamy-staat nog politie en een leger noodig? 

Politie acht ik ook in een Bellamy samenleving noodig. Een 

leger niet, tenzij een kapitalistisch land ons met geweld 

zou beletten de Bellamy samenleving te verwezelijken. Ik 

zelf sta op het standpunt van het anti-militairisme, ook nu 

Dit is natuurlijk mijn persoonlijk inzicht en geenszins 
dat van de I.V.B.------------------------------------------

Te ongeveer 22.45 uur werd de vergadering, die een rustig 



rustig verloop had, door den voorzitter H. ZINGER gesloten. 

In de zaal war&n geen propagandistische vlaggen of affiches 
aanwezig.-------------------------------------------------

In de pauze kon men zich van verschillende brochures, de 
Bellamy gedachte betreffende, voorzien.-------------------
In het dagblad 11De waarheid 11 , d.d. 18 Februari 1947, werd 
per advertentie de aandacht op bovenvermelde vergadering 

�&vestigd.------------------------------------------------

Het bestuur van de I.V.B., afdeeling Alkmaar (de afdeeling 
Alkmaar bestaat uit ongeveer 50 leden), wordt vertegen
woordigd door de volgende personen:-----------------------

-.. Voor�itter: HUBBHTUS �INGER, geboren te Munster (Dld½, 9 1
September 1903, kapper, wonende te Alkmaar, Ridderstraat l� 

- Secretaris: ISEJ3RAND PETRUS WILLEMS, geboren te Wi1\�.
( j 

stad, 6 December 1882, betonijzer-vlechter, wonende te
Alkmaar, Ui tenboschstraat No. 52 ;--------------------------;

-Penningmeesteresse: CATHARINA WIJBRANDINA CHRISTINA MARGA
RETHA HOOGLAND�SCHERMiRHORN, geboren te St. Maarten, 31
October 1895, wonende Stationsweg No. 110 te Alkmaar.----



Vraag naar aanleiding van een verGaderingsverslag. 

28 Februari 
B. 11131. GEHEIM. 

MB. 

verzoek om inlichtingen J.I-I.v.d.Stijl. 

Hierdoor heb. ik de eer U te verzoeken mij - indien moge
lijk - te willen doen inlichten omtrent J.H.v.d.Stijl, wonende 
te 's-Gravenhage, die te Leiden als spreker optrad op een vergadering 
van de Internationale Vereeniging "Bellamy". 

Tevens moge ikU verzoeken.mij te willen doen 'nlichten 
omtrent de eventueel door hem ontplooide activiteit op p olitiek ge
bied. 

Cnll.: d-P.

HET HOOFD V .AN DEN CENTR.ttL.EN 
t.J!ILIGHEIDSDIENST
IJ.Namens .dezen: 

J .G.Cra· bendam. 
Aan den Heer 
van Politie 

te 

Hoofd Hoofd-Commissaris 

's- GRAVE W HA GE. 

') 
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OVERZI0HT 
Op Woensdag, 12 Februari 1947, te 20 uur, is er 

vanwege d._ Intern.Ver.Bellamy, afdeeling Leiden, in

, het café 't Raedhuis alhier, een openbare vergadering
gehouden, alwaar als spreker optrad J.H.v.d.STIJL, wo

nende te 's-Gravenhage. 

Spreker somde uitvoerig de fouten op, welke er 

naar zijn zienswijze kleven aan het huidige kapitalis

tische stelsel. Dit stelsel is er op gebaseerd winst 

te maken en niet te produceeren naar behoefte. Met tal 

van voorbeelden toonde spreker het verkeerde van dit 

stelsel aan. Hij wees er o.a. op, dat er een groot te

kort is aan textiel voor de bevolking, doch dat de fa

brikanten liever vlaggendoeken fabriceeren dan b.v. on
dergoederen, omdat aan dit artikel (ondergoed), door 

dien fabrikant minder wordt verdiend. 

Ve:evolgens behandelde spreker de Bellamy gedachte, 

welke gebaseerd is op productie naar behoefte. Met een 

opwekking deze gedachte te verbreiden als eenigste mid-

del om uit den chaos te geraken, besloot spreker zijn 

betoog. 
Aanwezig waren ongeveer 35 personen en de bijeen-

komst had een ordelijk verloop. (De zaal bood ruimte 

• voor ongeveer 180 personen).

AAN het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst. 
Javastraat 68 te 
1 s-G RA V E N H A G E.

10.000 • 3 · ·•1 



19 Febr. 7. 

B .x. ·10963. 

R" TV. 

G.E!HB IM. 

Ned.Bella.my Partij. 

Volgens verkregen inlichtingen worden pogingen 
in het werk gesteld om te koë1en tot·oprichting van een nieuwe 
Vereeniging, waarin de Inten1ationale Vereeni�ing Bellamy en 
de Nederlandsche Bellamy Partij zouden worden opgenomen. 

Mededeelineen over coed- of afkeuring betreffende 
deze po5ir..g tot fusie, ..::oeten worden gericht aan N.G.P.erson, . 
Dennenstraat 10, Nijmegen. 

Ik moge U verzoeken een onderzoek te willen doen 
instellen naar de vorderingen,van deze �usiepoging en raij het 

,resultaat te wiJ.len doen berichten,waarbij ik tevens gaarne 
de· persqnalia en poli tielrn or,ienteering van Pierson zal ver
ne)")en. 

HI1T HOOFD VAli J)EN CEN'IBA:EN 

Commissaris v.Politie VLILIGHi;J!)5DI:!.tNST, 
namens dezen: 

te 

J.G.Crabbendam. 
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Hierbij t1eb ik !le eer U afschrift aan te bied.on 
van een veralng van .con op 16 Januari 1947 te Utrecht 
gehou,1on �penbnrc verr,adtrr1.n,· von e Intcrnutio1illl.e 
Vereenig:i.ng "Bellmey11 

:1 21".:wr -der� inhoud ,�ru1rvru1 ik -ot e 
veruij:zen. 

• ,,. • Poli tic te Ji•m tordom.
n h " Rottordn.o, 
is " n • r.:-llrav<:mhsge,
u " f1 Gro ningen.

c.v.n •
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VERSLAG van een opcnbar0 vergadering vém do "Internation,,.-
le Verecniging Bellamy", afdeeling Utrecht, gehouden op 
Donderdag 16 Januari 1947 te 19.30 uur in het N.V.Huis t·: 
Uilrecht. 
Als·. spreker was aangekond].ga:··J ♦ -Bo�gaa1·<L_ __ wone1l!cfo Har
$tenhoekweg 17 t c S chevening:m, d;Le zou spreken over he·f; 
èndorworp: 11Vrede??? 11• 

Deze vergadering was aangekondigd· in c1ivorsc UtrechtscLc 
couranten en door middel van oen reclamcauto in do stat. 
Aanwe�üg waron ong;::voçr 110 p2rsono:n., waaronder 30 �ot -
won en 1 persoon in uniform van h('.;t !'Icdorlanclsche l,:,°.'Ol'.
S�andookeh of lGuzcn w�ren niet aang0bracht • 
Achter in de zaal was op twee taf0ls "Bullamy" •··1'.::ctn.m· t ,, L 

toon gesteld zooals ttBcllamy0 -nicuw;::i 11
, officieel orgaan 

van do Intcrnationalo Veroeniging 11Bcll:1my 11 on ttH;::� Bol-· 
lamystclsel� 
Te ongeveer 19. 40 uur werd do vergadering à oor o,·m onbc
b:::nd gebleven persoon goo1->cmd. Dozo zei o.m.; 
"Dit is 8nzo eerste vergadering na den oorlog. D�z0 avm.� 
spreekt vriend Boof:i;a2.rd, ui tgczond.,.Jn door �1et landclijL 
bestuur� voor ons óm ,nzc godac 1rto wc,.-)r wat op te fris:c:c". ,'.1, 

Dit gobaurt gohool belangeloos, dividend wordt �ict uit-· 
gekoerd. All0 bezi tting,m van d:, vorocniging zijn ;m oor-· 
logsti jd in peslar;gcnom;:n. Dû Bcllarnyg,)d�whto heeft och--
ter niet geleden. Ik verzoek U tharnJ even op te staan, 
om Mr .Dr. IJ sscl to h0rdG:nL.m, óón va.n de: grootste voor
vechters van de B"llm.J.ygcëlachtc. 
Wij betreuren hot, dat oen gcdool to zic�1 van ons heeft 
afg,,schuidcm en onder d.Jn naam 11 fü·;è.arlo.ndscho B.)llaoy--
partij11 zich in de politiek heeft . stort. Onze statu.ten 
houden zich buit .m do politieke aronai In de Twocdo ·;:a•· 
mor zijn wij niet vcr-i:;og,.mwooi�uigd 1 maar onzo st;-;rn drin, ·i; 
toch wel do'or tot ·hot parlcï:i�:.at. Strijd üi niet noo<Hg, 
];r is gcn·oos voor L:C:oreén, maar men ziçt geen kww Cl;� 

oplossing to vinden. Hot volk hcDft è.c vcrantwoordcli;jJ; .. 
heid. afgGschoven ep de voll::.svert..;r�on,doorcl.i:;ine; on houc1t 
zich.vorder bezig mot bioscopen, vootballon,�nz !

H0t spoo� 
van do vverkoloo?h:-:iq. komt weer n8:ar. v9r,on. Men_ voorsp 1.:1·:;
dat er over oenige Jaron oen half m1ll1o�n warkloozon zul-· 
lon zijn. Wanncor de medische•- en toclmisc.h:) w..:t0nqchap 
hot niet verdor f_!;obracht l1acldon dan de cconomisclh: wct,,n-· 
schap·, zou het sl,Jcht mot ons g:,r;tcl<"'. r:ijn. 
Bij de bockonui tstalling is gcl . .:gcnh·;:;iç� :üch als lid er, 
als abenné •P ons orgaan to laten inscllrijv(;n. }Jr is Vl:r
der niots bÎj ons to halen of to vor<.li8ncn_. Nar1st God w_ij -_ t 
Bcllamy ons do::1. w-Jg naia;r Vr,:-do. cm w cl vaar� voor all,m .-

11 

Boogaart boharideldc hierna oorst du bctccl,�cnis van hot 
. woord 11 utopic 11 , wa2.rna hij eon o�-�rzicht ·;af over <la 
zicnswij?,en van dc 0 Internationale V 0rb,-:11.iging11• 

-Hij-
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Hij zei,: 11 Het maatschappcJ.ijk vor1wor is nu g"corapli-
ccordor geword cm dan in de ocrti jdon. D.; bcworn)r:.=i vand<; 
hcd..:; wereld zijn van elkaar afhan) .. clijk. In 1929 kwan...,n
·er mooilijkhodcn. De concurrontL, w,_rd ondragelijk, D,1 
cco;nor:1.ischo doskundj_gcn .v.:.1rteldun, dat dG?.c verschijnse
len niet nj_ouw war,)11. •. Wo kreg'-'n 20 millioon, w.crkloozcn. 
Mon hoofi, toen rneri. gcon ui twcg zag, :tvs.dcrt!n Staat Il in 
den ar-:m genomen. De Staat moest maar gaan stqunon, In Lor.
den werd j_n 1933 con confor:·;ntio gohoudun, Mlm had er ,·c,r
t�•uwon i.n, maar dit vortrcuwon word bcschai.:.md. Het werd 
nog erger, er kwam doval�atic, inflatic t ..;nz. Divc,rso e:co
nomon bemoeiden zich mot deze kwestie.In 1938 zou de toc
st·and, weer normaal z ijn. Inmiddels J.c,,,û do monschhoid hon-
gcr, . omdat er con oversc.liot VQ.n procluct1..:11 was •• Eon op
lossing werd. niet govonà,:m., Er kwur,J:;}l.i:}e tusscho:n do vol
ken. De strijd om hot bestaan ging ftt'èt · alleen tussc.hcn 
indi viduoolc pcrsonon, maar ook tusschon g:..·ootc volksgroc-
pon. De Dui tscho producten voor .hot Noord.ulij}: ' halfrond 
en de Japanscho voor hot Zuidelijk halfrond vn:r:.m goodkoop. 
Do crisisvcrsohijnsolon vordw0n,m-niot. Gtüilt;:l 1 Edison, 
Pastour on and·oren waren allen ui tvind:-rs à.io 'îcstr .. dun 
worden. Hocl vroo�or gin,,.,m ze op_.-_. don bro.n0:::;"!ïapel. Er 
waren monschon, die hLn Îduo doorzetten.:. Dv J:.usto d:nik
bccldan komon va11 con schijnbo.r,.m look. 
Zoo kwam er con niomv idco naar vor,::n. Zou .h,:t niet mogo
li jk zijn oen oconomisch plan. voor to logr�on, om zoo to k�-· 
mon tot oen nat1.mrJ.ijk streven naar welvaart en buitaaus
middolun? Zooiots 'po stond ci:-::onlijt al. Was dit id t;O te Vé.:Y.'

wczonlijkon? Wij 1.varon, mot tonüjdostcll;_ng dor dogma's 
don economische wct::ms-;hap j maar lcol-�on. W:...j hobbun oen 
plan sa:m(mgestolcl 1 con plan met porspoctL::f. De: eerste phn.-•• 

· se is con nieuwe maatschappij. Een 1::.antal pl!rsoncn sticht-
ten de "Int,Jrnationo.lc Vorconiging Bollo.my". Wo moeston de 
mcnschon toelichten, voorJ.ict-�tcL ,:m inlichten. Dit .hobbvn 
wc gedaan tot dit vcrbocLm werd. 
Bellamy gaf in 18.83 een book uit, g:.d;j_told "Lool�ing h_;.ck
ward, 11 de �{ollandsch0 tit,;l'ü: 11 In het jo.2.r 2000 11• Hij is 
con groot psycholoog cn·goot het-vorhaaJ. in �en smotulij
kori vorm, don vorm van ::; en rcilman. 11 

Na con ·overzicht van don inhoud van dit book tu hobb,Jn gc
ffovon, vervolgt .spreker: 
Bcllamy geeft aan w 8.t technisch mogcli jk is. Hij dacht, 

dat het zco voldo::mdo was, maar hij v;,,.rd tclcurg,1atold.Mcn 
boycotte hem· en hij w0rd bolacholi jk g<..Ii1aa}.-.t. W:Lj lwbb;1n b.:;-
hoof�e aan oen nieuwe orde, aan ocn'workclijkon opbouw. 
Er mpct ,wolvaart zijn, opdat wc kunnen lovon, ons aange
naam ,k1,1.nn2n bewegen. Daarvoor zijn in èl.c corsto plaats 
stoffelijke mi&dclon van bcsta2.n noodig. Duz<.; boBtao.n in 
ovorvlood, _dit h0cft de ovorproducti0 voJ.do0ndc b0wezcn. 
Noodig is: Arbbid. Is er arbcid?.Hct nnntnJ. productieve 

-monschcn-
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mcnschcn is nu nog heel klein, ma2.r Z8 :uJ.Jn or gC;
noog. · Dan moot or con methode zijn om t.__, vordeclcn.Di t 
liot men over a� .. n hot geld. Er was gele: go.1O0g, m_o.;:;r 
het circuloi.'irde ;i_'û.,;t genoeg. Do oorznnk hi...,rvan is 
het zgn. wL-1stst,.,.iscl. Du re sul tat,.m vo.n den urboid mo,>· 
ten worden gewaarè�cord on do productie mo,:,t worden ver
deeld. Er is oen J·,wrmo keuze. Do best,, kHalitoit mo,:,t 
wordon gcfabriccs,;:.:'à. Aan de artikelen wordt een bopnnl-· 
do waard-:; tocg�kond on aan ieder oen golijk an.ndoc:lr 
Er moot geworKt wc, 1on volgens con systuofü.Du arboi&s
cnJri:_i;ic wordt vcrrrocd. Wc moeten dan ..c-n soort grond.wet 
hebben on do stofÎolijke belangen voor iûdcron inwoner 
to bohartig�n van zijn geboorte af tot zijn dood to,l.P0r� 
soonli jk crcdict vwrd. t ui tgokoord. Bij Bcllamy vimbn \'ï-.;

goon uniforme ding on. Dit is toch hoclûmfüü niet noodig. 
Verdor wordt er füm voor oen moc1._;Tn atlninictrnti,)f ap--

po.rao.t gozorgd. · 
De gevolgen op moreel go bied 7,ijn: lo, da.t c.ll0s wa.t 
tot striJd lèidt, sterk wordt verminderd; 2e. hot ont
noomt de oorzt:::"tk van maat schap:i,:,clijlrn rnüJdrijv,;n,T.,;r 
bli jvcm dan nog ;;,llcon ovor de s0X11..__ 01.c n:itlrj_jvon.Mt:.r> .. r 
hot' bclangrijk:1tc is, dat .h0t b,;stazm van de menschh t;id 
wordt gewaarborgd. B0llamyancn moeten �ücl1 voroonig{m om 
gczamnlijk propaganda. t<.:i mah.on. B,:lL:..my lîloct do publie
ke opiniG zi.jn. 11 

In do pauze vvord gol0gcnhoià g..::g1JvGn oc.l:'iriftcJ.j_;j:rn vr2.g1Jn 
t0 stollen -' W..;lkc door Boogaard na de panzo wcr<L,n bcm1.t
woord. 
Do eorsto vraag luiddo: " rtoc is do s:-:.iarJsr0gcldmg voor 
mo.::r gcschoolëlcn'?" 
Hierop werd ge::e.ntwoorél � 11 Hct ond,1rwij 3 is voor al1c:n c;o-
lijk. Br zijn dus cccn o�tra uitgaven voor bookon,cnz. 
Iemand kan m.::;Dr ge.ven 0cl-::rüccn hoblJcn van d0�1 :3chcppcr, 
fil[W"r niet van de m:.mscl10n. Sup0riGure mcnschon mog�n 
trotsch zijn op hun brein, n,aar :?.ij V()rplicl.lt0n zich 
hun gaven in diC;nst te stellen v,3...,· de m,mochhe:id. De 
koopkracht 6s voor allon gelijk." 
DJ 2o vraag luidde� 11 Hoo stcat hot 1n-.::t 11.,:t afzworen van 
hot persoonlijk ogo!smo on hot bchocrscha� vnn het tn
pitalismc door Amerika?" 
Hierop word r;o2i.ntwoord: " Wc nootcn kunnan gr,ni,.,ton va.n 
alles wat or voortgebracht wordt. Wam1ccr ik mc��::lf wil 
dienen, moet ik tevens anà.cr::n dienen., Pioni0rs mo0ton 
zj.ch opofferen. îiiorvoor moot men cgo!l smc op�;ij �cttcm. 
Hot oi60n bcLmg moot vis. t.ot 2..lgcmci.m bclc..ng e'.l.nn. 11 

Do vcrgud.crinc; had ucn r-u.stig verloop en cindi.gdc ,m • 
22.20 uur. 
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Verslag van een operbare vergadering ven de Interx.ationale Verecni
ging�BEUlemy: nfde�ling Ut�echt, gehouden op Do�derdAg 16 Januari 1947, 
2;:,r.vs ng- '.l 9, 30 1111r 1n 4e iï�rJ:!i:!Cel var. het } • V. Huis �an de 01::ëdegraeht te 
Utrecht J Als spre Ker was �ange�i-wàf�s!Ç;;;� r J, Booç-,a�rd, wone t.c...e H'.":r
ste nho'.: kweg 17 te Schever in,�en, , rw ·tp: 'lfvrede??". Bs tsegsngspYl.JS 
w;;i.s f,0.5-0". Deze vergaderiu6 was '.t"i; ts 1to12e-0 aane,ekoruigd in diverse 
Utrechtsche cou.xar.ten en door middel van een"reclameauto�in de stad, 
Aanwezi� wEren on�eveer 110 personen, w�Eronder 30 vrou�en en 1 persoon 
in � uniform van het J· ederl2r dsche le6er. Spandoeken of leuzen waren 
niet 8angebracht. 

Admini-st,,/� van .de afdeeJir1&-Utrech� J. van W•�s, wo
nende Pr,P'i'e�r Pullelaan 8 �rtetsdijk. 

/ / u!Jd'4 # 
Achter in de zaal was op t'Vee t8fels f'Iëê'.rûur ten toon gesteld � 

treffer.è:e àe Bs1lamJr6edacbte, e ,à-, "Bell::- mynieuws", officieel orgaan 
van de Ir.ternationale Veree1 iuine 11 Bellamy" en "Het Bellamystelsel". 

Te 01.geveer 19+40 uur werd de vergadering door een onbekend geble
ven manspersoon als volt�-t geopend•""�� e,.�. 

"Dit is onze eerste vergadering na den oorlog. �eze avond 2"T 0 ekt 
vriend Boogaard uitgezor.den door het l8ndel�k bestuur,�'P..iF ons om 
onze gedachte �8'-wat op te frisschen. Dit gebeurt �1� bel8,geloos, 
dividend wordt niet uitgekeerd. Alle bezittirgen var ds vereeniging zijn 
in oorlogst�d in beslag genomen. De Bellamygedachte heeft echter niet 
geleden. Ik veT7'0ek U thans even op te stPan

_, 
�l:l@rdenke!'l Mr.Dr.IJssel 

L t,_ CL.e Cehepper, éen van de grootste voorvechters van de BellamygedachteL 
-�••'' /h, -mj betreuren het

.,.
dat een gedeelte zich van ons heeft alfgescheiden en

onder den naam "Nederlandsctie aell.�11 zich in de politiek'1gestort 
(heeft .J Onze stafüten houden zich buiten de politieke arena. In de Tweede 
Kamer zijn w·j niet vertegenwoordigd, maar onze stem dringt toch wel door 
tot het parlement 4ft tle :legee1 ing. Strijd is niet noodig. ::]r is genoeg 

,-� voor iedereen, maar men ziet geen kc1ns ..Q-l'lt" een oplossing te vinden • ...ge+ 
is wsl moei] ijk NCFkers hiervoor -te vir:tc.lsn. Het YOlK. heeft de verantwoor
delijkheid afgeschoven op de vol�svertegenwoordiGing en houdt zich verder 

.... bezig met bioscopen, voetballen enz. Het spook van de werkeloosheid 
komt weer n�2r voren. Men voor�pelt dat er over eenige jaren een half 
millioen werkloozen zu.llen zijn. l'fannä.:r de medische- et technische we
tenschap het niet verder gebracht haa'� de economische wetenschap, 
�lSs het slecht �ttld� ;1)-, j--,Z<-{-< r

(! 
Bij de boeK.enu.itstalling is gele9.eLheid ..ldffl zich als lidi te laten inschrij
ven Jen als abonné op ors or:.68anf/.Er is verder b'j ons n ets te hblen of 
te �erdienen. Naast God wijst Bellamy ons den weg naar vrede en welvaart 
voor allen." 

Ds h0er Boogaart behrandel1!1Yhiernr eerst de beteekenis V8n het 
wuord "utopie", w& <'rna hij een ol;rzicht ,,g�ft over -l:let .:t.ot stend4umen
�1n di·�erse dingel'!. cu "�:..·

-u-w
""e• J.--.Oû.._-� J,�� dl

°t


Hid S�l'eekt d.ai:J. gn,gevee:r 't1� volt5� � IJ.,t.,i,1�: 
11lVG de=rrlten ter11g aao d0 jeien 1920-� 30, toen .rn net lecfueu als 

altijà-.. .Je fftet1'1oè:e is U:i.2,,:;. anders dar.l in 9.0 eert:jden. 
�imiLirt. Het maatschappelijk verkeer is nu gecompliceerder , r en. 

nafhf-n ·· �- · -meer, &:slfs B.e4J fir.l"t,c:i:,eele nie-t. e ee-
le wereld �van elkaar afhankeLjk. In 1929 kwarri,er i-e-fl. moeilijkhe�d'-,, 
De-§e1:20a-,-44'e-hun-- k:enni-s--ve1hu:a1de11, he-à.den het cCist !'-!<>� -n.iet zoo ±rr-de 
s,aten, mear d-e--j)rod11centBrr1re-:r-. .Je concurrentie werd ondragelijk. De 
economische deskundigen vertelden 

1
dat ooze verschjjnsele� er :altljà el 6�

� "� � ;ne es_! 



I�lic1J.,tingendienst 

HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 
UTRECHT 

lr_g/_�Nr 52 
•

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No. 

van ........................................................ . 

Onderwerp: Int. Ver. :3ellamy.

UTRECHT, den 20 Januari 19 4 7.

A 

Hierbtj doe ik U een verslag van een te 
Utrecht gehouden vergadering van de Interna
tionale Vereeniging Bellamy toekomen, dd. 16 
Januari 1947, naar den inhoud waarvan ik U 
moge verwijzen. 

Voor den wnd.·Hoofd-Commissaris van Politie, 
� 

ummcr: \ ________ \ 

,;·.urn: _L.:1-1-�rt _j
. ._......--- -----



ANI 
��. Be��onjtrnê"ft:ttnr-ërr-daa , 8 a · · ur • 
•qe kreger, 20 millioen werkloosen. foen heeft, toen �Y:::'.:tcm, 

''Vadertje S�in den arm g"nomen • .Je •. J3...tru:tt moest m<,r,r gaan steunen. � 
In Lonèo'l. '... in 1933 een conferenti�I.î"en · had er vertruuwen in,� 

�werd beschá"me-Rd. z.e..i..t:6\.,1e:rd/'SëTno6_e:ç��.t...N.. kwam ctevalu8tie, inflatie 
enz. D�verse economen bèffioei.öen 'zicJ�gë.:-In 1938 zg.;i d_� ___ "t;.9es;;.wg,,, weer

normaal z jn. Inmiddels leed de menschheid lionger, omdai.��;c�as. 
Een oplossing werd niet gevonden. Zr kwam ruzie tusschen de volken. �e 
str·jd om het bestaan 6in6 niet langgr alleen tussch2:1 üdividue,�le perso
nen, maar ook tusschen groote volksgroepen. :;Je Dui tsche product� voor 
het Noordelijk halfro�d en de Jap&nsche voor het Zuidelijk halfrond waren 
goedkoop. De crisisverschijnselen verdwetien niet. Galilei, :Sdison, Pasteur 

en anderen waren all�uitvinders die bestreden werden. Heel 
J

roeger 
gingen ze op der;vbrandstapel. Er w?ren menschen, die (doorzetten �h1.rn 
idee{.J, .,Je juist, denkbeelden komen van een sch'jnbaren leek. 
Zoo kwam er een nieuw idee naar voren. Zou het niet mogelijk zijn een eco
nomisch plan voor t2 leggen, om zoo te komen tot een natuurlijk streven 
naar welvaart en besta.ansmiddelen? Zooiets bestond eigenlijk al. ·v&.s dit 
idee te verwezenlijken? Wij waren, met terzijdestelling der dogmB'S � eco-

nO(I!.�J:y3 '.vetenschap, maar: leeken. ·.ve hebben eer.. ph,n samengesteld, een 

• 
plan�spe ctief. De eerste phaee is een nieuwe meatschappij. Ei¼: rooet 
zog i�B, �ut we de rnénschen veriellea hoe het rnoet g@an. Een aantal van 
� �stichtten de "Internationale Vereeniging J3ellemy :, 1J/e moesten 
de merrschen toelichten, voorlichten en inlichtán. �it hebben we gedaan t� 
�t verboden werd. 
Bellamy gaf in 1888 een boek uit, getiteld "Looking backward 11, de Holland
sche titel is "In het jaar 2000''· Hij is een groot psycholoog en goot het 
verhaal in een sm2kelijken voxm, den vorm van eer, xoman. 11 ie.li.J'-7tf"¼ 

111� 9-pzeke��ft è:B:fl een over7'icht van den inhoud van dit Loek .e-fr vér
volgt à-af¼.: or,u,/,,w1 

"Bellamy geeft 8an wat technisch mogelijk is. E\i fü,cht" dat het sc.o 
volooende was, maer hij werd teleurgesteld. Men boycotte hem en hij werd 
bel2cbelijk gemaakt. �ij hebben behoefte aan een nie�we orde, aan een werke
lijken opbouw. �r moet welvaart z�n, opàat we kQnnen leven, ons aaneenaam 
kunnen bewegen. Daarvp.9!�ijn�eers.te pla2.ts /nooctig 1stoff'�lijke midde
len van bestaani{/.Deze�a...n�, ait heeft dè overproductie voldoende 
bewezen. Noodig is: Arbeid. Is er arbeid? Het aantel prodwctieve menschen 
is nu nog heel klein, maar ze zijn er genoeg. Dan moet er� een methodea,.,v 
om te verdeelen. Dit liet men ov�_LM�j;.geld. 3r was geld genoeg, maar 

1 a....-..�et circule€rde niet genoeg. Di .. :V'��"'hei.17:winststelst�. De resultaten 
�an den arbeid moeten worden gewaardeerd en al productie moet worden ver

deeld. Er is een enorme keuze. De beste kwaliteit moet worden gefabxi
ceerd . Aan de artikelen wordt een bepaelde Wc•' rde toegekend en à.a-n ��n ,:"4.1

� go=lijk a�ndeel V?OP iedereen. :&r moet geNerkt worden vo!bgens een systeem. te arbeidsenergie w,oxdt VEgoed. We moetrn dan �1.8 soort grondwet hebben 
,,_. oor iedereWI inwoner)-01'!1 �stoffelijke belangen� behartigen van zijn ge

boorte af tot zijn dood toe. Persoonlijk cxediet wordt uitgekeerd. Bij Bel
lamy vinden we àan oo� geen uniforme dingen. �it is toch heelemaal niet 
noodig. Verder wordt er dan voor een modern administratief apparaat ge-. 
zorgd. 
De gevolgen op moreel gebied zijn: 1e, dat alles wat tot strijd leidt,sterk 

wordt verminderd; 2e. het ontneemt de oorzaak/van maatschappelijke misarij
ven. Er blijven dan nog alleen over de sexueele misdrijven. Maar het belane
rijkste is, dat het bestaan van de menschheid wordt gewaarborgd. Bellamya
nen moeten zich vereenigen om gezamenlijk propaganda te maken. Bellamy 
moet de publieke opinie zijn." 

� 1c-1�� 
��&e. In dei� pauze�� gelegenhei�tsêririftelijk vxagen te stellen

� t>l.f-n ,.,,,._:r--.d- 1)-z-<1., °"" f"OUA,,,t,.c. LM· "''·• k � 
BogeaFd behandelde ae de p��se äe iPBikomen vragen. 

Vtsug 1 v1a1'� is de salarisregeling voo:: meer geschoolden?" 
N e I.WÁ Jto.7, �?, 

1
, �=� onderwijs is voor allen gelijk. Er zijn dus geen---

;IJ.Utf, � !" �1 



.. 

gaven voor boeken enz. Iem�nd krn meer gaven gek�egen hebben van den� Schepper, me;.•r niet van de menschen. Superieure menschen mogen trots�
op hun brein, maar zij verplichter zich hun eaven in dienst te dtellen 

ven de menschheid. De koopkracht is voor allen gelijk! 
.:IJ.!:= j,,µ;�""--

'--2 e v:raagf ,�oe sta.o.t het met het afmweren van het persoonlijk egoïsme 
en het behee:rschen door AmerikP\ van het kapitalisme.''� 
A-n.twoo'J:è::fi"'fe moeten kunnen genie ten van alles wat e.r,.-te bracht wordt. 
War"neer ik mezelf wil dienen, moet ik tevers anderen dienen. Pior.iers 
moeter. zich opofferen. Hiervoor moetfêgoïsme opzij zetten. Het eigen 
belan� �oet aan ia het al emeen bela 
Oo« merilèa 1 niet -·ng het tpita · me behe ·schen, it is çnd<:.r 
deze toest-tnde niet mo ·elij • �;ä.�nu ome uit me ka ver nt�en
de be · ten bi e . Ook an k��eer ee economi che crI is." 

De vergaderinz had een rustig verloop en eindigleom 22.20 uur. 

Y4,l'e eh:t, 18 Jur.aar i 194?T 

/ 
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�
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Geheim. 

VLAARDINGEN, den "2la.ten ...... J.an:uar.i..... 19 4 7. 

TefefQQD. !i!f 

@r ___ .c_u_r\ �.���j.-�---·1 
l'-,1..:'1,�:r: 1 =1 
L� .... _____ .1� P--/--V-•-· ---i

Vo!gno. 
H =-' 

� i 
23JAN.1/j 1 

1. A u/ .f 1/_I 
Hierbij heb ik de eer U HoogEdelGestrenge te doen 

toekomen een verslag van een openbare bijeen komst, 

gehouden op Vrijdag, 17 Januari 1947, in de zaal "Con

cordia" aan de Rij kestraat te Vlaardingen, door de af

deeling Vlaardingen van de interna tionale vereeniging 

"Bellamy". Als spreker trad op de heer J. Boog aart, 

ambtenaar van de gemeentelijke gasbed rijven te •s-Gra-

ven hage.-

De afdeeling Vlaardingen van voornoemde vereeni

ging werd in December 1946 opgericht. Het voorloopig 

bestuur van deze afdeeling bestaat uit de volgende 

personen: -

Voorzitter: MACHIEL DROP, geboren te Vlaardingen, 26 

September 1898, van beroep machine-bankwerker, wonende 

te Vlaardingen, Sweelinckstraat no. 70; 

Secretaris: JOHANNES BERNARDUS FRANCISCUS VAN OYEN, 

geboren te Schiedam, 10 April 1913, van beroep brood

bezorger, wonende te Schiedam, Jan Vermeerstraat 30a; 

'-" Penningmeester: WILLEM JOHANNES SCHELLEBEEK, geboren 

te Vlaardingen, 1 December 1919, van beroep timmerman, 

wonende te Vlaardingen, Prins Hendriklaan no. 12.-

den Heer . . HO.O.FD .. .VAN . D.EN ... C.ENTRALEN ......................... . 
VEILIG HEIDSDIE NST 

te 

..... ' .. s::-:GRAVENHAGE ....... ...... ............ . 

De Commissaris van Politie, 



�· o.-� I T I E / 
V L A A R D I y/G E N 

., 

y 4/47.-

... 

.. 

Nu1:,rr 

·---·--·-'
H: (: �...._t__ l 

VERSLAG van d-e- openbare bijeenkomst van de afdee-
ling Vlaardingen van de lnternationale Vereeniging 
"BELLAMY" op Vrijdag, 17 Januari 1947, te 20.00 uur, 
in de zaal "Concordia" aan de Rijkestraat te Vlaardin-
gen.- - -

Aanwezig�veer 40 personen, waaronder één militair
in uniform.
Medewerkenden: 
ANTONIUS DE GROOT, geboren te Utrecht, 20 September 
1893, v-a:R èereep-koopma:n, wonende te Rotterdam, Schie-
weg 50 D; 
J. BOOGAART, ambtenaar van de gemeentelijke gasbedrij
ven te 's-Gravenhage en 
het dubbelmannenkwartet "Preciosa" uit Schiedam. 

-o-o-
(v. 

De bijeenkomst werd geopend doorVDe Groot, die 
zijn blijdsch ap uitsprak over de� opkomst.-

Daarop nam Boogaart het woord. Deze gaf een over
zicht van de moeilijkheden, waarin vele�meneehen thans 
verkeeren in verband met het feit,Pdat de economie in 
handen is gelegd van mensch en, die, ofschoon zeer ge
leerd, geen kans zien om.de wereld uit de chaos, waari 
zij thans verkeert, ·te brengen.'' Hij schetste d� tij'-
W" oCA- � 

w 
�,rtbêïrr van alles volop was en wa:ecrifi toch armoe-
de werd ��en. Deze toestanden waren/voor velen�än
leiding�begrijpen, dat hetgeen Bellamy in zijn ,, 
boek gveP :net e:aderweF�, à.es àe wePeld. 0P ift l'let jaar 
2000'

1
1J�12ott zien, had geschreven, juist was. Spreker

weidde�voerig uit over de Bellamy-gedachte. Volgens 
deze gedach�e zou ieder mensch gelijk.zijn aan zijn 
medemensèhen. Het verschil tusschen rijk en arm zou 
niet meer bestaan, wanneer er geproduceerd zou wor
den naa!"l"behoefte, waardoor overvloed en tekorten niet 
meer zouden bestaan.-

. � 
In de pauze r-welke d:aax op volgde.., -wa-s -e!!' gelegen-

heid7�et stellen van schriftelijke vragen en het 
koopen van Bellamy-lectuur.-

Na_ de pauze zong het �a.i::e���;�f .. �e neutrale lie
deren, waarna Boogaart oenige �II if telijk ingedietlde 
vragen beantwoordde. De Groot sloot de bijeenkomst -B-&

A0 El:B:fi:'t.'esigefl e}lgevvek1i :1;e hebben m.es op te_..ge..ltSn-a.l.s 
welke een ordelijk 



verloop had, was t.e 22.. 3-G--uur- be'ë-in:d"±g-cr-:: 

l�
VAN fPOLI�IE, 

V-:l-aard-hrg en, 20 J anua'I"t""""l�. 

�-d.-a� t--'sran- po.J,.:i.-1;4,e , 



_, �CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

No. /_ .... 9957 
Bijlagen: 

Dict.: n 
Typ.: 

Uw schrijven No. 

dd. 

G 
-

I" 

's-GRAVENHAGE, , 
Javastraat 68 ) 

Tel ! 111539 
· l 112118 

li rbij h ik c r Ur-er Bx,2.,.c_., _::,!.Fl 

a.fecbri"ft (l:,!l te bieden Vél!l e n ver ll.{; van -een �17 J ..n.uo.• 
r1 l:l47 te Vla ro.iogen g_ho id n o n ;.� vet_ ering 'l.rutt de 
Internatiooüc vor�cini ing ttDclla,�n , nu. r den inhoad \?O. r -
vun ik o ;C � x: ijzer;. 

V r�ond� n n .. ! .ui 

z..E.d�n Dini ":�r ��;o l3in. t. z�· �n 
ff 

f Ju titie 

Hoofd fecti� IIf "•T. n., �ri.aest f 
1t ---... � c. r • r .. _.. _,. 
H.C.van Politie Amsterdàm 

• 
Il 

tl 

@ 43228 • \li6 
tl 

Rotterdam 
Den Haag 
Utrecht 
Groningen 

c.v.n. 
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P O L I T I E 

te 

's-GRAV:füJHAGZ. 

1 Volgno. 1
L 

14 JA[.:_ 
1lf/ ..,_ 

IHJJICH·:LiGE î:i.lIE .S.i.1. 

Doss. 109/25. 

G E H 3 I 'I. t�Lif�_I 

ünder.verp: 

Onderzoek naar 

.F'. EISZMANN. 

B9r aanleiding van een schrijven van flet Hoofd van 

den Centralen Veiligheidsdienst �lhier, No.B.8731, d.d. 

27 December 1946, kan dezerzijds worden medegedeeld, d0t 

met Fred �·eismen waarschijnlijk '.•·ordt bedoeld: 

Ferdinand 1\IEISZMAKN, 

ongehu.wd, statenloos, Israëliet, geboren te .notterdam, 

8 Septeober 1924, houder van een filmverhuurkantoor, wo

nende Breitnerlar n 1J5 alhier. 

In de administratie van de politie en in die van de 

Politieke Recherche Afdeeling alhier, komt zijn naAm niet 

voor. 
1 BUr\ëAU B Î 

Verzonden op 13 Januari 1947. 

aan: het Hoofd van den Centrelen Veiligheidsdienst, alhier. 



P O L I T I E 
te 

's-GRAVJfüHAGE. 

j Volgno. 

J14 JAN.' t/l
H!LICH'.L'Il'fGENDIENST. 

Doss. 33A/4. 

G EHEIM. © 1 �.��/ _<:Jg;; -

\ 

• 

KORT VERSLAG van àe op Donderdag, 9 Januari 1947 te 
20 uur in café "J?iccadilly", Lange Poten 2-4 te 's-Graven
hage, gehouden lezinp;, uitgaande van de Internationale Ver
eeniging Bellamy. 

Aanwezig waren plm. 125 personen. Nadat was medege
deeld, dat de landelijke voorzitter van de vereeniging 
Be llamy, J. =roRsr•.IBIER Jr fi door ziekte verhinderd ,1as zijn
lezing te houden, werd et woord gegeven aan P. VA.f DER 
STIJL (gegevens vooralsnog onbekend). 

V-:in der Stijl, die sprak over het onder·verp "Produc
tie en Verdeeling", betoogde, dat niet geproduceerd moest 
worden voor de ·linst, doch naar de behoefte. Het maken van 
eroote winsten is oorzaak, dat de zoo noodige gebruiksvoor
werpen niet geproduceerd worden. De winkels in huishoude
lijke artikelen staan vol met peperdure luxe artiikelen, 
doch een kop en schotel is niet te koop, zoo vervolgde 
spreker. In dit verband noemde hij de fabri�age van drink
glazen door de glasgabriek "Leerdam" en hij vroeg zich af, 
waarom er niet meer fabrieken zijn, welke dergelijke arti
kelen maken. In een Bellamy staet zou dat alles beter gerets 
geld zijn en zou alleen geproduceerd worden naar de behoef
te. Het gelijkheid voor allen is een der puhten van de Bel
lamy gedachte, hetgeen bij de productie een zuivere kost
prijs tengevolge zal hebben. 

Na de pauze besprak Van der Stijl de.kostprijsbereke
ning in den Bellamystaat. Hij bracht naar voren, dat gelds
waarde maar een fictie is en noemde als voorbeeld den prijs 
in den oorlogstijd van f.40,== voor een brood, alsmede de 
huidige situatie van de gepensionneerden, die voor den oor
log dachten van f.20,== per week een rustig bestaan te kun
nen hebben. 

�a nog te hebben gewezen op de verslapte propaganda 
voor de Bellamy gedachte, eindigde spreker met de op"tekking 
tot de aanwezigen, om, nu de tijd daar rijp voor is, zooveel 
mogelijk "reclame" te meken. 

T e± 23 uur werd de bijeenkomst besloten. 
Bij het verlaten van de zaal werden op straat denbe

zoekers E.V.C.-folders uitgereikt. 

Verzonden op 11 Januari 1947. 
aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier 

den Heer Procureur-Generaal, alhier. 

BUREt..U O ., 
L-Nu-r.,-ma-r : --;-\ -- �-/,.. \ 

Dö:um: l=&;J1/[ ___ . i 



INLICHTiiUEHDIENST. 

R O r T E R D A M 

I.D. No.1263/1 46. BU OCf., 1 nu 1 ,;_ ,., ·J 

r-;.•-...� 1 
\ 

,Î Volgno. 

�:,_,_O_J_A �-,. -l 
'�lêo/ 9'-1 11 t hEIM . 

-------'-! 
otterdam,9 Januari 

Numfher: 
·-

Da!um: 

Te vervolge op dezerzijdsch sc:1rijven,I.D.No.l263, 
d.d. 17 DeceMber 1946,wordt bericht,dat bij onderzoek is
gebleken,da+- de daarin vermelde II de Zeeuw II uit Vlaardin
;:;en genaamd is: 

van der Zeeuw , Aoraham Johannes ,...,eboren 7 December 
1908 te Leiden,kantoorbediende,\io 1e .1de te vc.iieè.am,Vo11ctel
laan Ho.41a. 

Verzonden aan:Hoofd Centrale Veili6heidsdienst,Javastraat 
:fo.68 te 's-Gravenha;e. 

Procureur Generaal bij l;e Gerechtshof, f,;d. 
Directeur va.n Jolitie te 1 s-Gravenhage. 



POLITIE 

VLAARDINGEN 

No, 27 
Bijfage(n): 

La.N.V. 
Vlaardingen, ... 7 ..... J..anuari ........ 194 7 

· Volgno. 

Verzoeke bij de beantwoording 

datum, nummer en letter 

Telef. nrs. 2r-en92't"----=· ""-....,._.��· 

�------

t t 1 . 

• 
V 

·•

fe vermelden 

Typ. e. l ACD/f;tLJ
Naar aanleiding van Uw scnr1Jven 

van 28 December 1946 nr.B.8731 heb ik de 
eer UHoogEdelGestrenge beleefd mede te 
deelen, dat mij bij onderzoek niet is kun
nen blijken, dat te Vlaardingen een zeke
ren de Zeeuw woonachtig is, die op 15 De
cember 1946 te Rotterdam als spreker is 
opgetreden op een bijeenkomst van het 
11 Bellamy Cultuur Centrum". 

Ook in Bellamy-kringen te Vlaardingen 
is bedoelde de Zeeuw niet bekend. 

De Commissaris van Politie, 

�� .. • - • - -;r 
�5 .:=..,.._, ,....-..... --

-=-

�.....,. 

---�L.IC,:C.','J G � 
Nummer: / ==] Oiltum: ·-, -=-/l_/

..,...
1-,7;

1-
·,f-7_ -j

,; , 

den Heer .. HO.O.F.D. ... YAN ... D.EN. .. C.E.li.T.RAL.E.N ............ . 
VEILIGHEIDSDIENST 

..... '.e ... � .... G ... R ... A ... V ... E .... .N .. H ... .A .... G .... E .•....... 



�.O'lJl 

Um •, n. ·:B.

?. 

51erbiJ•hob .ik e oer u efschr.ift een to bi deD Yan ovn 
vc:r1llce:. van een op 15 :Ceéé:rber l94ö te: .ïot"erá,eru; ce"iO't!�en ( .,ettbere 
fi .s.rt.oc ... t;;en<:L <van hat Jtije'.l.l�y Cult ur Ctrntrum� .n-. r.r don inhoud wc�:r-
v�n 1: �c varl9ijzcn. · 

� ,. 

VGl"ZO?ld.00 eQ.It: 
Dsi HeeT a.c.von ol!t.ie te 
., Q !t .. 

� " u. tJ 

� ., ,, - .tî 

m torttal.il. 
Den He:ae • 
Utrecht. 
oron�;,,-en. ? 

R....c"""T � \ ' 
v n.1cs rv.n.:t 
n� sn� ct ;3zen, 
Le lultcnaut- olonel; 
Q/1. 

L.L. ven l.aare.



GEHEIM. 

Kort verslag van den openbaren filmochtend van het 
11Bellamy Cultuur Centr\l!ll.'1 (onder-afdeeling van de Internat:Lonal0 
Vereeniging Bellar.iy), gehouden, op Zondag 1_5. Decembel'. 1946, te 10
uur, in hot Luxor-theater e.an do Kru1skade_, te Rotterdam; ,.

Aanwezig waren circa 500 pcrsonon,ondcr wie ci!l."c a 250 
vrouwen on 3 militairen(èl!ln goklood in hot uniform van het Rogi--
mon t 1fJa_6of s ;; ) •

Pi;etor Willem Dammers, g0boron 20 Ivfo.--:rt 1886 to Hanrlor�
morl • on ppÉ.e.rr1w·., por l 7!.l0-1945 op grond vi:n hot Zui voringsbc
sluit oritslügon r.ls hoofdcomr:.i.ios bij het h2v ,nbodri_jf to Rott,.;r
dam/wonondo Jór-icholar.n 6b to Rottord2Jn,open6.o to. 10 uur d0 bij·-
oonkomst. 

- H.Breton, vordore personclie onbukonG;brccht drnrn2 or-
gclmuzièk ton gchoor0 (Het "Vfolg::. licd ' 1 on l couplet ven het 11 Bcl
lc.my-liod 11) welk 1-.ctsto li0d door o-.,nigo c.:-nwczigc,n werd modo
gozongon • 

. · F:rod Woismrn, wonondo te 's-Gr<':vc,nhago, hou,d.or. vr.n een fil.r.i-
ii-, vo:rhuurkr·ntoor j to dier stodo;ö.ic tijdens don 0orlog•in-Engolr.nd 

r-.ls 0or�ogsvcrslcccc.vcr vertoefd hc..:.ft ;nr"m .hiorn-- h�t woGrc1, 
Spreker zei 0r v�n ovwrtüigd tu zijn,t�t,hoowol [cdu�on

do d6 lrrtsto j['.rcn hior to l�ndo zvcr vovl Engmlscho sold�ton 
hebben. vorto0!'d, hot r,1.00:,:-cndool d.cr too hoorè.ors ni c,_t. bok0nd is 
bok0nC is .m0t h�t oi[c:,nlijko lvvon v, n c1-on Engcli3èhmr.n i

Spreker gf'.f con nr.G.oro toolichtine op è.o te vcrtoonon 
filmpj os, welke cvn cultureel k".rr-ktor hc.((�on .Dozo films wr.r.:n c::.,
tit0l0.: 11Ni---ar clo City11 (tr:--nspo:::-twoz0n in Lon(:en) ;1'H---t 0chtonc1b.1; ,, · 

(to Ti.inos jon 11Klcu:ricc.: klci l' (rond�-nc in een r."rd-.,workf:-.briok �, 
HÏornr. wcrC cep-".UZoGrd.. L;1De Wereld tuin;, (kweekerij even 

buiten Londen) 
De Zeeuw uit Vl-,rdingcn(porson::-lir onb;:;konc"':.),c".ic vcrvol

gvns het woorC vorKro.:.,g,zci,t�t" w�t wij monschon willen n�strs
von is:hct ia vrcdo lov.::m on wcrkon;hot vorr.ion vr_n zolfst;-nc-:..igo 
g..::.zinncn, bost.--.cnè.e uit zolfstrn(irc-cn [ clijk0 Pçnschcn .Do worch'. 
c.:.,0ft èJ':ë-. rvoor r. î.lc bonoodirdc midd.olon. 

Zoor.ls het nu is, worC.t ren onze b-:-llocfton niot vol.è.r.r.n 
door do proèuctio-;;iil.è',olon, hoewel zij v� n zulk i...Gn cnorno ccpr.
citci t zijn, d:--. t wij r:llun ord.oor colukkig r0n.---.:--kt zoué:.:m kunnvn 
word on. 

Do workclijkhoic'c is �chtor, c:.".t thf'.ns slechts-, •onl:<'·cl'.l"on or 
voordelen uit putton,n.l.è.o grooteronèbeztttcrs on Co b�ursspc
culr.nt0n,Dc proè.uc tie; worc'.t niot [vbru ikt in hvt b---l"ng v-n te, 
romoenschr.p,rr:--.r in ht;t bolr..ng vr.n wnkolon". 

Spreker noomc".o r.ls voo rbo1.,lè. het aunil0vor conc0rn;, ,(r-_t, 
volgens heLl ln 1945 220 .000 .000 vcr ___ iondo, w, -rtog0novcr tiontr.1-
lon .milliocnon me;nsch0n stonè.on, cUo r;iomon t'-'e;l r.rrnoct:c, lijë .. ---n. 



� ,r --- . 

Sprok.:;r vcrzokcrc1.o, c1.r::t · Ci t hot spel is· vr.n è.o 'vrfj c oconor.lischc 
krcchton,w0lkc sl0èhts 6<!iri ê.ool n.L 1 iwinstb0j2g;1 vó-or oogon hrL'.-· 
don ;Hicirtceon vocht c1.c Int crri�.tionP.lo Vcrooni1::int 11Bcllr.my;1 r.:,c' c 

j �ren. 
. . Sprokor vcrv�l.fA0 .met,, to zoccon,c>t in 18�8 in A-r;lorik-

,, Dr-�Edwè:rd"BqTli')ny'st'fc:ri'f;·c:o·m2.n,tîc·oé'.in oinè.c'wilc"',o w:�ko.n 2J·.n .

h0t · gowc-tonl6ozo on· ·schurk2chti[o gotoc VP.n f.on enkeling tofc -
ove r do mcsso.,dc mr'.n.c.'.io stroof<.7.o n- -.r c.,on pcr;3oonlijko lovm1:.•
o�do, bqschrcvon .in zijn book'•iHc,t jr>.f'.r 2000a, 

· · · · Spreker wekte rllon op het (rr.rin o.1:;18chrovon stolsel � . .-. �
<io ·principes te, vorc'.oc:igo}l tot het ui torste, o.m uitoinè.oli jk 'tï •:; 

�-

· kebon tot oen goodo wcroldorè.o.
Hij richtte v. orts con spocir.nl wcor1 tot Co jongoren

in do zr.�l, 11c1ioconen,è.io roocls lr.né; vorloofè. zijri en coon L1ccc>
lijlchoid zien oc "en cozin to stichton ·dc:c.r gobrok r.r.n t1ic'.,. clo.r.
dar.rtoo; die uit wc:nhocp zich misschien ton cinC:'.o rrr.c'., h(..bbon
vr:stgoklc.mpt ,.c.n oen of r.ndoro politiuko })�.rtij ,c'.io hen toch m.-.�
zr.Ji kunnen helpen. a

Sprokor ri;:;p hen op hot 11Bollr.ny-ic:.0°·.:-l, hotvfölk bov;:,n
cllo pr.rtij-pclitL:,k zou. stcc:n,v .,:,r ··.--,fon tü houè.on on niot r.101.
d.o Wf-.ponon c.10r br . .rbr.rori to strijc:.on,.r.2� r 12e,t Co wr:ponon v,-.n :1ot
vorstcnc1.

Sprokor vo:-:-vclgc'.o,: 1rWïj-BollrI:1yist on,, hoewel vc.-•rtc:u:•ofh:.
vo0 r f�ntr.ston gokr�ton,strovon nr�r oen worol(,rls b0dGol( in
don Bijbel net c1.o 1J\/.:,. rton: 11Hc.;bt Uw n�rston lief f:Olijk U zolv0:1, 

c:..w.z.C::.2.t or iS;o0n :i,...r_t 2r.-ot zijn,c:..;ch slechts nr.r.atenlicfc:o .. \l::i
c1.it strovon v0rwczonlij:ü wcr,1..t zr:l or spr....-.lcc z1.jn v,.n con i'.21):,
lRCTy:1 -s t C �.t . Il 

Ar.n clon uitc_r.ns worc: cocolloctGorc: ten bê.to vc.n hot 
11Bollr.my Cultuur Contrur;111 • 

Deze filn-ochtonc: W'.'s pc,r cc:vortontic r.,.n{_·ok0nè.iec1. in 
1'Do W;:-".rhoicl ·1 on 11Hvt Vr::. jo Volk:!'. 

--------------------------------------------------------------- ·-
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verzoek om inlichtingen. 

GEHEik 

. . i� ,, -J,,,, r " 
.,r _', I �) 

· --� 28 December 6. 

Ik heb de e er U te verzoeken mij-zoo mogelijk-wel te 
willen doen inlicht en omtrent een zekeren 

de ZEEUW 

wonende te Vlaardlngen,die als spreker optrad op een op 15 December 
1946 te Rotterdam gehouden bijeenkomst_ van het "Bellamy Cultuur Can:

· trum.11
• 

(Onderaf'deeling van de Internationale Vereeniging "Bellsmy") 

Aan den Heer Co�Jnissaris 
van Politie 

te 

VLAARDINGEN. � 

HE'l' HOOFD vm DEN CENTRALEN 
VEILIGHEIDSDIENST 
Nam ens dezen, 

�� De Luitenant-Kolonel:. ' 

J .G. CRABBEND.AM: 



I' 

t}t � <' 
< _ .----:-
---; 

27 Decemöer 
, .

B._8?Sl 

H. 
.cmmn1. 

Verzoek om inlicht�.ágen.. · 

Ik heb de eer tf te verzoeken,miä in 1�eruiis te \'iillen 
doen stellen van de volledige pèrsonelie �An: 

' 

6 

ll'r�d WlüSMJIN ,houder ven .e.en filrnverhuurt.:antoor • wonen-
-

. . 

de te 's-Gre.venhàge�·die (PP 15 Dècem·ber 1946 als -snrek.Jr optrad op een 
'te. Rotterdam gehouden bijeenkomst van het "Bcllemy Cultuur Centrum" 
{onaarafdeeling vw:i de lnternC\tionale Bellamy Vereeniging). 

. 

. 

Aan den Heer Hoofdcon::m1ssaris 
van Politie 

• te

's-GRAVl!lmAGE. 

HEI' HOOFD VfJ'J DEN CENTR.ALEH 
VEILIGHEIDSDIENST. 
n ... :nens dezen, 

�) .IJ.; Lui t-enant-Kolonel 
/ 

J .G. CMBBhlID.At.:. 



rm.ICn.T .IHGEl. nn;:t'1;:,T h.t.1-mELO ( 0) • 

I.D. no. 51/46 

Verslag bij�E'nko mst Int.:crnat'onale Vereenigi ng 
Bellamy te Hengelo(v). 

Geheim 

Op \loensdag 13 november 1946 werd in het .amstel
Hotel te Hengelo ( J) een ,opFnbare bij een komst ,;ehoud en vt n de 
In terna, io n,: le Vere,P.niL �ng Bellamy. 
Aanwe,zig 50 personen. 
JprPk"'rs Van .i;.mstel "'D een onbPkend 6E1bleven sprPker. 
De voorzitter van d" afd e"' ling Be.llamy te Hene,elo( 0), P. Zanen, 
opende de bijeenko mst net Pen kort inlPidend woord, wa_rin 
hij hFt doel en streven van de Bellamy uiteenzette. 
Hij dPelde tf'-Vens mede, dat de asnfekondigde spreker Van ilijn
ga"' rden uit Ensc,hed e vPrbind f rd was. In diens plaats zou dien 
avond de spreker •.... ? •••• (naem onvPrsta nbaar) het woord 
voPren. 
De aan "'kondii;de spreker wenscl:'te eFri 11i teenzettin6 te gev,:,n 
vari. de coöperatieve 12:cd"'crte, in het bijzonde r J.e februiks 
co�p<>ratie. Spreker gaf ui rbij Pen uitvoerige uiteenzettin6 
hoe de eFn"' mens ch op d ander -.., s aangewezen en dat zon,d E;r 
voedinc het bFstaAn van de mE>nsch niPt rno 5elijk was. Ook waren 
producten noodi6 a1s textiel en andere. hi,,,r&oor kon dP land
rr.en•mpt zi jn oogst <>n vee een besta�n vinden, qlsmedP de Vis
scher, d i" zich op de zee wa it;de etc. .Ie leefdPn ":'Ch ter op 
de puinhoopen v n een v rnie ld e wereld in a llerlE i opzichten. 
Op allerlP i gebied ·ia ren ve:i,a lschin0en voor,it:.,ekon,en, zooda t 
het nood ib was wetten samen te stellen. bprE>ker dacht da rbij 
onder and PTE' aan de .larenwet, ue Ij kW et, Vleeschkeurings\�et 
en andere. Er werd ste�"'s E,eprodueeerd,-do ch men moest dezen 
arbeid, die 9lechts het belang van enkelen inhield niet zien, 
a 1s een produceer en in het belang ven d"-- menschheid • In ü 1

de mogelijkheid van wins t niet meer arn wezig was, werd het 
vee afgeslacht, graan in de rna.chines versto'okt, koffie in zee 
geworpen, gro ente naar de mestvaelt gPbr acht en op meer ande
re wijzen vernietigd om te worden Opbeofferd naar de zucht 
0"1 winst, Er bestaat op deze aPrde, aldus spreker, 0en felle 
strijd op leven en dood, een strijd met de ellebogen wafrbij 
het geweten het z·.,ij&en wordt opf/' legd. ,/ij lPven als het 
WP re op e Fn vulkaP.m. De oor log heeft verer oog en geopend en 
zij weten dat de wereld wordt verscheurd coor de kapite..,ls
belangen. Een vrede kan niet to t stan d kor<J.en a!èn de conferen
tie tafel. Da8r is hPt slecl ts een startplaPts voor een 
niP11we strijd. Bij de .oellar:-iy gaat h!=lt om dF nie•1we welva.., rt, 
geen zorgen voor de to ekomst, arbeidsvreugde AD arbe idsto� -
komst. Tegen het winsts,steern richt zich onze coöperatieve 
verePniging. Gee n handel ten vo ordeele van enkelPn ma1.r ten 
bate va n allen. Het zwaartepunt is het gPbruik voor allPn. 
Er zal dan gei:-n overproductie mogelijk zijn da .r de mensch 
als verbruikPr op den voorgrond zal treden. Ben coöperatiP 
is een niet winstbedrijf E>en tewone winkel een winstbPdrijf. 
Spr!"kPr ge."ft VPrvo lten.s Fn nitvoerib� uiteenzetting hoe 
een coöperatief bedr jf werkt en haalt daFrbij voorbeelden 
aan uit derfelijkc- bedrij•ren uit 1.ngelo.nd. Volg ens spreker 
is slecht 1/9 v"'n de 1\=iddenstand handeldrijvende mid en
stand. l:en groot deel van deze middenstand zou evPntueel te 
werk kunnen worden besteld in de coöperatieve bedrijven in
dien deze alg: reen Y:?erden. Je samenleving zou zich gelijdeli 

.,.,.aa.npa ssen. 
Spreker <--a3.t hiern nog doar met het voeren van propagcnda 
voor een 13,lgemE>en coöperatief bedrijf, wai,rdoor volgens spre
ker de winst voor enkelen za 1 ophoud en te bes taan en 'li tein
delijk zal leiden tot vrede, vrijheid, geluk en vo orspoed. 



De tweede spreki=>r van Amstel e..et' ft een uiteenzetting hce de 
Bella·ny gedachte is ontsta"'n. Hij gePft daarbij een omschrij
vi nt van df' persoon Bellarny en hoe deze de Bellamy gedachte 
had uitg werkt in een door hem gesch reven boek. 8preker valt 
hierbij mP t het gesprokene mF erd ere rra len in het reeds door 
vorige spreker verkorn"igd0• De productie moet geschieden nat.r 
be hoE'fte .-n niet naar winst. Uiteindelijk kan hierdo or welvaF·rt 
voor allen en gelijkheid vo or alle n komen. 
In zijn rede h_q -, 1d e spreker nog aan, dat de .ö.ziatisch e  volkeren 
zich snel ont··ikkelen. Vo.lgens spr Pker zou de Jap ongeveer 70 
jal' r ge led en nog met pij 1 en boog hebben geschoten en thans wa
ren zij, nog ma.ar slechts enkele we ken te la2.t geweest met de 
uitv,ini:'i,ing van de atoombom. 
Ook de Bellamy gedachte zou zich volgens spreker op een snelle 
wijze kunnen ontwikkelen. 

Na d� rede van Van amste.l wordt gepa11seerd • hi.-rna werd .g.og 
gPlegenhPid E,egeven tot het st,elle.n vqn vr:agen. J:-_iervon wbrd1t 
slech� ePn rn.s tig februik êemaek t. 
De voorzitter sloot a�arna de bijeenkomst, die een zeer rustig 
verloop had. 

N.B. "--anen is genaamd: 
.., Pieter ZAl;EN, €-<>boren te Ammerstol 3 Apr il 1883, van beroep 

muziekond�rwijzer, , anende te Hengelo(O), Schalkburgerstraat 
Van dP and@re sprekPrs zijn geen nader� gegPvens bekend. 

161. 

Op 20 November 1946 verzonden aen het 
Hoofd van den C.....,lJTlüd"El. 1Tï:.ILIGJBIDSD.1.i:JfüT 
Javastr9.at 68 te 1 s-Gravenha ge. 
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C:..; HE I E. 

1:-.ort vorsloJ vr.n de o,pon1Ja.1·0 vure;ad<.:I·inf; van do In-t0ruetJ.2.
n o Ve1•conipJnr; B_oll34_1,l { I. V "B.), c;chou1\on op DondcrdP-:� 

. c obol' 1946, te .:;o uur in de m.::rnwe za(1.l van het 
Dcur·s0c'bouw nnn cl€.: ' ... 0ont 111: to Hottcrdr.u:1. 
Do v0rgo.dcrine vms :ior convooatio c-,..1n clc J.ocien 2�-,me;olwnG.5.e:,c1 � 
Aam-;czit'.:. 1,n,.•cn oircn. 250 :c>erno1.10n, ono.0r '.do ci:ccu 50 
vrouwen on 2 r:ûll t,:tiron in w1ii'ort•1• 
Qo vocu,:ill_m: opc11d.0 de vor1 :;;1do=,.:ing t.e onstre0 1 :o 20 uur 
i,10-t een 1:ort wolkonswoord C.i1 gof torstond het wo•Jrd a:in don 
spreker· vu1 clou avond, gonuamd �ob!llln�_?- I-!�r3li.G.l.?F, wonende 
te _u:i.stord.,.1n, clio zei dat het lluiclige t(icluccv1r1olü or een 
is vr:m: 11Pa be or not to beu . 
Hij vervolgde: nEct schijnt wel .:!lsof de '.ïcr�ld. ond3.11ks 
h2.arzol:..' n2-11l' den OllG.ot•.n;�:11[; :_�,ë_,:.\t. :�:i. .. is �tl10:r,,1egen oen roo__:1 
011 vredu. :Gen klein ,,t.r:r.al , :-:;nsc.'..:.en -ijre1::t ecl:i-i.ior ,.1:1.J.1 de 
touvrtj os en ln°..::.nct èi.o :i.·ust üor , lCHSChhoid in 0ew0:) . .t.::, of 
doet hen in daodolijke i·ust nodorzittcn. Do dcuoc:i."':;_ti0, 
zooetJ.s •.1ij clic tllc,n:·, beleven, is niots ti.fü1 "de t:;.ict-.ituur 
van · .. et �·lJLlc lt . 

ET :lo v:i:ij:10ill., éL>c1' do,�c is er vooi-u<J�1c.üijk voor do onder
no1 \Cï�s CLt \1i.::i.sJG t;c nr,:.:cn en cori 011co l):i.·.;;H,.cld.o concurrentie-

zucht te vieren. l[u·i; :J.llorloi l;.,;11L"1.clc.;lo11, zoouls werkloos� 
hoidsstmrn 0:1 s-te,u..:1 aan nood.lijclfü1<.1e on.:l.nrn,�ninn.rn, trccht 
nen de 1.ud;schappij ln f-:l'G,rnd to llou.clcn, t'.och danr nen het 
l�o.Ji talistisch stt.lscl .-.. ol:è niot .1::.ntnst, zi:J. ir:en n�oi t het
bcoo3do clocl be�eik0n.
Ict1.c:i.• bo1ü,�!<:t de \fül'CL; V,�.•1Uit ZJ.jl'l c::,:.:l:�l r_:.:·;i({_tS_;_JtU1'i;; 

·à.e vrijheüt Yen on· �;):.:-cicl.cld.e �'1''.'tr.uc·i;:: ... �1.t:i0t to t. VE;r1ü�; ...
t.�-::in·� van üo acnuc:ü10:i.d, (;0tui:.c Je u:;� .GrL.:.c.!1ten not :1�-'ii
a·tcion. a
S:_>r0kon1"lc ovo:c het 1.Jl'oco s te nsw.•�mbc.rf, z.oi S�)11el<:er, dat 
dit -.-,rooos een .-. ·,.nflu.itin.,o- wns v�H1 hot ,.;ar:.: 1·echt. Do our
zr1ken vun éi.on 00l'lOC,; L'to,n dic11vr dc.r.t in clo feit.en t v\1$11:e 
o.'"mleidinG w�ren tot dit proces. 11 De conc"ntrntick::1.1tpon ,üjn 
{;een üui tscl!{; t•.i tvinètinc, aldus spreker. !ie;)dti in den 0oercn
oo.rloc; on in IndiU wrn·on dcz0 knupcn in f:;Gbruik. 'l1h1:..'1s eao.n 
onze jow�0ns weer n mr Inc1H! 1 zoor-__ 011,:-.ar1d ou do hruL�o broe" 
èlers naar den .hcr.iol te helpen. d:bóh in foi te on de ��ol'fie-, 
rt't'ol>0r- en suiko:i.•".JoL:�.>1,:;en vrm .::�c;t Ncde:i:·lt.ind..sche en ,,.,üeri" 
l�:l<1nschc 6rootk�\9it,:nl veilic t;u otollcn. ïiet î�1Jnin�dijk
v,oord, dat, eens voor den 0rfü1jc-zc.nder to Londen wc:c<l e;c
sprokon, werd niot ';cvmûrheic1. Do i)cvri j dLn{: l�ifüH, doch 
brt1cht ccen ver11iouwii1(:; 0,een v:djh-:.id 0:1 110:� µ1L�clor·, oon
heid. De Hcsc0rL1.:� vrc:.n:_:t nu tDl)i,:i.·ustatic 'n van cle �il'ï..>ciG.c:es, 
niet voor dc11 noc.101�oph,iuv,, doch voor e�:_:.lort� 

J :o"i.;0r 
--.. -



Dotcr woi·dt 'oenederi kost••)r·ijs uitc·,sJVOord on het �:1.·beiü.t::n6.0 
voile noet rn::.r:�arinc ott:::n- ol.l -0.e: UnilÓvcr in stc.::1t te stellen 
è.o lwocc boete ··van den. bo�o.tidCll to ;;,.r�1:.üea • '' 
De onderlinc() v0rhoucline; büsi)nekcl1d, J:1c0n(Ä.c G;)r,,ker oc,1-:
d::!.-J.rili. e;ce.n vcrancï.e;i:-i.h.e; of vcr11icm:'1nc te kunnon zio.a. 11 

!n 1912 �TO!'d, zoo zei hij, in cl'J b)rkon (:Gbedoh VOOl" een
ovcr-,:i:u:ing �or ;::usson en thans tracl1t 2/3 v.::n cle ':.'orold
een nicu1,1,rcn oorlof, te ord:;kctcncn tegen datzc lfc:i.o .nUsl .. nel •
. '..llcen l1ot stclsE.1 v:.:w ilc.llat:W l{ill'l recl.C: Î:'.'; l:r-0nGon i.a den
hu.idi:_,..;J.! chaos on de ,inciltice ovcrh�idsbeilrijven, zvu.:i.ls
··;e,t-::rst2.::.t :1c� :üjn \fC{.�n- en :n•u:,:�c.abou,.:1, liet mijm,ezen,
r":1:; en clc ctri ei tei t c.:i de · S�ool'l.rae,cu zijn c1 'J.arv·.:.r.. het
h0Gt1.., vc..:,rbccl<i ., . .1 '3..czo dineon lru.nncu ccht€'r niet •.10rd0n 
bnreikt L!at ruuoer O? str .1.:it; zoods ceni::se .1cko:-. �ol--:dcn 
in .;.,;1ste-rC:...::iJ. 21 ·.�1ts vor:d, toen onze j Gn::cn:.:; r..::.et i:_uzi�::, 
:Jloe1 ·.�n eu ni ..,.::-,r0tten on onze mocio schoDCH �:erclcn u-c;· ·o
vocrc'i. o:i in I;:c"i. :.ij te L'.:3.ll uoo:..•clon of vcrr1oor-d to •.m:..�dcu. 
Na.tuur-lij�,: n::i:..:, uc1: niet r�oordc:1 en �10t is ni<:-t noodzalc:::lijlc, 
<lat er wear oorlo('; 1:ont, <loch _ls C.c ; 1cnsclJ10id eiï. in !lOt 

bijz::.ndor él.0 �:erken hun roepin:: in· dozen 1::.ict vor:::tar-.n, à.;,m 
zal hdt .ui tcind;::,li jlc 1.ü tloopcn op <1:1tr eno v,,at oons in :11.ls
land ;;,;.).,.1.:i.ts vornl. u 
B;?:rclcer ,:,ol=tc tot slot de :t:'.ên\·rczi,:.:;on O.) 'uudc·,,crU:;r te wordc1i 
v:.:n do I .v "u t en besloot not de \1'.)<,:co.oa:. '7Iiet r�ui.lt 0.1 t0 
zijn oi' niet t,c zijn. 11 

n··,ü,-,t J .1iorDnc.,yar, noc; 00ni-�o v:i:·G_, ... n lnc1 1.>0'.mt·,0ort� :::;lor,t 
üo v.J,;rzliit.or, ;;c c.irc;.i. 23 uur <.1..0 rLtS'v:i. · v-.;rh10)cn l)ijoonicoü.st� 
lT�l �:l'looy vcu1 ld bij, .... :'\lcoHot ,,cru. �-ccolJ.cctcercl voor de 
bootrijdins ''"..11 di., kosten Vtl.ll za.:tlh1.mr. 

--·-.... ------�.,..___ _ 
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Op Dinsdag, 12 November 1946 heb ik, 
CAROLUS PAUL.US ALBERTUS VAN DER HEIJDEN, 

hoofdagent van politie-rechercheur der gemeente-politie te 
Apeldoorn, tevens onbezoldigd rijksveldwachter, na daartoe 
beijomen opdracht, een openbare bijeenkomst bijgewoond in 
de achterzaal van de Bordelaise aan de Hoofdstraat alhier 
van de "Bellamy", welke om ruim 20.00 uur aanving en waar 
ongeveer 80 bezoekers aanwezig waren. 

De bijeenkomst werd geopend door een plaatselijk 
bestuurslid van de "Bellamy", den heer Grotenhuis, met een 
welkomstwoord aan bezoekers. 

Als spreker van dien avond trad op de heer Boogaan 
propagandist van de "Bellamy", ambtenaar bij de gasbedrij
ven te 1 s-Gravenhage • 

Spreker begon met de uitleg van de Bellamy gedach 
en al wat daaraan verbonden was. De ontzettende werkeloos
heid in de wereld moest volgens het kapitalistische stel
sel uit de wereld worden geholpen door een oorlog te ont
ketenen waardoor een groot aantal menschen werden opgeru:imd 
evenals de overproductie door den oorlog werd vernietigd. 
Bellamy heeft deze vraagstukken overwogen en daar zijn 
leerstelling tegenover gezet. Het verouderde economische 
stelsel is een groeiproces hetgeen vergroeid is en dus op
nieuw geleid moet worden en spreker wees op het afschuwe
lijke Sickezplan het z.g. afslachtingsproces. Vervolgens 
haalde spreker aan dat Nederland zelf geen weermacht had 
doch dat dit was een filiaal van de Engelsche weermacht. 
Bij de Bellamy was geen weermacht noodig,doch dit bracht 
een welvarend leven voor iedereen. Gebrek behoeft er niet 
te bestaan, want iedereen moet arbeiden. Geld was een on
ding want het circuleert niet en daardoor ontstaat het ka
pitaal. Hij haalde aan het woord uit den Bijbel: "Gij kunt 
niet God en den mammon dienen 11 d.w.z. de winst dienen. De 
mensch denkt kapitalistisch en de Bellamy niet. De Bellamy 
gedachte stelt zich voor iedereen die er toe in staat is 
te laten leeren tot zijn 21e jaar en dan komt de z.g. ar
beidsdienstplicht tot het 45e levensjaar. Na het bereiken 
van dien leeftijd mag men vrijwillig blijven arbeiden. 
Spreker trachtte met verschillende voorbeelden aan te ha
len hoe de toekomst in de Bellamystaat zal zijn. Onnutte 
arbeid wordt in de Bellamystaat niet verricht en toegela
ten. Vervolgens gaf hij nog te kennen dat de opbouw van 
Nederland, waar zoo op geroemd wordt, niet geschiedt door 
N-eder:1:apd, · d.iL-d.e Staat, do.èh .. door zuiver particulier 
initiatief uit puur winstbejag. 

Na ongeveer twee uur te hebben gesproken wekte hij 
op toe te treden tot de Bellamybeweeging en vooral ·de daar 
op betrekking hebbende boekwerken en brochures te lezen en 
te bestudeeren en werd gelegenheid gegeven tot het indie
nen van schriftelijke vragen, welke hij na de pauze zou 
beantwoorden. Een viertal ingekomen vragen van onbeduiden
den aard, werden toen door hem beantwoord • 

Den spreker maakte op mij, rapporteur, den indruk 
behept te zijn met communistische ideeën, gehoord zijn an
ti kapitalistische en anti-clecicale uitlatingen. 

Waarvan door mij naar waarheid is opgemaakt dit 
rapport en geteekend te Apeldoorn, 13 November 1946. 

De hoofdagent van politie-recher-

a��-
cheur,
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·Kort vers.lag van. de openbare ver::raderi ne van de 
. Internationa,le Vere'eniging Bellanw: (I.V.B.), gehouden op Don

derdog, 10 Octobêr .1946, té 20 uur, in de Bl�uwe zaal var het
Beursgebouw aán de i.;eent: 114 te Rotterdam. 

De ver-sadering was }?er co·nvocatie aan de leden aan-
gekondigd. w� · 

Aanwezigrcirca 250 personen, onder wie circa 50 vrou-
wen en 2 militairen in uniform. 

. De voorzitter �open&te ornstreeks�O uur de bij-
,eenkomst. met een kort welkornstuoord en 381,lft &e::f!'5tondi het 

\
·woord aah den s;prekèr va� den avond� �""""",......p(, 

. . -R'orsmeijer';\ Johannes, g�l?atca f)G 9"1909 te i''tt'l::ers� 
fgert, ondeNii j z:el", wonende B.2dl Q"10g 3 he te A!lls terdam,�el:?'t,
ciat het h

�
: d.ige .tijdsgewricht er een is van : 11 To be or not 

�o be". �' 
8 Iet sc�ijnt wel aliot ae wereld ondanks haarzelf 

naar den ondergang gaat.· .B::r is allerwege:l een roep om vrede.
Een klein aantal menschen trekt echter aan de touwtjes en 
brengt de rest der menschheid in- beweging of doet hen in doe
del ijke rust nederzi t ten. De democratie, zoo als wij die thans
beleven, is niets dan "de dictatuur v·an het goud 11 • 

Er is vrijheid, doch deze is er voornamelijk voor 
de.ondep::nemers om winst. te maken. en een ongebreidelde concur
rentiezucht/te vieren. liet alJ.erlei lapmiddelen, zooals werk
loosheidssteun en steun aan noodlijdende ondernemingen, tracht
men de maatschappij in stand te houden, doch daar men het ka
pÜalistisch stelsel zelf niet aantast" zal men nooit het be-

_ oogde doel-bereiken. 
Ieder bekijkt de.wereld vanuit zijn eigen gezichts

punt; de vrijheid van ongebreidelde productie leidt tot ver
nietiging van de menschheid, getuige de experimenten met het
atoom.• 

i 
Sprekende ov er het pro ces te .Jeurenberg, zeg-t spr�

dat dit proces een aanfluiting 1-ti:� van het ware w,b.t. De oor
zaken van den oorlog ldgten dieper dan in de ài�, vielke 
aanleiding waren tot dit l?F.911,zeb

q De concentratie kampen zijn 
geen Duits che ui tv indingr�êC!s in den boerenoorlog en in In
dië waren deze kampen in 6ebruik. Tl1ans gaan onze jongens weer
naar Indië, zoogenaamd om de bruine broeders naar den hemel 
te helpen, doch in feite om de koffie-, rubber- en suikerbe
langen van het lJederlandsche en iUller ikaansche grootkapitaal 
veilig te stellen. Het Koninkl.ijk vroord, dat eens voor den 
Oranje-zender te Londen werd gesproken, werd niet bewaarlieid.
De bevrijding kwam, doch bracht geen vernieuuing; geen vrij
heid en nog minder, eenheid. De fegeering vraagt nu toppres
tatie's van de arbeiders, .niet voor den wederopbouw, doch voor
export. 

Boter wordt beneden kostprijs uitgevoerd en het ar
beidende volk moet margarine eten om de Unilever in staat te 
stellen de hooge boete van den bonnenzwendel te betalen.'' 

De onderlinge verhoudinz bes�rekend, ro9en�spr. ook
daarin 



" 

daarin geen v,erandf,!'ing of vernieuwing te kunnen zien. In 1942 
VIerd, zoo zef}t �':'j, in de kerken gebeden voor een overwinning 
der 11ussen en thans tracht 2/3 van de wereld een nieuwen oor
log te ontketenen tegen datzelfde Rusland. 

Al 1één het stelsel van Bellamy kan redding brengen 
in den hu'.iáigen chaos, s-egt: eJ)r. en de machtige overheidsbe
drijven, zooals ,la.terstaat met zijn ,·1egen- en brugzenbouw, 
het mijnwezen, gas en electriciteit en de Spoorwegen zijn daar
van het beste voorbeeld. Al deze dingen kunnen echter niet wor
den bereikt met rumoer op straat, zooals eenige weken geleden 
in Amsterdam plaats vond, toen onze jongens met muziek, bloe
men en sigaretten ·op onze mooie schepen werden weggevoerd om 
in Indië te gaan moorden of vermoord te worden. Ma tuurlijk. 
mag men niet moorden en het is niet noodzakelijk, dat er we�• 
oorlog komt,·doch als de menschheid en in bet bijzonder de ' 
kerken hun roeping in dezen niet verstaan, dan zal het uiteii_a 
delijk uitloopen o_p datgene wat eens in ��usland _pla,ats vond'�• 

Spr. wekte, tot slot de aani:;ezigen op mede\ierker te 
worden van de I .v .B. en beslca:bt met de woorden : ''Het gaat om 
te zijn of niet te zijn.# 

.lfadati.Horsmeijer,� nog eenige vra.gen h�t. beant
woord sl�bt de �oorzitter te circa 23 uur de rustig verloopen 
bijeenkomst. 

-· -----------

Na afloop van de bijeenkomst werd gecollecteerd voor 
de bestrijding van de kosten van zaalhuur,e-i'!:'!'1. 

-
P ureur-Genc. ·l bij het Gerechtshof, • fgd. Directe r van Poli tie· te 's-Gravenhage. 

. ,.
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